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مدیرعامل بیمه میهن دكتر داریوش محمدی دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس و دارای سوابق مدیریتی متعدد 
در شركتهای بیمه ایران، رازی، ما و دی است. وی مسئول حوزه حسابرسی و عضو كمیته حسابرسی بیمه ایران و 
همچنین رئیس دانشگاه علمی كاربردی بیمه ایران بود. حضور در بیمه رازی به عنوان معاون مالی و اداری و مشاور 
مدیرعامل بیمه ما و معاون مالی و سرمایه گذاری بیمه دی از دیگر سوابق داریوش محمدی مدیرعامل جدید بیمه 
میهن است.ایشــان دارای سوابق متعددی در دستگاه های اجرایی هستند كه می توان به نایب رئیس هیأت مدیره 
و رئیس كمیته حسابرســی شركت نیروكلر، عضو كمیته حسابرسی شركت سرمایه گذاری صنعت و معدن، رئیس 
كمیته راهبردی IFRS ، مدیر حسابرسی داخلی، رئیس دانشگاه علمی كاربردی، عضو شورای مدیران، عضو كمیته 
فرعی و اصلی حسابرســی بیمه ایران و عضو هیئت علمی گروه حســابداری دانشگاه ارشاد  را از این جمله نام برد.

جناب آقای دکتر نمکی
استاد گرانقدر و وزیر محترم بهداشت و آموزش پزشکی

بیاد دارید آنگاه كه بر مسند مدیریت داروپخش بودید و شعر سپید می سرودید مِن خبرنگار ساده صادق در كنارتان بودم
امروز به ارزش ها، مجلس شورای اسالمی سنگ تمام گذارد. مبارک باشد بر شما و بر ملت این انتخاب شایسته.

خسرو امیر حسینی. همان خبرنگار ساده و صادق
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه  اقتصاد و بیمه

طبیب حبیب

جناب آقای حمیدرضا هوشیاری 
مدیریت محترم عامل شرکت سیمان سپاهان

انتصاب شایسته حضرتعالی به سمت مدیرعامل آن شركت كه بیانگر تعهد، توانمندی و شایستگی جنابعالی می باشد 
را تبریك عرض نموده و از درگاه ایزد منان ، سربلندی و توفیق روزافزون شما را آرزومندیم.

 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه  اقتصاد و بیمه

جناب بازرگان مدیر عامل فرهیخته سرمایه گذاری غدیر با اینكه می دانید در چه مسندی نشسته اید و ما 
مطمئنیم كه شما خوب تر در اصالح آن خواهید كوشید،  این مطلب ولو به اشارت می آوریم .

دادستان محترم یاری مطبوعات را طلبیده و جا دارد كوتاه و گویا به عرض برسانیم اشرافیت در پتروشیمی شما نشسته و حرمت 
قلم را هم نمیدارند . مثالی در والیت ما هست كه عزرائیل شکایت نزد حق تعالی میبرد و آدرس دكتری در فالن كوچه می دهد 
و در دادنامه خود می نویسد كه آن دكتر روزی 10 تا می كشد و حال من یکی جان میستانم و از حضرت حق می خواهد یا 
پست دیگری به او اعطا كند یا اجازه ستاندن جان آن طبیب را دهد.  در شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان رئیس دفتری 
هست كه بدون اجازت آن خانم كاری نباید بشود، عجب این . اخیراً دو نامه به خدمت ریاست هیئت رئیسه و مدیر عامل با مهر 
محرمانه شخصا مفتوح فرمایید ارسال شده كه ناخوانده با همان پیک بازگرداندند !!!! جناب مدیر عامل محترم سرمایه گذاری 
غدیر شما كرده اید و می توانید ریشه ی این اشرافیت را بخشکانید و اجازه نفرمایید حرمت قلم در تفکر اشرافیت این افراد خدشه 
دار گردد. هیئت رئیسه كه در مجمع با رای اكثریت كه همان غدیر است چند صد میلیون پاداش و برای ماهیانه یک جلسه 
یک میلیون حق تعیین می كند بر صحابه خبر و فرهنگ این رفتارش اگر نشان اشرافیت ندارد چه باشد؟ مالیه برای سهامدار 
خرد و حقیقی با اما و اگر هزار فرصت می خرد ولی برای پرداخت آن ارقام پاداش و حق جلسه براحتی سر تعظیم فرو می آورد.
طرحی نو دراندازید ...

اشرافیت در پتروشیمی !

در ساختمان شماره دو مركز قلب ، طبقه سوم ،اتاق یک ، به بایستگي دكتر فرزاد مسعود 
كویر جلوس كرده و به شایستگي بیماران را پذیراست. 

این پزشک حاذق عالوه بر انکه از به نامان فوق تخصص قلب میباشد به راستی كه 
براي به بیماران یک حبیب دل نیز باشد. من مسافر رانده  كهریزک به مركز قلب 
بودم آن هم در بحبوهه سال 1388 . زآن روز تاكنون كه در قید حیات ام هرزگاه 
به این مركز مراجعه و داروی دردم تجویز می شــود. رسم است در این مركز 
كه عالوه بر زیرنظر داشتن بیمار در طول سال ، براساس پروتکل بیمارستان 
یک بار هم بیمار را جهت چکاب احضار می كنند و از ریز رفتار تا درد بیمار 
را بررســي ، كنترل و مداوا می نمایند. در این چند ســال كه ارباب رجوع  
بیمارستان فوق تخصصي قلب بوده ام شهادت میدهم كه همه و همه خوب  
ولی منش و مرام این دكتر چیز دیگریست. بعنوان یک روزنامه نگار موی سپید 
هفتاد و اندی ساله شاكر این فرزند شیر پاک خورده و طبیب حبیب می باشم . 
خسته نباشی خدا قوت دكتر فرزاد مسعود كویر.
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خسرو اميرحسيني

با کنشگران
 چه کردیم ؟!

بهمن ماه امسال هم گذشت. برای همچو منی كه بهمن های پرشماری را تجربه كرده تک 
به تک روزها و شبان این ماه نقلیست مثنوی كه هفتاد من اش باید. در دهه دوم این بهمن 
ماه دو سه روز پی در پی تعطیلی پی هم آمد و ما هم سری به داشته در انبان و قفسه خاطره 
با دوستان تبادل نظر می كردیم كه بر آن شدم تا از داشته  و نداشته ها، از شدها و نشدها 
ســخن به میان كشیم تا چون نقل كلیله و دمنه بگوئیم: این مثال بدان آوردم تا بگویم!!

ششم بهمن سال 1341 با دستور انقالب سفید، تخم كشاورزی به شخم مدیریت به تاراج 
زمین نشینها رفت. با وعده دادن كه زمین زیر كشت تنها از آن رعیت است و فقط رعیت 
كشاورز است و زمین دار فئودال آن چنین و خان ها آن چنان كه در نتیجه صنعت كشاورزی 
پویای كشور را به قهقرا كشد. حاصلش گاو نر به سالخی رفت و گوشت آن به یخچال نشست 
و زمین از كشت بازماند و هزاران بر حاشیه شهر ما افزوده و هزاران هزاران آسیب اجتماعی و 
مادی و ... برای درک بهتر بر اهل دل خاطره ای دارم شخصا كه نقل آن به مطلب می خورد.
سال ها پیش تر روزی به سویی می رفت منیر دیزه كه زنی خوش برخورد و خنده رو و البته 
نقل دان بود كه او را در دالو قاالخان دیدم. چادرشب به كمر بسته به تندی می رفت كه با 
عجله من هم سالمی كردم و علت تعجیل پرسیدم، گفت: می روم قصبه، خوشه چینی كنم 
تا ببرم خانه ، دستاس كنم و آردش را خمیر كرده چند تا كله فتیر بپزم ببرم شوركا قومرود 
بخورند. دارم می روم خداحافظ همین! مثل شما نیستم كه افتاب آمده وسط زمین، تازه از 
خواب بیدار بشم من سپیده زدنه به آغل رفته گوسفند دوشیدم، كرپه به چورا قاتی كرده و 
پس از مکیدن كرپه از ته مانده شیر دوشیده شده، چورا بردم - قاتی كردم - برگشتم، كرپه 
را بردم به كرپه چران سپرده ام، شیر جوشانده و ماست زده ام. می دونی آخه واره نوبت من 
بود، حاالم دارم می رم قصبه سوتال خشک جمع كنم. دیگه گپ نکن، برم به كارم برسم!
این قصه كار روزانه كه اول صبحش به كوتاهی نقل شد داستان كار است و تالش. داستانی 
ســتودنی از مردان و زنان تالشگر گهواره جنبان بشــریت و ایرانی كه به هزارها كوشش 
بزرگیش نگاه داشته و سرفرازیش را به ما سپرده است برویم سراغ بهمن، بهمن 1357 روز 
22 بهمن پایان رژیم شاهنشــاهی و آغاز جمهوری اسالمی، دست یاران و اتحاد همدالن 
برای پیروزی تا بدان جا رسید كه بر لوله ی تفنگ دژخیم گل گذارده شد، وحدت كلمه و 
كاروانساالر انقالب عامل پیروزی و 22 بهمن سال 57 شد . افسوس و صد افسوس كه چشم 
های باز نداشتیم و پس از پیروزی، وحدت به سهم خواهی كشیده شد. كردستان، خوزستان، 
گنبد و دیگر جای جای این كشور در لوله تفنگ سهم خواهان گلوله به جان یاران خورد 
و كنش گران اقتصادی را با صفت های سرمایه دار زالو صفت از همان ایزم فئودال، بورژوا، 
خان و رعیت شناسی به نا كجا آبادها كشیدیم . پنجاه كنشگر اقتصادی ایران را به مسلخ 

همان جا كشیدیم كه رعیت را به اسم كشاورز و كشاورز را به بی اسمی از كشت 
و داشــت و برداشت سرو روی بریدیم . ندانستیم كه كشاورز تنها یک 

روستانشین نیست، یک بیل به دست نیست علف چین و علف كش 
نیست كه كشاورز یک مدیریت كار بلد است كه با داشته عقلی و 

مالی یک تخم بر زمین می كارد و هفتاد تخم زآن بر می دارد.
نفهمیدم چون معنی كلمات را به سود خود تفسیر كردیم. خان 
رعیت را علم كردیم. همان گونه كه بجای زمین زارعی در روستا 
با آن هیاهوی دام و آمد و شد تولیدگران به جاده برای پیکان و 
پراید رسیدیم و ساختیم تا برانند و صدای هیچکس، زان بازی به 
گوش نرسد. سایه ساران اجدادی را به نیم چرت قیلوله فروختند.

این باورشــان شــد كه همه را فقــط خود می داننــد و ما هم 
فراموش كردیم پند اندیشمندان را كه هر كسی را بهر كاری ساختند. 

حاج محمد حسن امین الضرب ،حاج معین التجار بوشهری، حاج زین العابدین 
تقی یوف، سید محسن ازمایش، غالمرضا آگاه، لئون آهارونیان ابوالحسن ابتهاج، جعفر 
اخوان، خلیل ارجمند، حسینعلی البرز، محمدتقی برخوردار، محمدرحیم متقی ایروانی 
، عباسقلی بازرگان، حسن تفضلی، برادران حاجی ترخانی، خاندان خسروشاهی، علی 
خســرو شهی، برادران خیامی، برادران رســتگار، تقی رسولیان،علی اكبر رفوگران، 

ســیدجالل سادات تهرانی، منوچهر ســالور، محمدحسن شمشیری، رضا صراف 
زاده، همایون صنعتی زاده، خلیل طالقانی، 
میرمصطفی عالی نســب، برادران عمید 
حضور، محمدصادق فاتح، حسین قاسمیه، 
محمدحسین كازرونی، سیدمحمد گرامی، 
خانــدان الجــوردی، اكبــر الجوردیان، 

محمودمانیان، حاج حســین ملک، محمد صادق تقوی، خاندان نمازی، محمدعلی نوید، 
خاندان هراتی،ابوالقاسم هرندی، محمد همایون، برادران همدانیان و دههای دیگر، كه ذهن 
فرارم یاری نمی كند چه سرنوشتی از دست این تفکر جهان سومی ما پیدا كردند. ما با این 
نام ها چه كردیم افسوس كه نداشتیم و نفهمیدیم كه این نامها كارآفرین بودند درخشان 
بودند و اشتغال آفرین و آنها بودند كه صنعت نوین را به جای جای ایران زمین آوردند،  آنها 
بودند كه كارگاه و كارخانه، شركت ساختند و برای ایران آباد و آزاد آرزوهای بلند داشتند. 
در این زمینه یک مثال جالب دیگر وجود دارد كه گفتن آن و قیاسش شاید بتواند تحلیلی 
از دلیل رشد كشور همسایه و عقب ماندن ما را نشان دهد. در تركیه خانواده ای است به 
نام خانواده كووچ )Coch( كه بخش قابل مالحظه ای از صنایع و توســعه كســب و كار 
در تركیه مرهون اقدامات این خانواده اســت. وقتی كه تغییر قدرت در تركیه رقم خورد و 
اسالمگرایان از جمله رجب طیب اردوغان و عبداهلل گل در عرصه سیاست و قدرت حضور 
پیدا كردند، خانواده كووچ )Coch( نســبت به برخورد دولت با دارایی هایشان احساس 
نگرانی شــدیدی پیدا كردند. ولی نکته جالبی رقم خورد و این بود كه اقای رجب طیب 
اردوغان در جلسه ای از آقای كووچ )Coch( دعوت كرد و در كمال ناباوری در آن جلسه 
تنها درخواستی را كه از آقای كوچ مطرح كرد این بود كه ما چه كنیم كه دارایی خانواده 
كووچ)Coch( دو برابر شــود، چون دو برابر شــدن دارایی خانواده كووچ به معنی اضافه 
شدن یک میلیون نفر به جمعیت شاغل در تركیه است. بله تفاوت ها در رفتار به این اندازه 
می توانند ثمرات داشــته باشند. كاش ما هم كمی خردورزی و تعامل به كار می بستیم. 
این كلمات را چه كسی به دهان بچه های انقالب انداخت كه بعد از پیروزی، مرگ بر خان 
، مرگ بر فئودال، مرگ بر مالک زمین، مرگ بر ســرمایه دار زالو صفت بگویند و بطلبند 
و چه بهایی گران جامعه انقالبی به این تفکرات پرداخت. چرا كه ما معنی فئودال و خان 
و ســرمایه را درســت نمی دانیم و آن را به كل افراد و جوامع و جهان با یک باور خطی 
خاص ارجاع می دهیم بایست برای تمام افراد نسخه واحد می پیچیدم تا به این تنگنای 
امروزی برســیم. آنانکه موی سپید امروزند خوب می دانند و شاهدش بودندكه چه بر سر 
ما رفت در صنایعی كه پیشرو بودیم و حتی سهم صادراتی داشتیم حال گرد ورشکستگی 
و تعطیلی نشســته است. باز مثالی بزنم ؛ چرا امروز قوی ما پر شکسته شده و دیگر از آن 
بنای عظیم تولید روغن نباتی، مواد شــوینده و دانه مرغ چیزی باقی نمانده است. امینی 
نقل می كرد آن مخزنها و آن ماشــین آالت و آن ســوله های فعال تماماً زنگ زده و شده 
خانه وحوش بطوری كه قراضه خرها هم ابا دارند تا آهن قراضه اش را بخرند و متاســفانه 
آن جوش و خروش و طغیان ها ی برای تولید و اشــتغال به یک سکوت مرگبار و وحشی 
مبدل شــده است. در جوار آن ساختمان چیت سازی،  روبروی ساختمان سیلو 
كه دیدن چراغ خاموش آن هر بیننده را به افســوس می كشد 
چنــد روز پیش به همراه خانواده، گذری از آن جا به بهشــت 
زهرا داشــتیم كه نوه ام با دیدن این دیوارها در قلب شهر 
و ســکوت خفقان دار و مرموزش پرســید اینجا قبالً چه 
بوده و من با بغض در گلویم پاســخگو كه بابا اینجا در 
دلش هزاران مهندس ، تکنسین، كاركنان تالشگر 
كار برای تولید داشــته و بازار جهان را به تسخیر 
خود كشــیده بودند آواتم دوباره پرسید پس چی شده و 
من جوابی نداشتم. مادرش دســت به صورت او گذاشته 
گفت این طــرف را ببین از اینا نمی خواســتی و بچه روی 
برگرداند همان گونه كه من جوابی نداشــتم و روی برگرداندم.

 ولی چه باید كرد؟
میدان كار را باز كنیم و دیگر انگ نزنیم. برچســب نیکو بر تالشــگران و كارآفرینان 
بگذاریم و برندهایی چون ارج، آزمایش، ایرانیت را  احیاءكنیم تا شاهد سه شیفت كاری 
باشــیم. و رونق و پیشــرفت برای میهن عزیزمان عفریت بی كاری را ریشه كن كنیم و 
ســفره تهی شده را زینت بخشیم والخص كه كار را به كاردان بدهیم تا ثمرات روشن 
آینده درخشــان را ببینیم. و در پایان این نصیحت را از این كهنســال بپذیریم كه 
بها به كار در زمان بدهیم و این قدر شاكر 
یک خدمت گذشــته نباشــیم . الیق را 
ارج نهیم كه از كوزه تهی آبی نیســت و 
از تشــنگی خود را نکشیم كه این كوزه 
را بایــد در بركــه زالل زآب پرســازیم.
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دكتر علــی صالح آبادی در گفتگو با خبرنگار ما درباره بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات و نقش این بانک در این زمینه، اظهار داشــت: امروزه، موضوع بازگشت 
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی كشور یک مقوله مهم و راهبردی است. 
زیرا ارز الزم در كشــور باید تامین شــود و هنگامی كه با كاهش صادرات نفت 
مواجه هستیم، الزم اســت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی جایگزین ارز نفتی، 
شــود. وی افزود: با توجه به اینکه بیــش از 40 میلیون دالر صادرات غیر نفتی 
در كشــور وجود دارد و واردات نیز در همین حدود است اگر فروش نفت كشور 
به صفر برســد، ارز حاصل از صادرات غیر نفتی توان تامین ارز كشــور را برای 
واردات دارد. مدیرعامل بانک توســعه صادرات ادامه داد: اخیرا هم سامانه ای به 
نام سامانه نیما برای بازگشــت ارز حاصل از صادرات به كشور ایجاد شده و هم 
سیاست های تشویقی و تخفیفی برای صادركنندگان در نظر گرفته شده است.

حضور تمامی گروه های صادراتی در نیما
صالح آبادی درباره گروه های صادراتی كه ارز خود با در این سامانه عرضه می كنند، 
گفت: گروه های مختلفی از جمله فوالدی، پتروشیمی و ... هستند كه هركدام ارز 
خود را به سامانه نیما عرضه می كنند و یکی از مهمترین گروه ها پتروشیمی ها 
هســتند كه عرضه ارز این گروه از طریق بانک توسعه صادرات و صرافی وابسته 
بــه بانک به عنوان مجموعه مورد اعتماد بانک مركزی اســت، انجام می شــود.
بــه گفته وی، اكنون در بانک و صرافی توســعه صادرات، هیچ ثبت سفارشــی 
در صف قرار ندارد و تمام ثبت ســفارش ها به طور كامل از طریق ســامانه نیما 
تامیــن ارز و تعیین تکلیف شــده و حتی ارزهای اضافی نیــز از طریق صرافی 
بانک خریداری و در اختیار ســایر بانک ها و ثبت ســفارش ها قرار داده می شود.

تشویق صادركنندگان خوش قول
این عضو شــورای فقهــی بانک مركزی، درباره سیاســت های تشــویقی برای 
صادركننــدگان، توضیــح داد: یکــی از اقداماتی كه بانک برای تشــویق صادر 
كننــدگان در نظــر دارد، ارائــه تســهیالت بــه صادركنندگان خــوش قول 
بــا نــرخ ترجیحی 11 تــا 14 درصد اســت كه بــه صادركنندگانــی كه ارز 
حاصــل از صــادرات خود را به چرخــه اقتصاد باز می گردانند، ارائه می شــود.

مدیرعامل بانک توســعه صــادرات درباره گروه های صادراتــی كه با این بانک 
همکاری دارنــد، گفت: گروه های مختلف صادركننــدگان از جمله محصوالت 
غذایــی، دارو، پتروشــیمی و ... و هرگونه صادرات خرد و كالن مشــتری بانک 
توســعه هســتند و ارز خود را از طریق این بانک به چرخه اقتصاد كشــور باز 
می گردانند بــه تبع از خدمات و تســهیالت این بانک نیز اســتفاده می كنند.

وی در پاسخ به اینکه چه گروه هایی مشمول دریافت تسهیالت هستند، توضیح 
داد: گروه های خاصی نیستند و همه مشمول دریافت خدمات و تسهیالت از بانک 
هستند و عرضه ارز نیز به همه گروه ها از طریق صرافی بانک انجام می شود. البته در 
حال حاضر عمده عرضه ارز غیر نفتی متعلق به مواد شیمیایی و پتروشیمی ها است.

صالح آبادی دربــاره آخرین آمار در این زمینه، توضیح داد: ارز غیر نفتی عرضه 
شــده از طریق صرافی بانک تاكنون معادل یک هزار و 600 میلیارد تومان است 
كه این رقم در مدت مشــابه سال گذشته حدود 800 میلیارد تومان بوده است.

مدیرعامل بانک توســعه صادرات در ادامه درباره خدمات تشویقی در نظر گرفته 
شــد از ســوی بانک برای صادركنندگان، گفت: در صورتــی كه صادركنندگان 
خدماتی از بانک بخواهند، مثل ال سی داخلی، ضمانت نامه و ... مشتریان خاص 

و عضو باشگاه مشتریان بانک هستند و در نتیجه خدمات، تخفیف ها و بسته هایی 
نیز برای آن ها تعریف و در نظر گرفته شده است. به گفته وی، یکی از خصایص 
مهم بانک توسعه صادرات، ارائه خدمات با سرعت باالتر به صادركنندگان است.

تامین سرمایه در گردش در اولویت
وی در پاســخ به برخی اعتراض ها نســبت به این شیوه و شباهت آن به پیمان 
سپاری ارزی، گفت: صادركنندگان معتقدند كه این اقدام به نوعی پیمان سپاری 
است، اما باید بدانند كه این یک اقدام شبه پیمان سپاری و اجتناب ناپذیر است 
زیرا باید ارز كشور تامین شود. در قوانین مختلف در كشور بر بازگشت ارز حاصل 
از صادرات تاكید شده و صادركنندگان نیز باید ارز خود را به چرخه تجاری كشور 
بازگردانند زیرا در غیر این صورت، این شکل صادرات برای كشور نفعی نخواهد 
داشت. صالح آبادی درباره تسهیالت پرداختی از سوی این بانک، توضیح داد: ما 
در بانک توســعه صادرات تمامی منابع ارزی و ریالی را برای پرداخت تسهیالت 
با نرخ ترجیحی و از 11 تا 14 درصد تجهیز كرده ایم. همچنین با اســتفاده از 
منابع صندوق توســعه ملی، از ابتدای ســال تا پایان آذر ماه ســال جاری، 51 
هزار میلیارد ریال تســهیالت پرداخت به شركت های صادركننده پرداخت شده 
كه 71 درصد به ســرمایه در گردش و 29 درصد به طرح های ســرمایه گذاری 
اختصاص دارد. وی با تاكید بر اینکه اولویت فعلی ما تامین ســرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی برای حمایت و توسعه از اشتغال در كشور است، اظهار داشت: 
یکی از گروه هایی كه امســال برای حمایت مورد توجه بوده شركت های دانش 
بنیان صادراتی اســت و از آنجایی كه این شــركت ها نقش قابل توجهی دارند، 
950 میلیارد ریال هم تســهیالت به آن ها پرداخت شد. مدیرعامل بانک توسعه 
صادرات در ادامه اظهار داســت: تاكنون از محل ســپرده گذاری های صندوق 
توســعه ملی 22 هزار و 200 میلیارد ریال منابع در اختیار بانک قرار داده شده 
كه به نســبت سال گذشته رشد قابل قبولی داشته و از 1700 میلیارد تومان به 
2 هزار و 200 میلیارد تومان افزایش منابع از محل صندوق داشــتیم. همچنین 
از ســوی بانک مركزی نیز 5 هزار میلیارد ریال خط اعتباری به صادرات كشور 
اختصاص یافته اســت. وی در پایان تاكید كرد: تسهیالت و تعهدات بانک نیز از 
ابتدای ســال تا پایان آذر ماه نسبت به مدت مشــابه 54 درصد افزایش داشته 
اســت. یادآور می شــود، بانک مركزی نیز در راستای تشــویق صادركنندگانی 
كه مطابق دســتورالعمل های ابالغی نســبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات 
خود اقدام كرده اند، نحوه بازگشــت ارز حاصل از صادرات را اعالم كرده اســت.

دكتــر صالــح آبــادی در آییــن رونمایی از ســامانه جامع وصــول مطالبات بانک توســعه صادرات گفــت : برای اســتفاده از تکنولوژی هــای جدید مانند بــالک چین در 
بانــک آمادگــی داریــم. دكتر علی صالح آبادی با اعالم این مطلب افزود: ســامانه وصول مطالبات كمک می كنــد تا فرایند ارائه خدمت از زمان پرداخت تســهیالت تا وصول 
اقســاط و بازپرداخــت آن تحت كنترل و پیگیری باشــد. مدیرعامل بانک توســعه صــادرات اضافه كرد: اتصال ســامانه های متعددی كه در بانک با هــدف بهبود خدمات به 
مشــتریان ارائه می شــود بســیار اهمیت دارد چرا كه جزیره ای عمل كردن هر ســامانه موجب مغایرت های محاســباتی و آماری می شود. وی اظهارداشــت : عالوه بر لزوم 
به روز شــدن ســامانه ها همزمان با یکدیگر و ارتباط و اتصال آنها، اســتفاده از آخرین تکنولوژی های روز برای ارتقا سیســتم ها ضروری اســت. دكتر صالح آبادی همچنین 
نســبت به افتتاح فاز 2 این ســامانه ابراز امیدواری كرد. عشــرت عدالت مدیر امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک توســعه صادرات نیز در این مراســم گفت: سیستم جامع 
ســامانه وصول مطالبات بانک با اهداف چون یکپارچه ســازی و مکانیزاســیون فراینده وصول مطالبات، تعامل بین اركان اعتباری و رفع نیازمندیهای ذینفعان راه اندازی شــده 
اســت. به گفته وی، این ســامانه ویژگیهایی چون قابلیت دسترســی با سرعت باال، ارتباط سامانه با سایر سیستم ها، مشــاهده تاریخچه مطالبات و امکان خروجی به سیستم 
مدیریت ریســک و رتبه بندی را دارا خواهد بود. ســامانه جامع وصول مطالبات بانک توســعه صادرات ایران با حضور اعضای هیات مدیره و مدیران این بانک راه اندازی شــد.

دکتر علی صالح آبادی :
جایزه بانکی به صادرکنندگان خوش قول

با حضور دکتر صالح آبادی
سامانه جامع وصول مطالبات بانک توسعه صادرات راه اندازی شد
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#میهن_همه_ما
دکترین داریوش محمدی برای تعالی بیمه میهن
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امروزه رســمیت و عینیت سازمانها با منابع انسانی آنها مه
شــناخته می شــود و اهمیت دادن به منابع انسانی به 
عنوان اســاس و محور كار مدیریت سازمانها می باشد.

توسعه و ارتقای سطح علمی انسانی در شرایط فعلی كه 
با  تغییرات و فناوریهای جدید روبرو هســتیم به عنوان 
یکی از عوامل كارایی هر سازمان به حساب می آید. در 
حقیقت رشــد دانش و مهارت كاركنان و ایجاد تغییر و 
تحول در انجام وظایف از جمله اموری است كه سازمان 
را از دو بعد اقتصادی و اجتماعی یاری میرســاند از بعد 
اقتصادی آن را كارآمدتر و اثربخش تر می نماید و از بعد 
اجتماعی موجب بــاال رفتن رضایت مراجعان و مصرف 
كنندگان خدمات سازمان می شود. این امر نهایتاً منجر 
به بهره وری ســازمان و نیروی انسانی گشته و توسعه 
اقتصادي حاصل ، درخت با ثمري خواهد شد كه طعم 
میوه هاي شیرین آن  بر ذائقه همگان خوش خواهد آمد 
. بنابراین ساز و كاری كه میتوان به وسیله آن به منابع 
انسانی اهمیت داد و از آن به عنوان یک سرمایه  بی پایان 
و پایدار در جهت بهره وری و پویایی سازمان بهره گرفت 
آموزش به منظور توسعه سطح دانش نیروی انسانی است .
از ســویي دیگر تحقیقات جهانی نشان داده كه ارتباط 
مســتقیمي بین سطح معیشــت و رفاه  منابع انسانی 
و  ســطح بهره وری ســازمان مطبوعش وجــود دارد. 
امروزه ســازمان ها برای حفظ خویش در دنیای متغیر 
كنونی در تالش  طاقت فرســایی به ســر می برند. این 
تالش دربردارنده رشــد و هماهنگی بــا تغییرات بازار، 
به ســازی كیفیت محصوالت و حفظ تعــادل و توازن 
اســت .  در این میان یکی از عوامل كارایی و اثربخشی 
مهم ارتقای ســطح معیشــت منابع انسانی آن سازمان 
اســت . چرا كه تحقق این ساعی ســازمان بستگی به 
اســتعداد و انرژی و عملکرد كاركنــان دارد و منابع و 
نیروی انســانی به عنوان یک مزیت رقابتی منحصر به 
فرد و ســرمایه عمده ســازمان باید در میزان  دریافت 
حقوق و كمک به ســطح معیشــت او از طریق ارتباط 
با بانکها و موسســات مالي جهت اخذ وام و تســهیالت  
و برگزاري و برپابي مناســبت  ها و یادبودها از ســمت 
مدیریت ارشد شركت مورد حمایت و توجه قرار گیرد . 
از منظري دیکر  اگر ســازمان داراي شعباتي در سطح 
جغرافیاي وســیع مي باشد سركشــي مدیریت به این 
شــعبات به كاركنان این پیام كه همــه از یک خانواده 
نزدیک هستیم كه در این بازدیدها دغدغه ها و تفکرات 
خود را به اشــتراک میگذاریم پــس براي بردن و پیش 
افتــادن ، تالش بیشــتر باید بکنیم تســري مي یابد .

 بطــور كلــي میتوان گفت توســعه منابع انســانی به 
آموزش و توســعه فعالیتهای انســانی درســازمانهای 
مرتبــط اســت و كمک میکنــد تا شــرایط فرهنگی 
خاصی ایجاد شــود كــه در آن كاركنان به پتانســیل 
بالقوه  خــود را به صورت خیلی نزدیــک با بهرهوری 
و توســعه ســازمان در یک راســتا و هماهنگ ببیند.

را كه بانی و باعث بهره وری همــه ی مــوارد 
باعث  و  باال رفتن بیتشر 

ر راندمان كاری  د

مجموعــه هــا و بنــگاه هــای اقتصــادی می شــود 
را بــه عینــه در طــول تصدی پســت مدیــر عاملی 
توســط دكتــر داریوش محمــدی در شــركت بیمه 
میهن بــه عنوان ناظری بی طرف شــاهد بــوده ایم .
تهیــه و ابالغ آیین نامه های متناســب با شــرایط روز 
اقتصادی كشــور و صنعت بیمه كشور  ابالغ تعرفه های 
مناســب برای عقـــد قراردادهای جدید یا تمدید آنها، 
معرفی محصوالت جدیــد بیمه ای و حمایت از نوآوری 
و خالقیت به صورت واقعی، تعامل مناســب با مشتریان 
و ذینفعان از دیگر اقدامات و اســتراتژی های اصلی این 
مدیریت خوشنام و پاكدست بوده كه مورد حمایت قوی 
اعضای هیئت مدیره و سهام داران عمده نیز قرار گرفته 
اســت . در این میان باور قلبی و راستینی كه مدیریت 
ارشــد مبنی بر جایگاه ارزشمندی كه منابع انسانی هر 
مجموعه به عنوان با ارزش ترین منابع سازمان می باشد 
باعث شد كه با درک وضعیت موجود كاركنان و اجرایی 
كردن فرایند ها و راهکارهایی باعث شــود كه به قولی 
كاركنان از این رو به آن رو شــوند . باور قلبی كه جناب 
محمدی بر ارزشمندی منابع انسانی به عنوان باالترین 
دارایی هر سازمان و مجوعه باعث شد كه با اتخاذ تدابیر 
و فرایندهایی شاهد تزریق روحیه نشاط و خدمت گزاری 
بین تمام كاركنان و كارشناســان و كارمندان مجموعه 
باشــد به طوری كه مســیری جز رشد و پیشرفت برای 
آینده ی بیمه میهن متصور نیســت. این شوق و تجلی 
خدمت كــه در بین تمام كاركنان از فــروش گرفته تا 
خســارت ها و عقد قراردادها و بازاریابی باعث شده كه 
اهل بازار سرمایه برای فردای بیمه میهن روزهایی روشن 
و درخشان متصور باشند. رویکرد جدیدی كه مدیریت 
آگاه برای توانمند ســازی و آموزش كاربردی كاركنان و 
شــبکه فروش در نظر گرفت و همچنین تبیین و ابالغ 
سیاست های جدید شــركت حوزه نمایندگان و شبکه 
فروش به عنوان بازوی توانمند شركت برای پویایی بیشتر 
و... برگزاری دوره های آموزشی كارشناسی در رشته های 
مختلف برای كاركنان و كارشناسان باعث شد كه نقطه 
عطفی در تاریخ فعالیت شركت بیمه میهن شکل بگیرد 
در ادامه رویکردها بود كه با اجرای برنامه های آموزشی 

متعدد و متنوع در جهت ارتقاء ســطح دانش كاركنان و 
در جهت توانمند ســازی منابع انسانی و شبکه فروش 
شــاهد آن باشیم كه تحولی شــگرف در سازمان شکل 
بگیرد. تقسیم تمام واحدهای فروش، كارشناسی و شعب 
و واحدهای اجرایی به 5 منطقه كشــور و ارائه آموزش 
هــای كاربردی و تخصصی در حــوزه های فنی و مالی 
و بازاریابی و پیگیری جــدی برنامه های تدوین و ابالغ 
شده باعث شــد كه یک محیط آموزش محور، نظارت 
پذیــر و با عملکردی دقیق در بین شــركت های بیمه 
ای را در ســال 97 شاهد باشیم كه ثمرات و میوه های 
آن را بالشک ذینفعان و سهامداران بیمه ارزشی میهن 
خواهند برد . بر پایه ی نشست های صمیمی با مشتریان، 
مخاطبان و داوطلبــان دریافت خدمات بیمه ای و عقد 
قراردادهای متناســب با تعرفه های متناسب با شرایط 
اقتصادی كشور و همچنین تمدید قراردادهای پیشین 
كه رضایت حداكثری مشتریان را در پی داشت از دیگر 
بهره های این تفکر نوی مدیریــت در بیمه میهن بود. 
جناب آقای داریوش محمدی از روزی كه ریسک كرده 
و با قبول تصدی پســت مدیر عاملی به بیمه میهن آمد 
به قولی  لحظه ای پاشنه از كفش نکشیده و برای بازدید 
و ســرزدن به شعبات و نمایندگان بیمه میهن از جنوب 
تا شــمال و از شرق تا غرب كشــور در سفر بوده است. 
انجام جلســات متعدد رایزنی با مقامات دولتی و دست 
اندركاران كشوری باعث شده است كه نگاهی نو و باوری 
جدید نیز در بیــن آحاد مردم از نحوه ی خدمات دهی 
و پوشش بیمه میهن در ذهن ها شکل بگیرد. این ارائه 
خدمات شایسته و تعهد پذیری علی الخصوص در بیمه 
هــای تکمیلی درمان به عنوان ویترین بازار بیمه ای هر 
مجموعــه و در مقام اینکه بیمه میهــن از روز اول تنها 
شــركتی بود كه پوشش مضاعف تشــخیص و درمان 
سرطان را برای عموم هموطنان ارائه كرد باعث شد كه 
مشتریان جدید برای عقد قرارداد در صف نوبت بایستند. 
پیشــتر نیز و در سالیان گذشته تر كه پرداخت به موقع 
خســارت و ایفای تعهدات با توجه به دارایی ها وسرمایه 
شركت امکان پذیر بود شاهد بودیم كه این میل و اشتیاق 
برای بســتن قرارداد گروهی با بیمه میهن تا چه اندازه 
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بوده است . این باور جدید دكتر محمدی به عنوان یک 
چهره آكادمیک و دانشگاهی و مدیر عمل گرا و علم گرا 
باعث شده است كه در دوره جدید نیز برای بیمه میهن 
خدماتی متمایز و ویژه برای مشتریان استراتژیک تعریف 
گردد. امید اســت شركت بتواند كاستی های خود را در 
سال های پیشــین با این روش مدیریتی جبران مافات 
نماید. برگزاری شکوهمند جشن دهمین سالگرد تاسیس 
شركت در میانه زمســتان كه  با حضور مدیران ارشد و 
كارشناسان و معاونین صورت پذیرفت همان ایجاد حس 
همدلی و همزبانی بود كه برای پیشــبرد اهداف عالیه و 
تعالی سازمان نیاز مبرم بود. حضور پرشور و موفق و قوی 
در نمایشگاه و همایش های ملی از جمله حضور موفق 
در نمایشگاه های هواپیمایی - دریایی - بورس، بانک و 
بیمه - بازار سرمایه - و بیمه های زندگی باعث شده است 
كه در جهت گسترش همکاری های فی مابین  بین بیمه 
میهن و مشتریان رابطه ای مثبت و خوب شکل بگیرد كه 
سود آوری و ارزش آفرینی آن در صورت های مالی و تراز 
مالی شركت مشخص خواهد گردید. نکته ی دیگر بازدید 
های مدیران و معاونان ارشد مجموعه برای آشنا شدن با 
مشکالت و معضالت كاركنان و مجموعه كه از كرمانشاه تا 
ساوه و كاشان و قم و اصفهان و ساری و مشهد باعث شده 

كه هركدام از منصوبین بیمه میهن در جای جای میهن 
عزیزمان این حس را داشته باشند كه مدیرانشان همباره 
در كنارشان برای ارائه خدمات شایسته تر حضور دارند. 
حضور پربركت مدیران در شعبات و نقاط مختلف عالوه 
بر اینکه باعث انتقال دیدگاه ها و نقطه نظرات و آشنایی با 
مشکالت میشود در روند تسهیل فعالیت ها اثراتی غیر قابل 
كتمان دارد كه باعث رضایت مندی حداكثری و وفاداری 
مشتریان به عنوان ركن اصلی مشتری مداری میگردد. 
حضور جناب آقای ساجدی در مقام معاون بازاریابی كه 
خوب تهدیدها و فرصت های بازار سرمایه را می شناسد و 
از روش های نوین بین المللی برای معرفی توانمندی های 
شــركت بیمه میهن و جذب مشتری صورت میگیرد از 
دیگران نقاط برجسته ای است كه با آمدن دكتر داریوش 
محمدی در بیمه میهن شاهد آن بودیم . شوق و انگیزه 
خدمت كه در بین تمام اركان مجموعه از روابط عمومی 
امور ســهام گرفته تا واحد خســارت فنی هویدا است .
از راهکارهای مهم دیگر تیم مدیریت جدید برنامه ریزی 
استراتژیک و تغییر در نگرش و كیفیت خدمات ارائه شده 
و  البته حمایت از طرح هاي خالقانه بوده كه منجر به بهره 
وری در فرآیندها و جلب وجذب مشتریان جدید شده است .

یکي دیکر استراتژي هاي مدیریت جدید اهتمام جدي به 

شفافیت و انضباط مالي در حد اعالء بوده كه این دكترین 
چه در اخذ عقد قراردادهاي جدید ودر تعیین خسارت و 

پرداخت و كارمزد ها مشهود است .
بازدیــد از شــعبات نمایندگي هــا * رایزني 
با مقامات مســئول * جلســه بــا كارگزاران 
و كارشناســان * حضــور در نمایشــگاه ها و 
همایش ها * نشســت با اهل رســانه و مطبوع
نیــز در همیــن بــازه زمانــي تبدیــل بــه امــري 
روتیــن و مبــارک  معمــول گشــته اســت كــه
 بهرهــوری مفهومی اســت جامع و كلی كــه افزایش 
آن بــه عنــوان یک ضــرورت جهت تعالي ســازماني  
كه هدفی اساســی بــرای همه بنگاه هــاي اقتصادي 
محســوب میشــود همواره مدنظر دســت اندركاران 
سیاســت و اقتصــاد و دولت مــردان بوده و میباشــد.

امروز توســعه منابع انسانی تنها با آموزشهای تخصصی 
و فنی حاصل نمیشــود بلکه باید به رفع نیازهاي مادي 
و غیــر مادي  كاركنان ســازمان نیــز  پرداخت. یعنی 
كاركنان سازمان در ابعاد مختلف با تمهیدات اندیشیده 
شــده مدیریت بتوانند  به آن كارایی مورد نظر دســت 
یابند كه شــک نداریم بر بیمه میهن آن گذرد  كه كه 
همگان به عنــوان نقطه عطف حضــور ، مثالش زنند.
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اقتدار و عظمت از نام نامی میهنمان وام می گیریم و زمزمه دوست داشتن را با اهالی اهل دل میهن تمرین میكنیم.

اینجانب با كمال افتخار و مسرت دهمین سال تاسیس شركت بیمه میهن را به همه شما همكاران عزیز،
مدیران ارزشــمند، همكاران گرانقدر شبكه فروش و همه ذینفعان و مشــتریان ارجمند تبریك و تهنیت عرض نموده و از آستان كبریایی یگانه خالق، 

سربلندی و عاقبت به خیری همه عزیزان را طلب می كنم.
باشد كه به بلندای نام شریف میهن، روزگارانی درخشان همچون تاریخ زرنشان میهن برای بیمه میهن رقم زنیم.

داریوش محمدي 
مدیرعامل
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مجمع عادی بطور فوق العاده پتروشــیمی مارون بــا حضور بیش از 90 درصد 
ســهام دار برگزار شــد  و ســهام داران با افزایش ســرمایه صد درصدی مارون 
موافقت كردند. طنین صلوات پی در پی حاضرین نشــان از آن می داشــت كه 
دكتــر عبدالمجید محمدی این مدیر با تجربه و بازارشناســی خوب ِكشــته و 
در كنــار مدیران موفق خرد برنامه هایی درخشــان بــرای آینده دارد. در جمع 
مجمع نشــینان جوانان پرشــماری بودند كه با طرح پرسشهای متعدد و البته 
تسلط جناب محمدی در مســند مدیرعاملی كه پاسخ هایش صحیح و دقیق و 
دلنشــین بود فضایی زیبا از یک گفتمان ســازنده را ترسیم می ساختند. كاتب 
این ســطور كه ساالنه به صدها مجمع رفته و شرح آن مستند كرده و به انتشار 
می رســانم اعتراف می كنم كمتر دیده ام كه جذابیت پاسخ مدیران بر پرسش 
جوانــان تازه كار بازار ســرمایه چنین در دل جای باز كند و دردانه بدرخشــد.

با اینکه دســتور كاری مجمع افزایش ســرمایه بود ولی پرسشگران با همه پیچ 
های خطر و گشــایش هــای »فرصت ها 
و تهدیدها« پتروشــیمی در بازار ملتهب 
كشور آشنا شدند و نقش لبخند و رضایت 
كــه جای آن ابهامات  اولیه شــان را می 
گرفت حاصل این پاسخگویی ها ی ظریف 
و صادقانه بود. به قولی دكتر عبدالمجید 
نگین  بــه  محمدی مدیرعامل شــركت 
پتروشــیمی ها افزوده و حال مارون با دو 
بال به ســوی اوج تعالی می رود. مدیران 
توانمند با كارنامه های پاک و شــفاف در 
این شركت از مالیه و اداری تا امور سهام و 
روابط عمومی به حق ستاره اند و از منابع 
انسانی ارزشــمندی كه قیمت ندارند و از 
بزرگترین پتانسیل ها برای توسعه فعالیت 
ها می باشد.حمایت بی چون و چرای جناب 
نازنینی مدیر فهیم روابط عمومی و ارزشی 

و حمایت وی از قلم و رابطه تعاملی اش ، از نقاط قوت تیم مدیریتی پتروشیمی 
مارون می باشد كه باید یک دستمریزاد هم به این مدیریت توانمند گفت.خدا قوت.

مجمع عمومی فوق العاده شــركت پتروشــیمی مارون)ســهامی عــام( مورخ 
1397/11/28 در محل همایش های بین المللی نیایش تشکیل گردید.

در ایــن مجمع كه با حضــور 98/66 درصد از ســهامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضــای هیات مدیــره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بــازرس قانونی برگزار شــد، ریاســت مجمــع برعهده آقــای مصطفي امید 
قائمــي بود كه خانم زهــرا وهاب نژاد و آقــای ابوالفضل كرمــي درمقام نظار 
اول و دوم و آقــای مصطفي احمــدزاده به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.

در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش ســرمایه 
توســط مدیرعامل محترم و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی 
مجمع نشــینان با طنین صلوات این افزایش ســرمایه را مصوب مجمع نمودند.

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت پتروشیمی مارون)سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال 1347
1- گزارش توجیهی هیات مدیره شركت پتروشیمی مارون )سهامي عام( درخصوص 

افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 4/000 میلیارد ریال به مبلغ 8/000 میلیارد 
ریال مشتمل بر صورت ســود و زیان فرضی سالهای مالی 1397 لغایت 1402 
آن و سایر اطالعات مالی فرضی كه پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی 
»رسیدگی  به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. 
مسئولیت گزارش مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است.

2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف 
توجیه افزایش سرمایه شركت از محل سود انباشته تهیه شده است. 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 وقوع بپیوندد. 
در نتیجه، به اســتفاده كنندگان توجه داده می شــود كه این گزارش توجیهی 
ممکن اســت برای هدفهایی جز هدف توصیف شــده در باال مناســب نباشد.
3- بطوریکه در گزارش توجیهی هیات مدیره توضیح داده شده بخشی از منابع 
مالی داخلی شــركت طی ســنوات اخیر 
جهت اجرای طرح های در جریان ساخت 
و ســرمایه گذاری انجام شده شركتهای 
وابسته بوشهر و ســلمان فارسی استفاده 
گردیده اســت. بنابراین هدف از افزایش 
سرمایه پیشــنهادی، اصالح ساختار مالی 
جهــت جلوگیــری از خــروج نقدینگی، 
تقویــت بنیه مالی شــركت بــه منظور 
ادامه عملیات مزبور و نهایتا دسترسی به 
بازدهی مناســب در این زمینه می باشد.
4- در گــزارش توجیهی هیــات مدیره 
درخصــوص علی الحســاب بــودن نرخ 
خوراک خریداری شــده از شــركت ملی 
نفــت ایران و عــدم انعقاد قــرارداد طی 
ســالهای اخیر توضیح داده شده است. با 
توجه به اینکه صورت تطبیق حســابهای 
فی مابین با شــركت مزبور تهیه و ارائه نشده و هرگونه مابه التفاوت نرخ خوراک 
در پیش بینی ســود و زیان سالهای آتی تاثیرگذار خواهد بود، لذا تعیین میزان 
آثار تعدیالت ناشــی از موارد مزبور بر اقالم ترازنامه، صورت ســود و زیان پیش 
بینی شــده و همچنین پیش بینی جریان نقدی سالهای آتی مقدور نشده است.
5- در صفحــه 25 گــزارش توجیهــی با فرض عــدم انجام افزایش ســرمایه 
مبلــغ 4/000 میلیارد ریال تســهیالت از سیســتم بانکی )با نــرخ 24 درصد( 
جهــت تامین مالــی پیش بینــی و براین اســاس هزینه مالــی در صورتهای 
ســود و زیــان آتــی پیش بینــی گردیده اســت. در ایــن ارتبــاط توافقنامه 
هــای اولیــه در مــورد امــکان دریافت این تســهیالت ارایه نشــده اســت.
6- با توجه به توضیحات مندرج در بند) 3 ( براســاس رســیدگي به شــواهد 
پشــتوانه مفروضات و بــا فرض تحقق مفروضات و ســایر مبانــی پیش بینی 
شــده، مندرج در گزارش توجیهی فوق، این موسســه به مواردی برخورد نکرده 
اســت كه متقاعد شــود مفروضات مزبــور، مبنایي معقول بــراي تهیه گزارش 
توجیهــي فراهم نمي كند. به عالوه، به نظر این موسســه به اســتثنای موارد 
منــدرج در بندهای )4( و )5(، گزارش توجیهی یاد شــده براســاس مفروضات 
به گونه ای مناســب تهیه و طبق اســتانداردهای حســابداری ارائه شده است.

هدف گذاری دقیق، حمایت سهامداران را برانگیخت
 افزایش سرمایه صد در صدی مارون تصویب شد
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7- وضعیت مالیات عملکرد شــركت در صفحه 26 گزارش توجیهی درج شــده 
اســت. در این خصوص با توجه بــه مصوبه مــورخ 1396/1/03 هیات وزیران 
ابالغی براســاس بخشنامه مورخ 1397/02/26 ســازمان امور مالیاتی كه مقرر 
مــی دارد »حکم بنــد » ب » ماده 159 قانون برنامه پنج ســاله پنجم ج.ا.ا. به 
واحدهای صنعتی و معدنی موضوع مــاده 132 اصالحی مصوبه 1380/11/27 
ق.م.م. كه قبل از ســال 1390 بــرای آنها پروانه بهره بــرداری صادر و قرارداد 
اســتخراج و فروش منعقد شــده باشد نیز تســری پیدا می كند« ، كه با صدور 
بخشــنامه مزبور معافیت مالیاتی شــركت به 20 ســال افزایش می یابد. با در 
نظر گرفتن بخشــنامه فوق و ســایر معافیت های مالیاتی، برای عملکرد ســال 
1396 و در صورتهای ســود و زیان پیش بینی شده برای سالهای 1397 لغایت 
1402 ، مالیات در نظر گرفته نشــده است. بنا به مراتب فوق، قطعیت معافیت 
مالیاتــی مزبور موكول به رســیدگی و اعــالم نظر مقامات مالیاتی می باشــد.  
8- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق مفروضات ذهني توصیف شده 
در باال رخ دهد، نتایــج واقعي احتماال متفاوت با پیش بیني ها خواهد بود. زیرا 
رویدادهاي پیش بیني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوتهاي 

حاصل مي تواند با اهمیت باشد.
9- بدیهی است اجرای افزایش سرمایه می بایستی با رعایت مبانی پیش بینی شده 
در موارد مربوطه اصالحیه قانون تجارت و سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شــركت پتروشیمي مارون )ســهامي عام(، از افزایش سرمایة موضوع این 

بیانیة ثبت، به شرح زیر میباشد. 
هدف شركت اصالح ســاختار مالي در جهت جبران سرمایه گذاری های انجام 
شــده مي باشــد. این ســرمایه گذاری ها شــامل مواردی همچون پتروشیمي 
بوشهر، ســلمان فارســي، پتروشــیمي ایالم، صنایع تکمیلي مارون مي باشد.

در ایــن خصــوص الزم بــه ذكر است،پتروشــیمی مــارون تاكنــون از محل 
منابــع داخلــی، اقدام به پیشــبرد طــرح ها و ســرمایه گذاری هــای برنامه 
ریزی شــده خود نموده اســت. ســرمایه گذاری انجام شــده توســط شركت 
در طرح ها و شــركت هــا حدود 20 هــزار میلیارد ریال بوده اســت. با توجه 
به باال بودن نســبت ســرمایه گذاری های انجام شــده شــركت به ســرمایه 
اســمی شــركت، افزایش ســرمایه از محل ســود انباشــته ضروری می باشد. 

مبلغ افزایش سرمایة پیشنهادی و محل تأمین آن 
با توجه به برنامه ارائه شده، شركت پتروشیمي مارون )سهامي عام( با توجه به برنامه ارایه 
شده، در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ 4/000/000 میلیون ریال به 8/000/000 
میلیون ریال، از ســود انباشته معادل 100 درصد ســرمایه فعلي افزایش دهد.

تشریح جزئیات طرح های پتروشیمی مارون
سرمایه گذاری خارج از مجتمع مارون

ســرمایه گذاری خارج از مجتمع مارون كه هنوز به بهره برداری نرسیده است، 
به شرح زیر می باشد:

1- شركت پتروشیمی بوشهر
2- شركت پتروشیمی سلمان فارسی

پتروشیمی بوشهر )مالکیت 40 درصد(

شــركت پتروشیمی بوشهر با تصویب شركت ملی صنایع پتروشیمی برای تولید 
محصوالت الفینی، پلی الفینی، متانول، اتیلن گالیکول ها و اسید استیک تاسیس گردید.

با توجه به اینکه خوراک طرح گاز غنی و ترش از باالی برج دی اتانایزر پاالیشگاه 
گازی فازهای 6،7 و 8 پارس جنوبی اســت. لذا احداث واحد شــیرین سازی و 
بازیابی گوگرد خوراک نیز در مجموعه طرح های پتروشیمی منظور شده است.

طرحهای پتروشــیمی بوشــهر در ســه زمین مجــزا به ترتیــب در مجاورت 
پاالیشــگاه گازی فازهــای 6،7 و 8 پارس جنوبی ، در شــمال و جنوب كریدور 
125 متری فاز 2 عســلویه اجرا می گردد كــه زمین تخصیص یافته در منطقه 
پــارس جنوبی 10 هکتار و در شــمال و جنوب كریدور در منتهی الیه شــمال 
شــرقی و جنوب شــرقی فاز 2 به مســاحت تقریبی 20 و 40 هکتار می باشد.

پتروشیمی بوشه شامل واحدهای شیرین سازی و بازیابی گوگرد، استحصال اتان، 
اتان كراكر، پلی اتیلن ســنگین/ سبک خطی، اتیلن گالیکول ها، متانول، اسید 

استیک و وینیل استات مونومر است.
ســرویس هــای جانبی مــورد نیاز واحدهــای در نظــر گرفته شــده در فاز 
2 عســلویه از طریــق شــركت پتروشــیمی دماونــد تامین خواهــد گردید. 
جهــت تامین ســرویس هــای جانبی واحــد شــیرین ســازی گاز و بازیابی 
گوگــرد، احــداث واحدهــای ســرویس جانبی در نظر گرفته شــده اســت.
محصــوالت تولیــدی نیــز از طریق اســکله های موجــود صادر مــی گردد.

پتروشیمی سلمان فارسی )مالکیت 34 درصد(
پتروشیمی مارون مالکیت 34 درصد از سهام شركت پتروشیمی سلمان فارسی 

را در اختیار دارد.
هــدف از اجرای طــرح مورد مطالعــه احداث واحــد تولید پروپیلن توســط 
شركت پتروشــیمی ســلمان فارســی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر واقع 
در اســتان خوزســتان به ظرفیت اســمی ســاالنه 450 هزار تن در سال می 
باشــد كه طبــق برنامه كل تولیدات این واحد توســط ســه شــركت مارون، 
رجــال و نوید زر شــیمی جهت تولیــد گرانول پلی پروپیلن جــذب خواهد د.
پیش بین یمی شــود ســال 1399 این طــرح به بهره برداری خواهد رســید.
بــه منظور تامین قســمتی از هزینه هــای طرح، حدود مبلــغ 20/000/000 
یــورو جهــت هزینــه های تامیــن تجهیــزات طــرح از طریق عقد قــرارداد 
مشــاركت مدنی از محل منابع صندوق توســعه ملی در نظر گرفته شده است.
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شعبه تخصصی بانک - بیمه سامان افتتاح شد

شــعبه تخصصی بانــک - بیمه ســامان با حضــور احمد طاهــری بهبهانــی مدیرعامل 
بانک ســامان، احمدرضــا ضرابیه مدیرعامل و دكترداوود الماســی معاون اجرائی شــركت 
بیمــه ســامان، همزمــان با چهاردهمین ســالگرد تاســیس بیمه ســامان افتتاح شــد.

این شعبه كار پشتیبانی مشتریان بانک سامان كه خدمات بیمه سامان را نیز دریافت می كنند، انجام 
می دهد. این خدمات پشتیبانی شامل همه اقدامات بیمه ای از مرحله صدور تا پرداخت خسارت 
است. مجتمع تخصصی بانک - بیمه سامان در مجتمع داریوش واقع در خیابان فرشته قرار دارد.

مدیرعامل شركت بیمه سامان در مراسم افتتاح این شعبه با بیان این كه راه اندازی شعبه بانک- 
بیمه از ابتدای فعالیت بیمه سامان در ذهن مدیران بوده است، گفت: برای اجرایی شدن این ایده، 
انواع روش ها تجربه شد و آن چه امروز افتتاح شده است، برایند همه آن سعی و خطاهاست.

احمد رضا ضرابیه با بیان این كه مقوله بانک - بیمه در جهان بسیار تجربه خوبی بوده، اما راه 
اندازی آن در ایران با مشــکالتی مواجه بود، اظهار كرد: شعبه بانک- بیمه سامان حاصل یک 
روند تکاملی اســت و می توان ادعا كرد كه یکی از نمونه های منحصر به فرد در كشور است.

وی اعتقــاد همه مدیران ارشــد و الیــه های میانی مجموعه مالی ســامان بــه راه اندازی 
شــعبه بانک - بیمه را عامل اصلی پیاده ســازی نهایی این طرح دانست و خاطرنشان كرد: 
همه مجموعه ســامان دست به دســت هم دادند تا امروز شــاهد افتتاح این شعبه باشیم.

به گفتــه ضرابیه، ارائه خدمات بیمه ای به مشــتریان بانک ســامان با ســاده ترین روش، 
همواره در دســتور كار مجموعه ســامان بوده اســت، ادامه داد: هدف نهایی شــركت بیمه 
ســامان از فعالیت در مجموعه بانک - بیمه این اســت كه برای مشــتریان بانک ســامان، 

ارزش ایجــاد كنیم، بنابراین ما به دنبال فروش یا ســودآوری برای بیمه ســامان نیســتیم.
مدیرعامل شــركت بیمه ســامان با اظهار خوشــنودی از این كه بانک - بیمه ســامان پس 
از فراز و نشــیب بسیار و عبور از مســیرهای پر پیچ و خم افتتاح شده است، گفت: وضعیت 
بیمه ســامان از بعد ارائــه خدمات و محصوالت، رضایت نهاد ناظر، كیفیت نیروی انســانی، 
گســتردگی شــبکه فروش، توانگری مالی و ســرمایه در بازار بیمه كشــور درخشان است.

وی بــا تاكیــد بــر ایــن كــه بیمــه، چیــزی جــز اعتبــار نیســت، ادامــه داد: اعتبار 
مجموعــه ســامان، پشــتوانه بیمه ســامان اســت و مــا تالش مــی كنیــم از حداكثر 
ایــن اعتبــار بــرای خدمــت رســانی بــه مشــتریان بانــک ســامان اســتفاده كنیم.

منصــور مومنــی معــاون بانکــی و بازاریابی بانک ســامان هم در این مراســم با اشــاره 
بــه این كه نحــوه ارائه خدمــات بیمه ای به مشــتریان ایــن بانک همــواره یک دغدغه 
جــدی میــان كاركنان بوده اســت، گفت: امیــدوارم با ســاختاری كه برای شــعبه بانک 
- بیمــه ســامان در نظر گرفته شــده، دغدغــه های همــکاران در این زمینه رفع شــود.
مومنــی با بیــان این كــه هدف مجموعه ســامان فقــط راه انــدازی یک شــعبه نبوده 
اســت، اظهــار كــرد: مــا مــی خواهیــم در فرایندهــا تغییراتــی ایجــاد كنیــم تا در 
نتیجــه آن ســرعت عمــل در انجام كارهــا و پاســخگویی به مشــتریان افزایــش یابد.
به گفته او، این تغییر فرایندها به افزایش كیفیت و كمیت ارائه خدمات بیمه سامان به مشتریان بانک 
سامان منجر خواهد شد و البته الزمه آن، تعامل دائمی دو طرف با همدیگر است. این مراسم با حضور 
مدیران و روسای شعب بانک و بیمه سامان در تاریخ 27 بهمن ماه درسالن تالش وزارت كار برگزار شد.

آغاز همکاری مشترک »بنیاد ملی نخبگان« با »بیمه سامان«
بیمه ســامان با امضای تفاهم نامه ای، بیمه درمان تکمیلی بنیاد ملی نخبگان را بر عهده گرفت.

تفاهم نامه این پوشش بیمه ای با حداكثر تعهدات برای نخبگان سراسر كشور، با حضور »احمدرضا ضرابیه« 
مدیر عامل و »دكتر داود الماسی« معاون اجرایی شركت بیمه سامان در كنار »محمد صالح تركستانی« 
معاون توسعه مدیریت و منابع و »حسن ساالریه« معاون آتی سازان بنیاد ملی نخبگان به امضا رسید.

 معاون توســعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان در مراســم امضای ایــن تفاهم نامه با اعالم 
آغاز همکاری مشــترک رســمی بنیاد ملی نخبگان با بیمه ســامان گفت: یکی از حمایت های 
مهم بنیاد كه با همکاری صنعت بیمه به نخبگان ارائه می شــود، بیمه درمان تکمیلی با حداكثر 
تعهدات برای به حداقل رســاندن نگرانی نخبگان و استعدادهای برتر جامعه در مواقعی است كه 
به هر دلیل با مشکل سالمتی مواجه می شوند. در سال آینده نیز بنیاد ملی نخبگان علیرغم همه 
محدودیــت های بودجه ای كه به آن تحمیل می شــود این مســیر را با قدرت ادامــه خواهد داد.
محمد صالح تركستانی، با اشاره به اینکه این تفاهم نامه آغاز همکاری بین دو نهاد است، گفت: بنیاد ملی 
نخبگان نهادی حمایتی و سیاست گذار است كه یکی از رسالت های اصلی آن حمایت از جامعة نخبگان است.
وی افزود: اجتماع نخبگانی در رده های مختلف از حمایت های بنیاد ملی نخبگان برخوردار اســت؛ 
یکی از این حمایت ها، اعطای تســهیالت بیمه تکمیلی به مدت یکسال است كه به برگزیدگان 
جایزۀ عالمه  طباطبایی، مشــموالن آئین نامه های شهید كاظمی آشتیانی، شهید چمران، شهید 
احمدی روشــن و همچنین دانشــجویان مشــمول آئین نامه های جایزۀ تحصیلی اعطا می شود.

تركستانی ادامه داد: بنیاد ملی نخبگان یکی از حمایت های خود را بر پایة صنعت بیمه استوار كرده است و در این زمینه 
با همکاری شركت بیمه سامان  با بیشترین تعهدات بیمه درمان تکمیلی را برای مخاطبان خود ارائه می نماید.

وی تصریح كرد: شــركت بیمه ســامان عــالوه بر همة فعالیت هــا و رویکردهــای مالی خود، 
خوشــبختانه دغدغه های ایفای مســئولیت  اجتماعی هم دارد كه همین دغدغه ها ســبب شد 
بتوانــد با بنیاد ملی نخبــگان به توافق برســد. خاصه اینکه مخاطبان این بیمه نیروی انســانی 
نخبه و مســتعدبرتر هســتند كــه در واقــع بزرگتریــن ســرمایه های اجتماعی كشــورند.

تركستانی اظهار داشت: امید است این تفاهم نامه آغاز همکاری و تعامل دو نهاد باشد و در آینده این بیمه نیز 
بتواند از ظرفیت های مستعدان برتر برای بهبود كیفیت خدمات و پیشرفت بیشتر در صنعت بیمه بهره ببرد 
چراكه امروزه تنها راه موفقیت در صنعت  مالی بکارگیری ایده و طرح نخبگانی و تجاری سازی كردن آن است.
معاون توســعه و مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان خاطرنشــان كرد: امکانات بســیار مناسبی 
در گــروه مالی ســامان وجــود دارد كه اگر در راســتای حمایــت از ایده های نخبــگای از آنها 
اســتفاده شــود، عالوه بر این مجموعه، در روند توســعه كشــور نیــز می تواند اثرگذار باشــد. 

در این نشســت احمدرضا ضرابیه؛ مدیرعامل شــركت بیمه ســامان نیز با تشریح فعالیت های 
مجموعه ســامان اعم از بیمه و بانک و ســایر بخش های دیگر این مجموعــه مالی، گفت: امید 
اســت امضاء تفاهم نامه با بنیاد ملی نخبگان عالوه بر خدمت رســانی به جامعة نخبگانی كشور، 
زمینه ســاز همکاری و تعامل نیروی انســانی نخبه و ایده پرداز و خالق كشور با این مجموعه شود.

وی افــزود: مجموعه ســامان آمادگــی دارد از ایده ها و طرح های نخبگانی برای توســعة فضای 
كســب و كار و كارآفرینی در صنعت مالی حمایت كند. توســعة اســتارت آپ ها و اســتفاده از 
ظرفیت های موجود در شــركت های نوپا و دانش بنیان، از بهترین راه های تحقق این هدف اســت.
ضرابیه تصریح كرد: امروز وقت آن رســیده اســت كه مدل كســب و كار شركت  های مالی تغییر 
كنــد و بــا توجه به مقتضیات و نیازهــای روز اصالح شــود. در واقع امروزه خدمــات بیمه ای در 
شــركت های مختلف تقریباً یکســان اســت بنابراین تنها شــركتی می تواند در فضای رقابت از 
دیگران پیشــی بگیــرد كه بهترین بهره را از تفکــر، ایده و طرح نخبگانی ببرد. ارتباط ســهل با 
بخش هــای درمانی و همچنین ایجاد زیرســاخت های الکترونیکی از این دســت نیازها اســت.

مدیرعامل شركت بیمه سامان اضافه كرد: این شركت قصد دارد در بستر استارت آپ با شتاب فزاینده به 
سمت توسعه حركت كند؛ به همین دلیل آمادگی الزم برای همکاری با اجتماع نخبگانی، تجاری سازی 
ایده های آنان در حوزه های مربوطه و همچنین حمایت از این افراد را برای خود امری ضروری می داند.
حسن ساالریه؛ معاون آینده سازان بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه نیروی انسانی متخصص و كاربلد 
مهمترین سرمایة جامعه است، بر لزوم حمایت از نخبگان، مستعدان برتر و مخترعان برگزیده تأكید كرد.

ســاالریه ادامــه داد: انعقــاد تفام نامه با شــركت بیمه ســامان عالوه بر پشــتیبانی از نخبگان، 
مخترعــان و مســتعدان برتر می توانــد زمینه ســاز همــکاری بیشــتر اجتمــاع نخبگانی با 
صنعــت بیمــه و تزریق تفکر و ایــده نخبگانی و در نهایــت بهبود خدمات این صنعت شــود.
الماسی معاون اجرایی بیمه سامان هم با اشاره به لزوم خدمت رسانی با كیفیت به نخبگان كشور، گفت: خدمت 
رسانی مطلوب و متمایز، دغدغه مشتریان شركت های بیمه است و شركت بیمه سامان مفتخر است عالوه 
بر داشتن رتبه مطلوب در بیمه های زندگی، یک شركت پیشرو در زمینه بیمه درمان خانواده نیز هست.
وی بــا اشــاره به این كه شــركت بیمه ســامان بــرای جلب رضایت مشــتریان با شــركت 
خدمــات رســان SOS همکاری دارد، اظهار كرد: شــركت خدمات رســان درمانــت به عنوان 
زیرمجموعه بیمه ســامان، خدمات كامال تخصصــی در حوزه بیمه های درمــان ارائه می دهد.

به گفته او، بیمه سامان آماده ارائه خدمات همه جانبه به بنیاد ملی نخبگان است و از این رو با مستقر 
كردن تیم تخصصی در واحد مركز تماس شركت، پاسخ گوی همه سواالت مشتریان خواهد بود.
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مهندس اقبالیان برای اهداف بلند صادرات شــركت 
ســیمان غرب به بازارهای جهانــی آن چنان برنامه 
های مدونی عرضه كرد كه با طنین صلوات چندباره 
به شایســتگی، ســهامداران از دل و جان با افزایش 
ســرمایه شــركت از آورده نقدی موافقــت كردند.
هنــر ناب مدیریت آن اســت كه برنامــه ای عرضه 
بدارد و اجرا كند كه در هر ســه مرحله كوتاه مدت، 
میان مــدت، بلندمدت مورد تائید و تحقق باشــد. 
اســتاد اقبالیان از این طایفه است كه حرف عملش 
نشان از آن داشته و در سنگرهای دیگر و در میدان 
های دیگر ایــن توفیق را با كارنامــه های موفقش 
به  اثبات رسانده اســت. از دیگر حسن های جناب 
اقبالیان حرمت به قلم اســت و به پاس این داشــته 
اســت كه از میان مدیران بلندپایه كانی به حرمت 
گذاری بر خبرنگار به پا می ایســتد و جای خود را 
بــه او می ســپارد. قلم را مقامی اســت كه خداوند 
به آن قســم خورده و مردان مــرد روزگار آن را می 
فهمند و به منصه عمل می رســانند. دست مریزاد.

مجمع عمومی فوق العاده شــركت صنایع ســیمان 
غرب)سهامی عام( مورخ 1397/11/7 در محل سالن 
انجمن صنفي كارفرمایان صنعت سیمان تشکیل گردید.
در ایــن مجمــع كه بــا حضــور 72/14 درصد از 
سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای 
سعید حیدري بود كه جنابان بیژن جواهري ویوسف 
جوانگــروه  درمقام نظــار اول و دوم و آقای مجید 
آزرده دســت به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.

در ادامــه و با قرائت گــزارش توجیهی هیات مدیره 
مبنی بر لزوم افزایش ســرمایه توســط مدیرعامل 
محتــرم و پــس از اســتماع گزارش حســابرس و 
بــازرس قانونــی مجمع نشــینان با اكثریــت آراء 
این افزایــش ســرمایه را مصوب مجمــع نمودند.

مهنــدس اقبالیان در مجمع با اشــاره به اینکه این 
افزایش سرمایه عالوه بر اینکه جبران مخارج سرمایه 
ای انجام شده در 3 سال اخیر را تا حد زیادی پوشش 
خواهد داد افزود بدون شــک برای تامین نقدینگی 
مــورد نیاز مجموعــه در صورت عــدم این افزایش 
سرمایه، مجبور به اخذ تســهیالت متعدد از بانکها 
خواهیم شــد كه این توان و ســود شركت را بسیار 
تحت تاثیر قرار خواهــد داد.مدیرعامل مجموعه كه 
همراه مرد شماره یک مالی شركت در مجمع حضور 
داشت پیرامون دســتاورد دیگر این افزایش سرمایه 
گفت: در حال حاضر سرمایه شركت مبلغ 300/000 
میلیون ریال بــوده كه كمتر از حد قابل قبول برای 
ادامه معامالت سهام شركت در این تابلو می باشد. به 
گفته وی موضوع فوق به دفعات از طرف بورس تهران 
به شــركت تذكر داده شــده و از شركت درخواست 
شده كه سرمایه خود را به حداقل ذكر شده افزایش 
دهد. مدیر كاربلد صنعت كانی كشــور خاطر نشان 

ساخت عدم رعایت حداقل سرمایه فوق می توانست 
منجر به حذف نماد شــركت از تابلو فرعی بازار اول 
و انتقال آن به تابلوی معامالت بازار دوم بورس شود 
كه در همین راستا تصمیم به افزایش سرمایه شركت 
در جهت حفظ اعتبار شركت خوش نام سیمان غرب 
به عنوان یک شركت موفق و پیشرو در صنعت كانی 
و برجســته در سطح كشور گردید و آرزومندیم این 
افزایش سرمایه بتواند مشــکالت نقدینگی شركت 
را در ایــن برهه حســاس اقتصادی رفــع كند و در 
پیشــبرد طرح های مدیریت تکاپوی نیازها را بدهد.

پتانســیل موجــود در شــركت ســیمان غــرب و 
درایــت ســکانداران آن نویــد بخــش فصل های 
درخشــان دیگری از خدمات این شــركت خواهد 
بود كه بعدها بیشــتر هــم از آن خواهیم شــنید.  

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی 
هیات مدیره درخصوص افزایش ســرمایه به 
مجمــع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام 

شركت صنایع سیمان غرب)سهامي عام(
 161 مــاده   2 تبصــره  مفــاد  اجــراي  در 
اصالحیــه قانــون تجــارت مصوب ســال 1347
1- گــزارش توجیهی مــورخ 28 /1397/05 هیات 
مدیره شــركت صنایع ســیمان غرب )سهامي عام( 
درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 300 
میلیــارد ریال به مبلغ 500 میلیارد ریال مشــتمل 
بــر اطالعات مالی فرضی كه پیوســت می باشــد، 
طبق اســتاندارد حسابرسی »رسیدگی  به اطالعات 
مالی آتی« مورد رســیدگی این موسسه قرار گرفته 
است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات 
مبنــای تهیــه آن با هیات مدیره شــركت اســت.

2- گــزارش مزبــور در اجــراي تبصــره 2 مــاده 
161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش 

سرمایه شركت از محل مطالبات حال شده و آورده 
نقدی ســهامداران به منظور رعایت الزامات سازمان 
بورس اوراق بهادار مبنی بر تامین حداقل ســرمایه 
جهت ایفاء نام شركت در تابلوی فرعی بازار اول بورس 
اوراق بهادار، جبران مخارج سمایه ای و تامین سرمایه 
در گردش مورد نیاز تولید شــده است. این گزارش 
توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات 
ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه 
شده است كه انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. 
در نتیجه، به استفاده كنندگان توجه داده می شود 
كه این گزارش توجیهی ممکن است برای هدفهایی 
جز هدف توصیف شــده در باال مناســب نباشــد.

3- براســاس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات 
و با فرض تحقــق مفروضات ذهنی، این موسســه 
به مواردی برخورد نکرده اســت كه متقاعد شــود 
مفروضــات مزبور، مبنایــي معقول را بــراي تهیه 
گــزارش توجیهــي فراهم نمــي كند. بــه عالوه، 
به نظر این موسســه گــزارش توجیهی یاد شــده 
براســاس مفروضات بــه گونه ای مناســب تهیه و 
طبق اســتانداردهای حســابداری ارائه شده است.

4- حتي اگــر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق 
مفروضــات ذهني توصیف شــده در بــاال رخ دهد، 
نتایــج واقعي احتمــاال متفاوت با پیــش بیني ها 
خواهــد بــود. زیــرا رویدادهاي پیش بیني شــده 
اغلب بــه گونــه اي مــورد انتظــار رخ نمي دهد 
وتفاوتهــاي حاصــل مي توانــد با اهمیت باشــد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شــركت صنایع سیمان غرب )سهامی عام(، از 
افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر 

میباشد
1( تامین سرمایه درگردش مورد نیاز تولید؛

2( جبران مخارج سرمایه ای انجام شده؛ 
3( ابقای ســهام شــركت در تابلوی فرعی بازار اول 

بورس اوراق بهادار تهران.
مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن 
با توجه به برنامه ارائه شــده، شركت صنایع سیمان 
غرب )ســهامی عام( در نظر دارد سرمایه خود را از 
مبلغ 300/000 میلیون ریــال به مبلغ 500/000 
میلیــون ریــال ، از محــل مطالبــات حال شــده 
سهامداران و آورده نقدی به شرح زیر افزایش دهد.

- 200/000 میلیون ریال )معادل 66/67 درصد( از 
محل مطالبات و آورده نقدی

برنامه های مدون مدیریتی مهندس اقبالیان برای اعتالی برند شرکت
افزایش سرمایه سیمان غرب مصوب مجمع گرفت
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هنر مدیران کاربلد در سخت ترین روزهای اقتصادی کشور
دکترین فرهاد رمضان برای بهبود مستمر فرایندها

توسعه و تقویت منافع ملی کشور
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نقل اســت جمعیت زیادی گرد هم آمده بودند تا از سخنرانی ابوسعید ابوالخیر 
حض ببرند. گویند جمعیت آنقدر زیاد بود كه با آمدن شــیخ، خادم منبر فرمان 
می دهد كه حاضرین یک گام به پیش » تا آنها كه دورترند و ننشسته اند بتوانند 
جای بگیرند« شیخ پس از این ندای و استجابت آن توسط مردم بلند می شود كه 
برود لکن مســتمعین را این پرسش كه شیخ به كجا می رود وقتی كالمی هنوز 
منعقد نفرموده است؟ و جواب حکیمانه و قابل تامل شیخ كه همه آنچه در طول 
ســاعت من باید اظهار می داشــتم خادم در یک كالم گفت: یک گام به پیش.

حضور دكتر محســن كدیور اقتصاد دان و روزنامه نگار شــناخته شده در مسند 
مجمــع و همچنین حضــور پربركت دكتر فرهــاد رمضان برنــد مدیریت بازار 
ســرمایه كه از جمله مدیران توانمند و پاكدســت كشورمان می باشد و گزارش 
ســاالنه شركت را به سمع و نظر سهامداران رســاند خود بزرگترین نشان از آن 
می داشــت كه شركت كمر خود را با دم مســیحای عالمان اقتصاد بسته است 
برای ســوق به ســمت تعالی و پیشــرفت و توســعه همه جانبه. یا علی مدد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سرمایه گذاري توسعه ملي  )سهامی عام( مورخ 
1397/11/24 در محل مركز همایش های بین المللی الزهرا )سالن نور( تشکیل گردید. 
در ایــن مجمــع كه با حضــور 95/47 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقــای علیرضا كدیور 
بــود، كه جنابــان ابوالفضل خراســاني و علي حســین زاده گوهــري در مقام 
نظــار اول و دوم و آقای بیژن شــقاقي به عنوان دبیر مجمــع 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 540 ریال به ازای هر ســهم به كار خــود پایان دادند.

به گزارش مدیران شــركت سرمایه گذاری توســعه ملی با توجه به برنامه ریزی 
هــا و اقدامات خوب صورت گرفته در ســال ســخت اقتصادی گذشــته ، تیم 
مدیریتی و اجرائی شــركت عملکردی درخور داشته است. اصالح و تغییر سبد 
داراییها در شــركت ســرمایه گذاری توســعه ملی از جمله مهمترین اقدامات 
توســعه ای صورت گرفته در سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 1397 بوده است.

بررسی كارشناســانه صنایع و شركت های فعال كشور به خصوص شركت های 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به منظور داشتن تصویری دقیق و شفاف 
از وضعیت آتی این شركت ها كه در نتیجه آن مدیریت توانست در فروش سرمایه 
گذاری های با بازده انتظاری اندک و با نقد شــوندگی كم و تبدیل وجوه حاصل 
به سرمایه گذاری های مناسب تر در صنایع پیشرو و استفاده از فرصت های بازار 
سرمایه از دیگر دستاوردهای مدیریت شركت در سال مالی مورد گزارش بوده است.
به روز رســانی چارچوب ســبد دارایی هــای هدف با در نظــر گرفتن دیدگاه 
هــای مناســب ســرمایه گــذاری، كاهش ریســک، افزایــش بازده ســرمایه 

گــذاری ها و حفظ تنوع ســبد دارایــی ها با توجه به شــرایط و رفع تحریم ها 
و تداوم اصالح و بهبود مســتمر ســبد دارایی ها در راســتای رســیدن به سبد 
دارایــی های هدف از دیگــر رئوس برنامه هــای مدون مدیریت بــوده كه در 
ســال گذشــته نیز برای اجرائی شــدن آن اهتمــام جدی صــورت پذیرفت.
شــرایط بــازار ســرمایه در ســال مالــی جــاری شــركت بــه نحــوی بود 
كــه شــركت حداكثــر اســتفاده را بــرای مدیریــت ریســک و حداكثــر 
بــرد. كار  بــه  ســهامداران  داراییهــای  ارزش  افزایــش  و  ســود  ســازی 
گفتني است كه توسعه ملی در راستای استفاده از فرصت های سودآور مناسب و به منظور 
چابک سازی پرتفوی سرمایه گذاری خود بعضی از سهام خود را واگذار كرده است.
از دیگر اقداماتی كه شــركت در این مدت عملیاتی كــرده، ورود به بازار بدهی 
وخریداری اوراق خزانه اسالمی در راســتای افزایش توان سود آوری و مدیریت 
ریســک پرتفوی شركت بوده است و شناســایی فرصت های مناسب سودآوری و 
رصد صنایع پیشــرو در بازار و خروج از ســهام كم بــازده و ورود به بازار بدهی 
در چهارچوب بازار ســرمایه از اســتراتژی های مدیریت ریســک شركت می باشد.
 به گفته مدیران ارشد شركت سرمایه گذاری توسعه ملی همواره یکی از شركتهای 
پیشرو در ارائه اطالعات به بورس بوده است و این استراتژی ادامه دار خواهد بود.

پیام هیات مدیره
هیات مدیره و مدیریت شــركت معتقد اســت كه امانتدار ســهامداران محترم 
بــوده و به منظور حراســت و ارتقاء امانت واگذار شــده، وظیفــه خود می داند 
كه از انجام هیچ تالش و كوششــی در این راه دریغ نورزد. مدیریت شــركت در 
راســتای تحقق این هدف و با اعتقادی راســخ به ادامــه روند پویایی و موفقیت 
شــركت، درســال مالی مورد گزارش در جهت اصالح تركیب سبد دارائی ها و 
اســتفاده بهینه از فرصت های بازار ســرمایه، اقدامات اساســی به عمل آورده و 
برنامــه ریزی های خــود را برمبنای رضایت مندی ســهامداران و حفظ ارتقای 
منافــع ایشــان بنا نهاده اســت. بر این اســاس گــزارش حاضــر در برگیرنده 
اهــم فعالیت هــا در جهت نیل به اهداف و اســتراتژی های شــركت اســت.

هیات مدیره و مدیریت معتقد اســت تمامی افتخارات و موفقیت های كســب 
شده، در ســایه حمایت های بی دریغ و با پشتوانه ســهامداران محترم حاصل 
شده است. تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما سهامداران 
محترم بی شــک چراغ راه گذشته، حال و آینده بوده و خواهد بود. در این راستا 
بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شــما عزیزان را ارج نهاده و آن را بســتری 
یگانه در راســتای بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می دانیم.
در پایان شایان ذكر است مدیریت شركت بر خود فرض می داند طبق رسالت و وظایف 
خود در هر زمان با افتخار، پذیرا و پاسخگوی سهامداران محترم بوده و مقدم سهامداران 
محترم را بی شک همراه با خیر و بركت ببرای شركت خواهد بود، گرامی می دارد.

شركت از منظر بورس اوراق بهادار تهران
شــركت ســرمایه گذاری توســعه ملی در تاریخ 1383/11/12 در بورس اوراق 
بهادار تهران در گروه ســرمایه گذاری ها با نماد »وتوســم« درج شــده و سهام 
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آن بــرای اولین بار در تاریــخ 1384/01/29 به قیمت هر ســهم 1/100 ریال 
مورد معامله قرار گرفته اســت. ســهام شركت ســرمایه گذاری توسعه ملی در 
حال حاضر در فهرســت بازار اول )تابلوی فرعــی ( بورس اوراق بهادار قرار دارد.

جایگاه شركت در صنعت
شــركت ســرمایه گذاری توســعه ملی طبق گروه بندی صنایع شــركت های 
بورســی در صنعت »ســرمایه گــذاری هــا« فعالیت ی كند. صنعــت مذكور 
معــادل 1/53 درصد از مجمــوع ارزش بورس و فرابورس را تشــکیل می دهد. 
به لحاظ ســرمایه، شركت سرمایه گذاری توســعه ملی هفتمین شركت حاضر 
در ایــن صنعــت اســت و در پایان آذرمــاه 1397 جایگاه شــركت در صنعت 
از ارزش بازار در رتبه ششــم قرار داشــته و ســهم ارزش بازار شركت ار ارزش 
جــاری كل صنعت طی ســال مالــی مورد گــزارش، 7/5 درصد بوده اســت.

رتبه كیفیت افشاء اطالعات
شركت سرمایه گذاری توسعه ملی به لحاظ كیفیت افشاء اطالعات براساس ارزیابی 
ســازمان بورس و اوراق بهادار طی 3 سال مالی اخیر )براساس آخرین اطالعات 
رسمی منتشر شده( همواره با كسب امتیاز كامل، رتبه یک را كسب نموده است.
مقایســه ارزش بورس و فرابورس، صنعت سرمایه گذاری ها و شركت 

سرمایه گذاری توسعه ملی
طی ســال مالی منتهی به 1397/9/30، تقسیم سود حداكثری به مبلغ 3/510 
میلیارد ریال در مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سرمایه گذاری توسعه ملی 
مهمترین دلیل برای رشــد كمتر ارزش بازار شركتنســبت به بورس و فرابورس 
می باشــد. از سوی دیگر، هر چند ارزش بازار صنعت سرمایه گذاری در مجموع 
با كاهش مواجه شــده اســت، لیکن ارزش بازار این شركت افزایش یافته است.

اقدامات صورت پذیرفته طی سال مالی مورد گزارش
1- پرداخت بخش عمده ای از بدهی های شــركت )ســود ســهام پرداختنی(

2- خرید و فروش سهام شركت ها.
3- دریافت مطالبات از شــركت های سرمایه پذیر و مدیریت نقدینگی به منظور 

استفاده از فرصت های  سرمایه گذاری.
4- مشاركت در افزایش سرمایه شركت های سرمایه پذیر.

5- حضور موثر و فعال در مجامع عمومی و فوق العاده شركت های سرمایه پذیر 
در جهت حفظ و صیانت از ســرمایه گذاری های انجام شده بورسی و غیربورسی 

به منظور انجام وظایف قانونی.
6- برقراری ارتباطات موثر با شركت سرمایه گذاری گروه بهره مندی از تخصص 
و هم افزایی به منظور حداكثر نمودن منفعت و صرفه و صالح سهامداران شركت.
7- اصالح و بهبود مســتمر سبد دارایی ها در راســتای رسیدن به سبد دارایی 
های هدف از طریق گردش مناسب سبد سهام و ارتقای ارزش خالص دارایی ها.

8- تحصیل ســود با كیفیت و مســتمر )عملیاتی( از طریق سرمایه گذاری در 
ســهام شــركت هایی كه ســود نقدی مصوب را در تاریخ مقرر به صورت نقدی 

پرداخت نموده و امکان ســرمایه گذاری مجدد را برای شركت فراهم می سازند.
9- كسب رتبه اول از نظر بهره وری كل عوامل در گروه سرمایه گذاری های مالی 
براساس رتبه بندی سال 1397 سازمان مدیریت صنعتی بین 500 شركت بزرگ كشور

تاریخچه شركت
شــركت گروه صنایع ثروت آفریــن در تاریخ 1382/6/15 به صورت شــركت 
ســهامی عام تاسیس گردیده و طی شــماره 208669 در اداره ثبت شركت ها 
و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رســیده است. براســاس مصوبات مجامع فوق 
العاده صاحبان ســهام كه در تاریخ های 1382/8/20 و 1383/3/27 تشــکیل 
گردیده نام شــركت ابتدا به شــركت گسترش صنایع بهمن )ســهامی عام( و 
ســپس به شركت سرمایه گذاری توسعه ملی )ســهامی عام( تغییر یافته است.

فعالیت شركت
موضوع فعالیت شركت طبق ماده 3 اساسنامه عبارتست از:

موضوع فعالیت اصلی:
1- ســرمایه گــذاری در ســهام، ســهم الشــركه، واحدهای ســرمایه گذاری 
صنــدوق ها یا ســایر اوراق بهــادار دارای حق رای شــركت ها، موسســات یا 
صندوق های ســرمایه گذاری با هدف كســب انتفاع به طــوری كه به تنهایی 
یا به همراه اشــخاص وابسته خود، كنترل شــركت، موسسه یا صندوق سرمایه 
گذاری ســرمایه پذیــر را در اختیار نگرفته یا در آن نفــوذ قابل مالحظه نیابد.

2- ســرمایه گذاری در ســایر اوراق بهادار كه به طور معمــول دارای حق رای 
نیســت و توانایی انتخاب مدیر یا كنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

اهم موضوع فعالیت فرعی:
1- ســرمایه گذاری در مســکوكات، فلــزات گرانبها، گواهی ســپرده بانکی و 
ســپرده های ســرمایه گذاری نزد بانک ها و موسســات مالــی اعتباری مجاز.

2- ســرمایه گذاری در موضوعات بند 1 فعالیــت اصلی به طوری كه به تنهایی 
یا به همراه اشــخاص وابسته خود كنترل شركت، موسســه یا صندوق سرمایه 
گذاری ســرمایه پذیر را در اختیــار گرفته یا در آن نفوذ قابــل مالحظه بیاید.

3- ســرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکیف پروژه های 
تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف كسب انتفاع.

4- ارائه خدمات مرتبط با بازارهای اوراق بهادار
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری توسعه ملی در سال مالی مورد گزارش بازدهی 
صنعت 33 درصد بود و بازدهی شركت با 7 درصد بیشتر در حدود 40 درصد بوده 
است افزود از سال مالی 96 تا پایان سال مالی 97 سهام ما بازدهی بسیار خوبی 
داشــته و ما در این بخش پیشتاز بوده ایم.  شایان ذكر است در پایان90 درصد 
سود حاصله شركت بین ســهامداران و ذینفعان به تصویب هیات رئیسه قرار بر 
تقسیم گردید كه اعالم این خبر لب و دل خندان به سهامداران و ذینفعان بخشید.

وتوسم پیشتاز در بازدهی 
و سودآوری 

عضو هیات مدیره سرمایه گذاری توسعه ملی : 
 در سال مالی مورد گزارش بازدهی صنعت 33 
درصد و بازدهی سبد سهام ما در حدود ٤٠ درصد 
بود كه توانستیم در این بخش نیز پیشتاز باشیم. 
همچنین از ســال مالی 9٦ تا پایان سال مالی 
97 سهام ما ٥8 درصد بازدهی داشته است...
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خبر خوش رئیس کل بیمه مرکزی؛
 جرایم بیمه شخص ثالث۱۰۰درصد بخشیده می شود

لج
 خ
دی

مه

وزیر امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد رئیس كل بیمه مركزی 
و مصوبه صندوق تامین خسارات بدنی در مجمع عمومی فوق 
العاده، مبنی بر بخشودگی صددرصدی جرایم بیمه ای شخص 
ثالث تمامی وسایل نقلیه موتوری شهروندانی كه در دهه فجر 
انقالب اسالمی نسبت به تهیه بیمه نامه اقدام كنند، موافقت كرد.

غالمرضا سلیمانی امیری رئیس كل بیمه مركزی در نشست 
خبری گفت: در نامه دكتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی 
و دارایی تاكید شده كه جرایم بیمه ای دارندگان وسایل نقلیه 
موتوری فاقد بیمه نامه از دوازدهم تا سی ام بهمن ماه می توانند با 
مراجعه به دفاتر نمایندگی شركت های بیمه نسبت به تهیه بیمه 
نامه اقدام كرده و از بخشودگی جرایم بیمه ای بهره مند شوند. 
مدت زمان استفاده از بخشودگی جرایم بیمه ای برای دارندگان 
موتورسیکلت و ماشین آالت كشــاورزی از تاریخ دوازدهم 
بهمن ماه به مدت شش ماه اعالم شده كه با هماهنگی بیمه 
مركزی و صندوق تامین خســارات بدنی،قابل تمدید است. 
گفتنی اســت این طــرح در راســتای حمایت از اقشــار 
آســیب پذیر، پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعی و 
همچنیــن توســعه فرهنگ بیمه در كشــور پیشــنهاد 

شــده و هــم اكنون بــه مرحلــه اجرا رســیده اســت. 
ســلیمانی در ادامه دربــاره اینکه 20 درصد از خســارت 
شــخص ثالث غیرواقعی اســت یا مدارک كافــی برای آن 
وجود ندارد، اظهار داشــت: 20 درصد از خسارات پرداختی 
مســتندات كافی ندارد و كنترل كافی از سوی شركت های 
بیمه انجام نمی شــود و در تالش هستیم تا از رقم 2 هزار 
میلیارد تومان خســارت پرداختــی در این مورد كم كنیم.   
وی با بیان اینکه باید نســبت خسارت غیرواقعی را كاهش 
دهیم، ادامه داد: اگر بیمه ثالث راننده محور شود، بخشی از این 
خسارت ها كاهش خواهد یافت. رئیس شورای عالی بیمه درباره 
ادغام شركت های بیمه نظامی گفت: ما برنامه ای برای ادغام 
نمی توانیم داشته باشیم، بلکه وظیفه ما حمایت از بیمه گذاران 
هستیم. سلیمانی خاطرنشان كرد كه سهامداران شركت های 
بیمه درباره ادغام شركت ها تصمیم می گیرند و اگر نظرمشورتی 
از بیمــه مركزی بخواهنــد، به آنها مشــورت خواهیم داد.   
وی در پاســخ به ســوال دیگری درباره اصــالح آیین نامه 
شــماره 60 بیمه درباره ســرمایه گذاری اظهار داشــت: به 
دلیل اینکه تورم باالســت و نرخ ســود بانکــی كمتر از آن 
اســت و در اصالح این آیین نامه اینکه شــركت های بیمه 
مجاز به سرمایه گذاری های مختلف هستند، به نحوی این 
آیین نامه را اصالح كنیم تا پرتفوی ســرمایه گذاری داشته 

باشــند و در زمان بروز خســارت به مشکل برخورد نکنند. 
رئیــس كل بیمــه مركزی دربــاره نحوه ارزیابــی پُرخطر 
بــودن یک خــودرو یــک دارای چهار راننــده مختلف در 
یک خانواده اســت، اظهار داشــت: قانون بیمه ها را مکلف 
كرده كه بیمه ثالث براســاس ویژگــی های مختلف صادر 
شــود. وی افــزود: یکــی از روش های كاهش خســارت 
هــای غیرواقعــی راننده محــور كردن بیمه ثالث اســت.   
رئیس شورای عالی بیمه خاطرنشان كرد در حال حاضر برای 
خودرو بیمه نامه صادر می شود ولی قانون جدید می گوید با 
همکاری نیروی انتظامی، شاخص های مهم برای رانندگی را 

در نظر گرفته و رانندگان پُرخطر را از كم خطر تفکیک كنیم.  
سلیمانی گفت: در حال حاضر تا 70 درصد از حق بیمه ثالث 
را برای راننده ها تخفیف می دهیم كه رقم بسیار باالیی است.   
وی درباره اســتقرار یــک گروه ویژه در بیمه ایــران و زیان 
انباشــته 6 هــزار میلیــارد تومانی در این شــركت گفت: 
یکــی از وظایف بیمه مركزی تمامی شــركت هاســت. ما 
اطالعــات زیادی را از شــركت ها می گیریــم و گاهی در 
قالب گروه های بازرســی در شــركت ها مستقر می شویم.   
ســلیمانی ادامه داد: سازمان بازرســی كل كشور نیز طبق 
قانون می تواند بازرسی های مختلفی داشته باشد. بیمه ایران 
ســهمی 33 درصدی از بازار بیمه كشور را در اختیار دارد و 
برنامه هایی برای كاهش زیان انباشــته دارند و هیات مدیره 
آن شــركت بزودی این برنامه ها را اعالم خواهد كرد.   وی 
ادامه داد: ارتباط بیمه مركزی با سازمان های نظارتی ارتباط 

تنگاتنگی اســت و اطالعات را در اختیار آنها قرار می دهیم.   
سلیمانی نظارت را جزو حقوق قانونی نهادهای نظارتی دانست 
و افزود: در سراسر جهان در بحث بیمه ای خالف ها و سوانح 
ساختگی را داریم و در ایران نیز این موضوع وجود دارد. رئیس 
كل بیمــه مركزی با بیان اینکه اطالعات دوره ای بررســی 
می شــود، گفت: 36 میلیون انواع وسایل موتوری در كشور 
وجود دارد و تالش داریم تا تخلفات را به حداقل برســانیم.   
وی درباره اولتیماتوم به 13 شــركت بیمــه ای با توانگری 
ســطح پایین گفت: ما صورت های مالی و توانگری شركت 
هــای بیمه را نظارت داریم ولی اولتیماتــوم دادن و بحرانی 
توصیف كردن شــرایط وجود ندارد. ما در كمیته صیانت از 
شركت های بیمه برنامه های شركت ها را بررسی می كنیم. 
همکاری 13 شــركت بیمــه اتکایــی خارجی بــا ایران 
وی افــزود: 13 شــركت اتکایی از كشــورهای مختلف كه 
ارتباطی با آمریکا ندارند با ایران همکاری دارند زیرا بازار ایران 
جذاب است. رئیس شــورای عالی بیمه گفت: یک میلیارد 
دالر پیــش از این از دولت برای پوشــش های بیمه اتکایی 
در زمان تحریم تصویب شــده بود كه ما درخواست افزایش 
آن بــه 1.2 میلیارد دالر را به كمیتــه ویژه تحریم داده ایم. 
ســلیمانی درباره عقب بودن 26 درصــدی نرخ حق بیمه 
شــخص ثالث گفت: طبیعی اســت كه معموال آخر سال 
همنــرخ حق بیمه ثالــث و هم بحث مبلغ دیــه از طریق 
قــوه قضاییــه اعالم می شــود و مــا در پایان اســفندماه 
در شــورایعالی بیمــه حــق بیمــه را تعیین مــی كنیم. 
وی تاكید كرد كه ضریب خســارت بیمه ثالث بیش از 100 
درصد است كه باید اصالح شود. رئیس كل بیمه مركزی بر 
لزوم اصالح ضریب خسارت بیمه تکمیلی نیز تاكید كرد و گفت: 
هم باید بخشی از پرداختی های مردم بابت درمان بازگردانده 
شــود و هم شركت ها توان جبران خسارت را داشته باشند. 
ســلیمانی تصریح كرد: دریافت حق بیمه پایین بابت حق 

بیمه تکمیلی درمان هنر نیســت و بدنبال تعیین سقف و 
كــف برای حق بیمه و خســارت ها هســتیم و امیدواریم 
تــا قبــل از پایان ســال 98 ایــن موضوع حل شــود. 
وی درباره بهادار كردن اوراق ریسک گفت: دستورالعمل 
این موضوع آماده شــده و مجــوز آن را از بورس گرفته 
ایم ولی باید مجــوز دیگری را از دولــت بگیریم. وی با 
بیــان اینکه تبصره مورد نظر برای اجرای این موضوع در 
كمیســیون اقتصادی مجلس تصویب شده است، افزود: 
امیدوار هستیم كه با تصویب این تبصره در صحن علنی 
مجلس از ســال آینده بتوانیم این اوراق را منتشر كنیم. 
وی دربــاره همکاری بــا بانک مركزی درباره خســارت 
هــای ارزی اظهار داشــت: وقتی خســارتی ارزی وارد 
می شــود بخشــی را كــه حــق بیمــه ارزی گرفتیم، 
خودمــان پرداخت می كنیــم ولی اگــر در این زمینه 
كســری داشــتیم، می توانیم بــا نرخ ســامانه نیما ارز 
مــورد نیــاز را تامیــن و خســارت را پرداخــت كنیم. 
رئیس كل بیمه مركزی درباره همکاری های اتکایی اظهار 
داشــت: برخی از شــركت های بیمه اتکایی قراردادهای 
خود را با شــركت های ایرانی قطع كردند ولی ریســک 
آنها پوشــش داده شــده و بیمه مركزی پوشــش های 
اتکایــی را در اختیار این شــركت ها قرار داده اســت.
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افزایش سرمایه جام دارو مصوب مجمع گرفت
اصالح ساختار مالی با برنامه های مدون

مجمــع عمومــی فــوق العاده شــركت صنعتــی جــام دارو)ســهامی عام( 
مــورخ 1397/11/29 در محــل تهــران، خیابــان گاندی تشــکیل گردید.

در این مجمــع كه با حضور 80/04 درصد از ســهامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار شــد، ریاســت مجمع برعهده آقــای محمدرضا تقي گنجي بود 
كه جنابان غالم جنت ســراي نمین و اســماعیل داور پناه درمقام نظار اول و 
دوم و آقــای مجید حاجي ابراهیم زرگر به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.

در ادامــه و بــا قرائت گزارش توجیهــی هیات مدیره مبنی بــر لزوم افزایش 
ســرمایه توســط مدیرعامل محتــرم و پس از اســتماع گزارش حســابرس 
و بــازرس قانونــی مجمع نشــینان با طنین صلــوات خود ضمــن تصویب 
افزایش ســرمایه شــركت به تغییر بند اساســنامه مربوطه رای مثبت دادند.

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت صنعتی جام دارو)سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347
1- گزارش توجیهی مورخ 30 تیر ماه 1397 هیات مدیره شركت صنعتی جام 
دارو )ســهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 80 میلیارد 

ریال به مبلــغ 120 میلیارد ریال 
مالی  بر اطالعــات  كه مشــتمل 
فرضــی و پیــش بینی  شــده، 
تهیه و پیوســت می باشد، طبق 
اســتاندارد حسابرسی »رسیدگی  
بــه اطالعــات مالی آتــی« مورد 
این موسسه قرار گرفته  رسیدگی 
توجیهی  گزارش  مسئولیت  است. 
مزبــور و مفروضــات مبنای تهیه 
آن با هیات مدیره شــركت است.

مزبــور  توجیهــی  گــزارش   -2
در اجــراي تبصره 2 مــاده 161اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال 1347 
با هدف توجیه افزایش ســرمایه شــركت از محل سود انباشــته و به منظور 
ســاختار مالی شــركت در انطباق با ماده 11 دســتورالعمل پذیرش سازمان 
بــورس واوراق بهادار تهیه شــده اســت. این گــزارش توجیهی بر اســاس 
مفروضاتی مشــتمل بر مفروضــات ذهنی درباره رویدادهــای آتی و اقدامات 
مدیریت تهیه شــده اســت كه انتظار نمــی 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 فــرض تحقق 
مــوارد پیــش بینــی شــده در گــزارش توجیهی مزبــور، این موسســه به 
مــواردی برخورد نکرده اســت كه متقاعد شــود مفروضات مزبــور، مبنایي 
معقــول بــراي تهیه گــزارش توجیهي فراهم نمــي كند. به عــالوه، به نظر 
این موسســه، گــزارش توجیهی یاد شــده در بــاال براســاس مفروضات به 
گونه ای مناســب تهیه و طبق اســتانداردهای حســابداری ارائه شده است.

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

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 
افزایش ســرمایة قبلی شركت از مبلغ 40/000 میلیون ریال به مبلغ 80/000 
میلیون ریال و از محل ســود انباشــته بوده كه بـــه - منظور اصالح ساختار 
مالی صورت گرفته اســت . نتایــج حاصل از افزایش ســرمایة مزبور كه طی 
تصمیمــات مجمع عمومی فوق - العادۀ مورخ 1395/09/29 تصویب شــده و 
در تاریخ 1396/02/07 نزد مرجع ثبت شركت ها بـــه ثبـــت رسـیده است.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شــركت صنعتی جام دارو ) سهامی عام(، از افزایش سرمایة موضوع این 

بیانیة ثبت، به شرح زیر میباشد.
 1 -الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار : انطباق وضعیت ساختار مالی شركت 
با ماده 11 دستورالعمل پذیرش اوراق بهـــادار در بورس و اوراق بهادار تهران
 2 -تقویت بنیه مالی ، كاهش اتکا پذیري به تسهیالت بانکی و كاهش هزینه هاي مالی
 3 -اصالح ســاختار مالی از طریق جلوگیري از خروج وجه نقد بابت پرداخت 

سود سهام به صاحبان سرمایه 
با توجه به موارد فوق ، شركت صنعتی جام دارو ) سهامی عام ( درنظردارد به 
منظور رعایت الـــزام سـازمان بـورس اوراق بهادار ، تقویت بنیه مالی ، تقلیل 
میزان تســهیالت دریافتی از بانکها 
و اصالح ســاختار مالی از طریـــق 
جلـوگیري از خـروج وجه نقد بابت 
پرداخت ســود ســهام به صاحبان 
ســرمایه اقدام به افزایش سرمایه از 
مبلغ 80/000 میلیـــون ریـال بـه 
مبلـغ 120/000 میلیون ریال نماید.
مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي 

و محل تأمین آن 
بــا توجه بــه برنامــة ارائه شــده، 
در  دارو  جــام  صنعتــی  شــركت 
نظر دارد ســـرمایة خـــود را از مبلـــغ 80/000 میلیـون ریـــال بـه مبلـغ 
120/000 میلیــون ریــال، از محل ســود انباشــته به شــرح زیــر افزایش 
دهــد. - 40/000 میلیــون ریال )معادل50 درصد( از محل ســود انباشــته

تشریح جزییات طرح
جزییات طرح موضوع افزایش ســرمایه پیشــنهادي به شــرح زیر میباشــد: 
اصالح ســاختار مالی، تامین ســرمایه در گردش و جبران مخارج انجام شده 
با توجـــه به اینکـــه اغلـــب پرداختها بابت اقالم بهـــاي تمام شده كاالي 
تولیــدي بطور نقدي صورت می گیـــرد و طبق برنامه ریــزي صورت گرفته 
ســود ســهامداران نیز براســاس زمانبندي می بایســتی پرداخت گـــردد 
لکـــن، بـــه لحاظ شــرایط تورمی در ســنوات اخیر و نیز افزایش در قیمت 
هاي مواد اولیـــه مـورد نیـــاز و حقـوق و دســـتمزد سالیانه و نیز به دلیل 
شــرایط رقابتی حاكم بر بازار ، فروش محصوالت به مشــتریان و شــركتهاي 
طرف قــرارداد به صــورت اعتباري صورت مــی گیرد ، لذا شــركت قادر به 
تامین سرمایه در گردش از طریـــق فعالیتهـــاي عملیـــاتی خود نمی باشد. 
با توجه به موارد فوق ، شــركت صنعتی جام دارو )ســهامی عام ( در نظر دارد 
عالوه بر رعایـــت الزامات ســازمان بــورس و اوراق بهادار ، بــه منظور بهبود 
سرمایه در گردش و اصالح ساختار مالی كه منجـــر بـــه افزایش توان مالی 
شــركت خواهد شد ، از محل ســود انباشــته اقدام به افزایش سرمایه نماید.
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محمدرضــا بنی اســدی راد مدیرعامــل شــركت ملــی مــس با بیــان این مطلب و با اشــاره بــه این كه تولیــد، توســعه و فروش ســه كلید واژه ای اســت كه 
بایــد بــرای ارزیابــی عملکــرد یک بنــگاه اقتصــادی مورد بررســی قــرار داد گفت: بــا توجه به این كه از ســال 1385 شــركت مس یک شــركت بورســی 
اســت اهمیت ســه ركــن بــاال از اهمیــت دو چندانی برخوردار شــده اســت؛ چراكه شــركت بورســی مثل شــركت ملی صنایع مــس ایــران درصورتی كه 
در خصــوص تحقــق هركــدام از اهــداف بــاال بــا چالــش مواجــه شــود اعتمــاد ســهامدارانش را از دســت می دهد و بــه وجهه شــركت آســیب می زند.

وی بــا بیــان این كــه با توجــه به این موضوع شــركت ملی صنایــع مس ایران اســتفاده حداكثــری از ظرفیت تولید را در ســال جــاری در دســتور كار قرار 
داد گفــت: بر این اســاس شــركت مس تا پایــان دی ماه بــا 4 درصد افزایش نســبت به برنامه موفق به تولید بی ســابقه یک میلیون تن كنســانتره مس شــد.

مهندس بنی اسدی راد با اشاره به این كه افزایش چشمگیر در تولید كنسانتره اثرات خود را در تولید محصوالت ذوب و پاالیشگاه نشان داد تصریح كرد: با گذشت ده ماه از 
سال 97 و برای نخستین بار در طول تاریخ شركت مس، این شركت با 11 درصد افزایش نسبت به برنامه 178 هزار و 600 تنی موفق به تولید 200 هزار تن كاتد مسی شد.
به گفته مدیرعامل شركت مس این میزان تولید كاتد حاصل عملکرد 258 هزار تنی آند كارخانه ذوب بوده است به طوری كه بررسی عملکرد كارخانه ذوب نشان دهنده 

رشد 19 درصدی تولید آند طی ده ماه است.
مهندس بنی اســدی راد با بیان این كه عملکرد تولید مس محتوی معدنی شــركت مس نیز نشان دهنده رشد 4 درصدی است گفت: شركت مس طی این بازه زمانی 

موفق به تولید 245 هزار و 100 تن مس محتوی معدنی نسبت به برنامه 244 هزار و 680 تنی شد.
مدیرعامل شركت با بیان این كه قطعاً تا پایان امسال شاهد ركوردهای بی سابقه ای تولیدی خواهیم بود اظهار داشت: عالوه بر حوزه تولید در حوزه عملکرد بورسی نیز شركت 
ملی صنایع مس ایران در سه ماهه سوم سال جاری در بین 50 شركت فعال تر بورس اوراق بهادار موفق به دست یابی و حفظ رتبه چهارم به عنوان بهترین رتبه تاریخی شده است.
مدیرعامــل شــركت مــس با اشــاره به افزایــش 1800 میلیاردی شــركت مس گفــت: با ثبت افزایش ســرمایه شــركت ملی صنایــع مس ایــران از مبلغ 6 
هزار میلیارد تومان به مبلغ 7800 میلیارد تومان این شــركت ازلحاظ ارزش اســمی ســرمایه در بین شــركت های بورس در رتبه ســوم قرار دارد. عالوه بر این 
بــا ایــن افزایش ســرمایه بخشــی از دغدغه های شــركت مس در خصوص پیشــبرد قدرتمندانه طرح های توســعه ای در ســال های آتی برطرف شــده اســت.
بنــی اســدی راد با اشــاره به این كه شــركت مس در كنار افزایش ســرمایه به دنبــال راهکارهای دیگر تأمین مالی اســت بیــان كرد: در حــوزه فروش داخلی 
و خارجــی برنامه های شــركت مس به خوبی در حال پیش رفتن اســت. هرچند به خاطر تحریم های ظالمانه طی ســه ماه گذشــته روند صــادرات با كندی پیش 
رفــت ولــی ایــن اطمینان خاطر وجــود دارد كه بــا اقداماتی كه هم اكنون در حال انجام اســت بودجه پیش بینی شــده شــركت تا پایان ســال محقق شــود.

وی در پایان گفت: دستیابی شركت مس به این موفقیت های مرهون همکاری و همدلی مجدانه تمامی همکاران در همه سطوح عملیاتی است كه با اتخاذ روش های نوین مدیریتی 
چون افزایش ریکاوری كارخانجات، حفظ آمادگی باالی تجهیزات به رغم تحریم های ظالمانه، تالش برای كاهش مصرف انرژی و افزایش بهره وری نیروی انسانی رقم خورده است.

رکورد شکنی شرکت ملی مس در تولید کاتد
مهندس» محمدرضا بنی اسدی راد « ،مدیرعامل شرکت مس گفت:

 در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی شرکت مس برای نخستین بار موفق به تولید 2۰۰ هزار تن کاتد طی ۱۰ ماه شد

شركت ملي صنایع مس ایران 
در 12 تیر ماه 13٥1، شركت سهامي معادن مس سرچشمه كرمان، تشكیل و در سال 13٥٥ به شركت ملي صنایع مس ایران كه در برگیرنده كلیه فعالیتهاي معادن مس 
كشور است تغییر نام داد. از وظایف این شركت، استخراج و بهره برداري از معادن مس، تولید محصوالت پر عیار سنگ معدن و محصوالت مسي نظیر كاتد، اسلب، بیلت و 
مفتول هشت میلیمتري مي باشد. معادن مس سرچشمه و میدوک در كرمان و معدن مس سونگون در آذریایجان شرقي از مهمترین معادن مس كشور به شمار مي رود.
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در طبقه هشــتم اتاق، بازرگانی 
مستمع گزارش عملکرد شركت 
ایرانیــت از زبــان مدیرعامل و 
رئیس هیات مدیره هستم و ناظر 
به سوال ســهامداران پرسشگر 
از آنچه به سر شــركت آمده و 
شــاهد پاســخ های دردمندانه 
مدیرانی كه شــش سال بدون 
اجر و مزد به خدمت مشــغول 
و من در این ســئوال حیران كه 

چه بر سر معروفترین برندهای كشورم آمده؟ كجا شد اوج؟ 
چه گذشــت بر آزمایش؟ چه می گذراند ایرانیت؟ افسوس و 
هزار افســوس از مشتی سودجو و منفعت طلب، افسوس و 
هزار افسوس از خرمن وعده های پوپولیستی مدیران كارندان 
افســوس و هزار افســوس كه نابخردان زمام دار در هر دوره 
ای به اشــتباه كنشگرهای اقتصادی را یا به اتهام های واهی 
زِمام وطن راندند یا خانه نشــین كردند و بر مردم وطنم آن 
رفت كه همگان می دانیم. الجوردی، خسروشاهی، همدانی، 
قاســمیان جعفری و امیــن الضرب ، بوشــهری، مهدوی ، 
توكلــی و... از این مظلوم كارآفرین ها و صنعتگران بوده اند. 
به قول همشــهری ما چوپان را بســتن و هدایت گله را به 
امان رها كردن تا گرگ گرســنه بدرد و بخــورد و به رمد...

برگردیم به ایرانیت، اول آنکه مدیری متعهد و متخصص بازار، 
مردی متدین و دلســوز كه سالمت جسم و تمام توان خود 
را به امانت كارش ســپرده تا صدها كارگرش شکم گرسنه 
ســر به زمین نگذارد یکی از داشته های گرانقدری است كه 
هنوز نام نامی شــركت را زنده نگه داشته و باید به این مرد 
بیــش از پیش كمک و یاری رســانده شــود. دوم آنکه این 
ایرانیت سازنده كه چرخهای گردونش از گردش باز ایستاده 
بود و تا در و پنجره و داشــته های گردونش به یغما رفته و 
مانــده بود فقط زمین هایش در اصفهــان - تهران - گیالن 
با تالش ســتودنی یارانش مــی تواند دوباره بال بگشــاید. 
بدون شک اینها را هم مدیریت دلسوز می داند و هم كارگرانش 
باور دارند. پس روی ســخن با مسئولین است كه بدانند اگر 
نوشــدارو باشــد از دم گرم بخش خصوصی برمی آید و آنها 
هستند كه این برندها را زنده می كنند و موانع از پیش پای 
مشکالتش برمی دارند. پس باور كنیم تا چرخ تولید نگردد 
سود واقعی حاصل نمی شود. هر قدر هم كه اعداد بهره جریمه 
افزون شود و با فروختن فرش زپایشان به صورت صدری بر 
سود باشــند باز این روال فایده ای ندارد و باید كمر خدمت 
را طــوری دیگر بســت. آخر كالم آنکه همــت این عزیزان 
را حمایت كنید، بخشــودگی های بانکی و ارائه تسهیالت 
مناســب را برای آنها فراهم سازید كه گر بر این پاشنه در را 
نچرخانید نه از برندها چیزی می ماند نه از تولیدگران قدیمی. 
ورنه یادمان باشــد كه نه ارج ماند و نــه آزمایش و فردا هم 
ایرانیت اگر زودتر به كمک آن نیایید به خاطره ها می پیوندد.

مجمــع عمومی عادی بطــور فوق العاده صاحبان ســهام 
شــركت ایرانیت)ســهامی عام( مــورخ 1397/11/17 در 
محل اتاق بازرگاني و صنایع و معادن ایران تشــکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 63/04 درصد سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای امیرحسین عطائی بود، كه جنابان سیدمحمدرضد 
حاجی سید ابوترابی و بیژن فتح اله پور در مقام نظار اول و دوم 
و آقای محمدرضا وفائی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائــت گزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط 
به اهــم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی ســال مالی 
منتهــی بــه 1395/06/31 و پــس از اســتماع گــزارش 
حســابرس و بــازرس قانونــی، مجمع نشــینان با طنین 
صلوات خــود ضمن  تصویــب صورتهای مالــی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129 بــه كار خود پایــان دادند.

پیام هیات مدیره
هیات مدیره شــركت ســهامی عام ایرانیت با ارائه گزارش 
عملکرد ســالیانه به مجمع عمومی صاحبان ســهام بر آن 
است تا ضمن بررسی و نگرش كلی بر عوامل موثر در نتایج 
به دســت آمده از عملکرد ســال مالی منتهی 1395/6/31 
اهداف مورد نظر را برای ســهامداران ارجمند تشریح نماید.

سهامداران عزیز استحضار دارند كه ممنوعیت واردات آزبست 
طبق سیاست های سازمان حفاظت محیط زیست نه تنها باعث 
متوقف شدن خطوط تولید شركتهایی كه از آزبست استفاده می 
كردند، گردید بلکه بدواً منجر به تعطیلی این شركتها نیز شد.

خطوط تولید شركت ایرانیت نیز متاثر از این رویداد از تیرماه 
1390 بطور كامل متوقف گردید لیکن انتخاب گزینه ادامه 
فعالیت مدیریت شركت را بر آن داشت تا با اتکا بر نیم قرن 

تجربه در تولید محصوالت الیاف ســیمان و با بهره گیری از 
تالش و همکاری بی دریغ كارشناســان متخصص و متعهد 
خود علیرغم قطع همکاری تعداد زیادی از پرسنل به علت 
بازنشســتگی ناشــی از برخورداری از مزایای قانون كارهای 
سخت و زیان آور ، و امکانات محدود در حداقل زمان ممکن به 
تکنولوژی تولید ورق بدون ازبست دست یافته و موفق به اخذ 
تائیدیه محصول ازمایشگاه های سازمان تحقیقات مسکن و 
رازی دست یافته و موفق به اخذ تاییدیه محصول از آزمایشگاه 
های سازمان تحقیقات مسکن و رازی گردد به نحویکه با ایجاد 
تغییرات الزم در خطوط تولید ورق ، كارخانه اصفهان با سه 
شــیفت كاری و كارخانه تهران در یک شیفت كاری بش از 
1/000/000 متر مربع ورق موجدار بدون آزبست با كیفیت 
ممتاز تولید و روانه بازار نماید و در این راســتا با اطمینان از 
مطلوب بودن كیفیت تولید ورق، شركت مبادرت به درخواست 
پروانــه بهره برداری كارخانجات اصفهان و تهران برای تولید 
محصوالت بدون آزبســت نمود. نظر به اینکه صدور پروانه 
بهره برداری منوط به تائید سازمان حفاظت محیط زیست 
می باشد و این سازمان علیرغم تمام پیگیری به عمل آمده، 
به علت قرار گرفتن كارخانه ایرانیت اصفهان در بافت شهری 
بــا صدور پروانه موافقت ننمود و در نتیجه عدم صدور مجوز 
اســتاندارد با عنایت به ضرورت قانونی اخذ آن موجب توقف 
فعالیــت تولیدی كارخانه اصفهان در اواخــر 1393 گردید.
بــا توقف خــط تولید، مدیریت شــركت موضــوع انتقال 
كارخانــه اصفهــان به یکی از شــهرک هــای صنعتی به 
همراه تدوین استراتژی آتی شــركت در خصوص تولیدات 
جدید، با هدف كاهش هزینه ها را در دســتور كار قرار داد.

با بررسی و پیگیری به عمل 
آمده مقــرر گردید كارخانه 
اصفهان به شهرک صنعتی 
وزیرآبــاد واقــع در منطقه 
شهرستان فالورجان انتقال 
یابد كه در این رابطه مبادرت 
به اخذ جواز تاسیس تولید 
ورق بدون آزبســت از اداره 
صنایع نیز گردیــد كه در 
روند كار و با پیگیری مکرر 
به عمل آمده مشــخص گردید كه شهرک صنعتی وزیرآباد 
در حال حاضر فاقد زیرساخت های ضروری و الزم می باشد. 
لیکن پیگیری الزم درجهت یافت مکان مناسبی كه شرایط 
الزم جهت تولید محصوالت را داشته باشد در دست اقدام می 
باشد. درخصوص كارخانه تهران نیز با ضرورت اصالح ساختار 
تعریف سبد جدید محصوالت با تغییرات و نوسانات ناشی از 
قیمت بازار ورقهای موجدار و ادامه ركود صنعت ساختمان، 
ادامه تولید با در نظر گرفتن عوامل فوق مطلقا مقرون بصرفه 
نبوده و موجب زیان عملیاتی ساالنه می گردد. هیات مدیره به 
منظور ایجاد امکان تداوم فعالیت در دوره های آتی، نسبت به 
انجام بررسیهای الزم جهت انتخاب سبد محصوالت اقدام و در 
این راستا تیم مجربی از كارشناسان، مشاوران سازمان مدیریت 
صنعتی دعوت به همکاری گردید كه پس از مطالعات گسترده 
و بررسی تولید پنج محصول در مرحله امکان سنجی، طرح 
 Rein Forced )تولید لوله های پلی اتیلن مسلح )تقویت شده
Pipe )برای اولین بار در كشــور( با سرمایه گذاری به مبلغ 
81 میلیارد ریال و دوره بازگشت سرمایه 4/5 سال در محل 
كارخانه تهران انتخاب و به سازمان صنعتی و معدن و تجارت 
اســتان تهران ارسال گردید كه ریاست آن سازمان طی نامه 
شماره 95/79110 مورخ 1395/7/26 به معاونت محترم امور 
صنایع در ستاد تسهیل اعالم نمودند كه با طرح وضعیت واحد 
در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، پرداخت تسهیالت جدید و 
همچنین بخشودگی جرائم مربوطه با سازمان های امور مالیاتی 
و تامین اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با رفع موانع 
تولید زمینه فعالیت مجدد واحد این واحد صنعتی فراهم گردد.

امید است با نهائی شدن طرح ارائه شده هیات مدیره شركت 
بتواند در سایه حمایت سهامداران محترم بستر الزم جهت 
تداوم فعالیت و تحقق اهداف آتی شــركت را فراهم نماید.

هیــات مدیــره شــركت ضمــن تشــکر و قدردانــی از 
حضور ســهامداران محترم در جلســه مجمــع، بر طبق 
رســالت و وظایــف خــود در هر برهــه زمانــی پذیرای 
ارشــادات و نقطه نظرات ســهامداران ارجمند می باشــد. 

جایگاه شركت در صنعت
شركت در صنعت الیاف - سیمان فعالیت مي كند . با توجه 
به ممنوعیت ایجاد شده در خصوص ورود مواد اولیه )آزبست) 
شــركت ایرانیت با مطالعات و پیگیري الزم دررابطه با ایجاد 
خطوط تولید بدون آزبســت موفق شد با استفاده از امکانات 
و دانش كارشناسان داخلي شركت،تولید محصول ورق بدون 
آزبســت را در سه شــیفت كاري در كارخانه اصفهان و یک 
شیفت كاري در كارخانه تهران آغاز نماید. ولي به علت قیمت 
تمام شده باالي محصول تولیدي كه متاثر از قیمت مواد اولیه 
،انرژي و ســایر هزینه هاي تولید مي باشد و همچنین ركود 
ناشي از عدم ساخت و ساز در بخش مسکن كه محصول این 
شركت مرتبط و مستقیم در مصارف ساخت و ساز مي باشد از 
سه ماهه چهارم سال 1393 در بازار فروش ورق هاي سیماني 
و گالوانیزه ركود سنگین حاكم گردید و شرایط بازار فروش به 
گونه اي شد كه نرخ تقاضاي خرید محصول پایینتر از قیمت 
تمام شده تولید آن مي باشد.در نهایت این شركت به جهت 
جلوگیري از افزایــش زیان حاصل از تولید اجبارا » فعالیت 
های تولیدی كارخانجات را تا تدوین استراژی آینده شركت 
و بالطبع تعیین حوزه كسب و كار جدید متوقف نموده است .

حسابهای شرکت ایرانیت مصوب مجمع گرفت
ایرانیت دوباره بال می گشاید
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مرا با پاكسان اخوتی است ناگسستنی. این به جان نشستن از مهر ماه سال 1341 آغازید و تا به 
امروز بیش از نیم قرن است كه ادامه می دارد. هیچ گاه فراموش نمی كنم كه در سرای حافظ 
بازار تهران به حجره محقری هدایت شدم كه در انجا حاج محمود الجوردی جلوس كرده 
بود. بله حاج محمود همانجا نشسته بود، همان كودک سابق محله گلچخانه كاشان همان 
كودک هفت ساله كه روزها به دشت می رفت و گیاه های درمانی جمع می كرد و به بازار 
عرضه می داشت، همو كه به تهران آمد و سنگ بنایی را گذارد كه زباد و باران نبیند گزند.
ســید محمود الجوردی به سالی كه )1274( ناصرالدین شاه ترور شد متولد گردیده و 
خانواده ای تربیت كرد كه هر یک تواناترین و بزرگترین ایرانی - بخوانید تاجران- در حوزه 
نساجی ، روغن نباتی، مواد شوینده، ساختمان و ... در یک قرن اخیر تاریخ اقتصاد ایران 
گردیدند. بازگردیم به حضور حقیر، حاجی محمود به نیکی این روستازاده را پذیرفت و در 
یک تکه كاغذ كوچک پشت سیگار هما بنوشت؛ مهندس غفاری از ایشان استفاده كنید و 
من ابتدا در بخش صابون سازی مشغول شدم كه آن روز صابون گلنار، عروس، تولید می 
داشت. چندی بعد اولین تیتر من متولد و چنین شد؛ یا گنده اش پاک كن یا بزنش دست بند

چندین سال در خدمت بودم تا رفتم سپاه دانش و ...
پس از پنجاه ســال باز در هتل المپیک مجموعه مدیران توانمند پاكســان را به افتخار 
نگریســتم. مردان و زنان پرتالش و متعهد، مدیرعامل دلســوز و توانمند و گروهی كه 
ســالمت جامعــه را هدف مقدس خــود دارید بدانید مــردم این مرز و بــوم قدردان 

این دســتاوردها و كوشــش های شما ســرقطاران 
صنعت بهداشــت و ســالمت هســتند. خــدا قوت.
مجمع عمومی عادی سالیانه شركت پاكسان)سهامی عام( 
مورخ 1397/11/27 در محل سالن همایش های بین 
المللی هتل المپیک تشکیل گردید. در این مجمع كه 
با حضور 90/13 درصد ســهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق 
بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای  علي ملکیبود، كه جنابان علیرضا 
فاطمی و داراب وكیلی در مقام نظار اول و دوم و آقای 
فرهنگ ساكی 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 1397/09/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و 

بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 875 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
مدیرعامل شــركت پاكسان پیشتر و در جمع خودمانی كاركنان به مناسبت چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی همدلی و افزایش افزایش روحیه جمعی را رمز موفقیت 
دانست و افزود: مدیران و تصمیم سازان و تصمیم گیران باید همدلی را افزایش دهند چرا 
كه تنها در سایه هم افزایی و افزایش مشاركت است كه می توان به موفقیت دست یافت.
مهندس ســاكی حمایت های دكتر یوسفی مدیرعامل هادینگ توسعه صنایع بهشهر 
و مهندس وكیلی مدیرعامل هلدینگ شــوینده از شــركت پاكســان را یکی از رموز 
موفقیت آن برشــمرد و یادآورشد: مدیرعامل هلدینگ توسعه صنایع بهشهر همواره بر 
ایجاد و تثبیت اشــتغال تاكید داشــته و این می تواند چراغ راه توسعه شركت باشد و 
همچنین حمایت هایی كه مهندس وكیلی همواره از این شركت داشته اند سبب شده 
شركت پاكسان در جایگاه واقعی خود در صنعت شوینده كشور قرار بگیرد و بدرخشد.
وی در ادامه سخنان خود در جمع مدیران و پرسنل شركت پاكسان به برنامه های سال 
آینده این مجموعه اشاره كرد و گفت: با عملیاتی شدن برنامه های آتی شركت در حوزه تولید 
مواد اولیه مورد نیاز صنعت شوینده، شاهد تحول چشمگیری در این مجموعه خواهیم بود.
مدیرعامل شركت پاكسان ضمن تاكید بر موفقیت های تیم بازاریابی و فروش شركت پاكسان 
یادآورشد: فعالیت در یک فضای همدل و همسو سبب شده بتوانیم در فضای كسبو كار 
موجود موفقیت های بسیاری را كسب كنیم و در جهت افزایش تولید و فروش گام برداریم.
فرهنگ ســاكی مدیرعامل پاكسان درباره چشم انداز شركت و دستاوردهای سال مالی 

گذشــته گفت: سال قبل با توجه به شرایط موجود با برخی مشکالت روبرو بودیم و به 
مرور راهکارهای الزم را فراهم كردیم. همچنین نوسانات قیمت ارز نیز منجر شد تا قدری 
احتیاط در حوزه فروش و تولید داشته باشیم تا با چالش روبرو نشویم و در نهایت با اصالح 
قیمت ها و برقراری جوی نسبتا پایدار، شرایط شركت و نیز از وضعیت محتاطانه به حالت 
عادی درآمد.وی ادامه داد : اكنون با توجه به شرایط وضعیت عملکردی، وضعیت ما بسیار 
مطلوب است و هیچ نگرانی از بابت تولید محصول و تامین نهاده های تولید و فروش نداریم.

مدیر مدبر شركت اضافه كرد: با توجه به سرمایه گذاری هایی كه در حوزه تولید ماد اولیه 
انجام دادیم برخی از مواد اولیه وارداتی را با تولید داخل جایگزین كردیم و عالوه بر تامین 
نیاز خود نیاز سایر واحدها را نیز تامین می كنیم و سود خوبی هم از این بابت شناسایی 
خواهیم كرد چا كه این محصوالت به ســبد محصوالت تولیدی ما اضافه شــده است.

مهندس فرهنگ ساكی در ادامه بیان داشت كه در حوزه تولید اولین ماه سال جاری را 
با رشد خوبی استارت زدیم و 38 درصد از نظر مقدار فروش به نسبت مشابه سال قبل و 
بیش از دو برابر به نسبت ارزش فروش در مقایسه با سال قبل رشد داشتیم. در حال حاضر 
پاكسان با ظرفیت كامل در حال تولید است و مشکلی برای تولید و فروش محصول ندارد.

او همچنین افزود: سال مالی جاری تمهیدات الزم در راستای تنوع بخشی به سبد محصول، 
بازاریابی و فروش، تامین مواد اولیه و كاهش وابســتگی به واردات مواد اولیه را عملیاتی 
كردیم، از رطفی در راستای ساماندهی برخی دارایی ها به طور جدی برنامه تعیین تکلیف 
زمین جلفا و احمد آباد مستوفی را در دستور كار داریم و 
در تالشیم در سال 97 ساماندهی این زمین ها را نهایی 
كنیم و نتایج آن از طریق كدال اطالع رسانی خواهد شد.

مدیر ارشد شركت در حاشیه این مجمع پیرامون برنامه 
شركت برای افزایش سرمایه هم این طور گفت: افزایش 
100 درصدی سرمایه ما، مراحل نهایی را طی می كند 
و منتظر صدور مجوز بورس هستیم كه به زودی صادر 
خواهد شــد و پس از آن تشریفات برگزاری مجمع را 
مهیا می كنیم تا در سال جاری افزایش سرمایه تصویب 
و ثبت شود. طبیعتا با توجه به معافیت مالیاتی افزایش 
سرمایه شاهد شناسایی سود از این محل نیز خواهیم 
بود، با توجه به برنامه ریزی هایی كه عملیاتی كردیم 
انتظار داریم امسال هم با وجود تمام سختی ها، سال 
خوبی برای سهامداران باشد و رشد درآمد و سودآوری 

را داشته باشیم. 
شــایان ذكر است پاكسان یکی از شركت های با سابقه در تولید انواع شوینده است كه 
توانست سال مالی خود در شرایط بسیار مطلوبی به پایان ببرد، سهامداران »شپاكسا« 
از مجمع سال مالی 96 تا مجمع سال مالی 97 بیش از 150 درصد بازدهی از نوسانات 
قیمت ســهم و 87 تومان ســود نقدی از عملکرد پایان دوره دریافت كردند و به زودی 
هم با افزایش ســرمایه در دست اقدام شركت، ســهام جایزه نیز دریافت خواهند كرد.
پاكســان در ســال مالی 97 یک پکیج كامل ســرمایه گــذاری را برای ســهامداران 
خــود به ارمغان آورد كه این روند مجددا در ســال مالی جاری نیز تکرار خواهد شــد.

پیام هیات مدیره
ســپاس خداوند یکتــا را كه بار دیگر توفیق ارائه عملکرد یک ســاله هیات  مدیره را به 
ســهامداران محترم، بر ما ارزانی داشت و امید آنکه تالش این مجموعه مورد اطمینان 
داریم كه شما سهامداران گرامی بر اوضاع فعلی اقتصادی  كشور و مشکالت و معضالت 
پیش روی صنعت به خوبی آگاهید. لذا مواردی را به اختصار به اســتحضار میرسانیم:

1 - مرور كلی بر وضعیت و تحوالت این صنعت در سال مالی مورد گزارش
در ســالی كه گذشــت اتفاقات متعددي در بازارهاي هدف داخلی و صادراتی شركت 

پاكسان رخ دادند كه بر كسب و كار این شركت تأثیرگذار بودند.
در بازارهاي صادراتی عمده اتفاقات عبارت بودند از:

الف ( انتخاب پاكسان به عنوان صادركننده نمونه
در بازارهاي داخلی چالش هاي عمده اتفاقات عبارت بودند از:
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الف( ورود جدي رقباي خارجی به صورت تولید كننده و وارد كننده در محصوالت مختلف شوینده
ب ( كاهش قدرت خرید خانوارها

ج ( افزایش حاشیه سود توزیع شده رقبا در سطح عاملین فروش براي حفظ سهم بازار
د ( توسعه شبکه فروشگاه هاي زنجیر ه اي در كشور

و ( افزایش تعرفه برخی از ملزومات وارداتی
ه ( افزایــش فشــار تبلیغاتــی رقباي بــزرگ در تمامی ســطوح براي كنتــرل بازار
2- مرور كلی بر جایگاه شركت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش
براساس تناژ فروش كل، شركت پاكسان در مقایسه با رقبا در رتبه سوم قرار گرفته است.

3- بیان استراتژی شركت
رهبری صنعت شــوینده، ارزش آفرینی برای مشتریان ، بهبود مستمر در محصوالت و 

خدمات خواهد بود.
4- مرور كلی بر عملکرد شركت و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهاي 

مهم در سال مالی مورد گزارش
5- بیان برنامه ها وچشم انداز وضعیت شركت برای سال مالی آتی 

دســتیابی حداكثر ســهم بازار داخلی با محصوالت نوآورانه و انگیزش تقاضای مصرف 
كننــدگان با تکیــه بر برنامه ریزی مشــخص، تبلیغات و روابط عمومــی خواهد بود.

6- بیان ریسکهای عمده شركت 
مشروح ریسک هایی كه شركت در تحت موضوعات و محورهای متعدد نرخ تسهیالت، 
نوسانات نرخ ارز، قیمت های مواد اولیه و نهاده های تولیدی، تهدیدات عوامل خارجی)بین 
المللی( و تغییرات ضوابط داخلی و قیمت های جایگزینی رقبای خارجی، مطرح بوده و در 

بخش های دیگر گزارش ها نیز بیان گردیده است.
درخاتمه ضمن ابراز قدردانی وتشکر ازكلیه كاركنان شركت كه دراین مسیر پرفرازونشیب 
همواره یارو یاور هیات مدیره بوده اند، سالمتی ، شادكامی وبهروزی همگان را از درگاه 

ایزدمنان مسئلت می نمائیم
جایگاه شركت در صنعت

شركت در صنعت تولید محصوالت شوینده و بهداشتی فعالیت می كند و شركت در بین 
شركتهاي فعال در این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ 4/553/884 میلیون ریال در 
رابطه با صابون و كفشوي در رده یک و دررابطه با پودرهاي شوینده در رده ششم قرار دارد.

دستاورد هاي مهم در سال مالی منتهی به 97/9/3٠ : 
- تغییر و بهبود بسته بندي محصوالت

 -  حفظ كیفیت و رایحه صابون هاي سیو علي رغم مشکالت عدیده در تامین 
  - پودر ماشیني سپید 5 تغییر بسته بندي و كیفیت محصول دي ماه 96

 -  اصالح و بهینه سازي فرموالسیون پودر سپید 3 در جهت باال بردن حاللیت محصول 
و افزودن خاصیت نرم كنندگي به آن 

 - اصالح قالب صابون هاي گلنار به جهت حفظ كیفیت در حین مصرف و جلوگیري از 
ترک خوردگي صابون 

- پودر دستي برف حاوي آنزیم تغییر در بسته بندي و كیفیت آبان ماه 97 
اهم تقدیرنامه ها و گواهینامه های اهدایی  به شركت پاكسان

- تندیس و تقدیرنامه صادركننده ممتاز سال 1396
- تندیس و گواهینامه صادركننده نمونه سال 1395 استان تهران

- نشان برتر كیفیت در سال 1395
- تندیس زرین همایش حمایت از مصرف كنندگان در سال 1394

- تندیس و گواهینامه صادركننده نمونه سال 1394 استان تهران
- گواهینامه و تندیس نقره ای رعایت از حقوق مصرف كنندگان در سال 1393

- گواهی یکصد برند ارزشمند ایران - برند پاكسان در سال 1393
- گواهینامه رعایت حقوق مصرف كنندگان استان تهران در سال 1393

-  تندیس و گواهینامه صادركننده ممتاز سال 1393 
- لوح و تندیس، واحد تولیدی نمونه در سال 1392

- لوح و تندیس، پیشتاز بازار در حوزه بهداشتی شوینده و پاک كننده در سال 1392
- گواهینامه 100 شركت برتر كشور در سال 1391

- تندیس اجالس جهانی مدیریت برند در سال 1391
- گواهینامه و تندیس همایش استاندارد كیفیت و تولیدات صادرات محور در سال 1391

- گواهینامه و تندیس حلقه های كنترل كیفیت در سال 1391

- گواهینامه و تندیس ســومین همایش علوم و فناوری مواد فعال ســطحی و صنایع 
شوینده در سال 1391

- گواهینامه و تندیس شركت برتر جشنواره برترین شركتهای ایران در سال 1391
- تندیس حلقه ارجان در سال 1390
- رضایتمندی مشتری در سال 1390

- گواهی ایزو - 10004 : 2010 در سال 1390
- بزرگان توسعه ملی ایران در سال 1390

- مشتری برتر در سال 1390
برنامه های آتی توسعه بازار های فعلی :

-  تولید محصوالت جدید صابون سیو دوستدار محیط زیست براي ورود به سبد كاالیي سبز
-  افزایش كیفي محصوالت پودري

-  بهبود بسته بندي محصوالت موجود
- ارتقاء امکان ارتباط مشتریان با شركت

- اجراي جامع بررسي بازار صنعت شوینده به خصوص در سطح مصرف كنندگان نهایي
- تبلیغات محیطي در شهرهاي اصلي

-  تبلیغات داخل فروشگاه هاي زنجیره اي
-  ارزیابي و حفاظت جایگاه برند هاي پاكسان در ذهن مردم

- پروموشن هاي مصرف كننده و معرفي كاال
-  ایجاد تیم مستقل براي چیدمان و ارائه خدمات محل عرضه كاال در شبکه فروشگاه هاي زنجیره اي
-  ایجاد تیم بازارپردازي براي چیدمان و ارائه خدمات محل عرضه كاال در شبکه خرده فروشي
- اجرا و راه اندازي نرم افزار تحت وب تحقیقات بازار به جهت ایجاد داشبورد مدیریتي 

دسترسي سریعتر به اطالعات بازار و رقبا
برنامه های فروش و حجم ریالی تخفیفات این دوره و برنامه های آتی

- تحقق بودجه سال 2018 با اجراي پروموشن ها و تبلیغات گسترده پیش بیني شده
- اجاره فضاي اختصاصي در فروشگاهها
-  حمایت از فروشندگان به شکل موثر

-  كنترل تخفیفات بخصوص در نیمه دوم سال
- ارتباط موثر با عاملین و عمده فروشان

- تقویت حضور در خرده فروشي
وضعیت و توان رقابت پذیری شركت :

- تنوع محصوالت و قدرت برند با سابقه طوالني، معروفیت و كامل بودن سبد كاالیي شوینده
-  توزیع گسترده محصوالت با نرخ تثبیت شده براي مصرف كننده

- جذابیت محصوالت گروه پاكســان براي شــركتهاي پخش از لحاظ كامل بودن سبد 
كاالیي و حجل باالي توزیع

- پاسخ به نیازهاي متنوع مصرف كنندگان و قدرت انتخاب در محصوالت گروه پاكسان
- ظرفیت تولید باال همراه با تنوع بخشیدن به محصوالت در مجموعه شركتهاي پاكسان

- پشــتوانه مالي باال در كلیه شــركتهاي گروه و تداوم در تولید دائم كاالها علي رغم 
مشکالت پیش آمده در تامین

- تندرو بودن بسیاري از كاالهاي مجموعه و ایجادگردش مالي باال
- داشتن پخش مستقل و منحصر
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بیســت و یکمین همایش 500 شــركت برتر ایران )IMI-100( در محل مركز 
همایش هاي بین المللي صدا و سیما برگزار گردید .

در این همایش، شــركت تراكتور سازي ایران در جمع 100 شركت برتر و بزرگ 
ایران قرار گرفت. این رتبه بندي همه ســاله توســط سازمان مدیریت صنعتي و 
ازبین 500 شــركت بزرگ ایران بر اســاس شــاخصهاي میزان فروش و درآمد، 
ارزش افــزوده، اشــتغال زائي ، ســود آوري و میزان صادرات انجــام مي گیرد .

ابوالفتح ابراهیمي مدیر عامل گروه صنعتي تراكتورســازي ایران در خصوص این 
همایش ، اظهار داشــت: این همایش باهدف شفاف ســازي فضاي كســب  وكار 
كشــور، ارائه تصویري روشــن از جایگاه بنگاه هاي اقتصادي و گروه هاي صنعتي 

مختلــف، گســترش رقابت بیــن بنگاه هاي اقتصادي كشــور و 
تخصصــي نمودن فضــاي تصمیم گیــري مدیران، همه ســاله 
در بیــن 500 شــركت بزرگ و برتر شــركت انجــام مي گیرد.

ابراهیمي اظهار داشت : این افتخار براي گروه صنعتي تراكتور سازي 
ایران ، بي شــک نتیجه تالش چندین ساله مدیران ، كارشناسان 
و پرســنل توانمنــد این مجموعــه در اجــراي طرحهاي موفق 
خودكفائي ، افزایش كیفیت و راندمان ، تنوع محصول ، صادرات  
و درنهایت ارتقاء بخش مکانیزاســیون كشاورزي كشور و مهم تر 
از همه نقش آفریني در تولید ناخالص ملي ، حاصل شــده است.

شــایان ذكر اســت : در گــروه صنعتــي تراكتورســازي ایران 
23 نــوع محصــول در تــوان و مدل هــاي مختلف تــک و دو 
دیفرانســیل 35 تا 150اســب بخار براي كاربردهــاي باغباني 
گرفتــه تا شــالیزار ومــزارع بــزرگ صنعتي تولید مي شــود.

گــروه صنعتــي تراكتورســازي ایــران بــه عنــوان بزرگترین 
كشــاورزي،  ادوات  و  آالت  ماشــین  كننــده  تولیــد 

داراي 11 شــركت اقمــاري، )هفــت شــركت در تبریــز و دو شــركت در 
دارد. تاجیکســتان  و  ونزوئــال  تولیــد در  و دو خــط  ارومیــه(  و  ســنندج 

دراین مجموعــه صنعتي عالوه بر تراكتــور 71نوع انواع موتــور در بخش هاي 
كشاورزي، صنعتي و خودرو تولید مي شود.

و 300هــزار  بلــوک ســیلندر خــودرو 206  از 200هــزار  بیــش  تولیــد 
قطعــه بلــوک ســیلندر پرایــد و تامیــن نیــاز ایــران خــودرو در ریختــه 
گــري ایــن گــروه نشــان از ظرفیــت و قابلیــت هاي ایــن مجموعــه دارد.
انتخاب تراكتورسازي ایران به عنوان واحد صنعتي برگزیده سبز كشور

در بیستمین همایش ملي تقدیر از واحدهاي صنعتي سبز كه در محل مركز همایش هاي 
سازمان حفاظت محیط زیست با حضورسرپرست وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 
پزشکي و معاون رییس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار گردید

براي اولین بار گروه صنعتي تراكتور سازي ایران به عنوان واحد صنعتي برگزیده 

سبز كشــوري توسط ســازمان حفاظت محیط زیســت معرفي و با اهداي لوح 
تقدیر و تندیس  زرین صنعت برگزیده ســبز كشــور تجلیــل ویژه به عمل آمد.
ابوالفتح ابراهیمي مدیرعامل گروه صنعتي تراكتورســازي ایران در این خصوص 
اظهار داشــت: اســتقرار سیســتم هاي تصفیه فاضالبهاي بهداشتي و صنعتي ، 
سیســتم هاي تهویه صنعتي در كارگاهها  ، سیســتم پایش آالینده ها و سیستم 
هاي بازیافت، همچنین توسعه فضاي سبز، مصرف بهینه انرژي و اقدامات مربوط 
به صرفه جوئي و كاهش مصرف انرژي  ، ازشاخص هایي بودند كه در انتخاب این 
شــركت به عنوان واحد صنعتي برگزیده سبز كشــوري نقش اساسي داشته اند.

مدیرعامل گروه صنعتي تراكتورســازي ایران خاطرنشــان كرد: استقرار سیستم 
پایــش لحظه اي آالینده هــا  و ایجاد  دفاتــر    HSE و ارتقاي 
دانش محیط زیســتي كاركنان و داشــتن گواهیایــزو  1400از 
دیگر شــاخصهاي انتخاب  گــروه صنعتي تراكتورســازي ایران 
بــه عنــوان واحد صنعتي برگزیده  ســبز كشــور بوده اســت.  
گروه صنعتی تراكتورســازی به عنــوان بزرگترین تولید كننده 
ادوات كشــاورزی، 23 نــوع محصــول در تــوان و مدلهای تک 
دیفرانسیل و دو دیفرانسیل تولید می كند و به تازگی خط تولید 
تراكتور ITM470 نیز در این مجموعه راه اندازی شــده اســت.
»ابوالفتح ابراهیمي« مدیر برجســته و رزومه دار صنعت كشور و 
مدیرعامل شركت تراكتورسازی پیشتر در واكنش به اعالم لیست 
جدید تحریم هاي اقتصادي وزارت خزانه داري ایاالت متحده امریکا 
علیه ایران كه نام گروه تراكتورســازي ایران هم در آن قرار دارد، 
گفته بود: تحریم وزارت خزانه داري امریکا علیه گروه تراكتورسازي 
ایران چیز جدیدي نیســت و از 10 سال قبل وجود داشته است، 
منتها قباًل اینگونــه روي آن مانور تبلیغاتي انجــام نداده بودند.

وي افزوده بود: ما به هر كشــوري برویم مشتري محصوالت تراكتورسازي تبریز 
هســتند، به گفته وی صنعت تراكتورسازي بر خالف خودروسازي در كشورهاي 
محدودي وجود دارد و امریکا یکي از رقباي ما در صنعت تراكتورســازي اســت 
و ایــن تحریم با اهداف غالباً اقتصادي انجام شــده كه هدف آن تضعیف صنعت 
و تولیــد ایــران و جلوگیري از افزایش تــوان رقابت كمپاني هاي ایراني اســت.

مهندس ابراهیمــی مدیر عامل كارخانه تراكتور ســازی به عنوان نگین صنعت 
ســنگین كشــور در طی بازدیدهایی كه مسئولین كشــوری و مدیران بانکی و 
نمایندگان مجلس از این شــركت بزرگ تولیدی داشــتند با تشــریح اقدامات 
و برنامــه هــای این واحد صنعتی ابراز داشــته بــود كارخانه تراكتورســازی با 
دســتیابی بــه تکنولوژی ســاخت انواع تراكتور بــا تامین 95 درصــد نیازهای 
داخلــی، مازاد محصــوالت خود را بــه بازارهــای خارجی صادر مــی كند كه 
امیدواریم با حمایت دســت انــدركاران این روند با قدرت و قوت اســتمرار یابد.

تولید ملی- افتخار ملی
 خوداتکایی صنعت تراکتورسازی

تراکتور سازي ایران در بین ۱۰۰ شرکت برتر کشور قرارگرفت
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با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده شــركت فوالد كاوه جنوب كیش )سهامی 
عام(، هیات مدیره موفق به كسب مجوز افزایش سرمایه از 7 هزار میلیارد ریال به 

15 هزار میلیارد ریال طی دو مرحله از سهامداران شد.
به گزارش روابط عمومی شــركت فوالد كاوه جنوب كیش )ســهامی عام(، پس 
از انتشــار آگهی رســمی در تاریخ 3 بهمن ماه 1397، این مجمع ساعت14روز 
چهارشنبه 17 بهمن ماه 1397 در محل سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو واقع 
در شــهرک غرب تهران با حضور 02/ 91 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی 
برگزار شد و هیات رئیسه اهداف افزایش سرمایه را تکمیل فاز 2 فوالدسازی، تامین 
مخارج انجام شده در سنوات قبل بابت فاز 2 فوالدسازی، تکمیل پروژه تاسیسات 
جانبی و زیرســاخت و تکمیل پروژه آب شــیرین كن عنوان كــرد و منابع این 
افزایش سرمایه را از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران برشمرد.

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام شــركت فوالد كاوه جنوب كیش در 
خصوص افزایش ســرمایه از مبلغ 7 هزار میلیارد ریال به مبلغ 15 هزار میلیارد 
ریــال طی دو مرحله تصمیم گیری نمود كه بر این اســاس در مرحله نخســت 
افزایش ســرمایه از مبلغ 7 هــزار میلیارد ریال به مبلغ 11 هــزار میلیارد ریال 
توســط مجمع به تصویب رســید و مقرر گردید هیات مدیره با توجه به مجوز 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار تهران از محــل مطالبات حال شــده و آورده 
نقدی، افزایش ســرمایه را عملی و ماده مربوطه را در اساســنامه اصالح نماید. 
در همین راســتا مصوب شــد در مرحله دوم نیز افزایش ســرمایه از مبلغ 11 
هزار میلیــارد ریال تا مبلغ 15 هزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شــده 
و آورده نقــدی، تصویــب و به هیات مدیره تفویض اختیــار نمود تا ظرف مدت 
2 ســال طی یک یا چند مرحله افزایش سرمایه انجام و اصالح ماده مربوطه در 
اساسنامه را پس از اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار تهران عملیاتی نماید.

امید می رود با تحقق این افزایش سرمایه، فاز دو فوالدسازی به ظرفیت یک میلیون و 
200 هزار تن كه اكنون دارای پیشرفت فیزیکی 61 درصدی است، تا پایان سال 1398 
وارد تست های سرد و گرم شود و بیلت تولیدی آن از سال 1399 وارد بازار گردد.

همچنین این افزایش ســرمایه در راســتای ســرعت بخشــیدن بــه تکمیل 
تاسیســات جانبی و زیرســاخت كه تاكنون پیشــرفت فیزیکــی 63 درصدی 
را نشــان مــی دهــد و نیــز تکمیــل پــروژه آب شــیرین كن كــه تاكنون 
92 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته، تاثیــر بســزایی خواهــد داشــت.

شــایان ذكر است افزایش سرمایه زمانبر بوده و تا برگزاری مجمع عادی سالیانه 
ثبت نمی شــود. بر این اســاس به حق تقدم سهام، ســود تعلق نخواهد گرفت.
گزارش بــازرس قانونــي درباره گــزارش توجیهی هیــات مدیره 
درخصوص افزایش ســرمایه  به مجمع عمومي فــوق العاده صاحبان 
ســهام شــركت شــركت فوالد كاوه جنوب كیش )ســهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال 1347
1- گــزارش توجیهی مورخ 25 مهر ماه 1397 هیات مدیره شــركت شــركت 
فوالد كاوه جنوب كیش )ســهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از 
مبلغ 7/000 میلیارد ریال به مبلغ 15/000 میلیارد ریال مشــتمل بر اطالعات 
مالی فرضی كه پیوســت می باشد، طبق اســتاندارد حسابرسی »رسیدگی  به 
اطالعات مالی آتی« مورد رســیدگی این موسســه قرار گرفته است. مسئولیت 
گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است.

2- گــزارش مزبور در اجــراي تبصره 2 ماده 161 اصالحیــه قانون تجارت و با 
هدف توجیه افزایش ســرمایه شــركت از محل آورده نقــدی و مطالبات حال 
شــده صاحبان ســهامداران تهیه شــده اســت. این گزارش توجیهی بر اساس 
مفروضاتی مشــتمل بــر مفروضات ذهنی دربــاره رویدادهای آتــی و اقدامات 
مدیریت تهیه شــده اســت كه انتظــار نمــی رود لزوما به وقــوع بپیوندد. در 
نتیجــه، به اســتفاده كنندگان توجه داده می شــود كه این گــزارش توجیهی 
ممکن اســت برای هدفهایی جز هدف توصیف شــده در باال مناســب نباشــد.

3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، این موسسه به مواردی برخورد 
نکرده است كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي 
فراهم نمي كند. به عالوه، به نظر این موسسه گزارش توجیهی یاد شده براساس 
مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

4- به شــرح یادداشت توضیحی 4-2 مفروضات گزارش توجیهی، مصارف ارزی 
)جهت ثبت ســفارش و گشایش اعتبار اســنادی واردات ماشین االت و خدمات 
طــرح( به مبالــغ 66/103/853 یــورو و 510/638 دالر و منابــع ارزی فروش 
صادراتی به مبلغ 2/505/213/837 دالر، براســاس نرخهای بازار ثانویه ارز )هر 
یورو 94/000 ریال و هر دالر 81/739 ریال( برای سال 1397 و با در نظر گرفتن 
افزایش سالیانه 2 درصد برای سالهای آتی، برآورد گردیده كه تحقق آن با توجه 
به شــرایط حاكم بر بازار ارز، منوط به سیاســتهای ارزی آتی كشــور می باشد.

5- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق مفروضات ذهني توصیف شده 
در بــاال رخ دهد، نتایج واقعــي احتماال متفاوت با پیش بیني ها خواهد بود. زیرا 
رویدادهاي پیش بیني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوتهاي 

حاصل مي تواند با اهمیت باشد.
هدف از انجام افزایش سرمایه

 هدف شــركت فوالد كاوه جنوب كیش )سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع 
این گزارش، به شرح خالصه زیر می باشد:

 - تکمیل فاز دوم پروژه فوالد سازی
-  بازیافت بخشی از مخارج انجام شده در سنوات قبل بابت فاز دوم فوالدسازی 

-  تکمیل پروژه تاسیسات جانبی و زیرساخت ها
-  تکمیل پروژه آب شیرین كن

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن 
با توجه به برنامه ارائه شده، شركت فوالد كاوه جنوب كیش )سهامی عام( در نظر دارد 
سرمایه خود را از مبلغ 7/000/000 میلیون ریال به 15/000/000 میلیون ریال 
) بالغ بر 8/00/000 میلیون ریال معادل 114 درصد سرمایه فعلی(، افزایش دهد.
  - 8/000/000 میلیون ریال )معادل 100 درصد( از محل مطالبات و آورده نقدی،

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 
شــركت در ســال 1394 به منظور تکمیل فاز اول فوالدسازی، اقدام به افزایش 
ســرمایه از مبلــغ 6/000/000 میلیون ریــال به مبلــغ 7/000/000 میلیون 
ریــال )معــادل 16/67 در صد(، تماما از محــل مطالبات حال شــده و آورده 
نقدی ســهامداران نموده اســت. این افزایش ســرمایه در تاریخ 1395/03/11 
در اداره ثبت شــركتها به ثبت رســیده اســت. الزم به ذكر اســت كه فاز اول 
فوالدســازی با ظرفیت اســمی 1/200/000تن در ســال، بهره برداری شــده 
و تولیــد واقعی این خط در ســال 1396 ،معــادل 917 هزار تن بوده اســت. 
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با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صورت گرفت

افزایش سرمایه فوالد کاوه جنوب کیش طی دو مرحله تصویب شد

25



| پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  98 | بهمن   مــاه  1397

مجمع عمومی فوق العاده شــركت معدنی و صنعتی چادرملو)سهامی عام( مورخ 
1397/11/29 در محل مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت كار و امور اجتماعی سالن 
تالش تشــکیل گردید. در این مجمع كه با حضور 91/45 درصد از ســهامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای بهزاد شیري بود 
كه جنابان محمدحسین قائمي راد و رضا یزدخواستي درمقام نظار اول و دوم و آقای 

محمود نوریان به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
در ادامــه و بــا قرائت گــزارش توجیهی هیات مدیــره مبنی بر لــزوم افزایش 
ســرمایه توســط مدیرعامــل محترم و پــس از اســتماع گزارش حســابرس 
و بــازرس قانونــی مجمــع نشــینان بــا طنین صلــوات خود ضمــن تصویب 
افزایش ســرمایه شــركت به تغییــر بند اساســنامه مربوطه رای مثبــت دادند.

احداث و بهره برداری از معدن جدید
معدنی و صنعتی چادرملو یکی از شــركت های بزرگ سنگ آهنی كشور است كه 
در چند ســال گذشته در راســتای تکمیل زنجیره ارزش افزوده در زمینه فرآوری 
ســنگ آهن، سرمایه گذاری های سنگینی انجام داده است در سال 1396 حدود 9 
میلیون و 400 هزار تن كنسانتره سنگ آهن تولید و به مجتمع صنعتی چادرملو، 

فوالد مباركه و فوالد خوزســتان عرضه كرده است. 
در حــال حاضر نیز تقریبا 22 درصد از كنســانتره 
مــورد نیاز صنایع فوالد كشــور ، توســط چادرملو 
تامین می شــود. به گفته نوریان براساس برآوردهای 
صــورت گرفته، حــدود 65 میلیون تــن از ذخیره 
معدن فعلی باقیمانــده و پیش بینی ها حاكی از آن 
است كه در 4 تا 5 ســال آینده این ذخیره با حفظ 
تولید بــه میزان وضعیت فعلی، به پایان می رســد.

مهنــدس نوریان با یــادآوری اینکه در چند ســال 
اخیــر بارها، نســبت بــه رو به اتمام بــودن ذخایر 
معدن ایــن شــركت تاكید شــده اســت، گفت: 
چادرملــو بــرای دســتیابی بــه هــدف تولید 55 

میلیــون تن فــوالد در افق 1404 كشــور، نیازمند بهره بــرداری از ذخایر جدید 
ســنگ آهن اســت. به گفتــه وی در صورتی كه شــركت قادر بــه تأمین منابع 
اولیه در داخل نباشــد بــه ناچار مجبور به واردات می گردد كــه این امر مغایر با 
سیاست های داخلی شركت و همچنین اهداف استراتژیک طرح جامع فوالد است.
نوریان گفت: آنومالی D19 یکی از پهنه های معدنی شناسایی شده برای استخراج 
ســنگ  آهن است كه در اســتان یزد و كویر مركزی ایران و در فاصله هوایی 30 
كیلومتری معدن كنونی چادرملو واقع شــده كه از نظر فاصله نیز دربهترین نقطه 
ازمعدن كنونی ماشــین آالت و تجهیزات موجود شــركت چادرملــو قراردارد كه 
مشکالت حمل  و نقل سنگ آهن را برای كارخانه های تولید كنسانتره رفع می كند.

بــه گفتــه وی پس از 12 ســال پیگیری های مســتمر، مجوز اولیه اســتفاده از 
ذخیره ســنگ آهن آنومالی D19 با ذخیره تقریبــی70 تا 100 میلیون تن، برای 
شــركت های معدنی و صنعتی چادرملو و ســنگ  آهن مركزی ایران صادر شده و 
در همین راستا، شركت معدنی و  اكتشافی )دشت یوز دره انجیر( در سال 1395 
جهت تســهیل در راهبری موضوع، تاسیس شــد. كار روی آنومالی D19، برای 
اكتشــاف به میزان 2 ســال و برای باطله برداری بین 3 تا 4 ســال، زمان می برد.

جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده
مدیر عامل چادرملو همچنین اظهار كرد: با توجه به مصارف برنامه ریزی شده بابت 
جبران هزینه های ســرمایه ای طرح های توسعه، از جمله اصالحات سخت افزاری 
در طرح های فوالد و احیاء از قبیل شــارژ آهن اســفنجی داغ ، سیستم پیشرفته 

بـازیـافت آب مصرفی، افـزایش نوسان های نرخ ارز، افزایش سطح عمومی قیمت ها 
و سایر هزینه های مستقیم و غیرمستقیم، موجب افزوده شدن مبلغ 549 میلیارد 
تومان شــود كه به عنوان مخارج باقیمانده جهت تکمیل طرح های توسعه شركت 
در افزایش سرمایه فعلی منظور شده است. با توجه به اصالحات انجام شده موجب 
افزایش تولید فوالد از یک میلیون تن به یک میلیون و 300 هزار تن در سال خواهد 
شد. همچنین این شــركت از بابت جبران مخارج تجهیزات و ماشین آالت )اقالم 
ســرمایه ای( مبلغ 96 میلیارد تومان در افزایش سرمایه فعلی منظور كرده است.
گزارش بازرس قانوني دربــاره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص 
افزایش سرمایه به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت معدنی 

و صنعتی چادرملو)سهامي عام(
در اجــراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال 1347

1- گزارش توجیهی مورخ 29 مهر ماه 1397 هیات مدیره شركت معدنی و صنعتی 
چادرملو )ســهامي عام( درخصوص افزایش ســرمایه آن شركت از مبلغ 33/500 
میلیــارد ریال به مبلغ 67/000 میلیارد ریال )جمعا معادل 33/500 میلیارد ریال 
افزایش سرمایه( براساس اطالعات واقعی شش ماهه منتهی به 1397/06/31 كه 
توســط هیات مدیره شركت ارائه گردیده، مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته 
است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات 
مبنــای تهیــه آن با هیات مدیره شــركت اســت.
2- گــزارش مزبــور در اجــراي تبصــره 2 مــاده 
161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش 
ســرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران 
، تهیه شــده است. بخشــی از این گزارش توجیهی 
بر اســاس مفروضاتی مشــتمل بر مفروضات ذهنی 
درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده 
اســت كه انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در 
نتیجه، به استفاده كنندگان توجه داده می شود كه 
ایــن گزارش توجیهی ممکن اســت برای هدفهایی 
جز هدف توصیف شــده در باال مناســب نباشــد.

مالحظات
3- همانگونه كه در گزارش توجیهی افزایش سرمایه پیوست منعکس شده است، 
شركت قسمت عمده درآمدها را برای ســالهای 1395 الی 1397 و سنوات آتی، 
با اســتناد به مفاد بند »ب« ماده »159« قانون برنامه پنج ســاله پنجم توســعه 
مبنــی بر افزایش مــدت معافیت مالیاتی موضــوع ماده 132 قانــون مالیاتهای 
مســتقیم تا سقف مدت بیست سال، معاف از مالیات تلقی نموده و مالیات منظور 
شــده در محاســبات، مربوط به درآمد حاصل از فروش گندله و كنسانتره )بدلیل 
اتمام معافیت 20 ســاله آن بخشها بعد از ســال 1398( می باشد. علیرغم وجود 
مبانــی قانون الزم درخصوص فرض معافیت مالیاتی شــركت، با توجه به رویکرد 
اداره امــور مالیاتــی تحقق فرض مذكور و ســایر محاســبات مرتبــط با مالیات 
عملکرد ســنوات قبل و آتی منوط به اظهار نظر نهایی مقامات مالیاتی می باشد.
4- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، ضمن جلب توجه به مالحظات 
مندرج در بند 3، این موسســه به مواردی برخورد نکرده اســت كه متقاعد شود 
مفروضــات مزبور مبنایــي معقول براي تهیه گزارش توجیهــي فراهم نمي كند. 
بــه عالوه، به نظر این موسســه گزارش توجیهی یاد شــده براســاس مفروضات 
به گونه ای مناســب تهیه و طبق اســتانداردهای حســابداری ارائه شــده است.
5- حتــي اگــر رویدادهــاي پیــش بینــي شــده طبــق مفروضــات ذهني 
توصیــف شــده در بــاال رخ دهــد، نتایج واقعــي احتمــاال متفــاوت از پیش 
بینــي هــا خواهد بود زیــرا رویدادهــاي پیش بیني شــده اغلب بــه گونه اي 

افزایش سرمایه چادرملو مصوب مجمع گرفت
بهره برداری بهینه از منابع معدنی و فرآیندهای صنعتی

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ
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مــورد انتظــار رخ نمي دهــد وتفاوتهــاي حاصل مــي تواند با اهمیت باشــد.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شركت معدنی و صنعتی چادرملو )سهامی عام(، از افزایش سرمایه موضوع این 
بیانیه ثبت به شرح زیر می باشد.

الف( جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده
ب( احداث و بهره برداری از معدن جدید

ج( جبران مخارج مشــاركت در افزایش ســرمایه های شركت های سرمایه پذیر
شركت معدنی و صنعتی چادرملو)سهامی عام(، به منظور جبران مخارج انجام شده 
و احداث و بهره بردرای از طرح آنومالی D19، در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ 
33/500/000 میلیون ریال به مبلغ 67/000/000 میلیون ریال از محل مطالبات و 
آورده نقدی سهامداران افزایش دهد. استراتژی شركت در راستای اهداف برشمرده 
شدهف جلوگیری از خروج وجه نقد ناشی از پرداخت مطالبات صاحبان سهام می 
باشد. بدیهی است در صورت عدم انجام افزایش سرمایه و به واسطه ضرورت پرداخت 
مطالبات صاحبان سهام، شركت با فقدان نقدینگی كافی جهت پیشبرد اهداف مدنظر 
مواجه خواهد بود و به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز ناچار به اخذ تسهیالت مالی 
جدید می باشد كه این امر سودآوری شركت را نیز دستخوش تغییر خواهد نمود.

بیانیه ماموریت
بهره برداری بهینه از منابع معدنی و فرآیندهای صنعتی مرتبط در راستای توسعه 

پایدار صنایع كشور
چشم انداز

یکی از بزرگترین شركت های معدنی و صنعتی یکپارچه در كشور و منطقه با توانایی تولید:
12 میلیون تن سنگ آهن )كنسانتره و دانه بندی(

5/10 میلیون تن گندله
6/1 میلیون تن فوالد خام و محصوالت نوردی

ارزش های سازمانی
شایسته ساالری* ایمنی، رفاه و كیفیت زندگی كاركنان

حفاظت از محیط زیست * نظم و سخت كوشی
مشاركت كاركنان * مشتری مداری * بهبود مستمر فرآیندها

بیانیه خط مشی سیستم مدیریت یكپارچه شركت معدنی و صنعتی چادرملو
شــركت معدنی و صنعتی چادرملو در زمینه اســتخراج ســنگ آهن، فرآوری و 
تولید كنســانتره و تبدیل آن به گندله قابل مصرف در صنایع فوالد فعالیت دارد 
و با به كار گرفتن پیشــرفته ترین تکنولوژی و تجهیزات مــدرن از طریق نظارت 
بر فعالیت پیمانکاران، تامین رضایت مشــتریان، در راستای توسعه پایدار و حفظ 
محیط زیســت، تامین ســالمتی و ایمنی نیروی انســانی را هدف اصلی خویش 
قــرار داده و تمامی منابع ســازمان را بــرای تحقق این اهداف بــه كار می گیرد.

مدیریت شــركت به منظــور اثبات توانایي خود در تامین مســتمر محصولی كه 
نیازمندیهای مشــتری را برآورده می ســازد با حفظ محیط زیست و تامین ایمنی 
 ISO كـاركنان و ذینفعان، اقدام به ایجاد و پیاده سازی استاندارد مدیریت كیفیت

9001-2008، استاندارد مدیریت زیست محیطی ISO14001-2004 و مدیریت 
ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001-2007 نموده است. مدیریت سازمان 

در جهت بهبود مستمر، خود را متعهد به انجام موارد ذیل می نماید:
حفظ كیفیت محصوالت

اجرای برنامه های آموزشــی به منظور افزایش آگاهی، توان تخصصی و شناخت در 
زمینه زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای كاركنان

تامین رضایت مشتریان از طریق انجام شرایط مندرج در قراردادها
رعایت الزامات و مقررات زیست محیطی و انطباق با شرایط موجود و قوانین مربوطه

رعایت اصول و مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای
بهینه سازی مصرف در جهت حفظ منابع طبیعی

جلوگیری از ایجاد آالینده ها
بهره برداری از منابع آبی جدید در منطقه چادرملو به منظور جلوگیری انتقال آب 

از مناطق دورتر
اولویت پیشگیری به جای درمان در زمینه مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

اجرای طرح های تحقیق و توسعه
اینجانب خط مشــی و اهداف را بطور ســاالنه مورد بازنگری قرار داده و مدیر امور 
فن آوری اطالعات و توسعه سیستم ها را به سمت نماینده مدیریت منصوب نموده ام. 
وی مسئولیت نظارت بر عملکرد سیستم مدیریت یکپارچه را دارد. اینجانب از كلیه 
همکاران می خواهم كه مفاد سیســتم مدیریت یکپارچه شركت معدنی و صنعتی 

چادرملو را به دقت مطالعه و اجرا نمایند.
موضوع فعالیت شركت:

موضوع فعالیت شــركت عبارتست از : اكتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن 
سنگ آهن و تولید كنســانتره از آن و تولید گندله، تولید سنگ آهن )المپ اور( 
تولیــد محصوالت فــوالدی، نصب و راه اندازی و نگهداری و تعمیرات و بازرســی 
فنی ســرویس تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز شــركت، خرید و تهیه انواع و 
اقسام ماشین آالت و تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع 
فعالیت شركت، انجام خدمات مهندسی، مشاوره، آموزش مدیریت و فراهم نمودن 
دانش فنـــی از داخل و یا خـارج برای تحقق موضـوع فعالیت شركت. مشاركت و 
سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و بانکها و موسسات اعتباری داخلی و 
خارجی در سایر شركتها و طرحهای معدنی و صنعتی، انعقاد قراردادهای پیمانکاری 
به منظور ارائه خدمات فنی و مهندســی و بهره بــرداری از معادن و فرآوری آن و 
مبــادرت به كلیه امور بازرگانی از قبیل خریــد و فروش، صادرات و واردات و كلیه 
امور عملیاتی كه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در جهت اجرای موضوع شركت 
ضرورت داشــته باشد. انتشــار فروش اوراق قرضه و اوراق مشاركت وفق قوانین و 
مقررات مربوطه مشــاركت و سرمایه گذاری در ایجاد شركتهای جدید در داخل و 
خارج از كشــور و هر نوع خرید و فروش سهام اوراق بهادار، اخذ تسهیالت مالی و 
خدماتی از بانکها و موسســات اعتباری غیر بانکی طبق قوانین و مقررات مربوطه، 
انجام هر نوع عملیات و معامالت كه برای حصول به مقاصد شركت ضروری باشد. 
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آفرین به مرجان کار با این عملکردش
سکاندار کاردان، ساحل را خوب می شناسد

كمتر شــنیده ایم كه ســهامدار حقیقی تحســین گر عملکرد ســاالنه مدیریت شركتی 
كه در آن ســهم دارد باشــد ولی در باشــگاه بانک سپه و مجمع ســاالنه شركت قدیمی 
مرجــان كار، كاتب این ســطور شــاهد آن بــودم كه بارهــا طنین انداز شــد كه آفرین 
بــه مرجــان كار و مدیریت با تجربــه اش با این عملکــردش در این ســالهای بحرانی.

مجمــع عمومــی عادی ســاالنه صاحبان ســهام شــركت بازرگانی و تولیــدی مرجان 
كار »ســهامی عام« مورخ  1397/11/08 در باشــگاه بانک ســپه تهران تشــکیل شــد.

در این مجمع كه با حضور بیش از 70/15 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار ، حسابرس و بازرس قانونی شركت برگزار شد ریاست 
مجمع با آقای محمد جمالي حسن جاني بود كه آقای شهرام بابالویان و خانم غزاله تیما در مقام نظار 
اول و دوم و مهندس مجید فدایی به عنوان دبیر مجمع ایشان را در اداره جلسه یاری می رساندند.
درادامه بــا قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی به 1397/09/30 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 با تقسیم ســود 140 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

مهندس فدایی در گزارش جامع خود به مرور كلی بر عملکرد شــركت ، میزان دســتیابی 
به اهداف تعیین شــده و دســتاوردهای مهم در سال مالی 
1396 پرداخــت . وی در بخشــی از گــزارش خود گفت: 
در سال مالی جاری تعداد 24/770 هزار قالب انواع محصوالت 
ســفالی ویا معادل 12/464 هزار قالب بلوک ســقفی 20 
همگن شــده تولید گردیده است. وی افزود علیرغم كاهش 
تقاضای مســکن وساخت و ســاز در شمال كشور و قدمت 
و استهالک ماشــین آالت و به تبع آن كاهش تولید، لکن 
با این وجود تولید ســاالنه این شــركت در حدود ظرفیت 
اســمی انجام میشود. مدیر با تجربه و شناخته شده صنعت 
كشوردر ادامه با اعالم اینکه این كارخانه بدلیل برخورداري 
از تکنولوژي برتر نســبت به رقبا و سیستم بازیافت حرارتی 
در خشــک كن ،مصرف انرژي كمتــر ي دارد و به همین 
دلیل به نسبت ســایر رقباء این كارخانه در شرایط بهتري 
قرار دارد اضافه كرد توانمندی ها و پتانســیل مجموعه ما را 
در اجرائی كردن برنامه های حال حاضر و برنامه ریزی برای 
رسیدن به چشم انداز ترسیمی بسیار كمک حال می باشد 

و این مزیت های رقابتی را به دقت در جهت بهبود فرایندها تحت رصد مســتمر قرار می 
دهیم. مدیر مدبر مجموعه كه در كنار مرد شــماره یک مالی شركت مرجان كار در مجمع 
حاضر بود اجرای سیاست های تشویقی برای عاملین در جهت توسعه فعالیت های پیشبرد 
فروش، گسترش دامنه محصوالت و تنوع بخش به آن، برنامه ریزی برای ارتقاء سطح دانش 
منابع انسانی و سطح دارائی شركت را از برنامه های آتی خود و تیم مدیریتیش برشمرده و 
دیگر رئوس كلی برنامه های آینده شركت را در انتهای مجمع برای حاضرین تشریح نمود.

پیام هیات مدیره
هیات مدیره و مدیریت شركت معتقد است كه امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور 
حفظ، حراست و ارتقاء امانت واگذار شده، وظیفه خود مي داندكه از هیچ كوشش و تالشي در 
این راه دریغ نورزد. در راستاي تحقق این هدف علیرغم ركود در بازار و كاهش قیمت محصوالت 
سفالي ساختماني بنحوي برنامه ریزي نماید كه حاصل فعالیت هاي سال مالي مورد گزارش 
براساس رضایتمندي، حفظ و ارتقاي منافع و ثروت سهامداران تدوین گردد و گزارش حاضر 
در بر گیرنده اهم فعالیتهاي شركت در جهت نیل به اهداف و استراتژي هاي مصوب مي باشد.
در ابتدا مروری كلي بر وضعیت و تحوالت صنعت مورد فعالیت در سال مالي مورد 

گزارش را به استحضار سهامداران محترم می رساند.
در طي چند سال گذشته تولیدكنندگان محصوالت سفالي از نظر افت و خیز بازار مسیر پرفراز 
و نشیبي را طي نمودند علیرغم افزایش تعداد كارخانجات تولید مصالح ساختماني ، ساخت و 
ساز مسکن كاهش قابل توجهی داشت و تعدادی از كارخانجات ناچار به تعطیلی و یا كاهش 
ســاعت و شیفت كاری و اخراج كارگران خود گردیدند. با گذشت بیش از پنج سال شرایط 
نامساعد در بخش مسکن ، روند كاهش فروش محصوالت ساختماني كماكان ادامه داشته و 
علیرغم افزایش هزینه ها به دلیل شرایط اقتصادی و تحریم ها ،شركت های تولید كننده در 
طی این مدت به ناچار جهت ادامه فعالیت و تامین نقدینگی خود به طور مستمر و داوطلبانه 

نسبت به كاهش قیمت فروش تولیدات خود اقدام نموده اند ولی به دلیل برتری اتوماسیون 
خط تولید، در این شركت نسبت به رقبا و كاهش دخالت انسان در زمینه تولید و به كار گیری 
نیروی انسانی كمتر و وجود كوره تونلی، باال بودن سرعت تولید ودارابودن منابع مالی و انسانی 
با تجربه و مدیریت مناسب منابع و عملیات ، ساختمانها ، ماشین آالت ، تجهیزات و خدمات 
پشتیبانی ، در طی این سال ها نسبت به كارخانجات رقیب ثبات بیشتری داشته ، خط قدیم 
تولید محصوالت سفالی را كه به دلیل برتری اتوماسیون نسبت به رقبا و تجهیزات بازیافت 
حرارتی ، مصرف انرژی در این واحد تولیدی نسبت به مصرف انرژی واحدهای تولیدی رقبا 
پایین تر می باشد و مصرف انرژی كمتر و بهره وری بیشتری را دارد با ظرفیت كامل تولید و 
خط دوم تولید بلوک سفالی تیغه كه مصرف انرژی و نیروی انسانی بیشتری را داشته از اول 
سال 1394 متوقف و نیروی آن مرخص گردیدند تا با بهبود شرایط مجدداً راه اندازی گردد و 
به همین صورت مطابق سال گذشته از خط تولید خرپا نیز استفاده نگردید. این شركت همگام 
با سایر كارخانجات با تغییرات قیمت محصوالت در بازار، قیمتهای خود را تعدیل نموده ولی 
بدلیل كیفیت برترو حضوراثر بخش در بازار ،كنترل كیفیت ، اعتبار و شهرت و حسن سابقه 
به عنوان برترین شركت درشمال كشور، محصوالت تولیدی خود را با نرخ فروش باالتر از سایر 
كارخانجات عرضه مینماید. بدین علت این شركت مزیت نسبی نسبت به سایر كارخانجات از 
نظر قیمت تمام شده محصول داشته ، با اینحال شرایط ركود 
بازار در سال های گذشــته و در سال مالی جاری نیز ادامه 
داشت و علیرغم افزایش قیمت محصوالت در چندین مرحله، 
امکان فروش تمام محصوالت تولیدی میسر نگردید و مقداری 
از محصــوالت تولیدی در محوطه كارخانــه دپو گردید در 
شرایط فعلی این روند ركود بازاركماكان ادامه دارد و اعضای 
هیات مدیره و مدیران اجرایی تالش خود را معمول میدارند 
تا خللی در امور جاری و برنامه های پیش بینی شده بوجود 
نیاید و تولید و فروش محصوالت كماكان با قدرت ادامه یابد.

بیان استراتژی شركت
با بررسی هایی كه از فعالیت و موقعیت فعلی شركت به عمل آمده 
جهت حركت بسوی آینده استراتژی های عمده ذیل دردستور 
كارشركت قرار گرفته كه بشرح ذیل اولویت بندی شده است: 
الف - كاهش قیمت تمام شده محصوالت تولیدی با افزایش 

كارایی جهت سودآوری بیشتر شركت.
ب - برنامه ریزی و انجام عملیات الزم برای ارتقا حجم و مبلغ 

فروش جهت افزایش اثر بخشی فعالیت های عملیاتی. 
ج - تحقیق و توسعه برای اجرای طرحهای جدید جهت افزایش كمی و كیفی تولیدات.

د- اتخاذ و اجرای سیاستهای توسعه بازار با انجام فعالیت های الزم. )شركت در نمایشگاهها، 
افزایش فعالیت های تبلیغاتی ، اجرای سیاستهای تشویقی برای عاملین فروش و...(

ه- توانمند سازی منابع انسانی
 و- ارتقاء و بهبود خدمات اینترنتی به مشتریان

 ز-اجرای اندازه گیری رضایت مشتریان
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت براي سال مالی آتی

در سال مالی آتی تعداد 25/360 هزار قالب انواع محصوالت و یا تعداد 12/553 هزار قالب 
بلوک ســقفی همگن شــده 20 بمبلغ فروش 95/081 میلیون ریال پیش بینی گردیده 
اســت و همانطوریکه گفته شــد از آنجائیکه این كارخانه بدلیل برخورداري از تکنولوژي 
برتر نســبت به رقبا و سیســتم بازیافت حرارتی در خشــک كن ،مصرف انرژي كمتر ي 
دارد و به همین دلیل به نســبت ســایر رقبا این كارخانه را در شرایط بهتري قرار میدهد.
اجراي سیاست هاي تشویقی براي عاملین و توسعه فعالیت هاي پیشبرد فروش، جزء برنامه 
هاي استراتژي شــركت انتخاب گردیده و لذا جهت گسترش دامنه فروش محصوالت در 
بازارهاي هدف ، شــركت عاملین فروش را مورد ارزیابی مجدد قرار داده و با اتخاذ سیاست 
هاي فوق و به منظور كاهش ریســک فروش و جلوگیری از حجم باالی مطالبات از تعداد 
معدودی از مشــتریان ، افزایش تعداد عاملین در دســتوركار قرار گرفته و به منظور ایجاد 
انگیزه در انها و باال بردن میزان فروش راهکارهای تشــویقی بیشتری را اعمال نموده است. 
تولیــد محصوالت جدیــد و افزایــش كیفیت با هماهنگــی واحد هاي تولیــد، كنترل 
كیفیــت و مدیریــت كارخانــه مســتمرا پیگیری و جهــت انطباق محصــوالت جدید 
بــا شــرایط ماشــین االت جهــت تولیــد انبوه جــزء برنامه هاي شــركت می باشــد.
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در هیــچ دورانی ایرانی ها دچار مضیقه »گوشــت« نبودند و در مراتع و 
كوهستان های سراسر ایران آنقدر احشام می بود كه ایرانیان در بحبوحه 
جنگ های عثمانی ها با ایران، گوشت به رومانی و صربستان صادر می كردند. 
هــم چنین گوســفند و گاو و بز، در دوران هخامنشــیان بــه وفور در 
بین مردمان یافت می شــد كه دیگر نیازی بر شــکار برای به دســت 
آوردن گوشــت نداشتند! دامداری و دامپروری شــغل اول مردمان بود 
و حتــی از طایفه آق قویونلو و قراقویونلو به درجه ســلطانی رســیدند.
خیلــی دور نرویــم در دهــه چهــل در روســتای اجــدادی مــن 
چندیــن گلــه از چهارپایــان بود كــه هر روز بــه چرا مــی رفتند .

گاو ماده، گاو نر بخوانیم جدا جدا. همچنین خر نر و خر ماده، جدا جدا. 
هر گله 300 راس گوســفندان، عالوه برآن دوازده گله هر گله چهارصد 
راس و چهار گله كرپه »تازه زایش ها« كه بیش از بیســت نفر اشتغال 
زایی می داشت از روستایی كه دویست خانوار می بود، امروز هیچ نمانده 
و خانه ها دارای یخچال و پر از گوشــت یخ زده و هر روز خبر می رسد 
از قزاقســتان و تركیه تا اســترالیا و برزیل دام زنده و كشــته و گوشت 
گــرم و یخ زده وارد می شــود و باز تکافوی نیاز داخلــی را نمی دهد.
بدتر از آن بجای گوشــت گاو و گوسفند از مشهد تا لرستان هم عده ای 

ســودجو و خدانشناس گوشت ســگ و االغ را به مردم با ثبت نام قبلی 
و دریافت كد ملی عرضه می كنند بجای گوســفند و گوســاله فرانسه
در اردیبهشت روزی كه هشدار دادیم نوسان قیمت ارز و افزایش سرسام 
آور قیمــت های غــذای طیور باعث كاهش تخم ریــزی و كمبود مرغ 
در بازار می شــود تاكید ویژه هم داشــتیم بر رسیدن سونامی گوشت.
صف های طویل هموطنان برای دریافت دو كیلو گوشت و وبسایت های 
معطل! ثبت نام گوشــت دالالن، صف فروش ها و صاحبان رستورانهایی 
كه می خواهند از این چرخه معیوب سوء استفاده كنند همگی مصداق 
همان كوه برفی سونامی گوشت است كه از سطح دریا باالتر و برای عموم 
قابل رصد اســت و بخش بزرگتر آن پوشیده و در زیر این بستر قرار داد.
حال این پرســش اســت ما را چه شده كه گوشت ســگ و خر را هم 
در صف به نوبت بام تا شــام وقت گذاردن به یخچال ســاید بای ساید 
خانــه می بریم تا به موقــع جوج بزنم. این شــده فرهنگ مصرف ؟ با 
ترس از فردایی كه نیامده اســت. خســرو خان می گفت ریشــه روستا 
را كندنــد و بجــاش روستانشــین گذارند تا هوادار داشــته باشــند و 
رای جمــع كنند. كه همگان می دانند روســتایی تولید محور اســت 
و روستانشــین مصــرف كننــده منتظر مواجــب و ســرباز. اهلل اعلم. 

سونامی گوشت

سهم مردم از گوشت قرمز !!!!!
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مجمع عمومی عادی ســاالنه شــركت ســیمان هرمزگان، با حضــور 92 درصد 
از صاحبــان ســهام برگزار شــد و طــی آن ضمــن تصویب صورت های ســال 
مالــی منتهی بــه 30 آبان 97 شــركت، به ازای هر ســهم 100 تومان ســود 
نقــدی )معادل 82درصد از ســود هر ســهم( بین ســهامداران تقســیم شــد.
این شركت سیمانی 86/7 درصد آن متعلق به گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با 

نماد »وامید« )وابسته به بانک سپه( است   
در ابتدای جلسه مجمع، معاون مالی شركت سیمان هرمزگان به تشریح عملکرد 
شركت در سال مالی گذشته پرداخت و طی آن به مهمترین دستاوردهای شركت 
در ســال مالی منتهی به 30 آبان 97 اشاره كرد. وی با بیان این نکته كه شركت 
در ســال مالی گذشته موفق شد با سرمایه 54 میلیارد تومانی، 66 میلیارد تومان 

)معادل 122تومان به ازای هر ســهم( سود 
خالص محقق كند. این در حالی اســت كه 
سود خالص شــركت در سال مالی گذشته 
23 میلیارد تومان بوده است. بر این اساس 
و باتوجه به اجرایی شدن برنامه های كالن 
مدیریتی ســود خالص شــركت طی سال 
مالی منتهی به 30 آبان 97 نسبت به سال 
مالی قبل از آن تقریبا ســه برابر شده است. 
عالوه بر آن قیمت سهام سیمان هرمزگان 
با نماد »ســهرمز« در یک ســال گذشته از 
محــدوده 455 تومان در تاریــخ 4 آذر، به 

محــدوده 763 تومان )آخرین معامله پیش از توقــف نماد برای برگزاری مجمع( 
رسید و بازدهی ســرمایه ای تقریبا 75درصدی را برای سهامداران خود به ارمغان 
آورد. بر این اســاس در مدت مذكور بازدهی ســرمایه ای سهام سیمان هرمزگان 
بهتر از بازدهی شــاخص كل بورس و همچنین شاخص گروه سیمان بوده است.

در تولید و فروش نیز با تالش گرانقدر كاركنان ومنابع انســانی ارزشمند مجموعه 
ودرایت مدیران كاربلد سیمان هرمزگان در سال مالی گذشته موفق شد یک میلیون 
و 955هزار تن كلینکر و یک میلیون و 482هزار تن سیمان تولید كند. این میزان 
تولید 8درصد باالتر از ظرفیت اســمی شركت سیمان هرمزگان است. همچنین 
در سال مالی گذشــته ركورد تعداد روزهای كاری شركت شکسته شده است. به 
گفته مرد شــماره یک مالی شركت ، ســیمان هرمزگان در سال گذشته 326روز 
تولید داشته اســت كه این میزان باالترین ركورد شركت در 5سال گذشته است.
مهندس مهدی باشــتی مدیرعامل توانمند مجموعه نیز در حاشیه این مجمع با 
اعالم اینکه با وجود ركود صنعت ســاختمان در داخل كشــور و دشــواری های 
صــادرات در ماه هــای اخیــر، فروش شــركت چه در حــوزه داخلــی و چه در 
حــوزه صادرات افزایش یافته اســت ابراز امیدواری كرد این شــیب مناســب در 
فروش با تدابیر اندیشــیده شــده اســتمرار داشــته باشــد.به گفته وی حجم 
فروش شــركت در مجموع نسبت به ســال مالی قبل 8درصد رشد داشته است 
و بــا برنامه ریزی های صورت پذیرفته این مســیر رشــد ادامــه دار خواهد بود . 
بنا به اعالم سکاندارن پاكدست مجموعه یکی از مهمترین اقدامات سیمان هرمزگان 
در سال مالی گذشته تغییر استراتژی فروش شركت و تبدیل آن از فروش اعتباری 
به فروش نقدی بوده است.بطوری كه در سال مالی منتهی به 30 آبان 96، 75درصد 
فروش شركت به صورت اعتباری انجام می شد و این در حالی است كه شركت در 
ســال مالی گذشته 86درصد فروش خود را به صورت نقدی انجام داده است. این 
موضوع از طرفی شركت را از نظر نقدینگی در اختیار، در شرایط مطلوبی قرار داده 
است و صورت جریان وجوع نقد شركت را به طور معناداری تقویت كرده است و از 
طرف دیگر ریسک مشکوک الوصول شدن مطالبات شركت را به حداقل رسانده است.
شــایان ذكر است مجموعه در سایه این دستاوردهای درخشان وحصول افتخارات 

متعدد توانست در سال گذشته از لحاظ كیفیت به انتخاب سازمان ملی استاندارد 
و اتحادیه اروپا به عنوان برند برتر ســیمان انتخاب شود. همچنین عالوه بر تأمین 
كننده برتر سیمان در پروژه های عظیم كشور، شركت سیمان هرمزگان به انتخاب 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان صادركننده نمونه كشــور انتخاب گردید.

در پایان مجمع و بعد ازتشــریح برنامه های اتی مهندس باشــتی پیرامون پروژه 
اشتراكی تاسیس كارخانه سیمان در كشور عمان گفت: این یکی از طرح های توسعه 
ای و از سرمایه گذاری های بسیار مناسب سیمان هرمزگان میباشد  به گفته وی 
پروزه احداث كارخانه تولید سیمان با ظرفیت یک میلیون تنی در كشور عمان در 
مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد و انجام آن وابستگی شدیدی به سیاست های كالن 
كشور دارد وهیأت مدیره امیدوار است ظرف 3 تا 4 ماه آینده پروژه كلید بخورد«.

این شــركت سیمانی 86/7 درصد آن متعلق 
به گــروه مدیریــت ســرمایه گذاری امید با 
نماد »وامید« )وابســته به بانک سپه( است   

برنامه های آتی شركت
شــركت در ســال مالی جاری اهداف زیر را 

دنبال می كند:
الف( تالش جهت دستیابی به بودجه مصوب: 
هیأت مدیره شركت در گزارش تفسیری ارائه 
شده، پیش بینی كرده است كه در سال مالی 
جاری تقریبا 50 میلیارد تومان سود خالص 
)90 تومــان به ازای هر ســهم( محقق كند.
ب( اجــرا و تکمیل طرح های توســعه: ســیمان هرمزگان قصــد دارد در احداث 
یک آســیاب ســیمان با ظرفیت یک میلیون تن در كشــور عمان مشاركت كند

ج( بهره برداری از تأسیسات آب شیرین كن: شركت یک پروژه احداث آب شیرین كن 
در دســت اجرا دارد كه در حال حاضر درصد پیشــرفت آن 90درصد عنوان شده 
است. پیش بینی می شود در ســال مالی جاری این پروژه به بهره برداری رسیده و 
عالوه بر تأمین آب شــرب كارخانه، بخشی از آب شرب منطقه را نیز تأمین كند.

د( ســایر اهداف كیفــی: ادامه برنامه های یکپارچه ســازی اطالعات، بررســی و 
امکان ســنجی استقرار روش های نوین محاســبه بهای تمام شده و افزایش سطح 
ارتباط و تعامل با مشــتریان از طریق پیاده سازی نرم افزارهای ارتباط با مشتریان.
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هنر مدیران کاربلد سیمان هرمزگان
تولید بیش از ظرفیت اسمی و افزایش سه برابری سود 
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گــزارش تصویــری
چهارمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه، 
هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات وابسته
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ســت ا ن  جوا نخبگان  و  نکی  با م  نظا ن  پیشکســوتا تفکر  حاصل  کوثر  موسســه 

است ماندگاري  رمز  مشــتري  خواست  به  م  احترا

پنجمیــن همایــش تخصصــی مدیــران و كارشناســان بازاریابــی موسســه اعتباری 
كوثــر بــا محوریــت ایــده پــردازی و خلــق محصول در شــهر شــیراز برگزار شــد.

جواد فهیمی پور سرپرست موسسه اعتباری كوثر در این همایش گفت: اقتصاد كشور با چالش 
هایی مواجه است و گذر از این شرایط سخت اقتصادی به همکاری و همدلی همه مردم نیاز دارد.

عضو هیئت مدیره موســس اعتباری كوثر با اشــاره به قیام  15 خرداد 1342 و نقش مهم 
و موثری آن درشــکل گیری پیروزی انقالب اسالمی افزود:قیام تاریخی 15 خرداد مقدمه 
ای بر شــکل گیری انقالب اســالمی بود. برای به ثمر نشستن نهال انقالب اسالمی ایران، 
ایستادگی و تالش های فراوان صورت گرفته و خون دل ها خورده شده است. اكنون وظیفه 
ما حفظ و صیانت از انقالبی است كه حاصل ایستادگی و آزادگی همه مردم ایران می باشد.
سرپرست موسسه اعتباری كوثر با اشاره به تقارن هشتمین سالروز تأسیس موسسه اعتباری كوثر 
و پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران عنوان داشت: نخبگانی از جامعه به همراه پیشکسوتان 
نظام بانکی و جوانان با انگیزه، موسسه ای را بنا نهادند كه هم اكنون به درخت جوانی تبدیل شده 
است و می تواند با بانک ها و موسسات اعتباری با سابقه در سیستم بانکی كشور رقابت نماید.
 فهیمی پور تاكید كرد: وجه تمایز موسسه اعتباری كوثر با سایر رقبا خلق محصوالت جدید است.

مصطفــی امجدیــان معاون بازاریابی و امور اســتان هــا در این همایش گفــت: نام امام 
خمینی )ره( در تاریخ جمهوری اســالمی ایران  به عنوان یک خورشــید تابنده همواره می 
درخشد و آشــنایی و عمل به ســیره امام راحل رمز قوام و ماندگاری نظام اسالمی است.

 امجدیان افزود: كمیته علمی پنجمین همایش تخصصی مدیران و كارشناسان بازاریابی در 
راستای ایده پردازی و خلق محصول، با پذیرش و بررسی اولیه 150 ایده توانست 30 ایده را 
نهایی نماید و از میان ایده ها پس از بررسی، 4 ایده كه قابلیت اجرایی شدن در موسسه را 
دارند تائید نمود كه این ایده ها در همایش ارائه و بررسی شدند.تمركز بر طراحی مدل بهینه 
تركیب منابع و میزان جذب آن از محورهای اصلی این همایش بود مورد تاكید قرار گرفت.
امیر اســعدی معاون فاوا و برنامه ریزی گفت: پیش بینی ها حاكی از آن اســت كه توسعه 
و موفقیت كســب و كارها در گرو ارائه خدمات نوین و تولید محصوالت متنوع اســت، لذا 
عملکرد بازاریابی و كارشناســان بانکی به سمت تخصصی تر شدن وظایف پیش می رود.
اســعدی تصریــح كرد: بانکــداری، صنعتی اســت كه بــر مبنای تجهیــز و تخصیص 
منابــع شــکل گرفته اســت. در بانکــداری نوین، بانک و موسســه ای پیشــرو و موفق 

خواهــد بــود كــه خدمــات گســترده و جذابــی را به مشــتریان خــود ارائــه نماید.
 معاون فاوا و برنامه ریزی افزود: درآینده ای نزدیک كاركرد شعب تغییر خواهد كرد. بانک ها 
و موسسات اعتباری با طراحی محصوالت ویژه برای  مشتریان، به سمت بانکداری اختصاصی 

پیش خواهند رفت.
آزاده محمدی مدیر روابط عمومی و تبلیغات گفت: هر ساله بهمن ماه یادآور سخت كوشی 
مدیران و كاركنان كوثر برای شکل گیری و اخذ مجوز رسمی فعالیت موسسه كوثر از بانک 

مركزی است.
 محمدی تصریح داشــت: در مرحله گذر از روابط عمومی ســنتی به روابط عمومی مدرن 
، دانش و مهارت كارشناســان بســیار اثر گذار است و باید متخصصان و كارشناسان روابط 
عمومــی خود را مجهز به مهــارت تولید ویدئوی های زنــده در تبلیغات موبایلی نمایند.
ســید محمد اكبرالســادات معاون اعتبارات و تســهیالت گفــت: ابزارهــای اعتباراتی 
همــواره بــه بازاریابی كمک خواهد نمود. بــه عنوان نمونه وصول مطالبــات یک فرآیند 
بازاریابــی اســت و محصــوالت اعتبــاری لزومــاً با هدف تخصیــص منابــع ارائه نمی 
شــود بلکه می تواند بــا هدف نفوذ در بــازار و جذب منابع مورد اســتفاده قــرار گیرد.
 اكبر الســادات افزود: با عنایت به شــرایط ویژه اقتصادی كشور، نوســانات بازارهای كاال، 
خدمات و بازارهای مالی، لزوماً انعطاف پذیر بودن اســتراتژی ها، خط مشــی ها و فعالیت 
هالی عملیاتی امری اجتناب ناپذیر اســت و تغییر در سیاســت ها باید متناوباً با تغییر در 
استراتژی های كالن اقتصادی باالدستی صورت پذیرد. الزمه تداوم هر كسب و كار اقتصادی، 
اتخاذ تصمیمات مناســب همگام با شــرایط ویژه هر زمان است و كاركنان مجموعه های 
اقتصادی از جمله موسسات اعتباری باید درک مناسبی از این موقعیت خاص داشته باشند.
بر اساس این گزارش در پایان این همایش از مدیران و كارشناسان بازاریابی در بخش های 
ایده پردازی و خلق محصول ، محتوای ویدئویی برتر و كارشناسان بازاریابی منتخب تقدیر شد. 
- ایده پردازی و خلق محصول :مصطفی كاشیان،  بهزاد بیرانوند، علی ساالروند و سید حامد 

فتاحی. 
- كلیپ و محتوای برتر :امید ســتایش فرد ، مجتبی گنجی زاده و مهدی لشــگر بلوكی
- كارشناســان بازاریابــی منتخــب: حامد ثقفیــان، علــی قربانی، ابوالفضل شــریفی ، 
محمــد فالح و ســعید حق شــناس بــه عنوان نفــرات برتــر معرفی و تقدیر شــدند.

جواد فهیمی پور سرپرســت موسسه اعتباری كوثر در مراسم تکریم و معارفه مدیر شعب 
اســتان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری قانون بانکداری بدون ربا را از دستاوردهای 
انقالب اســالمی برشمرد و گفت: از بركات انقالب شکوهمند اسالمی ایران تدوین و ابالغ 
قانون بانکداری بدون ربا در نظام بانکی بود و بانک ها و موسســات اعتباری باید این قانون 
را ســرلوحه كار قرار داده و با تالش فعاالن بانکی درجه ای از این مســیر منحرف نشویم.
عضو هیات مدیره موسســه اعتباری كوثر با بیان ویژگی نظام اقتصادی كشــورهای بانک 
محور اظهار داشــت: در این كشــورها بانک ها در حکم قلب تپنده اقتصاد می باشند كه 
با حــذف این بخش از اقتصاد، شــاهد ایجاد اختــالل در نظام اقتصــادی خواهیم بود.
فهیمی پور افزود: بانکداری یکی از مشاغل سخت است. شاغلین صنعت بانکداری می بایست با توجه 
به وظایف خود در پاسخگویی به نهادهای نظارتی و حکومتی بر بسیاری از قوانین و دستورالعمل 
ها مسلط باشند كه خود محدودیت های فراوانی را برای این قشر از جامعه به وجود می آورد.

وی تصریح كرد: دنیای امروز، دنیای رقابت است و در عرصه فعالیت بانکی مشتری حرف 
اول را می زند. در این راستا برای حفظ و نگهداری مشتریان بانک هایی موفق تر هستند 
كه نفوذ بیشــتری بر ذهن و قلب مشتری دارند و به خواست مشتری احترام می گذارند.

وی با اشــاره به اهمیت آموزش و كســب دانش كاركنان كوثر خاطر نشان ساخت: یکی 
از دالیــل اصلی موفقیت موسســه اعتباری كوثر موضوع كســب دانــش و علم آموزی 

توســط همکاران پرتالش بوده اســت كه كســب رتبه نخســت در اولین المپیاد علمی 
كاركنان بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی طی ســال گذشــته موید آن اســت.
مصطفی جاللی مدیر ســابق شعب اســتان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری ضمن 
ارائــه گزارش عملکرد دوره فعالیــت خود گفت: تمام دســتاوردها و موفقیت ها حاصل 
تــالش و كار گروهی همکاران و حمایت بی دریغ مدیران ارشــد موسســه بوده اســت.
ســیدمهدی صالحی سرپرســت جدید شــعب اســتان های اصفهــان و چهارمحال و 
بختیاری اظهار داشــت: امیدوارم بتوانم به شایستگی پاســخگوی اعتماد سازمان باشم.
بر اســاس این گزارش، در پایان این مراسم حکم مسئولیت سیدمهدی صالحی سرپرست 
جدید شعب استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری موسسه اعتباری كوثر به وی اعطاء 
و از تالش های مصطفی جاللی در زمان تصدی این مدیریت با اهداء لوح سپاس تقدیر شد.

32



پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  98 | بهمن   مــاه  1397| 

عملکرد درخشان هنر مدیران بازارشناس
سهامداران خوشحال شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران از میزان سود و افزایش سرمایه
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مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سرمایه گذاری توسعه 
صنعتی ایران)ســهامی عام( مــورخ 1397/11/14 در محل 
مركز آموزشــي، فرهنگي،رفاهي آموزش و پرورش منطقه 
3)خانه معلم( تشــکیل گردید.  در این مجمع كه با حضور 
60/89 درصد ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بــازرس قانونی برگــزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
آقــای رامین ربیعي بود، كه جنابــان علیرضا محرمخاني و 
امیرتقــي خان تجریشــي در مقام نظــار اول و دوم و آقای 
شروین شــهریاري به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1397/06/31 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
سود 110 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند. شایان 
ذكر اســت در ادامه و با برگزاری مجمع فوق العاده عمومی 
مجمع نشــینان با افزایش ســرمایه 39 درصدی شركت از 
محل ســود انباشــته موافقت ان را مصوب مجمع نمودند.
مدیر ارشد شركت در بخشــی از گزارش جامع خود كه به 
تبیین فضای اقتصادی كشور، بازار سرمایه و شركت پرداخت 
به تشریح استراتژی ها، سرمایه گذاری ها وعملکرد مقایسه ای 
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی پرداخت و اظهار داشت 
در سـال مالـی منتهـی بـه 1397/06/31 ،هیـات مدیـره 
شـركت پـس از بررسـی هـای كارشناسـی دقیـق بدیـن 
نتیجـه رسـید كـه احتمـال بـروز شـرایط تورمـی و متعاقـب 
آن واكنـش مثبـت بـــازار سـهام بـه تحـوالت اقتصـادی 
وجـود دارد امـا بـه دلیـل تمركـز بیــش از دو ســوم منابــع 
شــركت در ســهام شــركت آلومینیــوم ایــران و پــروژه 
ســاختمانی كوهســار منابــع مالــی نــزد شــركت بــه 
منظـور سـرمایه گـذاری در سـهام و بهـره گیـری از رونـق 
بـازار سـهام مناســـب، آزاد نبـود. به گفته وی بـا اهتمـام 
فـراوان و بـه رغـم موانـع متعـدد در زمینـه واگـذاری بلوكـی 
سـهام آلومینیـوم و نیـز فـروش امـاک، هـر دو ماموریـت 
محقـق و منابـع شـركت بـرای ســـرمایه گـذاری هـای 
جدیـد تجهیـز شـد. عضو هیات مدیره شركت در ادامه اعالم 
داشت پـس از آن بـا طـی موفقیـت آمیـز فراینـد مذاكـرات 
طوالنـی بـا فروشـندگان بالقـوه و شـركت در مزایـده، سـهام 
شـركت هـای سـرمایه گـذاری صنعـت و معـدن و سـرمایه 
گـذاری سـبحان بـه ترتیـب در مـاه هـای بهمـن و اسـفند 
سـال گذشـته خریـداری شـد. و در همین پیامد بـا خریـد 
سـبد بزرگـی از دارایـی هـای بورسـی در زمسـتان گذشـته 
بـا شـرایط نقـد و اقسـاط، عمـال زمینـه رشـد خالـص ارزش 
دارایـی هـای هلدینـگ توسـعه صنعتـی بـا شـتابی بـه مراتـب 
بهتـر از سـایر شـركت هـای سـرمایه گـذاری فراهـم شـد. به 
گفته وی در نتیجه این اقدامات بود كه رشـد 90 درصـدی 
خالـص ارزش دارایـی هـای شـركت در سـال مالـی مـورد 
گـزارش نـه تنهـا از شـاخص صنعـت شـركت هـای سـرمایه 
گـذاری بلکـه از شـاخص بـورس نیـز جلوتـر بـوده اسـت.
در جمع بندی نهایی و پایانی مدیرعامل شركت اعالم كرد كه 
چشـم انداز كوتــاه مـدت اقتصــادی ایـران از منظــر تیـم 
كارشناســی شركت گروه سـرمایه گـذاری توسـعه صنعتـی 
ایـــران بــا ویژگــی هایــی از قبیــل رشــد اقتصــادی 
منفـی، تـداوم نـرخ تـورم 2 رقمی، رونــق در بــازار دارایــی 
هـا متناســب بـا كاهـش نـرخ ســود بانکــی قابل تعریف 

خواهـد بـود و مهمتریــن نکتــه ای كــه در ســال آینــده 
بــازار ســرمایه را تحــت تأثیــر خــود قــرار خواهــد داد، 
موضــوع سرنوشــت برجــام پــس از خــروج آمریــکا 
میباشــــد كه این ایتم به دقت تحت رصد بوده تا بهترین 
تصمیم ها در بهترین زمان اخذ شود. همچنیــن میــزان 
بازدهــی مــورد انتظــار بازارهــای مــوازی هماننــد ارز، 
ســکه، نــرخ ســود ســپرده بانکــی و اوراق بدهـی مـی 
توانـد بـر شـرایط بـورس تاثیـر بسـزایی داشـته باشـد. ریسـک 
تغییـرات قوانیـــن و دسـتورالعمل هـای نهادهـای قانـون 
گـذار، ماننـد افزایـش قیمـت حامـل هـای انـرژی و تغییـر 
مبنـای قیمـت گـذاری خـوراک مصرفـی برخـی از شـركتها 
را نیـز بایـد مدنظـر قـرار داد. از ایــن منظــر، در مجمـوع 
انتظـار بـرای رونـق بـازار سـهام در سـطحی باالتـر از نـرخ 
سـود اوراق بدهـی بـه دلیـل حاكمیـت فضـای تورمی وجود 
دارد. متناســب بــا ایــن چشــم انــداز و بــا عنایــت بــه 
دســتیابی شــركت بــه منابــع نقد شونده شركتهای سرمایه 
گذاری زیر مجموعه، ایــن منابــع در ســرمایه گــذاری 

هــای مولــد در بــازار سـهام بــه كار گرفتــه خواهد شد 
تا ضمن ایفای دقیق تعهـدات درزمینـه ی پرداخـت اقسـاط، 
شـركت توسـعه صنعتـی انتظـار انعـکاس آثــار مثبــت 
اسـتراتژی سـرمایه گـذاری پیـــش گفته در ســودآوری 
میان مدت بــــرای ســــهامداران وجود خواهــــد شـد.

پیام مدیرعامل
حمـــد و ســـتایش خداونـد متعـال را كـــه بـرای یـک 
سـال دیگـر فرصـت فعالیـــت در عرصـه اقتصـاد و بـازار 
ســـرمایه را بـه مـــا عطـا فرمـود، تـــا گامـی در جهـت 
خلـق ارزش بـرای ســـهامداران محتـرم برداریـم. ضمـن 
ســـالم و درود و خیـــر مقـدم بـه ســـهامداران محتـرم 
شـركت، گـــزارش هیات مدیـره بـــرای عملکـرد سـال 
مالـی منتهـی بـه 1397/06/31 جهـت ارائـه بـه مجمـع 
عمومـی عـادی سـالیانه صاحبـان سـهام تقدیـم میگـردد. 
فضـــای كسـب و كار كشـور در سـال مالـی 1397 متأثـر 
از سیاسـت های اقتصـادی داخلـی و رخدادهـای سیاسـی 
بین المللـی شـکل گرفـت. در نـگاه تحلیل گـران اقتصـادی، 
سیاسـت تثبیـت پنج سـاله نـــرخ ارز بـا رشـد متوسـط 
ســـاالنه 27 درصـدی نقدینگـی تناســـب نداشـت و در 
نتیجـه شـکل گیری یـک نقطـه تعادلـی جدیـد بـرای ایـن 
پارامتـر مهـم اقتصـادی ناگزیـر بـود. از ایـن رو فعـاالن بـازار 
سـرمایه بـا در نظـر داشـتن تجربـه رشـد بـازار سـرمایه در 

اوایـل دهـه 90 ،سـبد دارایـی خـود را سـامان بخشـیده و 
بـا توجـه بـه وضعیــت مناســب قیمت هــای جهانــی در 
بازارهــای كاال محــور، اقبــال قابــل توجهــی بــه ســوی 
شــركت های صادراتــی و صنایــع بـزرگ بورسـی نشـان 
دادنـــد. در سـایه ایـن تحـوالت، به ویـژه پـس از افزایـش 
بهـای نفـت و محصـوالت شـــیمیایی و فلـزات اساسـی 
در بهـار 1397 ،شـاخص بـــورس بـا رشـد 87 درصـدی 
بـه رقـم 160 هـــزار واحـد در پایـان سـال مالـی رسـید. 
مدیریـت گـروه سـرمایه گذاری توسـعه صنعتـی ایـران بـا 
رصـد پیوسـته تحـوالت محیـط اقتصـادی بویـژه شـاخص 
های پیش نگـــر تـورم و نـرخ ارز، محـور اقدامـات خـود را 
خریـد سـبدی بهینـه از صنایـع صادراتـی قـرار داد. بـه ایـن 
منظـور و در گام اول، سـهام ایرالکـو در یـک موقعیـت مناسـب 
پـس از شناسـایی سـودی بی نظیـر بـه فـروش رسـید و 
بـه مـوازات آن، بـــا تـالش همـکاران شـركت باقیمانـده 
واحدهـای مجتمـع مسـکونی كوهسـار بـه خریـداران واگـذار 
شـد. ثمـره ایـن اقدامـات، تأمیـن نقدینگـی مناسـب بـرای 
تنوع بخشـی بـه تركیـب دارایی هـا و افزایـش وزن سـهام 
شـركت های صادراتـــی از طریـق خریـد اهرمـی سـهام 
بلوكـی شـركت های ســرمایه گذاری صنعــت و معــدن 
)ســرمایه گذاری توســعه صنعــت و تجــارت( و ســرمایه 
گذاری ســــبحان بــود. بــا افزوده شــدن 51 درصــد از 
ســهام شــركت های ســرمایه گذاری توســعه صنعــت 
و تجــارت و 91 درصــــد از ســهام شــركت ســرمایه 
گذاری ســــبحان، ارزش روز ســــبد دارایــــی تحــت 
مدیریــت شــركت ســرمایه گذاری توســعه صنعتــی 
ایــران بــه 12/000 میلیــارد ریــال بالــغ گردیــد. بـه 
ایـن ترتیـب ایـن گـروه بـه اولیـن هلدینـگ مالـی بورسـی 
كشـور تبدیـل شـده و بـا پایـش و پاالیـش سـبد سـهام 
شـركت های ســرمایه گذاری توســعه صنعــت و تجــارت 
و ســــرمایه گذاری ســبحان و بهینــه ســازی دارایــی 
هــای شــركت هــای زیــر مجموعــه، بازدهـی مناسـبی 
بـرای سـهامداران خـود و سـایر ذینفعـان بـه ارمغـان آورد. 
پــس از خریــد موفــق شــركت های ســرمایه گذاری و در 
راســتای بهینه ســازی نظــام اجرایــی در گــروه، ســاختار 
فعالیــت در كل شـركت سـرمایه گذاری توسـعه صنعتـی 
ایـران بـه صورتـی متمركـز سـاماندهی و كل تیـم شـركت 
در یـک سـاختمان جدیـد مسـتقر گردیــد. در نتیجــه، 
ضمــن وحدت بخشــــی بــه سیاســت های راهبــری 
شــركت در حوزه هــــای عملیاتــی نظیــر مدیریــت 
دارایی هــا، صرفه جویــی قابــل توجهــی در هزینه هــای 
اجرایــی حاصــل شــده و پیــرو آن بســتر گســترش 
بیــش از پیــش فعالیت هــای گــروه ایجـاد خواهـد شـد. 
امیـد اسـت كـه تـالش تیـم مدیریـت منجـر بـه بـاروری و 
سـود آوری هـر چـه بیشـتر شـركت و تأمیـن منافـع كلیـه 

ذینفعـان در افـق آتـی شـود.
اهم برنامه های در دست اقدام مدیریت منابع انسانی 

برای سال مالی پیش رو 
و  ماهانــه  دهــی  گــزارش  ســامانه  اســتقرار   -
فصلــی جهــت پایــش تحقــق اهــداف عملکــردی 

- بهینه كاوی حقوق و دستمزد و مزایا با نرخ بازار 
- برنامــه ریــزی آموزشــی به منظــور ارتقاء و توســعه 
مهارتهــای كاركنــان بــر حســب نیازهــای شــغلی 
- یکسان سازی آئین نامه ها و دستورالعمل ها در كل شركت 

های گروه و نظارت مستقیم بر حسن اجرای آن
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مجمع ساالنه شركت ســرمایه گذاری پردیس برگزار شد 
و آنچه درصدر بود گزارش شــفاف و بدون بند حســابهای 
شــركت بود و این هنر دكتر محسن نامداری در روزگارانی 
كه از سنگ ناله خیزد تحسین برانگیز است. میدان به جوانان 
پاک دست یعنی شناخت انقالب اسالمی و خدمت به مردم.
مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت ســرمایه گذاری 
پردیس)ســهامی عام( مورخ 1397/11/27 در محل هتل 
سیمرغ تشکیل گردید.  در این مجمع كه با حضور 74/67 
درصد ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی 
برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای علي صفرعلي بود، 
كه جنابان حمید یوسفي و امین غزالي در مقام نظار اول و دوم 
و آقای محسن نامداري به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. 
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم 
فعالیتهای صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 
1397/09/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
ســود 450 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.
شــركت سرمایه گذاری طی سال گذشته به عنوان یکی از 
شركت های با بازدهی بیشتر از شاخص فعالیت داشته است.
این شركت با ورود به عرصه سرمایه گذاری در بازارهای مشتقه 
سهام و كاال حضور فعال در بازار سرمایه و جذب منابع و سرمایه 
های سرگردان تالش نموده كه برای برنامه هی استراتژیک 
خود را برای سال های اینده به درستی به منصه ظهور برساند.
محســن نامداری ، مدیرعامل شــركت ســرمایه گذاری 
پردیس درخصوص آخرین وضعیت شــركت و استراتژی 
هــای آن گفــت: تركیــب پرتفوی ســرمایه گــذاری 
پردیس مســتعد رشد اســت و اگر بازار سرمایه همراهی 
نماید، حتی از بازار جلوتر هســتیم، ســال گذشــته نیز 
عملکرد بازدهی شــركت نســبت به بازار بهتر بوده است.
وی گفت: اضافه كرد ســال گذشته بازدهی بازار 62 درصد 
بود و بازدهی سرمایه گذاری پردیس 69 درصد بوده است. 
شركت نسبت به ســال گذشته 80 درصد سود تقسیمی 
هر سهم بیشــتری داشته اســت. وی درخصوص برنامه 
های توســعه ای آتی شــركت گفت: تنوع سازی تركیب 
پرتفولیو و ورود به ابزارهای اوراق تبعی مشتقه، بورس كاال 
و فین تک ها برنامه های اصلی توســعه ای شركت است. 

پیام هیات مدیره
با نام و یــاد خداوند متعال و با عرض ســالم و خیر مقدم 
حضور یکایــک ســهامداران محتــرم، گــزارش هیأت 
مدیره به مجمع عمومي عادي صاحبان ســهام شــركت 
ســرمایه گذاري پردیس )ســهامي عام( براي سال مالي 
منتهي بــه30 آذرماه 1397را به اســتحضار میرســاند: 
همانطور كه سهامداران گرامي و فعاالن بازار سرمایه اطالع 
دارند در ســال مالي مورد گزارش تقریبا تا پایان خرداد ماه 
سال جاری وضعیت شاخص كل نشان دهنده عدم رشد بازار 
سرمایه با ابتدای ســال مالی بود. نوسانات نرخ ارز و جذاب 
شــدن بازار خرید و فروش آن و به دنبال آن افزایش قیمت 
در حوزه ســکه و طال به عنوان بازارهای جایگزین مجالی 
برای بازار ســرمایه در طی این دوره ایجاد ننمودند. در ادامه 
بازار سرمایه متاثر از افزایش قیمت ارز با رشد همراه گردید 
و در شــش ماهه دوم ســال مالی و در دوره منتهی به آذر 
سال 1397 صنایع تولید كننده فرآورده های نفتی، فلزات 

اساســی و ســنگ آهن محرک اصلی رشــد بازار سرمایه 
گردیدند و رشــد بهای جهانی نفت و فلزات اساســی در 
بازارهای جهانی به كمک آن آمدند. به گونه ای كه با ایجاد 
خوش بینی عمومی و ورود ســرمایه توسط افراد حقیقی و 
حقوقی ، شاخص به باالترین رقم تاریخی خود دست یافت.
در ایــن راســتا هیــات مدیره تــالش نمود بــا تدوین 
راهبردهای مناســب و اجرای آنها توســط تیــم اجرایی، 
پیگیری اســتراتژی فعــال در معامالت بورســی، توجه 
به مدیریت ریســک شــركت و افزایش انضبــاط مالی و 
گزارشــگری، منافع ســهامداران محتــرم را بهینه نماید.
این شركت همچون گذشــته همواره در تعامالت خود با 
ســایر ذینفعان، منافع همگانی را مدنظر قرار داده اســت. 
گزارشگری شــفاف و به موقع به ســازمان بورس و اوراق 
بهاداد و حفظ رتبه، یک شــفافیت و اطالع رسانی در بین 

شــركت های ســرمایه گذاری پذیرفته شــده در بورس، 
رعایت دقیق قوانین و مقررات حاكم بر فعالیت شــركت و 
عدم وجود نکات منفی در گزارش بازرس قانونی شركت در 
ســال های اخیر، به روز و شفاف بودن پرونده های مالیاتی 
شــركت همگی نمونه هایی از تالش شركت برای بهبود 
تعامل با كلیه ذینفعان از جمله سهامداران محترم می باشد.

همانند ســال های پیش، تالش هیــات مدیره و كاركنان 
شــركت ســرمایه گذاری پردیس آن اســت كه با بهبود 
مستمر رویه های كاری، بهره گیری هر چه بیشتر از توان 
تخصصی كاركنان و تداوم استراتژی های مناسب خود در 
سایه حمایت های سهامداران محترم شاهد پویایی بیشتر 
و ارتقاء جایگاه شــركت در فضای كسب و كار خود باشند. 

برنامه ها و فعالیتهاي آتي 
شــركت ســرمایه گذاري پردیــس در راســتاي اصول و 
سیاست گذاري ترسیم شده متناسب با شرایط اقتصادي و نیز به 
منظور سودآوري بیشتر و افزایش توانایي هاي شركت در مواجهه 
با تحوالت گوناگون اقتصادي و حضور فعال در بازار سرمایه 
كشور برنامه هاي زیر را در اقدامات آتي خود لحاظ كرده است:
-  بازبیني و به روزآوري برنامه استراتژیک 5 ساله آتي شركت؛ 
- دریافت بازخوردهاي نوبه اي جهت انطباق هرچه بیشتر با 

برنامه 5 ساله شركت؛ 
- تکمیل مراحل بعدي افزایش ســرمایه به منظور حفظ 
جایگاه شــركت و حضور فعال تر در بازار ســرمایه كشور؛

 - بازبینــي مــداوم اســتراتژي هاي ســرمایه گذاري و 
ایجاد تنــوع در ســبد ســرمایه گذاري هاي شــركت با 
هــدف كاهش ریســک و افزایش ســودآوري بــا لحاظ 
مســائل مختلــف كالن و خــرد اقتصادي و سیاســي؛

 - تقویت تیم كارشناسي به منظور استفاده مناسب و بهینه از 
منابع در اختیار و شناسایي فرصت هاي جدید سرمایه گذاري؛
 - پیگیــري اســتراتژي فعــال در معامالــت بورســي و 
افزایش ســهم شــركت از معامالت بــورس و فرابورس؛
 - تخصیص بخشــي از منابع براي استفاده از فرصت هاي 
مناسب به وجود آمده در راستاي اجراي سیاست هاي كلي 
اصل 44 قانون اساســي و عرضه سهام شركتهاي دولتي؛
 - ورود به عرصه هاي ســرمایه گذاري خطرپذیر به صورت 
سرمایه گذاري در صندوق هاي جسورانه در حوزه فین تک؛
 - ورود به عرصه سرمایه گذاري در بازارهاي مشتقه سهام و كاال؛

 - ورود به عرصه هاي متنوع سرمایه گذاري خارجي جهت 
تنوع بخشــي پرتفوي و استفاده از فرصت هاي بین المللي؛ 
- انجــام مطالعــات و ورود بــه عرصــه ســرمایه گذاري 
در بــورس كاال بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم؛

- جذب منابع و ســرمایه هاي ســرگردان و كسب بازدهي 
مناسب در راستاي استقرار اقتصاد مقاومتي و تقویت بخشهاي 
مختلف تولیــدي و حمایت از كســب و كارهاي نوظهور؛ 
با عنایت به موارد مطروحه فوق امید اســت كه شــركت 
ســرمایه گذاري پردیــس ســال مالــي آتــي عملکرد 
مطلوبتــري در دســتیابي بــه اهــداف درنظــر گرفته 
شــده و كســب ســودآوري و بازدهي باال داشــته باشد.
اهم فعالیت های انجام شــده در سال مورد گزارش
مهــم تریــن فعالیت های انجام شــده به منظــور ایجاد 
زمینه در دســتیابی به اهداف و برنامه های از پیش تعیین 
شــده شركت در ســال مورد گزارش به شــرح زیر است:
- پیش برد اهداف و برنامه اســتراتژیک 5 ســاله شركت؛

- پیگیری اســتراتژی فعال در معامالت ســهام بورســی 
و ثبــت ركوردهــای جدیــد بــرای شــركت در ایــن 
زمینه؛گــزارش دهی بــه موقع به بــورس و رعایت كامل 
شــفافیت اطالعات و حفــظ رتبه اول كیفیت افشــاء و 
اطالع رســانی در بین شــركت هــای ســرمایه گذاری؛
- وصول مبلغ 124/317 میلیون ریال بابت مطالبات مربوط 

به شركت های سرمایه پذیر؛
- پرداخت مبلغ 255/198 میلیون ریال بابت مطالبات سود 

سهامداران؛
- حضور فعال كارشناسان شركت در مجامع شركت های 

سرمایه پذیر؛  - آموزش و ارتقاء دانش كاركنان؛
- تهیه گزارشات متعدد بنیادین و تکنیکال كارشناسی درباره 
شركت ها، صنایع و همچنین مسائل كالن داخلی و جهانی؛
- رویکــرد فعال در مدیریت پرتفوی و اســتفاده از فرصت 
های بازار در بازار افزایشــی ماه های آخر پایان سال مالی؛
- انجام مطالعات كامل جهت ورود به عرصه سرمایه گذاری خارجی؛

- انجام مطالعات جهت ورود به سایر حوزه های نوین سرمایه 
گذاری جهت تنوع بخشــی به پرتفوی سرمایه گذاری ها؛

- تــداوم ســرمایه گــذاری در اوراق بهــادار معامالتــی 
ســکه تمام بــار آزادی )گواهی ســپرده كاالیی ســکه(؛

شفافیت و حسابهای بدون بند در شرکت سرمایه گذاری پردیس
دکتر محسن نامداری اصول سرمایه گذاری را خوب می داند
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مدیرعامل شســتا در آبادان ضمن تقدیر از عملکرد مدیریت شركت نفت ایرانول 
گفت: ایرانول طی ســال های اخیر در اكثر شــاخص ها رشد خوبی داشته است.
رضوانی فــر در شــورای مســئوالن پاالیشــگاه روغن ســازی آبــادان كــه 
بــا حضــور مخدومــی مدیرعامــل تاپیکو برگــزار شــد، گفت: روند رشــد 
ایرانــول در اكثــر شــاخص ها خــوب اســت و بایــد با جدیــت ادامــه یابد.
وی ضمن تقدیر از مدیریت اسحاقی، مدیرعامل ایرانول كه توسعه همه جانبه ای 
را در این شــركت انجام داده اســت، گفت: شــرط بقای هر شــركتی داشتن 
طرح های توســعه ای می باشد و مطمئنا این شــرایط سخت فعلی نیز می گذرد 
و شــركت هایی كه طرح های توسعه ای اجرا كنند در آینده موفق تر خواهند بود.

رضوانی فــر بــر توجــه ویــژه بــه طرح هــای توســعه ای، HSE، توســعه 
همه جانبــه منابــع انســانی و پیگیــری جــدی پرونده های حقوقــی تاكید 
كــرد و خواســتار اســتفاده از روش های نویــن در بازاریابی محصوالت شــد.

وی كاهش خام فروشی روغن پایه در ایرانول با هدف افزایش محصول نهایی و سود 

در سال های اخیر را استراتژی درست و مناسبی دانست و گفت: افزایش سهم بازار و 
افزایش 60 درصدی فروش ریالی ایرانول در 9 ماهه امسال نسبت به سال قبل نشان 
از استراتژی مناسب این شركت است و باید در جهت تداوم این روند گام برداشت.
در این دیدار عیســی اســحاقی، مدیرعامل شــركت نفت ایرانول نیز گزارشی 
از عملکــرد شــركت نفــت ایرانول طی پنج ســال اخیــر ارائــه داد و گفت: 
خوشــبختانه با تدوین اســتراتژی 1404 ایرانول در 9 ماهه ســال جاری بیش 
از 40 درصــد نســبت به ســال قبل روغن موتــور فروخته اســت و این عامل 
باعث افزایش 60 درصدی ســود شــركت نسبت به سال گذشــته شده است.
وی تاكید كرد: طی پنج سال اخیر با برنامه ریزی انجام شده ركورد تولید، فروش، 
صادرات، سود و فروش محصول نهایی را از اول تاسیس ایرانول تاكنون شکسته ایم.
همچنیــن رضوانی فــر، مدیرعامــل شســتا و مخدومــی مدیرعامــل تاپیکو 
امروز)19دی ماه 97( از پاالیشــگاه روغن سازی آبادان و مجتمع صنعتی »بریم« 
كــه پس از 36 ســال تولیــد روغن موتور در آنجــا انجام شــد، بازدید كردند.

مدیرعامل شستا ضمن تقدیر از عملکرد ایرانول: 

ایرانول در اکثر شاخص ها رشد خوبی داشته است 

تاریخچه شركت ایرانول
شــركت ملي نفت ایران در راستاي خصوصي سازي شركتهاي دولتي و سیاست هاي كالن دولت جمهوری اسالمی ایران مبني بر كاهش حجم تصدي گري دولتي 
در حوزه غیر انحصاري و واگذاري امور به بخش خصوصي، با هدف توســعه مشــاركت این بخش در فعالیتهاي اقتصادي و صنعتي، بمنظور افزایش كارآیي ، واحد 
های روغن ســازی پاالیشــگاههای تهران و آبادان را به ســازمان تامین اجتماعي، صندوق بازنشستگی كشوری و آســتان قدس رضوي واگذار نموده است كه این 
واگذاري منجر به تاسیس شركت نفت ایرانول در 11 آذرماه سال 1381 گردید و در بهمن سال 1391 سهام این شركت در فرابورس پذیرفته و عرضه شد. شركت 
نفت ایرانول اكنون در ســه بخش پاالیشــگاه روغن ســازی تهران ، پاالیشگاه روغن سازی آبادان و مجتمع ظرف سازی و بسته بندی به فعالیت خود ادامه می دهد.
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اخبار بانک و بیمه

و  و درآمد«  رتبه بندی شاخص »فروش  براساس 
»بازده فروش« سال 9٦

1 + 1٠ شــركت برتر بیمه ای كشور معرفی شدند
 نتایج بیســت و یکمین ســال رتبه بندی شركت های 
ایرانی نشــان می دهد، در شــاخص »فروش و درآمد« 
ســال96 به ترتیب 10 شركت بیمه آســیا، دانا، البرز، 
پارســیان، پاســارگاد، كوثر، معلــم، كارآفرین، ملت و 
»ما« بهترین های گروه بیمه ای را تشــکیل می دهند. 
بیمه تجارت نو نیز براســاس شــاخص »بهره وری كل 
عوامل« و »بازده فروش« در گــروه بیمه ای، رتبه اول 
را كسب كرد. با توجه به عمومیت فهرست شركت های 
برتر ایران و وجود انواع شركت های تولیدی، خدماتی، 
بیمه ای، سرمایه گذاری و بانک های شركت كننده در این 
رتبه بندی، برای همگن كردن رقم فروش این شركت ها، 
مجموع درآمدهای عملیاتی شــركت لحاظ شده است.
بنابر اعالم مركز رتبه بندی شــركت های برتر سازمان 
مدیریت صنعتی در گروه های صنعتی براساس فاكتور 
»فروش و درآمد« در سال96 در میان بانکی ها، »بانک 
آینــده« به دلیل تغییر در رتبه فــروش به عنوان بانک 
پیشــرو و در میان شــركت های بیمه، شركت »بیمه 
آسیا« رتبه اول گروه بیمه ای را گرفت. شركت بیمه دانا 
نیز با 28046 میلیارد ریال فروش در سال مالی 1396 
با 8 پله صعود با كسب رتبه 43، رتبه دوم گروه  بیمه ای 
را كسب كرد.  شركت بیمه البرز نیز با فروش 25 هزار 
و 367 میلیارد ریالی، پرشی هفت پله ای داشت و رتبه 
خود را از 56 به 49 رساند و در گروه بیمه ای، رتبه سوم 
را كسب كرد. بیمه پارسیان به عنوان بزرگ ترین شركت 
بیمه صددرصد خصوصی كشور با 6 رتبه صعود در بین 
شــركت های برتر كشور رتبه 56 و در گروه بیمه، رتبه 
چهارم را از آن خود كرد. شركت بیمه پاسارگاد در رتبه 
61 گروه صنعتی و رتبه پنجم گروه بیمه ای قرار گرفت و 
شركت بیمه  كوثر با 14 پله ارتقا نسبت  به سال گذشته 
و كسب رتبه 77، برای دومین سال متوالی در بین 100 
شركت برتر كشور قرار گرفت و رتبه ششم گروه بیمه را 
كسب كرد.  رتبه 79 یکصد شركت برتر كشور به بیمه 
معلم اختصاص دارد كه با 19 پله صعود نسبت به سال 
قبل حاصل شده و این شركت بیمه ای را در رتبه هفتم 
گروه بیمه ای ها قرار داده است. رتبه هشتم بیمه ای ها به 
بیمه كارآفرین اختصاص می یابد، جایگاه بیمه كارآفرین 
در میان یکصد شركت برتر رتبه 95 است.  شركت های 
بیمــه ملت و بیمه »ما« نیز به لحاظ شــاخص فروش 
در گــروه بیمه ای ها در رتبه نهــم و دهم قرار گرفتند.

رونمایی از دو طرح جدید ایران زمین
 

بانک ایران زمین همزمان با هشتمین همایش بانکداری 
الکترونیــک و نظام هــای پرداخــت، از دو محصــول 
دیجیتالی خود رونمایی كرد. براســاس این گزارش، در 
محصول كارت هدیه با قابلیت شارژ در هر مکان و زمان، 
مشتریان می توانند با خرید كارت هدیه، در هر زمان و 
مکانی نسبت به شارژ مبلغ دلخواه خود اقدام كنند. در 
محصول ایران زمین بوم نیز این بانک به فین تک ها این 
امکان را می دهد كه از خدمات مالی بانک بهره مند شوند.
 عبدالمجید پورســعید، مدیرعامل بانک ایران زمین در 
این مراســم با بیان اینکه این بانــک مرتبا محصوالت 
جدیدی در اختیار مردم قرار می دهد، افزود:كارت هدیه 
با قابلیت شارژ و ایران زمین بوم دو محصول جدید بانک 

ایران زمین هستند. وی گفت: برنامه و سیاست ما در این 
دوره بر آن است كه با استفاده از امکاناتی كه تکنولوژی 
در اختیار ما قــرار داده محصوالت بانکی جدیدی ارائه 
دهیــم. وی درخصــوص حضور بانــک ایران زمین در 
همایش ها و نمایشگاه ها افزود: هدف ما معرفی طرح های 
جدید و شناســاندن خدمات بانک ایران زمین به مردم 
است تا بتوانند با استفاده از این خدمات ارائه شده ارزش 
افزوده بیشتری برای خود ایجاد كنند. وی افزود: امروز 
دو محصول رونمایی شــده اســت و این روال با تولید 
محصوالت جدید ادامه خواهد داشت. محمود ساوسی 
رئیس اداره كارت و شــبکه پرداخت بانک ایران زمین 
نیز اظهار كرد: در راستای ارائه خدمات و سرویس های 
متناســب با نیاز مشــتریان، بانــک ایران زمین كارت 
هدیه ای با قابلیت شــارژ به مبلغ دلخواه در هر زمان و 
مکان عرضه كرده اســت. ساوسی در ادامه افزود: پیش 
از این، تهیه كارت هدیه با پیچیدگی هایی روبه رو بود و 
بانک ایران زمین با ارائه این كارت مشکالت تهیه كارت 
هدیه را برطرف كرد و مشتریان می توانند این محصول 
را از شــعب بانک ایران زمین انتخاب و از طریق درگاه 
شــارژ هدیه كارت ایران زمین به خود را شــارژ كنند.
در راســتای حمایت از قطعه ســازان صــورت گرفت؛
امضای قرارداد ٤٠٠٠ میلیــارد ریالی بین بانك 

صنعت و معدن و سایپا

مدیر عامل بانک صنعت و معدن اظهار داشت: با اجرایی 
شــدن قرارداد همکاري بین این بانک و شركت سایپا 
150 قطعه ساز كه با این خودروساز همکاری می كنند، 
مي توانند با معرفي سایپا و تأیید وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از 4 هزار میلیارد تسهیالت بانکي استفاده كنند.

در راســتاي سیاســتهاي دولت براي حفظ اشتغال و 
حمایت از تولید ملي، مدیرعامــل این بانک و مدیران 
گــروه ســایپا 28 بهمن ماه قــراردادي بــرای تأمین 
مالــی قطعه ســازان این شــركت به امضا رســاندند.
حســین مهري مدیر عامل و رییس هیأت مدیره بانک 
صنعت و معدن در حاشــیه امضاء این قــرارداد اظهار 
داشــت: مطابق این توافق قطعه ســازانی كه از طرف 
گروه ســایپا به بانک صنعت و معدن معرفی می شوند، 
می توانند به منظور تأمین ســرمایه در گردش خود و 
افزایش توان تولید، تسهیالت دریافت كنند و هدف ما 
این اســت كه شركت هاي خودروسازي همچون سایپا 
كه بخش بزرگي از نیاز كشور را مرتفع مي كنند، بتوانند 
ســطح تولیدات خود را در حد مطلــوب حفظ كنند.
وی افزود: با اجرایی شــدن این قرارداد 150 قطعه ساز 
كه با ســایپا همکاری می كنند 4 هــزار میلیارد ریال 
تســهیالت دریافت خواهند كرد.مهري عنوان داشت: 
كل تســهیالت اختصاص یافته توســط ایــن بانک به 
شركت سایپا بالغ بر 11 هزار و 500 میلیارد ریال است.

مدیرعامل گروه خودروسازی ســایپا نیز ضمن تقدیر 
از بانــک صنعت و معدن بــراي این اقدام ســازنده و 
مؤثر، تصریــح كرد: خریــد قطعات مورد نیــاز گروه 
ســایپا از طریــق این شــركت ها اقدامــي در جهت 
مدیریت زنجیره تأمین اســت و مســاعدت این بانک 
براي ســرمایه در گردش این شركت ها گام مهمي در 
جهت حفظ منافع قطعه ســازان بوده كه منافع سایپا 
و مشــتریان آن در گرو تأمین منافع آنها مي باشــد.
مدیرعامل بانك پارسیان تاكید كرد : لزوم حمایت 

های الزم برای تسریع در اجرایی شدن پروژه های 
پیشران كردستان/ اهتمام ویژه بانك پارسیان برای 
رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار در كردستان

دكتــر پرویزیان، رئیــس كانون بانک ها وموسســات 
اعتبــاری خصوصــی و مدیرعامــل بانک پارســیان 
درجریــان ســفر یــک روزه دكترعبدالناصــر همتی 
رئیــس كل بانــک مركزی به اســتان كردســتان، به 
همراه ایشــان در جلســه شــورای گفتگوی دولت و 
بخش خصوصی این اســتان حضور یافت و به بررسی 
مشکالت ســرمایه گذاران و تولید كنندگان پرداخت.

در این جلســه كــه اســتاندار كردســتان نیز حضور 
داشــت؛ عالوه بر دكتر پرویزیــان، مدیران عامل بانک 
ها، رئیس صندوق توســعه ملی و معاون نظارت بانک 
مركزی  نیز رئیس كل بانک مركزی را همراهی كردند.
همچنین در ادامه این سفر، دكتر پرویزیان، در راستای 
سیاست بازدید ادواری از شعب، از شعبه سنندج بانک 
پارســیان  بازدید كرد و ضمــن گفت وگوی صمیمانه 
بــا همکاران در جریان روند فعالیت و عملکرد شــعب 
قرار گرفت و بر لزوم حمایت های  الزم برای تســریع 
در اجرایــی شــدن پروژه های پیشــران كردســتان 
به منظــور خودكفایی و اشــتغال پایــدار تاكید كرد.

مدیرعامــل بانک پارســیان، در جریان ایــن بازدید با 
تاكیــد بر لــزوم ارایه زنجیــره كامل خدمــات بانک، 
جــذب منابــع ارزان قیمــت و كیفیــت و ســرعت 
ارایــه خدمــات، تــالش و عزم جــدی كاركنــان را 
بــرای ارتقای بیشــتر جایگاه بانک خواســتار شــد.
درلیست  پارســیان  بیمه  جایگاه  مجدد  صعود 

یكصد شركت برتر كشور
ســازمان مدیریت صنعتي باهدف شفاف سازي فضاي 
كسب وكار كشور، ارائه تصویري روشن از جایگاه بنگاه هاي 
اقتصادي و گروه هاي صنعتي مختلف، گسترش رقابت 
بین بنگاه هاي اقتصادي كشور و علمي تر نمودن فضاي 
تصمیم گیري مدیران، »رتبه بندي شــركت هاي برتر 
ایران« را براي بیســت و یکمین سال متوالي آغاز كرد.
در بیســت و یکمیــن همایش معرفي صد شــركت 
برتر كشــور، بیمه پارســیان بــه عنــوان بزرگترین 
شــركت بیمــه صــد در صــد خصوصــي كشــور با 
كــرد. آن خــود  از  را  رتبــه 56  رتبــه صعــود   6

دراین همایش كه روز دوشــنبه 8 بهمن ماه با حضور 
جمع كثیري از مســئولین كشــوري و مدیران ارگان 
ها و ســازمان هاي دولتي و خصوصي كشور در سالن 
همایش هــاي بیــن المللي صدا و ســیماي جمهوري 
اسالمي ایران برگزار شد بر اساس استانداردهاي در نظر 
گرفته شده از سوي سازمان مدیریت صنعتي از جمله 
رشــد فروش، اعتبار در صنعت، اطالعــات مالی، بهره 
وری، عملکرد و سایر شاخص هاي مربوطه بازهم بیمه 
پارسیان در لیست یکصد شركت برتر ایران جاي گرفت.

حضور مجدد در میان یکصد شــركت برتر كشور نشان 
از رشــد روزافزون و اعتبار یک شــركت بیمه دارد كه 
بیمــه پارســیان همــواره نشــان داده از قابلیت ها و 
توانمندي هاي زیادي در تمام زمینه ها برخوردار است.

چقازردی خبرداد:
اقدامات بانك سپه برای خروج از بنگاه داری
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اخبار بانک و بیمه

مدیرعامــل بیمه ایران با اشــاره به ایجاد زیرســاخت 
هــای الزم و تــداركات گســترده شــركت ســهامی 
بیمــه ایــران، از وقــوع انقالبــی شــگرف در بیمــه 
هــای زندگــی بیمه ایــران از ســال آینده خبــر داد.
 آقای پوركیانی رئیس هیات مدیــره و مدیرعامل بیمه 
ایران، در نشســتی خبری به مناسبت چهلمین سالگرد 
پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی كه با حضور نزدیک 
به یکصد خبرنگار، صبح ســه شــنبه 16 بهمن برگزار 
شد، با اشــاره به اینکه برای نخستین بار در این شركت 
حوزه بیمه های زندگی از غیر زندگی جدا شــده و امور 
مربــوط به بیمه های زندگی به صــورت تخصصی دنبال 
می شود، از تشکیل شــورای راهبردی بیمه های زندگی 
در ایــن شــركت و برنامه ریزی های گســترده آن برای 
ایجاد تحــول در فروش و توســعه بیمه هــای زندگی 
خبــر داد و گفت: انقــالب بیمه های زندگــی در بیمه 
ایران آغاز شــده و تا ســال 1400 ادامــه خواهد یافت.
 آقای پوركیانی افزود: افزایش ســهم پرتفوی بیمه های 
زندگی اولویت اصلی شركت سهامی بیمه ایران در سال  
1398 خواهد بود و با توجه به تبلیغات متنوعی كه برای 
معرفی این رشــته صورت داده ایم، انتظار داریم شاهد 

به كارگیری ظرفیت های بومی و محلی تمامی استان ها به 
 منظور رشد قابل توجه در فروش بیمه های زندگی باشیم.

    مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به آمار فروش بیمه های 
زندگی در سال 1397 هم گفت: با اقدامات صورت گرفته 
در بیمه ایران برای اولین بار در این سال شاهد افزایش 42 
درصدی فروش بیمه های زندگی در این شــركت بودیم.
 وی در ادامــه به ســواالت خبرنــگاران پاســخ داد و 
گفــت : برای راننده محور شــدن بیمه شــخص ثالث 
نیــاز به ایجــاد زیرســاخت هــا و اطالعاتی هســت 
كــه ســایر نهادهــا بایــد در اختیــار ما قــرار دهند.
 پوركیانــی اضافه كرد: در گذشــته ضریب خســارت 
بیمــه شــخص ثالث بیمه ایــران حــدود 130 درصد 
بــود كه بــا تدابیر اندیشــیده شــده امســال به 105 
درصــد رســیده و بازهــم كاهــش خواهــد یافــت.   
 پوركیانی با اشاره به اینکه زیان انباشته بیمه ایران از سال 
90 شروع شده است، افزود: از 5200 میلیارد تومان زیان 
انباشته، حدود 3000 میلیارد تومان مربوط به تغییر روش 
ذخیره گیری و حدود 3100 میلیارد تومان هم مربوط به 
زیان بیمه شخص ثالث بوده است. این زیان انباشته ناشی 
از شفاف سازی است كه بیمه ایران درپیش گرفته است.

مدیرعامل بیمه ایران خبر داد:
انقالب در بیمه های زندگی در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب

بانك سپه تمام ســهام خود در شركت سرمایه 
گذاری امید را به مزایده گذاشت 

مدیرعامــل بانک ســپه گفت: این بانک در راســتای 
اجرای تاكیدات مقام معظم رهبری و سیاستهای دولت 
مبنی بر خــروج از بنگاه داری تمامی ســهام خود در 
شــركت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید را از طریق 
مزایــده در بورس اوراق بهادار تهــران واگذار می كند.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی بانک ســپه، محمد 
كاظــم چقــازردی ضمــن اعالم خبــر فــوق، افزود: 
ســهم كل بانــک ســپه از شــركت گــروه مدیریت 
ســرمایه گذاری امیــد در قالب 21 میلیــارد و 129 
میلیون ســهم با قیمــت پایه هر ســهم 9320 ریال 
در بــورس اوراق بهــادار تهران عرضه شــده اســت.
رئیس هیئــت مدیره بانک ســپه خاطرنشــان كرد: 
متقاضیــان 30 میلیــارد ســهام پایه شــركت گروه 
مدیریــت ســرمایه گــذاری مــی توانند با شــرایط 
یکجــا نقــد و یا نقــد و شــرایطی 43/70 از ســهم 
بانــک ســپه در ایــن شــركت را خریــداری كنند.
كاهش تلفات جاده ای یا افزایش ایمنی جاده ها 

وظیفه حاكمیت است

»یونس مظلومی« مدیر عامل بیمه تعاون و عضو انجمن 
حرفه ای صنعت بیمه درباره اخذ عوارض از صنعت بیمه 
به خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشــت: در همه جای 
دنیا كاهش تلفــات جاده ای یا افزایش ایمنی جاده ها 
وظیفه حاكمیت است و نباید هزینه های چنین مواردی 
را در قالــب حق بیمه به بیمه گــذاران تحمیل كنیم.
بیمه شــخص ثالث در شرایطی در صدر فهرست رشته 
های زیانده صنعت بیمه قرار دارد كه حدود 30 درصد 
از حــق بیمه دریافتــی از آن بابت عــوارض و مالیات 
از دســت می رود تــا صرف امــور حاكمیتی همچون 
امدادرسانی به مصدومان و كاهش سوانح جاده ای شود.
** كاهش تلفــات جاده ای وظیفه حاكمیت اســت

»یونــس مظلومی« مدیــر عامل بیمه تعــاون و عضو 
انجمــن حرفه ای صنعــت بیمه دربــاره اخذ عوارض 
از صنعــت بیمــه به خبرنــگار اقتصادی ایرنــا اظهار 
داشــت: واقعیــت اینکــه در همه جــای دنیا كاهش 
تلفــات جاده ای یــا افزایش ایمنی جــاده ها وظیفه 
حاكمیــت اســت و نباید هزینه هــای چنین مواردی 
را در قالــب حق بیمه به بیمه گــذاران تحمیل كنیم.
مدیرعامــل بیمــه تعــاون تاكید كرد: بــا اصل وجود 
چنین عوارضی در صنعت بیمــه مخالفم زیرا در همه 
جــای دنیا عــوارض بــر كاالها و خدماتــی وضع می 
شــود كه حاكمیت می خواهد بــا افزایش قیمت تمام 
شــده آن، تقاضــا بــرای مصــرف آن را كاهش دهد.

بانك آینده؛ رتبه هشتم در بین صد شركت برتر 
ایران، رتبه چهارم از نظر شــاخص ارزش افزوده و 
انتخاب به عنوان شركت پیشرو ایرانی در سال 1397
ســازمان مدیریــت صنعتــی ایــران، از ســال 1377، 
رتبه بنــدی شــركت های برتــر ایــران را هــر ســاله

)IMI -100( انجام داده اســت. این رتبه بندی، با فراهم 
نمودن آمار و اطالعات شــفاف و بررســی مســتندات 
مربوط؛ ضمن ترسیم فضای روشــن تر از اقتصاد كشور، 
شــناخت و درک دقیق تری از مقیاس، ساختار و سالمت 
مالی و اقتصادی بنگاه های بزرگ كشــور را ارائه می دهد.
 در بیســت و یکمین ســال رتبه بندی سازمان مدیریت 
صنعتی ایران در ســال 1397، بانک آینده موفق شد؛ به 
مانند سال 1396، براســاس روند رشد چهار ساله اخیر؛ 
مجدداً به  عنوان یکی از شــركت های پیشــرو در ایران، 
انتخاب گردد. مضافاً این كه از نظر شاخص میزان فروش 
و درآمد، به رتبه هشــتم )8( در ســال جاری ارتقا یافته 
و هم چنین از نظر شــاخص ارزش افزوده )سهم بانک از 
تولید ملّی و میزان اثرگذاری آن در اقتصاد كشــور(، رتبه 
چهارم )4( را در بین صد شركت برتر ایران، كسب نماید.
  در مراسمی كه به همین منظور توسط سازمان مدیریت 
صنعتی، در روز دوشنبه به تاریخ 1397/11/08 در سالن 
همایش های بین المللی صدا و سیمای ج.ا.ایران، با حضور 
جمعی از مســئوالن و مدیران شــركت های برتر برگزار 
گردیــد؛ لوح و تندیس مربوط به بانک آینده، اهدا شــد. 
امضاي تفاهمنامه بیمه البرز و هالل احمر براي تجهیز 
مدارس سیستان و بلوچستان به سیستم گرمایشي
با حضور مدیرعامل بیمه البرز و رییس سازمان داوطلبان 
جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمي ایران،  تفاهم نامه 
تجهیز یکصد كالس درس مدارس اســتان سیســتان و 
بلوچستان به سیستم گرمایشي ایمن از محل بودجه تهیه 

هدایاي نوروزي و انتشار سررسید شركت بیمه البرز ،امضا شد. 
مدیرعامــل بیمه البرز در آیین امضــاي این تفاهم نامه 
اظهار داشت: شــركت بیمه البرز در راستاي ایفاي نقش 
مسوولیت اجتماعي خود طي سال هاي گذشته با همکاري 
و هماهنگي موسســات خدمات اجتماعي و امدادرسان 
همچون هالل احمر و ســازمان بهزیستي به استان هاي 
محروم و افراد نیازمند خدمت رســاني كرده اســت كه 
سال جاري با توجه به حادثه تلخ آتش سوزي در یکي از 
مدارس استان سیستان و بلوچستان كه به دلیل نا ایمن 
بودن سیستم گرمایشي متاسفانه منجر به فوت چند تن از 
دانش  آموزان شد، شركت بیمه البرز اقدام به تجهیز یکصد 
كالس درس این استان به سیستم گرمایشي ایمن كرد.

سید رســول تاجدار،  افزود: این اقدام با همکاري سازمان 
داوطلبــان جمعیت هــالل احمر انجام خواهد شــد و 
شركت بیمه البرز بودجه انتشــار سررسید و تهیه اقالم 
و هدایاي نوروزي خود را به تجهیز 40 مدرســه و یکصد 
كالس درس به سیســتم گرمایشي ایمن اختصاص داد. 
رییس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر جمهوري 
اســالمي ایران نیز در آیین امضاي تفاهم نامه ما بین این 
ســازمان و بیمه البرز به منظور تجهیز مدارس اســتان 
سیستان و بلوچستان به سیستم گرمایشي ایمن،  گفت: 
همیشه شركت بیمه البرز پیشتاز خدمات رساني به مناطق 
محروم كشور بوده است و سال گذشته نیز این شركت به 
عنوان اولین بنگاه اقتصادي، داوطلب كمک و امدادرساني 
به آسیب دیدگان زلزله منطقه غرب كشور شد و جمعیت 
هالل احمر را در تهیه سبد غذایي زلزله زدگان یاري رساند.
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بیمه ملت برنامه افزایش ســرمایه را در دســتور كار دارد. مدیرعامل بیمه ملت 
البتــه با تایید این موضــوع تاكید دارد: ظرفیت قبولــی اتکایی افزایش می یابد 
و بــرای اســتفاده از این مجــوز با بیمه گــران خارجی در حال مذاكره اســت. 
علــی صالحی نــژاد در قامت مدیرعاملــی بیمه ملت از تصمیم هــای جدید در 
این شــركت خبــر داد. طبــق گفته های وی بــه زودی برای تقویت ســاختار 
مدیریت و بدنه كارشناســی تغییراتی در تركیب نیروی انســانی بیمه ملت داده 
می شــود، همچنین تمام خدمات بیمه ملت از طریــق كارت اعتباری به فروش 
می رســد و برای قبولی اتکایی با شــركت های جدید روسی مذاكره شده است.
صالحی نژاد كه بعد از تغییر مدیریتی شــهریور ســال 95، از بیمه ملت جدا و 
به ســمت مدیرعاملی لیزینگ بانک مسکن منصوب شــد، پاییز امسال با رفتن 
ابراهیم پور؛ مدیرعامل ســابق به هلدینگ ملت، از ســوی ســهامداران به عنوان 
مدیرعامل بیمه ملت انتخاب شــد. صالحی نــژاد كه تجربه و تخصص مالی دارد 
جزو پیشگامان اجرای اســتانداردهای بین المللی گزارشگری IFRS در صنعت 
بیمه و موافقان تفکیک صورت های مالی بیمه های زندگی از غیرزندگی اســت.

البته صالحی نژاد در نخستین مصاحبه كوتاه خود در بدو انتخابش گفته بود: هركسی 
همسو با سیاست های بیمه ملت و درجهت توسعه آن گام بردارد، می تواند به كار 
خود ادامه دهد. او بار دیگر بر این موضوع تاكید كرد و گفت: بیمه ملت در سه سال 
گذشته تبدیل به صادركننده كارشناسان مجرب به سایر شركت های بیمه شده بود.

وی بــا بیــان اینکه بیمــه ملت با چنــد چالش جــدی مواجــه و برنامه های 
ترمیمی بــرای رفع ایــن چالش ها تدوین شــده اســت، یادآورشــد: تركیب 
پرتفــوی ناهمگون بیمه ملت یکی از چالش های كنونی آن اســت؛ به طوری كه 
بایــد ســهم بیمه های شــخص ثالــث و درمان تکمیلــی درآن كاهــش یابد 
و ســهم رشــته های با ضریب خســارت پایین رشــد صعودی داشــته باشد.

وی با تاكید اینکه رشته های ثالث و درمان ویترین شركت ها محسوب می شوند، 
گفت: به موازات كاهش سهم رشته های زیان ده، طرح های نوینی برای محصول ها و 
پوشش های جدید در بیمه های درمان در دست بررسی است تا روند ضریب خسارت 
آن سیر نزولی داشته باشد زیرا اعتقاد دارم بیمه های درمان آینده خوبی خواهد داشت.

مدیرعامــل بیمــه ملــت بــا تاكیــد بــر ورود این شــركت به ســبد خرید 

خانوارهــا و پوشــش های نویــن بــرای اعضــای خانــواده از تمركــز بیمــه 
ملــت بر توســعه بیمه هــای خرد خبــر داد و گفــت: طبق برنامــه ای مدون 
شــبکه فروش ملــت توانمندتــر از گذشــته در بــازار فعالیت خواهــد كرد.

صالحی نــژاد با بیــان اینکه دوره هــای آموزشــی حرفه ای و كاربــردی برای 
شــبکه فروش در حال برگزاری اســت، گفت: اینک 52 درصــد از حق بیمه ها 
در ســتاد و 48 درصــد آن توســط شــبکه نمایندگی تولید می شــود كه در 
نظــر داریــم این تركیب به صــورت تولید 80 درصدی شــبکه فــروش تغییر 
یابــد كه اجــرای این طــرح نیازمند دارا بودن شــبکه توانمند فروش اســت.

وی درباره كارت اعتباری كه محصولی انحصاری در بیمه ملت است به صراحت 
گفت: دســتیابی بــه طرحی جامع ماننــد كارت اعتباری بیمه ملت در ســایر 
شركت های بیمه شاید چند سال دیگر اتفاق بیفتد. او از مذاكره با فروشگاه های 
بــزرگ پایتخت خبــر داد و گفت: به منظور تقویت قــدرت خرید مردم در نظر 
داریــم فروش تمام خدمات بیمه ملت در قالب كارت های اعتباری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه دارایی های بیمه ملت دارای ارزش افزوده خوبی اســت، یادآور 
شــد: برای زمین كیش تصمیم های جدیدی اتخاذ شــده كه برای اجرای آن در 
حال مذاكره با سازمان منطقه آزاد كیش هستیم. مدیرعامل بیمه ملت از افزایش 
سرمایه شركت در سال 98 خبر داد و گفت: سرمایه بیمه ملت به 450 میلیارد 
تومان می رسد و ظرفیت قبولی اتکایی افزایش می یابد و برای استفاده درست از 
این مجوز با بیمه گران خارجی مانند شركت های روسی در حال مذاكره هستیم.
صالحی نژاد درباره تحقق ســود پیش بینی شده در9 ماهه امسال گفت: به لطف 
تسعیر نرخ ارز سودی بیش از سود پیش بینی شده محقق شده است، اما به دنبال 
آن هســتیم سودآوری ها از محل سرمایه گذاری ها باشد و با توجه به شرایط بازار 
سرمایه و آینده بورس امیدوارم سودآوری ها از محل سرمایه گذاری ها محقق شود.

وی از تفکیک صورت های مالی بیمه های زندگی از غیرزندگی در بیمه ملت خبرداد 
و گفت: هرچند دانش فنی IFRS هنوز در كشــور وجود ندارد، اما ساختارمالی 
و بدنه كارشناســی بیمه ملت این آمادگی را دارد تا اســتاندارد بین المللی چهار 
و هفــده IFRS را اجرا كنــد. صالحی نژاد در خاتمه تاكید كرد: شفاف ســازی 
صورت های مالی الزمه همکاری با بیمه گران خارجی است و گریزی از آن نیست.

تشریح برنامه های توسعه ای » ملت «
گفت و گو با مدیرعامل جدید بیمه ملت
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مراسم معارفه  افق كوروش پیش از عرضه اولیه سهام در بورس، با تشریح آخرین وضعیت مالی و عملکردی 
درباره چشم انداز، اهداف كالن، پیش بینی سود هر سهم سال 97، ریسک ها و تمهیدات برگزار شد.

در پی درج نامِ این شــركت به عنوان نخستین فروشــگاه زنجیره ای در سامانه معامالت بورس، 
جلســه معارفه افق كوروش روز دوشنبه 10 دی ماه در سالن دریای نور هتل پارسیان استقالل و 
با حضور آقایان علی ابراهیمی نماینده ســهامدار عمده و رئیس هیات مدیره، امیرخسرو فخریان 
مدیرعامل، حسین صبوری قائم مقام مدیرعامل، مسعود گودرزی نائب رئیس هیأت مدیره، هادی 
قانعی عضو هیأت مدیره، معاونین و مدیران افق كوروش در جمع فعاالن بازار ســرمایه برگزار شد.

در این مراسم علی ابراهیمی رئیس هیأت مدیره و امیرخسرو فخریان مدیرعامل شركت فروشگاه های 
زنجیره ای افق كوروش به تشریح گزارشات مالی، سهم فروش محصوالت و اهداف كالن، پیش بینی هر 
سهم سال جاری، ریسک ها و تمهیدات برای عالقه مندان به سرمایه گذاری در بازار سرمایه پرداختند.

در ابتدای این مراسم، علی ابراهیمی رئیس هیأت مدیره شركت فروشگاه های زنجیره ای افق كوروش 
و نماینده سهامدار عمده با اعالم آنکه افق كوروش از شركت های زیر مجموعه گروه صنعتی گلرنگ 
اســت، گفت: گروه صنعتی گلرنگ با بیش از 18 هزار پرسنل در حوزه های مختلف از بزرگترین 
شركت ها در بخش خصوصی محسوب می شــود كه با توجه به دیدگاه برد-برد ، سیاست رشد 

صنایع و شــركت های زیرمجموعه را در دستوركار خود قرار داده 
است و امیدواریم بتوانیم این دیدگاه را به »همه بُرد« تبدیل كنیم.

وی به ســهم 350 هزار میلیارد تومانی بازار خرده فروشــی ایران 
در ســال جاری اشــاره كرد و این ســهم بزرگ از بازار را نشانگر 
وجود فرصت های رشــد در آینده عنوان نمود و افزود: هم اكنون 
فروشــگاه زنجیره ای افق كوروش به عنوان بزرگترین فروشــگاه 
زنجیره ای كشــور در جایگاه برتر بازار خرده فروشــی قــرار دارد.

رئیس هیات مدیره شركت فروشگاه های زنجیره ای افق كوروش اعالم 
كرد: بررسی 250 شركت اول صنعت فروشگاه های زنجیره ای دنیا 
نشان می دهد كه بیش از 65 درصد شركت ها در سطح بین المللی 
فعالیت دارند و حدود 22 درصد از درآمد خود را از فعالیت های خارجی 
كسب می كنند و از میانگین رشدی در حدود 4.8 درصد برخوردارند.
وی از رشد عملیاتی 80 درصدی فروشگاه زنجیره ای افق كوروش 
در دو ســال گذشــته خبر داد و ابراز امیدواری كرد كه با همراهی 

ســهامداران و در پی رشد فزاینده و حمایت از سهم، كسب ســود برای سهامداران داشته باشیم.
نماینده ســهامدار عمده شــركت فروشــگاه های زنجیره ای افق كوروش همچنین از آمادگی 
شــركت هــای زیرمجموعه گــروه صنعتی گلرنــگ بــرای ورود به بازار ســرمایه خبــر داد.
در ادامه این مراســم، امیرخســرو فخریان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شــركت فروشــگاه 
هــای زنجیره ای افق كوروش به ارائه گزارشــی از فعالیت های جاری و اطالعات مالی شــركت 
پرداخت و گفت: این شــركت در تاریخ 17 شــهریور ســال 88 با ســرمایه اولیــه 10 میلیون 
تومــان به ثبت رســید و هم اكنون ســرمایه شــركت، پــس از آن در چهار مرحلــه افزایش 
ســرمایه از محل مطالبــات ســهامداران و آورده نقدی به 100 میلیارد تومان رســیده اســت.

وی اضافــه كــرد: اولیــن فروشــگاه همــواره تخفیف افــق كــوروش در آذر ماه ســال 92 به 
بهــره برداری رســید و در حال حاضر تعداد شــعب فروشــگاه، بــه 1142 فروشــگاه، 15 انبار 
خشــک و 10 انبار ســرد در 31 اســتان كشــور رســیده اســت كه هم اینک با احتســاب 
شــعب فرانچایز، حــدود 8 هزار نیروی انســانی در این مجموعه مشــغول فعالیت هســتند.
مدیر عامل شركت فروشگاه های زنجیره ای افق كوروش از برنامه ریزی های الزم برای دستیابی به یک 
هزار و 900 شعبه تا پایان سال 99 خبر داد و گفت: افتتاح 4 هزار شعبه تا سال 1404 از  برنامه های بلند 
مدت شركت است و پیش بینی می شود از این تعداد 2580 فروشگاه به صورت فرانچایز راه اندازی شوند.

بــه گفتــه وی، تنهــا شــركتی كــه فرانچایــز )اعطــای نمایندگــی( را بصــورت دقیق و 
علمــی عملیاتــی كــرده، شــركت فروشــگاه هــای زنجیــره ای افــق كــوروش اســت.

فخریان بر تاكیدات صورت گرفته از سوی دولت و اصناف بر توسعه شعب فروشگاه های زنجیره ای به صورت 
فرانچایز اشاره كرد و افزود: همواره به دنبال آن بودیم كه مجموعه به یک بلوغ قابل قبولی دست پیدا كند 
كه كسب و كار را به صورت فرانچایز بطور جدی پیگیری كند و در همین راستا اولین فروشگاه فرانچایز 
در تاریخ 2 اردیبهشت 96 افتتاح شد و هم اكنون 185 شعبه افق كوروش به صورت فرانچایز فعال است.
مدیر عامل فروشگاه های زنجیره ای افق كوروش در ادامه گفت: سهم بازار FMCG در سال 96 حدود 
248 هزار میلیارد تومان  بوده است كه این سهم در سال 97 به 348 هزار میلیارد تومان رسیده و برآوردها 
نشان می دهد كه در سال 98 به 400 هزار میلیارد تومان و در سال 99 به 444 هزار میلیارد تومان می رسد.

وی به میزان فروش افق كوروش در فاصله ی سال های 96 تا 97 و پیش بینی سال های98 و 99 اشاره 
كرد و افزود: فروش شركت در سال 96 حدود 2900 میلیارد تومان بوده و در سال 97  به 5300 میلیارد 
تومان رسیده و برآورد ما نشان می دهد كه برای سال 98 حدود 8800 میلیارد تومان و در سال 99 به حدود 

13 هزار میلیادر تومان خواهد رسید كه با این اوصاف سهم شركت از بازار نزدیک به 3 درصد می شود.  
فخریان در ادامه نحوه تخفیف گذاری كاال در فروشــگاه های زنجیره ای را مورد اشــاره قرار داد و 
گفت: تمام قدرت فروشگاه های زنجیره ای در بحث زنجیره تامین كاال قرار دارد كه ما در فروشگاه 
های افق كوروش توانستیم یک سبد كاالی بهینه تعریف كنیم و بین 2500 تا 3هزار قلم كاالی 
تند گردش را به مشــتریان خود عرضه كنیم، بر همین اســاس از این طریق كاالهای مورد نیاز را 
در حجم باال و قیمت و كیفیت مطلوب بدون واســطه از تامین كنندگان خریداری می كنیم و از 
طریق سیستمی كه در انبار و لجستیک مستقر شده، كاالها را بصورت بهینه و بی واسطه به شعب 
ارسال می نماییم و از محل مبلغ صرفه جویی شركت، تخفیفات خوبی به مشتریان ارائه می دهیم.
مدیرعامل فروشــگاه هــای زنجیره ای افق كــوروش ای نکتــه را بیان كرد كه حــدود 2700 
قلم كاال در فروشــگاه های زنجیره ای افق كوروشــموجود اســت و ســبد كاالی فروشــگاه از 
44 درصــد كاالهای خوراكی خشــک، 30 درصد محصــوالت یخچالی، 19 درصد آرایشــی، 
بهداشــتی و شــوینده و 4 درصد نوشیدنی ها و 3 درصد ســایر محصوالت تشکیل شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به معرفی  باشگاه مشتریان افق كوروش پرداخت و گفت: مشتریان 
از طریق نرم افزار باشگاه مشتریان می توانند عالوه بر تخفیفات معمول فروشگاه های زنجیره ای، 
بوسیله امتیازات ذخیره شده از خدمات واحدهای خدماتی و رفاهی 
طرف قرار داد با تخفیفات در نظر گرفته شــده بهره مند شــوند.
فخریان به سهم 10 درصدی فروشگاه های زنجیره ای از بازار خرده 
فروشی اشاره كرد و سهم »افق« را در سال 95 كمتر از یک درصد 
ذكر كرد كه در ســال گذشته این سهم به 1.17 درصد و در سال 
جاری به 1.52 درصد رسیده است كه بر این اساس برنامه افزایش 
این ســهم به 3 درصد تا ســال 1400 در دســتور كار قرار دارد.
مدیرعامل افق كوروش از مزیت این شركت را در سیستمی بودن 
مراحل خرید، سفارش گزاری و فروش عنوان كرد كه با روش سیستمی، 
موجودی كاال كنترل شده و مدیریت سفارش گذاری بهتر انجام می 
شود و البته از بزرگترین افتخارات ما این است كه افق كوروش توانسته 
برنامه خرید سال آینده خود را برای تأمین كنندگان تدوین كند.
وی بر ضرورت تقویت زیر ســاخت های IT به منظور دستیابی 
به چشــم انداز حضور در بین 250 شــركت برتر دنیا تاكید كرد 
 Microsoft dynamics Ax و افزود: حدود یک ســال و نیم اســت كه برای اســتقرار نرم افزار
تــالش می كنیم و امروز با افتخار اعالم می داریم كه افق كوروش به عنوان بزرگترین فروشــگاه 
زنجیره ای كشــور توانسته اســت آن را در ایران پیاده ســازی كند و در مرحله توسعه قرار گیرد.

فخریان سایر مزیت های افق كوروش را چنین توصیف كرد: ایجاد پرتال منابع انسانی و استخدام 
بصورت یکپارچه، ایجاد پرتال جهت ارتباط مســتمر با تامین كنندگان،ایجاد پرتال آرشیو اسناد 
و ایجاد پرتال بازرســی و استفاده از برخی مشتریان به عنوان مشتریان امین كه در بحث بازرسی 
به ما كمک می كنند از دیگر مزایای رقابتی این شــركت اســت كه می توان به آن اشــاره كرد.

وی افــزود: در تــالش هســتیم كــه نــرم افزارهــای موبایلــی شــركت را ارتقا دهیــم تا از 
ایــن طریــق آمــوزش همــکاران و ارتقــاء خدمــات باشــگاه مشــتریان را دنبــال كنیم.
مدیرعامــل شــركت فروشــگاه هــای زنجیــره ای افــق كــوروش در ادامــه ســودآوری، 
افزایش ســهم بــازار، زنجیره تامیــن، تولید چابک اســتاندارد و مــدرن، حضــور در بازارهای 
بیــن المللــی و توســعه فــروش اینترنتــی را از دیگر اهــداف كالن شــركت عنــوان كرد.

فخریان گفت: این فروشگاه در سال 94 مبلغ 553 میلیارد تومان، در سال 95 مبلغ 1.6 هزار میلیارد تومان، 
درسال گذشته 2،9 هزار میلیارد تومان و در 6 ماهه سال جاری  2.15 هزار میلیارد تومان فروش داشته 
و پیش بینی می شود با توجه به اینکه اكثر خریدها در 3 ماهه پایانی سال انجام می شود، تا پایان سال 
جاری به مجموع درآمد فروش 5.3 هزار میلیارد تومانی دست پیدا كنیم كه با این حساب برای سال 98 
مبلغ 8.8 هزار میلیارد تومان و برای سال 99 مبلغ 12.9 هزار میلیارد تومان درآمد فروش برآورد می شود.
وی همچنین درخصوص ســود عملیاتی شــركت اظهار داشت: در ســال 94 مبلغ 2،4 میلیارد 
تومان، ســال 95 مبلغ 28.2 میلیارد تومان و سود عملیاتی ســال گذشته 80،4 میلیارد تومان 
بوده و در 6 ماهه ســال جاری به حدود 110 میلیارد تومان رســیده كه پیش بینی می شــود 
تا پایان ســال با رشــد 315 درصدی نســبت به ســال گذشــته به 334 میلیارد تومان برسد.

مدیرعامل شــركت فروشــگاه های زنجیره ای افق كوروش در پایان از پیش بینی كســب سود 
خالص 274.8 میلیارد تومانی تا پایان ســال جاری خبر داد و گفت: در 6ماهه نخست سال 91.7 
میلیارد تومان محقق شــده است، میزان سود هرسهم سال جاری نیز 2748 ریال برآورد شده كه 
درصورت تحقق نســبت به 684 ریال در ســال 96 رشــد 302 درصدی را به  ثبت می رســاند.
در پایــان ایــن مراســم اعضای هیــأت مدیــره و معــاون مالــی و اقتصادی شــركت برای 
شــفاف ســازی هر چه بیشــتر اطالعــات، به ســواالت فعــاالن بازار ســرمایه پاســخ دادند.

افق کوروش آمد ، چه خوش آمد
استقبال از معارفه اولین فروشگاه زنجیره ای در بورس تهران
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سیمان ساروج بوشهر برترین در صادرات
راهکارهای دکتر هانی دیزبند برای درمان درد صنعت سیمان
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این روزهــا آوای درد در پیکره صنعت و صنعتگر پیچیده 
و همگان نــاالن زوضعیــت موجود هســتند ولی كمتر 
كسی پیدا می شــود كه راه برون رفت از تنگنا ارائه دهد. 
پس از نیم قرن شــنیده های مدیران این مهم همواره در 
ذهنم نقش پررنگ تری دارد كه مدیران آنان هســتند كه 
چون حکیم درمــان درد می كنند نه گله تنها از وضعیت 
نابســامان موجود. به روز مجمع شــركت سیمان بوشهر 
مدیرعامل جوان و خوشــفکر و ادب دان در كوتاه كالم هم 
دردهای حادث شده و هم درمان درد صنعت سیمان را به 
تفصیل تشریح فرمود. وی پیشنهاد داشتبه عنوان مثال بیائید 
بجای فوالد از بتون استفاده كنید كه قیمت فوالد نسبت به 
سیمان ده برابر اســت و در دنیا هفت برابر، بیایید از جاده 
های بتنی بجای آسفالت بهره ببریم و در صادرات تسهیل را 
راس امور بدانیم. بیاید بر قیمت ارزان ترین محصول فرآوری 
درصدی معقول بیافزاییم و...كه اگر این گفته های علمی وی 
را به عمل ببریم شک نکنید به اندک زمان دوباره رونق در 
صنعت سیمان جایگاه خود را رنگین تر خواهد یافت. ریاست 
مجمع با جناب احمدزاد اصل بود كه ادب كالمش و حرمت 
به قلمش زبان زد خاص و عام است و در آخر آنکه به راستی 
مجمع ساروج بوشــهر یک آكادمی برای آموختن ها بود.
مجمــع عمومی عادی ســالیانه شــركت بیــن المللی 
ســاروج بوشهر)ســهامی عام( مــورخ 1397/11/28 در 
محــل هتل بــزرگ ارم- ســالن نگین تشــکیل گردید. 
در ایــن مجمع كه با حضــور 82/65 درصد ســهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان 
بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاســت مجمــع برعهــده آقــای  محمد علي 
احمــدزاد اصل بود، كه آقای رضا اســماعیلي و خانم ژیال 
ســماواني  در مقام نظــار اول و دوم و آقای امیر مســعود 
امیــر ارجمندي به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1397/09/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
ســود 450 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
اجــازت می خواهیم از میزبانی شایســته و احترام به قلم 
توســط دكتر دیزبند ، جناب روحانی ، ارجمندی و دیگر 
دســت اندركاران ارشد كشور از مالی و امور سهام تا روابط 
عمومی و اداری نهایت قدردانی و تشــکر را داشته باشیم.

ارزش آفرینی هایی سال 1397
همانطوریکه مســتحضرید فعالیت در بازارهای صادراتی و 
رقابت با تولیدكنندگان خارجی نیاز به استفاده از روشهای 
بدیــع و تواناییهای ویژه، ســرعت و دقت در شناســایی 
تاكتیکهــا و تصمیم گیــری به موقع دارد. برای انبســاط 
خاطر ســهامداران عزیز باید عرض شود در این شرایط در 
سال مالی 97 با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی كشور 
بخصوص بخش صنعت سیمان كه بسیاری از كارخانه های 
با نصف و یا كمتر از نصف ظرفیت مشــغول به كار بوده اند 
شركت بین المللی ســاروج بوشهر با تصمیم گیری های 
درست مدیریت ارشد سازمان با صد درصد ظرفیت تولید 
و فروش از معدود شــركت های موفق در این زمینه بوده 
اســت در این راستا به بخشــی از این ارزش آفرینی ها كه 
در سال مالی 1397 انجام گرفته به شرح زیر می پردازیم. 

1- تركیب هزینه های شركت با احتساب هزینه های مالی 
بصورت 45 درصد ثابت و 55 درصد متغیر می باشــد در 
این شــرایط منطق اقتصادی حکم می كند میزان تولید و 
تحویل در جهت كاهش قیمت تمام شــده و متناســب با 
بازار بالقوه مدیریت شود در این راستا با برنامه ریزی انجام 
شده تولید كلینکر شركت در سال 97 معادل 1/761/117 
تن و تولید ســیمان معــادل 408/523 تن بوده اســت.
2- افتتاحه پروژه انتقال كلینکر توسط نوار نقاله از زیر سیلوهای 
صادراتی تا اسکله و كشتی و ثبت ركورد بارگیری روزانه 20 
هزار تن كه در منطقه خاورمیانه منحصر به فرد می باشد

3- یکی از دغدغه های عمده شركتهای سیمانی در زمینه 
صادرات قیمت آن بوده كه متاســفانه در سالهای اخیر به 
شــدت افول نموده شركت بین المللی ســازوج بوشهر با 
تقویت بخش صــادرات و بازاریابی بصورت حرفه ای موفق 
به افزایش نرخ فروش صادرات كلینکر گردیده اســت كه 
این قدم اول در افزایش قدرت نقدینگی شركت می باشد.
4- در سال جدید مالی عالوه بر تقویت بازارهای گذشته بازارهای 
جدید به زمره مشتریان محصوالت شركت اضافه گردیده است.
5- بهره برداری از پروژه اب شیرین كن با حجم 1200 متر 

مکعب در شبانه روز با استفاده از تکنولوژی اسمز معکوس 
)RO( بصــورت نیمه دریایی كه باعــث صرفه جویی 63 
درصدی در هزینه های آب مصرفی كارخانه گردیده است.

6- در اجرای مصوبه بانک ملی طی نامه شماره 40299 به 
تاریخ 96/03/25 در بهره منــدی از مزایای ماده 20 قانون 
رفع موانع تولید منجر به ریالی شدن وام فوق گردیده است.

مبلغ كل بدهی شــركت پس از انجام محاسبات براساس 
مفــاد بندهــای مصوبــه تــا پایــان 1397/06/30 مبلغ 
1/350/924/898/915 ریال پس از كســر علی الحســاب 
پرداختــی )79/000/000/000 ریال( می باشــد ضمنا از 
تاریخ پرداخت علی الحســاب تا پایان 1396/3/31 به نرخ 
15 درصد مصوبه سود آن محاســبه و در پایان قرارداد در 
زمان تســویه كســر گردیده پس از اجــرای مصوبه عالوه 
بر مابــه التفاوت نرخ مصوبــه با نرخ ارز مرجــع به میزان 
414/538/699/126 ریــال كه از داراییها كاســته شــده 
است براســاس استاندارد هزینه استهالک محاسبه شده از 
تاریخ اجرای اصالحیه اســتاندارد 16 )از تاریخ 1391/7/1 
لغایــت 1396/03/31 ( بــه مبلــغ 115/710/068/359 
ریال نیز از حســاب ذخیره استهالک برگشت داده شده و 

به حســاب درآمدهای غیرعملیاتی منظور گردیده است.
7- دریافت مصوبه وام سندیکایی پی ال سی لندن كه این وام 
در سال 1387 به میزان 24 میلیون یورو دریافت شد نرخ سود 
وام 6 درصد بعلوه نرخ یوروبور بوده همچنین نرخ جریمه تاخیر 
3 درصد بوده كه به دلیل مشکالت نقدینگی شركت نتوانسته 
بود اقساط اولیه كه در شش قســط بوده است را پرداخت 
نماید پس از پیگیری های متمادی در پایان ســال 1395 
بانک پی ال سی موافقت نمود كه تسهیالت فوق به صورت 
بازپرداخت شش ساله استمهال گردد با شرایط پرداخت یک 
سوم كل وام در سه سال اول و دو سوم وام در سه سال دوم 
همچنین كلیه جرایم از سال 2015 میالدی تاكنون مورد 
بخشودگی قرار گرفته اســت )به میزان 2/100/000 یورو(
8- پرداخت 1/569/273/248/394 ریال تسهیالت در سال 

مالی 1397
9- طی سال مالی 96 كنترلهای داخلی شركت تقویت به 
گونه ای كه هزینه های دوباره كاری و خطا در همه بخشهای 

شركت كاهش و چابکی شركت افزایش یافته است.
10- در ســال مالی 1397 شــركت بین المللی ســاروج 
بوشــهر به عنــوان صادركننــده نمونه كشــور در زمینه 
صادرات ســیمان و كلینکر شناخته شــد و لوح تقدیر را 
از دســتان جناب آقای دكتر جهانگیــری دریافت نمود.
11- در جهت كاهش قیمت تمام شده و ایجاد ارزش افزوده 
قراردادی با نیروگاه برق زاگرس منعقد شده كه به ازاء هر كیلو 
وات ساعت 420 ریال پرداخت می گردد كه نسبت به رقم قبل 
250 ریال صرفه جویی در هزینه برق پرداختی شده است.
12- پیگیری و رفع جریمه 30 میلیارد ریالی محیط زیست 
از صنایع آالینده و همچنین پیگیری استرداد 35 میلیارد 
ریال مالیات ارزش افزوده قطعی شده كه در مرحله پرداخت 

می باشد.
پروژه های انجام شده 

1- آماده ســازی جبهه كارهای ویژه آهک دانه بندی شده 
به منظور صادرات

2- نصب و راه اندازی سیستم جامبوبگ
3- تکمیل رمب اصلی جاده معدن آهک

4- بازگرداندن مواد جمع آوری شده توسط مکنده و جاروی 
صنعتی به چرخه تولید

5- بهینه سازی تصفیه خانه موجود با سیستم بی هوازی
6- ایجاد پوشش بر روی هاپرهای شارژ اسیابهای مواد خام 

و سیمان و سقف كانال انتقال مازوت
7- محوطه سازی كارخانه

8- افتتاح پروژه آب شیرین كن
برنامه های آتی 

- برنامه ریزی برای تولید در حد ظرفیت طراحی و فروش 
آن در بازار داخل و خارج

- بررســی و مطالعه بازارهای صادراتی و توسعه فعالیتهای 
بازرگانی

- بکارگیری راهکارهای مناســب برای رفــع تهدیدات و 
استفاده از فرصتها برای جذب مشتری در بازار

- استقرار دستورالعمل روشهای تعمیرات پیشگیرانه
- برنامه ریزی برای بازپرداخت تسهیالت، به ویژه تسهیالت 

با هزینه مالی باال
- ادامه مطالعات تفصیلی معدن موجود و پی جویی معادن 

جدید به منظور كاهش هزینه مواد اولیه
- بهینه سازی مصارف انرژی الکتریکی 
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با توجه به تایید بیمه مركزی جمهوری اســالمی 
مبنی بر فرهنگ ســازی ویــژه در حوزه بیمه های 
زندگــی، مدیــر روابط عمومی بیمــه دی از آغاز 
كمپیــن »بیمه مســتمری پیشــامد« خبر داد.
به گزارش اقتصاد و بیمه ؛ دكتر فرید میرموسوی 
مدیــر روابط عمومی با تجربــه و موفق بیمه دی 
در خصوص ایــن كمپین اظهار كــرد: بیمه دی 
بــه عنوان یــک شــركت بیمــه ای دارای مجوز 
فعالیــت در تمامی رشــته های بیمــه ای از بیمه 

مركــزی، طبق اســتراتژی خــود و همچنین در 
راســتای تأكید بیمه مركزی بر معرفی بیمه های 
زندگی، ســعی دارد با ارائــه جدیدترین محصول 
فرهنگ ســازی  مؤثــری در  بیمه ای خــود، گام 
بــردارد. زندگــی  بیمه هــای  از  بهره گیــری 

وی افزود: در سال های اخیر بیمه دی محصوالت 
متنوعی را متناســب بــا فرهنگ و نیــاز جامعه 
كشور طراحی كرده كه »بیمه مستمری پیشامد« 
ازجمله این محصوالت است كه به صورت انحصاری 

و بــرای نخســتین بــار در ایران ارائه می شــود.
بیمــه مســتمری پیشــامد بــا وجــود مزایایی 
همچــون خرید آســان و هزینه ســرمایه گذاری 
مناســب، می تواند پاســخگوی نیاز تمامی اقشار 
جامعه برای تأمین آســایش و رفاه آینده باشــد.

مدیــر روابط عمومــی بیمــه دی در ادامه اظهار 
كــرد: ایــن محصــول طــی كمپیــن فرهنگی-

محیطــی،  رســانه های  در  فراگیــر  بیمــه ای 
مجازی، رادیــو و تلویزیون معرفی خواهد شــد.

بیمه دی از محصول جدید بیمه های عمر و سرمایه گذاری 
خود تحت عنوان بیمه عمر مستمری حادثی رونمایی كرد.

این بیمــه نامه با حضور دكتر ســلیمانی رئیس كل، 
هیئت عامــل و مدیران بیمه مركزی رونمایی شــد.

بیمه دی بــا هدف حمایت از خانواده ها، كاســتن از 
فشارهای اقتصادی و معیشتی در نبود سرپرست خانواده 
در زمان وقوع حوادث و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی 
و درآمدی مردم جامعه، بیمه مستمری حادثی را طراحی 
و امکان تهیه آن را برای آحاد مردم فراهم نموده است .

 ایــن محصول یکــی از متمایزترین و بــه روز ترین 

محصــوالت عمر در صنعــت بیمه بــوده و مختص 
شــركت بیمه دی می باشــد كه حق بیمه آن بسیار 
پایین و متناســب با قدرت خرید همه افراد می باشد.

دسترســی آســان این بیمه نامــه و امــکان خرید 
آن از طریــق ســایت شــركت بیمــه دی یکــی 
دیگــر از مزایــای این بیمــه نامه به شــمار می آید.

گفتنی اســت پوشــش اصلی این بیمه نامه فوت به 
علت حادثه بیمه شــده می باشد كه در صورت وقوع، 
شــركت بیمه دی ســرمایه فوت حادثی را به صورت 
مستمری به ذینفعان بیمه نامه پرداخت خواهد نمود.

در كنار پوشــش اصلی، شركت بیمه دی امکان تهیه 
پوشش های بیمه ای تکمیلی زیر را نیز در بیمه نامه 

فراهم نموده است:
-    پوشــش نقــص عضو دائم ناشــی از حادثه بیمه 
شــده تا ســقف 100درصد ســرمایه فــوت حادثی
-    پوشــش هزینه پزشکی ناشی از حادثه بیمه شده 
معــادل 10 درصد ســرمایه فوت حادثی و تا ســقف 

200.000.000ریال
كه مشتریان محترم می توانند با مراجعه به سایت بیمه 
دی از شرایط بیمه نامه و نحوه خریداری آن مطلع شوند.

رونمایی از محصول جدید بیمه عمر و سرمایه گذاری دی
دکتر فرید موسوی از آغاز کمپین »بیمه مستمری پیشامد« خبر داد
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هنر مدیریت در ســخت ترین مواقع هویدا نمایان می شــود و آنچه در عملکرد 
لیزینگ صنعت و معدن دیدم و دســتاوردهای حاصل نشان از ان می داشت كه 
تیم مدیریت شــركت به خصوص مدیرعامل فرهیختــه و كاردانش به همه ابزار 
فهم اقتصاد مقاومتی مسلط و مجهز می باشند طنین صلوات و عطرآگین شدن 
فضا پاداش بیش از 90درصد سهام دار به پاس حسابهای شفاف مدیریت مالی و 
ســودآورده شركت خوش بهایی بود برازنده. مردان روزهای سخت دست مریزاد.
سود عملیاتی این دوره را 198میلیارد ریال و سود خالص را پس از كسر مالیات 
448میلیارد ریال اعالم كرد. ســود انباشــته در پایان ایــن دوره به یک هزار و 

257میلیارد ریال رسید.
این شركت نرخ تســهیالت اعطایی خود را براساس مصوبه سالیانه شورای پول 
و اعتبــار بانــک مركزی جمهوری اســالمی ایران تعیین می كنــد كه در حال 
حاضر 21درصد اســت. همچنیــن از تغییرات احتمالی نــرخ مذكور اطالعاتی 
در دســترس نیســت. الزم به ذكر اســت؛ با توجه به عدم استفاده از تسهیالت 
بانکی و اســتقراض خارجی، فاقــد هرگونه نرخ تامین مالی و نحوه آن اســت.

شایان ذكر است در پایان مجمع در كنار اعالم حمایت 
همــه جانبه از برنامه های مدون مدیریت با تقســیم 
50 درصد ســود حاصل شده هر سهم موافقت گردید.

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت لیزینگ صنعت و 
معدن (ســهام یعام) مورخ 28 / 11 / 1397 در محل 
هتل بزرگ ارم- سالن ســپهر تشکیل گردید. در این 
مجمع كه با حضور 100 درصدی سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهــادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاســت مجمع برعهده آقــای رضا رفیعا بود، 
كه آقای امان اله اســمعیلي آفتابــدري و خانم الهام 
اخالقي مطلق در مقام نظار اول و دوم و آقای علیرضا 
اسدپور كفاش به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. 
درادامه بــا قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال 
مالــی منتهی به 30 / 09 / 1397 و پس از اســتماع 
گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 

طنین صلوات خــود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول 
ماده 129 با تقســیم ســود 101 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
حمــد و ســپاس خداونــد را كــه توفیــق داد تــا در خدمــت ســهامداران 
گرامــي شــركت باشــیم. هیــات مدیــره، مدیــران و كاركنــان اعتمــاد 
كلیــه ســهامداران را ســپاس گفتــه و قدردانــي خــود را ابــراز مي نماید.

مدیــره  هیــات  عمــل  و  اقــدام  ایرانــی،  كاالی  از  حمایــت  ســال  در 
تمامــي تــوان خــود را در جهــت حفظ منافــع ســهامداران محتــرم و در 
راســتاي تحقــق منافــع شــركت و ایــران اســالمي بــه كار گرفته اســت. 

تاریخچه صنعت لیزینگ در ایران
صنعت لیزینگ در ایران با تاســیس دو شركت »لیزینگ ایران« در سال 1354 
و شــركت »لیزینگ صنعت و معدن« )با نام »آریا لیزینگ« كه متعاقبا در سال 
1361 به شــركت »پی خرید« و ســپس در ســال 1381 به لیزینگ صنعت و 

معدن تغییر نام یافت( در ســال 1356 كــه به ترتیب تحت مدیریت بانک های 
تجارت و صنعت و معدن فعالیت می نمایند، پایه گذاری گردیده اســت. فعالیت 
آغازین هر دو شــركت با اتکاء بر دانش و مدیریت و تجربه فرانســویان در ایران 
آغــاز گردید، لیکن به دلیل عدم توســعه فرهنگ و بســتر صنعت لیزینگ در 
كشــور و نیز تحوالت ایجاد شده در ساختار اقتصادی كشــور ناشی از پیروزی 
انقالب، این صنعت تا اوایل ســال 1380 از رشد و توسعه بسیار كندی برخوردار 
بود. در طول بیش از ســه دهه ســابقه فعالیت لیزینگ و از بدو تاســیس اولین 
هسته آن، تنها یک شركت توســط بخش خصوصی در سال 1370 كه فعالیت 
عملی خود را در ســال 1373 آغاز نموده، تاســیس گردید. لیکن از اوایل سال 
1380 تاكنون تعداد شــركت های لیزینگ تاســیس شــده رو به فزونی نهاده 
است. افزایش چشمگیر شــركت های لیزینگ در ایران نشانگر توجه به اهمیت 
و ضــرورت حضور این صنعت در بین موسســات اقتصادی كشــور می باشــد.

جایگاه صنعت لیزینگ
صنعــت لیزینگ به مثابه یک شــیوه اعتباری امروزه در تمام عرصه ها رســوخ 
پیدا كرده و توان مالی موسســات حقوقی و اشخاص 
حقیقی را برای ســرمایه گذاری فزونی می بخشــد. 
گســتره آن شــامل كاالها و لوازم شخصی، تجهیزات 
كارخانه ای ، تجهیزات پزشــکی، صنعت حمل و نقل، 
ماشین آالت راهسازی، ماشین آالت كشاورزی، ساخت 
و ســاز پروژه های صنعتی بزرگ و غیره است و از این 
مکانیزم تخصیص اعتباری برای ســرعت بخشــی به 
پیشــرفت فیزیکی پروژه ای مطروحه بهره می گیرند. 
لیزینگ ســرمایه الزم را برای انجام ســرمایه گذاری 
هــا با نرخ معقــول فراهم می كند و بــا تامین منابع 
مالــی و اعتباری ضروری، به فعالیــت های تولیدی و 
خدماتی شتاب می دهد و مشــکل اصلی فرایندهای 
تولید را كه همانا كمیت و كیفیت ســرمایه است، به 
نحو موثــری تقلیل داده و زمینه رشــد فعالیت های 
اقتصــادی را فراهم مــی نماید . نمایــه زیر اهمیت 
لیزینــگ در توســعه اقتصادی را برجســته می كند.

رشد و انباشت سرمایه و تولید ناخالص داخلی به معنی 
اقتصاد سالم، ایجاد اشتغال و تشویق و نوآوری )دسترسی به تکنولوژی ( است كه 
از طریق لیزینگ میســر می شود. لکن متاسفانه لیزینگ در ایران جایگاه واقعی 
خود را در تامین مالی دارایی ها و تجهیزات پیدا نکرده اســت ، در حالی كه در 
سایر كشورها گزینه لیزینگ یکی از مطلوب ترین گزینه های تامین مالی است.
جهــان و  ایــران  در  لیزینــگ  صنعــت  تحــوالت  بــر  مــروری 
بــا وجود بحــران مالی جهانی در 6 ســال گذشــته، صنعت لیزینگ با رشــد 
در حجــم عملکــرد مواجه بوده اســت. حجم عملکــرد در 50 كشــور برتر با 
9/4 درصــد رشــد از 1005/30 میلیارد دالر در ســال 2015 بــه 1099/77 
میلیارد دالر در ســال 2016 رسیده است. ســه منطقه آمریکای شمالی، اروپا 
و آســیا بیش از 95 درصــد از حجم فعالیت جهــان را در اختیار داشــته اند.

آمریکای شــمالی به عنوان بزرگ تریــن بازار لیزینگ جهــان 37/9 درصد از 
ایــن بازار را به خــود اختصاص داده و اروپا به عنوان رقیــب آن 31/5 درصد از 
بازار جهانی را در اختیار گرفته اســت. آســیا نیر با رشــد 30 درصدی در سال 

لیزینگ صنعت و معدن اولین بود در همه سطوح
چه سود خوبی داد ، ۱۰۱ ریال
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2016 ســهم خود را در این بازار به 26/4 درصد رســانده است. چین به عنوان 
دومین بازار بــزرگ لیزینگ جهان نقش مهمی را در این صنعت ایفا می نماید.

وضعیت معامالت و قیمت سهام
شــركت در تاریــخ 1383/10/7 در بــورس اوراق بهادار تهــران در گروه )نام 
صنعت( ســایر واســطه گری های مالــی با نماد ولصنم درج شــده وســهام 
آن بــرای اولین بــار در تاریــخ 1383/12/25 مورد معامله قرار گرفته اســت.

زمینه های فعالیت های شركت:
شركت در سال 1397 در زمینه های زیر فعالیت داشته است:

اعطای تسهیالت به بخش حمل و نقل )متقاضیان خرید خودروهای كار سبک و سنگین(
انعقاد تفاهم نامه همکاری با گروه خودروسازی سایپا

سایر برنامه های آتی
- هیات مدیره در سال 1398 سعی در تحقق موارد ذیل دارد:

- حفظ سهم بازار موجود و سعی در توسعه آن
- تنوع بخشی به پرتفوی تسهیالتی شركت

- بازنگری در برنامه ریزی استراتژیک و تدوین سند توسعه و طرح تجاری شركت
- افزایش راندمان و كارائی

- تجهیز منابع مالی از طرق گوناگون
- بهبود وضعیت وصول مطالبات

- بهبود و ارتقای سیستم های نرم افزاری
- تجهیــز نیروی انســانی ســازمان به منظــور ورود بــه فعالیتهــای جدید
- تجهیز نیروی انســانی ســازمان بــه منظــور ورود به فعالیت هــای جدید

برنامه های آینده شركت   
- پیش بینــی میــزان تســهیالت اعطایــی و طــرق تامیــن منابــع مالــی

- میزان تسهیالت قابل پرداخت برای سال 1398 با توجه به بررسی های انجام شده و در 
نظر گرفتن شرایط اقتصادی كشور در حدود 500 میلیارد ریال پیش بینی شده است.

وصول اقساط و اقدامات نظارتی
شــركت همواره ضمن توســعه حجــم فعالیت هــای خود و پیگیــری وصول 
مطالبــات معوق، ســعی بر آن داشــته كه با اســتفاده از توان و مشــاوره های 
كارشناســان بتواند ضمن كاهش در زمان جوابگویی به متقاضیان و مشــتریان، 
اعتبارسنجی مناسب و قابل قبولی از مشتری داشته، تا ریسک غیرسیستماتیک 
و قابــل كنتــرل ســبد خود را به اقــل ممکن كاهــش داده و كنتــرل نماید.

اطالعات طرح های توسعه شركت
هیات مدیره در ســال مالی مورد گزارش همگام با اهداف شــركت و در راستای 
مفاد دســتورالعملهای بانک مركزی جمهوری اسالمی نهایت مساعی خود را در 
تنظیم قراردادهای گروهی با ســازندگان و فروشــندگان محصوالت انجام داده 
و با انعقاد با مســتاجرین ســود مورد انتظار شــركت را نیز تامین نموده است.

اهم برنامه های هیات مدیره شامل موارد ذیل بوده است:
- مطالعه ســیر تکاملی لیزینگ در كشــورهای پیشــرفته و بومی ســازی آنها
- اشــاعه فرهنگ لیزینگ در جامعه و اشنا ساختن اذهان با این واژه و فرهنگ
- ارائه آموزشهای دائمی و ادواری به كاركنان بمنظور ارتقاء توان علمی و اجرائی آنها
- برگزاری سمینارها و كارگاههای آموزشی برای آموزش نیروهای كاردان و متخصص.

- مطالعه فرصتهای جدید سرمایه گذاری
- بررسی و ارائه راهکارها و روشهای جدید برای لیزینگ مطابق با الگوهای جامعه ایرانی
كشــور اقتصــادی  توســعه  در  لیزینــگ  اثــرات  معرفــی  و  بررســی   -
- مطالعه تطبیقی زمینه های مختلف صنعت لیزینگ در جهت تدوین استراتژی مناسب

- بررسی و طراحی مدل و ارزیابی ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
- مطالعه علمی بازارهای موجود و تعیین سهم بازار

- بررسی موانع قانونی فرآوری توسعه لیزینگ در ایران
- مطالعه و بررســی زمینه های فعالیت متناسب با نرخ سود تعیین شده و الزام 

در رعایت آن و نوع تضامین قابل اخذ به منظور كنترل ریسک اعتباری منجمله 
ریســک عدم وصول مطالبات در سررسید، الوصول شــدن اقساط و ... مطالعه 
روشهای جایگزین به منظور حفظ منافع سهامداران توام با رعایت قوانین موضوعه.

- بهبود پرتفوی سرمایه گذاریهای بلندمدت
- پیگیری سیستماتیک وصول مطالبات با توجه به شاخصهای مربوطه

- انتشار و توزیع فصلنامه تخصصی ره آورد لیزینگ
موضوع فعالیت شركت طبق اساسنامه عبارتست از :

الف- موضوعات اصلی: تامین مالی مشــتری از طریــق تهیه كاال اعم از منقول 
و غیرمنقول توســط شــركت لیزینگ و واگذاری آن به مشتری در قالب یکی از 

قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی
ب- موضوعات فرعی خرید و فروش انواع اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی 

در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل های ذیربط
-فعالیت اصلی شــركت طی ســال مالی مورد گزارش انجام عملیات لیزینگ از 

طریق تامین مالی مشتری بوده است.
رتبه كیفیت افشاء اطالعات و نقدشوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شركت از لحاظ نقدشوندگی سهام و كیفیت افشاء در سال مالی منتهی 
به 1396/9/30 براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

 رتبه در تاریخشرح
139٦/9/3٠

 رتبه در تاریخ
139٥/9/3٠

4671 كیفیت افشا و اطالع رسانی

228227تعداد روزهای گشایش نماد

228227تعداد روزهای معامالتی

6/79/8نسبت حجم معامالت به میانگین موزون سرمایه



ذوب آهن اصفهان
تنها تولید کننده ریل در ایران و خاورمیانه

تنها تولیدکننده میلگرد کشور تحت گواهینامه کرز انگلستان
تنها تولیدکننده مقطع اولیه تیر آهن های بال پهن سنگین در کشور (بیم بالنک)

تولید حدود ٣٠ درصد از محصوالت طويل فوالدي کشور
تولید موفقیت آمیز تیرآهن های بال پهن تا سایز ٣٠٠ میلی متر برای استفاده در ساختمان های بلند مرتبه به جای تیرورق
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