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تجارب ارزنده تان می باشد صمیمانه تبریك و تهنیت عرض می نمایم، امیدوارم همچون گذشته در راستای تحقق 

اهداف ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسالمی همواره موفق و موید باشید.
 امیرحسینی
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انتصاب ارزشمند جنابعالی به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانك صنعت و معدن را صمیمانه تبریك می 
گوییم. امیدواریم با مدیریت هوشمندانه شما پیشرفت و توسعه بیش از پیش تحقق یابد.

 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه  اقتصاد و بیمه

مخدومی با مدرک كارشناسی برق از دانشگاه صنعتی شریف و كارشناس ارشد از دانشکده فنی دانشگاه تهران، پیش از این 
مدیر عامل هلدینگ انرژی شستا بود و دارای سوابقی چون معاون نفت و گاز و معاون تولید شركت مهندسی گروه مپنا 
)موننکو ایران(، مدیرعامل شركت مشاور ساخت و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر )افق هسته ای(، پیمانکار ساخت و راه اندازی 
نیروگاه های اتمی، رییس پژوهشکده كنترل و مدیریت شبکه پژوهشگاه نیرو و كارشناس فنی شركت قدس نیرو  است. چاپ 
و ارائه 15 مقاله در نشریات و كنفرانس های داخلی و بین المللی، انتخاب به عنوان پژوهشگر نمونه كشور در حوزه وزارت 
نیرو، پذیرش در دوره دكترای مهندسی برق بورس كشور فرانسه و دبیری كمیته علمی / تخصصی كنفرانس بین المللی 
برق )PSC( طی 18 سال گذشته از جمله مهم ترین سوابق علمی و اجرایی او به شمار می آید.  مهندس محمود مخدومی 
آنچنان رزومه درخشان و پُر باری دارد كه از این پژوهشگر، مدیر و استاد دانشگاه شخصیتی بی بدیل در مدیریت صنعت و 
كشور ساخته است.دكتر مخدومی همواره نشان داده كه عالوه بر دانش و علم در میدان عمل بی وقفه برای ایرانی آباد و آزاد 
می جنگد. حرمت به قلم و اصحاب رسانه در این مدیر برجسته نهادینه بوده و از استون های ایران سربلند فردا می باشد.
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انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیر روابط عمومی بیمه سرمد تبریك عرض می نماییم.  موفقیت و توفیق 

روزافزونتان را از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

 امیرحسینی
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هوشمندانه شما پیشرفت و توسعه بیش از پیش تحقق یابد.
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متعال توفیق روزافزون جنابعالی را خواستاریم.
 امیرحسینی
جناب آقای مهندس زینلیمدیر مسئول و سردبیر نشریه  اقتصاد و بیمه

مدیرعامل محترم شرکت کویرتایر
مصیبت وارده را تســلیت عرض نموده و برای جنابعالی و سایر 
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خسرو اميرحسيني
انقالب پیروز شــد، چون با هم بودیم،نقطه ی وصل چپ و راســت در میان ما وحدت كلمه 
بود، هم مانند هم قطارانم نه سهمی می خواستیم و نه مواجب طلب می كردیم. هر سنگری 
كه از دژخیم می ســتاندیم داشــته ی آن را در محلی كه پشت مدرسه رفاه تعیین شده بود 
مــی گذاردیم )روحانی جلیل قــدری بنام ناطق نوری امین آن بود( و به فتح ســنگر دیگر 
می رفتیم. به همان سیاســت بود كه زنان و مردان دســت در دست هم به پیش می رفتیم. 
هدف بازســتاندن همه اهرم های دژخیم بود از ژاندارمری و خانه های امن ســازمان امنیت 
تا زندان و پادگان ها، نه گارد جاویدان جلودارمان شــدند نه ســاواک مخوف كه ما بودیم و 
فرمان پیشوا. درب زندانها گشودیم و زندانیان را آزاد كردیم آزاد شده ها از زندان می سرودند 
مــی رویم و برنمی گردیم و زندانی آزادی بهاری در قلب زمســتان ســرد را حس می كرد.

ایران آزاد شد، سرود ایران، ایران آزاد فضا را پُر كرده بود و جهان به دیده لطف، ملت قیام كرده ما 
را می نگریست. نهضت های كشورهای مسلمان نسخه دكترین ما را در دستور كار خود گذارده 
بودند و سفیران نهضت ها در رفت و آمد ایران اسالمی از هم پیشی می گرفتند از یاسر تا ماندال 
و ... رفت و رفت تا شورای انقالب شکل گرفت ، قوه مجریه انتخاب شد و قضا به اهلش داده شد.

زندان نبود چون الت، لوطی شده بود و طرار عیار، فتوت و جوان مردی موج می زد. قانون نهادینه 
گشته و ایران آزاد با مردمانی آزاده در انقالب اسالمی پیروز شده بودند و ما خدمت آغازیدیم.

شــورای انقــالب تشــکیل دادیم كه قانــون انقالبی وضع كردنــد و برای انســجام درونی 
شــهرها و جلوگیری از خودســری ها كمیته گذاردیم. شــورای انقالب نخست وزیر بر قوه 
مجریــه گمارد و نظام قضایی شــکل گرفت. پیام انقالب برای ایرانی آباد و آزاد را به لشــکر 
جهادســازندگی بردیم و در دشــت و دمن و كوه، در بیابان و مزرعه و قنوات، در مســجد و 
میدان و لشــکر، جهاد سازندگی بدون هیچ چشــم داشتی بخدمت نشستیم. در مطبوعات 
طشــت پُــر از پول در مســیر كاركنــان گذاردیم كه هر كس بــه قدر نیاز زان برداشــت 
كنــد! نــه دفتری، نه حســابداری و نه ترازنامــه ای، هیچ نبود جز اخالص و بی آالیشــی. 
امانتدار می گفت: برداشت از طشت نسبت به دفتر و دستک یک به 15 می بود.یاد باد آن روزگاران را یاد باد.

هیــچ تیری زآن تفنگ كه با ُگل درون لوله آن رنگ عشــق گرفته بود از پادگان آمده خارج 
نشــد هر چند سرود انقالب در كوچه و برزن بر ســر زبانها بود و نظام اسالمی در دل و جان 
رخنه كرده بود و هر آن چیز و هر آن كس كه فرمان از پیشوا داشت بر چشم ما می نشست.

از شورای انقالب و فرمان انقالب آهسته، آهسته به همه پرسی و صندوق رای رفتیم. انتخابات 
برگزار شــد و انقالب به قولی به دمکراتیک بودن هم روی كرد و مردم ساالری و دموكراسی 
آغازید و آدمها را با مدرک و گزینش بر مصدر بردیم. در این مســلخ، اولین گلوله را به سینه 
ســرباز نشــانه و دومی بر روحانی و ســومی و چهارمین گلوله كه جایش را به انفجار داد. از 
ورزشگاه شروع شد و به حزب رفت و بعدتر به دفتر ریاست جمهوری رسید. خیلی از مخلص 
ها، دل پاک ها، متعهدها و متخصص ها را از دســت دادیم.دیگر آن سر قطاران نبودند و عده 
ای سودجو انقالب را رها و سهم خواه شدند، هر یک چیزی را می كشیدند و خون دل خوردن 
ها آغاز شد. این بالی سهم خواهی چنان بی مرز گشت كه به منسجم ترین و مودب ترین و 
موقرترین منفذهای مقدس هم رخنه كرد و ســهم را با قهری خواستن »كودتا« یکروز و روز 
دگر با داس شیطانی بر پیکر این مرز افتاد ند و چنان از بن كندند كه در به روز تک دشمن، 
برابر حمله صدام در جنوب تنها یک تانک آماده رزم داشــتیم و یک ســروان شریعت جوان.

ارتش از درون تهی شد و تنها چرخش این بازمانده با غیرت از آن، چون مسلم بن عقیل كه 
در كوچه و میدان كوفه می غرید، تا نقش داشت حافظ بود و تا اینکه خون سرخش در شنی 
تانک به جا ماند صدامیان میدان خالی یافتند و به تازیدند و ما را هشت سال گرفتار كردند. 

شرح این هجران و این خون جگر  این زمان بگذار تا روز دیگر
امروزه مجلس شورای اســالمی در حوزه مقننه و دولت در حوزه مجریه و 
نامه مقام قضایی به مقام معظم رهبری هیچ یک از جنس كاســه انقالب 

نیســت، آن زمان كه دل پاک، دســت كوتاه می داشت روز پسین 
بــود و امروز دســت دراز نه به خزانه رحم می كنــد و نه خزانه دار 

امین می گذارد . شــوربختانه كه درب شکسته زندان 
تعمیر شد! نوســازی شد و پُر پُر از زندانی گشت 

كه چوبــه دار هم زین عمل گریســت.
كفن از گریه غسال خجل
پیرهن از رخ وصال خجل

براســتی كه انقــالب را نفهمیدیــم و در فردای پیــروزی، انقالب 
را به مســلخ ســهم خواهــی كشــیدیم. تا كی مــی خواهیم 

حیرانیــم. و  حیرانــم  آن  در  بســازیم،  زیــن  زآن 
عیــان  خاطــره  زیــن  مــا  مســلمانی  نقــل 

اســت كــه اگــر انقالبــی مــی ماندیم؛ 

صداقــت و راســتی ، ایمــان و درســتی بــر جهــان زر و زور تحمیــل مــی كردیــم.
یکجور می خواستیم و یکجور دیگر شد. بقول لسان الغیب حضرت حافظ چون به خلوت می 
رود آن كار دیگر می كند و امروز كه زآن روزها چهل ســال بگذشــته و در اربعین حسینی و 
اربعین انقالب به انتظار نشستیم تا صدفی صافی شویم! صوفی و صافی به كنار كه همه می 
دانیم خوش نمی خرامیم چون این ره كه ما می رویم به تركســتان است. آن كودک 9 ساله 
من كه سردر دفتر مشق می داشت و با چکمه دژخیم روبرو شد تا آدرس پدر دهد آنروز نالید 
ولی نشانی نگفت. اما  امروز در سن میان سالی پرسان است كه كشیدن آن درد پهلو مزدش 
حیات پدر شــد ولی امروز خجالت كودكم را چه كنم؟؟؟  چه بگویمش به شهریه  مدرسه و 
در سفره تهی خانه. آن خون دل خوردن به بهای چه بود!!! بخوانیم آن خاطره را صد بار دیگر.
* راه رفته درست نیست بر ادامه آن اصرار نکنیم كه اگر هم شما بخواهید نمیتوانید به سرعت شرایط 
اقتصادی را تغییر دهید. می دانید و می دانیم كه حتی یک همسایه بی طمع نمانده كه دوست ما باشد. 
* فشار جهانی روز به روز بیشتر خواهد شد و وضعیت اقتصادی بدتر، لشکر بیکاران انبوه تر، 
نیروهای بریده بیشــتر و به سرنوشت و نزول نزدیک تر می شویم چرا بنام اینکه میخواهیم 
آزاد و مســتقل باشیم چنان رفتار و سیاســتی اعمال كرده ایم كه هم اكثریت مردم كشور 
خودمان سیاســت ها را قبول ندارند و هم مردمان سایركشــورها با ما دشــمن گردیده اند. 
* این چه استقالل و آزادی و رفاه است كه به امید رسیدن به آن سال ها كشور و ملت را گرفتار سیاست 
خود كرده و همه دنیا را با خود دشمن ساخته ایم و بعد چهل سال  هنوز نه تنها هیچ آرامش و آسایشی 
برای ملت نداشته بلکه روز بروز بدتر و فقر و اختالف طبقاتی واختالس بیشتر شده است و میشود. 
* مگر كشورهایی كه دارای استقالل و آزادی و رفاه اجتماعی هستند بمانند آلمان و ژاپن و كره و امثال آن،

  آنرا با دشمن تراشی و مرگ بر این و آن بدست اورده اند. 
این رفتار و سیاست ها است كه موجب شده است كه این همه دشمن داشته و هر ناكار آمدی 
خود را با آن توجیه كنیم. تیغ و درفش و دشنه و گلوله و سانسور و زندان اگر كار میکرد خیلی 
ها در بهار عربی خزانشــان نمی رسید كه در كشتن و به زندان افکندن از هیچ باكشان نبود! 
بایست با ملت خود و دنیا تعامل و گفتگو كنیم آن هم دوباره و با طرحی و اندیشه ای متفاوت.

* وعده های اغفال كننده و آمار دروغ ندهیم و سیاست جهانی خود را تغییر دهیم، ملت ایران بزرگ 
و بالغ است. صدا وسیما ! میلی شده نه ملی. صدا و سیما چشم در چشم مردم مثل وزیر تبلیغات 
صدام كه تا ثانیه آخر رجز پیروزی میخواند! ملت را نا اهل می داند... )این خود حدیثی مفصل دارد(
* آدم هــای رانــت خوار،مفت خوار و ریا كار را حذف كنیم كه همین آدم ها اوضاع اقتصاد و 

سیاست را به اینجا كشانده اند. 
دیگر نمی شود مردم را به زور به خانه فرستاد؟اینترنت را قطع كرد؟ شعار داد و شعور را به حاشیه 
راند؟ اگر می شود بسم اهلل و اگر نمیشود كه هر عقل سلیمی با بررسی شرایط میدانی- منطقه 
ای و جهانی میگوید نمی شود، پس فکر دیگری باید كرد پیش از آن كه كار از كار گذشته باشد. 
* شاه روزی گفت صدای رعد انقالب ملت را شنیده است كه برق آن پیشتر خرمن حاكمیت را سوزانده بود

* اینجا ایران است، سوریه نیست. اینجا سرزمین كاوه و  آرش و بابک و یعقوب لیث صفاری و ابومسلم 
است. اینجا غرور ملی بیداد میکند و وقتی ملت رگ غیرت اش بجنبد دماوند را جا به جا میکند!
جنگل ها را بیابان، رودخانه ها را خشک و دریاچه ها كویر گردید! دایره ی خودی و غیر خودی 
چنان تنگ گردید كه كسی كنارمان نمانده. مانده یا دكل می برند یا هر روز به چند هزار میلیارد 
اختالس را به سطوح باالتری می بردند وكارخانه های ورشکسته یا بدون ماده اولیه و كارگران بدون 
حقوق را ریاست كه خیر برده داری می كنند. مخلص آنکه كفگیر ها همه به ته دیگ خورده است.
* آقایان محض نجات ایرانمان هم كه شده ریل عوض كنید! این راه بن بست است .این به خیابان آمدن 
ها واكسن نیست، ایمن نمیشویم. اوضاع خراب است. سال78 یا 88 نیست كه مردم بروند ده سال 
بعد بیایند. میلیون میلیون جوان تحصیلکرده بیکار را در پستوی خانه ها محبوس نمی توان كرد..! 
* نسل اینترنت و ماهواره را نمیتوان با زناكار خواندن نارنگی و والیی بودن بادمجان توجیه كرد! 
موی زنان  را مشکل الینحل شمرده و رابطه با دنیا را تا سرحد معضل ناموسی ناملموس 
گرداندیم كه عاجز شــدیم از حل آن»تو بگو در نازلترین بخش شركت در مسابقات 
ورزشی«. بجای جلوگیری، ریا كاری رواج داده و بر راد مردی خراج سنگین نهادیده 
شد. دولت قبل با توسل و  دست به دامن جن گیر و رمال و ساحر تا جاهایی تاخت. 

اما دیگر بس است..! 
كارد به استخوان رسیده است!

سید خراســان را تنها گذاردیم. بازگردیم و نفس مسیحای 
او را بــه جان بخریم. مردم پیشــوا را به جان قبول دارند 
و امتحــان پس داده اند، این اشــرافیت شــما اگر 
حسین)ع( را سر برد ) زنی خون خدا ایی را پیامبر/ 
زن و پیغمبری اهلل اكبر( ولی خون حســین قیام 
می شود و از بُن ریشــه می خشکاند ... باور كنید.
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شرکتی پرآوازه و بین المللی
یادآور نام نامی ایران

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت حفاری شــمال 
)ســهامی عام( در تاریخ 97/04/31 در محل سالن همایش 
هتل المپیک تشکیل شد.در این مجمع كه با حضور بیش 
از 90/5 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای 
وحید باقری كه جنابان ســیدرضا حسینی و حمیددیانت 
پــي در مقام نظار اول و دوم و آقای حمیدرضا گلپایگاني به 
عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. درادامه با قرائت گزارش 
هیات مدیره به مجمع توســط مدیرعامل شركت مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1396/12/29 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول مــاده 129 وبا 
تقسیم سود 53 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

مفید راهبر  به عنوان بازرس قانونی و حســابرس شــركت 
و   مفید راهبر  به عنــوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.

مدیر عامل موفق مجموعه در گزارش جامع خود به مجمع 
نشینان اهم فعالیتها و دستاوردها و نقطه نظرات مطرح در باب 
عملکرد شركت را به سمع و نظر سهامداران رساند. مهندس 
گلپایگانی با اعالم اینکه قیمت نفت با قیمت دستگاه دكل 
های نفتی رابطه مستقیم دارد افزود درصورت كاهش قیمت 
نفــت قیمت دكل های نفتی كاهش می یابد زیرا با كاهش 
قیمت نفت ، استخراج نفت مقرون به صرفه نیست و درنتیجه 
دكل ها بیکار می شــود و در نتیجه با افزایش عرضه قیمت 
آن كم می شــود ولی با افزایش قیمت نفت جریان برعکس 
می شود هر چند با توجه به تحریم ها مشکالتی حادث می 
شود ولی با این حال با تدابیر و تمهیدات اندیشیده شده برای 
تبدیل تهدیدها به فرصت در سال 97 از جمله آنکه شركت، 
برنامه  100درصدی افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده 
ی نقدی سهامداران دارد. مهندس گلپایگانی مدیرخوش فکر 
شركت در ادامه و پیرامون اهم اقدامات مهم سال 96 به تمدید 
قرارداد با شركت نفت مركزی، عقد قرارداد جدید با شركت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب اشاره كرد و افزود در راستای توسعه 
بازار خارجی می توان اقدام به گشایش شعبه شركت حفاری 
شمال در كشور عراق، مذاكره برای اخذ قرارداد حفاری 6 حلقه 
چاه با همکاری شركت IDC، مذاكره با شركت های معتبر در 
بازار عمان و حضور در مناقصه حفاری 22 حلقه چاه در میدان 
میسان را به عنوان اقدامات و دستاوردهای سالی مالی مورد 
گزارش مان ذكر نمود. وی با اعالم اینکه در راستای باال بردن 
بهره وری و راندمان كاری در ســال 96، با تمركز بر كاهش 
هزینه نیروی انسانی توانستیم ظرف مدت شش ماه18 میلیارد 
تومان كاهش هزینه را در شركت حاصل كنیم از استمرار دیگر 
تدابیر خود برای كاهش هزینه های جاری سخن راند و اضافه 
كرد از جمله آنکه مدیریت شركت در سال 97 برای كاهش 
هزینه های مالی برنامه تسویه تسهیالت از محل فروش دارایی 
های راكد و غیرمولد و اقدام به جابجایی تســهیالت گران با 
تسهیالت ارزان قیمت تر را درنظر دارد. پایان بخش گزارش 
این مدیر الیق تشریح برنامه های آتی برای سال مالی آتی بود.
اجازه می خواهیم از  مدیرعامل فرهیخته، مدیر ارشد مالی 
پاكدست و مدیر روابط عمومی كه به گرمی پذیرای اهل مطبوع 
و خبرنگاران بودند كمال قدردانی و تشــکر را داشته باشیم.

پیام هیات مدیره
یکبــار دیگر، چرخش ایــام و پویش تقویم، مــا را به آنجا 

رســاند كه دیگربار در محضر عزیزان و گرامیان، سهامداران 
ارجمند در مجلســی گرد هم آییم و عملکــرد بزرگترین 
شــركت حفاری خصوصی، و اولین و تنها شــركت حفاری 
بین المللی ایران، شركت حفاری شمال را به نظاره بنشینیم. 
خداوند منان را شــاكریم كه توفیق عطا فرمود تا در كوران 
حوادث و مشکالت گریبانگیر شركت، صنعت حفاری و كشور 
جمهوری اسالمی ایران، بتوانیم همچنان سازمان ارزشمند 
حفاری شمال را پرچم دار فعالیت بخش خصوصی در حوزه 
حفاری نگاه داریم و پرتوان و پرتالش، در مسیر دستیابی به 
اهداف شركت و كمک به نیل اهداف كالن ملی، پیش رویم. 
خرسندیم در ســالی كه از طرف رهبر عظیم الشأن انقالب 
اســالمیمان، به نام حمایت از كاالی ایرانی نام گرفته است، 
كاالی خود را كه همانا تولید خدمت در صنعت حفاری با تکیه 
بر توان ایرانی است به نحو احسن ارائه نماییم و چونان شركتی 
بالنده، در راه رفع قصورها و تقصیرها كوشا باشیم. امید آنکه 
بتوانیم مؤثرتر از پیش، پیشتاز تولید این خدمت ایرانی باشیم. 

و مراتب سپاس و قدردانی خود را تقدیم سهامداران و ذینفعان 
عزیزی میداریم كه با حسن اعتماد خود، موجب دلگرمیمان 
شــدند تا هر كجا هم كه طوفان مشــکالت و نامهربانی ها، 
میرفت تا كشتی این سازمان را با تالطمی سهمگین درهم 
شــکند ، بر راهبری این مســیر فائق آییم و به سالمت یا با 
كمترین میزان لطمات، از گرداب وقایع نامالیم گذر نماییم. 
همگانی كه در صنعت حفاری دســتی بر آتــش دارند، یا 
بواسطه ســرمایه گذاری یا تحقیق و مطالعه یا عالقمندی 
بــا آن در ارتباطنــد، نیک با تحوالت جهانــی و در مقابل، 
تحوالت داخلی این صنعت در ایران، آشنایند. بخوبی واقف 
هستیم كه سیر كاهشی و افزایشی تقاضا برای دستیابی به 
ذخایر غنی و ارزشــمند نفت و گاز در جهان چه مسیری را 
پیموده و در مقابل، نمودار تقاضای اســتخراج و استحصال 
در داخل ایران، در ســالهای گذشــته، و پــس از برجام و 
اتفاقات اخیر در این حوزه چگونه ترســیم شــده اســت. 
از آنجــا كه یکی از مهمترین عوامل موثــر در اقتصاد ایران، 

اســتحصال این ذخیره زیرزمینی می باشد؛ لکن سیاست 
گذاریهــا و تصمیمــات كالن و اوضاع منطقــه ای و بین 
المللی بر گســتره این بازار و به تبع آن، سهم رقبای حاضر 
در این صنعت اثرگذار اســت و می تواند تهدید ها و فرصت 
هــای متعــددی را در پیش روی شــركت ها قــرار دهد.
در چنین شرایطی، تمام تالش خدمتگزاران شما عزیزان در 
شركت حفاری شمال بر آن بوده تا سهم این شركت از بازار 
حفاری ایران، همچنان در حد نهایت سهم بماند و در شرایطی 
كه بسیاری از دكلهای حفاری، چه در حوزه خشکی و چه در 
حوزه دریایی، طعم روزهای بیکاری را می چشند، همه ناوگان 
حفاری این شركت، در خدمت صنعت نفت، فعالیت نماید. و 
در كنار این مهم، آن نگاه بلند و دوراندیش كه حضور شركت 
حفاری شمال را در بازارهای بین المللی در نظر داشت كماكان 
با استوار و ژرف نگر ادامه یافت و نه تنها به لطف ایزد منان، 
علیرغم دشمنی ها و كارشکنی های فراوان، اجازه ندادیم بازار 
فعلی خود را در فضای بین الملل از دست دهیم، با جدیت، در 
حال توسعه این بخش از بازار كار میباشیم و امیدواریم همه 
این تالش ها، منجر به افزایش سهم تنها شركت حفاری بین 
المللی ایران از بازار جهانی شود تا بتوانیم كاالی خدمتی ایرانی 
خود را نه تنها در داخل، كه به كشورهای دیگر نیز صادر نماییم. 
تا این لحظه كه در خدمت شما گرامیان هستیم- مشکالت 
مختلفی را پشت سر گذاشــته ایم! مشکالت بازارهای بین 
المللی ناشی از حضور رقبا، كاهش نرخ قرارداد های حفاری، 
طوالنی شــدن وصول مطالبات و همچنین سیاســتهای 
استکباری دول غربی در موضوع تحریم های ناعادالنه از یکسو 
و مشــکالت داخلی كه آنها نیز هم رنگ و بویی از تحریمها 
دارند و هم سیاســتهای كالن ملی، هر یک به فراخور خود، 
چالشــهایی را بوجود آورده است. ما ادعا نمی كنیم كه این 
چالشها هیچ تأثیری بر ما و عملکردمان نداشته؛ كه چنین 
سخنی حتی در سطح ملی نیز واقعیت ندارد! لکن به جرأت 
ادعا می كنیم و بر این ادعا نیز پای می فشاریم كه تمام تالش 
خود را در راستای مدیریت هرچه بهتر این مشکالت و كاهش 
حداكثری اثرات سوء آنها و حتی تبدیل تهدیدها به فرصت 
در راســتای اهداف سازمان نمودیم و البته، این حقیقت كه 
شركت حفاری شــمال، كماكان هم سهم حداكثری خود 
را فعاالنه در بــازار داخلی حفظ كرده و هم در حال افزایش 
ســهم از بازارهای بین المللی اســت، گواه این مدعاســت! 
آنچه شركت حفاری شمال در سالی كه گذشت مورد توجه 
و سرلوحه كار خود قرار داد تمركز بر مدیریت صحیح منابع 
و در كنار آن اســتفاده حداكثری از ظرفیت های شــركت 
بوده اســت.در این راستا سیاســت های مالی اتخاذشده در 
یک ســال گذشته، در كنار حفظ قرارداد ها و اصالحاتی كه 
در حوزه مدیریت منابع انسانی ، فرآیندها و زیرساخت های 
شــركت صورت پذیرفت، و رویکــرد جدیدی كه منجر به 
حضور نیروهای جوان تر و بانشاط تر در رده های مدیریتی 
سازمان گردید، همگی موجب شدند كه بتوانیم وضعیت نه 
چندان مناسب اما انشــاا... موقتی این صنعت را با كمترین 
لطمه پشت سر گذاریم و امروز، در پیشگاه شمایان و در این 
جمع ارزشمند، سربلند حاضر باشیم. امید كه الطاف الهی در 
مسیر پیش رو و ایام آتی نیز همچون گذشته مشمول حال 
ســازمان بزرگ حفاری شمال و ذینفعان آن باشد و بتوانیم 
با تالش و جدیت كاركنان، درایت و اندیشــه ورزی مدیران 
و حمایت ســهامداران، به مراتبی بس باالتر از آنچه اكنون 
هستیم، دست یابیم و ركوردهای این میدان را ارتقا بخشیم.
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شفافیت عملکرد در مدیریت مهندس محمود مخدومی
تقسیم 150 ریال سود به ازای هر سهم تاپیکو

مجمع عمومی عادی ســالیانه شركت ســرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي 
تامین)ســهامی عام( مورخ 1397/05/30 در محل مركز همایشهای بین المللی 

پژوهشگاه صنعت نفت، سالن اصلی تشکیل گردید. 
در ایــن مجمــع كه با حضــور 91/71 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بــازرس قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقــای بهروز خالق 
ویــردی بــود، كه جنابان وحیــد رجبیان و فرخ ســمیعی در مقــام نظار اول 
و دوم و آقــای محمــود مخدومــی به عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائــت گزارش هیات مدیره بــه مجمع مربوط به اهــم فعالیتهای 
صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 1396/12/29 و پس از اســتماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  
تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقســیم ســود 

150 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.
پیام هیات مدیره 

با ســپاس فراوان از حضور و همراهی ســهامداران و 
حاضرین محترم در مجمع عمومی عادی سالیانه شركت 
سرمایه گذاری نفت و گاز وپتروشیمی تامین،)تاپیکو( 
گزارش فعالیت هیات مدیره برای ســال مالی منتهی 
به 1397/02/31 كه حاصل تالش و فعالیت یکســال 
مدیران و كاركنان این شــركت می باشد را به مجمع 
عمومــی عــادی صاحبان ســهام تقدیم مــی دارد. 
شركت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 
)سهامی عام(، در ســال مالی منتهی به 1397/2/31 
به منظور دســتیابی به شــاخص های مالی مناسب و 
در نتیجه ســودآوری مطلوب برای سهامداران محترم 
با لحاظ نمودن تداوم فعالیت شــركت با انجام افزایش 
ســرمایه 87 درصدی از محل آورده نقدی و مطالبات 
حال شده سهامداران برای جذب سرمایه گذاری های 
جدید توانســت نســبت به مواجهه با تبعات آشفتگی 
بازارهای مالی در سال گذشته اقدام نماید؛ و با سیاست 
گذاری هــای شایســته در قالب ضوابــط و مقررات 
انضباطــی و اداری و همچنین ســرلوحه قــراردادن 
حمایت از كاالی ایرانی با سربلندی و افتخار سال مالی 
1396 را سپری نماید. بطوریکه شركت با ادامه روند رو 
به رشد خود سالهای پیش، كماكان در زمره هلدینگ 
های پیشرو در بازار نفت، گاز و پتروشیمی كشور قرار 
گرفت. البته آمار و اطالعات و شاخص های ارائه شده 
در بخش های مختلف این گزارش به درســتی شاهد 
این مدعاست. بدون شک حمایت بی دریغ سهامداران 
محترم از برنامه و سیاســتهای شــركت در سال مالی 
گذشته نقش بسزایی در به ثمر رسیدن به این تالش 
داشــته و این مســیر با انرژی و توان بسیار زیادی از 
مدیران و كاركنان این شــركت هموار گشــته است.

برنامه های آتی هلدینگ
-   ارتقاء جایگاه شركت در لیست 100 شركت برتر كشور

- عرضه اولیه سهام شركتها در بازار سرمایه و جذب نقدینگی
- اســتفاده از ابزارهــای نویــن تامیــن مالــی از طریــق بــازار ســرمایه

- استفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی به منظور تامین مالی طرح های در دست اجرا 
- نظارت بر اجرای برنامه های تعالی سازمانی در شركتهای تابعه 

-  بازنگری برنامه استراتژیک و استراتژی های پرتفولیو 

-   ایجاد واحد آینده پژوهی در هلدینگ و شركتهای تابعه 
- بازنگری مطالعات و تحلیل بازار صنعت

- برنامه ریزی برای پنجمین دوره رتبه بندی شركت های تابعه شستا
- بررسی توجیه پذیری طرح پتروالفین فناوران 

- بررسی توجیه پذیری طرح خرید سهام مشعل گاز شركت پرسی ایران گاز 
- بررسی توجیه پذیری طرح افزایش سرمایه شركت چوب و كاغذ مازندران

- بررسی توجیه پذیری طرح جامع بازسازی و نوسازی چوكا
- بررسی توجیه پذیری طرح توسعه شركت نخ تایر 

- بررسی توجیه پذیری طرح احداث پاالیشگاه آناهیتا
- بررسی توجیه پذیری طرح های پتروشیمی فارابی 

- بررسی توجیه پذیری طرح واحد GTPP نفت نیک قشم 
 PIIC بررسی توجیه پذیری طرح افزایش سرمایه هلدینگ -

- بررســی توجیه پذیری طرح های توسعه شركتهای 
تابعه هلدینگ انرژی 

- پیگیری تدوین ســایر دســتورالعمل ها، روش های 
اجرایی و فرم های سازمانی 

- پیاده سازی رویکرد مدیریت فرآیندی در هلدینگ و 
ممیزی داخلی دستورالعمل ها 

- پیگیری حضور مناسب شركت های تابعه در جوایز 
تعالی سازمانی 

- طراحی و پیاده ســازی فرم های سازمانی در بستر 
الکترونیک )Paperless( جهــت افزایش بهره وری 

سازمانی
-  آماده ســازی هلدینگ جهت شركت در ممیزی و 

اخذ گواهینامه ایزو 2015: 9001 
-  پیگیری ارتقای هر چه بیشتر كارایی اطالعاتی از طریق 
برگزاری مستمر كمیته BI تاپیکو و رفع چالشهای مرتبط 
-  ایجــاد مقدمــات الزم بــرای احداث فــاز چهارم 
پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس با همکاری شــركت 
ملــی پاالیــش و پخش فــرآورده های نفتــی ایران 
- بررسی و مطالعه احداث پتروشیمی غدیر 2 در ماهشهر 
-  اجــرای طرح تبدیل پروپیلن تولیدی پتروشــیمی 

ایالم به پلی پروپیلن 
-  ایجاد مقدمات الزم برای احداث مشاركتی اوره دوم 

در شمال شرق كشور
-  اجرای طرح ســوم توســعه گروه صنعتی بارز برای 

)TBR(تایرهای باری و اتوبوسی
- تکمیل پروژه تولید كاغذسازی بیستون كرمانشاه

مروری بر برنامه راهبردی هلدینگ
بیانیه چشم انداز و ماموریت هلدینگ

بیانیه چشــم انداز: تبدیل شــدن به شركتی جهانی با 
قابلیــت رقابت پذیری بین المللی و تامین بیشــترین 

ارزش برای ذی نفعان.
ماموریت هــا: شــركت بــر آن اســت در چارچــوب 
سیاست های شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، افزایش و استمرار سودآوری 
و ارزش آفرینــی بلندمدت ســهامداران را از طریق ســرمایه گذاری های داخلی 
و خارجــی در صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی و راهبری تخصصی شــركت های 
تابعــه فراهم ســازد. شــركت در این مســیر به دســتیابی به اهــداف تمامی 
ذی نفعــان، رعایــت اصول علمی مدیریــت، الزامات و قوانین زیســت محیطی، 
ایمنی و بهداشــت حرفه ای و ســایر قوانین حاكم بر كشــور، اعتقاد قلبی دارد.

شركت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی 
تامین )سهامی عام(، در سال مالی منتهی به 
1397/2/31 به منظور دستیابی به شاخص 
های مالی مناســب و در نتیجه ســودآوری 
مطلوب برای ســهامداران محتــرم با لحاظ 
نمودن تداوم فعالیت شركت با انجام افزایش 
ســرمایه 87 درصدی از محل آورده نقدی و 
مطالبات حال شــده سهامداران برای جذب 
سرمایه گذاری های جدید توانست نسبت به 
مواجهه با تبعات آشفتگی بازارهای مالی در 
سال گذشته اقدام نماید؛ و با سیاست گذاری 
های شایســته در قالب ضوابــط و مقررات 
انضباطــی و اداری و همچنیــن ســرلوحه 
قراردادن حمایت از كاالی ایرانی با سربلندی 
و افتخار ســال مالی 1396 را سپری نماید. 
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ارزش های محوری هلدینگ
* قانونمندی

* شفافیت عملکرد
* پاسخگویی

* مسوولیت اجتماعی
* شایسته ساالری

راهبردهای هلدینگ
1- توسعه سرمایه گذاری در حوزه های جذاب 

صنعت
2- توسعه همکاری و مشاركت با شركت های 
معتبــر و صاحبــان ســرمایه و دانــش فنی

3- رســوخ و توســعه بازارهــای داخلــی و 
بین المللی

4-  بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با تاكید بر خلق ارزش
5- ارتقای هم افزایی بین شركت های مرتبط با گروه تامین با تاكید بر خلق ارزش

6- حضور موثر در نهادها و تشکل های مرتبط با صنعت
7- ارتقا و توسعه نظام زنجیره تامین در هلدینگ و شركت های تابعه

8- توســعه سرمایه های انسانی با تاكید بر جذب و نگهداری نیروهای متخصص 
و توانمندسازی آنها

ا- بهبود بهره وری و كاهش بهای تمام شده محصوالت در شركت های تابعه
ب- ارتقا و یکپارچه سازی نظام های اطالعاتی در هلدینگ و شركت های تابعه

مــرور كلی بر وضعیــت و جایگاه 
صنعت نفت و گاز وپتروشــیمی در 

جهان، منطقه و ایران
 با توجه به بررســی های انجام شــده و 
پیش بینی های صنعت پتروشــیمی تا 
سال 2025 ، به طور خالصه مهمترین 

نکات بشرح زیر است : 
- شــدت رقابت در صنعــت با توجه به 
رشــد ظرفیت ها و تقاضا ها و بررســی 

تحلیل صنعت در حال افزایش است. 
-  گزارشات تحلیل صنعت نشان دهنده 
این است كه خاورمیانه با دارا بودن پتانسیل 

قابل توجه می تواند از بهترین گزینه ها برای سرمایه گذاران بزرگ دنیا خواهد بود. 
- انقــالب شــیل گاز مهمترین تهدید آتی برای صنعت پتروشــیمی خاورمیانه 
خواهد بود. در ســال های آتی و نه چندان دور با روی كار آمدن خوراک شــیل 
گاز در امریکا و در دســترس داشــتن خوراک ارزان و بنادر فراوان این كشــور 
به بزرگتریــن رقیــب خاورمیانه در صنعت پتروشــیمی تبدیل خواهد شــد. 
-  تمركــز تملیک و ادغام شــركت هــا در زنجیــره ارزش در مناطق مختلف 
جهــان نشــان دهنــده آن اســت كــه در منطقــه خاورمیانه شــركت ها در 
حــال افزایــش ارزش افزوده خــوراک بــوده و مناطق آمریــکا و اروپا در حال 
گســترش و اتصال بیشــتر محصــوالت میانی بــه بازارهای صنعتی هســتند.

-  در راســتای تغییرات ســاختاری در صنعت پتروشــیمی ، بررسی مشاركت 
های بین المللی و ســرمایه گذاری در بخــش هایی از زنجیره ارزش صنعت كه 
ســود آوری آتی را بصورت پایدار تضمین نماید ضــروری و حیاتی خواهد بود. 
- افزایش در ظرفیت تولید محصوالت نشان دهنده جذابیت محصول برای تولید 
كنندگان در سطح جهان است. لذا بیشترین میزان افزایش ظرفیت تولید در بین 
محصوالت پتروشیمی جهان تا سال 2025به ترتیب به محصول اتیلن 70میلیون تن 
، متانول درحدود 54میلیون تن و پروپیلن و پلی اتیلن حدود52 میلیون تن می باشد.

-  میزان افزایش تقاضا برای یک محصول می تواند نشان دهنده جذابیت مصرف 
آن محصول برای مشتریان را نشان دهد لذا بیشترین میزان افزایش تقاضا دربین 
محصوالت پتروشیمی جهان تا سال 2025به ترتیب مربوط به اتیلن 62 میلیون 
تــن ،پروپیلن 46 میلیون تن ،پلی اتیلن حدود 44میلیون تن ، متانول حدود42 

میلیون تن می باشد. 
-  بررسی نشان می دهد گروه الفین ها و متانول در مجموع باالترین ظرفیت ها 
و عرضه و تقاضای جهانی را در آینده خواهند 

داشت .
افتخارات

- كســب رتبه 17 با معیار سود خالص، كسب 
رتبه 35 با معیار ســود عملیاتي و كسب رتبه 
97 با معیار فروش در بین 100 شــركت برتر 
پتروشیمي جهان در ســال بر اساس ارزیابي 

ICIS2014 موسسه بین المللي
- كســب رتبه 2 با معیار ارزش افزوده، كسب رتبه 2 با معیار سودآوری، كسب 
رتبه 4 با معیار صادرات، كســب رتبه 5 با معیار ارزش بازار و كســب رتبه 13با 

معیار فروش بر اساس ارزیابي100 شركت برتر ایران )IMI100( در سال 93
- كســب عنــوان برتریــن هلدینــگ ســرمایه گذاری كشــور در نخســتین 
كنفرانــس بین المللــي هلدینــگ ایــران و دریافــت نشــان و لــوح تقدیــر
- كســب رتبه برتر در زمینه هم افزایی در نخستین نمایشگاه »تامین اجتماعی؛ 

سرمایه گذاری وتوسعه پایدار«
- كسب نشــان طالیی در دومین دوره 
جشــنواره برتریــن شــركتهای ایران 

)TOPEX( در سال 1392
تاپیكو در یك نگاه

شــركت ســرمایه  گذاری نفــت، گاز و 
پتروشــیمی تامین )تاپیکــو(، یکی از 
شركت های وابســته به شركت سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی )شســتا( است 
كه در یک دوره 13 ســاله،  بسیاری از 
مراحل رشد و توسعه را به سرعت پشت 
ســر گذارده است. سنگ بنای اولیه این 
شركت در بدو تاســیس با سرمایه 10 
میلیون ریال در سال 1381 گذارده شده است و اكنون جمع ارزش دارایی هایش 
به 187.000.000 میلیون ریال می رســد تاپیکو با دراختیار داشتن 32 شركت 
مدیریتي و وابســته اصلي در صنایع نفت، گاز، پتروشــیمي، صنایع الستیک و 
ســلولزي، ســهم قابل توجهي در تولید و اشتغال كشور دارد. هم اكنون بیش از 
18 هزار و ششــصد و هفتاد  نفر بطور مســتقیم در مجموعه شركت های عضو 
هلدینگ تاپیکو مشغول به كار هستند. همچنین تنوع باالي محصوالت تولیدي 
در شركت هاي این گروه بخصوص تولید 10 محصول از 12 محصول پتروشیمي 
در شــاخص جهاني محصوالت پتروشیمي )آیپکس(، این شركت را در رده یکي 
از شــركت هاي متنوع در سطح بین المللی قرار داده است.  همچنین سودآوری 
شركت كه از سال 1387 تا 1392 بطور متوسط ساالنه بیش از 80 درصد رشد 
داشته، نشان از جهت گیری تاپیکو در مسیر توسعه پایدار و رشد پرشتاب است.

با اتکاء به ذخایر عظیم نفت و گاز و نیروی انســانی متخصص در كشور،  رویکرد 
هیات مدیره تاپیکو توســعه ســرمایه گذاری در حوزه های جذاب زنجیره ارزش 
صنعــت نفت و گاز و پتروشــیمی بوده و از گســترش روابط موثــر و برد برد با 
شــركت های معتبر داخلی و بین المللی در حوزه ســرمایه گذاری های مشترک، 
تامین مالی و سایر پیشنهادات ارزشمند و همکاری های موثر استقبال می نماید.
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بورس امسال واقعا بورس بود
شفافیت و رونق اقتصادی در بورس اوراق بهادار

در اقتصاد كشور، بورس یکی از شاخص های اعتباریست و ما بخود می بالیم كه در بازار سرمایه 
امروزی بورس به جایگاه مقتدرترین و شفاف ترین در باالترین سکوی افتخار ایستاده است. 
روز مجمع ساالنه در تاالر زیبای دانشگاه الزهرا مدیرعامل فرهیخته و كاردان، گزارش ساالنه 
را به سمع و نظر سهام داران رساند كه طنین صلوات به پاس خدمت صادقانه تیم كاری بورس 
تهران فضا را عطرآگین كردند. من لم یشکر المخلوق من لم یشکر الخالق از برای مدیران 
ارشد پاكدست و شفافیت مالی مجموعه و دست مریزاد به بچه های خوب روابط عمومی كه 
با آغوش باز اهل خبر را یاری رساندند و تشکر و خدا قوت به همه خادمان اهل بازار سرمایه.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شــركت بورس اوراق بهادار )سهامی عام( 
مورخ 1397/04/24 در محل سالن نور مركز همایشهای بین المللی دانشگاه الزهرا برگزار 
گردید. در این مجمع كه با حضور 80/45 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء 
هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای علیرضا عسکری مارانی بود، كه جنابان سید ابراهیم 
عنایت و مرتضی علی اكبــری در مقام نظار اول و دوم و آقای ابوالفضل متین 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 
1396/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
ســود 80 ریالی به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
رونــد بازارهــای جهانی، نوســانات نــرخ ارز، موضوعات 
سیاســی، تغییــرات نرخ ســود بانکی، تغییــر در نحوه 
ی گزارشــگری مالی شــركت ها و همچنیــن تغییر در 
قیمت های جهانــی از جمله مهمترین عوامــل اثرگذار 
بــر اوج و فرود شــاخص بــورس در ســال 1396 بودند.

 )WFE( براســاس گزارش فرداســیون جهانی بورس ها
ارزش بــازاری بورس های عضو این فدراســیون در ســال 
2017 میــالدی با رشــدی 22/6 درصدی همــراه بوده 
 WFE اســت. در این ســال ارزش معامالت سهام اعضای

با كاهشــی 2/6 درصدی مواجه شده و حجم معامالت ابزار مشتق آنها 0/6 درصد رشد 
یافته است. ارزش معامالت صندوق های قابل معامله در بورس های عضو WFE نیز با 
وجود رشد 5/7 درصدی تعداد این صندوق ها با كاهشی 12/6 درصدی همراه بوده است.
سال 1396 در حالی برای بورس اوراق بهادار تهران پایان یافت كه شاخص كل این بازار 
رشدی 24/7 درصدی را پشت سر گذاشت. مقایسه شاخص های ارزش وزنی و هم وزن 
بورس تهران نشان گر رشد شركت های كوچکتر در ماه های آغازین و رشد شركت های 
بزرگ تر پس از گذشت چند ماه اولین این است كه این تفاوت روند با فراز و فرود بازارهای 
جهانی و روند رشــد قیمت فلزات اساسی در سال گذشته هماهنگ است. در این سال 
ارزش بازار سهام بورس تهران با رشدی 18/8 درصدی از 3/220 به 3/824 هزار میلیارد 
ریال افزایش یافت. مجامه شركت های پذیرفته شــده در بورس تهران در سال 1396 
مبلغی در حدود 305 هزار میلیارد ریال را به عنوان سود تقسیمی برای سهامداران خود به 
تصویب رساندند. بورس تهران در سال 1396 پذیرای هفت شركت جدید با ارزش اسمی 
19/829 و ارزش بازاری 57/370 میلیارد ریال بود. همچنین در این ســال شركت های 
بورسی سرمایه ی خود را به میزان 109 هزار میلیارد ریال افزودند. بدین ترتیب در مجموع 
ارزش اســمی بازار سهام بورس تهران با رشدی 9 درصدی به 1/502 هزار میلیارد ریال 
رسید. ارزش كل معامالت اوراق بهادار در بورس تهران به 643 هزار میلیارد ریال رسید.

رشــد فزاینده ی ارزش معامالت اوراق مشــتقه و صندوق های قابل معامله از ویژگی 
های بازار در ســال 1396 بود. در ســال 1396 ارزش معامالت اوراق مشــتقه با رشد 
897 درصــدی از 60 به 598 میلیارد ریال بالغ شــد و معامــالت صندوق های قابل 
معامله نیز با رشــد 170 درصــدی از 7/412 به 20/015 میلیــارد ریال افزایش یافت.

با سرانجام رساندن ارتقای سامانه ی معامالتی بورس تهران، تبدیل پروژه ی ساختمان 
بورس تهران به یک دارایی ارزشمند، بازنگری در سند راهبردی بورس اوراق بهادار تهران، 
كاهش كارمزد معامالت، انتقال وظایف مرتبط با ناشران از سازمان بورس به شركت بورس 
و اصالح نظام توقف و بازگشایی نمادها، تبدیل گزارش پیش بینی درآمد به گزارش تجزیه 
و تحلیل مدیریت براساس استانداردهای بین المللی كه به بهبود انتشار اطالعات شركت 
ها انجامید، كاهش زمان تسویه معامالت سهام و اجرایی شدن معامالت بر خط اختیار 
معامله از دیگر رویدادهای پراهمیت بازار ســرمایه در سال 1396 به شمار می روند كه 
بورس اوراق بهادار تهران آنها را به انجام رســاند یا در انجام آنها مشاركتی فعال داشت.
هیات مدیره ی بورس اوراق بهادار تهران برنامه ی عملیاتی خود در راستای پذیرش شركت 
های جدید ، بررسی، طراحی و راه اندازی ابزارهای مالی نوین، افزایش نقدشوندگی و تنوع 
بخشی به بازارهای اوراق بهادار را در سال پیش رو با جدیت مورد پیگیری قرار خواهد داد.
بــورس تهران الزم می داند تالش تمامی فعاالن سیاســی و اقتصادی كه در توســعه 
ی بازار ســرمایه ی ایران می كوشــند را قدر دانسته و خود نیز با آگاهی از جایگاه مهم 
و تاثیرگذارش با بهره مندی از تجارب گذشته و همراهی و همدلی تمامی اصحاب بازار 
ســرمایه به تالش بــرای ارتقای اقتصاد ایــران ادامه دهد.  

اهم اقدامات به عمل آمده در سال 1396
- انجام امور برنامه ریزی و كنترل پروژه در حوزه های مختلف 
مدیریت پروژه و ارایه گزارش های وضعیت پیشرفت پروژه 
به كمیته ساختمان و هیات مدیره جهت اتخاذ تصمیمات 

راهبردی
- مدیریــت و كنترل امور برنامه ریزی، فنی و مهندســی 
و اجرایی كلیه پیمانکاران پروژه توسط تیم مجری طرح با 

هماهنگی دستگاه نظارت
- تهیــه گزارشــهای مــورد نیــاز شــامل گــزارش 
معرفــی پــروژه، گــزارش توجیــه فنــی و اقتصــادی
- پیگیری فعالیت های اجرایی پروژه توســط پیمانکاران و 
تامین كنندگان به منظور تکمیل نهایی ساختمان برابر مفاد 

قراردادهای منعقده
- پیگیری برقرار انشعابات برق، آب، فاضالب، گاز و تلفن

- پیگیری و پاسخگویی به موارد مطروحه از سوی شهرداری منطقه 2
- نهایی نمودن طرح های تکمیلی و نقشه ها در حوزه معماری، تاسیسات مکانیکی و 

تاسیسات الکتریکی تهیه شده توسط مشاوران و پیمانکاران
اهم اقدامات پیش رو در سال 1397

- بررسی طرح ها و جزئیات اجرایی و همکاری در امور مربوط به تحویل موقت و قطعی 
عملیات اجرایی پیمانکاران

- انجام امور قراردادی مربوط به رسیدگی به تاخیرات پیمانکاران، تمدید قراردادها، تحویل 
موقت و قطعی كار از پیمانکاران

- انعقاد قرارداد خرید تجهیزات سالنهای كنفرانس و هیات مدیره
- انعقاد قرارداد خرید تجهیزات UPS ساختمان

- انعقاد قرارداد خرید تجهیزات سالنهای كنفرانس و هیات مدیره
- انتخاب تامین كننده سیستم نمایشگر تاالر بورس و انعقاد قرارداد

- برگــزاری مناقصــه و انتخــاب پیمانــکار جهــت اجــرای مبلمان تــاالر بورس
- انتخاب مشــاور و پیمانکار بخش اكتیو و امنیت دیتاسنتر و برنامه ریزی بهره برداری
- انتخاب و انعقاد قرارداد با شــركت ذیصالح جهت مطالعه عارضه ســنجی ترافیکی

- پیگیری اخذ پایان كار و مجوز بهره بردرای ساختمان از شهرداری
- تحویل و راه اندازی تجهیزات پروژه )چیلر، آسانسور، BMS، تصفیه خانه آب خاكستری، 

آشپزخانه و رستوران ، ...(
- برقراری انشعابات آب و فاضالب، برق؛ گاز، تلفن

- راه اندازی و بهره بردرای نهایی از ساختمان
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 در باب شركت پارس سویچ به عنوان یک شركت پیشرو و دانش بنیان در صنعت برق و الکترونیک 
با پتانســیل باالی عملیاتی كردن هر پروژه سخت بین المللی و پیرامون ناخدای دانشمند آن 
مهندس بیات كه سکانداری در مدیریت او برندی است آشنا و حسابهای دقیق و شفاف جناب 
رهنما همین بس كه می بالیم از اینکه از خارج برای كسب دانش بچه های ما در سایه مدیران 
آبدیده شان، دیگر صنعتگران چین و ماچین در صف نوبت هستند.  مهندس بیات در بخشی از 
گزارش خود به مجمع با اشاره به تحریم ها، ریسک ها و معضالت پیش رو به فرصت ها و نقاط 
قوت شركت اشاره كرد و افزود: در مقابل ریسک های اعالم شده، پذیرش سه گروه از محصوالت 

LTB شركت یعنی 1-كلید قدرت فشار قوی - كلید قدرت
2-كلید قدرت خالء فشار متوسط VP4E  3-سکسیونر گازی سرتیری قابل قطع زیر بار سکسیونر 
PGL  بعنوان محصوالت دانش بنیان، امیدواری بیشتری را برای برخورداری از حمایت های قانونی و 
مزیت های مرتبط ایجاد نموده و ضمن تائید، در سایت شركت های دانش بنیان درج گردیده است.
تشریح اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی مورد گزارش و دستاوردهای حاصل بعنوان 
فرصت از دل تهدیدها دیگر بخش های گزارش این مدیر موفق را تشکیل می داد و اعالم برنامه 

های آینده شركت مبنی بر: 
الف( گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی 

به انواع تولیدات
ب( پیگیری تامین نیازهای دوساله قطعات وارداتی شركت 

بمنظور استمرار تولید.
ج( تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید پایان بخش 
گزارش مدیریت ارشــد مجموعه بود كه به سمع و نظر 

سهامداران رسید.
مجمع عمومی عادی سالیانه شركت پارس سویچ )سهامی 
 عام( مورخ 1397/4/31 در محل سالن برج سپهر ساعی 
برگزار شــد. در این مجمع كه با حضور 96/22 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی 
برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای علی اكبر یاوری بود 

كه جنابان داود عابدی و مشهود رهنما در مقام نظار اول و دوم و آقای ولی اهلل بیات به عنوان دبیر 
مجمع انتخاب گردیدند. در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیت های 
صورت پذیرفته طی ســال مالی منتهی به 1396/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و 
بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورت های مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 1000 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

آزمون پرداز ایران مشهود  به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شركت و   بهمند  به عنوان بازرس 
علی البدل انتخاب گردید.

پیام هیات مدیره
مرور كلي بر وضعیت صنعت مربوط در سال مالي مورد گزارش و سال جاري

محصوالت برنامه ریزي شده شركت در سال مورد گزارش علیرغم وجود تقاضا، از چند ناحیه با 
چالش جدي مواجه بود

- تداوم محدودیت ها در تامین نیازهاي وارداتي، علی رغم اجراء برجام و گشــایش نسبی و این 
موضـــوع براي ســـال 97 بمراتب سخت تر پیش بیني مي شود.

- علیرغم كاهش محدودیت ها در تامین نیازهای وارداتی، فرایندها با شرایط قبل از تحریم تفاوت 
جدی داشت كه براي سال97 فعالً غیر قابل پیش بیني، ولي شرایط سختي پیش بیني مي شود
- ضرورت خریدهای نقدي و بعضاً پرداخت معادل تا صد درصد ارزش اقالم وارداتي، مشکالت 
هزینه اضافي در حواله پول از طریق صرافي ها و نداشتن حساب در بانک مورد تایید فروشندگان.
- مشکل دریافت مطالبات از مشتریان، در كنار ضرورت انجام تعهدات پرداختي به سیستم هاي 

بانکي و دولتي بخصوص سازمان خصوصی سازی.
نامشــخص بودن شــرایط و روابط تجاري بــا اروپا و آســیاي دور پــس از دوره هاي تعیین 
شــده 3و 6ماهه براي فعال شــدن تحریم هاي ســابق و احتمال وضع تحریم هاي جدیدتر.
- ضرورت برنامه ریزي در تامین نیازهاي وارداتي براي میان مدت كه به نقدینگي بیش از طرفیت 

شركت نیاز خواهد بود.
- ا ستمرار تمایل به ا ستفاده از تجهیزات وارداتي به بهانه هاي مختلف از طرف مشاوران و كار 

شناسان و تالش براي مقابله با این انگیزه
- و در نهایت امیدواری به بهبود گرایشات به سمت استفاده از كاالی تولید داخل در سال 1397 با 

تمركز به شعار سال و محدودیت های جدید ناشی از خروج آمریکا از برجام 
مرور كلي بر جایگاه شركت در صنعت و وضعیت رقابتي آن در سال مالي مورد گزارش و سال جاري

همچنان كه در ســال هاي گذشــته هم به عرض رسیده شركت پارس ســویچ در مقایسه با 
تولیدكنندگان محصوالت مشابه داخلي، با اتکا به ساخت داخل قابل قبول، بي  رقیب می باشد و 

عمده رقیبان شركت واردكنندگان محصول می باشند.
استمرار فعالیت هاي تولیدي شركت با اتکا به توان ساخت داخل و برنامه ریزي تامین مواد در شرایط 
تحریم، بیانگر صحیح بودن رویکرد حمایت از تولید داخلي توسط مسئوالن عالي نظام می باشد، 
مقاوم بودن صنعت در روزهاي سخت تحریم و محدودیت ها نتیجه طبیعی این تصمیم می باشد و 
گرایش شركت در هرچه بیشتر تالش نمودن براي كاهش وابستگي و افزایش توان ساخت داخلي، 
همسویي سیاست هاي تولیدي شركت با سیاست هاي كلي نظام و اقتصاد مقاومتی را تایید مي نماید.
دانش بنیان شناخته شدن بخش قابل توجهی از تولیدات، امید به حمایت های قانونی را جدی تر می نماید.
مرور كلي برعملكرد شركت، میزان دستیابي به اهداف تعیین شده و دستاوردهاي مهم 

در سال مالي مورد گزارش
در ســال مــورد گــزارش شــركت موفق گردیــد كــه میــزان EPS برنامه ریزي شــده 
اولیــه خــود را با اختالف نامحســوس پوشــش دهد. اهــم اقدامات به شــرح زیر اســت:
الف- توفیق در مناقصات و توافق با مشتریان براي به دست آوردن حجم قابل قبولي از بازار در 

سال 1396 و 1397
ب - استمرار ارتقای بهره وري

ج - شناسایي منابع مطمئن خرید از كشورهاي آسیایي 
كه از محدودیت تحریم )ضعیف تر( و قیمت مناسب تري 

برخوردار می باشند.
د-  تالش در حل مشــکالت واردات مواد اولیه و قطعات 

وارداتي
ه- تــالش در راهنمایــي و برطــرف كردن مشــکالت 
فنــي تامین كننــدگان جدید كه اغلب از كشــورهاي 
آســیایي و بــا تجربــه محدودتــر بودند تا اســتمرار 
خطــوط تولیــد بــه صــورت نســبي حفظ گــردد.
و- مدیریت پرسنلي به نحوي كه همکاران در جایگاه هاي 
تخصصــي و بــه صورت بهینــه انجام وظیفــه نمایند.

برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت براي سال مالي آتي
-  تالش در انجام تعهدات فروش و تولید نیازهاي بازار و افزایش كیفیت و تامین اهداف آن.

- عرضه كلیدهاي خالء با تنوع بیشتر در پوشش مشخصات فني مورد نیاز بازار، بلحاظ سطح ولتاژ، 
قدرت قطع و آرایش خاص.

- توسعه ظرفیت تولید كلیدهاي گروه LTB  كه از شانس بازار داخلي و منطقه اي برخوردار مي باشد.
- اقدام در انجام تایپ تســت كلیدهاي گروه LTB  و محصــوالت جدید كه خوشــبختانه براي 
  KEMA 40 در آزمایشگاه  KA72/5 با قدرت قطع  KV145 و KV،420 KV ســطح ولتاژ

با موفقیت انجام پذیرفت.
- ارتقاء بهره وري پرســنلي واجراي برنامه هاي آموزشــي و كنترل تعداد پرســنل شــاغل. 
- برنامه ریزي در تأمین نیازهاي خط تولید و شناسائي راهکار در مشکالتي كه در واردات اتفاق مي افتد.
- برنامه ریزي در تامین نیازهاي وارداتي سال 1397و 1398با توجه به روند واردات و بمنظور امید 

به استمرار بلند مدت خط تولید.
- شركت در مناقصات و حفظ و توسعه سهم بازار.

.D&R پیگیري فعالیتهاي واحد -
- ان شاا.. عملیاتي كردن پروژه GIS  و تالش در اجراء قرارداد انتقال دانش فني متناسب با نتیجه 

مناقصه 65 پست برق تهران.
- پیگیري وصول مطالبات و تأمین منابع به منظور انجام تعهدات مالي.

- تالش براي حضــور در مناقصــات فاینانس پروژه هاي صــنعت برق كه موضــوع فاینانس آنها 
توســط شــركتهاي چیني، پیگیري مي گردد.

- شناســائي بازارهــاي صادراتي منطقه اي براي حضور در آنها و متناســب با نیــاز این بازار 
افزایش ظرفیت تولید براي برخي محصوالت HV  با توجه به اخذ نتیجه موفق تایپ تســت.
- پیگیري فعالیتهاي جدي در ایجاد شركت قطعه سازي بنام شركت صنایع زنگان پارت قطعه.
- تالش در توسعه فعالیت شركت تابلوسازي صنایع برق زنگان پارس و بهبود فضاي محیط كارخانه

برنامه های آینده شركت
- اطالعات مربوط به برنامه هاي سال آتي شركت درخصوص :

الف( گسترش بازارهاي فروش محصوالت و تنوع بخشي به انواع تولیدات.
ب( پیگیری تامین نیازهای دوساله قطعات وارداتی شركت بمنظور استمرار تولید.

ج( تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید

پارس سویچ، دانش بنیان و پیشرو در صنعت 
استمرار ارتقای بهره وری
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بیمه ما؛ کسب باالترین رتبه توانگری نسبت به سایر شرکت های بیمه ای

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت بیمه ما)ســهامی عام( مورخ 1397/04/20 در سالن 
اجتماعات شركت بیمه ما تشکیل گردید. در این مجمع كه با حضور 69/35 درصد سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای حمید تاجیک بود، كه آقای مرتضی 
صداقتی فــرد و خانم ملیحه غنی در مقام نظار اول و دوم و آقای حجت بهاری فر 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 1396/12/29 و پس از استماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 225 ریال به ازای هر سهم به كار خود 

پایان دادند. در این مجمع پس از تالوت آیات دلنشین قرآن 
كریم و پخش سرود مقدس ج.ا.ا. مدیریت روابط عمومی شركت 
بیمه ما جناب شکری پشت تریبون آمد و میالد حضرت شمس 
الشموس خسرو اقلیم طوس امام رضا )ع( و آغاز هفته كرامت 
را به مجمع نشینان خوشامدگویی گفت و با دعوت از جناب 
دكتر تاجیک درخواست كرد با حضور در مقام ریاست مجمع ، 
آغازگر رسمی جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه و فوق العاده 
شركت باشد. قابل توجه این كه مجمع فوق در سالن شیک 
شركت با میزبانی شایسته بچه های خوب روابط عمومی و امور 
سهام و دیگر كاركنان زحمتکش شركت برگزار گردید.محیطی 
خودمانی و دلنشــین. به گفته مدیریت عامل در آغاز قرائت 
گزارش هیات مدیره به مجمع نشینان، مجموعه بیمه ما با 42 
شــعبه و 1067 نماینده در سراسر پهنه ایران زمین و از آغاز 
فعالیت خود از سال 1390 سعی كرده با رعایت كامل قوانین 
سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمه مركزی ج.ا.ا. قانون تجارت و 
سایر قوانین توانسته است به تناسب مجمع فعالیت خود بهترین 
عملکرد و سود را برای سهامداران و ذینفعان خود حاصل سازد.
دكتر حجت بهاری فر مدیرعامل خوش فکر شركت با اعالم اینکه 
طی چندین مرحله افزایش سرمایه شركت طبق مجوزهای 
صادر شده از 40 میلیارد اولیه به مبلغ 1500 ریال افزایش پیدا 
كرده است افزود خرسندم اعالم دارم كه در پایان هفتمین سال 
كاركرد بیمه ما به استحضار شما برسانم كه نسبت به دیگر بیمه 
های خصوصی كشور كه البته عمر بیشتری نسبت به بیمه ما 
داشته اند در مقام قیاس عملکرد هفتمین سال، مالحظه می 

گردد، با كسب سود 432 ریالی به ازای هر سهم جزو برترین ها واولین ها در تامین منافع ذینفعان 
خود بوده ایم. وی افزود: یعنی می توان گفت عملکرد شركت در سال هفتم فعالیت نسبت به 
عملکرد سایر شركتهای بیمه بخش خصوصی در بازه زمانی مشابه، فعالیتی مطلوبتر و پیشروتر 
بنا به گزارش ها و آمارهای مورد تایید بیمه مركزی و سازمان بورس اوراق بهادار بوده است.
دكتر بهاری فر با تشریح این نکته كه شركت در اولین سال از برنامه استراتژیک راهبردی 5 
ساله خود قرار دارد یادآور شد كسب سهم 2/6 از كل بازار صنعت به كشور، احراز رتبه اول 
فروش و استمرار حفظ سطح توانگری در باالترین سطوح از مهمترین برنامه های مدیریتی 
تا سال 1399 می باشند. مدیرعامل و عضو هیات مدیره شركت همچنین تاكید كرد حفظ 
یک تركیب خوب پرتفوی در رشته های بیمه ای با حاشیه سود باال، افزایش كنترل های 
داخلی، كســب رتبه بندی از سازمان های رسمی و بین المللی، مشاركت و همکاری های 
بین المللی، فرهنگ سازی و حركت در مسیر توسعه ارتباطات با كمک و حمایت از روابط 
عمومی پاسخگوی شركت كه بحمداله توسط بچه های خوب ومدیریت توانمند آن توانسته 
نقشی درخور و اثرگذار در بین آحاد مردم میسر سازد و البته كسب حداكثری رضایتمندی 
و جلب نظر مساعد مشــتریان قدیم و جذب مشتریان جدید از اهم برنامه های مدیریت 
ارشــد مجموعه می باشــد كه عالوه بر تدوین و اجرای آن در سال پیش ، در سال پیش 

رو به جد از سوی مدیران بیمه ما، برای اجرائی كردن هر چه بهتر آن تالش خواهیم نمود.
مدیرعامل توانمند شركت در بخش دیگری از گزارش خود با تاكید بر این مقول كه بیمه ما در 
همه رشته های بیمه ای حضور موثر داشته ابراز داشت: خوشبختانه بواسطه تمهیدات مدیریتی 
و طرز نگرشی كه در مجموعه از ابتدا برنامه ریزی شده بود سعی گردید سهم رشته های بیمه 
های عمر و زندگی و سایر رشته های بیمه های با حاشیه سود مناسب در سبد پرتفوی، نسبت 
به میانگین پرتفوی صنعت بیمه سهمی فزونتر داشته باشد كه این مهم نیز در پایان سال مالی 
مورد گزارش و در آمارهای اعالمی حفظ و ارتقاء داده شده و بخوبی رشد آن قابل مشاهده است.

رشد 22 درصدی پرتفوی شركت و كسب سود 432 ریالی به ازای هر سهم سال 1396 در مقام 
قیاس با توجه به سود 272 ریال سال 1395 نشان دهنده آن است در حالی كه حاشیه سود 
میانگین صنعت بیمه 0/03 درصد بوده است بیمه ما توانسته 
حاشیه ســود عملیاتی خود را از 0/07 به 0/09 درصد ارتقاء 
ببخشد و در حالی كه بازده حقوق صاحبان سهام در صنعت 
بیمه كشور در سال گذشته 14 درصد  بوده است، مجموعه 
پرافتخار بیمه ما و مدیران كاربلد و معاونین كاردان، كاركنان و 
كارشناسان دلسوز و متخصص و نمایندگان كوشا و توانمندش 
توانسته اند این بازده حقوق صاحبان ســهام را از 18 درصد 
سال گذشته به25 درصد در سال مالی مورد گزارش برساند.
به گزارش مدیر رزومه دار مجموعه، بیمه ما توانست افتخاری 
دیگر نیز در نسبت پرداخت خسارت داشته باشد و در حالی 
كه میانگین صنعت بیمه در پرداخت خسارت در سال 1395 
رقم 63/8 درصد اعالم شده این نسبت خسارت در بیمه ما در 
حدود 44/2 درصد بوده اســت كه این آمار درخشان همت و 
همیت كلیه اركان ، سالمت و شفافیت و البته كار كارشناسی 
دقیق در مجموعه را نشــان می دهد كه توانســته در سایه 
حمایت مدیریت و دقت نظر به این سهم موفقیت دست یابیم. 
حجت اله بهاری فر كه در ســال 95 و بعد از مجید صفدری 
به ناخدایی بیمه ما رســید و نشــان داد رساندن به ساحل 
آرامش و تامین منافع برای سکاندار حاذق چه آسان حاصل 
می شــود در ادامه ی گزارش خود دریافت جایزه ســیمین 
مدیریــت مالــی ، برگزیده برترین روابــط عمومی بیمه ای 
خصوصی كشور، كســب رتبه یک توانگری مالی، منتخب 
در پاســخگویی به شکایات در اســرع وقت و جلب رضایت 
مشتریان ، رتبه ممتاز در شفافیت مالی و افشای اطالعات با 
اهمیت بنا به اعالم ســازمان بورس و اوراق بهادار را از جمله افتخارات و دستاوردهای دیگر 
كسب شــده شركت بیمه ما در سال مالی 1396 برشــمرد و افزود خوشبختانه با تالش 
دوچنــدان تمام جزء جــزء مجموعه از هیات مدیره تا نمایندگان فروش توانســتیم یک 
شیب مناسب صعودی در رشد حق بیمه را برای سهامداران خود كسب كنیم بطوری كه 
بنا به اعالم رســمی بیمه مركزی در حالی كه میانگین رشد صنعت بیمه كشور در حدود 
21 درصد بوده اســت این رشد حق بیمه در شركت بیمه ما باالتر از 36 درصد بوده است.
عضو هیات مدیره شركت با اعالم این نکته كه بیمه ما یکی از بهترین پرتفوی های بیمه ای 
كشور را در اختیار دارد اضافه كرد در این سبد پرتفوی شركت، سهم بیمه ای زندگی 38/8 
درصد ، مسئولیت 5/5 درصد، آتش سوزی 13 درصد، مهندسی حدود 3/5 درصد و در رشته 
های با حاشیه سود پایین بیمه ثالث و درمان تنها شركت سهم 30/7درصدی دارد كه یک آمار 
و میزان پرتفوی مناسب و بسیار درخور توجه در بین دیگر شركتهای بیمه ای كشور محسوب 
می گردد . به گفته مدیر ارشد مجموعه، مدیریت صحیح برای كم كردن سهم بیمه های 
درمان و ثالث، افزایش سهم بیمه های عمر و سرمایه گذاری با 1700 نماینده برای فروش بیمه 
های زندگی كه در حال آموزش مستمر برای ارتقاء سطح دانش آنها در كل كشورمی باشیم، 
توجه جدی به مدیرت بازرسی و كمیته های حسابرسی و وصول مطالبات از دیگر رئوس برنامه 

شــركت بیمه »ما »به عنوان یك بیمه گر 
پیشتاز و ســرآمد مصمم است تا همگام 
با گســترش فرهنگ آینــده نگري در 
جامعه، بــه نحوي خدمات خود را به كلیه 
مشــتریان عرضه نماید كه ضمن رعایت 
حقــوق ذینفعان از جمله ســهامداران، 
بیمه گذاران، كاركنان و نمایندگان، سایر 
افراد جامعه از منافع آن بهره مند شوند.
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برنامه های دکتر حجت بهاری فر برای استفاده از پتانسیل های باالی شرکت 

های اصلی مورد پی گیری شركت در سال 96 بوده كه در سال 97 نیز تداوم پیدا خواهد كرد.
دكترحجت بهاری فر پیرامون تعامل در حوزه های بانک و بیمه نیز گفت: توسعه روابط هر 
چه بیشتر با بانک ملت در جهت توسعه و تسهیل ارتباطات و تعامالت فی ما بین و برنامه 
ریزی برای تعریف بسته های با ارزش ویژه برای گروه های خاص، مدیریت بهینه وضعیت 
نقدینگی و سرمایه در گردش ، قرار گرفتن در بخش برترین های ارائه دهنده شفافیت گزارش 
بورســی و افزایش بهره وری و راندمان كاری در حوزه های مالی و سرمایه گذاری از دیگر 
نتایج مذاكرات و تعامالت و رایزنی های مجموعه می باشد و می توان گفت كه با یک كار و 

برنامه قوی و كارشناسی شده در حوزه برنامه ریزی و توسعه با بازنگری و بروزرسانی 
در برنامه استراتژیک، ارتقای سامانه های حفاظتی و بازرسی و ... 

یکپارچه سازی سازمانی اطالعات را در طی سال مالی مورد 
گزارش مورد توجه و اهتمام مالی قرار دادیم بطوری كه 

توانستیم در بحث آموزش و حوزه منابع انسانی 
، مدیریت پشــتیبانی و خدمات و در روابط 

عمومی بتوانیم بهترین عملکرد و آمارها را 
سوای كســب لوح و تندیس در بهترین و 

برترین بودن و در سایه حمایت فرهنگ بیمه ای، در تعامل صحیح با مشتریان جدید و قدیم 
خود برای سهامداران و ذینفعان با توجه به آمار اعالمی رسمی نهادهای ناظر به ارمغان بیاوریم.
مدیرعامل شــركت در بخش دیگری از گزارش مبســوط خود به مجمع نشینان كه در 
حضور بزرگان و متولیان بانک و بیمه ای كشــور و كارشناسان و صاحبنظران خبره بازار 
سرمایه ارائه می گردید با تشریح این مسئله كه در كمیته راهبری و استراتژیک با تدوین 
و اجرائی نمودن برنامه های مدون و نو كه در آن به تعالی ســازمانی و ارتقاء برند شركت 
توجه خاصی گردیــده و در امور بین المللی و اتکایی با رایزنی و پیش مذاكرات اقدامات 
بسیار مفیدی برای انعقاد قرارداد همکاری با شركت های بیمه ای خارجی در حال نهایی 
شــدن است تاكید نمود این موفقیت ها و دستاوردهای درخشان محقق نمی گشت جز 
در كنار مجاهدت و تالش خســتگی ناپذیر تمام همکاران من كه بعنوان مدیرارشد آنها 
از تک تک این عزیزان خدوم و توانمند، متخصص و از هیات مدیره و سهامداران عمده 
كــه با حمایت و درایت از ما و برنامه هایمان حمایت كرده تا این كارنامه درخشــان را 
برای شــما بعنوان خادمین تان تقدیمتان ســازیم خالصانه و خاضعانه تشکری كنم.

پایان بخش گزارش ســکاندار شــركت تشــریح برنامه های آتی بود كه دكتر بهاری فر 
در این باب اظهار داشــت: طراحی محصوالت جدیــد، انعقاد تفاهم نامه با وزارت 
صنعت و معدن و تجــارت برای همكاری بیمه ای بــا كلیت مجموعه، بهبود 
پرتفوی با فروش فزونتر بیمه های عمر توســط نمایندگان و ... از رئوس فعالیت 
های ما خواهد بــود تا بعنوان یك بنگاه اقتصادی پویا، رو به رشــد و متعالی 
، الگوی دیگر شــركتها گردیم كما اینكه تاكنون همین گونه هم بوده اســت.
پس از قرائت گزارش هیات مدیره مجمع توسط مدیرعامل شركت طنین صلوات سهامداران 
به پاس تقدیر و تشکر از این تالش و اهتمام ویژه سکانداران بیمه ما، دكتر حمید تاجیک 
ریاســت مجمع و نماینده سهامدار عمده با تبیین این نکته كه این موفقیت ها نتایج كار 
گروهی )team working(، تخصص و تدبیر مدیرعامل و در سایه حمایت های مدیران 
ارشد بانک ملت و تالش خستگی ناپذیركلیه كاركنان بدست آمده است بر این نکته تاكید 
داشــت كه رزومه درخشان دكتر حجت بهاری فر و جدیتی كه وی در كار دارد باعث شد 
در كنار طی كردن قدم به قدم مراحل توسعه و رشد شركت بیمه ما، بتواند هم سهم خود 
را در بازار صنعت بیمه افزایش دهد و هم سود بیشتری حاصل سازد. رئیس هیات مدیره 
شركت، رشد سهم بازار توامان و متناسب با رشد سودآوری و افزایش 58 درصدی سود نسبت 
به ســال ماقبل و كسب حداكثری رضایتمندی مشتریان قدیمی و وفادار و جلب و جذب 
مشتریان بالقوه جدید را از درخشانترین و مهمترین رویکردها و دستاوردهای مدیریت ارشد 

مجموعه برشمرد و اضافه كرد امیدوارم در كنار استمرار این حمایت های مدیران باالدستی 
و مدیریــت هنرمندانه مدیرعامل و تیم مدیریت وی بتوانیم هر روز به افق و چشــم انداز 
ترسیمی خود كه همان رسیدن به رتبه اول فروش بیمه در آغازین سال 1400 است برسیم.

پس از اســتماع گزارش  حســابرس و بازرس قانونی ،جناب وثوق مدیرمالی مجموعه كه 
حســابهای شفاف  و پاكدستی مجموعه مالی تحت مدیریتش به تایید حسابرس رسیده 
بود به ســواالت و ابهامات معدود ســهامداران پیرامون بندهای گــزارش از جمله برنامه 
های وصول مطالبات، تعیین تکلیف بندهای مالیاتی و ...پاســخ های مستدل ارائه نمود.  
مدیرعامل شركت نیز در جمع بندی گزارش ها و سرفصل های ترسیمی خود با تشکر 
ویژه از بخش شفاف و صادق مالی ، روابط عمومی پاسخگو و اهل 
تعامل، بازاریابان و بخــش قراردادها كه با مدیریت و دقت 
نظــر قراردادهای خوبــی را جذب كرده انــد ، امور 
ســهام پرتالش و كلیه كاركنان و كارشناسان 
تالشــگر بر این نکته تاكید داشــت كه در 
جهت افزایش ســودآوری شركت درصدد 
هســتیم با مدیریت ریســک و افزودن بر 
توان نگهداری ریســک خود بتوانیم در بیمه های اتکایی سهمی بیشتر را كسب نماییم.
جدیــت در تداوم برنامه ریزی ها جهت كاهــش هزینه های اداری غیر ضروری، نهادینه 
نمودن هوش تجاری در شــركت، ارتقاء ســطح دانش با اســتمرار برنامه های آموزش 
محــوری بــرای اعتالی فرهنگ بیمــه ای و آموزش بــرای كاركنان و كارشناســان، و 
تعامل بســیار بیشــتر و حمایتی با بانک و گروه ملت كه رابطه خوبی با مجموعه دارد از 
دیگر رئوس بنامه های اعالمی شــده توســط دكتر بهاری فر برای ســال پیش رو اعالم 
گــردد. حضور دكتر ابراهیم بور مدیرعامل گــروه ملت و مدیرعامل بیمه ملت كه به این 
مجمــع و در كنار دیگر بزرگان و متولیان صنعت بیمه و بانکداری نشســته و بر 
توانمندی و مدیریت شایسته اش تاكید داشته از نکات خواندنی این مجمع بود.
اجازه می خواهیم از بچه های خوب و زحمتکش شــركت كه به گرمی پذیرای 
میهمانان و اهل مطبوع بــوده و از عنایت همواره دكتر ابراهیم بور، دكتر تاجیک و 
دكتر بهاری فر در حق اصحاب قلم و حقیر و حمایت همه جانبه تیم روابط عمومی 
و مدیردلســوز آن جناب ُشکری كه در نهایت تواضع بیشترین همکاری را در تهیه و 
تنظیم گزارش با جمله خبرنگاران داشتند، تمام قد تشکر و تقدیر ویژه ای داشته باشیم.

پیام هیات مدیره
با عرض سالم و خیرمقدم، هیأت مدیره شركت بیمه«ما« مفتخر است بار دیگر پس از یک سال 
تالش ، گزارشی از عملکرد و دستاوردهاي خود را در سال 1396 براي سهامداران محترم بازگو نماید. 
شركت بیمه »ما« در سال 1396، با درک صحیح از شرایط حاكم بر اقتصاد كشور و صنعت 
بیمه و اتخاذ تدابیر هوشــمندانه و انجام برنامه ریزی های دقیق و استراتژي هاي مناسب 
براي كســب بخش سودآور و كم ریسک بازار بیمه توانست همانند گذشته عالوه بر رشد 
پرتفوي ، در راستاي بهبود مستمر كیفیت خدمات خود نیز گام بردارد. شركت بیمه«ما« 
با بیش از 41 شــعبه و باجه و 1067 نماینده و كارگزار  در طی پنج سال فعالیت، با تکیه 
بر دانش فنی و خالقیت كاركنان و نمایندگان خود به موفقیت های در چشــمگیري در 
صنعت بیمه دست یافته است. بدیهی است در این گزارش سعی شده كلیه حقایق موجود 
به صورت آشــکار و روشن در اختیار سهامداران محترم و نمایندگان ایشان قرار گیرد تا با 
توجه به حق مسلم ایشــان بر اشراف كامل به مسائل شركت ، با ارائه رهنمودهاي خود ، 
اعضا هیأت مدیره ، مدیران و كاركنان شركت را در پیشبرد هر چه بهتر امور یاري نمایند.
امید است این گزارش زمینه ساز انگیزه و تالش بیشتر كاركنان این شركت در راستاي نیل 
به اهداف تعیین شده و دستیابی به بازده مناسب در قبال سرمایه گذاري سهامداران گرامی 
باشد و با بهره گیري از تجربیات گذشته ، آینده درخشانی براي بیمه »ما« رقم زده شود.
گزارش کامل این مجمع در وبســایت اقتصاد و بيمه ...
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سهمی همیشه سودده
حفظ جایگاه نخست گروه بهمن با مهندس منصور پورزرین

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت گروه بهمن)ســهامی عام( مورخ 1397/04/25 
در محل ســالن همایش حکمت تشکیل گردید.  در این مجمع كه با حضور 77/99 
درصد ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و 
اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای 
بهزاد قنبری بود، كه جنابان یوســف جوانگروه و محمد ضرابیــان در مقام نظار اول 
و دوم و خانــم زهرا قربانی به عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند. درادامه با قرائت 
گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال 
مالی منتهی به 1396/12/29 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده 129 با تقسیم سود 200 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

در مجمــع فوق العاده قرار بــود درباره تطابق 
اساســنامه بــا نمونه اساســنامه بورســی 
تصمیم گیری شــود كه با توجه به سیاســت 
سهامداران مبنی بر طی فرآیند 6 ماهه ادغام 
»بهمــن موتــور« با »گروه بهمــن« و تغییر 
طبقه بندی از سرمایه گذاری به خودرویی فعال 
مســکوت ماند. نماینده بورس گفت در سال 
1392 ســازمان مجوز خروج بهمن موتور از 
گروه بهمن را داده اســت و برگشت آن نیاز به 
مجوز بورس دارد. نهایتا قرار شــد حداكثر تا 
مجمع ســاالنه بعدی، سازوكاری برای تبدیل 
ســاختار گروه بهمن به شركتی خودروساز و 
تغییرات الزامی اساســنامه آن صورت گیرد.

مدیرعامل توانمند و محقق گروه بهمن مهندس منصور پورزرین در ابتدای گزارش خود 
با اعالم اینکه سال 1396 سال جهش دوباره صنعت خودرو كشور با رشد 14 درصدی 
تولید می باشد افزود در این میان، ظرفیت تولیدی گروه بهمن 110 هزار دستگاه انواع 
خودرو با محصوالت متنوع و طبقات مختلف قیمتی بوده اســت. وی اضافه كرد در 
سال های قبل گروه های انرژی )نفت و پتروشیمی( و خدمات هم به رشته های كاری 
گروه بهمن اضافه شد كه متاسفانه این نگرش نتوانست چندان اوج بگیرد. در دوره جدید 
با تدوین برنامه های مدون مدیریتی مجددا تمركز را بر صنعت خودرو قرار داده و قصد 
ادغام مجدد »بهمن موتور« در گروه بهمن و بازگرداندن آن به زمینه فعالیت خودرویی 
به جای سرمایه گذاری را داریم. به گفته مهندس پورزرین شركت »بهمن موتور« در 
گروه بهمن به ساخت خودروهای سواری، وانت، ون و شاسی بلند اختصاص دارد و تعداد 
خودروهای سواری تولیدی در سال 1396 به 32 هزار دستگاه رسید كه نسبت به تعداد 
25 هزار دستگاه تولیدی پارسال رشد 28 درصدی را نشان می دهد. مدیر ارشد شركت 
در ادامه فروش خودروهای بهمن موتور در سال 1396 را بیش از 26 هزار دستگاه اعالم 
كرد و گفت كه برای سال 1397 فروش حدود 30 هزار دستگاه پیش بینی شده است. 
همچنین در مجمع به ســمع و نظر سهامداران رسید كه تولید زیرمجموعه بورسی 
»بهمن دیزل« )خدیزل( خودروهای كار، شامل كامیون و كمپرسی و مینی بوس است. 
خدیزل در كامیون و كمپرســی 6 درصد از ســهم بازار و در مینی بوس 36 درصد از 
سهام بازار داخل را دارد. در »بهمن دیزل« با خرید زمین مجاور كارخانه، ساخت اداره 
تحویل و ســالن »كاربری سازی كامیونت« در آن آغاز شد. )كاربری سازی عبارتست 
از ســاخت یخچال یا جرثقیل و یا ســایر كاربری ها و اتصال آن به كامیونت است(.
به گفته مدیر ارشــد مجموعه  شــركت ســیبا موتور كه 51 درصــد مالکیت آن 
در اختیــار گروه بهمــن و 49 درصد بقیه در اختیار تراكتورســازی ایــران )تایرا( 
اســت به تولید خودروهای ســنگین و نیمه ســنگین اختصاص دارد. ســیباموتور 
10 درصد ســهم كشــنده ها و 8 درصد ســهم كامیونــت را در بازار ایــران دارد.

مدیر خوش فکر شــركت ســاخت جاده تست به مســاحت 63 هزار مترمربع را  از 
دیگرا قدامات انجام شــده در گروه بهمن برشــمرد و اضافه كــرد تمركز واحدهای 
ســتادی گروه بهمن در یک مکان و آزاد كردن تمام ســاختمانهای داخل شــهر از 
اقدامات انجام شــده پس از تغییر ســهامدار عمده بوده اســت. استفاده از سیستم 

بــاز جهت فضای اداری بــرای باالبردن بهره وری از اقدامــات دیگر مدیریت در گروه 
می باشــد.همچنین اعــالم گردید كه محصوالت ســواری و كامیــون و كامیونت 
گروه در ارزیابی كیفی 4 ســتاره و مینی بوس های تولیدی گروه 3 ســتاره بوده اند.

اقدامات صورت گرفته در گروه به شرح زیر اعالم گردید:
 - تمركز بر كســب و كار خودرو و اصالح ســبد دارایی های گروه با ادغام یا فروش 

شركت های زیان ده یا كم بازده و امالک مازاد
-افزایش تولید تا ظرفیت اسمی

HAVAL . FAW عمق بخشی به ساخت داخل محصوالت از جمله تولیدات -
- حفظ رهبری بازار تولید خودروهای سبک تجاری )كامیونت(

- قرار گرفتن جایگاه در بین 3 تامین كننده اصلی خودروهای سنگین )كشنده(
- رســیدن به جایگاه اولیــن تامین كننده 

خودروهای مسافری مینی بوس
- دستیابی به سود 285 میلیارد تومانی

- حفظ جایگاه نخست سهم بازار با 54 درصد 
در كامیونت

در این مجمع با آمار مســتند نموداری برای 
مقایســه عملکرد گروه بهمن با ایران خودرو 
و ســایپا نمایــش یافت كه ســود خالص 
از ســال 1390 را برای این ســه شــركت 
خودروساز بورسی نشــان می داد. درحالیکه 
از ســال 1390 دو شركت مزبور زیانده بودند 
گروه بهمن همیشــه ســود ده بوده اســت. 
مدیرعامل اظهار امیــدواری كرد كه این دو 
خودروساز هم با باال بردن بهره وری به جایگاه مناسب برسند. البته مدیرعامل در جای 
دیگری وقتی میزان تولید ســواری در گروه بهمن را با ایران خودرو و ســایپا مقایسه 
كــرد، آرزو كرد كــه روزی گروه بهمن به جایگاه آنها )از جهت تیراژ( نزدیک شــود.

فروش كل گروه بهمن 2.6 هزار میلیارد تومان در ســال 1396 بود كه در مقایســه 
با ســال 1395 و مبلغ 2 هزار میلیارد تومان 30 درصد رشــد را نشان می دهد. در 
زیرمجموعه هــا »بهمن موتور« رشــد فــروش 71 درصدی، »بهمن دیزل« رشــد 
فــروش 21 درصدی و »ســیبا موتور« رشــد فروش 18 درصدی داشــته اســت.

»بهمن لیزینگ« در ســال 1396 توانست حدود 100 دســتگاه خودرو را به روش 
لیزینگ به فروش برســاند. شركت »ســرمایه گذاری بهمن« كه در زمینه خرید و 
فروش سهام فعالیت می كند به خاطر وضعیت بازار سرمایه سود 33 میلیارد تومانی 
كسب كرد كه )19( درصد كمتر از سال قبل بود. گروه بهمن در »بیمه ملت« )ملت( 
حدود 20 درصد ســهم دارد كه سود سال 1396 آن تقریبا 2 برابر سال قبل گردید.

برنامه های مدیریت برای سال 1397
- تولید محصول FAW X4O در سال 1397

- تولید مدل جدید محصول شاسی بلند هاوال یعنی H6 از آبان ماه و مدل H9  از 
مردادماه 1397

- تکمیل ساخت انبار مسقف
- بروزآوری و ارتقای تجهیزات و زیرساخت های تولید از جمله افزایش ظرفیت و رفع 

گلوگاه ها
- ایجاد خط رنگ شــركت »بهمن دیزل« كــه در مرحله مطالعات فنی جهت اجرا 

می باشد.
- بهسازی سالن ها و خطوط تولیدی بهمن موتور

- تولید مینی بوس مکسوس
- توســعه محصوالت ایسوزو كه در حال مطالعه جهت ورود محصوالت با گیربکس 

اتوماتیک از این برند هستیم.
- ایجاد خط مونتاژ شاسی در سیباموتور با ظرفیت روزانه 23 دستگاه سبک و سنگین

- توسعه كامیونت Tiger-V و ارتقای آنها تا پایان سال 1397
- واگذاری امالک مازاد گروه.
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سرمایه سیمان قاین به 250 میلیارد افزایش یافت
تائید برنامه های مدیریت توسط سهامداران شرکت

مجمع عمومی فوق العاده شركت سیمان قاین)ســهامی عام( مورخ 1397/04/17 
در محل سالن آمفی تئاتر شركت بین المللی بازرسی كاالی تجاری تشکیل گردید.
در این مجمع كه با حضور96/2 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست 
مجمع برعهده آقای سعید حیدری بود كه جنابان مبیژن جواهری و رضا اسماعیلی 
درمقام نظار اول و دوم و آقای حمیدرضا هوشیاری به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل 
محترم و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.

سید محمد میردهقان معاون مالی شركت در فرازی از قرائت گزارش توجیهی با اشاره 
به تمهیدات اندیشیده شده جهت اصالح ساختار مالی بمنظور كاهش ریسک پذیری 
شــركت و جذب ارزانتر منابع مالی یادآور گردید كه  این مسئله با توافق سهامداران 
عمده و در راستای طرح های مدیریت برای جلوگیری از خروج منابع مالی در غالب 
پرداخت سود سهامداران عمده كه كنون در قالب افزایش سرمایه می آید صورت می 
پذیرد كه این یکی از مهمترین نکات مورد توجه در این افزایش ســرمایه بوده است.

به گفته این مدیر پاكدست كه حسابهای شفاف او چندی پیش و در مجمع ساالنه به 
تائید حسابرس و بازس قانونی شركت رسیده بود 
رسیدن به دستورات الزامی بورس برای حداقل 
ســرمایه مورد نیاز شــركت و جبران سرمایه 
های مخارج گذشــته برای طرح های توسعه و 
... از دیگر مواردی می باشــد كه با این افزایش 
ســرمایه، آنها ســامان بخش خواهند گردید.

در این مجمع مهندس هوشــیاری مدیرعامل 
شركت كه پیشتر و در مدیرعاملی شركت های 

كاشــی و كانی همواره با شركت های تحت مدیریتش موفق به اخذ جوایز گوناگون 
شركت بهره ور، مدیریت برتر، حامی مصرف كننده، صادركننده نمونه و ... در سالهای 
پیش گردیده است در توضیحاتی با تاكید بر این نکته كه با مشاهده و دقت نظر در 
میزان بدهی ها و طلب های درج شده در صورتهای مالی و تراز نامه ها و توجه نسبت 
به كل دارائی ها و نسبت مالکانه مشاهده می شود كه سرمایه فعلی شركت پایین می 
باشــد و این افزایش ســرمایه امری حیاتی برای شركت است ابراز امیدواری كرد كه 
سهامداران با این افزایش سرمایه به شركت كمک كنند تا این مشکالت را برطرف نماید. 
مدیرعامل شــركت در ادامه با اشاره به افتتاح كارخانه های جدید در منطقه ، ركود 
حاكم بــر بازار، معضالت صادراتی اعم از تعرفه های نامتناســب بــرای صادرات تا 
مشکالت دامپینگ بین شركت های داخلی و ...آنها به عنوان چالش ها و از كیفیت 
باالی محصول ، نیروی متخصص، قابلیت صادراتی باالی محصوالت به افغانســتان 
و جدی تر شــدن افزایش نرخ ســیمان به عنوان ارزان ترین محصول فرآوری شده 
در كشــور را به عنوان نقاط قوت و فرصت برای ســال 97 تبیین نمود و اضافه كرد 
امیدواریم با تمهیداتی كه دولت اندیشیده و با رایزنی هایی كه در حال انجام هستیم 
بتوانیم جایگاه ســیمان قاین را در راستای ارزش آفرینی و ســودآوری باز هم جزو 
برترین های سیمانی كشور قرار دهیم. به گفته مدیر ارشد مالی شركت این افزایش 
سرمایه از محل مطالبات ، سود انباشته و آورده نقدی سهامداران صورت می پذیرد.  
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش 

سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت سیمان قاین)سهامي عام(
در اجــراي مفاد تبصره 2 مــاده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال 1347
1- گــزارش توجیهــی مــورخ 1396/6/11 هیات مدیره شــركت ســیمان قاین 
)ســهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شــركت از مبلغ 53/222/400/000 
ریال به مبلــغ 300/000/000/000 ریال مشــتمل بر اطالعــات مالی فرضی كه 

پیوســت می باشد، طبق اســتاندارد حسابرســی »رســیدگی  به اطالعات مالی 
آتی« مورد رســیدگی این موسسه قرار گرفته است. مســئولیت گزارش توجیهی 
مزبــور و همچنیــن مفروضات مبنــای تهیه آن با هیات مدیره شــركت اســت.

2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه 
افزایش سرمایه شركت از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران و سود 
انباشته، به منظور رعایت قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار و اصالح ساختار مالی و 
بهبود وضعیت نقدینگی جهت روند سودآوری شركت در سنوات آتی تهیه شده است و 
شامل مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت است. كه انتظار نمی 
رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده كنندگان توجه داده می شود كه این 
گزارش توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.

3- براســاس رسیدگي به شــواهد پشــتوانه مفروضات و با فرض تحقق موارد یاد 
شده، در گزارش توجیهی، این موسســه به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد 
شــود مفروضات مزبور، مبنایي معقــول براي گزارش توجیهــي فراهم نمي كند. 
بــه عــالوه، به نظر این موسســه گزارش توجیهی یاد شــده براســاس مفروضات 
به گونه ای مناســب تهیه و طبق اســتانداردهای حســابداری ارائه شــده اســت.

4- هزینه های غیرجاری انجام شده در سالهای اخیر از محل افزایش سرمایه تامین 
نگردیده و همچنین با توجه به الزامات رعایت 
ضوابط زیس محیطی، شركت در هر سال ناچار 
اســت برای تطبیق وضعیت تولیــد با الزامات 
مذكور مبالغی صرف بهبود ماشین آالت و رفع 
آلودگی بنماید و از طرفی دیگر طبق مقررات و 
ضوابط حاكم بر شركتهای پذیرفته شده توسط 
سازمان بورس و اوراق بهادار )بازار دوم( حداقل 
سرمایه شركت بایستی 200 میلیارد ریال باشد 
نکات مذكور مواردی است كه می بایست در بررسی افزایش سرمایه مدنظر قرار گیرد.
5- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده 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
هدف شركت ]شركت سیمان قاین[ سهامی عام، از افزایش سرمایۀ موضوع این بیانیۀ 

ثبت، به شرح زیر میباشد.
1( اصالح ســاختار مالی به منظور كاهش ریسک شركت و جذب ارزانتر منابع مالی
2(جلوگیري از خروج منابع مالی و تامین بخشــی از ســرمایه در گردش مورد نیاز

3( جبران مخارج سرمایه اي گذشته
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامۀ ارائه شده، شركت ]شركت سیمان قاین[ در نظر دارد سرمایۀ خود 
را از مبلــغ ] 53/222 [ میلیون ریال به مبلــغ ] 300،000 [ میلیون ریال، از محل 
مطالبات و آورده نقدي ســهامداران و محل ســود انباشته به شرح زیر افزایش دهد.
- ] 200/000 [ میلیون ریال )معادل ] 376 [ درصد( از محل مطالبات و آورده نقدي
- ]46/778[ میلیــون ریــال )معــادل ] 88 [ درصــد( از محل ســود انباشــته
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اعتماد مردم به بانک صادرات و سکاندار شایسته آن

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ســال مالی 96 
بانک صادرات ایران با حضور دارندگان حداكثر ســهام 
صبح امروز دوشنبه 29 مردادماه درمحل سالن همایش 
های بین المللی هتل المپیک برگزار شد و صورت های 
مالــی بانک بــه اتفاق آرا مــورد تصویب قــرار گرفت.

در این مجمع كــه با حضور 86/5 درصد ســهامداران 
حقیقــی و حقوقــی ، اعضــاء هیات مدیــره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهــادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای سید 
رضا موســوی بود، كه جنابان عبــاس مرادپور و محمد 
فالحتیان در مقام نظار اول و دوم و آقای محمد عیســي 
یکتــا عرباني به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
بــه اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهــی بــه 1396/12/29 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین 
صلــوات خود ضمن  تصویــب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129 به كار خــود پایان دادند.

سازمان حسابرسي  به عنوان بازرس قانونی و حسابرس 
شركت و سازمان حسابرسي  به عنوان بازرس علی البدل 

انتخاب گردید. 
همزمان با برگزاری این مجمع كه با حضور نمایندگان 
دولت، ســازمان بورس اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی، مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، معاونان، مدیران 
و ســهامداران در محل هتل المپیک تهران برگزار شد، 
حجت اله صیدی به تشریح عملکرد بانک در سال گذشته 
و پنج ماه نخست سال جاری پرداخت و از پیگیری جدی 
موضوع افزایش سرمایه بانک در آینده نزدیک خبر داد.

وی اظهــار امیــدواری كــرد شــرایط كالن اقتصادی 
امــکان باال رفتن نرخ موثر تســهیالت و بهبود منابع و 
مصــارف بانک را فراهم كند، وی به فــروش اموال مازاد 
بانک در راســتای چابک ســازی و اصالح ساختار مالی 
بانک اشــاره كرد و گفت: در ســال 96 بیــش از 861 
میلیــارد ریال از بابت فروش امالک مازاد ســود نصیب 
بانک شــده كه از رشــد 91.8 درصــدی حکایت دارد.

صیدی با بیان اینکه نیمی از جمعیت كشــور مشتری 
بانک صــادرات ایران هســتند، از وجــود 45 میلیون 
حســاب و بیــش از 31 میلیون كارت فعال ســپهری 
در بانــک صــادرات ایران خبــر داد و آن را نشــانه ای 
برای اعتمــاد مردم به بانــک صادرات ایران دانســت.

وی دارایی های بانک صادرات ایران را 170 هزار میلیارد 
تومان عنوان كرد و با اشــاره به اینکه منابع ســپرده ای 
بانــک از 134 هــزار میلیارد تومان در پایان ســال 96 
فراتر رفته و به 156 هزار میلیارد تومان رســیده، گفت: 
برنامه ریــزی برای افزایش منابع بــه 200 هزار میلیارد 
تومان یکی از مهم ترین برنامه های تدوین شــده است. 
مدیرعامل بانــک صادرات ایران اصالح ســاختار مالی، 
افزایش دارایی هــای با كیفیت، افزایش ســهم از بازار، 

تغییرات ســاختار ســازمانی، كاهش مطالبات معوق و 
افزایش ســرمایه، بهبود عملیات ارزی و ارائه محصوالت 
جدید بانکی را از مهم تریــن برنامه های راهبردی بانک 
عنــوان كرد و در خصوص مطالبــات بانک از دولت نیز 
گفت: با اقدامات و همکاری های به عمل آمده، بخشــی 
از مطالبات بانک از طریق تهاتر با بدهی به بانک مركزی 
و بخــش دیگر به صــورت نقدی وصول خواهد شــد.

در این مجمع كه با حضور بیش از 86 درصد از صاحبان 
ســهام برگزار شــد، صورت های مالی سال منتهی به 
29 اسفند ســال 96 پس از استماع گزارش حسابرس 
و بــازرس قانونی و تایید نماینــده دولت مورد تصویب 
اكثریت ســهامداران قرار گرفت و ارســالن فتحی پور 
كه دارای مــدرک دكتری مدیریــت برنامه ریزی بوده 
و ســوابقی همچون رئیس كمیســیون اقتصــادی در 
دوره های هشــتم و نهم مجلس شورای اسالمی، مشاور 
وزیر اقتصــاد و امور دارایی را در كارنامــه خود دارد، به 
عنوان عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران انتخاب شد.

حجت الــه صیدی افزایــش منابع، افزایــش نرخ موثر 
تســهیالت، افزایش منابع ارزان قیمت، اصالح ساختار 

مالی، بهبود تركیب تسهیالت اعطایی، وصول مطالبات، 
ارائه محصوالت جدید، كنترل هزینه ها و استفاده بهینه 
ازنیروی انســانی بانک را از جمله مهم ترین راهبردهای 
چند ماهه اخیر این بانک برای تحقق اهداف كوتاه مدت 
و میان مــدت اعالم كرد.وی دربــاره فعالیت های انجام 
شده برای توقف روند زیان دهی بانک گفت: برای توقف 

روند افزایــش زیان دهی، باید چند كار به صورت متوازن 
و همزمــان انجام می شــد. یکی از این مــوارد، افزایش 
منابع اســت؛ زیرا افزایش منابع، قدرت تسهیالت دهی 
بانک را باال می برد و می تواند به درآمدزایی بیشتر منجر 
شــود. روند افزایش منابع در بانک شــروع شده است.
وی افزود: اقدام دیگر، تنظیم نرخ موثر تسهیالت با توجه 
به بهای تمام شده پول است كه این كار هم صورت گرفته 
است. اقدام دیگری كه الزم بود انجام شود، افزایش وزن 
منابع ارزان قیمت نسبت به منابع گران قیمت بود. در این 
زمینه هم شبکه بانک صادراتایران در مجموع موفق بوده 
است. جذب منابع ارزان قیمت در برخی استان ها و مناطق 
به خوبی صورت گرفته است.صیدی ادامه داد: با افزایش 
منابع، میزان اضافه برداشت از منابع بانک مركزی كاهش 
پیدا كرده و آن را به صفر رســاندیم؛ بنابراین در یکی از 
هزینه های مهم مالی هم صرفه جویی كردیم. اقدام دیگر، 
تعیین تركیب تسهیالت بود؛ یعنی باید به گونه ای اقدام 
شــود كه تركیب اعطای تسهیالت از قبیل خرید دین، 
جعاله، مرابحه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک 
به گونه ای باشــد كه در مجموع درآمدبانک را باال ببرد.
وی گفت: مــورد دیگر مدیریت هزینه ها بود كه فرآیند 
منطقی سازی هزینه ها همچنان در حال انجام است. در 
مجموع امیدواریم بتوانیــم با افزایش درآمدها و كاهش 
هزینه ها، وارد مرحله ســوددهی شــویم. مجموعه این 
عملیات، روند افزایش زیاندهی بانک صــادرات ایران را 
متوقف كرد. بحث تعیین تکلیف مطالبات هم از جمله 
كارهایی بود كه در این زمینه صورت گرفته اســت. در 
واقــع وقتی مطالبات تعیین تکلیف می شــود، ذخیره 
مربوطه اش آزاد شده و ممکن است منافعی هم به وجود 
بیاید. مجموعه آنچه گفته شد، اقداماتی بود كه به عنوان 
برنامه های كوتاه مدت شروع كردیم و ما را در آستانه نقطه 
سربه سری درآمدها و هزینه ها قرار داده و امیدواریم تداوم 
آن منجر به سوددهی شود. مدیرعامل بانک صادرات ایران 
درخصوص تفاوت نرخ سود تسهیالت و سپرده ها گفت: 
یکی از امیدواری های ما این است كه متناسب سازی نرخ 
سود تسهیالت با نرخ سود سپرده، سریعا انجام شود. سال 
گذشته در دوره ای فاصله منطقی بین سود سپرده ها و 
سود تسهیالت برقرار شد كه خیلی امیدوار كننده بود. با 
تغییری كه در نرخ گواهی های سپرده انجام شد و ناگهان 
به 20درصد رســید، این روند نگران كننده شد و دوباره 
فاصله بین نرخ سود سپرده ها و تسهیالت كاهش پیدا كرد.

صیدی تاكید كرد: امیدواریم امسال به نقطه ای برسیم 
كه عایدی تســهیالت از هزینه اش بیشتر باشد و بانک 
سودآور شــود. البته همان طور كه گفتم، با بهینه سازی 
تركیب تسهیالت سعی كردیم تا حدودی این موضوع 
را تحت كنترل خودمان دربیاوریم و مدیریت كنیم. وی 
افزود: بانک صادرات ایران در پایان خرداد امسال به هدف 
كاهش نرخ زیاندهی رســیده است به نحوی كه در این 
مقطع زمانی رقمی در حدود دو هزار میلیارد ریال نسبت 

 برنامه هــای كوتاه مدت و میان مــدت به كار 
گرفته شــده طی ماه های اخیر و پیگیری های 
صورت گرفتــه در خصوص افزایــش منابع و 
وصول مطالبات بانك موجب كند شــدن روند 
زیان دهی بانك شــده به نحوی كه در سه ماه 
اول امسال نســبت به مدت مشابه سال قبل، 
٢ هزار و 3٠٠ میلیارد ریــال از زیان یعنی 36 
ریال از زیان هر ســهم كاســته شده است.
صیدی با اشاره به موفقیت بانك در بازگشایی نماد 
در سال قبل و بازده بیش از 76 درصدی افزایش 
قیمت سهام تا كنون، اظهار داشت و گفت: بهای 
ســهم از ٥3٥ ریال در زمان بازگشایی به 9٠٢ 
ریال رسیده كه نشــان دهنده عملكرد خوب 
بانك و حمایت ســهامداران عمده بانك است.
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به مدت مشابه سال قبل از زیان بانک كاسته شده و عمال 
روند زیان دهی كندتر شده است. در این راستا میزانی از 
افزایش منابع را هدف قرار داده بودیم كه به آن دســت 
پیدا كردیم.این مدیر بانکی گفت: در مورد فروش اموال 
و دارایی های مازاد، موفقیت های خوبی داشتیم. قرار بود 
تا پایان خرداد چند كار انجام شــود؛ از جمله برگزاری 
مجامعی كه عقب افتاده بود، كــه در انجام عمده موارد 
ذكر شــده موفق بوده ایم. در این مدت هم توانســتیم 
دارایی های مازاد را تا حدودی تعیین تکلیف كنیم، هم 
مجامع را برگزار كنیم و نماد بانک را در بورس باز كنیم.
وی افزود: همکاران شــعب و مناطــق به گونه ای عمل 
كردنــد كه روند زیاندهی تعدیل شــد. در مجموع فکر 
می كنم بــه اهداف عمده در پایان خردادماه رســیدیم.

صیدی تصریح كرد: امیدوارم در پایان ســال 97 به طور 
قابل توجهی از زیان بانک كاسته شده و شاید حتی بتوانیم 
از محدوده زیان خارج شــویم و در سال 98 بتوانیم سود 
ایجاد كنیم. من خیلی امیدوارم و اینها را شدنی می دانم. 
وی در پایان تاكید كرد: مهم ترین اقدامات مورد نظر برای 
متمایز كردن نوع و نحوه ارائه خدمات بانک صادرات ایران 
در فضای پولی و مالی كشور، همین برنامه اصالح ساختار 
مالی اســت كه با تحقق آن بانک وضعیت مناسب تری 
پیدا خواهد كرد و با اقبال بیشتری مواجه می شود. یکی 
از برنامه هــای مدنظر ما، ارائه محصوالت جدید اســت 
كه نقش مهمی در متمایز كردن بانک خواهد داشــت.

پیام هیات مدیره
وضعیت ویژه ی متغیرهای اقتصادی در ســالهای اخیر، 
بازارهای مالــی را در موقعیتی خاص قرار داده، كه از آن 
میان اثرگذاری این متغیرها بر بازار پول و آیینه تمام نمای 
آن یعنی نظام بانکی كشــور، به مراتب ســریعتر و برجسته 
تر به چشم می آید. در كنار این متغیرهای كالن اقتصادی 
كه منحصر به بازار پول نیســتند، متغیرها و مولفه هایی 

مرتبط، از جمله سیاســت های پولی، حجم و كیفیت 
نقدینگی، ســاختار مالی بانکها، رویکرد مقام ناظر )به 
ویژه در رابطه با مســاله ی پیچیده ای به نام موسســات 
اعتباری غیرمجاز(، روش های گزارشــگری و همچنین 
رویکردهای سیاســتگذاران و مدیران بانکها، موجب شــده 
تا ارزیابی نتیجه عملکرد بانکها در این ســالها به آســانی 
ممکن نباشد. به عالوه، تداوم نســبی محدودیتهای بین 
المللی، حتی پس از به ثمر رســیدن برجام، بیشــترین اثر 
را بر عملیات پولی و بانکی كشور گذاشته، كه از این منظر 
نیز، بر پیچیدگی تصمیم گیری در نظام بانکی افزوده است. 
با این همه، از آنجا كه نظام بانکی به مثابه شــبکه مویرگی 
در اقتصاد، وظیفه ســنگین خون رســانی به تمامی ارگانها 
و گردش صحیح نقدینگی را به عهده داشته و هیچ كشوری 
را نمیتوان بدون نظام بانکی تصور نمود و این تنها صنعتی 
است كه در تمامی كشــورهای دنیا بی كم و كاست وجود 
داشته و دارد، بانکهای كشــور توانسته اند با مدیریت برخی 
چالش ها و گذر از شماری از محدودیت هــا، همچنان به 
ایفای نقش ســازندهی خود در اقتصاد ادامه دهند. در 
ایــن میان، بانک صادرات ایران نیز به عنوان یکی از ریشه 
دارترین و بزرگترین بانکهای كشور، برنامهی راهبردی و 
عملیاتی خود را تداوم خدمت رسانی و نقش آفرینی در 

بازار مالی كشــور، همراه با بهبود مستمر در فرآیندها و 
فعالیتها و توسعه ی متوازن عملیات تلقی كرده و توانسته 
است با گذر از تنگناها، ناهمواریها و پیچیدگیهای محیطی 
و درونی، تداوم فعالیتهای ارزش آفرین خود را تضمین كند. 
مهمترین چالش بانک صادرات ایران به عنوان بزرگترین 
بانک پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار، در ســالی كه 
گذشت، روند افزایشــی زیاندهی در اثر عدم برخورداری 
از ســاختار مالی مناسب بود، كه بخشــی از آن همانند 
بیشتر بانکهای مشــابه، متاثر از متغیرهای اقتصادی و 
سیاســــی در دهه گذشــته و بخشی دیگر نیز نتیجه 
فعالیتهای درون بانک در سالهای متمادی بود و به عنوان 
مانعی بزرگ برای برگزاری مجمع عمومی عادی ســالیانه 

و بازگشــایی نماد سهم به شمار می آمد كه خود پیش 
نیازی برای گام برداشــــتن در مســیر اصالح و ارتقا 
تلقی می شــود. مدیریت این چالش و عبور از گردنه ی 
هولناكی كه بانک در آن گرفتار بود قبل از هر چیز نیاز 
به برنامه ای عملیاتی و سپس اراده ای جدی برای پیاده 
ســازی آن داشت. بر این اساس برنامه ای در سه فصل و 
برای ســه دوره شش، پانزده و سی ماهه تهیه شد تا در 
مرحله ی اول، روند افزایشی خلق زیان، كه به طور عمده 
ناشی از سه متغیر عدم تناسب نرخ سود سپردهها با نرخ 
تسهیالت، اضافه برداشت از بانک مركزی ج.ا.ا و همچنین 
هزینه های عملیاتی بانک اســت، متوقف شــده و شیب 
آن در بازهای شــش ماهه، به سمت پایین هدایت شود. 
در مرحله دوم كه بخش بزرگی از آن تا پایان ســال نود 
و هفت تکمیل میشــود، رسیدن بانک به نقطه ی سربه 
سری اســــت و در نهایت دستیابی به وضعیتی كه در 
آن درآمدهای بانک بر هزینه ها فزونی گیرد، كه تالش 
مدیران و كاركنان بانک در این مســــیر بوده و تحقق 
آن را در ســــال نود و هشت خورشیدی نوید میدهد.

اكنون در آســتانه برگزاری مجمع عمومی عادی ســالیانه 
بانــک بزرگ صــادرات ایران برای بررســــی عملکرد 
ســال 1396 خورشــیدی، مدیران بانک مفتخرند تا به 

اطالع تمامی ذینفعان، از جمله ســهامداران ارجمند و 
مشتریان گرانقدر برسانند كه با اتکال به یاری پروردگار 
بزرگ جهانیان و پشــتیبانی شــما عزیزان، مرحله ی 
اول از برنامه عملیاتی با موفقیت طی شــده و عالوه بر 
افزایش منابع و توقف اضافه برداشــــت از حساب بانک 
مركزی و تعیین تکلیف بخش مهمی از مطالبات معوق، 
روند افزایش زیاندهی بانک نیز به نحوی متوقف شــده، 
كه زیان دوازده ماه ســال گذشته در صورت سود و زیان 
ارائه شده، رقمی در حدود همان زیان گزارش شــده برای 
دورهی نه ماهه ی ســال اســت و در ادامه همین روند 
در ســال جاری، امید به صفر رساندن زیان میرود. این 
حقیقتی است كه پس از بازگشایی نماد سهم در روزهای 
پایانی اسفندماه گذشته، كه در كنار وعده برگزاری مجمع 
عمومی معوق مانده ی ســال 1395 ،یکی از وعده های 
مهم مدیران بود، به خوبی مورد توجه فعاالن بازار ســرمایه 
قرار گرفت و سهام بانک عالوه بر افزایش قیمتی مناسب، 
پس از بیست ماه، از نقد شوندگی مطلوبی نیز برخوردار 
شــد. ماه های پیشرو، دوران تالش بی وقفه برای تحقق 
اهداف مرحله دوم برنامه تا پایان ســال جاری اســت. 
بر هیچ فعال اقتصادی و صاحبنظری پوشــیده نیســت 
كه تحقق هدف فزونــی درآمد بر هزینه از طریق تداوم 
اصالح ساختار مالی، افزایش سهم بازار از طریــق جذب 
منابع بیشــتر، تخصیص بهینــه ی نقدینگی و مصارف، 
مدیریت هزینه ها، به ویژه بهای تمام شــده منابع و وصول 
مطالبات در فضایی كه اقتصاد كشــور از عدم تعادلهای 
ســاختاری رنج میبرد و درجهــای از نااطمینانی نیز بر 
سیاســتهای مالی و پولی حکمفرماست، امری به غایت 
دشوار و پیچیده است اما از آنجا كه تمام تالشهای دولت 
محترم در راستای سامان بخشی به اقتصاد و همت بانک 
محترم مركزی، معطوف به ســاماندهی بازار پول و افزایش 
كارآیی آن اســت و از طرف دیگر، بانک صادرات ایران به 
پشتوانه زیرساختهای استوار شصت و شش ساله خود و 
با برخورداری از كاركنانی كوشا، متعهد و متخصص در 
شــبکه ای به گســتردگی كشور پهناور ایران، همواره از 
آزمونهای سخت خود در سراسر تاریخ غنی آن، سربلند 
برون آمده اســــت، می توان افق روشنی از موفقیت در 
دســتیابی به اهداف سالهای نود و هفت و نود و هشت را 
از هم اكنون تصور نمود و این ممکن نیست مگر با اتکال به 
فضل بیکران الهی، حمایت دست اندركاران و سیاستگذاران 
اقتصادی، پشتیبانی سهامداران و مشــتریان ارجمند و 
خســتگی ناپذیری خدمت گذارانی كه در بانک صادرات 
ایران بزرگترین افتخار خود را در شــــعار دیرینه بانک 
منعکس كرده اند: »بانک صادرات ایران، در خدمت مردم«

بانک صاردات اریان رد خدمت رمدم
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بیمه رازی
حرکت در مسیر اصالح و متوازن سازی
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بیمــه رازی )ســهامی عــام( مــورخ 1397/04/30 
در محــل در خیابــان گانــدی جنوبــی پــالک 
گردیــد. برگــزار  چندمنظــوره  ســالن   19

در این مجمع كه با حضــور بیش از 93/41 درصد از 
ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضــاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
آقای بهمن یزدخواستی كه جنابان علي اكبر دیلماني 
زاد و مهــران رضواني  در مقام نظار اول و دوم و آقای 
اسمعیل ملکي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع 
توسط مدیرعامل شــركت مربوط به اهم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهی به 
1396/12/29 و پس از اســتماع گزارش حســابرس 
و بازرس قانونی، مجمع نشــینان بــا طنین صلوات 
خــود ضمــن تصویــب صورتهــای مالــی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129 به كار خود پایان دادند.

سامان پندار  به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شركت 
و كوشا منش  به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.

از مهمتریــن موارد مطرح شــده در گزارش عملکرد 
یکســاله شــركت می توان به موارد زیر اشــاره كرد:

- حجم حق بیمه های تولیدی بازار بیمه كشــور در 
ســال 1396 با 19/6 درصد افزایش نســبت به سال 
گذشــته، به حدود 335 هزار میلیارد ریال رســید.

-  در خالل این ســالها و در مسیر سیاست خصوصی 
سازی صنعت بیمه، مســتمراً سهم بخش خصوصی 
از حجم پرتفوی حق بیمــه تولیدی در صنعت بیمه 
افزایش یافته اســت، به نحوی كه این سهم در سال 
1386 معادل با 22 درصد و در سال 1395 معادل با 
62 درصد از كل بازار بیمه كشــور بوده است و همین 
روند رشــد در ســال 1396 نیز استمرار داشته است.

- در این میان شر كت بیمه رازی در سال 96 با تولید 
حق بیمه ای در حدود 8/435 میلیون ر یال، رشدی 
5 درصدی نسبت به سال 1395 را محقق نموده است. 
مدیریت مجموعه همچنین در مورد مبلغ و نســبت 
خسارت پرداختی كل صنعت بیمه كشور اظهار داشت: 
شركت های بیمه در سال 1396 در حدود 221 هزار 
میلیارد ریال خسارت پرداخت نمودند كه در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل، 15 درصد رشد نشان میدهد. 
به گفتــه وی از آنجا كه در مقطــع ارائه این گزارش 
و به دلیل عدم دسترســی به ارقام دقیق ذخایر حق 
بیمه و خســارات معوقه، شــاخص ضریب خسارت 
قابل محاســبه نمی باشد لذا شاخص نسبت خسارت 
را در صنعت بیمه مورد بررســی قرار گرفته اســت.

به گفته بهمن یزد خواستی، بررسی عملکرد صنعت 
بیمه در شاخص نسبت خسارت نشان میدهد كه این 
شاخص با رشــدی 31 درصدی، معادل با 63 درصد 

حق بیمه تولیدی بوده است. شایان ذكر است  شاخص 
نســبت خسارت در شركت بیمه رازی در سال 1396 
به میزان 77 درصد گزارش میشــود. شركت در سال 
96 با شــروع حركت جدی در مسیر اصالح و متوازن 
ســازی تركیب پورتفوی حق بیمه، عملکرد مناسبی 
را در این حوزه محقق نمــود. در كنار كاهش فروش 
و سهم بازار شــركت، سهم ر شته بیمه شخص ثالث 
نیز در شــركت با كاهشی 17 در صدی مواجه گشته 
اســت، به صورتی كه ســهم 59 در صدی این ر شته 
در شركت در ســال 1395 ، به سهم 42 درصدی در 
پایان ســال 1396 كاهش یافت. به نظر می رسد در 
صورت امتداد این مســیر، نسبت خسارت شركت در 
مسیر انطباق با نسبت خســارت صنعت بیمه كشور 
قرار خواهد گرفت. در مــورد اصالح پرتفوی و بهینه 
ســازی امور و سهم شركت در )ســه( رشته شخص 
ثالــث، درمان و زندگی نیز گزارش گردید كه رشــته 
های بیمه شــخص ثالث و مــازاد، درمان و زندگی به 
ترتیب دارای سهمی 37 ، 23 و 14 در صد از پرتفوی 
حق بیمه تولیدی در صنعت بیمه كشــور میباشند. 
مقایسه عملکرد صنعت بیمه با شركت بیمه رازی در 
این زمینه نشان از سهم باالتر رشته بیمه شخص ثالث 
در كنار سهم پائین تر بیمه زندگی در رازی نسبت به 
صنعت بیمه میباشد. رشد منفی رشته شخص ثالث

)29- درصــد( در كنــار رشــد مثبت رشــته بیمه 
زندگــی ) 92  درصــد(، نشــان از هــدف گــذاری 
و اراده جــدی شــركت بــرای حركــت در مســیر 
متــوازن ســازی تركیــب تولیــد حق بیمــه دارد.

دستاوردهای ویژه در سال 1396
- وصول بیــش از 250 میلیارد تومــان از مطالبات 
شركت (سایپا، ایران خودرو، مترو و ... ) به صورت نقد
)52 میلیــارد تومان) و چــک ( 198میلیارد تومان)

- اصالح سیستم حقوق و دستمزد سرمایه های انسانی 
شركت بعد از 14 سال

- ساماندهی صندوق های اعتباری نمایندگان و جمع 
آوری بیــش از 40 میلیارد ریال پول ســرگردان و در 

اختیار نمایندگان
- كاهش برداشت از حسابها از متوسط 38 برداشت در 
ماه طی سنوات گذشته به متوسط 3 برداشت در ماه 

در سال 96
- پرداخت بدهی های ســنواتی ســال های گذشته 
)ســازمان امور مالیاتی، ســازمان تامیــن اجتماعی، 
بیمــه مركــزی ج.ا.ا، صنــدوق تامیــن خســارات 
بدنــی، وزارت بهداشــت، نیــروی انتظامــی و ...(
- رفع انسداد تعداد زیادی از حساب های بانکی شركت
بابــت  نماینــدگان  كارمــزد  كســر  توقــف   -
تضامیــن و بازپرداخــت بــه نماینــدگان در قالب 
اعتبــار بــرای ایجــاد انگیــزه در شــبکه فــروش

- اصــالح تركیــب پورتفــو و رشــد 5 درصــدی 
نســبت به بودجه ســال گذشــته، علــی رغم قطع 
همــکاری با خودروســازان ســایپا و ایــران خودرو
- طراحی محصوالت متنوع در رشته بیمه های زندگی، 

مسئولیت و ... .
- تهیه برنامه و بودجه مشخص برای هر یک از مدیریت 

ها و شعب
- توســعه زیرســاخت هــای فنــاوری اطالعــات
اجازه می خواهیم از لطف و عنایت مسئولین بیمه رازی 
در حق اصحاب قلم از مدیریت ارشد تا امور مالی و سهام 
و بچه های خوب روابط عمومی كه به گرمی پذیرای 
اهل مطبوع بوده و در نهایت تواضع، یاری رسان در تهیه 
گزارش بودند بیشترین تشکر و تقدیر را داشته باشیم.

پیام هیات مدیره
با عرض سالم و خیر مقدم، هیأت مدیرة شـركت بیمه 
رازی )سهامی عام( در اجرای تکالیف مواد 138و232 
قانون تجارت، ضمن ارائه صورتهای مالی مربوط به سال 
مالی منتهی به 29 اســفند ماه 1396، نتیجه فعالیت 
های یکساله مدیران، كاركنان و نمایندگان شركت را 
در راستای ایفای مسئولیت قانونی، حرفـه ای و به رسم 
امانتداری درمقابل سهامداران محترم ارائه مینماید و 
وظیفه خود دانسته تا با استفاده از تمامی ظرفیت های 
بالقوه در مسـیر تحقق اهداف بلندمدت و كوتاه مدت 
تعیین شده هم راســتا با منافع و اهداف سهامداران 
حركت نموده و در این میان ارزشهای اجتماعی را نیز 
مد نظر قرار دهد. امروزه در بسیاری از كشورهای جهان 
حق بیمه پرداختی توسط افراد و سازمانها درصد قابل 
توجهی از هزینه های آنان و حتی خانواده ها را تشکیل 
میدهد. حق بیمه ســرانه ریالی در كشور ما در سال 
های اخیر رشد صعودی داشته و از 355 هزار تومان در 
سال 1395 به 420 هزار تومان در سال 1396 افزایش 
یافته كه در مقایسه با سال1395 ، 18/4 درصد رشد 
كرده است. سال 1396 نسبت خســارت بازار با 2/5 
واحد كاهش در مقایسه با سال 1395 به 62/9 درصد 
رسید و حدود 61  میلیون بیمه نامه صادر و حدود 48 
میلیون و 100 هزار فقره خسارت پرداخت شده است. 
بیمه نامه های صادر شده 11/9 درصد و موارد خسارت 
پرداختی 51/1 درصد بیشــتر از ســال 1395 بود؛ 
همچنین سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی 
و خسارت پرداختی صنعت بیمه به ترتیب 67/8 درصد 
و 58/8 درصد شد. درحالی كه عدم افزایش متناسب 
حق بیمه متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت ها 
و نیز افزایش دیه، یکی از چالش های كلیدی صنعت 
بیمه می باشد ، در این بین شركت بیمه رازی توانسته 
است با اتخاذ رویکرد مشتری مداری و تحلیل ریسک 
مناسب، رشــد 5 درصدی در فروش بیمه نامه تجربه 
نماید. بدین ترتیب شركت بیمه رازی با اصـــالحات 
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صورت گرفته در ساختار سـرمایه و استفاده از روشهای 
نوین در پرداخت خسارت و مدیریت صحیح منابع مالی 
و بکارگیری كارشناسان و مدیران زبده و جوان و در عین 
حال با تجربه و همـچنین متنوع سازی پرتفوی بیمه 
ای و سفارشی سازی محصوالت همراه با افزایش نفوذ 
بیمه در بازارهای جدید و تمركز بر فروش بیمه های 
خرد نه تنها توانسته است بر نامالیمات ناشی از شرایط 
اقتصاد كالن حاكم بر كشور و رقابت فزاینده ناشی از 
تعدد شركت های بیمه فایق آید، بلکه توانسته است 
نسبت توانگری مالی خود را در حد مطلوبی نگاه داشته 
و همزمان به افزایش 5 درصدی پرتفوی بیمه ای نیز 
دست یابد. مدیریت شركت نیز با بهره گیری از سیستم 
های نوین و كارآمد در كنار طراحی و توسعه محصول 
و علوم نوین بازاریابی و طراحی باشگاه مشتریان، بیمه 
گذاران خود را راضی نگاه داشته و با تقویت فرهنگ بیمه 
در سطح كشور، موفق به برگزاری چندین همایش مهم 
در طی سال گردید و با حضـور فعال خود در نمایـشگاه 
های داخلــی و همایش های بین المللی وظیفه خود 
را نسـبت به اشـاعه فرهنگ بیمه در سطح كشور به 
منصه ظهور نهاد. مدیران ارشد شركت نیز با شناخت 
به موقع تغییرات كالنی كه در ســطح جامعه، كسب 
وكار بیمه و شركت اتفاق افتاد، تصمیمات مناسب را 
برای مواجهه  و همســو و توانمند كردن ذینفعان در 
این مسیر اتخاذ نمودند. از مصادیق مناسب برای این 
امر این است كه در شركت، تغییرات مدیریت شده و 
چابکی و انعطاف پذیری الزم در سازمان ایجاد گردیده 
است. برخی از تغییراتی كه طی سال های گذشته  و 
جاری اتفاق افتاد و به خوبی مدیریت گردید، عبارتند از:

1- جبران كاهــش پورتفوی ناشــی از توقف صدور 
خودروهــای صفركیلومتر از طریــق افزایش فروش 

بیمه های غیرخودرویی 
2- متوازن سازی تركیب پرتفوی از طریق:

-  كاهش سهم بیمه شخص ثالث
- افزایش پورتفوی سایر رشته های بیمه

- تمركز بر فروش بیمه های عمر و ســرمایه گذاری
3- توسعه شعب؛ انجام اقداماتی شامل:

آینــده بانــک  شــعب  تجــارب  از  اســتفاده   -
- تدارک الگوی واحد با طراحی داخلی و خارجی یکسان

-  تدویــن اســتاندارد بــرای محل احداث شــعب 
در كنــار بهســازی و مکان یابی مناســب شــعب
-  راه اندازی نظام ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب 

و نمایندگان
 4-  افزایش سرمایه )در جهت توسعه و افزایش توانگری مالی(

- توجیه سهامداران

- برگزاری جلسات مشترک با كارشناسان بازار سرمایه
- اخــذ موافقــت اصولی بیمــه مركــزی ج.ا. ایران 
5-ایجــاد و گســترش شــبکه های فــروش بیمه

- برگزاری آموزش گســتردة تخصصی پیشــرفته به 
نمایندگی ها

- مشاركت كاركنان در توسعه فروش بیمه های عمر
- راه اندازی شــعب تخصصی فروش بیمه های عمر
6- ایجــاد كنسرســیوم بــا بیمهگــران خصوصی

- برگزاری جلسات مشترک
- ایفـای نقش راهـبری در ایجـاد وفاق برای تشکیل 

كنسرسیوم
-  اخذ موافقت بیمه گران

7- ایجاد شــبکه های فروش بیمه های مســافرتی
- برقراری تماس گســترده با آژانس های مســافرتی
- ایجاد و انعقاد تفاهم نامه های مشترک و همچنین:

-  تعیین تکلیف و وصول بخش قابل توجهی از مطالبات 
معوق به واســطه تشــکیل كمیته وصول مطالبات 

- اصالح ساختار سازمانی
- تشــکیل هیــات عامــل و شــورای فنــی و ... 
مدیریت شــركت با راه اندازی كمیته ویژة استراتژی 
با عضویت تمامی مدیران ارشــد، نسبت به طراحی و 
استخراج استراتژی های ســطح كالن و تهیه برنامه 
توســعه 3 ساله اقدام نموده اســت. افِق برنامه ریزی 
1400  در شركت با شــناخت و كاوش نقاط قوت و 
ضعف و تجزیه و تحلیل شــاخص هــای توانمندی، 
طراحی و تدوین گردید و به عنوان برنامه 3 ساله با افق 
1400 همسو با چشم انداز و مأموریت شركت، جهت 
اجرا به مدیران ارشــد ابــالغ گردید. همچنین هیأت 
مدیره برای حفظ روند رشــد و توسعه شركت، برنامه 

های خرد و كالنی را برای 
سال آتی در نظر گرفته 
گــزارش  كــه  اســت 
برگیرنــده  در  حاضــر 
میباشــد. مــوارد  اهم 

پایان هیــأت مدیره  در 
شــركت معتقد اســت 
و  افتخــارات  تمامــی 
موفقیتهای كسب شده، 
در ســایه حمایت های 
بــی دریغ ســهامداران 
محترم و تالش كاركنان 
حاصــل شــده اســت. 
تعامل مطلوب و استفاده 
از نظــرات و انتقــادات 

سازندة شــما سهامداران محترم بی شــک چراغ راه 
گذشــته، حال و آینده بوده و هســت. در این راستا 
بهره مندی از نظـــرات و رهـــنمودهای شما را ارج 
نهــاده و آن را بســـتری یگانه در راســـتای بهبود 
فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می دانیم.

رئوس برنامه هاي شركت در سال 1397: 
- ثبت افزایش سرمایه شركت بیمه رازی با هدف ارتقاء 

سطح و درصد توانگری مالی
- افزایش پرتفو به همراه متوازن ســازی پرتفوی حق 

بیمه شركت 
- تاسیس شركت بیمه زندگی رازی

- برقــراری انضباط مالــی و اداری در همه واحدهای 
سازمانی بخش ستاد و صف شركت 

- تقویت سیســتم و رویه های حسابرسی، كنترل و 
نظارت داخلی در تمامی بخشهای ستاد و صف شركت 
- مدیریت وصول مطالبات و تحقق هدف 3 درصد برای 

شاخص نسبت بدهکاران به حق بیمه 
- آموزش و توانمندسازی سرمایه انسانی و شبکه فروش 
- توســعه كمــی و كیفی شــبکه فروش شــركت 
- تدوین و جاری سازی برنامه استراتژیک و راهبردی 
 )BSC (شــركت با رویکرد كارت امتیازدهی متوازن
- سیاستگذاری و گسترش همکاری های بانک و بیمه 
- تدویــن و اجــرای آئین نامه امــور رفاهی كاركنان 
- تدوین نقشه راه تحول دیجیتال شركت بیمه رازی 
و شروع حركت در مســیر اجرای آن به واسطه تنوع 
گســترده ای از پروژه ها و برنامه ها. برخی از اهم این 
موارد عبارتست از: راه اندازی سامانه بایگانی الکترونیکی 
اسناد، توسعه شــبکه، زیرساخت های ارتباطی و وب 
ســایت شركت، ایجاد شــعبه مجازی با هدف تمركز 
و تســریع در ارائه خدمات الکترونیکی و پشــتیبانی 
مناســب به مشــتریان، بهبود قابلیت های سیستم 
بیمه گری فناوران اطالعات خبره با هدف جلوگیری 
از تقلــب های سیســتماتیک و فرآینــدی، موبایل 
اپلیکیشن بیمه رازی، باشــگاه مشتریان بیمه رازی، 
استقرار سیســتم هوش تجاری) BI( و داشبوردهای 
مدیریتی، طبقه بندی مشــتریان بر اســاس الگوی 
RFM و برنامه ریزی برای ارائه خدمات الکترونیکی 
به آنان، تدوین، اصالح و بهروزآوری كلیه فرآیندهای 
عملیاتی ســازمان بــا رویکرد اســتقرار BPMS و ..
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مجمــع عمومی عــادی ســالیانه بانک پارســیان 
)سهامی عام( مورخ 1397/04/31 در محل مجموعه 
فرهنگی و ورزشی وزارت كار و امور اجتماعی، سالن 

تالش تشکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 83/27 درصد سهامداران 
حقیقی و حقوقــی ، اعضاء هیات مدیــره، نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای 
عباس خســروانی بود، كه جنابان مجتبی تقی پور و 
جواد موحد نژاد در مقام نظار اول و دوم و آقای وجیه 
اله ســاعدی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه بــا قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربــوط به اهم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1396/12/29 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و 
تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
4 ریال به ازای هر ســهم به كار خــود پایان دادند.

دایا رهیافــت به عنوان بازرس قانونی و حســابرس 
شركت و  دش و همکاران به عنوان بازرس علی البدل 

انتخاب گردید.
پیام هیات مدیره

و  شـــکوهمند  ســازمان  پارســیان  بانــک 
پرافتخــاری اســت كه امــروز در ذهن ایرانیـــان 
دارد.  برانگیــزی  اهتمــام  و  رفیــع  جایــگاه 
مــا بــه پشــــتوانه اعتمــاد وهمراهــی شــما و 
بــا تکیــــه بــر باورمنــدی، همدلــی و ســخت 
كوشــی همــکاران توانمنــد و متخصـص خویـش، 
پـــا بـه عرصـــه هـای بـزرگ خدمـــت گذاشـته 
و در گســـتره ملـی، همـــدوش دولـت محتـرم و 
همســـوی ملـت، همـراه و هـــم پیمـان ایرانیـان 
بـوده ایـم. هـم میهنـان بسـیاری هـرروزه آسـایش 
و اطمینـــان را بـه یـاری خدمـات بانـک پارسـیان 
تجربـه مـی كننـد؛ بانکـی كـه بـه مفهـوم دیرینـه 
خدمـت، رنگی نـــو و تصویری پرشـکوه بخشـیده 
اسـت. اكنـــون كارنامـه خدمـــت رسـانی خـود 
در هفدهمیـــن ســـالگرد بانـــک را در شـرایطی 
بـا شـــما سـهامداران ارجمنـــد مرور مـی كنیـم 
كـه سـاماندهی مدبرانـه بـــزرگ تریـن موسسـه 
اعتبـاری غیـر مجـاز كشـور ، اجـرای موفـق طـرح 
هـــای بـزرگ سـازمانی بـــا محوریـت تمركـز در 
وصـول مطالبـات معـوق و بازگشـت آن بـه چرخـه 
مالـــی، گســـترش زنجیـره خدمـــات شـعب بـا 
سیاسـت امـکان سـنجی وگشـایش شـعب جدیـد 
در اسـتان هـای گوناگـون كشـور، سـرمایه گـذاری 
در پـروژه هـای بـزرگ معدنـی و نفتـی كشـور بـا 
محوریـت اسـتخراج نفـت، احـداث پاالیشـگاه هـای 

نفتـــی و گازی، طرح اسـتحصال از معـادن سـنگ 
و كنسـانتره بـا هـدف غنـا بخشـیدن بـر ظرفیـت 
هـای نهفتـه معدنـی ایـران، تامیـن مالـی مجتمـع 
هـای بـزرگ و اســـتراتژیک تولیـد فـوالد كشـور، 
كمـک بـه توسـعه نـاوگان هوایـی، ریلـی و زمینـی، 
حمایــت هدفمنــد از شــــركت هــای دانــش 
بنیــــان، كســب و كارهــــای اســتارت آپــی و 
فیــن تــک هــــا و اندیشــیدن ســـازوكارهای 
هوشـــمندانه در پیشـبرد تجـــارت بیـن الملـل 
تنهـا گوشـــه ای از دسـتاوردهای بانـک پارسـیان 
در ســـال گذشـته بـــوده اســـت . كسـب رتبـه 
چهـارم در میـان 100 شـركت برتـر كشـور و رتبـه 

دوم میـــان تمـام بانـک هـــا بـر اسـاس عملکـرد 
شـاخص فـــروش، دررتبـه بنـــدی سـال 1396 
سـازمان مدیریـــت صنعتـی، گویـای عـزم جـدی 
مـا در نیـل بـه اهـداف عالـی بانـک پارسـیان دارد. 
مـــا در بانـک پارسـیان برآنیـم كـه بـا نـوآوری در 
كســـب و كار و ارائـــه روزآمدتریـن و بهتریـن راه 
حـل هـــا و ارزش - آفرینی هرچـه بیشـتر بـرای 
تمامـــی ذینفعـــان، بـا تکیه بـــر نیروی انسـانی 
متعهـد و متخصص و همچنیـن به كارگیـری فـن 
آوری روز در سـطح اسـتانداردهای جهانـی، نبـض 
نـــوآوری و كســـب و كار را بـه دسـت گرفتـه و با 
خلـــق زنجیـــره ارزش خدمات گسـترده و حرفـه 
ای همـواره بـــرای ایـران و ایرانیـان و سـهامداران 
نیـک اندیـــش خویـش افتخـــار آفرین باشـیم .

افتخارات كسب شده بانک پارسیان در سال 1396 
جایگاه در رتبه بندی 100 شــركت برتر كشــور : 
در بیســــتمین رتبه بندی صد شركت برتر كــــه 
بــر اســاس اطالعــات مالــــی ســال 1395 از 
ســوی ســازمان مدیریــــت صنعتــی صــورت 
گرفتــــه اســــت، بانــک پارســــیان توانســته 

اســــت در« شــــاخص فــــروش« مقام دوم در 
میــــان تمامي بانک هـــا و مقام چهـارم در بیـن 
صد شــركت برتر را از آن خود كنـــد و بیـــش از 
گذشـته، موقعیـــت خـود را در میـان شــركتهای 
برتــر اقتصــاد كشــور و بــــه ویــژه در میــان 
بانکهــا تثبیــت نمایــــد .مبنــای اصلــی ایــن 
رتبــــه بنــدی میـزان كســـب درآمـد و فـروش 
بـــوده و الگویـــی از رتبـه بنـــدی 500 شـركت 
برتـــر جهـان مـی باشـد كـه هـــر سـاله توسـط 
سـازمان مدیریـت صنعتـی صـــورت مـی گیـرد.

چشم اندازبانك پارسیان 
بانکــی جامــع كه بــا ارائــه خدمات حرفــه ای، 
انتخاب برتر مشــتریان در بانک های كشــور است. 

بیانیه ماموریت بانك پارسیان 
ماموریـت مـا ایـن اسـت كـــه از طریـق نـوآوری 
در مدل هـای كسـب وكار و ارائـه خدمـات جامـع 
مالـی، ارزش پایـدار بـرای تمامـی ذینفعـان خلـق 
كنیـــم و بـه رشـــد و رونـق اقتصـــادی جامعـه 
كمـک كنیـــم. ارزش های سازمانی بانک پارسیان

 - مشتری محوری: 
هدف اصلی ما، ارائه خدمات متناسب با نیازهای مالی 

مشتریان است
 - شـفافیت وراسـتگویی: 

مـا بـــا ذینفعـان خـود )مشـــتریان، سـهامداران، 
كارمنـــدان، دولـت و جامعـــه( رفتـاری صادقانـه 
خواهیـم داشـــت و شـفافیت را در عملکـرد خـود 

رعایـت مینماییـم
 - مسـئولیت پذیری و پاسـخگویی: 

مـــا در خصـوص تمامـی تعهـدات، ادعاهـا و جنبه 
هـای عملکـردی خـود مسـئوالنه عمـل میکنیـم و 

پاسـخگو هسـتیم
 - خالقیت و نوآوری:

 مــا به خالقیت اعتقاد داریم و نوآوری در خدمات را 
الزمه بقا میدانیم

 - رازداری وامانت داری:
 اطالعات خصوصی مشــتریان نزد ما امانت است و 

درحفظ آن رازدار هستیم
 - قابلیــــت اعتمــــاد و اطمینــان پذیــــری:
 مــــا همــواره ارائــه خدمــات قابل اطمینــان و 
اســتاندارد را مدنظــر قــرار میدهیــم و اعتمــاد 

مشــتریان بــرای مــا ارزشــمند اســت
 - قانون مداری: 

احترام و پایبندی به قوانین و مقررات كشور، سرلوحه 
كار ما قرار دارد

  -توانمندسازی:
كاركنــان  توانمندســازی  كــه  معتقدیــم  مــا 
مهمترین عامــل در ارائه خدمات حرفه ای اســت

بانک پارسیان
افتخار آفرینی با خلق زنجیره ارزش گسترده و حرفه ای
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مجمــع عمومی عادی ســالیانه بانک ســینا راس 
ســاعت 14 روز یکشــنبه 31 تیرماه در محل هتل 
پارســیان انقالب تهران برگزار شــد.در این مجمع 
كه با حضوربیش از 90 درصد ســهامداران حقیقی 
و حقوقــی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان 
بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی 
برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای رحمت اله 
صادقیان بود، كه جنابان موسي برزگري و مصطفي 
شــهریاري در مقام نظار اول و دوم و آقای  مجتبي 
دهقانــدار به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

درادامه بــا قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربــوط به اهم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1396/12/29 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و 
تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
29 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.
در این جلســه پس از انتخاب اعضای هیات رییسه، 
محمدرضا پیشرو مدیرعامل این بانک طی سخنانی 
با تشریح اقدامات انجام شده در سال 96 گفت: بانک 
ســینا با اجرای برنامه ها و سیاســت های مناسب و 
معرفی محصوالت توسعه ای جدید عملکرد مطلوبی 
را طی سال یاد شــده در جذب سپرده ها داشته به 
طوری كه مجموع سپرده ها در این بانک در مقایسه 
با ســال قبل از آن 7.3 درصد رشد را نشان می دهد.

پیشــرو افزود: عملکرد این بانــک در زمینه اعطای 
تســهیالت متنوع به بخش هــای مختلف اقتصادی 
نیــز مناســب بوده كه بــا اقدامات صــورت گرفته 
رشــد 7 درصدی را در این زمینه شــاهد هستیم. 
همچنین از محل ســپرده های قرض الحسنه تعداد 
7000 فقره وام ازدواج و به 1022 طرح اشــتغال زا 
نیز تســهیالت با نرخ ســود پایین اعطا شده است.

مدیرعامــل بانک ســینا بــا بیان 
ایــن  اینکــه كفایــت ســرمایه 
بانک در ســال گذشــته باالتر از 
بود،  شده  تعیین  اســتانداردهای 
گفت: نســبت كفایت سرمایه كه 
در زمــره مقررات الــزام آور بانک 
مركزی اســت و نباید كمتر از 8 
درصد باشــد، طی ســال گذشته 
در بانک ســینا معادل 9.3 درصد 
بــوده كه حاكی از ســالمت مالی 

عملکرد بانک و تدوین برنامه های مناسب به منظور 
ایجاد تعادل بین ریســک و بازده دارایی ها اســت.

وی افزود: این بانک در ســال گذشــته نســبت به 
گســترش فعالیت های بین المللی با تاكید بر پروژه 
احداث شــعبه در مونیخ آلمان از طریق همکاری با 
موسسه حسابرســی بین المللی KPMG، افزایش 
و افتتاح 20 حســاب نزد بانک های خارجی در 13 
كشور، افزایش و برقراری رابطه كارگزاری با 25 بانک 

خارجی در 21 كشــور، راه انــدازی و آموزش برنامه 
نرم افزار جامع عملیات ارزی تهیه شده از سوی شركت 
MISYS، اخذ مجوز برای همه شعب و پیاده سازی 
ســامانه ارزیابی متوازن )BSC( اقدام كرده اســت. 
پیشرو با تاكید بر این كه سیاست بانک سینا حركت 
به ســمت كاهش قیمت تمام شده پول است، بیان 
كــرد: این بانک با بهبود فرایندها و تغییر در تركیب 
سپرده ها به سمت سپرده های ارزان قیمت، موفق به 
كاهش درصد سهم سپرده های مدت دار از 87 درصد 
در ســال 95 به 85 درصد در ســال 96 شده است. 
وی از اعتمــاد خانواده بزرگ مشــتریان و حمایت 
ســهامداران قدردانــی كــرد و تالش همــکاران و 

مدیران بانــک را ســتود و ابراز امیــدواری كرد با 
تــداوم این تالش ها و ارائه برنامه های پیشــبردی، 
زمینه رضایت بیش از پیش سهامداران فراهم شود.

در این جلسه پس از قرائت گزارش فعالیت هیات مدیره 
و سازمان حسابرسی، گزارش عملکرد مالی و سود و 
زیان بانک سینا به تصویب اكثریت اعضا رسید و مقرر 
شــد مبلغ 29 ریال به ازای هر سهم پرداخت شود.

برنامه بانك برای سال مالی آتی 
1- تکمیــل و اجــراي پــروژه ارزیابــي متــوازن
BSC (( در بانک )در ســطح واحدهاي ســتادي(

2- اجــراي پروژة ICTMP ،تحــت عنوان »پروژة 
بازمهندسي فرآیندهاي بازاریابي و توسعه محصول«

3- اجراي پروژه بخش بندي مشــتریان )بر اساس 
مشــتریان شــركتي و تجاري و مشــتریان خرد(
4- اجــراي برنامه میان مدت 3 ســاله بانک )97- 
95(از جملــه برنامه و بودجه مصوب ســال 1397.
5- تداوم اجراي مفــاد تفاهم نامه هاي في ما بین، 
مربــوط به طرح هاي اســتاني، مددجویان و ... )در 

چارچوب مصوبات في ما بین)
6- راه اندازي نرم افزار)سامانه( ذینفع واحد

7- ایجاد شعبه در مونیخ آلمان.
برنامه های آینده بانك 

ورود بــه بازارهای جدیــد و ارائــه خدمات جدید 
با توجه به ایجاد زیرســاخت هاي مناســب و جذب 
نیروي انساني متخصص طي سالهاي گذشته، بانک 
سینا در نظر دارد همچنان در راستاي تداوم اقدامات 
قبلي، نســبت به گسترش و تنوع هرچه بیشتر سبد 
محصوالت و خدمات خود جهت تأمین منافع بیشتر 
سهامداران، مشتریان و كاركنان، اقدام نماید. اعطاي 
تسهیالت با منابع صندوق توسعه ملي، ایجاد تنوع در 
سبد تسهیالت و ... از جمله فعالیتهایي است كه رونق 
هر چه بیشتر كسب و كار بانک را در پي خواهد داشت.
در  اقدامات  و  ها  برنامه  رئوس 
دست اجرا برای سال 1397 در 

حوزة بین الملل
1- تأسیس شعبه مونیخ

2- پیاده سازي سیستم )بانکداري 
متمركز ارزي( FBTI در مدیریت 
امــور بین الملل و واحد هاي ارزي

3- تهیه دســتور العمل استفاده از 
ارزي(  متمركز  )بانکداري  سیستم 

FBTI
4- ایجاد و تجهیز واحدهاي ارزي جدید در سایر مناطق
5- صدور دســتور العملها و بخشــنامه هاي ارزي

6- گسترش روابط كارگزاري
7- خرید و پیاده ســازي سامانه استعالم اشخاص و 
وسایل تحریمي و كاال با كاربرد دوگانه شركت گروه 

آینده مجازي امن )گاما(
8- اســتفاده از خدمــات ارزي ســایر بانک ها در 
صورت قطع سیستم ســوئیفت و روابط كارگزاري.

بانک سینا پیشرو در بانکداری خصوصی
سالمت مالی عملکرد بانک و تدوین برنامه های مناسب به منظور ایجاد تعادل بین ریسک و بازده دارایی ها

ورود به بازارهای جدید و ارائه خدمات جدید 
با توجه به ایجاد زیرســاخت هاي مناسب و 
جذب نیروي انساني متخصص طي سالهاي 
گذشته، بانك ســینا در نظر دارد همچنان 
به  نسبت  قبلي،  اقدامات  تداوم  راستاي  در 
گسترش و تنوع هرچه بیشتر سبد محصوالت 
و خدمات خود جهت تأمین منافع بیشــتر 
سهامداران، مشتریان و كاركنان، اقدام نماید. 

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ
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پست بانک ایران به مجمع نشست
بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطالعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور
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خ

با شــفافیت، امانت داری و صداقت دكتر خسرو فرحی 
كاری كرده در مجموعه پست بانک كه از كپرنشین و 
عشــایر تا روستایی و شهرنشینی باور و ایمان راستین 
بیاورند كه یک امین به نام دارند كه در ســخت ترین 
روزها آنها را مددرســان خواهد بود و چتر حمایت او و 
شــمولیت ارائه خدمات آن در پهنه گستره كشورمان 
هیچ حد و مرزی نمی شناسند. و براستی كه رسیدن 
بــه این مرتبه قبولی در جامعه، اندیشــه مندی و كار 
دو چندان می طلبید كه می بایســت كمر خدمت به 
همت را محکمتر از همیشه می بست كه این مهم را در 
مدیریت ارشد پست بانک به عینه شاهد و ناظر بودیم 
و شهادت آن عملکرد یکساله این مدیر الیق و توانمند.

مجمع عمومی عادی ســالیانه پست بانک ایران روز سه 
شنبه سی ام مرداد ماه سال جاری با حضور نمایندگان 
وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات و امور اقتصادی و 
دارائی، اعضای هیات مدیره این بانک، نمایندگان سازمان 
بــورس و اوراق بهــادار، اكثریت ســهامداران حقیقی 
و حقوقــی و نمایندگان و وكالی آنــان و نمایندگان 
سازمان های مرتبط و ناظران در موزه ارتباطات در تهران 
برگزار و صورت های مالی سال 1396به تصویب رسید.
ریاست مجمع برعهده آقای عباس مرادپور بود، كه جنابان 
رضا فاضل و سعید حســنی در مقام نظار اول و دوم و 
آقای علی نوروزی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

دكتر فرحی مدیرعامل بانک در ابتدا، به تشریح عملکرد 
بانک در حوزه های ســرمایه انســانی، تجهیز منابع، 
بانکداری الکترونیک، تركیب دارایی ها، تخصیص منابع 
و وضعیت ســود و زیان و دارایی های بانک پرداخت و 
وضعیت فعلی بانک را زمینه مناســبی بــرای رونق و 
سوددهی مناسب آن در سال های آتی دانست و سپس 
اعضای مجمع به بررســی دستور جلســه پرداختند.

بنابرایــن گزارش: كلیپ كاملی از فعالیت ها، اقدامات و 
برنامه های پست بانک ایران در این مجمع پخش و در 
ادامه بازرس قانونی بانک، گزارش عملکرد مالی ســال 
96 را ارائه و ســهامداران نیز به بررسی آن پرداخته و 
تصویب كردند. سپس اعضای مجمع، سازمان حسابرسی 
را بعنوان بازرس و حســابرس قانونــی و روزنامه های 
دنیای اقتصــاد و اطالعات را نیز بعنــوان روزنامه های 
رســمی این بانک جهت درج آگهی ها تعیین نمودند. 
گفتنی است: مسئوالن پست بانک ایران به همراه دیگر 

اعضای مجمع در حین قرائت صورت های مالی توسط 
بازرس و حسابرس قانونی ضمن تشریح موارد مرتبط، 
به ســئواالت و ابهامات مطرح شــده نیز پاسخ  دادند. 
شایان ذكر اســت: پس از پایان رسمی مجمع، رئیس 
هیــات مدیــره و مدیرعامل، اعضای هیــات مدیره و 
برخــی از مدیران ایــن بانک در جمــع خبرنگاران و 
ســهامداران حاضر و پاسخگوی ســواالت آنان بودند.

كلیات
ماده واحده قانون تاسیس پست بانک در جلسه علنی روز 

سه شنبه مورخ 21 شهریور ماه 1374 مجلس شوراي 
اســالمی تصویب و در تاریخ 29 شهریور ماه 1374 به 
تائید شوراي نگهبان رسیده است. اساسنامه پست بانک 
به استناد تبصره 3 قانون مزبور و بنا به پیشنهاد مورخ 
14 آذر ماه 1374 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
)وزارت پســت و تلگراف و تلفن ســابق( در تاریخ 30 
اردیبهشت 1375 به تصویب هیأت وزیران رسیده و در 
تاریخ 4 تیرماه 1375جهت اجرا به وزارتخانه مزبور ابالغ 
شده است. پست بانک در تاریخ چهارم دي ماه 1375 
تحت شماره 126875 در اداره كل ثبت شركتها به ثبت 
رسیده است. مركز اصلی پست بانک در تهران و شعب آن 
در سراسر كشور می باشد. الزم به ذكر است شوراي پول 
و اعتبار در نهصد و هشتمین مصوبه خود لزوم بازنگري 
در اساسنامه پست بانک را مورد تأكید قرارداده و هیات 
دولت در جلســه مورخ 1378/7/25 به هنگام بررسی 
آئین نامه هاي مالی و معامالتی مقرر نمود كه اساسنامه 
پست بانک با هماهنگی بانک مركزي جمهوري اسالمی 
ایران مورد تجدید نظر قرار گرفته و اصالحیه الزم جهت 
تصویب به هیأت دولت ارائه گردد و متعاقباً آئین نامه 
هاي مالی و معامالتی مطرح شــود. در همین راســتا 

اساسنامه اصالحی با هماهنگی بانک مركزي ایران تنظیم
و پــس از تصویــب در مجمع عمومی بانــک بنا به 
پیشــنهاد شــماره 100/5858 مورخ 1381/12/22 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات در جلســات 
مــورخ 1381/11/13 و 1382/6/5 به تصویب هیات 
دولت رســید و اصالحیــه اساســنامه بموجب نامه 
1382/30/4504، مورخ 1382/7/23 شورای نگهبان 
به تائید رسیده است. مجمع عمومی فوق العاده بانکها 
در تاریخ 1387/1/17 به ریاســت وزیر امور اقتصادی و 
دارایی و با حضور كلیه اعضاء تشکیل وبا توجه به مصوبه 
شــماره 68985/ت 37925 ه مورخ 1386/5/2 هیأت 
محترم وزیران به منظور كشــف قیمت  سهام شركت 
دولتی پســت بانک حداكثر به میــزان پنج درصد)5 
درصد( در ســال 1386 مجوز داده بود و در راســتاي 
اجراي مفاد بند)ج( سیاست هاي كلی اصل 44 قانون 
اساسی جمهوري اسالمی ایران، پیش نویس اساسنامه 
شركت پســت بانک ایران )سهامی عام( كه در كمیته 
خصوصی سازي بانک ها مطرح و به تصویب رسانده و 
مراتب در تاریخ 1388/4/8 در اداره ثبت شركت ها به 
ثبت رسیده است. و مطابق جلسه مورخ 1389/10/1 
هیــات وزیران بــه شــماره 45976/219198 مورخ 
1389/10/1  مبنی بر فروش سهام شركت  دولتی پست 
بانک به میزان پنج درصد )5 درصد( به منظور كشــف 
قیمت و فروش بیست و پنج درصد)25 درصد( سهام

عدالت كه توسط دبیر هیأت دولت ابالغ گردیده است 
سازمان خصوصی سازي در بورس و اوراق بهادار تهران، به 
میزان 18/995 درصد از سهام بانک را عرضه نموده است.

فعالیت اصلی بانك
به موجب ماده 2 اساسنامه، موضوع فعالیت پست بانک 

به شرح زیر می باشد:
1- افتتاح و نگهداري حســاب سپرده قرض الحسنه 
جاري، پس انداز و حســابهاي سپرده سرمایه گذاري 
كوتاه مدت و بلند مدت و سایر حسابهاي مشابه و صدور 

انواع كارت/كارتهاي مجاز و صدور انواع گواهی سپرده.
2- قبول انواع سپرده هاي دیداري مدت دار، پس انداز 

و مشابه آن.
3- تصدي عاملیت وجوه اداره شده و امانی و اعتبارات 

بخشهاي مربوطه.
4- اعطاي انواع تسهیالت مالی و اعتباري به اشخاص 

از کپرنشین ات شهر یک امین دارد آن هم پست بانک

22



پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  93 | شهریور   مــاه  1397| 

حقیقی و حقوقی در قالب قوانین جاري كشور.
5- نقل و انتقال وجوه، صدور انواع حواله و انجام كلیه معامالت 
مربوط به انتقال وجوه و اجراي دستور پرداخت مشتریان.

6- افتتــاح و ابــالغ اعتبار اعــم از اعتبار اســنادي 
یــا غیــر آن اصالتاً و یا بــه نمایندگی و وســاطت و 
انجــام هرنوع عملیــات مربــوط و اســتفاده از آنها.

7- صدور و پذیرش اعتبارنامه و انواع چک و كارت اعم از 
چکهاي مسافرتی و غیره و انجام معامالت مربوط به آنها.

8- صدور، تأیید و قبول هرگونه تعهدنامه و یا ضمانت 
نامه بانکی اعم از ریالی و ارزي و ظهرنویسی و تضمین 

اسناد و اوراق بهادار.
9- پذیره نویســی و انجام كلیه عملیات مربوط به آن 
و خرید و فروش ســهام به حساب خود یا مشتریان و 
مراجعان و انجــام كلیه خدمات مشــابهی كه تحت 
فعالیت بانکداري سرمایه گذاري طبقه بندي می شود.

10- بانک می تواند نمایندگی موسسات پولی و بانکی را 
كه به موجب قانون تشکیل شده یا بشوند قبول نماید.

11- ارائه خدمات مدیریت نقدي براي مشتریان از قبیل 
خدمات حقوق و دســتمزد، خدمات پرداخت اقساط، 
خدمات پرداخت مالیات، حســاب متمركز و كارتهاي 
بانکی طبق مقررات جاري كشور و یا سایر خدمات مشابه.

12- تأســیس بانک، گسترش شــبکه بانک و هرنوع 
موسســه مالی تابعــه همچنین ایجاد شــعبه، باجه، 
نمایندگــی و یا تعطیــل و یا جابه جایــی و یا ادغام 
آنــان در داخل كشــور، مناطق آزاد و ویــژه داخل و 
خارج از كشــور با رعایت قوانین و مقــررات مربوطه.

برنامه هاي بانك
میزان دســتیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهاي 

مهم سال مالی مورد گزارش
- استقرار Core Banking بانک

- تدوین اساسنامه بانک و ارسال به مراجع ذیصالح
- ایجاد و بهبــود نظامهای موثر مدیریت ریســک و 

كنترلهای داخلی
- بهبود و ارتقاء سیستمهای نظارتی بر فعالیت شعب و دفاتر

- بهبود انضباط مالی )عدم هرگونه اضافه برداشــتی از 
حسابهای بانک مركز ، مدیریت نقدینگیف فروش اموال 

تملیکی و غیر مولدو ...(
- توســعه همکاریهای برون ســازمانی از طریق انعقاد 
قراردادهــای ملی )دهیاریها - وزارت كشــور، صندوق 

توسعه ملی و ...(
- بیشــترین پرداخت یارانه در مناطق روستایی كشور 
)ماهانه بالغ بر 3300 میلیارد ریال بعه 6/1 میلیون خانوار(

- تامیــن مالــی طرحها از محــل )منابــع داخلی، 
صنــدوق توســعه ملــی، وجــوه اداره شــده و ...(

- راه اندازی 1000 دســتگاه خودپرداز روســتائی در 
روستاهای فاقد امکان

- افتتاح 30 هزار حساب دهیارها
- پرداخت بیش از 150 هزار فقره تسهیالت پرداختی

- افتتاح حساب سهام عدالت به تعداد 800 هزار فقره 
در روستاها

- تامین مالی طرح ها از محل )منابع داخلی، صندوق 
توسعه ملی، وجوه اداره شده و ...(

- دریافت تعداد 60 میلیون فقره قبوض مشتركین )آب 
، برق، گاز، تلفن، جرائم رانندگی و ...(

بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت بانك برای 
سال مالی آتی

پســت بانک ایران با توجه به این ضرورت و جایگاهی 
كه برای برنامــه ریزی دارد هر ســاله اقدام به تدوین 
اهداف و راهبردها خود نموده و براســاس این اهداف و 
راهبردها، محورها و سیاســتهای را تدوین نموده است 
كه برای ســال 1396 با توجه به ماموریتها و تکالیف و 
وظایف پســت بانک اقدام به تعیین چهار محور اصلی 
برنامه ها شده است كه به شــرح ذیل ارائه می گردد:

راهبردهای بانك در سال 1396:
 ICT راهبرد اول: بانک تخصصی - توسعه ای بخش -

- راهبرد دوم: بانک فراگیر روستایی
محورهای بانک در سال 1396 به شرح ذیل می باشد:

1- محور و سیاست »تقویت بنیه مالی بانک« از طریق 
انجام برنامه های عملیاتی به شرح ذیل:

- افزایش سرمایه
- بهبود كفایت سرمایه بانک

- افزایش بازده دارائی ها
2- محور سیاست » افزایش سهم بازار« از طریق انجام 

برنامه های عملیاتی به شرح ذیل:
- جذب منابع بیشــتر در قالب ســپرده جاری ، قرض 

الحسنه كوتاه مدت، بلند مدت و ...
- افزایش ارائه خدمات به بخشهای مختلف اقتصادی

- حضور بیشتر در فعالیت های اقتصادی
3- محور و سیاســت » ایجاد و تقویت زیرساختهای 
بانک« از طریق انجام برنامه های عملیاتی به شرح ذیل:
corebanking پیاده سازی سیستم یکپارچه بانکی -

- تقویت شبکه های امنیتی و حفاظتی
- بازسازی و نوسازی تجهیزات

- توانمندسازی نیروی انسانی ماهر
- تقویت و پشتیبانی بانک و ...

4-محور و سیاست »هدفدار نمودن سیاستهای اعتباری« 
از طریق انجــام برنامه های عملیاتی به شــرح ذیل:

- حمایــت و تامین مالــی شــركتهای دانش بنیان 
مربوطــه حــوزه  طرحهــای  و   ICT حــوزه  در 
- ارائــه خدمات بانکی مورد نیاز بخش ICT كشــور
- تامیــن مالــی طرحهای اشــتغال زایی روســتایی
فعالیت ها و اقدامات انجام شــده بانک در سال 1396

 -  یکپارچه سازی سامانه های بانک و استقرار و توسعه 
سامانه جدید

 - تعیین بانک توســعه ای و تخصصی حوزه ICT و 
بزرگترین خرده بانکدار كشور از سوی دولت و مجلس 

شورای اسالمی
  اخذ مجوز عاملیت بانکی صندوق توسعه ملی و طرح 
اشتغالزایی روستایی از دولت و مجلس شورای اسالمی

 - اخذ كارگــزاری بانک مركزی جمهوری اســالمی 
ایران برای انجام خدمات شعبه ای حساب های دولتی

 - راه انــدازی 1000 دســتگاه خودپــرداز روتائی در 
روستاهای فاقد امکان

 - راه اندازی سرویس حوالجات الکترونیک بین المللی 
خرد )IFS( با همکاری اتحادیه جهانی پست )UPU( به 
منظور انجام حوالجات دو طرفه بین كشورهای عضو اتحادیه
 - ایجاد روابط كارگزاری با بیش از 70 كارگزار خارجی
 - پرداخت بیش از 25 هزار میلیارد ریال تســهیالت 
 ،ICT.IT به فعاالن اشــتغال زایــی در حوزه هــای
دانــش بنیــان هــا، كشــاورزی، دامــداری و منابع 
طبیعــی ، صنایــع تبدیلــی و تکمیلی در راســتای 
)SME( توســعه كســب و كارهای خرد و متوســط

 - صدور یارات كارت اعتباری به ویژه برای روستائیان
 - راه اندازی اپلیکیشن سکه همراه

 - كســب جایزه ملی توســعه اكو سیستم كارآفرینی 
توسط پست بانک ایران

 - امضــاء قرارداد عاملیت اعطای تســهیالت به طرح 
های اشتغال زایی روستایی بین نهاد ریاست جمهوری 
، ســازمان مدیریت و برنامه ریزی و پست بانک ایران

 - دریافت نشان مســئولیت پذیر اجتماعی در اولین 
كنگــره چهره هــای نامی صنعــت و اقتصــاد ایران

 - دریافت نشان عالی در صنعت بانکداری در هفتمین 
ITEC اجالس

 - دریافت نشــان مسئول توسط پســت بانک ایران
كیفیــت بــه  اهتمــام  گواهینامــه  دریافــت   -  

 - امضای تفاهم نامه های مشــترک همکاری با سایر 
ســازمان ها و نهادها نظیر: صندوق ضمانت ســرمایه 
گــذاری صنایع كوچــک، اتاق تعاون اســتان تهران، 
پژوهشگاه فضائی ایران، ســازمان میراث فرهنگی و ...
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با مهندس خوش فکر و پژوهشگر جناب كوروش عاطفی 
پیشتر مصاحبه ای مفصل انجام پذیرفت كه در آن این 
مدیر الیق از برنامه های خود و مجموعه برای افزایش 
سهم در بازار و جلو زدن از پیش بینی ها جهت افزایش 
بهره وری و راندمان كاری سخن راند كه بحمداله شاهدیم 
هر چه آن مدیریت گفت دارد به منصه ظهور می رسد.  
مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت تامین ماسه 
ریختــه گری)ســهامی عام( مــورخ 1397/04/17 در 
محل دانشــگاه آزاد اسالمي فیروزكوه سالن آمفي تاتر 
تشــکیل گردید. در این مجمع كــه با حضور اكثریت 
ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضــاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
آقای كوروش عاطفی بود، كه جنابان حیدر شــریفی 
و جهان دســت پاک در مقام نظــار اول و دوم و آقای 
علیرضا ستاری به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه بــا قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربــوط به اهــم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
ســال مالی منتهی به 1396/12/29 و پس از استماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلــوات خود ضمن  تصویــب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
37 ریــال به ازای هر ســهم به كار خــود پایان دادند.

رهبین  به عنوان بازرس قانونی و حســابرس شركت و 
ارقام نگر آریا  به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید. 

پیام هیات مدیره
وضعیــت و تحــوالت ماســه هــای ریختــه گری:

طی سال مالی مورد گزارش اقدامات الزم جهت افزایش 
مبلغ فروش صورت پذیرفــت، همچنین پیگیریهای 
الزم جهت فروش پودر ســیلیس )باطلــه ها( كه در 
محوطه كارخانه انباشــته شده و باعث ایجاد مشکالت 
زیســت محیطی می گردید انجــام گرفت ولی بدلیل 
عدم نیاز مصرف كنندگان و ارزش آن به نسبت هزینه 
های بارگیری و حمل امکان فروش میســر نگردید به 
عبارتی فروش محصوالت در ســال مالی مورد گزارش 
191/831 تــن و به مبلــغ 184/220 میلیون ریال و 
در ســال مالی قبل )ســال 1395( مقدار 190/388 
تن و مبلغ 152/332 میلیــون ریال به عبارتی از نظر 
مقــدار 0/7 درصد كاهش و از نظر مبلــغ 21 درصد 
نســبت به ســال گذشــته افزایش نشــان می دهد.

جایگاه شركت در صنعت ماسه ریخته گری
این شركت اولین تولیدكننده ماسه ریخته گری در كشور 
هم از نظر قدمت و هم از نظر مقدار تولید و فروش ماسه 
ریخته گری می باشد و هم از نظر دارا بودن معادن از نظر 
كیفیت، بهترین معادن تولید ماسه ریخته گری را بدلیل 
خردایش كم و در نتیجه گرد گوشه بودن ماسه را در اختیار 
دارد. و در حدود 25 درصد بازار مصرف را در اختیار دارد.

استراتژی شركت
اســتراتژی شــركت حفظ رتبه اول فروش در ماســه 
های ریختــه گــری و افزایش كیفیــت محصوالت 
تولیدی و در نهایت به حداكثر رساندن سود می باشد.

عملكرد شركت طی سال مالی مورد گزارش:
شــركت ابتدا سود هر سهم ســال مالی مورد گزارش 
را مبلــغ 88 ریال پیش بینی و اعــالم نمود و مجددا 
پــس از بررســی عملکرد شــش ماهه پیــش بینی 
ســود هر ســهم را 243 درصد افزایش و مبلغ ســود 

هر ســهم 302 ریال به ســازمان بــورس اعالم نمود. 
از اهداف شــركت در ســال مالی مورد گزارش تولید 
ماســه با كیفیــت مطلوب و رســیدن به ســود هر 
ســهم 302 ریال بــود كه با توجه به صورت ســود و 
زیان، ســود هر ســهم 366 ریال تحقق یافته اســت. 
ضمنا طی سال مالی مورد گزارش اقدامات الزم جهت 
كنترل هزینه بهای تمام شــده انچام گردید بطوریکه 
بهای تمام شده 7 درصد نسبت به بودجه كاهش یافت.

سایر دستاوردهای سال مالی مورد گزارش كه توسط پرسنل 
واحد فنی و نوسازی شركت انجام شده به شرح ذیل است.

1- نصب و راه اندازی یکدستگاه رادمیل جهت جایگزینی 
رادمیل قدیمی

2- نصب دستگاه سیلکون جهت جداسازی خاک و باال 
بردن دانسیته ورودی به اسکرابر

3- نصب دســتگاه اســکرابر جهت باالبردن كیفیت 
محصوالت تولیدی

4- نصب دو دســتگاه سیلکون جهت غبارگیری واحد 
خشک كن

5- دمونتاژ سوله قدیمی واقع در كارخانه و انتقال و نصب 
در سایت جدید

برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت
- از برنامه های مهم شــركت طرح انتقال كارخانه به 
نزدیکی معادن می باشد كه عملیات اجرایی آن انجام 

شده است.
- بــا توجه به اینکه واردات ماســه ریخته گری بدلیل 
هزینه حمل باال صرفه اقتصــادی ندارد و همچنین با 
عنایت به توســعه صنایع ریخته گری و نیاز كشور به 
صنایع فوق مصرف ماســه های ریخته گری در كشور 
روز به روز بیشــتر می شود و از طرفی با توجه به اینکه 
معادن این شــركت از نظر كیفیت مناسب می باشند 
و همچنین بدلیل عدم وابســتگی از نظر مواد اولیه و 
قطعات و لوازم یدكی به خارج از كشور وضعیت آینده 
شــركت مطلوب پیش بینی می گردد ولی باید سعی 
در باال بردن كیفیت محصوالت بصورت مستمر انجام 
شود تا در بازار رقابتی بتوان كلیه مشتریان را حفظ كرد.

برنامه های آینده شركت و گسترش بازارهای فروش:
- تدویــن نقاط قوت و ضعــف و فرصتها و تهدیدهای 
 -SWOT مجموعه تامین ماســه و تدویــن ماتریس
آگاهی از نقاط قوت و ضعف داخل ســازمان و از طرفی 
فرصت ها و تهدیدات موجود در اطراف محیط سازمان 
این توانایی را به سازمان می دهد تا موقعیت و جایگاه 
استراتژیک خود را ارزیابی نماید. مدیریت شركت برآن 
اســت كه از طریق ایجاد راهبردهای كوتاه مدت، میان 
مدت و بلندمدت برنامه هایی را جهت حفظ ســازمان 
و ارتقــاء آن از نظر مشــتریان و رقباء ایجــاد نماید.
- آنالیز پیوســته رقبا: تجزیه و تحلیل پیوسته رقبا و 
بررسی استراتژی، اهداف و سهم بازار هر یک و همچنین 
مقایســه پیوســته قیمت تمام شده شــركت و رقبا.
- حفظ مشتریان قدیمی و بازاریابی برای به دست آوردن 

مشتریان جدید
- ارتقــای ســطح كیفــی محصــوالت تولیــدی و 
بازنگــری در نظام كنترل كیفی محصوالت شــركت
- پیگیــری و وصــول مطالبــات معــوق مجموعــه 
مجموعــه حقوقــی  بخــش  توانمندســازی  و 
- افزایــش تولید به كمک ارتقاء بهره وری و همچنین 
تجهیز و نوسازی كارخانه و معادن با ماشین آالت پیشرفته 
و تکنولوژیهای جدید با حداقل سمایه گذاری و باالترین 
راندمان و نگاه به حفظ و رعایت اصول زیست محیطی
- جلوگیــری از توقفــات برنامــه ریــزی نشــده 
خــط تولید بــا ایجاد یــک برنامه مــدون تعمیرات 
و نگهــداری و برقــراری نظــام نــت پیشــگیرانه 
 ISO ارتقــاء نســخه سیســتم مدیریت كیفیــت -
9001 بــه نســخه 2015 جهــت ارتقــاء كیفــی 
ســازمان و گســترش تفکــر مبتنــی بر ریســک
- استقرار نظام S5 اصول ساماندهی محیط كارو ایجاد 
ساختاری برای بهسازی و اراستگی محیط كار و ایمن 
ســازی آن جهت جلوگیری از وقوع حوادث حین كار
براســاس  ســالیانه  آمــوزش  برنامــه  تهیــه   -
واحدهــای  از  گرفتــه  انجــام  هــای  نیازســنجی 
مختلــف بــا هــدف ارتقــاء توانمندیهای پرســنل
- اســتقرار سیســتم های انگیزشــی جهت كاركنان
- ارزیابــی كامــل تامیــن كننــدگان و برگــزاری 
منظــم جلســات كمیســیون خریــد بــا توجه به 
آییــن نامــه معامــالت مصــوب هیــات مدیــره

- بازبینــی در دســتورالعمل های ســنجش رضایت 
مشــتری و ارتقــاء ســطح رضایت مندی مشــتری

اولین هم از لحاظ قدرت هم از لحاظ تولید
تامین ماسه ریخته گری با برنامه های مهندس کوروش عاطفی به تاخت می رود

تدوین نقاط قــوت و ضعف و فرصتها 
و تهدیدهای مجموعه تامین ماســه و 
تدوین ماتریس SWOT- آگاهی از نقاط 
قوت و ضعف داخل سازمان و از طرفی 
فرصت ها و تهدیدات موجود در اطراف 
محیط سازمان این توانایی را به سازمان 
می دهد تا موقعیت و جایگاه استراتژیك 
خود را ارزیابی نماید. مدیریت شركت 
برآن است كه از طریق ایجاد راهبردهای 
كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برنامه 
هایی را جهت حفظ سازمان و ارتقاء آن 
از نظر مشــتریان و رقباء ایجاد نماید.
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در شرکت سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس
برنامه های دکتر رضا نجات بخش اصفهانی و سرمایه 2/500 میلیاردی  هر ناممکن را ممکن می کند

وقتی مجمع نشینان پیشنهاد 
سود هر ســهم هیات مدیره 
را شــنیدند طنین صلوات پی 
در پی ســهامداران فضای تاالر را عطرآگین كرد و جمله 
ســپاس را به پاس خدمات شایسته و بایسته تیم عرضه 
داشتند كه این مقام بود كه تیتر فوق را به ذهن متجلی 
ســاخت. دكترین رضا نجات بخش اصفهانی و سرمایه 
2/500 میلیــاردی هر ناممکــن را ممکن می كند این 
مدیر با دیسیپلین و كاردان با پتانسیلی كه در مجموعه 
وجــود دارد می تواند ارزش آفرینی و ســودآوری خیلی 
بیشتر از این را برای سهامداران و ذینفعانش حاصل سازد. 
حضور هیات مدیره ای قوی و حامی ســکاندار شركت و 
تیم مدیر مالی پاكدســت و دقیق كه حسابهای شفاف 
آنها به تائید حســابرس هم رســیده بود در كنار برنامه 
های مدیریت ارشــد نویدبخش آن اســت كه شركت و 
ســهامدارانش در روزهای آتی و سال 97 با تمام سختی 
های آن عملکردی موفق و شایسته را شاهد خواهند بود
مجمــع عمومــی عادی ســالیانه شــركت ســرمایه 
گــذاری صنعــت پتروشــیمی ســاختمان خلیــج 
فارس)ســهامی عام( مــورخ 1397/04/30 در محــل 
ســازمان مدیریت صنعتی سالن پویش تشکیل گردید. 
در ایــن مجمع كه با حضور 96/82 درصد ســهامداران 
حقیقــی و حقوقــی ، اعضاء هیــات مدیــره، نماینده 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، حســابرس و بازرس 
قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهــده آقای 
حســام معتضدیان قمی بود، كه جنابان مجید احمدی 
محلی و حســین ماهیار در مقام نظار اول و دوم و آقای 
امیــر ونکی 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 
1396/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با 
تقسیم سود 16 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
امجد تراز  به عنوان بازرس قانونی و حســابرس شركت و 
آگاه تدبیــر به عنوان بازرس علی البــدل انتخاب گردید.

پیام هیات مدیره
خداوند عزوجل را سپاســگذاریم كه در جبهه اقتصادی 
مملکت فرصت خدمتگــزاری به این ســربازان را اعطا 
نموده اســت. تالش ما بر آن بوده اســت تا با هر آنچه از 
جان و روح نداشــته ایم در این مسیر فروگذار نگردیم و 
بتوانیم نقشی هر چند كوچک در پیشبرد اقتصادی ایران 
عزیزمان ایفا نماییم. گزارش هیات مدیره برای عملکرد 
سال مالی منتهی به 1396/12/29 جهت ارایه به مجمع 
عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام تقدیم می گردد.
ســالی ماالمال از فراز و نشیب های اقتصادی پشت سر 
نهادیه ایم. دورانی كه عالوه بر ریســک های همیشگی 
كســب و كار، عدم اطمینان هایی محســوس در سطح 
اقتصاد كالن به همراه داشــته اســت. اما از منظر هیات 
مدیــره ، هیچ یک بهانــه ای برای كوتاهی در مســیر 
خدمــت بــه ذینفعان ایــن مجموعه نگردیده اســت.
نوســانات درآمدی به عنوان بخشی از ذات این كسب و 

كار ، منتج از عوامل متعدد سطح كالن می باشد. بدیهی 
اســت تغییرات بودجه عمرانی تخصیصی به زیرساخت 
های نفت، گاز و پتروشیمی ، تشدید تحریم های بالقوه، 
تردید ســرمایه گذاران اروپایــی و ... موجب تغییرات با 
اهمیت در ســطح محیطی این ســازمان شــده است.
هیــات مدیره به عنــوان ركنی از حاكمیت شــركتی 
با تالش به منظور شــناخت تهدیدهــا و فرصت های 
محیطی كوشــیده اســت تا بر پایه مزایــا و نقاط قوت 
درون ســازمانی شرایط بهبود ســازمانی را فراهم آورد.
ارمغان موفقیت در چنین مســیر پــر پیچ و خمی، جز 
به همراهــی تمامی ذینفعــان و به ویژه ســهام داران 
گرامی میســر نخواهد بود. امید اســت با همدلی و هم 
افزایی تمامی سرمایه های انســانی و منابع در اختیار ، 
رهاورد خرســندی خداوند متعال را به دســت بیاوریم.

برنامه های آتی شركت  
در چارچوب اساسنامه و با توجه به سیاست های كالن و 
برنامه راهبردی بلندمدت شركت، استراتژی شركت سرمایه 

گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس )سهام 
عام( در سال پیش رو، توجه ویژه ای به حضور فعال در بازار 
سرمایه معطوف خواهد بود. محور اصلی برنامه های شركت 
در ســال مالی 1397 ،به اختصار به شرح ذیل میباشد: 
- متنوع ســازی پرتفوی ســرمایه گذاری های شركت 

سرمایه گذاری خلیج فارس 
با توجه به تمركز عمده فعالیت در حوزه پتروشــیمی، 
نفت و گاز و وابســتگی آن به بودجه عمرانی كشور و نیز 
قیمت نفت، هدف آن است تا در سال مالی آینده متنوع 
ســازی پرتفوی مجموعه در حدود مقدور صورت بگیرد. 

- فعالیت در بازار پایه تابلوی ب 
ارتقای تابلوی معامالتی از »ج« به »ب« و امکان معامله 

در پنج روز هفته
- گسترش فعالیت بازارگردانی 

با توجه به نیاز شركت به افزایش ضریب نقد شوندگی و 
احترام به حقوق صاحبان سهام شركت، برای سال مالی 
آینده بایستی نسبت به ثبت بازارگردان گروه نزد یکی از 
صندوق های معتبر و انجام فعالیت بازارگردانی اقدام نماید. 

استفاده از سهام به عنوان وثیقه 
شركت برای افزایش كارایی دارایی های مالی خود بایستی 
از سهام در اختیار شركت باالسری، به عنوان وثیقه با هدف 
دریافــت وام و انواع ضمانت نامه های بانکی اقدام نماید.

- فروش شركت سازه طرح گستر شهرآرا 
با توجه به تغییرات مدام در حوزه بازرگانی و عدم تطابق 
ریســک این حوزه با رویکرد مدیریت ریسک مجموعه، 
خروج شركت سازه طرح گستر شهرآرا در دستور كار قرار 

خواهد گرفت. 
- فعالیت كارخانه متعلق به شركت جهان روكش اسپادانا 
در حوزه به ســاخت تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی به 

منظور ارتقای بازدهی این دارایی
مروری بر عملكرد مالی و عملیاتی شركت 

رویكرد تأمین و تخصیص منابع 
تأمین و تخصیص منابع حول ســه محور »سرمایه در 
گردش«، »بودجه بندی سرمایه ای« و »ساختار سرمایه«، 
با توجه به جایگاه شــركت، صنعت و اهداف بلندمدت، 
برای هلدینگ و شركت های زیرمجموعه تعریف می شود. 
حاصل این هدف گذاری ها در ترازنامه های پیش بینی شده 
در قالب كمی بیان شده است. در این حوزه هدف اصلی، 
افزایش ارزش شــركت با توجه به رعایت حقوق تمامی 
ذینفعان شــركت اعم از فعاالن نظــام اقتصادی، تأمین 
كنندگان، مشتریان و حتی محیطزیست می باشد. فعالیت 
شركتهای گروه در بســتر دانش مدیریت مالی شركتی 
یک ركن به منظور ارتقای ســطح كارایی و دســتیابی 
بــه اهداف اســتراتژیک گروه مدنظر قرارگرفته اســت. 

سرمایه در گردش 
تعیین و ابالغ سطوح بهینه دارایی های جاری و اختصاص 
مازاد ســرمایه در گردش به دارایی هــای با بازده باالتر 
یکــی از عوامل افزایش بازدهی این گروه در ســال های 
آتی خواهد بود. مطالعات مالی به ویژه تعیین سرمایه در 
گردش موردنیاز، به عنوان یک الزام برای ورود به هر پروژه 
لحاظ خواهد شــد. مدیریت بر مطالبات شركت و بدهی 
های جاری و تطبیق زمانی آنها به عنوان یک امر مستمر 
در محور امور قرارگرفته است. تحلیل مستمر اقالم جاری 
شركت به منظور ایجاد گردش و بهبود كارایی دارایی ها 
و نیز كاهش نرخ تأمین مالی بدهی ها جاری شركتی در 
دستور كار قرارداده شده است. پوشش كمبود و انتقال مازاد 
سرمایه در گردش شركتهای مجموعه از طریق تعامالت 
درون گروهی نقطه قوت اصلی این محور قلمداد میشود.
بودجه بندی سرمایه ای با توجه به اقالم دارایی های بلندمدت 
شــركت، ایجاد تناسب میان بازدهی سرمایه گذاری های 
شركت مادر و بهای تمام شــده سرمایه گذاری مدنظر 
می باشد. بهبود بازدهی سبد سرمایه گذاری ها از طریق 
راه اندازی خط تولید فوم XPS در شركت جهان روكش 
اسپادانا موجب افزایش بازدهی این سرمایه گذاری ها خواهد 
شد. تحلیل پروژه ها بر مبنای روش های مالی و مبتنی بر 
جریان های نقدی صورت میگیرد؛ بنابراین در فرآیند قبول 
و رد پروژه هــا دانش روز مدیریــت مالی به كمک واحد 
فروش شركت ها مانع از ایجاد رقابت های مخرب خواهد 
شد. بازنگری مداوم دارایی های شركت های زیرمجموعه 
باهدف بررسی منافع آتی و بازدهی صورت خواهد گرفت. 
افزایش دارایی های سرمایه ای با توجه به اقتضای رقابتی 
صنعت و بر مبنای گزارش توجیهی صورت خواهد گرفت 
تا به واسطه بهبود مستمر ماشین آالت گروه به عنوان یک 
فعالیــت اصلی، به عنوان رهبر بــازار ایفای نقش نماییم
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مهر تایید سهامداران بر صورت های مالی بانک ملت
در این مجمع كه به ریاست حسن روستا، رئیس هیات مدیره 
بانــک ملت و بــا حضور لگزایــی و دكتر تاجیــک، اعضای 
هیات مدیره، دكتر صمدی، معاون مالی، دكتر چاوشــی، مدیر 
امور مالی و نورمحمدحســینی، مدیــركل حقوقی این بانک، 
مرادپور نماینده دولت جمهوری اســالمی ایران به عنوان ناظر 
اول، خالــق وردی نماینده ســازمان تامین اجتماعی به عنوان 
ناظــر دوم، نمایندگان بانک مركزی و ســازمان حسابرســی 
و ســازمان بــورس اوراق بهادار و با حضور حــدود 79 درصد 
صاحبان سهام برگزار شد، صورت های مالی بانک ملت منتهی 
به 29/ 12/ 96 مورد تایید و تصویب ســهامداران قرار گرفت.
مدیرعامل بانک ملت عملکرد این بانک را در 10 حوزه تجهیز 
منابع، بهینه سازی مصارف، مولد سازی دارایی ها، فعالیت های ارزی، 
افزایش درآمدهای كارمزدی، افزایش نقدشوندگی سهام، افزایش 
كارآیی، توسعه بانکداری الکترونیک، حاكمیت شركتی و ایفای 
مسوولیت های اجتماعی تشریح و اظهار كرد: توجه به رشد و ارتقا 
همه جانبه شركت از منظر درونی و بیرونی و توسعه برنامه محور، 
سرلوحه عملکرد هیات مدیره و مجموعه بانک ملت بوده است.
وی ادامه داد: در بانکداری سنتی كسب منابع بیشتر به منزله 
عملکرد مطلوب محســوب می شــد؛ در حالی كه در بانکداری 
مبتنی بر دانش، ارزش توجه به رشد سپرده ها و بهبود جایگاه 
رقابتی باید در سایه بهینه سازی تركیب سپرده ها، كاهش قیمت 
بهره ای پول و همچنین افزایش پایداری سپرده ها محقق شود.
دكتر بیگدلی از رشــد 8/ 17 درصدی سپرده های ریالی بانک 
ملت در ســال 96، بهبود كیفی تركیب ســپرده ها و افزایش 
ســه برابری این رشد در مقایسه با ســال 95 خبرداد و افزود: 
بیشــترین حجم و مانده ســپرده های جاری در شبکه بانکی 
كشــور در اختیار بانک ملت اســت و قیمت تمام شده پول 
در این بانک 7/ 8 درصد در ســال 96 كاهش داشــته اســت. 
مدیرعامل بانک ملت در خصوص بهینه سازی مصارف در این 
بانک گفت: افزایش 20 درصدی مصارف در سال 96 منجر به 
كسب درآمد 4 هزار میلیارد ریالی برای بانک ملت شده است.

محمد بیگدلی رتبه های نخســت نظام بانکی از لحاظ سرانه 
شعب در جذب منابع ریالی، منابع ارزی، صدور ضمانت نامه ها 
و ســرانه كاركنان در جذب منابع و رتبه دوم شبکه بانکی در 
حجم سپرده های ریالی و مانده منابع ارزی و ریالی را از جمله 
موفقیت های عملکردی این بانک برشــمرد. وی با بیان اینکه 
مصارف بانک ملت در ســال 96 رشــد 37 درصدی را تجربه 
كرده است، افزود: ایجاد مصارف با كیفیت، منبع اصلی كسب 
درآمد بانک هاست و مصارف بانک ها عبارت از تسهیالت ریالی و 
ارزی، تسهیالت بین بانکی و سپرده گذاری نزد سایر بانک هاست.
 وی در عیــن حال تاكید كرد این رشــد در ســایر بانک های 
تجاری به طور متوســط 19 درصد بوده است. مدیرعامل بانک 
ملت پیشــگیری از ایجاد و وصول مطالبــات را از اولویت های 
كاری هیات مدیــره ایــن بانک ذكــر كــرد و از كاهش 3/ 5 
درصدی نســبت مطالبات به مصارف در ســال 96 خبر داد.
دكتــر بیگدلــی در ادامه گــزارش خود بــه مجمع عمومی 
ســالیانه بانک ملت از فروش برج جام و تبدیــل آن به دارایی 
مولد به عنــوان یکی از موفقیت ها در عملکــرد این بانک یاد 
و تصریــح كرد: فــروش دارایی ها و امــالک مازاد و همچنین 
واگذاری ســهام بانک در شــركت ها به طور مستمر ادامه دارد.
به گــزارش روابط عمومی بانک ملت، وصول 33 هزار میلیارد 
ریال مطالبات بانک ملت در سال 96 بابت اوراق مشاركت، رشد 
13 درصدی حقوق صاحبان ســهام، 22 درصدی دارایی ها، 6/ 
 51 ،eps16 درصدی درآمدها، 3/ 48 درصدی ســودخالص و
درصدی بازدهحقوق صاحبان سهام، 50 درصدی بازده دارایی ها، 

22 درصدی حاشــیه ســود و 5/ 5 درصدی ســهم كارمزد و 
خدمــات از كل درآمد از دیگر موارد قابل توجه در گزارش ارائه 
شده مدیرعامل بانک ملت به مجمع عمومی صاحبان سهام بود.
دكتر بیگدلی در بخش پایانی سخنرانی خود به افتخارات بانک در 
سال 96 از جمله رتبه نخست در میان 100 شركت برتر ایران، 
توسعه خدمات الکترونیک و ایفای مسوولیت های اجتماعی نیز 
اشاره و ابراز امیدواری كرد با حمایت سهامداران و تالش كاركنان 
و مدیران، عملکرد سال 97 این بانک درخشان تر از پیش باشد.
حســن روســتا، رئیس هیات مدیره بانک ملت نیز در ابتدای 
مجمع اظهار داشــت: بانک ملت در سال 96 سردمدار حضور 
مستمر در بازار بورس بوده است و عالوه بر ارائه منظم گزارش ها 
براساس الزامات ســازمان بورس اوراق بهادار، از مجموع 240 
روز كاری بازار ســرمایه، روزهای معامله سهام بانک ملت 220 
روز بوده اســت. به گفته وی این در حالی اســت كه میانگین 

روزهای معامله ســهام سایر بانک های بورسی 52 روز در سال 
96 بوده است. روستا رفتار حرفه ای بانک ملت را عامل موثر در 
بهبود نسبت كفایت سرمایه به عنوان شاخصی قابل تامل برای 
ســهامداران دانست و این نســبت در بانک ملت را وجه تمایز 
مهم این بانک با سایر بانک های مشموالصل 44 توصیف كرد. 
رئیس مجمع عمومی صاحبان سهام بانک ملت حركت پایدار 
در راستای خلق ارزش برای مشتریان، كاهش بهای تمام شده 
پول، فروش بخش قابل توجهی از امالک مازاد، رعایت بهداشت 
اعتباری، افزایش سهم درصد درآمدهای غیر مشاع و عمل به 
مســوولیت های اجتماعی را ازجمله محورهای عملیاتی بانک 
ملت ذكر و تاكید كرد: ارزش ســهام بانک ملت بیشتر از رقم 
فعلی اســت و در آینده نزدیک این ارزش نمایان خواهد شد.

پیام هیات مدیره
بانک ملت به پشتوانه اعتماد و همیاری شما سهامداران عزیز 
از ابتدای تاســیس توانســته اســت علی رغم  محدودیتهای 
حاكم برعرصه بانکداری كشــور گامهای بزرگی رادرراســتای 
افزایش ســهم از بــازار دربیــن بانکهای خصوصی بــردارد. 
بــه باور ما ســرمایه هــای عظیم و ارزشــمند بانــک همانا 

اعتماد شــما و نیروی انســانی كارآزموده و با انگیزه اســت 
كه بدیــن پشــتوانه ناممکنــی وجــود نخواهد داشــت . 
هرچند بســیاری از تصمیمــات مالی قابلیت اجــرا دركوتاه 
مدت را نداشــته و انتظار بهبود شــرایط  نظام بانکی دركوتاه 
مدت منطقی به نظر نمی رســد لیکن هیــأت مدیره بانک 
ملت با همــت دوچندان و تالش بی وقفه ســعی نمود تاثیر 
شــرایط تحمیلی بیرونی را به حداقل رسانده و مانع از افزایش 
پیامدهای نامطلوب ناشی از شــرایط اقتصادی بربانک شود . 
خوشبختانه بانک ملت با توجه به ساختار و سیاستهای كالن 
خــود از جمله بانکهای ســودده دربورس می باشــد كه این 
موفقیت درشــرایطی حاصل گردیده است كه طی سال مالی 
گذشــته رقبای ما غالبا با زیان های عمده مواجه شدند . بانک 
ملت با تمركز بر چشــم انداز تعیین شده و درچارچوب بیانیه 
ماموریت خود به شکل منسجمی برنامه ریزی نموده كه بتواند 
با تکیه بر توانمند یهــای مدیران و با به كارگیری مهارت ها و 
قابلیت های سرمایه انسانی خود آینده مطلوبی را محقق سازد.
بسیار مفتخریم كه گزارش عملکرد یکساله بانک كه حاصل تالش 
شبانه روزی و خالصانه همکاران گرانقدر این مجمویه در شرایط 
بسیار دشوار اقتصادی این روزهای كشور كه باعث گردیده بسیاری 
از فعالیتهای اقتصادی با مشکل مواجه شده و بالتبع نظام بانکی 
با چالش های زیادی روبرو شود را به متضرتان تقدیم می كنیم . 
بانک ملت در ســال گذشته تمام توان خود را به كار گرفته تا 
بتواند حقوق ذینفعان به ویژه ســهامداران محترم را با رعایت 
كلیــه موازین قانونی حفظ نماید .عملکــرد كلی این بانک با 
وجود مشــکالت اقتصادی موجود منجر به دستیابی به سود 
قابل قبول در مقایسه با سایر بانکها در سال 1396 شده است . 
گزارش پیش رو شامل تحلیل مختصری از وضعیت نظام بانکی 
و شــرایط مالی و عملکردی بانک ملت می باشد. امید است با 
حمایت بی دریغ سهامداران كه تاكنون پشتیبان و حامی بانک 
در تمام عرصه ها بوده اند بهبود شاخص های اقتصادی كشور 
و تداوم تالش های خالصانه و صادقانه همکاران عزیز، شــاهد 
رضایتمندی بیشتر سهامدارن خویش باشیم كه همانا ضامن 
حفظ و بقای بانک، سهامدارن ارزشمند و گرانقدر آن می باشند .
جایگاه بانك درصنعت بانكداری و وضعیت رقابتی آن در 

سال مورد گزارش 
- رتبه اول در بین بانکهای تجاری در مانده سپرده های قرض 

الحسنه جاری 
- رتبه اول در بین بانکهای تجاری به لحاظ سرانه كاركنان در جذب منابع 
- رتبه اول در بین بانکهای تجاری به لحاظ مانده منابع و سپرده های ارزی 
- رتبه اول در بین بانکهای تجاری به لحاظ سرانه شعب در جذب منابع
-  رتبه اول دربین بانکهای تجاری به لحاظ سرانه شعب در جذب 

سپرده های ریالی
-  رتبه دوم در بین بانکهای تجاری به لحاظ جذب منابع ارزی و ریالی 

- رتبه اول دربین بانکهای تجاری در مصارف 
- رتبــه اول در بیــن بانکهای تجاری در صــدور ضمانتنامه
- رتبه دوم دربین بانکهای تجاری در جذب سپرده های بلندمدت 
- رتبه دوم در بین بانکهای تجاری درحجم سپرده های ریالی
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گزارش کامل این مجمع در وبســایت اقتصاد و بيمه ...
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مهندس دربندی مدیری که می تواند
پارس الکتریک

با مدیرانی پاکدست و باور به خرد جمعی

ســالها پیش شــركت كارخانجات پارس الکتریک، قدم گاه 
میهمانان طراز اول مملکت بود تا شاهد باشند ایران دیگر آن 
چلمک ساز سوت زن نیست و جهان الکترونیک را به خدمت 
گرفته و زنان در خط تولید دوشــادوش مردان در خط تولید 
در ســه شیفت كاری به تعالی كشورمان می اندیشند . حاج 
برخوردار مردی كه نامش باید در سر در صنعت الکترونیک در 
ایران نصب شود كاری كرد كارستان گرچه قدرش ندانستیم 
و در تنهایی تن و روح تسلیم جان آفرین شد و اگر نبود یک 
دوست آن آپارتمان چند ده متری را هم برای سکونت تا روز 
مرگش نمی داشت و چه های دیگر كه باید می كشید. این مقال 
را بگذاریم تا وقت دیگر. و اما امروز مهندس دربندی خوب می 
داند وارث چه داشته ایست و قبول این مسئولیت كرد والحق 
با چیدمان درست مدیریتی خوب ره می پیماید. چه كاتب این 

ســطور كه نیم قرن پیش زآن 
محل در كنار میهمانان ارجمند 
كشور، بازدید و غم خواری بنیان 
گذار قرن را در ســینه سوزان 
داشتم حال خوشحالم كه كشتی 
را ناخدایــی دیگر آمــد پدید.
هر چند بواسطه فقدان عزیزی از 
دست رفته رخصت دیدار نصیب 

نشد اما شایستگانی همچو او در صف اول خدمت و ارائه اطالعات 
چون جناب مهندس خجسته نژاد، حی و حاضر بودند كه اهم 
اقدامات و برنامه های در حال تدوین و قابل اجرایی برای سال 
آتی را به سمع و نظر سهامداران برسانند. به یک كالم تمام در این 
تیم مدیریت یکدست و پاكدست خرد جمعی حرف اول را می 
زند و می داند كه باید برای فردا چه برنامه ای داشت. یا علی مدد.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت كارخانجات 
پارس الکتریک)سهامی عام( مورخ 1397/04/31 در مجموعه 
ورزشگاه آزادی بلوار دهکده هتل المپیک تشکیل گردید.  در 
این مجمع كه با حضور 72/64 درصد ســهامداران حقیقی و 
حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق 
بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت 
مجمع برعهده آقای بهروز خالق ویردی بود، كه جنابان سعید 
عبدالهی و محمدحســین عظیمی در مقام نظار اول و دوم و 
آقای ســاالر مرادی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1396/12/29 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
ســود 34 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایــان دادند.

شایان ذكر است براساس گزارش هاي موردتایید كارخانجات 
پارس الکتریک دردوره 1 ماهه منتهی به31/05/97 از محل 
فروش محصوالت خود مبلغ 736 میلیون ریال درآمد داشته است

این شركت براساس عملکرد 5 ماهه مبلغ  15.077 میلیون 
ریال درآمد داشــته كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 431 

درصد رشد داشته است.
در طی ســال مالی 1396 با همکاری صادقانه اعضا محترم 
هیات مدیره و با اســتعانت از خداوند بزرگ و به حول و قوه 
ایزد منان تمام تالش خود را جهت پیشــبرد اهداف به كار 
گرفتــه ایم تا بتوانیم در جهت حفظ و احیا برند كارخانجات 
پارس الکتریک بــه گونه این مطلوب پیــش برویم. كه در 
ســال 1397 كه به نام حمایت از كاالی ایرانی از سوی مقام 
معظــم رهبری نامگذاری گردیــد، این روند رو به رشــد را 

هر چه بهتر و بهینه تر نســبت به گذشته ادامه خواهیم داد.
در ســال 96 برخــی از سیاســت هــای كلی شــركت بر 
مبنــای برنامه اســتراتژیک و راهبردهای هیــات مدیره در 
حــد مقدورات و با توجه به پیشــینه شــركت و توان مالی 
و اداری بــه شــرح ذیل اعمــال و نتایجی حاصــل گردید.

1- آمــاده ســازی و بهــره بــردرای خط تولید شــركت 
تلویزیــون تولیــد  بــرای  كــرج  كارخانــه  در  واقــع 
2- انجام مطالعات توجیهی امکان سایرمحصوالت با توجه به 
نیازسنجی بازار )كنترل های هوشــمند و المپ ال ای دی(
3- تشــکیل كار گروه حقوقی فعال بــرای پیگیری وصول 
مطالبات ســنواتی كه منجر به حل پرونــده های حقوقی 
ســنواتی و دریافت تقریبا یک میلیارد تومــان از مطالبات 
معوق گردید و تعیین تکلیف بدهی های ســنواتی مالیات 

از ســال 87 الــی 92 و بیمــه تامیــن اجتماعــی گردید.
4- پیگیری رای صادره از سوی كمیسیون ماده صد شهرداری 
مبنی بر تخریب بیش از 24 هزار متر مربع از اعیانی، سوله ها و 
ساختمان های احداثی كه پس از پیگیری های مستمر با رفع 
محدودیت های ابالغ شده در زمینه تردد و پرداخت مبلغ در 
حال انجام تشریفات اداری به منظور اخذ پایان كار می باشد.

5- اهتمام جهت حل مســئله اساسی و چند ساله شركت 
الکترونیک ســیرجان در رابطــه یا حکم صادره از ســوی 
ســازمان تعزیرات حکومتی كه منجر به فک پلمپ و خروج 
از ممنــوع المعامله بودن شــركت مذكور گردیده اســت و 
همچنین بخشــودگی بیش از 30 درصد جریمه شــركت 
الکترونیک ســیرجان كــه یکی از مهمتریــن و بزرگترین 
كارهــا د رجهت حفظ و نقدینگی و اساســاً فعالیت مجدد 
شركت مذكور گردید. همچنین پیگیری پرونده بدهی ارزی 
به بانک ملت كــه منجر به كاهــش 75 درصدی تعهدات 
براســاس نظریه كارشناس رسمی دادگســتری شده است.

6- برنامه ریزی و عزم جدی فروش دارائی های راكد و مازاد شركت 
بمنظور چابک سازی و افزایش بازدهی معقول سرمایه در اختیار .

7- افزایــش قــدرت ثبت و گزارشــگری اطالعــات مالی 
و اداری بــا اجــرا و نصــب نرم افــزار پیوســت كه منجر 
بــه افزایش ســرعت و دقــت در ثبــت و گزارشــگیری 
اطالعــات مالی و كاهــش حجم بروكراســی اداری گردید.

8- شــروع فعتالیت تولیدی شــركت الکترونیک سیرجان 
پــس از حدود 4 ســال كــه گام بلند دیگــری در جهت 
اشــتغال زایــی و احیــا برنــد و حركت در جهــت اهداف 
شــركت و هلدینــگ صنایع عمومــی تامین می باشــد.

و  تخصصــی  نمایشــگاه  چندیــن  در  حضــور   -9
اقتصــادی جهــت حفــظ و احیا برنــد پــارس الکتریک

10- با پیگیری هــای به عمل آمده، بخشــی از دارائیهای 
بدهکاران سنواتی شركت شامل دو قطعه باغ در مالرد و یک 
قطعه زمین مشتمل بر دو باب خانه در سنگاچین انزلی و یک 
باب  خانه در تركمنچای، طی اسناد قطعی به نام شركت گردید.
و  بازرگانــی  كارت  ســازی  فعــال  و  تمدیــد   -11
ثبــت ســفارش خارجی پــس از یــک وقفه 10 ســاله 
12- عقد تفاهم نامه های پژوهشی و مطالعاتی در موضوعات 
مورد عالقه شــركت با اســتارت آپهای فعال دانشــگاهی 
13- عقــد قراردادهــای مشــاركت تولیــد بــا برندهای 
خارجــی )شــركت آواكــس( و شــروع مجــدد تولیــد

امــا آنچه كه در ذهن و فکر ما بــرای آینده پارس الکتریک 
متصــور اســت و بــه صورت 
برنامه دراز مــدت و راهبردی 
تقدیم خواهد شد عبارتست از:

- احیــا برند كارخانجات پارس 
الکتریم با تولیدات قابل عرضه 
و دارای توجیه فنی و اقتصادی 
، فعال ســازی شبکه فروش و 
خدمــات واحدهای تحقیقات، 

تبلیغات و بازاریابی
- توســعه و گســترش فعالیتهای شــركت با زمینه سازی 
ورود بــه فعالیتهای تولیــد محصوالت جدید، متناســب 
با نیــاز بازار و تقویت ســاختار انســانی و اداری شــركت
- تداوم پیگیری و شناســائی دارائی های شركت و واگذاری 
دارائــی ها با هــدف تامین نقدینگی و حفــظ ارزش اموال
- برنامه ریزی جهت توســعه هوشــمندانه افزایش ســهم 
شــركت از بازار تولید محصــوالت صوتی و تصویری داخلی 

برنامه های آتی شركت
- حركت از شركت داری به شركت مداری

- حركت از سرمایه گذاری به سمت سرمایه پذیر
- استفاده هوشمندانه و چابک از فرصتها و پتانسیل های نهفته 

و مزیت های شركت
- توسعه فعالیت های ســرمایه گذاری از طریق ایجاد واحد 

مدیریت سرمایه گذاری
- توسعه سطح بازار و دسترسی به سهم بازار

- افزایش سطح فعالیتها در استانها
- افزایش كیفی خدمات پس از فروش

فــروش  و  توزیــع  شــبکه  توســعه  و  گســترش   -
محصــوالت از بازاریابی و توســعه شــعب و نمایندگی ها

- گســترش منابع تامیــن كاال و خدمــات از طریق انعقاد 
قراردادهای همکاری و اخذ نمایندگی از سایر تولیدكنندگان
- متناســب سازی فعالیت های سرمایه بنیان و دانش بنیان
-  برگــزاری مســتمر و اثربخــش كمیته هــای راهبردی
- كنتــرل و ممیزی اســتراتژییک شــركت هــای تابعه

- برنامه ریزی، اجرا و كنترل عملیاتی
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خوش حالم و پیش وجدانم ســرفراز . اولین روزی كه در شــركت گلوكوزان دیدم 
احســاس كردم كه او مرد راســتین كار اســت و میدان كار می طلبــد، روزی كه 
در خدمت یکی از مســئولین بودیم ســخن از او به میان آمد و آنچه آن روز بدان 
بــاور بودم بی كم و كاســت گفتــم كه دكترین ایــن مدیریت تحول گراســت. 
روز 1397/4/30 در پژوهشگاه پلیمری در مجمع ساالنه شركت بهنوش آن دیدم كه 
باید و بدین میدان داری و این جوان بالیدم كه توانسته از بهنوش بهترین ، بهترینها 
بسازد و آن باور را محقق سازد. خدا قوت و خسته نباشید جناب دكتر كاوس سلیمی.
مجمــع عمومی عادی ســالیانه شــركت بهنوش ایــران )ســهامی عام( در تاریخ 
97/04/30 در محــل ســالن همایش حکمت پژوهشــگاه شــیمی و مهندســی 
شــیمی ایران تشــکیل شــد. خالصه تصمیمات مجمع به شــرح ذیل می باشد:

در این مجمع كه با حضور بیش از 95/06 درصد از ســهامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی 
برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای میرمحمد حشمتی كه جنابان عبدالمجید 

شواربي مقدم و مسعود غالم زاده لداري   در 
مقام نظار اول و دوم و آقای كاوس سلیمي 
به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائــت گزارش هیات مدیره به 
مجمع توســط مدیرعامل شركت مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1396/12/29 و پس 
از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات 
خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129 و با تقسیم 
ســود 150 ریال به كار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
ضمن سپاس فراوان از همراهی سهامداران 
و اعضــاء محترم مجمــع عمومی عادی 
ســالیانه، شــركت بهنوش ایران)سهامی 
عام( گزارش عملکرد ســال مالی منتهی 
بــه 1396/12/29، كه تــالش و فعالیت 
یکســاله هیات مدیره، مدیران و كاركنان 
ایــن شــركت می باشــد را بــه مجمع 
عمومی صاحبان ســهام تقدیم می دارد.

با توجــه به شــرایط اقتصــادی حاكم 
بــر كشــور كــه از ناشــی از تحریــم 

هــای بین المللــی و ركود اقتصادی حاصــل از آن می باشــد؛ كاهش فعالیتهای 
بازرگانــی و تولیدی بــه عنوان یکی از عــوارض جانیی شــرایط كنونی، غیرقابل 
اجتنــاب بــوده و شــركت بهنــوش ایران نیــز متاثر از این شــرایط می باشــد.

با وجود همه مشــکالت پیش راه شــركت توانسته است كه با ســرلوحه قراردادن 
فرمایشــات مقــام معظم رهبری مبنــی بر »اقتصــاد مقاومتی ، اقــدام و عمل« 
و بــا حمایت ســهامداران ســهامداران گرامــی و مدیریت صحیــح منابع خود و 
اتــکا به توان داخلــی متخصصان ایرانی و در راســتای حمایــت از صنایع پایین 
دســتی، گام های بزرگی در مســیر حفظ و توســعه ســهم بازار داخــل و خارج 
كشــور برداشــته و بیش از پیش جایــگاه خود را در این صنعت تحکیم بخشــد.

در سال مالی 1396، با توجه به استراتژي هاي بلند مدت شركت، حركت در جهت 
نوآوري و ارائه محصوالت جدید، حفظ و تثبیت ســهم بازار از طریق بهبود و بهینه 

سازي سیستم فروش شركت، تسریع در پروژه هاي توسعه اي و هماهنگی فعالیت ها 
و تحقق هم افزایی عملیات، تداوم یافت و شركت توانست عالوه بر حفظ جایگاه خود 
در صنعت، اقدامات چشمگیري در تکمیل پروژه هاي تاثیر گذار مجموعه انجام دهد . 
در پایان امیدواریم، تالش تمامی كارگران، كارشناس و مدیران شركت بهنوش ایران، 
موجبات اطمینان قلبی سهامداران عزیز، در تداوم حركت مجموعه در مسیر تعالی و 

پیشرفت را فراهم سازد.
ماموریت و اهداف:

باال بردن ســطح كیفی محصوالت، توســعه بازار، ایجاد اشــتغال و افزایش سطح 
رضایتمندی مشتریان و در نهایت افزایش بازدهی سرمایه گذاری برای سهامداران، 
با بهره گیری از با كیفیت ترین مواد اولیه، استفاده از تکنولوژی های روز دنیا، توسعه 
فروش مویرگــی و بکارگیری نیوهای متخصص درحوزه های مربوطه می باشــد.
اقدامــات شــركت در ســال 1396 در حــوزه هــای مختلــف مهمتریــن 

حوزه تولید:
- بازنگــری در سیاســت هــا و الگوهای 
مصــرف آب و اســتفاده مجــدد از آب 
خروجــی خطــوط در پــاره ای مــوارد
- انجــام اصالحاتــی در خصوص حجم 
محصوالت شیشه ای و همچنین وزن پت 
های مورد استفاده به جهت كاهش هزینه 
های بهای تمام شــده محصول و حركت 
همســو با نیازهای مشتریان و همچنین 
كاهش اثــرات مخرب زیســت محیطی
- اصالح و به روز رســانی قســمت هایی 
از خطوط تولیــد بهنوش مركز پیرو عقد 
قرارداد با شــركت افس تركیه و استفاده 
از دانــش فنی آن شــركت جهــت ارتقا 
بهــره وری ماشــین آالت خطوط مذكور
- جابجایــی برخی ماشــین آالت مابین 
كارخانه های بهنوش ایران به جهت استفاده 
حداكثری از ظرفیت های خالی كارخانه 
ها و همچنیــن افزایش راندمــان تولید  

حوزه فروش:
- تمركز بر شهرهای باالی 30/000 نفر به 
جهت نفوذ در بازارهای كمتر توسعه یافته

- برگــزاری دوره هــای هدفمند و برنامه 
ریزی شده آموزش فروشندگان به جهت 
ارتقا بستر ارتباطی با مشتریان و نیز ارتقا راندمان نیروهای موثر فروش در همه سطوح
- بکارگیری هر چه بیشتر مشاورین مجرب و متخصص در حوزه های گوناگون فروش 

داخلی و صادراتی 
- تمركز ویژه به حوزه بازاریابی و تبلیغات در رسانه ملی و تقویت سایت اینترنتی بهنوش ایران

- آغاز فرآیند طراحی و ســاخت اپلیکیشــن ویژه محصــوالت بهنوش با همکاری 
شركتهای دانش بنیان

- استقرار فروش پخش مویرگی در كشور عراق توسط تجار محلی و نظارت بر اجرای آن
- شروع صادرات به كشورهای : روسیه، تركیه، یمن وساحل عاج

حوزه بازرگانی:
- استفاده از فاینانس جهت تامین مواد اولیه از منابع خارجی

- كوتاه نمودن زمان پرداخت بدهی ها با برنامه ریزی مناسب و هماهنگی با امور مالی 

بزرگترین تولیدکننده ماءالشعیرهای غیرالکلی در جهان
بهنوش بهترین بهترین ها
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در سال مالی 1396، با توجه به استراتژي هاي بلند مدت شركت، حركت 
در جهت نوآوري و ارائه محصوالت جدید، حفظ و تثبیت ســهم بازار از 
طریق بهبود و بهینه سازي سیســتم فروش شركت، تسریع در پروژه 
هاي توسعه اي و هماهنگی فعالیت ها و تحقق هم افزایی عملیات، تداوم 
یافت و شركت توانست عالوه بر حفظ جایگاه خود در صنعت، اقدامات 
چشــمگیري در تكمیل پروژه هاي تاثیر گــذار مجموعه انجام دهد . 
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به جهت كاهش اثرات هزینه های نوسانات نرخ ارز
- پیدا نمودن منابع جدید تامین مواد اولیه به جهت تضمین نمودن روال عادی تامین 

نیاز تولید در حوزه های داخلی و خارجی
حوزه مالی:

- اتمام فرآیند افزایش سرمایه به مبلغ 360/000 میلیون ریال
- به سرانجام رســانیدن بخش های فرآیندهای مالی، حقوقی و محاسباتی قرارداد 

منعقده با شركت افس تركیه
- نظارت مستمر بر بهای تمام شده كاالی تولیدی

حوزه انبارها:
- تعمیرات اساســی برخی انبارهای مواد و محصول به جهت بهینه ســازی فضای 

نگهداری موجودی ها
- برگــزاری دوره هــای پیشــرفته انبــاردار بــه چــه ارتقــا دانــش فنــی 
ایــران بهنــوش  انبــارداران كارخانــه هــای  و  انبارهــا  كلیــه سرپرســتان 
- كاهش هزینه های جابجایی داخلی با مدیریت و كاهش تعداد لیفتراک های پیمانی
- انتقال یکی از انبارهای استیجاری خارج از كارخانه بهنوش مركزی به داخل شركت 

به جهت كاهش هزینه 
حوزه استاندارد:

- كسب اولین جایزه ملی تعالی در سطح تندیس در صنایع غذایی كشور
- ارتقا استانداردISO 9001 به نسخه 2015

- ارتقا كلیه استانداردهای كسب شده قبلی
FDA آغاز مراحل تمدید گواهینامه -

- شركت در طرح سنجش فن آوری و نوآوری 10 شركت برتر بنیاد
حوزه اداری و منابع انسانی:

حوزه پروژه ها:
پروژه هایی كه در ســال 1396 در دســت اجرا بوده اند به شــرح ذیل می باشند:

پروژه خط پركنی اسپتیك شیروان
تکمیــل ایــن پــروژه بــا وجــود پیشــرفت 98/5 درصــد درصدی، بــه دلیل 
تحریــم ها و عــدم همکاری شــركتهای اروپایی، بــا تاخیر مواجه بوده اســت و 
پیــش بینی می شــود تا پایان شــهریور ماه ســال 97 بــه بهره بردرای برســد.

پروژه سیستم فرآوری بهنوش مركزی
این پروژه از بهمن ماه سال 95 آغاز شد و با دریافت مجوزهای الزم از وزارت صنایع و 
شهرداری، و خرید ماشین آالت در دست اقدام می باشد. پیشرفت این پروژه تا پایان سال 
96 برابر 43 درصد بوده و پیش بینی می گردد تا پایان سال 1397 به بهره بردرای برسد.
برنامه عملیاتی شركت بهنوش جهت دستیابی به اهداف مصوب برنامه و 

بودجه سال 1396
مطابق برنامه ریزی های انجام شده توسط مدیریت شركت بهنوش ایران جهت نیل به 
اهداف تعیین شده و نقشه راه بودجه سال 1396، اهم دستور كارهای مشخص شده 

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

شــركت بهنوش ایران برای دستیابی به بودجه فروش سال 1396 اقداماتی به شرح 

ذیل در دست اجرا دارد:
- اصالح ســاختار فروش شركت )تقویت نمایندگی ها، ایجاد شعب جدید، توسعه 

ناوگان موجود و اجرای سیاست های انگیزشی(
- تقویت و مدیریت برند محصوالت

- تولیدو توزیع محصوالت با برندهای جهانی
- ایجاد سیســتم مدیریت ارتباط با مشتریان )CRM( جهت افزایش رضایتمندی 

مشتریان و تقویت ارتباط با كانال های توزیع
- مدیریت تنوع محصوالت
ب- كنترل بهای تمام شده

به جهت كاهش هزینه های تولید و به تبع آن كاهش بهای تمام شده كاالی ساخته 
شــده در جهت افزایش حاشیه ســود، موارد ذیل در دستور كار تعیین شده است:

- بازبینی مدیریت ضایعات محصول
- ادامه روند بهبود مدیریت زنجیره تامین مواد اولیه

- اصالح فرآیندهای داخلی و افزایش بهره وری
- برنامه ریزی جهت كاهش هزینه های سربار

پ- توسعه صادرات
در زمینه حفظ و توسعه بازارهای صادراتی اهداف ذیل در دستور كار واحد صادرات قرار دارد:

- طراحی و اجرای برنامه بازاریابی محصوالت با تاكید بر بازارهای منطقه ای
- تولید محصوالت متناسب با بازارهای هدف

ت- منابع انسانی
به جهت اتقا سطح كارای نیروی انسانی شركت اهدافی به شرح ذیل مشخص شده است:

- اصالح ساختار نیروی انسانی
- آموزش و توانمندسازی

- اجرای برنامه های رفاهی و انگیزشی متناسب با عملکرد افراد
سایر برنامه ها

در كنار برنامه های ذكر شده دو هدف مهم دیگر ماموریت هیات مدیره خواهد بود 
كه به شرح ذیل می باشد:
- كاهش هزینه های مالی 

- تکمیل و بهره برداری پروژه های در دست اقدام
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بانک خاور میانه
فهم دکتر پرویز عقیلی کرمانی در صنعت بانکداری جهانیست

بنا نبود كه از بانک خاورمیانه گزارش درج شود و علت و علل آن 
وضع حال روز بانک ها و فرآیند بررسی قوانین بانکی جهانی در 
شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام و ... در كشور بود ولی 
الخص، افتان و خیزان رفتم به مجمعی كه سهام دار اندک آن 
هم هستم تا غم داشته را بخورم! رسیدن و دیدن تركیب هیات 
رئیسه مجمع، اما پای رفتن از من گرفته و در كنجی نشسته، 
گزارش كوتاه و جامع و گویای جناب نورمحمدی درجا میخکوبم 
كرد . جناب نورمحمدی را از سالها پیش و روز افتتاح شركت 
خدمات انفورماتیک شناختم جوانی محقق، جویای نام و كاربلد. 
و اما من باب جناب دكتر پرویز عقیلی كرمانی، مدیری دانا و 
اقتصاد دانی برتر كه در هر منزل آنچه ِكشته به وفور بار نشسته 
و نشــان داده كه دانش و فهم دكترینش در صنعت بانکداری 
جهانی است. این مختصر شهادت كاتب این سطور است كه 
نیم قرن در كوچه پس كوچه های مدیریت جامع كشــور از 
كالن تا میانه اش،سیر و سفر داشته و پنجاه و اندی سال است 
در مطبوع اقتصادی اش، از مدیرمسئولی تا سردبیری اش سیر 
آفاق و انفس می كنم. و اما گزارش مبســوط مجمع انکه در 
مطلع مجید نورمحمدی معاون مالی بانک ضمن قرائت پیام 
هیات مدیره و پیام مدیرعامل گزارش عملکرد مالی بانک در 
ســال مالی گذشته را به سمع و نظر مجمع نشینان رساند و 
تاكید كرد شفافیت و درستی اطالع رسانی فعالیت های بانک 
همواره مدنظر و مورد توجه خاص مدیریت بانک بوده اســت.

 وی در همین راستا اضافه كرد در سال گذشته در رتبه بندی 
شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، براساس 
امتیاز كسب شده از نظر كیفیت افشا و اطالع رسانی مناسب، 
بانک خاورمیانه با 84.96 امتیاز در میان بانک های بورسی رتبه 
نخست را كسب كرد. همچنین سهام بانک خاورمیانه دارای 91 
درصد سهام شناور آزاد در سامانه بورس و اوراق بهادار تهران است. 
وی ضمن تشریح  اهمیت حاكمیت شركتی در نظام بانکی و 
رویکرد بانک خاورمیانه برای تحقق حاكمیت شركتی، به وظایف 
مدیریت های، حسابرسی داخلی، مدیریت مبارزه با پولشویی 
و تطبیق قوانین و مدیریت ریســک در بانک خاورمیانه اشاره 
و اضافه كرد: حاكمیت شــركتی در بانک خاورمیانه منطبق 
با استاندارد بین المللی »ســه خط دفاعی« اجرا می شود و در 
این اســتاندارد، تمام واحدهای اجرایی بانک موظف هستند 
درک كاملــی از ریســک های موجــود در فعالیت هایشــان 
داشــته باشــند و خود این ریســک ها را مدیریــت كنند.
 این مفهــوم به عنوان خط اول دفاعی شــناخته می شــود. 
واحد مدیریت ریســک به عنوان خط دفاعی دوم شــناخته 
می شــود كه عالوه بر نظــارت، مدیریــت و گزارش دهی در 
مورد ریســک فعالیت های واحدهای اجرایی، وظیفه آموزش 
واحدهای اجرایی را نیز برای شناســایی و كنترل ریســک ها 
بر عهــده دارد. واحد ریســک از طریق كمیته های مرتبط با 
هیات مدیره در ارتباط مســتقیم هســتند و به طور ادواری و 
منظم به هیات مدیره یا كمیته های مرتبط گزارش می دهند.

معــاون مدبر بانــک  افزود: به رغم كاهش حاشــیه ســود 
فعالیت هــای بانکــی در ســال 1396 خوشــبختانه موفق 
شــدیم كارنامه مثبتی به ســهام داران تقدیم كنیم و اهداف 
پیش بینی شــده در بودجه پیشــنهادی را محقق سازیم. در 
این ســال ســود خالص بانک بیــش از 2.454 میلیارد ریال 
بوده كه نســبت به سال گذشته 22 درصد رشد داشته است.

در نهایت با تشریح جداول سود و زیان و شناسایی سود بانک 
برای عملکرد مالی سال 1396 با توجه به مصوبه مجمع عمومی 
فــوق العاده 10 آبان ماه 96  مبنی بر افزایش ســرمایه بانک، 
پیشــنهاد هیات مدیره برای  در نظر گرفتن 1.000 میلیارد 
ریال به منظور تخصیص مرحله دوم افزایش سرمایه و تقسیم 
سود سال 1396 مبلغ 150 ریال به ازای هر سهم مطرح شد.

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه صاحبان ســهام بانک 
خاورمیانه )ســهامی عام( در تاریــخ 97/04/27 در محل اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و كشــاورزی ایران تشــکیل شــد. 
در این مجمع كه با حضور بیش از 78 درصد از ســهامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای محمدرضا جابر انصاری كه جنابان فرزام 
منوچهری و جواد خوانســاری در مقام نظار اول و دوم و آقای 
علی خلیلی سادات لو به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مدیرعامل 
شركت مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال 

مالی منتهی به 1396/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس 
و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن 
تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 و با 
تقسیم سود 150 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

پیام مدیرعامل
ســال 1396 بــه رغم ثبات نســبی نــرخ تورم كــه عدد 
9/6 را بــه ثبت رســاند برای نظام پولی و اقتصادی كشــور 
ســالی پر بیم و امید بود. در این ســال رشــد اقتصادی 3/7 
درصد و رشــد ســرمایه گذاری 1/4 درصد شناســایی شد.
در شــرایط متالطــم بــازار كه همه بــر آن واقفیــد، بانک 
خاورمیانه به دلیل رعایت اســتانداردهای علمی بانکداری و 

الزام هیات مدیره محترم بر سالمت و صحت عملیات بانکی، 
جــزو معدود بانک هایی اســت كه از نظر رعایت اســتاندارد 
كفایت ســرمایه حائز امتیاز قابل قبول از نظر استانداردهای 
بــازل بوده و در حال حاضر با توجه به ســرمایه ثبت شــده 
باالترین رتبه كفایت ســرمایه بین بانکهای بورســی را دارد.

بــا ثبت افزایش ســرمایه بانک به میزان یک هــزار میلیارد 
ریــال كه بــه تصویب مجمع عمومــی بانک رســیده بود، 
ســرمایه بانک به 6000 میلیارد ریال رســید. این افزایش از 
محل ســود انباشــته تامین شــد تا امکان افزایش توان ارائه 
تســهیالت به بنگاه های موفق اقتصادی كشور فراهم گردد.
به رغم كاهش حاشــیه سود فعالیتهای بانکی در سال 1396 
خوشبختانه موفق شدیم كارنامه مثبتی به سهامداران تقدیم 
كنیم و اهداف پیش بینی شده در بودجه پیشنهادی را محقق 
سازیم. در این سال سود خالص بانک بیش از 2/454 میلیارد 
ریال بوده كه نسبت به سال گذشته 22 درصد رشد داشته است.
بانک خاورمیانه نخستین بانک ایرانی است كه صورتهای مالی 
ســالهای 1393 تا 1395 را بر اساس استانداردIFRS  تهیه 
كرده و آن را به تایید حسابرس نیز رسانده است. گزارش مالی 
ســال 96 نیز بر اساس این استاندارد جهانی تهیه شده است. 
گســترش فعالیت های بانکداری بین الملل در حوزه اعتبار 
اســنادی، حوالــه ارزی و افزایش تعداد كارگــزاران خارجی، 
توسعه فعالیت ها در حوزه بانکداری سرمایه گذاری و عاملیت 
صندوق توســعه ملی و همچنین افزایش اعطای تسهیالت 
ریالی و ارزی شــاخص های مثبتی هســتند كه در گزارش 
هیات مدیره به مجمع به صورت مشروح قابل مشاهده است.

در راستای افزایش روابط كارگزاری با بانکهای معتبر جهانی و 
انجام مراودات بین المللی بانک خاورمیانه به عنوان یکی از بانک 
های عامل فاینانس ارزی كشورهای اتریش و ایتالیا انتخاب شد.
با پیگیری های انجام شده پیشرفت زیادی برای آغاز فعالیت 
شعبه مونیخ داشته ایم، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و 
آموزش پرســنل انجام شده و با توجه به دریافت مجوز نهایی، 
فعالیت نخستین شعبه خارجی بانک به زودی آغاز خواهد شد.
شفافیت و درستی اطالع رســانی فعالیت های بانک همواره 
مدنظر مدیریت بانک بوده است. ضمن بازبینی و حسابرسی 
های دوره ای در عملیــات و فرایندهای بانکی، نیاز به برخی 
اصالحات برای بهبود روشها و پیشگیری از تخلفات مشاهده 
شد كه با بررسی همه جانبه، نسبت به بهینه سازی دستورالعمل 
هــا و افزایش كنترل سیســتمی اقدامهای الزم انجام شــد. 
در كنار فعالیــت های پولی و مالــی، مدیریت بانک وظایف 
مسوولیت اجتماعی ســازمان را نیز مدنظر داشته و بانک در 
چندین فعالیت بهداشتی، آموزشی و ترویجی حضور و مشاركت 
داشته است. اختصاص بودجه انتشار تقویم و هدایای نوروزی 
وجمع آوری كمکهای همکاران، سهام داران و مشتریان برای 
بازسازی مناطق زلزله زده غرب كشور از جمله این اقدامات است.
من و همکارانم اعتقاد داریم با توجه به تالش هایی كه در سال 
گذشته انجام گرفته است چشم انداز روشن و قابل دسترسی 
پیشرو داریم. ما مصمم هستیم ضمن عبور از چالش ها، با بهبود 
كفایت سرمایه بانک، كاهش تسهیالت غیرجاری و افزایش بهره 
وری با تمركز بیشتر بر درآمدهای كارمزدی شاهد رشد و تنوع 
حوزه های فعالیت بانک و خدمترسانی بیش از پیش به فعاالن 
اقتصادی و حمایت از تولید و اشــتغال در كشــورمان باشیم.
دســتاوردهایی كه دراین گــزارش مالحظه می كنید نتیجه 
تالش خالصانــه همــکاران پرتالش و متخصــص، اعتماد 
مشــتریان محترم و همراهی ســهامداران ارجمند و اعضای 
محترم هیات مدیره بوده اســت كه از یک یک ایشان تشکر 
میکنم. امید دارم در تداوم این راه موجبات افتخار، سرافرازي 
و خوشــنامی بانک خاورمیانه را بیــش از پیش فراهم آوریم.

 در ســال گذشــته در رتبه بندی شركت های 
پذیرفته شــده در بورس اوراق بهــادار تهران، 
براساس امتیاز كسب شده از نظر كیفیت افشا 
و اطالع رســانی مناســب، بانك خاورمیانه با 
۸۴.96 امتیاز در میان بانك های بورســی رتبه 
نخست را كســب كرد. همچنین سهام بانك 
خاورمیانه دارای 91 درصد ســهام شناور آزاد 
در ســامانه بورس و اوراق بهادار تهران است. 
 در این ســال ســود خالص بانــك بیش از 
٢.۴٥۴ میلیــارد ریــال بوده كه نســبت به 
سال گذشــته ٢٢ درصد رشــد داشته است.

گزارش کامل این مجمع در وبســایت اقتصاد و بيمه ...
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تدبیر امروز ، رفاه فردا
بیمه سامان ؛ شایسته با تیم مدیریتی جوان و آگاه

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت بیمه سامان)سهامی عام( مورخ 1397/04/28 
در محل هتل ســیمرغ تشــکیل گردید. در این مجمع كه با حضور 88/62 درصد 
ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای علي 
ضیایي اردكاني بود، كه جنابان قاسم سرخوش و مهدي كاظمي اسفه در مقام نظار 
اول و دوم و آقای محمدعلي معظمي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. درادامه 
بــا قرائت گزارش هیات مدیره به مجمــع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به 1396/12/29 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و 
بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم ســود 100 ریال به ازای هر سهم 
به كار خود پایان دادند. بیات رایان  به عنوان بازرس قانونی و حســابرس شــركت و 

فاطر به عنــوان بازرس علی البــدل انتخاب گردید. 
مهندس ضرابیه مدیرعامل خالق و دانش پژوه 
شركت در ابتدای گزارش مبسوط خود به مجمع با 
اشاره به اینكه امار بیمه مركزی ج.ا.ا. حق بیمه تولیدی 
این شركت در ســال 9۴ را معادل ٥9۴/6٥۸/3 
میلیون ریال بوده كه با رشدی معادل ۴٢ درصد به 
مبلغ ٥/٠9۸/7٠1 میلیون ریال در سال 9٥ رسیده 
است و در سال 96 با فروشی به مبلغ 6/667/۴16 
میلیون ریال با 31 درصد افزایش به رشد خود ادامه 
داده است اضافه كرد این روند رو به رشد و تعالی 

گویا ما را در رسیدن به چشم انداز خود در یك شیب مناسب نشان می دهد.
 وی افزود نسبت خسارت شركت به حق بیمه صادره 36/6 درصد بوده كه نسبت به 
میانگین 68/4 درصد در صنعت بیمه كشور آمار بسیار چشمگیر و مطلوب ارزیابی می شود.

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شــركت با تبیین این نکته كه شركت بیمه سامان 
از ســال 90 نسبت به انجام اصالحات در نحوه مدیریت ریسک های بیمه ای رشته 
های پرخطر اقدام كرده اســت اضافه كرد این شركت با استفاده از تحلیل داده های 
تاریخی، ریســک گروه های مختلف بیمه شده را تعیین نموده و با تدوین و اجرای 
برنامه های بازاریابی، جذب ریســک های كم خطر را در شــبکه توزیع خود ترویج 
نموده اســت. در نتیجه اقدامات فــوق الذكر ، در ســال 93 و 94 در قالب كاهش 
نرخ رشــد خسارات پرداختی در برخی از رشــته های بیمه ای گام برداشته است.

دریافــت تندیس ها و جوایز برتریــن های بخش بیمه ای، خصوصــی و بهره ور، 
پرداخت ســود سهامداران تنها دقایقی پس از برگزاری مجمع، حضور در نمایشگاه 
هــا و گردهمایی های بزرگ داخلی و بین المللی و ســخنرانی در آنها، اســتفاده 
شایســته در امر تبلیغات - بخوانید در كنار تبلیغــات محیطی و مطبوعاتی كه ما 
جزو محرومین آن هســتیم روابط عمومی فقط در پارســال 23 نمایشگاه و مراسم 
و گردهمایی حضوری فعال و پیشــرو داشته اســت- و یک تیم مدیریت دلسوز از 
پررنگ ترین نقش هایی بود كه بیمه ســامان در طول ســال 97 تا به اینجای كار 
توانست در فعالیت آن اولین باشد. دســت مریزاد مدیران الیق و كاركنان تالشگر.
حیفمــان آمد گزارش را تمــام كنیم و از ســخنان مدیرعامــل در روز تجلیل از 
خبرنگاران ننویســیم: احمدرضا ضرابیه مدیرعامل بیمه ســامان در این نشســت 
صمیمانه به جایگاه ویژه رســانه ها در مبادالت اقتصادی داخلی و بین المللی اشاره و 
تصریح كرد: گروه مالی ســامان با بهره گیری از دانش و تجربیات كشورهای مختلف 
ســعی در ارائــه راهکارهای فنی در زمینه حل موضوعات اقتصــادی دارد و در این 
خصوص خبرنگاران با ارائه اطالعات شــفاف سالمت عملکرد گروه مالی سامان به 
مردم كشــورمان، زمینه ساز جلب بیشتر اعتماد آنها به فعالیت های این گروه شوند. 
مهندس ضرابیه گفت: بیمه سامان با ارائه خدمات بیمه عمر و تشکیل سرمایه بر این 
اعتقاد اســت كه خانواده های ایرانی با پس انداز و سرمایه گذاری در بیمه های عمر در 
جریان تولید و اقتصاد كشور تاثیرگذار خواهند بود تا سرمایه موردنیاز تولیدكنندگان 
داخلی تأمین شود. و امید كه آن را در همه ایران عزیزمان تجلی ببینیم و باشد كه 
روابط عمومی این بیمه ما را نیز در شــمار دوستان خود و مدیران موفقشان بدانند.

شــركت بیمه ســامان در تاریخ 28 بهمن 1383 به منظور ارائه خدمات بیمه های 

بازرگانی در رشــته بیمه های اموال، مســئولیت و اشخاص با سرمایه 200 میلیارد 
ریالی منقسم به 200 میلیون سهم با ارزش اسمي یک هزار ریالي در سازمان ثبت 
شركتها با شــماره ثبت 241059 ثبت شد و در تاریخ 11/12/1383مجوز فعالیت 
خود را در رشــته هــای زندگی ، غیر زندگی و بیمه هــای اتکایي از بیمه مركزي 
دریافت نمود و به عنوان ششــمین عضو گروه مالی سامان فعالیت خود را آغاز كرد.
بانک سامان، شركت سرمایه گذاري بانک سامان، شركت سرمایه گذاري مس سرچشمه 
، صندوق بازنشســتگي شركت ملي صنایع مس ایران و مؤسسه صندوق حمایت و 
بازنشستگي كاركنان فوالد به همراه جمعي از اشخاص حقیقي و حقوقي با سوابق طوالني 
در صنایع مالي و تولیدي اعضاي هیأت مؤسس شركت بیمه سامان را تشکیل مي دهند.
بنیانگذاران و مدیران این شــركت سالهاست كه از دست  اندركاران با تجربه صنعت 
بیمه مي باشند كه با یک چنین متاع ارزشمندي قدم در این راه گذاشته اند و امروزه 
تجربه آنان در ســایه بیمه سامان تبلور یافته است.

پروژه های اجرایی در سال 1396
 )BI( راه اندازی پرتال هوش تجاری -

- ساخت و راه اندازی محصول مستمری
- راه اندازی نرم افزار موبایل

- اجرای پروژه معماری ســازمانی در شــركت بیمه 
سامان

- بازنگری مدل عملیاتی شــبکه فــروش از طریق 
توانمندســازی، جذبــف آمــوزش و فعال ســازی 
نمایندگان- در راستای برنامه پنج ساله توسعه شبکه 

فروش شركت
- شروع راه اندازی باشگاه مشتریان بیمه سامان

- شروع پیاده سازی نظام مدیریت دانش
- طراحی سیستم جامع مدیریت عملکرد

- تقویت مركز تماس رسیدگی به شکایات مشتریان و اجرای فرایند رضایت سنجی از مشتریان
برنامه های سال 1397

از جمله مهمترین برنامه های راهبردی كه سازمان برای سال 1397 مدنظر دارد می 
توان موارد ذیل را برشمرد:

- بخش بندی بازار براساس رفتار مشتریان و تقاضای خانواده ها
- ارائه بسته های محصوالت با توجه به تقاضای هر بخش از بازار

- توسعه همکاری ها بین بیمه و بانک سامان
- تثبیت بازنگری مدل عملیاتی شبکه فروش

- افزایش بکارگیری تکنولوژی جهت افزایش دقت و تسهیل فرایند صدور و پرداخت خسارت
- توسعه شبکه فروش بیمه های اشخاص

- توســعه و تقویت بخش مالی ستاد، با بکارگیری بیشتر تکنولوژی، جهت خدمت 
رسانی بهتر و سریع تر به شعب، نمایندگان، مشتریان و شركت های سرمایه گذاری

- راه اندازی خسارت سیار بیمه اتومبیل
- تکمیل بانک اطالعاتی جامع درخصوص موسسات و متولیان برگزاری آموزش ها در 

جهت افزایش حداكثری اثربخشی برنامه های آموزش پرسنل
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سرمایه گذاری نیرو با کشتیبانان جدید و حاذق
حمایت از صنعتی که چراغ اول است

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سرمایه گذاری نیرو)سهامی عام( مورخ 1397/04/17 
در محل مجموعه فرهنگی و ورزشی وزارت كار و امور اجتماعی، سالن تالش تشکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 82/39 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای علی رستمی بود، كه جنابان حمید مردانی و یاور میرعباسی 
در مقام نظار اول و دوم و آقای مرتضی علی اكبری 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 1396/12/29 و پس 
از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  
تصویب صورتهــای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده 129 با تقسیم سود 200 ریال 
به ازای هر ســهم به كار خــود پایان دادند.

شركت ســرمایه گذاری نیرو از اوایل سال 
1396 و پس از تغییر ماهیت از یک شركت 
ســرمایه گذاری به هلدینــگ، فعالیتهای 
خود را بیشــتر به حوزه صنایــع آب، برق، 

نفت و گاز معطوف كرده كه در این میان 98 درصد از ارزش كل ســرمایه گذاریهای 
شــركت پرتفوی غیربورسی بوده كه مربوط به شــركت توسعه مدیریت نیروگاهی 
ایرســا می باشد. شركت ایرســا 61/5 درصد شركت انرژی گستر جم را دارا می باشد 
كه دو نیروگاه به بهره برداری رســیده خــوی و تابان یزد را اداره مــی كند. و در این 
میان نیروگاه تابان یزد دارای قرارداد فروش تضمینی برق اســت و نیروگاه خوی نیز 
بخشــی از برق خود را به مدیریت شــبکه برق و مابقی را در بورس انرژی می فروشد.

به گفته مهندس حسین پناه مدیریت موفق مجموعه، فاز اول نیروگاه تابان یزد با ظرفیت 
500 مگاوات به بهره برداری رسیده و واحد بخار آن از تاریخ 97/12/4 وارد مرحله تولید 
تجاری گردیده است. به گفته وی پس نیروگاه سیکل تركیبی محسوب می شود و می 
تواند برق تولید را بجای قیمت 490 ریال در محدوده قیمتی 700 ریال بفروش برساند.
عــالوه بــر مــوارد فــوق مدیریــت آگاه شــركت اشــارت داشــت بر ایــن مهم 
كه شــركت ســرمایه گــذاری نیــرو برنامــه افزایــش ســرمایه از 400 میلیارد 
ریــال بــه 10،000 میلیــارد ریــال را در دو مرحلــه برنامــه ریزی كرده اســت.

شــركت ســرمایه گذاری ایران تا تاریخ انتقال سهام ایرسا به ســرمایه گذاری نیرو، 
حــدود 7257 میلیارد ریال بابت بهای واگذاری ســهام شــركت انرژی گســتر جم 
و وجــوه پرداختــی بابت برای تامین مالی پروژه های نیروگاهی از شــركت ایرســا 
طلبکار اســت كه مطالبات مذكور همراه با بهای خرید ایرسا به شركت ونیرو منتقل 
شده اســت. بنابراین ایرســا مبلغ 7257 میلیارد ریال به ونیرو بدهکار است و سهم 
ونیرو در افزایش ســرمایه ایرسا به مبلغ 7099 میلیارد ریال از این محل تامین شده 
و مبلغ 337 میلیون ریال باقیمانده نیز توســط سایر ســهامداران تامین شده است.

بنا به آنچه توسط این مدیریت خدوم به سمع و نظر سهامداران رسید برنامه افزایش 
سرمایه شركتهای زیرمجموعه مربوط به شركت ایرسا است كه از 400 به 7500 میلیارد 
ریال افزایش می یابد كه مبلغ 7099 میلیارد ریال آن توسط شركت ونیرو تامین می 
شود. بنابراین حسابهای دریافتنی تجاری ونیرو كاهش می یابد و به سرمایه گذاریهای 
بلندمــدت آن به میزان 8490 میلیارد ریال اضافه می شــود كه مجموع عدد 7099 
بابت افزایش سرمایه ایرسا و رقم 1391 میلیارد ریال نیز بابت خرید سهام ایرسا است. 
مهندس عیسی حسین پناه مدیر توانمند و خوش فکر شركت پیرامون وام ارزی اخذ 
شــده توسط شركت انرژی گســتر گفت: این وام بر اساس نرخ رسمی تسعیر شده و 
با انجام رایزنی و مذاكرات متعدد امیدواری هســت كه زمان تســویه نیز همین نرخ 
مبنا قرار بگیرد. به گفته وی مبلغ كل وام 320 میلیون یورو اســت كه اولین قســط 

آن مهرماه 97 بوده كه به مدت 7 ســال و پرداخت 2 مرتبه در ســال ادامه می یابد.
نماینده سازمان بورس در پایان مجمع متذكر گردید علت بسته بودن نماد تغییر در 
تركیب ســهامداری شركت بوده اســت كه به دلیل رعایت قوانین و الزامات موجود، 
بازگشایی نماد در مقاطعی به تعویق افتاده است. همچنین نماینده سهامدار عمده با 
اعالم حمایت قاطع از تیم كاردان و كاربلد مدیریت شركت از برنامه هایی برای ایجاد 
بازارگردانی برای سهام و حمایت قاطع تراز طرح ها و برنامه های مدون مدیریتی مهندس 
حسین پناه سخن گفت و بر آن تاكید داشت.

پیام هیات مدیره
در دوره مالی شــش ماهه گذشته، تحوالت 
و تغییرات متعددی در حوزه های سیاسی 
و اقتصادی جهان و ایران به وقوع پیوســت 
كه فضای كســب و كار را برای شــركتها با 
چالش های جدی مواجه ســاخته اســت. 
افزایش تنش های سیاســی بیــن ایران و 
آمریکا بعلت اظهارات رییس جمهور آمریکا 
در خصــوص خروج از برجام و كارشــکنی 
و بدعهــدی در تعهــدات برجام از ســوی 
آمریکا، و به دنبــال آن ایجاد حالت انتظار 
در فضای كســب و كار از جمله مهمترین تحوالت سیاســی تاثیرگذار بوده است. در 
حــوزه اقتصادی از مهمترین موارد میتوان به افزایش قیمت نفت، فلزات اساســی و 
زنجیره تامین آن، افزایش قیمت دالر و ســایر ارزهای معتبر اشاره نمود. هیات مدیره 
و مدیریت شركت با ترسیم نقشه راه و عنایت به سختی ها و موانع فوق الذكر وایجاد 
انعطاف در تصمیمات خود در رســیدن به اهداف شــركت كــه همانا ثروت آفرینی 
وكســب جایگاه مطلوب در صنعت مهم و استراتژیک تولید برق در كشور می باشد و
بــا توجه ویژه بــه فرمایشــات مقام معظــم رهبری در ســال اقتصــاد مقاومتی 
وایجــاد خودكفایــی در ایــن حوزه، تمــام قد وارد این عرصه شــده و با اســتفاده 
از امکانــات بالقوه می كوشــد بــه موقعیت ممتــازی در این صنعت دســت یابد.

شــركت ســرمایه گذاری نیرو در مســیر حركت بســوی اهداف بلند ملی و اهداف 
شركت، گام های بلندی برداشته است كه در این راستا اقدام به افزایش سرمایه 700 
درصدی شــركت از مبلغ 400 میلیارد ریال به 3/200 میلیــارد ریال در مرحله اول 
نموده اســت تا بتواند به هدف اصلی خود كه همانا افزایش ثروت سهامداران میباشد 
نائل آید، بطوریکه شــركت ســرمایه گذاری نیرو دردوره مالی شش ماهه منتهی به 
1396/12/29موفق به كســب 304/402 میلیون ریال سود خالص گردیده است كه 
این رقم در دوره 12 ماهه منتهی به 1396/06/31 مبلغ 115/279 میلیون ریال بوده 
اســت. همانطور كه نمایان میباشد سود خالص شــركت در دوره شش ماهه منتهی 
به 1396/12/29 نســبت به ســال مالی 96 بیش از 164 درصد افزایش داشته است.
شــركت ســرمایه گذاری نیرو مفتخر اســت با اتکا بــه خداوند منــان و حمایت 
مســتمر و روشــنگرانه ســهامداران عزیــز و توانایــی و كاردانــی مدیــران و 
كارشناســان شــركت، افق روشــنی را در پیشــرو ترســیم نماید و مراتب ترقی، 
پیشــرفت و افزایش ســودآوری را در ســالهای آتی به عرصه ظهــور تجلی نماید. 
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ایران خودرو نمادی از فعل خواستن
حمایت برای حصول افتخار ملی با مهندس یکه زارع

بنا نبود كه مقدمه نویسم و قرار گذاشتیم امکانات صفحه 
را بیشتر در اختیار اطالعات گذاریم ولی آنان كه راه تعالی 
را می پیمایند و تنها در چنته خواســتن پس توانســتن 
گذردارند، نمی گذارند. چهره خندان حضرت شیخ و حاج 
عبــاس ملکی طهرانی، دكتر خوبم حجت اهلل خان رئیس 
فیض بخش و نام بزرگ امیرعباس و از همه خوش پوش تر 
و موقر و جذابتر با آن خنده های معروفش، جناب مهندس 
یکه زارع، مگر می گذارند اسب قلم سر در آُخر كند وقتی نام 
خاک مشهد تربت است چرا بنیان گذاران آن نتازند و آورده 
شــان افتخار ملی نباشد. امروز ایران خودرو اعتبار صنعت 
ملی اســت واین نام مبارک ایران در این برهه به كوشش 
این نامهای بزرگ در آفرینش ره به سوی تعالی می گشاید.
گویند دستگاه آفرینش مظهر تجلیات جمع الجمع حضرت 

ذات در سه منطقه است :
اول: عقــل كل مظهــر تجلیات ذات مطلــق در منطقه،
دوم: نفس كل مظهر تجلیات صفات حق در منطقه ملکوت،
سوم: طبع كل مظهر تجلیات افعال حق در منطقه ناسوت،

هر یک از این مناطق به نسبت قرب، شانی از شئون ذات 
و واســطه فیض بمرحله مادون و فی حیث المجموع در 
جاذبه جان منبســط حق، غــرق و در گردش چرخهای 
كائنات با حسن انتظام حکیمانه چون مثال بهم مجذوب و 
ملحقند. كه گر یک ذره را برگیری از جای ضلل یا بد همه 
عالم سراپای را ســتانده ای. در تاریخ معاصر ایران هرگاه 
از صنعت خودرو ســخنی به میان می آید اولین نامی كه 
به ذهن می رســد نام برادران خیامی است . بزرگی واحد 
ایران ناســیونال و حضور پیکان در تمام شهرهای ایران به 
مدت پنج دهه حکایت از تاثیر چشمگیر خدمات برادران 
خیامی در نظام حمل و نقل ایــران دارد . امروز مهندس 
هاشــم یکه زارع، یک اصیل زاده با فرهنگ و خادم مورد 
تائید همــگان، مرا به ســنگ قالب زمان مــی برد و به 
همت پوالدین روزگاران آغازیــن حركت برادران خیامی 
كه ایران خودرو را نمادی از فعل خواســتن می خواستند.
فعل خواســتن. مهنــدس یکــه زارع ما هــم از همین 
جنس اســت كســی كه فعل خواســتن پس توانستن 
را در دشــوارترین زبانهــا هم تجلی می ســازد. كه این 
راندمان بلکه عملکردش در ســایر خودروســازها به عینه 
دیده و شــنیده و با پوســت و گوشــت لمس كرده ایم.  
مجمع عمومي عادي ســالیانه صاحبان ســهام شــركت 
ایران خودرو )ســهامی عــام( در مورخــه 1397/4/31 
در محــل ســالن اجتماعات شــركت ســاپکو واقع در 
كیلومتــر 12 بزرگراه شــهید لشــگری برگــزار گردید.

در ایــن مجمع كه با حضــور بیــش از 80/02 درصد از 
ســهامداران حقیقــی و حقوقــی، اعضاء هیــات مدیره، 
نماینــده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونی برگــزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
آقای محمدرضــا فیض بخش كه جنابان علی شــیخی 
و علی عســگری در مقــام نظــار اول و دوم و خانم بهاره 
ســلخي  بــه عنوان دبیــر مجمــع انتخــاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توســط 
مدیرعامل شــركت مربــوط به اهم فعالیتهــای صورت 
پذیرفتــه در طی ســال مالی منتهی بــه 1395/12/30 
و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بــازرس قانونی، 
مجمع نشــینان با طنیــن صلوات خــود ضمن تصویب 
صورتهــای مالــی و تنفیــذ معامــالت مشــمول ماده 
129 و با تقســیم ســود 6 ریال به كار خود پایان دادند.

سخن مدیرعامل
گروه صنعتي ایران خودرو كه بخش قابل توجهي از بازار و 
تولیدي خودروي كشــور را در دست دارد، در سال 1396 
فعالیت هــا و اقدامات متعددي را در راســتاي بروزآوري 
تکنولوژي، افزایش تنــوع و كیفیت محصوالت تولیدي و 
ارتقاء سطح ارائه خدمات پس از فروش انجام داد تا بتواند 
بیش از پیش در مســیر افزایش رضایت مندي مشتریان 
گام بــردارد. همچنین این گروه در یک ســال گذشــته
به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، تولید و اشتغال، 
برنامه ها و رویکردهایي را تدارک دید تا بتواند براســاس 
آن ها به افق ترســیم شده در سال 1404 نزدیک تر شود
آمــار و اطالعات عملکردي گروه صنعتــي ایران خودرو، 
حکایت از تحقق بسیاري از اهداف دارد، به گونه ای كه در 
حوزه هاي مختلف تولید، كیفیت، خدمات پس از فروش، 
توســعه محصول و... با تکیه بر دو سرفصل مهم و كلیدي 

تولید و اشــتغال گام هاي قابل توجهي برداشــته است.
كوشــش براي به ثمر رساندن طرح هاي توسعه اي تولید 
و ارائــه محصوالت متنــوع براي تأمین نظر مشــتریان، 
ارتقــاي كیفیت محصــوالت بنحوي كه خریــداران در 
استفاده از آن احســاس امنیت و رضایت هر چه بیش تر 
كنند، توسعه ارتباط با خودروســازان برتر دنیا به منظور 
بهــره مندي از فن آوري هاي جدید در ســاخت و تولید 
و همچنین ارائه خدمات پس از فروش مناسب براي جلب 
رضایــت مشــتریان، از جملــه اهدافــي اســت كــه 
در ذیــل آن طــرح هــاي متعــددي را بــراي ســال 
جدیــد پیــش بینــي و برنامــه ریــزي كــرده ایــم.

مهمترین اولویت هاي كاري در سال 1397:
-  حفــظ جایــگاه رهبــري بازار خــودروي ایــران در 
زمینــه هاي تولید، فــروش، خدمات پــس از فروش و ..

-  تعمیق ساخت داخل
- طراحــي و توســعه محصوالت جدیــد در كالس هاي 
مختلــف بــر روي پلتفــرم هاي جدیــد ایــران خودرو

- ادامه پروژه طراحي و توسعه پلتفرم ماژوالر ایران خودرو 
-  توسعه صادرات
-  توسعه برند ملي

-عرضــه محصــول پــژو پــارس اتوماتیــک بــا موتور 
ارتقــاء یافته، دنــا پالس اتوماتیــک، دنا پــالس توربو 
اتوماتیــک، پــژو 207 اتوماتیــک بــا موتــور ارتقــاء 
یافتــه و مدل ســال خودروهاي رانا، ســمند و ســورن 
- ارتقاي سطح استانداردها و به روزرساني محصوالت جاري

 Cross  H30افزایــش میزان داخلي ســازي مــدل -
بــه بیــش از40  درصــد و ادامــه مذاكرات با شــركت 
دانــگ فنگ براي توســعه همــکاري در قالب ســرمایه 

گذاري مشــترک و همچنین عرضــه محصوالت جدید
- افزایش تیراژ تولیدات برند هایما به 30 هزار دستگاه در 
ســال و معرفي مدلS7  پالس تا پایان ســال 97 و ادامه 

مذاكرات جهت عرضه محصوالت جدید
اهم دستاوردها و موفقیت های سال 1396 :

افزایش تیراژ تولید به بیش از 705 هزار دستگاه و باالترین 
رقم پس از سال 1390

كسب رتبه اول شركت ایساكو در همایش 100IMI  برترین 
ارائه كننده خدمات پس از فروش در جمع صد شركت برتر ایران
تداوم رشد صعودي رضایت مشــتریان از خدمات پس از 
فروش براساس نتایج اعالم شده از سازمان بازرسي كیفیت 

و استاندارد ایران
امضا قرارداد طراحي توسعه تولید و تأمین ساالنه 400 هزار 
گیربکس جدید اتوماتیک براي پلتفرم محصوالت جدید 

با شركت
HYUNDAI POWER TECH

حفظ سودآوري شركت
افتتاح خط تولید هایما S5  در سایت ایران خودرو خراسان
افتتــاح ســایت ایران خــودرو كرمانشــاه بــا ظرفیت 
تولیــد 30 هزار دســتگاه با هدف توســعه صــادرات به 
كشــورهاي منطقــه و ایجاد فرصت شــغلي در اســتان
بهــره وري از ســایت فــردا و ایــران خودرو كرمانشــاه 
بــا تولیــد 9/879 و 8/730 دســتگاه در ســال 1396
افزایش تولید پژو 207، دانگ فنگ و دنا در ســال 1396 

نسبت به مدت مشابه سال قبل
EF و TU ارتقاء سطح استاندارد آال یندگي موتورهاي خانواده

شــروع فاز طراحي و تولید خانواده موتور 3 ســیلندر با 
تکنولوژي باال و مصرف پائین

توســعه صادرات سودآور از طریق صادرات خدمات فني و 
مهندسي

كسب مجوز استاندارد GSO  براي خودروهاي دنا پالس و 
رانا جهت امکان صادرات به كشورهاي حاشیه خلیج فارس
توسعه و افزایش سهم بازار در كشورهايCIS  و منطقه از 

طریق از احیاي سایت بالروس
شــروع فاز طراحي و توســعه پلتفرم ملي بــراي عرضه 

محصوالت متنوع
برنامه های آینده شركت:

اطالعات مربوط به برنامه های سال آتی شركت درخصوص:
- اهم اقدامات انجام شــده در زمینــه ارتقاء محصوالت 
موجــود و عرضه محصوالت جدید در ســبد محصوالت

- اهم اقدامات انجام شده در جهت حفظ و توانمندسازي 
شبکه فروش نمایندگان

- برنامه هاي كالن حوزه توســعه محصول در ســال 97
- اهداف و برنامه هاي شبکه فروش نمایندگان در  سال 97
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برنامه های دکتر رستمی برای رشد سودآوری و ارزش آفرینی
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی ، چشم و چراغ یک ملت

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت ســرمایه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري 
)ســهامی عام( مورخ 1397/04/31 در محل ســالن نــور مركز همایش هاي بین المللي 
دانشــگاه الزهرا تشــکیل گردید. در این مجمع كه با حضور 94/22 درصد ســهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای نجات امینی بود، كه آقای محمد 
جلیل زاده و خانم نرگس یزدانیان در مقام نظار اول و دوم و آقای محمدرضا رســتمی به 
عنــوان دبیر مجمع انتخاب گردیدنــد. درادامه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهــی به 1396/12/29 و 
پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود 
ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 240 
ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.سازمان حسابرسي  به عنوان بازرس قانونی 
و حســابرس شركت و   سازمان حسابرســي  به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید. 
دكتر رستمی در گزارش مبسوط و جامع خود كه به سمع و نظر مجمع نشینان رسید اعالم داشت:
* در ســال 96 حدود 44 درصد از كل ســود حاصل از سرمایه گذاری  شركت مربوط به 
شركت پتروشــیمی جم، 9 درصد نقت ایرانول، 6 درصد پتروشیمی امیر كبیر، 5 درصد 
پتروشــیمیران، 5 درصد پتروشــیمی فناوران، 4 درصد مدیریت ارزش سرمایه صندوق 
بازنشستگی كشوری و 3 درصد پتروشیمی خارک بوده است.وی اضافه كرد كه این موارد 
جمعا 76 درصد از كل ســود حاصل از ســرمایه گذاری های شركت را حاصل كرده است.

ایــن مدیر توانمند با اعالم اینکه بازدهی شــاخص كل در ســال 96 معــادل 22 درصد 
بوده اســت افزود خوشــبختانه بازده ســاالنه ما بیشــتر از این عده بوده است به گفته 
مدیرعامــل موفق شــركت در تاریــخ 27 تیر مــاه 1397 قیمت ســهم 1.745 ریال و 
NAV شــركت )بر اســاس ارزش افزوده دارایی های بورســی( معادل 3.107 ریال بوده 
اســت و نسبت P/NAV ســهم در چند ســال اخیر بین 57 الی 63 درصد بوده است.
دكتر رستمی همچنین در مورد طرح ABS/Rubber پتروشیمی جم شركت اعالم كرد: 
كل هزینه سرمایه گذاری 19.912 میلیارد ریال بوده كه 9.011 میلیارد ریال تاكنون هزینه 
شده و طرح در اسفندماه 1398 به بهره برداری می رسد: به گفته وی ظرفیت این طرح 200 
هزار تن در سال گریدهای مختلف ABS و 60 هزارتن در سال SBS/SBR/LCBR است.
شــایان ذكر اســت طرح PDH/PP پتروشــیمی جم كــه ظرفیت آن ســاالنه 600 
هزارتــن پروپیلــن و 450 هزارتــن پلــی پروپیلن اســت، 919 میلیون دالر ســرمایه 
گــذاری نیــاز دارد و نــرخ بــازده داخلی آن نیــز 13.52 درصد برآورد شــده اســت.
از دیگر طرح های در دست اقدام شركت، در پروژه طرح اوره و آمونیاک مسجد سلیمان به 
ظرفیت 1.075.000 تن اوره و 680 هزار تن در سال می باشد كه كل هزینه سرمایه گذاری 
آن 5 میلیارد یوان است كه قرار بر این است نحوه تامین مالی آن بصورت 15 درصد از آورده 
سهامدار و 85 درصد از فاینانس چین باشد و امیدواریم كه این طرح در شهریور 98 به بهره 
برداری می رســد.  مدیرعامل و عضو هیات مدیره شركت در ادامه با اشاره به این كه پروژه 
صبا فوالد خلیج فارس در 4 فاز طراحی شــده است اعالم داشت فاز یک 1.5 میلیون تن 
HBI و 1.4 میلیون تن بیلت، فاز دو معادل 3 میلیون تن HBI و 2.7 میلیون تن ورق، فاز 
3 واحد نورد محصوالت و فاز 4 واحد یوتیلیتی است وی افزود: فاز اول در بهمن ماه 1396 
به بهره برداری رسیده و در 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 شركت 186.770 تن تولید و 
131.091 تن فروش به مبلغ 587 میلیارد ریال و 7.36 میلیون دالر داشته است. به گفته 
این مدیر خوش فکر و محقق پیش بینی می شود شركت برای سال 97 به مقدار فروش 420 
هزارتن HBI و سود خالص 1.177 میلیارد ریالی برسد. هر چند اتمام این پروژه 10 سال 
به طول انجامیده، اما پروژه ارزشمندی است. زیرا HBI ارزش افزوده باالتری نسبت به آهن 
اسفنجی دارد و قیمت آن در حال حاضر 300 دالر است كه حدود 30 الی 40 دالر باالتر از 
آهن اسفنجی می باشد. فروش صادراتی شركت مشمول سامانه نیما است و به همین دلیل 

شــركت ترجیح می دهد محصوالت خود را بصورت ریالی درب كارخانه به فروش برساند.
مدیر ارشــد شــركت در مورد زمین صبا فوالد شــركت همچنین تشــریح كرد كه این 
شــركت در منطقه ویژه اقتصادی هرمزگان كه متعلق به ایمیدرو اســت واقع شده است 
و زمین شــركت 413 هکتار است كه شــامل 9 پروژه خواهد بود كه صنایع باال دستی و 
پایین دســتی فوالد در این زمین دیده شده اســت. در 13 هکتار از این زمین پروژه 1.5 
میلیون تنی HBI اجرا شــده و برای زمین های مازاد در حال مذاكره با ایمیدرو هستیم. 
ایمیدرو پیشــنهاد ایجاد كارخانه 10 میلیون تنی فوالد در دو فاز 5 میلیون تنی داده كه 
در 200 هکتار از این زمین ها اجرا نماید كه این زمین به عنوان آورده اولیه ما در این پروژه 
خواهد بود. یعنی قرار اســت یک شركت تاسیس شــود كه 50 درصد آن در اختیار فوالد 
هرمزگان و فوالد مباركه و مابقی در اختیار ما و ایمیدرو باشد كه البته این توافقنامه اولیه 
اســت .مدیران الیق و كارآمد ، مدیر مالی پاكدست و مجموعه خادم ، خدا قوت و  دست 
مریزاد به این همه شفافیت و صداقت در شهادت عملکرد كه حکم كیمیا پیدا كرده است.

پیام هیات مدیره 
با عرض سالم و خیرمقدم خدمت صاحبان سهام )نمایندگان قانونی ایشان(، مدعوین ارجمند 
و اعضای محترم مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 
كشوری، در سالی كه مقام معظم رهبری آن را به نام »حمایت از كاالی ایرانی« نامگذاری 
نموده اند گزارش عملکرد هیأت مدیره شركت در دوره مالی منتهی به 1396/12/29 كه 
حاصل اندیشه، تالش و فعالیت یک سال هیات مدیره، مدیران و كاركنان محترم شركت 
بوده و همچنین خالصه عملکرد ســاالنه شــركتهای گروه و برنامه ها و استراتژی های 
اصلی و جهت گیری های كالن شركت را تقدیم میدارد. بسیار مفتخریم اعالم نماییم كه 
با وجود فراز و نشــیبها، تحریم های ظالمانه و با توجه به محدودیتها در حوزه انرژی، نفت، 
گاز و پتروشیمی توانسته ایم با اتکال به خداوند بزرگ و همراهی شما سهامداران گرانقدر 
و بهره گیری از اراده اســتوار و با تالش جمعی، ضمن حضور فعال در عرصه اقتصاد كشور 
و بین الملل و راهبری تخصصی شــركتهای تابعه ارزش آفرینی را برای همه ذینفعان از 
جمله بازنشستگان فرهیخته صندوق بازنشستگی كشوری به عمل برسانیم و شرایطی را 
مهیا نماییم تا بتوان در راســتای برنامه های استراتژیک شركت قدم برداشته و با تخصص 
و همدلی و درک مناســب مدیران و كاركنان در ســال موســوم بــه »حمایت از كاالی 
ایرانی« موفق شده ایم نســبت به تکمیل زنجیره ارزش و متنوع سازی سبد محصول در 
شركتهای زیرمجموعه و وصول مطالبات مسیر تعالی را به گونهای شایسته طی نماییم و 
با اعتقادی راسخ در جهت تحقق منافع سهامداران محترم تالش خود را به كار گرفته ایم. 
باكمال مســرت به استحضار می رســانیم، برنامه تبدیل شدن شــركت سرمایه گذاری 
صندوق بازنشســتگی كشــوری به یکی از بزرگترین هلدینگ های فعال در عرصه نفت، 
گاز، پتروشیمی و نیروگاهی در ســال 1395 آغاز گردیده و در ادامه در حال تکامل است. 
بر این باوریم جهت رشد و اعتالی هرچه بیشتر این هلدینگ می بایست در مسیر توسعه گام 
برداشته و از فرصت های ایجاد شده نهایت بهره را به منظور حفظ منافع ملی و به حداكثر 
رساندن منافع سهامداران و ذینفعان به دست آوریم. بی تردید طی این مسیر پرفراز و نشیب 
نیازمند الطاف الهی و تداوم همراهی و حمایت سهامداران ارجمند و تالش بی وقفه همکاران 
محترم میباشد و امید است ثمره این تالش رضایتمندی سهامداران را به همراه داشته باشد.
در پایان از كلیه سهامداران محترم كه همواره یار و یاور ما بوده اند، صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم.

گزارش عملكرد اجتماعي شركت 
كمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور و حركت در راستای سند چشم انداز 20 ساله نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران، از جمله مهمترین وظایفی است كه عالوه بر افزایش دارایی 
سهامداران در زمره وظایف شركتهای بزرگ فعال در اقتصاد كشور قرار دارد. بر همین اساس و 
با اعتقاد بر این مهم، هیأت مدیره شركت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری با انجام 
سرمایه گذاری و افزایش سرمایه در شركتهای سرمایه پذیر نقش موثری در كمک به توسعه 
استان های محل استقرار شركتهای سرمایه پذیر )به ویژه توجه به امر اشتغال( داشته است.

برنامه هاي آتي شركت 
مجموعه فعالیت های شركت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری با توجه به تغییر اهداف 
و تمركز بر حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی به شرح ذیل تدوین و در حال پیگیری میباشد: 

برنامه هاي كوتاه مدت
  - ساماندهی شركت های حوزه انرژی صندوق بازنشستگی كشوری 

 - خروج از شركتهای غیرمرتبط
 برنامه هاي میان مدت

  - دستیابی به ظرفیت اسمی صبا فوالد خلیج فارس و سودآور شدن آن
  - تمركز و تسریع در اجرای پروژهABS/ Rubber   پتروشیمی جم

 - راه اندازی فاز 1 اوره و آمونیاک پتروشیمی مسجد سلیمان
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دعای یک ملت ارزانی بیمه ملت
رشد پرشتاب و بی نظیر در سایه تدابیر مدیران کاربلد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت بیمه ملت به منظور بررسی صورت های 
مالی حسابرسی شده منتهی به 29 اسفند 96 با حضور بیش از 94 درصد صاحبان 
سهام، برگزار شد و طی آن تقسیم سود 160 ریالی بین سهامداران به تصویب رسید.

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــركت بیمه ملت )سهامي عام( 
با حضور بیش از 94 درصد صاحبان ســهام، حسابرس و بازرس قانونی، نمایندگان 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار و بیمــه مركزی، اعضــای هیات مدیــره و دكتر 
علیرضــا ابراهیم پور مدیرعامل شــركت بیمه ملت ســاعت 9 صبح روز سه شــنبه 
26 تیــر 1397 در مركــز همایش هــای ســازمان مدیریت صنعتي برگزار شــد.

بــر اســاس این گــزارش، هیات رئیســه مجمــع متشــکل از آقایــان خمجانی 
بــه عنــوان رئیس مجمــع، خانم هنردوســت و آقای قنبــری به عنــوان ناظران 
مجمــع و آقای هاشــمی معــاون مالی شــركت به عنــوان دبیر انتخاب شــدند.

در ابتــدای این جلســه، گــزارش هیات مدیــره به مجمع در خصــوص فعالیت ها 
و عملکرد شــركت در ســال مالی 1396 از ســوی دكتــر ابراهیم پور ارائه شــد.
مدیرعامل بیمه ملت در این گزارش با اشــاره به رشد پرشتاب و بی نظیر بیمه ملت 
در ســال 96 و در عین حال كاهش نسبت خســارت ها افزود: در سال 96، پرتفوی 

بیمه ملت 92 درصد افزایش یافــت و به حدود 700 
میلیارد تومان رسید در حالی كه میانگین رشد صنعت 
بیمه، حدود 15 درصد بوده است و به دنبال آن، رتبه 
شركت در صنعت بیمه با 7 پله صعود به عدد 11 رسید.
وی ضمن تشریح اقداماتی همچون بهینه سازی پرتفوی 
بیمه ای، كیفی ســازی شــبکه فروش، افزایش ذخایر 
بیمه ای، مذاكره و عقد قــرارداد اتکایی با معتبرترین 
بیمه گران خارجی، توســعه زیرساخت های نرم افزاری 
و نــگاه تخصصی به بیمه های مهندســی و انرژی، به 
عنوان مهمترین اقدامات بیمه ملت در ســال 96 یاد 
كرد و ادامــه داد: زمین بیمه ملت در جزیره كیش با 
پیگیری و تالش همه جانبه بازپس گرفته شــد و در 
حال حاضر با توجه به موقعیت مکانی و نوع مجوز آن، 
دارایی بسیار باارزشی برای شركت به حساب می آید.
دكتر ابراهیم پور در خصوص برنامه های شــركت در 
ســال جاری بیان كرد: اجــرای آیین نامه حاكمیت 
شــركتی، ایجاد شــركت بیمه زندگی، دستیابی به 
ســهم حداقل 2.5 درصــدی از بازار بیمــه، افزایش 

ســرمایه به 330 میلیــارد تومان و افزایش تعداد شــعب از جملــه مهمترین این 
برنامه ها اســت. البته در 3 ماهه امســال بیش از 200 میلیــارد تومان پرتفو جذب 
شــده كه این روند، رشــد بیش از پیش را به ســهامداران در سال 97 نوید می دهد.

در بخــش بعــدی مجمع، گــزارش حســابرس و بــازرس قانونــی در خصوص 
صورت های مالی و عملکرد شــركت در ســال مالی 96 قرائت شد و پس از بحث و 
تبادل نظر در مورد بندهای حســابرس و طرح ســواالت از سوی برخی سهامداران 
حاضــر در جلســه، صورت هــای مالی بیمه ملت به تصویب ســهامداران رســید.

همچنین با اعالم سود خالص 621 میلیارد ریالی و EPS 218 ریال در سال 96، مقرر شد به ازای 
هر سهم، 160 ریال سود بر اساس برنامه زمان بندی اعالم شده به سهامداران پرداخت شود .

بر اساس این گزارش، موسسه حسابرسی »شاخص اندیشان« به عنوان بازرس اصلی 
و حسابرس مستقل شركت و موسسه حسابرسي »دش و همکاران« به عنوان بازرس 
علی البدل شركت برای سال مالی منتهی به 29/12/1397 با اكثریت آراء انتخاب شدند.

پیام هیات مدیره
بــا عــرض ســالم و خیــر مقــدم خدمــت شــما عزیــزان. خداوند بــزرگ را 
سپاســگزاریم كــه یکبــار دیگــر توفیــق پاســخگویی و مجــال ارائــه گزارش 
بــه مجمــع عمومــی ســهامداران مهیــا گردیــد. عملکــرد ســال 1396 

محیط اقتصادی سال 1396 تحت تأثیر دو رویداد بزرگ انتخابات ریاست جمهوری 
ایران و مذاكرات هسته ای رقم خورد. بازارهای پولی مشتاقانه و متمركز، به رخدادها 
و اخبار این فرآیند پاســخ می دادند و صنعت نیز عالوه بر تحمل مشــکالت به ارث 

رسیده از سال های قبل . نیم نگاه امیدوارانه ای به سوی مرزها و كاهش غیررسمی 
تحریم ها داشت. در این میان بیمه ملت با رصد مستمر محیط بیرونی. با تقویت نقاط 
قوت و بهبود نقاط ضعف. تالش داشت كه بهینه ترین اقدامات ممکن را انجام دهد..
بیمه ملت در سال 1396 با حق بیمه 6/985 میلیارد ریال افزایشی معادل 92 درصد. 
پرتفوی خود را رشد داد .خسارت پرداختی شركت بیمه ملت در این سال در حدود 
3/022 میلیارد ریال گردید كه نسبت به سال قبل تغییری نداشته است. بیمه ملت در 
سال 1396 در كلیه فعالیت های خود. تالش های منسجمی را به انجام رساند. از یک 
سو با افزایش دقت و انتخاب سیستماتیک و هوشمندانه ریسک ها. تالش نمود تا توازن 
و كیفیت را در پرتفوی بیمه ای خود افزایش دهد. نتیجه این اقدامات را در رشد حق 
بیمه شركت می توان مالحظه كرد . همچنین بیمه ملت با توسعه و سرمایه گذاری در 
زیرساخت های فناوری چون تلفن بیمه. پیامک بیمه و اینترنت بیمه . نرم افزار ملت بر 
روی گوشی های هوشمند ضمن بکارگیری فناوری های روز، دسترس آسان تری برای 
مشتریان و شبکه فروش خود فراهم آورد. تمامی تالش ها و نتایج بیمه ملت مرهون 
درک و همکاری سهامداران. كاركنان خالق و مدیران باكفایت این شركت بوده است 
كه الزم است از همگی آن ها تشکر نماییم. گزارش حاضر كه به منظور ارائه عملکرد 
شــركت بیمه ملت در سال 1396 به مجمع عمومی 
صاحبان محترم سهام تهیه شده است. خالصه ای از 
اهم فعالیت های هیأت مدیره. مدیران. كارشناســان 
و كارمندان ســاعی و زحمتکش بیمه ملت اســت.

برنامه های آینده شركت
- افزایش سودآوری شركت به ویژه در بخش بیمه گری 
- دستیابی به حداقل 2/5 درصد از سهم بازار با ترمیم 

تركیب پوتفوی 
- افزایش تعداد شعب به حداقل 10 شعبه در سال 1397 
با توجه به مطالعات منطقه ای و حجم پرتفوی قابل جذب

- افزایش سرمایه شركت تا مبلغ 3/300 میلیارد ریال 
- ارتقای رتبه بیمه ملت (حداقل دو رتبه) در رتبه بندی 
صنعت بیمه كه از سوی بیمه مركزی ارزیابی و ارائه می 
گیرد و قرار گرفتن در 10 شــركت برتر صنعت بیمه

- تمدید مجوز قبولی اتکایی داخلی و خارجی 
- پاالیش و ترمیم شبکه فروش در حوزه زندگی و ییر 

زندگی و توانمند سازی نمایندگان سراسر كشور 
- بهبود نظام مدیریت ریسک به منظور كنترل شاخص های 
ریسک سازمانی. بیمه گری. بازار و اعتباری در جهت بهبود و كاهش نسبت و ضریب خسارت

- طراحی و عرضه ی بیمه نامه های جدید متناسب با نیازهای بازار. گروه ها و اصناف 
مختلف

- رعایت بهداشت حقوقی و وصول مطالبات شركت 
CRM جذب و نگهداشت مشتریان ویژه از طریق ایجاد واحد بازاریابی شركتی و ارتقاء -
شركت توسعه و ارتقاء نرم افزارهای بیمه ای مطابق با استاندارد و آیین نامه بیمه مركزی 
- توسعه و ارتقاء كمی و كیفی شبکه فروش به منظور تحقق بودجه پیش بینی شده  

- برگزاری همایش های استانی شبکه فروش
- اجرای آیین نامه حاكمیت شركتی

 در سال 96، پرتفوی بیمه ملت 9٢ درصد افزایش 
یافت و به حدود 7٠٠ میلیارد تومان رســید در 
حالی كه میانگین رشــد صنعت بیمه، حدود 1٥ 
درصد بوده اســت و به دنبال آن، رتبه شركت 
در صنعت بیمه با 7 پله صعود به عدد 11 رســید.
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کوثر شمیم  یه  نشــر ه  ر شما مین  ر چها و  بیســت  ر  نتشا ا

د کر جلوگیري  درخــت   8 1 قطع  ز  ا ثر  کو زي  مجا موزشــي  آ هاي  ه  ر دو ري  ا برگز

کوثر عتباري  ا موسســه  در  دیجیتال  رزهاي  ا و  بالکچین  تخصصي  ر  ســمینا ری  برگزا

با توجه به برگزاری اولین جشنواره پایانه های فروش موسسه كوثر، اسامی برندگان خوش شانس جوایز به شرح جدول ذیل جهت آگاهی 
مشتریان گرانقدر اعالم می گردد. شایان ذكر است؛ همکاران شعب موسسه اعتباری كوثر در خصوص نحوه تخصیص جوایز، با برندگان 
طی روزهای آتی تماس حاصل خواهند نمود. لذا برندگان خوش شانس از مراجعه حضوری و تماس با شعب موسسه خودداری نمایند.

بیســت و چهارمیــن شــماره ماهنامــه داخلــی »شــمیم كوثر« بــا موضــوع هفتــه بانکداری 
اســالمی و بررســی وضعیــت بانکــداری اســالمی در كشــور هــای مختلــف منتشــر شــد.
شمیم كوثر در شماره جدید خود با بررسی وضعیت بانکداری اسالمی در جهان و راهبری شركتی در 
بانک های اسالمی به موضوع نقش نقدینگی در افزایش عملکرد نظام بانکی پرداخته است. همچنین 
در مطلبی با عنوان »كوثر پیشرو در ارائه تسهیالت به جامعه هدف« با احسان منتظری مدیر جامعه 
هدف موسســه اعتباری كوثر گفتگو نموده است. بر اســاس این گزارش، عالقه مندان در این شماره 
می توانند »نقش سیستم بانکداری ژاپن در رشد اقتصادی«، »تاثیر بازاریابی و پیدایش بازارهای جدید 
در افزایش نقدینگی«، »نقش قرض الحســنه ها و وام های كم بهره در افزایش میزان جذب ســپرده 
های مردم« و »ســرمایه گذاری مناسب ریسک سیســتم مالی را كاهش می دهد« را مطالعه كنند. 
در بیســت و چهارمین شماره شــمیم كوثر، گفت و گوی صمیمی با مدیر شــعب استان آذربایجان 
غربی، دالیل كسری نقدینگی و كاهش سرمایه در نظام بانکی جهان، امام حسین )ع( و داستان قیام 
حق علیه باطل و پیشــرفت های علمی برای درمان بیماری دیابت را در بخش ســالمت می خوانیم.

با پیاده سازی بیش از 677 هزار ساعت آموزش مجازی در موسسه اعتباری كوثر از قطع 81 درخت جلوگیری 
وكاهش 000/000/110/1 ریال در بهای تمام شده دوره های آموزشی را به دنبال داشته است. مرتضی شعبانی 
سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی موسسه كوثر با اشاره به ضرورت و اهتمام مدیران عالی به سیستم آموزشی 
مدرن، به روز و پویا گفت: همگامی با علوم روز و استفاده از تکنولوژی های جدید  آموزشی در مجموعه های 
اقتصادی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و این به روز بودن به توسعه سازمانی و افزایش بهره وری سرمایه 
های انسانی كمک شایانی می نماید.وی افزود: شناسایی نقاط قوت، تسهیل درک مطالب آموزشی، ارتقاء توانمندی 
تخصصی و مهارت های بانکی از طریق توجه به تجربیات قبلی فراگیر از رویکرد های بخش آموزش در موسسه 
كوثر است. در این راستا طراحی محتواهای آموزشی در یادگیری الکترونیکی بر اساس رویکرد یادگیری معنادار 
و برگزاری كالس و كارگاه های گفتگو محور با استفاده از تکنیک تسهیل گری انجام شده است .شعبانی بیان 
داشت: موسسه اعتباری كوثر از سال 92 با هدف ایجاد و ارتقاء مهارت های بانکی كاركنان، تمامی فرآیند های آموزشی را با استاندارهای iso10015 طراحی و اجرا نموده است. نظام 
مند ساختن فرآیند های آموزشی، استفاده مناسب و اثر بخش از فناوری های نوین آموزشی، توجه ویژه به مدل ها و مفاهیم نوین آموزشی در طراحی دوره ها و همگامی فرآیندهای 
آموزشی كوثر با تحوالت و نوآوری های آموزشی سازمانی در سطح ایران و جهان از جمله تغییرات آموزشی در موسسه كوثر است.وی دریافت تقدیرنامه دوستاره جایزه تعالی آموزش 
و اولین جایزه برترین تجارب آموزشی از چهارمین كنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران و كسب رتبه اول در اولین المپیاد بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی كشور 
را از جمله افتخارات آموزشی موسسه كوثر اعالم كرد.شعبانی تصریح كرد: برگزاری 2 دوره المپیاد علمی كاركنان، 7 دوره آزمون تخصصی اعتبارات، مالی، بازرسی، اداری، حقوقی و 
فناوری اطالعات، 4 دوره آزمون جامع دستورالعمل های موسسه و برگزاری بیش از 677 هزار نفر ساعت دوره آموزشی از جمله دوره های برگزار شده توسط این معاونت می باشد .

اولین سمینار تخصصی بالكچین و ارزهای دیجیتال موسسه اعتباری كوثر با حضور دكتر نیما امیر شکاری مدیر 
گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مركزی، معاونین، مدیران و كارشناسان حوزه مركزی 
به صورت حضوری و پخش آنالین از طریق برنامه لحظه نگار برگزار شد. دكتر امیر شکاری مدیر گروه بانکداری 
الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مركزی با بیان ضرورت های استفاده از تکنولوژی ارزهای دیجیتال 
گفت: در دنیای امروز فردی كه خواندن و نوشتن می داند باسواد محسوب نمی گردد بلکه افرادی با سواد هستند 
كه بتوانند داشته های ذهنی خود را بازآموزی مجدد نموده و در عرصه های جدید قرار گیرند، لذا حوزه ارزهای 
دیجیتال یکی از اولویت های جدید می باشد كه می بایست آموزش های الزم در این خصوص به عالقه مندان 
داده شود.وی افزود: با توجه به رشد سریع تکنولوژی آن چیزی كه دنیا از ما می طلبد تطابق تصورات ذهنی ما با 
واقعیت های دنیای امروز می باشد كه برگزاری چنین سمینارهایی می تواند پایه گذار این تغییرات در ذهن افراد 

و جامعه باشد.مصطفی امجدیان سرپرست معاونت بازاریابی و امور استان ها با اشاره به تحوالت بنیادین در حوزه ارزهای دیجیتال گفت: تمامی كاركنان می بایست با قدم گذاشتن 
در این عرصه اطالعات خود را به روز نموده تا از عقب ماندگی این بخش در موسسه جلوگیری به عمل آید.امجدیان با اشاره به فراز و فرودهای ارزهای دیجیتال در دهه گذشته 
اظهار داشت: این اتفاقات سبب جذب عالقه مندان و سرمایه در این حوزه شده است و در حال حاضر كشورهایی كه در این حوزه هیچ گونه فعالیتی نداشتند، در این عرصه ورود 
یافته اند و كشور ما نیز با پیگیری های بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران و تهیه دستورالعمل و آئین نامه های الزم در تالش برای استفاده از ارزهای دیجیتال است. بر اساس این 
گزارش؛ در این سمینار علمی مطالبی در خصوص تکنولوژی دفتر كل توزیع شده و فناوری DLT، انواع ارزهای رمزنگاری شده و كاربردآنها، پتانسیل های سرمایه گذاری و دغدغه 
ها، قراردادهای هوشمند و سایر كاربردهای بالكچین در صنعت مالی و فرامالی توسط مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مركزی برای مخاطبین ارائه شد.

یاس فروش  هاي  نه  یا پا ه  ر یز جشــنوا جوا برندگان  اسامي  اعالم 
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بانک تجارت به مجمع ساالنه نشست
افزایش تحرک و پویایی در ارکان بانک، انجام اصالحات اساسی در ساختارهای 
مالی و عملیاتی و طراحی روش های نوین تامین مالی پروژه های بزرگ کشور

مجمــع عمومی عادی بطــور فــوق العاده بانــک تجارت 
روز دوشــنبه 29 مرداد ماه در محل دانشــگاه دبیر شــهید 
رجایی ، ســالن شــهید تهرانــی مقــدم برگــزار گردید.

در این مجمع كه با حضور 86/06 درصد سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای هیبت اله سمیع بود، كه جنابان عباس 
مرادپــور و وحید رجبیــان در مقام نظــار اول و دوم و آقای 
محمدرضا نورمحمدی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 
1396/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 به كار خود پایان دادند.
امیر مســعود رزازان معــاون مالی مدیر عامــل این بانک با 
اشــاره به فضای رقابتــی موجود برای جــذب منابع گفت : 
افزایش شــدید نرخ ســود ســپرده ها و انباشت بخش قابل 
توجهی از دارایــی های بانکها در ســرفصل های مطالباتی 
از مهمترین چالش های شــبکه بانکی محســوب می شود.

وی با اشاره به بازگشایی نماد بانک تجارت در بورس یادآورشد 
: در روزهای ابتدایی امســال نماد بانک تجارت پس از 8 ماه 
بازگشــایی و مورد استقبال واقع شد . این روند امیدواركننده 
، بیانگر اعتماد ســهامداران و مشتریان با وجود شرایط دشوار 
كنونی نسبت به بانک تجارت است. وی افزود : ذینفعان بانک 
به این موضوع واقف هستند كه بخش عمده ای از مشکالت 
بانک تجارت ریشــه در مشکالت كالن اقتصادی كشور دارد . 
برغم این مشکالت ، هیات مدیره بانک با تکیه بر پتانسیل های 
درونی بانک و بهره گیری از فرصتها و حمایت های بیرونی تمام 
تالش خود را برای برون رفت از این شرایط به كار بسته است.
معاون مالی بانک تجارت شــرایط اقتصادی موجود را عاملی 
بازدارنده در پیشــبرد چشــم انداز و اهداف 4 ساله طراحی 
شده برای بانک بر شمرد وگفت: در شرایط فعلی مدل كسب 
و كار همه بانکها با زیان همراه اســت. ركود بازار حتی ادامه 
حركــت مثبت بانک در زمینه فروش امــالک مازاد را تحت 
الشــعاع خود قرار داده است . در این شرایط هر حركت بانک 
تبعات خاص خود را به دنبال دارد. به عنوان نمونه بستن 210 
شــعبه بانک طی سال جاری را در برنامه داریم كه بستن هر 
كدام از این شــعب با مقاومت ها مقامات استانی همراه است.

رزازان ، محورهــای ســه گانه مورد نظر بــرای ایجاد تحول 
در این بانک را برشــمرد و گفت: افزایــش تحرک و پویایی 
در اركان بانــک ، انجام اصالحات اساســی در ســاختارهای 
مالی و عملیاتی و طراحی روشــهای نوین تامین مالی پروژه 
های بزرگ كشــور از جمله محورهایی اســت كه با اجرای 
آن تاثیــرات مثبتی را در عملکرد بانک شــاهد خواهیم بود.

در ادامه این جلسه گزارش بازرس قانونی بانک قرائت و پاسخ موارد 
مطرح شده در گزارش از سوی رزازان معاون مالی بانک تجارت 
ارائه شد. تعدادی از سهامداران بانک نیز به طرح موضوعاتی در 
خصوص عملکرد و صورتهای مالی بانک تجارت پرداختند كه 
بیان توضیحات الزم از سوی مسئولین بانک را به دنبال داشت.

بــرای  تجــارت  بانــک  مالــی  صورتهــای  خاتمــه  در 
عملکــرد مالــی منتهــی به پایــان اســفند ســال 96 با 
اكثریــت آرا بــه تصویــب ســهامداران این بانک رســید.

پیام هیات مدیره
خداوند بزرگ را شــاكریم كه یک بــار دیگر این توفیق را به 
مــا عنایت فرمود تا با تمام تــالش و البته با یاری و همراهی 
همه كاركنان ارزشــمند بانک تجارت بتوانیم یک سال دیگر 
را پشت سر گذاشــته و برگ دیگری بر تاریخ پرافتخار بانک 
تجارت بیفزاییم. در سالی كه گذشت علیرغم همه مسائل و 
مشکالت پیش روی سیستم بانکی، تالش مجموعه كاركنان 
و مدیران بر این بوده اســت كه همواره در مسیر تعالی بانک 
گام برداشــته و با تعریف استراتژی ها و برنامه های عملیاتی 
در حوزه های كسب وكاری جدید شامل بانکداری شركتی و 
بانکداری كسب وكار ضمن ترسیم آیندهای روشن برای بانک، 
گذاری از شرایط فعلی در سریع ترین زمان ممکن صورت گیرد. 
جای تردیدی نیســت كه پیدایش وضعیت فعلی در صنعت 
بانکی كشور نتیجه اتفاقاتی است كه طی سنوات گذشته به 
وجود آمــده و بنابراین خروج از این وضعیت نیز زمان بر بوده 

و مستلزم برنامه ریزی دقیق است. البته واضح است كه اجرای 
برنامه بدون تعیین اقدامات اجرایی و نیز پایش لحظه ای آنها 
امکان پذیر نمی باشــد. بر همین اســاس تدوین یک برنامه 
میان مدت برای رســیدن به وضعیت سودآوری با مفروضات 
مشخص، اولین گام بانک تجارت برای خروج از وضعیت فعلی 
است. برای پیاده سازی این برنامه تدوین استراتژی های الزم، 
تبیین بازارهای هدف، گروه بندی مشتریان و در نهایت تعیین 
برنامه های اولویت دار بانک به منظور افزایش درآمدها، كاهش 
هزینه های زائد و بهینه ســازی تجهیز و تخصیص منابع در 
دســتور كار قرار گرفته است و امید میرود با تحقق آن بتوان 
شــرایط مناسب را برای بانک فراهم آورد. در این راستا چابک 
سازی فرایندهای مرتبط با تولید محصول، تقویت بانکداری 
الکترونیک و افزایش درآمدهای كارمزدی از این محل، افزایش 
بازده سرمایه گذاری های خارجی بانک، كاهش شبکه شعب 
مازاد و غیرضرور، افزایش بهره وری پرســنل، تنوع بخشی به 
كانال های جذب منابــع، بهبود در تركیب دارایی های بانک 
از طریق وصول مطالبات از دولت و واگذاری ســرمایه گذاری 

هــا و امالک تملیکی و در نهایت بهبود پرتفوی تســهیالتی 
بانک از جمله برنامه ها و راهکارهای عملیاتی بانک برای گذار 
به وضعیت ســودآوری میباشد كه به نحو مقتضی و با همت 
و پشتکار مدیران و كاركنان بانک در دست پیگیری میباشد.

اهم دستاوردهای بانك در سال 1396
- رتبه اول به لحاظ داشتن باالترین سهم از مانده تعهدات 

ضمانت نامه های بانکی
- رتبه اول به لحاظ داشتن باالترین سهم از مانده تعهدات 

مشروط و قطعی اعتبارات اسنادی
- دریافــت گواهینامــه انطباق ســامانه مدیریت امنیت 
اطالعات ISMS (( از ســازمان فنــاوری اطالعات ایران 
 M-POS رونمایی از خدمات جدید الکترونیکی شامل -

 PDA- POS و
- دریافت تندیس زرین سومین دوره همایش و نمایشگاه 

 )ITE( بین المللی تراكنش
- دریافــت تندیــس زریــن یازدهمیــن كنفرانس بین 
المللی تجارت الکترونیک با رویکرد توریســم الکترونیک 
- دریافت لــوح زرین اولین جایزه ملی مســئولیت های 

اجتماعی بنگاه های اقتصادی 
- دریافت تندیس زرین هشتمین جشنواره ساالنه تجلیل و 
تکریم از كارآفرینان برتر و مدیران واحدهای اشتغالزای كشور 
- دریافت لوح زرین دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 
- دریافــت لوح زرین ارزیابی بهینــه كاوی تجارب موفق 

مدیریتی در حوزه اقتصاد مقاومتی 
- دریافت لوح زریــن دوازدهمین همایش روابط عمومی 
الکترونیک و ششــمین كنفرانس روابط عمومی و صنعت

مهم ترین برنامه های سال آتی
- رفــع موانع فروش امالک مــازاد و تملیکی دارای موانع 

قانونی و حقوقی 
- همکاری با فین تک ها و استارت آپ ها 

همگام با رشــد فزاینــده صنعت فناوری مالــی در دنیا
- فروش سرمایه گذاری های بورسی و غیربورسی

پرداختــی  كل  مبلــغ  و  تعــداد  كنتــرل  امــکان   -
 TTCP)Core Banking( پروژه گــذار به ســامانه -
- ارایه طــرح نظام جانشــین پــروری در بانک )رییس 
شــعبه درجه یک به باال( و ایجاد فرایند شایسته ساالری
در راســتای كســب اطمینان از وجود ذخیرهاي مناسب 
از كاركنــان با اســتعداد، شایســته و كارآمــد در بانک، 
ایــن برنامه در دســتور كار قرار گرفته اســت تا با هدف 
بــه كارگیری افراد در ســمت هــای كلیدی، بــا ایجاد 
فرصتهــا و فضاي پیشــرفت یکســان بر اســاس اصول 
شایســته ســاالري و ارتقاء انگیزه و حس رقابت سالم در 
میان كاركنــان، نظام جانشــین پــروری اجرایی گردد.
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اخبار بانک و بیمه

رییس كل بانك مركزی تاكید كرد :
سیاست ارزی مهمترین اولویت بانك مركزی

رییس كل بانک مركزی در بیست و نهمین همایش بانکداری 
اسالمی سیاست ارزی را اولویت نخست بانک مركزی معرفی كرد 
و بر ضرورت اصالح نظام بانکی و كنترل رشد نقدینگی تاكید كرد.
بیست و نهمین همایش بانکداری اسالمی صبح امروز در محل 
همایش های صدا و سیما، آغاز شد. در روز نخست این همایش 
همتی رییس كل بانک مركزی با بیان اینکه این گونه همایش 
ها باید به ســمت كاربردی شــدن حركت كند، گفت: باید از 
كارشناسان نظرسنجی شود كه آیا ادامه ی این همایش ها با 
شــیوه ی كنونی برای اقتصاد كشور مفید خواهد بود یا خیر.

وی در خصوص بانکداری بدون ربا با تاكید بر اینکه جمهوری 
اســالمی ایران جزو نخستین كشــورهایی بوده است كه به 
حذف ربا متعهد شــده توضیــح داد، باید بــا ارتقای قوانین 
اسالمی ســطح باالتری از بانکداری اسالمی را اجرایی كنیم.
همتی با توجه به فرمایشــات مقام معظم رهبری برنامه های 
اصلی بانک مركزی را ســاماندهی بازار ارز كنترل نرخ تورم ، 
اصالح ناترازی بانک ها و كنترل رشــد نقدینگی معرفی كرد.

رییس كل بانک مركزی، بــا توجه به اعمال محدودیت های 
دولــت آمریکا برای انتقال دارایــی نفتی مهمترین برنامه ی 
بانــک مركزی را جلوگیــری از اتالف ارزی دانســت و گفت: 
ذخایــر ارزی، نامــوس بانک مركزی اســت و بانک مركزی 
باید بــا اتخاذ تدابیــری از این ذخایــر ارزی محافظت كند.
نشست صمیمی مدیرعامل بیمه میهن با اصحاب خبر

مجید بنویدی مدیرعامل بیمه میهن در نشست خبری خود 
با اصحاب رســانه در روز یکشنبه 11 شــهریور 97 در محل 
سالن اجتماعات بیمه میهن با اعالم اینکه با توجه به افزایش 
سرمایه خود از شمول ماده 140 خارج شده ایم افزود : با یک 
مدیریت ریسک مناســب و جلوگیری از فروش هیجانی در 
سال پیش رو و ســال های آتی سعی خواهیم كرد پرتفویی 
مناســب و پربازده را برای ســهامداران و ذینفعان رقم بزنیم.

مدیرعامل بیمه میهن در این نشست صمیمی ضمن اینکه بیمه 
میهن در صدد گسترش شبکه فروش خود و عقد قراردادهای 
مناسب و جذب پرتفوی خوب می باشد اضافه كرد در این مسیر 
اولین قدم خود را تنظیم صورتهای مالی ســالهای گذشته به 
صورت دقیق و تدوین برنامه های جدید مدون مدیریتی برای 
اعتالی برند جایگاه شركت در سال پیش رو برنامه ریزی كرده ایم.
در این نشســت جناب آقای بنویدی در پاســخ به خبرنگار 
مــا پیرامون دیــدگاه وی در مورد ارایه محصــوالت جدید و 
افزایش ســهم بازار بیان داشــت كه این مدیریت پیش تر از 
آنکه به دنبال افزایش ســهم خود از بازار باشد به دنبال رشد 
نرخ بازده و افزایش ســودآفرینی برای سهامداران می باشیم.

پایان بخش گزارش این مدیر فرهیخته اعالم این نکته بود كه 
امید است با حمایت اهل رســانه و اصحاب خبر این شركت 
بتواند به سان شــركت های دیگر كه فراز و فرودهای فراوان 
داشــتند از این دوران گذر كرده و به ســاحل آرامش برسد.

تعدد ســواالت متنــوع ، پاســخگویی صادقانــه ، میزبانی 
شایســته روابط عمومی و حضور پرشــمار خبرنگاران كه به 
صبــوری و دقــت مدیریت ، تک تک پرسشــهای های آنان 
را پاســخ می داد از نکات خواندنی این نشســت خبری بود.

نوراللهی مدیرعامل بیمه تجارت نو شد
با تصمیــم هیات  مدیــره بیمه 
تجارت نو، نیما نوراللهی به عنوان 

مدیرعامل شركت انتخاب شد
مدرک  دارای  نوراللهــی  نیمــا 
تحصیلی كارشناسی ارشد اقتصاد و 

دكترا در رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی است.از جمله 
سوابق كاری وی می توان به عضویت در هیات  مدیره، معاونت امور 
توسعه بازار و شبکه فروش بیمه آسیا، عضویت در هیات  مدیره 
بیمه اتکایی امین  و مدیر منابع انسانی بیمه ملت، اشاره كرد.
با تســهیالت بانك صنعت و معدن در سال 96 انجام 

گرفت:
افتتاح ۴ طرح صنعتی در استان خوزستان و ایجاد 1۸٢ 

شغل مستقیم

در سال 1396 تعداد 4 طرح صنعتي با تسهیالت بانک صنعت 
و معدن در استان خوزستان به بهره برداري رسیده و 182 شغل 

جدید ایجاد كرد.
بــراي اجراي طرح هاي یاد شــده مبلغ 3 میلیــون و 700 
هزار یورو تســهیالت ارزي و 6 میلیارد و 100 میلیون تومان 
تســهیالت ریالي توســط این بانک پرداخت شــده اســت.
از میان طرح هاي یاد شده مي توان به آرد خوزستان، پارس فوالد 
جنوب، پلی دیرگداز خوزستان و شیمی سازان پاسارگاد اشاره كرد .
گفتني اســت طــرح هاي صنعتــي زیادي با بهــره مندي 
از تســهیالت بانــک صنعــت و معــدن در ســال هــاي 
اخیــر در كشــورمان بــه بهــره برداري رســیده اســت.
حمایتي باشــد تا دولت بتواند بر كنترل نرخ آن نظارت كند، 
اما قســمت اعظم آن باید در بازار ثانویه تنظیم و تعدیل شود.

دكتر صالح آبادی مطرح كرد:
بازگشت ارزهای خانگی به چرخه اقتصاد

دكتــر علی صالــح آبادی درباره بخشــنامه ســپرده گیری 
ارزی در شــبکه بانکی اظهار داشــت: با توجه به اینکه امروز 
ممکن اســت بســیاری از افراد ارزهای فیزیکــی به صورت 
اســکناس در اختیار داشــته باشــند نیاز بود كه سازوكاری 
اندیشیده شود كه این منابع به شبکه رسمی كشور بازگردد.
وی افزود: ســپرده گذاری این اســکناس ها امنیت بیشتری 
را بــرای مــردم فراهم می كند، ضمــن اینکه كمک می كند 
این پول در چرخه اقتصادی اســتفاده شــود و افراد نیز سود 

دریافت كنند. مدیرعامل بانک توســعه صادرات با بیان اینکه 
تدبیری كه در این زمینه اندیشــده شــده و در مصوبه هیات 
وزیران در بســته ارزی نیز آمده این است كه افراد وجوه خود 
را نــزد بانک ها ســپرده گذاری كنند، ادامــه داد: بانک ها این 
وجوه را با كارمزد 0.3 درصد نزد بانک مركزی ســپرده گذاری 
می كننــد و بانک مركزی بــرای ارزهای یــورو، درهم و دالر 
سودهایی را در طول سال به صورت ماهانه پرداخت می كند.
صالح آبادی یادآور شــد: همانطور كه ســالیان سال است كه 
مردم ریال را خارج از شــبکه بانکی نگهداری نمی كنند و آن 
را نزد بانک ها ســپرده  می كنند و نقل و انتقاالت نیز در شبکه 
بانکی انجام می شــود، در حوزه ارزی نیز باید این اتفاق بیفتد.
وی تصریــح كرد: امــروز مردم ارزهای خارجــی مانند یورو، 
دالر و درهــم را بــه صورت اســکناس نگهــداری می كنند 
و ایــن پــول از چرخه اقتصــادی خارج می شــود، بنابراین 
بــا تدبیری كه اندیشــیده شــده می تــوان ارزهــای راكد 
را كــه در منــازل وجــود دارد جذب شــبکه بانکــی كرد.

صالح آبادی تاكید كرد: بانک مركزی تضمین می كند كه اصل و 
سود این وجوه را بازپرداخت كند و بانک ها از طرف بانک مركزی 
عاملیت دارند كه ســپرده گیری ارزی انجام و این وجوه را در 
اختیار بانک مركزی قرار دهند كه تدبیر بسیاری خوبی است.
حضور مدیرعامل بانك كشاورزی در بیست و نهمین 

همایش بانكداری اسالمی
بیست و نهمین همایش بانکداری اسالمی با عنوان« بانکداری 
اســالمی: چالش های حاكمیت شــركتی و مدیریت منابع 
و مصارف در شــبکه بانکی كشــور« روز شنبه 10 شهریور با 
حضور رئیس كل بانک مركزی، مدیرعامل بانک كشــاورزی 
، مدیــران عامل بانــک ها و موسســات مالــی و اعتباری، 
كارشناسان و اســاتید دانشگاهی در مركز همایش های بین 
المللی صدا و ســیمای جمهوری اســالمی ایران برگزار شد.
این همایش دو روزه در چهار محور » نقش حاكمیت شركتی 
در شبکه بانکی كشور، مدیریت منابع و مصارف در شبکه بانکی 
كشور: چالش ها و راهکارها، بانکداری مركزی: حاكمیت شركتی 
و مدیریت منابع و مصارف، رابطه حاكمیت شركتی و مدیریت 
منابع و مصارف« برگزار می شود و سخنرانان در قالب نشست های 
تخصصی به ارائه مقاالت و بیان نقطه نظرات خود می پردازند.
تقدیر از بیمه پاسارگاد در جشنواره ملی سالمت محور

تندیس دومین جشنواره ملی صنعت سالمت محور با رویکرد 
” ارتقای ســالمت محصوالت و خدمات ” با چشم انداز بهبود 
سیستم سالمت كشور و تشویق نشــان های برتر و سازمان 
هــای متعهد به امر ســالمت به بیمه پاســارگاد اهدا شــد.
براساس گزارش های دریافتی، این همایش به منظور ارتقای 
ســطح آگاهی، نگــرش و فرهنگ اســتفاده از محصوالت و 
خدمات ســالمت محور، در راستای كنترل، نظارت و ارزیابی 
ســالمت در تولیدات و خدمات كشــور، با هدف شناسایی و 
تشــویق برندها و ســازمان های متعهد به سالمت و معرفی 
آخرین دســتاوردهای صنایع پیشــرو در تاریخ 6 شــهریور 
ماه در مركز همایش های بین المللی صدا و ســیما با حضور 
مقامات عالی و مسئولین بخش ســالمت كشور برگزار شد. 
در دومین جشــنواره ملی صنعت ســالمت از شركت های 
فعال در زمینه تولید محصوالت ســالمت محور تقدیر شــد.
با توجه به اهمیت موضوع ســالمت در كشــور، در كنار تمام 
پیشــرفت های حوزه سالمت، همچنان كشور با چالش های 
فراوانی مواجه اســت. از این جهت ســالمت امری است، كه 
مردم، حاكمیــت و صاحبان صنایع، بخش هــای تولیدی، 
تحقیقاتی، بازرگانــی و خدمات دهنده بــرای صیانت از آن 
مســئولیت دارند. همچنین توجه به تأكید و ابالغ سیاســت 
های كالن ســالمت از ســوی مقام معظم رهبری در جهت 
حمایــت از تولید با كیفیت داخلی و اجرای طرح تحول نظام 
سالمت، برای دستیابی به جامعه ســالم و با نشاط، ضرورت 
انجام مسئولیت های اجتماعی صنایع پیشرو در این حوزه را دو 
چندان نمود. در این راستا ، سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت 
درمــان و آموزش پزشــکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
سایر سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی متولی و تأثیر 
گذار حوزه ســالمت كشور در این جشنواره همکاری داشتند.
در مراسم جشــن دســتیابی به تولید ۴٠ هزار تن 
ظرفیت نامی شركت فوالد غرب آسیا صورت گرفت؛
تقدیــر دكتر الریجانــی از مدیرعامل بانك ســپه
دكتر الریجانی رئیس مجلس شــورای اســالمی در مراسم 
جشن دســتیابی به تولید 40 هزار تن ظرفیت نامی شركت 
فوالد غرب آســیا، از مدیرعامل بانک سپه به دلیل مشاركت 
و ســرمایه گذاری بانک ســپه، در ایــن پــروژه تقدیر كرد.
همزمان با عید ســعید غیر خم، جشن دستیابی به تولید 40 
هــزار تن ورق فــوالد در ماه در كارخانه فوالد غرب آســیا و 
افتتاح طرح های توسعه ای كارخانه اعم از تسویه خانه پساب 
صنعتی كارخانه و تولید هیدروژن با حضور دكتر علی الریجانی 
رئیس مجلس شورای اسالمی، مهندس صادقی استاندار قم، 
محمدكاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه و جمعی از مسئولین 
استان برگزار شد. رئیس مجلس شورای اسالمی در این مراسم 
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اخبار بانک و بیمه

ضمن تبریک عید سعید غدیر، اظهار داشت: تا چندی پیش 
این كارخانه وضعیت نامرتبی داشت، میزان تولیدات آن كاهش 
پیداكرده بود ولی با تشکیل یک ستاد، همتی شد كه كارها را 
پیگیری كنند و امروز تالش آن ها به نتیجه رسیده است. دكتر 
علی الریجانی افزود: پیش از مذاكرات هسته ای بانک سپه تحریم 
بود ولی پس از انجام مذاكرات و رفع تحریم ها فضا بازتر شده و 
مراودات بانکی انجام شــد. وی ادامه داد: گزارش بانک سپه در 
خصوص فعالیت شركت فوالد غرب آسیا نشان داد كه رویکرد 
این شركت مثبت است و بانک نیز تمایل به سرمایه گذاری دارد.
همایش مشترک بیمه تعاون و اداره كل تعاون استان 

كردستان

همایش مشــترک شــركت بیمه تعــاون و اداره كل تعاون 
كار و رفاه اجتماعی اســتان كردســتان باحضور مدیر عامل 
شــركت بیمه تعاون ، مدیر كل تعــاون،كار و رفاه اجتماعی 
استان كردستان، مدیران ستادی شركت بیمه تعاون،اساتید 
دانشــگاه و مدیران اجرایی اســتان در ســنندج برگزار شد .

دكتــر مظلومــی مدیر عامــل بیمــه تعــاون در همایش 
مشــترک بیمــه تعــاون و اداره كل تعــاون ،كار و رفــاه 
اجتماعی اســتان كردســتان اظهار داشــتند:آماده اجرای 
ســرمایه گــذاری های اشــتغالزا در كردســتان هســتیم.

به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون ، دكتر مظلومی در همایش 
بیمه تعاون در كردستان با اشاره به درخواست مدیركل تعاون 
كار و رفاه اجتماعی استان كه خواستار سرمایه گذاری بیمه ها در 
استان شده بود گفت هر نوع طرح سرمایه گذاری در كردستان كه 
توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد را در دستور كار قرار خواهیم داد

پیشــتر برهان صلواتی مدیر كل تعــاون،كار و رفاه اجتماعی 
اســتان كردســتان با اشــاره به وجــود 2 هــزار تعاونی در 
كردســتان و ظرفیت های اقتصادی این اســتان، خواســتار 
ســرمایه گذاری بیمه ها در طرح های اشــتغالزایی شده بود.
مدیرعامــل بانك اقتصادنوین: بهره گیــري از اصول 
حاكمیت شركتي منجر به ثبات و بهبود عملكرد سیستم 

بانكي مي شود

علیرضا بلگوري پیاده ســازي اصول حاكمیت شــركتي را از 
عوامــل ثبات سیســتم بانکي و بهبود عملکرد آن دانســت. 
علیرضا بلگوري در بیست و نهمین همایش بانکداري اسالمي 
با اشــاره به اهمیــت و جایگاه حاكمیت شــركتي در نظام 
بانکي گفت: بررســي علل و آسیب شناسي فروپاشي برخي 
از بانک هــاي بزرگ كه زیان هاي كالنــي براي جامعه در پي 
داشــته، نشان مي دهد، این خســارات عمدتاً ناشي از ضعف 
سیســتم هاي حاكمیت شــركتي در این بانک ها بوده است.
وي با تشــریح اثرات بهره گیري از اصول حاكمیت شركتي در 
ثبات نظام بانکي افزود: یک سیستم بانکي باثبات، واسط مالي 
كارا ایجاد مي كند و آن را قادر مي سازد كه در تخصیص منابع 
به ســرمایه گذاري ها موفق تر عمل نماید. بلگوري حاكمیت 
شــركتي را مجموعه اي از نظا م ها، فرآیندها و ســاختارهایي 
دانست كه پیاده سازي آن مســتلزم برخورداري از بسترهاي 
مناســب و موثر درون ســازماني و برون ســازماني اســت. 

ســهامداران و هیئت مدیره بیمه دی انتخاب بسیار خوبی 
داشتند، آنها تصمیم گرفتند محمدرضا كشاورز را به سمت 
مدیرعامل بیمه دی منصوب كنند. آقای كشاورز پیش از 
این معــاون مدیرعامل بیمه دی، معاون مدیرعامل آمیکو 
و ریاســت چندین اداره در بیمه ایران را بر عهده داشت. 
* از دیگر سوابق ایشان عضویت در شورای معاونین گروه 
صنعتی آمیکو عضو هیات مدیره شــركتهای آراز محركه 
جلفا، تعاونی توزیعی كاركنــان آمیکو، یادمان ارس مدیر 
امور بیمه ای گروه صنعتی آمیکو،  مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره لیزینگ آمیکو ، عضو شورای معاونین بیمه دی. عضو 
شورای راهبری تدوین استراتژی های كالن شورای عالی 
راهبردی توسعه بیمه های زندگی بیمه دی، عضو كمیته 
راهبردی مدیریت ریسک شــورای فنی و ارزیابی ریسک 
شورای راهبردی بازاریابی و شورای راهبردی طرح تحول 
شورای اداری بیمه دی ، عضو كمیته امالک كمیسیون امور 
نمایندگان بیمه دی، عضو كارگروه معاونین فنی سندیکای 
بیمه گران ایران عضو كمیســیون های متعدد فنی، مالی، 
برنامه ریزی و فــروش در بیمه های دی و  ایران، كارمند 
نمونه مدیریت حسابرســی بیمه ایران و همچنین معاون 
فروش و توســعه بازار بیمه دی از 94 ، سرپرســت معاون 
فنی بیمــه دی از فروردین ســال  97 را میتوان نام برد. 
* محمد رضا كشاورز اســتاد دانشگاه عالمه طباطبایی و 
چندین دانشــگاه معتبر دیگر بوده است . وی یکی عوامل 
موفقیت بیمه دی در ســال های گذشته به شمار می آید.
* برای آقای كشــاورز مدیرعامل جدید بیمه دی آرزوی 
موفقیت و سربلندی داریم . به بیمه مركزی هم تبریک عرض 
میکنیم كه به خوبی در ریل جوانگرایی قرار گرفته است . 

مدیریت حقوقی شركت های بیمه در جلوگیری از كالهبرداری و 
خسارت  های ساختگی، نقش اساسی و تعیین كننده  ای دارند.

علیرضــا بیانیان مدیرعامل بیمه آرمان در جلســه شــورای 
معاونــان و مدیران این شــركت بــا اعالم ایــن مطلب، به 
بیــان اهــداف، راهبردهــا و مقتضیات شــركت پرداخت.
وی بــا اشــاره به تغییــرات و جابجایی تعــدادی از مدیران 
ســتادی و شــعب گفت تغییرات در بحث مدیریت یک امر 
طبیعــی و الزمۀ یک مجموعه پویاســت و این تغییرات نیز 

با هدف پویایی و ســرعت بخشــیدن به امور شركت صورت 
گرفته و به هیچ وجه نشــانه ناكارآمدی یک مدیر نیســت.

بیانیــان ضمن معرفی مدیران جدید در حــوزه  های درمان، 
خودرو، بازاریابی و عمر و ســرمایه  گذاری؛ بیمه  های درمانی 
و ثالــث را از امــور مهم و خطیر شــركت برشــمرد و گفت 
پیشــبرد امور در ایــن دو حوزه مســتلزم تعامل و همکاری 
همه بخش  هاســت و باید همه تالش كنیــم این امور بنحو 
احســن پیش برود تــا اعتماد بیمه  گذاران نیز جلب شــود.

لزوم جلوگیری از تقلبات و خســارت های ســاختگی

انتصاب مدیرعامل بیمه دی

مهندس روح اله خدارحمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
بانک كشــاورزی در نشســتی صمیمی با اهالی مطبوعات 
و بــزرگان این جمــع دیدار داشــتند. در این نشســت كه 
بــه مناســبت روز خبرنگار برگــزار گردید بــر روابط خوب 
و صمیمانــه بانــک كشــاورزی بــا مطبوعات تاكید شــد.

نشســت خبری غالمرضا ســلیمانی با اصحاب رسانه به 
مناســبت روز خبرنگار برگزار شــد. بسلیمانی در نشست 
خود با خبرنگاران گفت امســال مجامع تمامی شركتهای 
بیمه برگزار شــده است و تکالیفی كه در مجمع باید بیان 
می شد، عنوان شده است، بر این اساس اصالحات الزم نیز 
در رابطه با سال مالی 96 انجام خواهد شد. رئیس كل بیمه 
مركــزی افزود: 19.3 میلیون بیمه نامه و نزدیک به 16.1 
میلیون فقره خســارت نیز انجام شده است، ضمن اینکه 
تعداد بیمه های صادره و خسارت پرداختی نسبت به مدت 
مشــابه 7.7 و 28.3 درصد رشد داشته است؛ ضمن اینکه 
ســهم بخش غیردولتی از خسارت پرداختی صنعت بیمه 
66.3 درصد بوده اســت كه این سهم در حال رشد است.

نشست صمیمی مدیرعامل بانک 
کشاورزی با بزرگان مطبوعات

نشست خبری رئیس کل بیمه 
مرکزی با اصحاب رسانه
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افزایش درآمدها و جمع سرمایه گذاری ها
بیمه سینا با مدیران کاربلد خود سهم بیشتر از بازار می طلبد

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت بیمه سینا)سهامی عام( 
مورخ 1397/04/31در محل هتل بزرگ سیمرغ برگزار گردید. 
در این مجمع كه با حضور اكثریت صاحبان سهام و  سهامداران 
حقیقی و حقوقــی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاســت مجمع برعهده آقــای داود حمزه بــود، كه جنابان 
همایون دارابی و محســن علیخانی در مقام نظار اول و دوم و 
آقای فــرزاد ذوقی به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 
1396/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 به كار خود پایان دادند.

دكتر شیركانی در ابتدای گزارش جامع خود با اشاره به فعالیت ها 
و دستاوردهای مجموعه بیمه سینا علیرغم معضالت و مشکالتی 
كه در اقتصاد و بازار ســرمایه در طی سال مالی گزارش وجود 
داشته است پیرامون حق بیمه تولیدی شركت گفت: حق بیمه 
تولیدی شركت بیمه سینا در سال 96 حدود 18 درصد رشد 
داشته و به مبلغ 6/161 میلیون ریال بالغ شده است كه بحمداله 
شركت با دستیابی به رقم مذكور توانست در سایه همت و همیت 
كلیه اركان امکان تحقق صد درصدی بودجه ســال 1396 را 
فراهم سازد. به گفته این مدیر ارزشی و با استناد به آمار اعالمی 
می توان مشاهده كرد كه سود شركت نسبت به سال گذشته، 
افزایــش اعجاب برانگیز 98 درصدی داشــته كه این در كنار 
كاهش خسارت پرداختی نسبت به سال گذشته - با توجه به 
حق بیمه صادره امسال - كه آن هم از میانگین ضریب خسارت 
در صنعت بیمه فاصله معناداری دارد توانسته است سالی موفق 
و پر از كامیابی را برای سهامدارن و ذینفعان خود حاصل سازد.
برای اهل بازار ســرمایه و كارشناسان و صاحبنظران بیمه ای، 
برند بیمه سینا كه نامش با بنیاد مستضعفان گره خورده است با 
نواندیشی و تدبیر دكتر شیركانی و تیم مدیریتی كه او چیدمان 
كرده باعث گردیده اســت با ثبات مدیریتی و حمایت از طرح 
های این مدیریت این شــركت بیمه ای جوان بتواند نقشــی 
موثر و اثرگذارتر از آنچه پیش بینی های اولیه برایش متصور 
می شد، نقش مثبت تر در بازار صنعت بیمه كشور بازی كند. 
از نــکات خواندنــی گــزارش عملکرد شــركت مــی توان 
بــه افزایش ســهم بیمــه هــای زندگــی از 13 درصد در 
ســال 1392 بــه 19 درصــد در ســال 1396 اشــاره كرد.

پوشــش 103 درصــدی در حــق بیمــه صادره، پوشــش 
144 درصــدی حاصل از درآمدهای ســرمایه گــذاری كه 
در كنار دســتیابی به ضریب خســارت 72 درصدی شركت 
بیمه ســینا از دیگر مــوارد مهم مورد گزارش ســال جاری 
بــود و همچنین طرح این مســئله كه در موضــوع وصول 
مطالبات شــركت شــاهد یک كاهش 4 درصدی بوده است.

به گفته مدیریت شركت بیمه سینا با توجه به چشم انداز توسعه 
استفاده از فن آوریهای نوین در نحوه ارائه خدمات بیمه ای با 
تمركز بر فعالیت های IT محور جایگاه مناسبی را در حوزه برای 
خود ایجاد نموده و در تالش است تا به عنوان شركتی پیشرو 
همچنان در این عرصه شــناخته شود. بقول دكتر شیركانی 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شركت، اینکه معتبرترین نام 
ها بیمه ســینا را انتخاب كرده اند ما به مجموعه مان افتخار 
می كنیم و خود را در مقابل انتخاب آنها مســئول می دانیم و 
مشتریانمان را شایسته ارائه خدمات مطلوبتر و مناسبتر از  آن 

چیزی می دانیم كه تا امروز به آنها ارائه كرده ایم با این بینش 
اســت كه افزایش رضایت امروز آنها را از سر لطف و دوستی 
داشــته و می دانیم و باور راسخ داریم كه موفقیت امروزه مان 
نتیجه ســازنده و بی دریغ همه شركای تجاری ما بوده است.
روند كاهش ضریب خسارت در سنوات اخیر)1392 تا 1396( 
كه مبین انتخاب ریسک های مناسب و كنترل خسارت است در 
آمار نشان دهنده این است كه شركت بیمه سینا توانسته از ضریب 
خسارت 79 درصد سال 1395 به ضریب خسارت 72 درصدی 
در سال 1396 برسد كه در مقایسه با میانگین خسارت دستاورد 
بزرگ و درخشانی برای مجموعه بیمه سینامحسوب می شود.
در درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها و حجم سرمایه گذاری 
های صورت گرفته در ســال 96 نیز آمار رشــد را نشان می 
دهد از جمله افزایش درآمد ســرمایه گذاریها از 247 میلیارد 
ســال 95 به 274 میلیارد در ســال 1396 و حجم سرمایه 

گذاری 1/487 میلیاردی ســال 1396 نســبت به ســرمایه 
گذاری 1/243 میلیاردی سال گذشته و به اینها اضافه كنید.
روند كاهشــی تعــداد نیروی انســانی را علیرغــم افزایش 
حــق بیمــه تولیدی بــه ایــن ترتیب كــه ســرانه تولید 
حــق بیمــه از 6/686 میلیــون ریــال در ســال 1392 به 
10/285 میلیــون ریــال در ســال 1396 رســیده اســت.
قابل توجه این كه شــركت بیمه ســینا در پایان سال 1396 
دارای 54 شعبه و 989 نماینده است كه نسبت به سال 1395 
رشــد 12/5 درصدی را در جذب نماینده محقق نموده است.
در پایان گزارش ســاالنه، دكتر شــیركانی با بیان اینکه این 
همیت و تالش كلیه اركان مجموعه باعث این دســتاوردها و 
موفقیت ها گردید كه كلیه كاركنان، كارشناســان، معاونین، 
مدیران و حتی بازاریابان و فروشــندگان بیمه در روستاهای 
كوچک و بزرگ كشــور به قدر خود در كســب آن ســهیم 
بوده انــد را مورد قدردانی قــرار داده و اعالم داشــت به این 
همدلی و دلسوزی در مجموعه تحت مدیریت خود می بالم.
پایان بخش مجمع عمومی عادی ساالنه فوق، تقدیر ویژه جناب 
حمزه »رئیس مجمع« از مدیران ارشــد مجموعه بیمه سینا 

بود كه بیان داشت تشکر ویژه دارم از مدیران تالشگر و خدوم 
كه توانستند با سودآوری مناسب بخش قابل توجهی از زیان 
انباشته شركت را جبران سازند كه این نتیجه مجاهدت تک 
تک اعضای اركان بیمه سینا و مدیریت با تدبیر آن بوده است. 

پیام هیات مدیره
اعضای محتــرم مجمع عمومی صاحبان ســهام شــركت 
بیمه سینا، ســال 1396 علی رغم مشکالت فراوان از جمله 
كاهش توان نقدینگــی بنگاه های اقتصادی،رقابت شــدید 
در صنعت بیمه كشــور و بحــران های ارزی ســالی توام با 
توفیقات قابل مالحظه برای شــركت بیمه سینا بوده است.
1-1 - در ســال مالی مورد گزارش شركت موفق شد معادل 
106 درصد بودجه حق بیمه و 83 درصد پیش بینی ســود 

خود را محقق نماید.
1-2 در یال مورد گزارش موفق شــدیم به ضریب خســارت 
72 درصد دست پیدا نماییم كه در مقایسه با صنعت دستاورد 

بزرگی محسوب می شود.
1-3 علی رغم افزایش 18 درصد حق بیمه تولیدی و شرایط 
نقدینگی حاكم بر اقتصاد مطالبات سررســید شده با كاهش 
4 درصــد در نتیجه اقدامات انجام شــده همراه بوده اســت.
با توجه به چشــم انداز توسعه استفاده از فن آوری های نوین 
در صنعت بیمه این شركت با تمركز بر فعالیت های IT محور 
تالش می نماید جایگاه مناسبی در این حوزه برای خود ایجاد 
نموده و با ایجاد شایستگی هی كلیدی به عنوان شركت پیشرو 

در این عرصه شناخته شود.
برنامه های آینده شركت

- افزایش ســهم بیمــه های زندگــی در پرتفــو از طریق 
طراحی و عرضه محصوالت جدیــد و ورود به بازارهای نوین
- بازنگری در سبد سرمایه گذاری شركت با توجه به تحوالت اقتصادی 
كشور جهت دستیابی به بازدهی مناسب و ایفای تعهدات آتی

- افزایش سرمایه تا مبلغ 2/000 میلیارد ریال
- ارتقاء توانگری مالی شركت به سطح یک

- اصالح روش پرداخت خسارت رشته درمان
- كاهش سطح مطالبات سر رسیده شده

- انجام بازسازی و نوسازی 10 شعبه باقی مانده
- توسعه باشگاه مشتریان بیمه سینا

- ایجاد شبکه حقوقی در مناطق
- طراحی و پیاده ســازی نظام چانشین پروری در شركت با 

رویکرد حفظ و نگهداشت
- راه اندازی داشبورد جامع مدیریتی

- به كارگیری هوش تجاری در بستر فناوری اطالعات
- ایجاد واحد مدیریت ریسک به منظور كنترل شاخص های ریسک
- طراحی و اجرای سیستم هوشمند كنترل و پیشگیری از تخلفات

- انجام تبلیغات در حوزه برندینگ 
بیانیه ماموریت:

شركت بیمه سینا با همکاری سرمایه انسانیمتخصص، وفادار، 
توانمند و شبکه فروش كارآمد وبا به كارگیری تحقیق و توسعه 
در طراحــی و ارائه محصوالت جدید منطبــق با نیاز بازار، به 
دنبال رشد، توسعه توانگری مالی ایجاد اطمینان و امنیت برای 
بیمه گذاران و افزایش ارزش افزود اقتصادی سهامداران است.

چشم انداز
- شــركت بیمه ســینا در چشــم انداز شــركتی اســت :
بازار محور، توســعه مدار و یادگیرنده، جزو ســه شركت برتر 
صنعت بیمه كشور، فعال در منطقه و معتبر در سطح جهانی

لج
 خ
دی

مه

برنامه های مدیریت برای حفظ شیب مناسب سودآوری و رسیدن به توانگری سطح یک

خدمات بیمه هم باید در دسترس مردم و حتی 
در دستان مردم باشد. بیمه ها هم می توانند با 
ابزارهای جدیدی كه عرضه شده، خدمات بیمه 
را در دسترس افراد قرار دهند. باید مردم بتوانند 
از طریق موبایل خود بیمه بخرند. ما در بیمه سینا 
پیشتاز این كار هستیم و اولین شركتی بودیم كه با 
آسان پرداخت روی اپلیكیشن آپ بیمه فروختیم.
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صنایع و خدمات کشاورزی اولین نقش آفرین در فرآوری

بــه راحتی می تــوان دریافت كه جایگاه شــركت 
گســترش صنایع و خدمــات كشــاورزی و نقش 
بــی بدیــل آن در خدمت فــرآوری تا چــه اندازه 
گرانبهاســت. بگذارید نَقل َمثل روســتایی شــود؛ 
گل نساء ننه می گفت: خدا بركتشون بده كه دیگر با 
این ماشین ها و دستگاه هاشون آن همه طول زمان 
از دوشــیدن میش و بز تا روغن گرفتن به وقت یک 
چپق كشیدن رسیده . به روز مجمع چهره های خدوم 
چــون برادر میهنی را دیدم كه حرمت قلم می دارد 
و چهره خندان ادب كالمیش اصحاب خبر را شیفته 
خود كــرده و از او پركارتر و مدیرعامل فرهیخته و 
كاربلد صنعت و مدیریت كشور كه معرف و معروف 
صنعت كشــاورزی با برنامه های نوگرانه و خالقانه 
اش می باشــد را زیارت كه ایشان مردان و مدیران 
راســتین بی ادعا و خدمت هســتند.اگر قرار باشد 
مدیران متعهد و متخصــص در صنعت را نام ببریم 
اول نام این مدیران آبدیده و توانمند هســتند.هنر 
مدیریتشــان اعال و بركت كارشان فراوان.خدا قوت.

مجمــع عمومــی عادی ســالیانه صاحبان ســهام 
شــركت گســترش صنایع و خدمات كشــاورزی 
)ســهامی عام( در تاریخ 97/04/27  تشــکیل شد. 
در ایــن مجمــع كــه بــا حضــور 74/3 درصدی 
ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بــازرس قانونی برگــزار گردید، ریاســت مجمع 
برعهده آقای باقر میالنی شــیروان بود، كه جنابان 
حسن ســهل آبادی و محمدحســن قوسیان مقدم 
در مقــام نظــار اول و دوم و آقای علیرضا عشــقی 
زاده بــه عنــوان دبیر مجمــع انتخــاب گردیدند.

درادامه بــا قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع 
مربــوط به اهم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1396/12/29 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و 
تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود                   
100 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
مفتخریــم كــه با همراهــي و تالش بــي وقفه در 
تولید ماشــین آالت و تجهیــزات باكیفیت و همگام 
بــا تکنولوژي روز دنیــا در جهت تامیــن نیازهاي 
صنعت دام و طیور كشور سهمي در ارتقای سالمت 
جامعه ایفا مي نماییم. لذا در سالي كه به تدبیر مقام 

معظــم رهبري)مدظله العالي( به نــام »حمایت از 
كاالی ایرانی« نامگذاري گردید، شــركت گسترش 
صنایع و خدمات كشــاورزي تالش كرد تا همچون 
ســایر بخش هاي اقتصادي بتواند بــا جلب اعتماد 
و ارائــه خدمات مطلوب بــه دامــداران و پرورش 
دهندگان طیور، نقش مؤثري را جهت چشــم انداز 
مذكور و منویــات مقام معظم رهبــري ایفا نماید.

در این راســتا شركت گســترش صنایع و خدمات 
كشاورزي با بیش از سی سال فعالیت در زمینه تولید 
ماشین آالت و تجهیزات كشاورزي و دامپروري، تالش 
نموده است تا ضمن حفظ جایگاه اجتماعي خود در 
جهت ارتقای كمي و كیفي محصوالت كشــاورزي 
و دامپروري و پــرورش طیور، عالوه بر رضایتمندي 
مشتریان، منافع سهامداران خود را به حداكثر ممکن 
برســاند و در این راستا ضمن پایبندي به اصول زیر 
آن را جــزو وظایف اصلــي خود قرار داده اســت:

1. پاســخگویي به نیــاز مشــتریان و ارائه خدمات 
مطلوب به ایشان.

2. بهبود مســتمر در كیفیت محصــوالت تولیدي.

3. نــوآوري، تولیــد و عرضــه محصــوالت جدید.

4. متعهد به مسئولیت هاي اجتماعي و زیست محیطي.
5. ارتباط مســتمر و اثربخش با دانشگاه ها و مراكز 

تحقیقاتي.
6. جذب و پرورش منابع انساني كارآمد و خالق.

بــه اعتقــاد و باور هیــأت مدیره، توجــه به اصول 
روزافــزون  شــکوفایي  و  رشــد  موجــب  فــوق 
تعالي ســازماني در شــركت و منافــع حداكثري 
بــراي شــما ســهامداران عزیــز خواهــد بــود.
ضمــن اینکه در ســالجاري كه ســال »حمایت از 
كاالی ایرانی« نامگذاري شــده است نیز امیدوارم با 
اســتعانت از درگاه خداوند متعال، با امید به تالش 
جدي همکارانمان و به بركــت روز افزون آگاهي و 
افزایش تخصص دامداران و فعالین بخش طیور، این 
صنعت به جایــگاه راهبردي خویش در اقتصاد ملي

برسد. انشااهلل
مرور كلي جایگاه شركت در صنعت و وضعیت 
رقابتي آن و چشــم انداز وضعیت صنعت در 

سال های  آتي:
با توجه به نقش و جایگاه میزان ســرانه مصرف شیر 
و گوشت سفید در ســالمتی آحاد افراد یک جامعه 
و نســل آینده و همچنین تاثیر آن در كاهش انواع 
بیماري هــا و هزینه هــاي درماني ناشــي از آن كه 

ســاالنه منجر به خروج میلیون ها دالر جهت تامین 
دارو می گردد و سیاستگذاري بعمل آمده در برنامه 
توســعه اقتصادي پنج ســاله پنجم و ششم، جهت 
افزایش ســرانه مصرف شــیر از 100 به 150 لیتر 
و همچنین افزایش ســرانه مصرف گوشــت مرغ از 
24 به 30 كیلو، مشــخص می گردد كه بازار بالقوه 
فروش محصوالت شركت در جهت ایجاد واحدهاي 
جدید گاوداري و تولید گوشــت مرغ حدوداً دو برابر 
خواهد شد كه ضمن تضمین تداوم و توسعه فعالیت، 
بیانگــر جایگاه اجتماعي مهم شــركت می باشــد.

الزم به ذكر است كه در حال حاضر حدود 77 درصد 
بازار در بخش ماشین هاي شــیردوش و حدود 44 
درصد بازار در بخش ماشین هاي جوجه كشي متعلق 

به شركت می باشد.
برنامه هاي آینده شركت

تولید و معرفي محصوالت جدید:
1-1- در اواخر سال مالی قبل به منظور بهره برداري 
كامل از ظرفیت تولیدي كارخانه زنجان نســبت به 
خریداري یک دســتگاه ماشین لوله خم كن جهت 
تولید انواع فریم ماشین هاي شیردوش ثابت و فری 
استال دامداری ها اقدام گردید. طی سال مالی مورد 
گزارش تولید این محصول با استفاده از ماشین آالت 

فوق به انجام رسیده است.
1-2- در ســال مالی مورد گزارش ســاخت ماشین 
های جوجه كشــی با تکنولــوژی روز اروپا )عالمت 
تجــاری HOMATECH( آغــاز گردیده ولی با 
توجه به شرایط بوجود آمده ناشی از برجام و تخلفات 
طرف آمریکایی، با چند شركت معتبر اروپایی در این 
خصوص مذاكره شده،.لیکن تا زمان تهیه این گزارش 
منابع تامین قطعات مــورد نیاز تولید این محصول، 
بصورت مطمئن و پایــدار ایجاد نگردیده و اقدامات 
الزم در ایــن خصوص در حال پیگیری می باشــد.

شیوه هاي تامین مالي
1-2- اســتفاده از تسهیالت سیســتم بانکي براي 

تامین سرمایه در گردش.
2-2- استفاده از ســود انباشته شركت براي تامین 

بخشي از سرمایه در گردش.
3-2- افزایش ســرمایه از مبلــغ 109/957میلیون 
ریــال به مبلــغ 200/000 میلیون ریــال از محل 
آورده نقدي و مطالبات حال شــده ســهامداران به 
مبلغ90/043 میلیون ریــال، جزء برنامه های كاری 
هیــات مدیره در ســال مالــی 1397 خواهد بود.
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سایپا  تیزبین سکوهای افتخار
رشد پرتفوی و افزایش چشمگیر فروش و سود نسبت به سال گذشته

جدای از سایپا تیزبین سکوهای افتخار و بزرگترین صادركننده 
خودرو داخلی به خارج از كشور من از دیرباز مدیریت سایپا را 
در َفر نشریه و خود میدانسته و می دانم. فرقی ندارد برایش 
سکاندار قلعه بانی باشد یا بذرپاش، پوستین دوز باشد یا مدنی 
یــا جمالی،  كه آنچه بر من حرمــت دارد و اعتبار می دهد 
مدیرانی هســتند كه نردبام فهم را هر یک بر طریقی پله به 
پله طی كرده و بربام ســایپا جلوس كردند. شركتی كه فراز 
و فــرود صنعت خود را دیده و از جعفری بنیان گذار او تا به 
امروز كه در پهن دشت كشور و چند همسایه شمالی و جنوبی 
این اســب تیزتک می تازد بسیار بســیار در خود قصه دارد.

در روز مجمع ابتدا ذوق حضور را می داشــتم تا اینکه دیدم 
اگر ز باغ رعیت ملك خورد سیبی
بر آورند غالمان او درخت از بیخ

آهسته به گوشه ای خزیدم تا با یک بطری آب خنک لختی 
بیاسایم كه ارباب كار پس از تشریفات غیرالزم در مسیر حقیر 
را مشاهده و لطف كردند! رفته رفته فضای تشریفات حضور 
مدیرعامل به اجماع مجمع رسید. در كسوت وظیفه خبری به 
خدمت استاد ارجمندم جناب جهرودی مدیرعامل شدم كه این 
برخالف اصول تشریفاتیان بوده و بالفاصله تذكر و تذكر دادند و 
من سر از پا خجل تر بازگشتم و هنوز چشمهای مدیرعامل در 
پی من بود كه بیشتر با هم نجوا كنیم كه او در صنعت خودرو 
و من پیرامون آینده رسانه  برای خدمت و انتقال خبر مجموعه 
اش از یک پیمانه نگاه و سخنی داشتیم و بعدتر نقلش كردم.
سایپا سبدی پُر از صنعت شکل گرفته از كوره های آتشین 
و دستان جادوگر به اشکال، دنده های فراویل روانی بیستون 
نقش بازیگری سوپاپ و گردش میل لنگ در كاسه روان كار 
و صدها وسیله و كار دیگر از ساخت و نصب شیشه و صندلی 
گرفته تا موتور و بدنه و ... كه این اتومبیل های صفر دستاوردی 
است از دستهای پرتوان كاركنان ، تکنسین ها و مهندسین ، 
كارمندان و مدیران خدوم و تالشگر ایران زمین در اوج تحریم 
ها برای سرفرازی ملتی كه حق خود می داند كه داشته باشد 
و عقاب تیزبین اش سکوهای افتخار جهانی را تصاحب كند. با 
یک خاطره این مقدمه را به پایان ببریم »شصت سال پیش« 
پیش از انقالب موسیو بیجان یک ماشین داشت بازمانده از 
جنگ جهانــی اول - ببینید آن زمانه چگونه بود كه آن روز 
بهش می گفتن بکر- كه همه اهل آبادی می دانستند كه باید 
اول صبح بکجا بیایند برای هول دادن تا كجا ماشین روشن 
شــود. خدا می داند چه روزگاری داشتند مسافرین با اتول 
موسیو بیجان. القصه اینکه روزی ماشین پولوس برید و من 
نوجوان مامور شدم تا پولوس را به شهر بیاورم و بدهم تعمیر 
كنم. بماند با چه مشکالتی به شهر رسیدم، خالصه اینکه رفتم 
میدان شــاه آن روز و دروازه خراسان پیش عباس اوراق چی 
معروف. بهم گفت جوش پولوس پنج تومان می شود- خود 
پولوس سالم به كار شش تومان بود و این با حساب كتاب من 
نمــی خواند كه همه دارایی من ده تومان بود كه برای خرج 
نهار و شام و بازگشت به شهر آمده بودم و تازه می بایست یک 
عکس یادگاری هم بگیرم! ... رفتم پیش دوســت پدرم علی 
َكل تقی و ماجرا را گفتم او با من آمد و به توصیه اش پولوس 

را جــوش دادند و به من گفت برو بعداً حســاب می كنیم.
عباس اوراق چی گفت حاج علی مال عبادهلل اســت؟! و حاج 
علی گفت عبد خدا، به كار مردم روی خوش می دارد و من 
بازگشتم و شما بخوانید در س معرفت و مردم داری آن دوران را.
و امروز چرخ گردان نوار تولید سایپا از صفر تا صد خودرو در هزار 
هزار محصول به میدان عرضه می شود. تفاوت آن روزگاران و 
این روزها را من دیده ام، خدا قوت جناب حاج قاسم جهرودی، 
خوب به تاز با این اســب كه ملتی بدان چشــم دوخته اند. 
با تغییر تیم مدیریتی و حضور مهندس محســن جهرودی 
به عنوان مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا، افزایش تولید 
به  منظور تأمین نیاز بازار در دستور كار قرار گرفت و همین 
عامل سبب شد در شرایطی كه تعداد فروش محصوالت رشد 

10درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه كرد، عدم صدور 
مجوز افزایش نرخ محصوالت از ســوی شورای رقابت و سایر 
نهادهای نظارتی در ســال 96 متناسب با افزایش هزینه ها 
در كنار افزایش بهای تمام شــده و هزینه های مالی شرایطی 
را ایجاد كند تا عملکرد شــركت سایپا منجر به زیان خالص 
دوره شــود. ادامه این روند تنها منحصر به سال گذشته نبود 
و تداوم افزایش نرخ ارز در ســال جاری و رسیدن هر دالر به 
محدوده های باالتر از صد هزار ریال، سبب شد تا خودروهای 
وارداتی با افزایش بسیار چشمگیر و قیمت های دست نیافتنی 
روبه رو شــوند و خودروهای داخلی نیز در مقام مقایســه، با 

بازار دســت دوم و ثانویه با اقبال بســیار خوبی همراه شوند.
الزم به ذكر اســت كه در سال جاری و علی رغم تحریم های 
صورت گرفتــه، خودروی ملی رهام نیز رونمایی شــد تا این 
محصول تازه وارد گروه ســایپا كه مجهز به اســتانداردهای 
روز دنیــا اســت، بتوانــد به عنــوان محصولــی اقتصادی 
نیــاز بــازار خــودرو در شــرایط بحرانی را برطــرف كند.
در حال حاضر و با توجه به مشــکالت بی شــمار در تأمین 
نقدینگی و چابک  ســازی گروه، فروش امــوال و دارایی های 
مازاد در دســتور كار قرار گرفته تــا دارایی های غیرمولد و 
عمدتا كم بــازده به ارزش روز بتواند نقدینگــی مورد نیاز را 
تأمین كند. در شــرایطی كه تأمین مالــی از بانک ها با نرخ 
بسیار باالیی همراه اســت و تأمین مالی از بازار سرمایه نیز 
بسیار زمان بر است، نگهداری دارایی های مازاد نه تنها هیچ گونه 
عایدی را به  همراه ندارد، بلکه سبب افزایش هزینه ها خواهد 
شــد؛ لذا فروش دارایی هــا و ورود نقدینگی حاصل از آن به 
چرخه تولید با اهــداف بلندمدت در نظر گرفته می شــود 
تــا در ادامه راه، با كوچک ســازی منطقی بتوان نســبت به 
مدیریت هرچه بهتر دارایی های مولــد و پربازده اقدام كرد.

همان گونه كه تمامــی فعاالن بازار ســرمایه نیز می دانند، 
در كنار فــروش اموال و دارایی های مازاد، افزایش ســرمایه 
در شــركت های استراتژیک همچون ســایپاآذین، لیزینگ 
رایان ســایپا، سایپاشیشــه و... نیــز انجام شــد و با توجه 
بــه نیاز شــركت های گــروه جهت بقــا در بــازار رقابتی، 
افزایش ســرمایه در شــركت های بورســی و غیربورسی و 
در مواقــع لزوم، خرید دارایی ها در دســتور كار قــرار دارد.

در پایان می بایســت به این نکته اشاره كرد كه تالش تمامی 
مدیران و اعضای هیئت مدیره گروه ســایپا، حل مشکالت با 
توجه به مسائل پیش رو اســت و اتخاذ تصمیم  در هر برهه 
زمانی منوط به مشکالت پیش آمده در آن مقطع است. بدیهی 
است رویکرد مدیریتی گروه سایپا در تمامی دوران عالوه بر 
حل مسائل درونی و تالش جهت افزایش سودآوری و كاهش 
زیان در كلیه شــركت های گروه سایپا، تولید خودرو با توجه 
به نیاز بازار و برآورده كردن خواســت مصرف كنندگان است.
مجمــع عمومــی عادی ســالیانه شــركت ایرانــی تولید 
 97/04/31 تاریــخ  در  )ســهامی عام(  ســایپا  اتومبیــل 
در محــل پژوهشــگاه صنعــت نفــت تشــکیل شــد. 
در ایــن مجمع كــه با حضــور بیــش از 83/43 درصد از 
ســهامداران حقیقــی و حقوقــی، اعضــاء هیــات مدیره، 
نماینــده ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، حســابرس و 
بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای 
علیرضــا بادكوبه كه جنابان علیرضــا محرمخاني و محمد 
رضــا حیدري كرد زنگنــه در مقام نظــار اول و دوم و آقای 
كامران كریمي بــه عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیره بــه مجمع مربوط 
بــه اهم فعالیتهــای صــورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهــی بــه 1396/12/29 و پــس از اســتماع گــزارش 
حســابرس و بــازرس قانونــی، مجمع نشــینان با طنین 
صلــوات خود ضمــن تصویــب صورتهای مالــی و تنفیذ 

در ســال 1396 فــروش ارزشــی گروه با 
درصد   36 ریال  میلیــارد  افزایش 6۴163 
نسبت به فروش سال 9٥ رشد داشته است
تحریم های  علی رغــم  و  جاری  در ســال 
نیز  رهام  ملــی  خــودروی  صورت گرفته، 
رونمایی شد تا این محصول تازه وارد گروه 
سایپا كه مجهز به اســتانداردهای روز دنیا 
است، بتواند به عنوان محصولی اقتصادی نیاز 
بازار خودرو در شرایط بحرانی را برطرف كند.
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معامالت مشــمول مــاده 129 بــه كار خود پایــان دادند.
سازمان حسابرسي  به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شركت 
و سازمان حسابرسي  به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.
همچنین محســن جهــرودی مدیرعامــل گروه 
خودروسازی سایپا، معصوم نجفیان و امیرحسین قناتی 
به عنوان اعضای هیات مدیره و مهدی محمدرضایی 
معــاون مالی و اقتصادی گروه نیز حضور داشــتند.
در ابتدای مجمع گزارش فعالیت های هیات مدیره قرائت 
شد و در ادامه نمایندگان سازمان حسابرسی و بازرسان 

قانونی مجمع در حال قرائت گزارش خود هستند.
در جریان گزارش حسابرس و بازرس قانونی، بادكوبه 
رئیس هیات مدیره و محمدرضایــی معاون مالی  و 
اقتصادی گــروه توضیحاتی درخصــوص عملكرد 
این مجموعه در ســال مالی گذشــته ارائه كردند.
همچنین نماینده سازمان بورس با اشاره به شفافیت 
مالی گروه سایپا اظهار كرد: سایپا در چندماه گذشته 
گزارش دقیق و شــفافی از عملكرد مالی خود را به 
سازمان بورس ارائه كرده كه این موضوع به عنوان یك 
مزیت مهم در فعالیت های این گروه محسوب می شود.

پیام مدیرعامل
گروه خودروســازی سایپا با پشــتوانه نیروی خالق انسانی 
و در ســایه نیم قرن فعالیت افتخــار آمیز در عرصه صنعت 
كشــور، با گذر از فراز و نشــیب های فراوان و با كوله باری 
سرشار از تجربه، اســتوارتر از همیشه رویارویی با مشکالت 
پیش روی صنعت و كشــور اســت. در شرایطی كه تحریم 
های ناجوانمردانه و بدعهدی های اســتکبار جهانی بیش از 
پیش شده اســت، گروه سایپا با تکیه بر استفاده حداكثری 
از منابــع و امکانــات داخلی تمام تالش خــود را در جهت 
قطع وابســتگی و حصول خودكفایی معطوف كرده اســت.

ایــن گــروه با حركت در مســیر توســعه كمــی و كیفی 
محصــوالت به اهــداف و جایــگاه رفیعی دســت یافته به 
گونه ای كه كلیه مراحل طراحی، ســاخت و انجام تســت 
هــای اولیه یک پلت فرم كامل در گروه تا تیرماه ســال 97 
به اتمام رســیده و همچنین مذاكرات متعددی را ینز برای 
تکمیل كردن تنوع ســبد محصوالت خود به مراحل نهایی 
رسانده اســت. كه این محصوالت در نیمه دوم سال جاری 
و اوایل سال آتی تولید و به مرور به بازار عرضه خواهند شد.

گروه ســایپا به لطف برخــروداری از دانش فنــی و نیز در 
اختیار داشتن بســترهای مناســب تولید و زنجیره تامین 
گسترده، پتانســیل فراوانی برای حركت به سمت جلو دارد. 
به جرات می توان گفت این مجموعــه كه میراث دار گران 
بهای ســربازان و زحمت كشــان عرصه صنعت است، می 
تواند با حمایت بیش از پیش دولت محترم، مســیر رشــد 
و توســعه را به ســرعت طی كرده و با بهره بردرای از ثمره 
تالش و مجاهدت ها و خالقیت های ســرمایه عظیم انسانی 
كام مــردم عزیزمان را از بابت ورود محصوالت ایرانی به بازار 
شیرین ساخته و احساس افتخار را نزد آنان به واسطه استفاده 
از خودرو با كیفیت ایرانــی زنده كند و به تبع آن، موجبات 
افزایش ثروت و رضایت سهامداران وفادارمان را نیز فراهم آورد.

مروری بر عملكرد سال 96 و برنامه های سال 97
ســال 1397 به نام حمایت از كاالی ایرانی مزین شده است 
كه این مهم مســئولیت گروه را در اجــرای این ماموریت و 
كسب رضایت حداكثری مردم عزیزمان دوچندان می كند. 
بی شــک افزایش كمی محصوالت در سایه بهبود و ارتقای 
كیفیت محصوالت مطابق با خواست مشتریان راز موفقیت 
گروه خواهد بــود. تولید بالغ بر 667 هزار خودرو در ســال 

1396 كه بیانگر باالترین میزان تولید گروه از ســال 1390 
تاكنون بوده اســت. در كنار ارتقای نمره كیفی محصوالت، 
گواهــی بــر عزم گــروه در حركت در این مســیر اســت.
كار محوری به عنوان یک سیاســت راهبردی گروه سایپا در 
دستور كار قرار گرفته و هم اكنون در تمامی سطوح سازمان 
نهادینه شده اســت به گونه ای كه علیرغم وجود مشکالت 
فراوان در عرصه تولید و تامین مواد و نقدینگی الزم، با فعالیت 
و تالش مضاعف افتخار توسعه كمی و كیفی محصوالت در 

سال جاری برای گروه رقم خورده است.
ســهم 45 درصدی ســایپا از بازار خودرو در ســال جاری

از دیگر برنامه های ســایپا برای ســال 97 دستیابی به بهره 
وری واقعی از طریق افزایش تولید است كه در راستای تحقق 
این برنامه و در طی ســه ماه اول ســال 97 میزان تولیدات 
گروه بالغ بر 22 درصد نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزایش یافته و بدین ترتیب این گروه توانســته اســت طی 
7 ماه گذشــته رتبه اول كشــور را درخصوص میزان تولید 
خودرو به دســت آورد كه عالوه بر كســب ســهم بازار 44 
درصدی، جایگاه خود را نیز نســبت به سال قبل ارتقا دهد 
و با برنامــه ریزی صورت گرفته كســب حداقل 45 درصد 
از ســهم بازار خودرو در ســال 97 هدف گذاری شده است.

افزایش تولید و فروش سایپا در سال جاری
همچنین در طی سه ماهه اول سال جاری میزان فروش گروه 
به بیش از 142 هزار دستگاه و به مبلغی بالغ بر 5 هزار و 200 
میلیارد تومان رسید كه از لحاظ تعدادی و مبلغی به ترتیب 36 
و 48 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد یافته و. در 
این راستا در نظر است با مدیریت بهینه هزینه های فروش )در 
حوزه خودروهای امانی و شرایط و شیوه های مختلف فروش 
و ...( شرایط كنونی را نیز بهبود دهیم. متاسفانه در طی چند 
سال گذشته میزان مجوز افزایش قیمت محصوالت از سوی 
شورای رقابت به هیچ وجه با رشد نهادهای تولید همخوانی 
و تناســب نداشــته و همین امر موجب تحمیل زیان های 
هنگفت و غیرقابل جبرانی به گروه سایپا شده و لذا علیرغم 
اقدامــات مثبتی كه در زمینه مدیریت هزینه های عملیاتی 
صورت پذیرفت، لیکن محدودیت های اعمال شــده یکی از 
بزرگ ترین معضالت گروه را در شرایط فعلی رقم زده است.
محصوالت تولیدی گروه خودرو خودروسازی سایپا به دلیل 
برخــورداری از قیمت های منــاس و ویژگی های خاص در 
بازارهای داخلی و خارجی همواره مورد استقبال قرار گرفته اند 
لذا حفظ و ارتقا جایگاه گروه در بازا این محصوالت از اهداف 
استراتژیک گروه در سال 97 محسوب می شود و برای این منظور 
طراحی و عرضه محصوالت در كالس های متنوع و سگمنت 

های مختلف قیمتی به طور ویژه هدف گذاری شــده است.
جایــگاه ســایپا در رتبه بندی یکصد شــركت برتــر ایران
مطابق اعالم سازمان مدیریت صنعتي كه با حضور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در بیستمین سال رتبه بندي شركت هاي برتر 
برگزار گردید گروه سایپا بر اساس اطالعات مالي سال 95 بعنوان
هفتمیــن شــركت برتــر و بــزرگ ایــران معرفي شــد.

اهم عناوین و دستاوردهاي كسب شده
- افزایش نمرات رضایت مشتریان به میزان 5 درصد در گروه 
ســایپا و 4 درصد در گروه پارس خودرو نسبت به سال 95 
بر اساس گزارشات شركت بازرسي كیفیت و استاندارد ایران
- كســب رتبه یک خدمات پس از فروش بر اساس ارزیابي 

شركت بازرسي كیفیت و استاندارد ایران
- دریافت تندیس بلورین پانزدهمین دوره جایزه ملي تعالي 
به عنوان تنها شــركت خدمات پس ازفروش كشور از وزارت 

صنعت ، معدن و تجارت
- استقرار سیستم مدیریت كیفیت مبتني بر استاندارد 2015-

ISO9001  و اخذ گواهینامه از NORD  TUN آلمان
- اســتقرار سیستم مدیریت رسیدگي به شکایات مشتریان 
مبتني بر استاندارد ISO 10002:214  و كسب گواهینامه از 

NORD  TUN آلمان
- آماده ســازي سازمان جهت ارزیابي وزارت صنعت ، معدن 
و تجارت بر اساس دستورالعمل بازنگري چهار توسط شركت 
بازرســي كیفیت و اســتاندارد ایران و اجــرا موفق ارزیابي

دستاورد حوزه فروش
فروش ارزشی گروه

در سال 1396 فروش ارزشی گروه با افزایش 64163 میلیارد 
ریال 36 درصد نســبت به فروش سال 95 رشد داشته است
فــروش ارزشــی ســال 96 243/298 میلیــارد ریــال 
فــروش ارزشــی ســال 95 179/135 میلیــارد ریــال

فروش تعدادی گروه 
در سال 1396 فروش تعدادی گروه با افزایش 94270 دستگاه 
17 درصد نسبت به فروش تعدادی سال 95 رشد داشته است.

فروش تعدادی سال 96 651/262 دسگاه
فروش تعدادی سال 95 556/992 دستگاه

دستاورد حوزه صادرات
جایگاه شــركت در بیــن صادركنندگان خودرو در كشــور
گروه ســایپا در سال 96 برای هشــتمین سال متوالی رتبه 
اول صادرات خودرو كشــور را با كســب ســهم حدود 80 
درصدی از صادرات خودرو كل كشور به خود اختصاص داد.
صادرات شركت سایپا در سال 96 نسبت به سال 95 از نظر 
تعداد 11 درصد و از نظر ارزش 16 درصد رشد داشته است.
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بیمه کوثر؛ سرچشمه آرامش
رشد سودآوری پایدار و بهبود پرتفوی در سایه مدیریت آگاه

مجمع عمومی عادی ســالیانه شركت بیمه كوثر)ســهامی عام( مورخ 1397/04/30 در 
محل هتل ســیمرغ تهران تشــکیل گردید.  در این مجمع كه با حضور 93/33 درصد 
ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای امیر هوشــنگ 
جنگی بود، كه جنابان میرحمید نســل پاک و سید محمود موســوی در مقام نظار اول 
و دوم و آقــای غالمعلی موحدی اصل بــه عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. درادامه با 
قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی 
ســال مالی منتهی به 1396/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 با تقسیم ســود 180 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

در بــاب دكترین جناب مشــعلچی فیروزآبــادی و تیم 
مدیریتی كه چیدمان كرده همین بس كه توانســته اند 
در سال ســخت اقتصادی گذشته با رشد 11 درصدی در 
كســب حق بیمه تولیدی و پرتفوی 11/238 میلیاردی 
به ســهم بیش از 3/5 درصدی در بازار بیمه كشور دست 
یازند. تیم مدیریت یکدست، همدل و همزبان بیمه كوثر 
از مدیران ارشــد و جنابان بهمنیار و هاشمی و احمدنژاد و 
ابن رسول و مجید مشعلچی تا مدیریت مالی و امور سهام و 
بچه های خوب روابط عمومی پاسخگو و نمایندگان دلسوز 
توانســتند در سال مالی مورد گزارش عایدی 71 ریالی به 
ازای هر ســهم )EPS( در ســال 95 را بــه 239 ریال در 
سال 96 و ســود نقدی )DPS( هر سهم 90 ریالی سال 
95 را به 160 ریال ســال 96 و نسبت عایدی هر سهم از 
مبلغ اســمی 7 درصد را به 24 درصد در سال مالی مورد 
گزارش رسانده و سوغاتی خوبی برای ذینفعان خود ارمغان 
بیاورد. بنا به گزارش جامع و مبسوطی كه به سمع و نظر 
سهامداران رسید بهینه سازی پرتفوی مناسب برای شركت 
كه متضمین بازدهی مطلوب باشد، توجه و اهتمام جدی 
بــرای آموزش محوری و ارتقاء ســطح دانــش كاركنان ، 
كارشناسان و نمایندگان با توجه به اعتقاد راسخ سکانداران 
بیمه كوثر بر امر تعالی ســازمانی ، جذب مشتریان جدید 
در كنار حفظ مشتریان وفادار قدیمی كه بواسطه خدمات 
مطلوب و پشتیبانی مناسب بدست آمده است از بارزترین 
دســتاوردهای شركت در طول ســال گذشته بوده است 
بطوری كه با كاهش سهم رشته شخص ثالث از 60 به 47 

درصد و افزایش ســهم رشته بیمه زندگی از 14 به 23 درصد، كنترل خسارت پرداختی 
ثالث و درمان با نظارت كامل و دقیق بر شــبکه های همکاران ، مراكز درمانی و ارزیابان 
خسارت ، اصالح نرخ حق بیمه رشدهای مختلف در راستای مدیریت ریسک و ... بیمه كوثر 
توانسته یکی از بهترین عملکردهای را در سال 96 برای سهامداران و ذینفعان خود حاصل 
سازد. به گفته سکاندار و مدیریت كاربلد شركت جناب مشعلچی ارتقاء جایگاه شركت در 
رتبه بندی 100 شــركت برتر كه به انتخاب سازمان مدیریت صنعتی صورت می پذیرد، 
طراحی    مجصوالت جدید بیمه ای و توســعه فرهنگ بیمه و برندسازی از اولویت های 
و رئوس كاری مجموعه در ســال پیش رو خواهد بود. اجازه می خواهیم از لطف و توجه 
مدیریت محترم عامل و عنایت و همکاری بچه های خوب و دلسوز روابط عمومی كه بسان 
عملکردشان در طول سال شفاف و پاكدست و پرتالش حامی و پشتیبان همه سهامداران 
خرد و كالن و ذینفعان و هم اهل مطبوع بوده اند نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم.  

پیام هیأت مدیره
سهامداران گرامي با عرض سالم و خیر مقدم، هیأت مدیره شركت بیمه كوثر مفتخر است به 
یاري و عنایات خداوند متعال، پس از یک سال تالش مداوم كلیه كاركنان و دست اندركاران 
شــركت، گزارشي از عملکرد و دستاوردهاي خود در سال 1396 را بحضورتان ارائه نماید. 
هیأت مدیره شركت بیمه كوثر)ســهامي عام( در اجراي تکالیف مواد 138 و 232 قانون 

تجارت، ضمن ارائه صورتهاي مالي مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه سال 1396 
،گزارشي در خصوص فعالیتها و وضع عمومي شركت طي سال مالي مذكور را كه به منظور 
دستیابي به اهداف پیش بیني شده و در چهارچوب اساسنامه شركت پذیرفته است، به شرح 

زیر به استحضار مي رساند
- دســتیابي بــه بازدهــي مطلــوب بوســیله جــذب پرتفــوي بیمه اي مناســب، 
- حفظ مشتریان فعلي و جذب مشتریان جدید با ارائه مطلوب و مناسب خدمات بیمه اي

- استفاده بهینه از فرصتهاي سرمایه گذاري در بازار سرمایه، 
- توســعه زیرســاخت هاي مناســب در حوزه هــاي نرم افــزاري و ســخت افزاري،

- اجرا و توسعه فرآیندهاي تخصصي و كسب استانداردهاي الزم
- جذب و تأمین نیروي انساني كیفي، و بسیاري از اقدامات دیگر به منظور پاسخ به حسن 
اعتماد صاحبان محترم سهام در این مدت از اهم فعالیت هاي 
شركت بوده است. امید است تأیید عملکرد سال مالي مورد 
گزارش، زمینه ساز انگیزه و تالش بیشتر مدیران و كاركنان 
این شركت در جهت نیل به اهداف عالیه و دستیابي به بازده 
مناســب در قبال سرمایه گذاري سهامداران گرامي باشد.

برنامه هاي سال 97 
- افزایش حــق بیمه تولیدي به حــدود 1400 میلیارد 
تومــان با رویکــرد افزایش ســهم بیمه هــاي زندگي.
- استمرار كسب سطح یک توانگري مالي در صنعت بیمه
-  ارتقاء جایگاه شــركت در بین 100 شركت برتر ایران. 
-  كســب بازدهي مناســب در حوزه ســرمایه گذاري .
-  توجــه و بهبــود فرآیندهاي توســعه و نگهداشــت 
منابــع انســاني و ارتقــاء جایــگاه بهــره وري نیروي 

- راه انداري نرم افزار جدید بیمه گري.
- ارائه انواع طرحهاي فروش بیمه نامه هاي عمروسرمایه 
گذاري و برگزاري جشنواره هاي فروش در راستاي توسعه 

بیمه هاي زندگی
-  توسعه شبکه خسارت و توجه به پرداخت به موقع خسارت 
زیاندیــدگان و ایجاد رضایتمندي بیشــتر بیمه گذاران.

- توســعه مراكــز تخصصي درمانــي طرف قــرارداد بر 
اســاس پراكندگــي جمعیتي بیمــه گذارن شــركت.

- توســعه ظرفیــت كاركنــان و نمایندگان شــركت از 
طریق ایجاد بســتر مناســب آموزشــي )برگزاري بیش 
از 100 هــزار نفرســاعت آموزش حضــوري و مجازي(.

- گام برداشتن به سمت استقرار اصول حاكمیت شركتي و 
توجه به سیستم هاي كنترل داخلي و مدیریت ریسک. 

- توسعه نفوذ فرهنگ بیمه و برندسازي باالخص در سطح جامعه هدف از طریق تبلیغات گسترده .

- طراحي محصوالت جدید بیمه اي بر اساس نیاز جامعه براي ایجاد تنوع در محصوالت.
-  تمدیــد گواهینامــه هــاي اخذ شــده در ســالهاي قبل)پیاده ســازي سیســتم 
مدیریــت كیفیت ، راهنمایي براي رســیدگي به شــکایات مشــتریان، راهنمایي براي 
ســنجش رضایت مشــتریان، اســتاندارد بیــن المللــي مدیریت كیفیــت آموزش(.

بازارهای هدف و رویكرد توسعه بازار
بازار هدف شركت بیمه كوثر به ترتیب اولویت به شرح ذیل است:

- بازار بالفعل و بالقوه در نیروهای مسلح
- بازار عام كشور

- بازارهای منطقه و خارج از كشور
به منظور دســتیابی به بازار هدف خود و ارائه خدمات بیمه مطلوب به مشتریان ، هدف 

شركت بیمه كوثر:
الف( حضور فعال در بازار موجود و حفظ و گسترش بازار

ب( نفــوذ در بازارهــای بالقوه موجود در ســطح نیروهای مســلح و كشــور و منطقه
ج( ایجاد بازارهای جدید با ارائه خدمات بیمه ای جدید و منحصر بفرد

 بهینه سازی پرتفوی مناســب برای شركت كه 
متضمین بازدهی مطلوب باشد، توجه و اهتمام جدی 
برای آموزش محوری و ارتقاء سطح دانش كاركنان 
، كارشناسان و نمایندگان با توجه به اعتقاد راسخ 
سكانداران بیمه كوثر بر امر تعالی سازمانی ، جذب 
مشــتریان جدید در كنار حفظ مشتریان وفادار 
قدیمی كه بواسطه خدمات مطلوب و پشتیبانی 
مناسب بدست آمده است از بارزترین دستاوردهای 

شركت در طول سال گذشته بوده است 
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اگر باورها بر این باشد كه جنس ایرانی بخرم تا اشتغال افزون شود و سرمایه بچرخد و در بازار 
جهانی سهمی برای آن قائل شوند، جای دور نرویم نمونه بارز آن همین حمایت امروزی كه 
باید باشد از پارس خزر خودمان است كه دختر افغانی در جهازش بدان می بالد و كدبانوی 
ایرانی و ایروانی در آشپزخانه و خارجیان به زینت خانه شان. كم نیست از كسب جایزه حامی 
مصرف كننده تا شركت بهره ور و برگزیده جشنواره تولید ملی- افتخار ملی شدن آن هم در 
طی یک سال ... این مهم هاحاصل نمی شد جز در سایه تیم مدیریتی قابل كه خداقوتشان باد.

مجمــع عمومی عــادی ســالیانه شــركت  صنعتی پــارس خــزر )ســهامی عام( در 
تاریــخ 97/04/14 در محل قانوني شــركت در خیابان ســپهبدقرني تشــکیل شــد. 
در این مجمع كه با حضور 90/02 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای هوشــنگ دادوش بود، كه جنابان حسین ماهرو و محسن عسکری 
آزاد در مقام نظار اول و دوم و آقای حســن همتی 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 1396/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 350 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
در ســال 1396 همچون ســالهای گذشــته شــركت با چالشــهای زیادی مواجه بود.

- ركود اقتصادی و عدم رونق بازار
رســمی غیــر  و  رســمی  مبــادی  از  خانگــی  لــوازم  توجــه  قابــل  واردات   -
- افزایــش نــرخ ارز بصــورت تدریجــی حــدود 30 درصد نســبت به ابتدای ســال
مختلــف كارمزدهــای  اخــذ  و  مالــی  تســهیالت  ســود  نــرخ  بــودن  بــاال   -
امتنــاع مشــتریان از خریــد محصــوالت داخلــی بــه دلیــل الــزام قانونــی بــه 
اعــالم میــزان خریــد آنــان بــه ادارات مالیاتــی و تــرس از علــی الــراس شــدن

- بی ثباتی و ناپایدار بودن تصمیمات اقتصادی
- صدور برخی از بخشنامه های خلق الساعه و ایجاد وقفه در تامین نیازها تحت تاثیر این 

مقررات
- پایین بودن قدرت خرید مردم

محدودیت مذكور موجب شد كه در فروش و عرضه محصوالت، شركت مواجه با فراز و نشیب ها و 
نوسان زیادی شود و تامین نیازهای مواد و قطعات و ماال تولید شركت را مواجه با وقفه های مختلف نماید.

علیرغم مشــکالت مذكور، تالشــها و دلســوزی های همه همکاران در همه ســطوح 
در ســایه رهنمودهای هیــات مدیره و همــکاری و هم آهنگی همه مدیران، شــورای 
اســالمی، انجمن اســالمی، بســیج كارگــری، در ســایه تدبــر و برنامه ریــزی های 
صورت گرفته ، باعث شــد كه شــركت در ســال 96 عملکرد قابــل قبولی برای تحقق 
اهــداف و مقاصــد پیش بینی شــده بر جای گــذارد و بــه موفقیت هایــی نائل آید:
- اخذ تندیس طالیی ملی رعایت حقوق مصرف كنندگان در هفدهمین همایش ملی از 

وزیر صنایع.
- اخذ تندیس طالیی و لوح پانزدهمین جشنواره تولید ملی، افتخار ملی از خانه صنعت، 

معدن و تجارت ایران.
- اخذ لوح و تقدیرنامه نهمین جشنواره ملی بهره وری ایران 

- تندیس و تقدیرنامه واحد تولیدی برتر استان در زمینه كیفیت ازمدیر كل استاندارد استان 
گیالن

- اخذ تندیس و تقدیرنامه كارفرمای نمونه از استاندار گیالن
- تمدید گواهینامه های بین المللی سیســتم های مدیریت كیفیت از SGS ســوئیس

- تمدید گواهینامه سیستم مدیریت انرژی از توف آلمان
بدون تردید ماحصل عملکرد شــركت در ســال 96 نتیجه كوششــها و همدلی جمعی 
مجمع محترم صاحبان ســهام و همه همکاران اســت كه هیات مدیره شــركت مراتب 
قدردانــی و تشــکر خــود را از زحمات همــه این عزیزان ابراز داشــته و امیدوار اســت 
ســال97 ســال پربركت و توام با موفقیت بیشتر برای شركت و همگان باشــد. انشاءا... 

گــزارش توجیهی افزایش ســرمایه ثبت شــده شــركت از مبلــغ 151/200 میلیون 
ریــال بــه مبلــغ 302/400 میلیون ریــال از محل مطالبات حال شــده ســهامداران 
و آورده نقــدي آنــان و بیانیــه ثبــت افزایــش ســرمایه بــا اهــداف مشــروحه زیر:

1- اصالح نسبی ساختار مالی شركت
2- كاهش نسبی هزینه هاي مالی شركت

3- افزایش نسبی توان مالی و نقدینگی شركت
4- -كاهش فاصله بین مبلغ سرمایه ثبت شده با مبلغ مورد نظر سازمان بورس و ابقا در تابلوي 

فرعی بازار اول سازمان مذكور
5-  تسهیل نقل و انتقال سهام شركت در بازار بورس اوراق بهادار

تهیه و جهت بررســی و تایید به ســازمان بورس اوراق بهادار ارسال گردیده است و بدین 
لحاظ، از مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام شــركت نیز براي روز 1397/04/14 
جهــت بررســی و تصویب افزایش ســرمایه مــورد نظر دعــوت به عمل آمده اســت.

توضیح 1- مبلغ 75/600 میلیون ریال از سود نقدي عملکرد سال 1395) بماخذ هر سهم 
500 ریال( توســط مجمع عمومی عادي ساالنه 1396/04/15 شركت تقسیم و به اولین 
مرحله افزایش ســرمایه تخصیص یافت تا پس از تایید سازمان محترم بورس اوراق بهادار 
و تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ، نسبت به اجراي مرحله اول افزایش 
ســرمایه )از مبلغ 151/200 میلیون ریال به میلغ 302/400 میلیون ریال( اقدام شــود.
توضیح 2- پیشنهاد هیات مدیره شركت اینست كه در صورت تصویب مجمع عمومی عادي 
صاحبان محترم سهام ، عالوه بر تقسیم 350 ریال سود نقدي هر سهم )DPS( ،مبلغ 75/600 
میلیون ریال از سود ویژه سال 1396 شركت )بماخذ هر سهم 500 ریال ( نیز تقسیم و به 
دومین مرحله افزایش سرمایه شركت )افزایش سرمایه تا 302/400 میلیون ریال( تخصیص 
داده شود تا انشااهلل پس از تایید سازمان محترم بورس و تصویب در مجمع عمومی فوق العاده 
صاحبان محترم سهام ، نسبت به اجراي مرحله دوم افزایش سرمایه شركت هم اقدام گردد.

تاریخچه شركت
شــركت در بهمن ماه 1347 با نام شــركت صنعتی پارس توشیبا، با ســرمایه اولیه 65 
میلیــون ریال به منظور ســاخت انواع وســایل برقی خانگی تاســیس گردیده و تحت 
شــماره 12934 در اداره ثبت شــركتها در تهران به ثبت رسیده. در اردیبهشت ماه سال 
1352 ، نوع شــركت به ســهامی خاص تبدیل و در ســال 1361 پس از واگذاری حقوق 
مالکانه شــركت توشــیبای ژاپن، نام شــركت به صنعتی پارس خزر تغییر داده شــد.

در بهمن ماه 1374 نوع شركت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در تاریخ بیست 
و هفتم اسفندماه همان ســال، پس از احراز شرایط عضویت سازمان بورس و اوراق بهادار 
تهران، در شــمار شركتهای پذیرفته شــده در بورس پذیرفته شــد و سهام آن با طبقه 
بنــدی در صنعت ماشــین آالت و تجهیزات و با نماد لخزر مــورد معامله قرار می گیرد.

پارس خزر همان کیفیت برتر جنس ایرانی است
تقسیم سود 350 ریالی به ازای هر سهم
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