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مهندس جعفر ربیعی متولد سال۱۳۴۳ می باشد.وی تحصیالتش را تا مقطع دیپلم در شهر مقدس مشهد گذراند و از سال 
۱۳۶۱ برای کار به تهران مهاجرت نمود. دوره ی کارشناسی را در رشته ی مهندسی صنایع دانشگاه شریف گذراند و ورودی 
اولین دوره ی بعد از انقالب فرهنگی بود. در سال ۱۳۶۶ فارغ التحصیل شد. البته آن زمان جنگ بود و به نوعی همه با این 
موضوع درگیر بودند و ایشان هم به عنوان عضوی از جامعه ی مهندسی کشور تا سال ۱۳۶۸ و پایان یافتن جنگ با آن در 
ارتباط بودند. بعد از جنگ و در دوره ی سازندگی، به نهاد ریاست جمهوری وارد شده و در آن جا با دیگر همکاران به راه اندازی 
سریع تر طرح ها و پروژه های بزرگ کشور کمک کردند. در دوره ی بعد از جنگ ساخت زیرساخت های کشور در اولویت بود و به 
همین خاطر انبوهی از پروژه  های بزرگ در کشور تعریف شده بود. در نهاد ریاست جمهوری گروهی تشکیل داده و مشکالت 
طرح های مهم تر را برطرف نمودند تا آنها را سریع تر به بهره برداری برسانند. تا سال ۱۳۷۷ در این نهاد بودم و بعد از آن به 
شرکت متروی تهران رفت. همچنین این مهندس 5۳ ساله سال ها درصنعت حمل و نقل کشوربوده صاحب تجربه ارزنده بوده 
و معاونت حمل و نقل شهرداری تهران و بویژه شرکت متروی تهران از جمله مناصبی است که وی در پیشینه خود داشته 
است. او در دولت سازندگی ریاست بازرسی پروژه های بزرگ تحت مدیریت مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی از سال های۷2 
الی۷۶ را به عهده داشته است. وی همچنین در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیرکلی خدمات این نهاد را برعهده داشت.
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السالم علیك یاعلي ابن موسي الرضا  
اول دفتــر حمــد وثناي خداوندگار رحمت و عطوفت و دوم تشــکر از روابط عمومی مردمی معاونت 
اقتصادی شهرداری مشهد که باني خیر شد .و اما شرح حال ، دیر زماني بود که خیلی دلم هوای آقام 
شمس الشموس خسرو اقلیم طوس را کرده بود ولکن نه در کیسه ریالی و نه در انبان توشه اي تا... 

ماه هاست در این تب و سوزم که آقا جان طلب کن تا غم دل با تو بگویم .در این حال و هوا چشمم 
به جمال دوست داشتني استاد حاج قاسم تقی زاده خامسی افتادکه سالهاست دوریم از حض تماشای 
وجود بی همتایش و چه انرژی اور و لذت بخش و مفرح که در دفتر جناب قمصری اصفهانی دورهمی 
آب گوشــتی زدن درکنار این استون هاي معرفت ومدیریت. به راستی و صداقت وبا یک تیپ بیست 
و چهره خندان و فهم کالم وکمال انچنان اسب قلم را به تاختن وا داشت تا اگر آقا طلب نکرد چهره 
خندان جناب شهردار این پیام را داشته باشد که رسیدن به سردرب منزل حضرت دوست  دیر و زود 

دارد ولی سوخت و سوز هرگز. به آستانش که رسیدم بخوانم، که آمده ام شاه پناهم دهید..
خسرو امیرحسینی 
سردبیر

جناب آقای محمدرضا مدرس خیابانی 
انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مشاور رئیس هیات عامل ایمیدرو كه نشان دهنده  لیاقت و توانمندی شما 
می باشد ، صمیمانه تبریك عرض مینمائیم.  موفقیت و توفیق روزافزونتان را از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

 امیرحسینی
مدیر مسئول و سرد   بیر نشریه  اقتصاد    و بیمه

جناب آقای هادی اویار حسین 
 انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان نائب رئیس هیات مدیره همزمان با مدیریت عاملی بیمه پارسیان تبریك و 
تهنیت عرض می نمایم. از درگاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از امید و تعالی و مملو از توكل الهی 
در جهت رشد و شكوفایی اهداف شركت و تحقق توسعه پایدار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را مسالت دارم.
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ن  یــرا ا مهــر  بانــک 
یمــان ا بــا  ملتــی   بــرای 
گفت... اکبری  مرتضی  دکتر 

دعوت به نشســت خبری روز ۱۳9۷/۱/2۸ در بانک قرض الحســنه مهر ایران 
شــدیم. از بدو ورود  اخالق مداری وحرمت نهی به اهل قلم که خدای عزوجل 
بدان قسم یاد کرده»نون والقلم ومایسطرون«، بچه های خوب و مودب حراست 
و روابط عمومی با حسن ادبشان نشان از آن می داشتند که اینجا بانک مبارک 
قرض الحســنه مهر ایران است که برای هدفی عالی تاسیس گردیده که تمام 
ارکانش با این روحیه عالی وشایســته وعملکردی بایســته به ســوی ختم به 
خیری می روند و ایران وایرانی دوســت داشــتنی را یار ویاور وهمراه هستند.

به طبقه دوم هدایت شدیم و دکتر اکبری با اندیشه ونگرش وتفکری برخاسته 
از دل تواضــع وتخصص وتعهد و با باور مداری یک آبدیده مســجد وســنگر، 
عنان ســخن به دست گرفته وبا کالم شــیوا در زبان وبیان، گوشها وچشمها 
را به خود آنچنان ســخت معطوف ســاخته که مپرس... از پیشــتر بواســطه 
اشــارات دیگرمحققین ودانــش آموخته های بهترین اکادمی های کشــوراو 
را در قالب کارشــناس بانکی و مدرس دانشــگاهی می شناختم ومیشناختیم  
ولی با شــنیدن ودرک آنچــه در ذهن این مدیر خودســاخته و نوع دکترین 
کاریــش در این میدان و ســنگر، به نیکــی یافتم که اگر جمع شــود دوبازو 
ودوبال علــم وعمل آنگاه پرواز به اوج معنا میکند و براســتی که مرد عمل و 
علــم جناب دکتر اکبری درترســیم ،تدویــن و اجراء کاری کرده کارســتان.

دانســتن این که چه ایده ای در تدوین مقدمه دنبال شده و چه روش را سنت 
قرار داده ایم، خواننده عزیز را با ســلیقه ما آشــنا نموده و متوجه اش می دارد 
که در انس با اثری تنظیم شــده در نهایت لطف عبارت و ُحسن اشارت مدون 
که زمزمه برخی از اشعار آن بهترین تسلی دهنده خاطر است به چه منظوری 
دنبال شــده و خواننده را به چه حقایقی رهنمون می ســازد، زیرا در غیر این 
صورت هیچ نوشــته ای نمی تواند در جلوه گری و دلربائی راستین در حقیقت 
نهفته در واقعیت موثر واقع شود و مهمتر این که مورد تعلق خاطر قرار گیرد.

تاریخچه و راهبردی بانک قرض الحسنه مهر ایران که مستغنی از تعریف و بی 
نیاز از توصیف است به عنوان سخن سردبیر نقش بر صفحه می کنیم تا اندک 

داشته در چنته تقدیم دوست شود.
بانك قرض الحسنه مهر ایران

بانک قرض الحســنه مهر ایران با هدف جذب و تخصیص منابع قرض الحسنه 
از طریق مشارکت ۱0 بانک بزرگ کشور با سرمایه اولیه ۱5 هزار میلیارد ریال 
در سال ۱۳۸۶ تاســیس شد و در حال حاضر 5۳0 شعبه فعال به امر خدمت 

رسانی مشغول است.
کفایــت ســرمایه بانک قرض الحســنه مهر ایــران در ســال 95 نزدیک به 
۴0 درصد اســت و بــا توجه به الــزام بانک مرکزی مبنی بر رعایت نســبت 
۳0 درصــدی دارایی های غیرمنقول به ســرمایه اســمی بانک، این نســبت 
بــه میزان 2۸ درصد ســرمایه کنترل شــده اســت، با این وجــود بانک به 
منظور ارتقا تــوان مالی خود اقدامات الزم برای افزایش ســرمایه به 20 هزار 
میلیارد ریال را بــه واحدهای نظارتی در بانک مرکزی گزارش نموده اســت.
رشــد بیــش از ۸2 درصــدی منابــع قــرض الحســنه بانک در ســال 9۶

بانــک قرض الحســنه مهر ایران در ســال ۱۳9۶ توانســته اســت با تولید 
خدمــات و طرح های تســهیالتی متنوع و متناســب با نیاز اقشــار مختلف 
جامعه، اســتقبال بیش از پیش مشــتریان را جلب کند به نحوی که در این 
مدت نســبت به پایان ســال 95 بیش از ۸2 درصد رشــد منابع داشته است.

بانک قرض الحســنه مهر ایران به عنوان بانک تخصصی قرض الحسنه با هدف 
گذاری دقیق بر این موضوع از زمان تاسیس تاکنون توانسته فصل تازه ای از توجه 
به این سنت حسنه دینی را رقم زند. صرف نظر از بهره های مثبت معنوی که 
این مجموعه بانکی برای کشور دارد می تواند در حوزه اقتصادی هم مفید باشد. 

تمرکز منابع پس انداز قرض الحسنه در یک بانک و هزینه آن در موارد واقعی از 
یک سو و کاهش هزینه های سیستم بانکی از سوی دیگر دیگر از جمله مزایایی 
است که ضرورت وجود بانکی چون بانک قرض الحسنه مهر ایران را تبیین می کند.
از زمانــی کــه ایــن بانــک فعالیت خــود را آغــاز کرده توانســته اســت 
جایــگاه ویــژه ای در میــان بانــک هــای فعــال کشــور بــاز کنــد و 
اهــداف پیــش از تعییــن شــده را بــا ســرعتی قابــل توجه طــی کند.
اگر اصلی ترین وظیفه بانک قرض الحســنه مهر ایــران را جذب منابع قرض 
الحســنه بدانیم بــدون تردید باید اذعان کــرد که این بانــک در این هدف 
موفــق عمل کرده اســت چنانچه در ســال ۱۳9۶ ضمن برنامــه ریزی برای 
دســتیابی به هدف 5۸ درصد رشــد منابع قرض الحســنه تواســته است با 
جلــب اعتماد هموطنان و اســتقبال آحــاد جامعه از طرح های تســهیالتی 
تســهیالتی بانــک و همچنین تــالش مدیران بــرای خدمت رســانی بهتر 
به اقشــار مختلف به ویژه نیازمندان ، بیش از ۸2 درصد رشــد منابع داشــته 
باشــد که این میزان 22 درصد بیشــتر از هدف گذاری انجام شده بوده است.
در ایــن راســتا، اســتان های تهــران، اصفهــان، مرکزی، خراســان رضوی 
و کرمانشــاه از نظر قدر مطلق رشــد به ترتیب رده هــای اول تا پنجم جذب 
منابع قرض الحســنه کشــور در ســال 9۶ را بــه خود اختصــاص داده اند.
۱۳9۶ ســال  در  تســهیالت  فقــره  هــزار   ۷50 از  بیــش  پرداخــت  

بانک قرض الحســنه مهر ایران در ســال ۱۳9۶ در راستای تحقق مسئولیت 
های اجتماعی خود بالغ بر ۷5۱ هزار و 95۳ فقره تســهیالت قرض الحســنه 
به اعتبار ۸2 هزار میلیارد ریال به اقشــار مختلف جامعه پرداخت کرده است.
ماموریــت ایــن بانــک ترویــج فرهنگ نیکــوی قرض الحســنه اســت و 
ســپرده هــای مــردم، خیریــن و ســازمان هــای حمایتــی بــه پرداخت 
تســهیالت قــرض الحســنه بــه نیازمنــدان واقعــی اختصای مــی یابد.
بانک قرض الحســنه مهر ایران نگاه تجاری و شــرکتی ندارد و تنها ماموریت 
آن توانمندســازی اقشــار متوســط و ضعیــف جامعــه از طریــق پرداخت 
تســهیالت قرض الحســنه و کمک بــه تســریع در رونق اقتصادی اســت.
ایــن بانک، 90 درصــد منابع جذب شــده را به پرداخــت ۳ میلیون و2۴۴ 
هزار فقره تســهیالت قرض الحسنه در عرصه های اشــتغالزایی و کارآفرینی، 
ســالمت و درمان، ازدواج جوانان و بهبود معیشت جامعه اختصاص داده است.

نسبت مطالبات غیرجاری به مصارف بانک از ابتدای فعالیت تاکنون حدوداً یک 
درصد بوده که نشان دهنده عملکرد مطلوب آن در سیستم بانکی کشور است.
بانــک قــرض الحســنه مهر ایــران در ده ســال فعالیــت خود، بــا جذب 
5 میلیــون نفر ســپرده گــذار بــه ۳ میلیــون و 2۴۴ هزار نفر تســهیالت 
قرض الحســنه با مبلغ دویســت هزار میلیــارد ریال پرداخت کرده اســت.
از ایــن تعداد ۷5۱ هزار و 95۳ فقره با مبلغی بالغ بــر ۸2 هزار میلیارد ریال 
در ســال 9۶ اعطا شده است. از کل تسهیالت اعطایی بانک از ابتدای تاسیس 
تا پایان اســفند ماه ســال گذشــته، تعداد 2۶۱ هزار و ۴۶۳ فقره با مبلغ ۱۱ 
هزار میلیارد ریال به تســهیالت قرض الحســنه ازدواج اختصاص یافته است.
این بانک طی ۱2 ماهه ســال گذشــته تعداد ۳2 هزار و 22۳ فقره تسهیالت 
قــرض الحســنه ازدواج با مبلغ کل ۳/۴ هزار میلیارد ریال به مشــتریان خود 
اعطا کرده که نســبت به ســال قبل بالغ بر 9۱/2 درصد رشــد داشته است.
پرداخت ۳۳ هزار فقره تســهیالت قرض الحســنه به زنان سرپرســت خانواد

بانک قرض الحســنه مهر ایران در راســتای امضای تفاهمنامه با معاونت زنان 
و خانواده ریاســت جمهوری تعداد ۳۳ هزار فقره تســهیالت قرض الحســنه 
به ارزش هــزار میلیارد ریال به زنان سرپرســت خانــواده پرداخت می کند. 
زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست می توانند با داشتن معرفی نامه از سوی 
مدیران کل امور زنان و خانواده استان ها با مراجعه به شعب این بانک در سراسر 
کشور، از این تسهیالت با کارمزد چهار درصد و بازپرداخت 2۴ ماهه بهره مند شوند.
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در همین راســتا، سازمان بهزیستی نیز مســئولیت شناسایی، احراز و معرفی 
زنان بدسرپرســت را برعهده دارد تا آنان نیز بتوانند با مراجعه به شــعب بانک 
قرض الحســنه مهر ایران و ارائه معرفی نامه از این تســهیالت استفاده کنند.

بیــش از ۳ میلیــون نفر زن سرپرســت خانوار در کشــور وجــود دارند که 
اجــرای کامــل این طرح به معیشــت، اشــتغال و کارآفرینــی ۳۳ هزار نفر 
از آنها کمک می شــود و بــا توجه به میزان جمعیت این قشــر از جامعه در 
اســتان های کشــور، بیشترین ســهمیه پرداخت تســهیالت به استان های 
تهران، خراســان رضوی، اصفهان، فارس و خوزســتان اختصاص یافته است.

طرح های جاری در بانک قرض الحسنه مهر ایران
- اندوخته خانواده مهر ایران:

در راســتای حمایــت از صندوق های خانوادگی و تشــویق عمــوم مردم به 
مشــارکت و سهیم شدن در امر قرض الحســنه، این صندوق ها می توانند با 
تجمیــع منابع پولی خود در بانک قرض الحســنه مهر ایــران از حمایت این 
بانک برای افزایش تعداد تســهیالت پرداختی به اعضای خود بهره مند شوند.

- پیوند مهر اسران
بانک قرض الحســنه مهر ایران در راستای تسهیل امر ازدواج جوانان، اقدام به 
ارائه پیوند ایران نموده اســت. در این طرح متقاضیان می توانند، با مراجعه به 
شــعب بانک و یا از طریق پرتال بانک بــه آدرس WWW.QMB.ir ضمن 
افتتاح حساب و انجام فعالیت های بانکی خود، عالوه بر اجر اخروی از تسهیالت 
قرض الحســنه تا ســقف میلیون ریال بــا کارمزد ۴ درصد بهره مند شــوند.

این طرح با هدف افزایش روح تعاون و همکاری در میان خانواده ها و ترغیب آنان به اینده 
نگری و همچنین مشارکت آحاد جامعه در تامین هزینه های ازدواج ارائه شده است.

شــایان ذکر اســت تســهیالت پرداختی در قالب طــرح پیوند مهــر ایران 
هیچگونه منافاتی با تســهیالت ازدواج پرداختی در ســایر بانکها نداشــته و 
متقاضیــان می توانند از این تســهیالت به صورت همزمان اســتفاده نمایند.

- بانكداری اجتماعی
در ایــن طرح، مشــتریان برااس نیاز خود اقدام به ســپرده گــذاری در گروه 
های متناســب بــا عناوین معیشــت، اشــتغال و کارآفرینــی و پیوند مهر 
ایــران نمــوده و بانک بــا مدیریت منابع حاصــل و هم افزایی ایجاد شــده، 
اقــدام بــه تخصیص منابــع در آن گــروه می کند ســپس منابــع حاصل 
بــه منظور ارتقاء شــرایط اجتماعــی در اختیار مشــتریان قــرار می گیرد.

- باشگاه خیرین: 
باشگاه خیرین بانک قرض الحسنه مهر ایران با هدف افزایش تعامل و ایجاد هم 
افزایی میان بانک و خیرین محترم افتتاج شده است. فرهنگ سازی گسترش 
سنت الهی قرض الحسنه و اعتماد ســازی در سپرده گذاران خیر در راستای 
هدایت بخشی از نقدینگی خود برای رفع نیازهای اقشار مختلف جامعه از برنامه 

های این باشگاه می باشد.
- بانك قرض الحسنه مهر ایران و مسئولیت اجتماعی

بانــک قرض الحســنه مهر ایران با چشــم انــداز »تالش برای توســعه رفاه 
اجتماعــی و دســتیابی به جامعه توســعه یافتــه« برنامه های مســئولیت 
اجتماعــی خود را در محورهای کاری زیر تدوین کرده اســت و اجرا می کند.

- اقدامات موثر و مطلوب بانك برای بهبود بهداشت و درمان
اجــرای طرح ســفیران ســالمت به منظور پوشــش بخشــی از هزینه های 
درمــان بیمــاران نیازمنــد جامعــه از طریــق پرداخــت تســهیالت ارزان 

قیمــت، یکــی از اقدامــات موثــر بانــک در حوزه تامیــن مالی 
هزینــه های درمــان بیماران خاص و کم اســتطاعت می باشــد.

همچنین، در راســتای ارتقا بهداشت و سالمت روانی جامعه، بانک با 
مشارکت وزارت بهداشت ساخت بیمارستان ۳00 تخت خوابه بیماران 

اعصاب و روان را در دستور کار خود قرار داده است. اعتبار اختصاص یافته از 
سوی بانک، برای ساخت این مرکز بازپروری بالغ بر 25 میلیارد ریال می باشد.

بانک قرض الحسنه مهر ایران با توجه به اهمیت مقوله بهداشت و درمان در 
مناطق زلزله زده کرمانشــاه نیز اقدام به ساخت ۳ خانه بهداشت روستایی به 

اعتبار ۴5 میلیارد ریال نموده است.
- حمایت از مددجویان سازمان های حمایتی

پرداخــت ۱0 هــزار و 52۱ فقره تســهیالت قرض الحســنه بــه ارزش یک 
هــزار و ۴22 میلیــارد ریال از ابتدای تاســیس تا اســفندماه ســال 9۶ به 
مددجویــان کمیتــه امداد امــام خمینی )ره( کــه از این میــزان، 2 هزار و 
۶۷۸ فقــره به مبلــغ ۴20 میلیارد ریال مربوط به ســال گذشــت اســت.

پرداخــت 5 هــزار و 50۱ فقــره تســهیالت قــرض الحســنه بــه ارزش 

۶۱۴ میلیــارد ریــال از ابتــدای تاســیس تــا اســفند مــاه ســال 9۶ به 
مددجویــان ســازمان بهزیســتی که از این میــزان، یک هــزار و ۷۸۷ فقره 
بــه مبلــغ 220 میلیــارد ریــال مربوط به ۱2 ماه ســال گذشــته اســت.

این بانک با هدف کاهش آسیب های اجتماعی، ضمن مشارکت در آزاد سازی زندانیان 
جرائم غیرعمد از طریق پرداخت تسهیالت قرض الحسنه از اشتغال آنها حمایت 
کرده است و در اقدامی نوین مبلغ 500 میلیون تومان از محل بودجه تبلیغاتی 
خود به آزادسازی 5۱ زندانی مدیون در اسفند ماه سال 9۶ اختصاص داده است.
- حمایت بانك قرض الحسنه مهر ایران از توسعه عدالت تحصیلی در 

مناطق محروم كشور
بانــک با هــدف توســعه عدالــت آموزشــی و حمایــت از دانــش آموزان 
مســتعد اقوام بــه تهیه و توزیــه بیش از ۳00 هزار قلم وســایل آموزشــی 
و بهداشــتی بــه ارزش ۱5 میلیــارد ریــال در مناطق محروم کرده اســت.

همچنیــن، بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران با هــدف ایجــاد نگرش 
قــرض الحســنه در کودکان اقــدام بــه توزیع ۱20 هــزار کتــاب و دفتر 
نقاشــی در مهدکــودک هــا و مراکــز پیــش دبســتانی نمــوده اســت.

- بانك قرض الحسنه مهر ایران و بانكداری نوین
بانک قرض الحســنه مهر ایــران در راســتای تحقق بانکــداری الکترونیک 
و افزایــش خدمــات الکترونیکــی بــه مشــتریان و جلوگیــری از حضــور 
فیزیکــی در شــعب، گســترش بانکــداری نویــن را در دســتور کار خود 
قرار داده اســت کــه در کنــار خدماتی چــون اینترنت بانــک، تلفن بانک 
و همــراه بانــک، در راه انــدازی ســامانه های آنالین پیشــتاز بوده اســت.   

- افتتاح حساب آنالین
ایــن طــرح در راســتای افزایش رفــاه حال مشــتریان و کاهــش مراجعه 
ایشــان بــه بانک برنامــه ریزی شــده کــه در آن مشــتریان بــا مراجعه 
به ســایت بانــک و تکمیل فــرم هــای مربوطه اقــدام به افتتاح حســاب 
آنالیــن بــا قابلیــت دریافــت کارت در محل ســکونت یا کار مــی نمایند.

- بسط و گسترش خدمات و محصوالت قرض الحسنه برای بانوان
با توجه به اینکه بانوان نیمی از سرمایه انسانی جامعه بوده و عامل موثری در پیشبرد 
اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می گردند لذا توجه به نیازهای این 
قشر می تواند عالوه بر توسعه فضای کسب و کار در ارتقای سطح رفاه خانواده 
ها موثر واقع گردد. در همین راستا بمنظور رضایتمندی و ارزش آفرینی بیشتر 
برای جامعه بانوان کشــور »طرح اندوخته بانوان مهر ایران« با دو گروه هدف : 
بانوان سرپرست خانوار و سایر بانوان در حال اجرا بوده که متقاضیان می توانند از 
طریق افتتاح حساب و انجام پس انداز ماهیانه مطابق با شرایط و ضوابط اعالمی، 
عالوه بر اســتفاده از خدمات بانک از تسهیالت قرض الحسنه بهره مند گردند.

- حمایت از آزادی زندانیان جرائم غیرعمد
از آنجاییکه زندانی شــدن افراد بدلیل بدهکاری بویژه در جرائم غیرعمد، اثار 
زیــان باری را برای خانــواده آنان و جامعه در پی داشــته و باعث بروز لطمه 
های روحی و روانی، فســادهای اخالقی، اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی 
مــی گردد، لذا این بانک بمنظور بهبود معیشــت زندانیان و همچنین کاهش 
نرخ بازگشــت به زندان ها ، همواره با ســازمان زندانهــا در تعامل بوده و آزاد 
ســازی زندانیــان جرائم غیرعمــد را در دســتور کار خود قرار داده اســت.
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سال شکوفایی بزرگ برای هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس
اولین به عمل و عمل

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

چهره نورانی و کالم خوشــش مرا به ســنگ قالب زمان برد رفتم به سال ۱۳5۴ 
شمسی، مدیر ژاپنی پتروشیمی تازه تاسیس شــده در ایران می گفت، باور کنید 
که شــما می توانید انقالب صنعتی با فرآوری از نفت را با نام ایران متحول کنید.

پس از انقالب، درگیری و جنگ و مشــکالت عدیده و از همه مهم تر بی خبری از 
خبر اصلی و ...

كیست این پنهان مرا در جان تن
كز زبان من همی گو به سخن
آنكه گوید از لب من راز كیست
بشنوید این صاحب آواز كیست 

تا رســیدیم به فصل ســازندگی که با تالش دوچندان و چرخ گردون خواســتن 
و عبــور از حصــاری کــه معاندان برای پیشــرفت و توســعه ما کشــیده بودند 
ســربه داران میدان کار با اندیشــه باورمداری ســنگر به ســنگر خواســته های 
ایــن مردم و کشــور در رســیدن به قلــه افتخار بالندگــی را آغازیــدن کردند.

یقین داشــتم چنیــن نعمت و ســعادت، جز به 
توجــه علت ســبب ظهور جمله موجــودات که 
رابطه انواع تالیفات روحانی و جســمانی اســت 
ممکن نشــاید، زیرا احاطه حقیقــت کار عقول و 
افــکار نیســت و ادراک ماهیت اســرار فن آوری 
در پتروشــیمی در شــان بصایر و ابصارانی باشد 
و بلکه بیشــتر که برای اهل نظــرات نقل کنند:

بشنو از نی چون حكایت می كند
دکتر ربیعی قــدم پیش گــذارد و از برنامه های 
خــود گفت تا آنچــه نزدیک به نیــم قرن پیش 

از یک مدیر ژاپنی شــنیدم در ایران امروزه با طرحی نو و خالقانه در گوشم زمزمه 
گشت و به باورم نشیند که مدیر خواستن پس توانستن ها ما را سربلند می سازد.

به روز کسب افتخار لوح بازار سرمایه بر سکوی بورس و نواختن زنگ نمادین فرآوری 
مشتقات نفت که حاصل دانش فنی ما است با او به نقل می نشینم که ما دیگر عمله ی 
دارسی انگلیسی در مسجد سلیمان نیستیم و یا مستعمر فعاالن ابرقدرت که کنون 
ما برفراز دانش نفتی حفاری - استخراج تولید و توزیع ایستاده و جهان برای داشتن 
علم این مهندســین ایرانی و تدبیر مدیران خالق در صف نوبت زنبیل گذارده اند.
دکتر ربیعی سالمت باد که اولین به عمل و علم در کار و تالش و جهادی. خداقوت.

و اما گفته های جعفر ربیعی مدیرعامل جدید هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس اینکه در  
سال 9۶ این هلدینگ به همراه زیرمجموعه ها ۷ میلیارد دالر صادرات  داشته که در سال 
جاری عدد صادرات شرکت به ۱0 میلیارد دالر می  رسد به گفته وی پتروشیمی پارس به 
بورس نزدیک شده و ۴ شرکت دیگر  وابسته به هلدینگ هم امسال بورسی خواهند شد

وی افــزود: امســال عرضــه چهــار شــرکت از زیرمجموعه هــای هلدینــگ 
خلیج فارس مانند پتروشــیمی بوعلی و بنــدر امام به بــورس را در برنامه داریم.
وی در ادامه با اشــاره به حمایت »فارس« از ســهام خود در بورس گفت: امســال 
هم در عرضه ســهام و هم حمایت ســهام موجود در بورس نقش پررنگی خواهیم 
داشــت. ربیعی با اشاره به شــرکت های تولیدی و خدماتی زیرمجموعه هلدینگ 
»فــارس« گفت: تعداد زیادی پروژه های بزرگ نیــز در زنجیره ارزش خلیج فارس 

تعریف شده که تحول بزرگی در صنعت پتروشیمی ایجاد خواهند کرد. وی افزود: 
طی ســال 9۷ دو پروژه بیدبلند و پتروشــیمی لردگان به بهره برداری می رســند. 
مدیرعامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس درباره انواع تامین مالی برای این مجموعه 
گفــت: پروژه های خیلی بزرگ »فارس« نیاز به مشــارکت خارجی دارند.وی یکی 
دیگر از راه های تامین مالی شــرکت را فاینانــس ذکر کرد و گفت: به دلیل هزینه 
باالی تامین مالی داخلی،اولویت دوم تامین مالی شــرکت از طریق فاینانس است.
به گفته این مدیر خوش فکر تامین مالی پروژه های کوچک تر در صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس حتما از طریق ابزارهای مختلف بازار سرمایه صورت خواهد گرفت. وی 
در پاسخ به تاثیرات تک نرخی شدن ارز بر حاشیه سود شرکت های پتروشیمی گفت: 
تاثیر این امر بر شرکت های مختلف، متفاوت است؛ اما در هلدینگ خلیج فارس اثر 
چشمگیری ندارد و حتی در بلندمدت تداوم ثبات ارز می تواند به نفع شرکت ها باشد.
ربیعی افزود: شرکت هایی که فروش ریالی داشتند بیشتر اثر کاهشی را از ثبات نرخ ارز 
خواهند گرفت. این در حالی است که برخی شرکت ها با تعدیل مثبت همراه خواهند بود.
وی اضافه کرد: طی ســال گذشته »فارس« بالغ 
بــر 5/ ۶ میلیارد دالر صادرات داشــته که 5/ ۳ 
میلیارد دالر ارز حاصل از ایــن صادرات، به طور 
خالص وارد کشور شده اســت.وی درباره عرضه 
ارز پتروشــیمی ها به بازار افزود: این کار جدیدی 
نیست و فرآیندی مداوم بوده است. به گفته وی 
ارز حاصــل از صادرات محصوالت پتروشــیمی 
از طریــق بانک مرکزی به بازار تزریق می شــود. 
همزمان با پنجمین سالروز عرضه سهام صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس در مراســمی نمادین 
و با حضور مدیران این شــرکت زنگ آغاز معامالت دیروز )یکشــنبه 2۶فروردین 
ماه( توســط مدیرعامل »فارس« به صدا درآمد.صنایع پتروشــیمی خلیج فارس 
با ســرمایه 50 هزار میلیارد ریــال و با ارزش بازار 2۷۷ هــزار میلیارد ریال از نظر 
ارزش بازار با ســهم ۷درصدی، بزرگ ترین شــرکت حاضر در بورس تهران است.
شــایان ذکر است هلدینگ پتروشــیمی خلیح فارس در فروردین ماه سال 9۳،با 
هدف افزایش تولید و ســودآوری بیشــتر استراتژی 5 ســاله خود را تدوین کرد. 
طبق همین اســتراتژی ، امســال هلدینگ خلیــج فارس با افتخــار به ظرفیت 
اســمی ۱00درصدی خود می رسد. »فارس« بر اســاس همین استراتژی حجم 
فعالیت های خود را در تمام زمینه ها افزایش داده و ســال 9۷ ســال شــکوفایی 
این شــرکت بــزرگ و مادر در حــوزه پتروشــیمی خواهد بود چرا کــه ، پروژه 
های مهم شــرکت از پتروشــیمی لردگان تــا بیدبلند به تولید خواهند رســید.
گفتنی است یکی از صنایع سود آور از محل افزایش نرخ ارز ، پتروشیمی ها هستند، 
که در راس همه این شــرکت ها هلدینگ خلیج فارس ، به دلیل فعالیت زیاد در 
زمینه صادرات پتروشیمی توانســته در بازار هم تاثیر گذار باشد و به همین دلیل 
با افزایش نرخ ارز و به موازات آن صادرات محصوالت ، رشــد ســود بیشتری برای 
شرکت به ارمغان بیاورد. به گفته مدیرعامل جدید و رزومه دار شرکت که از بزرگان 
صنعت و مدیریت کار می باشــد قرار اســت شرکت های زیر مجموعه »فارس« را 
یکی پس از دیگری وارد بازار ســرمایه نمــوده و بر ارزش این هلدینگ بیفزاید. در 

مهندس جعفر ربیعی مدیرعامل پتروشیمی خلیج فارس، دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف زنگ بورس را به صدا در آورد

8



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  88 | فروردین  ماه  1397| 

این نشســت ســواالت دیگری مطرح گردید که اهــم آن موارد زیر می باشــد.
*به نظر شما نقطه قوت هلدینگ خلیج فارس در چیست؟*

از نظــر من بــزرگ ترین نقطه قوت هلدینگ خلیج فارس که حــدود ۴2 درصد 
کل پتروشیمی کشــور را در اختیار دارد ، صادرات محور بودن این مجموعه است.
*میزان صادرات هلدینگ در ســالی كه گذشــت چه عــددی بود؟*

سال گذشته صادرات این هلدینگ نزدیک به ۷ میلیارد دالر بوده است که در این شرایط 
ارزی کمک بزرگی به کشور شده است که البته این عدد باید به باالی ۱0 میلیارد دالر برسد.

*آیا این امكان وجود دارد؟*
بلــه امــکان پذیر اســت. با توجــه به پــروژه های با ارزشــی کــه در هلدینگ 
خلیج فارس تعریف شــده اســت این امکان وجــود دارد که بــا افزایش زنجیره 
ارزش و نیــز افزایــش تولیــد مجتمع های موجــود، صادرات هــم افزایش یابد. 
*دیگر برنامه های شما غیر از افزایش سطح صادرات، در هلدینگ خلیج 

فارس چیست؟*
یکی از برنامه هایی که در دستور کار داریم این است که با اولویت بندی و تمرکز روی 
پروژه ها ، مواردی که بیشترین تاثیر را در سودآوری دارند با اولویت راه انداری نمائیم 
. از جمله پروژه بید بلند و ۳200NGL)یادآوران( که پیشرفت فیزیکی خوبی تاکنون 
داشته اند.فشار مدیریتی و حل مشکالت آن ها موجب می شود که حداکثر تا یک سال 
آینده این پروژه ها به تولید برسند . تولید در این پروژه ها موجب می شود که ظرفیت 
تولید پایین دستی آن ها افزایش یابد و به تولید نهایی و افزایش صادرات کمک نماید .

*برنامه های دیگری هم در دستور كار دارید؟*
یکی از برنامه های دیگر تعامل بیشــتر با بازار ســرمایه است. ما باید شرکت های 
غیر بورســی خود را وارد بازار ســرمایه نماییم . البته ما ابتدا شــرکت مادر را وارد 
بورس کردیم و ســپس شــرکت های زیرمجموعه را وارد بــورس خواهیم نمود .
*نخستین شــركت مورد نظر برای ورود به بورس چه شركتی است؟*

اولین شــرکتی که قرار است وارد بورس شود پتروشیمی پارس است و تعامالتی با 
بورس انجام شــده که با توجه به پتانسیل این شــرکت به زودی وارد بورس شود.

*جرئیات بیشتری در مورد این شركت بدهید.*
سرمایه پتروشیمی پارس۶00 میلیارد تومان است و به نظر می رسد در صورت ورود به 
بورس یکی از بهترین شرکت های پتروشیمی بورس خواهد بود. پارس یک پتروپاالیشگاه 
و مشابه پتروشیمی مارون است .پترو پاالیشگاه ها خوراک خام را پس از فرآوری به 
خوراک اولیه شرکت های پتروشیمی تبدیل کرده و آن را تحویل پتروشیمی های دیگر 
می دهند تا آن ها را به محصوالت نهایی، میان دستی و پایین دستی تبدیل کنند.
*محصــوالت این شــركت در چه مواردی اســتفاده می شــود؟*
بخشــی از محصــول اتــان پتروشــیمی پــارس در آریــا ساســول تبدیل به 
اتیلــن و پلــی اتیلن می شــود و بخشــی از آن بــه مجتمع های دیگــر داده 
مــی شــود و LPG تولیــدی پتروشــیمی پــارس نیــز صــادر می گــردد.

*پس برنامه ورود به بورس جدی است؟*
این حرکت از مدیریت قبل دنبال شده و ما نیز به عنوان یک حرکت مهم ادامه خواهیم 
داد و شــرکت های زیرمجموعه هلدینگ را به تدریج وارد بازار سرمایه می کنیم.

*مزیت اصلی این كار چیست؟*
از این کار به دنبال چند هدف مهم هستیم:

اول( تعیین ارزش واقعی شرکت های تابعه »فارس« از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا.

دوم( تاثیرگذاری مثبت ورود شرکت های تابعه در تعیین ارزش واقعی سهم »فارس«.
سوم( کمک به شفافبت مالی و مدیریتی شرکت های تابعه بورسی.

چهارم( افزایش سهم »فارس« در کل بورس.
پنجم( افزایش ارزش بازار بورس کشور.

و در نهایت کمک به سهامدار شدن بخش وسیع تری از مردم در شرکت های بزرگ 
و ارزش آفرین.

*سال 97 چند شركت را وارد بورس خواهید نمود؟*
9۷ ســال ورود زیرمجموعــه هــای هلدینــگ خلیج فــارس به بورس اســت. 
زیرمجموعه های هلدینگ خلیج فارس مشــخص هســتند و هدف این اســت 
که حداقل ســه و حداکثر 5 شــرکت تابعه »فارس« امســال وارد بورس شــوند.

*آیا بازار سرمایه ظرفیت پذیرش این شركت ها را در بورس دارد؟*
ما به عنوان شرکت های بزرگ این رسالت را داریم که بازار سرمایه کشور را عمیق 
کنیم .بنده به عنوان مسئول هلدینگ خلیج فارس باید از بورس کشور بخواهم که 
این توانایی را ایجاد کند که شرکت ها را وارد بورس نماییم و از طرفی هم خود بورس 
باید از ما بخواهد که برای اســتحکام بیشــتر بازار شرکت ها را وارد بورس نماییم .

باید قبول کنیم که بورس نیاز به شرکت های بزرگ دارد و این یکی از اهداف اصلی 
هلدینگ خلیج فارس است.

*آیا ورود ۵شــركت تابعه هلدینگ خلیج فارس در بورس در سال 97 
شتابزدگی نیست؟*

هلدینگ خلیج فارس شرکت بزرگی است و 5 تا ۶ سال طول می کشد تا همه شرکت 
های هلدینگ وارد بورس شوند. بورس جمع فعاالن اقتصادی کشور است اگر شرکت 
سودآور خوبی وارد بازار شود از آن استقبال می شود. قول می دهم اگر سهامداران صبور 
باشند و سهام مجموعه هلدینگ را خریداری کنند، سود خوبی را کسب خواهند کرد.
*در مورد حمایت از ســهم »فارس« و بازارگردانی آن چه نظری دارید؟*

ما باید ارتباط خود را با بازار سرمایه بیشتر کنیم حمایت از سهم نباید حالت مصنوعی 
به خود بگیرد. مکانیزم بازار سرمایه عرضه و تقاضا است. در بازار سرمایه ریسک و بازده 
همزاد هم هستند. ما به عنوان هلدینگ خلیج فارس باید دائما بازار را تغذیه اطالعاتی 
کنیم و وضعیت شرکت را گزارش دهیم تا بازار تصمیم بگیرد که سهم را بخرد یا خیر ؟

*یعنی شما اعتقاد به حمایت از سهم ندارید؟*
من معتقدم پشتوانه اصلی سهم عملکرد ســهم و اطالعات به موقع و سودآوری و 
صادرات اســت. البته اعتقاد دارم در کنار آن باید نهادی وجود داشــته باشــد که 
از ســهام هلدینگ حمایت منطقی بنماید. حمایت منطقی به معنی این نیست 
که هر چه ســهم عرضه کنند، ما آن را خریداری کنیم. شــرکت مدبران اقتصاد 
تاکنون این وظیفه را برعهده داشــته اســت. در نظر داریم در آینده این شرکت را 
تقویت کنیم تا حمایت منطقی از ســهام شــرکت های هلدینگ داشته باشند.
*هلدینگ خلیج فارس در شــاخص های جهانی چه وضعیتی دارد؟*
در آخریــن رده بنــدی 20۱۶ شــرکت هــای پتروشــیمی جهــان رتبــه ۳۴ 
بودیــم که شــرکت ســابیک عربســتان در ایــن رده بنــدی رتبــه پنجم را 
داشــت. بعــد از هلدینــگ خلیج فارس شــرکت های نفــت و گاز پارســیان و 
تاپیکو شــرکت هــای دیگر ایرانــی بودند که در ایــن رده بندی قرار داشــتند.
بــه نوعی هلدینگ رتبه نخســت را در بین شــرکت های داخلی کســب نمود.

علــت ایــن که هلدینــگ خلیــج فــارس رتبــه اول را در بین شــرکت های 
ایرانی کســب کرد ســرمایه بیشــتر و محصوالت متنــوع تر آن بــود. چرا که 
این شــرکت زنجیــره کاملتــری از محصــوالت دارد و با طرح هــای آینده این 
زنجیــره کامــل تر خواهد شــد و به رتبه بنــدی بهتری در دنیا خواهد رســید.

*صادرات هلدینگ از چه طریقی انجام می شود؟*
یکی دیگر از کارهایی که از ســال های گذشــته انجام شــده و ادامه خواهد یافت 
تمرکز در فروش محصوالت هلدینگ اســت که از طریق یک شــرکت مســتقل 
زیرمجموعــه هلدینگ انجام می شــود. این کار موجب می شــود کــه از رقابت 
های مخرب جلوگیری شــود. شــرکت تجــارت صنعت پتروشــیمی به عنوان 
صادر کننده محصوالت شــرکت هــای تابعه هلدینگ انجــام وظیفه می نماید.
*نظر شما در مورد افزایش نرخ دالر به عنوان یك كارشناس چیست؟*
اعتقــاد دارم ارز مورد نیاز اقتصاد کشــور باید از طریــق صادرات غیر نفتی تامین 
شــود و ارز حاصــل از صادرات نفت صرف توســعه شــود. صــادرات غیر نفتی 
باید به گونه ای باشــد تا از نفت هزینه روزمره نشــود و تامین ارز زندگی مردم از 
طریق صادرات غیر نفتی باشــد. به طور کلی مدیریت ارزی کشور را بانک مرکزی 
انجام می دهــد و ارز حاصل از صادرات محصوالتی که می فروشــیم و چگونگی 
توزیــع آن با بانک مرکزی اســت. وظیفه بانک مرکــزی مدیریت تورم و مدیریت 
ارزی کشــور اســت و این نهــاد درباره نوســانات نرخ ارز تصمیم گیرنده اســت.
*ارز حاصــل از صــادرات را بــه بانــك مركــزی مــی دهید؟*

مــا صادر کنندگان محصوالت پتروشــیمی وظیفه داریم ارز حاصــل از صادرات 
را بــه اقتصاد کشــور وارد کنیم. حال ایــن که چگونه این ارز به دســت مصرف 
کنندگان برســد به عرضه و تقاضا و سیاســت های بانک مرکزی بســتگی دارد.
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بهپاک خرامان خرامان با دکتر شریفی سر به آسمان می ساید

مجمع ســاالنه شــرکت بهپــاک مهمــان ویژه 
ای داشــت جنــاب دکتر دلشــادی مدیر ارشــد 
هلدینگ صنایع بهشــهر با حضور خود در مجمع 
ســاالنه بهپــاک نشــان داد که خوب مــی داند، 
خوبتر عمــل می کنــد، بهپــاک و مدیرعاملش 
یعنی چــرخ دنــده روغــن زده و روان هلدینگ.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت 
صنعتی بهپاک)سهامی عام( مورخ ۱۳9۷/0۱/29 در 
محل سالن اجتماعات شرکت کارگزاری بانک ملی 
ایــران برگزار گردید.  در ایــن مجمع که با حضور 

۸۱/۸5 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی ، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاســت مجمع برعهده آقای اســامه آیت اللهی 
بود، که جنابان امیر شفیعی و فرهاد امیرحسینی 
در مقام نظار اول و دوم و آقای علیرضا شــریفی 
بــه عنــوان دبیــر مجمــع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائــت گزارش هیات مدیره به مجمع 
مربوط به اهــم فعالیتهای صــورت پذیرفته در 
طی ســال مالی منتهی به ۱۳9۶/09/۳0 و پس 
از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشــینان بــا طنین صلــوات خود ضمن  
تصویــب صورتهــای مالــی و تنفیــذ معامالت 
مشــمول مــاده ۱29 و با تقســیم ســود 522 
ریال به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.

همچنین ســازمان حسابرسی به سمت حسابرس 
مستقل و بازرس قانونی برای مدت یک سال )سال 
مالی منتهی بــه ۱۳9۷/09/۳0( انتخاب گردیدند.

اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره شرکت برای 
مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
- شرکت توسعه صنایع بهشهر )سهامی عام(

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

- شرکت سرمایه گذاری ســاختمان گروه صنایع 
بهشهر تهران )سهامی عام(

- شــرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر 
)سهامی عام(

- شرکت به پخش )سهامی عام(

اعضاء علی البدل
- شرکت مارگارین )سهامی عام(

- شرکت قند نیشابور)سهامی عام(
چه باید گفت از مدیری که همگان او را مرد میدان 
کار مــی دانند. از دکتری خــوش نام که برندی در 
مدیریت کشور اســت و از عملکرد و کارکرد او چه 
باید گفت که حق مطلب ادا شود. هر آن کس که دو 
روزی در صنعت بهداشتی، شوینده یا بزرگتر در باب 
دکترین مدیریت در صنعت این کشور غور و تفکری 
و تاملی داشته باشد نمی شود  و نمی تواند از کنار 

اسم علیرضا شــریفی و دکترین کاری او مطلبی و 
نوشته ای ندیده و نخوانده باشد. اویی که بال پرواز 
قو بود و با رفتنش قوی دوست داشتنی بال شکسته 
شد، چون فرمانده پروازی نداشت... بگذریم، پس از 
خیر مقدم و لبیک گفتن به توسعه صنایع بهشهر او 
به ُحکم یک ناجی به بهپاک آمد و مدیریت شرکت 
تا گردن در قرض و پای ورشکستگی مانده مشمول 
ماده ۱۴۱ قانون تجــارت را بر عهده گرفت و کمر 
خدمت بســت و همت آغازیدن کرد. با مدیران زیر 
مجموعه همدل و همســنگر و با کارگر و کارمند و 
کارکنان دیگر جهادگونه شعارها را به شعور ما می 
توانیم مبدل ساخت و مخلص کالم آنکه در نتیجه 
عملکردش خروج شرکت باشــد از ورشکستگی و 

اصالح بافت مالی شــرکت و پس از ارزیابی صورت 
گرفته از سوی شرکت فرابورس و صدور مجوز الزم، 
معامالت سهام شرکت ابتدا در تاریخ ۱۳9۳/0۱/25 
در بــازار توافقی فرابورس انجام و ســپس با احراز 
شرایط الزم و اخذ مجوزهای الزم از سازمان بورس 
و اوراق بهادار، عرضه اولیه معامالت سهام شرکت در 
بازار دوم فرابورس ایران از تاریخ ۱۳95/۱۱/۱۷ اغاز 
گردید. در سال مالی منتهی به ۱۳9۶/9/۳0 مجموعا 
200/۱۶2/۶۱۶ ســهم معامله شــده و این یعنی 
شرکت در مسیری قرار گرفته که هر روز استمرارش 
بر روند رو به رشــد پایدار بیشتر متبلور می شود.
افزایش تولید و افزایش فروش ناشــی از افزایش 
حجم عملیــات تولید و بازرگانی، افزایش ســود 
و نســبت بــازده حقــوق صاحبان ســهم برای 
ســهامداران و ذینفعان شــرکتی که توانسته در 
محصوالت روغن و پروتئین خود ســهم بیشتری 
از بــازار کســب نماید و نوید آن دهــد که اگر با 
همین ســکاندار و ناخدا به پیش برود ســاحل 
آرامش ســود آفرینی مســتمر چه نزدیــک ....
شــایان ذکر اســت در ســال مالــی منتهی به 
۱۳9۶/9/۳0 )ســال 20۱۷ میــالدی( قیمــت 
جهانی دانه ســویا ۳90 تا ۴۳0 دالر در نوســان 
بود که نوســانات فوق تا حدي نشــات گرفته از 
نوســانات قیمت جهانی نفت بوده اســت. وجود 
متغیرهــاي گوناگــون از جمله فزونــی عرضه 
نسبت به تقاضاي اســتحصاالت )کنجاله و روغن(، 
باال رفتن نرخ مبادله ای ارز از ســوي بانک مرکزي، 
پایین بودن قیمت روغن در کشــور و مازاد عرضه 
روغن نباتی به تقاضاي کشــور در مجموع در سال 
مالی مورد گزارش، مبین حاشیه سود اندک فروش 
روغن خام و کنجاله بوده و سود عملیاتی قابل توجه 
شــرکت، ناشی از افزایش تولید نسبت به سال قبل 
و سرشکن شــدن هزینه های ثابت بر آحاد تولید، 
فعالیت در حوزه تولید پروتئیــن، واردات و فروش 
دانه ســویا و نیز ســایر امور بازرگانی بوده اســت.

پیام هیات مدیره
حمد و ســپاس به درگاه خداوند متعال بابت تمام 
الطاف بیکرانش که شامل حال مجموعه ذی نفعان 
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این شرکت گردیده تا ما بتوانیم سال مالی منتهی 
بــه ۱۳9۶/9/۳0 را بــا تمام نوســانات اقتصادي و 
رکود حاکم براقتصاد با موفقیت به انتها برســانیم.  
ســال مالی منتهی به ۱۳9۶/9/۳0 شرکت صنعتی 
بهپاک در شــرایطی سپري شد که به لحاظ فقدان 
توجیه اقتصادي در صنعت روغن کشــی کشــور، 
از ۴میلیون تــن ظرفیت تولیدی تنها ۱/5 میلیون 
تن معــادل ۳۷ درصد ظرفیت فعال بوده اســت.

 شرکت صنعتی بهپاک در سال مالی مورد گزارش 
با هدف حداکثرســازي سود حاصل از فعالیت های 
تولیدي و بازرگانــی، ترکیب تولیدات را به گونه ای 
تعیین نمود تا سود مورد انتظار سهامداران محترم 
و بودجــه مورد تعهــد هیات مدیــره تحقق یابد.

به طوری که ســهامداران محترم اســتحضار دارند 
صنعت روغن نباتی و به تبع آن صنعت روغن کشی 
کشــور به دلیل ســطح اندک زیر کشت دانه های 
روغنی در کشور، وابستگی شــدید به واردات مواد 
اولیــه وارداتی داشــته به طوریکه در ســال مالی 
مورد گــزارش ، مجمــوع دانه هــای روغنی قابل 

برداشــت در کشــور بالغ بر 200 هزار تن بوده که 
مجموع اســتحصاالت آن کمتر از ۳/5 درصد نیاز 
روغن نباتی و کنجاله مصرفی در کشــورمی باشد 
که این محدودیت در شــرایط اقتصــادي و ارزي 
و تحریم ها و ســایر محدودیت های حاکم بر کشور 
فرایند دسترسی به مواد اولیه را دشوارتر می سازد.

هیــات مدیره شــرکت صنعتی بهپــاک علیرغم 
مشــکالت موجــود، موفقیت های حاصل شــده را 
ناشــی از اتخاذ استراتژی های مناسب با شرایط روز 
و همچنین حاصل همکاري تیم ۴2۷ نفره بهپاک 
دانسته و افتخار دارد با کمال خرسندي به استحضار 
سهامداران محترم برساند با توجه به اصالح بافت مالی 
شــرکت و خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت 
و بهبود شــاخص های مالی،نماد شرکت در تاریخ 
۱۳95/۱۱/۱۷ در بازار دوم فرابورس بازگشایی شد.
هیات مدیره شــرکت معتقد اســت کــه امانتدار 
سهامداران محترم بوده و به منظور حراست و ارتقای 
امانت واگذارشده به آنها، وظیفه خود می داند که از 
انجام هیچ تالش و کوششــی دریغ نورزد. گزارش 
حاضر دربرگیرنــده اهم فعالیت های شــرکت در 
جهت نیل به اهداف و استراتژی های شرکت است.

هیات مدیره شــرکت معتقد است تمامی افتخارات 
و موفقیت های کسب شــده، در سایه حمایت های 
بی دریغ و با پشــتوانه ســهامداران محترم حاصل 
شــده است. تعامل مطلوب و اســتفاده از نظرات و 
انتقادات سازنده شما ســهامداران محترم بی شک 
چــراغ راه خواهد بود. در این راســتا بهره مندي از 
نظرات و رهنمودهاي شــما عزیزان را ارج نهاده و 
آن را بستري یگانه در راســتاي بهبود فرایندهای 
تصمیــم گیــري و برنامه ریــزي خــود می داند.
در پایان شــایان ذکر است مدیریت شرکت بر خود 
فرض می داند طبق رســالت و وظایف خود در هر 
زمان با افتخار، پذیرا و پاسخگوي سهامداران محترم 
بوده و مقدم سهامداران محترم را که بی شک همراه با 
خیر و برکت براي شرکت خواهد بود، گرامی می دارد.

اهم برنامه ها و فعالیت های آتی
 WARM DEHAULING ۱( استقرار سیستم
با رویکرد کاهش مصرف انرژی، پوسته گیری بهینه 
دانــه، کاهش مصرف حالل و نهایتا  تولید محصول 

 HIGH PROTEIN جدید کنجاله

2( کاهش هزینه هــای نگهداری بلغــور از طریق 
جایگزینی مخازن به جای بسته بندی در کیسه

۳( ادامه اصالح بافت مالی شرکت و کاهش بدهی ها و 
در نهایت کاهش هزینه های مالی از طریق بهره برداری 
از خطوط ارزی ریفاینانــس و یوزانس و همچنین 
فروش دارایی هــای غیرمولد از جمله زمین گرگان

۴( انجام مراحل بعدي افزایش ســرمایه شــرکت 
تا ســقف 500 میلیــارد ریال به منظــور ارتقای 
ظرفیــت تولید پروتئین و حضــور فعال تر در بازار

توســعه  و  شــمالی  بنــادر  از  اســتفاده   )5
مراودات با کشــورهای آســیای میانه و روســیه

۶( افزایش ظرفیت دپوی کنجاله )ســاخت مجدد 
انبار کنجاله(

۷( افزایش ظرفیت فالش
تاسیس

شــرکت صنعتی بهپاک )ســهامی عام( در تاریخ 
۱۳۴۷/0۶/09 به صورت شــرکت ســهامی خاص 
تاســیس و تحت شــماره ۸۴ مورخ ۱۳۴۷/0۶/۱۴ 
در اداره ثبت شــرکتهای شهرستان بهشهر به ثبت 
رســید که متعاقبا بر اساس تصمیم مجمع عمومی 
فوق العاده صاحبان ســهام مــورخ ۱۳۴۷/۱2/۱۸ 

مرکز اصلی شرکت به تهران منتقل گردیده و تحت 
شــماره ۱۳۱90 در اداره ثبت شــرکتها و مالکیت 
صنعتی تهران به ثبت رســیده اســت. شرکت در 
تاریخ ۱۳۷۳/۱2/2۱ به شرکت سهامی عام تبدیل 
و از تاریخ ۱۳۷۴/۳/2۱ در بورس اوراق بهادار تهران 
پذیرفته شده است. در ســال ۱۳۸۸ به دلیل عدم 
احراز معیارهای حضور )عمدتــا به دلیل زیاندهی 
شرکت در سنوات گذشته(، سهام شرکت از فهرست 
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار حذف 
گردیده است که متعاقبا در تاریخ ۱۳92/0۷/2۱ با 
شماره ۱۱۱۸۴ در فهرست شرکت های ثبت شده 
در ســازمان بورس درج گردید و نماد این شرکت 
در تــاری ۱۳9۳/0۱/25 در بــازار توافقی فرابورس 
گشــایش و از آن تاریــخ به بعد معامالت ســهام 
)خریــد و فروش( در بازار مذکــور انجام می گیرد.

فعالیت های اصلی :
موضــوع فعالیت شــرکت طبق بند 2 اساســنامه 
عبارت است از تاسیس و بهره برداری از کارخانجات 
پنبه پــاک کنی، روغنکشــی و پروتئین گیاهی و 

کارخانجــات دیگر و همچنین کارهــای تولیدی، 
بازرگانی، ســرمایه گذاری، صادرات، واردات و انجام 
هرگونه عملیات و معامالتی که به صورت مستقیم 
یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع شرکت می باشد.

محصوالت:
۱- روغن خام )سویا،کلزا(

2- انواع کنجاله دانه های روغنی
۳- پروتئین سویا

۴- لسیتین
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تقسیم سود شیرین برای سهامداران هلدینگ
معنای خرد جمعی و تدبیر مردان آبدیده

شرکت مدیریت صنعت شوینده در اولین مجمع سربلند با حسابهای شفاف

یــاد یــادگاران و آنانکه گفتــه اند آنچه جــوان در آینه بیند پیردر خشــت خام و 
چه نیکو ســخنی باشــد این که در دلش صدها نکته اســت. به ســرای حافظ در 
بــازار تهــران رفتم، جوانی تازه از روســتا آمده که بر اثر زلزله در ســال ۱۳۴۱ خانه 
و کاشــانه اش در بوئیــن زهرا ویران شــده و بــه توصیه پدر که دوســتی با حاج 
محمود بچه محل گلچینی خانه می داشــت برای کار به سوی شــهر روی آورده...

پیر روشــن ضمیــری حاضر در حجره بازار طهران که در پشــت ســرش بر چوب 
رختی یک پالتو ماهوت و کاله مخمل شــابکو به آن آویز بود با چهره خندان مرا به 
نام خواند و از خود شــروع به گفتن کرد و اینکه از شــش سالگی به دشت می رفته 
و گیاه داروئی جمع می کرده و ... ناز شســتی برای زین پشت کار در آخر فرمود برو 
کیلومتر هفت جــاده تهران کرج بــه کارخانه و به کار فــروش و معرفی محصول 
کمکی کــن و اولین کار من تیتــری بود برای معرفی و تبلیــغ صابون عروس که 
قــرار بود به بازار آید و آن این جمله بود»یا گندش پاک کن ، یا بزنش دســت بند« 
دو ســالی آنجــا بودم و رفتم خدمت ســپاهی دانــش. از همان قبــل خدمت و با 
شــناخت وســعت شــناخت دید این مرد میدان که عملکردش را دیــدم و از آن 
روز که یک تنه آمده بود تا ریشــه دردهــا را با پاکیزگی بکند و اصل چهار ترومن را 
بــا ایــن باور بیرون کند باورم شــد که کار به عمل آید و به ســخن دانی نیســت.

روی صندلی پژوهشگاه صنعت نفت نشسته و منتظر 
تامجمع شــروع شود که بلند باالیی مودب و موقر که 
نشــان از آن می داشت که در سنگر مسجد و بسیج 
آبدیده شــده با ســالمی گرم گفت من مســئولیت 
روابط عمومی دارم و ... و من خبرنگار ۷0 ســاله بدین 
مژده گر جان فشــانم رواســت که در این ساختمان 
به قول معــروف مردی از میــدان کار آمده و مردانی 
به پشــت وی در صف بــرای خدمت معنــا کردن. 
مدیران صنایع شوینده یکی از پس دیگری آمدند و در 
جایگاه مدیران جلوس کرده و آنکه محبوب تر بود و به 
رسم معمول میزبان بیشتر شناختمش، جناب مهندس 
وکیلی مدیر الیق و شایسته ای که در اولین سال حضور 
شــرکت هلدینگ تحت امرش در بازار سرمایه بقول 

صحابه بازار ، ترکوند... آنانکه سهم اولیه را گرفتند چه خوب بردند و بهتر از آن صورت های 
مالی شفاف، حسابرسی و بازرسی بدون بند مهم مورد گزارش که ما را با این هلدینگ 
کار چه بسیار چون سفیر سالمت است و این باور از صابون گلنار آغازید و امروز در همه 
محصوالت هلدینگ  و اســتاندارد و برند جهانی آن متبلور گشته است. و اما مجمع:

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت مدیریت صنعت شوینده 
توســعه صنایع بهشهر)ســهامی عام( مورخ ۱۳9۷/0۱/۳0 در محل ســالن آزادگان 
پژوهشــگاه صنعت نفــت  برگزار گردید. گفتنی اســت،اولین  مجمع شــوینده با 
تقســیم ســود رویایی از ۳ محل کام ســهامداران خود را حســابی  شیرین کرد.

در این مجمع که با حضور ۸9/۱۸ درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای اسامه آیت اللهی  بود، که جنابان امیر شفیعی و مصطفی 
بختیاری در مقام نظار اول و دوم و آقای داراب وکیلی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به ۱۳9۶/09/۳0 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده ۱29 و با تقسیم سود 550 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی هشــیار بهمند به سمت حسابرس مستقل و بازرس 
قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به سمت بازرس قانونی علی البدل شرکت 
برای مدت یک ســال )ســال مالی منتهی بــه ۱۳9۷/09/۳0( انتخــاب گردیدند.

مهنــدس داراب وکیلــی مدیرعامل موفق شــرکت مدیریت صنعت شــوینده در 

ابتدای قرائت گــزراش خود به مجمع درخصوص کلیاتی از صنعــت یادآور گردید 
کــه حدود 220 شــرکت در زمینه محصوالت شــیمیایی فعال اند کــه ۷0 تا ۸5 
درصد مربوط به ۱5 شــرکت بزرگ می باشند و شوینده بر اساس اطالعات سازمان 
مدیریــت صنعتی رتبه دوم را در صنعت آرایشــی بهداشــتی را اخذ کرده اســت. 
مهنــدس وکیلــی دســتاوردهای ســال مالــی 9۶ را در ادامه تشــریح کــرده و 
افــزود: طراحی و تدوین اســتراتژی هــای مجموعه، محقق نمــودن پیش بینی 
عملکــرد و اقدامــات اجرایــی اولیــه و تدوین برنامــه راه اندازی مجدد پاکســان 
ایــروان از اهم فعالیت های شــرکت در طی ســال مالی مورد گزارش بوده اســت.
مدیر عامل هلدینگ صنعت شوینده به دالیل راه اندازی پاکسان ایروان پرداخت و اضافه 
کرد: در ابتدا برنامه واگذاری پاکسان ایروان در دستور کار بود و با توجه شرایط ویژه صادراتی 
در ارمنستان با رهنمود های سهامدار عمده به این جمع بندی رسیدیم که بازار ۳00 
میلیون نفری حوزه CISرا از دست ندهیم و از قوانین موجود در ارمنستان که صادرات در 
این حوزه را تسهیل می کند استفاده بهینه نمائیم، که این امر به تائید مجمع نشینان رسید.
مهندس وکیلی در ادامه و با اشاره به ریسک های موجود در صنعت از جمله تغییرات 
نرخ ارز گفت: ریسک هایی بر صنعت و طبیعتا بر مجموعه شوینده معطوف می شود 
از جمله ریسک نوسانات بهره، ریسک کیفیت محصوالت و ریسک نوسانات نرخ ارز و 
از آنجا که حدود ۴0 درصد از نهاده های تولید وارداتی 
است تغییرات نرخ ارز بر سود آوری مجموعه اثر گذار 
می باشــد اما با توجه به صادراتی بــودن 2۳ درصد 
ازمحصوالت مجموعه از نظر وزنی بخشــی از ریسک 
موجود کنترل می شــود و بخش دیگــر را از طریق 
کنترل هزینه ها و تغییر در قیمت محصوالت کنترل 
می کنیم به هرحال تغییر نــرخ ارز از جمله مواردی 
اســت که کل صنعت را تحت تاثیر قــرار می دهد.
مدیر ارشد شرکت خصوص اهداف شرکت هم گفت: 
برنامه های ارتقا فروش و بازاریابی و برندینگ جزو رئوس 
کاری ما بوده و همچنین در نظر داریم نگاه ویژه ای به 
تامین کاالهای استراتژیک داشته باشیم و سهم خود را در 
بازار افزایش دهیم همچنین برنامه ورود به بازار آرایشی و 
تبدیل شدن به یک شرکت صادراتی را داریم که در حال بررسی دقیق تر ابعاد آن می باشیم.
گفتنی است با توجه به اینکه اولین مجمع شــرکت بود و تنوع سواالت سهامداران 
هم زیاد اما صبر و متانت و صداقت مدیرانی مثال زدنی که تا ته خط پاســخگویی و 
دفاع از عملکردی خود چیزی کم نگذاشته امری نبود که به سادگی از کنارش بشود 
گذشت. مهندس وکیلی در مقام پاسخ به سوال درخصوص میزان تولید پاکسان ایروان 
گفت:ظرفیت اسمی این مجموعه ۱۳ هزار تن است که در دوران عملیات ۷۷00 تن 
تولید داشته است. از دیگر حاشیه های مجمع هم اینکه دکترصفوی نژاد مدیر عامل 
توانمند پاکســان هم در این مجمع حضور داشت و در خصوص تاثیر قیمت الکیل 
بنزن و تاثیر آن بر قیمت تمام شــده توضیحاتی به مجمع نشینان ارائه داد از جمله 
اینکه: در ســال جاری با توجه به اینکه بــا دالر ۴200 تومان قیمت گذاری صورت 
خواهد گرفت انتظار کاهش نرخ را داریم اما سایر نهاده ها افزایشی است و در تالشیم 
با رایزنی های گستره ای که داریم انجام می دهیم بتوانیم مجوز افزایش قیمت بگیریم
برخی ســهامداران در خصوص قیمت ســهام مواردی را مطرح کردند که مدیریت 
در مقام پاســخ گفت: شــوینده با قیمت مناسبی عرضه شد و تصمیم کالن گرفته 
شــد که در جاهایی که محاسبات نشــان می دهد که قیمت با اهداف سفته بازی 
رشــد می کند اقدام بــه عرضه ودر برخی موارد که قیمت ســهم بی دلیل کاهش 
می یابد اقدام به حمایت می کنیم و در این راســتا تالش شــده ســهم نقد شونده 
باشد و ما کماکان با تمام توان همین حمایت مدیریتی را استمرار خواهیم بخشید.
در بخش پایانی مجمع و ســواالت سهامداران جناب هاشمی مرد شماره یک مالی 
شــرکت که معمار تراز و اعداد و مدیرمالی شرکت می باشد نیز در مقام پاسخگویی 
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به سواالت سهامداران برآمد و اعالم نمود سود به نسبت سال 9۶ کاهش داشته اما در 
زمان معارفه هم اعالم شد که پیش بینی مجموعه ۴2۱ ریال است که آن هم تغییری 
نداشته است . این مدیر پاکدست افزود: ما در مجموعه تمام قد به دنبال آن هستیم کلیه 
فعالیت های مالی با رعایت صرفه و صالح سهامداران، ذینفعان و شرکت صورت پذیرد.

مجمع پس از پرسش و پاسخ ها رای به تصویب صورت های مالی داد. شرکت کل سود سال 9۶ 
و 20 درصد از محل اندوخته سرمایه ای و یک هشتم از سود انباشته را میان سهامداران تقسیم 
کرد که می توان گفت در نهایت برای هر سهم در نهایت 55 تومان سود نقدی تقسیم شد.

پیام هیات مدیره
شرکت هلدینگ مدیریت صنعت شووینده توسعه صنایع بهشهر در فضای کسب و 
کار با رویکرد انجام درست کار درست با اتکا به سرمایه های فکری، دانش فنی، تجارب 
انباشــته شده ، منابع انسانی فرهیخته و کار آزموده بوه عنوان یکی از هلدینگ های 
صنعت شوینده کشور است و سهامدار اصولی ۷ شرکت صاحب نام )پاکسان - سهامی 
عام ، گلتاش- ســهامی عام ، ســاینا - سهامی عام ، آلی شیمی قم - سهامی خاص، 
مروارید هامون - ســهامی خاص ،یاران توسعه - ســهامی خاص و پاکسان ایروان - 
سهامی خاص ( در زمینه محصوالت آرایشی و بهداشتی است. این هلدینگ با تمرکز 
بر مزیت های خود مانند تیم مدیریتی توانمند و خوشنام ، راهبری مشترک ، استفاده 
بهینیه از منابع انســانی و سازمانی ،حمایت فنی و مالی درجهت دستیابی سریع به 
محصوالت جدید و بازارهای نوظهور در راستای ارزش آفرینی، تولید و تجارت بالنده 
، هم افزایی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور عزیزمان فعالیت داشته است . 
حمد و سپاس خداوند متعال که ما را یاری داد تا در راستای خصوصی سازی و تحقق 
اصل ۴۴ قانون اساسی کشور با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش 
مالکیت در ســطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه 
های اقتصادی و بهره وری منابع مالی ،انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری وافزایش 
سهم بخش های خصوصی در اقتصاد ملی با پشتیبانی سهامدار عمده و تالش های بی 
وقفه مدیران و پرســنل این شرکت اقدامات الزم در جهت پذیرش شرکت در بورس 
و عرضه سهام به عموم بعمل آمد. این فرایند از ابتدای سال مالی جاری شروع وپس 
از طی مراحلی شرکت به نهاد مالی تبدیل و در تاریخ ۱۳9۶/0۸/2۳ به عنوان پانصد 
و نوزدهمین شــرکت در بورس اوراق بهادار تهران در بخش ساخت سایر محصوالت 
شیمیایی و گروه و طبقه ، ساخت صابون و پاک کننده ها، فرآورده های تمیز کننده 
، فرآورده های بهداشتی در فهرست نرخ های بازار دوم و در نماد »شووینده« پذیرفته 
شــود و در تاریخ ۱۳9۶/۱۱/۱۷ معادل ۱0 درصد از سهام آن به عموم عرضه گردید.

هیات مدیره و مدیریت شرکت معتقد است تمامی افتخارات و موفقیت ها در سایه مشارکت 
و حمایت های بی دریغ و با پشتوانه سهامداران محترم حاصل خواهد شود .در این راستا با 
تکیه به حفظ و صیانت از سالمت جامعه در مسیر رشد و اعتالی اقتصادی و کسب و کار 
ایرانی از هیچ تالشی فروگذار نخواهد بود و بر این باور است که با اتکا بر نوآوری ،تغییر و بهبود 
مستمر و با حمایت از تولید و محصوالت داخلی و فرهنگ کارافرینی خود و شرکت های 
زیر مجموعه ، نقش موثر و سازنده ای در اقتصاد ملی ایفاد نماید. هیات مدیره رجاء واثق 
دارد با اجرای استراتژی های تدوین شده در فضای همدلی و همراهی همه همکاران و ذی 
نفعان نوید بخش آینده ی روشن برای هلدینگ و شرکت های تحت کنترل خواهد بود.

مرور کلی بر جایگاه شــرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن طی سال مالی ۱۳9۶ 
درحال حاضر تعداد 220 واحد تولیدی در زمینه مواد شوینده در کشور فعال هستند، 
که حدود ۷0 تا ۸5 درصد تولید در اختیار ۱5 واحد صنعتی بزرگ است.در این خصوص 
طبق رتبه بندی انجام شده توسط سازمان مدیریت صنعتی در سال ۱۳9۶ که بر اساس 
اطالعات مالی سال ۱۳95 انجام شده است این هلدینگ در گروه محصوالت شیمیایی رتبه 
دوم و در میان 500 شرکت بزرگ ایران رتبه ۱۳۷ را از نظر مبلغ فروش کسب کرده است.

برنامه های آینده
- افزایــش بهــره وری و بــازده دارایــی هــا، واگــذاری دارایــی هــای غیرمولد، 
تکمیــل زنجیره های صنعــت توزیع و مدیریت برنــد و ارتقاء ســطح انگیزه ها؛ 
- اهتمام به توســعه توانایی های مدیریتی در مجموعه از طریق به کارگیری مدیران 
توانمند، انتقال تجــارب و برگزاری دوره های هدفمنــد در حوزه کالن و عملیاتی؛ 
-  حضور موثر در بازار سرمایه و ارتقاء شفافیت فعالیت های شرکت از طریق اطالع رسانی 

مناسب در بورس ؛ 
-  جابجایی سرمایه گذاری ها و تامین مالی سرمایه گذاری های جدید از طریق عواید 

حاصل از واگذاری برخی سرمایه گذاری های موجود در راستای دستیابی به صنایع 
دارای مزیت نسبی؛ 

- توسعه بازار داخلی ،توجه به فروش سازمانی؛ 
-  توسعه صادرات با راه اندازی شرکت پاکسان ایروان و توسعه بازار عراق، افغانستان و عمان.

از جمله مهمترین دستاورد های سال جاری : 
- تبدیل شــرکت به ســهامی عام و پذیرش و عرضه ســهام شــرکت به بورس ؛ 
- اقدامــات اجرایی اولیه و تدوین برنامه راه اندازی مجدد شــرکت پاکســان ایروان:

-  شرکت پاکسان ایروان که مالکیت 55 درصد سهام آن متعلق به هلدینگ است درسنوات 
قبل بدلیل شرایط تولید و بازار کشور ارمنستان ، فعالیت آن متوقف شده بود در سال جاری 
با تدابیر و تالش های مدیریت هلدینگ از ابتدای سال 20۱۸ مجدداً در مرحله راه اندازی 
است و امید است در جهت توسعه و ارزش آفرینی شرکت های گروه و هلدینگ موثر باشد. 
-  تأمین منابع مالی شرکتهای سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت در جهت رشد و 

توسعه آن شرکت ها؛ 
- ایجاد زمینه های جدید در جهت توزیع و فروش محصوالت شــرکت های گروه؛ 
- طراحی و تدوین استراتژی در قالب اهداف و موضوع فعالیت هلدینگ و شرکت های 

گروه.
مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم 

در سال مالی مورد گزارش: 
با توجه به تبدیل شخصیت حقوقی شرکت از »سهامی خاص« به »سهامی عام« و 
پذیرش و عرضه سهام شرکت در بورس و به تبع آن تغییر اساسنامه شرکت در سال 
جاری ، با تدابیر انجام گرفته توسط مدیریت در راستای اجرای فعالیت اصلی شرکت 
طبق اساسنامه جدید ، ساختار ســازمانی هلدینگ در جهت اهداف فعالیت اصلی 
خود بطور جدی در طی ســال جاری شکل گرفته اســت. در این خصوص با هدف 
کسب سود و افزایش ثروت سهامداران عملیات راهبری و هدایت اجرایی شرکتهای 
زیــر مجموعه و رویکــرد کاری، اداری و مدیریتی آنها بــا هلدینگ از طریق تدوین 
اســتراتژی و تدوین و اجرای چارت سازمانی در ســال جاری انجام شده گرفته تا از 
طریق راهبری استراتژیک شرکت های زیرمجموعه و انجام خدمات مشترک، فضای 
کسب و کار و رقابت پذیری را برای شرکت های تابعه خود مساعد و هموار می نماید.

اهداف استراتژی 
-  تامین نقدینگی سریع ،ارزان و کم هزینه؛ 

-  ارتقای توان فروش و بازاریابی گروه و مدیریت و خلق برندها؛ 
-  استفاده حداکثری از پتانسیل های فضای مجازی برای ارتقای توانمندی های هلدینگ 

و شرکت های تابعه؛ 
-  مدیریت تولید محصوالت شوینده در کشور)سایر شرکت ها و شرکت ها زیر مجموعه(؛
-  توجه به تولید محصوالت استراتژیک ،خاص،جدید و نوآورانه و تقویت محصوالت صنعتی؛

-   جذابیت برای سهامداران؛ 
-  افزایش سهم بازار و ارتقاء جایگاه هلدینگ و شرکت های تابعه در حوزه شوینده و 
بهداشتی)به عنوان سه شرکت برتر( و ورود به بازار آرایشی ها جهت کسب جایگاه دهم؛ 

-  تبدیل شده به یک شرکت صادراتی؛ 
-  حضور در فهرست ۱00 شرکت برتر ایران؛

- کنترل و راهبری استراتژیک شرکت های زیر مجموعه؛
- کسب و حفظ جایگاه رهبری محصوالت شوینده در ایران.
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اول دفتر که استاد کریمخان زند وتیم مدیریت وی به بیمه نوین آمدند نوشتیم مدیرانی 
خالق با ایده هایی نو  آمده اند تا دست در دست دیگر ارکان این شرکت، طرحی نو و 
قدمی بزرگ وکاری سترگ در بیمه نوین دراندازند. بسیاری بر این پیش بینی و دیدگاه 
مطبوع وتحریریه خرده گرفته وطعنه زدند که ..... بماند وما گذشتیم. پس از آمدن جناب 
کریمخان زند و آرام رشیدی و مشاوران ومدیران جدید وتوانمنددرکنار حفظ مدیران 
آبدیده وآشنا به مقتضیات وپیچیدگی های جلب رضایتمندی مشتریان وذینفعان 
از امورســهام  تا مدیریت آگاه ارشد روابط عمومی و... بهترین روزها وساعت ها برای 
بیمه نوین کلید خورد  وشد شاهد آنچه ما به اتفاق افتادنش شهادت دادیم.در آخرین 
روزهای زمستان ۱۳9۶ بیمه نوین توانست در انتخاب مردمی شرکتهای حامی حقوق 
مصرف کننده در صف برترین ها قرار بگیرد که این انتخاب عملکردی ، محصول بوجود 
آوردن بهترین چتر حمایتی و کاملترین سایبان آرامش برای مشتریان بود که توانست 
مدیریت شرکت را موفق به اخذ تندیس ولوح حامی مصرف کننده به همت وهمیت 

ودلسوزی تمام مجموعه پرافتخار بیمه نوین برساند وکنون با اعالم عملکرد 
مالی توسط مدیریت کاربلد شرکت ، مفتخریم اعالم داریم که 

ما از روز اول بواسطه کارنامه موفق مدیریتی این مدیران 
ارشد باور قبلی وقلبی داشته وداریم که با کریمان کارها 

چه آسان شود. بقول ظریفی در تحریریه، این بیمه 
نوین هم خان زندی دارد کریم وهم  رشــیدی 

آرام که میشود حاصلش اظهر من الشمس....
نخستین نشست سراسری مدیران ستادی 
و رؤســای شــعب بیمــه نوین در ســال 
۱۳9۷با حضــور مدیرعامل، اعضای هیأت 
مدیــره و معاونــان این شــرکت و حضور 
دبیرکل ســندیکای بیمه گــران ایران به 

عنوان میهمان این گردهمایی برگزار گردید . 
حســین کریــم خان زنــد مدیرعامــل این 

شــرکت با اشــاره بــه تحقــق 99.۴درصدی 
پرتفــوی این شــرکت در ســال 9۶گفــت: بیمه 

نوین در ســال گذشــته باالترین منحنی رشد از زمان 
تأسیس تاکنون را تجربه کرد که حاصل کار گروهی و برنامه 

ریــزی هدفمند در بهــره گیری از فرصت های کوچک بوده اســت . 
وی در ادامه افزود: این رشد به عنوان هدف در بیمه نوین با گام های صحیح و حساب 
شــده و صرف زمان معقول بدون پذیرش کارهای هیجانی رخ داده اســت و تحقق 
99.۴درصدی پرتفوی با ضریب 50درصدی خســارت در ســال گذشته حاکی از 
مطالبه و تالش برای رشد معقول، بدون اشتباه استراتژیک در پذیرش ریسک است . 
مدیرعامل بیمه نوین با اشاره به شرایط اقتصادی و وضعیت رقابت در بازار کنونی خاطرنشان 
کرد: واقعیت اقتصاد کنونی در کشور رکود و تورم است، در این بین شرکتی موفق عمل 
خواهد کرد که تغییرات را شناسایی و با آن منطبق شود. این انطباق و هماهنگی باید با سرعت 
و پیش از تبدیل شدن به بحران از طریق اولویت بندی در اجرای اقدامات کارآمد باشد . 
وی همچنین تصریح کرد: در اقتصاد فعلی دنیا ماندگاری مطرح است و رشد برای کسب و 
کارها نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است. در چنین شرایطی باید از فرصت های کوچک 
حداکثر بهره را برد. داشتن رویکرد موازنه در هزینه ها، زمان و کیفیت بسیار حائز اهمیت است . 
کریم خان زند همچنین در پایان به نقش افراد در بدنه یک سیســتم اشاره کرد و 
گفت: حلقه های یک زنجیر هیچ کدام بر دیگری اهمیت بیشتر و ارجحیت ندارد، 
در یک سیستم هم چنین است و موفقیت یک شرکت حاصل تالش و حضور تک 
تک افراد اســت، مالک افراد در آن جایگاه شان نیست بلکه نحوه و کیفیت کارایی 
آنهاســت. موفقیت فعلی بیمه نوین نیز حاصل تالش و تعامل همه افرادیست که 
سرنوشــت خود را جدا از شرکت شان ندیدند و برای آن بدون تردید تالش کردند . 
نشست سراسری مدیران ستادی و رؤسای بیمه نوین در روزهای 22و 2۳فروردین ماه 
برگزار و طی آن عالوه بر ارائه گزارش عملکرد و برنامه های عملیاتی سال 9۷ و مقاالتی از 
سوی مدیریت های مختلف، 9 پنل تخصصی توسط رؤسای شعب به طور گروهی ارائه شد.

معرفی بیمه نوین
شــرکت بیمه نوین به عنــوان هجدهمین شــرکت بیمه در کشــور جمهوری 
اســالمی ایران در تاریــخ 20/۱0/۱۳۸۴ تحــت شــماره 2۶۳۴۶۱ در اداره ثبت 

شــرکت های تهران به ثبت رســیده و پس از اخذ مجوز فعالیــت از بیمه مرکزی 
ایران )به شــماره ۳0۸۸۱ مورخ ۱۴/۱2/۱۳۸۴( فعالیت خود را آغاز نموده اســت.

مؤسسان شركت
مؤسسان شرکت شامل سه گروه:

- بانکی و مالی )بانک اقتصاد نوین و شرکت های وابسته(
- صنعتی )شرکت توسعه صنایع بهشهر و شرکت های وابسته( 

- ســاختمانی )شــرکت سرمایه گذاری ســاختمان ایران و شــرکت های وابسته، 
شــرکت پیمانکاری بین المللی اســتراتوس و شــرکت های وابســته( هســتند.

سرمایه شركت
سرمایه شرکت مبلغ ۱500 میلیارد ریال است. بیش از ۸0 درصد سهام متعلق به 
ســهامداران حقوقی و حدود 20 درصد سهام متعلق به سهامداران حقیقی است.

موضوع شركت عبارتست از:
الف( انجام عملیات بیمه ای در تمامي رشته های بیمه ای اعم از اشخاص، 

اموال، مسئولیت.
ب( ســرمایه گذاری از محل سرمایه، اندوخته ها و ذخائر.

ج( انجام بیمه های اتکائی واگذاری )تحصیل پوشش 
اتکائی( حسب نیاز.

تمامی عملیات شرکت اعم از بخش بیمه گری 
قانــون  چارچــوب  در  ســرمایه گذاری  و 
تأســیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، 
قانون تأســیس مؤسسات بیمه غیردولتی، 
قانــون تجــارت، مصوبات شــورای عالی 
بیمه و اساســنامه شــرکت خواهــد بود.
بخشی از سیاست های اجرایی شركت 

در ارائه خدمات
- بازدیــد اولیــه دقیــق و تخصصــی بــه 
منظــور تفکیک ریســک و ارائه نرخ مناســب
- بازدیدهای ایمنی متناوب در طول دوره پوشــش 
به منظور جلوگیری از اتالف ســرمایه های بیمه گذاران

- پوشش ارزش واقعی مورد بیمه
- ارائه پوشش مناسب براي خطرات مورد درخواست بیمه گذار با کمترین 

نرخ و مناسب ترین شرایط
- ارائه بیمه نامه با شــرایط و مقررات تخصصــی و حرفه ای به منظور حفظ منافع 

بیمه گذاران و بیمه شدگان
- مشاوره رایگان به بیمه گذاران

- راهنمایی خسارت دید گان در هنگام بروز خسارت
- انجــام کارشناســی، بــرآورد و پرداخت خســارت در کوتاه تریــن زمان ممکن
- اســتفاده از مجرب تریــن کارشناســان در بخــش صدور و پرداخت خســارت
- استفاده از کادر مجرب و خوشنام صنعت بیمه به منظور ارائه خدمات به مشتریان گرامی

خبر خوش مدیرعامل بیمه نوین
تحقق 99/4 درصدی پرتفوی بیمه نوین و ثبت باالترین سطح رشد از زمان تأسیس در سال 96
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 سرمایه گذاری صنعت و معدن
با برنامه ای جامع و هدفمند پیش به سوی خلق ثروت

 امیرتقی خان تجریشی با برنامه عمل می کند
دکتر امیرتقی خان تجریشی از جمله جوانان نسل سوم که آگاه به زمان و مکان و 
مقتضیات با داشــته ها و دانشش فرصت ها و تهدید ها را می شناسد و با شناخت 
راهکارهای ســودآوری و روش های نوین ســرمایه گذاری در بازار ســرمایه نشان 
داده که درد و درمان اقتصاد را خوب می فهمد و کمر به تعالی آن بســته اســت.

مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن 
)سهامی عام( روز چهارشنبه مورخ ۱۳9۶/۱2/2۳ در محل مرکز سالن همایش معلم 
)تاالر گل یاس( تشــکیل شد. در این مجمع که با حضور بیش از 90/2۳ درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای حسین 
ســلیمی بود که جنابان ابوالفضل نجارزاده و داوود رزاقی در مقام نظار اول و دوم و 
آقای امیرتقی خان تجریشی به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند. در ادامه با قرائت 
گزارش ســاالنه هیات مدیره به مجمع سال مالی منتهی به ۱۳9۶/9/۳0 و پس از 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن تصویب صورت های مالی با تقسیم سود 200 ریالی به کار خود پایان دادند.

همچنین موسســه حسابرســی و خدمات مالی فاطر بعنوان حسابرس مستقل 
و بازرس قانونی شــرکت و موسســه حسابرســی آرمان اروین پــارس به عنوان 
بازرس علی البدل شــرکت برای سال مالی منتهی به 9۷/9/۳0 انتخاب گردیدند.
همچنین مجمع به اتفاق آرا و با رعایت ماده قانون تجارت، اعضای هیات مدیره را برای 

مدت 2 سال به شرح ذیل انتخاب نمود:
۱- بانک صنعت و معدن

2- شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران )سهامی عام(
۳- شرکت آتیه امید توسعه )سهامی عام(

۴- شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک )سهامی خاص(
5- شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان )سهامی عام(

پیام هیات مدیره
سالی که گذشت سالی بود سرشار از فراز و فرودهای مختلف که تبعات آن اقتصاد بازار 
را سرمایه را تحت الشعاع خود قرار داد. سه ماهه ابتدای سال مالی را با ریزش فرسایشی 
شاخص بورس تا پایان سال ۱۳95 به پیش رفتیم و سال ۱۳9۶ را با هیجانات ناشی 
از انتخابات ریاست جمهوری کشور و نگرانی عملیاتی شدن اثار تصمیمات و برنامه 
هــای رئیس جمهور دید آمریکا در خصوص توافق بین المللی برجام آغاز نمودیم.

با این حال عاملی که در سال ۱۳9۶ موجب بهبود اوضاع بازار سرمایه گردید، رشد 
تدریجی قیمت محصوالت کاالیی در بازارهای جهانی و افزایش تدریجی نرخ ارز در 
بازارهای داخلی بود. به واسطه این دو عامل فروش صادراتی شرکتهای پذیرفته شده 
در بورس از جذابیت بیشتر برخوردار گردید و فعالین بازار با محاسبه تاثیر این تغییرات 
در سود شرکتها به خرید سهام شرکتهای منتخب راغب گردیدند. از آنجا که اکثر 
شرکتهای صادراتی و کاالیی محور از شرکتها و صنایع بزرگ بازار سرمایه به حساب 
می آیند، لذا با حرکت رو به باالی سهام این شرکتها، جو عمومی بازار سرمایه نیز به 
تدریج مثبت گردیده و سایر شرکتها نیز از این جو مثبت منتفع گردیدند. در این میان 
مدیریت و تیم تحلیل شرکت سرمایه گذاری صنعت معدن نیز با فعالیت پیوسته به رصد 
شرایط در شرف شکل گیری در بازار پرداخت و منابع موجود را در به سمت شرکتهای 
حاضر در صنایع مورد اقبال جهت دهی نمود که در نتیجه آن، ســهم شرکتهای 
حاضر در صنایع فلزی ، شیمیایی و معدنی به ۳۸ درصد از سبد سهام افزایش یافت.
همچنین در این ســال هیــات مدیره تالش نمود تا درخصوص شــرکتهایی که 
مدیریــت آنها را در اختیــار دارد به نوعی به تعیین تکلیف بپردازد که از آن جمله 
می توان به کمک به توســعه شــرکتهای دارای ظرفیت سودآوری مانند نیروکلر 
و گلوکوزان از طریق مدیریت و مشــارکت در افزایش ســرمایه آنها اشــاره نمود. 
درخصوص شــرکتهای دیگری که از شرایط مناســبی برخوردار نبودند سیاست 
توقف فعالیت و کاهش دارایی به مرحله اجرا درآمد و در شــرکت نواندیشان دنیای 
اقتصاد جهت دهی به ســمت اخذ مجوز مشاور ســرمایه گذاری از سازمان بورس 
صورت پذیرفته اســت. در شرکت سرمایه گذاران ایران و فرانسه نیز سیاست ورود 
به حوزه تکنولوژی های مالی به تصویب رســید و این شرکت با تجهیز منابع اقدام 
به توســعه و اجرای اولین نرم افزار معامله الگوریتمی در حوزه فنیتک نموده است.

در یک نگاه کلی می توان اینگونه نتیجه گرفت که مدیریت و هیات مدیره شرکت در 
سال مالی مورد گزارش ، با برنامه ای جامع و هدفمند، درخصوص هر یک از دارایی 
های تحت مدیریت خود به سیاست گذاری پرداخته و در نتیجه تالشهای صورت 
گرفته، هر یک از شرکت ها در مسیری که برای آنها تعریف گردیده قرار گرفته و به 

پیش می روند. هیات مدیره امیدوار است در سال مالی آتی نیز ضمن بهبود فضای 
کسب وکار به رصد فرصتها و تهدیدات در حال شکل گیری پرداخته و با مدیریت بهینه 
منابع در اختیار خود، به بهترین نحو به خلق ثروت برای سهامداران محترم بپردازد.   

برنامه های آتی هیات مدیره
از سال گذشته، شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن در راستای اجرایي نمودن اهداف 
توسعه ای بانک صنعت و معدن و با عنایت به حجم تقاضای موجود در بازار اولیه برای 
انواع خدمات مالي، عالوه بر انجام فعالیت های مبتني بر موضوع اصلي فعالیت مندرج 
در اساسنامه مبني بر خرید و فروش سهام در بازار ثانویه بورس، ارائه خدمات مالي در 
بازار سرمایه از قبیل تأسیس انواع صندوق های سرمایه گذاری، مشارکت در پذیره 
نویسي اوراق بهادار و بازارگرداني آنها، ضمانت اصل و سود اوراق بهادار که در راستای 
موضوع فرعي فعالیت شرکت بوده را نیز در دستور کار و اولویت ها قرار داده است.
حضور شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن در توسعه و نوآوری ارائه خدمات مالي 
و اجرایي نمودن وظایف توسعه ای مرتبط با بازار سرمایه به دالیل ذیل حایز اهمیت 

است:
۱- توجه به برنامه های دولت و بنگاه های بزرگ مؤید حجم روزافزون تقاضای تأمین 
مالي از طریق بازار سرمایه و انتشار انواع اوراق بدهي و سرمایه ای است. براساس قانون 
بودجه سال ۱۳9۶، بیش از ۷۴ هزار میلیارد تومان از تجهیز منابع مورد نیاز دولت از 
طریق بازار سرمایه انجام می گردد و همین روند در بوجه سال 9۷ نیز تکرار خواهد 
شد. همچنین پیش بینی می شود که سهم تامین مالی مورد نیاز از بازار سرمایه در 
پایان دوره 5 ساله برنامه ششم به رقم 2۴0 هزار میلیارد تومان بالغ گردد. الزم به ذکر 
است که با توجه به اندازه این بازار، فرصت مناسبی برای استفاده از شیوه های اتوماتیک 
و معامالت الگوریتی برای انجام خدماتی همچون بازار گردانی ایجاد خواهد شــد. 
2- با توجه به سیاســت های ســازمان بورس و اوراق بهادار در راســتای توســعه 
و جهانــی شــدن، همکاری با شــرکت های مدیریــت دارایــی خارجی معتبر، 
موجب توســعه دانــش و ابزارهــای مدیریت دارایی این شــرکت خواهد شــد.

۳- درآمدزایي شرکت های ســرمایه گذاری به نوعي متأثر از سیکل های تجاری 
موجود در بازار بوده و در صورتي که شــرکت ســرمایه گــذاری صنعت و معدن 
خدمات خود را به ســرمایه گذاری در بازار ثانویه منحصر نماید، سودآوری شرکت 
در دوره هــای رکود دچار چالش مي شــود. در نتیجه در صورتي که بخشــي از 
درآمدزایي شرکت به بازار اولیه سوق پیدا کند نوسانات سود سهام شرکت کاهش 
خواهد یافت. این مهم زماني اهمیت دوچندان مي یابد که سودآوری شرکت های 
تأمین ســرمایه که در حوزه بازار اولیه نقش محوری دارند مورد ارزیابي قرار گیرد. 
به طور متوسط نســبت بازدهي سرمایه شرکت های تأمین ســرمایه در 5 سال 
اخیــر در حدود 25 درصد مي باشــد. به عــالوه، در حدود نیمــي از درآمدهای 
اصلي این شــرکت ها از محل تعهد پذیره نویسي و بازارگرداني اوراق بهادار تأمین 
مي شود که نشــان دهنده پتانســیل درآمدزایي خدمات مالي مورد اشاره است.

با توجه به موارد فوق الذکر و بنا به اهداف توسعه ای و راهبردی بانک صنعت و معدن، 
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن برنامه ریزی الزم برای گسترش کیفي و کمي 
خدمات مالي مرتبط با بازار سرمایه را به عمل آورده است و اقدامات موثری نیز در این 
راستا صورت گرفته است. در ادامه رئوس فعالیت های انجام شده و برنامه های آتی شرکت 
سرمایه گذاری صنعت و معدن در جهت توسعه خدمات مالي مورد اشاره قرار مي گیرد:

۱- افزایش سرمایه
2- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری
۳- مشارکت در تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار
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مهندس کوروش عاطفی مدیرعامل خوش فکر و رزومه دار شرکت تامین ماسه ریخته گری که بیش از دو دهه سکان داری در شرکت های بزرگ ایران را در سابقه خود داشته 
اســت طی مصاحبه ای اختصاصی با پایگاه و نشــریه اقتصاد و بیمه به بیان برنامه های مدون و نقطه نظرات خود برای آینده و پیشبرد برنامه های آتی شرکت برای سربلندی و 

افتخار آفرینی کشور عزیزمان ایران پرداخت. در ادامه به پرسش و پاسخ های مذکور توجه فرمایید:

مصاحبه اختصاصی با مهندس کورورش عاطفی 

سوال 1( لطفاً از سوابق كاری و تجارب خود مختصری 
بفرمایید:

عضویت  هیات مدیره به صورت غیر موظف شرکتهای: شرکت 
روان فن آور گروه ســایپا )۸2 - ۸5 ( و شــرکت بلبیرینگ 
ایران گروه سرمایه گذاری غدیر )۸۳-۸5(و شرکتهای پارس 
الکتریک و عالم آرا از گروه شرکتهای شستا )9۴-92( بوده.

ســابقه کار مدیریتی در شــرکت های ریخته گری مربوط 
به ســالهای ۱۳۸۳ لغایت ۱۳92 میباشد که در زمینه انواع 
ریخته گری شــامل آلومینیوم، چدن و فوالد فعالیت نموده 
ام و در طــول دوران مدیریــت در کارخانــه نیز بدلیل کار 
بروی قطعات ریخته گری ارتباط تنگاتنگ با آنان داشته ام.
سوال2(در مورد شــركت تامین ماسه ریخته گری با 

نزدیك به نیم قرن سابقه توضیحاتی ارائه فرمایید.
شرکت تامین ماسه ریخته گری در سال ۱۳5۱ بصورت سهامی 
خاص با ســرمایه ای بالغ بر یک میلیون ریال  )حدود ۱۴000 
دالر( در شــهر تهران تاسیس و ثبت شده که کارخانه تولیدی 

آن واقع در شهرستان فیروزکوه و در حدود km ۱50 شمال شرق تهران می باشد. موضوع فعالیت شرکت مطابق با اساسنامه عبارت از تهیه و استخراج، فرآوری و خرید و فروش ماسه 
های ریخته گری، ایجاد کارخانه و تاسیسات مربوطه و... می باشد. این شرکت بعنوان اولین تولید و تامین کننده انواع ماسه های ریخته گری فعالیت خود را در سال ۱۳55 با اخذ پروانه 
بهره برداری به ظرفیت ۸0 هزار تن در سال شروع می نماید. در سال ۱۳۷0 سرمایه شرکت به ۳00 میلیون ریال )2۱0.000 دالر ( افزایش می یابد و در سال ۱۳۷۳ به 500 میلیون ریال 
) حدود ۱90 هزار دالر ( و در سال ۱۳۷۴ به سه میلیارد ریال )حدود ۷۴۴ هزاردالر( و در سال ۱۳۷5 به شش میلیارد ریال  ) حدود ۱.۳50.000 دالر( و نهایتا در سال ۱۳95 سرمایه 
شرکت به ۱۶2 میلیارد ریال )حدود ۴.500.000 دالر ( افزایش  می یابد. با توجه به ایجاد بهبود در فرایند تولید و نیز 
افزایش ماشین آالت پروانه بهره برداری در سال ۱۳۸0 به 250 هزار تن در سال تغییر می یابد. شرکت در سال ۱۳۷۱ 
توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران بعنوان تنها شرکت صنعت استخراجی از گروه سایر معادن پذیرفته می شود.

محصوالت شركت: 
در حــال حاضر شــرکت عالوه بــر تولید و تامین انواع ماســه ریخته گــری با دانه بندی هــای متفاوت قابلیت 
 تولیــد و تامیــن انواع ماســه هــای  رزینی و نیز صنعتی را دارد که بشــرح جدول ســمت راســت  میباشــد.
از آنجا که مواد معدنی شرکت از محل معادن گسترده و غنی خود تامین می گردد که نوع مواد معدنی آن سیلیس 
با خلوص حداقل ۸۷ درصد و حداکثر9۸ درصد در معادن )میانگین 95 درصد( می باشد این شرکت قابلیت تولید 
محصوالت جدیدتر با ارزش افزوده باالتر را نیز دارا خواهد بود که یکی از اهداف جذب ســرمایه نیز همین موضوع 

می باشد.
همانگونه که در جدول صفحه بعد مشاهده می شود این نوع مواد معدنی خام قابلیت مصرف در صنایع زیر رانیز دارا می 
باشد که باعث ایجاد مبالغ باالتری در فروش خواهد گردید. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که جهت ایجاد چنین 
بازارهای جدیدی نیازمند تولید با عیار باالتر سیلیس میباشد و این بدین معنی است که شرکت  بایستی جهت پاسخ 
به نیاز صنایع مختلف و ایجاد ارزش افزوده باالتر و مناسب تر خطوط تولید خود را بلحاظ تکنولوژیکی و فرایندی بروز 
رسانی نماید. همچنین جهت توسعه  محصوالت نیز اقدام به ایجاد کارخانجات مختلف با محصوالت متنوع دیگر نماید.
هچنین  یکی دیگر از قابلیت های این مواد اولیه تولید بلوک های ماســه آهکی و slab های بتنی AAC می باشــد 
که در کشــورهای توسعه یافته و در حال توسعه بعنوان مصالح اصلی ساختمان سازی بکار می روند و قیمت فروش 
آنها ۸0 تا ۱20 یورو در هر متر مکعب می باشــد. بخشــی از مواد خام ورودی فرایند تولید از چرخه تولید بنام های 

توضیحاتنام شركتسمتسال

گروه ایران خودرو شركت شتابكار مدیركارخانه1376 لغایت 1380

گروه سایپاشركت مگا موتور معاون مهندسی مدیرعامل 1380 لغایت 1383

 گروه سایپا شركت گداز قطعه كیا عضو هیات مدیره و مدیر عامل 1383 لغایت 1386

گری عضو هیات مدیره و مدیرعامل 1386لغایت 1387 ریخته   شــركت 
گروه ایران خودرو آلومینیوم ایران خودرو

خصوصی ذوب فلزات ابهر عضو هیات مدیره و مدیرعامل 1387 لغایت 1390

 خصوصی شركت لرستان گداخت رئیس هیات مدیره1390 لغایت 1392

 شــركت عضو هیات مدیره و مدیرعامل1392 لغایت 1396 shasta- 
WTD

 شــركت ســرمایه گذاری
 تامین اجتماعی این شركت

J.V با ایتالیا بوده است

شرح كاالردیفشرح كاالردیف

ماسه 0-111 ماسه رزینی 2 درصد1

ماسه 12100 ماسه رزینی 3 درصد2

 ماسه 13101 ماسه رزینی 4 درصد3

ماسه 14131پودر سیلیس4

ماسه 1۵141 پودر میكرونیزه۵

ماسه D161۵1ماسه 61

ماسه D17161ماسه 711

ماسه D18171ماسه  82

ماسه D19181ماسه 93

ماسه 20191 ماسه سفارشی10

16



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  88 | فروردین  ماه  1397| 

مختلفی خارج می گردد، فرایند شــرکت نیز از این قاعده مستثنی نیست و درحال حاضر 
۳0 درصــد مواد خــام ورودی بصورت باطلــه از چرخه تولید خارج می گــردد که اوال در 
طرح بهبود و بروزرســانی فرایند قابلیت کاهش این موضوع وجــود دارد ثانیا مطالعاتی در 
خصوص امــکان فروش و یا تولید محصول جدید با این باطلها در دســتور کار هســتند.

سوال3(مزیت رقابتی شركت نسبت به رقبا چگونه است ؟
شرکت های تابعه:

- شرکت جهت کاهش بهای حمل و نقل مواد معدنی و نیز ایجاد ارزش افزوده از محل حمل محصوالت 
در سال ۱۳۸۷مبادرت به تاسیس و ثبت شرکت حمل و نقل میهن ماسه ریخته گری می نماید. 
با ایجاد این شرکت قدرت چانه زنی با رقبا در بحث بهای فروش بعالوه حمل را افزایش خواهد یافت.

- فاصله کوتاه کارخانه تا معادن حدود 25 کیلومتر که در طرح کارخانه جدید این عدد به 
حدود ۱۴ کیلومتر کاهش خواهد یافت.

- فاصله کوتاه کارخانه تا پایتخت و نزدیک بودن به استانهای شمالی، خراسان و سمنان و 
اصفهان که بخش عمده ای از مشتریان در آنجا حضور دارند.

- خردایش کم ماده معدنی، وســعت بســیار زیاد معادن که تا حدود ۱00 سال آینده را با 
ظرفیت فعلی تولید پاسخگو است.

- گرد گوشه بودن محصول و ایجاد مزیت های فنی در فرایندهای مشتریان بخصوص صنایه 
ریخته گری.

ســوال4( فرق بین ماسه های سیلیســی و ریخته گری و سند بالست و ماسه 
های سفارشــی ومیزان درصد فروش هر كدام را در ســال گذشته ذكر كنید؟

پایه تمام ماســه های این شــرکت با توجه به معادن آن     Sio2می باشــد که در طی 
فراوری صورت گرفته در پروسه تولید، ماسه ها در سایزهای مختلف دسته بندی می شوند.
ماســه هــای ریختــه گــری از ســایزmm  0/۷ به پاییــن ماننــد ماســه ۱9۱ و .....
ماســه های سند بالســت در ســایز بندیmm  5-0/2 مانند ماســه های D۱۱  و .... 
ماسه های سفارشی با دانه بندی مطابق با خواست مشتری و خواص خواسته شده ایشان تهیه 

می گردد مانند ماسه ۱۷۱ و ..... 
ماسه های تصفیه خانه ای با دانه 
 mmبندی خاص خود و در رنج
 D۳ ۶-۱  ماننــد ماســه های
در سال گذشته میزان فروش به 
تفکیک هریک از ماسه های تولید 
شده در جدول زیر ارائه شده است

ســوال ۵(آیا حضور رقبای خارجی  علی الخصوص چینی برای شما تهدیدی 
محسوب نمی شوند؟

بدلیل باال بودن هزینه حمل و نقل نسبت به قیمت محصول عمال رقبای خارجی مانند چین 
توان رقابت را ندارد.

سوال 6(چند درصد از بازار داخل را پوشش داده و برای كسب سهم بیشتر از بازار 
چه اندیشیده اید ؟

از آنجا که متاسفانه تحلیل بازار صورت نگرفته و حتما بایستی اینکار صورت پذیرد، اما با بررسی و 
جمع آوری اطالعات حدودا می توان گفت که شرکت در حال حاضر ۳5  درصد بازار را در اختیار دارد.

جهت افزایش سهام بازار بایستی:
- با راه اندازی خط اسید شویی می توان حدود ۱0  درصد دیگراز بازار  را به خود اختصاص داد.
- با راه اندازی خط ماسه های رزینی نیز می توان حدود 5  درصد دیگر به سهم بازار شرکت افزود.
- با راه اندازی خط تولید ماسه D۳  می توان حدود ۱0  درصد دیگر به سشهم بازار اضافه نمود.
که البته هریک از اینها در قالب پروژه ای تعریف می گردد و لزوما اقدامات فوق ممکن است 

در سال 9۷ به ثمر ننشیند.
سوال 7( برای تعامل با شركت هایی كه در صنایع گاز و پتروشیمی و نفت و آب و 
فاضالب شهری و كارخانه ای سیمان و بتنی ودیگر فراورده های همسوكه خریداران 
اصلی محصوالت شــما بوده اند چه راهكار تعاملی را پیاده سازی می فرمایید؟

با توجه به اینکه صنایع ذکر شده قبال از مشتریان شرکت بوده اند لکن پس از بررسی مشخص 
گردید که متاسفانه بدلیل وجود خاک در محصول تولیدی از صف مشتریان خارج گشته اند لذا 
جهت جذب و جلب نظر آنها بایستی ابتدا فرایند تولید را اصالح نموده تا به سطح کیفی مورد 
درخواست مشتریان برسیم. سپس طی مذاکرات و دعوت از آنان جهت بازدید از کارخانه و نمایش 
بهبودهای ایجاد شده و ارائه نمونه و کنترل کامل فرایند سعی در جلب اعتماد ایشان نماییم.

از سوی دیگر با توجه به قدمت شرکت در این صنعت چنانچه با مشتریان به روش علمی و 
مهندسی مذاکره گردد اعتماد از دست رفته قابل بازیابی خواهد بود. الزم به ذکر اینکه در حال 
حاضر یکی از مشکالت بسیار بزرگ تولیدات جاری نیز وجود خاک در محصوالت میباشد.
سوال 8( برنامه حضرتعالی به عنوان مدیر عامل جهت شكوفایی شركت و طرح 
های توسعه ســودآور و فروش محصول به كشور های هدف صادراتی چیست ؟

چشم اندازوبرنامه های آتی 
- با توجه به محدودیت های زیســت محیطی و جهت کاهش بهای تمام شده بخصوص 
در بحــث حمل بــار معدنی از معادن بــه کارخانه و نیز جهت کاهش بهای تمام شــده 
محصــول تولیدی بحث جابجایی کارخانه با ظرفیت ۳20 هزار تن در ســال با تکنولوژی 

جدیدبه محلی که در فاصله ۱2 کیلومتری معادن میباشد ) در حال حاضر فاصله کارخانه 
تا معادن حدود 25 کیلومتر می باشــد( مطرح گردیده اســت و شرکت اقدام به تهیه 20 
هکتار زمین نموده اســت و اقدامات الزم جهت تامین آب ، برق و گاز و غیره نموده است.
- جهت توسعه محصول نیز در حال رایزنی با چند شرکت جهت فروش یااستفاده از باطله 
های فرآیند تولید و نیز به عنوان مواد خام جهت تولید انواع بلوک های ماسه آهکی و اسلب 

های AAC  می باشد. 
- تدوین برنامه جامع اکتشاف و استخراج از معادن یکی از برنامه های آتی افزایش بهره وری 

برداشت از ذخایر موجود     می باشد.
- ایجــاد کارخانــه هایی با تولید محصــوالت جدید مانند اســلب هــای AAC و ...... 
بــه جای کارخانــه موجود با آالیندگی کمترو رعایت بیشــتر مباحث زیســت محیطی 
- بررسی روی باطله های معدنی جهت تولید یا فروش ویا تولید محصول جدید در صورت امکان

- برنامــه ریــزی مدون در راســتای حفــظ و افزایش حقوق مشــتریان و جهت حضور 
موثــر در بــازار رقابتی با افزایش ســطح کیفــی محصوالت وتحویــل بموقع همچنین 
بــاال بــردن ســطح رضایــت مشــتری وافزایش مشــتریان مطــرح و بزرگ کشــور
- تحلیــل بازار جهت بازاریابی بهترواســتفاده بهینه از ظرفیتهــای موجودوجدیدجهت 
انتخــاب نرخ فروش مناســب و رقابتی و همچنین ارائه offer متناســب با مشــتریان

سوال 9( از دولت و مسئولین دولتی چه انتظاری برای حمایت دارید؟ 
با توجه به شرایط اقتصادی حاکم در کشور و فشارهای وارده به کشور از بیرون و همچنین رکود 
موجود این شرکت یکی از شرکت هایی است که توانسته همچنان به فعالیت خود ادامه دهد.
متاســفانه یکــی از مشــکالتی کــه تقریبــا همــه شــرکت هــای تولیدی بــا آن 
دســت گریبــان هســتند نــگاه جزیــره ای ســازمانهای دولتــی بــا آنهاســت.
لذا بنظر میرســد برای حل مشــکالت موجود طی یک جلســه با حضور کلیه مسئولین 
شهرســتان فیروزکوه شــرکت اقدام به توضیــح برنامه های خود بــرای کارخانه موجود 
و آینده آن نماید و از طرف دیگر با حمایت بیشــتری از ســوی ســازمان صنایع و معادن 
امکان اخذ تســهیالت کــم بهره و بلند مــدت منابع مالی طرح جابجایــی انجام گردد.
سوال10( برای دریافت تسهیالت ارزی و ریالی چه مشكالتی دارید كه باید بیشتر 

به آنها پرداخته شود ؟
متاســفانه اخــذ تســهیالت هــم ارزی و هم ریالــی بــا دوره بازپرداخــت بلند مدت 
کــه مناســب طــرح تولیــدی و اجرایــی باشــد عمال بــا بهره هــای باال از ســوی 
بانــک هــا انجــام مــی گــردد. و عمــال توجیــه اقتصــادی را از بیــن خواهــد برد.
تنهــا بانک تخصصــی صنعت و معدن اســت کــه امــکان پرداخت تســهیالت بلند 
مــدت بــا دوره تنفــس و بهره کــم دارد که عمــال اخذ تســهیالت از آن نیز بســیار 
پیچیــده و مشــکل میباشــد و امیدواریــم درایــن زمینه مســاعدت صــورت پذیرد.

سوال11( سیاست شركت در خصوص سهامداران و بازار سرمایه چیست؟
ذینفعان و سهامداران:

- در دنیای امروز رعایت حقوق ذینفعان یکی از شاخصه های برتر هر سازمانی خواهد بود.
ذینفعان سازمان شامل جامعه،مشتریان،سهامداران وپرسنل می باشد که در ادامه بدان اشاره میشود:
الف(جامعه:شرکتهای جهانی امروزه قدم در راه توسعه پایدار را هدف اصلی خود قرار داده 
اندوبرای موفقیت در عرصه شــرکت داری حضور در این عرصه اجتناب ناپذیر خواهد بود.
توســعه پایدار نیازمند رعایت وحفــظ حقوق جامعه میباشــد.حفظ وصیانت از محیط 
زیســت،رعایت حقــوق اجتماعی جامعه با انجــام فعالیت های اجتماعــی ،همراهی در 
عرصه های فرهنگی وورزشــی و....یکی از برنامه ها و چشــم اندازهای شرکت خواهد بود.
ب(مشــتریان: حفظ حقوق مشــتریان اولویت اصلی و راهبردی شرکت میباشد در این 
راســتا اجرای اصولی CRM،کیفیت محصول ویکنواختــی تولید،تحویل به موقع،رقابت 
سالم در بازار،خشنودسازی مشتری،بهبود مستمرو...از اهم برنامه های شرکت خواهد بود.
پ(ســهامداران: شرکت های سهامی علی الخصوص ســهامی عام دارای رسالتی ویژه در 
قبال رعایت حقوق صاحبان سهام هستنداز این رو اصل شفافیت وحفظ و صیانت از ارزش 
سهام،سود اوری بیشتر از چرخه عملیات،حفظ ارزش اموال واستفاده بهینه از ان،پرداخت 
ســود صاحبان سهام در موعد قانونی،ایجادشرایط مناســب نقد شوندگی با جلوگیری از 
ســفته بازی با شفاف سازی بموقع،دقیق با ارتباط مناسب با سازمان بورس و اوراق بهادار 
و ایجاد پل ارتباطی مناسب مانند ایجاد واحد امور سهام در ساختار سازمانی ،تاثیرپذیری 
ارزش سهام از محل سوداوری شرکت و عدم دخالت شرکت در امر معامالت وارزش سهام
ت(پرسنل: منابع انسانی ارزشمندترین دارایی هر سازمانی هستنداز این رو حفظ وصیانت از 

حقوق انان یکی از رسالت های سازمان خواهد بود.
اصالح ساختارسازمانی ،برنامه مدون اموزش ،ایجاد انگیزه،احساس تعلق سازمانی،فضای کار 
مناســب،کاهش دغدغه های معیشتی،حفظ حرمت و کرامت انسانی،حفظ ارزش خانواده 
پرسنل،ایجاد فضای رقابت سالم ومشارکت پرسنل در امور شرکت و...از امور در حال برنامه 

ریزی خواهد بود.

صنایع كاربردی

 مــوارد مصرف مواد
در سیلیس   معدنی 

صنایع مختلف

صنایع شیشه و ســرامیك، تصفیه آب، نماسازی بلوک 
سازی، پشم شیشه، لعاب سرامیك، چینی، كاشی ، ماسه 
سنگبر و  ساب، سند بالســت، ذوب آهن،  ریخته گری، 
ماهیچه سازی، حفاری ها، رنگ، آرایشی و بهداشتی، لوله 

های GRP و ......

نوع ماسهدرصد فروش

 پودر سیلیس و ماسه رزینی0/۵ درصد

ماسه ریخته گری88 درصد

 ماسه صنعتی11/۵ درصد
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تایید برنامه های دکتر بیانیان و تصویب افزایش سرمایه
بیمه آرمان 1500 میلیارد ریالی شد

مجمع عمومي فوق العاده شــرکت بیمه آرمان )ســهامي عام( دوشــنبه 2۸ 
اســفند 9۶ در محل سالن اجتماعات شرکت تشــکیل گردید. در این مجمع 
که با حضور ۷۴.۳۶ درصد سهامداران حقیقي و حقوقي، اعضاي هیات مدیره، 
نمایندگان بیمه مرکزی، بورس، حسابرسی و بازرس قانوني برگزار شد؛ ریاست 
مجمع بر عهده دکتر مجید شایســته بود و آقایان متولی زاده و رضی زاده در 
مقام نظار اول و دوم و  مجدرضایی به عنوان منشــی مجمع انتخاب شــدند. 
در ابتدا، کریم همتی مدیر روابط عمومی بیمه آرمان ضمن خیرمقدم و تبریک 

فرارسیدن ماه رجب و میالد امام محمد باقر)ع( و نیز 
سال جدید به حاضران، با اشاره به افتخارات این شرکت 
در سال 9۶ از جمله کسب رتبه سطح یک توانگری 
مالی، از سهامداران خواست با تصویب افزایش سرمایه 
برگ زرین دیگری به افتخارات این شرکت بیفزایند.

در ادامــه دکتر بیانیان مدیــر عامل موفق مجموعه 
گــزارش توجیهــي هیات مدیــره مبني بــر لزوم 
افزایــش ســرمایه را قرائت کرد و پس از اســتماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانوني، مجمع نشینان 
بــا ذکر صلوات ضمــن تصویب افزایش ســرمایه از 
مبلــغ ۱200 بــه ۱500 میلیــارد ریال بــه تغییر 
مــاده مربوطــه اصــالح نامــه راي مثبــت دادند.

افزایــش ســرمایه  ایــن  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
آورده  و  شــده  حــال  مطالبــات  محــل  از 

نقــدی ســهامداران بــه مبلــغ ۳00 میلیــارد ریــال صــورت گرفــت.
بنــا به گفتــه دکتر بیانیــان مدیر عامل بیمــه آرمان این افزایش ســرمایه 
در راســتای الزامات شــورای عالی بیمــه و هیات وزیران مبنی بر رســیدن 
حداقل ســرمایه شــرکت های بیمــه بــه ۱500 میلیارد ریال بوده اســت.

شایان ذکر است بنا بر تصویب هیات وزیران تا پایان سال 9۶ حداقل سرمایه شرکت 
های بیمه برای ادامه فعالیت در سال 9۷ باید به مبلغ ۱500 میلیارد ریال می رسید 
وگرنه این شرکت ها یا در یکدیگر ادغام شده و یا فعالیتشان تعلیق پیدا می کرد.

بــه گفته دکتــر بیانیان از نقــاط قوت بیمــه آرمان برند پیشــرو و خوش 
نام آن و کســب توانگری ســطح یک مالی اســت که امســال حاصل شــد.

 همچنین در حاشــیه این مجمع مدیرعامل این شــرکت بــا اعالم اینکه در 
برنامــه های مدیریت بیمه آرمان افزایش ســرمایه دو مرحله ای از ۱200 به 
۱۸00 میلیارد ریال بررســی گردیده بود که در مرحله اول آن ۳00 میلیارد 
ریــال از محــل مطالبات حال شــده و آورده نقدی در این افزایش ســرمایه 
شــرکت می کند و مبلغ ۳00 میلیارد افزایش سرمایه دیگر از محل اندوخته 
ســرمایه ای در صورت تصویب مجمــع فوق العاده آتی تامین خواهد شــد.

دریک جمع بنــدي کلي، مي توان گفت بیمه آرمان با تمــام فراز و فرودها، 
در ســال ۱۳9۶  توانســت ققنوس وار به مدد مدیری با تجربه و با باور قلبی 
بــه کار تیمی و خرد جمعــی، به موفقیت هایی نائل گردد که کمتر کســی 
در ایــن بــازه زمانی کوتاه از ســکان داری مدیر جدید بر آن ایمان داشــت.
حسن ختام صحبت هاي این مدیر رزومه دار صنعت بیمه کشور اعالم این نکته 
بود که در نتیجه تالش دو ساله وی و مجموعه اش این مهم میسر گردید که در 
آخرین روز سال ۱۳9۶ شرکت بتواند این سد را نیز شکسته و به دشتی گسترده 
برســد برای آرامش بخشیدن به معیشت مردم ایران 
زمین؛ نتیجه تالشی دو ســاله که دوست و دشمن 
بر موفقیت هاي حاصل شــده آن شهادت می دهند.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شــرکت بیمه آرمان )سهامي عام(، از افزایش 
سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر مي باشد
-  برمبنــاي مصوبــه هیــات وزیــران در تاریــخ 
۱۳95/۱۱/2۴ در خصوص حداقل سرمایه موسسات 
، موضــوع مــاده ۳۶ قانون تأســیس بیمه مرکزي 
ایــران و بیمه گري، الزامي اســت بــه منظور حفظ 
امتیازات فعالیت شــرکت در کلیه رشته هاي بیمه 
اي مدنظر، ســرمایه شــرکت بیمه آرمان از ۱/200 
میلیارد ریال بــه 2/000 میلیارد ریال، افزایش یابد.
-  تاکید بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ایران بر افزایش 
سرمایه شرکت هاي بیمه به منظور افزایش ظرفیت شرکت ها براي قبول ریسک.
-  حفظ و افزایش نســبت توانگري مالي مطلوب با توجه به آیین نامه مصوب 

شوراي عالي بیمه.
-  تامین شرایط الزم به منظور افزایش سرعت دستیابي به اهداف و برنامه هاي از 
پیش تعیین شده شرکت، منطبق با چشم انداز آتي صنعت بیمه در کشور) توسعه 
ضریب نفوذ بیمه اي، برقراري نظام توانگري مالي، تغییر نظارت تعرفه اي به مالي و...(

-  افزایش سطح قابل تحصیل دارایي هاي ثابت مورد نیاز شرکت مطابق با سرمایه و در 
انطباق با آیین نامه شوراي عالي بیمه و مقررات بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ایران.
-  افزایش ســود آوري و بازدهي شــرکت از طریق افزایش ظرفیت نگهداري 
از بیمــه نامه هاي صــادره و ایجــاد قابلیــت انعطاف در ســهم نگهداري.

-  افزایــش ســودآوري و بازدهــي شــرکت از طریق افزایش توان ســرمایه 
گــذاري با اســتفاده از منابع حقوق صاحبان ســهام عالوه بــر ذخایر فني و 
در نتیجه افزایش ســطح فعالیت شــرکت در بازار پول و ســرمایه کشــور.
-  اصالح ساختار مالي شرکت و برقراري تناسب بین سرمایه شرکت، حق بیمه 
صادره و ذخایر فني و آماده ســازي شرکت جهت حضور شایسته و پرتوان در 

بازار سرمایه کشور.
آخرین افزایش سرمایه 

افزایش ســرمایه قبلي شرکت بیمه آرمان به استناد صورتجلسه هیات مدیره 
مورخ ۱۳9۳/0۱/۱۷ و اجازه مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۱۳92/0۴/02 و 
مجوز شماره ۱2۱/2۶2299 مورخ ۱۳9۳/0۱/20 سازمان بورس و اوراق بهادار 
سرمایه شرکت از مبلغ ۶00 میلیارد ریال به مبلغ ۱/200 میلیارد ریال، مبلغ 
5۸۶/۶00 ریــال معادل 9۷/۸ درصد از محــل آورده نقدي و مبلغ ۱۳/۱99 
ریال معــادل 2.2 درصد از محل مطالبات حال شــده افزایش یافته اســت.

لج
 خ
دی

مه

گزارش کامل این مجمع در وبســایت اقتصاد و بيمه ...
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با ثبت ركوردهای جدید در نواحی تولیدی به دست آمد؛
افتخارآفرینی كاركنان فوالد مباركه در فروردین ماه 1397

کارکنــان فوالد مبارکه با عملکرد درخشــان خود در فروردین ماه ۱۳9۷، این ماه را به عنــوان پرافتخارترین ماه در تاریخ فوالد مبارکه ماندگار کردند.
مختــار بخشــیان معــاون بهــره بــرداری فــوالد مبارکــه از ثبــت رکوردهــای جدیــد در خطــوط تولیــد فــوالد مبارکــه خبــر داد و 
گفــت: کارکنــان بلندهمــت فــوالد مبارکــه بــا ایمــان بــه اهــداف و راهبردهــای مدیریــت شــرکت، بــار دیگــر بــا رکوردشــکنی در 
اکثــر نواحــی شــرکت، جلــوه هــای زیبــا و غرورآفرینــی از همــت، تــالش، صمیمیــت و اجــرای کاِر گروهــی را بــه تصویــر کشــاندند.

بــه  اســفنجی  آهــن  تولیــد  میــزان  مــاه  فروردیــن  در  گفــت:  تولیــدی  مختلــف  نواحــی  درخشــان  عملکــرد  بــه  اشــاره  بــا  وی 
۶۸5۱۳۷ تــن رســید و میــزان تولیــد تختــال در ناحیــۀ فوالدســازی و ریختــه گــری مــداوم نیــز بــه ۶۱5۳00 تــن افزایــش یافــت.
وی بــا بیــان اینکــه در همیــن مــاه تولیــد کالف گــرم۴9۶55۶ تــن را تجربــه کــرد، ادامــه داد: رکوردشــکنی هــای کارکنــان در مجتمع 
فوالدســبا نیــز بــا عبور از مــرز ۱00 هزار تــن کالف گرم ادامــه یافت تا برگهــای زرین دیگری بــه دیوان افتخــارات فوالد مبارکه افزوده شــود.

معاون بهره برداری فوالد مبارکه کســب این موفقیت ها را حاصل تالش و همدلی تمامی مدیران، کارکنان و پیمانکاران شــرکت در بخشهای مختلف 
دانست و از ایشان قدردانی کرد. وی خاطرنشان کرد: اهمیت و ارزش این افتخارات از آنجایی دوچندان شده که با وجود افزایش تولید در همۀ خطوط، 
شــاهد کاهش 25 درصدی برداشــت آب و کاهش ۱0 درصدی مصرف آن هستیم که در شرایط کنونی، این دستاورد مهم نیز در جای خود قابل توجه 
است و یکی دیگر از افتخارات بزرگ فوالد مبارکه به شمار میآید. بخشیان این میزان کاهش برداشت و مصرف آب را حاصل سرمایه گذاری ها و اقدامات 
اصالحی انجام گرفته در سال گذشته و قبل از آن در حوزۀ استفاده بهینه از منابع آبی دانست و گفت: خوشبختانه با دوراندیشی مدیریت شرکت و با همت 
کارکنان، این طرح ها به ثمر رسیده و یا به ثمر خواهد نشست. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سرمایه گذاری های فوالد مبارکه در طرح 
جمع آوری پساب های شهری شهرستانهای لنجان و مبارکه و بازچرخانی آنها در فرایند تولید شرکت، گفت: در صورت به بهره برداری رسیدن مراحل 
اول این پروژه در پایان شــش ماه اول ســال جاری میزان برداشت آب تا حدود ۴00 مترمکعب، معادل حدود ۱5 درصد دیگر نیز کاهش خواهد یافت.

معــاون بهــره بــرداری فــوالد مبارکه در بخش پایانی ســخنان خــود صمیمانه از همــت بلند و زحمــات تمامی مدیــران، کارکنــان، پیمانکاران 
و تأمین کنندگان شــرکت قدردانی و اظهار امیدواری کرد با ادامۀ این مجاهدت ها در ســال جاری راه دســتیابی به اهداف ســاالنه هموارتر شــود.
*********************************************************************

معاون اقتصادی و مالی فوالد مباركه همزمان با برگزاری یازدهمین نمایشگاه بورس، بانك و بیمه اعالم كرد؛
فوالد مباركه بیش از 4 برابر میانگین بازار سرمایۀ كشور بازدهی داشته است

همزمــان با رشــد ســودآوری فــوالد مبارکه در ســال ۱۳9۶ ســهام این شــرکت نیز با اســتقبال بــاالی ســهامداران در بورس مواجه شــد؛ به 
گونــه ای کــه از قیمــت ثبــت شــده در ابتدای ســال 9۶ به رقــم 2۸۷۷ ریال در پایان ســال دســت یافــت و ۱0۴ درصد بازده قیمــت به ثبت 
رســید کــه با توجــه به تقســیم ۱00 ریال ســود جمعــا ۱۱۱ درصد بــازده برای ســهامداران شــرکت بــه ارمغــان آورد. این در حالی اســت 
کــه بــازده بــورس در این ســال 25 درصد بوده اســت. به عبــارت دیگر، فــوالد مبارکه بیــش از ۴ برابــر میانگین بازار بازدهی داشــته اســت.
ایــن مطلــب را امیرحســین نادری معــاون اقتصــادی و مالی فــوالد مبارکــه همزمان بــا برگــزاری یازدهمین نمایشــگاه بین المللــی بورس، 
بانــک و بیمــه گفــت و ضمــن تشــریح دســتاوردهای شــرکت از نــگاه بــورس و بــازار ســرمایه در ســال ۱۳9۶ و اهــداف این شــرکت در 
۱۳9۷ بــه آخریــن وضعیــت پروژه های شــرکت، چشــم انــداز تولیــد و فروش و وضعیت ســودآوری شــرکت در ســال جــاری اشــاره نمود.

وی در همین زمینه اظهار داشت: در سال گذشته، فوالد مبارکه با توجه به رشد قابل توجه سودآوری و بهره برداری از طرح های توسعه، ازجمله طرح توسعۀ فوالدسبا، 
گندله سازی سنگان و افزایش تولید کالف و تختال، به رقم سود باالتر از 5هزار میلیارد تومان دست یافت که از زمان راه اندازی تاکنون، باالترین رقم سود بوده است.

نادری در ادامه افزود: در ســال گذشــته، ســهام شــرکت با میانگین ۶۱ میلیارد ریال ارزش روزانه معامالت، رتبۀ اول را در بین شــرکتهای بورس 
بــه خــود اختصاص داد؛ ضمــن اینکه نمــاد شــرکت 2۳۴ روز کاری باز بود که نشــان از نقدشــوندگی و ســهولت در خریدوفروش ســهام دارد.

وی در ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکــه شــاخص کل بــورس اوراق بهــادار یکــی از نماگرهــای حســاس اقتصاد کشــور اســت، گفت: شــاخص 
بــورس در ســال ۱۳9۶، از ۷۷.۴۸5 واحــد بــه 9۶.2۸9 واحــد رســید و رشــد 2۴ درصــدی داشــت کــه فــوالد مبارکه بــه عنــوان یکی از 
تأثیرگذارتریــن شــرکتها در بــورس، به تنهایــی با ۳۱۴0 واحــد )از مجمــوع ۱۸۸0۴ واحد( باعث رشــد شــاخص کل بورس اوراق بهادار شــد.

گفتنی اســت در جریان برگزاری این نمایشــگاه که شرکت فوالد مبارکه همراه با شرکتهای بورســی گروه شامل فوالد هرمزگان جنوب، گالوانیزۀ فجر 
کاشان، شرکت سرمایه گذاری توکا فوالد و کارگزاری مبین سرمایه میزبان بازدیدکنندگان بود، برخی از شخصیتهای بازار سرمایه، ازجمله دکتر شاپور 
محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و دکتر امیری، معاون نظارت بر ناشران بورس، از نزدیک از غرفۀ گروه فوالد مبارکه اصفهان بازدید کردند.

یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه با حضور فعال شرکت فوالد مبارکه اصفهان و ۳90 شرکت داخلی و خارجی در بخشهای مختلف ازجمله شرکتهای 
کارگزاری بورس، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکتهای بیمه و ناشران بورس از تاریخ 2۷ تا ۳0 فروردین ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد.
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سالها پیش مصاحبه ای داشتم با مدیرعامل یک شرکتی از کشور ژاپن، او بمن گفت ای 
کاش شما قدر داشته های خود را در غالب قاب بسته بندی می دانستید که آن زمان 
سهمی باالتر از بازار جهانی را می داشتید. او مثالی زد که از ده سال پیش طنین زنگ 
گوش من است. او گفت کیلو کیلو زعفران شما در مادرید به گرم بسته بندی می شود و به 
اسم کاالی اسپانیایی در بازار می نشیند. خرمای شما فله ای به جهان می رود در حالیکه 
مشتری ژاپنی شرق اسیا تا آمریکای ینگه دنیا و هلندی و المانی و ... همه خریدش باید در 
قفسه دوچرخه اش بنشیند تا آن را راحت خرید کند. شما در بهترین حالت با بسته بندی 
یک کیلویی خرما در حالیکه مشتری پنج عدد خرما الزم دارد کجای بازار ایستاده اید و ...

شــرکت صنایع بســته بندی، مادر صنعت بسته بندی نوین کشــور است که این 
صنعت مفید به روغن ، محصوالت شوینده ، فرآوری محصوالت غذایی و ... در تولید 
بیشــتر، توزیع سهل تر، سود فزونتر و... کمک بســیار کرد و اکنون حمایت الزم تا 
جهش کنیم در این عرصه و بیشتر نگوئیم که بهتر می دانند درد چیست. مسئولین 
حمایت با چتــر وام های کم بهره و حمایت راســتین از تولید داخلی که مدیریت 
باورمدار مهندس خضوعی در این صنعت فعل خواستن صرف می کند اگر حامی آن 
راستین باشیم بدون شک  تحولی در صنعت بسته بندی رقم خواهد خورد ماندگار.

به گفته مدیر ارشد مجموعه جناب مهندس حمیدرضا خضوعی شرکت صنایع بسته 
بندی ایران با تولید طیف وســیعی از انواع قوطی های فلزی و ارائه خدمات مطلوب 
برای مشتریان نیاز اغلب صنایع غذایی و شیمیایی داخل کشور را به دست آورده است. 
محصول مرغوب، تحویل ســریع، قیمت نازل و سرویس مطمئن جزو اصول اساسی 
شرکت محسوب می گردند. تکنولوژی تولید صنایع بسته بندی ایران از معتبرترین منابع 
بین المللی تامین شده است. کلیه مراحل لیتوگرافی، الک زنی، چاپ تولید قوطی، تولید 
درب، کنترل کیفی و بسته بندی با ماشین آالت بسیار پیشرفته تحت کنترل دقیق انجام 
می شود. نظارت دقیق پرسنل کارآزموده و ماهر شرکت اعتماد ما را به این تکنولوژی مدرن 
تقویت می بخشد. نتیجه تلفیق تکنولوژی پیشرفته با مهارت و تجربه پرسنل و دانش و 
تعهد کارشناسان و مدیران شرکت ارائه محصوالت ممتاز با قیمتی غیرقابل رقابت است.

کلیه تولیدات شرکت از مرحله خرید مواد اولیه و ساخت محصول تا بسته بندی نهایی 
و ارسال، توسط کارشناسان کنترل می گردد و نتایج در سابقه هر مشتری ثبت و ضبط 
می گردد، در نتیجه ثبت اطالعات در رزومه هر مشــتری باعث می گردد، تا امکان 
ارســال سریع سفارشات به همراه ارائه محصولی با باالترین کیفیت و مناسب ترین 
قیمت برای مشتریان مهیا گردد. و آخر اینکه با توجه به حضور پر برکت جناب آیت 
الهی و دکتر شمس تا جنابان بودانی و یا سری و در راس الخیمه این خیمه عظیم در 
هیات مدیره می توان یافت چرا باید بسته بندی با این جمع خرد جمعی را شرکتی 
بدانیم با پتانسیل باالی مدیریتی که می توانند هر مشکلی را آسان کند اگر پرو بال 
او بگشائیم و اگر اقلکم حمایتی نمی شود ، نباشد که چوب الی چرخ گذاشته شود .... 
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع بسته بندی ایران)سهامی عام( 
مورخ ۱۳9۶/۱2/2۶ در محل ســاختمان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی 
ایران برگزار گردید.  در این مجمع که با حضور ۸0/۷۸ درصدی سهامداران حقیقی و 
حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای امیر شفیعی بود، که جنابان وحید 
منتی و محمدعلی آقاعلیان در مقام نظــار اول و دوم و آقای حمیدرضا خضوعی به 
عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به ۱۳9۶/09/۳0 و 
پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود 
ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده ۱29 به کار خود پایان 
دادند. همچنین موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به سمت حسابرس مستقل و 
بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به سمت بازرس قانونی علی البدل 
شرکت برای مدت یک سال )سال مالی منتهی به ۱۳9۷/09/۳0( انتخاب گردیدند.
اعضاء هیات مدیره شــرکت برای مدت دو ســال به شــرح ذیل انتخاب گردیدند:

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

- شرکت صنعتی بهپاک )سهامی عام(
- شرکت قند نیشابور )سهامی عام(

- شرکت به پخش )سهامی عام(
پیام هیات مدیره 

ارزش صنعت بسته بندي در ایران در مقایسه با کشورهاي دیگر. از وضعیت چندان 

مطلوبي برخوردار نیســت.  بررسي سهم ارزش بسته بندي از تولید ناخالص داخلي 
کشــور طي سال هاي مختلف نشــان مي دهد. سهم صنعت بسته بندي از تولید 
نــا خالص داخلي رونــدي نزولي داشــته و در حدود ۶۸ درصد درصد بوده اســت. 
پائین بودن جایگاه ایران در صنعت بسته بندي و نبود چشم انداز روشني از رشد این صنعت 
مي تواند تبعات منفي براي اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد. صنعت بسته بندي به عنوان 
توانمندساز بخش هاي اقتصادي عمل مي کند. ضعف در این صنعت مي تواند آسیب هاي 
جدي به سایر بخش هاي اقتصادي وارد سازد. این ضعف در نهایت باعث ضعف شرکت هاي 
ایراني در بازارهاي صادراتي و بازارهاي داخلي شده و مزیت رقابتي چنداني نخواهند داشت. 
بسته بندي به عنوان یک صنعت نقش بسیار زیادي در اشتغال و افزایش درآمد ملي دارد. 
امروزه شــرایط اقتصادي و محیط رقابتي . باعث گردیده که اداره شرکتهاي انتفاعي 
بسیار پیچیده تر و مشکل تر از گذشته گردد. با عنایت به اینکه تولیدات این شرکت 
از صنایع مهم واسطه اي میباشد و اکثر شرکت هاي صنایع غذایي. نوشیدني.دارویي 
و بهداشتي و آرایشي به عنوان خریداران صنعت بسته بندي محسوب میشوند. بدیهي 
است شرکت صنایع بسته بندي ایران از این قاعده مستثني نبوده و الزم است . جهت 
دستیابي به اهداف از پیش تعیین شده جوانب مختلف را در هر برهه از زمان تحت 
کنترل و بررسي دقیق قرارداده تا عملکردي صحیح رانسبت به وظایف خود داشته باشد. 
بزرگترین هدف از ایجاد شرکت صنایع بســته بندي. ایجاد زنجیره تأمین در گروه 
توسعه صنایع بهشهر است. با توجه به مصرف روزانه و مستمر گروه. شرکت صنایع 
بسته بندي ایران با هدف تأمین نیازمندیهاي گروه تأسیس گردید که به دلیل عدم 
مدیریت صحیــح در ادوار مختلف. به مرور از هــدف خود فاصله گرفته و با کاهش 
چشمگیر کیفیت محصوالت و همچنین افزایش قیمت تمام شده نسبت به بازار. ظرفیت 
رقابت پذیري خود را از دســت داده و به ســمت ورشکستگي سوق داده شده است.

یکــي از راههاي اساســي براي برون رفت از بحــران با توجه به ظرفیتهاي مصرفي 
گروه توســعه و جایگاه بســته بندي در بازار. بازگشت به فلســفه وجودي شرکت 
و بــه عبارتي تأمیــن نیازهاي بســته بندي گــروه. با لحاظ نمودن ســه عنصر 
اصلــي افزایش کیفیت. کاهش بهاي تمام شــده و انجام به موقع تعهدات اســت

. در این راستا شرکت صنایع بسته بندي ایران تالش نموده تا با اصالح ساختارمالي . پرسنلي 
و به روزآوري تولید موجبات کاهش زیان دهي را فراهم آورد تا بتواند با بهره گیري از تجارب 
ارزشمند خود طي حدود نیم قرن فعالیت در صنعت بسته بندي و نیز با توجه به اهمیت آن 
در رشد و توسعه و بازاریابي محصوالت مختلف در بازار رقابتي.افزایش کیفیت محصوالت 
و خدمات مشاوره اي بهتر به مشتریان دستیابي به هدف اصلي خود را فراهم نماید.

برنامه های آینده
- رساندن ظرفیت تولید خطوط به آمار کامل روزانه با انجام تعمیرات و تعویض قطعات 

داراي مشکل 
- طراحي قالبهاي جدید جهت کم کردن ضخامت ورق هاي ســرو کف تا ۱۸ صدم
- راه اندازي کامل خط مشهد و آبمیوه و کمک به بهبود آمار تولید و کم کردن قیمت تمام شده

- راه اندازي کامل پالتایزر خط جنرال الین
- تعویض زنجیر کوره خط ۳

- خرید و نصب ماشین چاپ جدید به منظور افزایش کیفیت چاپ و بهره وري سالن چاپ
-  راه انــدازي خــط تولیــد پریفــرم )PET (مــورد نیــاز شــرکتهاي گــروه
- پیاده سازي الزامات ایزو ۱۷025 جهت اخذ گواهینامه از مرکز تایید صالحیت ایران

-  اموال گرداني از دارائیهاي ثابت شرکت و سروسامان دادن به آن 
- پیگیري طرح خروج شرکت از ماده ۱۴۱ اصالحیه قانون تجارت و در دستور کار قرار 

دادن تجدید ارزیابي زمین
- مطالعه جهت استقرار سیستم نرم افزار حسابداري صنعتي و اجراي سیستم هاي نوین 

هزینه یابي محصوالت
-  طرح مذاکره با بانک اقتصاد نوین و توافق در خصوص نحوه تسویه وام به همراه پیگیري 

مربوط به بهره مرکب اخذ شده
-  پیگیري جهت انتقال سهام شرکت از بازار پایه به فرابورس و به تناسب آماده سازي 

فرایند انتقال به بازار اصلي بورس اوراق بهادار

صنایع بسته بندی را جدی بگیرید
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مســعود کرباسیان وزیر اقتصاد دولت یازدهم در پاسخ به خبرنگار ما پیرامون 
وجــه اصلی تفاوت تبلیغ خدمات بیمه ای با تبلیغ ســایر کاالها گفت: تبلیغ 
خدمات بیمه ای برخالف تبلیغات دیگــر کاالها و خدمات که صرفاً معطوف 
به محصولی معین از شــرکتی مشخص اســت، می تواند فراتر از معرفی یک 
محصــول بیمه ای خاص و مربوط به یک شــرکت خــاص، ارزش و ضرورت 
ذاتــی بیمه را در فراینــد زندگی اقتصادی و اجتماعی جامعه نشــان بدهد. 
به عبارت دیگر، بی آنکه منکر نقش تبلیغ مســتقیم یک محصول بیمه ای از 
طرف یک شرکت بیمه خاص شوم، اینکه مردم ضرورت بیمه شدن در زندگی 
پرمخاطــره امروز را درک کنند نوع دیگری از تبلیغ بیمه را می طلبد در این 
تبلیغ، برای مثال خانواده ها باید از این مطلب آگاه شوند که هرچند پیشرفت 
های فناوری، رفاه فراوانی برای انسان امروزی به ارمغان آورده اما همین پیشرفت 
هــا در دل خود مخاطراتی دارد که اگر تمهیداتی برای جبران پیامدهای آن 
اندیشیده نشود ممکن است که موجبات نابودی بنیان خانواده را همراه 
با گســترش بحران های روانی و اجتماعی در جامعه فراهم 
آورد. برای مثال راحتی سفر چند ساعته با خودرو 
قابــل  پیشــرفته، 

سختی  با  قیاس 
اجداد  ماهه  سفرچند 
ما نیست، اما اگر تصور می کنیم که این خودرو طی 
حادثه ای به جان و مال اشخاص ثالث خسارت وارد کند و 
در صورتی که خودرو فاقد بیمه شخص ثالث باشد، سرپرست 
خانواده باید پشت میله های زندان برود و اگر هم توانایی مالی 
جبران آن را از طریق مجموعه دارایی هایی که در طول زندگی 
به دست آورده داشته باشد، باید قسمت اعظم آن را صرف پرداخت غرامت کند. 
به نظر می رسد شــرکت های بیمه کشور روی این وجه تبلیغات نیاز به کار 
بیشــتری دارند و الزم است به همراه بیمه مرکزی ایران که با توجه به فلسفه 
وجودی اش در این زمینه فعالیت هایی داشته و ادبیاتی نیز تولید کرده، چنین 
ادبیاتی را با هدف اطالع رسانی به مردم راجع به ارزش ذاتی بیمه تولیدکننده و 
در اختیار جامعه قرار دهند. در برخی کشورها اتحادیه های بیمه گران مبادرت 
به تولید چنین مجموعه تبلیغاتی می کنند که توصیه می کنم در ایران شرکت 
های بیمه با راهبری بیمه مرکزی در این امر مشارکت جدی تر داشته باشند.

پــس از این مطلب کلی، تصور می کنم مجموعه اقدامات مشــخص دیگری 
نیز وجود دارد که شرکت های بیمه باید با هدف ترغیب مردم به خرید بیمه 
انجام بدهنــد و این اقدامات، جزیی از فرایند ارائه خدمات بیمه را تشــکیل 
مــی دهد.با نگاهی اجمالی می توان به برخی از این اقدامات اشــاره کرد: اگر 
متن بیمه نامه ها ســاده و در خور فهم عموم و در قالب های مناســب برای 
مردم تهیه شــود بیمه گذاران بالقوه و بالفعل رغبت بیشــتری به مطالعه آن 

و در نتیجه، آگاه شــدن از حقوق و تعهدات متقابل خود و شرکت بیمه پیدا 
خواهنــد کرد که همین امر باعث می شــود تا در زمان بررســی و پرداخت 
خســارتها، با علم بــر این حقوق و تعهــدات، انتظارات نامعقول از شــرکت 
بیمه نداشــته باشــند در این صورت هم از حجم طرح دعــاوی در دادگاه ها 
و هــم از حجم نارضایتی بیمه گذاران از شــرکت های بیمه کاســته خواهد 
شــد که این امر مــی تواند در تعمیــق فرهنگ بیمه کمک موثری باشــد.

نیاز به مجموعه ساز وکارهایی برای رسیدگی مطلوب به شکایات بیمه گذاران 
و به ویژه بیمه گذاران کوچک کاماًل مشهود است هرچند که بیمه مرکزی ایران 
واحدی برای رسیدگی به شکایات بیمه ای دارد اما چه بهتر آنکه خود شرکت 
های بیمه در قالب یک اقدام عملی، سازوکارهایی گسترده تر برای رسیدگی 
مطلوب تر به شکایات بیمه ای آنها به ویژه شکایات بیمه ای خانواده هایی که از 
امکانات مالی و زمانی چندانی برای شکایات خود برخوردار نیستند، فراهم کنند. 
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته این سازوکارها با هدف حمایت از این بیمه 
گذاران وجود دارد و اتحادیه های بیمه گران آنها را اداره می کنند.با وجودی 
که اشخاص حقوقی و به ویژه واحدهای تجاری و تولیدی بزرگ امکانات مالی 
پیگیری خسارات خود را دارند، اما به دلیل بی اطالعی از جنبه های فنی این 
امر، در عمل نمی توانند تصویری واقعی از حقوق خود داشــته باشند تا دست 
کم در برخی موارد برایشان روشن شود که خسارت مورد مطالبه آنها چندان 
هم برحق نیســت. در ظاهر این کشورهای توســعه یافته به جز کارشناسان 
خســارت که مراقب منافع شــرکت بیمه در برابر کالهبرداری های احتمالی 
در دریافت خســارت هستند، کارشناسان مســتقلی وجود دارند که با هدف 

حمایت از حقوق بیمه گذاران خرده پا در فرایند بررسی خسارت فعالیت می 
کنند. امید اســت که با توجه به تدوین و تصویب مجموعه مقرراتی 

در زمینه فعالیت های ارزیابی خســارت که صورت گرفته 
اســت، در آینده شــاهد اثرات مثبت این حرکت 

در توســعه فعالیت های بیمه ای باشیم.

دکتر مسعود کرباسیان :

 تبلیغات در صنعت بیمه با صنایع دیگر تفاوت هایی دارد که شرکتهای بیمه باید به آن توجه کنند
 بیمه کاالیی فروختنی  است نه خریدنی
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چون دماوند استوار آتیه را خواهیم ساخت 
آتیه دماوند در المپیک با مهندس محمدرضا رستمی
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند)سهامی عام( 
برگــزار گردیــد.  المپیــک  تــاالر هتــل  مــورخ ۱۳9۷/0۱/29 در محــل 
در ایــن مجمع کــه با حضور 9۳/۶2 درصدی ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، 
اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای ســید جواد تقوی ســبزواری 
بــود، که جنابــان ابوالفضل نجــارزاده و محمدرضــا زنگنه در مقام نظــار اول و 
دوم و آقــای محســن کامــالن خباز به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به ۱۳9۶/09/۳0 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده ۱29و با تقسیم سود ۱2۷ ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنین سازمان حسابرســی به سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی 

شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳9۷/09/۳0انتخاب گردید.
مجمع ساالنه شرکت گروه ســرمایه گذاری آتیه دماوند در هتل المپیک در حال 
برگــزاری بود که در بدو ورود به تاالر حضــور دو چهره جوان خوش پوش، خوش 
فکر و اقتصاد دان در پانل هیات رئیســه مجمع همه نگاه ها را به ســوی خود می 

کشید. دکتر نجارزاده جوانی از تبار نیکان آمده 
از نــوش آباد با برگهای تاریــخ جاودانیش که 
گهواره جنبان تمدن بشــریت است. از شهری 
کــه مورخان از آغازین تمدن هــا دانند و ویل 
دورانت در تقسیم بندی خود بخش نخست را به 
شرق زمین داده و نمونه آن نوش اباد در کاشان. 
دکتر نجارزاده فرزند ادب اســت و فهم اقتصاد 
را بخوبــی یافته و به باورها نشســته و دیگری 
جناب مهندس محمدرضا خان رستمی مدیری 
خوش آخالق ، شاعر و ادب پرور که می سراید:

جوهر كار در اندیشه ماست 
كه زهمفكری و هم گوشی ها

بارور می شود اندیشه ها
نتــوان و مطلب را بــه ادامه بُرد و نامی از مهندس اشــرف افخمــی نبرد دانش 
آموختــه پلی تکنیک، اقتصــاد دانی متبحر، مدیری که جایــش در هیات دولت 
خالی اســت و اگر بر بانک مرکزی نشیند چهره اعتباری خندان می شود و کاش 
ایــن مــرد  زودتر در جای خود نشــیند، کاش این مرد در جــای خود زودتر می 
نشســت و ملت از خدمت کار او بهره مند می شــدند و نه به رســم رفاقت که به 
حرمت کرامت اعالم می کنیم که مدیریت او ذخیره اعتبار مدیریت کشور است. و 
اما گزارش سکاندار شرکت مهندس محمدرضا رستمی با این مطلع آغازیدن کرد:

گروه ســرمایه گذاری آتیه دماوند، در ســال ۱۳۸۱ با هدف راهبری و ساماندهی 
شــرکت هــای وابســته به بانــک صنعــت و معدن تاســیس گردیده اســت.

این گروه در راســتای خلق ارزش و ثروت برای سهامداران گرامی، با ترسیم چشم 
اندازی نوین نسبت به تقویت اهداف اولیه شامل آماده سازی و سرمایه گذاری در حوزه 
های صنعت و معدن، انرژی و خدمات مالی اقدام می نماید و این امید را دارد که در 
آینده ای نزدیک در میان ده شرکت برتر هلدینگ و سرمایه گذاری بورسی قرار گیرد.

در ســایه عنایــات و الطاف پروردگار بزرگ و در راســتای تــالش های همکاران 
با تکیــه به برنامه بلند مدت و رهنمودها و مســاعدت هــای مدیرعامل محترم 
بانک صنعت و معدن ، ســرمایه اولیه شــرکت از ۱/000 میلیارد ریال به ۴/500 
میلیــارد ریــال افزایش یافتــه و با بهره گیــری از فن آوری های نویــن و برنامه 
های توســعه ای، با حفظ اصول انضباط مالی و ســاختاری و شــفاف ســازی و 
اطالع رســانی دقیق، موفقیت های چشــم گیرتری نیز در شرف دستیابی است.

ضمن قدردانی از سهامداران محترم و همکاران گرامی که در پیشبرد اهداف شرکت 
تاثیرگذار بوده اند. امید اســت که این موفقیت ها با اســتعانت از پروردگارمتعال 
ادامــه یابد و این گروه با حضور موثــر خود در بازارهای مالی و ســرمایه گذاری، 
در جهت تحقق چشــم انداز گــروه بانک صنعت و معدن گام بلندی برداشــته 
و نقش موثرتری در پیشــرفت و توســعه کشــورمان، به خــود اختصاص دهد.
جوهر کار در اندیشه ماست     که زهمفکری و هم کوشی ما       بارور می شود اندیشه ما
مدیرخوش فکر شــرکت در ادامه با اعالم اینکه ماموریت شرکت سرمایه گذاری و 
مشــارکت در حوزه های صنعت و معدن انرژی فناوری های نوین و خدمات مالی 
به همراه ساماندهی و راهبری شرکت ها و طرح های توسعه ای با هدف سودآوری 
و جلب رضایت سهامداران و ذینفعان می باشد اضافه کرد با تدوین و اجرائی کردن 
برنامه های مدون مدیریتی ترســیم شده در چشم انداز خود اینگونه تعریف کرده 
ایم که تا ســال ۱۳9۸ یکی از ده شرکت برتر هلدینگ و سرمایه گذاری بورس به 
ارزش بازار ۴0/000 میلیاردی باشــیم که با مسئولیت پذیری ، دانش افزایی، هم 
افزایی و هم اندیشی و با تعهد صداقت و اخالق مداری و احترام به حقوق ذینفعان 
در شــرکت با کمک تمام همــکاران و مدیران این مهم را به انجام می رســانیم.
به گزارش مدیریت شرکت بخش اعظم پرتفوی سهام شرکت در بورس به شرکت 
های صنایع شــیمیایی ایران و شرکت لیزینگ 
صنعت و معدن و در پرتفوی ســهام غیربورسی 
شــرکت های متنوعی از الســتیک پــارس تا 
ریســندگی خاور، صنایــع نخ خمیــن، گروه 
کارخانجات صنعتی و معدنی ایران، ریســندگی 
پوششــی، آتیه ســازان صنعت و معــدن و ... 
تشکیل می گردد. نتایج عملکردی مالی شرکت 
در طی ســالهای 9۳ الی 95 نشان می دهد که 
شرکت در یک روند مستمر و صعودی توانسته 
رشــد ۳50 درصدی سرمایه ، رشد ۴۴ درصدی 
ســود، رشــد ۱5۷ درصدی ارزش بازار، رشــد 
25 درصــدی تقســیم ســود را بــرای ذینفعان شــرکت بــه ارمغان بیــاورد.
و امــا پایــان بخش که بــا کریمان کارها چه آســان شــود، حضــور پُر برکت 
مهندس رســتمی که در تدبر و پژوهش گری او شــکی نباشــد و حمایت همه 
جانبــه ای که ســهامداران عمده و اعضای هیــات مدیره از ایــن مدیر توانمند 
دارنــد نویــد آن مــی دهد که زودتــر از آنچه پیش بینی شــده شــرکت آتیه 
دماوند به ســاحل ســودآوری و ارزش آفرینی مســتمر و برترین بودن نائل آید...

پیام هیات مدیره
با نام و یاد خداوند متعال و با عرض سالم و خیرمقدم حضور کلیه سهامداران گرامی گزارش 
هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری 
آتیه دماوند )سهامی عام( برای سال مالی منتهی به ۱۳9۶/9/۳0 را به استحضار می رساند.
در ســالی که گذشت، هیات مدیره شرکت ضمن حفظ و حراست از امانتی که در 
دست داشت، تمام سعی و تالش خود را جهت استفاده از فرصت ها و شرایط موجود 
در حوزه های مختلف سرمایه گذاری در راستای منافع سهامداران محترم انجام داد.
همانطور که ســهامداران محترم آگاهی دارند اقتصاد ایران در دوره منطبق برسال 
مالی شــرکت متأثراز تحوالت اقتصادی و سیاســی ،همچنان بر مســیر رشد و 
توسعه حرکت نموده اســت.در این سال با برگزاری انتخابات ریاست جمهور دوره 
دوازدهم وانتخاب مجدد رئیس جمهور نوید ثبات و آرامش را برای اقتصاد کشــور 
تداعــی نمود.نقطه عطف تحوالت اقتصــاد در این دوره را می توان گشــایش در 
تامین مالی خارجی و منعقد شدن قراردادها فاینانس پس از چندین سال دانست.  
کابینه دولت دوازدهم می تواند نیروی مولدی در مدیریت اقتصادی کشــور باشد. 
تدابیر اتخاذ شــده از طرف وزیر اقتصاد در مدیریت ارشد نظام بانکی نشان دهنده 
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شــناخت از اقتصاد و تمرکز بر بخش کلید آن به عنوان تامین کننده منابع مالی 
است.بخش بانکی کشــور در سالیان گذشــته با چالش های جدی رو به رو بوده 
اســت: افزایش نظــارت بانک مرکزی و رو آوردن به سیاســت هایی مانند الزام به 
افزایش خایر تا میزان تعیین شده،کاهش دارایی ها منجمد سیستم بانکی،خروج 
از فعالیت های غیر اصلی و ادغام بانک ها و موسسات مالی ضعیف از جمله اقدامات

انجام شــده بوده اســت که الزام آن به جد احســاس می گردیــد. از طرف دیگر 
هماهنگــی این صنعت با اهداف کالن ترســیم شــده یکی دیگر از مــواد مورد 
توجه می باشــد که از طریق اعالم اولویت های تامین مالی ابالغ گردیده اســت.

اهم برنامه ها تا پایان سال مالی 1398
۱- افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی ها تا ۱0/000 میلیارد ریال

2- رسیدن درآمدهای عملیاتی و سود خالص شرکت به ترتیب به ۱/950 میلیارد 
ریال و 2/۱50 میلیارد ریال

۳- ســرمایه گذاری در زیرساخت اراضی فراسا براساس طرح جامع و تفصیلی آن
۴- سرمایه گذاری به منظور تغییر کاربری و توسعه اراضی گروه شرکت های پوشش 

در استان گیالن
5- تداوم روند کاهش وابستگی پورتفوی شرکت به صنایع شیمیایی ایران و لیزینگ 

صنعت و معدن
۶- انجام فرآیند واگذاری ارزش فوالد

۷- ورود بــه پــروژه هــای حــوزه پایین دســتی نفــت و گاز و پتروشــیمی
مهمتریــن وظایــف و مأموریــت هــای شــرکت بشــرح مــوارد زیر اســت

۱- مأموریت این شرکت در ابتدای تاسیس، اصالح ساختار شرکتهای تابعه و واگذاری 
آنها بوده است که با حضور مدیریت جدید در بانک صنعت و معدن و به تبع آن تغییرات 
مدیریتی در شرکت گروه سرمایه گذار آتیه دماوند، ضمن تأکید بر مبانی استراتژی قبلی 
درارتباط با فروش شرکتهای تابعه، استراتژی جدید برای ادامه فعالیت شرکت تدوین شد

2- سرمایه گذاری و مشارکت در حوزه خدمات مالی، حوزه صنعت و معدن شامل 
زنجیره تولید فوالد و مس، حوزه انرژی شــامل انرژی های نو و فناوری های نوین 
نفت و گاز و پتروشیمی و در زمینه های صنایع مواد شیمیایی، واسطه گری مالی، 
الستیک سازی و نساجی با هدف سودآوری و جلب رضایت سهامداران و ذینفعان 
۳- نظارت بر نحوه عملکرد شــرکتهای تابعه در راستای مرتفع نمودن مشکالت 
شــرکتها و بهبــود وضعیت شــرکتهای مذکور از لحــاظ مدیریــت و بازدهی

۴- اصالح ساختار شرکتهای تابعه از طریق اعطای تسهیالت به منظور آماده سازی 
آنها برای واگذاری به بخش خصوصی

5- بهبود مدیریت منابع انسانی افزایش کارآیی و تالش جهت ارتقاء و تعالی شرکت 
۶- تالش در راســتای کســب سودآوری بیشــتر از ســرمایه گذاریهای بورسی

۷- حفظ و افزایش منافع سهامداران محترم شرکت و افزایش حقوق صاحبان سهام 
۸- استقرار نظام حکمرانی شرکتی از حیث شفاف سازی تأمین مالی بین شرکت مادر 

و شرکتهای زیر مجموعه
9- استفاده از فرصتهای خصوصی سازی در عرضه سهام

۱0- بازار گردانی سهام به منظور حفظ منافع سهامداران در شرایط رکود بازار سرمایه.
برخی از افتخارات، نشان ها و تندیس ها:

۱- نشــان زریــن پربازده تریــن و ســودآورترین شــرکت از ســومین اجالس 
مشــترک توسعه کیفیت حمل و نقل ، ســاختمان، راه و شهرسازی سال ۱۳95

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

سال 95
 )BSC-investment( الملــل ۳- گواهینامــه اســتاندارد و جایــزه بیــن 
معتبرترین و برترین شــرکت سرمایه گذاری از سوی کشــور آلمان سال ۱۳95

۴- دریافت نشان عالی مدیریت در سال ۱۳9۴
5- دریافت دومین نشان عالی مدیریت در سال ۱۳95

۶- کســب رتبه اول از نظر شــاخص فروش در بین شــرکتهای گروه الستیک و 
پالستیک در سال 9۴ براساس ارزیابی ۱00 شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی

مروری بر عملكرد و دستاوردهای مهم شركت
آتیــه دماونــد در  مهمتریــن وجــوه عملکــرد گــروه ســرمایه گــذاری 
تــورس تهــران طــی ۳ ســال اخیــر را مــی تــوان چنیــن خالصــه کرد:

- تحقق افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱/000 میلیارد ریال به مبلغ ۴/500 میلیارد 
ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران در سال ۱۳95 و همچنین اخذ مجوز 
ثبت افزایش سرمایه از مبلغ ۴/500 میلیارد ریال به 5/۸50 میلیارد ریال )۳0 درصد(، 
از محل سود انباشــته با هدف جبران سرمایه گذاری های گذشته در سال ۱۳9۶

- رشــد ارزش بــازار شــرکت از مبلــغ ۴/995 میلیــارد ریــال در تاریــخ 
تاریــخ ۱۳9۶/9/۳0 در  ریــال  میلیــارد  مبلــغ ۱۱/۳۸۱  بــه   ۱۳9۴/9/۳0

- آماده سازی شرکتهای تابعه برای واگذاری 
۱- اصــالح ســاختار ترازنامــه از طریــق انتقال مطالبــات گروه به ســرمایه و 
تجدیــد ارزیابــی زمین جهت خــروج از شــمول مــاده ۱۴۱ قانــون تجارت. 
2- پیگیر و تعیین تکلیف بدهی های سنواتی قبلی در خصوص تامین اجتماعی و 

مالیات.
۳- ارزیابی سهام و انتشار چندین نوبت آگهی مزایده در خصوص واگذاری شرکتهای 

تابعه
طــی ســال های 9۴ تــا 9۶ اموال شــرکت های نســاجی غرب، فــرش غرب، 
خزرخز و ســهام شــرکت های آتیه ســازان صنعت و معدن، گســترش انرژی 
 نــو آتیه و ســایان کارت بــا فرآیند مزایده بــه بخش خصوصی واگــذار گردید.

برنامه ها و چشم انداز شركت برای سال مالی آتی
با توجه به وضعیت صنعت و شرایط اقتصادی کشور و همچنین با توجه به صنعت 
سرمایه گذاری و با پیش بینی وضعیت سال مالی آتی، مهمترین اهداف و اقدامات 
مرتبط با برنامه ها و چشــم انداز شرکت در سال مالی آتی بشرح ذیل پیش بینی 

می گردد:
۱- فعالیت در راستای توسعه سرمایه گذاری بشرح زیر:

- احیاء اراضی شرکت صنایع پوشش که در این راستا قرارداد تهیه مطالعات تعیین 
کارکردهای آتی اراضی مذکور با مشــاور منعقد گردیده و تاکنون ۸5 درصد طرح 

مطالعاتی فوق توسط مشاور انجام شده است.
2- طرح تاســیس منطقه ویژه اقتصادی خدمات و صنایع نوین ساختمانی فراسا.

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

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

- شرکت ریسندگی و بافندگی فومنات
- شرکت صنایع نخ خمین

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

5- تعیین تکلیف پرونده های مطالباتی مربوط به شــرکتهای واگذار شده قبلی.
۶- برنامه ریزی و مدیریت منابع انســانی در راستای اصالح همکاران کم انگیزه و 

استفاده از نیروی کار مجرب و فعال.
۷- برنامه ریزی و برگزاری جلسات کارشناسی جهت اجرای افزایش سرمایه از محل 

سود انباشته در سال مالی آتی.
۸- تالش جهت واگذاری حدود 5۱ درصد از ســهام این شــرکت توسط سهامدار 
عمده)بانــک صنعــت و معدن( به ســرمایه گذارهای فعال طبــق تصمیم بانک 
صنعت و معدن در راســتای رعایــت قانون مربوط به منع بانکهــا از بنگاهداری
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خیز تیم مدیریت دکتر یونس مظلومی برای کسب سهم بیشتر بازار بیمه
افزایش سرمایه بیمه تعاون مصوب مجمع گرفت

مجمــع عمومــی فــوق العــاده شــرکت بیمــه تعاون)ســهامی عــام( مورخ 
۱۳9۶/۱2/2۶ در محــل ســالن همایشــهای هتــل ارم تشــکیل گردیــد.

در این مجمع که با حضور ۷9/۳ درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، 
ریاست مجمع برعهده آقای محمد ذوالفقاری بود که جنابان غفور خرامهر و محسن 
لطیفی درمقام نظار اول و دوم و آقای یونس مظلومی به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

پس از قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش ســرمایه توسط 
مدیرعامل و اتمام گزارش حســابرس و بازرس، مجمع نشینان این افزایش سرمایه 
و سایر دستورات جلســه را مصوب مجمع نمودند و اما گزارش مجمع ساالنه آنکه

 پس از خوشامدگویی جناب اموری مدیر روابط عمومی شرکت به مجمع نشینان و معرفی 
و انتخاب هیات رئیسه و رسمیت جلسه یونس مظلومی مدیر رزومه دار صنعت بیمه کشور 
که از دانش آموختگان ارشد و صاحبنظران به نام این صنعت ۸0 ساله در ایران می باشد
مهمتریــن دالیــل افزایش ســرمایه بیمه تعــاون را به شــرح زیر بیــان کرد:

۱- تکلیــف قانونــی و الزام هیــات وزیران که تا پایان ســال 9۶ شــرکت های 
بیمــه ای می بایســت ســرمایه خــود را بــه  ۱500 میلیــارد افزایــش دهند. 
شــرکت پرتفــوی  افزایــش  و  بــازار  ســهم  افزایــش  جهــت  در   -2

ثبــات  را  ســهم  و  مالــی  قــدرت  کــه  شــرکت  توانگــری  افزایــش   -۳
. ریســک  و  نگهــداری  ظرفیــت  بــر  آن  اثربخشــی  و  بخشــد  مــی 

۴- جهت پوشــش ریســک »مدیریت ریســک« با توجه به بزرگ شــدن کار و 
فعالیت های شــرکت در تمامی رشــته ها که ایجاب می کند. سرمایه ثبت شده 
تناســب درســتی با حق بیمه کســب شــده و خســارت پرداختی داشته باشد.

در ادامــه مجمع با اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی افزایش ســرمایه 
شــرکت از 2۸0 به ۱500 میلیارد از محل ۱- ســود انباشته 2- اندوخته سرمایه 
ای  ۳- مطالبــات نقــد شــده   ۴- آورده نقدی ســهامداران مصوب مجمع نمود.

در پایــان این مجمع دکتر یونس مظلومی مدیرعامل بیمه تعــاون با اعالم اینکه 
عملکرد 9 ماهه نشــان می دهد با اینکه خســارت را محافظه کارانه در نظر گرفته 
ایم اما ســودمان نســبت به ســال گذشــته دو برابر و ۱00 ریال گردیده اســت 
اضافه کردمطمئنم هر چه قدر با قدرت در راســتای چشــم انــداز حرکت کنیم 
مــی توانیم موفقیت های بیشــتری را رقم زده و در کنــار ارزش آفرینی برای برند 
خوش آوازه بیمه تعاون، با این افزایش ســرمایه، بیشــتر سود دهی را شاهد باشیم.

در بخشی از مجمع نیز حجت االسالم و المسلمین سید محمد امین جوادی نماینده 
موسسه اعتباری ملل که عضو هیات مدیره شرکت می باشد با حضور در پشت تریبون 
در نهایت تواضع و صداقت به سواالت و ابهامات سهامداران پاسخ گفته و ابراز داشت که 
باور مدیران موسسه ملل بر این اصل استوار است که می بایست به دو مبحث بیمه و 
تعاون که بسیار در کشور مظلوم مانده است کمک شود تا با رشد این دو کشورمان در 
مسیر توسعه و پیشرفت خود با صالبتتر قدم بردارد و چه بهتر که هر دوی این صنعت 
و فعالیت در یک جا و به نام بیمه تعاون هست کمک گردد و بر همین باور است که ما 
در این سنگر به خدمت آمده ایم. بقول سهامدار خوش ذوقی چه خوش آمده ای که 
اینجا هم دست به دست داده اند به مهر برای آبادانی و سودآفرینی و چتر آرامش بودن. 
خدایشان قوت که چه برای سهامدار و چه ذینفع و چه هر ایرانی اعتبار و ارزش قائل 
هستند. اجازه می خواهیم از لطف و حرمت به اهل قلم  از دکتر مظلومی و حجت االسالم 
جوادی توسط مدیران و بچه های خوب روابط عمومی و امور سهام شرکت و پاکدستان 
امور مالی که به گرمی پذیرای خبرنگاران بودند نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم.

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام شــرکت بیمه تعاون)ســهامي عام(
در اجــراي مفاد تبصــره 2 ماده ۱۶۱ اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال ۱۳۴۷
۱- گزارش توجیهی مورخ ۱۳9۶/05/0۳ هیات مدیره شــرکت بیمه تعاون )تعاونی 
سهامي عام( درخصوص افزایش ســرمایه آن شرکت از مبلغ 2۸0 میلیارد ریال به 
مبلغ ۱/500 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده، اندوخته سرمایه ای و آورده 
نقدی ســهامداران که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی  به 
اطالعات مالی آتی« مورد رســیدگی این موسســه قرار گرفته اســت. مسئولیت 
گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شــرکت است.
2- گــزارش مزبور در اجراي تبصره 2 مــاده ۱۶۱اصالحیه قانون تجارت و با هدف 
توجیه افزایش سرمایه شــرکت از محل مطالبات حال شده، اندوخته سرمایه ای و 
آورده نقدی ســهامداران و به منظور رعایت مقررات و الزامات مصوب هیات وزیران 
در ارتباط با حداقل سرمایه موسسات بیمه و افزایش سطح توانگری شرکت )موضوع 
ایین نامه شــماره ۶9 شــورای عالی بیمه( و افزایش سهم نگهداری بیمه نامه های 
صادره، خرید ســاختمان و اســتفاده از فرصت های بازار سرمایه گذاری پیشنهاد 
شــده اســت. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شــود که این گزارش 
توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
۳- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، این موسسه به مواردی برخورد 
نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي 
فراهم نمي کند. به عالوه، به نظر این موسســه، گزارش توجیهی یاد شده براساس 
مفروضات، به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
۴- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ دهد، 
نتایج واقعي احتماال متفاوت با پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني شده 
اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
افزایــش  از   ، عــام(  ســهامي  )تعاونــي  تعــاون  بیمــه  شــرکت  هــدف 
میباشــد. زیــر  شــرح  بــه  ثبــت،  بیانیــۀ  ایــن  موضــوع  ســرمایۀ 
مهمترین هدف شرکت بیمه تعاون )تعاوني سهامي عام( از افزایش سرمایه موضوع 
این بیانیه ثبت، رعایت مقررات والزامات مصوب هیات وزیران شماره ۱5000۴ مورخ 
۱۳95/۱۱/۳0در ارتباط با حداقل سرمایه موسسات بیمه و افزایش سطح توانگري شرکت 
موضوع آیین نامه ۶9 شوراي عالي بیمه و افزایش سهم نگهداري بیمه نامه هاي صادره، 
ارتقاء موقعیت شرکت در بین موسسات بیمه و مدیریت ریسک اعتباري شرکت مي باشد.
آن  تأمیــن  محــل  و  پیشــنهادي  ســرمایۀ  افزایــش  مبلــغ 
با توجه به برنامۀ ارائه شــده، شــرکت بیمه تعاون )تعاوني ســهامي عام( در نظر 
دارد ســرمایۀ خــود را از مبلــغ 2۸0/000 میلیــون ریال به مبلــغ ۱/500/000 
میلیــون ریــال، طــي دو مرحلــه از محــل اندوخته ســــرمایه اي، ســــود 
انباشــــته، مطالبــات حال شــــده و آورده نقدي به شــرح زیــر افزایش دهد.  

مرحله اول :
 ۱۷۸/255/۴۳2/000 ریال )معادل ۱۴/۶ درصد( از محل سود انباشته،

۳۱/۷۴۴/5۶۸/000 ریال )معادل 2/۶ درصد( از محل اندوخته سرمایه اي،
 مرحله دوم

۱/0۱0/000/000/000 ریــال )معادل ۸2/۸ درصد( از محل آورده نقدي و مطالبات 
حال شده سهامداران
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شکاف میان مردم و مسئوالن با فیلترینگ رو به افزایش است
از همــان آغــاز ســال 9۷ صحبت هــا و زمزمه هایــی دربــاره فیلتــر 
تلگــرام بــه گوش می رســید. دبیر شــورای عالــی فضای مجــازی اعالم 
کــرد تلگــرام تــا پایــان فروردین فیلتر خواهد شــد. ســید ابوالحســن 
فیروزآبــادی فقــط زمــان دقیقی بــرای فیلتــر تلگــرام تعییــن نکرد. 
-موافقــان فیلتر تلگــرام این پیام رســان را عامل اصلی اتفاقــات دی ماه 
9۶ می دانســتند و می گفتنــد تلگرام بــه اقتصاد ملی ضربــه می زند. تنها 
پیشــنهاد آن ها فیلتر تلگرام و استفاده از پیام رســان های داخلی بود. برای 
آمــاده کردن ذهن مردم هم پیام رســان های داخلی را به اشــکال مختلف 
تبلیــغ  کردند. صدا و ســیما در تمام برنامه های خود پیام رســان ســروش 
را به عنوان پیام رســان رســمی این ســازمان معرفی و از مردم می خواست 
بــرای دنبال کــردن برنامه های صدا و ســیما به این پیام رســان بپیوندند. 
-موافقــان فیلتر تلگرام احســاس می کردند کــه با فیلتر تلگــرام و تبلیغ 
پیام رسان های داخلی می توانند مردم را به استفاده از این پیام رسان ها ترغیب 
نماینــد. اما مردم نه تنها از این ایده اســتقبال نکردند بلکه با رجوع به این 
پیام رسان ها باگ های امنیتی آن را استخراج و در فضای مجازی منتشر کردند. 
-هرچقدر که مســئولین از مزایای این رســانه ها صحبت می کردند و برای 
استفاده مردم بسته تشویقی در نظر می گرفتند مردم کمتر به پیام رسان های 
داخلی اقبال نشان می دادند. حتی در نظرسنجی هایی که کانال های تلگرامی 
اصول گرا انجام می دادند مردم به اســتفاده از تلگرام با فیلتر شکن بیشترین 

رای را دادند. از طرف دیگر مشکالت فنی فراوان پیام رسان های داخلی 
مســئوالن را در اظهار نظر درباره فیلتر تلگرام محتاط تر کرد. 

-نکتــه  حائز اهمیتی که در پس ایــن مجادله ها از نظر 
مســئوالن پنهان مانــده عدم اعتماد مــردم به آن ها 
است.  هر چقدر مســئوالن بر استفاده از پیام رسان 

داخلی تاکیــد می کنند مردم کمتر اقبال نشــان 
می دهنــد. عجیب اســت که برای مســئوالن 
این ســوال پیش نیامده که چــرا مردم چنین 
واکنشــی بــه فیلتــر تلگــرام نشــان دادند؟ 
تلگــرام یکــی از معــدود مواردی اســت که 
شــکاف میان مــردم و حاکمیــت را به خوبی 

آشــکار کرده اســت. این عدم اعتماد دو سویه، 
بدتریــن اتفاق ممکن بــرای جامعه ایران اســت.

ایــن  ارزیابــی  حــال  در  مــداوم  به طــور  مــردم 
هســتند کــه آیا بــه شــما اعتمــاد کنند یــا نه؟
نیــک مورگان نویســنده کتــاب نشــانه های قدرت 
می گوید »به دســت آوردن قدرت نفوذ بر دیگران در 
محل کار مدرن و امروزی بســیار دشوار است. وجود 
حجم بســیار باالی اطالعات در دســترس همگان و 
سرعت زندگی دیجیتالی )منجر به کوتاهی فاصله ها( 
شــده اســت. با این حال فشــار موجــود در محل 

کســب وکار برای گرفتن نتیجه، اهمیت داشتن 
توانایی نفــوذ بر دیگران را دو چندان می کند.
در اینجا الزم است به چند نکته پرداخته شود:

1. ایجاد ارتباطات.
کالرک می گویــد در یــک ســطح 

اساســی یکی از دالیلــی که مردم 
برای شــما کاری انجام می دهند 
یــا ایــده شــما را پشــتیبانی 
می کننــد یا بــا بودجــه مورد 
این  نظرتان موافقــت می کنند 
است که شــما را دوست دارند.

بــرای رســیدن به ایــن نقطه 
شــما نیاز دارید که یک ارتباط 

برقرار  با همکارانتان  کاری خوب 
کنید، بنابرایــن با ترویج ارتباطات 

صمیمی تر و اجازه دادن به همکاران 

برای گفتن آنچه که به نظرشان درست است شما در این بخش موفق می شوید.
2. قبل از تالش برای متقاعد كردن گوش دهید.

بهتریــن راه بــرای اینکه همــکاران از شــما و موضوعات مــورد نظرتان 
پشــتیبانی کنند این اســت که آنها احســاس کنند شما شــنونده نظرات 
آنها هســتید.کالرک معتقد اســت بخــش بزرگــی از ناراحتی های موجود 
در محل کار مربوط به کارکنانی اســت که احســاس بی احترامی می کنند 
و اینکــه حرفشــان شــنیده نمی شــود. پــس از همکارانتان درخواســت 
کنیــد کــه دیدگاه هــا و توصیه هــا خــود را با شــما در میــان بگذارند.

3. مراقبت از زبان بدن.
مــورگان می گوید مــردم به طور مداوم در حال ارزیابی این هســتند که آیا 
به شــما اعتمــاد کنند یا نه؟ ما ســخت تالش می کنیم که تــا جواب این 
ســوال را پیدا کنیم که افراد دوســت ما هســتند یا مخالف ما ؟ زبان بدن 
شــما در درستی شــکل انتقال پیام مدنظر شما، نقش بســیار مهمی دارد.

همان اندازه که درســت ایستادن، عقب دادن شــانه ها و با مخاطب خود با 
ســر باال گفت وگو کردن نشــانه اعتماد به نفس، فرماندهی و احاطه شــما 

موضوع مــورد گفت وگو اســت، برعکس با بــر 
سر پایین وبا چشــم های دوخته شده 
بــه پاهای خود صحبــت کردن در 
جلســات کاری پیــام متضــادی 
را بــه مخاطب انتقــال می دهد.  

4. توسعه تخصص.
کالرک می گویــد، راه دیگر برای 
افزایــش نفوذ در محــل کار این 
است که در صنعت یا سازمان خود 
به عنوان یک متخصص شناخته شوید. 
این توانمندی یک شــبه اتفــاق نخواهد 
افتــاد، اما شــما می توانید برای توســعه تخصص و 
مهارت های حیاتی کسب وکار اقداماتی انجام دهید.

او پیشنهاد می کند شرکت منظم در کنفرانس های 
و  صنعــت کاری مربــوط، حضــور درکالس هــا 
برنامه هــای صدور گواهینامه هــای تخصصی وطی 
کــردن دوره های آموزشــی مرتبط بــا نقش رهبری 
تخصصی و حرفه ای را جزو اولویت های خود قرار دهید.

۵.نقشه راه استراتژیك.
هنگامی که زمــان قدرت نفوذتان برای ترویج ابتکار و ایده خاصی 
که به وجود آورده اید فرا می رسد باید یک فرد استراتژیست باشید.
کالرک می گوید یک نمودار ســازمانی از تصمیم گیرندگان مرتبط 
با موضــوع مد نظر خود ایجــاد کنید، همان طور که از ســطوح 
نمودار ســازمانی طراحی شــده باال می روید، از خود بپرســید بر 
چه کســی می توانید نفوذ داشته باشــید و چه کسی بر فرد مورد 
نظری که شما بر او نفوذ ندارید قادر است اعمال نفوذ کند؟؟

توجه داشــته باشــید که اینجا جنگ بازی موقعیت است، 
موقعیــت چه کســی ممکن اســت به وســیله برنامه های 
شــما تهدید شــود و چگونه می توانیــد آنها را 
همســو و در راســتای اهداف ویــژه ای که 
طراحــی کرده اید بــه حرکــت درآورید؟
به مردم آنچه می خواهند ارائه دهید

شما می توانید به وســیله شرح صادقانه 
مســاله به عنــوان یــک مزیــت برای 
افــرادی که می خواهید در کنار شــما 
باشــند، نفوذ خود را روی یک مساله 
دیدگاه ها  نیازها،  افزایش دهید.  خاص 
و ســلیقه هــر ذی نفــع را در نظــر 
بگیرید. مورگان می گوید کشــف کنید، 
افراد نیاز به شــنیدن چه چیــزی دارند 
و چه چیــزی توجه آنهــا را جلب می کند.

رلو
جا
ن ن

امی
س ر

ند
مه
ه : 
ند
ست
فر

25



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  88 | فروردین  ماه  1397| 

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مارگارین)سهامی عام( مورخ 
۱۳9۷/0۱/2۷ در محل پژوهشگاه صنعت نفت، سالن همایش کاسپین برگزار گردید. 
در ایــن مجمع کــه با حضــور ۸9/۶۶ درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضــاء هیــات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بــازرس قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای اســامه آیت 
اللهــی بــود، که جنابان امیر شــفیعی و جواد ســنگنیان در مقام نظــار اول و 
دوم و آقــای محمدرضا شــمس بــه عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط بــه اهم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهــی بــه ۱۳9۶/09/۳0 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات 
خــود ضمــن  تصویب صورتهــای مالــی و تنفیــذ معامالت مشــمول ماده 
۱29و با تقســیم ســود ۴ ریال به ازای هر ســهم بــه کار خود پایــان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی رازدار به سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی 
اصلی و موسسه حسابرســی فریوران راهبرد به سمت بازرس قانونی علی البدل 
شرکت برای مدت یک سال )سال مالی منتهی به ۱۳9۷/09/۳0( انتخاب گردیدند.
اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره شــرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل 

انتخاب گردیدند:
اعضاء اصلی

- شرکت گلتاش )سهامی عام(
- شرکت سهامی قند نیشابور )سهامی عام(

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

- شرکت شکر )سهامی عام(
اعضاء علی البدل

عــام( )ســهامی  ســما   - ایــران  ملــی  گــذاری  ســرمایه  شــرکت   -
- شــرکت ســرمایه گــذاری گــروه صنایع بهشــهر ایــران )ســهامی عام(

دکتر محمدرضا شمس مدیر تالشگر و محقق شرکت در بخش هایی از گزارش 
خود در مجمع با اشاره به برنامه های هلدینگ و هماهنگی مدیران ارشد مجموعه 
جهــت هم افزایی افزود ما با اینکه با تولید، توزیع و فروش بیش از ۱۸۳ هزار تن 
روغن و افزایش و دستیابی به سهم بازار حدود ۱۴ درصد توانستیم در این زمینه 
موفق باشیم بر استمرار این روند یعنی کسب سهم بیشتر از بازار در دکترین کاری 
خود باور داریم و با حمایت شما سهامداران به دنبال کسب سهم فزون تری هستیم. 
این مدیر موفق که به تازگی و در پایان سال جایزه مدیر بهره ور و حامی مصرف 
کننده را با شرکت مارگارین اخذ کرده در ادامه با اشاره به توجه ویژه به امر صادرات 
و ارتقاء مستمر کیفیت محصوالت تولیدی افزود: با تدوین برنامه های مدیریتی 
خود و اجرائی کردن آن درصدد هستیم تا به چشم اندازی که در سال ۱۳9۳ برای 
شرکت ترسیم گردیده و در پایان سال 9۷ باید به آن دست یابد حرکتی جهش 
وار داشته باشیم تا به مقصد برسیم. به گفته مدیر ارشد مجموعه، شرکت به جهت 
تداوم تولید و استمرار و پایداری در برنامه های خود از سال بحران گذشت و امید 
اســت با حمایت همه جانبه مسئوالن و مردم در راستای حمایت از کاالی ایرانی 
بتوانیم در جهت ارزش آفرینی برای برند خوش آوازه مارگارین که در ســالمت و 
بهداشت و کیفیت برترین می باشد افتخارآفرینی بیشتری برای ذینفعان رقم بزنیم.

به گفته این مدیر خوش فکر، گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه 
های فروش و تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید از اولویت های کاری تیم 

مدیریت وی در سال مالی آتی خواهد بود. دکتر شمس در پایان گزارش خود اضافه کرد:
این شرکت امیدوار است با عنایت خداوند بزرگ ، همدلي، همراهي و تالش تیم 
مدیریت، کارکنان و حمایت ســهامداران محترم، همکاري بیش از پیش شرکاي 
تجاري و همکاري ســازمانها، دستگاهها و موسســات دولتي در سال ۱۳9۷ به 
اهداف خود دســت یازید، همچنین با توجه به حــذف مبلغ 2000 ریال به ازاي 
هر کیلو روغن وارداتي توســط گمرکات کشــور از ابتداي فروردین ماه ۱۳9۷، 
جذب تســهیالت ریالي ارزان با حداقل نرخ بهره از بانک ملي ایران، برنامه ریزي 
و اقدامات به عمل آمده با ســایر شــرکت هاي روغني در جهت تقلیل و نهایتاً 
حذف تخفیفات، هدایت فروش محصوالت شــرکت به صورت مویرگي از طریق 
شــرکت هاي پخش، راه اندازي پروژه IE )روغنهاي بدون ترانس (، تقلیل هزینه 
هاي غیرضروري که در ســال آتي مورد نیاز شــرکت نمي باشــد، تقلیل خواب 
موجــودي مواداولیه به جهــت جلوگیري از افزایش هزینه هــاي مالي و فروش 
دارائــي هاي غیر مولد و تبدیل و جایگزین نمودن ماشــین آالت تولیدي بتواند 
ضمــن افزایش ظرفیت تولید به بیش از 200 هزار تن و تنوع بخشــی به تولید 
انواع محصوالت و افزایش ســهم بازار تا میزان ۱5 درصد تأثیر بسزایي در بهبود 
شرایط و سودآوري شرکت طي 9 ماهه آتي سال مالي ۱۳9۷ را فراهم آورد انشاءا...

پیام هیات مدیره
در طلیعه ي شصت و سومین سال فعالیت شرکت و در چهارمین سال تولد دوباره 
آفتــاب، ســال ۱۳9۶ را در حالي به پایان می بریم کــه با تکیه بر لطف خداوند 
منان، حمایت سهامداران محترم، گروه سرمایه گذاری توسعه ملی، مدیریت گروه 
توسعه صنایع بهشهر،  همکاری ســازمان ها، موسسات و دستگاه های دولتی و 
نظارتی مرتبط با صنعت غذا و روغن، شــرکای تجــاری اعم از تامین کنندگان، 
توزیع کنندگان و مشــتریان، همدلی و همراهی تیم مدیریت و تالش همکاران 
و نهادهای محترم، شــاهد کارنامه ای ارزنده به شایســتگي نام آفتاب باشــیم:

- تولید، توزیع و فروش بیش از ۱۸۳ هزار تن روغن
- افزایش و دستیابی به سهم بازار حدود ۱۴ درصد 

- کســب جایــگاه دوم تولیــد و توزیــع در صنعــت روغــن نباتــی کشــور
- ایجاد ســهم ۳0درصدی صادرات روغن و کسب جایگاه اول کشور در صادرات
- طرح ریزي و اجراي بیش از 20 پروژه در حوزه های عمرانی،  تولیدی و بازاریابي و فروش
نمــودن  عملیاتــی  و  مدیریــت  حــوزه  در   ERP سیســتم  ارتقــا   -
 )EAM( تعمیــرات  و  نگهــداری  مدیریــت  و   )OPM( سیســتم 
- نهایــی نمودن و اتمام فاز دوم سیســتم یکپارچه مدیریــت و اخذ گواهینامه 
HACCP و ISO22000 ایتالیا برای سیســتم هــای IMQ بیــن المللی از

  )BI( ارتقا و توسعه سیستم های گزاردهی، داشبورد مدیریت و توسعه هوش تجاری -
- راهبری شــرکت پخش تخصصی در قالب شــرکت زرین پخش بهشهر جهت 

 HRC توسعه توزیع و فروش
- اخذ گواهینامه گواهینامه کشــوری و اســتانی رعایت حقوق تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان از ســازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان کشور

- انتخاب مدیریت و نهادهای شرکت اعم از شورا، بسیج و انجمن اسالمی شرکت 
به عنوان نمونه در سطح شهرستان های استان تهران

- تحقق ســود تعهد شده به سازمان بورس و اوراق بهادار و سهامداران محترم در 
سال مالي 20۱۶

- و ...دستاوردهاي دیگر
بدینوسیله الزم مي دانیم از طرف هیات مدیره از کلیه عزیزان تشکر و قدراني نموده 

آفتاب آمد دلیل آفتاب
 برنامه های نوین مدیریتی دکتر محمدرضا شمس برای مارگارین

از تنوع بخشی در محصوالت و نوع فروش تا افزایش صادرات
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و آرزوي سالمتي، بهروزي و توفیق روز افزون براي ایشان، شرکت گرانقدر مارگارین، 
خانواده محترم گروه توسعه صنایع بهشهر و صنعت ایران اسالمي را از خداوند منان 
خواهانیم.  در سالي که گذشت، شرکت مارگارین (سهامي عام)، نیز همچون برخي 
صنایع دیگر با چالش هاي گوناگون مواجه گردید الزم است به استحضار سهامداران 
محترم برساند شرکت مارگارین در اواسط ابان ماه ۱۳95 نسبت به تدوین اهداف 
و پیش بینی درآمد و هزینه ها و سود و زیان سال ۱۳9۶ براساس اطالعات موجود 
اقدام نمود. طبق برآورد به عمل آمده از آنجا که روند تولید و فروش شرکت روند 
افزایشي بوده با برنامه ریزي انجام شده مقرر گردید نسبت به افزایش میزان تولید 
تا میزان ۱95/000 تن در ســال ۱۳9۶ اقدام و با حفظ ارزش برند ســهم بازار را 
افزایش یابد در پیش بیني صورت گرفته توســط شرکت مارگارین همانند سایر 
شرکتهاي روغني، برآورد مي گردید به جهت باال رفتن هزینه ها و اینکه طي دو 
سال گذشته افزایش نرخي جهت محصوالت توسط ارگان هاي ذیربط داده نشده 
است سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار با افزایش نرخ محصوالت موافقت نماید. 
که این مهم متأسفانه علیرغم ارائه مدارک و مستندات توسط هم شرکت مارگارین 
و هم ســایر شرکت هاي روغني به دالیل خاصي موافقت به عمل نیامد. عالوه بر 
اینکه افزایش قیمتي متصور نگردید مضاف بر زیان حاصل از خرید دانه هاي روغني 
که در سنوات قبل به شــرکتهاي روغني تحمیل گردیده بود از ابتداي فروردین 
۱۳9۶ از طرف اداره گمرکات کشور مقرر گردید شرکت هاي روغني به ازاي وارد 
نمودن هر کیلو روغن مبلغ 2000 ریال پرداخت نماید. این موارد به جزء افزایش 
20 دالري نرخ جهاني روغن خام و همچنین افزایش نرخ ارز آزاد بوده که شرکت 

الزاماً میبایستي جهت تأمین سایر مواد اولیه از ارز 
آزاد استفاده نماید. علیهذا موارد فوق متأسفانه در 
ســال ۱۳9۶ موجب گردید تا سود مورد انتظار نه 
تنها براي این شرکت براي سایر شرکت هاي روغني 
حاصل نگردد و مجموعه مارگارین تنها توانست به 
جهت تداوم تولید و استمرار و پایداري آن به نحوي 
مدیریت نماید که از بحران حاصله خارج و انشاءا... 
بتواند در ســال مالي آتي با حمایت ســهامداران 
محتــرم نتیجه اي به مراتب بهتــر حاصل نماید. 
این شــرکت با توجه بــه تولید کاالي اساســي 
در کشــور، همــواره به جهت تأمین ســرمایه در 

گردش خود خوشــبختانه توانســته اســت عمده منابع مالي خــود را از طریق 
سیســتم بانک هــاي مختلف تأمین و مشــکالت خود را حــل و فصل نماید . 
از آنجا که عمده مواد اولیه مورد نیاز تولید این شرکت روغن خام بوده و مي بایستي 
عمدتاً از منابع خارجي تأمین گردد. شرکت بحمدا... توانسته است به جهت جلوگیري 
از وقفه در پروسه تولید نیاز خود را ضمن مدیریت خواب موجودي در زمان هاي 
مورد نیاز به نحوي مدیریت و تأمین نماید که مانع از افزایش هزینه هاي مالي گردد. 
شــرکت مارگاریــن )ســهامي عــام( درزمینه تولیــد، توزیع و فــروش روغن 
هــاي خوراکــي رتبــه دوم را در بین ۴۸ شــرکت تولیــد کننده داراســت . 
طبق منشــور راهبــردي میان مدت پنج ســاله )۱۳9۷- ۱۳9۳( چشــم انداز 
شــرکت مارگارین، کســب جایگاه نخســت در تولید روغن هــاي تخصصي، 
کســب و حفظ جایــگاه دوم تولیــد روغن هــاي خانوار در کشــور همچنین 
ایجاد ســود پایدار جهت سهامداران محترم اســت. ماموریت شرکت مارگارین 
خلــق ارزش افــزوده از طریــق ارتقــاي کیفیــت و با اســتفاده از فــن آوري
هــاي نوین بــوده که با اهداف تببین شــده توســط راهبردهــاي مختلف در 
حــوزه هاي مدیریتي و زیرســاختي شــرکت، حــوزه زنجیره تامیــن و حوزه 
بازاریابــي و فروش پشــتیباني گردیده و در این راســتا برنامه هاي دســتیبابي 
بــه آن را جهــت کلیــه ســطوح ســازماني تدویــن و اجرایي نموده اســت.

منشور راهبردی شركت مارگارین
چشم انداز

- جایگاه اول در روغن تخصصی
- جایگاه دوم در روغن خانوار

- ایجاد سود پایدار برای سهامداران
ماموریت

خلق ارزش افزوده، تعریف نو از کیفیت با استفاده از فن آوری های نوین
راهبردهای زیرساختی

- توسعه و بهره وری منابع انسانی
- بهبود مستمر سیستم ها و روش ها

- مدیریت بهینه منابع شرکت
راهبردهای بازاریابی و فروش

- ارتقاء برند وسهم بازار
- ارتقاء و توسعه کانال های فروش

- ارتقاء و توسعه خدمات به مشتریان
راهبردهای زنجیره تامین
- کاهش هزینه های تبدیل 

- مدیریت موجودی در زنجیره ارزش
- افزایش کیفیت، سالمت غذایی و تنوع محصوالت

ارزش های شركت:
حفظ و صیانت از سرمایه های ذینفعان)مشتریان، کارکنان، سهامداران و جامعه(

شرکت مارگارین همواره سعي دارد با راه اندازي پروژه IE )تولید روغن هاي بدون 
ترانس( محصوالتي با کیفیت برتر و منطبق با نیاز، طراحي و تولید نماید. هم اکنون 
بیــش از ۳۸ نوع محصول متنوع روغنــي در دو بخش صنف و صنعت و مصارف 
خانوار در این شــرکت تولید مي شود که عالوه بر 
مطابقت با ضوابط موسســه استاندارد و تحقیقات 
صنعتي ایران، معاونت غذا و دارو و وزارت بهداشت، 
با اســتانداردهاي بین المللي نظیرCODEX از 
شرکت SGSسوئیس نیز انطباق داده شده است. 
نتایج عملیات شرکت در سال مالي گذشته علیرغم 
تمامي مشکالت برون سازماني و عدم تحقق افزایش 
قیمت محصوالت نشــان ازفائق آمدن مدیریت و 
کارکنان شرکت برمشکالت بوجودآمده بوده وامید 
است در ســال آینده با تالش مدیریت و کارکنان 
زحمتکش شرکت ، نتایج پیش بیني شده محقق گردد

برنامه های آینده شركت:
الف( طرح های توسعه انجام شده:

شــرکت آتــی  و  اجــرا  حــال  در  توســعه  و  طــرح  هــای  پــروژه  ب( 
ج( گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه های فروش 

 د( شیوه های تامین مالی
گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ریسك تامین مواد اولیه :
باتوجه به اینکه عمده مواد اولیه مصرفي شرکت از قبیل روغن خام ، ورق حلب و قطعات 
یدکي از منابع خارجي تامین مي گردد ، بنابراین ریسک عمده شرکت تامین به موقع 
آن است که بعضاً مي تواند بدلیل مواجهه با تحریم هاي بین المللي مورد خطر قرار گیرد.

ریسك نوسانات نرخ بهره :
کلیه قراردادهاي تسهیالت مالي دریافتي شرکت با سررسید حداکثر یکساله مي باشند 
و در صورت تغییر نرخ سود تسهیالت در سیستم بانکي، هزینه بهره تغییر خواهد نمود .

ریسك نوسانات نرخ ارز :
با توجه به نوســانات زیاد نرخ ارز، شرکت کلیه وام هاي ارزي را بازپرداخت نموده 
است. بخشي از بدهي هاي شرکت بصورت ارزي مي باشد که متناسب با تغییرات 
نرخ ارز در بازار آزاد، ســود و زیان شــرکت از این بابت متاثر مي گردد . با توجه 
بــه اینکه واردات روغن خام در اولویت اول دریافت نرخ ارز مرجع مي باشــد، در 
صورت تغییر نرخ ارز مرجع ، شرکت نیاز به سرمایه در گردش باالئي خواهد داشت 
که ممکن اســت در تامین منابع مالي مورد نیاز شرکت مشکالتي ایجاد گردد .

ریسك نقدینگي :
باتوجــه به میــزان ســرمایه شــرکت و وجود حدهــاي اعتبــاري در صورت 
عــدم تغییــر عمده در سیاســت هــاي بانک ها ، ریســک نقدینگي نــدارد .
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مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت لیزینگ 
ایران و شرق)ســهامی عام( مورخ ۱۳9۶/۱2/2۶ در 
محل سالن آمفی تئاتر هتل سیمرغ برگزار گردید. 
در ایــن مجمع که بــا حضــور ۸0/5۷ درصدی 
ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، اعضــاء هیات 
مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بــازرس قانونــی برگــزار گردیــد، 
ریاســت مجمع برعهــده آقــای داود کاغذگران 
بود، کــه جنابان محمد باغســتانی و امین غزالی 
در مقــام نظــار اول و دوم و آقــای محمدتقــی 
صافــدل به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع 
مربوط به اهــم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به ۱۳9۶/09/۳0 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و 
تنفیذ معامالت مشمول ماده ۱29و با تقسیم سود 
به ازاء هر سهم ۳00 ریال به کار خود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی مفید راهبر به سمت 
حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت برای 
سال مالی منتهی به ۱۳9۷/09/۳0 انتخاب گردید.

شــرکت لیزینگ ایران و شــرق وابسته به سرمایه 
گذاری تدبیر بــا هدف تامین منابع برای اقشــار 
مختلف و کســب رضایت مشتریان در کلیه حوزه 
های فعالیت صنعت لیزینــگ و فعالیت خود را از 
ســال ۸۴ آغاز کرده و در طول زمان حیات کاری 
خود در زمینــه های تجهیزات اداری، پزشــکی، 
ماشین آالت عمران و راه سازی ، خودروهای کار و 
سنگین، تجهیزات و تاسیسات ساختمانی، تجهیزات 
ماشین آالت تولیدی و صنعتی، ساختمانهای اداری 
به ارائه خدمات لیزینگی به آحاد جامعه نموده است.

بدون شک بسط و توسعه صنعت فرهنگ لیزینگ 
و قرار گرفتن مدیرانی خوش فکر و کاربلد در صدر 
شــرکت های لیزینگی که فرصت ها و تهدیدهای 
بازار را خوب می شناسند و با تحلیل صحیح بهترین 
رویکرد را رقم می زنند یکی از حلقه های مفقوده 
ای است که در ایران به آن کمتر توجه شده است. 
به گفته صاحبنظران برجسته کشوری اگر بخواهیم 
شاهد پیشــرفت و توسعه در کشور و رونق بخشی 
اقتصاد در بخش ُخرد و کالن باشیم بیشتر و بیشتر 
باید به فرهنگ سازی صنعت لیزینگ توجه جدی 
را معطوف ســاخت. در این میان نقش سکانداری 
مهنــدس محمدتقی صافدل و تیــم مدیریت وی 
در اعتالی برند شــرکت و جایــگاه آن در صنعت 
لیزینگ و تحول آفرینی در صنعت نقشــی درخور 
و قابل تامل باشــد که با پیگیری اخبار شــرکت و 

این به روز شدن مستمر آنها نوید بخش این بود که 
مدیری دانا بر مســند این صنعت داریم. راه اندازی 
وب سایت جدید و واگذاری و فروش تعدادی دفتر 
کار به پزشــکان، وکال و مهندسین در کنار رایزنی 
های گســترده و تعامل با بخش های خصوصی و 
مشــتریان بزرگ آخرین اخبار این شرکت خوش 
نام لیزینگی می باشــداجازه می خواهیم از جنابان 
صافدل، یوســفی، نتاج و کاغذگــران که هر یک 
استونی از مدیرت هســتند هم بگوییم که در این 
شرکت در کنار هم تبلور هم اندیشی و خرد جمعی 
می شوند برای حصول سودآوری و ارزش آفرینی .

مدیریت ارشد شرکت در مورد عملکرد سال مالی 

مورد گزارش گفت:
نســبت های ســودآوری در ســال 9۶ نسبت به 
ســال 95 افزایش داشــته اســت. این نشــان از 
افزایش میــزان منابع و بهــره وری از منابع مورد 
اســتفاده دارد. به عنوان مثال »نســبت حاشــیه 
ســود خالص« از ۳9/20 درصد به ۴۱/۶9 درصد 
و »نســبت حاشــیه ســود عملیاتی« از ۴9/۳۳ 
درصد به ۴۱/9۱ درصــد و »بازده حقوق صاحبان 
ســهام« از ۱9/5 درصد به 2۴/2۸ درصد افزایش 
یافته اســت. علت اصلی آن است که سود شرکت 
نسبت به ســال 95 افزایش داشته است . در واقع 
میزان تسهیالت پرداختی حدود ۴/2 درصد نسبت 
به ســال 95 افزایش یافته است و این امر منجر به 
افزایش درآمد عملیاتی و ســود شرکت شده است. 

نسبتهای نقدینگی
نســبتهای نقدینگی نسبت به ســال 95 افزایش 
یافته است. نســبت جاری ۱۶ درصد و نسبت آنی 
۱5 درصد افزایش یافته اســت. در واقع ریســک 

نقدینگی نسبت به ســال قبل کاهش یافته است.
بررســی اهم فعالیت هــا و اقدامات انجام شــده 
- پذیرش و تشــکیل پرونده متقاضیان تسهیالت 
به تعداد ۳۷ فقــره، انجام بازدید میدانی از محیط 
فعالیت متقاضیــان و همچنین حضــور و بازدید 
از محل صدور فاکتور خرید و بررســی جوانب امر 
توسط واحد اعتبارسنجی و تهیه گزارش کارشناسی 
از جزئیــات پرونده بمنظور ارائه به کمیته اعتباری 
شــرکت و پس از آن جهت طرح در جلسه هیات 
مدیره شــرکت بمنظــور اتخاذ تصمیــم نهایی. 
- پرداخت تســهیالت به مبلغ ۴۸9/59۳ میلیون 
ریــال به متقاضیان پــس از طــرح و تصویب در 

جلسات هیات مدیره. 
-  اقدام مراحل اجرایی مطابق با ضوابط و مقررات 
سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس 
ایران و پذیرش شــرکت لیزینگ ایران و شرق در 
تاریــخ ۱۳9۶/02/۱۷ تحت عنوان نماد ولشــرق. 
- اقــدام مراحل اجرایی انتشــار اوراق مشــارکت 
از قبیــل تهیه طرح انتشــار اوراق، اخــذ تاییدیه 
از حســابرس محتــرم و انعقاد قرارداد با شــرکت 
هم گروه )شــرکت تدبیرگران فــردا( و انجام کلیه 
مراحل و الزامات قانونی مطابق با ضوابط و مقررات 
شرکت فرابورس ایران، کسب مجوز و انجام مراحل 
عملیاتی انتشــار اوراق مشــارکت بــه مبلغ 2۴0 
میلیارد ریال با سررســید ۴ ســاله از تاریخ انتشار
- پیگیری و انجام مراحل اجرائی وصول مبلغ ۱50 
میلیارد ریال تســهیالت در قالب قرارداد مضاربه از 
بانک پارســیان بصورت حد اعتباری یکساله، اخذ 
مبلغ ۱0 میلیارد ریال تســهیالت در قالب قرارداد 
مشارکت از بانک ملت بصورت حد اعتباری یکساله، 
مبلغ ۸5 میلیارد ریال تســهیالت در قالب قرارداد 
مضاربــه از بانک خاورمیانه بصــورت حد اعتباری 
90 روزه، مبلغ 50 میلیــارد ریال در قالب قرارداد

- مضاربه از بانک سینا بصورت حد اعتباری یکساله 
و بهره برداری از حداعتباری شرکت ایران و شرق (
شرکت همگروه( طی سه مرحله به ارزش 90 میلیارد 
ریال بمنظور تامین منابع مالی جهت اعطاء تسهیالت 
به متقاضیــان در قالب قرارداد فروش اقســاطی. 
- اخــذ برگ قطعــی مالیات ســنواتی منتهی به 
۱۳9۴/09/۳0 و تسویه کامل آن، پیگیری امور مربوط 
به مالیات سنواتی منتهی به۱۳95/09/۳0 و تعیین 
وقت رســیدگی بمنظور اخذ برگ قطعی از وزارت 
امور اقتصادی و دارایی مربوط به ســال فوق الذکر. 
- انجام حسابرســی داخلی شرکت توسط کمیته 
حسابرســی طــی صورت جلســه و حســابرس 
داخلــی شــرکت در ســال مالــی منتهــی بــه 

سکانداری مهندس محمد تقی صافدل در دریای صنعت لیزینگ کشور
لیزینگ ایران و شرق و تقسیم سود 300 ریالی به ازای هر سهم
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۱۳9۶/09/۳0 و دریافــت صورتجلســات مربوطه.
- برگزاری و تشکیل جلسات کمیته ریسک توسط 
اعضاء منتخب کمیته ریسک در سال مالی منتهی 
به ۱۳9۶/09/۳0 و دریافت صورتجلسات مربوطه.
-  تشــکیل و برگزاری منظم جلسات هیات مدیره 
شــرکت به تعــداد 2۶ نوبت و تنظیــم مصوبات 
جلســات مطابق فــرم مربوطه و ارســال بی وقفه 
یک نســخه از تمامی صورتجلســات به شــرکت 
سرمایه گذاری تدبیر جهت بهره برداری های الزم.

- تشکیل جلسات پیگیری وصول معوقات بصورت 
هفتگی و ماهیانه و تنظیم صورتجلســات مربوطه 
مطابق بــا آیین نامــه پیگیری وصــول معوقات. 
-  تشــکیل جلســات کمیته اعتبــاری بصورت 
متقاضیــان  درخواســت  بررســی  و  هفتگــی 
پذیــرش  قابــل  مــوارد  ارجــاع  و  تســهیالت 
جهــت ارائه در جلســات هیات مدیره شــرکت. 
- تهیــه و تدویــن بودجه ســال مالــی منتهی 
بــه ۱۳9۷/09/۳0 مطابــق بــا الزامــات ابالغی 

تدبیــر.  گــذاری  ســرمایه  شــرکت  ســوی  از 
- ثبت و تشکیل تعداد 29 فقره پرونده بمنظور طرح 
شــکایت از بدهکاران معوق توسط وکالی منتخب 
شــرکت و اعطــای وکالت به آنــان جهت حضور 
جلسات رســیدگی در شعب دادگاه های ذیصالح. 
- ثبت و تشــکیل تعداد 5 فقــره پرونده بمنظور 
وصول معوقات از طریق شــعب اجرائیه ثبتی اداره 
ثبت اســناد و امالک و ثبت و اجرا 2 فقره ضمانت 
نامه بانکی توســط مسئول واحد پیگیری معوقات.

- پیگیری و تحقق الزامات تبدیل شرکت لیزینگ 
ایران و شــرق از ســهامی خاص به سهامی عام بر 
اساس تکالیف تعیین شده از سوی شرکت سرمایه 
گــذاری تدبیر و انجام مراحل ثبت صورتجلســات 
مجمــع در اداره ثبــت شــرکتهای شــهر تهران. 
- انتشار مجدد اوراق مشارکت مرحله دوم: تعریف 
و تامین منابع بلندمدت متناسب با فعالیت لیزینگ 
از موارد مهم و حائز اهمیت بشمار میرود، در همین 
راستا اقدامات الزم نسبت به انتشار مبلغ 2۴0 میلیارد 
ریال اوراق مشارکت جدید )مرحله دوم( با ضمانت 
شرکت سرمایه گذاری پویا صورت پذیرفته است که 
در تاریخ ۱۳9۶/۱0/2۶ در چرخه فعالیت شــرکت 
قرار گرفت و نقش بسزایی در توسعه فعالیت شرکت 
و کسب منافع جدید برای سال مالی آتی )سال مالی 
منتهی به ۱۳9۷/09/۳0( شــرکت خواهد داشت.

سیاستهای هیأت مدیره
سیاستهای عمده شرکت در زمینه مدیریت نقدینگی

اثرات نقدینگی موجب شــده اســت تــا از آن به 
عنــوان یک عامل دو ســویه یاد شــود، نگهداری 
وجــه نقد اضافی مانند ســپری عمــل میکند که 
مانع توقف عملیات میگردد و به همین دلیل مانع 
از دســت دادن مشــتری و رد تقاضای او میشود. 
از ســوی دیگر وجه نقد بازدهی ندارد و نگهداری 
آن موجــب کاهش بازدهی مجموعه میشــود و از 
نظر مالی دارای هزینه فرصت میباشــد. شــرکت 
لیزینگ ایــران و شــرق جهت مدیریــت بهینه 
این امــر رویه عملیاتــی زیر را در نظــر میگیرد:

-  پیــش بینــی جریانات نقدی آتــی که ممکن 
اســت برنامــه ریزی شــده، برنامه ریزی نشــده 
ولــی قابــل پیــش بینــی و غیرمنتظره باشــد

- بــا توجــه بــه جریانات نقــدی برنامــه ریزی 
شــده و جریانــات قابــل پیــش بینــی، حداقل 
مبلــغ نقدینگی مــورد نیاز مشــخص گردیده و 
بــرای جریانــات نقــدی غیرمنتظــره مبلغی به 
عنوان مانــده احتیاطی در نظر گرفته می شــود.

- در صورتیکــه وجه نقد پایین تر از میزان تعیین 
شــده باشــد با اســتفاده از منابــع نقدینگی و با 
توجه به هزینه های تامیــن آن، یکی از گزینه ها 
انتخاب شــده و وجه نقد مورد نظر تامین میشود

- گزینــه های تامیــن نقدینگی شــامل فروش 
اوراق مشــارکت و ســپرده های بانکی میباشــد

- در صورتیکه وجه نقد باالتر از ســقف احتیاطی 
تعیین شــده باشــد، به ابزارهای شــبه نقد مانند 
سپرده های بانکی و اوراق مشارکت تبدیل میشود.

سیاستهای شــرکت در زمینه تامین منابع مالی و 
نحوه سرمایه گذاری 

منابع مالی در دســترس شرکت به شرح زیر است: 
-  اقســاط دریافتی از مشــتریان بطور مســتمر 
- تامین مالی از طریق بانک ها )اخذ تســهیالت(
- خرید مدت دار از تولیدکننده و یا وارددکننده داخلی

-  انتشار اوراق مشارکت
-  افزایش سرمایه

برنامه های آتی شركت 
برنامه های آتی شــرکت لیزینگ ایران و شرق به 

شرح زیر است:
افزایــش تــوان مالــی شــرکت بــرای توســعه 
دامنــه فعالیــت و بازدهــی ســرمایه در میــان 
شــرکتهای لیزینــگ فعــال در ســطح کشــور 
با اســتفاده از توانمندی بالقوه پرسنل کارآزموده و 
زبده که تاکنون نیز منشاء خیر و برکت فراوانی برای 
شرکت بوده اند و فقط بدلیل عدم توازن توان مالی 

شــرکت قادر به ایفای نقش تمام عیار خود نبوده 
اند کوشش خواهد شــد با دستیابی به اهرم مالی 
قابل اتکاء، اهداف تعیین شده در راستای گسترش 
و توســعه دامنه فعالیت شــرکت محقــق گردد.

بکارگیری زنجیره خرید-تامین مالی- لیزینگ در 
بخش تجهیزات ساختمان، صنعت، اداری و پزشکی 
در ایــن راهبرد بــا انعقاد قــرارداد همــکاری با 
نماینــدگان انحصــاری معتبر اقدام نمــوده و به 
انبوه ســازان، صنعتگران و بیمارســتانهای دولتی 
و خصوصی، درمانــگاه ها و کلینیک های مختلف 
در قالب قرارداد فروش اقســاطی یا اجاره به شرط 
تملیک تســهیالت مورد درخواست اعطاء میشود. 
با اســتفاده از منابــع و انجام عملیــات بازرگانی 
و بــا اتکاء بــه توانمندی ها و مهارت پرســنل در 
این بخش بازدهی مناســبی کســب خواهد شد.

اســتفاده از منابع مالی بانکی بــا دوره بازپرداخت 
بلندمدت و نرخ سود مناسب 

یکــی از راههــای تأمیــن منابع مالی و توســعه 

فعالیت شــرکتهای لیزینگ استفاده از وام و منابع 
بانکی اســت. مســاله مهم این است که تسهیالت 
دریافتــی بلندمدت باشــد تا شــرکت لیزینگ با 
ریسک سررسید مواجه نشود. علت این امر اعطای 
تســهیالت لیزینگ در قالب قراردادهای بلندمدت 
از قبیــل 2۴ ماهه و ۳۶ ماهه اســت و با توجه به 
این مســاله سررســید منابــع دریافتــی نیز باید 
بلندمدت در نظر گرفته شود تا با ریسک سررسید 
مواجه نشــود. با این توضیح که ظرف مدت ســه

مواجــه نشــود. با ایــن توضیح که ظــرف مدت 
ســه ســال گذشــته تاکنون ریســک سررسید 
بــا درایت مدیریت شــده اســت و لــذا افزایش 
ســطح تســهیالت دریافتی از بانکها نســبت به 
بودجه ســال جــاری در دســتور کار قــرار دارد.
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مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت ســیمان شمال)سهامی عام( 
مــورخ ۱۳9۶/۱2/22 در محــل هتل بــزرگ ارم برگــزار گردید.  در ایــن مجمع که با 
حضور ۸2/۸0 درصدی ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، اعضاء هیــات مدیره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع 
برعهــده آقای علیرضا فاطمی بود، که جنابان رضا اســماعیلی و  مهدی شــهریاری در 
مقــام نظــار اول و دوم و آقای امیرعلی کمالی نژاد به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به ۱۳9۶/09/۳0 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده ۱29و با تقسیم ســود به ازاء هر ســهم ۱۶5 ریال به کار خود پایان دادند.

بــازرس  و  مســتقل  عنــوان حســابرس  بــه  ســازمان حسابرســی  همچنیــن 
قانونــی اصلی بــرای ســال مالی منتهی بــه پایــان آذرمــاه ۱۳9۷ تعییــن گردید.
مدیرعامل خوش فکر شرکت در گزارش خود با اعالم اینکه شرکت با بیش از ۶ دهه سابقه 
درخشان و برندی خوش نام به عنوان یک تولید کننده سیمان مرغوب و رنگی برای خود 
سهمی بیشتر از بازار می طلبد و افزود با اجرائی کردن برنامه های مدیریتی خود در سال 9۷ 
با یک جهش در عملکرد، شاهد آن خواهیم بود که با عزم جدی مدیریت، شرکت سیمان 

شمال برای کسب برترین شرکت در امر بهره وری و راندمان در 
صنعت سیمان برترین گشتن، افقی خواهد بود دست یافتنی. 
مهندس صفریان با اعالم اینکه در دکترین کاری شرکت کاهش 
بهای تمام شــده از طریق باال بردن بهره وری و ارتقاء کیفیت، 
یک امر مســتمر رو به رشــد تعریف شده که نباید آسیبی به 
محیط زیست وارد سازد اضافه کرد شرکت از سال 9۴ از لیست 
صنایع آالیندگی خارج شد که در غیر این صورت جریمه های 
سنگینی را متحمل می شــد و ما نمی خواهیم در شرکت به 
همــان زورها و آن جریمه دادن ها عقب گرد داشــته باشــد.
مدیرعامــل توانمنــد شــرکت در بخش دیگــری از گزارش 
خــود افزود باور دارم با حمایت همه جانبه ســهامداران عمده 

و اعضــای هیات مدیره می توانیم با اجرائی کردن برنامه های مدون مدیریتی خود به افق 
ترســیمی دســت یازیم. به گفته مدیر مجموعه توجه به نوســازی مجموعه نیز از دیگر 
ســرفصل هایی است که با حمایت هلدینگ، شــرکت درصد اعمال جدی آن می باشد. 
معاونت مالی و مرد شــماره یک مالی شــرکت نیز در پاسخ به در رابطه با بدهی به تامین 
اجتماعی اضافه کرد: حدودیک میلیارد و۷00میلیون تومان بدهی داریم که با بررسی های 
انجام شــده و مدارک موجود و رایزنی های انجام شده آن را به کمتر از یک میلیارد تومان 
رســاندیم و سعی وافر داریم با حمایت مدیران ارشــد مجموعه و با رعایت صرفه و صالح 
سهامداران و ذینفعان کلیه مشکالت مالیاتی ، بیمه ای ، بانکی و ... را حل و فصل نماییم. 
شایان ذکر است در پایان مجمع اعضاء هیات مدیره شرکت از بین سهامداران به مدت 2 سال 

بشرح ذیل انتخاب شدند:
- شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان )سهامی عام(

- شرکت سیمان مازندران )سهامی عام(
- گروه صنایع سیمان کرمان )سهامی عام(

- شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه )سهامی عام(
- شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان )سهامی عام(

پیام هیات مدیره
با یاد خدا و استطاعت از او و عرض ادب و احترام و خیرمقدم به سهامداران محترم و نمایندگان 
محترم آنهاف با نگاه به آینده که مبتنی بر واقعیت های متاثر از شرایط گذشته و حال صورت می 
گیرد اهداف و برنامه ریزی های هیات مدیره بنحوی است که با هدف قرارداد بهبود فعالیت های 
سال پیش رو و ارتقاء سطح برنامه های عملیاتی شرکت در کلیه سطوح و با توجه به تهدیدات و 
چالش های موجود، استراتژی شرکت سیمان شمال را استفاده بهینه از وضعیت موجود بازار، 
چه از لحاظ قیمت و مقدار کاالی قابل عرضه و چه از تنظیم مناسب ساختارهای مالی می داند.

استراتژی شركت
سیمان شــمال بعنوان شرکتی با ســوابق طوالنی موثر از نظر تولید سیمان خاکستری 
و نخســتین تولیدکننده ســیمان ســفید و تنها تولید کننده ســیمان رنگی در سطح 
کشــور و با اتکا بر بیش از شــصت و نیم ســال تجربه خود در صنعت سیمان، استراتژی 
خــود را عــالوه بر رعایت اســتانداردهای ملــی، برنامه عملی در جهــت کاهش هزینه 
بهای تمام شــده محصوالت خود را تدوین نموده اســت که بشــرح زیر ارائه می شــود:

۱- اعمال مدیریت هزینه جهت دستیابی به قیمت تمام شده مناسب در جهت رقابت پذیری 
در بازار و افزایش سود.

2- رعایت کامل موضوعات HSE و ممانعت از بروز حوادث غیرمترقبه و ترویج فرهنگ حفظ 
محیط زیست و سالمت انسان ها

۳- ارتقاء کارکرد و بهبود بهره وری سیســتم یکپارچه اطالعات مدیریت براساس اهداف 
استراتژیک خود که در قالب چهار موضوع اساسی تنظیم گدیده است که شامل موارد ذیل 

می باشد:
۱- حوزه مالی 

2- حوزه فرآیندهای داخلی و بهبود روشها
۳- حوزه فروش و بازار
۴- حوزه منابع انسانی
برنامه آینده شركت

سال ۱۳9۷ را در حالی آغاز می کنیم که مقدمات اولیه جهت یک جهش و تحول بنیادی 
برای اقدامات بزرگ مهیاست. شایان توجه است دستیابی به اهداف راهبردی شرکت سیمان 
شمال به منظور استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های موجود، ارتقاء کیفی و کمی تولید 
و بهبود مستمر ، مستلزم به کارگیری همه توان، بهره گیری از دانش فنی، خالقیت، نوآوری 
و ابتکار عمل، تعهد و وظیفه شناسی مجموعه شرکت می باشد.
امید اســت با تالش و شناسایی نقاط ضعف ، آسیب ، خطر، 
تهدیدها و فرصت ها و ارائه راهکارهای علمی و عملی ، تدوین 
برنامه جامع و نگاه به افق و چشم انداز ، مسیر را برای شکوفایی 
و بالندگی هر چه بیشتر فراهم و در سال جدید با ایجاد تحول در 
این شرکت خدمت شایانی به صنعت سیمان کشور ارائه گردد.
سال 1397 ســال تحول بنیادی جهت نیل به اهداف 

آرمانی و دستیابی به ماموریت های ذیل می باشد:
۱- دستیابی به بودجه سال آتی: بودجه پیش بینی سود در سال 
مالی آتی، برمبنای وضعیت شرکت در تاریخ تهیه بودجه و نیز 
در نظرگیری تولید در سقف ۸0 درصد ظرفیت اسمی با توجه به 
سیاست اعالم شده از طرف انجمن صنفی تولیدکنندگان سیمان برغم محدودیتهای موجود و 
عدم امکان دسترسی به سقف تولید در ظرفیت اسمی، با منظور نمودن سهم هزینه ها محاسبه 
گردیده است، که این سود بودجه ای بعد از کسر مالیات بمیزان میلیون ریال می باشد. که در 
صورت تحقق ، سود خالص هر سهم از سود مورد پیش بینی )EPS( بالغ بر ۱۶0 ریال خواهد 
شد. شایان ذکر است دستیابی به هدف فوق منوط به استمرار فعالیتها مطابق روند جاری 
معمول و تحقق فروش و تحویل تمامی محصول تولیدی به قیمتهای پیش بینی شده و عدم 
مواجهه با موارد خاص و پیش بینی نشده خواهد بود درضمن ارزش هر سهم این شرکت در 
تاریخ تصویب این گزارش مبلغ ۱۱۳0 ریال طبق تابلوی سازمان بورس اوراق بهادار می باشد.

2- بهسازی خط تولید به منظور افزایش کمی و کیفی تولید
۳- تبدیل الکتروفیلتر به بک هوس به منظور کاهش چشمگیر االیندگی

۴- برنامه ریزی و تالش جهت کاهش قیمت تمام شده تولید سیمان
5- برنامه ریزی و تالش جهت کاهش هزینه حاملهای انرژی

۶- تالش در جهت باالبردن کیفیت سیمان سفید و شناسایی و دستیابی به معدن مناسب
۷- جدیت و تقویت سیستم کنترل فرآیند p.m و تعمیرات پیشگیرانه و اضطراری و نگهداری 

تجهیزات و ماشین االت
۸- ارتقاء سطح سالمت محیط و اقدامات زیست محیطی

9- پیگیری اخذ پروانه بهره برداری برای پروژه ۴000 تنی و برخورداری از امتیازات مربوطه
۱0- پیگیری و اخذ سند مالکیت تک برگی برای کارخانه سیمان شمال و تعیین حدود و 

حریم آن
۱۱- حصارکشی حریم و محیط پیرامونی کارخانه

۱2- پیگیــری و نصــب سیســتم حفاظــت الکترونیکــی و دوربین های مدار بســته  
۱۳- تبدیــل دارائیهای غیرمولد به مولد و تامین ســرمایه در گردش مورد نیاز شــرکت

۱۴- مدیریت بهینه پرتفوی سرمایه گذاری شرکت
۱5- پیگیری مستمر درخصوص ورود محصوالت به بورس کاالی ایران

۱۶- راه اندازی پلت فرم فروش اینترنتی شــرکت از اوایل سال ۱۳9۷ و متعاقبا افزایش در 
گاههای عرضه و تحویل سیمان

۱۷- توســعه صادرات ســیمان به کشــورهای همســایه و اســیای میانه و برون مرزها
۱۸- بررسی پروژه بازسازی و نوسازی خط تولید سیمان سفید شرکت

اوج گیری سیمان شمال با مهندس صفریان
تقسیم سود 165 ریالی به ازای هر سهم

به کارگیری همه توان، بهره گیری از دانش فنی، خالقیت، نوآوری و ابتکار عمل، تعهد و وظیفه شناســی مجموعه
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شد یي  نما و ر ثر  کو ري  عتبا ا موسســه  احســان  رت  کا ثر  کو طرح 
در حاشیه سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسالمی ایران، 
با حضور دکتر عیسی رضایی مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر و  مسئولین سازمان 
اوقاف و امور خیریه از طرح کوثر کارت احسان موسسه اعتباری کوثر رونمایی شد.

به گــزارش روابط عمومی موسســه اعتباری کوثر؛ دکتــر رضایی مدیرعامل 
موسســه اعتباری کوثر ضمن رونمایی از کوثر کارت احسان گفت: در راستای 
ترویج فرهنگ قرآنی و بر اســاس رایزنی های انجام شــده با ســازمان اوقاف و 
امــور خیریه، طرح کوثر کارت احســان موسســه اعتباری کوثــر با محوریت 
وقــف جهت هدیه قــرآن به مناطق محروم سراســر کشــور رونمایی شــد.

دکتر رضایی با اشاره به ویژگی های طرح کوثر کارت احسان افزود: در این طرح 
خیرین و عاشــقان کالم وحی بدون هیچ هزینه ای،  فقط با افتتاح یک حساب 

عادی و انجام فعالیت های مالی خود با کوثر کارت احســان ضمن برخورداری 
از ســود مدنظر، به ترویج فرهنگ قرآنی در سراســر کشور کمک می نمایند.

ایــن گزارش مــی افزایــد: غرفــه موسســه اعتباری کوثــر در نمایشــگاه 
کریــم  قــرآن  بین المللــی  مســابقات  دوره  پنجمیــن  و  ســی  جانبــی 
اســت. گردیــده  دایــر  تهــران  اســتان  مدیریــت شــعب  بــه همــت 

بر اســاس این گزارش، موسســه اعتباری کوثر با برپایی غرفه در نمایشــگاه 
جانبــی ســی و پنجمیــن دوره مســابقات بین المللــی قرآن کریــم که به 
صــورت رســمی از روز جمعه ســی و یکم فروردیــن ماه آغاز بــه کار نموده 
اســت، ضمــن ارائه تمامی خدمــات بانکی، همــه روزه به مــدت یک هفته 
در ســالن شــماره ۱۴، غرفه ۱0 پذیــرای بازدیدکنندگان گرامی می باشــد.

شد تجليل  ثر کو ي  ر عتبا ا موسســه  ن  ا ز نبا جا ز  ا ســمي  ا مر ر  د
همزمان با ســالروز والدت با ســعادت حضــرت ابوالفضــل العباس)علیه 
الســالم( و روز جانباز، از ســرافرازان دوران دفاع مقــدس حوزه مرکزی 

موسســه اعتبــاری کوثــر تقدیر به عمــل آمد. با 
حضــور حســن پــالرک رئیس ســتاد بازســازی 
عتبات عالیات، دکتر عیســی رضایــی مدیرعامل، 
جــواد فهیمی پور قائم مقــام مدیرعامل، معاونین، 
مدیــران و کارشناســان، در مراســمی از جانبازان 
ســرافراز حوزه مرکزی موسســه اعتبــاری کوثر با 

اهداء لوح تقدیر، تجلیل شــد. دکتر رضایی در این مراســم اظهار داشت: 
فعالیت جانبازان و ایثارگران در موسســه اعتباری کوثر و ترویج و نهادینه 
ســازی فرهنگ ایثار و گذشــت در بین کارکنان جوان تاثیر بسزایی دارد 
. مدیرعامل موسســه اعتباری کوثرگفت: شــما همکاران و دالوران که به 

کســوت جانبازی نائل آمدید صدای زنده دفاع مقــدس و برکت و افتخار 
کوثر هســتید و با حضــور معنویتان فضای موسســه را نورانی می کنید.

جــواد فهیمــی پــور قائــم مقــام مدیرعامل 
موسســه اعتبــاری کوثر که خــود از جانبازان 
دفــاع مقدس اســت تصریــح کــرد: جانبازان 
ســرمایه های گرانقدر، انقالب و ایران اســالمی 
هستند که همواره باید مورد تکریم قرار گیرند.

بر اساس این گزارش؛ سخنرانی حجت االسالم 
مهدوی پیرامون اعیاد پر خیر و برکت شــعبان، حسن پالرک رئیس ستاد 
بازسازی عتبات و عالیات در زمینه اعتاب مقدسه و بازسازی حرمین شریفین 
و بیان خاطرات و رشادت های دوران دفاع مقدس از زبان حسین مختار پور 
مدیر طراحی و توسعه سیستم ها از دیگر برنامه های جانبی این مراسم بود.
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محمد ابراهیم پورزرندی سکانداری بی ادعا و الیق
هدایت، راهبری و نظارت موثر بر شرکت های تابعه در جهت اهداف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران )سهامی 
عام( مورخ ۱۳9۷/0۱/۳0 در محل ســالن فردوسی در خیابان کریمخان زند برگزار 
گردید.  در این مجمع که با حضور بیش از ۸5 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی 
برگزار گردید، ریاست مجمع بر عهده آقای حسین رجاء بود که آقای سید علی اصغر 
میرمحمد صادقی و سرکارخانم معصومه رضائی در مقام نظار اول و دوم و آقای بیژن 
شقاقی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره 
به مجمع مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 
۱۳9۶/09/۳0 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان 
با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشــمول 
ماده ۱29 با تقســیم ســود ۱25 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.
همچنیــن موسســه حسابرســی و خدمــات مالــی همیارحســاب به عنوان 
بــازرس اصلــی و حســابرس مســتقل و موسســه حسابرســی آزمون پــرداز 
ایــران مشــهود به عنوان بــازرس علی البدل برای یک ســال انتخــاب گردیدند.
دکتر پورزندی در گزارش جامع خود ضمن تشریح وضعیت اقتصاد در ایران، وضعیت 
جهانی کاالهای اســتراتژیک، بورس و ... به تشریح وضعیت اولین شرکت سرمایه 
گذاری ایران یعنی شــرکت سرمایه گذاری ملی ایران پرداخت و افزود: سبد سهام 
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران از سهام 2۳5 شرکت سرمایه پذیر تشکیل شده 
اســت که به دو گروه شرکت های پذیرفته شــده در بورس به تعداد ۱5۳ شرکت 
و شــرکت های خارج از بورس به تعداد ۸2 شــرکت تقسیم می شود. وی در ادامه 
اضافه کرد: بخش عمده سرمایه گذاری های شرکت »سما« در شرکت های پذیرفته 
شــده در بورس متمرکز شده است و با توجه به استراتژی شرکت »سما« سرمایه 
گذاری های انجام شــده در طی سال مالی مورد گزارش براساس حرکت به سمت 
انطباق ســبد سهام شرکت با برترین صنایع بورس و با انتخاب بهینه شرکت های 
موجود در آن ها صورت گرفته است. گروه های ساخت مواد و محصوالت شیمیایی، 
واسطه گرهای مالی، محصوالت غذایی و آشامیدنی، وسایل نقلیه موتوری، شرکت 
های چند رشــته ای )هلدینگ(، فلزات اساسی، ساخت محصوالت کانی غیرفلزی 
و ... از جمله صنایع برتر ســبد ســهام بورس بوده که شرکت در آن ها حضور موثر 
داشته و به گفته مدیر خوش فکر شرکت کسب و استمرارسهم حداکثری در گروه 
های پر بازده را از رئوس کاری مدیریت برای ســال آتی نیز می باشــد. افزایش ۱۳ 
درصدی حقوق صاحبان ســهام، رشــد ۸ درصدی ارزش روز سرمایه گزاری های 
بورس و در نهایت تغییرات مثبت ۸ درصدی خالص ارزش دارائی های هر ســهم 
از اثرات کارکرد این تیم مدیریت در ســخت ترین سال اقتصادی بود که بسیاری 
از شرکت های سرمایه گذاری در این فراز و فرود و رکود حاکم تا مرز ورشکستگی 
رفتند ولی اینجا تاریکی ره نیافت که همتی راستین و صادقانه سرلوحه کاری بود.... 
بنابه گزارش مدیرعامل و عضو هیات مدیره ، شــرکت سرمایه گذاری ملی ایران از 
طریق سرمایه گذاری در بازارهایی که دارای مزیت رقابتی می باشد و نیز انتخاب سهام 
شرکت های دارای ریسک و بازده منطقی، ریسک سبد سهام را مدیریت می نماید. 
در مورد ریسک نرخ ارز، اگر چه شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بدهی ارزی ندارد، 
لکن عملکرد شرکت های موجود در پرتفوی می تواند از نوسانات نرخ ارز تاثیر بپذیرد.

شــایان ذکر اســت بــه دلیل حفــظ درصد ســهامداری خــود و بــه منظور 
جبران ســرمایه گذاری هــای انجام شــده و ایجاد ظرفیت هــای جدید جهت 
بهــره منــدی از فرصت هــای پیش آمــده در بازار ، شــرکت ســرمایه گذاری 
مــی ایــران برنامــه افزایش ســرمایه را در دســتور کار خــود قرار داده اســت.

پیام هیات مدیره
فعالیت شــرکت »سما« در ســال مالی مورد گزارش بر اساس دستیابی به اهداف 

موردنظر به شرح زیر برنامه ریزی و اجرا شده است:
۱- هدایت، راهبری و نظارت موثر بر شرکت های تابعه در جهت اهداف شرکت اصلی.

2- نظارت و کنترل مداوم و مستمر کمی و کیفی بر سرمایه گذاری های انجام شده 
از طریق حضور فعال در مجامع و هیات مدیره شرکت های سرمایه پذیر و همچنین 
بررســی و پیگیری اجرای قوانین مربوط به حاکمیت شــرکتی و اســتانداردهای 

حسابداری در مجامع.
۳- شناسایی صنایع با مزیت نسبی در اقتصاد جهت سرمایه گذاری. 

۴- حرکت به ســمت انطباق ســبد سهام شــرکت با صنایع موجود در بورس با 
انتخاب های بهینه در هر صنعت.

5- هدایت ساختار سودآوری شرکت در جهت کسب منافع بیشتر از سود حاصل از 
سرمایه گذاری ها.

۶- تالش جهت واقعی کردن قیمت سهام شرکت های سرمایه پذیر صاحب دارایی های 
غیرمولد و ارزشمند.

۷- تالش جهت آزادسازی پتانسیل شرکت های سرمایه پذیر در ایجاد سود عملیاتی 
بیشتر از طریق هماهنگی موثر با نمایندگان شرکت »سما« در هیات مدیره شرکت های 

مذکور.
۸- تــالش جهــت فروش شــرکت های غیربورســی و اخــراج شــده از بورس 
بــه ارزش منصفانــه و تبدیل آن ها بــه دارایی هــای پذیرفته  شــده در بورس.

9- تالش جهت روان سازی معامالت به خصوص در سهام شرکت های کم گردش در 
بورس اوراق بهادار.

۱0- تعامل موثر با شرکای استراتژیک شرکت به منظور اداره موثرتر و بهینه شرکت ها.
۱۱- برنامه ریزی و اجرای سیاســت های کســب و یا نگهداری کرسی هیات مدیره 

به منظور ایجاد مزیت در دارایی ها.
۱2- پیگیری موثر وصول مطالبات ناشــی از سود سهام شرکت های سرمایه پذیر و 

مطالبات از سازمان امور مالیاتی.
۱۳- کنتــرل موثر بر هزینه های شــرکت در جهت کاهــش و حذف هزینه های 

غیرضروری.
آن هــا. دانــش  ســطح  به روزرســانی  جهــت  پرســنل  آمــوزش   -۱۴
در شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با برنامه ریزی های انجام شده و تنظیم آن بر اساس 
حرکت بازار، قیمت تمام شده سبد سرمایه گذاری های بورسی و غیربورسی شرکت 
از ۱۱/۸99 میلیارد ریال در ابتدای ســال مالی به ۱۳/۳۳۱ میلیارد ریال ناشــی از 
خرید سهام شرکت ها، ۶0۴ میلیارد ریال ناشی از شرکت در افزایش سرمایه شرکت 
های سرمایه پذیر و کسر مبلغ ۱۶۱ میلیارد ریال ناشی از فروش سهام بوده است.
ارزش بازار سبد سهام شرکت های بورسی سما از 2۱/۶92 میلیارد ریال به ۳۷۴/2۳ 
میلیارد ریال رســیده که با افزایش رشــد حــدود ۸ درصدی همراه بوده اســت.

برنامه های آتی شركت
- اســتمرار حرکت به سمت انطباق سبد سهام شرکت با سبد سهام هدف بورس 

اوراق بهادار.
- خریدوفــروش در بورس مبتنی بر اهداف بلندمــدت، میان مدت و کوتاه مدت با 

محوریت تنظیم ریسک، نقدینگی و سودآوری بیشتر شرکت.
- بهبود نقدشوندگی پورتفوی با افزایش سهم پرتفوی از شرکتهای بزرگ و نقد شونده 

بازار.
- رصد کردن فرصت ها در بازار اولیه و بازار غیربورسی در صنایع با مزیت نسبی رقابت.
- تــالش در جهــت اســتفاده از اهــرم مالی در جهت کســب بازدهــی باالتر.

- ایجاد فصل مشــترک بر اســاس منافع متقابل در شــرکت ها با ســهامداران 
موثــر جهت اداره بهتر بنگاه ها و نظارت مســتمر بر حســن اجرای سیاســت ها.

- حفظ ارزش پرتفوی در برابر ارزهای خارجی
پرتفــوی بــازار  ارزش  بــه  دریافتــی  ســهام  ســود  نســبت  افزایــش   -
- کاهــش وزن صنایعی که با مشــکالتی نظیر نقدینگــی، تاثیرپذیری منفی از 
افزایــش نرخ ارز و ســایر مولفه های اقتصادی و سیاســی گریبانگیر خواهند بود.

نی
سی

رح
امی
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فصــل زمســتان تمــام شــد و طبیعــت در خــواب رفتــه بــا فروردین و 
جشــن شــکوفه و سرســبزی همــگان را بــه تبریک عیــد فــرا میخواند.
ســالی را پشت سر گذاشتیم که در آن ســیل اتفاقات خبری فراوان سیاسی-

اجتماعی-فرهنگی و حتی ورزشی بود.
ســالی که در آن انتخابات ایران تا آمریکا،ســیل،زلزله،آتش سوزی اعتراضات 
مردمی و...بیش از هر سال دیگری اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد. اقتصادی که در 
آن از صنعت و بانک و بیمه و کارخانه و تولیدی و واردکننده و صادرکننده و ارائه 
دهنده خدمات بازارشان دچار نوسانات فراوان گردید و بالطبع مصرف کننده و 
مشتری هم دچار ناتوانی در تامین نیاز و تو بخوان حدیث مفصل از این مجمل.

تنگناهای سیاسی که بازتاب گسترده ای در اقتصاد کشور و عدم سرمایه گذاری 
خارجی داشته ، باعث شد که هر تحلیل و تفسیری درست از آب در نیاید و تنها 
به مقاالت و گزارش هایی می شود اعتنا نمود که در خود وجه توصیفی واقعی را 
مبنی بر پیش بینی قرار داده و با تجزیه و تحلیل بخش های متنوع هر صنعتی بتواند 
تعبیری صحیح از کاردکردهاو پیش بینی ها به خواننده و تعقیب کننده ارائه دهد.

بحمداهلل که با وجود تحریریه ای غنی توانستیم در سال 9۶ درکنار کسب رتبه 
های ممتاز از وزارت ارشــاد اسالمی، بیمه مرکزی ج. ا. ا ، بانک مرکزی ج . ا. ا  
در این انتخاب مردمی در فروردین امسال نیز بر سکوی بهترین ها قرار بگیریم.

همواره سیاست گذاری اعالمی و اجرایی صاحب امتیاز و سردبیر نشریه تهیه ، 
چاپ و نشر گزارش  خبر هایی در حمایت از مجموعه های موفق و نقد ، هشدار 
و اعالم به شرکت ها و موسساتی بوده که از افق چشم انداز خود  دور افتاده اند. 
در ایــن مقام اخالق حرفه ای جزو امری بود که هیچ گاه و در هیچ کجا خطی 
از هیچ جمله ای از صفحات نشریه جز به آنچه باور داشت که صحیح و راستین 

و بــا این رویکــرد و روش کاری بود که از است درج و نشر نگردید 
برای عملکرد سال 9۶ خود شما خوانندگان هم 

برترین  کردیــم.رتبه  کســب  را 
اول خود در همان بــه قول 

اول  شــماره 
هستیم 
که 

بــرای رونق اقتصاد و پیشــرفت ایرانی آباد و آزاد و معرفــی خادمین ملک و 
مملکــت و بازتاب واقعی آنچه در اقتصاد کشــور می گذرد به تحریریه نیاوریم 
. بر همان عهد هســتیم که به خــرد جمعی ، گرایش ، تحقیق و پژوهشــی 
باید ســه اصلی  باشــد که تــا آخرین روز مثلــث وجود حضورمان باشــد.

بر همان عهد اولین هســتیم که بورس یعنی شــفافیت ، یعنی آیینه سرمایه 
گــذاری . و ایــن بخش هنوز در ایران مهجور اســت . همان طــور که بیمه ، 
بانــک و ... با تمــام تالش های صــورت پذیرفته در طول بیش از ســه دهه 
اخیر در چاپ نشــریات اقتصادی برای شناخت بیشــتر مردم از فرصت های 
اقتصــادی که متولیــان این مطبوع افتخار دارد و نه از موسســین پرشــمار 
این نشــریات بوده اند تنها تعداد انگشــت شــماری هنــوز در عرصه توزیع 
مانده اند و نتوانســته اند بــرای قاطبه ی  مردم ، صنعت ، ســرمایه گذاری ، 
ســرمایه دار، مدیریت ، بانکداری و تا حدودی صنعــت بیمه را معرفی کنند.

تحریریه اقتصاد و بیمه کوشید با پرداختن به ابعاد مختلف بازار سرمایه تا حدودی 
این نقص را جبران نموده و توده مردم را با فرصت ها در اقتصاد کشور آشنا سازد.

تحریریه اقتصاد و بیمه با سردبیری خسرو امیرحسینی و تیمی منسجم ازکارشناسان 
و تحلیل گران و خبرنگاران و عکاســان از مصاحبه گرها تا شورای سردبیری و 
تیتر همه همه خود را عاری از اشتباه ندانسته ، و هر چند شما و تعاملی برترین 
انتخاب گردید این خبر اجرکم عنداهلل  شما باشد ولی به شما قول میدهیم ، جز 
همین خط سیر ره دیگر نرویم هر چند تهدید باشد ،تحریم  باشد، بی پولی باشد 
،توبیخ باشد پشتوانه حمایت شما و متولیان نشریه به جان میخریم  ولی از قول 
خود خارج  نخواهیم گشت . بسان روز اول تا امروزبرای فردا ها هم هیج گزارش 
، خبر ، مصاحبه ، نقدو تحلیلی بدون اصل بی غرضی چاپ  و نشر نمی گردد .

هیچ مقاله ای بدون بررســی در شــورای دبیران و تائید صحت محتوا توسط 
مدیر مســئول که هر کدام خود در بیمه ، بانــک و بورس جزو دانش آموخته 
های مطرح ســطح یک دانشــگاهی و مدرس میباشــند درج نمــی گردد .

از مدیرانی که دل در گرو کار دارند چه در کسوت مدیر عاملی ، هیئت مدیره ، 
چه در مسند مالی و  روابط عمومی و سهام و چه و چه تا قلممان جوهر دارد و 
کاغذمان سفید می نویسیم و می نویسیم و می نویسیم . ما می شماریم و شما 
هم بشمارید که در آخر سال اگر عمری باشد به شماره ۱00 می رسیم و آنجا 

میشود قرار در جشن باشکوه صدمین شماره اقتصاد دیگــر قولمان 
عنوان برند نشریات اقتصادی کشور با گستره پخش و بیمــه بــه 

کشــوری، با حضور در بازارهای سرمایه با دو برابر 
تیراژ نشریات دوم و سوم کشور، در جشنی با حضور 
نماینــدگان مردم و برترین هــای روابط عمومی و 
مدیریت به شادمانه گرد هم مینشینیم ... یا علی مدد.
تحریریه اقتصاد و بیمه

بر گرامی مردم » ویدر« سالم
 گر  به » ری « ساكن و یا  »چیذر« سالم

گر جوان و پیر یا نوباوه اید
گر به تهران و كرج یا ساوه اید
در ورامین و  قم  و شهر پرند
یا به اسالمشهر و واوان  و  زرند
گر به شیراز ، اصفهان یا  كوهرنگ
گر  كه دورید از وطن  چین و فرنگ
گر به »جیرین موله« یا در« بوربورک«

یا » سره«  ،» خانلوق«  و  نزدیك  » شورک«
 گر به» دالو « یا » قیا«  یا » اوباال«
»چاله مله « » شیرازی« یا در» قاال«
صبح واین روز شما بادا به خیر
با خدا و بی نیاز از هر چه غیر
»فصل باغ دیلیان بیشه باهار«
»آسیمان  فیكریانده بی غوبار«
دومین روز از مه اردیبهشت

روز» پاكی زمین « از هرچه زشت
این زمین از بهر ما همچون سراست
 اینچنین آلودنش آیا سزاست؟
دست  بگذاریم اندر دست هم
دور سازیم این زمین از هر دژم
دور باد اندیشه ها از  تیره گی
دور  بادا  از زمین  آلودگی

داود قاسمی
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنعتی بهشهر)سهامی عام( 
مورخ ۱۳9۷/0۱/22 در محل پژوهشگاه صنعت نفت، سالن همایش کاسپین 
برگزار گردید.  در این مجمع که با حضور 90/۱۳ درصدی سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای محمد عباسعلی 
پور کبیر ره بود، که جنابان محمود شــه رضایی و علی فراهانی در مقام نظار 
اول و دوم و آقای محمود امیرقاسمی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربــوط به اهم فعالیتهای 
صــورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهــی بــه ۱۳9۶/09/۳0 و پس از 
استماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن  تصویــب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده ۱29 
و با تقســیم ســود 250ریال به ازای هر ســهم بــه کار خود پایــان دادند.

همچنیــن موسســه حسابرســی آگاهان و همــکاران به عنوان حســابرس 
مســتقل و بازرس قانونی اصلی و موسســه وانیا 
نیک تدبیر به ســمت بازرس قانونی علی البدل 
شرکت برای مدت یک ســال  انتخاب گردیدند.

اعضــاء هیــات مدیــره شــرکت بــرای مدت 
دو ســال بــه شــرح ذیــل انتخــاب گردیدند:

- شرکت صافوال بهشهر )سهامی خاص(
- شــرکت غذایی مــدرن به طعم رویــان کاوه 

)سهامی خاص(
- شرکت شکر صافوال بهشهر )سهامی خاص(

- شرکت روغن نباتی بهشــهر منطقه ازاد اروند 
)سهامی خاص(

- شرکت طلوع پخش افتاب )سهامی خاص(
اول گزارش اجازه بدهید از مدیرانی بگوییم اسوه ادب، معرفت، شفافیت در کار 
و پاکدست و فروتن که در این برهه از زمان حکم کیمیا را دارند. این کالم نیز از سر 
تملق که شهادتین یک خبرنگار با سابقه اشتغال در بیش از ۴۳ روزنامه و نیم قرنی 
مجله و برخورد با هزاران مدیر ریز و درشت را داشته بگویم و اما گزارش مجمع...

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت صنعتی بهشهر برای بررسی صورت های 
مالی سال مالی منتهی به ۳0آذر۱۳9۶ برگزار شد. در این مجمع امیرقاسمی؛ 
مدیرمالی شرکت در تشریح فعالیت یکساله هیات مدیره در ادامه میزان تولید 
ســال مالی مذکور را ۴۸۳هزار و ۷۱۳تن روغن آزاد اعالم و افزود: »غبشهر« 
در ســه دوره عملکرد خود توانســته بــه طور متوســط ۳5درصد از مصرف 
کشــور را در اختیــار بگیرد و در بیــن رقبای خود مقام اول را کســب کند.

وی تصریح کرد: در ســال مالی مورد گزارش منبع اصلی نقدینگی شرکت از 
محل عملیات شــرکت و استقراض از بانکهای دولتی و خصوصی برای تامین 
خریــد مواد اولیه به خصوص واردات روغن خام و خرید از داخل بوده اســت.

به گفته مرد شماره یک مالی شرکت قیمت گذاری محصوالت توسط سازمان 
حمایــت از تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان انجام می شــود و با توجه به 
اینکــه در برخی از موارد به دالیلی به رغــم افزایش قیمت نهاده های تولید، 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و مصرف کنندگان از اعطای مجوز افزایش 
نرخ خودداری می کند بالطبع ســودآوری شــرکت با مشکل روبرو می شود.

با اشــاره به مهمترین مشــکالت اقتصادی که بر روی ســود آوری شــرکت 
تاثیرگذار بوده اســت افــزود: افزایش عوارض گمرکی به مبلــغ 2هزار ریال 
بــه ازای واردات هرکیلوگرم انواع روغن خــام در صورتهای مالی و تراز مالی 

ما که تاثیر محسوســی گذاشت که بحمداله بخشــی از آن از طریق افزایش 
مجــوز واردات روغن در برابر خرید هر کیلوگرم از دانه های روغنی کشــت 
داخل به جبــران گردید. افزایش هزینه های ســربار و عدم تصویب افزایش 
قیمــت فروش مصرف کننــده علیرغم افزایش هزینه هــا و عوارض گمرکی 
از دیگر مشــکالت مهم این شــرکت و صنعت داخلی در ســال گذشته بوده 
اســت. الزم به ذکر اســت مشــکالت دیگر از جمله افزایش نرخ ارز مرجع، 
افزایــش نــرخ ارز آزاد و عدم پرداخت مطالبات شــرکت توســط شــرکت 
بازرگانی دولتی ایران نیز بر روند ســودآوری شــرکت تاثیرگذار بوده اســت.

*گسترش توزیع در شهرها و روستاهای كوچك كشور*
مدیر شــرکت در تشریح برنامه های آینده شرکت گفت: شرکت در نظر دارد 
بازارهای فروش محصوالت را از طریق شرکت طلوع پخش در شهرها و روستاهای 
کوچک گسترش دهد و همچنین محصوالت جدید را به بازار عرضه کند و عالوه 
بر این تولید روغن های جامد را کاهش و تولید روغن های مایع را افزایش دهد.
در ادامه این جلسه حســابرس مستقل و بازرس 
قانونی شــرکت به ارایه گزارش خود پرداخت. در 
این گزارش اشــاره به بندی شــده بود که درباره 
تطبیق مقــداری و ریالی مانده حســاب ها بین 
شــرکت بازرگانی دولتی ایران و شــرکت داشت 
کــه مربوط به ســال۱۳۸۳ تا پایان ســال مالی 
مورد گــزارش بود. دکتر شــهرضایی؛ مدیرعامل 
شرکت که بی اغراق از برترین های مدیریت این 
کشور می باشد در این رابطه به ادای توضیحاتی 
پرداخت و بیان داشــت: این حساب های مربوط 
به اجاره مخازن، سوبسید و روغن خام بوده است 
که برای سوبســید که به مبلغ ۶0 تا ۷0میلیارد 
ریال بوده ۱00درصد ذخیره گرفته شــده اســت، هرچند این موضوع بر این 
اصل اســتوار اســت که با توجه به طلبی که از شرکت بازرگانی دولتی داریم 
این مقدار ذخیره گرفته شده و امیدواریم این موضوع در سال جاری مشخص 
و نهایی شــود که برای این مهــم در حال رایزنی و مذاکره جدی هســتیم.
در ادامه این جلسه یکی از ســهامداران درباره نرخ گذاری و تقاضای افزایش 
قیمت محصوالت از سازمان حمایت از مصرف کنندگان پرسید که مدیرعامل 
مدبر شرکت یادآور گردید: از سال گذشته به شدت پی گیر بودیم که در نهایت 
با توجه به عدم کسب مجوز افزایش قیمت، تولید روغن های ۱۴ و ۱۶کیلوگرم 
را متوقف کردیم چرا که در غیر این صورت شرکت باید زیان شناسایی می کرد. 
همچنین از سال گذشته سازمان حمایت قرار بود با برگزاری جلسه در ماه جاری 
تعیین تکلیف کند که با تک نرخی شدن نرخ ارز، این جلسه نیز به تاخیر افتاد.
یکــی دیگر از ســهامداران دربــاره آخرین افزایش نرخ محصوالت پرســید، 
کــه دکترشــه رضایی در مقام پاســخ افــزود: ایــن افزایش نــرخ مصادف 
شــد بــا افزایش نــرخ عــوارض گمرکــی و ارز کــه متاســفانه نتیجه ای 
محســوس نداشــت ولی پیگیر آن هســتیم تا بــه نتیجه دلخواه برســیم.
یکــی دیگر از ســواالت در مورد تخفیف هایی که محصوالت »غبشــهر« در 
فروشــگاهها اعمال می کند بود که مدیریت ارشــد گفت: از روز گذشته این 
تخفیف ها به کلی حذف شــد ولی کال مســیر حرکتی ما در تولید و فروش 
مبنــی بر رعایت صرفــه و صالح ســهامداران و ذینفعان بوده و می باشــد.
در این جلســه یکی از ســهامداران درباره فروش 2زمین شرکت پرسید که 
مدیرعامل پاســخ داد: 2زمین که مازاد بود برای فروش گذاشــته شــد. در 

با دکتر شه رضایی دارنده بیشترین سهم بازار،  سهم بیشتر می طلبد
شرکت صنعتی بهشهر در مجمع عمومی عادی ساالنه خود برای هرسهم ۲50ریال سود تقسیم کرد
عرضه محصوالت جدید و گسترش توزیع در شهرها و روستاهای کوچک کشوربرنامه جدید مدیریت
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اســفند9۶ یکی از آنها که حدود 5هزار مترمربع و در نوشــهر واقع شده بود 
به مبلغ 52میلیارد ریال فروخته شد که این زمین کاربری پارکینگ عمومی 
داشت و زمین دیگر که در حدود ۱۸هزار مترمربع است در منطقه فیروز بهرام 
واقع شــده و کاربری آن کشاورزی است و هنوز مشتری نداشته است.مخلص 
کالم آنکه این مدیران پاکدست شرکت نشان دادند چه صادقانه و مردمدار می 
شود پاسخگوی هر سهامداری از ُخرد و کالن بود و نشان داد که مرام مدیریت 
تالشگر و پاسخگو یعنی چه. باشد که دیگر مدیران درسی گیرند از این همیت.

پیام هیات مدیره 
در سال مالی که گذشت، رخدادهای اقتصادی جهانی از نوسان قیمت کاالها و افت 
قیمت جهانی نفت، اثرات مستقیم بااهمیتی بر سودآوری شرکت های داخلی داشت.
عــالوه بر تغییــرات قیمــت کاالهــا در ســطح جهانی برخی مشــکالت 
اقتصــادی داخلــی نیــز باعــث افزایــش هزینه تولیــد کاالهــا در داخل 
گردیــد. مهم تریــن مشــکالت اقتصــادی کــه در ســال گذشــته بــر 
عملیــات و ســودآوری شــرکت تاثیر داشــته، به شــرح ذیل می باشــند:

- افزایــش عوارض گمرکی به مبلغ 2000 ریال بــه ازاء واردات هر کیلوگرم 
انواع روغن خام که بخشــی از آن، از طریق افزایــش مجوز واردات روغن در 
قبــال خرید هر کیلوگرم از دانه های روغنی کشــت داخــل جبران گردید. 

- افزایش هزینه های سربار 
- عدم تصویب افزایش قیمت فروش مصرف کننده علیرغم افزایش هزینه ها 

و عوارض گمرکی
- افزایش نرخ ارز مرجع که منجر به افزایش بهای تمام شده محصوالت گردید.
- عدم پرداخت مطالبات شــرکت توســط شــرکت بازرگانــی دولتی ایران.

- ادامه سیاســت انقباضــی بانک مرکزی که باعث ایجاد فشــار نقدینگی به 
شــرکت های صنعت روغن گردید و شــرکت ها جهت فروش بیشتر اقدام به 
جنگ قیمتی به منظور جبران نقدینگی خود نمودند. عوامل ذکرشده داخلی 
و خارجی سبب گردید که شرکت سال نسبتا سختی جهت تحقق برنامه های 
خود داشــته باشد. این شــرکت با توجه به تولید کاالی استراتژیک در ایران 
همواره از حمایت سیستم بانکی و سازمان های دولتی برخوردار بوده و توانسته 
است بخشی از مشکالت خود را از طریق بانک های مختلف حل و فصل نماید.

با توجه به اینکه عمده مواد اولیه مصرفی شــرکت از قبیل روغن خام و ورق 
حلب و قطعات یدکی از منابع خارجی تامین می گردند، بنابراین ریسک عمده 
شرکت تامین به موقع می باشد. شرکت صنعتی بهشهر در حال حاضر حدود 
۳5 درصد بازار کشــور را در اختیار داشته و در این زمینه رتبه نخست را در 
بین شــرکت های تولیدکننده روغن ایران را دار می باشــد. استراتژی شرکت 
کسب جایگاه نخست روغن مایع و جامد )خانوار( و همچنین صنف و صنعت و 
رسیدن به حداکثر سود از طریق کاهش هزینه ها و همچنین تولید محصوالت 
جدید که نیازمند دانش فنی باال اســت، می باشد. برنامه های شرکت در سال 
مالی آتی تولید محصوالت جدید در راســتای انطباق با سیاســتهای وزارت 
بهداشت می باشد. با عنایت به مشکالت فوق شرکت نتوانست سود پیش بینی 
شده ابتدای ســال که با فرض افزایش قیمت مصرف کننده تهیه شده بود را 

پوشش دهد و در دو مقطع زمانی مجبور به اعالم تعدیل منفی سود به سازمان 
بورس با ذکر دالیل گردید کخ در هر دو مورد تعدیل اعالم شده در چهارچوب 
تعدیالت مجاز بوده است. امید است در سال آینده با تالش مدیریت و کارکنان 
زحمتکش شــرکت، نتایج پیش بینی شده محقق گردد. در پایان هیات مدیره 
از کلیه کارکنان تحت اســتخدام و پیمانکاران و کارکنان شــرکت پخش که 
شــرکت را در رســیدن به نتایج مورد نظر یاری رسانیده اند، تشکر می نماید.

برنامه های آینده شركت
- گسترش بازارهای فروش محصوالت از طریق شرکت طلوع پخش در شهرها 

و روستاهای کوچک.
- ارائه محصوالت جدید در روغن های خانوار مایع از طریق فرمول های جدید 

و دانش فنی روز دنیا.
- کاهش تولید روغن های جامد و افزایش تولید روغن های مایع.

تاریخچه
تاریخ تاسیس: شرکت صنعت بهشهر«سهامی عام« در تاریخ ۱۳۳0/۱/۱9 تحت 

نام شــرکت پنبه پاک کنی بهشهر به شماره ۳۴۷9 در اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تخران به ثبت رسیده است و طبق تصمیم مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۸ نوع شرکت به سهامی عام تبدیل گردیده است.

موضوع فعالیت اصلی شركت:
به اســتناد ماده 2 اساســنامه عبارتســت از »تاســیس و بهره بــرداری از 
کارخانجات پنبه پاک کنی، روغنکشــی، تصفیه روغن و ســایر کارخانجات 
و تولیــد انــواع محصــوالت از قبیــل روغــن، پنبــه ، لینتــر، کنجاله«.

موضوع فرعی: تولید و خرید و فروش محصوالت غذائی از قبیل انواع ســس، 
قند، شکر، غالت، برنج، چای ، ماکارونی، انواع رشته های خوراکی، آجیل، میوه 
خشک، اب میوه، انواع رب، انواع کمپوت و کنسرو، آب معدنی و بسته بندی و 
توزیع آنها در بازارهای داخلی و خارجی و خرید و واردات ماشین آالت، قطعات 
و لوازم مواد اولیه و ســایر مواد کمکی و یطور کلی هر نوع مایحتاج مورد نیاز 
برای امور تولیدی و یا برای فروش آنها، صادرات محصوالت شرکت و همچنین 
انجام هر نوع معامالت بازرگانی و صنعت بطور اعم، انجام سرمایه گذاری و خرید 
سهام شرکتهای تولیدی و تجارتی، ارائه خدمات آزمایشگاهی در حوزه روغن 
ها و چربی های خوراکی مارگارین و کره به کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی.

بــه موجــب پروانه بهره بــرداری شــماره ۳۱9۴۱0 مــورخ ۱۳5۱/0۷/0۴ 
که توســط وزارت صنایع صادر شــده، بهــره بــردرای از کارخانه با ظرفیت 
250 تن در تاریخ مذکور انجام شــده اســت. ظرفیت فعلی شــرکت، طبق 
پروانــه بهره بــردرای شــماره 0۱/۳۳۴۷۳ الــف مــورخ ۱۳90/0۷/۱2 به 
میــزان 500/000 تــن انواع روغن نباتی مایع و جامد در ســال می باشــد.

جایگاه شركت در صنعت
شرکت در بین شــرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش ازبازار داخلی 
معــادل مبلــغ 2۴9۸۴ میلیارد ریال در رده نخســت قــرار دارد. همچنین 
از نظــر تکنولوژی شــرکت دارای پیشــرفته ترین و کاملترین دســتگاهها 
تصفیه و بســته بنــدی روغن خوراکی در ســطح کل کشــور می باشــد.
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مجمع عمومی فوق العاده شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر)ســهامی عام( 
مورخ ۱۳9۶/۱2/2۸ در محل ســالن گلزار هتل الله تهران تشــکیل گردید.
در ایــن مجمع که با حضــور۸9/50 درصد از ســهامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضای هیــات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بــازرس قانونی برگزار شــد، ریاســت مجمع برعهده آقــای ناصر آخوندی 
بــود کــه جنابان مرتضــی علی اکبــری و غالمرضا شــریفی درمقــام نظار 
اول و دوم و آقــای ناصــر تقــی زاده به عنــوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.

پــس از قرائــت گــزارش توجیهی هیــات مدیره مبنــی بر لــزوم افزایش 
ســرمایه و پــس از اســتماع گــزارش حســابرس و بــازرس قانونی مجمع 
نشــینان بــا طنین صلــوات تصویــب افزایش ســرمایه را مصــوب نمودند

مهندس تقی زاده مدیر توانمند و کاربلد شــرکت که بیش از ســه دهه سابقه 
مدیریت طراز اولی و کارنامه درخشان عملکردی در صنعت و مدیریت کشور از 
خود به جای گذارده و در طول مدیرعاملی شرکت سرفراز و در گل گهر منشاء 
تحوالت بزرگ مدیریتی گردیده است در ابتدای گزارش خود با تشریح آخرین 
دستاوردها و موفقیت های حاصله به تشریح ایفای مسئولیت اجتماعی مجموعه 
از جمله توجه جدی به پروژه فاضالب ، کمربند سبز و کمک به هموطنان زلزله 
زده پرداخت و افزود این شرکت با تمام توان مدیریتی و دارا بودن پتانسیل باالی 
انسانی و در دسترس بودن مواد اولیه به دنبال آن است که در راستای فرمایشات 
مقام معظم رهبری مبنی بر تکمیل زنجیره فروش و جلوگیری از خام فروشی 
که همان شــاکلید اصلی و از اصول بنیادی اقتصاد مقاومتی می باشد حرکت 
کرد. وی اضافه کرد: امیدواریم در ســال 9۷ هم برنامه های مدون شــده تیم 
ارشد مدیریت به بهترین نحو ممکن اجرائی گردد تا اولین باشیم در این مهم.

مدیرعامل شــرکت گل گهر تامین ســرمایه در گردش ، توسعه بخش شرقی 
معدن شــماره یک، مشارکت در افزایش ســرمایه شرکت های سرمایه پذیر و 
اجرای طرح توســعه را از مهمترین اولویت های موضوع این افزایش ســرمایه 
برشــمرد و اضافه کرد امیدوارم با تصویب این افزایش ســرمایه که منابع آن 
از محل مطالبات حال شــده و آورده نقدی ســهامداران و سایر منابع داخلی 
تامیــن می گردد بتوانیم گامــی بلند برای تحقق برنامه های خود در ســایه 
حمایــت شــما ســهامداران و اعضای هیات مدیره برداشــته و دســت یابی 
به چشــم انداز ترســیمی هر چه زودتر تجلــی گردد و تا بــا ارزش آفرینی 
و ســودآوری بیشــتر بتوانیم برای ذینفعان خــود بهترین هــا را رقم بزنیم. 
به گفته مدیرارشد مجموعه با اعالم اینکه در کنار مشارکت در افزایش سرمایه 
شرکت های مجمع جهان فوالد سیرجان، سنگ آهن گهر زمین و کاوند نهان 
زمین، شرکت برای اجرای طرح های توسعه خود نیازمند تصویب این افزایش 
 ، )MCP( ســرمایه می باشد. وی در ادامه افزودپروژه تکمیلی کارخانه تغلیظ
بهبود کیفیت کنسانتره و افزایش ظرفیت با فرآوری ته ریز سیکلون های هوایی 
کارخانه تغلیظ و غبار ESPها و طرح توسعه کارخانه پلیکام و جابجایی هماتیت 
از جمله طرح های توســعه شرکت می باشد. و کالم آخر اینکه در نگاه یک مو 
ســپید کرده مطبوعات و اقتصاد کشــور عرض میکنم رویای طرح آبرسانی از 
دریا به کویر از آن آرزوهایی اســت که با مهندس تقی زاده به باور می نشیند. 
شــایان ذکر است با توجه به برنامه ارائه شــده، شرکت معدنی و صنعتی گل 
گهر ) سهامی عام( در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۳0/000/000 میلیون 
ریــال به ۴۸/000/000 میلیــون ریال )بالغ بــر ۱۸/000/000 میلیون ریال 
معــادل ۶0 درصد(، از محل مطالبات حال شــده و آورده نقدی ســهامداران 
)بــه مبلغ ۱۸/000/000 میلیــون ریال ، معادل ۱00 درصــد( افزایش دهد.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص 
افزایش ســرمایه به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت 

معدنی و صنعتی گل گهر)سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده ۱۶۱ اصالحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷

۱- گــزارش توجیهی مــورخ 20 تیر ماه ۱۳9۶ هیات مدیره شــرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر )ســهامي عام( درخصوص افزایش ســرمایه آن شــرکت 
از مبلــغ ۳0/000 میلیــارد ریال به مبلــغ ۴۸/000 میلیارد ریال مشــتمل 
بــر صــورت های ســود و زیان فرضــی و ســایر اطالعات مالــی فرضی که 
پیوســت می باشد، طبق استاندارد حسابرسی »رســیدگی  به اطالعات مالی 
آتی« مورد رســیدگی این موسســه قرار گرفته اســت. مســئولیت گزارش 
توجیهــی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شــرکت اســت.
2- گزارش مزبــور در اجراي تبصره 2 ماده ۱۶۱اصالحیــه قانون تجارت و با 
هدف توجیه افزایش ســرمایه شرکت به مبلغ ۱۸/000 میلیارد ریال، از محل 
مطالبات حال شــده و آورده نقدی صاحبان سهام تهیه شده است. این گزارش 
توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی 
و اقدامات مدیریت تهیه شــده است که انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. 
در نتیجه، به اســتفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش توجیهی 
ممکن اســت برای هدفهایی جز هدف توصیف شــده در باال مناســب نباشد.
۳- براســاس رســیدگي به شــواهد پشــتوانه مفروضات و با فــرض تحقق 
مفروضــات و ســایر مبانی پیش بینی شــده در گزارش توجیهــی فوق، این 
موسســه به مواردی برخورد نکرده اســت که متقاعد شــود مفروضات مزبور، 
مبنایــي معقول براي تهیــه گزارش توجیهــي فراهم نمي کنــد. به عالوه، 
بــه نظر این موسســه، گــزارش توجیهی یاد شــده براســاس مفروضات به 
گونه ای مناســب تهیه و طبق اســتانداردهای حســابداری ارائه شده است.
۴- با عنایت به مندرجات گزارش توجیهی هیات مدیره، هدف از افزایش سرمایه، 
تامین بخشی از سرمایه در گردش، توسعه بخش شرقی معدن شماره یک گل گهر، 
مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر و اجرای طرح های توسعه 
ای می باشــد. در این رابطه تاصیر متغیرهای اقتصادی بر مفروضات ارائه شده 
شامل بهره برداری از طرخحها در چارچوب برنامه زمان بندی پیش بینی شده و 
همچنین فرش پیش بینی شده براساس نرخهای فروش برآوردی، بر توجیه پذیر 
بودن انجام طرحها و کســب بازده اقتصادی مورد انتظار ، قابل توجه می باشد.
5- در تاریخ این گزارش، تشــریفات قانونی انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۳/000 

میلیارد ریال در دست انجام می باشد. 
۶- حتــي اگــر رویدادهــاي پیــش بیني شــده طبــق مفروضــات ذهني 
توصیــف شــده در بــاال رخ دهد، نتایــج واقعــي احتماال متفــاوت با پیش 
بینــي ها خواهد بــود. زیرا رویدادهاي پیش بیني شــده اغلــب به گونه اي 
مــورد انتظار رخ نمي دهــد وتفاوتهاي حاصــل مي تواند با اهمیت باشــد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شــر کت معدنی و صنعتی گل گهر ) ســهامی عام (، از افزایش سرمایه 

موضوع گزارش به شرح خالصه زیر می باشد:
۱- تامین سرمایه در گردش

2- توسعه بخش شرقی معدن شماره یک 
۳- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر 

۴- اجرای طرح های توسعه

رویش باورها در دل کویر
افزایش سرمایه شرکت گل گهر مصوب مجمع گرفت

کمر همت بستن برای تکمیل زنجیره تولید فوالد با مهندس ناصر تقی زاده
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1 تغییرات خواب
اگر همیشــه خوش خواب بوده اید اما به طور ناگهانی نمیتوانید 
درطول شــب خواب کوتاهی داشته باشید ، ممکن است نشانه 
مشــکل تیروئید باشد. براســاس گفته دکتر حســین قریب، 
متخصص غدد مایو کلینیک، تیروئید پرکار هورمون های خاصی 
را )تری یدوتیرونین .  T۳   تیروکســین یا T۴ ( بیش از اندازه 
ترشح میکند ، که میتواند دستگاه عصبی مرکزی را بیش از اندازه 
تحریک کند و موجب بیخوابی شــود.از طرف دیگر ،اگر بعد از 
خواب شبانه کامل ،باز هم احساس خستگی می کنید یا نیاز دارید 
بیش ازمعمول بخوابید ،ممکن است تیروئید کم کار داشته باشید 
، که دراین صورت بدنتان به اندازه کافی هورمون تولید نمیکند.

9 نشانه خاموش مشکل تيروئيد
تیروئیــد یک غــده ی پروانه ای شــکل اســت ، امــا زمانی 
کــه در مقــدار تولیــد هورمــون آن اختــالل ایجــاد شــود 
تیروئیــد میتوانــد هماننــد یــک زنبور عســل عمــل کند.

غده تیروئید با ترشــح هورمون های ضروری در تنظیم سوخت 
وســاز بدن و فعالیت مغز نقش دارد.اگر بــه طور مداوم متوجه 
هر یک از این عالئم تیروئید شــدید ،یا بیشتر از یک عالمت را 
مشــاهده کردید متخصصان غدد درون ریز انجام یک آزمایش 
خون ساده را برای اندازه گیری سطح هورمونتان توصیه میکنند.
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5 تعریق وقت و بی وقت
تعریق بیش از حد هنگامی که مشــغول فعالیت فیزیکی شدید 
نیستید ، نشــانه رایج تیروئید پرکار است. دکتر گوپتا می گوید: 
» تیروئید تولید انرژی را در بدن تنظیم می کند. سطح هورمون 
باالتر از معمول به این معنی است که سرعت سوخت وسازتان باال 
رفته است ، که باعث میشود افراد بیش از حد احساس گرما کنند.

3 تغییر در عادات گوارشی
یبوســت مکرر میتواند نشانه تیروئید کم کار باشد.تیروئید پرکار 
میتواند اثر عکس داشــته باشد در این حالت فرد مکررا احساس 

نیاز به دفع می کند.

4 كم پشت شدن مو
کم پشــت شــدن مو ، به خصــوص ابرو ، یکی ازنشــانه های رایج بیمــاری تیروئید 
اســت. تیروئید کم کار یا پرکار چرخه ی رشــد مو را در شما دچار اختالل می کند.

۲ اضطراب بی دلیل
ممکن است تیروئیدتان پرکار باشد.دکتر آشیتا گوپتا ، متخصص غدد بیمارستان مونت 
ســاینای رزولت در نیویورک می گوید » هورمون تیروئید بســیار زیاد اغلب باعث می 
شــود بیماران احســاس هراس و اضطراب کنند. محرک های زیادی برای مغز وجود 
دارد و همین شــما را به حدی دچار هیجان می کند که احساس ناراحتی می کنید«.

6 تنگ شدن لباس ها
ممکن اســت مســبب آن تیروئید کم کار باشــد . دکتــر قریب می گویــد: » عدم 
هورمــون تیروئیــد ســوخت وســاز و مصرف کالــری را کاهــش میدهــد ، برای 
همین ممکن اســت شــاهد افزایــش وزن تدریجی امــا غیر قابل توضیح باشــد . «

7 احساس گرسنگی شدید
 می كنید اما وزنتان اضافه نمی شود

کاهــش وزن ،بــدون تغییــر مهــم در رژیــم غذاییتــان یــا 
پرهیــز غذایــی ســخت ، ممکــن اســت  نشــانه تیروئیــد 
پرکار باشــد کــه باعث افزایش ســوخت وســاز می شــود. «

8 ذهن مه آلود
زمانی که تیروئیدتان درست کار نمی کند ، مغز هم درست کار نمیکند. دکتر گوپتا میگوید: 
» برخی از افرادی که تیروئید کم کار دارند گزارش می کنند : ذهنشان مه آلود است . 
برخی دیگر گزارش می کنند ضغف خفیف حافظه )از قبیل احساس نوک زبان ام است( 
یا خستگی ذهنی کلی را تجربه می کنند. تیروئید پرکار می تواند تمرکز را دشوار کند.

9 انرژی بسیار زیاد 
)مثل اینكه ۵فنجان قهوه سركشیده اید(

بــار اضافــی هورمــون هــای تیروئیــد فرایندهــای بدنتان 
را تســریع مــی کنــد. دکتر گوپتــا مــی گویــد :« بیماران 
میگویند »احســاس می کننــد کافئین بســیار زیادی مصرف 
کــرده اند یا حتــی وقتــی آرام هســتند تپش قلــب دارند .

نحوه درمان
اگر تیروئیدتان پرکار اســت نیاز به داروهایی دارید که ســرعت تولید وترشح هورمون 
هــای T۴. T۳ را کاهــش می دهد. اگر مشــکل تیروئید پــرکار را نادیده بگیرید و 
آن را درمــان نکنیــد گاهی نیــاز به جراحی و برداشــتن غده تیروئیــد خواهد بود.

اگرتیروئیدتان کم کار است این مشکل معموال نیاز به درمان مادام العمر با یک هورمون 
تیروئیدی دارد. داروهای خوراکی این هورمون را به سطح عادی می رساند و برای رفع 
عالئمی از قبیل افزایش وزن ، خســتگی مفرط ، ذهن مه آلود و یبوســت مفید است.
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اخبار بانک و بیمه

شركت بیمه پاسارگاد شفاف ترین ناشر فرابورسی 
در فاینكس 2018

شــرکت بیمه پاسارگاد در 
مراسم تقدیر از فعال ترین 
نهادهــای مالی و شــفاف 
بازار سرمایه  ناشرین  ترین 
ایران توانســت بــه عنوان 
شفاف ترین ناشر فرابورسی 
لوح تقدیر سازمان بورس و 
اوراق بهادار را دریافت نماید.

بر اســاس گــزارش های 
دریافتی، طی مراســمی با حضور دکتر شــاپور محمدی 
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهادار، دکتر حســن 
امیری معاون نظارت بــر بازارها و بورس ها و دکتر علی 
ســعیدی معاون نظــارت بر نهادهای ســازمان بورس و 
جمعی از مدیران ارشــد ســازمان بورس و اوراق بهادار 
از فعال ترین نهادهای مالی و شــفاف ترین ناشران بازار 
سرمایه در روز چهارشنبه 29 فروردین ماه قدردانی شد.

در این مراســم رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهادار 
از شــرکت بیمــه پاســارگاد به عنــوان شــفاف ترین 
ناشــر فرابورســی با توجه به احراز باالتریــن امتیاز در 
شــاخص اطالع رســانی در ســال ۱۳9۶ قدردانی کرد.

گفتنی است عملکرد مناسب و منطقی بیمه پاسارگاد، ارایه 
به موقع و شفاف اطالعات و اعتماد سهام داران از عوامل رشد 
ارزش بازار این شــرکت بوده و بیمه پاسارگاد توانسته بر 
اساس امتیاز کسب شده از نظر کیفیت افشا و اطالع رسانی 
مناسب در شاخص اطالع رسانی رتبه برتر را کسب نماید.

بر اساس این گزارش امتیاز اطالع رسانی ناشران براساس 
وضعیت اطالع رســانی آن ها از نظر قابلیت اتکا و به موقع 
بودن ارســال اطالعات محاسبه شده است. معیار به موقع 
بودن بر اســاس زمان ارســال اطالعات توســط شرکت 
)پیش بینی  سود هر سهم، صورت های مالی میان دوره ای 
حسابرسی نشده، صورت وضعیت پرتفوی، اظهارنظرهای 
حسابرس نسبت به پیش بینی سود هر سهم و صورت های 
مالی شــش ماهه، صورت های مالی حسابرسی نشــده و 
حسابرسی شده پایان دوره مالی و برنامه  زمان بندی پرداخت 
سود ســهامداران( در مقاطع تعیین شده در دستورالعمل 
افشای اطالعات و با لحاظ نمودن میزان تأخیر در ارسال 
اطالعات، مورد محاســبه قرار می گیرد. میزان تغییرات 
در پیش بینی های ارســالی و همچنین تفاوت های میان 
مبالغ پیش بینی شــده و عملکرد واقعی حسابرسی شده 
معیار قابلیت اتکا در این محاســبات محسوب می شود.
تقدیر فرمانده نیروی انتظامی از مدیر عامل بانك سپه
سرتیپ پاسدار حسین اشــتری فرمانده نیروی انتظامی 
جمهوری اســالمی ایران با ارســال نامه به محمدکاظم 
چقازردی مدیرعامل بانک سپه 
از نقش مؤثر بانک سپه در ارائه 
خدمات شایســته به کارکنان 
نیــروی انتظامــی تقدیر کرد.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
بانک ســپه؛ در نامــه فرمانده 
به  انتظامی خطــاب  نیــروی 
مدیرعامــل بانک ســپه آمده اســت: »بدین وســیله از 
تــالش مجدانه، اهتمام بی دریــغ و ایفای نقش محوری 
جناب عالی و همــکاران گرامی به خصوص جناب آقای 
پرتوافکنان، به عنوان رهبر کنسرسیوم )سندیکا( تأمین 
منابع و پرداخت مطالبات کارکنان خدوم نیروی انتظامی 
از شــرکت تعاونی عطــر گل یاس در قالب تســهیالت 
بانکی که منجر به حل کامل مشکالت، برقراری آرامش، 
ارتقــاء روحیه، رضایت منــدی و اعتماد افــراد گردید، 
صمیمانــه تشــکر و قدردانی نموده و امیــدوارم در ظّل 
توّجهات حضرت ولی عصر)عــج( و تحت رهبری، رهبر 
معظم انقالب اســالمی حضرت امــام خامنه ای )مدظله 

العالــی( عزیز بیش از پیش موفق و ســرافراز باشــید.«
حمایت از تولید داخلی راهبرد بانك پارسیان در 

سال 97
مدیرعامل بانک پارسیان حمایت از تولید ایرانی و اشتغال 
را از سیاســت های راهبردی بانک پارســیان در سال 9۷ 
برشــمرد. کورش پرویزیان، مدیرعامل این بانک با بیان 
اینکه بانک ها می توانند به عنــوان مبنا و محور اقتصادی 
برنامه های اقتصادی عمل کنند، افزود: از جمله چالش های 
سال گذشته تغییرات و نوسان شدید نرخ ارز بعد از دوره 
سه ساله ثبات نسبی در بازار بود که هنوز هم ادامه دارد.
تغییرات نرخ سود بانکی که یک چارچوب منطقی را طی 
می کرد، در اواخر بهمن ماه و اوایل اســفند دوباره دچار 
تنش شد و وضعیت متفاوتی پیدا کرد و با این چالش های 
پیش آمده در شبکه بانکی، قیمت تمام شده پول و قیمت 
منابع در سال 9۷ تحت تاثیر قرار می گیرد و هزینه تامین 
منابع را باال می برد. مدیرعامل بانک پارسیان با بیان اینکه 
نرخ تورم با توجــه به داده های بانک مرکزی و مرکز آمار 
تک رقمی اســت، گفت: ثابت نگه داشتن نرخ تورم و نرخ 
بیکاری از تصمیمات و سیاست های دولت و یکی از مسائل 
مهم اقتصاد ایران اســت که دولت برای کنترل آن تاکید 
دارد و شــبکه بانکی نیز با برنامه های حمایت از تولید و 
کاالی ایرانی، می تواند در جهت ایجاد و حفظ اشــتغال 
موثر حرکت کند. پرویزیان با اشاره به موضوع ساماندهی 
موسســات غیرمجــاز، تصریح کرد: در ســال قبل بحث 
ساماندهی بازارهای غیرمجاز جزو موضوعات مهم و کلیدی 
بود که توسط بانک مرکزی اتفاق افتاد؛ البته امید داشتیم 
با این ساماندهی بازار غیرمجاز، تبدیل به ساماندهی بازار 
غیرمتشکل پولی شود. وی با اشاره به سیاست های بانک 
مرکزی در خصوص ادغام بانک هــا، افزود: بحث ادغام و 
کاهش تعداد بانک ها از سیاســت های بانک مرکزی است 
که در پایان ســال ادغام ۶ موسسه و بانک اعالم شد. این 
احتمال وجود دارد امسال نیز این موضوع ادامه یابد. این 
موضوع نشــان می دهد سیاســتی که دولت در ارتباط با 
ادغام بانک های خصوصی دنبال می کند، مانند سابق ادامه 
دارد و ممکن است بحث ادغام به جاهای دیگرهم بکشد.
معــدن: و  صنعــت  بانــك  مدیرعامــل 
در تامین مالی طرح های زیربنایی توسعه ای كشور 

پیشگام هستیم

علي اشرف افخمي در دیدار با هانس آلبرشت رئیس هیات 
مدیره انجمن گلوبال بریجز که در راس یک هیات اقتصادي 
در کشورمان حضور دارند گفت : این بانک در زمینه تامین 
مالي طرح هاي توســعه اي در کشور پیشگام بوده است.
افخمــي افزود : بانک صنعت و معدن توانســته اســت 
پــروژه هاي فوالدي ۷ گانه و چند پــروژه دیگر فوالدي 
مانند روهینا )دزفــول( ، پاســارگاد)فارس( و مادکوش 
)بندرعباس( با ارزش بیــش از 2 میلیارد یورو که برخي 
از این طرحهاي فوالدي به بهره برداري رســیده اســت 
را تامیــن مالی کــرده و با تامین مالــی ۶ نیروگاه 500 
مگاواتي و 2۴ نیــروگاه کوچک مقیاس، قریب به ۳000 
مگاوات، به ظرفیت شبکه برق کشــــور اضافـــه نماید.

افخمــی تصریــح کــرد : این بانــک در تامیــن مالي 
ورود هواپیماهــاي جدید به کشــور گام هــاي بزرگي 
برداشــته و ۳ فرونــد هواپیمــاي ایربــاس و ۸ فرونــد 
ATR را بــه نــاوگان هوایــي کشــور افزوده اســت .
وي در ادامــه بــا تاکید بر اینکــه تأمین مالــي پروژه 

هاي پتروشــیمي که قابلیــت ارزآوري براي کشــور را 
دارند از قبیــل پتروشــیمي کاویان، لرســتان، مهاباد، 
مسجدســلیمان، ایالم از دیگر اقدامات شاخص در بانک 
مي باشــد که پتروشیمي هاي مســجد سلیمان و ایالم 
در حــال اجرا و بقیه به بهره برداري رســیده اند، افزود: 
از دســتاوردهاي این بانک مي توان به احداث قطار سریع 
 الســیر تهران-قم-اصفهان به میــزان ۱ میلیارد و ۸00 
میلیون دالر و فاینانس برقي  ســازي قطار تهران-مشهد 
به مبلــغ ۱ میلیــارد و 500 میلیون یورو اشــاره کرد.
افخمــي با تاکید بر اینکه بانک صنعت و معدن در جهت 
انطباق خود با استانداردهاي الزم براي تعامل با موسسات 
جهاني اقدامات مهمي انجام داده افزود: این بانک در حال 
حاضر با 9۳ بانک در ۳5 کشور مختلف جهان ارتباط دارد.

مدیرعامل بانک صنعت و معــدن افزود : بانک صنعت و 
معدن مبلــغ ۱ میلیارد و ۳00 میلیون یورو به طرح هاي 
کوچک و متوســط کشور تســهیالت پرداخت کرده و از 
این طریق در حفظ اشــتغال موجود و ایجاد شغل هاي 
جدید در بخش هاي مختلف کشــور گام برداشته است.
در این دیدار هانس آلبرشــت نیز ضمن ابراز عالقه براي 
آشنایي با فعالیت هاي بانک صنعت و معدن در شریط جدید 
خواستار ایجاد و ارتقاء همکاري هاي مالي دو کشور شد.
بــا هــدف ارتقــاء امنیــت حســاب كاربران 
نرم افزار رمز ساز اینترنت بانك سینا راه اندازی شد

در راســتای توســعه خدمــات بانکــداری الکترونیک 
بانــک ســینا و بــه منظــور ارتقــاء امنیت حســاب 
کاربــران، برنامه رمزســاز اینترنت بانک ویژه سیســتم 
شــد. انــدازی  راه   IOS و  اندرویــد  عامــل  هــای 

کاربــرد ایــن نــرم افــزار، تولید رمــز یکبــار مصرف 
بــرای ورود بــه اینترنت بانک اســت که مــی تواند در 
ارتقــاء امنیــت بیش از پیش این ســامانه موثر باشــد.
برنامه رمزســاز اینترنت بانک ســینا از طریق وب سایت 
بانک بــه نشــانی www.sinabank.ir قابل دریافت 
اســت و تمامــی مشــتریانی که پیــش از ایــن با رمز 
ایســتا از اینترنت بانک اســتفاده می کردند، می توانند 
بدون مراجعه به شــعبه ایــن نرم افــزار را فعال کنند. 
این برنامــه پس از غیر فعال شــدن ســامانه ۷2۷ که 
در بســته USSD فعــال بــود و بــه منظــور افزایش 
ضریــب امنیــت کاربــران راه انــدازی شــده اســت. 
در تعطیالت نوروز امسال؛ 20 هزار نفر از مشتریان 
»بانك آینده« از آثار موزه لوور در تهران بازدید كردند

20 هزار نفر از مشتریان عالقه مند به فرهنگ و تاریخ ایران، 
در تعطیالت نوروز ســال ۱۳9۷، با حضور در موزه ایران 
باستان، از آثار موزه لوور که با حمایت بانک آینده در این 
مکان به معرض دید عموم گذاشته شده است؛ بازدید کردند.
یک ماه از نمایــش 5۶ اثر تاریخی از موزه لوور در تهران 
می گذرد و آمار مجمــوع بازدیدکنندگان در این مدت با 
عبور از مرز ۱00 هزار نفــر، یک رکورد تاریخی در موزه 
ملی ایــران را ثبت کرد. قابل ذکر اســت؛ یک چهارم از 
این بازدیدکنندگان از مشــتریان بانک آینده هســتند.
بر اســاس گزارش هــا در این مــدت، 25 هــزار نفر از 
مشــتریان بانــک آینــده و بیــش از دو هــزار و 5۷0 
گردشــگر خارجی بــا حضور در مــوزه ملی ایــران، از 
آثار مــوزه لــوور در این نمایشــگاه، بازدیــد کرده اند.
گزارش هــای آمــاری نشــان می دهــد کــه تعــداد 
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اخبار بانک و بیمه

بيمه(  بانک،  بورس  )نمایشــگاه   F i n e x یازدهمين  در حاشيه 
ر شــد برگزا بيمه دی  بختيــاری مدیرعامل  با حضور مهندس 

درخشش مضاعف بيمه کوثر  در سال97 
بازدیدکننــدگان از موزه لــوور و حضــور در موزه ملی 
ایــران در تعطیــالت نــوروزی ســال ۱۳9۷ نســبت 
به ســال گذشــته، بیــش از چهار برابر شــده اســت.

شایان ذکر است؛ نمایشگاه تعدادی از آثار موزه لوور که با 
حمایت بانک آینده برگزار شده است؛ تا ۱۸ خردادماه ۱۳9۷ 
در تهران دایر است و بازدیدکنندگان حدود ۶0 روز دیگر 
فرصت دارند تا از این آثار در موزه ملی ایران دیدن کنند.
شــركت بیمه البرز در روز گشــایش یازدهمین 
نمایشــگاه بین المللــي بورس، بانــك و بیمه

یازدهمین نمایشــگاه بین المللي بانک، بورس و بیمه روز 
دوشنبه 2۷ فروردین با حضور سورنا ستاري، معاون علمي 
و فناوري رئیس جمهوري، عبدالناصر همتي، رییس کل 
بیمه مرکزي، شاپور محمدي، رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار و مدیران عامل صنعت بیمه و بانکي گشایش یافت.
در روز اول برگزاري این نمایشگاه پس از آیین گشایش،  
ســید رســول تاجدار،  مدیر عامل و مجید نــادري،  قائم 
مقــام مدیرعامل، معاون فني و مدیر روابط عمومي بیمه 
البرز از غرفه هاي مختلف این نمایشــگاه بازدید کردند. 
به گزارش روابط عمومي بیمه البرز، کارشناســان رشته 
هاي مختلف بیمه اي این شــرکت در روزهاي برگزاري 
این نمایشــگاه با حضور در غرفه در حــال ارایه خدمات 
بیمه اي به بازدیدکنندگان از نمایشــگاه مذکور هستند. 
همچنین تعــدادي از مدیران شــرکت بیمــه البرز در 
روزهــاي برگــزاري نمایشــگاه مذکــور، در غرفه این 
شــرکت آمــاده پاســخگویي بــه بازدیدکننــدگان از 
نمایشــگاه بین المللي بــورس، بانک و بیمه هســتند.
بیمه پارسیان با كســب پرتفوی بیش از 20 هزار 
میلیاردی همچنان در ســطح اول توانگری مالی 

این شرکت بعنوان بزرگترین بیمه کاماًل خصوصی کشور 
برای اولین بار پرتفوی بیش از 20 هزار میلیارد ریالی را در 
سال 9۶ محقق نمود و همچنین نسبت توانگری مالی بیمه 
پارسیان طی نامه ارسالی از سوی بیمه مرکزی مجدداً در 
ســطح یک مورد تأیید قرار گرفــت . در این زمینه بیمه 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران طی نامه ای و در اجرای 
ماده ۶ آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی 
موسسات بیمه ، نسبت توانگری بیمه پارسیان را همانند 
سالهای گذشته در سطح یک مورد تأیید قرارداده است. 
کسب پرتفوی بیش از 20 هزار میلیارد ریالی برای اولین 
بار اســت که توسط یک شرکت بیمه کاماًل خصوصی در 
کشــور محقق می گردد و این مهم در کنارســطح اول 
توانگری مالی در صنعت بیمه جایگاه ویژه بیمه پارسیان 
را در ایــن صنعت مســتحکم تر از قبــل خواهد نمود. 
بیمه میهن محصــول جدید خــود را با عنوان 
كرد معرفــی  همــا  خانــواده  بیمه ســالمت 
شرکت بیمه میهن به طرف خلق محصوالت جدید حرکت 
کرده و توانســته اولین بیمه نامه طراحی شــده توسط 
کارشناســان خود را روانه بازار کند. شرکت بیمه میهن 
برای نمایندگان فروش مشوق هایی را با هدف ایجاد انگیزه 

نشست تخصصی بررسی كاربرد بالک چین در بازار مالی/ افزایش ضریب نفوذ بیمه با استفاده از بالک چین
نشســت تخصصــی بررســی کاربرد بــالک چیــن )فنــاوری زنجیــره بلوکــی( در بازارهــای مالی بــا حضور 
مهنــدس ســید مجیــد بختیــاری مدیــر عامــل شــرکت بیمــه دی در نمایشــگاه fin stars برگــزار شــد.

در ایــن نشســت تخصصــی که بــا حضور مدیــران عامل چندین شــرکت فعــال در حــوزه هــای انفورماتیک 
برگــزار شــد، مهنــدس بختیاری بــه عنوان متخصص حــوزه بیمــه، در زمینه کاربــرد این فنــاوری در صنعت 
بیمــه گفت: اســتعداد بســیار باالیی برای اســتفاده از بــالک چین در تمام زنجیره های ارزشــی بیمــه از جمله 
فرآیندهــای صــدور و خســارت وجــود دارد. شــفافیت و امنیــت این فنــاوری مــی تواند نقش بســیار مؤثری 
در روابــط نماینــدگان و کارگــزاران بــه عنوان حلقــه اتصالی شــرکت های بیمه و بیمه شــدگان بــازی کند.
وی درباره وضعیت بالک چین در بازار مالی جهان گفت: 5۶ درصد از شرکت های بیمه در دنیا در حال مطالعه این 
مسئله هستند و شرکت های بسیار شاخص در بازار بیمه جهان فعالیت های محدودی را در این زمینه عملیاتی کرده اند.
مدیرعامــل شــرکت بیمــه دی بیان کرد: به نظر می رســد شــرکت های بیمه مــی توانند در بحــث بیمه های 
اتکایــی تعامالت خوبی را با اســتفاده از این قابلیت داشــته باشــند، همچنین بیمه های عمر را هــم می توانیم با 
توجــه بــه مزیت هــای این ســرویس بیشــتر بشناســانیم و در جامعه توســعه دهیــم و به طــور خالصه باید 
گفــت این فنــاوری می تواند ضریب نفوذ بیمه را در کشــور جا بــه جا کرده و به طور چشــمگیری افزایش دهد.

و برای فروش بیشــتر در نظر گرفته است.
بهزیســتي استان  قدرداني مدیركل 
بانك  خدمات  از  شــرقي  آذربایجان 

اقتصادنوین
مدیــرکل بهزیســتي اســتان آذربایجان 
شــرقي بــا اهــداي لوحــي، از خدمات 
سرپرســتي منطقــه یــک اســتان هاي 
بانــک اقتصادنویــن در ارایــه خدمات به 
مجموعه هــاي این ســازمان قدرداني کرد.

محسن ارشدزاده مدیرکل بهزیستي استان 
آذربایجــان شــرقي در دو لــوح قدرداني 
جداگانه به ســعید صالح ودادي سرپرست 
و فرهــاد فرحنــاک کارشــناس اعتبارات 
سرپرســتي منطقه یک اســتان هاي این 
بانــک، از همــکاري و تــالش همــکاران 
بانــک اقتصادنوین تشــکر کرده اســت.
در ایــن لــوح از بانــک اقتصادنویــن به 
و  اشــتغال  و  توانمندســازي  واســطه 
کارآفریني اقشار آسیب پذیر تحت پوشش 
سازمان بهزیســتي قدرداني شــده است.

بانــک اقتصادنویــن ارایه خدمــات مورد 
نیــاز مشــتریان در کوتاه ترین زمــان و با 
بهترین کیفیت را در دســتور کار دارد که 
توجــه به این دو شــاخص موجب افزایش 
رضایت مندي مشتریان این بانک شده است.

با  شــرکت بیمه کوثر 
ایجاد زیرساخت  ها در 
سال9۶ و ارایه خدمات 
بیمه  ای متفاوت و برتر 
در ســال9۷ درخشش 
مضاعف خواهد داشت. 
مدیرعامل شــرکت در 

اجالس سراسری کارکنان بیمه کوثر، ضمن بیان این مطلب، تصریح کرد: 
همراهی با بیمه شــدگان، تعامل گســترده با بیمه  گــذاران و کارکنان، 
برنامه محوری، مهندســی بیمه گری، حفظ سهم شــرکت از بازار، حفظ 
توانگری مالی، توسعه فروش بیمه های زندگی و حامی، کاهش زمان پرداخت 
خسارت و پاسخگویی به مشتریان از برنامه های شرکت در سال جاری است.
مجید مشعلچی فیروزآبادی خاطرنشان کرد: معاونان، مدیران، شبکه فروش و 
کارکنان شرکت با اولویت قراردادن اصالح زیرساخت ها و برنامه های سال9۶، 
اجرای هسته دانا و شبکه همکاران توانا و اعتماد مشتریان وفادار توانستند 
زمینه های تداوم رشد شرکت و شتاب بیشتر در این زمینه را فراهم کنند.

وی افزود: حضور در باشــگاه هزار میلیارد تومانی ها، دریافت تایید سطح 
یک توانگری برای دومین ســال متوالی، حضور در جمع ۱00شــرکت 
برتر کشــور، اصالح ترکیب پرتفو، کنترل خســارت ها، ارتباط گسترده 
بــا بیمه گذاران و کارکنــان، جهش در حوزه ســرمایه گذاری و افزایش 
دوره های آموزشــی ازجمله اقدامات صورت گرفته در ســال جاری است.
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مجمــع عمومــی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت ســرمایه گذاری 
ملت)ســهامی عام( مورخ ۱۳9۷/۱/29 در خیابان طالقانــی در اتاق بازرگانی و 
صنایع و معادن ایران برگزار گردید. در این مجمع که با حضور 5۸/۱9 درصدی 
ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
آقای ســهراب رســته بود، که جنابان بیژن فتح اله پور و حسن عطری در مقام 
نظار اول و دوم و آقای بهنام میرحســنی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به ۱۳9۶/09/۳0 و پس از اســتماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده ۱29 بــه کار خود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به سمت حسابرس 
مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی مختار و همکاران به سمت بازرس 
قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳9۷/09/۳0 انتخاب گردیدند.

اعضاء هیات مدیره با اکثریت آراء حاضر در جلســه مجمع عمومی عادی ساالنه 
برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- شرکت تندر ماشین زرین)سهامی خاص(
- شرکت دارو تجارت سامان )سهامی خاص(

- شرکت سالمت جویان تهران )سهامی خاص(
- شرکت سرمایه گذاری دنیای ازاد پویا )سهامی خاص(

- شرکت دنیای فن آوران پویا )سهامی خاص(
مدیریت ارشــد با رصدی که از بازار دارد به دنبال آن 
است که از دل تهدیدها فرصت بسازد. متاسفانه رکود 
در بازار علی الخصوص صنعت ساخت و ساز اکثر شرکت 
ها را دچار خســارت و زیان کرده و بقولی از جیب می 
خورند. حال شــما اضافه کنید به این ها ناتویی بعضی 

دبه کننان را که دنبال کندن تکه گوشــتی هستند. ولی خیال باطل که از شیر 
نتوان کند مویی. در این شــرکت دکتر گنجی، وفایی، رسته و بقولی مدیرعاملی 

اســت که امانتدار ســهامدار 
اســت به قیمت جان و اینجا 
مدیرانی پاکدست حضور دارند 
که برای صرفه و صالح ذینفع 
از مشــارکت تا مبــارزه با غیر 
ابایشان نباشد گر به حق باشند. 

گویند روسیاهی می ماند برای ... بگذریم. امیدواریم 
با رفع این رکود در ســال پیش رو و گشــایش در 
امور و بازگشــت رونق به بازار و اقتصاد و اشــارت 
مهم مدیران ارشــد برای گذر از شرکت های زیان 
ده و سرمایه گذاری در سهام پُر بازده شاهد تقسیم 
سودی شیرین در سال آتی باشیم که با این مدیران 
این ممکن است.چرا که این مدیران مو سپید کرده 
در بازار برای فــردا و آینده برنامه هایی دارند یکی 
از یکی بهتر. فقط زمــان می خواهند و حمایت تا 
بتوانند سهام سهامداران و شرکت را شیرین سازند.

به گفته مدیریت ارشد مجموعه مهمترین اولویت 
های مدیریت برای سال مالی آتی به شرح ذیل می 

باشد: 
۱- هدایــت، راهبــری و نظارت موثر بر شــرکت 
هــای تابعــه در جهت اهــداف شــرکت اصلی.

2- شناسایی صنایع با مزیت نسبی در اقتصاد جهت 
سرمایه گذاری. 

۳- حرکت به ســمت انطباق سبد سهام شرکت با 
صنایع موجود در بورس با انتخاب های بهینه در هر 

صنعت.
۴- نظــارت و کنتــرل مداوم و مســتمر کمی و کیفی بر ســرمایه گذاری های 
انجام شــده از طریــق حضور فعــال در مجامــع و هیات مدیره شــرکت های 
ســرمایه پذیر و همچنیــن بررســی و پیگیــری اجــرای قوانیــن مربــوط 
مجامــع. در  حســابداری  اســتانداردهای  و  شــرکتی  حاکمیــت  بــه 
5- هدایت ساختار سودآوری شرکت در جهت کسب منافع بیشتر از سود حاصل 

از سرمایه گذاری ها.
پیام هیات مدیره

هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ملت با ارائه گزارش عملکرد سالیانه به مجمع 
عمومی صاحبان سهام بر آن است تا ضمن بررسی و نگرش کلی بر عوامل موثر در 
نتایج بدست آمده از عملکرد مالی سال منتهی به ۱۳9۶/9/۳0، اهداف و اقدامات 
مورد نظر در ســال پیش رو را برای سهامداران محترم تشریح نماید. سهامداران 
عزیز استحضار دارند که بخش تعیین کننده ای از سرمایه ثبت شده شرکت در 
امالک معروف چاتانوگا متمرکز گردیده است لذا علیرغم سیاستهای انقباظی دولت 
محترم و بانک مرکزی و کنترل رشد نقدینگی که فعالیت های اقتصادی از جمله 
صنعت ساختمان را تحت تاثیر قرار داده، تالش مستمر 
و مضاعفی جهت خروج از وضعیت موجود و ایجاد امکان 
فعالیت منطبق با مفاد مندرج در اساسنامه شرکت که 
همانا سرمایه گذاری در بازار سهام است بعمل آمده که 
مجمل آن ذیال باســتحضار سهامداران عزیز می رسد.
۱- فروش زمین به قیمت مناســب : شــرکت در این 
خصوص فعالیت متعددی انجام داده است. اما با توجه 
به شــرایط اقتصادی حاکم بر کشور و شرایط سیاسی 
در ارتبــاط با تهدیــدات خارجی در مــورد برجام، از 
رطف خریداران که با آنان مذاکره متعددی در ســال 
۱۳9۶ انجام شده است پاسخی دریافت نگردیده است.
2- مشارکت در ساخت: با توجه به شرایط موجود در بازار و افزایش نرخ مسکن 
به لحاظ افزایش نرخ ارز مشــارکت گزینه سودآوری برای شرکت خواهد بود. در 
این رابطه پیشنهادات متفاوتی 
از  برای مشــارکت در ساخت 
طرف بعضی شــرکتها و افراد 
پیشــنهاد گردیده اســت که 
وضعیت  بهبــود  صــورت  در 
بــازار  خــروج  و  اقتصــادی 
مســکن از رکود و وصول نتیجه قطعی ، در ســال 
۱۳9۷ به اســتحضار ســهامداران خواهد رسید.
بــه هر حال در ارتباط با مــوارد فوق گزینه ای که 
صرفه و صالح ســهامداران در آن لحاظ شده باشد 

انتخاب می گردد.
با عنایت به مــوارد فوق هیات مدیره انتظار دارد با 
فروش یا مشــارکت در ساخت امالک مورد اشاره و 
رهایی از شــرکت های زیان ده در سال مالی آتی 
به سود قابل قبولی دست یافته و به فعالیت اصلی 
خود که همانا سرمایه گذاری در سهام پر بازده می 
باشد برگشــته و سهام شرکت نیز در بازار بورس و 
اوراق بهــادار ارزش واقعی خود را به دســت آورد.

 تاریخچه
شــرکت ســرمایه گذاری ملت)ســهامی عام( در 
تاریخ ۱۳۷۱/۴/2۱ توســط بانک ملت تاســیس 
و تحــت شــماره 9۱۴09 در اداره ثبت شــرکتها 
و مالکیــت صنعتــی تهــران بصورت )ســهامی 
عام( به ثبت رســیده و در تاریــخ ۱۳۷۴/۶/۸ در 
بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته گردیده اســت.

 گذر از طوفان با تدبیر مدیریت
سرمایه گذاری ملت به مجمع نشست

با این مدیریت نوید تقسیم سودی شیرین در سال آتی

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

40



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  88 | فروردین  ماه  1397| 

نرم افزار موبایل بیمه ملت )اپلیکیشن بیمه ملت( یکی از ابزارهای ارائه خدمات به مشتریان 
بوده که بر اســاس آخرین فن آوری ها در حوزه تلفن همراه توســعه داده شــده اســت.
موبایل بیمــه ملت در حال حاضر بر روی گوشــی های دارای سیســتم عامل اندروید قابل 
نصب بوده و به زودی نســخه ویژه گوشی های با سیستم عامل IOS نیز ارائه خواهد شد.
بــا جســت وجوی واژه »بیمه ملــت« از طریــق play Store و پس از نصــب برنامه، 
بــرای ورود، نــام کاربــری و رمز عبــور درخواســت می شــود. مشــتریان بیمه ملت 
شــامل بیمه گزاران و بیمه شــدگان، بــا وارد کردن نــام کاربری و رمز عبــور می توانند 
هــم از ســرویس »موبایــل بیمــه« و هــم از »اینترنت بیمــه« ملت اســتفاده کنند.

الزم بــه ذکر اســت کــه نام کاربــری و رمز عبــور، پس از خریــد اولیــن بیمه نامه از 
شــرکت بیمه ملــت، از ســامانه پیامکــی ۸5۳۳۳ برای مشــتری پیامک می شــود.
خدمــات اپلیكیشــن بیمــه ملت در حــال حاضر به شــرح زیر اســت:
- امکان مشاهده بیمه نامه ها و جزییات آنها )زمان پرداخت حق بیمه، پرداخت خسارت و 

سررسید اقساط(
- امکان ارسال پیام به بیمه ملت و دریافت متقابل

- پرداخت اینترنتی اقساط و حق بیمه عمر و زندگی
- امکان تعیین و ارســال مختصات جغرافیایی فروشگاه توســط پذیرنده کارت اعتباری

- ثبت شــماره کارت اعتباری دارنده کارت و امکان انجام عملیات  دریافت موجودی، رمز 

جدید، اعالم مفقودی، فعال سازی کارت 
- جست وجوی فروشگاه های طرف قرارداد بیمه ملت برای خرید اعتباری بر اساس شهر، نام 

فروشگاه و رسته فروشگاهی
گفتنی است به منظور ارائه خدمات بهتر به مشتریان از طریق اپلیکیشن، در فاز بعد امکانات 

بسیار جذاب تر و کاربردی تری نیز به آن افزوده خواهد شد.

با توجه به نام گذاری ســال 9۷ از ســوی مقام معظم رهبری، با عنوان »سال 
حمایت از کاالی ایرانی« شــرکت بیمه ملــت با هدف حمایت از محصوالت و 
تولیدات داخلی کشــور، توســعه محصول کارت اعتباری را با رویکرد حمایت 
از تولیدکننــدان داخلــی و کاالهای ایرانی در دســتور کار قرار داده اســت.

مدیرعامــل شــرکت بیمــه ملــت بیــان کــرد: حمایــت از کاالی ایرانی 
می تواند گره بســیاری از مشــکالت اقتصادی کشــور را بگشــاید و همه شــرکت های خدمات رســان باید به هر شــکل ممکن در راســتای این امر کوشا باشند

وی محصول »کارت اعتباری« را یکی از ابزارهای مهم مالی و بیمه ای و از محصوالت جدید و منحصر به فرد بیمه ملت دانست و ادامه داد: شرکت بیمه ملت، حمایت از تولیدکنندگان 
داخلی را همواره محور اقدامات خود قرار داده و در سال حمایت از کاالی ایرانی و با هدف حمایت از محصوالت داخلی نسبت به عرضه و توسعه این محصول اقدام خواهد کرد.

دکتــر علیرضــا ابراهیم پور بــا تأکید بر این کــه محصول »کارت اعتبــاری« هم به فروشــندگان و هم به مشــتریان آنان خدمــات ارائه می دهد؛ ابــراز کرد: این 
محصــول نوعــی بیمه بازپرداخت اقســاط اســت که در دو ســطح معامالتــی ُخــرد و کالن )B B. B C( قابلیــت ارائه داشــته و بازپرداخت اقســاط خریداران 
را بــه فروشــندگان کاال و خدمــات، و عمده فروشــان را بــه تولیدکننــدگان بیمــه می کند و بیمــه عمر مانده بدهــکار خریداران کاال را نیز شــامل می شــود.

دکتر ابراهیم پور در همین خصوص توضیح داد: تولیدکنندگان داخلی با استفاده از خدمات کارت اعتباری بیمه ملت، از حمایت بیشتری برای فروش محصوالت خود 
برخوردار خواهند بود تا بدون دغدغه از عدم بازگشت سرمایه، نسبت به عرضه و تولید کاالهای با کیفیت تر و مرغوب تر اقدام کنند. وی با اشاره به این که حرکت به سمت 
حمایت از کاالهای داخلی با نگاه کالن به افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی پیش بینی شده در سند چشم انداز کمک می نماید؛ افزود: سالم بودن زنجیره تولید و 
تولید کاالهای باکیفیت سبب رضایت مندی مصرف کننده می شود و اگر این رضایت مندی با تسهیل شرایط خرید با توجه به توان اقتصادی خریداران توأمان شود، افـزایــش 
حـجـم فــروش و در نـتـیـجه سودآوری بیشتر را برای تولیدکنندگان به ارمغان می آورد. دکتر علیرضا ابراهیم پور دیگر مزایای عضویت تولیدکنندگان داخلی در شبکه 
 B( پذیرندگان کارت اعتباری بیمه ملت را این گونه اعالم کرد: بازپرداخت اقساط فروش های انجام شده توسـط بیمه ملت از طـریق صدور بیمه نامه اعتباری فروش اقساطی
C( و معرفی پذیرنـدگان به دارنـدگان کارت از طریـق وب ســایت کارت، ارســال پیامک و تبلیغات در سازمان های طـرف قرارداد از مزایای عضویت فروشگاه ها و مراکز 
در شبکه پذیرندگان کارت اعتباری بیمه ملت است. وی در همین خصوص ادامه داد: کلیه شرکت ها و فروشگاه های ارائه کننده کاال و خدمات ایرانی که قصد عضویت 
در شبکه فروشگاهی بیمه ملت را دارند، می توانند درخواست خود را به بیمه ملت ارائه دهند تا پس از بررسی توسط امور بیمه گزاران بیمه های اعتباری و عقد قرارداد، 
پایانه فروش اعتباری )POS( مربوطه در فروشگاه نصب شده و اطالعات مربوط به فروشگاه یا شرکت ارائه کننده کاال و خدمات از طریق سایت اینترنتی کارت اعتباری 
بیمه ملت به نشانیwww.mellatcard.ir و همچنین از طریق پیامک به دارندگان کارت اعتباری )خریداران( اطالع رسانی شود.گفتنی است؛ سازمان ها، مؤســسات و 
شـرکـت هـای دولـتی و خصـوصی برای ارائه خدمات »کارت اعتباری« به کارکنان تحت پوشش خود می توانند نسبت به عقد قرارداد با شرکت بیمه ملت اقدام کنند.

ملت بيمه  ی  بيمــه ا خدمات  پليکيشــن  ا
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دستاوردهای بزرگ سرمایه گذاری غدیر در پیشرفت کشور
جمع مدیران آبدیده که خدمت را معنا می کنند
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر)سهامی عام( 
مورخ ۱۳9۶/۱2/2۳ در محل پژوهشگاه نیرو، سالن خلیج فارس برگزار گردید. 
در این مجمع کــه با حضور 92/۴۳ درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید: ریاست مجمع برعهده آقای امیرهوشنگ جنگی 
بــود که پیرو آن خانم معصومه رضائی و آقای نبی اهلل الیاســی در مقام نظار 
اول و دوم و آقای هوشــنگ مهدوی به عنــوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربــوط به اهم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالی منتهــی بــه ۱۳9۶/09/۳0 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خــود ضمن  تصویــب صورتهــای مالی و تنفیــذ معامالت مشــمول ماده 
۱29و با تقســیم ســود به ازاء هر ســهم ۱90 ریال به کار خود پایان دادند.
همچنین موسســه حسابرســی و خدمــات مدیریت آرمان نوین به ســمت 
حســابرس مســتقل و بازرس قانونی اصلی و موسســه حسابرسی و خدمات 

مدیریــت ارقــام نگرآریــا به ســمت بــازرس علی 
البدل شــرکت برای یک ســال انتخــاب گردیدند.

مدیرعامــل با تجربه شــرکت در بخشــی از گزارش 
جامع فعالیت هیات مدیره بــه مجمع با اعالم اینکه 
هلدینــگ برق و انرژی که شــرکت غدیر مالک ۱00 
درصدی آن اســت حدود ۸ درصد از NAV غدیر را 
تشــکیل می دهد که ارزش ویژه و سود آن به ترتیب 
۷.۱۶0 و ۶۴۸ میلیارد ریال می باشــد. وی افزود در 
کنار این مجموعه شــرکت غدیر مالک ۱00 درصدی 
هلدینگ توســعه صنایع و معادن نیز هست که ۸/2 
درصــد از NAV غدیر را تشــکیل می دهد که کل 
ارزش بازار شرکت های بورسی برابر با 2.۶09 میلیارد 
ریال و ارزش ویژه معادل ۶.999 میلیارد ریال اســت.

دکتــر طالبــی در ادامه ایــن مبحث تصریــح کرد: 
هلدینگ حمــل و نقل نیز ۱00 درصــد در مالکیت 
غدیر اســت که ارزش ویژه آن یک هزار و ۴0میلیارد 
ریال و ســود آن ۱۷0 میلیارد ریال اســت و شرکت 
خــود دارای ۴ کشــتی متانــول بــر، ۱200 واگن 
مخــزن دار و مخــازن نگهداری فرآورده می باشــد.

وی رتبه ارزش بازار ســهام شــرکت سرمایه گذاری 
غدیر در بازار ســهام در ســال 9۶ را برابر با 9 اعالم 

و افــزود: این رتبه در ســال 95 برابر با ۶ بوده اســت. بــه گفته عضو هیات 
مدیره در ســال مــورد گزارش ۳/۸ میلیارد از این ســهم بــه ارزش ۳.۷۱2 
میلیارد ریال در بورس معامله شــده و سهم 2۳9 روز معامالتی داشته است.

بــه گفتــه این مدیر توانمنــد پروژه هایی که در ســال 9۶ به بهــره برداری 
رســیده اند ارزش ۴۷هــزار و ۶0۸ میلیــارد ریالــی داشــته کــه 2۶هزار و 
۱۶۶میلیــارد ریال آن ســهم غدیر بوده اســت و همچنین ســرمایه گذاری 
الزم نیــز برای پروژه هــای در حال اجرا ۱2۸هــزار و ۸۷2 میلیارد ریال بوده 
که ســهم غدیر از این مبلغ 59هزار و ۴۶۷ میلیارد ریال می باشــد و  مبلغ 
سرمایه گذاری مورد نیاز برای پروژه هایی که در حال نهایی شدن برای شروع 
اجرا هســتند ۳05هــزار و ۴۱۷ میلیارد ریال بوده که غدیر ســهم ۱50هزار 

و ۷0۸ میلیارد ریالی دارد و به راســتی که ایــن ارقام خود بخوبی برای اهل 
حســاب و کتــاب و صاحبنظر نقش بی بدیل ســرمایه گــذاری غدیر را در 
امر توسعه و پیشــرفت پذیری ایران ســربلندمان به خوبی آشکار می سازد.
مهنــدس طالبی کــه از مدیران خوش نام و پاکدســت کشــور می باشــد 
گفت: فــروش دارایی های غیر مولد، ســرمایه گذاری در صنایع باالدســتی 
نفــت و گاز در حوزه اکتشــاف و تولید، هم افزایی و تکمیــل زنجیره ارزش 
بین هلدینگ ها، بســتر ســازی بــرای تامین مالــی بین المللــی پروژه ها، 
تامیــن مالی از طریــق ابزارهــای متنوع و بازنگــری در پرتفوی ســرمایه 
گــذاری، اصــالح ســاختار ســازمانی و چابک ســازی و حرکت به ســمت 
ایجاد ســازمان هوشــمند، از موارد دیگر پروژه های اقتصادی شــرکت است.

قابــل توجه آنکه دکترمحمد طالبی در اظهاراتی بر بی تاثیر بودن رویدادهای 
ارزی ســخن گفت و با اشــاره به ایــن مطلب که شــرکت های زیرمجموعه 
غدیــر با رونــد مثبتی در پروژه های خود همراه هســتند افــزود: با توجه به 
اخباری که از ابتدای ســال در بازار ســرمایه فراگیر شــد، بر آن شدیم تا به 
آسیب شناســی شــرکت های زیرمجموعــه غدیــر 
بپردازیــم که نتیجه حاصل شــده حاکــی از بی اثر 
بودن نوســانات ارزی بر این شــرکت ها بوده اســت.

به گفتــه مدیرعامل کاربلد شــرکت غدیــر فعاالن 
متعددی در بازار سرمایه حضور دارند که دیدگاه های 
سفته بازانه دارند اما سرمایه گذاران اصلی بسیار کمتر 
تحت تاثیر این جو روانی قرار می گیرند. این در حالی 
اســت که ورود به موقع دولت بــرای کنترل بازار ارز 
از نگرانی ها می کاهد.وی درباره طرح های شرکت های 
ســرمایه پذیر غدیر که از طریق فاینانس تامین مالی 
شــده اند و با شرایط جدید حاکم بر دالر ممکن است 
درگیر فضای بازار داخلی شوند، تصریح کرد: طرح هایی 
که فاینانس اخذ کرده اند اکثرا صادرات محور هستند 
و از سوی دیگر ارز موردنیاز خود را تولید می کنند، از 
این رو می توانند به تعهدات ارزی خود پاسخگو باشند.

پیام هیات مدیره
پــس از حمــد خداوند متعــال، موجب ســربلندی 
اســت که به استحضار برساند، با اســتعانت از درگاه 
احدیــت و بــا همراهی و پشــتیبانی ســهامداران 
عزیــز شــرکت، علیرغم وجــود مشــکالت متعدد 
محیطــی در حــوزه هــای اقتصــاد کالن و عرصه 
های بیــن المللی، تحقق آرمان ها، اهداف و دســتاوردهای بزرگ شــرکت 
در ســال مالی منتهی به ۱۳9۶/9/۳0 با جدیت و بدون وقفه پیگیری شــد.
نتیجه ارزیابی فعالیت شــرکت ســرمایه گذاری غدیر به عنــوان بزرگ ترین 
هلدینگ چند رشــته ای در بازار ســرمایه ایران حاکی از نقش تعیین کننده 
و موثــر این شــرکت در اقتصاد ملی و حــوزه های متنوع ســرمایه گذاری 
اســت. این جایــگاه و عملکرد مهم، یــادگار نیک بنیان گــذاران و مدیران 
دوره های پیشــین و همچنین تالش هــای هوشــمندانه و هدفمند مدیران 
ارشــد و همکاران محتــرم گروه غدیــر در دوره مالی مورد گزارش اســت.
فعالیت موثر در بازارهای ســرمایه و کســب کارهای متنــوع داخلی، حضور 
فعالتر در عرصه های اقتصاد بین المللی و به بهره برداری رساندن پروژه های 

رویکرد آینده غدیر:
* سرعت در اجرای پروژه های اقتصادی،
* ارتقای بهــره وری منابع در تمامی 

شركت های زیر مجموعه
بنگاه ها مالــی  هزینه  مدیریــت   *
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بزرگ ملی، نمونه ای از دســتاوردهای ارزشمند شرکت در دوره های مذکور 
اســت و امید اســت با برنامه ریزی جامع و تدبیر شایسته، حرکت در مسیر 
اهداف راهبردی با محور قراردادن متنوع  و متوازن کردن پرتفوی شــرکت نه 
تنها ارزش ســاالنه آن را افزایش دهد و ســهامداران را از مواهب حاصله بهره 
مند ســازد، بلکه با رویکرد توســعه ای، دانش بنیان و کارآفرینانه با گسترش 
فعالیت هــای بین المللی در حوزه های مختلف، شــرایط تحقق بازدهی های 
مســتمر میان مدت و بلندمدت را نیز برای آنان فراهم کند. همچنین رعایت 
الزامات مربوط به اســتقرار نظام راهبری شرکتی، مسئولیت-های اجتماعی 
و زیست محیطی اعتبار شرکت ســرمایه گذاری غدیر را به عنوان یک بنگاه 
بزرگ اقتصادی در فضای کســب و کارهای ملی و بین المللی ارتقا خواهد داد. 
اینــک و در ســال مالــی پیش رو نیــز با تکیه بــر الطاف خــدای بزرگ ، 
هیات مدیره شــرکت تــالش می کند که تمــام تواناییهای خــود را جهت 
تحقق چشــم انــداز و اهداف شــرکت و اســتفاده از فرصت هــای موجود 
در اقتصــاد داخلــی و فضــای بین المللــی با بهــره گیری از پشــتیبانی 
ســهامداران محتــرم و توانمندیهــای منابــع انســانی مصــروف نمایــد.

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

برنامه های آینده شركت
با توجه به سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و تصویب نهایی شدن الیحه 
این برنامه در مجلس شورای اسالمی و شروع فرایند اجرایی شدن آن از سال 
۱۳9۶ و تاکید این برنامه در امور اقتصادی بر مواردی از قبیل مشارکت و بهره 
گیری مناســب از ظرفیت نهادهای عمومــی غیر دولتی با ایفای نقش ملی و 
فراملی آن ها در تحقق اقتصاد مقاومتی، گسترش و تعمیق نظام جامع تامین 

مالی و ابزارهای آن )بازار پول، بازار ســرمایه و بیمه ها( با مشارکت اشخاص 
حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم موثر بازار سرمایه در جهت 
توســعه ســرمایه گذاری و ثبات پایداری و کاهش خطر پذیری فعالیت های 

تجاری و اقتصادی کشــور با تاکید بر ارتقاء شفافیت و سالمت نظام 
مالی، جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی 
با ایجاد انگیزه و مشوق های الزم، تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت 
و گاز و کاهش شدت انرژی، حمایت از تاسیس شرکت های غیردولتی 
برای سرمایه گذاری در فعالیت های اکتشاف )نه مالکیت(، بهره برداری 
و توسعه میادین نفت و گاز کشور به ویژه میادین مشترک در چارچوب 

سیاست های کلی اصل ۴۴ و دانش بنیان نمودن صنایع 
باالدستی و پایین دســتی نفت و گاز با تاسیس و 
تقویت شــرکت های دانش بنیان برای طراحی، 
مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری 
به منظور افزایش خودکفایی از یک سو، و با در نظر 

گرفتن تحوالت اقتصادی جهان و منطقه و شــرایط 
حاکم بر ساختار کالن اقتصاد کشور در دوران پساتحریم 

از ســوی دیگر، مجموعه ای از فرصت ها و تهدیدها در مســیر 
ارتقای ســرمایه گذاری و توســعه اقتصادی در کشور پدید آمده است. لذا از 

آنجایی که بازار ســرمایه از اهمیت بسزایی در تامین و تخصیص منابع مالی 
مورد نیاز جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور برخوردار می باشد، هیات مدیره 
اراده و عزم راسخ خود را بر این قرارداده تا با توجه به تمامی عوامل و مولفه های 

درونی و بیرونی، با اجرای دقیق برنامه راهبردی شرکت به منظور خلق ثروت 
، تخصیص بهینه  دارایی ها و تامین منابع مالی و تجهیزات مورد نیاز برای ورود 
به حوزه های نوین، ضمن تامین منافع ســهامداران و شرکت، در رشد اقتصاد 
ملی تاثیرگذار باشد که این مهم را از طریق سرفصل های ذیل دنبال می نماید:
۱- ســرمایه گذاری در صنایع باالدستی نفت و گاز در حوزه اکتشاف و تولید

2- تکمیــل زنجیــره تولید در صنایــع مختلف به ویــژه در بخش صنعت و 
معدن و پتروپاالیشــگاهی و گروه مالی مبتنی بر هم افزایی بین هلدینگ ها.
۳- بسترسازی و انجام اقدامات الزم جهت تامین مالی بین المللی پروژه های غدیر
۴- سرمایه گذاری مشــترک با شــرکت های داخلی و خارجی در حوزه های 

مختلف با استفاده از فرصت های پساتحریم
5- تامین مالــی از طریق ابزارهای مالی ماننــد اوراق بدهی، انواع صکوک و 

صندوق های پروژه ای
۶- پایش، اصالح و مدیریت بهینه پرتفوی به منظور توســعه متوازن و تنوع 

بخشی در رشته های فعالیت ها
۷- تکمیــل پروژه هــای در حال اجرا براســاس برنامه زمانبنــدی در موعد 
مقــرر و نظــارت بر حســن انجــام پروژه ها براســاس اهداف تعیین شــده
۸- بهره برداری مطلوب از فرصت های ناشــی از خصوصی ســازی براســاس 

سیاست های کلی اصل ۴۴.
9- اقدامات الزم جهت پذیرش شرکت های غیربورسی زیرمجموعه در بورس اوراق 
بهادار فرابورس تهران و تعیین تکلیف سهام غیرکنترلی به منظور واگذاری یا افزایش 
سطح آن ها در حد نفوذ و در اختیار گرفتن کنترل اکثریت سهام این شرکت ها.

۱0- بازطراحی فرآیندها و ساختار سازمانی به منظور سهولت و بهبود جریان 
اطالعات، انعطاف پذیری و چابکی

۱۱- مدیریت دانش و یادگیری سازمانی به منظور ایجاد سازمانی هوشمند و بهره ور
۱2- توســعه ســرمایه های انســانی متعهــد و کارآمــد به صــورت مداوم

تاریخچه شركت
شــرکت ســرمایه گذاری غدیر در ســال ۱۳۷0 تاســیس و در سال ۱۳۷۴ 
وارد بــورس شــد. حوزه هــای فعالیت شــرکت در حال حاضر نفــت، گاز و 
پتروشــیمی، احداث ساختمان،سیمان و صنایع وابسته به آن، صنایع معادن، 
بــرق و انــرژی، حمل و نقل و IT و ICT و شــبکه های انتقال 
اطالعات است. ســرمایه شــرکت ۷2هزار میلیارد ریال و 
شــرکت دارای ۸ هلدینگ تخصصی اســت. سود 
هر سهم شــرکت در ســال مورد گزارش ۱95 
ریال محقق شــده اســت. تعــداد پروژه های به 
اتمام رســیده و تعداد پروژه های در دست اقدام 
در ســال آتی به ترتیب ۱0 و ۱9 مورد اســت.

ســهامدار عمده شرکت مجموعه ساتا با 5۳/۶۶ 
درصد سهم اســت. ترکیب ارزش هلدینگ های 
غدیر شــامل ۶9/۶ درصد شرکت گسترش نفت 
و گاز پارســیان، ۸ درصد شرکت سرمایه گذاری 
بــرق و انرژی غدیــر، ۸ درصد صنایــع و معادن، 
5/5 درصد ســیمان و ۸/9 درصد سایر صنایع است.
شرکت ســرمایه گذاری غدیر مالک ۶۸/5۸ درصد سهام 
شــرکت گسترش نفت و گاز پارســیان اســت که ارزش بازار شرکت )سهم 
غدیر( ۶۸.۱59 میلیارد ریال اســت و ۶9/5 درصد ازNAV غدیر را تشکیل 
می دهد. ســود این شرکت )ســهم غدیر( به مبلغ ۷.۴99 میلیارد ریال است.
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ســهامداران بانــک پاســارگاد در جلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه 
نوبــت دوم، برای ســال مالی منتهی بــه ۳0 اســفند ۱۳95، در محل تاالر 
بزرگ کشــور گرد هــم آمدند و با حضــور حداکثری خــود در این مجمع 
بــا صالبــت و اســتواری، مدیــران مجموعه را کــه در حمایــت از حقوق 
ذینفعــان لحظــه ای کوتاه نیامــده اند مــورد حمایت و تقدیر قــرار دادند.

بر اســاس این خبر، بیش از 90درصد از سهامداران در جلسه مجمع عمومی 
عادی ســالیانه نوبت دوم که رأس ســاعت 9 صبح 
روز شــنبه مورخ ۱۳9۶/۱2/2۶ در محل تاالر بزرگ 
کشــور برگزار شــد، حضور یافتند. در این جلســه 
ســید کاظم میرولد به عنوان رییس جلســه، مجید 
قاســمی و علی اکبر امین تفرشی به عنوان ناظرین و 
خانم نعیمیان به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.

در ابتــدا گــزارش فعالیت های بانک در ســال مالی 
95 ارائه شــد که این گزارش حاکی از موفقیت ها و 
دستاوردهایی مانند کسب تندیس بانک برتر ایران برای 
سه سال متوالی از سوی نشریه بین المللی یورومانی، 
کسب عنوان بانک برتر جمهوری اسالمی ایران برای 
شش ســال و عنوان بانک برتر اسالمی برای 5 سال 
از سوی نشــریه معتبر بنکر، دریافت جایزه مدیریت 
مالی در ۸ سال پیاپی و ...، همچنین ایفای نقش مؤثر 
در توسعه پایدار و مسئولیت های اجتماعی بود که با 
استقبال مجمع نشینان و ســهامداران روبرو گردید.

بخــش مهمی از مباحث مطروحه در این جلســه به 
تامین پروژه های موفق ملی و بین المللی هلدینگ های 
میدکو، نسیم ســالمت، گســترش انرژی پاسارگاد 
و همچنیــن فنــاپ اختصــاص یافت که با کســب 
موفقیت های چشمگیر به اشتغالزایی و بازدهی بسیار 

باال رســیده اند و پروژه های مختلفی که با هدف افزایش تولید و اشــتغال در 
راستای اقتصاد مقاومتی و با حمایت بانک پاسارگاد صورت گرفته است و یکی 
پــس از دیگری به بهره برداری می رســند به حضار معرفی گردید که از جمله 
این دســتاوردها، تولید اولین کاتد مس در جهان به روش تانک بایولیچینگ، 
افتتاح ۱9 کیلومتر خط ریلی شــرکت فوالد بوتیــای ایرانیان، بهره برداری از 
طرح خط لوله سراســری ششــم گاز در بخش انرژی و شهر هوشمند پاد در 
حوزه فنــاوری اطالعات بوده که هــر کدام در نوع خود بی نظیر می باشــد.

همچنین با اعالم ابهامات بخشــی از ســهامداران در مسائل فنی در عملکرد 
حسابرس قانونی صورت های مالی، موضوع تغییر حسابرس قانونی مطالبه شد 
که دکتر قاســمی در این خصوص گفت: ما در بحث مســائل حسابرســی از 
حقوق و منافع سهامداران و ذی نفعان کوتاه نمی آییم و مانند ۱2 سال فعالیت 

صادقانه و سازنده و خدمت به کشور، تمام قد پای حقوق سهامدارانی که به ما 
اعتماد کامل دارند، ایستاده ایم و سربازان پاسارگاد حافظ منافع شما هستند.

در ادامه ضمن تعیین روزنامه رسمی، با درخواست سهامداران تغییر حسابرس 
قانونی در سال ۱۳9۶ در دستور کار قرار گرفت که با تصویب سهامداران، موافقت 
بانک مرکزی نیز در این خصوص کســب شد. بنابراین با پیش بینی روند رشد 
بانــک در بخش های مختلف، با توجه به موفقیت پروژه های ملی و بین المللی، 
روند رو به رشــد بانک پاســارگاد ادامه خواهد یافت.
گفتنی اســت در این جلســه با ارائــه فرصت کافی 
جهت بیان نقطه نظرات، ســهامداران با ابراز رضایت 
و حمایــت از عملکــرد بانــک، مجمع نشــینان در 
حوزه هــای گوناگون بــه بحث و بررســی پرداختند 
و پاســخ تمامی ســواالت خــود را دریافــت کردند.
شایان ذکر اســت در پایان مجمع نشینان با تصویب 
اکثریت ســهامداران حاضر در مجمع ضمن تصویب 
صورتهای مالی ســال مورد گزارش و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 90 قانون و تصویب و تعیین و تکلیف 
ســایر دســتورات جلســه به کار خود پایــان دادند.

تاریخچه تشكیل و تاسیس بانك
بانک پاســارگاد حاصل یک تفکر ۸ ســاله است که 
از ســال ۱۳۷۶ توســط مدیران یا راهبران فکری آن 
پایه گذاری شــده و از نیمه دوم سال ۱۳۸۳ گام های 
اجرایــی برای تاســیس بانک برداشــته شــد. بانک 
پاسارگاد به موجب مجوز 2۸۴9/ه مورخ ۱۳۸۴/۶/22 
بانــک مرکزی جمهوری اســالمی ایران، با ســرمایه 
۳500 میلیارد ریال که تماماً پرداخت شــده اســت 
فعالیت خود را آغاز نمود که از این رقم 2000 میلیارد 
ریال به وســیله موسســان پرداخت شــده و ۱500 
میلیارد ریال با پذیره نویســی همگانی به وســیله ۳۴000 نفر خریداری شده 
اســت. در حال حاضر سرمایه بانک پاسارگاد 50.۴00 میلیارد ریال می باشد.
پذیره نویســی بانک در ۱۱ اَمرداد ۱۳۸۴ انجام، مجمع موسس در 5 شهریور 
۱۳۸۴ برگزار ، مجوز تاســیس در ۱۳ شــهریور ۱۳۸۴ و مجوز فعالیت بانک 
در 22 شــهریور ۱۳۸۴ دریافت شد. نخستین شــعبه بانک همزمان با میالد 
فرخنده امام رضا )ع( در تاریخ 2۳ آذر ۱۳۸۴در شــهر مشــهد مقدس بطور 
رســمی گشــایش یافت و آغاز به ارائــه خدمت به هموطنــان نمود. جامعه 
موسسان مشــتمل بر یک مجموعه )دارایی اجتماعی، دارایی فنی، پشتیبان 
مالــی( مرکب از ۱۳0نفر از انجمنهای علمی دانشــگاه هــا و آموزش عالی، 
۱۳0هزار نفر از اشــخاص حقیقی متخصص در امور بانکی، مالی و سرمایه و 
همچنین موسســه های اقتصادی و صندوق بازنشستگی، گروه صنعت، گروه 

آری مجمع عمومی و اعتماد سهامداران به بانک پاسارگاد
بانک پاســارگاد، تمام قد پای حقوق ذینفعان و سهامداران ایستاده است

ایستاده ایم و سربازان پاسارگاد
 حافظ منافع شما هستند
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پیمانکاران ، ۱۶0 نفر از انبوه سازان و سرمایه گذاران در بخش مسکن ، ۳00 
نفر از پزشــکان متخصص و گروه مهندسان هســتند. تعداد سهامداران بانک 
۱/5 میلیون نفر و ۳2۷ شــعبه بانک در تهران و شهرستان ها فعال می باشد.
با اتكا به توانمندی های داخلی و رهایی از وابســتگی های خارجی؛

عملكرد بانك پاسارگاد در سال 96 اعالم شد
عملکــرد بانک پاســارگاد در ســال ۱۳9۶ دقیقاً منطبق با اهــداف اقتصاد 
مقاومتــی و رهایــی از وابســتگی اقتصادی بود. ســال ۱۳9۶ که از ســوی 
مقــام معظم رهبــری بــه عنوان»اقتصــاد مقاومتــی، تولید و اشــتغال« 
نامگــذاری شــده بــود، در حالی بــه پایان رســید کــه بانک پاســارگاد، 
کارنامــه درخشــانی از عمــل بــه این آرمــان واال برجا گذاشــته اســت.

شالوده اقتصاد مقاومتی را می توان در اتکا به توانمندی های داخلی و رهایی از 
وابستگی های خارجی خالصه کرد که سیستم بانکی در فراهم کردن بستر این 
تحرک همه جانبه، نقش اصلی را دارد. عملکرد بانک پاسارگاد در سال ۱۳9۶ 
دقیقاً منطبق با اهداف اقتصاد مقاومتی و رهایی از وابستگی اقتصادی بود که به 
خوبی می توان برنامه ریزی تولید محور و اقدام اشتغال زا را در آن مشاهده کرد.
بانک پاســارگاد با تمرکز بر حوزه نفت و گاز و صنایع معدنی که از بخش های 
مــورد تأکید در سیاســت های ابالغی اقتصاد مقاومتی از ســوی مقام معظم 
رهبری هســتند، ضمن توســعه ظرفیــت تولید محصوالت پایین دســتی، 
فرصت اشــتغال مولد را برای هزاران نفر از جوانان کشــور فراهم کرده است.

اقدامات مالی بانک پاســارگاد در ســال های پیش نیز همــگام با حمایت از 
طرح هــای عمرانــی صنایع کوچک و بــزرگ، زمینه اشــتغال بیش از ۳00 
هــزار نفر را فراهم کرده بود. اما امســال دامنه این پشــتیبانی، با ارائه 50۱ 
هــزار میلیارد ریال تســهیالت به اشــخاص حقیقــی و حقوقــی فراگیرتر 
شــد و رونق بیشــتری در طرح های صنعتــی و معدنی کشــور ایجاد کرد.

نگاهــی بــه عملکرد بانک پاســارگاد در ســال جــاری نشــان می دهد که 
حداقــل ۸5/۳0 درصــد از تســهیالت اعطایــی به بخش صنعــت، 2۴/۳5 
درصــد به بخــش خدمــات، ۴5/2۸ درصــد به بخــش بازرگانــی، 55/۴ 
درصــد به بخش مســکن و مابقــی به بخش هــای کشــاورزی و صادرات 
پرداخت شــده کــه همگی جزو بخــش های مولد و اشــتغال زا هســتند.

همچنین پرداخت ۱۱ هزار و ۳25 میلیارد ریال تسهیالت به بنگاه های کوچک 
و متوســط از سوی بانک پاسارگاد برای افزایش بنیه تولیدی بخش صنعتی و 
کشاورزی و کمک به تامین ابزار کار، اقدام شایسته ای است که به حفظ اشتغال 
قبلی و ایجاد فرصت های شغلی جدید در این قبیل بنگاه ها کمک کرده است.

از میــان هــزاران طرح اقتصاد مقاومتی که در ســال جاری شــامل دریافت 
تســهیالت اعتباری بانک پاسارگاد شــده اند، می توان به برنامه های هلدینگ 
توســعه معــادن و صنایع معدنــی خاورمیانه )میدکو( اشــاره کرد که منجر 
به ایجــاد حداقل ۱5 هزار فرصت شــغلی مســتقیم و بیــش از ۱50 هزار 
فرصت شــغلی غیر مســتقیم در محروم ترین استان های کشــور شده است.

این هلدینگ معدنی در سال جاری با اتکا به تسهیالت بانک پاسارگاد، ۳5پروژه 
معدنی و صنایع معدنی را محقق ساخته است. این هلدینگ موفق شده برنامه 
تولید 2۴ هزار تن فرو سیلیسیم خود را به مرحله نهایی برساند و ۸0 درصد از 
تولید فروسیلیس کشور را بومی سازی کند تا با استفاده از این ماده اولیه مهم 
بخش عمده برنامه افزایش 2/۴ میلیون تنی تولید فوالد ایران را محقق سازد.
هــم اینک 25 درصد از تولید فــوالد و 20 درصد از نیاز صنایع فوالدی ایران 
به فروســیلیس در اختیار هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه 
)میدکو( است که مستقیماً با تسهیالت اعطایی بانک پاسارگاد تولید می شود.

شایان ذکر است که هلدینگ معدنی میدکو با استفاده از این تسهیالت تاکنون 
۴ کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن در شهرهای زرند و سیرجان به ظرفیت 
۸ میلیون تن، ۳ کارخانه تولید گندله ســنگ آهــن به ظرفیت 5/۷ میلیون 
تــن، 2 کارخانه تولید فرو ســیلیس به ظرفیت 2۴ هزارتــن، کارخانه تولید 
کک متالورژی بــه ظرفیت ۸00 هزارتن مورد بهره برداری قرار داده اســت.
این مجموعه معدنی برنامه تولید یک میلیون و ۱00 هزار تن کنسانتره زغال 
سنگ را در دو کارخانه دنبال می کند که یکی از کارخانه ها قباًل به بهره برداری 
رســیده و کارخانه دوم تا نیمه اول سال ۱۳9۷ به بهره برداری خواهد رسید.
میدکو همچنین تاکنون ظرفیت تولید ۱2 هزارتن لوله مسی را در کشور ایجاد کرده و 
تا تیر ۱۳9۷ تولید کاتد مسی در این مجموعه به 50 هزار تن در سال خواهد رسید.

هلدینگ معدنی مذکور همچنین برنامه تولید 500 هزار تن آهک و دولومیت 
را تا تیر۱۳9۷ پیگیری می کند.

از سوی دیگر احداث کارخانه تولید 22 نوع آنزیم های صنعتی با ظرفیت ۱500 
تن در سال با تسهیالت 25 هزار میلیارد ریالی بانک پاسارگاد در کنار طرح ۳ 

میلیون تنی توســعه تولید ورق گرم نورد عریض در این مجموعه برای هزاران 
نفر از جوانان استان های محروم جنوب شرق کشور ایجاد اشتغال کرده است.
اعطای نشــان لیاقت كارآفرینی فدراســیون نخبگان فرانســه به 

مدیرعامل بانك پاسارگاد
نشان لیاقت کارآفرینی فدراسیون ملی نخبگان فرانسه به عنوان باالترین نشان 
افتخاری این کشور، به دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد اعطا شد.

فدراسیون ملی نخبگان فرانسه)FFI(، پس از بررسی های کارشناسی اقتصادی 
در زمینه  مدیریت نوآورانه مرتبط با فناوری های مالی و بانکی، نشــان لیاقت 
کارآفرینی و گواهی افتخاری مدیریت را به مدیرعامل بانک پاسارگاد اعطا کرد.

گفتنی اســت ثبات مدیریتی، رویکرد خالقانه و نوآورانــه در مدیریت، ابتکار 
عمل و ارائه ی راهبردهای نوین اقتصادی و اشــتغالزایی، از ویژگی های متمایز 
بانک پاسارگاد اســت و تاکنون افتخاراتی نظیر »نشان عالی لیاقت و مدیریت 
نوآورانه گراند آفیسر اتحادیه اروپا »،«نشان بین المللی شوالیه صنعت بانکداری« 
از سوی مرکز تحقیقات و نوآوری اروپا و همچنین عنوان »چهره ماندگار بانکداری 
ایران«، به دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد اختصاص یافته است.
در اجالس مدیران و روسای آیتک، بانک پاسارگاد موفق به دریافت چهار نشان شد

در هشتمین اجالس مدیران و روسای شرکت های بزرگ تولیدی و خدماتی نمونه ی 
سراسر کشور )آیتک(، بانک پاسارگاد موفق به دریافت چهار نشان ارزشمند شد.

در ایــن اجالس کــه در تاریخ ۳0 بهمن ســال۱۳9۶، در مرکز همایش های 
بین المللی صدا و ســیما و با حضور مقامات نهاد ریاست جمهوری و مسئوالن 
عالی رتبه ی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شــد، بانک پاســارگاد موفق به دریافت 
نشــان ملی نبوغ و مدیریت ایرانی در صنعت بانکداری، نشــان زرین شهرت 
و اعتبــار در ارائه ی خدمات نوین بانکی، نشــان طالیی برترین روابط عمومی 
خالق، توانمند و توسعه محور در حوزه بانکداری، همچنین استاندارد و جایزه 
بین المللــی)EAS-Electronic Banking Awards 20۱۷( امنیــت و 
دسترسی آســان در خدمات بانکداری الکترونیکی از سوی اتحادیه اروپا شد

گفتنی اســت این اجالس با رویکرد حمایــت از تولید ملی، رفع موانع تولید، 
تشــویق مصرف کنندگان به اســتفاده از محصوالت ایرانی توسط اتاق تعاون 
جمهوری اسالمی ایران، خانه اقتصاد ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران برگزار شد. محورهای اصلی این اجالس، 
توســعه تولید ملی و اشتغال، معرفی فرصت های ســرمایه گذاری در صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی، بررسی نحوه ی بازارسازی و استفاده از مشوق ها 
و پتانسیل شــهرک های صنعتی و بررسی ماده ۸ قانون رفع موانع تولید بود.
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بانک شهر منتخب اول مردم ایران
نوآوری در خدمت از سوی بانک شهر

بانک شهر را از دو منظر باید دید. اول تیم منسجم در تمام 
ارکان مدیریت از روابط عمومی تا مدیرعامل و از امور سهام 
تا مالی و اداری و ... که اصحاب قلم را خوب می شناســند 
و حرمــت می دارند و اســب قلم را بقول تُــرک زبانان آت 
آرپاســی ، یول خرجی می دارند و دوم آنکه به پشتوانه آنان 
ابر سازه های کالن شــهرهای کشورمان در حال ساخت و 
سانت به سانت سازندگی و پویایی شهری را حامی با اینکه 
خود ســهام دار بودم ولی نگاه نوشتاری از منظر کاریست و 
عملکردی نه احساســی. خداقوت مردان و مدیران آبدیده.  
مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده بانــک 
در   ۱۳9۶/۱2/2۷ مــورخ  ســهامی عام(  شهر)شــرکت 
محــل ســالن اجتماعــات بانک شــهر برگــزار گردید. 
در این مجمــع که با حضور ۶۱/۴۶ درصدی ســهامداران 
حقیقــی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان 
بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای مرتضی خامی بود، که 
جنابان بابک دلفانی و مظفر سلیمانی در مقام نظار اول و دوم 
و آقــای مراد کردی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه بــا قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط 
به اهــم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهــی بــه ۱۳95/۱2/۳0 و پــس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونــی، مجمع نشــینان با طنین 
صلــوات خود ضمن  تصویــب صورتهای مالــی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده ۱29 بــه کار خود پایــان دادند.
پردازایــران  آمــون  همچنیــن موسســه حسابرســی 
مشــهود به عنوان حســابرس مســتقل و بازرس قانونی 
اصلی و موسســه حسابرســی بهمند به ســمت بازرس 
علــی البــدل بــرای یک مــدت ســال انتخاب شــدند.

پیام هیات مدیره
ضمــن خیرمقدم حضور ســروران و مدعویــن محترم را 
در جلســه مجمع عمومی ســالیانه بانک شــهر گرامی و 
فرخنــده می داریم با همراهی و مســاعدت های بی دریغ 
شما، اعتماد و اعتقاد ســپرده گذاران و با تالش و کوشش، 
آگاهی، دانش و تجربه همکاران و کارکنان و قدم نهادن در 
راستای سیاست های داهیانه رهبر معظم در زمینه اقتصاد 
مقاومتی، تولید و اشتغال، با بانک شهر در زمینه ارائه خدمات 
مالی و بانکی در جهت اعتالی میهن اســالمی گشــودیم.
گزیــده ای از اقدامــات ارزش آفرین بانک شــهر علیرغم 
رکود ســنگین حاکم در فضای کسب و کار داخلی و تداوم 
مشکالت ناشــی از فضای بین المللی به آگاهی می رساند:
۱- ارتقــای حــدود چهار برابری ســرمایه بانــک از مبلغ 
۴/000 میلیــارد ریال به مبلــغ ۱5/5۷۳ میلیــارد ریال 
طی دو ســال و بهبود شــاخص ها و نســبت های مالی 
اساسی متکی به ســرمایه در بانک ها و موسسات اعتباری
2- کاهش قابل توجه ریســک های مرتبط به ســرمایه به 
واسطه استقرار افزایش ســرمایه پایه بانک ا مبلغ ۱۱/۷0۶ 
میلیــارد ریال به مبلغ 29/20 میلیارد ریال طی دو ســال 

اخیر )ســرمایه پایهنافذ بانک مبلغ ۱۸/2۷۴ میلیارد ریال( 
۳- افزایش میزان تســهیالت دهی در راســتای حمایت از 
فعالیت های اقتصادی و تولیدی ، پروژه های عمرانی و شهری 
در راســتای اقتصاد مقاومتی بموجب ارتقای سرمایه بانک
۴- امکان ارایه انواع خدمات ارزی و بین المللی بواسطه اخذ 

مجوزهای مربوطه
5- ارتقاء بهبود مسامر و حفظ سهم بازار بانک شهر در جذب 
منابع از مبلغ 2۸9/2۸۳ میلیارد ریال در اسفند ۱۳9۴ به مبلغ 
۴۳۴/۶25 میلیارد ریال در پایان سال ۱۳95 و رشد بیش از 
50 درصدی سپرده های اشخاص در مقابل رشد 25 درصدی 
متعلق به ســپرده های اشخاص کل بانک های خصوصی.
)از مبلغ ۳/۷۸۳/۸05 میلیارد ریال در پایان سال ۱۳9۴ به 

مبلغ ۴/۷۳0/2۴2 میلیارد ریال در پایان سال ۱۳95(
۶- ارتقاء ، بهبود مســتمر و حفظ سهم بازار بانک شهر در 
اعطای تسهیالت به اشــخاص از مبلغ ۱5۱/۸0۱ میلیارد 
ریال در پایان اسفند ۱۳9۴ به مبلغ 2۴۶/5۳2 میلیارد ریال 
در پایان ســال ۱۳95 و رشــد بیش از ۶2 درصدی اعطای 
تسهیالت در مقابل رشد ۳۱ درصدی کل تسهیالت اعطایی 

بانک های خصوصی
)از مبلغ 2/۴۷۶/۷9۴ میلیارد ریال در پایان ســال ۱۳9۴ به 

مبلغ ۳/2۴۱/0۸0 میلیارد ریال در پایان سال ۱۳95(
۷- ایجــاد بزرگتریــن و موفــق ترین صندوق ســرمایه 
گــذاری در بین بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی 
بنام صندوق ســرمایه گذاری گنجینه زرین شهر و جذب 
بیــش از 250 هــزار میلیارد ریال منابع د پایان ســال 95 
در مقابــل منابع 50 میلیــارد ریال صندوق در ســال 9۳ 
۸- افزایش سهم بازار بانکی در بانکداری مجازی، الکترونیکی 
و غیرحضوری به واسطه خلق و ایجاد انواع ابزارها و خدمات 
نرم افزاری و سخت افزاری شبکه های الکترونیکی )شهر نت(
9- اتکاء به منابع مردمی در مقابل منابع شــهرداری ها، از 
ترکیب منابع 90 درصدی شــهرداری هــا و ۱0 درصدی 
اشــخاص در ابتدای تاســیس بانک به ترکیب بیش از 9۳ 

درصدی منابع مردمی در پایان سال 95
۱0- بانــک منتخــب رتبــه بنــدی ســازمان مدیریت 
صنعتــی به عنــوان شــرکت پیشــرو در بین شــرکت 
هــای برتــر طــی ســال هــای ۱۳92، ۱۳9۴و ۱۳95
۱۱- کسب جوایز حرفه ای متعدد از جمله اخذ کسب جایزه 
مدیریت مالی ایران برای سال های ۱۳9۳، ۱۳9۴ و ۱۳95 
۱2- اخــذ مجــوز بــرای کلیــه شــعب و واحدهــای 
بانکــی در جریــان فعالیــت )2۶۱ شــعبه و ۸۶ باجــه(
هیات مدیره به رســم قدردانی از پشــتیبانی شما عزیزان 
با ســپاس مجدد از اعتماد ســهامداران محتــرم، گزارش 
عملکرد بانک شــهر )ســهامی عام( مشــتمل بر فعالیت 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی و صورتهای مالی بانک 
منتهی به ۳0 اسفند ۱۳95 را حضورتان تقدیم می نماید.
برخی از دستاوردها و افتخارات بانک شهر در سالهای اخیر
- معرفی مدیرعامل بانک شهر به عنوان مدیر برتر بانکداری 

الکترونیک
- اخذ تندیس بین المللی کیفیت به عنوان ۱0 شرکت برتر 
جهان از شصت و سومین فستیوال بین المللی خالقیت جهان

- دریافت نشان سرآمدی برند ملی
- اهدای نشــان عالی برترین مدیریت ســرآمد در صنعت 

بانکداری
- برگزیده جشنواره ملی رضایتمندی مشتری در حوزه بانک 

و بیمه
- اعطای نشان مدیر شایسته ملی به مدیرعامل بانک شهر

- انتخاب مدیرعامل بانک شــهر به عنــوان چهره ماندگار 
مدیریت ایران توسط انجمن مدیریت ایران در سال ۱۳9۴

- دریافت نشان عالی رهبری برتر در صنعت بانکداری در سال 
۱۳9۴ توسط مدیرعامل بانک شهر

- برگزیده جشــنواره ســتارگان روابط عمومی در ســال 
۱۳9۴ و کســب 5 عنوان برتر بــرای روابط عمومی بانک 
شــهر در دهمین جشنواره ملی انتشــارات روابط عمومی

- انتخاب طرح کارت شــهروندی City Pay بانک شهر در 
نمایشگاه بین المللی نوآوری های اقتصادی و علمی لهستان 

در سال ۱۳9۴
- برگزیده اجالس ملی و بهره وری و کیفیت در سال ۱۳9۴ 
- اخذ گواهی اســتاندارد بین المللی در زمینه اســتاندارد 
مدیریــت موثــر آمــوزش ISO ۱00۱5 و مدیریــت 
۱۳9۴ ســال  در   ۱۴00۱  ISO زیســت  محیــط 

- منتخب سازمان مدیریت صنعتی به عنوان شرکت پیشرو 
طی سه دوره متوالی برای سالهای ۱۳95، ۱۳9۴ و ۱۳9۳

- اخذ جایزه مدیریت مالی ایران طی سالهای ۱۳95، ۱۳9۴ 
و ۱۳9۳

- دریافت نشان برترین مدیرجهادی کشور توسط مدیرعامل 
محترم طی سالهای ۱۳95 و ۱۳9۴

- دریافت تندیس بین المللی کیفیت از کشور رومانی در سال 
۱۳9۳

- انتخاب مدیرعامل به عنوان مدیر پیشگام کشور در حوزه 
مدیریت هزینه در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت هزینه 

در سال ۱۳9۳
كلیات برنامه های آتی و طرح های توسعه ای 

اطالعالت مربوط به برنامه های آتی به منظور تحقق اهداف 
برنامه های استراتژیک و د جهت چشم انداز ماموریت بانک 

طراحی گردیده اند:
دسترسی به سهم مناسب بازار شایسته برند و نام بانک شهر و 

بهبود نسبتها و شاخص های مالی مرتبط؛
- افزایش سرمایه بانک به مبلغ 20/000 میلیارد ریال

- افزایش سهم بازار منابع و مصارف )دستیابی به منابع سپرده 
ای به ارزش ۶00/000 میلیارد ریال و تسهیالت اعطائی به 

ارزش ۴00/000 میلیارد ریال(
- افزایش سهم بازار تعهدات

- افزایش سهم بازار تراکنش های الکترونیکی  
- افزایش سهم بازار صدور ضمانت نامه های ریالی و ارزی

تجهیز و تکمیل پروژه های شهر نت بانک شهر
استقرار باشکاه مشتریان بانک شهر

طراحی و توسعه محصوالت و خدمات نوین و الکترونیکی 
بانکی

توسعه خدمات غیرحضوری در راستای تامین منافع مشتریان، 
کاهش هزینه ها و رشد سودآوری

مدیریت مطالبات
توسعه بسته های اعتباری در قالب تسهیالت خرد و کالن

توسعه توانمندیهای سرمایه های انسانی
توسعه درآمدهای غیرمشاع

اطالعــات فنــاوری  هــای  زیرســاخت  توســعه 
تامین مالی بنگاههای اائه دهنده خدمات اجتماعی و شهری
توســعه توانمندیهای بانــک در زمینه ســرمایه گذاریها
بانــک شــعب  عملیاتــی  فعالیتهــای  ســودآوری 

توســعه بانکداری بین الملل، ارائه خدمات کارتهای ارزی و 
افزایش تعامالت کارگزاری با بانکهای خارج از کشور مدیریت 
دارائی ها، فروش اموال مازاد و بهبود کارائی ســبد دارائی ها

برنامــه ریــزی در جهــت بکارگیــری اســتانداردهای 
IFRS در گزارشــات مالــی و شــفافیت صورتهای مالی

توســعه و تقویت نظامهای کنترلی بانک از قبیل حسابری 
داخلی، کنترل و مدیریت ریسک، سیستمهای تطبیق مقررات 
و مبارزه با پولشــوئی در راستای اعمال حاکمیت شرکتی
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