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امروزه تغییرات سریع و فراوان محیط های اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی و بین المللی، تحوالت روزافزون فضای كسب و كار 
، دگرگونی سریع بازارها و افزایش رقابت پذیری سبب شده است تا بیش از گذشته نقش كارآفرینان و مدیران به عنوان موتور 
محرک رشد و توسعه اقتصادی اهمیت یابد. مهندس یزدان كرمی در جمع مدیران هلدینگ توسعه صنایع بهشهر از جنس 
همان مدیران پیشرو و پُرتالش است. كه باید بدان بالید. در مجموعه سیمان ساروج و كرمان بود كه با دكترین و دیسیپلین 
كاریش چشم های بینا را بخود جلب كرد تا نردبان موفقیت با پركاری را جلو پایش نهادند و این مدیركاربلد و جوان با قوت 
پله های ترقی را همتی آغازیدن كرد كه در آینده از این مدیر هنرور و محقق و پاكدست بیشتر و بیشتر خواهیم دید و شنید.
كرمی از فرزندان شایسته كهگیلویه و بویراحمد است كه پیش از این در سمت های مدیریتی در شركت های سیمان و 
همچنین مدیرعاملی مروارید هامون و ساینا را در كارنامه خود دارد. بهبود چرخه تولید و به روز آوری سیستم ها و روش 
های تولید، افزایش سودآوری مجموعه های صنعتی )افزایش حدود 300 درصدی سودآوری در شركتی همچون ساینا( 
از موفقیت های مهندس كرمی در مدیریت های پیشین بوده است كه موجب اعتماد مدیران باالدستی و سپردن سکان 
شــركت های بزرگتر به وی گردیده اســت. شركت ساینا با مدیریت مهندس كرمی موفق شد در شش ماهه اول سال 
2017 به رشد چشمگیري در تولید و فروش نسبت به شش ماهه مشابه سال گذشته برسد.گفتنی است؛ وی پیش از 
این مدیرعامل شركت مروارید هامون یکی دیگر از شركت های گروه توسعه ملی بود، كه توانست طی یکسال مالی این 
شــركت را از زیان دهی خارج كند و به ســودآوری برساند و در مدتی كه مدیریت شركت ساینا را بر عهده داشته است 
نیز عملکرد موفقی از خود نشان داده و موفق به كسب تندیس مدیر برتر از سومین جشنواره بین المللی كیفیت شد.

و كنون این مدیر كاردان در مسند مدیرعاملی گلتاش به عنوان یکی از بزرگترین شركت های گروه با ترسیم برنامه های كوتاه مدت،میان 
مدت و بلند مدت و توانی كه در اجرای برنامه و طرح ها دارد توانسته در طی طریق به سوی چشم انداز ترسیمی بلندترین گام های 
پیشرفت را بردارد برای این مدیر خدوم و محقق و كوشش بی حد و حصر او باید تمام قد ایستاد و تشویقی جانانه نمود.خدا قوت.
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خسرو اميرحسيني

كاســیو كوهیست در روستای ویدر بخش خرقان شهرســتان زرندیه  از استان 
مركزی. این كوه سر به فلک كشیده مام چرندگان و پرندگان پر شمار است و قلب 
مهربانش را خالی نگاه داشته تا آدمیان را پناه دهد. سوراخ بادین در سایه سار خود 
تختی پهن كرده تا درخت تنومند تاق بر آن دامن گسترد و تن مسافر این بام را از 
خستگی بزداید. در جوار این قله رودخانه زرآب می خروشد و دشت و كوه پایه را 
به لذت كشت بهره مند می سازد. بچه های قدرشناس والیت در كانال تلگرامی به 
جمع نشسته اند و نام نامی گروه خود را مزین به این نام نهاده اند و چه پرخروش 
با معنی مطالب در آن جا خوش می كنند. در این بسامد متنوع از پیام های گروه 
در  روزی از همین روزها یادداشــتی را به طنز دیدم كه به عینه آن را می آورم؛

گــزارش فوتبال ایــران و چیــن را در یک كانــال تلویزیون آقای یوســفی و 
در كانــال دیگــر آقــای خیابانی گــزارش می كنند و شــما آزادیــد هر یک 
را كــه دلتــان مــی خواهد اســتماع و نظــاره كنیــد و همین حجت باشــد 
بــر شــما كافیســت كه مــی گوییــد آزادی نداریــم و ایــن هم نمونــه ؟!!!

و یا درپیام دیگری آورده بودم ؛ 
بــرای همه خوب بخواه تــا همان انرژی برای خودت برگردد كه بدین ســامان 
بخت و اقبالتان بلند و شــادیتون از ته دل و عافیتتــون بخیر، زندگیتون بدون 
حســرت و روزگارتــون پــر از معجزه گر بر طی طریق ســالک رهرو باشــی...

در پیــام هــای دلنشــین دیگــر امیــد به داشــته هــا و ارزش گــذاری  به 
آنچــه داری و كوشــش بــرای آنچه می خواهی بیشــتر چشــمک مــی زند.

در كشــمکش درون بودم كه با این حجم اطالعات در دســترس در گوشیهای 
موبایل و تبادل آن بین آدمهای دیگر نقش عالم و روحانی و وعظ امروز و امروزه 
در كجا می باشــد. صفحه گوشی را بســتم و بیشتر به این اندیشه فرو شدم كه 
روحانیت در كشــاكش حکمرانی یا موعظه گری كدام پررنگ تر گردیده است!!! 
روحانیون در گذشــته های نه چندان دور در مناصب سیاسی و اجتماعی حضور 
حداقلی داشــتند و خود را بیشــتر عهده دار امور فردی اسالمی می دانستند و 
تیترها و موعظه ها بیشتر فردی بود و به تنظیم رابطه انسانی و خدا می پرداخت 
تــا به شــکل های دیگر.  چنین رویــه ای حتی در اخالق و بایــد و نباید های 
اجتماعــی هم به تنظیم رابطه یک فرد با فرد دیگر منجر می شــد و بالطبع به 
نحوه ی رابطه مردم با حکومت، حاكمان و ســاختارها كمتر توجهی صورت می 
گرفت . لکن بهمن ســال 57 و شرایط پس از انقالب اسالمی و حضور روحانیون 
در مناصب اجتماعی، موقعیتی متفاوت از گذشــته را رقم زد. امروز در حالی كه 
تعدادی از روحانیون در مناصب سیاســی و حکومتی وارد شــده و وعده بهشت 
فردایی می دهند ولی عده ای دیگر هنوز رویکرد فردی خود به اســالم را حفظ 
كرده اند و در منابر و سخنرانی ها دائما بر مفاهیمی چون قناعت، بخشش و صبر 
به مشــکالت تاكید می كنند . این در حالیست كه بیان این مفاهیم اسالمی به 
عنوان یک توصیه اخالقی صحیح اســت اما بیان كردن همین ها به عنوان یک 
توصیه اجتماعی و از جایگاه یک حکمران اشــتباهی و گناهی فاحش اســت. به 
عبارت دیگر بیان اینها در پارادیم فردی ره به سوی كمال سپردن الزم است ولی 
برای زندگی امروزه كافی نیست. برای دلسوزان ملک و مملکت این هشدار است 
كه بســامد و پیوستگی نقص شاهد سالم اسلوب حاكمیتی این تصور غلط را در 
جامعه پدید می آورد كه اسالم دینی منحصراً فردی است در حالی كه اسالم در 
بعــد اجتماعی و حکمرانی حرف های فوق العاده مهمی برای عرضه دارد و برای 

مثال مفاهیمی چون قسط و عدالت  و امر به معروف و نهی از منکر 
) اعتراض( را به عنوان اصولی اساســی برای اجتمــاع و جامعه مطرح می كند.

این موضوع از این جهت حائز اهمیت اســت كه مردم بــرای روحانیت و حوزه 
و شـــأن حکمرانی قائل هستند و ســخنانی كه روحانیون در جامعه مطرح می 
كنند در متن و زمینه اجتماعی معنا می شــود و اگر درســت تبیین نشــود به 
جــای اینکه محرک جامعه به ســوی تعالی و عدالت باشــد مانــع این امر می 
گردد كه متاســفانه و شــوربختانه باعث آفت های بسیاری شده است. پس باید 

با ظرافت و دقت در این مســیر ســعادتمندی از قبل انجام دســتورات دینی و 
تاكید بر آنجام آن را توســط عموم می بایســت بیشــتر مورد واكاوی قرار داد.
بازگردیم به كاســیو و این تاج سر از دریای ســاوه بیرون مانده كه در دامنه ی 
خود درختان بــادام پرورانده و ترازوی زمین معلق را به میزان قیاس كشــیده 
است. چرا كاسیو خود زبان نمی گشــاید تا نوای گردش سنگ آسیاب در جوار 
خود آجین تیشــه اســتاد اكبر را به گوش جانمان برســاند. كاسیو سخن بگو 
تا گوش ســپارم و ســخن بگو تا همگــی  باز گردیم و آن صــدای با آن مفهوم 
كــه از گلویت بیرون می شــود بــرای حریت و آزادگی را با هــم زمزمه كنیم .
باز آوا ســر میدهم كاســیو بگو كــه در دامانت پر شــمار آهــوان را امن نگاه 
داشــتی و به گرگان نســپردی، كوه باشکوهی كه در انبان ســوراخ بادین خود 
حوضچه آبی برای تشــنگان به پناه آمده از دســت دیو و ددان ناسپاس عرضه 
داری تــو را می خوانم تــو را می خواهم. بازتاب صدایم دوبــاره باز می گردد و 
همــان كه گفته بودم جوابم مــی دهد! قد علم كرده میان صحرا، كاســیو بگو 
چه كســی زخم بر پیکرت گــذارده ؟ راه ســازان ، معــدن كاران، گنج یابان، 
تخریــب كنندگان یــا ... كوه مان ، كاســیوی ما این بار خاموش اســت چون 
انفجــار تی ان تی »TNT« حســودان و پشــت گیرهــا این الفــت را برید!!!

در صفحات كاســیو همه پرسش گران و طالبان عدالت وحق از دردها و یادهایی 
كه خممان كرد می گویند ولی تو ســنگ صبور ســربلند بمان. ای پایه هستی 
وای شــنود نوای عدالت خواهان، تو پناه آنانی كه حیات می طلبند از شــجره 
تــا قــوچ و میش و تکه و بــز، از درخت بادام تــا تاق از جویبار نمــور مانده از 
ســیل خروشــان زرآب تا دهنه قنوات متعدد، فرزندان والیت بر تو سالم دارند 
. بر اســتواری، بر صبوریــت و بر نگاه جاریت. در آخر شــنو از منی كه در كوه 
پایــه ات صدایت مــی كنم و درزمین بــا زمزمه محبتی خبــرت می دهم كه 
دیگر گاو نر قربان علی نیســت تا با اوجار، بند وروق در گوودوشــک با شــخم 
كند و كاو كند برای كاشــت و داشت و برداشــت. كاسیوجان، فروخیز و خوشه 
هــای درهم پیــچ كاكلت را قبله نما ، كاســیو جان ته ته بیجا گــپ دیروم ...

كاســیو مــن از تو خبــر دارم از دیرباز از دیرینه روز. كاســیو تــو قبل از همه 
بــودی از آنروز كه یهود با ســموئیل نبی را جانشــان دادی و ارامنه مســیحی 
را به مهربانی نعمت امنیت بخشــیدی و  به ســفره اهل حــق با صوت داوودی 
خوش آمد گفتی و شــیعه را با امامزاده قاســم به آغوش پر مهرخود كشــیدی 
و زبــان تــات را به عنــوان گفتمان خود پذیرفتــی و تركی خلجــی را با هنر 
معمــاری و فرهنگ زمینی به دامنت نشــاندی و به همه كس نشــانش دادی .

كاســیو بگذار خبری دهمت، چندی پیش در صدا و ســیما لفظی به كار رفت 
كه زبان خــر را خلج میداننــد از همین قبیله نامداران فرزند خلج ســربداری 
پاســخ داد باید بگویم ما كــه به خلج بودن خود مفتخریم حــال خرها خود را 
معرفــی كنند و بــه میدان بیاینــد كه ما هم مســلک و آیین ســلیمان نبی 
هســتیم و زبان همــه حیوانات را می دانیم و صد البته خــر هم جزیی از آنها .
حال این گوی و این میدان خران وارد میدان شوند .
كاسیو ته ته بیجا گپ دیروم.

کاسیو
 ته ته بیجا گپ دیروم 

6



پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  97 | دی   مــاه  1397| 

ســنگان امروزه به نماد توســعه و فرآوری ســنگ آهن تبدیل شــده اســت. برآمــدن 5 كارخانه فــرآوری در یکی از دورتریــن نقاط معدنی ایــران، خود گویای 
نکات متعددی اســت كه ارزش توجه به آن را چند برابر می كند. در واقع ســنگان با ذخیره 2/ 1 میلیارد تنی ســنگ آهن و در قامت عســلویه شــرق كشــور، تا 
ســال های نــه چنــدان دور، تنها به عنوان معدنی شــناخته می شــد كه برنامه هــای متعــددی را روی كاغذ جاری كرده كه كمتر كســی یارای عملی ســاختن 
آنهــا را دارد. بــا ایــن حــال واقعیــت نشــان داد تالش های جمعــی بدنه دولتی و مشــاركت بخــش خصوصی چهره ای جدید به ســنگان بخشــیده اســت.

این چهره نو و فعال، حاصل تغییر نگاهی اســت كه با بهره گیری از اصل 44 قانون اساســی و سیاســت های كالن، از دولت یازدهم به این سو شکل گرفته است. در 
سفری كه اواخر هفته گذشته به همراه مدیران عامل شركت های سرمایه گذار به سنگان داشتیم نکاتی چند خودنمایی می كرد كه یکی از مهم ترین آنها، مشاركت 
فعال ســرمایه گذاران داخلی اســت.افزایش تعداد كارخانه های كنسانتره و گندله سازی در سنگان از یک به 5 واحد، به مفهوم سرمایه گذاری 10هزار میلیارد تومانی 
اســت. نکته قابل توجه این اســت كه دولت به تنهایی توان چنین ســرمایه گذاری را ندارد اگر هم چنین امکانی وجود داشــت فضایی برای حضور بخش خصوصی 
باقی نمی ماند. از همین رو این روش توســعه را به فال نیک باید گرفت كه قابلیت اجرا در برخی دیگر از پروژه های توســعه ای را دارد. هرچند در مورد ســنگان باید 
اذعان كرد كه همچنان ســرمایه گذاری و مشــاركت ســرمایه گذاران در این مجموعه عظیم در جریان است و تا ســال های آتی میزان سرمایه گذاری ها به 20هزار 
میلیارد تومان خواهد رســید تا به هدف ایجاد ظرفیت 5/ 17 میلیون تن كنســانتره و 15 میلیون تن گندله دست یابیم.روی دیگر سکه برای توسعه سنگان، توجه 
به زیرســاخت ها و مســوولیت اجتماعی است. به باور مقامات دستگاه های مرتبط با توسعه این ناحیه معدنی، توســعه و پیشرفت در سنگان خارج از تصور بوده كه 
چنین امری سبب شده امور زیرساخت همچون توسعه جاده های دسترسی و شهری مناطق مجاور و تامین آب، همپای بخش معدن و فرآوری، رشد نداشته باشد.

اكنون بر این باوریم كه ایجاد كمیته ای برای توســعه زیرســاخت ها می تواند نقطه آغازینی برای رفع این نیازها باشــد. پیش تر نیز اقداماتی در ایمیدرو آغاز شــده 
اســت كه یکی از آنها، آماده ســازی تفاهم نامه ای در جهت مشاركت در توسعه زیرساخت ها است. این ســند همکاری اكنون در شرف امضا است به طوری كه بتوان 
امور این بخش را به طور ســازماندهی شــده ای پیگیری و اجرا كرد.اعتقاد دارم اثرات توســعه تنها محدود به ظرفیت سازی و تولید نیست، بلکه ایجاد رفاه و آسایش 
برای مردم و توزیع ثروت آن منطقه،  از جمله اقداماتی اســت كه ســبب پایدار ماندن توســعه می شــود. خوشبختانه افزایش تعداد شــاغالن سنگان به 5 هزار نفر 
گامی در جهت تحقق همین هدف به شــمار می آید اما ادامه مســیر، تالش دوچندانی نیز برای افزایش سطح رفاه منطقه می طلبد. ایجاد خطوط جدید حمل و نقل 
زمینی و ریلی از یکســو نیازمند همکاری یکپارچه بدنه دســتگاه های دولتی و از دیگر ســو مشــاركت شركت های سرمایه گذار اســت.امروزه ایمیدرو توجه وافری 
به مســوولیت های اجتماعی دارد و اقدامات موثری نیز در بخش محیط زیســت و مقوله های انســانی انجام داده و در دســت اجرا دارد. ســنگان اگرچه پروژه های 
بزرگی راه اندازی كرده و ســهم 22درصدی در تامین مواد اولیه طرح جامع فوالد در اختیار گرفته اما با مشــاركت ســرمایه گذاران و دســتگاه های مرتبط، در حال 
عملی سازی اهداف خود در بخش مسوولیت اجتماعی نیز است؛ به این دلیل كه این سازمان رضایت هموطنان ساكن در مناطق معدنی را هدف واالی خود می داند.

خداداد غریب پور
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو

توسعه سنگان و توجه به مقوله انسانی
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سرآغاز راهی پُرامید به سوی قله رفیع توسعه
مهندس یزدان کرمی کاروان ساالری که می داند می تواند به سر منزل مقصود رسد

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

 مجمع ســاالنه به ریاســت دكتر علی ملکی مرد كار و اندیشه آغازید و گزارش 
عملکرد ساالنه به ســمع و نظر سهامدار و ذینفع رسید. عملکرد و دستاوردهای 
درخشــانی كه در آن به خوبی مشــاهده می گردید كه ترازهــا و فعالیت های 
ســالیانه گلتاش حال و روز خودش داشــته است . در نهایت افزایش قیمت قابل 
توجه هر ســهم در سال مالی و كسب ســود 800 ریالی و قول افزایش سرمایه 
صــد در صدی از محل اندوخته ها بانی و باعــث طنین صلوات پی در پی بیش 
از 80 درصد ســهام دار حاضر در جلســه گردید تا فضای را عطراگین ســازند. 
برای ما صحابه خبر كه روزهای اطالع رسانی از پی هم به اندوخته هایمان می افزاید 
و حضور مدیرانی كه این بركات را آورند قوت قلبی مضاعف می بخشد و براستی  
آنان كه به قلم حرمت گذارند مثل جوانان پاک برخاسته از سنگر بسیج مسجدچون 
جناب دكتر یوســفی و دكتر فاطمی و مهندس داداش)) این قبیله خدوم ملک و 
مملکت را (( سرقطار جدیدی به نام مهندس كرمی در این مسیر و چشم انداز روشن 
شایسته ارج نهی و حمایت دو چندان هستند كه بایست به آن توجه بیشتر كرد.
درمجمع ساالنه گلتاش شاهد بودیم كه با استانداردهای حاصل، ركورد شفافیت 

و صداقت در حســابها و رتبــه تولید و فروش 
شکسته شده است و البته گزارش حسابرس كه 
بدون بند قابل مالحظه و در مقام تایید شفافیت 
صورتهــای مالی كه این مهم در چندین ســال 
پیاپی هنر جناب مهنــدس نامداری این معمار 
مالیه باشــد كه در مجموعه به ایــن بزرگی و 
حجم فعالیت این دســتاورد بی نظیر می باشد 
حکایت از به ســامان بودن همه كارها داشــت.

مهندس یزدان كرمی نوآمده ولی خوش نشسته كه 
الیق است و می داند كه با درایت و تدبیرش منزل 
گاه كاروان كجا می برد كه دور از دود و دد باشد.

جناب  دكتر ملکی در مســند ریاســت مجمع 
پیامــی داشــت كه اهل مجلس و ذینفعان و دلســوزان را به تعمق و تحســین 
كشــاند وی گفت: برنــد را بیش از پیــش تبلیغ كنید كــه در جایگاه بهترین 
باشــد كه این هزینه نیســت و ســرمایه باشد. با شــناختی كه از هنر مدیریت 
جنــاب كرمی در صنعت شــوینده ، كانی و ... دیده ایم و بــاوری كه این مدیر 
الیق به بســط و گســترش فعالیت ها و توجه ویژه به امر تبلیغات واعتبار دهی 
برند دارد شــک نداریم كه با یک بازار سازی، بازاریابی و بازار داری صحیح سهم 
گلتاش از بازار مصرف و ســودآفرینی رشــدی چشمگیرتر خواهد داشت كه دل 
هر ســهامدار و ذینفعی از دیدن و شــنیدن آن دوچندان شــیرین و شاد گردد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت گلتاش)ســهامی عام( مورخ 1397/10/29 
در محل ســالن كاسپین پژوهشــگاه صنعت نفت واقع در تهران تشکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 89/3 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 ملکی بود، كه جنابان داراب وكیلی و امیر شفیعی 
در مقام نظار اول و دوم و آقای یزدان كرمی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیات مدیره بــه مجمع مربوط به اهــم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهــی بــه 1397/09/30 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات 
خــود ضمن  تصویــب صورتهــای مالــی و تنفیــذ معامالت مشــمول ماده 
129 با تقســیم ســود 800 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایــان دادند.
براساس تصمیمات مجمع اعضای هیات مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال 

انتخاب گردیدند:
شركت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر )سهامی عام(

شركت صنایع شیمیایی بهداشتی ساینا)سهامی عام(
شركت مروارید هامون)سهامی خاص(

شركت مدیریت یاران توسعه بهشهر)سهامی خاص(
شركت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر)سهامی خاص(

برای ســهامدار و ذینفع یک مجموعه چه می تواند بهتر از این باشــد كه بشنود 
و بداند شــركتی كه در آن ســرمایه گذاری كرده هم بــازار را تصاحب كرده و 
هم در شــفافیت اول شده و هم در ســودآوری پیشتاز. برای درک بهتر عملکرد 
شایســته و بایسته این مدیریت و كاركنان تالشگر شــركت گلتاش فقط كافی 
اســت به آن اضافه كنید افزایش سود و باالرفتن قیمت خود سهام در سال مالی 
مورد گزارش را تا شــاهکار این تیم موفــق  بیش تر ملموس و قابل درک گردد.
در گلتــاش تیم مدیریت نــو با تفکری نوین بــه میانه ی میــدان رقابت آمده 
كــه بواســطه دانــش و بازارشناســی اش حریف می طلبد و ســهم بیشــتر 
از بــازار مــی طلبــد و برای بــازار خارجــی و فــروش صادراتی برنامــه دارد.
استفاده بهینه از منابع و ارتقاء شاخص های بهره وری از یک سوء و ارزش افزوده 
ایجاد شده ناشی از طرح های توسعه ای از دیگر 
برگ برنده هایی بود كه ســکانداران شركت در 
روزهای سخت اقتصادی و بازار سرمایه توانستند 
بــا آن نگاه ها را به ســوی خود جلب ســازند.
بدون شک افزایش ســود بیش از 91 درصدی 
در این حال و روز جنگ اقتصادی یک مدیریت 
جهادی می خواهد و برنامه ریزی مدون و تالش 
دوچندان كه بحمداله در مجموعه آن دیدیم كه 
همگان بر آن افتخار می كردند. كاهش مصرف 
منابــع و انرژی ، برگزاری دوره ای آموزش برای 
كاركنان و تامین نیازهای آنها در جهت توسعه 
منابع انســانی با توجه به باور مدیریت مبنی بر 
اینکه ارزشمندترین دارایی یک شركت منابع انسانی آن هستند، ایفای مسئولیت 
اجتماعی درخصوص كمک به موسســات خیریه و مراكز توان بخشی و مدارس، 
بازاریابی برای محصول جدید شركت »شوینده نساجی« و دیگر محصوالت متنوع 
تولیدی از دیگر اخبار خوشــی بود كه در مجمع به سمع و نظر حاضرین رسید 
كه شــیرینی لبخند آنها گواهی بر تایید شیرین عملکرد مدیران خادمشان بود.
همچنین اهتمام جدی مدیریت به امر صادرات و برنامه هایی كه این مدیریت برای 
توسعه فروش خارجی دارد از دیگر نکات قابل توجه گزارش مهندس یزدان كرمی بود. 
مهندس یــزدان كرمی مدیرعامــل مجموعه با اعالم اینکه بی تردید در ســال 
مالی منتهی به 1398/09/30 با عنایت به رقابت شــدید محصوالت بهداشــتی 
و آرایشــی در كشور، بایستی نهایت ســعی در كاهش هزینه به مفهوم عام آن و 
تولید محصول با كیفیت باال و با بهای مناســب در دســتور كار قرار گیرد افزود 
ما در شــركت به دنبال آن هســتیم با ارتقاء كیفیت و تنوع بخشی محصوالت 
و توجه به فروش و تولید بیشــتر بتوانیم در این رشــد و پیشرفت پله به پله رو 
به تعالی ســازمانی الگویی باشــیم بــرای دیگر مجموعه های تولیدی كشــور.
پیرامون شركت گلتاش باید گفت كه سهم قابل توجهی از بازار مایع دستشویی ، 
شامپو و خمیردندان  كشور را داراست و با تولید كاالهایی با كیفیت و قابل رقابت 
با محصوالت خارجی، گام مهمی در راستای بهداشت فردی و عمومی و همچنین 
اشــتغال و تولید برداشته اســت وبا تفکری و چشم اندازی روشن در جهت تنوع 
بخشــی به محصوالت برای تامین نیاز مصرف كنندگان همباره اقدام به معرفی ، 
طراحــی و تولید محصوالت جدید كرده اســت كه در اخرین انها تولید محصول 
بتائین بود كه در جهت خودكفایی و توســعه فعالیت ها صورت پذیرفت. بتائین 
یکی از مواد اولیه پرمصرف در ساخت مایع دستشویی و شامپو است كه پیش از 
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این بخشی از آن وارداتی و بخش دیگری از آن ازطریق شركت های داخلی تامین 
مــی گردید و در حال حاضر با توجه به ابعاد تحریم ها و كاهش واردات این ماده 
مهم ، احتمال توقف خط وجود داشت كه خوشبختانه با تولید این محصول عالوه 
بر خودكفایی شركت گلتاش، سود قابل مالحظه ای نصیب این مجموعه گردیده 
و دانش فنی حاصل از این فرآیند ، كمک می كند تا در ساخت محصوالت نهایی  
)شامپو و مایع دستشویی ( كیفیت الزم حفظ و مشکالت جنبی حین تولید مرتفع 
گردد .به گفته مدیر عامل گلتاش تولید بتائین گام بزرگی در این شركت بوده و 
تولید این ماده شیمیایی مهم، ضمن جلوگیری از خروج ارز از كشور، زمینه افزایش 
درآمدهای شركت گلتاش را فراهم می كند و در آینده می تواند نیاز سایر شركت 
های گروه صنعت شوینده توســعه صنایع بهشهر به این ماده را نیز تامین كند.

اقای مهندس كرمی در حاشــیه مجمع با اشاره به تولید گلیسرین در مجموعه 
خاطرنشــان كردند : این دســتاورد در آینده نزدیک ، توجیه اقتصادی و منفعت 
قابل مالحظه ای را داراســت و زمینه خودكفایی در تولید گلیســرین بهداشتی 
به عنوان ماده اولیه مورد نیاز در تولید خمیردندان، شــامپو و مایع دستشــویی 
را برای شــركت گلتاش فراهم می كنــد و این امکان را به وجــود می آورد مازاد 
تولید این محصول اســتراتژیک را در بازارهای داخلــی و خارجی ارائه نمایند .

 به گفته ی مدیر ارشــد مجموعــه همچنین برای اولین بــار فرایند خرید آب 
صابــون جهت تولیــد كرود در واحد گلیســرین شــركت گلتاش مــورد بهره 
بــرداری قرارگرفت كه بــا توجه به ظرفیت آزاد 60 درصدی واحد گلیســرین ، 
بــرای اولیــن بــار آب صابون حــاوی گلیســرین از واحدهای صابون ســازی 
خریــداری و با تولید محصول كرود و محصوالت جانبــی آن ) آب مقطر ، نمک 
و اســید چرب ( عالوه بر ســودآوری قابل مالحظه ، از محصــوالت جانبی آن 
بــه نحو بهینه در فرآیندهــای تولید مورد اســتفاده قرارگرفته و موجب گردید 
تــا برگ زریــن دیگری به دفتــر افتخارات ایــن مجموعه خوشــنام بی افزاید.

و قابل توجه انکه با راه اندازی این مخازن عالوه بر ســود قابل مالحظه ســالیانه 
، افزایــش بهره وری در تمامی عوامل تولید ) تســهیل در امر اپراتوری ، كاهش 
مصرف  انــرژی ، ممانعت از بروز مغایرت در مصرف مواد اولیه ، حذف انبارداری 
، تســریع در ســاخت محصــوالت و ... ( را به دنبال داشــته وخواهد داشــت.

در پایــان مجمــع ســاالنه صورتهــای مالی شــركت بــرای ســال منتهی به 
30/9/1397 و گــزارش هیــات مدیــره مــورد بررســی و تصویــب مجمــع 
قــرار گرفت واز ســود قابــل تخصیص مبلــغ 400 میلیــارد ریال )بــه ازای 
هــر ســهم 800 ریــال( بــرای پرداخت بــه ســهامداران اختصــاص یافت.

همچنین مبلغ 500 میلیارد ریال از سود خالص سال مالی منتهی به 30/1/1397 
برای افزایش ســرمایه به حســاب سود انباشــته منظور ، تا پس از طی مراحل 
قانونی عملیاتی شــود. همچنین موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به عنوان بازرس 
قانونــی و روزنامــه اطالعات به عنوان روزنامه كثیراالنتشــار مشــخص گردید.

پیام هیات مدیره
خداوند یکتا را ســپاس كه توفیق خدمت در عرصه كار و تالش و ایجاد اشتغال 
در كشــور عزیزمان ایــران را به ما ارزانی داشــت و امیدواریــم كه نتیجه یک 
ســال تالش هیات مدیره، مدیران و كاركنان صدیق و تالشــگر شركت گلتاش 
) ســهامی عام ( مورد رضایت پروردگار و شــما ســهامداران ارجمند قرار گیرد.

در ســال مالی مورد گزارش، وضعیت اقتصادي كشــور از ثبات نسبی برخوردار 
نبــوده، لیکن بــه دلیل رقابت شــدید در بــازار محصوالت بهداشــتی داخلی 
و حضــور محصوالت خارجی، شــرایط ویژه اي در بازار حاكم بود و شــركت در 
نیمه اول ســال مالی براي حفظ ســهم بازار خود نســبت به تقویت حضور در 
فروشــگاه هاي زنجیره اي و اســتفاده از طرح هاي ترویــج فروش و همچنین 
اعطاي تخفیفات در ســطح بازار عمده فروشــی اقدام نمود و در نیمه دوم سال 
مالی به دلیل تغییرات شــرایط تامین مواد اولیه، افزایش نرخ فروش محصوالت، 
تغییرات شــدید نرخ و شــرایط تخصیص ارز و ایجاد جذابیت صادرات از طریق 
بازارچه هاي مرزي، شــركت نســبت به حذف تخفیفات فــروش اقدام نموده.

استفاده بهینه از منابع و ارتقاء شاخص هاي بهره وري از یک سو و ارزش افزوده ایجاد 
شده ناشی از طرح هاي توسعه اي )تولید مواد اولیه و لوازم بسته بندي( از دیگر سو 
موجب گردید كه به لطف خدا و به مدد تالش تمامی همکاران ارجمند و پرتالشمان، 
شركت گلتاش بتواند تعهدات مالی خود به همه ذینفعان را در حد مطلوب انجام دهد.
در ســال مورد گزارش، تولید محصوالت بهداشــتی با 5 درصد كاهش به میزان 
38599 تن و فروش مقداري با 1/3 درصد كاهش به میزان 39898 تن و فروش 
ریالی با 40 درصد افزایش به مبلغ 2583  میلیارد ریال نسبت به سال مالی قبل 
تحقق یافت، كه علت عمده كاهش مقداري عملکرد مقداري نسبت به سال مالی 
قبل مشکالت ایجاد شده در سیستم حمل و نقل و تامین مواد اولیه بوده.  سود 
خالص طی سال مالی با 91/2 درصد افزایش به مبلغ 776/941 میلیارد ریال رسیده.

در پایــان، بار دیگر تالش مجدانه و دلســوزانه تمامی همکارانمان در ســطوح 
مختلف به عنوان بزرگترین ســرمایه شــركت گلتاش ) ســهامی عــام ( را ارج 

مــی نهیم و از درگاه ایزد یکتا تندرســتی و شــادكامی همگان را خواســتاریم.
جایگاه شركت در صنعت

شــركت گلتاش در بین شــركت هاي فعال این صنعت با حجم فروشی معادل 
مبلغ 2583 میلیــارد ریال در گروه هاي محصولی شــامپو،، خمیردندان، مایع 
دستشــویی و صابون به ترتیب در رده  4،1،4 و 1 قرار دارد )رتبه صابون مربوط 
به دو شركت پاكسان و گلتاش میباشد ،كه 22 درصد در گلتاش تولید میگردد(. 

كاهش مصرف منابع و انرژی
متوسط شدت مصرف انرژي سال1397 نسبت به سال 1396 حدود 1/9 درصد 

كاهش نشان می دهد.
- كاهش 2/9 درصد نرخ مصرف انرژي الکتریکی در دوره فوق نســبت به مدت 

مشابه سال قبل 
- كاهش 1/5 درصد نرخ مصرف گاز در دوره فوق نسبت به مدت مشابه سال قبل 
- كاهش 4/5 درصد نرخ مصرف آب در دوره فوق نسبت به مدت مشابه سال قبل

تولید محصوالت جدید در سال 1397
شوینده نساجی )پارچه هاي خام(

برنامه های آینده شركت
پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای

ســرمایه گذاری مورد نیاز طرح برای ســال مالی 1398 به قرار زیر می باشــد:

مبلغ- میلیون ریالشرحردیف

 خرید دســتگاه تزریق درب و1
20/000شولدر تیوب خمیر دندان

 بازسازی واحد مایعات و خرید2
10/000میكسر

40/000تكمیل واحد گلیسیرین3

30/000تكمیل واحد بتایین4

10/000خرید دیزل ژنراتور5

و6 مایعات  بندی  بسته   دستگاه 
15/000صابون و میكسر صابون

بندی7 بســته  دستگاه   خرید 
7/000جدید شامپو، دوی پك و ساشه

 اتوماسیون8
6/000واحدهای خمیردندان و صابون

138/000جمع
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دریافت لوح تقدیر:
شــركت گلتــاش طی ســال هــاي اخیــر موفق بــه دریافــت لــوح تقدیر 
از وزارتخانــه هــا و ســازمان هــاي مختلــف بــه شــرح زیر شــده اســت:

سال 1394
- لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه صنعت ســال 1393 از سوي سازمان صنعت 

معدن و تجارت 
- لوح تقدیر و تندیس هفتمین جشنواره ملی بهره وري 
- لوح تقدیر و سپاس از ششمین همایش دندان پزشکی 

- لوح سپاس از كنفرانس دندان پزشکی ایران 
سال 1395

- لوح تقدیر و تندیس صادركننده اســتان اصفهان سال 1395 از سوي سازمان 
صنعت معدن و تجارت استان اصفهان 

- واحد تولیدي نمونه از سوي استاندارد استان اصفهان 
HSE واحد صنعتی برگزیده با عملکرد مثبت در زمینه -

سال 1396
ایــران  بهداشــت  و  دارو  غــذا،  ملــی كیفیــت  - ششــمین دوره جایــزه 
- لوح ســپاس واحد صنعتی برگزیده اجالس استقامت ملی در تولید و خدمات 
- دریافت لوح تقدیر جشنواره ملی بهره وري در بخش هاي بهره وري، سودآوري و انرژي

سال 1397
- دریافت لوح تقدیر از نهمین مسابقه ملی بهره وري 

اهم پروژه هاي اجرا شده طی سال
- ساخت سوله 

- كف سازي محوطه تانکفارم قدیم 
- اصالح و تغییر مسیر جدید جهت سیستم فاضالب آزمایشگاه 

- نصب و راه اندازي 2 خط پركن 10 نازله 
- اورهال كامل یک دستگاه لیبل زن و دو دستگاه كاتر صابون 

- ساخت تعدادي از قطعات تجهیزات و دستگاه هایی كه قبال از خارج كشور وارد می گردید 
- طراحی و پیاده سازي سیستم اتوماسیون واحد ساخت شامپو 

- طراحی و پیاده سازي سیستم اتوماتیک اطفاي حریق واحد جدید 
- طراحی و اجراي سیستم اعالم حریق و روشنایی انبار جدید 

- لوله كشی جهت راه اندازي 2 خط پركن 10 نازله 
- آماده سازي و نصب 2 عدد مخزن جهت واحد ساخت مایع دستشویی به همراه 

ساخت و نصب پلت فرم جهت آنها 
- نصــب و لوله كشــی مخزن ذخیره ســود واحــد گلیســیرین و نصب پلت 
فــرم و لوله كشــی جهت 2عــدد مخزن ذخیــره دي اتانول در ســالن بتایین

بخــار  دیــگ  واحــد  جهــت   UV دســتگاه  ویــک  ســاخت   -
- نصب و لوله كشــی پمپ هــاي پالم ، پالم كرنل و ســود در محوطه تانکفارم

تاریخچه گلتاش
شركت گلتاش )سهامي عام( درمردادماه 1361 به نام شركت آرایشي و بهداشتي 
گلتاش ) با مسئولیت محدود ( به شماره 3601 در اداره ثبت شركت هاي اصفهان 
به ثبت رسید و بر اساس مبایعه نامه في مابین سهامداران قبلي شركت و شركت 
پاكسان )سهامي عام( در خرداد ماه 1374 خریداري و براسـاس مـصوبه مـجامع 
عمومي فـوق العاده مـورخ 1361/07/24 و 1378/10/20 ابتدا به »سهامي خاص« 
و سپس به )سهامي عام( تبدیل گردید. كارخانه داراي 42700 مترمربع مساحت كه 
حدود 21200 مترمربع آن زیربنا )ساختمان اداري - سالن هاي تولید، انبار( است

چشم انداز ما
گلتــاش ، مجموعــه اي پیشــتاز و ســرآمد كــه بــه تمایــز ، اعتبــار و 
مــي شــود فــردي شــناخته  بهداشــت  در محصــوالت  برتــر  كیفیــت 

ماموریت ما
طراحــي و تولید محصوالت با كیفیت و متنوع بهداشــت فردي ، در راســتاي 

ارتقاء بهداشــت جامعه و خلق ارزش براي مصرف كننــدگان داخلي و خارجي 
، بــا نگرش زیســت محیطــي و رویکرد تعاملي در كســب رضایــت ذینفعان.

بیانیه كیفیت
فلسفه وجودي محصوالت شوینده و بهداشتي ارتقاء سطح سالمتي در بین آحاد 
جامعه اســت و حفظ و ارتقاء كیفیت این فرآورده ها الزمه نیل به این هدف مهم 
مي باشد. شركت گلتاش با تمركز بر موضوع كیفیت در همه تولیدات خود، ساالنه 
هزاران تن انواع محصوالت بهداشــتي مورد نیاز جامعه را تولید و به بازار عرضه 
نموده است.توجه ویژه به نیازهاي متفاوت مشتریان ما را بر آن داشته تا با استفاده 
از نیروهاي مجرب و متخصص و آزمایشــگاه هاي مجهز و مدرن و ماشــین آالت 
پیشرفته مبادرت به تولید انواع محصوالت با ویژگي هاي متفاوت بر اساس آخرین 
اســتانداردهاي كیفي ملي و بین المللي نماییم و با همکاري مراكز دانشگاهي و 
علمي كشــور از میزان ایمني و اثربخشي این محصوالت اطمینان یابیم.به امید 
روزي كــه جهانیان با اطمینــان و افتخار محصوالت ایرانــي را مصرف نمایند.
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زمستان سال 1377 بود كه دعوت نامه ای به دستم رسید با امضای دكترگنجی 
بــزرگ تــا در مصاحبه ای شــركت كنم و این پیــر مطبوعات به ســر دوید. 
تــا منزل. خانواده گنجی را خوب می شــناختم و برای آنانکــه در گذر تاریخ و 
پس كوچه های مولوی سرچشــمه میدان اعدام حــی و حاضر بوده اند همین 
داســتان پابرجا  اســت. نام حاج محمد آقا گنجی در بازار تهران نامی پر اعتبار 
بود. تاجری پاک دســت، مذهبی خــوش نام و پایه گذار اولیــه هیات موتلفه.

پسران این پدر همگی در مکتب پدر آموخته بودند كه حبیب خدا بودن سرچشمه 
اش از صداقت، شفافیت و مردم داری می باشد و به راستی رضا در مدرسه حافظ 
خوش آموخته بود درس و مکتب اصیل پدر را و راه درستکاری برادران خود را .

رضا همانطور كه از پایه اول برترین بود در كالس مدرسه و دانشگاه هم بهترین 
شد و در مسند هیئت علمی نشست، در تجارت شایسته ترین مدیر عامل شد و در 
كارآفرینی و خدمتگذاری مورد تحسین همه سران كشور قرار گرفت. در مردم داری 
و لوطی گری با صندوق خیریه در میدان ژاله چه آرام بخش و بسان پدری مهربان 
حامی، در امر اشتغال زایی و نوآوری پیشرو در صنع روزنامه نگاری صادق و پُرآوازه.

به راســتی كه دكتر رضا گنجــی مدیری كه نام و اســلوب و روش مدیریت او 
از بــازار تهــران به بــازار جهان رفت و نقشــی اثرگــذار گذاشــت . و در آخر 
شــهادت این پیشکســوت با نیم قــرن حضــور در مطبوعات و بازار ســرمایه 
كشــور كه بــرادران گنجی درس محبت دادند و می دهند. با او لختی باشــیم.

دکتر رضا گنجی به هفت هنر آراسته است

به نام خالق كه هر چه هست از اوست
بخش عمده بحران مالی كشور و تبعات آن كه میلیون ها انسان را در ورطه فقر كشانده مربوط به بانكهای خصوصی است. بانكهایی كه به ضابطه به 
وجود آمدند. برنامه توسعه  ساله سوم توجه زیادی به توسعه بازارهای مالی دارد. عالوه بر بانكهای خصوصی وجود موسسات مالی و اعتباری نیز 
ریشه در همین قانون دارند. این قانون غیر كارشناسی بود و رشد قارچ گونه موسسه مالی را شاهد بودیم كه موجبات زیان مردم را فراهم آوردند.
بین سالهای 79 تا 83 چهار بانك خصوصی تاسیس شد از سال 84 تا 91 نیز 15 بانك دیگر تاسیس گردید. اقتصاد نحیف ایران پایین بودن تولید 
ناخالص داخلی، رشد بی رویه تعداد بانكها نه تنها موجب تقویت بازارهای مالی نمی شد بلكه تورم را نهادینه و میلیون ها انسان را به فالكت میكشاند.
بانك ها سهم عمده ای در افزایش حجم نقدینگی تورم و ركود دارند. بانك های خصوصی حدود 100 هزار میلیارد تومان به بانك مركزی بدهكارند 
و موسســات مالی و اعتباری هم 50 هزار میلیارد تومان، آنها با پرداخت ســودهای موهوم به سپرده ها نقش پر رنگی در فاجعه نقدینگی یك 

تریلیون هزار میلیارد تومانی دارند.
آنها ســرمایه خــود را به بخش امالک انتقال داده انــد و اكنون با توجه به اقتصاد راكد ایران این مســتغالت قدرت نقد شــوندگی ندارند.
بانك های خصوصی اگر ملزم به تنظیم ترازنامه های خود بر اساس استانداردهای جهانی IFRS شوند همه آنها در حال دست و پنجه نرم كردن با 
ورشكستگی هستند زیرا این استانداردها اجازه نمی دهند دارایی های غیر نقد شونده در ترازنامه لحاظ گردند و از معوقات به عنوان سرمایه یاد شود.
با توجه به عدم رعایت استانداردهای مالی توسط بانك ها، عدم نظم و ترتیب و تعادل در نرخ ارز و همه آنچه موجب شده التهاب در بازار ایجاد شود 
آنچه بروز میكند تورم افسار گسیخته و رسمی و غیر رسمی است و آن كس كه لطمه می بیند مردم هستند و از همه مهم تر قشر حقوق بگیر كه درآمد 
ثابتی دارند و با هزینه های متغییر روزانه روبه افزایش مواجه هستند و تنها كاری كه از دستشان برمی آید صرفه جویی است اما صرفه جویی تا چه حد !
با این حقوق ها ضروریات زندگی مثل مسكن و یك لقمه نان هم دیگر تامین نمی شود . فرض است بر دولت نسبت به حمایت از قشر كارمند و 
كارگر و همه آسیب پذیران، تا هر چه زودتر به صورت كمك های نقدی و جنسی اقدام نماید. شاید گذران زندگی قابل تحمل گردد. به امید آن روز.
شاد باشید
دكتر محمد رضا گنجی

مردم و صرفه جویی

نی
سی
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امی
رو 
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خ
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مدیری که به فردا می اندیشد
سرمایه گذاری صنعت بیمه با طرح های مدیریتی نوین

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سرمایه گذاری صنعت بیمه)سهامی عام( مورخ 
1397/10/12 در محل سالن آمفی تئاتر سازمان مدیریت صنعتی تشکیل گردید. 
در ایــن مجمع كه با حضور 53/26 درصد ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء 
هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای مجتبی عراقی بود، كه جنابان رضازاده و غفاری 
در مقام نظار اول و دوم و آقای پویان دارابی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائت گــزارش هیات مدیره بــه مجمع مربوط به اهــم فعالیتهای 
صــورت پذیرفته در طی ســال مالــی منتهی به 
1397/06/31 و پس از اســتماع گزارش حسابرس 
و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات 
خود ضمــن  تصویــب صورتهای مالــی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129 و با تقسیم سود 100 
ریالی به ازای هر ســهم به كار خــود پایان دادند.

شــایان ذكر است شركت ســرمایه گذاری صنعت 
بیمه با توجه به ســرمایه گــذاری عظیم خود در 
پروژه های ســاختمانی از جمله پــروژه خیام و به 
علت معظالت ناشــی از تحریم و ســخت شــدن 
شــرایط اقتصادی دچار مشــکالت فراوانی شــده 
بود كه این برای شــركت هایی كه در یک رشــته 
و یــک صنعت ســرمایه گذاری عمــده و پرتفوی 
دارند مشــکل حادی به واســطه توقف پروژه های 

 . اســت  و ســاز در كل كشــوربوده  متوقــف شــدن ســاخت  و  عمرانــی 
در شــركت سرمایه گذاری صنعت بیمه این مشکل سالهاست كه گریبان شركت 
را گرفته اســت و به قولی حالت سکون را در عملکرد شاهد بودیم. مدیریت جدید 
با درک معضالت و تهدیدهای موجود این ســرمایه گذاری با نگاه به ادامه عملیات 
اجرایی پروژه تجاری - اداری گلســتان خیام براســاس برنامه زمانبندی و مخارج 
پیش بینی شــده تالش دارد بهره برداری بیشــتر از فرصت های سرمایه گذاری 
كوتاه مدت و میان مدت در بورس اوراق بهادار و افزایش ســهم ســرمایه گذاری 
در بازار ســهام داشــته باشــد . من حیث المجموع برنامه های دقیق و منطقی و 
راهبردها و راهکارهایی كه این مدیریت خالق و جوان برای برون رفت از وضعیت 
موجود به مجمع نشــینان اعالم داشت می تواند همان برگ برنده و حلقه مفقوده 
ای باشد كه در این شركت سال های سال سهامداران و ذینفعان منتظر تجلی آن 
بوده اند. و شــک نداریم اگر حمایت الزم از سوی سهامداران عمده صورت پذیرد 
این مدیرعامل و تیم مدیریتش این مهم را به ســرانجام خوبش خواهند رســاند.

پایــان بخش گــزارش مدیر مطلع اعالم ایــن نکته بود كــه در برنامه های آتی 
مدیریــت بحــث افزایش ســرمایه به طــور جدی پیگیــری خواهد شــد و در 
همین راســتا طرح توجیهــی اولیه آن تهیه گردیده اســت. اجــازه میخواهیم 
از بچــه هــای خوب روابــط عمومــی و امور مالی كــه به گرمی پذیــرای اهل 
مطبــوع و جمله خبرنگاران بودند نهایت قدردانی و تشــکر را داشــته باشــیم .

تاریخچه شركت سرمایه گذاري صنعت بیمه
شركت سرمایه گذاري صنعت بیمه )سهامي عام( در تاریخ 1375/3/9تحت شماره 
121918 در اداره ثبت شركت ها و مالکیت صنعتي تهران به ثبت رسید. تقاضاي 
پذیرش شركت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در جلسه مورخ 1377/10/9 
هیات پذیرش اوراق بهادار به تصویب رســید و از تاریخ 1378/2/5 نام شركت در 
گروه » ســرمایه گذاري ها و واســطه گري هاي مالي « و با نمــاد » وبیمه « به 
عنوان دویســت و هشتاد و هفتمین شركت در فهرست نرخ هاي بورس درج شد.

موضوع فعالیت اصلی شركت 
موضوع فعالیت اصلی شــركت طبق ماده )3( اساســنامه به شــرح زیر اســت:

1- ســرمایه گذاری در ســهام، ســهم الشــركه، واحدهــای ســرمایه گذاری 

صنــدوق هــا یا ســایر اوراق بهــادار دارای حق رای شــركت ها، موسســات یا 
صنــدوق های ســرمایه گذاری با هدف كســب انتفاع به طوری كــه به تنهایی 
یا به همراه اشــخاص وابســته خود كنترل شركت، موسســه یا صندوق سرمایه 
گذاری ســرمایه پذیــر را در اختیار نگرفتــه یا در آن نفوذ قابــل مالحظه نیابد.
2- ســرمایه گــذاری در ســایر اوراق بهــادار كه بــه طور معمــول دارای حق 
رای نیســت و توانایــی انتخاب مدیــر یا كنترل ناشــر را به مالــک نمی دهد.

اهداف و زمینه های فعالیت:
- تخصیــص حداقــل 50 درصــد منابــع بــه 
ســرمایه گــذاری در بــورس اوراق بهــادار تهران
- ایجاد سبد ســرمایه گذاری مطلوب با حفظ نرخ 
بازدهی سرمایه گذاری بورســی حداقل در سطح 

بازده بازار
- تاكید بر مدیریت ریســک كارآ و برقراری ارتباط 
منطقی بین ریسک و بازده ســبد سرمایه گذاری 

های شركت
- افزایش نقدشوندگی سرمایه گذاری ها

- ایجــاد و حفــظ موقعیــت برتــر شــركت در 
بین شــركت هــای ســرمایه گــذاری در بورس

سرمایه شركت
ســرمایه اولیه شــركت مبلــغ 45،000 میلیون 
ریــال منقســم بــه 45 میلیــون ســهم یــک 
هــزار ریالــي با نام بوده اســت، كه تاكنون طــي هفت مرحله افزایــش یافته و 
در حــال حاضر ســرمایه شــركت مبلــغ 750،000 میلیون ریال مي باشــد.
تعداد كل سهامداران شركت در پایان آذرماه 1397 تعداد 25/361 نفر بوده است.

چشم انداز شركت
- رسیدن به جایگاه یکی از پنج شركت برتر سرمایه گذاری در سطح بازار سرمایه 

به لحاظ خالص ارزش بازار
- بهره گیری از ظرفیتهای خود برای رسیدن به شركتی چابک، متخصص و دانش محور

برنامه های آتی شركت در سال مالی منتهی به 1398/6/31
همان طور كه در بخش های قبلی گزارش اشاره شد، تركیب نامتقارن سرمایه گذاری 
های شركت، از جمله چالش های اساسی پیش روی رشد و توسعه شركت محسوب 
می شود. با توجه به سهم 85 درصدی امالک و مستغالت در سرمایه گذاری های 
شركت )این امر شركت را شبیه به یک هلدینگ ساختمانی نموده است(، مانع گردش 
نقدینگی و كسب بازدهی مناسب از مجموع دارائیهای شركت شده است. از این رو 
اهم فعالیت هیات مدیره در سال مالی منتهی به 1398/6/31 بر موارد ذیل قرار دارد.
- ادامه برنامه های فعلی در خصوص خروج از فعالیتهای شــركت داری و كاهش 
سرمایه گذاری در بخش امالک و مســتغالت وفق الزامات سازمان بورس و اوراق 
بهادار و مطابق با اساســنامه شركت و تمركز بر ســرمایه گذاری در بازار سرمایه.
فــروش  جهــت  بالقــوه  مشــتریان  شناســایی  منظــور  بــه  بازاریابــی   -
یکجــای واحدهــای پــروژه تجــاری- اداری گلســتان خیــام یا تهاتر ســهم 
الشــركه در ایــن پــروژه با پــروژه هــای كوچکتر و با نقدشــوندگی بیشــتر
- تالش برای فروش سهم الشركه شركت در واحدهای تجاری مجتمع دریادیم رامسر.
- تعیین تکلیف و فروش دارایی های ملکی مازاد و استفاده از منابع حاصله در فرصت 
های ســرمایه گذاری جدید علی الخصوص سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار.
- اصالح پرتفوی بورسی و فروش سهام راكد با وضعیت عملیاتی ضعیف و جایگزینی 
آنها با سهام پرپتانسیل با وضعیت بنیادی و عملیاتی قوی جهت كسب بازدهی مناسب 
- افزایش بازدهی سرمایه گذاری های انجام شده در شركت های وابسته از طریق ساماندهی 
این شركتها جهت ایجاد شركت های قدرتمند كه بتوانند از پتانسیل بازار بهره مند گردند.
- ادامه مذاكره جهت فروش 20 درصد از ســهام شركت كارگزاری سپهر باستان.
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نگاهی
به سابقه

 خصوصی سازی

سرخـآبـی ها
از ســال 1384 و همزمان با ابالغ سیاســت های كلی اصل 44 قانون اساســی، واگذاری 
باشــگاه های ورزشــی از جمله استقالل و پرســپولیس در فهرســت اخبار جذاب قرار 
گرفــت. در این میان بهانه هایــی از قبیل، عدم ارائه صورت های مالی، مشــخص نبودن 
درآمدها و بدهی های این دو تیم ســبب شــد تا اجرای برنامه  خصوصی سازی در آنها به 
تعویــق افتد. البته در حالــی روش واگذاری نیز همواره مورد نقد قرار گرفته كه گاهی نیز 
صحبت از عرضه در بورس به گوش می رســید. اما مشــکالت مربوط به نبود صورت های 
مالــی و دارایی مشــخص، مانــع اصلی در واگــذاری آنها از طریق بازار ســرمایه شــد.
با این حال و با تمامی مشکالت رخ داده، سرانجام در زمستان سال 93با نظر هیات واگذاری، 
قیمت پایه و شرایط واگذاری این دو تیم بر اساس ارزش برند آنها تصویب شد. به این ترتیب 
رسما خصوصی ســازی سرخابی ها كلید خورد. هر چند در بهمن و اسفندماه همان سال، 
متقاضی برای خرید این دو باشــگاه وجود نداشــت، اما روند مزبور در سال 94دنبال شد. 
هر چند در سال 94 برای این دو باشگاه متقاضی حاضر شد، اما به دلیل عدم تایید اهلیت 
خریدار، واگذاری صورت نگرفت. به این ترتیب طی این سال ها هیچ یک از مدیران نتوانسته اند 
سهام پرسپولیس و استقالل را به بخش خصوصی واگذار كنند. در نهایت تمام تالش های 
سازمان خصوصی سازی  نیز در این زمینه بی نتیجه ماند.  این در حالی است كه در همان 
سال یعنی نیمه دوم سال 94، هیات وزیران، واگذاری این دو باشگاه را به بهانه فرهنگی بودن 
از لیســت واگذاری ها خارج كرد. اما حال بعد از گذشت دو سال  و نیم مجددا عرضه این دو 
باشگاه پررنگ شد. شروع این صحبت ها با اظهارات پیرامون درخواست رئیس جمهور مبنی 
بر واگذاری این دو باشــگاه بود. به طوری كه بعد از اتفاقات پر حاشیه سال 94 بار دیگر بحث 
واگذاری سهام پرسپولیس و استقالل جنبه رسانه ای پیدا كرده است. در این راستا وزیر  ورزش 
و جوانان و روابط عمومی این وزارتخانه با قاطعیت از واگذاری سرخابی ها در آینده نزدیک 
خبر دادند. حتی در برخی صحبت ها قیمتی نیز برای این دو باشگاه تعیین شد.  البته در این 
میان رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت وگو با رسانه ها تاكید كرد كه هنوز مصوبه ای از 
سوی هیات وزیران برای واگذاری دو باشگاه صادر نشده و فقط رئیس جمهور یک درخواست 
ارائه كرده است.  اما مساله به همین صحبت ها ختم نشد و دوشنبه هفته جاری كمیسیون 
تلفیق مجلس شورای اسالمی، از عرضه سهام سرخابی ها در فرابورس ایران خبر داد؛ بر این 
اساس اعضای كمیسیون تلفیق بودجه سال 98 در این جلسه وزارت ورزش و جوانان را مکلف 
كردند با همکاری ســازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی تا پایان شهریور 
ماه 1398 شرایط پذیرش دو شركت فرهنگی و ورزشی پیروزی )پرسپولیس( و استقالل 
را در بازار پایه فرابورس فراهم كنند. طبق این مصوبه كمیســیون تلفیق، پس از پذیرش 
دو شركت مذكور در بازار پایه فرابورس و عرضه 5درصد سهام هر یک از دو شركت جهت 
كشف قیمت، 51 درصد سهام آنها به صورت بلوكی و باقی سهام به صورت ُخرد عرضه شود.
اخیرا نایب رئیس كمیسیون تلفیق مجلس از مصوبه این كمیسیون درخصوص تغییر زمان و 
روش خصوصی سازی سرخابی ها خبر داده كه بر این اساس، وزارت ورزش و جوانان با همکاری 
سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی مکلف شده  حداكثر تا پایان شهریور سال آینده شرایط 
پذیرش دو شركت فرهنگی ورزشی استقالل و پرسپولیس را در بازار پایه فرابورس فراهم كند. 
فرابورس ایران یکی از اركان بازار ســرمایه كشور به شمار می رود كه تحت نظارت سازمان 
بورس مشــغول فعالیت است. این بازار به منظور توســعه بازارها و ابزارهای مالی وپوشش 
خألهای ناشــی از نداشتن دسترســی بخش عمده ای از صاحبان صنایع به بازار سرمایه 
تشــکیل شده  اســت. از این رو مهم ترین ویژگی آن، سهولت رویه ها در مراحل پذیرش و 
انجام معامالت اوراق بهادار اســت. همچنین دستورالعمل پذیرش و عرضه اوراق بهادار در 
فرابورس ایران، فعالیت این ركن بازار سرمایه را در قالب چند بازار مجزا به نام های بازار اول، 
دوم، سوم، پایه، بازار ابزارهای نوین مالی، بازار شركت های كوچک و متوسط و بازار مشتقه 
تبیین كرده  است. از سوی دیگر نگاهی اجمالی به بازارهای فرابورس نشان می دهد در بازار 
اول، معامالت ســهام شركت های سهامی عامی كه شرایط دستورالعمل پذیرش، عرضه و 

نقل وانتقال اوراق بهادار در فرابورس را احراز كرده باشند، انجام می شود و در بازار دوم فرابورس 
معامالت سهام شركت های سهامی عام با انعطاف بیشتر نسبت به بازار اول انجام می شود.
افزون بر این پذیرش شركت ها در بازارهای اول و دوم فرابورس منوط به تهیه امیدنامه و ارسال 
مدارک و مستندات كافی به منظور شناخت از وضعیت شركت و نیز مواردی همچون نداشتن 
زیان انباشته، ارائه عدم مردودی گزارش حسابرس برای آخرین دوره/ سال مالی منتهی به 
پذیرش درخصوص صورت های مالی، برخورداری از اطالعات حسابداری مطلوب جهت افشای 
مناسب اطالعات، سودآور بودن و داشتن چشم انداز روشــنی از تداوم سودآوری و... است.

پــس از پذیــرش نیــز ایــن دو باشــگاه در بازار پایــه فرابــورس عرضــه 5 درصدی 
ســهام جهــت كشــف قیمــت خواهنــد داشــت و بعــد از آن هــم 51 درصــد 
ســهام آنهــا به صــورت بلوكــی و بقیه ســهام به صــورت خــرد عرضه خواهد شــد.

این در شرایطی است كه پیش تر، در پاییز گذشته قرار بر این شد سهام استقالل و پرسپولیس 
پس از ارزش گذاری توسط دولت در اسفندماه امسال از طریق مزایده واگذار شوند.  البته این 
اولین بار نیست كه قطار خصوصی سازی سرخابی ها به ناگاه تغییر مسیر می د هد. نگاهی كوتاه به 
تاریخچه خصوصی سازی آبی و قرمزهای پایتخت نشان می دهد برای نخستین بار مطابق مصوبه 
هیات وزیران، دولت مجاز شد به استناد ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی)مصوب 1379(، 100 درصد سهام شركت فرهنگی ورزشی پیروزی)پرسپولیس( 
را به روش مزایده واگذار كند. با وجود این، در ســال های بعد و پس از ابالغ اصل 44 قانون 
اساسی، نام قرمز و آبی های فوتبال كشور بارها در كنار دیگر شركت های دولتی در فهرست 
شــركت های مشمول واگذاری تکرار می شد تا اینکه قرار شد برنامه خصوصی سازی در دو 
باشگاه استقالل و پرسپولیس از طریق فرابورس دنبال شود. با این حال در بهمن ماه سال 92، 
همزمان با بررسی بندهای الیحه بودجه سال 93 در مجلس، نمایندگان با واگذاری سرخابی ها 
از طریق فرابورس مخالفت كردند تا قطار خصوصی ســازی آنها مسیر دیگری را طی كند.
حاال پس از گذشت بیش از 5 سال و پس از برگزاری چهار نوبت مزایده بی سرانجام، دوباره قرار 
بر این شده است تا قطار خصوصی سازی استقالل و پرسپولیس از جاده فرابورس گذر كند. 
در این باره مهدی حاجی وند مدرس دانشگاه پیرامون عرضه سرخابی ها در بازار پایه فرابورس 
اشاره دارد كه مطابق مصوبه كمیسیون تلفیق مجلس قرار است تا شهریور ماه سال آینده استقالل 
و پرسپولیس در آن پذیرش شده و از آن طریق خصوصی سازی آنها انجام شود. درخصوص 
تفاوت بازار پایه با بازار اول و دوم فرابورس باید گفت ورود به بازار پایه برای شركت های سهامی 
عام ثبت شده نزد سازمان بورس كه شــرایط پذیرش در بورس و فرابورس را ندارند، اتفاق 
می افتد. ضمن اینکه در بازار پایه سطح افشای اطالعات نیز كمتر است كه این موضوع شرایط 
حضور سرخابی ها در بازار سهام را آسان تر می كند. البته هر چند پذیرش استقالل و پرسپولیس 
در بازار پایه فرابورس حركتی رو به جلو درخصوص تهیه و تدوین صورت های مالی و اطالعات 
آنها به شمار می آید اما گزینه مطلوبی برای واگذاری آنها تلقی نمی شود؛ چراكه با توجه به شمار 
باالی هواداران این دو باشــگاه و نیز گردش مالی گسترده ای كه دارند، باید شرایطی فراهم 
شود تا اطالعات و گزارش های شفاف تری از این دو باشگاه پیش روی مخاطبان و سهامداران 
قرار گیرد. ضمن اینکه سودآور بودن، به عنوان الزام پذیرش شركت ها در بازار پایه فرابورس 
مطرح نیست و این موضوع خود عاملی برای ادامه فعالیت این دو باشگاه با شرایط كنونی 
تلقی شده و سهامداران احتمالی آنها در آینده نیز سهامدار باشگاهی سودآور نخواهند شد.

از سوی دیگر جدا از نوع بازار پذیرش شده و بستر واگذاری سرخابی ها از طریق بورس و فرابورس یا 
مزایده، موضوع قابل توجه و تامل در این زمینه را باید بیرون گود خصوصی سازی و جدای از نحوه 
واگذاری این دو باشگاه جست وجو كرد؛ چراكه موضوعات درآمدزایی باشگاه های فوتبال نکته 
مهمی درخصوص ادامه حیات و بهبود شرایط آنها پس از واگذاری است و به نوعی تضمین كننده 
موفقیت خصوصی ســازی در ورزش به شــمار می آید. وگرنه تغییر مسیر خصوصی سازی 
سرخابی ها به سمت فرابورس دردی از آنها دوا نخواهد كرد و تجربه تلخ واگذاری باشگاه راه آهن 
از طریق فرابورس ایران در سال 90، این بار می تواند برای استقالل و پرسپولیس تکرار شود.
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نفت و گاز پارسیان با دست پُر به مجمع نشست
تحسین سهامداران از عملکرد مهندس حسین شهریاری با طنین صلوات

باورم نمی شــد مجمعی بــا این كثرت ســهامدار حقیقی در تــاالر حاضر بر 
انتصاب مدیری به تحســین نشــیند، این ابراز عالقه آن هــم با طنین صلوات 
، خــدا قوتی بــود كه خســتگی از تن برمی داشــت. دكتر رباب اســماعیلی 
فرهیخته ای كه خدمات ارزنده اش در بازار ســرمایه بر كســی پوشیده نیست 
و توانمندیش در ادارات جلســه مثال زدنی در مقام ریاست مجمع، نیز با تائید 
توانمندی های این مدیر پاكدســت مهر دیگری بر این انتصاب شایسته گذارد.
مهندس حسین شــهریاری به واســطه تجربه، تخصص و علم باالی خود بازار 
پتروشــیمی و پیچیدگی های آن را بخوبی می شناسد. وی كاروان ساالری ست 
كه خوب می داند در طریق بایســت محمل نشــین را به كدامین منزل هدایت 
كند و این موسم آشنایی بود كه در انتصابش همگان را به شهادت تایید كشاند.
كوتاه و گویا جناب مهندس شــهریاری تجربه را بکار بند كه می دانیم در این 
سنگر بهترینی ولی بسان همیشه قلم را هم حرمت گذار كه حق بدان قسم یاد 
كرده . هزینه اشــاعه فرهنگ در طول سال حیات مالی به انگشتان یک دست 
به میلیون نمی رســد ولی افزون از انگشتان دســت چراغ زان روشن. با رسانه 
اســت كه خدمات این سنگر نشــینان اقتصادی به سمع و نظر عموم می رسد 
و این نقش خبرنگار اســت كه بازتاب دهنده موفقیت ها و تالشــهای مدیران و 
مجموعه شــان باشد. پس امید كه در این عرصه نیز جناب شهریاری طرحی نو 
در مجموعــه دراندازد تا همگان با خدمات ارزنده مردان و زنان كاردان و كاربلد 
كشــور كه لحظه ای در جهت ارزش آفرینی و سودآوری بیشتر برای ذینفعان 

آرام نمی گیرند بیش از پیش آشنا گردند. یا حق.
به گفته مدیر ارشــد مجموعه »پارســان« قصد 
دارد از طریق ســرمایه گذاری در شــركت های 
چنــد ملیتی حضــور موثــری در بازارهای بین 
المللی داشته باشــد، و در این راستا تمام تالش 
خود را به كار بســته است تا در بین شركت های 
هم گــروه خود در بازار ســرمایه جایگاه مطلوب 
تر و در بازارهای بین المللی یکی از 20 شــركت 
برتر پتروشیمی جهان باشــد. در همین پیرامون 
شركت به جد پیگیر اســتقرار ساز و كار مناسب 
برای تضمین تامین كنندگان مالی خارجی است.

مهندس شهریاری در ادامه ابراز داشت در راستای 
برنامه ای از پیش تعیین شــده مدیریت ارشــد 
شــركت قصد دارد در خصوص تامین منابع ارزی 
و ریالی داخلی به منظور توســعه صنایع پاالیشی 
و پتروشــیمی اقدام های جدی داشــته باشــد. 

همچنیــن اعــالم این نکته كه گروه گســترش نفت و گاز پارســیان به دنبال 
پذیــرش و عرضه محصــول اوره در بورس كاالســت تا بتوانــد زنجیره ارزش 
صنعــت نفــت، گاز، پاالیــش و پتروشــیمی ایجاد كــرده و آن را گســترش 
دهــد از دیگــر اخبــار خوش بــود كه به ســمع و نظر ســهامداران رســید. 
كالم آخر آنکه این شركت سود خالص خود را 21 هزار و 985 میلیارد و 993 میلیون 
ریال و سود انباشته را 31 هزار و 703 میلیارد و 579 میلیون ریال اعالم كرده است.

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان )سهامی عام( 
مورخ 1397/10/19 در محل پژوهشگاه نیرو، سالن خلیج فارس تشکیل گردید. 
در ایــن مجمع كه با حضــور 88/91 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای رحیم اســماعیلي 
دانــا بــود، كه جنابان امیر افســر و ابوالقاســم فارســي در مقام نظــار اول و 
دوم و خانــم  صدیقــه نعیمیــان  به عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط بــه اهم فعالیتهای 
صــورت پذیرفته در طی ســال مالــی منتهــی بــه 1397/06/31 و پس از 
اســتماع گــزارش حســابرس و بــازرس قانونی، مجمع نشــینان بــا طنین 
صلوات خود ضمــن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 
129 با تقســیم ســود 400 ریال به ازای هر ســهم به كار خــود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
صنعت پتروشــیمی بعنوان یکی از بخش های اصلی صنعت كشــور و بعنوان 

صنعتــی ارزش آفرین، طالیه دار ایجاد ارزش افزوده از منابع نفت و گاز اســت 
و با توجه به ذخایر سرشــار هیدروكربوری در كشــور و دسترسی به آبهای آزاد 
و وجود نیروی انسانی متخصص، توســعه صنعت پتروشیمی موجب شکوفایی 
اقتصاد كشــور و توسعه پایدار و ایجاد اشــتغال می گردد و هلدینگ پارسیان 
بــا حضور فعال خــود در حوزه های نفت و گاز و پتروشــیمی و در راســتای 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی و حمایت از ســهامداران خود نقش اساســی 
در توســعه صنعت پتروشــیمی و ایجاد هم افزایــی و ارزش آفرینی از طریق 
ایجاد واحدهای پتروپاالیشــی با رعایت اســتانداردهای بیــن المللی و حفظ 
محیط زیســت و بــا در نظر گرفتن مســئولیت های اجتماعــی برعهده دارد.
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در جهت حفظ منافع ملی و با اتکا به نیروهای 
متخصص و حمایت از صنایع داخلی و با شفافیت در اطالعات و انضباط مالی و بهره 
بردرای از توانمندی های فنی و مالی شركت های معتبر بین المللی و با استراتژی 
تبدیل شدن به یکی از برترین هلدینگ های سرمایه گذاری بین المللی در منطقه 
خاورمیانه و با نگاه اقتصادی ضمن اجرای پروژه های جدید پتروپاالیشی به ارزش 
هشــت میلیارد دالر در داخل كشــور، در حال مطالعه و مذاكره برای مشاركت 
و ســرمایه گذاری های ســودآور در بازارهای بین المللی می باشد. امید است 
ثمره این تالش، رضایت ســهامداران و ذینفعان شركت را به همراه داشته باشد.

چشم انداز 
رشــد و توسعه در راســتای تبدیل شدن به یکی از شــركت های برتر سرمایه 
گــذار در حــوزه نفــت ، گاز و پتروشــیمی و 
پاالیشــی در منطقه خاور میانــه با اعتبار جهانی

ماموریت
ســرمایه گذاری در صنایع نفت، گاز، پاالیشی و 
پتروشیمی به منظور ایجاد باالترین ارزش افزوده 
بلندمدت برای سهامداران و توسعه پایدار با اولویت 
ارتقاء فرهنگ ایمنی و صیانت از محیط زیســت

ارزش های سازمانی
- احترام به كلیه قوانین و مقررات عمومی جاری 
در كشور و رعایت اصول اخالقی و اجتماعی جامعه

- رعایت كلیــه ارزش های كاری در جهت ارتقاء 
اخالق حرفه ای در سازمان

- حفظ كرامت انسانی كاركنان، سهامداران و مشتریان
- حفظ و ارتقاء دارایی های سهامداران

- توجــه بــه مســئولیت هــای اجتماعــی و 
مشــاركت در بهبــود زیر ســاخت های كشــور 

جایگاه شرگت در صنعت
گروه گســترش نفت وگاز پارســیان با در اختیار داشتن سهام كنترلی برخی از 
بزرگترین شركت های پتروشیمی و پاالیشگاهی كشور جایگاه منحصر به فردی 
را در صنعت نفت و پتروشیمی كشور برای خود كسب نوده است، كسب عنوان 
شــصت و یکمین شركت برتر پتروشیمیایی در سطح جهان و چهارمین شركت 
برتر پتروشــیمیایی در ســطح خاورمیانه و آفریقا و بزرگترین تولید كننده اوره 
در خاورمیانه مهر تائیدی بر این مدعا اســت. همچنین این هلدینگ توانســته 
اســت به تعامالت ســازنده و كارآمدی با اركان حاكمیتی و اجرایی این صنایع 
اعم از ســرمایه گذاران و دســتگاه های دولتی و غیردولتی مرتبط دست یابد. 
از این رو در تنظیم سیاســت ها و تصمیم ســازی هــای كالن این حوزه ها و 
ترســیم چشم انداز آن نیز ایفاگر نقش مهمی اســت. بعالوه ، حضور این گروه 
در بازار ســرمایه كشور بر شــفافیت و اعتبار هر چه بیشــتر آن افزوده است.

هلدینگ نفت و گاز پارســیان توانسته اســت با در اختیار داشتن ناوگان حمل 
و نقــل ریلی ، دریایی و زمینی، فروش ســاالنه در حــدود 5 میلیارد دالررا در 
كارنامــه خود ثبت نماید كه از این مبلغ ســاالنه در حــدود 4 میلیارد دالر از 
آن بــه صادرات محصوالت به 51 كشــور دنیا در 5 قــاره از جهان تعلق دارد.
از جمله افتخارات و دستاوردهای این شركت می توان به كسب عناوین ذیل اشاره نمود:
- كســب عنوان شــصت و یکمین شركت برتر پتروشــیمیایی در سطح جهان
- چهارمیــن شــركت برتــر پتروشــیمیایی در ســطح خاورمیانــه و آفریقا

- كســب عنوان برترین شــركت پتروشــیمیایی جهان با بیشــترین حاشیه 
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 ICIS ســود عملیاتــی، براســاس آخریــن گــزارش موسســه بین المللــی
- كســب عنوان برترین شــركت پتروشــیمیایی جهــان به لحــاظ بازدهی 
 ICIS داریــی هــا، براســاس آخریــن گــزارش موسســه بیــن المللــی
- كسب رتبه هشتم بین »500 شركت برتر كشور« و عنوان »شركت برتر صادرات گرا«
- كســب رتبه پنجم و عنوان پیشرو در سال های 92 و 93 براساس رتبه بندی 

سازمان مدیریت صنعتی 
- كسب رتبه اعتباری E&E)از بهترین رتبه های اعتباری( توسط آژانس اعتبار 

سنجی NEXI ژاپن
- در اختیار داشــتن مدیریت 90 درصد ظرفیت تولیــد اوره در ایران و تبدیل 

كشور به بزرگترین تولیدكننده اوره در منطقه
- در اختیار داشــتن مدیریت 52 درصد ظرفیت تولید متانول ایران و چهارمین 

تولیدكننده جهانی این محصول
- در اختیار داشــتن مدیریــت 27 درصد ظرفیت فراورش نفت خام كشــور.
- تولید ساالنه حدود 25 میلیون تن، محصوالت پتروشیمی و فرآورده های پاالیشگاهی

برنامه های آتی
- حضور موثر در بازارهای بین المللی از طریق سرمایه گذاری در شركت های چندملیتی

- حضور موثر و هرچه بیشــتر شــركت های گروه در بازارهای سرمایه داخلی 
و بیــن المللی قرار گرفتن در لیســت 20 شــركت برتر پتروشــیمیایی جهان

- ارتقاء جایگاه شركت در لیست 100 شركت برتر كشور
- پیگیری های الزم به منظور استقرار نظام رگوالتوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

- پیگیری درخصوص تامین منابع ارزی و ریالی داخلی به منظور توسعه صنایع 
پاالیشی و پتروشیمی

- پیگیری درخصوص استقرارساز وكاری مناسب برای تضامین تامین كنندگان 
مالی خارجی

- پیگیــری الزم درخصــوص پذیرش و عرضــه محصــول اوره در بورس كاال
- ایجاد و گســترش زنجیــره ارزش صنعت نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی

برنامه های آینده شركت
- اجرای پروژه درون شــركتی در پاالیش نفت تبریز و شیراز و پتروشیمی های 

كرمانشاه و تبریز
-  آغاز فعالیت های اجرایی طرح جمع آوری گاز 2co منطقه عسلویه و تبدیل 

به محصول اوره در قالب شركت پتروشیمی همت
- آغاز فعالیت های اجرایی ساخت پاالیشگاه میعانات گازی پاالیش پارس فرآیند شیراز

 EPC +( پتروشیمی كیان و مذاكره جهت عقد قراداد FEED اجرای قرارداد -
F( اتیلن و نیز FEED پایین دستی های الفین

اهم دستاوردها
- فــروش محصوالت پتروشــیمی به نــرخ ارز ســامانه نیما در بــورس كاال

- صادرات فرآورده های ویژه نفتی بصورت ارزی
- فروش فرآورده های اصلی پاالیشــی به شركت ملی پاالیش و پخش فرآورده 

های نفتی و خرید خوراک از این شركت به نرخ ارز سامانه نیما
- جایزه تعالی كسب مقام اول جایزه سرآمدی وزارت نفت توسط شركت پتروشیمی 
شیراز و اخذ تندیس بلورین هشتمین جایزه تعالی صنعت پتروشیمی توسط این شركت

- اخذ مشوق مالی حدودا به مبلغ هشتصد و چهل میلیارد ریال برای شركت پاالیش 
نفت تبریز به استناد بند )ب( ماده )13( قرارداد واگذاری سهام پتروشیمی تبریز

- اخذ حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر خرید محصوالت پتروشیمی توسط یا 
به دستور دولت بر مبنای قیمت بورس كاال

- انتخاب شركت بعنوان هیات موسس بورس بین الملل
- عقد تفاهم نامه همکاری بلندمدت بازرگانی بین شــركت پتروشیمی شیراز و 

شركت سامسونگ C&T  كره جنوبی جهت صادرات كود اوره

شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان )سهامی عام(
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان )سهامی عام( در هشتم مرداد ماه 1386، با نام اولیه شركت توسعه الوند غدیر به صورت شركت سهامی خاص در اداره ثبت شركت ها و مؤسسات 
غیرتجاری تهران به ثبت رسید و در بهمن ماه 1389 به شركت » گروه گسترش نفت و گاز پارسیان )سهامی خاص(« تغییر نام یافت، همچنین در تاریخ 16/09/1390 با هدف توسعه 
فعالیت ها، نام شركت به » گروه گسترش نفت و گاز پارسیان )سهامی عام(« تغییر یافته و عمالً با پذیرش این شركت در بورس اوراق بهادار تهران، سهام این شركت در مورخ 26/11/1390 
در بورس تهران عرضه شد. سرمایه ثبت شده این شركت در حال حاضر معادل 000ر30 میلیارد ریال بوده و تشریفات قانونی افزایش آن تا 500ر40 میلیارد ریال در دست اقدام است.
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مجامع بانک سرمایه برگزار شد
 ارتقای سطح کنترل های داخلی و سالمت مالی

مجمــع عمومی عادی بــه طور فوق العــاده نوبت دوم بانک سرمایه)ســهامی عام( 
مــورخ 1397/10/11 در محــل  تــاالر ســوره حــوزه هنري تشــکیل گردید.  با 
برگــزاری مجامــع عمومی عادی به طــور فوق العــاده نوبت دوم بانک ســرمایه، 
منتهی به صــورت های مالــی 1395/12/29 و 1396/12/29 به تصویب رســید.
در این جلســه كه در عصر روز سه شــنبه 11 دی ماه و با حضور بیش از 47 درصد 
از ســهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی و به ریاســت مهندس امیر انباردار، معاون امور شركت 
های موسســه صندوق ذخیره فرهنگیان، برگزار شد سهامداران و یا نمایندگان آنها 
صورت هــای مالی منتهــی بــه 1395/12/29 و 1396/12/29 را تصویب كردند.
در آغاز این مجامع با پخش كلیپی تصویری، گزارش اهم فعالیت های شاخص بانک سرمایه، 
و افق ها و چشم اندازهای پیش رو به اطالع و نظر اعضای مجمع و سهامداران حاضر رسید.
در ابتدای مجمع ساالنه جناب آقای اسماعیل زاده با تشریح فعالیت های انجام شده 
در سال مالی 97/6/31 به اهم دست آوردها و برنامه های آتی بانک پرداخت. اسماعیل 
زاده با اعالم اینکه پس از اعتماد اعضای هیات مدیره به تیم مدیریت جدید بانک برنامه 
های كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی برای اعتالی نام و جایگاه بانک سرمایه صورت 
پذیرفت. اسماعیل زاده با اعالم اینکه سعی كردیم با آنالیز شركت های زیر مجموعه از 
جمله صبا، بیمه ایرانیان، توسعه عمران بیمه، خدمات مشاور ایرانیان سعی وافر كنیم 
كه با یک هم افزایی در جهت پیشرفت مجموعه اقدامات اساسی و مهم صورت گیرد. 
وی افزود ارزش آفرینی و ســودآوری دو بال موفقیت هر مجموعه می باشند و اظهار 
امیدواری كرد كه با یک ســرمایه گذاری صحیح  و تحلیل قوی و همچنین انتخاب 
منطقی برای سهامداران و ذینفعان بهترین تركیب بهینه فرصت های سرمایه گذاری 
ایجاد شــود تا بانک بتواند در مســیر چشــم انداز و افق ترسیمی خود حركت كند. 
از نکات دیگر مجمع می توان به میزبانی شایسته امور سهام و روابط عمومی بانک و 
همچنین تاكید ویژه انباردار در مقام ریاست مجمع و نماینده سهامدار عمده اشاره كرد 
كه بیان داشــتند كلیه فعالیت ها با رعایت صالح بانک و ذینفعان بوده و مدیریت به 
جد دنبال آن است تا با رعایت صالح بانک در جهت حل و فصل مشکالت و اختالفات 
حركت كند. انجام توافقات اصولی و مراجعه به دادگاه های صالح، رعایت اســتاندارد 
های حسابرسی، رفع و مذاكره پیرامون مشکالت مالیاتی مجموعه، رایزنی با نهادهای 
باالدســتی برای بهبود شرایط فعلی و آتی بانک، تعیین تکلیف اموال غیرمولد جهت 
فروش و تزریق سرمایه و نقدینگی به بانک جهت پیش بردن پروژه های خود، طرح دعوا 
و شکایت از مقصرین، سوء استفاده گران و كسانی كه به هرنحوی باعث شدند به بانک 
سرمایه خسارتی وارد شود از رویکردهای اساسی و اصلی مدیران ارشد بانک سرمایه می 
باشد . در پایان گزارش اعالم شد كه با توجه به كفایت سرمایه بانک كه كاهش یافته و 
توانمندی بانک را مشکل دار كرده است با حمایت سهامداران عمده و در مسیر چشم 
انداز ترسیمی، سهامداران عمده تصمیم دارند برنامه افزایش سرمایه بانک را كلید بزنند 
كه در این مورد نیز برای برنامه طرح توجیهی اقدامات مناسبی صورت پذیرفته است.
بانک ســرمایه توانســت با تســویه حســاب خود با بانک مركزی در ســال مالی 
مــورد گزارش یکــی از مهمتریــن اقدامــات را در جهت اصــالح و ترمیم وجهه 
ی خود بردارد كه امید اســت با اســتمرار این روند روبه تعالی شــاهد بازگشــت 
اعتمــادی درخشــان و بســتری امید ســاز برای ذینعفان بانک ســرمایه باشــد. 
شایان ذكر است جناب اسماعیل زاده معاون مالی بانک گزارش ساالنه فعالیت بانک 
را قرائت نمود و به سواالت و ابهامات سهامداران حاضر پاسخ گفت. از دیگر نکات قابل 
ذكر گزارش مدیر ارشد بانک سرمایه میتوان به اعالم رفع مشکالت مطرح شده توسط 
بانک مركزی در صورت ها و ترازهای مالی بانک، كاهش هزینه های پرسنلی و كاهش 
هزینه های مطالبات مشکوک به وصول و همچنین برنامه ی سکانداران مجموعه برای 

افزایش ســرمایه بانک سرمایه اشارت كرد. اسماعیل زاده در فرازی از گزارش خود با 
اعالم اینکه علی رغم تمام معظالت و ســختی ها مجموعه و مدیریت جدید توانست 
با ایجاد همدلی و هم افزایی بین كلیه اركان زیر مجموعه در جهت رفع مشــکالت 
و شــفاف ســازی حركت كند به طوری كه اكنون گزارش شش ماهه سال 97 بانک 
نیز درج و اطالع رســانی گردیده است كه این برای بانکی كه گزارش های مالی آن 
تا دوسال پیش نیز آماده نبود خود بسیار نقطه ی چشم گیر و قابل اتکایی میباشد.

پیام هیات مدیره
به پشتوانه حضور شما سهامداران گرامی در صنعت بانکداری تمام همت و تالش خود 
را گماردیم تا بتوانیم قله های ترقی را پیموده و خدمت رســان آحاد جامعه باشیم.

در سالی كه گذشت علیرغم شرایط حاكم بر اقتصاد كشور كه به نحو قابل مالحظه 
ای عملکرد بانک ها را تحت الشــعاع خود قرار داده بود، تالش نمودیم با ایجاد ثبات 
و شــفافیت در فعالیت های بانک در مســیری هموار و روشن به آینده قدم بگذاریم 
كــه این امر با همدلی و وفاداری شــما ســهامداران عزیز و مدیــران محترم بانک 
مركزی جمهوری اســالمی ایران و مشتریان معزز و ارجمند بانک میسر شده است.

امیــد اســت در پرتو عنایات و الطاف الهی ، اطمینان و حمایت شــما ســهامداران 
گرامــی، اعتماد مشــتریان ارزشــمند بانــک و راهنمایــی های مدیــران محترم 
و دلســوز بانک مركــزی جمهوری اســالمی ایران بــا حفظ حقــوق ذی نفعان، 
همچون گذشــته به ســوی اعتــالی نام و جایــگاه بانک حركت كنیــم و بتوانیم 
بــه نحــو شایســته پاســخگوی لطــف و حمایت هــای شــما عزیزان باشــیم.

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

طرح های توسعه و برنامه های آینده بانك
اهم برنامه های در دستور كار هیات مدیره برای سال آتی را به صورت ذیل تدوین كرده است:
1- وصول مطالبات غیرجاری توسط ادارات پیگیری وصول مطالبات و حقوقی و برون سپاری 
تعدادی از پرونده ها جهت تسریع د بازگشت منابع هراه با پیگیری مستمر و تعامل بیشتر 
با دادسرا و دادگاه های پولی و بانکی جهت سرعت بخشیدن به فرآیند وصول مطالبات؛

2- افزایش سرمایه بانک طبق قوانین و مقررات مربوطه؛
3- اخذ خط اعتباری از بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران جهت پوشش كسری 

نقدینگی و مدیریت ورود و خروح سپرده ها؛
4- واگذاری دارایی های مازاد بانک از جمله سرمایه گذاری ها و امالک تملیکی جهت 

افزایش نقدینگی؛
5- جهت گیری بانک به ســمت افزایش و جذب منابع خرد، پایدار و ارزان قیمت به 

منظور كاهش بهای تمام شده پول در بانک؛
6- ایجاد رشــد قابــل مالحظه در فعالیت های ارزی و حــوزه بانکداری بین الملل؛

7- افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از مجموع كل درآمدهای بانک
8- توســعه عوامل زیرساختی بانک از جمله ارتقاء سطح اتوانمندی نیروی انسانی با 

آموزش مناسب جهت باالبردن بهره وری در بانک؛
9- ارتقای سطح كنترل های داخلی و سالمت مالی؛

10- تمركز بر ارائه محصوالت و خدمات نوآورانه و كاربردی و راهکارهای طراحی شده 
متناسب با نیاز مشتریان.

جایگاه بانك در صنعت:
مجموع ســپرده های اشــخاص بانــک های خصوصــی عضو كانــون بانک های 
خصوصــی كشــور در پایان ســال 1396 مبلــغ 5/011/392 میلیــارد ریال بوده 
اســت و بانک ســرمایه با 183/468 میلیارد ریال ســپرده ســهمی معــادل 3/7 
درصد از كل ســپرده های بانک هــای خصوصی را به خود اختصاص داده اســت. 
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پنجاه و ششــمین سالگرد  مراسم جشــن 
تاسیس شركت پاكســان یازدهم دیماه سال 

جاری برگزار شد.
مراسم جشــن پنجاه و ششمین ســالگرد تاسیس 
شركت پاكسان یازدهم دیماه سال جاری و با حضور 
دكتر یوســفی مدیرعامل شــركت توســعه صنایع 
بهشهر، مهندس ساكی مدیرعامل شركت پاكسان، 
اعضای هیئت مدیره شــركت پاكســان و هلدینگ 
صنعت شوینده و مدیران شركت های گلتاش، ساینا، 
آلی شیمی، دكتر محمدی مدیرعامل فروشگاه های 
رفاه و پرســنل شــركت پاكســان اعم از ستادی و 
تولید در ســالن اجتماعات این مجموعه برگزار شد.

در این مراســم دكتر یوســفی مدیرعامل شــركت 
توسعه صنایع بهشهر با اشاره به اهمیت كار صنعتی 
گفت: بی شــک تبدیل سولفات سدیم به محصولی 
قابل اســتفاده برای شستشو بیشــتر به كیمیاگری 
شباهت دارد و پرسنل پاكسان توانسته اند با این هنر 
بهداشت فردی و ســالمت عمومی جامعه را ارتقاء 
دهند و پنجاه و شش سال در این مسیر گام بردارند.

تالش مضاعف رمز موفقیت
یوســفی در ادامه ســخنان خود در جمع مدیران 
و پرســنل پاكســان با اشــاره به تعداد پرسنل این 
مجموعه خاطرنشــان كرد: پرسنل شركت پاكسان، 
در مجمــوع حدود 15درصد جمعیت كل پرســنل 
مجموعه بزرگ توســعه صنایع بهشــهر را تشکیل 
مــی دهد و بــار عظیمــی روی دوش همه اعضای 
این شــركت اســت و ســودی كه به ســهامداران 
می رســد از قبــل كار و فعالیت موثر شماســت.

مدیرعامل شركت توسعه صنایع بهشهر به مسئولیتی 
كه به عهده تمامی پرسنل شركت پاكسان است اشاره 
كرد و افزود: در این دوره خطیر مسئولیت ما مدیران، 
مدیرعامل شركت پاكسان و شما پرسنل زحمتکش 
بسیار ســنگین است و در شــرایطی كه مشکالت 
عدیده ای از ابعاد مختلف گریبانگیر كشور شده كه 
نتیجه تحریم های آمریکا و متحدانش اســت باید با 
تالش مضاعف این بحران ها را پشت سر گذاشت و 
آن را به فرصتی برای رشــد و بالندگی تبدیل كرد.
هدف توسعه صنایع بهشهر تثبیت اشتغال است
وی ضمــن تاكید بر تثبیت اشــتغال در شــركت 
های عضو هلدینگ بزرگ توســعه صنایع بهشــهر 
خاطرنشــان كرد: بایــد با ایجاد و تثبیت اشــتغال 
در جهت بهبــود صنعت كشــور گام برداریم و در 
واحدهای صنعتی توسعه اشتغال را نیز مد نظر قرار 

دهیم تا در حوزه های كســب و كار اشتغال ایجاد 
شــود و افزایش سرمایه را نیز به دنبال داشته باشد.

مدیرعامل شــركت توســعه صنایع بهشهر یکی از 
برنامــه ها و اهداف این شــركت را حمایت از طرح 
هــای توســعه ای معرفی كرد و یادآورشــد: هدف 
اصلــی و نهایی این مجموعه تولیــد ثروت و ایجاد 
اشتغال اســت و شــركت توســعه صنایع بهشهر 
به عنوان یکــی از بزرگترین هلدینگ های كشــور 
و خلــق ثروت بایــد تمامی تالش خــود را به كار 
می گیرد تــا بتواند به این هدف دســت پیداكند.

مغزافزار سرمایه اصلی شركت پاكسان
یوسفی ضمن اشــاره به موفقیت های این مجموعه 
گفت: بخشــی از موفقیت های این مجموعه حاصل 
تالش پرســنل خدوم و زحمتکــش این مجموعه 
است كه در حقیقت ســرمایه مغز افزاری آن تلقی 
مــی شــود و باید در حفــظ آن كوشــید و ضمن 
احترام به كرامت انســان ها قدرشناس زحمات آنها 
باشیم و به ســالمت روح و روان آنها اهمیت دهیم.

وی بــا تاكید بر اینکــه باید نیروهای بــا انگیزه را 
حفــظ كنیــم و باعث خلق ثــروت شــویم افزود: 
شركت پاكســان بیش از 18 برند خوشنام دارد كه 
ثمره تالش نســل های گذشته اســت و بسیاری از 
مردم ایران با آن خاطره دارند و ارتباط مســتقیمی 
با ســالمت و بهداشــت افــراد دارد و ایــن امر بار 
مسئولیت مدیران و پرسنل این مجموعه را سنگین 
تر می كند و باید تالش شــود كه خوشــنامی این 
محصوالت كه با مرغوبیت آن گره خورده حفظ شود.

پاكسان نمادي از تاریخ صنعت ایران
مهندس ساكی مدیرعامل شــركت پاكسان نیز در 
ســخنانی ضمــن ارج نهادن به پنجاه و ششــمین 
ســالگرد تاسیس پاكســان گفت: پاكسان نمادي از 
تاریخ صنعت ایران است. تاریخ صنعت ایران شاید به 
خوبي تاریخ سیاسي و اجتماعي تبیین نشده باشد و 
علي الخصوص نسل امروز فاقد پیشینه ذهني مناسب 
نسبت به این تاریخ پر افتخار صنعت كشورمان هستند.

وی ناآگاهي نســبت به مفاخر صنعتي ایران زمین 
و چرخ هــاي صنعتي این مرز و بــوم را موجب از 
هم گســیختگي علقه هاي ملي و كم رونق شــدن 
امیــد به آینــده خواند و افزود: جشــن پاكســان 
دمیدن روحیه امید و نشــاط به نســل هاي بعد از 
انقالب اســت تا نوید دهد كه مي تــوان با تکیه بر 
ایمــان و امید مســیر آینده را ســبزتر ســاخت و 
ابرهاي تیــره غم و نا امیدي و دلمردگي را كنار زد.

سنگ اندازی ها همیشه بوده و هست
مدیرعامــل شــركت پاكســان در ادامه ســخنان 
خــود در جمع مدیران و پرســنل ایــن مجموعه 
تاكیدكــرد: همواره مصائب و مشــکالت و ســنگ 
انــدازي هایي وجود داشــته و خواهد داشــت اما 
آنچه مهم اســت مجهز شدن به سالح اراده و ایمان 
و امید اســت و اینجانب همه همــکاران را به تیزتر 
كردن و برنده ســاختن این سالح توصیه مي كنم.
ســاكی به تهدیدهــای موجود در صنعت كشــور 
اشــاره كــرد و یادآورشــد: عــدم هماهنگی بین 
بخش ها و دســتگاه های گوناگون كشــور ســبب 
بروز مشــکالت جدی برای صنعت كشــور شده كه 
كنتــرل و رفــع آن از عهده ما خارج اســت و تنها 
مــی توان به گونــه ای این مشــکالت را به گوش 
مســئولین رســاند و برای رفــع آن امیــدوار بود.

گام مثبت در جهت روند تولید
وی تغییــرات در خصوص رونــد تولید محصوالت 
را كارگشــا خواند و در ادامه خاطرنشــان كرد: اگر 
رونــد تولید طبق برنامه های قبلــی ادامه پیدا می 
كرد بی شــک با كمبود مــواد اولیــه روبه رو می 
شــدیم و در كوتاه مدت با مشــکالت بسیار زیادی 
مواجه می شــدیم اما توانســتیم بــا مدیریت مواد 
اولیــه موجود، تغییر برنامه هــا و تالش های واحد 
بازرگانی مانع آســیب رسیدن به تولید شویم و هم 
ذخیره مطلوبی از مواد اولیه در اختیار داشته باشیم.

مدیرعامل شركت پاكسان تحریم ها را یکی از چالش 
های جدی در مسیر رشد صنایع معرفی كرد و افزود: 
كمبود ارز و قوانین حاكم بر ارز صادرات و ارز نیمایی 
باعث بروز مشــکالت بسیاری شــده كه مسئولین 
كشــور باید برای رفع آن هرچه زودتر اقدام كنند.

حضــور چهــره سرشــناس طنــز ایران حســن 
ریونــدی در كنار اجرای موســیقی زنــده فضای 
شــادی را بــه ایــن مراســم بخشــید. مســابقه 
موســیقی نیز از دیگر بخش های این مراســم بود.

در خاتمه مراســم نیز مهندس ســاكی مدیرعامل 
شــركت پاكســان، مهندس همدانی رجــاء عضو 
هیئت مدیره این شــركت به همراه شماری از افراد 
باسابقه شــاغل در این مجموعه كیک تولد پنجاه و 
ششمین سالگرد تاسیس شركت پاكسان را بریدند.

همچنیــن پرســنل ایــن مجموعــه بــا نصــب 
بنــری از زحمــات مدیرعامل شــركت پاكســان 
در رشــد و تعالــی شــركت و كســب موفقیــت 
هــای اخیــر مجموعه تشــکر و قدردانــی كردند.

مدیرعامل توسعه صنایع بهشهر در مراسم سالگرد تاسیس پاکسان:
هدف توسعه صنایع بهشهر تثبیت اشتغال است
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رعایــت اصول اساســی بازاریابی و اســتفاده از ابزارهای نوین توســعه تجارت برای 
تــداوم فعالیــت و بقای شــركت های بیمــه ای یک ضــرورت انکارناپذیر اســت.
دكتر غالمرضا ســلیمانی كــه در جمع اعضــای انجمن های صنفــی نمایندگان 
بیمه ســخن می گفت، بــا اعالم این مطلب افزود: ورود نماینــدگان بیمه ای و كادر 
شــبکه فروش در تصمیم ســازی ها به نفع شــركت های بیمه است چرا كه شبکه 
فــروش نقــاط قوت و ضعــف محصوالت بیمــه ای را به خوبی می شناســد و می 
توانند در اصالح ســاختارهای تولید محصول و بســته های بیمه ای اظهارنظر كنند.
رییــس كل بیمــه مركــزی بــا تاكید بــر اهمیــت تجــارب و دانــش بازاریابی 
نماینــدگان فروش بیمه، تصریح كــرد: نمایندگان منتظر ابالغ هــا و ارائه راهکارها 
توســط نهاد ناظر نباشــند و خودشــان با اســتفاده از پیشــینه حرفه ای و دانش 
فنــی خــود راه حــل هایی را بــرای بهبــود وضعیت صنعــت بیمه ارائــه كنند.
دكتر سلیمانی اظهارداشت: اگر مصوبات شورای عالی بیمه با منافع بیمه گران و بیمه گذاران 
در تعارض باشد قطعا در هنگام اجرا با مشکل روبرو خواهد شد و به همین خاطر نمایندگان 
باید با ارائه پیشنهاد و نقطه نظرات خود در وضع قوانین و آیین نامه ها مشاركت داشته باشند.
وی خاطرنشان كرد: به جرات می گویم مهمترین قشری كه می تواند جلوی فساد، تخلف 
و تقلب در صنعت بیمه را بگیرد مجموعه نمایندگان و كادر شبکه فروش بیمه ای هستند 
كه با تحقق این امر در وضعیت معیشتی آنان نیز تحولی اساسی صورت خواهد گرفت.

دكتــر ســلیمانی افزود: هر چقــدر مردم از عملکــرد صنعت بیمه ناراضی باشــند 
اقبــال آنان به خرید بیمــه نامه نیز كمرنگ خواهد شــد كه البتــه این نارضایتی 
ریشــه در عوامــل گوناگونــی دارد كه ضعف قوانیــن موجود، تخلــف نمایندگان 
و ســوء رفتــار برخــی از فعــاالن صنعت بیمــه از آن جمله به شــمار مــی رود.
رییس شــورای عالی بیمه با ابراز خرســندی از شــادابی شبکه فروش صنعت بیمه 
و تعصب آنــان به این صنعت بر اهمیت امر آموزش در توســعه صنعت بیمه تاكید 
كــرد و گفت: هر نیروی جدیدی كه قصد ورود به صنعت بیمه را دارد باید نخســت 
آموزش كافی را پشــت ســربگذارد تا آگاهانه در این عرصه فعالیــت كند و در گام 
های بعد نظارت دقیق و پایش مســتمر توســط شــركت های بیمه الزامی اســت.
رییــس كل بیمــه مركــزی در بخــش دیگــری از ســخنان خود دغدغــه های 
نماینــدگان فروش بیمــه را در خصوص فعالیت اســتارت آپ ها طبیعی دانســت 
و گفت: صنعت بیمه باید مثل صنایع دیگر وجود واقعیتی به اســم اســتارت آپ ها 
را بپذیــرد امــا نگاه تهدید آلود به شــبکه هــای دیجیتالی فروش بیمــه نامه نگاه 
خوبی نیســت و اگر هم تهدیدی در میان باشــد باید آن را به فرصت تبدیل كنیم.

ایشــان تصریح كــرد: وضع قوانین و آییــن نامه های متناســب و مدیریت صحیح 

فضــای دیجیتال نه تنها به كســب بیمه ای نمایندگان شــبکه فروش لطمه نمی 
زند بلکه با تهیه بســته هــای بیمه ای می تــوان بازارهای جدیــدی را ایجاد كرد.

وی از استارت آپ ها، تکنولوژی های نوین و شركت های دانش بنیان به عنوان مسیرها 
میانبر رشد و توسعه كشور یاد كرد و گفت: متاسفانه صنعت بیمه تاكنون نتوانسته است از 
این ظرفیت عظیم به خوبی استفاده كند و ما با دقت و حساسیت راهکارهای توسعه قانونی 
استارت آپ ها را در شورای عالی بیمه بررسی خواهیم كرد تا به نتایج مطلوب تری برسیم.
رییــس كل بیمه مركــزی در بخــش دیگری از ســخنان خــود؛ افزایش ضریب 
نفوذ بیمــه های زندگــی در جامعه را سیاســت اصلی و راهبرد اســتراتژیک نهاد 
ناظردانســت و افــزود: نمایندگان با تکیــه به تجارب خود در امــر فروش بیمه نامه 
با ذائقه بیمه گذاران آشــنایی بیشــتری دارند و می توانند بســته هــای خاصی را 
پیشــنهاد بدهند تا مردم برای خرید بیمه نامه های زندگی ترغیب و تشــویق شوند.

رییس شــورای عالی بیمه یادآور شــد: در راســتای توســعه بیمه های زندگی به 
شــركت تخصصی خاورمیانه مجــوزی اعطا شــده و مجوزهای دیگــری نیز برای 
ورود شــركت هــای تخصصی فروش بیمه نامه های عمر در دســت صدور اســت.
وی خاطرنشــان كــرد: نیروهــای چابــک و خوش فکر مــی توانند شــركت ها را 
از بحــران نجــات بدهنــد چرا كــه در عصر حاضر اصــل رقابت پذیــری فقط در 
گرو تامین ســرمایه نیســت و بــه توانمندی های نیروی انســانی بســتگی دارد.

دكتر غالمرضا سلیمانی با اشاره به بازارهای بکر صنعت بیمه در حوزه های گوناگون از 
جمله وجود بیش از بیست و هفت میلیون مسکن در كشور، گفت: اگر فعاالن صنعت بیمه 
و در راس آنان نمایندگان شبکه فروش اهمیت این بازار بزرگ را درک كنند یک تجارت 
چند هزار میلیارد تومانی در انتظار صنعت بیمه خواهد بود و این صنعت عالوه بر تامین 
منافع كاركنان خود خواهد توانست در تولید ناخالص ملی نیز نقش ویژه ای را ایفا كند.
ایشــان موفقیت شــركت های بیمه را در گــرو فعالیت حرفه ای و باانگیزه شــبکه 
فــروش ارزبابی كرد و از نمایندگان بیمه و شــبکه فروش خواســت در بحث فروش 
بیمــه نامه هــا رضایت بیمه گــذاران و اصول حرفه ای را در نظر داشــته باشــند.

وی در پایان تشــکیل كمیته صیانت را در راســتای حمایت از بیمــه گران و بیمه 
گــذاران عنوان كرد و با اشــاره بــه اتفاقات تلخ برخــی از موسســات اعتباری در 
كشــور، تصریح كرد: ما به عنوان نهاد ناظرنسبت به شــبکه فروش حساسیت ویژه 
ای داریــم كــه دلیل اصلــی آن اهمیت حقوق بیمه گــران و بیمه گذاران اســت.
گفتنی است در آغاز این نشست نمایندگان شانزده شركت بیمه ای با طرح دیدگاه ها و 
مشکالت خود از رییس كل بیمه مركزی درخواست كردند در تصمیم سازی ها از نقطه 
نظرات آنان نیز استفاده شود كه این موضوع با استقبال دكتر غالمرضا سلیمانی روبرو شد.

رییس کل بیمه مرکزی در جمع رؤسای انجمن های صنفی نمایندگان بیمه
شبکه فروش می تواند با کمک استارت آپ ها بازارهای جدیدی را خلق کند
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قند نیشابور عالی بود
مهندس علیرضا محمودی آن کرد که می باید

طبقــه چهارم تاالر قند »ســاختمان انجمن صنفی قند و شــکر« در میــدان دكتر فاطمی 
خیابان شــهید گمنام پالک 14 طبقه چهارم، شــاهد گزارش عملکرد سال مالی گذشته قند 
نیشــابور بود كه این كارنامه درخشــان جوانی بود كه مهندس علیرضا محمودی خوانندش.

اول دفتــر آن كــه صنعــت قند تجربه نیکو بدســت آورد چون از نســل كهن گــذر كرد و 
میــدان به جوانان ســپرد و تجربه ارزشــمند و تالش خســتگی ناپذیر مدیــری محقق در 
ســالهای ســخت اقتصادی آنچنان عملکردی عالــی به مجمع آورده بــود كه طنین صلوات 
پی در پی پیر و جوان ذینفع و ســهامدار به پاس این تالش، فضای تاالر را عطرآگین ســاخت.

دوم آنکه جناب محمودی نشان داد حرمت قلم می دارد و با خوش روئی به اصحاب خبر خوش آمد گفت. 
ما را بر آن نیست كه گله مند باشیم از گذشته ها ولی پاس می داریم كار جوانانی شایسته كه نامشان 
بایسته در لیست مقامات بنشیند. آقای مقداد بابائی، جناب مهندس سعید زارع، آقا سید مهدی راستی 
ثانی و جناب آقای سجاد حسنی نیز در یک قاب مدیریتی نشسته بر مدار خرد جمعی و اندیشه برای فردا.

و آخر آنکه وقتی این چیدمان را در تركیب دیدم و عملکرد ســاالنه استماع شد به جناب دكتر 
جعفر یوسفی درود و سالم فرستادم. به راستی این جناب یوسفی از جمله بچه مسجدیها است كه 
اخالقی به خاندان عصمت ، به پاسداشت سرآمد امانتداران. مسندنشینان قند نیشابور از سکاندار 
ارشد تا مدیران میانه اش همه از پیروان قبیله كار و تالشند كه باید ارزش كارشان را با توجه به 
بودن در دوران جنگ اقتصادی بیش از بیش ارج نهیم. پیرامون عظمت كار تولیدی این شركت 

آنکه قید شود درصد استحصال تجاری در سال 96 در شركت قند 
نیشابور مقدار 86/05 بوده است كه در بین كارخانجات قند كل 
كشــور دارای واحد قندگیری از مالس نمی باشند مقام اول و در 
صورت اضافه نمودن كارخانجات قند كه دارای واحد قندگیری از 
مالس نیز می باشند این مجموعه مقام دوم را كسب كرده است. 
همچنین روند افزایش و ارتقاء كیفیت محصول به نحوی كه 26 
درصد افزایش در كیفیت محصول نسبت به سال 95 مشهود می 
باشد، الزم به ذكر است كه هم اكنون محصول تولیدی این واحد با 
حدود 32 تا 35 درصد باالتر از كیفیت استاندارد مجاز تعریف شده 
توسط اداره استاندارد تولید می گردد. خداقوت و خسته نباشید.

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت قند نیشابور )سهامی عام(مورخ 
1397/10/22 در محل انجمن صنفی كارخانه های قند و شکر 

ایران برگزار گردید. 
در این مجمع كه با حضور 82/19 درصد ســهامداران حقیقی و 
حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده  آقای مقداد بابایي بود، كه جنابان وحید منتی و همایون 

باقری در مقام نظار اول و دوم و آقای علیرضا محمودی 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 1397/06/31 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 به كار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
در این روزهای ســخت اقتصاد ایــران ، كه فعالیت های گوناگون صنعتی و تولیدی با فشــار 
ناشــی از تداوم تحریم اقتصادی آمریکا مواجه شده اســت و از طرف دیگر تحت فشار افزایش 
شــدید نرخ ارز قــرار دارد ، باید قدر و منزلت گام های خودكفایی درتولید شــکر را دانســت. 
رشد تولید چغندر قند از 4070 هزار تن در سال 91 به 8070 هزار تن نشان دهنده رشدی برابر 
با 98 درصد است و این امر در حالی محقق شده است كه سطح زیركشت این محصول از 96هزار 
هکتار در ســال 91 فقط 31 درصد رشــد داشته و در سال 96 به 126هزار هکتار رسیده است. 
این تفاوت معنا دار در رشــد سطح زیر كشت )31درصد( با رشد تولید چغندر قند )98درصد( 
نشــان می دهد كه بهره وری در اراضی زراعی مربوط به تولید چغندر قند در ســطح باالیی رخ 
داده است. بخشی از این عملکرد در هکتار به دلیل حمایت های وزارت جهاد كشاورزی و عملکرد 
مطلوب كارخانه های قند در آموزش كشاورزان و تهیه بذر مناسب است و بخش دیگری از آن 
به پرداخت كارآمدپول چغندركاران به رغم مشکالت نقدینگی كارخانه هاست، اما به موازات رشد 
تولید چغندر ، تولید شکر هم با رشد بی نظیری همراه بوده به نحوی كه میزان شکر تولیدی از 
580 هزار تن در سال 91 با 97 درصد افزایش به 1143هزارتن در سال 96 بالغ شده و در مجموع 
صنعت )چغندر و نیشــکر( از 1124 هزارتن با 80 درصد رشــد به 2 میلیون تن رسیده است. 
كارشناسان و متخصصان باور دارند كه ادامه روند فعلی با توجه به دو اتفاق رخ داده در بهار امسال 
یعنی رشد سرسام آور نرخ ارز در بازار آزاد و همچنین تحریم اقتصادی ایران اگرچه دشواری هایی 
برای ایرانیان فراهم می كند اما می تواند تالش های ایران برای تولید كاالهای اساسی از داخل را با 
شتاب بیشتری محقق كند. وقتی مدیران ارشد سیاسی - اقتصادی كشور خیالشان از بابت تهیه و 

عرضه تولید شکر خانواده ها راحت شده است اما باید رخدادهای دیگر را همچنان رصد كرد. افزایش 
شتاب نرخ تورم در سال 97 یکی از تهدیدهای تولید شکر در داخل است كه به دلیل غیررقابتی 
شدن ممکن است لباس عمل بپوشد. وقتی میانگین نرخ تورم جهانی حدود 2درصد است ، نرخ 
تورم 20 درصدی ایران یعنی از میان رفتن قدرت رقابتی ایران ، از طرف دیگر این تهدید نیز وجود 
دارد كه دالر ترجیهی برای واردات شکر در اختیار واردكنندگان به بهانه های گوناگون قرار داده شود.

وضعیت عملكرد بهره برداری سال 96: 
كارخانه های قند كشور از نیمه دوم شهریور 96 در بخش چغندر و به مرور تا دهه سوم مهر ماه تمامی 
واحد ها اعم از چغندری و نیشکری فعالیت تولیدی خود را آغاز كردند . در سال 96 حدود 8 میلیون 
و 70 هزار تن چغندرقند تحویل كارخانه ها شده كه یک میلیون و 950 هزار تن شکر تولید شد .

برنامه های آینده شركت:
اطالعات مربوط به برنامه های سال مالی آتی شركت درخصوص :

الف( گســترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخش شــیوه های فروش: مــوردی ندارد
ب( تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید: موردی ندارد

ج( مشاركتها وسرمایه گذاریها: موردی ندارد.
د( شیوه های تامین مالی: شركت از طریق فروش محصوالت تولیدی خود و استقراض از سیستم 
بانکی كشور جهت تامین هزینه های تولید و خرید مواد اولیه منجمله چغندر قند اقدام خواهد كرد. 
مواردی كه با توجه به عوامل نقاط قوت و ضعف كارخانجات 

قند بایستی انجام گیرد :
1- تــالش برای تعیین قیمت محصول تولیدی در ســال مورد 
گزارش ) شکر سفید و قند ( با توجه به افزایش قیمت تضمینی 
چغندر ، دستمزد و سایر هزینه ها به خصوص آثار قطعی اجرای 
مرحله دوم قانون هدفمندســازی یارانه ها بر قیمت تمام شده.
2- پیگیری الزم برای تفویض اختیار تنظیم بازار شکر به انجمن و 

كارخانه های قند در زمینه تامین ) تولید و واردات )و توزیع
3- پیگیــری الزم جهــت تخصیــص و اعطــاء تســهیالت 
ســرمایه در گــردش شــركت هــا بــا كمترین نرخ ســود .

4- تالش برای هموارسازی میسر تلفیق تولید و تجارت .
5- تعیین تعرفه مناسب با توجه به نرخ تضمینی چغندر ، دستمزد 

و نرخ تورم .
6- توجه به افزایش راندمان در هکتار كشــت چغندر و سعی در 

تثبیت قیمت خرید چغندر با افزایش بهره وری در كشاورزی
7- سیاســت گذاری و برنامه ریزی مشخص دولت در حمایت از 

تولیدات جهت جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده شکر.
8- ســرمایه گذاری در راســتای نوســازی دســتگاه ها و ماشــین آالت صنایع قند و شکر .
9- افزایش قیمت منطقی چغندرقند و شــکر با توجه به دیگر محصوالت رقیب كشــاورزی 
جهت ترغیب كشاورز به كشت چغندرقند و افزایش قیمت شکر كارخانجات با توجه به هزینه 
ها جهت جلوگیــری از زیان كارخانجات با توجه به افزایش هزینه های كارگری ، مواد اولیه و...
واقعیت این اســت كه در شرایط كنونی و گسترش محدودیت های تجاری و ارزی ، رشد تولید 
داخلی است كه توانایی مقاومت جامعه را افزایش میدهد و نباید این مزیت را به سادگی از دست داد .

طرح های اجرا شده در سال 96-97
- تعویض و ساخت روشوفر مبدل حرارتی آب تفاله و جایگزینی با مبدل های فرسوده و نا كارآمد .
- ســاخت دو عدد قندگیر برای بدنه І و ІІ و ІІІ وνІ  اواپراســیون متناسب با فشار مربوطه .
- انجــام لولــه كشــی هــای مربــوط بــه سیســتم بخــار و شــربت بدنــه هــای 
. تفکیــک  بــه  بدنــه  هــر  تعمیــرات  جهــت  مجــزا  صــورت  بــه  اواپراســیون 
- نصــب مخزن جهــت جداســازی آب های قنــدی احتمالــی و انتقال آن هــا به مخزن 
جداگانه و اســتفاده در پروســه تولید و جلوگیری از انتقال آب آلوده به بویلرهای كوره بخار .

- تعویــض كامــل لولــه هــای مربــوط به مکــش و پمپــاژ پمپ هــای خــالء طباخی 
و انجــام تغییــرات الزم جهــت قابلیــت تغییــر بــرای هــر پمپ بــه صــورت جداگانه .
. جدیــد  كنــی  تفالــه خشــک  انــدازی  راه  بــه  مربــوط  مطالعــات  و  بررســی   -
- ســاخت فــن بخــار كــش و راه اندازی سیســتم مذكــور در بخــش ســانتریفیوژها .

.ІІ تعویض مخزن كلرس ساز -
. ІІІ و ІІ شستشــوی ژنراتورهــا و انجام تســت هــای عایقــی مربــوط توربوژنراتورهــا -
- پیگیری و حل كامل نقص فنی توربین شماره 2 و باالنس توربین شماره ІІІ با توجه به اهمیت موضوع .
- ســاخت و نصــب فــن مربــوط بــه مســیر مکــش بخــار پشــت ســانتریفیوژها .

- اتوماسیون تغییر سطح بدنه І و شربت اواپراسیون .
- حفر چاه ارت جهت عیارســنج و تراشکاری به تفکیک جهت جلوگیری از اتفاقات احتمالی .
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ره آورد مدیریت بازار شناسی
مهندس قاسملو در بین المللی محصوالت پارس کاری کرده کارستان

و آنــگاه كه مجمع تقســیم ســود كــرد به مدیــر عامل و هیــات مدیره 
شــركت با پوســت و گوشــت خســته نباشــید گفتــم كه توانســته در 
این شــرایط جنــگ اقتصادی زیان را به ســود كشــاند و این شــهادت 
عملکــرد در تراز مالی و قیاس اعداد بود كه بنوشــتم، مهندس قاســملو 
مدیرعامل شــركت بیــن المللی محصوالت پارس كاری كرده كارســتان.

مدیریــت شــركت در یــک برنامــه ریزی بی نقــص بــا درک صحیح از 
تهدیدهــای موجــود در صنعت شــوینده و شــناخت صحیــح از فرصت 
هــای موجود توانســت مجموعــه را در خط ریــل موفقیت قــرار دهد.

ایــن ریل گذاری هــر چند اول با عدم فهم از ســوی قلیلی مواجه گردید 
ولــی در بازه زمانی تدوین و اجرائی شــدن این برنامه هــا همگان دیدند 
كه یک ســکاندار كاربلــد و تیم مدیریتش چگونه توانســتند یک شــیب 
مناســب رو به پیشــرفت را برای شــركت بین المللی پارس بوجود آورد.

همچنین توجه جدی به برند ســازی و بازار ســازی باعث شد كه سیاست 
های شــركت در كنار توجه به تنوع بخشــی محصوالت فردایی روشن تر 

متصور می سازد. برای شركت 
اهتمام جدی تر به صادرات و افزایش ســرمایه جهت تامین نقدینگی برای 
طرح های توســعه هم از راهکارهای نوینی است كه مدیریت برای سالهای 
آتی در برنامه های خود دارد. با اســتمرار این روند جهش گونه در توسعه 
و پیشــرفت در كنار مدیریــت هنرمندانه دكتر قاســملو می توان یکی از 
درخشــان ترین كارنامه ها را برای این شركت بین المللی پیش بینی كرد. 
آنچه در مجمع ســاالنه شركت تبادل شد معنی و مفهوم برند سازی و برند 
شناسی و برند داری و نحوه مدیریت آن بود كه مدیران شركت با چه اندک 
هزینه كرد و چه بزرگ اندیشه ای بخوبی توانسته اند به سرپنجه هنر و تدبیر 
از آن سود ببرند. آری چنین است آگاهی از زمان و شناخت بازار سرمایه.

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــركت بیــن المللــی محصــوالت 
پارس)ســهامی عام( مورخ 1397/10/19 در محل اتاق بازرگاني ، صنایع ، 

گردید.  تشکیل  ایران  و كشاورزي  معادن 
در این مجمع كه با حضور 77/55 درصد ســهامداران حقیقی و حقوقی ، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای ســیدمحمد مدرس نیا 
یزدي بود، كه جنابان سید فاضل هاشمي زاده و رستم خسروي در مقام نظار 
اول و دوم و آقای نیک پوي قاسملو به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره بــه مجمع مربوط به اهم فعالیتهای 
صــورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی بــه 1397/06/31 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونــی، مجمع نشــینان با طنین 
صلــوات خود ضمن  تصویــب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول 

ماده 129 به كار خود پایان دادند.
كوشــا منش به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شــركت و ارقام نگر آریا 

گردید. انتخاب  علی البدل  بازرس  به عنوان 
در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی 
به 1397/6/31 در همان روز مجمع عمومی برگزار شــد به استناد 

از  فعالیت شركت  ، موضوع  العاده  فوق  مصوبه مجمع 
الف( موضوعات اصلي عبارت اســت از :تولید ، ســاختن ، خرید و فروش 
و اجنــاس و بــه طور كلــي معامالت مربوط بــه اجناس مورد اســتفاده 
شــخصي و خانگــي از جمله محصوالت پــاک كننده و شستشــو دهنده 
مانند مواد پــاک كننده مصنوعي و صابون توالت و محصوالت بهداشــتي 
مخصوص توالت و مواد غذایي. ب( موضوعات فرعي عبارت اســت از:انجام 
كلیــه عملیــات و معامالت مالــي و بازرگاني و صنعتــي و خرید و فروش 
مواد اولیه محصوالت بهداشــتي و ســرمایه گذاري در ســایر شــركت ها 

بــه 
الــف ( موضوعات اصلي عبارت اســت از : تولید، ســاخت، خرید، فروش، 
صادرات، واردات و به طور كلي معامالت مربوط به اجناس مورد اســتفاده 
شــخصي، خانگي، صنعتــي و اداري در حوزه محصوالت شــیمیایي، پاک 
كننده، شــوینده، بهداشتي، آرایشي، ســلولزي، مواد و محصوالت غذایي 
و صنایــع وابســته. ب ( موضوعات فرعــي عبارت اســت از : انجام كلیه 
عملیــات و معامــالت مالــي و بازرگاني و صنعتي و خریــد و فروش مواد 
اولیــه و محصوالت بهداشــتي و ســرمایه گذاري در ســایر شــركت ها. 

یافت.  تغییر 
مدیره هیات  پیام 

شــركت بیــن المللــی محصوالت پــارس با بیش از 55 ســال ســابقه و 
برخورداری از واحدهای 195/000 تنی تولید انواع پودرهای لباسشــویی، 
71/000 تنی تولید ســدیم ســلیکات و 21/000 تنی تولید ســولفونیک 
اســید یکی از قطب های صنعت شــوینده در بــازار داخلی و صادراتی به 
شــمار می رود. آمار فروش این شركت در سال مالی گذشته نشان دهنده 
رشــد و بالندگی و تحقیق اهداف تعیین شده می باشد. با كسب حد نصاب 
فروش 189 میلیارد ریال، برای ســومین ســال متوالی مسیر رشد فروش 
را با رشــد 25 درصدی نسبت به ســال مالی قبل ادامه دادیم. در مجموع 
نسبت به ســال مالی 94-93 طی سه سال متوالی به رشد 122 درصدی 
دســت یافته ایم. الزم است یادآوری نماییم كه در طول پنج سال گذشته 
رشــد خرید مصرف كنندگان در بازار محصوالت شــوینده بســیار محدود 
بوده و رشــد فروش شــركت نشــان دهنده موفقیت سیاست های فروش، 
بازاریابی و كسب سهم ار رقبا می باشد. دیگر موفقیت شركت اتمام مرحله 
نهایی افزایش ســرمایه از 400 میلیارد ریال به 515 میلیارد ریال اســت.

هزینه مالی در ســال مالی 97-96 نسبت به فروش 4/45 درصد است در 
حالیکه اگر با درصد مشــابه در ســال مالی قبل از آن مقایسه شود )06/6 
درصــد( كاهش 27 درصدی را نشــان می دهد. با توجه به رشــد فروش 
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شــركت، كاهش درصدی و ریالــی هزینه های مالی نشــان می دهد كه 
وصول مطالبات و پرداخت اقســاط با نظم بسیار خوبی مدیریت شده است.

درخصوص چشــم انداز آتی و چالش های پیشــرو بایــد عنوان نماییم كه 
وضعیت خاص كشــور به لحاظ شــدت تحریم های بانکی و حمل و نقل و 
مشــکالت داخلی از قبیل رشد بی سابقه قیمت ارز و به تبع آن باال رفتن 
قیمت تمام شــده مواد اولیه داخلــی و وارداتی به میزان بیش از 2 برابر ، 
كاهــش فروش اعتباری از طرف تامیــن كنندگان اعم از داخلی و خارجی 
و نیاز شــدید بــه ورود نقدینگی جدید برای تامین ســرمایه در گردش از 
جملــه دغدغه های اصلی مدیران شــركت می باشــد. در زمینه صادرات 
بــا كاهــش قابل توجه ارزش پایه صادراتی كه اخیرا محقق شــده اســت 
امیدواریم بتوانیم به اهداف صادراتی مورد نظر در سال جاری دست یابیم.

عمده ریسك های 
- عدم رشد كافی در توان خرید مشتریان بخصوص در سطح خرده فروشی

- در حــوزه صــادرات عدم تبعیت نرخ ارز از اختــالف نرخ تورم داخلی و 
نرخ تورم كشــورهای مقصد صادرات كه موجــب تقویت رقبای خارجی و 

می گردد. آنها  قیمت های  شدن  جذاب تر 
- ورود رقبای جدید خارجی و بیشــتر شــدن فشــار عرضه در حالیکه در 

ســمت تقاضا رشد كافی اتفاق نیافتد. 
شركت آینده  برنامه های 

- تنــوع تولیدات به لحــاظ نام های تجــاري، نوع بســته بندي و كیفیت 
بازارهاي داخلي و صادراتي محصوالت در 

- افزایش حجم فروش داخلي و صادرات در مقایســه با سال مالي گذشته
- افزایش فروش در زمینه محصوالت میانی نظیر ســولفونیک اسید سدیم 

ت سیلیکا
اجتماعی عملكرد  گزارش 

با توجه به اســتفاده از فــن آوری روز دنیا در بخــش تولید، در حوزه ی 

مســئولیت اجتماعــی به لحاظ صرفــه جویی در مصرف انــرژی ، انطباق 
واحدهــای تولیــد، فنــی و انبــار بــا اســتانداردهای زیســت محیطی، 
اســتفاده ی مجدد از پســاب صنعتــی، اســتفاده همزمان از ســیکلون 
و بــگ فیلتر بــرای جمــع آوری گرد و غبــار و تصفیه هــوای خروجی 
این شــركت تالش نموده اســت بــه وظایف خــود بخوبی عمــل نماید.

در صنعت جایگاه شركت 
شركت در صنعت مواد شوینده فعالیت می كند و جزء هفت شركت برتر تولید 
كننده انواع پودر لباسشویی می باشد. همچنین وضعیت تکنولوژی شركت 
و مقایسه آن با تکنولوژی موجود در سطح كشور و جهان به شرح زیر است.

فــن آوری مــورد اســتفاده در كلیه بخش هــای كارخانه در مقایســه با 
رقبای داخلی از دســتگاههای مــدرن تر با صرفه جویی انرژی بیشــتر و 
اتوماسیون باالتری برخوردار می باشد. در ســطح جهانی نیز این كارخانه 
به دلیل اســتفاده از آخرین تکنولوژی موجود در تولید پودر لباسشــویی 
و نیز ســدیم ســیلیکات از وضعیت مطلوب و قابل قبولی برخوردار است.

شركت درباره  كلیاتی 
شــركت در تاریخ31 تیرماه 1342 با نام شركت ســهامی پراكتراند گمبل 
ایــران و تحت شــماره 8791 در اداره ثبــت شــركتها و مالکیت صنعتی 
ایران به ثبت رســیده اســت. در تاریخ 25 اردیبهشــت مــاه 1347 نام 
شــركت به شــركت ســهامی بین المللی محصوالت پارس و در تاریخ 12 
اســفندماه 1351 انواع آن از ســهامی به ســهامی خــاص و در تاریخ 4 
بهمــن ماه 1355 به ســهامی عــام تبدیل و در تاریــخ 1370 در بورس 
اوراق بهادار تهران پذیرفته شــده است. به موجب مصوبات مجمع عمومی 

فوق العاده مورخ 1390/3/28 صاحبان ســهام اساســنامه جدید شــركت 
مشــتمل بــر 56 مــاده و 11 تبصره جایگزیــن اساســنامه قبلی گردیده 
اســت. فعالیت عمده شــركت طبق ماده 2 اساســنامه عبارتست از تولید 
و ســاخت و خرید و فــروش اجناس و معامالت مربوط بــه اجناس مورد 
اســتفاده شــخصی، خانگی، صنعتــی و از جمله محصوالت پــاک كننده 
و شستشــودهنده ماننــد مواد پاک كننــده مصنوعی و صابــون توالت و 
محصــوالت بهداشــتی مخصوص توالت، مــواد غذائــی و همچنین انجام 
عملیــات مالی و بازرگانی صنعتی و ســایر عملیاتی كه بطور مســتقیم و 
یا غیر مســتقیم مربوط به موضوعات باال می باشــد. توضیح اینکه فعالیت 
شــركت در ســال مالی منتهی بــه 1397/6/31 تولید پودر لباسشــوئی 
)دســتی و ماشینی(، اســید ســولفونیک و سدیم ســیلیکات بوده است. 
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18 بانک در انتظار افزایش سرمایه
بانک ها امروز تبدیل به كالف ســردرگم اقتصاد شده اند؛ از سویي بزرگ ترین 
بازیگــران اقتصادي هســتند و از ســویي بدهــکاران بزرگ دولــت و بانک 
مركزي. بر اســاس آخرین گزارش هاي آماري، بدهي بانک هاي خصوصي به 
بانــک مركزي به 84 هزار و 740 میلیارد تومان رســیده كه این رقم معادل 
35.8 درصد از كل پایه پولي شــده اســت. در این میان وضعیت بانک هاي 
دولتي نیز چندان متفاوت نیســت و در واقع كمبود ســرمایه معضلي اســت 
كــه تقریبا عمده بانک ها را گرفتار كرده اســت. ماجرا هــم از این قرار بوده 
كه این بانک ها ســپرده ها را دریافت كرده اند اما در محل هایي آنها را هزینه 
كرده اند كه اگر نگوییم بازگشــتي ندارد اما پول پرقدرت به حساب نمي آید. 
حجم زیادي از این دارایي ها در پروژه ها و طرح هاي ســاختماني و مال سازي 
صرف شــده كه به گفته كارشناسان در ركود مســکن قفل شده و از سویي 
تســهیالت به كساني داده شده كه یا صوري بوده یا امکان و توانایي بازگشت 
مبالغ دریافتي را ندارند. غالمحســین دواني، مي گوید تقریبا به جز یک بانک 
كه به جاي بنگاه داري مشــغول بانک داري اســت، ســایر بانک ها با شدت و 
ضعف هاي مختلف دچار ریســک هاي باال هســتند. طبق محاســبات دواني، 
از میــان 35 بانک مجــوزدار موجود، حدود 18 بانک دچــار بحران كفایت 
سرمایه هســتند و شــش بانک نیز وضعیتي لب مرز دارند.

تعلل دولت در اصالح بانكي
چند سالي مي شــود كه وضعیت نظام بانکي نقطه 
مركزي نگراني ها قرار گرفته و دولت یازدهم نیز 
از ابتداي شــروع كار بر ســاماندهي آن تأكید 
مي كرد. حــاال مركز پژوهش هــاي مجلس در 
گزارشــي عنوان كرده دولت مهم ترین مقصر 
در به تعویق افتادن اصالح نظام بانکي اســت 
اما نباید به واســطه تعلل دولــت، بانک ها 
را بــا عــدم افزایش ســرمایه 
مركز  هرچند  كرد.  جریمه 
مجلــس  پژوهش هــاي 
كرده  تشویق  را  دولت 
بانک ها  كه ســرمایه 
را افزایــش دهنــد 

امــا واقعیتي كه وجود دارد، این اســت كه بانک هاي دولتــي به دلیل مدل 
كســب وكار غیربهینه به یک موتور تولید زیان تبدیل شــده اند و تا زماني كه 
این موتور تولید زیان متوقف نشــود، با گذشــت زمان اندكي پس از تزریق 
ســرمایه جدید دوباره به وضعیت فعلي بازخواهیم گشت. طبق دستورالعمل 
نســبت كفایت ســرمایه بانک ها و مؤسســات اعتباري ابالغي بانک مركزي، 
بانک هایي كه نســبت كفایت ســرمایه آنها كمتر از ســه درصد اســت، باید 
در 90 روز ســرمایه خــود را افزایــش دهند و در غیر این  صورت مؤسســه 
)بانک( باید منحل شــود اما با وجود این دســتورالعمل به دلیل وجود تعداد 
بــاالي بانک هایي كه درگیر این بحران هســتند، عمال این دســتورالعمل به 
یک متن بدون اجرا تبدیل شــده اســت. اما بار و سنگیني این ناكارآمدي با 
موجودي بانک مركزي مدام در حال جبران اســت و اضافه برداشت ها از بانک 

مركزي به یک چالش جدي در نظام بانکي تبدیل شــده اســت. درحالي كه 
هفت بانک در حال حاضر با نســبت كفایت ســرمایه سه درصد و كمتر از آن 
مشــغول به كار هستند و ســه بانک كه بانک ملي نیز شامل آنهاست، نسبت 
كفایت سرمایه خود را فاش نمي كنند و هیچ اطالعاتي از آنها موجود نیست.

دارایي هاي سمي مشكل ساز شد
بررســي اجمالي صورت هاي مالي ســال 1395)آخریــن اطالعات عملکرد 
ارائه شده( بانک هاي كشور نشــان مي دهد كه در 20 بانک كشور فقط چهار 
بانک نرخ كفایت سرمایه هشــت درصد و بیشتر دارند و 16 بانک و مؤسسه 
اعتباري دیگر نرخي كمتر از هشت درصد دارند. همچنین نرخ كفایت سرمایه 
هفت بانک بین شش تا هشت درصد بوده. نسبت كفایت سرمایه 9 بانک دیگر 
كمتر از شــش درصد است كه با هیچ اســتانداردي مطابقت ندارد. براساس 
اســتانداردهاي »بال یک« حداقل نرخ كفایت ســرمایه یک بانک باید هشت 
درصد باشد كه این نسبت در مقررات )بال دو( به 12 درصد افزایش یافته است. 

بانك هاي پرریسك
غالمحســین دوانــي در این بــاره توضیح داد: بــه اســتناد آیین نامه كفایت 
ســرمایه مســتخرجه از مقررات كمیته بال )كمیته مقررات گــذار عملیات 
بانکداري جهان( نســبت كفایت ســرمایه »حاصل تقسیم ســرمایه پایه به 
مجموع دارایي هاي موزون شــده به ضرایب ریسک برحسب درصد« است كه 
بر اســاس این »ســرمایه بانک و دارایي ها« دو عامل اصلي تعیین نرخ كفایت 
ســرمایه بانک ها بوده كه چنانچه منصفانــه دارایي هاي بانک هاي 
ایرانــي كنکاش شــود، اوال بخــش درخور توجهي از این 
دارایي ها حبابي )غیرواقعي(  اســت؛ مانند مطالبات از 
اشــخاصي كه یا نیستند یا اگر هســتند، انگار كه 
نیســتند.  ثانیا بخش چشــمگیري از دارایي هاي 
بانک ها منجمد یا غیر قابل اســتفاده اســت و 
قابل نقدینگي نیســت و ثالثا سرمایه بانک ها 
در سنوات گذشته از محل سودهاي موهوم 
افزایــش یافته كه ایــن هم حبابي 
اســت؛ بنابراین جدول نســبت 
بانک هاي  در  ســرمایه  كفایت 
اســت! غیرواقعــي  ایرانــي 

بــه گفتــه دوانــي در اكثــر 
پیشرفته،  اقتصاد  با  كشورهاي 
چنانچه بانکي به بحران هاي مالي 
این چنیني برخورد كند، یک صندوق تشکیل 
مي شود و دارایي هاي ســمي را دولت در این صندوق مي گذارد. دارایي هاي 
سمي هم شامل مطالباتي مي شود كه امکان وصول ندارند یا مشکوک الوصول 
هستند. همچنین بدهي هایي هم كه بانک ها دارند، وارد این صندوق مي شود 
و به این ترتیب ترازنامه بانک ها كمي ســامان مي یابد. اما در كشــور ما گزینه 
رفع ورجوع این بحران اضافه برداشــت از بانک مركزي اســت و همچنان این 
دور باطــل ادامه دارد. در واقع بانک ها در دنیــا دو كار انجام مي دهند؛ یکي 
اینکه پول ارزان از ســپرده گذار دریافت مي كنند و با نرخ سود باالتر به عنوان 
وام به متقاضي پرداخت مي كنند. دوم اینکه ســپرده هاي بلندمدت را جذب 
كرده و به صورت كوتاه مدت به اشــخاص تســهیالت مي دهند. اما در اقتصاد 
ایران بانک ها خود با بنگاه داري و امالک داري یک بازیگر اقتصادي هســتند.
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نگاهی به آینده باید داشت
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران یک انبوه ساز به نام

مجمــع عمومی عادی ســالیانه شــركت ســرمایه گــذاري ســاختمان ایران 
)ســهامی عام( مــورخ 1397/10/29 در محل مجموعه نیایش تشــکیل گردید. 
در ایــن مجمــع كه با حضــور 67/81 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، 
اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای  یوســف صفار شــاهرودي 
بود، كــه جنابان محمد بدیعي جاریاني و  روح اله شــریفیان در مقام نظار اول و 
دوم و آقــای حســن پور فرج قاجاري بــه عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالــی منتهی به 1397/06/31 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهــای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 به كار خــود پایان دادند.

مهندس برومند مدیرعامل شــركت در ابتدای گزارش خود با تشریح فضای بازار 
ســرمایه كشــور و معضالت اقصادی موجود اضافه كرد شــركت سرمایه گذاری 
ساختمان در بســیاری از شركت های زیرمجموعه ســاختمانی، سرمایه گذاری، 
مدیریت پروژه عمران و مســکن دارای ســهم بوده و در پروژه های بســیار خوبی 
در چهار گوشــه كشور شریک می باشــد. وی همچنین آخرین گزارش را از اهم 

پروژه های مهم و در دســت اجرا شــركت به سمع و 
نظر ســهامداران رساند. وی ابراز داشت كه بعد از مدت 
ها با پی گیری و رایزنی های گســترده وضعیت معوق 
و بالتکلیف بســیاری از پروژه ها به اتمام رســیده و به 
جد در حال پی گیری قطعی كردن مابقی می باشــیم.

مهندس اســفندیار برومند در فــرازی دیگر ازگزارش 
خــود با اشــاره به مشــکالت اقتصادی كالن كشــور 
كه بانک ها و صنعت ســاخت و ســاز را متاثر از خود 
در حــال ســکون و ركود قرار داده اســت افزود برنامه 
هایمــان برای كســب و انتفاع ســود از بانک اقتصاد 
نوین كه ســهامدار عمده ان هستیم و همچنین پروژه 
هایی كــه در حال ســاخت داریــم در همین فضای 

متاثــر از سیاســت های كلی بازار ســرمایه دچار مشــکالت و معضالتی گردید.
مدیر با تجربه شركت در ادامه با تاكید بر اینکه علی رغم عوض شدن متعدد مدیران 
مسئول دولتی در پروژه های مشترک و بدقولی های مستمر و بدعهدی آنها هرگز باعث 
نشد در تالش و اهتمام مجموعه در حل و فصل قدرالسهم ها و تعارض ها خللی وارد شود.

مهندس برومند با یادآوری این نکته كه شركت به عنوان یک انبوه ساز بزرگ كشوری 
توانسته در خانه دار كردن بسیاری از مردم و توسعه فضاهای تجاری، اداری، رفاهی قدمی 
موثر بردارد این مهم را به عنوان پیشینه با ارزش شركت برشمردكه این مهم می تواند 
در آینده هم به عنوان شناسنامه شركت در كسب اعتبار بهترین سبقه را داشته باشد.
مدیرعامل شركت رایزنی با دوایر دولتی جهت به سامان رساندن پروژه های مشترک 
و حل و فصل اختالف، برگزاری جلسات متعدد با بانک ها در جهت دریافت وام برای 
اخذ پروژه های جدید، تعریف پروژه ای مستقل برای شركت، سامان بخشی فروش 
واحدها و مذاكره با مقاالت دولتی باالدستی و نمایندگان مجلس جهت تعیین تکلیف 
تسهیالت دریافتی و تسهیل شرایط پرداخت را از دیگر فعالیت های انجام شده در 
سال مالی مورد گزارش برشمرد كه در سال آتی نیز پی گیری مجدانه خواهد شد.

مهندس شــاهرودی كه ریاســت هیات مدیره شــركت را عهده دار اســت و به 
مثال مهندس برومند و مهندس قاجاری از اســتون های صنعت انبوه ســازی و 
ســاخت و ساز در كشــور می باشد، نیز با اشــاره به اینکه كیفیت مقررات حاكم 
بر بازار صنعت ســاخت و ســاز بســیار ناقص بوده و این ناقص و ابتر بودن قوانین 
در قراردادهای مشــاركتی با دولت یا ســازمان های حاكمیتی كه با عوض شدن 
وزیر یا مســئول تصمیم گیر كه در نتیجه تصمیماتشــون دســتخوش تغییرات 

180 درجه ای می گردد بســیار بیشتر به چشــم می آید و كار را مشکل تر می 
كند. وی ابــراز امیدواری كرد بــا ورود جدی نهادهای ناظر و نگاه كارشناســانه 
بــه این صنعــت و ظرافتهای آن این مشــکل ســوء مدیریتی نیز حــل گردد.

پایــان بخش گزارش مهنــدس برومند اعالم این نکته بود كــه با در نظر گرفتن 
شرایط سیاسی و اقتصادی حاكم در كشور و تحریم اقتصادی تحمیلی، شركتهای 
خانواده ســاختمان به جهت مقابله با چالش های موجود در صنعت ســاختمان و 
بازار ســرمایه با مدیریت صحیح و شناســایی ریســک های حاكــم در تغییرات 
نرخ ارز و بهره بانکی و قیمت تمام شــده صنعت ســاختمان و خدمات فناوری و 
اطالعات اقدام نموده و تحلیل و بررســی آنها را بصورت یک برنامه اســتراتزیک 
در دســتور كار قرار داده اســت و امیدوار اســت با تالش و جلسات كارشناسی و 
مدیریتی بتوانیم فرآیندهای ریســک های موجود در شــركت و خانواده سرمایه 
گــذاری ســاختمان ایران را بهبود بخشــیده و در نتیجه كاهش ریســکها، بهره 
وری بیشــتری ایجــاد نمــوده و تهدیدهای فــوق را به فرصت تبدیل ســازیم.

پیام هیات مدیره
چنانچه در پیام ســال پیش اظهار گردیده دو سد بازدارنده فعالیتهای موثر شركت 
كه خارج از حیطه اختیارات آن اســت معرفی گردید، متاسفانه كماكان شركت با 
این دو سد بازدارنده مواجه هستند اول ركود عمیق در 
حوزه مسکن و ساختمان است كه علیرغم رونق ظاهری 
آن، طی چندماه از سال مالی گذشته، ادامه یافته است 
و با توجه به آثار ناشــی از نوسانات كندی ارز و افزایش 
قابل توجه قیمت تمام شده ساختمان، كماكان ادامه دار 
خواهد بود این امر موجب برهم خوردن تمام برنامه های 
پیش بینی شده برای فروش واحدهای تجاری و مسکونی 
در مالکیت شــركت گردید و به همین دلیل در برنامه 
سال آتی پیش بینی فروش واحدها بعنوان یک مسئولیت 
جدی، در پیش بینی بودجه منظور نگردیده كه شركت را 
متحمل قبول تعدیل در فرض ادواری نموده و سهامداران 
را با زیان احتمالی مواجه ســازد. ســد دوم نیز كماكان 
خودنمایی می نماید، ادامه وضعیت نســبتا نامقبول بانک ها است كه شامل بانک 
اقتصاد نوین بعنوان اصلی ترین و بزرگترین دارایی گردیده و قابل پیش بینی است كه 
مادامی كه احتساب ذخیره مورد نیاز براساس الزامات قانونی ادامه یابد، بهره وری از 
سهامداران بانک اقتصاد نوین مقدور نبوده و بانک ظرف چند سال آینده نتواند به سود 
نشسته و بخشی از مشکالت شركت را برای تعریف پروژه های جدید و پوشش هزینه 
ای ناشی از دریافت تسهیالت را پوشش دهد. هیات مدیره امید دارد كه با پشتوانه 
حمایت سهامداران گرامی و بهره گیری از مصوبه مجلس شورای اسالمی درخصوص 
تعیین تکلیف تسهیالت دریافتی و تسهیل شرایط پرداخت بتواند، ضمن حفظ وقایق 
نزد بانک ها و جلوگیری از فروش آنها به فرصت تازه ای برای طراحی راههای تازه و 
حوزه های فعالیت متنوع برای رسیدن به نتایج مورد انتظار سهامداران دست یابد. 

برنامه های آینده شركت
تمركز بر روی تعیین تکلیف تسهیالت بانکی دریافتی شركت، اصلی ترین اقدامی 
است كه در صورت رســیدن به نتیجه مطلوب راه را برای اقداماتی اساسی، بویژه 
در حوزه حضور موثرتر در بازارهای متنوع پیش بینی شــده در اساسنامه شركت، 
اعم از ســاخت و ســاز و مالی فراهم می آورد. طبق روال سنوات پیشین، استقرار 
نظامهای نوین روشــهای تامین مالی، استمرار نظام ارزیابی پروژه ها كماكان جزو 
وظایف ذاتی شركت خواهد بود. تعیین تکلیف تسهیالت دریافتی در سالهای قبل 
با توجه به مصوبه 14 آذرماه 97 مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی جزئیات 
طرح اصالح قانون بودجه ســال 97 به نحو شایســته ای كه مدنظر قانون گذار در 
حذف بهره مركب از محاسبات باقیمانده تسهیالت دریافتی است، میسر خواهد بود.
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کوثر هديه  هاي  رت  کا ه  ر ا جشــنو دومين  ز  غا آ

شد رونمايي  کوثر  کارت  مربي 

دومیــن دوره جشــنواره كارت های هدیه موسســه اعتبــاری كوثر از تاریخ دوشــنبه اول بهمن ماه آغاز و تــا پایان تیر ماه 
1398 با اهداء جوایز ارزنده ادامه خواهد داشــت. دومین دوره این جشــنواره با هدف تشویق و ترغیب مشتریان و هموطنان 
گرامــی بــرای خرید كارت های هدیه كوثر و اهداء جوایز ویژه از ابتدای بهمن ماه ســال جاری آغاز خواهد شــد. بر اســاس 
این گزارش؛ مشــتریان محترم مــی توانند با خرید یا دریافت كارت هدیــه از خریداران در بازه زمانی مورد اشــاره در قرعه 
كشــی های ماهانه شــركت نموده و یکی از برندگان خوش شــانس دومین جشــنواره كارت های هدیه موسســه اعتباری 
كوثر باشــند. مشــتریان گرامی می توانند جهت كســب اطالعات بیشــتر به هر یک از 352 شعبه موسســه اعتباری كوثر 
در سراســر كشــور مراجعه نموده و یا با شــماره تلفن 42830 - 021 تماس حاصل نمایند. شــایان ذكر است؛ اولین دوره 
جشــنواره كارت های هدیه موسسه اعتباری كوثر از اســفند ماه 1396 آغاز و با اهداء جوایز در خرداد ماه 1397 پایان یافت.

کوثر ری  عتبا ا موسســه  ر  د ر  ذ آ ول  ا ز  ا ها  ه  سپرد ســود  جديد  نرخ  ل  عما ا
بیست و ســومین هم اندیشی سراسری 
معاونین و مدیران موسسه اعتباری كوثر 
با حضور قائم مقام مدیرعامل، معاونین و 
مدیران حوزه مركزی و مدیران استان ها 
در محل ساختمان حوزه مركزی موسسه 
برگزار شــد. جواد فهیمی پور سرپرست موسســه در این هم اندیشی سراسری با اشاره به 
رعایت نرخ های مصوب بانک مركزی گفت: رعایت كامل بخشنامه ها و قوانین ابالغی بانک 
مركزی همواره در موسسه كوثر مورد تاكید است و در مباحث نرخ سود، كامال تابع قوانین 
ابالغی بانک مركزی هستیم .ضمناً سود حساب های كوتاه مدت به صورت ماه شمار از طرف 
بانک مركزی با عنایت به مصوبه شــورای پول و اعتبار ابالغ گردید كه بانک ها می بایست 

از ابتــدای بهمن ماه این ابالغیــه را رعایت نمایند. وی افزود: دكتر همتی رئیس كل بانک 
مركزی در جلســه اخیر خود با مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری از برخورد بانک 
مركزی با متخلفین در پرداخت سود غیر متعارف خبر داد . عضو هیئت مدیره موسسسه 
اعتباری كوثر اظهار داشــت: قطعاً بانک ها و موسسات اعتباری كه نرخ جدید سپرده ها را 
رعایت ننمایند دچار عدم تعادل در دو بخش تجهیز و تخصیص منابع خواهند شد. قائم مقام 
مدیرعامل موسســه اعتباری كوثر بیان داشت: امیدواریم با این تصمیم بانک مركزی ثبات 
در منابع بانکی ایجاد شود و نظام بانکی با توجه به تاكیدات مقام معظم رهبری نسبت به 
تقویت هرچه بیشتر ارزش پول ملی اهتمام ویژه ای داشته باشد. همچنین مصطفی امجدیان 
معاون بازاریابی و اموراســتان ها ضمن ارائه گزارش عملکرد استان ها و شعب در خصوص 
جذب و ســرانه منابع، نســبت به برنامه ریزی جهت جذب منابع ارزان قیمت تاكید كرد.

کاشان تيســم  و ا نجمن  ا ز  ا ثر  کو يت  حما
همایش معلوالن اوتیسم شهر كاشان با حضور دكتر سید جواد ساداتی نژاد نماینده مردم كاشان در مجلس شورای 
اسالمی، حسین مقني رئیس آموزش و پرورش و مریم خیامی پور مدیر عامل انجمن اوتیسم كاشان، جمعی از 
خیران و نیکوكاران و حمایت موسسه اعتباری كوثر برگزار شد. مریم خیامي پور مدیر انجمن اوتیسم كاشان در 
همایش››از نگاهم بخوان‹‹ گفت: بیماري اوتیسم همانند دستگاه موسیقي است كه وقتي كوک نباشد صداي ناهنجاري 
خواهد داشت. حسین مقني رییس آموزش و پرورش كاشان نیز در این همایش با تقدیر از حمایت هاي موسسه 
اعتباری كوثر، خیرین كاشاني و تالش هاي رئیس انجمن اوتیسم كاشان از افتتاح نخستین مدرسه اوتیسم استان 
اصفهان در كاشان خبر داد و افزود:  مدرسه اوتیسم كاشان نخستین مدرسه اوتیسم در استان اصفهان و دومین 
مركز اوتیســم در كاشان اســت كه تا پایان دی ماه با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش افتتاح و راه اندازي مي 
شــود. بر اساس این گزارش، موسسه اعتباری كوثر در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی خود با حمایت از 
كودكان اوتیسم كاشان امیدوار است گامی در جهت بهبود روحیه و توانبخشی این دسته از معلوالن برداشته باشد.

آیین نکوداشت مربیان برتر كشور در سال 1396 و رونمایی از 
طرح مربی كارت كوثر با حضور دكتر مسعود سلطانی فر وزیر 
ورزش و جوانان، مصطفی كواكبیان نماینده مردم تهران، ری، 
شمیرانات و اسالمشهر در مجلس شوراي اسالمي، بیژن ذوالفقار 
نسب رئیس كانون مربیان فوتبال كشور، علی نجفی سرپرست 

مدیریت شعب شرق استان تهران و جمعي از پیشکسوتان و 
مربیان فوتبال كشور در تاالر قلم كتابخانه ملي ایران برگزار شد.
دكتر مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در این مراسم 
گفت: تجلیل از مربیان و پیشکســوتان در عرصه فوتبال و 
همچنین در سایر رشته های ورزشی كه موفقیت هایی را كسب 
كرده اند باید تدوام داشته باشد. سال 97 سال پر رویدادی برای 
ورزش كشور ما بود و اگر ما توانستم به موفقیت هایی دست 
پیدا كنیم به خاطر تالش و زحمات شما مربیان بوده است.

علي نجفي سرپرست مدیریت شعب شرق استان تهران ضمن 
ارائه گزارشــی از فعالیت های صورت گرفته توسط موسسه 
اعتباری كوثر در امر ورزش اظهار داشت: موسسه اعتباری كوثر 
در راستای ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی، هدف گذاری 

خود را در حمایت از تیم های مطرح فوتبال كشور از جمله 
پرسپولیس، استقالل و تراكتور سازی تبریز قرار داده است.
نجفی افزود: در راستای حمایت از جامعه ورزشی كشور، طی 
برگزاری جلســات متعدد با كانون مربیان فوتبال كشور و بر 
اساس نیازسنجي ها و تعامالت صورت گرفته، توافق اولیه جهت 
اجــرای طرح مربي كارت كوثر با هدف ارائه خدمات ویژه به 
جامعه فرهیخته و ارزشمند مربیان فوتبال كشور در دستور كار 
قرار گرفت، و امروز شاهد به ثمر نشستن این طرح می باشیم.
بر اســاس ایــن گــزارش، در پایــان این مراســم ضمن 
معرفــي و تقدیــر از مربیان برتر كشــور در رشــته هاي 
مختلف فوتبال، فوتســال، فوتبال ســاحلي و فوتبال پایه 
آقایــان و بانوان از طــرح مربی كارت كوثر رونمایی شــد.

هستيم مشــتريان  تجربه  بهبود  دنبال  به  کوثر  موسســه  شعب  در 
مراســم تکریم و معارفه مدیریت شــعب استان آذربایجان شــرقی با حضور جواد فهیمی 
پور سرپرســت موسســه اعتباری كوثــر، جمعی از معاونیــن و مدیران حــوزه مركزی، 
مسئولین اســتانی، مدیران دوایر و روســای شعب استان آذربایجان شــرقی برگزار شد.

جواد فهیمی پور سرپرست موسسه كوثر با اشاره به پیچیدگی های شرایط امروز وضعیت 
بانکداری اظهار داشــت: قانون عملیات بانکداری بــدون ربا به عنوان میثاق نامه بانکداری 
شناخته می شود و همه افرادی كه به نحوی با صنعت بانکداری در ارتباط می باشند قبل 
از هر چیز می بایســت قوانین و الزامات آن را مطالعه و نسبت به اجرای آن متعهد باشند.

فهیمــی پور افزود: همه چیز از خواســت مشــتری آغاز می می گردد. در این مســیر با 
توجــه به تحوالت و مباحث مشــتری مداری همگام با پیشــرفت های فناورانه ســبب 
ایجاد پدیده ای به نام كالن داده )Big Data( گردیده اســت كه ســاز و كارهای تجربه 
ارائه خدمات به مشــتریان را بهبود بخشــیده و بازدهی عملیاتی بانک را افزایش می دهد.
در پایان مراسم حکم انتصاب احد روشن ضمیر مدیر جدید شعب استان آذربایجان شرقی موسسه 
اعتباری كوثر به وی ارائه و از تالش های محمدرضا آهن تن در زمان تصدی این مدیریت با اهداء 
لوح سپاس تقدیر شد. جوان گرایی در كوثر محصول پیاده سازی نظام مدیریت دانش است
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پارس آریان
دکترین امین تفرشی در سخت ترین روزهای اقتصادی
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مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت ســرمایه گذاری پارس آریان)سهامی عام( مورخ 
1397/10/12 در محــل دانشــگاه خاتم تشــکیل گردید.  در این مجمــع كه با حضور 
95/12 درصــد ســهامداران حقیقی و حقوقــی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگــزار گردید، ریاســت مجمع 
برعهده آقای مجید قاســمي بود، كه جنابــان مجتبي كباري و آرش بــه داش در مقام 
نظــار اول و دوم و خانــم  صدیقــه نعیمیان  بــه 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 استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول 

مــاده 129 به كار خود پایــان دادند.
پیام هیئت مدیره 

سـال 1396 نخسـتین سـال اجـرای 
قانـون برنامـه پنـــج سـاله ششـم 
توســـعه اقتصـــادی ، اجتماعـی و 
فرهنگـی جمهـــوری اسـامی ایـران 
بـود كـه توسـط مقـام معظـم رهـری 

سـال » اقتصـاد مقاومتـی ، تولیـد و اشـتغال » نامیـده شـد. اجـرای برنامـه ششـم توسـعه 
كشـور در شرایطـی آغـاز شـد كـه سـال هـای آخـر برنامـه پنجـم بـا تشـدید فشـارهای 
ظالمانـه بیـن المللـی علیـه اقتصـاد كشـور همـراه بـود . از ایـن نظـر تحقـق رشـد 3/7 
درصـدی در تولیـد ناخالـص داخلـی كشـور اهمیـت باالیـی داشـت . هیــأت مدیــره 
شركــت تــالش نمــود بــا برنامــه ریــزی هــای وســیع بمنظــور تــداوم ارزش 
آفرینــی در زنجیــره تولیــد ارزش در گــروه مالــی پاســارگاد رســالت خــود را مبنــی 
بــر مدیریــت بهینــه ثــروت ســهامداران گــروه بــا توجــه ویــژه بــه مســؤولیت 

هــای اجتماعــی بــه انجــام برســاند. 
بـــا الطـاف الهـی و همراهـی شـــا سـهامداران عزیـز شركـت موفـــق شـد در سـال 
1396 بـــه درآمـدی بالـغ بـر 1/067/103 میلیـون ریـــال دسـت یابـد كـه سـودی 
خالـص معـــادل 23/545 میلیـون ریـال را بـه همـــراه داشـته اسـت. البتـه بـا گـذر 
از شرایـــط سـخت سـال هـای گذشـته و بـا بـــه بارنشستـن سرمایـه گـذاری هـای 
بلندمـدت صـــورت گرفتـه، امیدواریـم تبلـــور ارزش هـای بنیادیـن محقـق گشـته 
در سـاختار گـروه مالـی پاســـارگاد، عملکـرد بسـیار مطلـوب تـری از نظـرسـودآوری 
در ســـال هـــای پیـش رو بـرای شـا ســـهامداران عزیـز بـه همـــراه داشـته باشـد .

چشم انداز شركت
چشم انداز شركت سرمایه گذاری پارس آریان )افق 1410( عبارت است از : توسعه و راهبری 

» گروه مالی پاسارگاد« به منظور:
- كسب جایگاه معتبرترین و قوی ترین گروه مالی و مدیریتی متعلق به بخش خصوصی ایران 

در منطقه خاورمیانه با فعالیت بین المللی
- كسب جایگاه شایسته در بین 50 شركت برتر جهان

بیانیه ماموریت
شركت سرمایه گذاری پارس آریان با تکیه بر توانمندی سرمایه انسانی كارآمد و متخصص 
و بهــره گیری از مدیریتی خالق و نواندیش، خود را متعهد مــی داند كه با خلق ارزش و 
مطلوبیت برای كلیه ذینفعان، بســتر الزم را برای رشــد و تعالی همه جانبه شــركت و 
گروه مالی پاســارگاد فراهم نموده و ضمن تالش در جهت توســعه پایدار در ابعاد ملی و 
بین المللی، در رشــد و شکوفایی اقتصادی میهن اسالمی به نحو موثری مشاركت نماید.
انسجام مدیریت، همدلی با سهامداران و تشکیل سبد متنوع و متوازنی از سرمایه گذاری های 
ارزنده ، دست مایه حركت شركت در بهره گیری بهینه از منابع موجود قرار گرفته و ضمن 

تاكید بر انجام مسئولیت های اجتماعی و حفاظت از محیط زیست، شركت تالش می كن تا با 
بکارگیری فن آوری های روزآمد، حضوری مثبت ، سازنده و اثربخش در اقتصاد ملی داشته باشد. 

ارزش های شركت
- التزام به ارزش های اسالمی

- بــاور بــه ســرمایه انســانی كارآمــد بــه عنــوان مهمتریــن ســرمایه شــركت
- پایبنــدی به اصول قانونی و اخالقی جامعه و رعایت اســتانداردهای ملی و بین المللی

- پیروی از استانداردها و اخالق حرفه ای
- احترام و اعتماد متقابل - نظم و انضباط كاری - شایسته ساالری

- صداقت، امانت و رازداری - خالقیت و نوآوری - چابکی و انعطاف پذیری 
- توانمندسازی و ارتقای سطح دانش سازمانی با استفاده از دانش روز بین المللی

- مسئولیت پذیری اجتماعی 
- باور همدلی ، كار گروهی و مشاركت

- تفکر پیشرو
- تعهد به تعالی در تمامی ابعاد سازمان

- عشق و وفاداری به »گروه«
- تعادل بین كار و زندگی

- تکریم مشتریان و ذی نفعان
- وجدان كاری و پاسخگویی 

اقتصاد جهان در سال 1396 )2018- 2017(
تحوالت اقتصادی در حوزه كشورها

سال 2017 شاهد فراز و نشیبهای بسیاری در مناطق جهان و بخش های مختلف اقتصاد بود 
كه تمامی آنها به نوعی مرتبط با مسائل سیاسی و یا تحت تاثیر مستقیم تصمیم گیری های 
سیاسی بوده است اما در مجموع اقتصاد جهان توانست رشد 3/8 درصدی را در سال 2017 
به ثبت رساند. در این سال مواد خام در بازارهای جهانی شاهد رشد قیمت بودند و امیدواری به 
بهبودوضعیت اقتصادی كشورها، منجر 
به رشد شاخص های مالی شد. در سال 
2017 ، شاخص بالتیک كه به عنوان 
معیاری برای ســنجش رشد جهانی 
استفاده می شود به باالترین سطح خود 
طی چهار سال رسید كه نشانه ای از 
رشــد اقتصا جهانی بود. رشد سرمایه 
گذاری در اقتصادهای توسعه یافتهف تداوم رشد در اقتصادهای نوظهور قاره اسیا، برگشت 
ثبات به قاره اروپا و نشانه های بهبود در كشورهای صادركننده مواد خام از عوامل پشتیبان 
رشد اقتصاد جهان بود. ادامه تاثیرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، افزایش نرخ بهره در آمریکا 
و شروع جنگ تجاری بین آمریکا، چین و سایر شركای آن از دیگر اتفاقات سال 2017 بود.
با وجود خوش بینی ها در ســال 2017، وضعیت بدهی های كشــور چین در این ســال 
نگــران كننده بود، میزان بدهی های چین از زمان بحران مالی تاكنون چهار برابر شــده، 
البته با اینکه این میزان بدهی باعث آشــفتگی در بازارهای جهانی نشــده است، صندوق 
بین المللی پول هشــدار داده اســت كه بدهی های چین در مقایسه با قواعد بین المللی 
باالســت. هم چنین ســال 2017 شاهد گســترده شــدن پدیده ای به نام ارزهای رمز 
نهــاد بود كه باعث بحــث های زیادی پیرامون نقش پول مجازی در اقتصاد جهان شــد.

تاریخچه
شركت ســرمایه گذاری پارس آریان )ســهامی عام( در آغاز با نام شركت سرمایه گذاری 
گروه صنعتی مینو)ســهامی خاص( در تاریــخ 1381/7/10 در اداره ثبت شــركت های 
تهران به ثبت رســید. در تیرماه ســال 1384 این شركت توسط موسسان بانک پاسارگاد 
و به منظور تشــکیل یک شــركت مادر برای گروه مالی پاســارگاد خریــداری و پس از 
انتخاب اعضاء جدید هیات مدیره و با تشــکیل مجامع عمومی فوق العاده نام شــركت به 
شــركت ســرمایه گذاری پارس آریان تغییر یافت و سرمایه شركت نیز طی دو مرحله به 
یک هزار و دویســت میلیارد ریال افزایش یافت. تبدیل نوع شــركت از سهامی خاص به 
ســهامی عام نیز از جمله اقدامات بعدی بود. سرمایه شركت سرمایه گذاری پارس آریان 
در تاریخ تهیه این گزارش ، 19/817 میلیارد اســت. بدین ترتیب شركت سرمایه گذاری 
پــارس آریان یکــی از بزرگ ترین هلدینگ های مالی در كشــور محســوب می گردد.
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نوسا با گذار از مشکالت گذشته امیدوار به آینده

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــركت نوســازی و 
ســاختمان تهران )ســهامی عام( مــورخ 1397/10/26در محل مركز 
همایش هــای بین المللی نیایــش، مجموعه نیایــش برگزار گردید.
در ایــن مجمع كــه با حضــور 70/88 درصد ســهامداران حقیقی و 
حقوقــی، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگــزار گردید، ریاســت مجمع بر عهده 
آقای اســفندیار برومند رئیس هیأت مدیره شــركت بود، كه جنابان 
محمد بدیعي جاریاني و حســن پور فرج قاجــاري در مقام نظار اول 
و دوم و آقــای محمد غالمي به عنوان دبیــر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه بــا قرائت گــزارش هیأت مدیره بــه مجمع مربــوط به اهم 

پذیرفتــه  صــورت  فعالیتهــای 
در طــی ســال مالــی منتهــی به 
1397/06/31 و پــس از اســتماع 
قانونی،  بازرس  و  گزارش حسابرس 
مجمــع  ضمن تصویــب صورتهای 
مالــی و تنفیذ معامالت مشــمول 
ماده 129 به كار خود پایان دادند.
از  كــه  شــاهرودی  مهنــدس 
مدیران با ســابقه صنعت ســاخت 
و ســاز در كشــور بــوده و خود از 
مؤسســین شركت نوســا و برخی 
از دیگــر شــركتهای ســاختمانی 
می باشــد در ابتــدای گزارش خود 
با تشــریح بازار ســرمایه كشور از 
راند  و معضالتی ســخن  تنگناهــا 

كــه فضــای اقتصادی كشــور را خصوصاً در عرصه ســاخت و ســاز 
در ســالیان گذشــته دســتخوش تاثیرات شــدید قرار داده اســت.
وی با بیان اینکه علی رغم تحرک اولیه در شــش ماهه اول سال مالی 
مورد گزارش در بحث مســکن كه شــاهد افزایش صــدور پروانه های 
ســاختمانی و كم و بیش رونــق در این صنعت بودیم متأســفانه در 
شــش ماهه دوم سال مالی با توجه به تحریم ها و نوسان شدید قیمت 
ارز شــاهد بودیم كه این صنعــت به ركود رفته و رونقــی كه انتظار 
می رفــت در فضای اقتصادی كشــور وضعیت ســاخت و ســاز را نیز 
متأثر ســازد به ســخت ترین نحو بر این صنعت اثرات منفی گذاشت. 

به گفته ایشــان سیاســت انقباضی بانکها در ارائه تســهیالت بخاطر 
مشــکالت حــادث و توقف پروژه هــای عمرانی و مســکونی و كمبود 
نقدینگی باعث شــد كه در دو یا ســه ســال اخیر سخت ترین شرایط 
را شــركتهای انبوه ساز در صنعت ســاختمان متحمل شوند كه با این 
روند در شــش ماهه دّوم ســال مالــی جاری این معضــل پر رنگ تر 
از همیشــه ســایه تهدید را باالی سر شــركت های انبوه ساز قرار داد.

مدیر عامل مجموعه با اعالم اینکه خط قرمز من و هیأت  مدیره شركت 
رعایت صـــرفه و صالح سهامـداران شركت میباشدكه اعالم داشت در 
سال گذشــته بدقولی نهادهای دولتی و عدول از قول و توافقنامه های 
بعمل آمده كه برای مجموعه گرفتاری بسیاری ایجاد كرده است اضافه 
با بیشــترین  كرد، من و همکارانم 
تــالش و تحمل این دشــواریها به 
دنبال احقاق حــق و اثبات دارائی 
خود و ذینفعان شــركت در تمامی 
توافقــات و در هــر دادگاه صالحه 
برای رعایت حقوق منتسبه شركت 
نوسا بوده ایم. مدیرعامل این شركت 
فعال در صنعت ساختمان در بخش 
اقدامات  اظهــارات خود  از  دیگری 
الزم جهــت تهیــه و تدوین طرح 
از  افزایش سرمایه شركت  توجیهی 
محل مــازاد تجدید ارزیابی دارائیها 
مهم  دســتاوردهای  مهمتریــن  را 
مدیریــت در ســال مالی گذشــته 
برشــمرد و اضافــه نمــود اجرائی 
كردن این افزایش ســرمایه كه هم در جهت اصالح ســاختار مالی و 
هم در راســتای تجدید اعتبار و وجهه شــركت در صنعت بسیار حائز 
اهمیت اســت باعث می شــود كه در دریافت تسهیالت، اعتبارسنجی 
و همچنیــن تامین نقدینگــی الزم و اجرای ســریعتر انجام عملیات 
ساختمانی در پروژه های شــركت قدم های ارزشمندی برداشته شود.
مدیرعامل شركت نوسا در ادامه توضیحاتی پیرامون وضعیت پروژه های 
بزرگ شـــركت از جمله ظفر، نوساكیش و پروژه های پردیس و... ارائه 
كرد و افزود برای هر كدام از پروژه های در دست اجرا با جدیت و همیت 
دو اصل را مدنظر قرار دادیم، اصل اول دریافت قدرالســهم منطقی كه 
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منافع شــركت را تأمین سازد و اصل دّوم در نظرگرفتن برنامه ای برای 
به سامان رسیدن پروژه هایی كه منابع مالی شركت در آن درگیر است.
مهندس شــاهرودی به پی گیری مجدانه از تیم هــای حقوقی و مالی 
شركت در مورد مسائل حقوقی شركت ازجمله پرونده مطروحه دادگاه 
كیــش و همچنین پرونــده  پروژه نگین پردیس اشــاره نمود و اضافه 
كرد در حالی كه پیگیری این پرونده ها بشــدت مدیریت شــركت را 
درگیر و با حواشــی و چالشهای بســیاری روبرو ساخته است ولی به 
رعایت صرفه و صالح شــركت و ذینفعــان و اخالق حرفه ای معتقدیم 
علی رغم تمام فشــارهایی كه به تیم مدیریت شــركت وارد می شــود 
بایــد با تمــام توان برای احقــاق حق قانونی مجموعــه تالش كرد و 
باید منافع ســهامدار و ذینفع و شــركت را اولویــت اول خود بدانیم.
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شــركت تســریع در نهائی شدن موارد 
باقیمانده از توافقات با ســازمان ملی زمین و مسکن و ادارات كل راه 
و شهرســازی استانها در رابطه با پروژه های ظفر، نگین پردیس، الهیه، 
لواســان و آفتاب تبریز و تکمیل و تحویل پروژه ظفر، در كنار اجرائی 
نمودن افزایش ســرمایه را اصول برنامه های خود در ســال مالی آتی 
برشمرد و ابراز امیدواری كرد با این تدابیر اندیشیده شده شركت  بتواند 
در سال مالی آتی گزارش جامع و پربارتر را به سهامداران تقدیم سازد.
در بخشــی از گزارش مدیرعامل اعالم به این نکته نیز اشــاره شد كه 
مدیریت مجموعه نوسا و هلدینگ ساختمان مجدانه در تالش است تا 
برای چشــم انداز آتی شركت نوســا آینده بهتری را رقم زند و در این 
راستا اشاره نمودند كه بخشودگی دیركرد وام های دریافتی، اصالح نحوۀ 
محاسبات نرخ سود تسهیالت دریافتی از بانک ها و قوانینی كه توسعه 
كسب و كار را تسهیل بخشند می تواند همان كمک و فرصتی باشد كه 
بیشتر از هر روزی صنعت ساختمان كشور بدان نیاز دارد و برای تهیه و 
تدوین و اجرائی شدن و ابالغ این راهکارها باید مسئولین هرچه زودتر 
به ایــن مهم ورود نموده و با تصویب قوانین و بســترهای حمایتی از 
صنعت ســاختمان كشور به عنوان محركه پیشرفت اقتصادی و توسعه 
كســب و كارها حمایت درخور از این صنعت اشــتغال زا داشته باشند.

ایشــان یادآور شــدند در ســال 97 اگر شــاهد ســقوط ارزش پول 
ملــی و بــاال رفتن نــرخ ارزهــای خارجــی نبودیم كــه باعث باال 
رفتــن قیمــت كاالهــا و افزایــش چندبرابــری بهــای تمام شــده 
پــروژه هــا گردیــد بالشــک رونق بــازار خیلــی بهتر از ایــن بود.
مهندس شــاهرودی كه در شــركت های انبوه ســازی ایجــاد محیط، 
پارس فراساز، سرمایه گذاری ســاختمان ایران، آبادگران ایران كیش، 
ســرمایه گذاری خانه گســتره تکنیکان و بســیاری از شــركت های 
بزرگ انبوه ســازی و ســاختمانی در كســوت مدیرعاملی و عضویت 
هیأت مدیره حضور داشته اســت، پیرامون آخرین وضعیت پروژه های 
شــركت گفت: ادامه عملیات و تکمیل پروژه مســکونی ظفر با جدیت 
پیگیــری میشــود و توافقات نهایی با ســازمان ملی زمین و مســکن 
پیرامون مســائل فی مابین و افراز قدرالســهم بعمــل آمده و در مورد 
ســایر پروژه های مشــاركتی، چارچوب های اصالحــی جدیدی برای 
تعیین قدرالســهم شــركت و یا تســویه حساب توســط كارشناسان 
منتخب در دســت بررســی می باشــد. در مــورد پروژه بزرگ نوســا 
كیش نیز كه پس از فســخ یکطرفه قرارداد توســط ســازمان مناطق 
آزاد كیش با اعتراض جدی و تجدیدنظر خواهی توســط نوســا مواجه 
گردید به جدیت دفاع شــركت در دادگاه در حال پیگیری می باشــد.

مهنــدس شــاهرودی در ادامــه، مطالعــه و بازنگــری درخصــوص 
جدیــد  فرصت هــای  و  موجــود  ظرفیت هــای  بــه  توجــه 
ســرمایه گــذاری را از اهــم برنامه هــای آتــی شــركت برشــمرد.
شــایان ذكر اســت كــه پروژه های آســمان ونــک، آفتــاب تبریز، 
پاســارگاد كیــش و مهــر و نگین پردیــس و الهیه تهــران از جمله 
پروژه های تکمیل شــده شــركت نوســازی و ســاختمان تهران بوده 
كــه مورد بهــره برداری قــرار گرفته و امید اســت كه بــا رونق در 
اقتصــاد كشــور شــاهد تکمیل پــروژه هایــی از این قبیل باشــیم.

با كســب نتایج حاصل از اقدامات و تالشــهای بعمــل آمده درخصوص 
موارد مندرج در این گزارش ، مدیریت شــركت امیدوار اســت در برنامه 
های ســال آتی خود بشــرح زیر به كســب نتایج مطلــوب نائل گردد:

الف- موارد حقوقی
1- پیگیری دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان موضوع اعالم فسخ قرارداد 
فیمابین با ســازمان منطقه آزاد كیش از سوی سازمان مذكور در جهت 

اخذ رأی بنفع شركت از دادگاه.
2- ادامه روند مذاكرات با مســئولین سازمان منطقه ازاد كیش بمنظور 
حصول تفاهم در راستای حفظ منافع و حقوق سهامداران شركت از بابت 

پروژه نوسا كیش.
3- ادامــه اقدامــات حقوقــی علیــه بنیاد تعــاون ناجا و شــركتهای 
زیرمجموعه در رابطه با تســهیالت دریافتی از بانک قوامین در رابطه با 
پروژه 1100 واحــدی پردیس با توجه به ارجاع موضوع به كارشــناس 
منتخب دادگســتری و انصراف هیات داوری در سال مالی مورد گزارش.
4- پیگیری و اخذ نظر هیات 4 نفره كارشناسان رسمی دادگستری منتخب 
شــعبه 59 دادگاه تجدید نظر اســتان تهران با توجه به اعاده دادرسی از 
ســوی دادگاه تجدید نظر براساس اعتراض شــركت در سال مالی مورد 
گزارش در رابطه با شركت آتروپاتن تالشگر پیمانکار پروژه نگین پردیس.
5- ادامــه پیگیــری دعــاوی مطروحه توســط وكالی شــركت علیه 
بانکهای كارآفرین، ســینا و پاســارگاد با توجه به ارجاع موضوع بررسی 
دعاوی شــركت به كارشناســان منتخب دادگاه های مربوطه در رابطه 
با بانکهای ســینا و پاســارگاد كه در صورت كســب رای مساعد نقش 
بســزایی بر اصالح ســاختار مالی و زیان انباشته شركت خواهند داشت.
6- پی گیری حقوقی برای الزام شــركت عمران شــهر جدید پردیس به 
اجرای توافقات انجام شــده در رابطه با پــروژه 1100 واحدی پردیس.
ب- تسریع در نهایی شدن موارد باقیمانده از توافقات با سازمان 

ملی و زمین و مسكن و ادارات كل راه و 
  شهرسازی اســتانها در رابطه با پروژه های ظفر، نگین پردیس، 

الهیه، لواسان و آفتاب تبریز.
ج- تكمیل و تحویل پروژه ظفر

د- اجرائی نمودن افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی 
دارائیها )سرمایه گذاری های بلندمدت( موضوع بند )ز( تبصره 10 
ماده واحده بودجه ســال 1397 كل كشور بمنظور برون رفت از 
شمول ماده 141 قانون تجارت و استفاده از معافیت مالیاتی مربوطه.

اهداف و برنامه های آتی شرکت
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افزایش سرمایه دوده صنعتی پارس مصوب مجمع گرفت
تایید برنامه های مدیریت برای تعالی شرکت

شركت دوده صنعتی پارس متاسفانه بخاطر مشکالت و سوء استفاده هایی كه در مجموعه 
و در زمان مدیریت قبلی اتفاق افتاده بود حال و روز خوبی نداشت و این معضالت و سوء 
مدیریت ها باعث شده بود شركت در زیان انباشته فرو رود. آن هم سقوطی كه كمتر كسی 
فکرش را می كرد با وضعیت حاكم بر بازار سرمایه وصنعت كشور ، شركت بتواند در مسیر 
درستی افتاده و حداقل در میان مدت روی آرامش ببیند .بحمداله با مدیریت جدید تحولی 
شگرف، منضبط و پرتالش در شركت دوده صنعتی پارس اتفاق افتاد كه توانست در سال 
مالی گذشته شركت را به سود رسانده و از محل تجدید ارزیابی از شمولیت ماده 141 خارج 
شود. مدیریت كاربلد مهندس علیرضا نبئی و یارانش همتی قابل ستایش وكوششی قابل 
تامل در كلیه امور به كار بسته اند و در مسیر بهبود وضعیت عملیاتی به تاخت می روند . 
قــول ایــن پیر مطبوعــات و بازار ســرمایه را داشــته باشــید كــه با ایــن افزایش 
ســرمایه واجرایــی شــدن برنامــه هــای كوتــاه مدت-میــان مــدت و بلنــد 
مــدت ســکاندار حاذق، شــركت بــه ســود انباشــته قابل توجــه خواهد رســید.
مجمع عمومی فوق العاده شركت دوده صنعتی پارس)سهامی عام( مورخ 1397/10/25 در 
محل هتل هما تهران تشکیل گردید. در این مجمع كه با حضور 79/22 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 محمد علي ترحمي امیري بود كه 
جنابان یاسر بذرگر و مستوره اسدزاده درمقام نظار اول و دوم و آقای علیرضا نبئي 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 نشــینان با طنیــن صلوات خود ضمن تصویب 
افزایش سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
مهندس علیرضا نبئی سکاندار حاذق مجموعه در فرازی از گزارش خود 
با اعالم اینکه گزارش طرح توجیهی این افزایش سرمایه براساس تجزیه 
و تحلیل فنی، مالی و اقتصادی شركت تهیه شده است افزود این افزایش 
سرمایه از مبلغ 120 میلیون ریال به 474/522 میلیون ریال به منظور 
اصالح ساختار مالی و اجرای طرح های توسعه ای شركت صورت می پذیرد. 
وی اضافــه كرد:  این مهم از محل مازاد تجوید ارزیابی دارائی ها صورت 
می پذیرد كه مسلما بركات بسیار مناسبی برای مجموعه خواهد داشت.

مدیركاربلد مجموعه با اعالم اینکه بدلیل وجود شرایط تورمی در اقتصاد 
كشــور ارزش روز دارائی ها بسیار بیشــتر از ارزش دفتری آنان بوده و 

بالطبع نســبتهای مالی شركت ها معنادار نمی باشد افزود این افزایش سرمایه از طریق 
تجدید ارزیابی عالوه بر واقعی شدن و شفافیت در عملکرد مالی باعث معافیت مالیاتی، 
بهبود جایگاه شركت نزد بانکها و افزایش نسبت مالکانه در صورتهای مالی خواهد گردید.
شایان ذكر است با این تدبیر مدیران شركت دیگر به دلیل اینکه سرمایه ثبت شده از محل 
داراییهای است كه در گذشته در شركت وجود داشته و اثار نقدی خود را نیز داشته است، 
این افزایش سرمایه به هیچ وجه موجب تغییر در جریانات نقدی آتی از محل تجدید ارزیابی 
نخواهد شد. همچنین هنگامی كه شركت قصد دریافت تسهیالت داشته باشد، كفایت 
وثیقه داراییهای ثابت )زمین ( اعتبار شركت برای دریافت تسهیالت را نیز افزایش می دهد.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه  
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت دوده صنعتی پارس)سهامي عام(
در اجــراي مفــاد تبصره 2 مــاده 161 اصالحیــه قانون تجارت مصوب ســال 1347

1- گــزارش توجیهی مــورخ 1397/8/13 هیات مدیره شــركت دوده صنعتی پارس 
)ســهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شــركت از مبلغ 120/000 میلیون ریال 
بــه مبلغ 474/522 میلیون ریال در اجرای بند ز تبصــره 10 ماده واحده قانون بودجه 
ســال 1397 كل كشــور از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و به منظور خروج شركت از 
شــمول مفاد ماده 141 اصالحیه قانون تجارت كه پیوســت اســت، مورد رســیدگی 
این موسســه قرار گرفته است. مســئولیت گزارش مذكور با هیات مدیره شركت است.
2- براســاس رسیدگی های انجام شده، به نظر این موسسه، افزایش سرمایه شركت در 
اجرای بند ز تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه ســال 1397 كل كشــور بالمانع است.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
شــركت در مــورخ 1392/08/27 بــه منظور بهســازی تکنولــوژی تولیــد اقدام به 
افزایــش ســرمایه از مبلــغ 60/000 میلیــون ریــال بــه 120/000 میلیــون ریال 

100 درصــد از محــل مطالبــات حــال شــده و آورده نقــدی ســهامداران نموده 
اســت. ایــن افزایــش ســرمایه در تاریــخ 1393/04/11 بــه ثبت رســیده اســت.
آخرین افزایش ســرمایه شــركت به منظور ارتقاء و بروزرســاني تکنولوژي تولید كربن 
بالک در گرید هاي هارد و ســافت انجام گردید كه اجرایي شــدن آن با توجه به ثابت 
بودن عوامل باعث افزایش توان تولید شــركت مي گردید این در حالیســت كه با ادامه 
وضعیت شــركت و بدون افزایش سرمایه و عدم اجراي طرح هاي بهسازي بدلیل وجود 
بازار رقابتي عملکرد شركت روند نزولي را در پیش رو داشت. لذا شركت در سال 1392 
طرح توجیهي خود را ارائه نمود و مقرر گردید طي 3 مرحله ســرمایه شــركت از مبلغ 
60/000 میلیون ریال به مبلغ 240/000 میلیون ریال تا پاییز سال 1394 افزایش یابد. 
كه مرحله اول آن در تیر ماه 1393 ثبت گردید لیکن متاسفانه به دلیل تاخیر در برآورد 
تهیه بودجه مورد نیاز براي طرح و شــرایط كشــور و وجود تحریم ها و همچنین عدم 
موافقت هلدینگ در خصوص اجرایي شــدن طرح ارائه شده توسط پیمانکار چیني و به 
تبع آن عدم تأمین نقدینگي توسط سهامداران عمده منجر به اجرایي نشدن طرح مذكور 
گردید كه این شركت در ابتداي سال 1394 مشکل ایجاد شده را به سازمان بورس اعالم 
و درخواســت تمدید زمان مجوز افزایش ســرمایه را تا پایان سال 1395 نمود كه مورد 
موافقت مقبول نگردید لذا با توجه به شرایط موجود و افزایش بي رویه نرخ خوراک مصرفي 
و حامل هاي انرژي شركت دوده صنعتي پارس وجه تامین شده از مرحله اولیه افزایش 
سرمایه را صرف خرید خوراک مصرفي و تسویه بدهي براي بقا فعالیت خود كرده است

هدف از انجام افزایش سرمایه 
افزایش سرمایه شــركت به منظور اصالح ســاختار مالي و استفاده از 
شــرایط و مزایاي مقرر در بند ز تبصره 10 الیحه بودجه ســال 1397 
كل كشــور بــه منظور خروج از مــاده 141 قانون اصالح قســمتي از 
قانون تجــارت مصوب 1374/12/24 تجــارت از محل تجدید ارزیابي 
دارائیهاي ثابت )زمین( مي باشــد. در حال حاضــر با توجه به مبناي 
تهیــه صورتهاي مالي و اســتاندارد حســابداري مربوطــه، دارائیهاي 
ثابت به بهاي تمام شــده تاریخي در صورتهــاي مالي درج گردیده اند. 
بدلیل وجود شرایط تورمي در اقتصاد كشور ارزش روز دارائیها بسیار بیشتر 
از ارزش دفتري آنان مي باشد در نتیجه، نسبتهاي مالي شركت معنا دار 
نبوده و مبناي مناسبي جهت اتکاء استفاده كنندگان از صورتهاي مالي را 
فراهم نمي آورد. این در حالي است كه انجام افزایش سرمایه از محل تجدید 
ارزیابي دارائیها، ضمن اصالح ساختار مالي، مزایاي زیر را براي شركت به همراه خواهد داشت:

1- اســتفاده از شــرایط و مزایاي مقرر در بند ز تبصره 10 الیحه بودجه سال 1397 و 
خروج از شــمول ماده 141 قانون اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 

2- واقعي شدن نسبتهاي مالي
3- استفاده از معافیتهاي مالیاتي در الیحه بودجه سا 1397 

4- افزایش میزان سرمایه به سطح قابل قبول ، در حال حاضر شركت دوده صنعتي بدلیل عدم 
احراز معیار »سرمایه ثبت شده« بصورق مشروط در بازار دوم سازمان بورس مبقه بندي گردیده 
و براساس دستور العمل پذیرش و تداوم، حضور شركت در بورس منوط به رفع مورد فوق بوده 
و شرایط احراز آن رساندن سرمایه به سطح قابل قبول و ارتقاء جایگاه آن در بورس خواهد بود

5- تطبیق حقوق صاحبان سهام با قیمت واقعي شركت
6- تأمین نیازهاي اطالعاتي استفاده كنندگان

7-  تغییر نگرش سیستم بانکي به شركت و استفاده از تسهیالت و مزایاي بانکي 
8- افزایش نسبت مالکانه در صورت هاي مالي شركت

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن
بــا توجــه به برنامه ارائه شــده، شــركت دوده صنعتي پــارس در نظر دارد ســرمایه 
خــود را از مبلــغ 120/000 میلیــون ریــال بــه مبلــغ 474/522 میلیــون ریال ، 
از محــل تجدیــد ارزیابــي دارائیهــاي ثابت )زمیــن( به شــرح زیر افزایــش دهد.
-  مبلغ 354/522/701/483 ریال )معادل 295/4 درصد( از محل تجدید ارزیابي دارایي ها- زمین

تشریح جزییات طرح
با عنایت به این موضوع كه افزایش ســرمایه از محل تجدید ارزیابي داراییهاي شــركت 
)زمین( منجر به ورود منابع نقدي به چرخه عملیات شركت نمي گردد لذا لزوماً تاثیري 
بر سودآوري شــركت نخواهد داشت و لیکن موجب بهبود ســاختار مالي خواهد شد.
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تاریخچه تاسیس شركت پتروشیمی فارابی
رشد مصرف مواد پالستیکی و رونق صنعت رنگ سازی در ایران موجب شد تا در سال 1352 
شركت ســهامی ایران نیپون با مشاركت شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران و گروه ژاپنی 
میتسوبیشــی و نیشیوایوایی هر یک با 50 درصد سهام و به منظور تولید ساالنه 40000 تن 
دی اكتیل فتاالت )DOP( و 21500 تن انیدرید فتالیک )PA( شــامل 16000 تن انیدرید 

فتالیک مایع )PAL( جهت مصرف در واحد DOP به عنوان ماده اولیه و 5500 تن انیدرید 
فتالیک پرک )PAF( برای ارائه به مشــتریان تاسیس و در تاریخ 20/6/1352 تحت شماره 
17554 به ثبت برســد. قرارداد ساختمان مجتمع در آذرماه 1352 با شركت صنایع سنگین 
میتسوبیشی منعقد شد و در شهریورماه 1355 مورد بهره برداری آزمایشی قرار گرفت و عمال 
در خردادماه 1356 شــروع به تولید نمود و عمده احتیاجات تولید كنندگان داخلی صنایع 
پالستیک را به روغن نرم كننده DOP و همچنین صنایع رزین و رنگ سازی را به انیدرید 
فتالیک پرک )PAF( مرتفع نمود. مجتمع پتروشیمی فارابی در جریان جنگ تحمیلی در دو 
نوبت )1366/08/16و1367/04/28( مورد تجاوز حمالت هوایی ارتش متجاوز عراق قرار گرفت 
كه منجر به شــهادت 13 تن از كاركنان ایثارگر شركت و همچنین آسیب دیدگی بخشی از 
دســتگاهها گردید. در آبان ماه 1367 شركت ملی صنایع پتروشیمی با خرید سهام شركای 
ژاپنی ، مالک كلیه سهام شركت گردید و لذا شركت ایران - نیپون به شركت پتروشیمی فارابی 
تغییر نام داد. پس از پذیرش قطعنامه 598، بازســازی و نوسازی مجتمع به كمک كاركنان 
زحمتکش شــركت پتروشیمی فارابی شروع و در تاریخ 1368/02/08 به اتمام رسید. در دی 
ماه 1371 با راه اندازی مجتمع پتروشــیمی اصفهان و تولیــد اورتوزایلین )OX( و متعاقب 
آن در بهمن ماه 1374 با راه اندازی مجتمع پتروشــیمی اراک و تولید الکل دواتیل هگزانول 
)2EH( شــركت پتروشــیمی فارابی تا حد زیادی از واردات این دو ماده اولیه بی نیاز شــد.

  در بازدید از پتروشیمی فارابی
تاکید مدیرعامل شستا :

 مشارکت کلیه سهامداران برای حل مشکالت پتروشیمی فارابی

مدیرعامل شركت سرمایه گذاری در بازدید از پتروشیمی فارابی در ماهشهر بر ضرورت مشاركت 
تمامی سهامداران برای حل مشکل نقدینگی و خروج از بحران این شركت پتروشیمی تأكید كرد.
به گزارش روابط عمومی تاپیکو، دكتر محمدرضوانی فر در بازدیدی كه به همراه مهندس 
مخدومی مدیرعامل هلدینگ تاپیکو از شــركتهای زیرمجموعه این هلدینگ در منطقه 
خوزســتان داشــت، ضمن بازدید از بخش های مختلف پتروشــیمی فارابی در نشست با 
مدیران این شركت تصریح كرد: مهمترین مشکل و موضوع اصلی پتروشیمی فارابی تأمین 
نقدینگی و تأمین پایدار خوراک برای این شــركت است. لذا كلیه سهامداران این مجتمع 
از جمله شركت پتروشیمی امیركبیر و بانک رفاه، باید در این امر مشاركت داشته باشند.

وی بــه موضــوع مخازن احداث شــده در این شــركت اشــاره كــرد و گفــت: برای 
بازســازی مخازن بــه منظور بهره بــرداری از آنها، اگــر طرح از نظر فنــی مورد تأیید 
هلدینــگ تاپیکو اســت بایــد روی مدل تأمیــن مالی اجــرای آن فکر جدی شــود.
مدیرعامل شستا همچنین یکی از راههای رفع مشکالت پتروشیمی فارابی را افزایش سرمایه 
از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها عنوان كرد و تعیین تکلیف بدهی ســنواتی به صندوق 
بازنشستگی صنعت نفت و سازمان امور مالیاتی را جزو اولویت های كاری این شركت برشمرد.
رضوانی فر در عین حال اظهار امیدواری كرد كه با اتخاذ تدابیر الزم و سعی و تالش و پیگیری 
ویژه، مشــکالت شركت پتروشیمی فارابی برطرف شده و این شركت به زودی احیا شود.

خصوصی سازی
در راستای سیاست گذاری های دولت جمهوری اسالمی ایران و به منظور خصوصی سازی شركتهای دولتی ، شركت پتروشیمی فارابی از تاریخ 1373/4/15 تا تاریخ 1375/3/9 به اجاره 
شركت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی درآمد. بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 9/12/1374 نوع شركت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و نام آن در سازمان اوراق 
بورس بهادار تهران درج گردید. سپس بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/5/1375 سرمایه شركت از مبلغ چهار میلیارد ریال به بیست میلیارد ریال افزایش یافت. با بررسی 
و ایجاد تغییرات فنی و فرایندی در سال 1378، تولید واحد انیدرید فتالیک )PA( از 21500 به 26000 تن در سال افزایش یافت. همچنین در این سال شركت موفق به اخذ گواهینامه 
ISO 9002 گردید. در سال 1379 ضمن دریافت گواهینامه ISO 14001 با استفاده از كل ظرفیت راكتورها، تولید واحد DOP برای هر Batch از 42 تن به 50 تن در روز افزایش 
یافت. در سال 1381 بر اساس تصمیم مدیریت وقت، طرح Revamp )افزایش تولید واحد PA( انجام گردید و ظرفیت واحد انیدرید فتالیک از 26000 تن به 33000 تن در سال افزایش 
یافت. در همین سال پتروشیمی فارابی به عنوان صادر كننده نمونه سال انتخاب گردید. در سال 1381 با استفاده از كاتالیست جدید و پایین آوردن زمان تولید هر Batch از 16 ساعت 
به 12 ساعت، ظرفیت تولیدی واحد DOP از 148 تن به 185 تن در روز افزایش یافت. همچنین در سال 1382 موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه )IMS( گردیدیم.

سرپرســت  حیدرنژاد  علی 
پتروشیمی فارابی از كاهش 93 
درصدی زیان پیش بینی شده 
در بودجه سال 97 طی عملكرد 
9 ماهه خبــر داد و بر تالش 
همه جانبــه مجموعه، جهت 
و شكوفایی  رفع مشــكالت 
كرد. تاكید  شــركت  مجدد 

لج
 خ
دی

مه

29



| پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  97 | دی   مــاه  1397

عزم جزم شركت فوالد مباركه برای بومی سازی صنعت فوالد كشور  
مهندس حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شــركت فوالد مباركه، در جریان برگزاری این 
نمایشــگاه، در جمع خبرنگاران با اشــاره به نقش و جایگاه صنعت فــوالد در اقتصاد و 
اشتغالزایی كشــور تصریح كرد: برگزاری این جشنواره و نمایشگاه سرآغازی برای بومی 
ســازی 100درصدی صنعت فوالد كشور است و شركت فوالد مباركه برای بومی سازی 
این صنعت عزم خود را جزم كرده است. وی در خصوص اهمیت برگزاری این جشنواره 
و نمایشگاه گفت: در زنجیره تأمین فوالد مباركه بیش از 2800 تأمین كننده وجود دارد 
كه بخش اعظمی از نیازهای شركت را تأمین می كنند؛ اما در شرایط تحریم، به یقین این 
مقدار تأمین كننده و سازنده برای بومی كردن صنعت فوالد در كشور كافی نیست؛ از این 
رو با همکاری انجمن تولیدكنندگان فوالد و سایر فوالد سازان كشور بر آن شدیم تا با خلق 
حماسه ای ملی، تمامی سازندگان و تأمین كنندگان توانمند را گرد هم آوریم و با تبادل 
اطالعات و دانش فنی موجود در كشور و با هم یاری دولت، استارت آپ ها، دانشگاه ها و 
شركت های دانش بنیان، دانش فنی صنعت فوالد را در كشور بومی سازی كنیم. مدیرعامل 
فوالد مباركه همچنین در نشست تخصصی »بهرهبرداری از فناوری های داخلی در صنعت 
فوالد« در خصوص اهمیت استفاده از ظرفیت های شركتهای دانش بنیان داخلی و فناوری 
های به روز دنیا گفت: فوالد مباركه در راه توســعه علم و دانش كشور، به ویژه در حوزه 
صنعــت فوالد، این آمادگی را دارد تا بدون هرگونه تشــریفات از تولید علم و تکنولوژی 
حمایت كند. مهندس عظیمیان از وجود ظرفیت های دانشی در كشور از دیرباز تا كنون 
و همچنین از تشــدید تحریم ها و تهدیدهای احتمالی به عنوان دو عامل اصلی مدنظر 
مدیریت شركت فوالد مباركه برای حمایت از شركت های دانش بنیان داخلی یاد كرد. وی 
خاطرنشان كرد: بومی سازی و حمایت از شركتهای داخلی مسئله جدیدی در فوالد مباركه 
نیســت؛ اما رویکرد جدیدی كه در مدیریت شركت شکل گرفته است، باال رفتن ریسک 
پذیری فوالد مباركه در امر پژوهش و تحقیقات است و مدیریت شركت با پذیرش آگاهانه 
و هدفمند این ریســک، برای رشد و تعالی روزافزون صنعت فوالد كشور تالش می كند. 

آمادگی همه جانبه مجلس برای حمایت از تولید ملی
حمیدرضا فوالدگر با اشاره به اینکه ما فوالد كشور را صنعت پیشران می دانیم، تصریح 
كرد: ســند ابالغی اســتراتژی در بخش صنعت و معدن نداریــم. این نماینده مجلس 
تأكید كرد: در بحث بومی ســازی نیز صنعت فوالد جایگاه نخست كشــور را دارد. وی 
با اشــاره به اینکه باید ســهم صنایع معدنی و فوالد در تولید ناخالص ملی ایران افزایش 
یابد، اضافه كرد: در حال حاضر مزیت نســبی داریــم و هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله 
داریم. وی بر اســتفاده از توان نخبگان و اجرای صحیح قانون برای رشــد صنعت فوالد 
تأكیــد كرد و گفت: با اقدامات انجام شــده ســازمان های با محوریــت وزارت صمت 
طراحیشــده كه تمــام فعاالن صنعت فــوالد و تأمین كنندگان این حــوزه نیازمندی 
های خود را در این ســامانه ثبت و از ظرفیت هــای یکدیگر بهره برداری خواهند كرد.

فوالد مباركه در توسعه و تعالی پیشگام سایر صنایع كشور بوده و هست
 مهندس زهرا ســعیدی نماینده مردم شهرســتان مباركه در مجلس شورای اسالمی 
در جریان برگزاری اولین جشــنواره و نمایشــگاه ملی فوالد ایران ضمن بازدید از غرفه 
گروه فــوالد مباركه و دیدار با مهندس عظیمیان مدیرعامل این شــركت گفت: فوالد 
مباركه همواره در موضوع توســعه و تعالی پیشــگام ســایر صنایع كشــور بوده است.
سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی برپایی این نمایشگاه را نقطه عطفی 
برای استفاده حداكثری از توان داخلی و توانمندسازی هرچه بیشتر سازندگان و تأمین 
كنندگان كشور خواند و افزود: یکی از بزرگترین مباحث مطرح كشور، توسعه فضای كسب و 
كار است كه خوشبختانه مدیریت فوالد مباركه با این رویکرد شرایطی فراهم آورده است تا  از 
ظرفیت ها و استعدادهای نخبگان كشور در حوزه صنعت فوالد بیش از پیش بهره مند گردیم.

وی خاطرنشان كرد این جشنواره به درستی در راستای جامه عمل پوشاندن به بیانات مقام 
معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید داخل و كاالی ایرانی است كه امیدواریم خروجی 
آن تولید دانش و ثروت و همچنین ایجاد فرصت های شــغلی برای جوانان كشور باشد.

نماینده مردم شهرســتان مباركه در مجلس شــورای اســالمی تصریح كرد: به همراه 
سایرنمایندگان در مجلس شورای اسالمی و با همکاری دولت محترم در چارچوب قوانین و 
مقررات از هرگونه همکاری و اقدام برای پیشرفت صنعت فوالد كشور فروگذاری نخواهیم كرد. 

تكنولوژی صنعت فوالد ایران به جای پیروی باید پیشرو باشد
 تکنولوژی صنعت فوالد ایران با وجود این كه در رده دهم جهانی قرار دارد، ولی دنباله رو 
تکنولوژی روز دنیا ست. اگرچه در زمینه تولید تکنولوژی به جای پیروی باید پیشرو باشد. 
معاون تکنولوژی فوالد مباركه با تأكید بر این كه در شرایط تحریم كه نیاز به بومی سازی داریم، 
بیش از گذشته نیاز به ایجاد یک اكو سیستم قوی در صنعت فوالد احساس می شود؛ ادامه 
داد: هدف این همایش شناسایی منابع و شركت های دانش بنیان در كشور و توانمندسازی 
آنهاست. در این فرآیند و اتصال این دو حلقه نیازهای شركت های فوالدی شناسایی می 
شود. منوچهر نیکفر خاطرنشان كرد: نیاز است با ایجاد یک چتر مدیریتی از شركتهای 
دانش بنیان كه عرضه كننده خدمات و محصوالت هستند حمایت شود. وی در ادامه افزود: 
كشور ما رشد خوبی در سال های اخیر داشته، ولی به صورت اكوسیستم و ساختارمند 
اقدامی انجام نشده و این اولین كاری است كه فوالد مباركه در این زمینه انجام می دهد.
معــاون تکنولــوژی فــوالد مباركه هــدف از این همایــش را ایجاد این ســاختار در 
صنعت فوالد برشــمرد و گفت: ما از نظر تکنولوژی در صنایع فوالد دنباله رو هســتیم 
و پیشــرو نیســتیم، البته در زمینه تولید فوالد در صدد كســب رتبــه دهم در جهان 
هســتیم، ولی از لحاظ تکنولوژی ایجادكننده نیســتیم و تنها تکنولوژی های جهانی 
را بومی ســازی مــی كنیم. نیکفر مهندســی معکــوس را نوعی نوآوری دانســت و 
تصریــح كــرد: باید به یک كشــور جریان ســاز در تکنولــوژی فوالد تبدیل شــویم.
تعداد بسیاری از صاحبان ایده برای تقاضاهای صنعتی فوالد مباركه ثبت نام كرده اند 
معاون سیاســتگذاری و توســعه معاونت فناوری ریاست جمهوری در حاشیه نخستین 
جشــنواره ملی فوالد ایران در خصوص انعقاد تفاهم نامه ای فی مابین معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و شركت فوالد مباركه اظهار كرد: با انعقاد این تفاهم نامه، تعداد 
بسیاری از صاحبان ایده برای تقاضاهای صنعتی فوالد مباركه ثبت نام كرده اند و ما سعی 
می كنیم ایده های خوب را انتخاب و از آنها حمایت كنیم و آنها وارد چرخه فناوری فوالد 
شوند. مهدی الیاسی تصریح كرد: هدف این تفاهم نامه كمک حاكمیت و دولت به شركت 
فوالد مباركه برای ایجاد اكوسیستم نوآوری به منظور افزایش توان آن برای ساخت خطوط 
فوالدی جدید در كشور است. با انعقاد این تفاهم نامه شبکه بزرگی از تحقیق و توسعه را 
می توانیم حول شركتهای دانش بنیان شکل دهیم و از بسیاری از مشکالت عبور كنیم.
 firm ( وی افزود: بند سوم تفاهمنامه ما با فوالد مباركه ایجاد نهاد سرمایهگذاری خطرپذیر
VC ( اختصاصی صنعت فوالد است كه شركتهای فوالدی بتوانند بخشی از هزینه های تحقیق 
و توسعه خود را از طریق سرمایه گذاری در شركتهای نوپا و دانش بنیان پوشش بدهند كه 
این موضوع سرعت توسعه محصول و زمان رفع گلوگاه های فنی را بسیار كاهش می دهد. 
حمایت فوالد مباركه از خلق و تجاری سازی ایده و شركت های  دانش بنیان داخلی 
مدیــر تحقیــق و توســعه شــركت فــوالد مباركــه گفت: شــركت فــوالد مباركه 
از خلــق و تجــاری ســازی ایــده و همچنیــن از شــركت هــای دانــش بنیــان 
داخلــی و پژوهشــکده هــا در جهــت توســعه فــوالد كشــور حمایت مــی كند.

شهرام عباسی با اشاره به اینکه فوالد مباركه از ابتدای راه اندازی از ربع قرن پیش همزمان 
با تولید، شروع به بومی سازی دانش فنی و تجهیزات و قطعات موردنیاز خطوط تولید كرده 
است، گفت: در شرایط فعلی فوالد مباركه رسالت مهمتری برای خود قائل شده و آن این 
است كه تولید كننده دانش فنی و تجهیزات و تکنولوژی خطوط فوالد باشد و برای اینکه 
بتواند به این چشم انداز جدید برسد نیاز دارد كه در اطراف خود اكوسیستم نوآوری ایجاد 
و تقویت كند. وی در ادامه گفت: برای ایجاد اكوسیستم نوآوری حول گروه فوالد مباركه 
نیازمند ایجاد یک سری ساختارها و كمک و مساعدت نهادها هستیم؛ درهمین راستا در 
جریان برگزاری این نمایشگاه تفاهم نامه ای با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
به امضا رسید كه هدف آن كمک حاكمیت و دولت به فوالد مباركه برای ایجاد اكوسیستم 

مدیرعامل فوالد مبارکه در جریان برگزاری نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران :
عزم جزم شرکت فوالد مبارکه برای بومی سازی صنعت فوالد کشور

نخســتین جشنواره و نمایشــگاه ملی فوالد ایران و بزرگترین گردهمایی تولیدكنندگان 
و تأمیــن كننــدگان و بازرگانــان و متخصصان زنجیــره آهن و فوالد كشــور با حضور 
معــاون وزیــر صنعت معــدن و تجــارت، مدیرعامل فــوالد مباركه، رئیــس و اعضای 

انجمــن تولیدكنندگان فــوالد ایران، جمعی از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی و 
متخصصــان، صاحبــان صنایع فــوالدی و ســازندگان تجهیزات این صنعــت از 17 تا 
20دیمــاه در محــل برگزاری همایش ها و نمایشــگاه بــرج میالد تهران برگزار شــد. 
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نوآوری به منظور افزایش 
توان فوالد مباركه برای 
فوالدی  ساخت خطوط 
جدید در كشــور است. 
مدیر تحقیق و توســعه 
مباركه  فوالد  شــركت 
اضافه كــرد: یک تفاهم 
راهبردی  نامه و ســند 
دیگر با پژوهشکده فوالد 
به امضا رســید .طبق مطالعات انجام شــده در فوالد مباركه یکی از حوزه هایی كه به 
شدت مورد نیاز كشور است، ایجاد پژوهشکده هایی است كه بتوانند تحقیقات دانشگاهی 
و شــركت های دانش بنیان و اســتارت آپ ها را در جهت صنعت فوالد هدایت كنند.

عباسی ادامه داد: با حمایت مدیریت ارشد فوالد مباركه و وزارت علوم و دانشگاه صنعتی 
اصفهان، توانستیم به توافق برسیم كه پژوهشکده فوالد به شکل تقاضا محور بین گروه 
فوالد مباركه و دانشــگاه صنعتی اصفهان تأسیس شــود و هدف این است كه در گروه 
فوالد مباركه یک ارتباط خیلی گســترده از طریق پژوهشکده فوالد با اساتید و شركت 
های دانش بنیان و شــركت های اســتارت آپ و شهرک های علمی و تحقیقاتی برقرار 
شود و در كل زنجیره تجاری سازی ایده را با كمک این اجزا تکمیل كنیم و خوشبختانه 
در سند راهبردی پژوهشکده فوالد برنامه 5 ساله ای تدوین شده است تا اقدامات بسیار 
مؤثر و بزرگی در این زمینه انجام شود. وی با اشاره به اینکه در این راستا تعامالت بسیار 
ســازنده ای با معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری برقرار شده است، گفت: با به 
امضا رســیدن تفاهم نامه مذكور كه حاصل دو سال تالش بوده است با سرعت و قدرت 
بیشتری مسیر ایجاد اكوسیســتم فناوری حول محور فوالد مباركه پیموده خواهد شد.

مدیر تحقیق و توسعه شركت فوالد مباركه ادامه داد: سطح بلوغ سازمان ها برای نوآوری 
متفاوت است، معموال سازمان ها برای اینکه وارد نوآوری و خود اتکایی شوند از ابزارهایی مثل 
مهندسی معکوس و كمک از سازندگانی كه در این حوزه ها صاحب فناوری هستند استفاده 
می كنند و فوالد مباركه در سال های گذشته به خوبی از این ابزارها استفاده كرده است، ما 
ا گر بخواهیم كل زنجیره دانش به ثروت را طراحی كنیم باید دنبال یک سری ساختارهای 
دیگر در اكوسیستم نو آوری باشیم. عباسی گفت: در این نمایشگاه غرفه ای به نام مركز 
نوآوری فوالد مباركه ایجاد گردید و با كمک معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری 
تقاضاهای صنعتی فوالد مباركه ارائه شد . در گذشته تعداد بسیاری از صاحبان ایده ثبت نام 
كرده بودند كه نیازهای فوالد مباركه به آنها اطالع رسانی خواهد شد. ما سعی خواهیم كرد 
ایده های خوب را شناسایی ، انتخاب و از آنها حمایت كنیم تا وارد چرخه فناوری فوالد شوند.
وی ادامــه داد: رویــداد دیگری كه در این نمایشــگاه تحقق یافــت، برنامه ریزی برای 
وصل كردن حلقه مفقوده اكوسیســتم فوالد و بحث فن بازار اســت كه با كمک پارک 
پردیــس تهران و معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری درمدت نمایشــگاه مورد 
ارزیابی قرار گرفت. در این راســتا تمام شــركت های توانمند در حوزه تکنولوژی فوالد 
ثبــت نام شــدند و مورد ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت 40 شــركت انتخاب شــدند.
مدیر تحقیق و توسعه شركت فوالد مباركه افزود: پس از بازدیدهای تخصصی و مذاكره با 
این شركت ها در صورت ارزیابی مثبت، این مذاكرات منجر به عقد تفاهم نامه و قرارداد 
می شــوند و در نهایت فوالد مباركه از شــركت های فناور برای تجاری سازی حمایت 
خواهد كرد. عباســی خاطرنشــان كرد: این نمایشــگاه می تواند قدم بسیار بزرگی در 
جهت توســعه فناوری در صنعت فوالد باشــد كه جای خالی آن احساس می شد و به 
نظر می رســد با بررسی و آسیب شناســی كه در انجمن تولید كنندگان آهن و فوالد 
صورت می گیرد، مطمئنا می توانیم با رفع نقاط ضعف با كیفیت بهتری نمایشگاه را در 
سال های بعدی برگزار كنیم و خبرهای بهتری برای صنعت فوالد كشور داشته باشیم.

اشتراک اطالعات بومی سازی صنعت فوالد مهمترین بركت نمایشگاه
رئیــس بومی ســازی فــوالد مباركــه گفــت: مهمترین بركــت این نمایشــگاه به 
اشــترا ک گذاشــتن اطالعــات مربوط بــه اقدامات بومی ســازی شــده در صنعت 
فــوالد اســت تا ســایر فعالین زنجیــره فــوالد از این فرصــت بهره بــرداری كنند.
مسیب فروغی در حاشیه جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد اظهار كرد: رویکرد جدید بومی 
سازی فوالد مباركه شناسایی، جذب و حمایت از سازندگان در شركت های دانش بنیان 

و اســتارت آپ هاســت و 
حضــور فــوالد مباركه در 
راستای  در  نمایشــگاه  این 
تأمین نیازها در حوزه های 
هشتگانه تجهیزات مکانیک، 
تجهیــزات ســیاالت، مواد، 
تحقیق  تکنولوژی،  نسوزها، 
و توسعه، برق و اتوماسیون و 
ابزار دقیق تعریف شده است.

رئیس بومی سازی فوالد مباركه خاطرنشان كرد: در این نمایشگاه با راه اندازی غرفه فن 
بازار و دعوت از شــركتهای دانش بنیان و اعالم نیازهای بومی سازی سطح زنجیره آهن 
و فوالد، خصوصا فوالد مباركه تالش شــد تا بخشی از نیازهای این حوزه برطرف شود.
فروغی خاطرنشان كرد: یکی از اهداف اصلی برگزاری این نمایشگاه به اشتراک گذاشتن 
اطالعات اقدامات بومی سازی انجام شده بود. مقرر شد هر شركتی كه اقدامی در جهت 
بومی سازی انجام داده به اطالع دیگر شركتها برساند. همه شركت های معدنی و فوالدی 
می توانند در جریان اینکه چه اقالمی در چه شركت هایی بومی سازی شده قرار گیرند و بر 
اساس اطالعات موجود، آنها نیز  ادامه دهنده كار باشند و فعالیتهای بومی سازی را از صفر 
شروع نکنند. فروغی در پاسخ به سؤالی در خصوص ضرورت نوآوری در صنعت فوالد به جای 
مهندسی معکوس گفت: در حال حاضر سه روش بومی سازی وجود دارد، یکی از این روشها 
بومی سازی معکوس است، روش دیگر آن این است كه شركتهای داخلی بر اساس دانش 
در اختیار خودشان داده برداری، طراحی مجدد، ساخت و اجرا می كنند و سپس خدمات 
و محصول آنها مورد تست قرار می گیرد؛ روش سوم نیز مشترک شدن شركت های داخلی 
با شركتهای بین المللی است كه به این شركتها متصل شده و محصول تولید می كنند.

بومی سازی بدون مالحظات كیفی و استاندارد امكان پذیر نیست
رئیس پشــتیبانی فنی مشــتریان شــركت فوالد مباركه گفت: مــدل ارزیابی انطباق 
Marking- IRC ، الگو برداری شــده از نمونه اروپایی CE اســت كــه نرم افزار آن 
در داخل كشــور بومی سازی شــده و حافظ منافع مصرف كنندگان فوالد كشور است.

محمد كاظم تدین در حاشــیه نمایشگاه و جشــنواره ملی فوالد اظهار كرد: این مدل 
برای ارزیابی كیفیت محصوالت ایرانی به كار می رود. یک مدل مشــابه كه مردم با آن 
آشــنا هستند عالمت CE است كه به صورت برچســب روی اجناس خارجی اروپا قرار 
دارد كه ما با اقتباس و الگوبــرداری از مدل اروپایی مدل بومی و ایرانی IRC را طراحی 
كردیم كه این مدل علی رغم اینکه الگو برداری شــده، ولی دامنه آن كامل تر از نمونه 
خارجی اســت و به عنوان یک مدل ایرانی ایجاد شده است و با توجه به اینکه محوریت 
این جشــنواره بحث بومی سازی است، این جشنواره فرصت مناسبی بوده كه این مدل 
را ارائه كنیم. وی تکنولوژی را دارای چهار وجه ســخت افزار، نرم افزار، مغز افزار و شبکه 
های ارتباطی دانســت و گفت: هر جا بحث تکنولوژی می شــود، معموال همه به سمت 
ســخت افزار می روند، در حالــی كه ما به دنبال این بودیم كه یک نــرم افزار را نیز به 
عنوان مدل سیستم مدیریت كیفیت كاال معرفی و به صنعت فوالد كشور تسری دهیم. 
وی اضافه كرد: این مدل كیفیت را از جنبه های مختلف ساماندهی می كند، به گونه ای كه 
درگذشته كیفیت تنها از نظر جنبه های فنی بررسی می شد، در حالی كه در مدل جامع عالوه 
بر دقت در جنبه های فنی، به جنبه های ایمنی، زیست محیطی و بهداشتی نیز توجه می شود.

تدین با اشــاره به اینکه در فوالد مباركه محصوالتی تولید می شود كه در صنعت مواد 
غذایی اســتفاده می شود و لزوم دارا بودن اســتانداردهای بهداشتی و زیست محیطی 
در محصوالت فوالدی بیش از پیش احســاس می شود، خاطرنشــان كرد: برای ترویج 
این مدل، فوالد مباركه كتابی منتشــر كرده اســت كه این مدل را تشــریح می كند. 
همچنین در روز اول این نمایشــگاه یک پنل تخصصی نیز با حضور مسئوالن سازمان 
اســتاندارد برگزار شد. در نظر است یک دوره آموزشــی نیز برگزار نماییم و با دعوت از 
ســایر صنایع فوالدی كشــور در این دوره، مقدمات پیاده سازی این مدل در آن شركت 
ها را فراهم كنیم تا ســالمت، بهداشت و كیفیت مورد نظر و به طور كلی حقوق مصرف 
كنندگان تأمین شــود. باید به خاطر داشته باشیم بومی سازی بدون مالحظات كیفی 
و اســتاندارد امکان پذیر نیســت. این مدل در واقع مصداقــی از یک مدل بومی و یک 
سیستم و نرم افزار اســت كه می تواند بومی سازی شده و در اختیار صنعت قرار گیرد.

گفتنی است در این نمایشگاه كه بیش از 100 شركت فوالد ساز، تأمین كننده و سازنده قطعه و تجهیزات داخلی و شركتهای دانش بنیان و استارت آپ ها در آن حضور داشتند، 
كارشناسان بخش های مختلف گروه فوالد مباركه در قالب كارگروه های سیاالت)تأسیسات، هیدرولیک و پنوماتیک(، كارگروه مکانیک، كارگروه برق )برق، اتوماسیون و ابزار 
دقیق و تجهیزات آزمایشگاهی(، كارگروه تحقیق، توسعه و نوآوری، كارگروه مواداولیه و مواد مصرفی، كارگروه نسوز، كارگروه تجهیزات انتقال مواد و كارگروه تکنولوژی و خدمات 
فنی مهندسی اطالعات، تجارب و نیازهای خود را با متخصصان بازدیدكننده از غرفه ها به اشتراک گذاشتند و برای انجام امور بعدی در زمینه بومی سازی برنامه ریزی كردند.
گزارش كامل نمایشگاه در وب سایت اقتصاد و بیمه
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گلوکوزان سرحال و شادمان
برنامه محوری و تنوع بخشی به محصوالت در باور مجموعه

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت گلوكوزان)سهامی عام( مورخ 1397/10/29 در 
محل گروه هتل های بزرگ تهران )هتل شماره 2( تشکیل گردید.  در این مجمع كه با 
حضور 92/21 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیئت مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای  
رضا مشهدي زاده بود، كه جنابان آرش سلطانی و محمدمهدی زردوغی در مقام ناظران 
اول و دوم و آقای امیر حسین صداقی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. درادامه با 
قرائت گزارش هیئت مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1397/06/31 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده 129 با تقسیم سود 800 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

مهندس امیرحسین صداقی در ابتدای گزارش خود با اعالم اینکه شركت گلوكوزان 
بــه عنوان اولیــن و بزرگترین تولیدكننده محصــوالت متنــوع از ذرت در ایران از 
ســال 1349 نقشــی درخور در صنعت كشــور داشته اســت تاكید كرد كه طیف 
متعدد محصوالت شــركت توانســته است به خوبی نیاز مشــتریان را تامین سازد.
وی با بیان اینکه در سه رشته غذایی ، صنعتی و دامی انواع محصوالت تولیدی شركت 
توسط شركت های بزرگ خریداری می شوند از استمرار طرح های تولید محصوالت 
جدید به عنوان فرصت های بازار ســخن گفت و اضافه كرد به عنوان مثال محصول 
فروكتوز كه محصول جدید شــركت بوده و در صنعت آب میوه و كنســانتره كاربرد 

فراوان دارد پس از عرضه بسیار با استقبال مشتریان روبرو گردید.مدیرمدبر و محقق 
شركت در ادامه اظهار داشت در طول سال مالی مورد گزارش بیشترین خرید و آسیاب 
ذرت را داشته ایم به طوری كه با خرید 143 هزار تن ذرت كه یکی از دالیلش همان 
تولید فروكتوز می باشــد ركورد زدیم. به گفته مهندس صداقی بعد از 3 سال رشد 
متناســب متوسط قیمت خرید ذرت متاسفانه شــاهد بودیم كه با یک شیب زیاد و 
تند این قیمت ها افزایش یافت كه این بر عملکرد صنعت و شــركت تاثیر گذاشت.

سکاندار مجموعه رشد ریالی فروش در تمام محصوالت را نشانه ای از پتانسیل باالی بازار 
برشمرد كه این مهم جهت آنکه مشتریان شركت گروه بزرگی از صنایع مختلف از مواد 
غذایی تا كارتن سازی، روغن سازی، حفاری، دامداری و ... را شامل می شود این سوددهی 
متوازن بسیار برای برنامه های میان مدت و بلندمدت مدنظر مدیریت حائز اهمیت می باشد.
افزایش صادرات و برنامه برای استمرار این فروش خارجی در كنار كاهش دوره مطالبات 
تجاری شركت كه با اتخاذ سیاستهای جدید مدیریت توام بوده از دیگر اخبار خوبی بود كه 
تیم مدیریت یک دست مهندس صداقی مدیرعامل در معماری مالی با سركار خانم فرامرزی 
و در فوندانسیون اداری جناب حسین پور و ... ، به سمع و نظر سهامداران و ذینفعان رسید.
درک صحیح از فرصت ها و تهدیدها از این چیدمان مدیرت در سخت ترین روزهای 
جنگ اقتصادی توانسته گلوكوزان را علی رغم همه معضالت سرپا و رو به رشد نگه 
دارد این شناخت صحیح از ظرافت های مدیریتی باعث شده سهامدار عمده جدید نیز 
با اعتماد كامل از این كادر مدیریتی و كاركنان تالشگرش حمایتی قوی داشته باشد.

حمد و سپاس به درگاه خداوند متعادل كه نعمت كار و خدمت به صنایع و مردم كشور عزیزمان را به هیئت مدیره و پرسنل سخت كوش شركت گلوكوزان عطا فرمود.
در ســال مالــی منتهی به 1397/6/31 شــركت گلوكــوزان با تالش مدیــران و كاركنان خود توانســت به رغم همه دشــواری ها، گام های بلندی در راســتای 
سیاســت های ســهامداران محترم بــردارد. تکمیل طرح های افزایش قیمت ظرفیت، دســتیابی به ظرفیــت عملی خط تولید جدید، ایجاد خــط تولید فروكتوز، 
بهســازی و نوســازی زیرســاخت های تولید و فروش، افزایش ســهم بازار و كســب 60 درصــد از بازار نشاســته ذرت و گلوكوز، افزایــش 25 درصدی بهره وری 
نیروی انســانی و گســترش تنوع محصوالت تولیدی حاصل گام های بلندی اســت كه در چهارچوب راهنمایی های ســهامداران محترم برداشــته شــده اســت.

پیام هیئت مدیره

شــركت گلوكــوزان »پیشــرو، نــوآور و موثــر در 
بــازار نشاســته و گلوكــوز منطقه« را بــه عنوان 
چشــم انداز مطلوب خــود در نظر گرفته اســت.

چشم انداز
فلسفه وجودی ما ارزش آفرینی مبتنی بر تشخیص خالقانه فرصت های تولید و عرضه محصوالت نوآورانه در كسب و كارهای 
مرتبط داخلی و خارجی در صنعت نشاسته است. در این راستا استفاده از كاركنان مجرب و بهره برداری بهینه از تکنولوژی، 
تامین توأمان انتظارات ذینفعان و رعایت استانداردهای زیست محیطی در سرلوحه فعالیت های این شركت قرار دارد.

ماموریت

- تنوع محصول براساس نیاز بازار
- افزایش سودآوری

- رشد تولید

- توسعه بازار
- تنوع محصول
- توسعه صادرات

- تکمیل زنجیره تامین مواد اولیه
- رهبری هزینه

- تنوع محصول براساس نیاز بازار
- افزایش سودآوری

- رشد تولید

در فرایند تولید شركت گلوكوزان ذرت به عنوان ماده اولیه اصلی به محصوالت متنوعی تبدیل می گردد كه 
آنها را می توان در سه دسته زیر تقسیم بندی نمود:

الف- محصوالت غذایی
ب- نشاسته صنعتی و مشتقات آن

ج- خوراک دام

اهداف کالن

استراتژی

برنامه های آتی شرکت

نوع محصول

www.eghtesadobimeh.ir گزارش كامل این مجمع در وب سایت اقتصاد و بیمه
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تایید برنامه های مدیریتی و مدون دکتر صالح
افزایش سرمایه شرکت کی بی سی مصوب مجمع گرفت

مجمع عمومی فوق العاده شــركت كی بی ســی )ســهامی عام( در تاریــخ  97/10/10 
در محــل میدان آرژانتیــن خیابان الوند- كوچه آویز- پالک 5 تشــکیل شــد.  در این 
مجمــع كه بــا 92/2 درصد از ســهامداران حقیقــی و حقوقی، اعضای هیــات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار شــد، ریاست 
مجمع برعهده آقای جالل بهارســتان بود كه جنابان فرشــید مــرادی و علی فالح پور 
درمقام نظار اول و دوم و آقای ســید رضا كاظمی به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.
 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.

مدیرعامل شركت در ابتدای گزارش خود با اشاره به جزییات طرح موضوع افزایش سرمایه 
شركت گفت:روند عملکرد كی بی سی طی سالهای اخیر بیانگر سیر منطقی سطح فعالیت، 
فروش و سود خالص شركت می باشد كه از دالیل متعدد آن ایجاد تنوع در سبد محصوالت 
شــركت و افزودن برندهای معتبر )بواســطه مشاركت با شــركت های دارای نمایندگی 
تولیدكنندگان معتبر دارو در جهان( به آن ، خرید و فروش محصوالت شركت های همکار 
داخلی، افزایش ســهم شــركت از محصوالت یارانه ای، مدیریت بازار، تعدیل هزینه های 
عملیاتی متناسب با حجم فعالیت شركت و مواردی از این دست بوده و ناشی گردیده است.

به گفته دكتر صالح رویکرد هیات مدیره در مسیر حركت شركت رشد و شکوفائی و كسب 
سهم واقعی كی بی ســی از بازار داروی وارداتی كشور از طریق تدوین و پیاده سازی یک 
استراتژی اصولی و راهبردی میان مدت و بواسطه اجرای عملی دیدگاه های ذیل محقق گردید:
- توسعه فعالیت شركت و ایجاد تنوع در سبد محصوالت شركت از طریق اخذ نمایندگی 

فرآورده های داروئی اساسی از برندهای معتبر جهانی
- تبلیغات و بازاریابی علمی و معرفی هرچه بیشتر كی بی سی به بازار مصرف داروئی كشور
- جــذب نیروهــای متخصــص و توانمند در خلق فرصــت های نو و خالقانــه و مقابله 
اصولــی با تهدیدات پیش رو و ایجاد ســازمانی مناســب با حجم فعالیت های شــركت

- برقراری تناسب در هزینه های شركت با فعالیت
- افزایش بهره وری نیروی انسانی 

به گفته مدیریت عامل و گزارش توجیهی ارائه شده به سهامداران یکی از مهمترین عوامل 
موثر در حصول اهداف تعیین شــده مجموعه تقویت بنیه مالی شــركت بواسطه اصالح 
ساختارهای مالی آن می باشد. به گفته وی استفاه بهینه از سرمایه در گردش و مدیریت 
صحیح بر آن از یک ســو و جذب بموقع و كافی منابع مالی خارج از شركت از سوی دیگر 
از ابزارهای اساسی اصالح ساختار مالی شركت خواهد بود كه در این ارتباط اقدامات قابل 

مالحظه ذیل صورت پذیرفته است:
- كاهش هزینه های مالی با مدیریت بهینه بر نقدینگی و قراردادهای خرید و فروش شركت
- حضور فعال تر در مناقصات وزارت بهداشت در خصوص داروهای یارانه ای و افزایش حجم 

فروش شركت و كسب سهم بیشتری از داروهای سریع الوصول
- تقویت مذاكرات بازرگانی و چانه زنی با تامین كنندگان در جهت اخذ تخفیفات مناسب و تعدیل 
در بهای تمام شده محصوالت خریداری شده و ایجاد حاشیه مناسبی از سود ناویژه برای شركت
- پیگیری وصول مطالبات از شركتهای توزیع به روش اصولی و مستمر و تقویت سرمایه در 
گردش از طریق در دسترس قرار گرفتن وجود حاصل از عملیات شركت كه از سودمندترین 

نوع منابع می باشد.
- تسویه به موقع تسهیالت بانکی از طریق مدیریت بر رسوب نقدینگی دربانکها و كاهش 

هزینه های تامین مالی از این روش
به گفته مدیر محقق مجموعه علیرغم اتخاذ راهکارهای فوق و با عنایت به وضعیت اقتصادی 
و سیاستهای ارزی مبنی بر وجوه غالب اعتبارات اسنادی به صورت حواله و لزوم پرداخت 
100 درصد بهای كاال قبل از ورود كاال و عدم امکان خرید های مدت دار، كه اثر محسوسی 
بر فعالیت شركتها داشته و باعث تشدید نیاز به نقدینگی شركتها جهت حفظ فعالیت ها 
حتی در سطح فعلی آنها نیز می گردد، و همچنین بدلیل عقد قرارداد داروهای یارانه ای با 
وزارت بهداشت با مبالغ باال و پایین بودن حاشیه سود این اقالم و دریافت وجه آنها با چند 
ماه تاخیر پس از واردات، شركت نیازمند منابع مالی قابل مالحظه كوتاه مدت می باشد كه 
ضرورت افزایش سرمایه شركت و اصالح ساختار مالی آن را بیش از پیش نمایان می سازد. 

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام شركت كی بی سی)سهامي عام(
در اجــراي مفــاد تبصــره 2 مــاده 161 اصالحیه قانــون تجارت مصوب ســال 1347

1- گزارش توجیهی مورخ 31 شهریور ماه 1397هیات مدیره شركت كی بی سی )سهامي 
عام( درخصوص افزایش ســرمایه آن شــركت از مبلغ 240 میلیــارد ریال به مبلغ 290 
میلیارد ریال، مشتمل بر اطالعات مالی فرضی است كه پیوست می باشد، طبق استاندارد 
حسابرسی »رسیدگی  به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. 
مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است.
2- گــزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه 
افزایش ســرمایه شــركت از محل مطالبات حال شــده ســهامداران و آورده نقدی آنان 
تهیه شده اســت. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی 
درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شــده اســت كه انتظار نمی رود لزوما به 
وقــوع بپیوندد. در نتیجه، به اســتفاده كنندگان توجه داده می شــود كــه این گزارش 
توجیهی ممکن اســت برای هدفهایی جز هدف توصیف شــده در باال مناســب نباشد.
3- براســاس رســیدگي به شــواهد پشــتوانه مفروضات و با فرض تحقــق مفروضات 
تهیه گــزارش توجیهی، این موسســه به مــواردی برخــورد نکرده اســت كه متقاعد 
شــود مفروضــات مزبــور، مبنایي معقول بــراي تهیه گــزارش توجیهــي فراهم نمي 
كند. به عــالوه، به نظر این موسســه، گزارش توجیهی یاد شــده براســاس مفروضات 
بــه گونه ای مناســب تهیــه و طبق اســتانداردهای حســابداری ارائه شــده اســت.

4- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شــده 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 وتفاوت هاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شركت كی بی سی )سهامی عام( ، از افزایش سرمایۀ موضوع این بیانیۀ ثبت، به شرح 

زیر می باشد.
هدف شركت از افزایش سرمایه پیشنهادی:

1-  تقویــت بنیه مالی شــركت و كاهش میزان نیاز به تســهیالت بانکی بــا نرخ بهره  
22 درصــد )با احتســاب ســپرده پایــه( و اصالح ســاختار مالی از طریــق جلوگیری 
از خــروج ســرمایه در گــردش بابت پرداخت ســود ســهام بــه صاحبان ســرمایه .
- صرفه جویی ریالی طرح در ســال اول )با توجه به برآورد عملی شــده در نیم سال دوم(

5/625 میلیون ریال = 2÷22/5 درصد )نرخ ســود بانکی( ×50/000 میلیون ریال )مبلغ 
افزایش سرمایه(

این رقم برای شــركت قابــل مالحظه بوده و پس از كســر مالیات مربوطــه، در حدود 
5/5 درصد از ســود خالص شــركت در بودجه ســال مالی 1397 را تشــکیل می دهد.
2- افزایش اعتبار شــركت نزد اعتبار دهندگان به ویژه بانکهــا با عنایت به رابطه میزان 
تسهیالت مجاز اعطائی بانکها به شركتها با سرمایه آنها و متناسب سازی اعتبار (سرمایه) 
شــركت با حد تســهیالت درخواســتی از بانکها بمنظور تامین مالی مورد نیاز شركت .

3- و نهایتا افزایش رضایتمندی سهامداران با توجه به افزایش فروش، كاهش هزینه ها و در 
نتیجه افزایش سود آوری شركت .

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن
با توجه به برنامۀ ارائه شده، شركت كی بی سی )سهامی عام(  در نظر دارد سرمایۀ خود را 
از مبلغ 240/000 میلیون ریال به مبلغ 290/000 میلیون ریال، از محل مطالبات و آورده 

نقدی به شرح زیر افزایش دهد.
- مبلــغ 50/000 میلیون ریال )معادل 20/83 درصــد( از محل مطالبات و آورده نقدی

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
آخرین افزایش ســرمایه قبلی شــركت در تاریخ 1396/9/5 تصویب و تشریفات قانونی 
آن در تاریــخ 1397/3/2 انجام و طی آن ســرمایه شــركت از مبلــغ 000،190 میلیون 
ریــال به مبلغ 000،240 میلیــون ریال افزایش یافت كه عالوه بر بنیه مالی و ســرمایه 
در گردش شــركت، منجر به افزایش اعتبار شــركت نزد ذینفعــان علی الخصوص بانک 
ها گردید كه افزایش حد تســهیالت شــركت نزد آنها از عالیم این افزایش اعتبار است.

لج
 خ
دی

مه
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اخبار بانک و بیمه

تقدیــر و تشــكر جامعه خیرین مدرســه 
و  توســعه  نوســازی  ســازمان  و  ســاز 
تجهیــز مدارس كشــور از بیمه پارســیان
در ایــن ارتبــاط، جامعه خیرین مدرســه ســاز و 
ســازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس كشور 
نقش آفرینــی و حضور به موقــع و اثر بخش بیمه 
پارســیان در بازســازی فضاهای آموزشــی آسیب 
دیده در زلزله ســال گذشــته اســتان كرمانشاه را 
شایســته حق شناســی دانســته و مراتب قدردانی 
خــود را از احســاس مســئولیت این شــركت در 
تعمیــق پیوندهــای عمیق اجتماعی و گســترش 
روحیه مشــاركت و همبســتگی ملی ابراز كردند.

به دلیل این كار ارزشــمند تندیــس ویژه همایش 
تجلیل از خیرین مدرســه ســاز در زلزله كرمانشاه 
در همایشــی كــه در روز چهارشــنبه پنجــم دی 
ماه بــه همین نــام در محل ســالن همایش های 
هتل ارم برگزار گردید به بیمه پارســیان اهدا شــد.

الزم به ذكر است پس از وقوع زلزله سال گذشته در 
كرمانشاه بیمه پارسیان عالوه بر خدمات رسانی سریع 
به بیمه شدگان خود در این استان و اهدای كمک های 
غیر نقدی اقدام به ساخت 2 باب مدرسه در مناطق 
روستایی آسیب دیده از زلزله نموده است كه هر دو 
مدرســه در مراحل پایانی اجرا و ساخت می باشند.
كسب مقام اول تیم فوتسال بیمه پاسارگاد در 
مسابقات شورای هماهنگی بیمه های بازرگانی 

استان اصفهان

تیم فوتسال بیمه پاسارگاد در اولین دوره مسابقات 
ورزشــی شــركت های بیمه اســتان اصفهان مقام 

قهرمانی را كسب كرد.
طبــق گزارش هــای دریافتــی، كارگــروه رفاهی 
آموزشــی شــورای هماهنگی بیمه هــای بازرگانی 
اســتان اصفهان یــک دوره مســابقات فوتســال 
میــان شــركت هــای بیمه اســتان برگــزار كرد.

گفتنی است در این مسابقات كارشناسان و نمایندگان 
شــركت های بیمه توانایی های خود را با یکدیگر به 
رقابت گذاشتند، تیم بیمه پاسارگاد موفق شد مقام 
اول را كسب نماید و قهرمان این دوره از مسابقات شود.

محمد اكبری، امین امیــدی، محمدرضا زادهوش، 
محمدرضا نیکومرام، محســن بلنج، فرهاد مرادی از 
كارشناسان شعبه و محمد توكلی، محسن دانشمند، 
مرتضی اكبری و محمدشریف مسلمان جو از نمایندگان 
عمومی ، تیم توانمند بیمه پاسارگاد را تشکیل دادند.

این مســابقات به مناسبت گرامیداشــت روز بیمه 
بــا شــعار ایجــاد وفــاق و همدلی بیــن كاركنان 
صنعــت بیمــه در اســتان اصفهــان برگزار شــد.
همزمان با ســفر ریاست جمهوری انجام شد:
بهره برداری از طرح های شورابه ید و صنایع غذایی 
عالیا گلستان با تسهیالت بانك صنعت و معدن
همزمان با ســفر ریاســت جمهوري و هیات دولت 
به اســتان گلســتان و با حضــور وزیــر صنعت ، 
معــدن و تجارت طرح هاي شــورابه ید گلســتان 

و صنایــع غذایــي عالیــا گلســتان با تســهیالت 
بانــک صنعــت و معدن به بهــره برداري رســید.

طــرح شــورابه یــد گلســتان بــا مشــاركت این 
بانــک و پرداخــت 300 میلیــارد ریــال جهــت 
تولید ســاالنه 375 تن ید كریســتال و اشــتغال 
45 نفــر بــه طــور مســتقیم آغــاز بــه كار كرد.

همچنین طرح عالیا گلســتان نیز با مشــاركت این 
بانــک و با تســهیالت 150 میلیــارد ریالي جهت 
تولید انــواع روغن گیاهــي تا 300 تــن در روز و 
بــا ایجاد اشــتغال 50 نفر به بهره برداري رســید .

عــالوه بــر ایــن بانــک صنعــت و معــدن مبلغ 
270 میلیــارد ریــال نیــز بــه شــركت صنایــع 
غذایي عالیا گلســتان در ســال جاري تســهیالت 
اســت. داده  اختصــاص  گــردش  در  ســرمایه 
گفتنــي اســت، بانک صنعــت و معــدن از محل 
اعتبــارات رونق تولیــد تاكنون یک هــزار و 256 
میلیــارد ریال و از محل اعتبارات صندوق توســعه 
ملــي نیــز 705 میلیارد ریال بــه صنایع كوچک و 
متوسط این استان تسهیالت پرداخت نموده است .
نمونه ســمنانی  از صادركنندگان  85 درصد 
مشــتری فعال بانك توسعه صادرات هستند

عباس زاهدی در آســتانه چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی در گفــت و گو بــا روابط عمومی 
بانک توســعه صــادرات با اعالم ایــن مطلب افزود: 
در حوزه صنعت نســاجی تســهیالتی بیش از 12 
میلیــون یوان چیــن، در صنایع ســیم وكابل 33 
میلیــون روپیه هند و در بخش صنایع پالســتیک 
15میلیارد ریال تســهیالت پرداخت كرده اســت.
وی اضافــه كــرد: همچنین در بخــش تولید مواد 
شــوینده 170 میلیــارد ریال و در صنعت ســیم 
و كابــل 309 میلیــارد ریال با مشــاركت صندوق 
توســعه ملی تســهیالت بــه منطور پــروژه های 
ایجادی و توســعه ای اســتان پرداخت شده است.

رییــس شــعبه بانک توســعه صادرات در اســتان 
ســمنان ادامــه داد: در بخــش صنایــع لولــه و 
اتصــاالت بیش از 17.5 میلیــارد ریال و در صنعت 
انــرژی هــای خورشــیدی 56 میلیارد ریــال به 
منظور حفظ اشــتغال تســهیالت ارائه شده است.

وی افــزود: در9 ماهه اول امســال منتهی به آذرماه 
1397 در اســتان سمنان توســط كلیه بانک های 
استان ســمنان مببغ 908 میلیارد ریال تسهیالت 
صادراتــی به صادر كننــدگان پرداخت كــرده اند 
كــه از این میزان بانک توســعه صادرات مبلغ 732 
میلیــارد ریال پرداخــت نموده یعنــی معادل 81 

درصــد این رقــم را به خود اختصاص داده اســت.
بازدید دكتر سلیمانی رئیس كل بیمه مركزی از 

شركت بیمه رازی
دكتــر ســلیمانی، رئیــس كل بیمه مركــزی به 
همــراه هیات عامل و مدیران خود روز چهارشــنبه 
19 دی مــاه از شــركت بیمــه رازی بازدید كرد.
مهندس بختیــاری مدیرعامل بیمــه رازی، ضمن 
خوش آمد گویی به رئیس كل بیمه مركزی و هیات 

همراه، حضور ایشــان و مدیــران بیمه مركزی را به 
خاطــر همراهی و همدلی با صنعــت بیمه و توجه 
به مشــکالت اهالی این صنعت، قابل توجه و مورد 
قدردانی دانست. ایشان گزارشی از فعالیت ها و برنامه 
های پیش روی شــركت بیان داشت: شركت بیمه 
رازی بیش از چهارماه اســت كه مدیرعامل جدید را 
در مجموعه خود دارد و در این مدت پس از شناخت 
صورت گرفته و بررسی مسائل، در مرحله برنامه ریزی 
و نحوه اجرا است. این شركت با نیروهایی جوان و با 
تجربه  با سخت كوشی و همدلی توأم با رعایت ارزش 
های سازمان؛ دلســوزی، اخالق مداری و دانایی در 
نظر دارد شــركتی الگو محور در صنعت بیمه شود.

مهندس بختیاری در ادامه از برنامه استراتژی شركت 
تا ســال 1400 و  توجه به جایگاه ذی نفعان اعم از 
پرسنل، نمایندگان و سهامداران صحبت كرد و ایشان 
نقش پرسنل و شبکه فروش را برای رسیدن به اهداف 
شــركت حائز اهمیت دانست و نیز اشاره كرد كه در 
این راســتا اقدامات ارزشمندی در حال انجام است.
نامه »طرح جامع منازل  بیمه  صدور نخستین 

مسكونی« بیمه سامان
بــرای اولین باردرایــران بیمه  نامــه »جامع منازل 
مســکونی« منطبق بــا جدیدترین اســتاندارهای 
جهانــی بیمــه، در بیمــه ســامان صــادر شــد.
بنابرایــن گزارش در راســتای اهداف اســتراتژیک 
شــركت بیمه ســامان كه تامین حداكثــر آرامش 
و اطمینان بــرای بیمه  گذاران اســت، جامع  ترین 
پوشــش بیمه منازل مسکونی و ساكنین آن در این 
شــركت طراحی و به بازار بیمه عرضه شد. این بیمه 
 نامه كه بر اســاس تحقیقات و بررسی  های گسترده 
در بازارهای داخلی و خارجی تدوین شــده اســت 
حاوی پوشش های مناســبی برای ساختمان منزل 
مســکونی، اثاثیه منزل، ملحقات و تاسیسات منزل، 
پوشــش بیمه حادثه برای ساكنین منزل همچنین 
پوشــش بیمه مســئولیت مالک و ســاكنین منزل 
مســکونی در قبال خدمه، و اشخاص ثالث می باشد.

در دوره جدید مدیریتی شركت
نخستین جلسه هم اندیشی شبكه فروش بیمه 

میهن برگزار شد
نشست شبکه فروش شهر تهران بیمه میهن با حضور 
مدیر عامل جناب آقای دكتر محمدی ،جناب آقای 
ساجدی معاون بازاریابی و شبکه فروش و معاونین و 
مدیران شبکه فروش در دفتر مركزی شركت برگزار شد.
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اخبار بانک و بیمه

در ایــن جلســه مدیرعامــل بیمــه میهــن بــا 
تشــریح سیاســت هــای جدید شــركت در حوزه 
نماینــدگان و شــبکه فــروش، خواســتار پویایی 
بیشتر شــبکه فروش در بازار شــد و شبکه فروش 
را بــازوی توانمند شــركت بیمه میهن دانســتند.

در ادامه این نشســت مدیرعامل و معاونین شركت 
پاســخگوی سواالت و مشــکالت طرح شده توسط 

نمایندگان بودند.
همایش سراسری مدیران بانك پاسارگاد برگزار شد

همایش سراسری بانک پاسارگاد با حضور مسئولین، 
اعضای هیأت مدیره، مدیــران و جمعی از بانکداران 
بانک پاســارگاد در تاریخ 27 دی 1397 و در محل 
سالن ابوریحان دانشــگاه شهید بهشتی برگزار شد.

در ایــن همایش كه پس از برگــزاری موفقیت آمیز 
مجمــع عمومی ســالیانه و گشــایش نمــاد بانک 
در بورس برگزار شــد، عملکرد بانک  پاســارگاد در 
دوره هــای پیشــین مــورد بررســی و ارزیابی قرار 
گرفــت. همچنین برنامه ها و اســتراتژی بانک برای 
نیل به اهداف و آینده ای درخشــان تر تشــریح شد.

دكتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک ضمن قدردانی از 
تالش و صبوری همکاران خود در مسیر دستیابی به 
اهداف گفت: بانک پاسارگاد روزهای سختی را گذراند 
اما خدا را شاكریم كه این مسیر را با قدرت، قاطعیت 
و سربلندی پشت سر گذاشت. به طوریکه هم اكنون 
تبدیل به یک بانک مســتحکم و باثبات شده اســت 
كه قدرتمندتر از گذشــته به امر خدمات رســانی به 
هم میهنــان ادامه می دهد. وی ضمن تأكید بر اینکه 
كلیه دســتوالعمل ها و مقررات وضع شــده از سوی 
دســتگاه های نظارتی در این بانک رعایت شده است 
ادامه داد: بانک پاسارگاد از جایگاه بسیار ارزشمندی 
در دنیا نیز برخوردار است و به دلیل سابقه و عملکرد 
درخشــان، مورد اعتماد و اقبــال بانک های خارج از 
كشــور برای برقراری مراودات بانکی است. تأسیس 
شعبه در خارج از كشور نمونه ای از استقبال كشورهای 
خارجی بــرای همکاری با بانک پاســارگاد اســت.

در جشنواره ملی بهره وری عنوان شد
بانك مســكن »پیشــرو« در بهره وری میان 

بانك های كشور
در این جشــنواره كه تعداد زیادی از دســتگاه های 
دولتی نیــز حضور داشــتند وزارت تعــاون، كار و 
رفــاه اجتماعــی، وزارت نیرو و شــركت ارتباطات 
زیرســاخت نیز موفــق به اخذ این جایگاه شــدند.

شــاخص های داوری در ایــن جشــنواره شــامل 
اقدامــات صورت گرفتــه در حوزه اســتقرار چرخه 
بهــره وری و شــاخص های اســتاندارد بهــره وری 
شــامل بهره وری نیــروی كار، بهره وری ســرمایه و 
بهره وری كل عوامل تولید در ســازمان ها بوده است.
تشــکیل شش جلسه كمیته بهره وری بانک مسکن، 
برگزاری جلسات با ســازمان ملی بهره وری، وزارت 
امور اقتصــادی و دارایی و ســایر بانک های دولتی 

برای به اشــتراک گذاری تجربیات موجود در زمینه 
اســتقرار چرخه بهره وری و هم اندیشی در راستای 
تدویــن »نظام نامه بهــره وری بانک هــای دولتی«، 
برگزاری جلســات با ادارات ستادی بانک برای تهیه 
و تدوین برنامه های عملیاتی بهبود بهره وری در بانک 
از مهم ترین اقداماتی اســت كه توسط بانک مسکن 
انجام شــد كه منجر به كســب جایگاه پیشرو شد.

معاون طرح و توسعه:
اســتراتژی بانك بر مبنای ارزش های انسانی 

قرار دارد
جعفر صفایی مزید- معاون طرح و توسعه بانک مهر 
اقتصاد در همایش روسای شعب با اشاره به فعالیت ها 
و برنامه ریزی های راهبردی بانک، اظهار كرد: مبنای 
سیاســت ها و روند فعالیت ها را بر اساس بهره وری 
انســان گرایانه و اجرای برنامه ها با تکیه بر سرمایه 
انســانی ارزشــمند، متعهد و خدوم بانک می باشد.

وی بــا اشــاره بــه مشــکالت و موانع در مســیر 
فعالیــت بانک ها و بنــگاه های اقتصــادی، خاطر 
نشــان كــرد: كاهــش 5 درصــدی ســود بانکی، 
نوســانات قیمت ارز و ســکه و التهابات بازار پولی 
و مالی همــه از جمله عواملی بود كه توانســتیم با 
مدیریت نیروی انســانی بر این شرایط فائق شویم.

صفایی با تشریح مولفه های اقتصاد درون زا و اهمیت 
آن در برهه كنونی، ابراز داشت: تکیه بر خود اتکایی 
یک مقوله بســیار حیاتی اســت كه بواسطه آن می 
تــوان در نبرد نــا برابر اقتصادی و شــرایط تحریم، 
اقتصاد كشــور را از گزند حوادث مصون نگه داشت.
كسب 5 رتبه برتر بانك ســپه در چهارمین 

جشنواره تبلیغات كشور

بانــک ســپه در چهارمیــن جشــنواره تبلیغــات 
ایران رتبه نخســت و نشــان طالیــی را در بخش 
ویــژه كاالی ایرانــی، رتبــه دوم را در بخش های 
تحقیقــات تبلیغات و فعالیت هــای متعارف روابط 
عمومــی و رتبه ســوم را در بخش هــای تبلیغات 
محیطی و طراحی و معماری گرافیکی كســب كرد.
در چهارمیــن جشــنواره تبلیغات ایران با شــعار 
»خالقیــت، اثربخشــی تبلیغــات، حــق انتخاب 
مشــتری« از بین 350 آثار و فعالیت های تبلیغاتی 
بانک ها، سازمان ها، شــركت ها كه به بوته داوری 
گذاشــته شــد، 45 اثر برگزیده گردید كــه 5 اثر 
برگزیده این جشــنواره به بانک ســپه تعلق گرفت.

براســاس ایــن گزارش بــا توجه به اینکــه در این 
جشــنواره بخش ویژه به »تبلیغــات كاالی ایرانی« 
اختصاص یافته و برترین آثار تبلیغات كشــور طی 
یک سال اخیر براساس نظام ارزیابی علمی، انتخاب، 
معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند، بانک سپه با هدف 
گذاری و برنامه ریزی تبلیغاتی برای سال جاری كه 
ســال حمایت از تولید و كاالی ایرانی بود با ساخت 
تیزر نقش بانک در حمایــت از كاالی ایرانی در ماه 
مبارک رمضان موفق شــد در بیــن كلیه بانک ها، 
سازمان ها و شركت های شركت كننده رتبه نخست 
و شــاهین طالیی ایــن بخــش را از آن خود كند.

دكتر خســرو فرحــی مدیرعامل پســت بانک 
ایران درمراســم معارفه مدیر امورسرمایه انسانی 
و پشــتیبانی گفت: این بانــک با عملکرد موفق 
درحوزه های مختلف نشــان داده است كه تمام 
شاخصه های یک بانک مردمی و خدمت رسان را 
دارد. فرحی تصریح كرد: نیروی انسانی جهت دهنده 
مسیر رشد سازمان هاست و فعالیت در این بخش 
نیازمند برنامه ریزی و تدبیر آینده نگری اســت.
وی لزوم افزایش ســطح اثربخشــی و بهره وری 
كاركنان دركنار برنامه های جذب نیرو را ضروری 
دانســت و تصریح كرد: تعیین پست بانک ایران 
ارتباطات و فنــاوری  وزارت  و  دولــت  ازطــرف 
اطالعات به عنوان بانک توســعه ای و تخصصی 
حــوزه فنــاوری اطالعــات، نیازمنــد اجرای 
برنامه های اصولی بــرای تأمین نیروی موردنیاز 
و آمــوزش مســتمر نیروهــای موجود اســت.

مدیرعامل پســت بانک ایران افــزود: مهندس 
مهدی عسگری زاده تخصص و تجربیات موفقی 
در فعالیت هــای حوزه فناوری اطالعات و تعامل 
با ســازمان های خدمت رســان این حوزه دارد 
و مطمئنــاً این تجــارب در پیشــبرد برنامه ها 
و اهداف بانــک تأثیر مطلوبی خواهد داشــت.

مدیرعامل پست بانک ایران در پایان این مراسم 
با اهداء لوح از فریدون كهزادیان مدیر سابق امور 
سرمایه انسانی و پشتیبانی و اكبر غالمی رئیس 
سابق اداره كل روابط عمومی تقدیر و حکم انتصاب 
مهندس عسگری زاده را به عنوان مدیر جدید امور 
سرمایه انسانی و پشتیبانی این بانک اهدا نمود.

دکتر فرحی: 
پست بانک ایران 

تمام شاخصه های 
یک بانک مردمی و 
خدمت رسان را دارد
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صنایع شــیمیایی ایران به ســهامداری بانک صنعت و معدن سود هر سهم برای 
ســال مالی 98 را 135 تومان اعالم كرد. سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران در 
جلســه تحلیل و بررسی این شركت، از عرضه 10 درصد از سهام شركت بازرگانی 
و خدمــات بندری ایران نیز خبر داد. شــركت بازرگانــی و خدمات بندری ایران، 
امور مربــوط به مدیریت خدمات حمل زمینی، دریایــی و ریلی، ترخیص كاال از 
گمرک ها، نگهداری محصول های تولیدی در مخازن متعلق به صنایع شــیمیایی 
ایران در بندر بوشــهر و سایر موارد مرتبط را برعهده داشته است. در ادامه جلسه 
فوق نیزدر خصوص صنایع شیمیایی ایران اعالم شد؛ با توجه به مفروضات در نظر 

گرفته شــده فروش شركت در ســطح یک هزار و450 میلیارد تومان خواهد بود.
با توجه به پیش بینی های صورت گرفته كارشناسان صنایع شیمیایی ایران، قیمت 
دالر به دلیل فروش محصول ارزان به صنایع شــوینده، 4 هزار و200 تومان در نظر 
گرفته شده است. با توجه به كاهش قیمت نفت و پیش بینی برای امکان كم رشد 
قیمــت، این نرخ برابر با قیمت های فعلی 55 تا 60 دالر و نرخ دالر نیز با 94 هزار 
ریال در نظر گرفته شده اســت. نرخ فروش LAB داخلی برای حمایت از صنایع 
داخلی 65 درصد نرخ داخلی اســت. نرخ الکیل بنزن خطی 1100 دالر است و با 
این مفروضات فروش شــركت در ســطوح یک هزار و 450 میلیارد تومان است.

اعالم سود سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
برنامه عرضه زیرمجموعه » شیران «

بخش زیادی از ارز صادراتی شركت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران به سامانه 
نیما عرضه شــده و تا پایان ســال نیز بــه همین روال عرضه ادامه خواهد داشــت.

مدیر عامل شــركت ســرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران وابسته به بانک صنعت 
و معدن،عصر روز دوشــنبه 24 دی ماه 97 در نشســت خبــری ضمن بیان برنامه 
هــای جاری و آینده این شــركت، اعالم كرد : تولید محصوالت شــركت با افزایش 
نســبت به ســال قبل در ســال مالی جدید در تولید LAB بــه 115000 تن، در 
HAV بــه 8000 تــن و در نرمال پارافین به 170 هزار تــن افزایش خواهد یافت.

مدیر عامل شــركت ســرمایه گــذاری صنایع شــیمیایی ایران دربــاره عملکرد 
شــركت تحت مدیریت خود توضیح داد و گفت: شــركت صنایع شــیمیایی ایران 
به مدت یک ســال تــا تاریخ 30 شــهریور ماه ســالجاری به میــزان 18هزار تن 
LAB، 169هــزار تــن نورمال پارافیــن و 100هزار تن HAB تولید كرده اســت.

وی ادامــه داد: تولیــد LAB نســبت به ســال گذشــته 11.3درصــد و نورمال 
پارافین 9 درصد رشــد داشــته اســت، امــا تولیــد HAB كاهــش 8درصدی 
داشــته چرا كــه از این محصــول تنها بــرای تولید LAB اســتفاده می شــود.

رحیمــی در خصــوص وضعیت تولیــد و فروش شــركت نیز گفت: شــركت در 
ســال 97 در مجمــوع بیش از 8.300 تــن محصول تولید كرده اســت كه از بین 
23000 تــن LAB، بــه میــزان 38000 تن نرمــال پارافین و به میــزان 3.900 
تــن HAV صادر شــده اســت كــه ارزش صادراتی شــركت را بــه 65 میلیون 
دالر رســانده اســت كــه در ایــن زمینه یک ســطح قابل را شــکل داده اســت.

وی در پاسخ مبنی بر اینکه كشورهای هدف صادرات محصول این شركت كدام كشور 
ها می باشند گفت: كشورهای هند، چین، پاكستان و برخی از كشورهای هم جوار از 
جمله بازارهای صادراتی شركت هستند و در حال حاضر با تمركز به مشتریان فعلی 
سعی می كنیم كه سهم صادرات را ارتقا بدهیم و در عین حال بیشتر از آن كه به فکر 
جذب مشتریان خارجی جدید باشیم تالش می كنیم تا مشتریان فعلی را حفظ كنیم.

رحیمی ادامه داد: همچنین میزان فروش و عرضه داخلی این محصوالت به ترتیب 93هزار 
تن LAB، 11هزار تن نورمال پارافین و 53هزار تن HAB بوده است كه علت عرضه 
باالی LAB در سال جاری، تامین بیشتر نیاز داخل بوده زیرا شركت بیستون كه همانند 
ما LAB تولید می كند عرضه به بارار داخلی وا قطع كرده و تامین داخلی تنها به عهده ما 
است و به همین دلیل قیمت مواد شوینده در سال جاری افزایش چندانی نداشته است.

مدیر عامل شركت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران اضافه كرد: در سال آینده پی 
بینی ما تولید 115تن LAB، 170هزار تن نرمال پارافین و حدود 8هزار تن HAB است، 
كه 105 هزار تن LAB و نرمال پارافین را برای داخل عرضه و مابقی را صادر می كنیم.
وی خاطرنشان كرد: در این میان عمده تولیدات HAB ما صادر خواهد شد و اگر شركت بیستون 
عرضه خود را آغاز كند، سال آینده میزان عرضه داخلی LAB تنها 80هزار تن خواهد بود.

مدیر عامل شركت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران همچنین به سودآوری بیش از 
پیش بینی شركت در سال گذشته اشاره كرد و گفت: میزان سودآوری این شركت در 
سال گذشته 764 ریال EPS بود كه حدود 10درصد بیشتر از پیش بینی ما بوده است.
رحیمــی از طرح توســعه LAB خبــر داد و افزود: بــه دلیل مــازاد تولید نرمال 
پارافیــن و اســتفاده از تکنولــوژی های جدید، طرح توســعه LAB جــزو برنامه 
كاری آینــده ما اســت كــه تا امــروز 28درصــد پیشــرفت كاری داشــته ایم.

مدیر عامل شركت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران تصریح كرد: تا امروز برای این 
طرح مبلغ 550میلیارد تومان هزینه شده و 650میلیارد تومان دیگر احتیاج داریم كه به 
طور حتم برای تامین این مبلغ تنها توان شركت كافی نیست و نیاز به دریافت وام داریم.
رحیمــی اضافه كــرد: همچنین 3طرح ایجــاد ارزش افزوده تا پایان ســال اجرایی 
خواهد شــد كه 400میلیارد تومان در خرید كاتالیســت صرفه جویی خواهد كرد.
وی در ادامــه در پاســخ  به این پرســش مبنی بر این كه عرضه ســهام »خدمات 
بندری« از شــركت های تابعه ســرمایه گذاری صنایع شــیمیایی ایــران در چه 
مرحلــه ای قــرار دارد، گفــت: بر اســاس برنامه ریــزی های صــورت گرفته 10 
درصد ســهام شــركت »خدمات بندری« تا پایان ســال جاری در فرابورس عرضه 
می شــود و مقدمات درج نمــاد آن در این بــازار در حال پیگیری و انجام اســت.
رحیمی در ادمه نشست از عرضه بیشتر ارز حاصل از صادرات شركت سرمایه گذاری 
صنایع شیمیایی ایران به سامانه نیما خبر داد و گفت: تا كنون بخش زیادی از ارز صادراتی 
ما به سامانه نیما عرضه شده است و تا پایان سال نیز به همین روال عرضه خواهیم داشت.
وی با اشاره به تحریم ها و برنامه این شركت برای سال جدید اظهار كرد: با توجه به این كه ما در 
سال 91 و 92تحریم را تجربه كرده ایم، راه دور زدن تحریم های دور دوم را نیز یاد گرفته ایم. 
مدیــر عامــل شــركت ســرمایه گــذاری صنایــع شــیمیایی ایــران در پایان 
دربــاره پرســنل این شــركت نیز گفــت: تعــداد نیروی شــاغل این شــركت 
532 نفــر اســت كــه بــه طــور كل معیشــت 2500نفــر را تامین مــی كند.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران:

سود شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی 10 درصد بیشتر از پیش بینی ها

گزارش كامل در وب سایت اقتصاد و بیمه

36



پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  97 | دی   مــاه  1397| 

ماشین سازی اراک نماد دانش فنی
دکتر امیر هامونی سخنی نو داشت
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وقتی گزارش شركت ماشین سازی اراک را مطالعه می كردم به دو نکته بارز رسیدم كه در صد سال 
اخیر طلب نوش دارویی  دل سوختگان بوده است اول 62 درصد پرسنل با تحصیالت اكادمی و دوم 
اراده و دانش كه به میل جوشان بر سازه ها افتخار نام پُرآوازه ایران را به استاندارد جهانی می راند.
كشــور ایــران ســرزمین نفــت و گاز و معادن كانــی بوده، و ماشــین ســازی اراک و 
مدیرعامــل محقــق و فهیم آن مهنــدس جناب جعفر صفری ســنجانی ســکاندار و 
ســرقطار فهم دانش آن خواســته امیركبیر كه تجلی یافته اســت »ایرانــی می تواند« 
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شركت ماشین ســازی اراک )سهامی عام( 
مــورخ 1397/10/23در محل مركز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی برگزار گردید. 
در این مجمع كه با حضور بیش از 73/39 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء 
هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای حسین عابد بود، كه جنابان حمیدرضا یزدان جو و امیرانباردار 
در مقام نظار اول و دوم و آقای جعفر صفری سنجانی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه بــا قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمــع مربوط به اهــم فعالیتهای صورت 
پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهــی بــه 1395/06/31 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان بــا طنین صلوات خــود ضمن  تصویب 
صورتهــای مالــی و تنفیذ معامالت مشــمول مــاده 129 بــه كار خود پایــان دادند.
مدیر پرتالش و كاربلد شركت در فرازی از گزارش خود با اعالم اینکه شركت مادرتخصصی و 
دانش بنیان ماشین سازی اراک با بیش از نیم قرن تجربه و سابقه و قابلیتها و توانایی های علمی، 

فنی و تخصصی در حوزه نقت، گاز، پتروشیمی و 
پاالیش به منظور توسعه و پیشرفت كشور در سال 
مالی گذشته فعالیت ها و دستاوردهای درخشان 
داشته است كه در این بین باید از نقش بی بدیل 
نمایندگان گروه های مختلف ماشین سازی اراک 
از جمله گروه ساخت تجهیزات، گروه متالورژی، 
گروه ماشین و مونتاژ، گروه پل و سازه های فلزی ، 
تحقیقات و توسعه، شركت مهندسی و ساختمان، 
پایســاز و آكام به همراه شركت های تابعه كه در 
این سنگر فرصت برای اعتالی نام ایران جهادگونه 
خدمت كرده اند تقدیری درخور داشــته باشــم.
مهندس صفری با بیان اینکه ظرفیت های بالقوه 
ای در شركت ماشین سازی اراک وجود دارد كه در 
صورت حمایت همه جانبه در راستای بکارگیری و 

استفاده حداكثری می تواند گام مهمی در جهت بالندگی كشور عزیزمان و ایجاد اشتغال بردارد 
ابراز امیدواری كرد با  استمرار حمایت استاندار، نمایندگان و وزرای دولت شركت بتواند به 
عنوان سرآمد صنایع استان مركزی و یکی از شركتهای توانمند و فعال كشور كه در حوزه های 
مختلف نفت، گاز، پتروشیمی و پاالیشگاه دارای تخصص بوده و ماشین آالت، ابزار و نیروهای 
متخصص و كارآزموده ای در اختیار داشته كه در خاورمیانه منحصر به فرد است، فعالیت نموده 
تا كشور و مردم عزیزمان از این امکانات و توان صنعتی به نحو شایسته تری بهره مند گردند.

چشم انداز گروه ماشین سازي اراک 
گروه ماشــین ســازي اراک در افق 1405در قامت یک هلدینگ مادر تخصصی ســرآمد 
و ســودآور شــناخته می شــود كه با تکیه بر مدیریت موثر و توســعه دانش، فناوري و 
كاركنــان توانمند و مدیریت كارآمد شــبکه ارزش فراگیر در عرصــه ماموریت خود در 
زمــره یکی از برترین پیمانکاران عمومی معتبر در ســطح ملی و فراملی فعالیت میکند.

استراتژي ها : 
- ورود به بازار بویلر واتر تیوپ به صورت پکیج و گسترده با همکاري شركت كانادایی در دستور 

كار گروه دیگ بخار قرار گرفته است. 
- هدف گذاري در افزایش سهم بازار در محصوالت روتین از جمله دیگ بخار ، فلنچ ، بانداژ 

و شیرآالت سرچاهی 
- استفاده به موقع از فرصت بدست آمده از تحریم هاي جدید علیه كشور جهت جایگزینی 
ماشــین سازي اراک بجاي شــركتهاي خارجی كه قراردادهاي خود را با كشور لغو كرده 
اند و جایگزینی با تامین كنندگان خارجی رقیب محصوالت تولیدي ماشین سازي اراک 
ماشــین ســازي اراک با تجربه پنجاه ســاله خود مــی تواند جایگزین مناســبی براي 
شــركتهاي بزرگ خارجی در زمینه ســاخت پتروشیمی و توســعه میادین نفتی كشور 
شــده و ســهم بازار بیشــتري در زمینه محصوالت فلنــج و تجهیزات ســرچاهی و ... 

داشــته باشــد كه روند رو به رشــد تقاضاها در چند مــاه اخیر گویاي این مدعاســت.
- تبدیل شدن به یک پیمانکارعمومی )GC( مطرح در سطح ملی

- انجــام پروژه هاي بزرگ مرتبط با طرح ها و مجتمع هاي بزرگ صنعتی ، كارخانجات و 
EPCF و EPC تجهیزات در قالب

- توســعه صادرات به كشــورهاي منطقه و هدف صادراتی ) نظیر عراق ، سوریه ،روسیه (
- توسعه بازار و همچنین ورود و توسعه صنایع جدید به ماموریت شركت ماشین سازي اراک
- تالش در جهت استفاده از تکنولوژي و دانش بروز شركتهاي بزرگ وبین المللی حتی با 

وجود تحریم هاي موجود
- بهبود ، ارتقاي سطح علمی و توانمند سازي منابع انسانی در شركت ماشین سازي اراک

- ارتقاي توان بهره برداري شركت ماشین سازي اراک
برنامه های آینده شركت

ماشین ســازي اراک بـخشـی از تـجـهیـزات مورد نیاز صنـایـع كشـور در زمـینـه نفـت، 
گـــاز ، پتـروشیـمی ، پـــروژه هاي نیروگاهی ، صنایع حمل و نقل ریلی و انواع پل ها و 
اســکلت هاي فلزي را تامین می كند . تثبیت و ارتقا جایگاه ماشین ســازي اراک در بازار 
صنایع كشور مســتلزم توســعه تکنولوژي ، آموزش بهره وري منابع انســانی ، افزایش 
كیفیت و كاهش هزینه هاي تولید اســت كه می توانـد تـوان رقابتی شركـت را افزایـش 
دهد و با اخـــذ پـروژه هاي جدید ســهم بیشتري را نصیب ماشین ســازي اراک نماید. 
به همین منظور افزایش كمی و كیفی ظرفیت از طریق انجام طرح هاي توســعه، اســتفاده 
از فرصت ها از طریق همکاري با شركتهاي معتبر و 
ایجاد كنســرســیوم ها به منظور دســت یابی به 
پروژه هاي بزرگ، بهســازي و نوســازي تجهیزات، 
توســعه كیفی نیروي انســانی، ایجاد زیر ســاخت 
هــاي جدیــد و ارتقاي دانش فنی و توســــعه 
تکنولوژي از راههاي دســــتیابی به موفقیت در 
شرایط رقابتی كنونی اســــت. به همین منظور 
هیات مدیره شركت برنامه هایی را در دســتور كار 
قرار داده اســت كه مختصرا به شرح زیر اســت:

الف- زباله سوز 
:NEUERO ب - طرح همکاری با شركت المانی

پ- شیرهای توپکی
ت- دیگ بخار 120 هزار پوند بر ساعت

ج - آب شیرین كن
چ- انعقاد قــرارداد دریافت منوگرام API6A جهت شــیراالت و تجهیزات ســرچاهی 
گــروه ماشــین و مونتــاژ با یک شــركت المانی به منظــور صادرات محصــوالت فوق

ح- تصفیه فاضالب های شهری و صنعتی 
د - قرارداد و تفاهم نامه با شركت های اروپایی

ذ- قرارداد پژوهشی طرح ساخت بوژی پرسرعت 200 كیلومتر مسافری
 EPC ر - اجراي پروژه ها بصورت

EPCF ز - اجراي پروژه ها بصورت
ـ ماشیـن سـازي اراک به منظـور توسعـه بـازار خـود تفاهم نامـه اي با یک شركـت  ـ  ه
عمانـي مبنـي بر تشکیـل یـک شركـت مشتـرک در عمـان جهـت همکاریهـاي دو جانبـه 
در آن كشـور و منطقـه ) كشورهـاي عضـو شـوراي همکـاري خلیـج فـارس GCC( و 
كشورهـاي دیگـري كه مي توانـد بـازار هـدف محسـوب شـود به امضـاء رسانـده است 
و اقدامـات اولیـه جهـت ثبـت شركـت مشتـرک دركشـور مذكـور بعمـل آمـده اسـت.

و - طـرح تولیـد پمپ هـای ویـژه نفـت و گـاز 
ی - عدم وجود نقدینگي الزم و كافي بمنظور تأمین به موقع مواد اولیه ، الزامات قراردادي 
براي ایفاي تعهدات شركت و الزام تسویه تسهیالت مالي در موعد مقرر منجر به تحمیل 
جرایم دیركرد مالي و هزینه هاي مالي سنگین و بروز مشکالت عدیده در اداره امور جاري 
شــركت شده است و این موضوع موجب زیان ده شدن بخشی از محصوالت و پروژه هاي 
شركت گردیده است . در این رابطه برنامه ریزي شركت در جهت یافتن راهکارهایي جهت 
اخذ پروژه هاي جدید و ســودآور، تأمین مالي ارزان قیمت ، اصالح ساختار مالي و سرمایه 
اي و مدیریت بهینه منابع مالي به منظور تســویه تسهیالت مالي ، توسعه بازار ، افزایش 
تولید و فروش محصوالت روتین و اخذ پروژه هاي ســودآور مي باشد بطوریکه با افزایش 
حاشیه ســود و جبران زیان انباشته امکان توزیع سود بین ســهامداران را فراهم نماید .
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