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امروز روز پاكســان را از منظر دیگر باید دید كه این شــركت مقدس ســفیر سالمتی اســت. آنان كه چون كاتب 
این ســطور شــاهد رشد و نمو بوده و از تولد این شــركت تا به امروز یا در قالب همکاری كاری و یا انتقال دهنده 
فعالیت در كســوت روزنامه نگاری حی و حاضر بوده اند شــهادت می دهند كه بر پاكســان و حرمت دهی آن به 
جامعه و خدمات پاكش تا چه حد الزم و ضروری اســت. بگذارید نقلی كوتاه و گویا از گذشــته داشــته باشــیم.
بعد از جنگ جهانی عفریت های بازمانده از جنگ چون قحطی و مریضی از همه نوعش از وبا و طاعون گرفته تا سل و 
یرقان ... و عدم پادزهر كه همان نظافت وجود نداشته و البسه پر از شپش به تنورتکانده بود جان بسیاری را در چنگال 
خود اسیر داشت كه من با تمام وجود خود آن را دیده و حس كرده بودم . در دهه های سی و چهل شمسی اندک 
حمایت یونیسف آن هم بطور بسیار محدود این اسیران در چنگال بیماری را تنها كورسوهای امیدی بود تا آنکه مردی 
به پا خواست مردانه و صنعت شوینده از صابون تا پودر ،از مسواک تا شامپو و حتی صنعت بسته بندی را پایه گذاری 
كرد... گرچه بعد طوفان اجتماعی اولین گلوله به سینه فرزند این پاک مرد نشانه رفت ) تروراحمد الجوردی توسط 
گروهک فرقان ( ولی نهال كاشته ی آن رادمرد قد كشید و شد سرو ایرانی ، شد بنایی كه از باد و باران نبیند گزند . 
در مرام بنیان گذار، ســالمت ســیره بود و پاک و سفید بودن چون برف مسلک. بعد ازاین همه سال دوباره مجمع 
افزایش سرمایه شركت در هتل المپیک برپا و بهانه ای كه به یاد همه روزهای خوش كاله از سر بردارم كه ناگاه مدیر 
عامل فرهیخته شركت به حرمت قلم به استقبال آمد و به بزرگی و كرم جویای حال شد و سفارش به همکاری كرد 
و نشریه به پاس شناساندن هر چه بیشتر این چهره خدوم و مصمم و مدیر مدبر  برای زینت بخش گردیدن جلد 
بدون هیچ چشم داشتی به عرصه میدان آمد  تا به یاد آورد هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق . جناب مهندس 
ســاكی به جایی نشسته ای كه خدمت مقدس ،ســالمت كارش است و سالم را سفیر. دست مریزاد و خدا قوت ...

جناب آقای مهدی شمسایی 
دبیر محترم کارگروه روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران

انتصاب شایسته حضرتعالی به  این سمت 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
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عید آمد و ما لختیم | بر مطبوعات چه گذشت؟!!
بهتر اســت هیچ نگوییم كه فقط عیدتان مبــارک دردمندان.
اگر صدبار هم كه شــده بنویســم بازهم كم اســت نقل از استاد 
باستانی پاریزی  و آخرین سالهای انتشارمجله وزین یغما . دكتر 
یغمایی در آخرین ســالها به شهر كرمان با همان خادم مهربانش 
كه یک افغانی فرهیخته و عاشــق مطبوع بود روزگار میگذراند.

دكتر پس از كار روزانه در گوشــه اتاق كه هم بســترش بود وهم 
اتاق تحریره وهم محل زندگی و آشپز خانه ،نهارها غذای گرم می 
خورد .غذایش كله جوشــی تركیب یافتــه  از پیاز داغ و مقداری 
كشک و نان تنوری كه پیاز را یار افغانه از بازار میوه تهیه می كرد، 

نان خشــک را از خور بیابانک حاج منصور ارســال می كرد و كشک را از باغ شــازده آقای عبدالهی می فرستادند و ادویه 
جات هم از بیابان اطراف تامین میگردید. دكتر یک كشــک ســاب داشــت كه در آن مقداری كشک كه از روز پیش در 
آب خیس كرده بود را در آن می سائید و به مقدار یک كاسه ، تیلیت نان خشک می شد غذای اهل مطبوع مجله یغما.

چه ذوقی داشت وقتی این مجله به چاپ می رسید كه تشنگان علم و ادب منتظر سیراب میگردیند. من طالب عشق و استاد 
بی همتا چه روزگارانی داشتیم .

 واین روال ادامه داشت تا مرگ یغما و تدفینش درهمان روستا كه همه افتخارانش از دكتر یغما بود. عشق به نشر و قلم 
در ما نعمتی است خدایی كه گرسنگی و نداری وسرزنش خار مغیالن و خجالت كیسه خالی از ره رفته برمان برنمیگرداند.

 نتیجه آن كه در آخر سال باز میسراییم:
عید آمد و ما لختیم ، رفتیم به همه گفتیم كه دانید بر مطبوعات چه می گذرد !!!  فقط عیدتان مبارک
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به نام خدا
نوروز من

اي که مي خندي به حال و روز من
خنده دارد اين دک و اين پوز من ؟

گشته ام خم ، چون عصايي زير بار
کني شده خود قوز باال قوز من
ره کجا يامب ز استيصال خود
مي نبيين آن گداز و سوز من

سر به زير افکنده ست از شرم يار
اين دل بيچاره و دريوز من

اعتبارم را منوده خط خطي

گم شده آن دولت فريوز من
هر که آگه شد ز اين احوال من

خنجري زد بر دل دلدوز من
نارفيقي ديدم از يار عليم

چون که شد استاد بد آموز من
بيش ازين چيزي مگو از سيم و زر

اي عزيز سيم و زر اندوز من
خبت مسعودم اگر ياري کند

برفروزد  روز مهر افروز من
روزي اندر آن ، که باشي نزد يار

روز خوش ميين ست چون نوروز من
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خسرو اميرحسيني

در طریقت ما
کافری است رنجیدن

حافظ می گفت: رنجیدن، كافر شدن است: »كه در طریقت ما كافری است رنجیدن«
راستی چرا؟

به نظر می رســد رنجش ما از حرف  و حدیث های دیگران، نشــانه ای از نخوت و ما و منی 
است. نشانه ای است از اینکه خیلی نگران و دغدغه منِد تصویرمان هستیم. كسی كه بتواند 
از خویشتن رهایی پیدا كند، داوری های دیگران را در حق خود به چیزی نمی گیرد. حافظ 
می گفت: »ار خصم خطا گفت نگیریم بر او«. داورِی خطای دشمنان را جّدی نمی گیریم. 
چرا كه در بند خویش نیســتیم، كه اگر كســی سخن ناراستی حوالت ما كرد، برآشوبیم. 
اگر داوری درســتی هم كردند می پذیریم: »ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم«. 

حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او
ور به حق گفت جدل با سخن حق نكنیم

رنجیدن كافری اســت، چرا كه نشــانه ای اســت از خودپرستی. اشــارتی است به اینکه 
هنوز در بنِد خویشــیم. از همین رو بود كه محقق ترمذی می گفت آزاده  كسی است كه 
نمی رنجد: »آزاد مرد آن باشــد كه از رنجانیدن كسی، نرنجد...«)معارف،  محقق ترمذی(. 
آزادگی در این اســت كه در بند و نگراِن تصویری كه دیگران از ما دارند نباشــیم. البته 
این چیزی غیر از ضرورت التفات به خاصیِت آینگی دیگران اســت. روشــن اســت كه 
مــا نیازمندیم برای شــناخت بهتر خود، به نقدهــا و ارزیابی های دیگــران اعتنا كنیم. 
به تعبیر موالنا »یار، چشــِم توســت«. یاران ما، چشمان ما هســتند. برای دیدن هر چه 
بهتر خویش. اما آزردگی و رنجیدن از داوری دوســتان و دشــمنان، حرف دیگری است.

شیخ عبداهلل بلیانی گفته است: 
»درویشی نه نماز و روزه است، و نه احیای شب است. این جمله اسباب بندگی است. درویشی، 
نرنجیدن اســت، اگر این حاصل كنی واصل گشتی.« )نفحات االنس، عبدالرحمن جامی(
موالنــا می گفــت اینکــه از اظهارنظرهــا و داوری هــای دیگــران به خشــم می آیی، 
یعنــی هنــوز از تکّبــر رهــا نشــده ای. می گویــد خشــم، فرزنــِد تکبــر اســت:

جمله خشم از كبر خیزد، از تكبر پاک شو
گر نخواهی كبر را رو بی تكبر خاک شو
خشم هرگز برنخیزد جز ز كبر و ما و من
هر دو را چون نردبان زیر آر و بر افالک شو

یکی از نشانه های انسان های آزاده جان و زنده دل آن است كه نقدها و ارزیابی های دیگران آنها 
را آشفته و مشوش نمی كند. شمس تبریزی می  گوید خیلی دنبال شیخ و ولّی راستین گشتم و 
نیافتم. دنبال كسی بودم كه اگر سخنی علیه خویش شنید، نرنجد و این چنین كسی را هم نیافتم:
»شــیخ خود ندیدم، اال این قدر كه كســی باشــد كه بــا او نقلی كننــد، نرنجد و اگر 
رنجــد، از نّقــال رنجد، این چنیــن كس نیز ندیــدم. از این َمقام كه این صفت باشــد 
كســی را تا شــیخی، صد هزار ســاله راه اســت. ااّل موالنا را یافتم به این صفت. و این 
كــه بــاز می گشــتم از َحلَب به صحبــِت او، بنا بر ایــن صفت بود.«)مقاالت شــمس(

شــمس،  نشــانه ی مهمی بود این »نرنجیــدن«. می گوید اگر بــرای 
اینهمــه راه پِی موالنــا آمدم به ایــن دلیل بود.
اینهــا را می گویــم و می دانم 
تا رسیدن  كه كه فرسنگ ها 
به منــزل و مرتبه ی 
»نرنجیدن« فاصله 
 . م ر ا د

دست شســتن از »رنجاندن« آســان تر اســت تــا رهایــی از »رنجیدن«.
در برخی  تحلیل ها و اظهار نظر ها، راه حل برطرف كردن مشکالت كشور را، راهکارهای 
سیاســی دانســته و برخی نیز در جهت مخالف،  معتقدند مشــکالت متعدد ســقوط 
فرهنگي جامعه كشور راه حل سیاســی نداشته و صرفا« راه حل خود اصالحي میطلبد.
  باید توجه داشــت كه تقســیم بندی علوم و مســایل به حوزه های اقتصادی ،سیاسی 
، فرهنگــی به دلیل محدودیــت های فکری و ذهنی انســان و در جهت  كمک به فهم 
و درک آنهــا اســت، نه این كه مســایل و علــوم مرتبط بــا آن از هم جدا  هســتند.

 بنظرم حل مســایل فرهنگي كشور، راحلهای توامان سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی دارد 
، چنانکه مســایل اجتماعی و   فرهنگی  نیز راه حل توامان فرهنگی ،اقتصادی وسیاسی 
دارد و در اینجا اســت كه باید اســاتید دانشــگاه ها، محققین، تئوریسین و روشنفکران 
زمام به دســتگیرند با لطایف الحیل و همسطح ســواد كنوني مردم با انها مواجه گردند.

 از آنجا كه مســولیت اداره كشــور و حل مشــکالت و مســایل اقتصادی ، اجتماعی ، 
فرهنگی ، زیســت محیطی و ... به عهده نظام سیاســی اســت و تقریبا همه كارشناسان 
به ســاختاری بودن مشکالت اشــاره دارند و بخشی از مشکالت نیز، خروجی تصمیمات 
نظام سیاســی بوده كه اصلی ترین مركز تصمیم گیری آن نیز حاكمیت تک نفره اســت 
لذا اگر ساختار سیاسی نتواند ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  را اصالح،  و مشکالت 
جامعه را حل كند، بی شک خود دارای مشکالت ساختاری بوده و نیاز به اصالح ساختار دارد.
 چرا كه هیچ مشکلی غیر قابل حلی وجود ندارد و این موضوع توسط تجربه بشری تایید شده است.
این روزها كه حال عمومی كشــور مساعد نیســت و آمارها و شاخص ها وضعیت خوبی را 
انعکاس نمی دهند و حوادث و اتفاقات نگران كننده زیادی رخ می دهد و این باعث رنجیدن 
هموطنانمان می شود،بقول دوست ارجمندم یک پرسش مهم در ذهن مردم نقش می بندد:

طرح مسئله این است كه دولت كجاست و چرا كاری نمی كند؟
مردم این روزها بیشتر از گذشته شاهد نابسامانی اوضاع جامعه و اقتصاد  هستند اما احساس 
می كنند از یک سو توان كارشناسی دولت به قدری تنزل پیدا كرده كه قادر به حل مسائل كشور 
نیست و از سوی دیگر گروه های سیاسی مخالف هم نمی گذارند دولت به وظایفش عمل كند.

تحلیل گــران سیاســی معتقدند این اواخر شــرایط كشــور به گونه ای پیــش رفته كه 
جایــگاه دولت از یک نهاد سیاســتگذار بــه یک نهاد اجرایی منفعل تنزل یافته اســت.
متاســفانه این روزها گروه های مخالف دولت تالش می كنند به هر شکل ممکن بر آتش 
بی دولتی بدمند اما غافلند كه این آتش ممکن اســت دامــن فراتر از دولت را هم بگیرد.
 و شوربختانه آنکه این نابخردان انگار متوجه نیستند كه ناگوارترین اتفاقات سیاسی در تاریخ 
معاصر ایران آن جا رخ داده كه دولت ها تضعیف شده اند.  همین مسائل شاید باعث ناراحتی 
و رنجش در میان قاطبه مردم و اقلی از روشنفکران قرار گیرد ولی دغدغه اصلی آن است 
كه بجای رنجیدن راهکار ارائه كرد. اجازه می خواهم در مقام یک روزنامه نگار از رنجیدن دو 
سوال طرح كنم شاید پاسخگویی به آنها دیگران را از رفتن به مجله شوم رنجیدن نجات دهد.
اخیرا یکی از سیاستمداران مخالف دولت گفته: »شایسته این ملت نیست در صف گوشت 
منجمد بایستند«. نظر كامال درستی است اما باید از ایشان و مجموع مخالفان دولت پرسید 
چطور به لطایف الحیل در حال ناكام كردن دولت در عرضه كاالی عمومی هستید اما در 
افکار عمومی به خاطر ضعفش در عرضه كاالی خصوصی)گوشت،برنج،گوجه فرنگی و...(  

كه اصوال جزو مأموریت هایش نیست، تخطئه اش می كنید؟
چطور با تمام توان علیه برجام صف می بندید و لوایح چهارگانه را به محاق می برید اما هزینه 

آثار اقتصادی و سیاسی اش را گردن دولت می اندازید؟
واقعیت مشهود این است كه ما ایشان دوست ندارند موفقیت دیگران را ببینند. رسیدن افراد 
مختلف به قله و ماندن این افراد در كوه پایه ، حسابی آزارشان می دهد. رشد انگار چاقویی 
است كه در قلبشان نشسته است. و این درد مشترک بسیاری از ما در دنیای واقعی است.

و در آخــر ذكر این نکته خالی از لطف نیســت كــه جامعه واقعی ایــران را در فضای 
مجازی باید جســتجو كــرد . فضایی كــه این روزها از آن به ســر می بریــم و از آن 
صداهای خوبی به گوش نمی رســد و نشــان دهنده این اســت كه جامعــه ایران دچار 
چــه بیماری هــای اجتماعی مهلکی گردیده اســت. مردم دنیا براســاس همین فحش 
هــا ایران و ایرانــی را قضاوت می كنند. در ایــن وضعیت ، آنها احتماال مــردم ایران را 
مردمــی بی ادب می نامنــد كه بدون هیچ دلیلــی به طرف مقابل فحــش می دهند.

اصــالح و كار آمــد كردن ســاختار سیاســی جهت حل مشــکالت ســایر ســاختار 
جامعــه در صورت عــدم توانایی ســاختار فعلی در حــل آنها اجتنــاب ناپذیر خواهد 
بــود و نبایــد بــه جامعــه چنیــن القاء شــود این مشــکالت حل شــدنی نیســت.
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شرکت فوالد خوزستان سازمان سرآمد شد
تندیس زرین شانزدهمین همایش تعالی سازمانی

شــركت فوالد خوزستان با دریافت تندیس زرین 
از شــانزدهمین همایش تعالی سازمانی، شركت 

سرآمد كشور شد.
به گزارش خبرنگارما، محمد كشــانی، مدیرعامل 
شــركت فوالد خوزســتان تندیس زریــن تعالی 
ســازمانی را روز دوشنبه 6 اســفند 97 در آیین 
شــانزدهمین همایش تعالی سازمانی از مسئوالن 

این مراسم دریافت كرد. برگزاری 
ایــن گزارش حاكیســت، همایش شــانزدهمین 
تعالی ســازمانی بــا حضور مدیران و مســئولین 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و جمعــی 
از مدیــران عامــل بنگاه هــای پیشــرو تعالی 
بیــن  هــای  همایــش  مركــز  در  ســازمانی 
المللــی صــدا و ســیما در تهران برگزار شــد. 
جایزه ملی تعالی ســازمانی از ســال 1382 در 
چارچوب برنامه های توســعه كشــور و با هدف 
رقابت پذیــری، ارتقا بهره وری و توســعه نظام 
هــای مدیریت در شــركت ها و ســازمان ها از 
ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت طی 
نظام نامه ای توســط وزیــر محترم ابالغ گردید.

با توجــه به اینکــه مهم ترین هــدف اقتصادی 
كشــور دســتیابی به رشــد اقتصادی از طریق 
توســعه تعالــی ســازمانی و ارتقا ســطح بهره 
وری اســت، ســازمان مدیریت صنعتی با اعطای 
جایزه ملی تعالی ســازمانی بــه دنبال كمک به 
اثبات شایســتگی و قابلیت بنگاه ها و ســازمان 
هــای فعال می باشــد كــه این مهم بــا حضور 
ارزیابــان و رصد تمامــی مــوارد و جزئیات در 
شــركت ها و ســازمان هــا صورت مــی پذیرد.
بــه گزارش خبرنــگار ما، در همایش یاد شــده، 
مدیرعامل شــركت فوالد خوزســتان از ســوی 
مدیریت همایش و سازمان مدیریت صنعتی برای 
حضــور در پنل تخصصی دعوت شــد؛ وی ضمن 
تشــریح روند رو به رشد این شــركت در مسیر 
تعالی، تجربیات ارزشــمند فوالد خوزســتان در 
سالهای اخیر را در اختیار سایر مدعوین قرار داد.

محمد كشــانی با اشــاره بــه اینکه اســتراتژی 
فوالد خوزســتان بعنوان ســازمان سرآمد كشور 
یک برنامه دراز مدت را شــامل می شود، اظهار 
داشــت: تولید فوالد خوزســتان تا پایان سال از 
مــرز 8/3 میلیون تُن گــذر خواهد كرد و از این 
رقم، 2/2 میلیون تن به اقصی نقاط جهان صادر 
خواهد شد. در ســال آینده نیز با حفظ این رقم 
تولید و با همت و تــالش كاركنان بدنبال تولید 

ورق هــای خاص هســتیم و با تکمیــل زنجیره 
ارزش خود و تملک فوالد اكســین خوزستان، در 
كنار محصوالت شــمش فوالد خام و ساختمانی، 
ورق های خاص موردنیــاز صنعت نفت و صنایع 
دفاعــی را تولید و همچنین در بــازار صادراتی 
تنوع بیشــتر محصــول را شــاهد خواهیم بود.

افزود: مجموعه فوالد خوزســتان به واسطه  وی 
برخــورداری از منابــع و قابلیت هــای ویژه ای 
نظیر ســرمایه های انســانی متخصص و متعهد 
و توانایــی تولیــد محصوالت تخــت و طویل و 
گونه هــای فوالدی متنوع، دسترســی به آبهای 

از اسکله اختصاصی و صادرات  آزاد، برخورداری 
محصــوالت با هدف توســعه و تکمیــل زنجیره 
ارزش، توانســته علیرغم تمامی محدودیت های 
بین المللی و داخلی به روند پایدار تولید و حضور 
موفــق در بازارهای هدف صادراتی دســت یابد.

مدیرعامل فوالد خوزستان در پایان سخنان گفت: 
اینجانب به نوبه خود ضمن تشــکر و قدردانی از 
تالش و كوشــش شــبانه روزی همــه همکارانم 
طی 15 ســال گذشــته و تشــکر ویژه از تمامی 
مدیران قبلــی خصوصا آقای مهندس وردی نژاد 
كه از ســال 83 تصمیم به حضور در این فرآیند 
تعالی ســازمانی را اخذ نمودنــد، آقای مهندس 
نجم الســادات كه در مدت مســئولیت با جدیت 
از این حركت سازمانی پشــتیبانی كردند، آقای 
مهندس شــریفی كه با حمایت راهبری سازمان، 
زمینه ارتقاء ســطح تعالــی را رقم زدند و جناب 
مهندس مدرس خیابانی كــه با تمركز بر عوامل 
موثر در موفقیت، چرخ عظیم تعالی ســازمانی را 
كه از سال ها قبل به گردش در آمده و با شتاب 
و جهتی مناسب در حركت بوده، هدایت نمودند 
و اینــک همــه با هــم مفتخریم بــه حضور در 
باالترین سطح تعالی ســازمانی كشور و خداوند 
منــان را بابــت اینهمه لطف و عنایت شــاكریم.
در حاشــیه این همایش مهران عباس زاده مدیر 
اســتراتژی و تعالی فوالد خوزســتان در گفت و 
گو با خبرنــگار ما بیان داشــت: مجموعه فوالد 
خوزســتان از ســال 1383 بصورت تخصصی در 
زمره ســازمان های تعالــی محور قــرار گرفته 
اســت و طی تالش های شــبانه روزی كاركنان 
خــود توســط ارزیابــان ویــژه، مــورد ارزیابی 
قــرار گرفته و زمینــه های قابل بهبــود الگوی 
تعالــی را بر اســاس 9 معیار كلیــدی از جمله 
رهبری، اســتراتژی و ... شناســایی و ارائه نمود.

وی افــزود: پروژه هــای بهبود در مســیر تعالی 
موجب شد تا شــركت فوالد چابک تر از گذشته 
در این مســیر گام بردارد و پس از شــش سال 
متوالی كسب تندیس سیمین، اینک در سال 97 
مفتخر به دریافت تندیس زرین تعالی ســازمانی 
در كشــور شده است و این نشانگر همت و تالش 
كلیه كاركنان در گروه فوالد خوزستان می باشد.

ما حاكیســت، موفقیت شركت  گزارش خبرنگار 
فوالد خوزستان در شــانزدهمین همایش تعالی 
سازمانی بازتاب گسترده ای در محافل و رسانه های 
جمعی كشور و صنعت بزرگ فوالد داشته است.

ش
خو

سر
قه 

دی
ص

7



| پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  99 | اسفند   مــاه  1397

پاک چون پاکسان؛ سپید چون برف
افزایش سرمایه صد درصدی پاکسان مجوز مجمع گرفت

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

مهندس فرهنگ ســاكی مدیرعامل شركت پاكســان از جمله مدیرانی است كه 
نقش رســانه در برند محصول تحــت مدیریتش را می داند. گــذاردن یک تیم 
آشــنا با اصحاب خبر و خبرشــناس در تیم مدیریت روابط عمومی و شناخت به 
كمال از حوزه خبری، میدان كار را بخوبی می پیماید. ســود خوب، حســابهای 
شــفاف و افزایــش ســرمایه از اندوختــه... اگــر بخواهیم بهترین مــی توانیم.

مجمع عمومی فوق العاده شــركت پاكسان)ســهامی عام( مورخ 1397/12/18 
در محل ســالن همایــش های بیــن المللی هتــل المپیک تشــکیل گردید.

در ایــن مجمع كه با حضــور 70/39 درصد از 
ســهامداران حقیقی و حقوقــی، اعضای هیئت 
مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست 
مجمــع برعهده آقــای داراب وكیلــی بود كه 
جنابــان همایون باقری طادی و امیر شــفیعی 
درمقــام نظــار اول و دوم و آقــای فرهنــگ 
ســاكی به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.

در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیئت مدیره 
مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل 
محترم و پس از اســتماع گزارش حســابرس و 
بازرس قانونی مجمع نشــینان بــا اكثریت آراء 
این افزایش ســرمایه را مصوب مجمع نمودند.
گزارش بــازرس قانوني دربــاره گزارش 
افزایش  توجیهی هیئت مدیره درخصوص 
ســرمایه به مجمع عمومي فــوق العاده 
صاحبان سهام شركت پاكسان)سهامي عام(

در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال 1347
1- گزارش توجیهی مورخ 1397/11/24 هیئت مدیره شركت پاكسان )سهامي 
عام( درخصوص افزایش ســرمایه آن شركت از مبلغ 540 میلیارد ریال به مبلغ 
1/080 میلیارد ریال، از محل سود انباشته تقسیم نشده سال مالی قبل، مشتمل بر 
اطالعات مالی فرضی كه پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی  
به اطالعات مالی آتی« مورد رســیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت 
گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت مدیره شركت است.

2- گــزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف 
توجیه افزایش سرمایه شركت با بهره مندی از توصیه بعمل آمده در مصوبه شماره 
58841 مورخ 1397/04/26 شــورای عالی هماهنگی اقتصادی كشور و تفسیر 
راجع به اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شركت های ثبت شده نزد 
سازمان بورس و اوراق بهادار كه بحساب سرمایه منتقل می شود بشماره بخشنامه 
200/97/139 مورخ 1397/10/12 براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی 
درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است و انتظار نمی رود لزوما به 
وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده كنندگان توجه داده می شود كه این گزارش 
توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.

3- براســاس رسیدگي به شــواهد پشــتوانه مفروضات و با فرض تحقق آنها به 
شــرح مندرج در گزارش توجیهی هیئت مدیره، این موسسه به مواردی برخورد 
نکرده اســت كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش 
توجیهــي فراهم نمي كنــد. به عالوه، به نظر این موسســه گزارش توجیهی یاد 

شده در باال، براســاس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای 
حســابداری ارائه شده است. گفتنی اســت كه رویداد واگذاری یک قطعه زمین 
)موضوع تاكیــد بعمل آمده در بند 5 گزارش مــورخ 1397/11/06 نیز باید در 
مجمع عمومی سال 1397 به طور كامل قطعیت یابد ضمن آنکه افزایش سرمایه 
نیز الزاما باید تا پایان سال 1397 طبق مراتب مندرج در بند 2 باال صورت پذیرد.
4- كسب موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار برای این افزایش سرمایه ضروری است.

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

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 
شــركت در دي مــاه ســال 1392 ،به منظــور اصالح ســاختار مالــي اقدام 
بــه افزایــش ســرمایه از مبلــغ 135 میلیــارد ریال بــه مبلــغ 540 میلیارد 
ریــال ) معــادل 300 درصــد( از محــل آورده نقــدي ، مطالبــات و ســود 
انباشــته نموده اســت. ایــن افزایــش ســرمایه در تاریــخ 1393/10/21 به 
ثبــت رســید. خالصه مهمترین اهداف افزایش ســرمایه به شــرح زیر اســت: 
1- تورم ایجاد شــده طي دو ســال قبل ، گردش مالي شركت را در كلیه بخش 
هــا باال برده به نحوي كه با ثابت در نظر گرفتن 
مقادیــر فــروش ، مبلغ فروش بــا حدود 150 
درصد افزایــش 2/5 برابر گردیــده و از طرفي 
قیمت تمام شــده تولید و هزینه هاي عملیاتي 
نیز همین شــرایط را طي نمــوده ، همچنین 
شرایط تأمین مالي خریدهاي خارجي و داخلي 
نیز دستخوش تغییرات عمده اي گردیده است
2- بــاال رفتن نــرخ برابري ارز به میزان ســه 
برابــر مبلــغ قبلي و بــا توجه به آزاد ســازي 
نرخ هاي محصوالت شــركت به غیــر از پودر 
شــوینده و لزوم تأمین مواد اولیــه با نرخ آزاد.
3- در صورت تحقق افزایش ســرمایه و تأمین 
نقدینگــي ، شــركت قادر خواهد بود شــرایط 
فروش خود را به صورت مــدت دار انجام دهد 
كه این امــر باعث افزایش حجــم فروش و در 
نتیجه افزایش سودآوري شركت خواهد گردید.
4- از زمــان آخریــن افزایش ســرمایه تاریخ 
)1382/03/25 ( تاكنــون میزان دارایي هاي غیر جاري شــركت از مبلغ 164 
میلیارد ریال به مبلغ 267 میلیارد ریال افزایش یافته اســت كه این مبلغ )103 
میلیارد ریال( از وجوه جاري شركت تأمین شده است در صورتي كه مي بایست 

از طریق افزایش سرمایه محقق گردد
5- رعایت دســتور العمل و ضوابط ابالغي سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در 
خصوص داشتن حداقل 500 میلیارد ریال سرمایه ثبت شده جهت تداوم حضور 

در تابلو فرعي بازار اول
6- بــا توجــه بــه اینکــه یکــي از مبانــي دریافــت تســهیالت از بانکهــا 
ســرمایه شــركت مــي باشــد لــذا پاییــن بــودن ســرمایه شــركت باعث 
نگــردد. فراهــم  از حداكثــر تســهیالت  اســتفاده  امــکان  گردیــده كــه 
7- پاییــن بــودن قابل مالحظه نســبت ســرمایه )حقوق صاحبان ســهام( به 
كل دارایــي هــا كه حــدود 11 درصــد میباشــد در صورتي كه این نســبت 
در یک ســاختار ســرمایه اي مناســب مي بایســت حداقل 35 درصد باشــد 
كــه پــس از افزایــش ســرمایه در ســال اول بــه 26 درصــد بالــغ میگردد
8- قابل مالحظه بودن نسبت مبلغ تسهیالت دریافتي به مبلغ سرمایه ثبت شده معادل 
800 درصد باشد كه پس از افزایش سرمایه در سال اول به 150 درصد خواهد رسید.

هدف از انجام افزایش سرمایه
بر اساس عملکرد سال مالي منتهي به 30 آذر 1397 و با توجه به در نظر گرفتن 
سود انباشته پایان سال مالي ، تقسیم سود بین سهامداران منجر به خروج نقدینگي 
زیادي از شركت خواهد شد به همین دلیل با توجه به ظرفیت هاي قانوني موجود 
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و با در نظر گرفتن مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 1397/04/16 ، 
كه بر اساس آن شركتهاي پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مي توانند 
از سود خالص تقسیم نشده سال مالي قبل جهت افزایش سرمایه شركت استفاده 
نمایند و بابت آن از پرداخت مالیات معاف خواهد بود ، مهمترین اهداف شركت 
پاكسان سهامي عام، از افزایش سرمایة موضوع این بیانیة ثبت، به شرح زیر میباشد:
1- اســتفاده از معافیت هاي قانوني جهت كاهش مالیات عملکرد و جلوگیري از 

خروج وجه نقد بابت مالیات
2- كاهش ریسک مواجه شركت با خطر كمبود نقدینگي در صورت تقسیم سود انباشته 
بین سهامداران و عدم امکان جایگزیني آن از طریق فروش نقدي به دلیل بازار رقابتي.
3- در صورت تحقق افزایش سرمایه و عدم برون رفت نقدینگي بابت تقسیم سود 
، شركت قادر خواهد بود شرایط فروش خود را به صورت مدت دار انجام دهد كه 
این امر باعث افزایش حجم فروش و در نتیجه سود آوري شركت خواهد گردید

4- با توجه به اینکه یکي از مباني دریافت تسهیالت از بانکها سرمایه شركت مي 
باشــد لذا پایین بودن سرمایه شركت باعث گردیده كه امکان استفاده از حداكثر 

تسهیالت فراهم نگردد.
5- بهبود ساختار مالي و افزایش نسبت مالکانه

6- كاهش جریانهاي نقدي خروجي ناشــي از تقســیم سود و كوتاه كردن دوره 
بازپرداخت اقساط تسهیالت مالي دریافتي

7- هموار سازي ســود سهام تقسیمي به منظور جلوگیري از ایجاد قیمت هاي 
كاذب در معامالت سهام

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن 
به پیشــنهاد هیأت مدیره، افزایش سرمایه شركت به صورت زیر انجام میگردد: 
-  افزایــش ســرمایه از مبلــغ 540 میلیارد ریــال به 1,080 میلیــارد ریال .
-  محل تأمین افزایش سرمایه سود انباشته )سود تقسیم نشده سالهاي قبل( مي باشد. 
- افزایش سرمایه طي یک مرحله حسب شرایط به هیأت مدیره تفویض میشود. 
- افزایش ســرمایه از طریق صدور ســهم جدیــد هزار ریالي انجــام میگردد.
- به دارندگان هر سهم در تاریخ برگزاري مجمع عمومي فوق العاده معادل 1 سهم جدید 
تعلق مي گیرد و یکساني حقوق صاحبان سهام در افزایش سرمایه رعایت میشود. 
- سایر قوانین و مقررات قانون تجارت و سازمان بورس اوراق بهادار رعایت مي گردد.

اصالح ساختار مالی 
با توجه به وجود مبلغ 544 میلیارد ریال ســود انباشــته در سنوات قبل )پس 
از كســر مصوبه مجمع عمومي در خصوص تقســیم سود( و كسب سود خالص 
945 میلیارد ریال از عملکرد ســال مالي منتهي بــه 30 آذر 1397، در صورت 
انجام افزایش ســرمایه مبلغ 540 میلیارد ریال به سرمایه شركت اضافه خواهد 
شــد و در صورت عدم افزایش ســرمایه عالوه بر خروج نقدینگي از شركت بابت 
پرداخــت مالیات به دلیل عدم امکان اســتفاده از معافیــت مالیاتي ، در صورت 
تصمیم به تقســیم سود انباشــته، براي تامین سرمایه در گردش شركت معادل 
همین مبلغ تامین مالي الزم مي باشــد كه براساس شرایط موجود هزینه مالي 
شــركت افزایش خواهد یافت. با توجه به آنچه بیان شد ، در صورت عدم تأمین 
نقدینگــي و ســرمایه در گردش الزم ، امکان تهیه به موقع مــواد اولیه و تولید 
محصوالت با مشــکالت زیــادي همراه خواهد گردید و مســلماً نتیجه عملیات 
شركت طبق روال چند سال گذشته نخواهد بود . لذا ورود منابع نقدي به داخل 
شركت در جهت تحقق بودجه سال جاري و سنوات بعد اجتناب ناپذیر مي باشد

با توجه به شرایط فعلي تأمین نقدینگي و سرمایه در گردش شركت از یکي از دو 
طریق زیر امکان پذیر است:

1- اخذ تسهیالت كوتاه مدت بانکي : با توجه به شرایط بانکها براي پرداخت تسهیالت 
ریالي )نرخ باال،ایجاد معدل حســاب و...(، لذا به ناچار تسهیالت باید با نرخ هاي 
میانگین سود ، كارمزد و هزینه ي باال )حدوداً 21 درصد ( اخذ گردد . این امر باعث 
افزایش قابل توجه هزینه هاي مالي و كاهش سود پیش بیني شده خواهد گردید. 
2- تأمیــن مالــي از طریــق افزایش ســرمایه : حســن تأمیــن نقدینگي از 
ایــن روش در آن اســت كه هزینــه هاي مالــي كمترافزایــش خواهد یافت

در ادامــه ، وضعیت مالــي ، عملکرد مالي و جریانهاي نقدینگي شــركت با دو 
فرض افزایش و عدم افزایش ســرمایه مورد بررســي قرار گرفته اســت. توضیح 

آنکه تأمین نقدینگي شــركت جهت تحقق میزان تولید و فروش بودجه شــده 
غیر قابل اجتناب مي باشــد و لذا چه تأمین مالي از طریق اخذ تسهیالت بانکي 
صــورت پذیرد و چه از طریق افزایش ســرمایه انجام شــود ، دو رویکرد مزبور 
هیچگونــه تأثیري بر میزان تولید و فروش شــركت و در نتیجه ســود عملیاتي 
شركت نداشته و تنها بر هزینه هاي مالي و سود خالص شركت مؤثر خواهد بود.

برنامه های شركت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه 
اخذ تسهیالت كوتاه مدت بانكي: 

با توجه به شــرایط بانکها براي پرداخت تســهیالت ریالي )نرخ باال،ایجاد معدل 
حساب و...(، لذا به ناچار تسهیالت باید با نرخ هاي میانگین سود ، كارمزد و هزینه 
ي باال )حــدوداً 21 درصد ( اخذ گردد . این امر باعث افزایش قابل توجه هزینه 

هاي مالي و كاهش سود پیش بیني شده خواهد گردید.
تغییرات ایجاد شــده در اطالعات شــركت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت 

مدیره در خصوص افزایش سرمایه 
تغییر تاثیر گذار و با اهمیتي از تاریخ گزارش توجیهي هیات مدیره تا زمان تهیه 

این بیانیه ثبت رخ نداده است . 

چشم انداز شركت و ریسك های مرتبط 
با توجه به شــرایط موجود عوامل ریسک به شرح زیر قابل پیش بیني مي باشد:

1- درخصوص تولیدات داخلي و وجود رقبا ، وضعیت رقابتي وجود دارد و در صورت 
عدم به روزرساني محصوالت و عدم نوآوري امکان واگذاري بخشي از بازار وجود دارد
2- با توجه به وضعیت مصرف تولیدات )بهداشــتي و شوینده( پیش بیني تغییر 

قابل مالحظه اي در مصرف وجود ندارد
3- براي صادرات توســعه بازار پیش بیني شده كه در صورت عدم رقابت پذیري 

محصوالت، امکان واگذاري بازارهاي صادراتي وجود دارد
4- بــا توجه به تحریم هاي موجود امکان محدودیت در خریدهاي خارجي مواد 

اولیه و لوازم بسته بندي تولید وجود دارد
5- با توجه به حضور رقباي خارجي در بازار داخلي، در صورت اعمال سیاســت 

تعرفه اي غیرحمایتي امکان كاهش سهم بازار وجود دارد.

9پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  99 | اسفند   مــاه  1397| 



| پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  99 | اسفند   مــاه  1397

افزایش سرمایه پتروشیمی آبادان مصوب مجمع گرفت تا درد خود را به تدبیر حکیمش مداوا 
كند. این پیر نفتی كه شاهد حوادث بسیار بوده و تن رنجورش زین حوادث آسیب دیده اكنون راه 
برون رفت را با مدیریت صف و جهادگرش در میان گذارده تا ره به سوی تعالی بگشاید. انشاءاهلل.
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام شــركت پتروشــیمی آبادان)سهامی عام( 
مــورخ 1397/12/19 در محــل مجموعه فرهنگي ورزشــي تالش تشــکیل گردید.
در این مجمع كه با حضور 65/38 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیئت 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست 
مجمع برعهده آقای رضا توكلي بنزي كه جنابان علیرضا بني اسدي و سلیمان سلطاني 
درمقام نظار اول و دوم و آقای محسن علوي عطاآبادي به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیئت مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل 
محترم و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
گزارش بازرس قانونــي درباره گزارش توجیهی هیئــت مدیره درخصوص 
افزایش ســرمایه به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام شــركت 
پتروشــیمی آبادان)ســهامي عام( در اجــراي مفاد تبصره 2 مــاده 161 

اصالحیــه قانــون تجــارت مصوب ســال 1347
1- گــزارش توجیهــی مــورخ 1397/11/15 هیئت مدیره 
شركت پتروشیمی آبادان )ســهامي عام( درخصوص افزایش 
سرمایه آن شركت از مبلغ 630 میلیارد ریال به مبلغ 3/520 
میلیارد ریال )خالص افزایش به مبلغ 2/890 میلیارد ریال( از 
محل مازاد ناشــی از تجدید ارزیابی طبقه زمین و تاسیسات 
و ماشــین آالت تولیــدی و در اجرای مفاد »بنــد ز تبصره 
10 ماده واحده قانون بودجه ســال 1397 كل كشور مصوب 
1396/12/20 مجلس شــورای اسالمی » كه به پیوست می 
باشد، مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت 
گزارش توجیهی یاد شــده با هیئت مدیره شــركت اســت.
2- به موجب مندرجات گزارش توجیهی هیئت مدیره، طبقه 
های زمین، تاسیســات و ماشــین آالت تولیدی كه توسط 

كارشناسان رسمی دادگستری در رشته های ذیربط مورد ارزیابی قرار گرفته است. افزایش 
سرمایه به منظور اصالح ساختار مالی جهت خروج از شمول ماده 141 الیحه قانونی اصالح 
قسمتی از قانون تجارت )مصوب سال 1347( و استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در قانون 
فوق الذكر پیشنهاد گردیده است. توضیح اینکه براساس بررسی های به عمل آمده، طبقه 
زمین شــركت در سال 1395 مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته، لیکن بدلیل عدم رعایت 
تشریفات سازمان بورس و اوراق بهادار زمین های مزبور، وفق دستورالعمل سازمان بورس 
و اوراق بهادار در سال مرود رسیدگی مجدد مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته و مانده مازاد 
تجدید ارزیابی در دفاتر اصالح گردیده است. ضمن اینکه 6 قطعه از 39 قطعه زمین ارزیابی 
شده فاقد اسناد مالکیت محل استقرار كارخانه به ارزش كارشناسی 2/263 میلیارد ریال 
و مبلغ 4/384 میلیارد ریال از تاسیسات و ماشین آالت تولیدی در محاسبات مربوط به 
تجدید ارزیابی قابل انتقال به افزایش سرمایه منظور نشده است.ارزش دفتری داراییهای 
ارزایبی شــده و ارزش كارشناسی آنها به ترتیب به مبالغ 394 و 3/284 میلیارد ریال و 
مازاد ناشی از تجدید ارزیابی، جهت افزایش سرمایه، مبلغ 2/890 میلیارد ریال می باشد.
3- طبق محاســبات ارائه شــده اثر ســهم اســتهالک تاسیســات و ماشــین آالت 
تولیــدی ناشــی از تجدیــد ارزیابــی به مبلــغ 154 میلیارد ریــال در ســال براورد 
گردیــده كه چگونگی جبــران افزایــش هزینه مزبور بر صــورت ســود و زیان آتی 
جهت دسترســی به فعالیتهای ســودآور در گــزارش توجیهی ارائه نگردیده اســت.
4- براساس رسیدگي انجام شده، به نظر این موسسه ، به استثنای مورد مندرج در بند 
3، افزایش سرمایه شركت با توجه به الزامات مقرر در بند ز تبصره 10 ماده واحده قانون 
بودجه سال 1397 كل كشور مصوب 1396/12/20 مجلس شورای اسالمی، بالمانع است.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 
افزایش ســرمایه قبلی شــركت از مبلغ 160/000 میلیون ریال به مبلــغ 630/000 
میلیون ریال و از محل آورده ی نقدی و مطالبات حال شــده بوده كه به منظور اجرای 
طرح افزایش خوراک و تعویض ماشــین آالت بسته بندی )370/000 میلیون ریال( و 

ســرمایه در گردش (100/000 میلیــون ریال( صورت گرفته اســت. نتایج حاصل از 
افزایش ســرمایه مزبور كه طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العــاده مورخ 93/5/14 
تصویب شــده و در تاریخ 94/2/20 نزد مرجع ثبت شــركتها به ثبت رســیده اســت.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شركت پتروشیمی آبادان افزایش سرمایه موضوع این گزارش، خروج ازشمولیت 
ماده 141 قانون تجارت و استفاده از معافیت مالیاتی قانون بودجه سال 1397 كل كشور 
)بند ز تبصره 10 ( می باشــد. هم چنین با خروج از شــمولیت ماده ی 141 و اصالح 
ســاختار مالی و بهبود نسبت مالکانه و سایر نسبت های مالِی با اهمیت از دیدگاه بانک 
ها، این شركت قادر به اخذ تسهیالت بیشتر در جهت تامین كسری سرمایه در گردش و 
تسهیالت امر تولید و تامین مواد اولیه و تامین مالی پروژه های جاری شركت می باشد.

مبلغ افزایش سرمایة پیشنهادی و محل تأمین آن 
شركت پتروشیمی آبادان در نظر دارد، سرمایه خود را از مبلغ 630/000میلیون ریال به مبلغ 
3/520/000 میلیون ریال از طریق صدور سهام جدید در یک مرحله، از محل مازاد تجدید 
ارزیابی )طبقه ی زمین و طبقه ی تاسیسات و ماشین آالت تولیدی( به شرح ذیل افزایش دهد.

- 2/890/000 میلیــون ریال )معادل حدود 458 درصد( از محل اندوخته مازاد تجدید 
ارزیابی زمین ها و تاسیسات و ماشین آالت تولیدی

برنامه های شركت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه 
عطف به توضیحات بخش 3-1 ،شــركت پتروشیمی آبادان 
مشمول ماده قانون 141 اصالحیه قانون تجارت میباشد و برنامه 
این شركت در فرصت محدود تا پایان سال جاری، خروج از ماده 
141 از طریق انجام افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت و بهره 
مندی از معافیت مالیاتی پیش بینی شده در بند )ز( تبصره 10 
قانون بودجه سال 1397 كل كشور مصوب 1396/12/20 می 
باشد. با انجام این افزایش سرمایه و اصالح ساختار مالی و مرتفع 
ســاختن مشکالت ناشی از شمولیت این قانون، مسیر اجرای 
طرح های آتی كه در بخش چشم انداز به آن اشاره شده است، 
هموار می گردد. در صورت عدم انجام افزایش سرمایه با توجه به 
شرایط بحرانی شركت، امکان خروج از شمولیت ماده 141 وجود 
نخواهد داشت و مشکالت شركت مضاعف خواهد گردید و متاسفانه راهکار عملی سریع 
تری جهت اصالح ساختار مالی شركت به جز انجام افزایش سرمایه مذكور وجود ندارد.

چشم انداز 
بــا توجه به زمان بنــدی اهداف كالن، اســتراتژی هــای محقق كننده هــر یک از 
اهــداف كالن كه از ماتریس    SWOT اســتخراج شــده اســت تعیین گشــته و 
زمــان بندی اجرای اســتراتژی ها در نقشــه راه چشــم انداز به منظــور برنامه ریزی 
اقدامــات اجرایــی و پروژه های مرتبط با هر اســتراتژیک نمایش داده شــده اســت.

پتروشیمی آبادان مداوا شد
تصویب افزایش سرمایه پتروشیمی آبادان
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در اولین سال خوش درخشید پرداخت الکترونیک سامان
پیش به سوی افقی روشن با »سپ«

پرداخت الکترونیک سامان کیش 300 ریال سود داد
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تاالر هتل اسپیناس شاهد آن بود كه در اولین سال و اولین مجمع ساالنه شركت پرداخت 
الکترونیک سامان كیش كاربلدان چه خوش درخشیدند. به راستی بچه های ایران زمین 
وقتی فعل خواســتن را در هــدف می گذارند جمعه به مکتب آورند طفــل گریز پای را. 
مدیرعامل فرهیخته و دانشمند شركت جناب دكتر حسین واعظ قمصری از تشکیالت و 
چارت ســازمانی و عملکرد ساالنه در صنعت آی تی گزارش می داد و من به یاد آن شدم 
كه ســال های ســال ما فقط از این علم فیش حقوق صادر می كردیم والغیر و اكنون به 
همت این رادمردان این اندیشــمند، جهان را به كف با كفایت خود كشیده و خواسته به 
خواهان نشــانده اند . كاری كه در كشورهای هم چون ما مردان و زنان این چنین بایدش.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شركت پرداخت الکترونیک ســامان كیش)سهامی عام( 
مورخ 1397/12/11 در محل هتل اســپیناس خلیج فارس واقع در تهران تشکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 97/9 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیئت مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای ولي ضرابیه بود، كه جنابان سیدمحمد حسیني بهشتیان و حسینعلي 
علیمــي در مقام نظار اول و دوم و آقای نوید كاوه  به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گــزارش هیئت مدیره به مجمــع مربوط به اهــم فعالیتهای صورت 

پذیرفته در طی ســال مالــی منتهی بــه 1397/09/30 و 
پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشــینان با طنین صلوات خود ضمــن  تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقســیم سود 
300 ریــال به ازای هر ســهم بــه كار خود پایــان دادند.
پس از قرائت گزارش عملکرد هیئت مدیره برای ســال مالی 
منتهی به آذر 97 و نظر حسابرس و بازرس قانونی شركت به 
پیشنهاد هیئت مدیره 30 تومان سود قابل تقسیم تصویب و 
مقرر شد مابقی سود جهت افزایش سرمایه 66,7 درصدی ) از 
180 به 300 میلیارد تومان ( به حساب سود انباشته منظور 
شود. همچنین در این مجمع اعضای هیئت مدیره قبلی شامل 
بانک سامان، بانک رفاه، توسعه سرمایه گذاری سامان، گروه مالی 
و اقتصادی سامان و توسعه سرآمد اندوخته سازان فردا با تصویب 
سهامداران برای دوره مالی منتهی به آذر 98 انتخاب شدند.

با قرائت گزارش هیئت مدیره برای دوره مالی منتهی به آذر ســال جاری اعالم شــد: این 
شــركت در سال 82 با دو ســهامدار عمده و به منظور ارائه راهکار پرداخت تاسیس شد و 
در سال 84 مجوز را از بانک مركزی به عنوان اولین شركت ارائه دهنده پرداخت اخذ كرد.
موضوع فعالیت »سپ« ارائه خدمات پرداخت الکترونیک بر بستر كارتخوان،اینترنت و موبایل 
و ماموریت آن ارزش افزایی برای مشتریان و ارائه راهکار سریع و قابل اعتماد پرداخت است.
درباره اهم برنامه های در دستور كار برای سال 98 نیز اعالم گردید: افزایش تعداد كارتخوان ها 
از 842 هزار بــه 924 هزار)معادل 10 درصد(، افزایش تعداد كل تراكنش ها از3,5 به 5,2 
میلیارد تراكنش) 48 درصد (،افزایش تعداد تراكنش در حوزه كارتخوان از 3 به 4,4 میلیارد 
تراكنــش)46 درصد(،افزایش تعــداد تراكنش در حوزه موبایــل از 319 به 458 میلیون 
تراكنــش)44 درصد( و در حوزه اینترنت از 180 بــه 345 میلیون تراكنش )91 درصد( 
و ســود هر ســهم نیز از 1228 به 1348 ریال)معادل 10 درصد( پیش بینی شده است.

به گفته عضو هیئت مدیره با اشــاره به چشــم انداز شــركت در افق 1400 مبنی بر ارائه 
راهکار جامع پرداخت به عنوان واســط مســلط بیــن بانک ها،دارنــدگان و پذیرندگان 
قیمت ســهام در عرضه اولیه 10 درصدی ســهام 650 تومان كشــف شــد و در پایان 
ســال مالی به حــدود 1600 تومان رســید.این درحالی اســت كه ارزش روز بــازار در 
زمــان عرضه 1،17 هزار میلیــارد تومان بود و امروز بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان اســت.

اهم برنامه های در دستور كار برای سال 98
تركمن درباره اهم برنامه های در دستور كار برای سال 98 نیز گفت: افزایش تعداد كارتخوان 
هــا از 842 هزار به 924 هزار)معــادل 10 درصد(، افزایش تعداد كل تراكنش ها از3،5 به 
5،2 میلیــارد تراكنش) 48 درصد (،افزایش تعداد تراكنش در حوزه كارتخوان از 3 به 4،4 
میلیارد تراكنش)46 درصد(،افزایش تعداد تراكنش در حوزه موبایل از 319 به 458 میلیون 

تراكنــش)44 درصد( و در حوزه اینترنت از 180 بــه 345 میلیون تراكنش )91 درصد( 
و ســود هر ســهم نیز از 1228 به 1348 ریال)معادل 10 درصد( پیش بینی شده است.

اهم اقدامات صورت گرفته
توسعه تراكنش های NFC برروی كارتخوان

توسعه سیستم پرتال جامع و اپلیکیشن برای پشتیبانی پذیرندگان
)POS-PC (انجام پروژه های متعدد اتصال كارتخوان به رایانه

توسعه نرم افزار فروشگاهی و پیاده سازی و توسعه داشبوردهای عملیاتی مورد نیاز مشتری
مشاركت با شركت های معتبر در حوزه صندوق فروشگاهی

توسعه اپلیکیشن 724
تحلیل جامع اثربخشی انواع ابزارهای تبلیغاتی

نصب و راه اندازی كیوسک با بانک رفاه
كارت هدیه و كارت خرید

یکي از خدمات منحصر به فرد ســپ، ارائه انواع كارت هاي پیش پرداخت شامل كارت 
هدیه، كارت خرید، كارت چند منظوره و سپ كارت است. 

3 ویژگی سپ نسبت به سایر رقبا و بررسی وضعیت
تركمن با اشاره به رشد 30 و 32 درصدی درآمدها و هزینه ها 
نسبت به سال 96 گفت: یکی از ویژگی های »سپ« نسبت 
به سایر رقبای بورســی و غیر بورسی وابستگی درآمدی به 
دو ســهامدار عمده فقط 18 درصد است و 82 درصد مابقی 
از شــركت ها و بانــک های طرف قرارداد تامین می شــود.
اما این درصد در ســایر رقبا از 40 درصد هم بیشــتر است.

وی با بررســی وضعیت نســبت به رقبا طی سه سال اخیر 
گفت:در رشــد سودآوری در دوره مذكور رتبه نخست به این 
شــركت تعلق دارد.در مجموع ســود و درآمد سه سال اخیر 
رتبه ســوم و در بازده ســهام در 7 ماه اخیر حضور در بورس 
حائز رتبه اول است.سهم بازار تراكنش های سپ در مقایسه 
با رقبا در كل ابزارها رتبه دوم پس از به پرداخت ملت اســت.
نایــب رییس هیئــت مدیره ســپ درخصــوص دومین 
ویژگــی ایــن شــركت گفــت: در كارتخوان،اینترنــت و 
موبایل تنها شــركتی كه جزو ســه برنــد اول )در كارتخــوان رتبــه دوم و در اینترنت 
و موبایــل حائــز رتبه ســوم( قرار گرفتــه پرداخت الکترونیک ســامان كیش اســت.
همچنیــن ســهم 18 درصدی بــازار از كل تراكنــش ها در اختیار ســپ قــرار دارد.
تركمن از رشد 32 درصدی تعداد تراكنش كل ابزارها در سال 97 نسبت به سال گذشته خبر 
داد و گفت: پیش بینی می شود در سال 98 بیش از 5 میلیارد و 286 میلیون تراكنش در كل 
ابزارها صورت پذیرد.به تفکیک تعداد تراكنش كارتخوان 35 درصد،تعداد تراكنش اینترنت 55 
درصد و تعداد تراكنش موبایل یک درصد است. مانده گیری در حوزه موبایل در سال 96 قابل 
انجام بود و 22 درصد از 314میلیون تراكنش سال گذشته به مانده گیری تعلق داشت اما با 
تغییر قوانین بانک مركزی ،مانده گیری متوقف شد اما تعداد تراكنش ها به 319 میلیون رسید.
وی با اشاره به عملکرد در حوزه كارتخوان گفت: كارتخوان های غیرفعال از پذیرندگانی كه با 
دستگاه ها كار نمی كردند جمع آوری شد و در مکان های پرتراكنش نصب شد كه منجر به 
افزایش 8 درصدی نصب بطور خالص شد و مبلغ تراكنش ها نیز 40 درصد افزایش داشت.

این مقام مســئول با اشــاره به رشــد 55 درصدی در حوزه اینترنت نســبت به ســال 
قبــل گفت: برای بازار این حوزه در ســال آینده برنامه در دســتور كار قــرار گرفته و با 
پیــش بینی افزایــش 91 درصدی امیــد می رود بــه 345 میلیون تراكنش برســیم.
تركمن درخصوص سومین ویژگی سپ نسبت به سایر شركت های صنعت پرداخت گفت: 
این ویژگی به صدور كارت های خرید و هدیه)به جز ســپ یک شــركت دیگر هم در این 
مورد فعالیت دارد(برای شركت ها بابت اختصاص كمک های غیر نقدی به نیروی انسانی یا 
مناسبت ها است كه روز اول به شركت واریز ولی به تدریج مصرف می شود و راهکاری برای 
تامین مالی كوتاه مدت و تسهیالت صفر قیمت محسوب می شود . در سال 97 مبلغ 323،7 
میلیارد تومان از این طریق جذب شد كه كه نسبت به سال گذشته رشد 15 درصدی داشت.
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مجمع عمومی فوق العاده شركت بیمه تجارت نو )سهامی 
عام( مورخ 1397/12/20 در محل سالن همایش هاي 
اعتباري بانک تجارت ) سالن غدیر( تشکیل گردید. در 
این مجمع كه با حضور بیش از 96 درصد از سهامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضای هیئت مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار 
شد، ریاســت مجمع برعهده آقای مهدی سامری بود.

در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیئت مدیره مبنی 
بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل محترم و پس از 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان 
با اكثریت آراء این افزایش سرمایه را مصوب مجمع نمودند.
 در این مجمع دســتاوردهای چند ماهه اخیر شركت 
تشریح شد كه به افزایش تعداد قراردادهای منعقد شده 
با بیمه گذاران بزرگ، رشد كمی وكیفی نیروی انسانی 
متخصص و افزایش صدور انواع بیمه نامه اشاره كرد. پس 
از آن رئیس مجمع با توجه به موفقیت های به دســت 
آمده در مدیریت جدید، اظهــار امیدواری كرد با توجه 
به گسترش و استمرار دستاوردهای حاصل شده، سال 
آینده بیمه تجارت نو ســتاره شركت های بیمه ای شود.
گزارش بازرس قانونــي درباره گزارش توجیهی 
ســرمایه  افزایش  درخصوص  مدیــره  هیئت 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت 

بیمه تجارت نو)سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت 

مصوب سال 1347
1- گزارش هیئت مدیره شركت بیمه تجارت نو )سهامي 
عام( درخصوص افزایش سرمایه شركت از مبلغ 1/250 
میلیارد ریال به مبلغ 1/570 میلیارد ریال عمدتا در اجرای 
مصوبه مــورخ 1395/11/24 هیئت محترم وزیران )به 
پیشنهاد بیمه مركزی ایران و تایید وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و به استناد بند 3 ماده واحده قانون تامین موسسات 
بیمه غیردولتی مصوب 1380( درخصوص حداقل سرمایه 
مورد نیاز شركتهای بیمه مختلط)فعال در كلیه رشته های 
بیمه ای( كه مبلغ 1500 میلیارد ریال تعیین گردیده و 
پیوســت می باشد مورد رســیدگی  قرار گرفته است. 
مســئولیت گزارش مزبور با هیئت مدیره شركت است.

2- براســاس رســیدگی هــای انجام شــده، به نظر 
ایــن موسســه، افزایش ســرمایه شــركت در اجرای 
محتــرم  هیئــت   1395/11/24 مــورخ  مصوبــه 
وزیران )به شــرح بند یــک فوق( بالمانع می باشــد.

3- مجمع عمومی فوق العاده كاهش ســرمایه شركت 
از مبلغ 2/500 میلیارد ریال بــه 1/250 میلیارد ریال 
در تاریــخ 1397/10/15 برگــزار گردیــده، لذا بدیهی 
اســت اجرای افزایش سرمایه می بایستی پس از ثبت 
صورتجلسه مربوط به كاهش سرمایه مزبور و با رعایت 
مبانی پیش بینی شده در موارد مربوطه اصالحیه قانون 

تجارت و كسب مجوز از بیمه مركزی جمهوری اسالمی 
ایران و ســازمان بورس و اوراق بهــادار ، صورت پذیرد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
الف( الزام قانونی:

هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ 1395/11/24 بنا 
به پیشنهاد بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران و تائید 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و به اســتناد بند )3( ماده 
واحده قانون تاسیس موسسات بیمه ای غیردولتی، حداقل 
سرمایه شركتهاي بیمه مختلط )فعال در كلیه رشته های 
بیمه ای( را مبلغ 1/500 میلیارد ریال مصوب نموده است.
بنابراین این شــركت به جهت رعایت مصوبه مذكور و 
ادامه فعالیت در تمامی رشته های بیمه ای می بایست 
سرمایه خود را به میزان اعالم شده مزبور افزایش دهد.  

ب ( حفظ سطح 1 توانگري مالي :
به جهت افزایش توانایی مالی شركت برای پوشش ریسکهای 
پذیرفته شده موضوع آئین نامه شماره 69 شورای عالی 
بیمه، افزایش سرمایه به عنوان كاراترین اهرم برای حفظ 
و ارتقاء توانگری مالی شركتهای بیمه، ضروری می باشد.

ج ( افزایش ظرفیت نگهداري 
مطابق ماده 2 آئین نامه شــماره 55 شورای عالی بیمه، 
حداكثــر ظرفیت نگهداری مجاز موسســه بیمه از هر 
بیمه نامه یا هر ریســک معادل بیست درصد مجموع 
ســرمایه پرداخت شــده، اندوخته ها و ذخایر فنی به 
اســتثناء ذخیره خسارت معوق می باشد. لذا به منظور 
افزایش ظرفیت نگهداری و كاهش هزینه های اتکایی، 
شركتهای بیمه ناگزیر به افزایش سرمایه خود می باشند.

د ( افزایش سود سرمایه گذاري ها:
با عنایت به اینکه افزایش سرمایه از محل مطالبات حال 
شده سهامداران می باشد، بنابراین با توجه به عدم خروج 
نقدینگی از شركت، با ایجاد سرمایه گذاری های مناسب، 
باعث رشد سود حاصل از سرمایه گذاری ها خواهیم بود.

مبلــغ افزایــش ســرمایه پیشــنهادي و محــل آن 
با عنایت به برنامه ارائه شــده، شركت بیمه تجارت نو 
)ســهامي عام( در نظر دارد تا پس از ثبت صورتجلسه 
مجمع عمومي فوق العـــاده كاهش سرمایه، با سرمایه 
خــود را از مبلــغ 1/250/000 میلیــون ریال به مبلغ 

1/570/000 میلیــون ریال به شــرح زیر افزایش دهد: 
- مبلغ 320/000 میلیون ریال )معادل 25/6 درصد سرمایه 
فعلي( از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي
- شــایان ذكر است كه افزایش ســرمایه فوق از محل 
ســود تقسیمي سال مالي 1396 قابل تامین مي باشد.
برنامه شــركت در صورت عملي نشدن افزایش سرمایه 
در صــورت عملــي نشــدن افزایش ســرمایه، ضمن 
كاهش ســود آوري شــركت به دالیل مطروحه فوق 
الذكــر، با توجه به الــزام قانوني ذكر شــده در مصوبه 
هیات وزیران، این شــركت فقط مجوز صدور در بیمه 
هاي زندگــي و مســتمري را خواهد داشــت و ادامه 
فعالیت در سایر رشــته هاي بیمه متوقف خواهد شد.

بیمه تجارت نو در یك نگاه
شركت بیمه تجارت نو فعالیت خود را در پرتو الطاف یزدان 
پاک و با پشتوانه سهامداران معتبر از جمله بانک تجارت، 
پست بانک، شركت های سرمایه گذاری غدیر و ایرانیان با 
سرمایه اولیه ثبت  شده 2500 میلیارد ریالی در اردیبهشت 
ماه ســال 1395 آغاز و شروع به ارائه خدمات تخصصی 
در رشته های مختلف بیمه ای به تمام اقشار مردم كرد.
این شــركت در صدد اســت با بهره منــدی از دانش و 
تخصص فنی كاركنان خود و اســتفاده از پیشــرفته 
 ترین فنــاوری  های موجــود، در قالب یک شــركت 
دانــش  بنیان، خــالق و پاســخگو، به انتخــاب ویژه 
مشــتریان و فعاالن اقتصادی كشــور تبدیل شــود.
شــركت بیمه تجارت نــو با راهبرد خلــق مزیت های 
ویژه و متمایز برای اســتفاده  كننــدگان و بهره  مندی 
از تجربیات جهانی و الگو های جدید مشــتری  مداری 
در فرآیند اخذ پوشــش بیمه ای، امیدوار اســت با ارائه 
طرح هــای روز بیمــه ای، ضمن پر نمــودن خالء های 
موجود این صنعت، با ایجــاد اطمینان در بیمه گذاران 
محترم، باالخص در پرداخت ســریع و كامل خسارت، 
تکیــه  گاهی محکــم بــرای روزهای آتی آن ها باشــد. 

افزایش سرمایه »بنو« به ۱۵۷ میلیارد تومان با رای اکثریت
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بیمه تجارت نو نهال نوپای اســت كه هرچند دو سال از عمرتاسیس آن می گذرد، اما در 
همین بازه زمانی كوتاه ســعی كرده با درک صحیح از شــرایط وارائه خدمات متناسب، 
ســهم قابل توجهــی از بازار صنعت بیمه كســب كند.حجم اخبار مثبــت دریافتی از 
فعالیت های بیمه ای شــركت و برگزاری مجمع فوق العاده افزایش ســرمایه بهانه ای 
شــد تا با دكترنیما نوراللهی مدیرعامل جوان این بیمه جوان مصاحبه ای داشته باشیم.

صدر؛ افزایش سرمایه
در آغاز ســخن وی به چرایی برگزاری مجمع فوق العاده افزایش ســرمایه شركت پاسخ 
داد: از روز اول مجموعه به دنبال آن بود كه با ایجاد یک ســرمایه اولیه مناسب بتواند در 
مسیر هدف گذاری های خود حركت كند. دراین راستا، بعد از تهیه طرح توجیهی افزایش 
سرمایه وتایید آن درهیئت مدیره به تصویب مجمع وسهامداران رسید. به گفته وی افزایش 
سرمایه به رقم  157 میلیارد تومان عالوه براینکه در رتبه توانگری شركت اثر گذاراست،

 می توان متناسب با آن فعالیت هاي شركت را توسعه داد.
نوراللهــی با اعالم ایــن نکته كه افزایش ســرمایه 
قدرت مانور و ریســک پذیــری را در بیمه تجارت نو 
ارتقاء می دهد افزود: توســعه كسب و كارو افزایش 
سهم شــركت از بازار داخلی از دیگر بركات افزایش 
ســرمایه خواهد بود كه ما پیشــتر برای آن برنامه 
ریزی های دقیق و محاسبه شده ای انجام داده ایم .
سکاندار«بنو« در پاسخ به اینکه دیدگاه مدیریتي وي 

در بیمه تجارت نو به مقوله فرهنگ سازی در صنعت بیمه چیست، گفت :متاسفانه در طول 
هشتاد و چند سالی كه از تاسیس بیمه در كشور می گذرد امروز شاهد كمترین ضریب 
نفوذ بیمه و فرهنگ سازی موفق برای آن هستیم. در این میان نقشی كه بیمه مركزی 
، سندیکا و نهادهای مسئول می توانستند و می توانند داشته باشند بسیار كلیدی است. 
باید اعالم كرد كه در دهه های گذشته اقدامات قابل توجهی در بیمه صورت نگرفته است. 
نوراللهی با اعالم اینکه بعد از انقالب درماحصل تولد بیمه های خصوصی  شاهد كمک شایانی 
به فرهنگ ســازی از طرف بیمه های غیردولتی برای توسعه ضریب نفوذ بیمه در كشور 
بوده ایم، اضافه كرد: اگر بطور اساسی و با مدیریت واحد، فرهنگ سازی تحت هدایت بیمه 
مركزی انجام شود برای كشور نتایج چشم گیرتری خواهد داشت، از بیمه مركزی به عنوان 
نهاد ناظر و مسئول توقع می رود برای این مهم  برنامه های مدون ومستمر داشته باشد.
 مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیره شــركت بیمه تجارت نــو در بخــش دیگری از 
صحبت های خود از جدیت در پیاده ســازی برنامه های تصویب شــده در هیئت مدیره 
و حمایت از طرح ها و ایده های خالق ســخن راند و اعالم داشــت : این شــركت برآن 
اســت تا با تکیه بر پرسنل توانمند، شبکه فروش یکپارچه و بهره گیری از فناوری های 
روز به ارائه كلیه خدمات نوآور بیمه ای با محوریت رشــته هاي ســودده بیمه بپردازد.
» تأمین امنیت خاطر مشتریان و زیاندیدگان، تالش برای توسعه فرهنگ بیمه 
در سطح جامعه و درک عمیق از تأمین منافع ذینفعان از دیگربرنامه های اعالمی 

این مدیر موفق بود.«
نوراللهی در پاســخ به اصول ارزشــی حاكم بر مجموعه تحت مدیریت خود گفت: بیمه 
تجارت نو پویایی را سرلوحه خود قرار داده، این مجموعه یاری رساندن به زیان دیدگان 
درسریع ترین زمان، حركت بر مبنای اصول حاكم بر صنعت بیمه، رعایت استانداردهای 
مناســب جهت توســعه و پیشــرفت را یک باور مهم می داند و به آن عمل می كند.

تقدیر از انتخاب 
عضو هیئت مدیره با تقدیر از كاركنان و كارشناسان پرتالش مجموعه كه بیشترین فشار 
كاری را در طول زمان همکاری با عالقه و عشق متحمل شده و با ارائه خدمات مناسب و 

پشتیبانی الزم رضایت مندی حداكثری مشتریان را كسب كرده اند به این مهم نیز اشاره 
داشت كه تقدیر ویژه وخاص مختص مشتریانی است كه اعتماد كرده وما را انتخاب كرده 
اند. خوشــبختانه دریک رابطه تعاملی مناسب تمام برنامه های كوتاه مدت، میان مدت 
و بلند مدت محقق شــد كه با توجه به شــرایط اقتصادی كشور موفقیت بزرگی است. 
ســکاندار»بنو« اعتمــاد و اطمینان مشــتریان به شــركت را با توجه بــه جدید و نوپا 
بــودن آن از افتخارات مجموعه برشــمرده  و افــزود: حس اعتماد مشــتریان به ما و 
حجــم قراردادهایــی كه در این بازه كم با شــركت هــا ، وزارتخانه ها و ســازمان های 
بــزرگ بســته و یا تمدید شــده به من و دیگر مدیران بیشــترین انــرژی را می دهد.

نوراللهی تاكید كــرد: اعتماد حاصله را می توان ثمره همکاری و حمایتی دانســت كه 
شــركت توانســته به واســطه عملکرد خود به همگان ثابت ســازد كه باوری راستین 
براي چتر آســایش و حامي و پشــتیبان بودن  در مجموعه جاری و ساری شده است. 

برمدارفناوری اطالعات 
توسعه فناوری اطالعات در بخش های مختلف از هدف گذاری های شركت است كه نوراللهی 
در این باره گفت: توجه به توسعه فضاي آی تی و فناوری اطالعات در بیمه تجارت نو یک 
اصل است ، معتقدیم بازار با فناوری اطالعات عجین شده، انفورماتیک بیمه تجارت نو یکی از 
پویاترین و فعال ترین بخش ها بوده كه در این بین نیز به شهادت كارشناسان، پتانسیل بسیار 
باالیی در مجموعه براي رشد روز افزون و گسترش فعالیت های مربوط به این حوزه وجود دارد.

به گفته نوراللهی ارائه خدمات متنوع و ویژه، تســهیل در امر خرید و تمدید بیمه نامه، 
ایجاد مزیت های رقابتی، پیاده ســازی  و اجرای ســرویس های ویژه برای مشتریان از 
جمله خدمات و ســرویس های جدید برای جلب و جذب مشتریان در بازار آتی ضروری  
خواهد بود .شــركت درصدد اســت با بهره مندی از دانش و تخصص فنی كاركنان خود 
و همچنین اســتفاده از پیشرفته ترین فناوری های موجود، در قالب یک شركت دانش 
بنیان، خالق و پاســخگو به انتخاب ویژه مشتریان و فعاالن اقتصادی كشور تبدیل شود.

نیروی انسانی نگین حلقه »بنو« 
در ادامه گپ و گفت ،مدیرعامل شركت با اعالم اینکه منابع انسانی به عنوان ارزشمندترین 
دارائی یک ســازمان به خصوص در شــركت های 
ارائه دهنده خدمات محســوب می شــود در اشاره 
به نقش بی بدیل نیروی انســانی در ارتقاء جایگاه و 
برند یک شــركت در بازار سرمایه و حوزه تخصصی 
گفت: وجود نیروی انســانی جوان، كوشــا، خالق، 
با تجربــه و كاردان باعث شــده در شــركت بیمه 
تجارت نوشــاهد یک تركیب متوازن و متناســب از 
پرسنل با انگیزه و فعال برای توسعه  فرآیندها باشیم.

 نوراللهــی، برگــزاری دوره هــای آموزشــی و فنی برای پرســنل در جهــت ارتقای 
ســطح دانــش كاركنــان و توســعه قابلیت هــای آنــان از طریق آموزش مســتمر 
و اثربخــش و همچنیــن  افزایــش رضایــت شــغلی را ازبرنامــه هــای جــاری  
برشــمرد  كه در ســال پیــش رو نیز بــرای تعالی مجموعــه ادامه خواهند داشــت. 

»بنو« و سهامداران 
عضــو هیئت مدیره تجارت نو پیرامون تحلیل خود از بازار ســرمایه و تحقق پیش بینی 
هاي مالي وعملیاتي در بنگاه هاي اقتصادي نیز گفت: علی رغم شرایط سخت حاكم بر 
اقتصاد كشور، توانستیم با كسب درآمد ورشد ارزش  پرتفوی در همه رشته های بیمه ای 
به جز خودرو، فروش بیشــتری در سال 97 نسبت به 96 رقم زنیم . برنامه های مدونی 
برای ســال مالی آتی به منظور افزایش درآمد در همه رشــته های بیمه ای تدوین شده  
كه حاصل آن ســودآوری و ارزش آفرینی برای ذینفعان و سهامداران »بنو«خواهد بود.
در پایان نیما نوراللهی در پاســخ به باید هــا و نبایدهای انتخاب یک دبیركل قوی برای 
سندیکای بیمه گران با توجه به نزدیک شدن به دور جدید انتخابات گفت : لزوم بازخواني 
فلسفه وجودی و وظایف سندیکای بیمه گران و تطبیق عملکرد این نهاد بیمهای با آرمانها، 
انتظارات و مطالبات ذی نفعان اعم از نهاد ناظر، شركتهای بیمه، شبکه فروش و جامعه 
بــرای انتخابي نه لزوما بهینه بلکه رضایت بخش ضروری است؛ چراكه در صورت وجود 
جسارت فکری در تقدیر و نقد صحیح عملکرد، گذشته مي تواند چراغ راه آینده باشد.

عمل گرایی در شعار 
می توان از ماحصل عملکرد تجارت نو چنین اذعان داشت كه، شعار» با خیال راحت تكیه كن«

 یعنی همیشه مطمئن باشید تکیه گاهی برای امنیت وجود دارد، به باور شركت تبدیل 
شده است. نمونه واقعی و تجلی این باور را می توان در حادثه زلزله هرمزگان و عملکرد 
شركت مشــاهده كرد كه با اعزام قائم مقام و دیگر مدیران ارشد از سوی مدیرعامل، در 
كوتاهترین زمان ممکن خســارت بیش از 700 واحد آســیب دیده مورد ارزیابی دقیق 
قرارگرفته و كار كارشناسی آن انجام پذیرفت، این حضور به موقع همان القای حس حمایت 
به آسیب دیده و چتر آسایش در زیر بارش حوادث است  كه التیام زخم است و مرهم درد.

تأمین امنیت خاطر مشتریان و زیاندیدگان،
تالش برای توســعه فرهنگ بیمه در سطح 
جامعه و درک عمیق از تأمین منافع ذینفعان از 
دیگر برنامه های اصلی این مدیر موفق است.

مدیـرعامل                                         تـاکید کــرد ؛
مشتـــری مـــداری
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شــانزدهمین جشــنواره تولید ملی - افتخار ملی با حضور مسئولین قوه قضائیه ، مجلس شورای اســالمی و مشاركت فعال وزارت صنعت ، معدن و تجارت و وزارت 
تعاون ، كار و رفاه اجتماعی در تاریخ 29 بهمن ماه ســال جاری  در ســالن همایش های صدا و ســیما توســط خانه صنعت ، معدن و تجارت برگزار گردید در این 
همایش با حضور حجت االســالم والمسلمین منتظری دادستان كل كشور ، آقای دكتر فوالدگر رئیس كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسالمی 
و مدیران ارشد وزارتخانه های مرتبط از مدیرعامل با تجربه شركت سیمان خاش كه بیش از سه دهه كارنامه مدیریتی موفق در كشورمان دارد تقدیر به عمل آمده 
و شــركت ســیمان خاش بعنوان یکی از  شركت های برتر  در حوزه صنایع كوچک و متوســط كه موفق به اخذ رتبه الزم شده بود مورد تقدیر و تشکر قرار گرفت.

تاریخچه فعالیت شرکت سیمان خاش
شــركت ســیمان خاش، قدیمی ترین كارخانه تولید سیمان در منطقه جنوب شرقی ایران، استان سیســتان و بلوچستان است كه در زمینی به مساحت 50 هکتار احداث 
و از ســال 1374 به بهره برداری رســیده اســت كه با تبدیل شــركت به سهامی عام در ســال 1377، نهایتا در سال 1381 در ســازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.
ایــن شــركت علیرغــم قــرار گرفتــن در یکــی از نقــاط محــروم كمتــر توســعه یافتــه، بــا تدویــن برنامــه اســتراتژیک جهــت توســعه بازارهــای فــروش 
محصــوالت خــود در ســطح كشــور و بازارهــای جهانــی و كشــف و نفــوذ در بازارهــای جدیــد، در ســال 1386 نســبت بــه اجــرای طــرح افزایــش ظرفیت 
تولیــد از 2000  تــن بــه 2600 تــن كلینکــر در روز اقــدام و در حــال حاضــر توانائــی تولیــد و تحویــل روزانــه 3/000 تــن انــواع ســیمان را داراســت.

بهره برداری از شــركت ســیمان خاش عالوه بر باال بردن توان ملی و منطقه ای در تولید محصوالت داخلی، باعث ایجاد 500 فرصت شــغلی مســتقیم و بیش از 2000 
فرصت شــغلی بصورت غیر مســتقیم بوده كه اثرات مثبت اجتماعی و اقتصادی آن در منطقه و اســتان بخوبی مشــهود اســت. این واحد صنعتی ضمن تولید ســیمان 
مورد نیاز منطقه و كشــور، در طول دوران فعالیت خود از آغاز تا كنون به مثابه یک دانشــگاه كاربردی نســبت به پرورش نیروهای متخصص بســیاری اقدام نموده اســت 
كه پس از اتمام دوران خدمت خود در این شــركت، جذب صنایع تولید ســیمان ســایر مناطق گردیده اند. شــركت ســیمان خاش با بهره گیری از توان اجرائی نیروهای 
متخصــص و متعهد بومی، اســتفاده از معادن غنی و سرشــار خود واقع در دامنه كوه تفتان و در اختیار داشــتن تجهیزات و دســتگاههای تولیــد مطابق با تکنولوزیهای 
روز دنیا، توانائی تولید انواع ســیمانهای مورد نیاز پروژه های ســاختمانی و طرح های عمرانی را داراســت. این شــركت با در اختیار داشتن آزمایشگاهای مجهز به آخرین 
تکنولوژیهای روز دنیا و با اخذ تائیدیه رســمی از ســازمانهای اســتاندارد ملی و بین المللی، قادر به تولید انواع ســیمانهای تیپ، تركیبی و پودر پوزوالن طبیعی میباشــد.

سیمان خاش برگزیده
تولید ملی - افتخار ملی
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به هنگام قرائت گزارش توجیهی افزایش سرمایه شركت گلتاش مهندس یزدان كرمی به نکته 
ای اشارت داشت هر چند كوتاه ولی گویا او گفت قیمت سهام شده دو برابر، سود افزودن و هر 

سهام دار یک سهم هم جایزه.
مهندس یزدان كرمی یک پسوند نوش جان هم به جمله افزود. یادم آمد همان حکایت یک قدم 

به پیش ابوسعید ابوالخیر را .
به راستی كه جوانان ما باورمدار این پیام قافله ساالر انقالبند كه ما می توانیم پس یک گام به پیش.
مجمع عمومی فوق العاده شركت گلتاش)ســهامی عام( مورخ 1397/12/09 در محل سالن 
هگمتانه هتل المپیک تشکیل گردید. در این مجمع كه با حضور 88/27 درصد از سهامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضای هیئت مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای داراب وكیلي بود كه جنابان امیر شفیعي و همایون 
باقري طادي درمقام نظار اول و دوم و آقای یزدان كرمي به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیئت مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل 
محترم و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن تصویب افزایش ســرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
»گلتاش« یکی از زیرمجموعه های »مدیریت صنعت شوینده صنایع بهشهر« )شوینده( است 
كه در استان اصفهان به تولید شامپو، مایع دستشویی، شامپو و خمیردندان مشغول می باشد. 
گلتاش برخی از محصوالتش را با نام تجاری متعلق به شــركت درون گروهی خود »پاكسان« 

)شپاكســا( تولید می كند و در ســالیان اخیر شاهد پیشرفت 
مناســبی در بین شركت های گروه شوینده بوده است. سرمایه 
شگل از محل سود انباشــته با افزایش 100 درصدی به 100 
میلیارد تومان رسید و سهامداران كه در مجمع ساالنه روزهای 
آخر دی ماه به ازای هر سهم 80 تومان سود نقدی دریافت كرده 
بودند، یک ســهم جایزه هم در ازای هر ســهم دریافت كردند.
گزارش بازرس قانونــي درباره گزارش توجیهی هیئت 
مدیره درخصوص افزایش ســرمایه به مجمع عمومي 
فوق العاده صاحبان سهام شركت گلتاش)سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت 

مصوب سال 1347
1- گزارش توجیهی مورخ 29 دی ماه 1397 هیئت مدیره شركت 
گلتاش )سهامي عام( درخصوص لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 500 

میلیارد ریال به مبلغ 1/000 میلیارد ریال، مشتمل بر اطالعات مالی فرضی كه پیوست می باشد، 
طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی  به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته 
است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت 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 شده است 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 مناسب نباشد.

3- همانگونه كه در تشــریح طرح افزایش ســرمایه ارائــه گردیده اســت، از اهداف افزایش 
ســرمایه بهبود ســاختار مالی، كاهش جریانهای نقدی خروجی و همچنیــن بهره مندی از 
مشوق مالیاتی پیش بینی شده در مصوبه شــماره 58841 مورخ 1397/04/26 شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی با موضوع اعمال نرخ صفر مالیاتی نسبت به سود تقسیم نشده شركتهای 
ثبت شــده نزد ســازمان بورس و اوراق بادار می باشذ. هیئت مدیره شركت به همین منظور 
پیشــنهاد نموده مبلغ 500 میلیارد ریال از مبلغ 777 میلیارد ریال سود سال مالی منتهی به 
30 آذر ماه 1397 شــركت كه به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام 
مورخ شــماره 200/97/139 مورخ 1397/10/12 ســازمان امور مالیاتی، در صورتی كه طی 
ســال 1397، شركت سود شركت سود تقســیم نشده سال مالی قبل خود را حسب تصمیم 
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام حداكثر تا پایان سال جاری وفق ترتیبات قانونی مقرر 
به حساب ســرمایه منتقل نماید، امکان استفاده از مشوق مالیاتی مذكور را دارا خواهد بود. با 
توجه به مراتب فوق و نظر به نامشــخص بودن رویه اجرایی اســتفاده از مشوق مذكور توسط 
سازمان امور مالیاتی، آثار تعدیالت ناشی از این امر برای این موسسه مشخص نگردیده است.

4- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق آن، 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 به استثنای آثار مورد مندرج در بند )3( گزارش توجیهی یاد 
شده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

5- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق مفروضات ذهني توصیف شــده در باال رخ 
دهــد، نتایج واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهــد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني 
شــده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 
شــركت در شهریور ماه سال 1396، به منظور اصالح ســاختار مالی اقدام به افزایش سرمایه 
از مبلــغ 200 میلیــارد ریال به مبلــغ 500 میلیارد ریــال ) معــادل 150 درصد( از محل 
اندوخته توســعه و تکمیل و ســود انباشته نموده است. این افزایش ســرمایه در تاریخ 7/05 
1396/0 بــه ثبت رســید. خالصه مهمترین اهداف افزایش ســرمایه به شــرح زیر اســت. 
1- رعایت دستور العمل پذیرش و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص نسبت حقوق 

صاحبان سهام.
2- رعایت ضوابط سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص حداقل مبلغ سرمایه براي حضور در 

تابلوي فرعی بازار اول.
3- اصالح ساختار مالی و جلو گیري از خروج نقدینگی از شركت . 

4- افزایش ظرفیت تولیدي محصوالت،تولید ظروف بســته بندي، بهسازي خطوط تولیدي 
وبهسازي ساختمانهاي غیر تولیدی
هدف از انجام افزایش سرمایه  

با توجه به عملکرد ســال مالی منتهی به 30 آذرماه 1397 و با در نظر گرفتن ســود انباشته 
ابتداي سال مالی مذكور، ســـود قابل تقسیم بین ســهامداران به مبلغ 012ر 1 میلیارد ریال 
بوده كه تقســیم این مبلغ منجر به خروج نقدینگی بسیار زیـــادي از شركت خواهد شد. به 
همین دلیل با وجود ظرفیت هـــاي قـانونی موجـود و بـا در نظـر گـرفتن مصـوبه شـوراي 
عـــالی هماهنگــی اقتصادي مــورخ 16 تیرماه 1397، آن بخش از ســود خالص شــركت 
هاي بورســی كه بین ســهامداران توزیع نشـــده و صرف افزایش ســرمایه شــركت گردد، 
مشــمول مالیات به نرخ صفر خواهد بود. بر همین اساس مهمتـــرین اهـــداف شـــركت 

بابت افزایش سرمایه از محل سود انباشته به شرح زیر می باشد: 
هدف از انجام افزایش سرمایه شامل : 

1-اســتفاده از معافیت هاي قانونی جهت كاهش مالیــات عملکرد و جلوگیري از خروج وجه 
نقـــدي حـدود یـک صـــد میلیارد ریال) استفاده از معافیت مصوبه شوراي عالی هماهنگی 
اقتصادي مـــورخ 16 تیرمـــاه 1397 در خصـــوص معافیت 
مالیاتی حاصل از افزایش ســرمایه از محل ســود انباشــته (،
2- ایجاد شرایط مناسب جهت ارتقا جایگاه شركت به تابلو اصلی 

بازار بورس اوراق بهادار تهران،
3- بهبود ســاختار مالی شــركت و افزایش نســبت مالکانه،

4- كاهش جریان هاي نقدي خروجی ناشــی از تقسیم سود و 
بازپرداخت كوتاه مدت اقساط تسهیالت مالی،

5- افزایش سود خالص شركت از طریق كاهش مالیات عملکرد و 
هزینه هاي تامین مالی،

6-كاهش ریســک نقدینگی و افزایش توان اســتفاده از جریان 
هــاي نقدي آزاد در ســرمایه گــذاري در دارایی هــاي ثابت،
7- هموار سازي ســود سهام تقسیمی به سهامداران به منظور 
جلوگیري از ایجاد قیمت هاي كاذب در معامالت سهام شركت

مبلغ افزایش سرمایة پیشنهادي و محل تأمین آن 
1- با توجه به برنامة ارائه شــده، شــركت گلتاش ســهامی عام در نظر دارد ســرمایة خود 
را از مبلغ 500 میلیارد ریال بـــه مبلـــغ 1000 میلیارد ریال، به شــرح زیــر افزایش دهد. 

- 500 میلیارد ریال )معادل 100 درصد( از محل سود انباشته، 
به پیشنهاد هیئت مدیره، افزایش سرمایه شركت به صورت زیر انجام می گردد. 

2- افزایش سرمایه طی یک مرحله انجام می شود. 
3- افزایش سرمایه از طریق صدور سهم جدید یک هزار ریالی انجام می گردد. 

4- بــه دارندگان هر ســهم در تاریخ برگــزاري مجمع عمومی فوق العاده یک ســهم جایزه 
تعلق می گیرد و یکســانی حقوق صاحبان ســهام در افزایش ســرمایه رعایــت می گردد.

5-سایر قوانین و مقررات قانون تجارت و سازمان بورس اوراق بهادار رعایت می شود.
برنامه هاي شركت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه 

اخذ تسهیالت كوتاه مدت بانكی: 
بــا توجــه بــه شــرایط بانکهــا بــراي پرداخــت تســهیالت ریــالی ) نــرخ بــاال، ایجــاد 
معــدل حســاب و .... (، بــه ناچار باید از تسهیالت با نرخهاي میانگین سود، كارمزد و هزینه 

باال )حدوداً 22 درصد ( اخذ گردد. 
تغییرات ایجاد شده در اطالعات شركت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص 

افزایش سرمایه 
تغییر تاثیر گذار و با اهمیتی از تاریخ گزارش توجیهی هیئت مدیره تا زمان تهیه این بیانیه ثبت 

رخ نداده است.

» شگل « و یک قدم به پیش
افزایش سرمایه گلتاش مصوب مجمع گرفت
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کویرتایر در بیستمین سال تولدش نمره 20 گرفت
تقسیم سود 2۵0 ریالی به ازای هر سهم
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آنان كه در تاالر مجمع حضور داشــتند شاهد آن بودند در سالی كه از سنگ ناله 
خیزد گر كار دست كاردان باشد مدیریت كاربلد چه آوای شادی سر می دهد. در 
پشت میکروفون مردی ایستاده بود كه خشت بنای اولیه كویرتایر را نهاده و بیست 
سال شاهد رشد و نمو آن بوده و به روز مجمع ساالنه چه سرفرازانه از سهم بازارش، 
از كیفیت محصولش، از ابتکار و ســاخت پیچیده ترین وســائل به دست جوانان 
پرورش یافته این مکتب تالشگری و از خط تولید تایر استاندارد برنده جوایز داخلی 
و خارجی در كیفیت محصول سخن می راند. مهندس زینلی به شهادت عملکردش 
در این بیش از چهاردهه ثابت كرد كه مرد میدان كار است. آنان كه او را می شناسند 
شــهادت می دهند كه در نمایشگاه توانمندی های داخلی محصول با كیفیت این 
مدیر مدبر مورد پسند رهبر معظم قرار گرفت و تشویق و چهره بشاش مقام معظم 
له حکایت از این داشته بود . مهندس زینلی مودب و موقر در كار یک خادم بسیجی 
و به صف جهادگری آب دیده سنگر و مسجد و در باورمداری یک مسلمان راستین 
چون مطهری و ابومسلم و راشد و ... . در بیستمین سال تاسیس این شركت بزرگ 
بیش از یک ســوم نیاز خودروسازان را الستیک های كویرتایر تشکیل می دهند. 
اما اشتغالزایی برای هزاران نفر بطور مستقیم و غیرمستقیم، تولید نزدیک 30 نوع 

تایر مختلــف، جلوگیری از ارزبری و 
پیشــگیری از واردات تایرهــای بی 
كیفیت، تولید انــواع تایرهای نانو و 
ســازگار با محیط زیست و تایرهایی 
كه باعث كاهش مصرف ســوخت و 
استهالک وســیله می شود، فروش 
میلیون میلیون حلقه تایر و میلیارد 
میلیــارد ســود ارزی و ریالی همه 
داشته های ما از این نهال قدیمی و 
در صنعت ستبر امروزی در دل كویر 
نیســت كه در آن جا بذر خودباوری 
و صرف فعل خواستن ایرانیان ریشه 
كرده و باورهایمــان بارورتر گردیده 
اســت. مرد میدان كار دست مریزاد.

میزان رشــد فروش ریالی شــركت 
بــه بــازار ســال جاری نســبت به 

ســال مالی قبل برابر 25/5 درصد می باشــد كه اهم دالئــل آن افزایش فروش 
محصوالت با حاشــیه ســود باالتر ، توزیع پراكندگی فروش در تمام نقاط كشور، 
و كاهش تخفیفات نقدی فروش، كاهش ســهم فروش به خودروساز به دلیل دوره 
وصــول مطالبات باال، كاهش تولید خودرو در كشــور و انجام تبلیغات گســترده 
جهت ارتقاء و شــناخت برند شــركت در ســطح كشور می باشــد. گفتنی است 
شــركت در بین ســایر شــركت های فعال در این صنعت با میزان فروش معادل 
3/274/927 میلیون ریال در رده دوم از جایگاه سهم بازار تایرهای رادیال قرار دارد.
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــركت كویرتایر)ســهامی عام( مــورخ 
1397/12/11 در محــل مجتمــع فرهنگي پیامبراعظم )ص( تشــکیل گردید. 
در ایــن مجمــع كه با حضــور 85/68 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، 
اعضاء هیئت مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای محمد جمالي حســن جاني 
بود، كه جنابان حســین بوســتاني و شــهرام بابالویان در مقام نظــار اول و دوم 
و آقای ســید محمد حســین زینلي به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گزارش هیئت مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفتــه در طی ســال مالی منتهی به 1397/09/30 و پس از اســتماع گزارش 

حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 250 ریال به 

ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
پیام هیئت مدیره

سال 1397 اقتصاد كشور همچون سال های گذشته با چالش های مختلفی از جمله 
ركود، تحریم بانک ها، واردات تایرهای مشابه تولید داخل و نوسانات شدید نرخ ارز 
و افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه و عدم ثبت سفارش برخی مواد اولیه مورد نیاز 
صنعت رو به رو بود كه ثاتیرات آن بر تولیدتایر در داخل كشور و بازار مصرف كامال 
محســوس است. در این سال، نوسانات شــدید نرخ ارز و تشدید تحریمها واردات 
اولیه مورد نیاز صنعت تایر را با مشکل مواجه نمود و باعث وقفه های در روند تولید 
محصوالت داخلی نمود. در این شــرایط با برنامه ریزی و تالش مدیران و پرسنل 
شركت، توانست به اهم اهداف برنامه ریزی شده در این سال از جمله )اقدامات الزم 
برای خرید یک دســتگاه یونیفرمتی جدید از كشور ژاپن و نصب و راه اندازی آن، 
ظرفیت انجام آزمون یکنواختی روی تایرهای تولید افزایش چشمگیری یافته است. 
همچنین اقدامات مقتضی برای خرید یک دستگاه جدید اختالط مواد و تجهیزات 
توزین اتوماتیک مواد شیمیایی ، دستگاه كلندر 
سیمی )برای جایگیزینی با دستگاه های استیل 
الســتیک و دستگاه برش ســیمی نیز صورت 
پذیرفته كه این ماشین االت در مرحله ساخت 
توسط سازنده خارجی می باشد.( دست یابد. به 
گونه ای كه عالوه بر حفظ شرایط تولید توانست 
با كمک دانش ســازمانی و توان مهندسین و 
كارشناسان از كاربرد روش مهندسی معکوس و 
با استفاده از نرم افزارهای پیچیده شبیه سازی، 
برای نخســتین بار در كشور موفق به طراحی 
و تولید انبوه تایر ســبز در داخل كشــور شود 
از جمله ویژگیهای تایر ســبز كاهش وزن تایر، 
كاهــش مقدار مقاومت غلتشــی و به تبع آن 
كاهش مصرف سوخت خودرو، كاهش مصرف 
مواد اولیه، كاهش قیمت تمام شــده، افزایش 
كاركرد و طول عمر تایر و طراحی ساخت تایر 
رینگ 18 در سه طرح و ساخت تایر استفاده شده  از مواد نانو در كشور را نام برد. 
همچنین طراحی و تولید 8 سایز و طرح گل جدید تایر و بهینه سازی تکنولوژی 
تولید ازجمله دستاوردهای این دوره عملکرد می باشد. بدیهی است صیانت از سرمایه 
های سرمایه گذاران و سهامداران كویرتایر با برنامه ریزی تولید و تصرف بخش های 
بیشتری از بازار تایر كشور مهمترین الویت در برنامه ریزی های كالن شركت است.
تولیــد تایــر در ایــران از اوایل دهه 40 شمســی با ســرمایه گذاری شــركت 
، »بــی اف گودریــچ« آمریــکا آغاز شــده و در ســالهای بعدی شــركت های 
ژاپنی بریجســتون، آمریکایــی جنرال تایــر و ایتالیایی پیرلــی در عرصه های 
گوناگــون تولیــد و انواع تایرهــای بایاس و رادیال ســواری نخی فعال شــدند.
تا زمان انقالب اسالمی ایران مجموعا 4 واحد تولید تایر خودرو و یک واحد تولید 
تایر دوچرخه و موتور سیکلت با مشاركت برندهای معتبر جهانی در كشور احداث و 
فعالیت می نمودند. پس از انقالب نیز 5 كارخانه تایرسازی دیگر تاسیس و راه اندازی 
شد. هرچند كه سرمایه گذاران خارجی با ملی شدن كارخانجاتشان در ایران، كشور را 
ترک كردند. اینک 10 برند تولید داخلی در كشور مشغول فعالیت هستند كه ظرفیت 
نصب شده این كارخانجات برابر 350 هزار تن در سال می باشد ولی به لحاظ قدمت 
نیمی از كارخانجات كشور مستهلک شدن تجهیزات و از رده خارج شدن تکنولوژی 
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مورد اســتفاده، میزان ظرفیت عملی بیش از 250 هزار تن در ســال نمی باشد.
صنعت تایر در ایران بیش از 57 سال قدمت دارد. اولین كارخانه تولید تایر در ایران، 
شركت »بی اف گودریچ« نام داشته است كه با سرمایه گذاری و پشتوانه فن آوری 
آمریکا پا به عرصه تولید نهاد و تا پیروزی انقالب اسالمی در سال 1357 دو كارخانه 
دیگر راه اندازی شد و ظرفیت تولید تایر به 60/000 تن در سال رسید. پس از انقالب 
اســالمی تا به امروز نیز پنج كارخانه تایر سازی دیگر به بهره برداری رسیده است. 
در حال حاضر نیاز كشور به تایر ساالنه حدود 340 هزار تن و )بیش از 30 میلیون 

حلقه تایر( می باشد.
 ظرفیت پروانه بهره برداری شــركت كویرتایر در حال حاضــر برابر 26/639 تن 
انواع تایر و فلپ در ســال می باشــد كه با تالش و همت مدیران، كارشناســان و 
كاركنــان ســخت كوش این مجموعه، ســعی شــده تولید در ســال های اخیر 
با حداكثر راندمان ظرفیت قابل دســترس ســاالنه صورت گیرد.  در حال حاضر 
بیــش از 20 درصــد تایرهای تولیدی كشــور در این كارخانــه تولید می گردد.

محصــوالت این شــركت بویژه تایرهــای رادیال اســتیل بلت از جایــگاه ویژه 
ای دربــازار مصــرف و بویژه نزد خودروســازان برخوردار اســت. به همین دلیل 
بــرای افزایــش ظرفیت تولیــد این نوع تایــر برنامه ریزی به عمل آمده اســت. 
در ســال مالی مــورد بحــث، ســهم ارزش ریالی فــروش تایــر از كل فروش 
شــركت به خودروســازان 42 درصد و مابقــی كه حدود 58 درصد می باشــد 
به نمایندگان عاملین فروش در سراســر نقاط كشــور اختصاص داشــته ســت.

چالش های پیش رو
چالــش های متعــددی در زمینه تامین ارز مــورد نیاز بــرای واردات مواد اولیه 
و قطعــات یدكی وجود داشــته اســت كــه در ذیل به آنها اشــاره می شــود:

- عدم تناسب افزایش قیمت محصوالت به تناسب افزایش هزینه ها و نرخ ارز
- ضرورت اخذ گواهینامه های تطبیق با استانداردهای روز جهانی و مورد نیاز جهت 

توسعه صادرات و رقابت با سایر برندهای معتبر
- افزایــش بی رویه قیمت مواد اولیه داخلــی و خارجی و عدم دریافت مجوز نرخ 

مصوب فروش محصوالت
- محدودیتهای سیاست تحریم بانک های دولتی ایران توسط بانک های خارجی 
كه منجر به افزایش زمان انجام مراحل تخصیص ارز و انجام حواله گردیده اســت.
- تغییرات مستمر در سیاست های اجرایی، تاخیر در تصمیم گیری های مراجع سیاست 
گذار و عدم وجود ارتباط منطقی میان آنان جهت استفاده از ارز اتاق مبادالت ارزی
- عدم ثبات و پیش بینی در سیاستهای ارزی و تاثیر آن بر قیمت تمام شده محصوالت

- تغییر نســل در كاركنان و بازنشســتگی نیروهای مجرب قدیمی ، لزوم اجرای 

برنامه های جانشین پروری و ارتقای مهارت های نیروی انسانی جدید االستخدام
- محدودیــت هــای موجود در ترخیــص كاالهایی كه به دلیــل عدم تخصیص 
ارز بانکــی در مواقــع اصظــراری با اســتخدام ارز آزاد خریداری گردیده اســت

- عدم وصول به موقع مطالبات از خودروســازان و مشتریان عمده و قدرت باالی 
چانه زنی خودروسازان

- عــدم امکان گشــایش اعتبار به دلیــل تحریم بانک مركــزی و قطع همکاری 
بانک هایی كه به عنوان واســط برای اعتبارات اســنادی ایران عمل می نمودند.

- عدم اجرای سیاست های حمایت از تولیدكنندگان داخلی
- بلوكه و یا برگشت وجوه بعضی از حواله های ارزی توسط بانک های عامل و واسطه خارجی
- حركت رقبای خارجی به سمت اجرایی كردن برچسب تایر برای تایرهای وارداتی به ایران

- حركت رقبای خارجی به سمت اجرایی كردن برچسب تایر برای تایرهای وارداتی به ایران
- اجرایی شــدن قانــون REACH در صنعت تایر ســازی جهانی و متعاقب آن 

باالرفتن هزینه ها برای شركتهای تایرسازی   
برنامه های آینده شركت

1- گســترش بازارهــای فروش محصوالت و تنوع بخشــی شــیوه های فروش
2- ارتقای ســطح دانش و مهارت های تشــخیص و تعیین خســارت نمایندگان 

خدمات پس از فروش 
3- توسعه كمی نمایندگی های ارائه خدمات پس از فروش براساس حوزه های جغرافیایی 
4- تغییر دیدگاه تولید تایر از منظر تناژ تولید به تولید تایرهایی كه ارزش افزوده 

باالتری دارند
5- توســعه فــروش مویرگــی از طریــق جذب و آمــوزش نماینــدگان جدید

6- افزایش تعداد نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش آموزش دیده و ایجاد انگیزش 
در آنها با هدف افزایش میزان رضایت مشتریان و پاسخ گوئی سریع به نیازهای آنان

7- افزایش ظرفیت تولید در گام اول تا سقف 37 هزار تن در یال و در ادامه با اجرای 
طرح توسعه 40 هزار تنی، ظرفیت تولید كاخانه به 77 هزار تن در سال خوهد رسید.

تولید و معرفی محصوالت جدید:
1- تغییر تركیب محصوالت تولیدی توجه به تغییر الگوی مصرف و ارضای ارتقای 

سطح سلیقه مصرف كنندگان
2- تداوم ارتقای سطح كیفی محصوالت با همکاری دانشگاه ها و مراكز معتبر علمی 

و تحقیقاتی داخلی و بین المللی
3- طراحی و تولید تایرهای رادیال استیل بلت موجود با گل های جدید.

4- پی گیری كاهش عیوب فرآیندی در محصوالت شركت
5- طراحی تایرهای رادیال استیل بلت وانتی به منظور پاسخگویی به نیاز مشتریانی 

كه از تایرهای الیه - اریب )بایاس( معادل، استفاده می نمایند. 
مشاركت و سرمایه گذاری ها

شركت كویرتایر به غیر از اجرای طرح توسعه، برنامه دیگری برای سرمایه گذاری ندارد 
ولی با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده در شركت هایی كه متعلق به صنعت تایر 
می باشد از قبیل شركت بازرگانی سیمرغ، شركت كیان كردسا و شركت مهندسی و 
تحقیقات صنایع الستیک، از این به بعد نیز در سرمایه گذاری و افزایش سرمایه آنها 
وفق مصوبات هیئت مدیره و در جهت صرفه و صالح كویرتایر مشاركت خواهد كرد.

شیوه های تامین مالی
با توجه به باال بودن نرخ تسهیالت بانکی، سعی میشود احتیاجات نقدی شركت از 

طریق درآمدهای حاصل از فروش تامین گردد.
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سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران 
سرمایه گذاری هدفمند، ثروت آفرینی پایدار

مهندس احسان وحیدی فر دستش پُرپُربود

به ازای هر ســهم ســرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران 330 ریال سود داد
در آن روزگارانی كه جوان بودیم و به هر حوزه برای آموختن ســر می كشیدیم 
یک فصل و جمله مشــترک با رفقای آكادمیک و غیر داشتیم. در انجمن فلسفه 
، حســینیه ارشــاد، دوره های گوته و كوپه ی دانشگاه، در مدرسه و هر انجمنی 
آن جمله مشــترک این بود. آنجا اعتبار می گیرد كه اعتبار گرش معتبر باشــد. 
خدا رحمت كند شهریار را كه می فرمود مقدمه اولین كتاب شعرم را به مرحوم 
حکمت كه هم عالم بود و هم وزیر ندادم و این مهم را به نیما دادم چون باور نیما 
به شعر از نظر من واالتر از وزیر عالم بود. این مقدمه بر آن نوشتم كه عرض شود 
كه مهندس احسان وحیدی فر با دست پُر پُر به مجمع آمده بود و از این بركت 
وجود بود كه دكتر فاطمی باب دیگری گشــود و آن تحسین عملکرد مدیریت و 

حمایت سهامداران حقیقی بود كه چشم دلشان به 
سود افزایش قیمت سهام روشن و مشوق و تحسین 
بی پایان به روز مجمع كه تاكنون كمتر دیده بودیم.
مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت ســرمایه 
گذاری گروه صنایع بهشهر ایران)سهامی عام( مورخ 
1397/12/15 در محل تهران خیابان شــیخ بهایی 

جنوبی تشکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور 94/26 درصد سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیئت مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای علیرضا فاطمي 
بود، كه جنابان همایــون باقري طادي و محمدنادر 
خمجانــي  در مقام نظار اول و دوم و آقای احســان 
وحیدي فرد به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائت گزارش هیئت مدیــره به مجمع مربوط بــه اهم 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 ضمــن  تصویب صورتهــای مالــی و تنفیــذ معامالت مشــمول ماده 
129 با تقســیم ســود 330 ریال به ازای هر ســهم به كار خــود پایان دادند.

پیام هیأت مدیره
هیأت مدیره و مدیریت شركت معتقد است كه امانتدار سهامداران محترم بوده و 
به منظور حراست و ارتقای امنیت امانت واگذار شده به آنها، وظیفه خود میداند كه 
از انجام هیچ تالش و كوششی در این راه دریغ نورزد. مدیریت شركت در راستای 
تحقق این هدف و با اعتقادی راســخ به ادامه روند پویایی و موفقیت شركت، در 
ســال مالی مورد گزارش در جهت اصالح تركیب پرتفــوی و نیز افزودن حجم 
سرمایه گذاری ها و استفاده بهینه از موقعیتهای بازار سرمایه، اقدامات اساسی به 
عمل آورده و برنامه ریزی های خود را برمبنای رضایت مندی سهامداران، حفظ و 
ارتقای منافع و ثروت آنها بنا نهاده است. بر این اساس گزارش حاضر در برگیرنده 

اهم فعالیتهای شركت در جهت نیل به اهداف و استراتژی های شركت می باشد.
هیأت مدیره و مدیریت شــركت معتقد اســت تمامی افتخارات و موفقیت های 
كسب شده در سایه حمایت های بیدریغ و با پشتوانه سهامداران 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 
مناسب در راستای بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود میدانیم.
در پایان شایان ذكر است مدیریت شركت بر خود فرض میداند طبق رسالت و وظایف 
خود در هر زمان با افتخار، پذیرا و پاسخگوی سهامداران محترم بوده و مقدم سهامداران 
محترم را كه بی شک همراه با خیر و بركت برای شركت خواهند بود گرامی میداریم.

برنامه های عملیاتی 
بر مبنای استراتژی و خط مشی فوق، برنامه عملیاتی 
شركت در سال مالی جاری در چهار حوزه ساختار، 
سازمان و فرآیندهای داخلی؛ استراتژی های سرمایه 
گذاری؛ توسعه سرمایه اجتماعی و مطالعه و بررسی 
فرصت های حاصل از ابزارها و نهادهای مالی نوین به 

شرح ذیل خواهد بود  
الــف( ســاختار، ســازمان و فرآیندهــای داخلی:
- مهندســی مجدد ســاختار ســازمانی متناسب با 

استراتژی های شركت 
- تعریف فرآیندهای كلیدی و روان ســازی جریان 
اطالعات باال به پایین و پایین به باال در سطوح سازمانی
- توانمندســازی نیــروی انســانی بــا تفویــض 
مســئولیت و تشــویق به آموزش و یادگیری مداوم 
- توسعه و تقویت مجاری ارتباط با سهامداران به عنوان ذی نفعان اصلی شركت

ب( استراتژیهای سرمایه گذاری 
شــركت در ســال مالی جاری با هدف كاهش ســهم صنعت بانکداری در سبد 
ســرمایه گذاریهای شركت، تنوع بخشــی به عرصه های سرمایه گذاری و ورود 
بــه كالس های جدید دارایی، در چارچوب قوانین ذیل، بازارها، صنایع و ســهام 
مختلف در بازار ســهام كشــور را رصد، بررســی و بین آنها جابجا خواهد شد:

ویژگی صنعت یا سهم 
نقد شوندگی سرمایه گذاری مطلوب باشد. 

فروش ارزی داشته باشد. 
خدماتی باشد و در حوزه IT یا فن آوریهای نوین فعالیت داشته باشد. 

شركت یا صنعت دسترسی آسان و ارزان به مواد اولیه داشته باشد. 
صنعت یا شركت تقاضای پایدار و روبه رشد داشته باشد. 

شركت طرح توسعه توسعه داشته باشد.
ج( توسعه سرمایه اجتماعی 
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- توسعه شــركای استراتژیک شــركت در بازار پول و ســرمایه و صنایع نوین 
- گســترش تعامــل و ارتباط با شــركای اســتراتژیک و شــركتهای همگروه 
- گســترش و توسعه تعامل و ارتباط با شــركتهای كارگزاری، شركتهای مشاور 

سرمایه گذاری
-  توسعه و تقویت ارتباط و تعامل با ناشران بازار سرمایه

د( اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن
1-اهداف

عنوان هدف
1-افزایش خالص درآمد حاصل از تنوع منابع درآمدی شركت (حاصل از فعالیت 
های ســرمایه گذاری، مشاوره مدیریت سهام و ســایر فعالیتهای جدید) به كل 

درآمدهای پرتفوی منابع آزاد
2- حفظ بازدهی بیشــتر از متوســط نرخ بازدهی صندوقهای ســرمایه گذاری 

مشترک مشابه روی دارایی های آزاد
3- افزایش ارزش قابل معامله سهام شركت نسبت به سال قبل

4- متناســب سازی درصد ســود دریافت شده از شركتهای سرمایه پذیر به كل 
درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سهام

5- حفظ نقدشوندگی پرتفوی آزاد شركت
2- راهبردها

ه(  مطالعه و بررسی فرصت های حاصل از ابزارها و نهادهای مالی نوین
سیاستهای تأمین مالی و اعتباری شركت

كلیه تأمین مالی و نقدینگی شركت از منابع ذیل حاصل میگردد:
- سود حاصل از سرمایه گذاری ها 

- فروش سرمایه گذاری ها
- افزایش سرمایه

- ابزارهای بدهی و تسهیالت دریافتی از بانک ها
تحقیق و توسعه

شــركت ســرمایه گذاری صنایع بهشــهر ایران به عنوان بازوی مالی و سرمایه 
گذاری هلدینگ توســعه صنایع بهشهر یکی از وظایف خود را، تحلیل و برررسی 
شــركت های هم گروه و سایر شركت های بورسی و غیربورسی می داند. عموما 
تجزیه و تحلیل های انجام شــده توســط كارشناسان شركت به منظور استفاده 
ســرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، از طریق ســایت شــركت به آدرس اینترنتی 
www.behshahrinvest.com اطالع رســانی می گردد. تالش و مشــاوره 
جهت تشکیل شركت های سهامی عام و پذیرش و درج نماد در تابلوی سازمان 
بورس و اوراق بهادار یکی دیگر از فعالیت هایی اســت كه صورت گرفته اســت.. 
در تاریخ تهیه این گزارش، پذیرش شركت مدیریت صنعت شوینده )شركت هم 
گروه( در بورس اوراق بهادار تهران و عرضه ســهام آن به عموم پایان یافته است.

وضعیت سرمایه گذاری ها در پایان سال مالی 
نظر به فلســفه وجودی شــركت ســرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر به عنوان 
بازوی اجرایی و ســرمایه گذاری گروه توسعه صنایع بهشهر، عمده فعالیت های 
شــركت در بخش خرید و فروش دارایی های مالی متمركز اســت. بهینه سازی 
پرتفوی ســرمایه گذاری های شــركت به صورت یک فرآیند مستمر همواره در 
دســتور كار بوده و راهبرد سرمایه گذاری های شركت عمدتا مبتنی بر تجزیه و 
تحلیل بنیــادی )Fundamental Analysis( و با توجه به روندهای موجود 
اقتصادی در بازارهای پولی و مالی و سیاســت های كالن اقتصادی و نیز بســته 
های پیشنهادی مصوب در هر یک از این بخشها می باشد. بر این اساس، سرمایه 
گذاری های شــركت با هدف افزایش منافع آتی سهامداران، در افق های كوتاه 
مدت و بلندمدت و در بخش های مختلف ســرمایه گذاری انجام گرفته اســت.  

وضعیت سرمایه گذاری بورسی
ســرمایه گذاری های بورسی و فرابورسی شركت ســرمایه گذاری گروه صنایع 
بهشــهر ایران )ســهامی عام( در پایان ســال مالــی منتهی بــه 1397/9/30 
از ســرمایه گــذاری در 68 نماد به بهای تمام شــده 2/661/084 میلیون ریال 
تشــکیل گردیده كه ارزش روز آن در تاریخ مورد گزارش به مبلغ 3/860/087 
میلیون ریال بوده اســت. در طی دوره مورد گزارش از محل سرمایه گذاری های 
انجام شــده فوق مبلغ 151/279 میلیون ریال سود نقدی و 701/142 میلیون 
ریال ســود حاصل از خرید و فروش ســهام در حســاب ها منظور شــده است.

ســرمایه گذاری های غیربورســی شركت ســرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر 
ایران )ســهامی عام( در پایان ســال مالی منتهی به 1397/09/30 از ســرمایه 
گذاری در 11 شــركت به بهای تمام شــده 403/262 میلیون ریال تشــکیل 
گردیده كــه ارزش روز آن در تاریخ مورد گزارش مبلغ 430/306 میلیون ریال 
می باشــد. در طی دوره مورد گزارش )به اســتثنای فروش واحد ســهام ممتاز 
صندوق بازار گردان بهشهر( ســرمایه گذاری های مذكور تغییری نداشته است 
و مبلغ 20/983 میلیون ریال ســود نقدی از این محل كســب گردیده اســت.
با توجه به گردش حدود 305 درصدی كل پرتفوی در ســال مالی 1397، حجم 
فعالیت شركت درخصوص خرید و فروش سهام شركت های بورسی در مقایسه 
با گردش كل بازار بورس و فرابورس كه حدود 28 درصد بوده، قابل توجه است.

اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی
اهداف

1- افزایش خالص درآمد حاصل از تنوع منابع درآمدی شركت )حاصل از فعالیت 
های سرمایه گذاری ، مشاوره مدیریت سهام و سایر فعالیت های جدید ( به كل 

درآمدهای پرتفوی منابع آزاد
2- حفظ بازدهی بیشتر از متوسط نرخ بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک 
مشابه روی دارایی های آزاد افزایش ارزش قابل معامله سهام شركت نسبت به سال قبل

3- متناسب سازی درصد سود دریافت شده از شركت های سرمایه پذیر به كل 
درآمد ناشی از سرمایه گذاری در سهام 

4- حفظ نقدشوندگی پرتفوی آزاد شركت
راهبردها

1- ایجاد پایگاه و برند مناســب میان ســرمایه گذاران و شركتی استراتژیک و 
متخصصان )پیشگامی در بازار با نام تجاری قوی(

2- متنوع ســازی پورتفوی فعالیت های شركت و استفاده از سایر ابزارهای مالی 
در كنار اوراق بهادار مرسوم

3- شناسایی و شکار هوشمندانه فرصتهای مناسب سرمایه گذاری
4- مدیریت تعامل و ارتباط با شــركای استراتژیک )كارگزاری، سرمایه گذاری، 

تامین سرمایه، بانکها، شركای سایر بازارها(
5- پرورش و نگهداری نیروی انسانی بهره ور، كارآمد و دانش محور

6- مدیریت تركیب پورتفوی فعالیتهای شركت با بهره گیری از مدیریت هدفمند 
ریسک و بازده

7- ایجاد و استقرار نظام مدیریت عملکرد استراتژیک
نكات قابل توجه

- در طی دوره مالی جاری وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی نســبت به 
دوره های مالی گذشته افزایش چشم گیری داشته است و در دوره جاری نسبت 
به دوره گذشته جریان ورودی وجه نقد حاصل گردیده است. این موضوع بیانگر 

بهبود كیفیت سود شركت می باشد.
- عمده پرداختی بخش بازده ســرمایه گذاری ها بابت سود تسهیالت دریافتی 
از بانک كارآفرین و پرداخت ســود سهامداران طبق مصوبه مجمع عمومی عادی 

ساالنه شركت )سود هر سهم 100 ریال می باشد(
- جدول فوق بیانگر پرداخت مبلغ 72 میلیون ریال )هفت میلیون و دویست هزار 

تومان( بابت مالیات عملکرد اظهار شده سال مالی 1396 می باشد.
- عمده جریان خروجی وجه نقد فعالیت تامین مالی بابت تسویه بانکی می باشد.
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اخبار خوش از شــركت شاهد در طول سال بگوش می رسید و مدیریت توانمندش جناب 
مهندس محمد بیگ محمدلو نشــان داده بود كه برازنده مدیریت برتر جهادی است. طبقه 
چهارم ساختمان بهره وری و من حاضر در مجمع شركتی كه اندک سهامش را هم می دارم. 
به حرمت قلم مهندس بیک محمدلو به استقبال آمد و جناب میالنی در معرفت همیشگی 
نســبت به اصحاب خبر پیش قدم. به راستی كه نسب اندازه قلم و اصحاب خبر بر این بچه 
هایی كه آبدیده در سنگر بسیج مسجد شده اند چه جایگاهی فرزانه دارد... تالوت قران كریم 
و اعالم برنامه و مسند نشینی جناب استاد نصیری و تو بخوان حدیث مفصل زین مجمل... 
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام شركت شاهد)سهامی عام( مورخ 1397/12/15 
در محل ســازمان مدیریت صنعتی تشــکیل گردید. در این مجمع كه بــا حضور 86/13 
درصــد از ســهامداران حقیقی و حقوقــی، اعضای هیئت مدیره، نماینده ســازمان بورس 
و اوراق بهــادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار شــد، ریاســت مجمــع برعهده آقای 
احمــد نصیری بود كــه جنابان باقرمیالنی شــیروان و فرهادجوانمردی كاشــانی درمقام 
نظــار اول و دوم و آقــای فرهودفالحــت پیشــه به عنــوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیئت مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل 

محترم و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع 
نشینان با اكثریت آرا این افزایش سرمایه را مصوب مجمع نمودند.

مدیرعامل شركت شاهد با اعالم اینکه اقدامات الزم برای افزایش 
سرمایه از ماه های گذشته انجام شده است و در نهایت با موافقت 
سازمان بورس افزایش سرمایه 130 میلیارد تومانی از محل سود 
انباشته تصویب شد افزود: این افزایش سرمایه در پروژه نمین كه 
از طریق دولت به شركت ما واگذار شده، استفاده خواهد شد.

وی افزود: در شهریور ماه سال 90 پروژه نمین مورد تصویب قرار 
گرفته و در سال 94 این طرح به ما واگذار شده است. این پروژه 
یک زمین دو هزار هکتاری در منطقه اردبیل و نزدیک فرودگاه 
این استان است. فرآیند دریافت مجوز های تامین آب و برق و گاز 
این پروژه را انجام داده ایم كه 800 هکتار از آن زمین فنس كشی 
شود و امیدواریم تکمیل زیرساخت های این پروژه تا آخر سال 
98 انجام شود تا بتوانیم واگذاری های زمین ها را كه قطعه بندی 

كرده ایم انجام بدهیم. وی تصریح كرد: این پروژه به طور كامل هشت سال زمان بر خواهد بود.
گزارش بازرس قانونــي درباره گزارش توجیهی هیئت مدیره درخصوص افزایش 

سرمایه به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت شاهد)سهامي عام(
در اجــراي مفــاد تبصــره 2 مــاده 161 اصالحیه قانون تجــارت مصوب ســال 1347

1- گــزارش توجیهی مــورخ 1397/8/1 هیئت مدیره شــركت شــاهد )ســهامي عام( 
درخصوص افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 2/706 میلیارد ریال به مبلغ 4/007 میلیارد 
ریال، مشــتمل بر صورت های سود و زیان فرضی كه پیوســت می باشد، طبق استاندارد 
حسابرسی »رسیدگی  به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. 
مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت مدیره شركت است.

2- گــزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیــه قانون تجارت و با هدف توجیه 
افزایش سرمایه شــركت ، از محل سود انباشــته و مطالبات و آورده نقدی صاحبان سهام 
تهیه شــده است. این گزارش توجیهی بر اســاس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی 
دربــاره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شــده اســت كه انتظار نمــی رود لزوما 
بــه وقوع بپیوندد. در نتیجه، به اســتفاده كننــدگان توجه داده می شــود كه این گزارش 
توجیهی ممکن اســت برای هدفهایی جز هدف توصیف شــده در باال مناســب نباشــد.
3- افزایش سرمایه شركت از مبلغ 1/300 میلیارد ریال به منظور مشاركت در تامین مالی 
پروژه منطقه ویژه اقتصادی نمین اســت كه توسط شــركت فرعی بازرگانی شاهد در حال 
اجرا می باشد. هزینه های سرمایه گذاری پروژه مبلغ 8/358 میلیارد ریال براساس گزارش 
مطالعات راهبردی مهندسین مشاور پروژه كه در اردیبهشت ماه سال 1396 تهیه شده است 
بصورت كلی برآورد گردیده اســت. در گزارش توجیهی پیش بینی گردیده كه مابقی منابع 
مالی مورد نیاز طرح از محل جذب سرمایه گذار و وجوه حاصل از پیش فروش اراضی و منابع 
داخلی شــركت فرعی به شرح یادداشت 2-5 گزارش توجیهی تامین خواهد شد. همچنین 

در گزارش توجیهی نرخ تورم برای ســال های آتی معادل ده درصد )تسری به مخارج پروژه 
و درآمد فروش( پیش بینی گردیده اســت. لیکن رشد ناشی از افزایش قیمت ها در شرایط 
فعلی حاكم بر اقتصاد كشــور بر گزارش توجیهی به نحو مناســب ارائه و افشا نشده است.
4- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، این سازمان 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 به استثنای آثار مورد مندرج در بند )3( گزارش توجیهی یاد شده 
براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
5- همانگونــه كــه در یادداشــت 3-4 گــزارش توجیهــی درج گردیده، بهــای فروش 
فضاهــای صنعتی، انبار و اقامتی بــه ترتیب هر متر مربع 0/9 و 1 میلیون ریال در ســال 
شــروع اجرای پروژه و با افزایش ده درصد نرخ فروش در ســنوات بعد پیش بینی گردیده 
كــه تحقق آن منوط به جذب متقاضیان بالقوه می باشــد، همچنین تامین زیر ســاخت 
هــای پروژه شــامل آب، بــرق، گاز و جاده دسترســی در تعهد دســتگاه هــای اجرائی 
ذیربط می باشــد كه راه انــدازی پروژه منوط بــه تکمیل فرآیندهای اجرائی آن اســت.
6- تــا تاریخ این گــزارش طرح جامع اجرائــی منطقه ویژه اقتصــادی نمین به تصویب 
كار گروه شــورای عالــی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی نرســیده اســت.  
7- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق مفروضات ذهني توصیف شــده در باال رخ 
دهــد، نتایج واقعي احتماال متفاوت با پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني 
شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شــركت شاهد )سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع 
این بیانیه ثبت، به شرح زیر میباشــد. هدف از انجام افزایش 
سرمایه حفظ وضعیت موجود و توسعه فعالیت شركت از طریق 
اصالح ساختار مالی، به منظور جلوگیری از خروج منابع مالی از 
شركت و نگهداشت منابع مزبور در سرمایه در گردش )عمدتا 
پروژه نمین( می باشــد. در صورت افزایش ســرمایه، از محل 
جلوگیــری از خروج نقدینگی از طریق تعدیل مطالبات حال 
شــده سهامداران، سرمایه در گردش موجود در شركت حفظ 
گردیده و از این طریق ساختار مالی شركت نیز اصالح خواهد 
شد، همچنین شركت قادر خواهد بود ضمن پی گیری پروژه 
نمین حضور خود در زمینه فعالیت های موجود را حفظ نماید.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
افزایــش ســرمایه قبلــی شــركت از مبلــغ 1/806/632 
میلیــون ریــال به مبلــغ 2/706/632 میلیون ریال و از محل ســود انباشــته بوده كه به 
منظور جبران مخارج ســرمایه گذاری انجام شــده صورت گرفته اســت. نتایج حاصل از 
افزایش ســرمایه مزبور كه طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1393/7/29 
تصویب شــده و در تاریخ 1393/9/25 نزد مرجع ثبت شــركت ها به ثبت رســیده است.

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن
با توجه به برنامه ارائه شــده، شــركت شــاهد )ســهامی عام( در نظر دارد ســرمایه خود 
را از مبلــغ 2/706/632 میلیــون ریــال بــه مبلــغ 4/006/632 میلیون ریــال، از محل 
ســود انباشــته و مطالبــات و آورده نقــدی ســهامداران، به شــرح زیر افزایــش دهد.
- مبلــغ 676/658 میلیــون ریــال )معــادل 25 درصــد( از محــل ســود انباشــته
- مبلــغ 623/342 میلیون ریال )معادل 23/03 درصد( از محــل مطالبات و آورده نقدی

برنامه های شركت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه
شركت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه جهت تامین 
مالی مبالغ پیش بینی شــده جهت اجرای پروژه و پرداخت 
مطالبات ســهامداران، اقدام به واگــذاری دارایی ها )عمدتا 

ســرمایه گذاری در سهام شركت ها(، دریافت تسهیالت، طوالنی 
نمودن زمان اجرای پروژه و مشاركت بیشتر با سایر 

اجرای  )جهت  گذاران  ســرمایه 
پروژه نمین( خواهــد نمود. در 
كنونی  سرمایه  افزایش  حالیکه 
منجــر به جلوگیــری از خروج 
وجــه نقد و عدم نیــاز به تامین 
مالی از سایر طرق، خواهد گردید.

شرکت 400 میلیاردی شاهد 
افزایش سرمایه مصوب مجمع گرفت
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پاسخ آری سهام داران به خواسته مدیریت
افزایش سرمایه۱۱۷ درصدي سیمان خزر مصوب مجمع گرفت

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام شــركت سیمان خزر)ســهامی عام( مورخ 
1397/12/18 در محــل  آمفي تئاتر شــركت بیــن المللي بازرســي كاالي تجاري 
)IGI( تشــکیل گردید. در این مجمع كه با حضور 77/6 درصد از ســهامداران حقیقی 
و حقوقــی، اعضــای هیئت مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بازرس قانونی برگزار شــد، ریاســت مجمع برعهده آقای  ســعید حیــدري بود كه 
آقای حســین عرب علي دوســتي  و خانم فرشته تکســیبي  درمقام نظار اول و دوم و 
آقــای علیرضا قادري به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند. در ادامه و با قرائت گزارش 
توجیهی هیئت مدیره مبنی بر لزوم افزایش ســرمایه توســط مدیرعامل محترم و پس 
از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی مجمع نشــینان با طنین صلوات خود 
ضمن تصویب افزایش سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
بــا توجــه به تصویــب مجمع عمومــی و موافقــت ســازمان بورس، ســیمان خزر 
ســرمایه خــود را از 23 بــه 50 میلیــارد تومــان و بــه میــزان 117 درصــد بــه 
منظــور اصــالح ســاختار مالــی و جلوگیــری از خــروج نقدینگــی افزایــش داد.
شایان ذكر است از سویی با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 29 
اسفند ماه 97، افزایش سرمایه سیمان خزر از محل مطالبات حال شده سهام داران، آورده نقدی 
و سود انباشته تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شركت ها به ثبت نخواهد رسید.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیئت مدیره درخصوص افزایش 

ســرمایه به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان 
سهام شركت سیمان خزر)سهامي عام( در اجراي 
مفاد تبصــره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت 

مصوب سال 1347
1- گزارش توجیهی پیوست نامه شماره 3791-97/س 
مورخ 1397/08/22 هیئت مدیره شركت سیمان خزر 
)ســهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شركت 
از مبلــغ 230 میلیارد ریال به مبلغ 500 میلیارد ریال 
مشتمل بر اطالعات مالی فرضی كه پیوست می باشد، 

طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی  به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه 
قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت 

مدیره شركت است.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه 
افزایش ســرمایه شركت از محل مطالبات حال شــده و آورده نقدی سهامداران و سود 
انباشته تهیه شده 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 اســتفاده كنندگان توجه داده می شــود كه این گزارش 
توجیهی ممکن اســت برای هدفهایی جز هدف توصیف شــده در باال مناسب نباشد.
3- براســاس رسیدگي به شواهد پشــتوانه مفروضات، این موسسه به مواردی برخورد 
نکرده اســت كه متقاعد شــود مفروضات مزبــور، مبنایي معقول بــراي تهیه گزارش 
توجیهي فراهم نمي كند. به نظر این موسســه ، گزارش توجیهی یاد شــده براســاس 
مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق اســتانداردهای حسابداری ارائه شده است.
4- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ 
دهد، نتایج واقعي احتماال متفاوت با پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني 
شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 
افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 90/000 میلیون ریال به مبلغ 230/000 میلیون 
ریال و از محل اندوخته طرح توسعه بوده كه به منظور جبران مخارج انجام شده، صورت 
گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور كه طی تصمیمات مجمع عمومی فوق 
العادة مورخ 1387/04/02 تصویب شده و در تاریخ 1387/05/14 نزد مرجع ثبت شركتها 

به ثبت رسیده است.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شركت سیمان خزر )سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع این گزارش به شرح زیر است: 
- اصالح ســاختار مالی: انجام افزایش ســرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی با هدف 
اصالح ســاختار مالی از یک طرف باعث انتقال بخشی از مطالبات سهامداران به حساب 
ســرمایه شــده و از طرف دیگر از محل وجــوه حاصل بخش عمده ای از تســهیالت 
شــركت تسویه خواهد شد. بنابراین ساختار ســرمایه مالی شركت بهبود خواهد یافت

- جلوگیری از خروج نقدینگی: با توجه به اینکه مطالبات سهامداران شركت رقمی بالغ بر 
284 میلیارد ریال می باشد، انجام افزایش سرمایه از محل مطالبات، از خروج نقدینگی از 
شركت جلوگیری خواهد نمود. همچنین از آنجایی كه بخشی از افزایش سرمایه )70/000 
میلیون ریال( از محل سود انباشته میباشد، در صورت عدم انجام افزایش سرمایه، این مبلغ 
در سال آتی به عنوان سود سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد و بنابراین در صورت 
انجام افزایش سرمایه، در سال های آتی نیز از خروج نقدینگی جلوگیری بعمل خواهد آمد

- بهبود نسبت های مالی: با انجام افزایش سرمایه و كاهش سطح بدهی های شركت، نسبت های 
مالی شركت از جمله نسبت مالکانه و نسبت های نقدینگی بهبود قابل توجهی خواهد داشت.
- ارتقا ســطح اعتباری شركت: با كاهش هزینه های مالی و سطح بدهی های شركت، 

نسبت كفایت سرمایه و اعتبار شركت افزایش خواهد یافت.
-  رعایت الزامات مربوط به پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران: با توجه به اینکه شركت سیمان 
خزر در فهرست تابلوی فرعی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است، بر اساس 
دستورالعمل پذیرش در بازار بورس، می بایست حداقل سرمایه آن 500 میلیارد ریال باشد.

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن 
با توجه به برنامه ارائه شــده، شــركت سیمان خزر )ســهامی عام( در نظر دارد سرمایه 
خــود را از مبلــغ 230/000میلیون ریال بــه مبلغ 500/000 میلیــون ریال، از محل 
ســود انباشته، مطالبات حال شده ســهامداران و آورده نقدی به شرح زیر افزایش دهد: 
- 200/000 میلیون ریال )معادل 86/95 درصد سرمایه فعلی( از محل مطالبات و آورده نقدی، 
- 70/000 میلیون ریال )معادل 30/43 درصد ســرمایه فعلی( از محل ســود انباشته،

برنامه های شركت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه 
همانگونــه كه در بخش هــدف از انجام افزایش ســرمایه عنوان شــد، در صورتی كه 
شــركت موفق به انجام افزایش ســرمایه نگردد، به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز 
جهت پرداخت مطالبات سهامداران و همچنین بازپرداخت اصل و فرع تسهیالت ناگزیر 
به دریافت مجدد تســهیالت خواهد بود و طی سال های آتی نیز به منظور بازپرداخت 
تسهیالت همچنان مجبور به ادامه استفاده از تسهیالت 
خواهــد بود كه با توجه به باال رفتن ریســک اعتباری 
شــركت، این موضوع باعث میشود تسهیالت جدید با 
نرخ های بهره باالتری دریافت شــوند. در حالت انجام 
افزایش سرمایه مبلغ 70/000 میلیون ریال به حساب 
سرمایه منتقل می شود كه در حالت عدم انجام افزایش 
سرمایه شــركت مجبور به تقسیم آن بین سهامداران 
میگردد كه باعث خروج نقدینگی از شــركت میگردد.

چشم انداز شركت 
بر اســاس سیاســتهای كالن اعالم شده توســط شركت ســیمان فارس و خوزستان 
به عنوان ســهامدار عمده شــركت، اهدافی در قالب برنامه ای جامع توســط مدیریت 
مورد بررســی و تصمیم گیری قرار گرفته اســت كه به عنوان اســتراتژی سیاســت 
هــای اقتصادی شــركت در آینده میباشــد. اهم این اهداف به شــرح زیر میباشــد: 
- كسب جایگاه برتر بین شركتهای هلدینگ سیمان فارس و خوزستان در منطقه شمال كشور،

- تقویت و ارتقا برند سیمان خزر، 
- توسعه و تنوع در محصوالت و در راستای مشتری مداری و تأمین نیازهای مشتریان، 
- افزایــش درآمــد و رشــد ســودآوری از طریــق تولیــد محصــوالت ممتــاز، 

- توسعه بازارهای صادراتی و داخلی، 
- انجام افزایش سرمایه به منظور اصالح ساختار مالی شركت و رفع معضالت نقدینگی

شرح

 برآورد
 انجام شده
 مطابق

بیانیه ثبت

 اطالعات
 واقعی
 در تاریخ

1387/5/15

 مبلغ
مغایرت

 دالیل
 مغایرت
 ایجاد
شده

منابع
-140/000140/0000افزایش سرمایه

140/000140/0000جمع منابع

مصارف
-140/000140/0000جبران مخارج انجام شده

140/000140/0000
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سرمایه گذاری سپه در تمام شاخص ها اول بود
تقسیم سود 2۷0 ریال به ازای هر سهم

مجمع ســاالنه سرمایه گذاری ســپه برگزار شد و ســپه در تمام شاخص ها 
اول شــد. حســابها شــفاف، عملکرد عالی، و مدیرعامل فرهیخته و آداب دار، 
جناب اســتاد همایون در حرمت به قلم سرآمد و در عرصه كار سرافراز. طنین 
صلوات پی در پی ســهامداران به پاس عملکرد مدیریت نشان از آن می داشت 
كه مــردم، ارزش خدمت را خــوب می دانند و خوبتر پــاداش می دهندش.

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شركت ســرمایه گذاری سپه 
)ســهامی عام( مــورخ 1397/12/20 در محــل مركز همایش بیــن المللي 
دانشــگاه الزهرا)س( برگــزار گردیــد.  در این مجمع كه بــا حضور 85/75 
درصــد ســهامداران حقیقــی و حقوقــی ، اعضاء هیئــت مدیــره، نماینده 
ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگــزار گردید، 
ریاســت مجمــع برعهده آقــای دكتر محمد جمالي حســن جانــي بود، كه 
آقای شــهرام بابالویان و خانــم  معصومه رضائي در مقام نظــار اول و دوم و 
آقــای عبدالرحیــم همایون پــور به عنوان دبیــر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائت گــزارش هیئت مدیره به مجمع مربوط بــه اهم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالی منتهــی بــه 1397/09/30 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خــود ضمــن  تصویــب صورتهای مالــی و تنفیــذ معامالت مشــمول ماده 
129 با تقســیم ســود 270 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.

پیام هیئت مدیره
هیئت مدیره امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور حراست و ارتقای امانت 
واگذارشــده وظیفه خود می داند كه از انجام هیچ كوشش و تالشی در این راه 
دریغ نورزد. مدیریت شركت در راستای تحقق این هدف و با اعتقادی راسخ به 
منظور ادامه روند پویایی و موفقیت شركت، در سال مالی مورد گزارش در جهت 
اصالح و كاهش ریســک پرتفوی و استفاده بهینه از موقعیت های بازار سرمایه، 
اقدامات اساسی به عمل آورده و برنامه ریزی های خود را براساس رضایت مندی 
و حفظ و ارتقای منافع ســهامداران بنا نهاده است. گزارش حاضر دربرگیرنده 
اهم فعالیت های شركت در جهت نیل به اهداف و استراتژی های شركت است.
هیئت مدیره و مدیریت شــركت معتقد است موفقیت های كسب شده در سایه 
الطاف خداوند متعال و حمایت بی دریغ ســهامداران محترم حاصل شده است. 
تعامل مطلوب و اســتفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما سهامداران محترم 
بی تردیــد چــراغ راه نیل به اهداف ما در آینده نیز خواهد بود. در این راســتا 
بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شــما عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری 
مناســب جهت بهبود فرایندهای تصمیم گیــری و برنامه ریزی خود می دانیم.

در خاتمــه الزم می دانیم از تمامی ســهامداران محترمی كه منت نهاده، قدم 
رنجــه كرده و در ایــن مجمع حضور به هم رســانده اند صمیمانه تشــکر و 
قدردانی نماییم. مدیریت شــركت طبق رســالت و وظایــف خود در هر زمان 
با افتخار، پذیرا و پاســخگوی ســهامداران محترم بوده و مقدم شــما عزیزان 
را كه بدون شــک همراه با خیر و بركت برای شــركت است، گرامی می دارد.

سهام شركت در بورس
شــركت ســرمایه گذاری ســپه در تاریــخ 1371/10/19 در بــورس اوراق 
بهــادار تهران در گروه واســطه گری مالی )ســرمایه گذاری ) با نماد وســپه 
درج شــده و ســهام آن برای اولین بار در تاریخ 1371/12/26 ماورد معامله 
قــرار گرفته اســت . در تاریــخ 30 آذر 1397 تعداد 14 شــركت ســرمایه 
گــذاری در بــورس اوراق بهادار تهران در قالب صنعت ســرمایه گذاری ها به 
ثبت رســیده اند كه در مجموع با در اختیار داشــتن بیــش 96 هزار میلیارد 
ریــال ارزش بازار، حــدود 2 درصد از كل ارزش بازار بورس را تشــکیل داده 

اند. در حال حاضر شــركت ســرمایه گذاری سپه به لحاظ ســرمایه در رتبه 
چهــارم و به لحــاظ ارزش بــازار در رتبه نخســت این صنعت جــای دارد.
طی دوازده ماهه منتهی به 30 آذر 1397 شاهد معامله بیش از 1/6 میلیارد سهم از 
سهام شركت در قالب معامالت خرد و بلوک به ارزش بیش از 313 میلیارد تومان بودیم.

قیمــت ســهام شــركت در ابتــدای ســال مالــی جــاری حــدود 140 
تومــان و در پایــان ســال مالــی جــاری حــدود 210 تومان بوده اســت. 
بــا احتســاب 22 تومان ســود نقــدی در مجمع ســال گذشــته، بازدهی 
ســهام شــركت در ســال مالــی گذشــته حــدود 66 درصد بوده اســت.

اهم اقدامات انجام شده در سال مالی مورد گزارش
- تهیه گزارشــات كارشناسی در خصوص تحلیل اقتصاد جهانی، اقتصاد كالن 
كشور، مســائل روز صنایع مختلف، ابزارهای مالی متعدد و همچنین وضعیت 

سودآوری شركتها به عنوان منبع اصلی تصمیم گیری های مدیریت شركت
- شــركت در جلسات كارشناسی با هدف تبادل نظر درخصوص بررسی اثرات 
سیاست های كالن اقتصادی كشور و عملکرد و برنامه های شركت های بورسی

- حضور در مجامع عمومی عادی و فوق العاده شــركت های ســرمایه پذیر در 
جهت صیانت از ســرمایه گذاری های انجام شــده و ایفای نقش های كنترلی و 

مدیریتی
- پایش و اصالح روزانه تركیب پرتفوی سرمایه گذاری ها در راستای رسیدن به 

پرتفوی هدف از طریق گردش دارایی ها و ارتقای ارزش خالص آنها
- خــروج تدریجی از صنایع كم بازده و اســتفاده از فرصت های بازار ســرمایه 
علی الخصــوص عرضه هــای اولیــه و ورود به صنایع پربازده و دارای ریســک 

متناسب
- تعیین تکلیف حق تقدم های استفاده نشده و به ثبت رساندن افزایش سرمایه اخیر
- تهیه، تدوین و ارائه بودجه شركت در مقاطع سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالیانه
- تهیه و ارســال به موقع اطالعات، گزارشــات و صورت های مالی به نهادهای 

نظارتی و سهامدار عمده
- برنامه ریزی تامین مالی و مدیریت نقدینگی به منظور استفاده از فرصت های 

سرمایه گذاری
- پیگیری وصول مطالبات از شركت های سرمایه پذیر

- پیگیری رفع مشکالت سرمایه گذاری در زمین لواسان
برنامه های آتی شركت

برنامه هــا و فعالیت های آتی شــركت در راســتای اهداف كالن شــركت در 
زمینه های ذیل طراحی گردیده است:

- تداوم اصالح مستمر پرتفوی سهام با هدف كاهش ریسک و افزایش بازدهی 
سرمایه گذاری ها

- بهره گیری از ابزارهای نوین مالی 
- آماده سازی و فروش دارایی های راكد یا كم بازده در جهت تقویت سودآوری 

و نقدینگی شركت
- ارائه خدمات الکترونیکی مطلوب به ســهامداران و سایر ذی نفعان شركت با 

هدف افزایش میزان رضایت مندی و بهره مندی اطالعات آنان.
- پیگیری جدی وصول مطالبات معوقه از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی و با 
استفاده از حمایت اداره حقوقی بانک سپه از گذر راهکارهای قانونی و اجرایی.
- اقدامات جدی جهت تعیین تکلیف زمین لواسان و برنامه ریزی جهت فروش 

تعدادی از قطعات.
- تقویت بدنه كارشناســی شــركت و استفاده هر چه بیشــتر از سیستم های 

سخت افزاری و نرم افزاری.
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- پیگیری امور جهت افزایش ســرمایه از مبلغ 6/691 میلیارد ریال به 8/000 
میلیارد ریال.

پیشینه فعالیت
شركت سرمایه گذاری سپه )سهامی عام(  در تاریخ1370/6/2 توسط بانک سپه 
به صورت سهامی عام تاسیس شد و از مهر ماه همان سال فعالیت رسمی خود را 
آغاز كرد. شركت در تاریخ1371/10/19 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته 
و اولین بار ســهام آن در تاریخ 1371/12/26مورد معامله قرار گرفته اســت.

سبد سرمایه گذاری ها
ســایر دارایی های غیربورسی شركت جمعا به بهای دفتری 220 میلیارد ریال 

بدین شرح هستند: 
زمین لواسان: 

شــش دانگ زمین از اراضی قریه كالرک واقع در لواســان كوچک با كاربری 
بــاغ مســکونی و حق اســتفاده از یک رشــته قنات اختصاصی به مســاحت 
46/590مترمربــع كــه مالکیــت آن در حال حاضر رســما به نام شــركت 
اســت. عملیات دیواركشی، تســطیح و انشــعابات آب و برق این پروژه انجام 
شــده و هزینه های تفکیــک آن با هماهنگی شــهرداری لواســان پرداخت 
گردیده اســت و اقدامات مربــوط به اخذ مجوز تفکیک و پروانه ســاخت در 
حال پیگیری میباشــد. مدیریت شــركت در نظر دارد پس از اخذ مجوزهای 
مذكــور نســبت بــه تفکیک و فــروش قطعات زمیــن مذكور اقــدام نماید. 

واحدهای تجاری اردبیل: 
پنج باب واحد تجاری كه از محل دریافت مطالبات از شركت توسعه و عمران اردبیل 
حاصل شــده است. واگذاری واحدهای مذكور در دستور كار شركت قرار دارد.

چشم انداز شركت
1- اصالح ساختار و تركیب پرتفوي: در جهت افزایش بازدهي و كاهش ریسک 
سبد سهام شركت، نسبت به بررسي و بازنگري پرتفوي شركت با هدف افزایش 
مشــاركت در صنایع برتر و پیشــرو كه داراي مزیت نسبي بیشتري هستند و 
جایگزیني آن با صنایع كم بازده اقدام شــده است و امید مي رود كه طي یک 
برنامه بلند مدت بهبود كلي در این امر حاصل شــده و افزایش ارزش بیشتري 

را در سبد سهام بورسي شركت شاهد باشیم.
2- در جهــت نیل به اهــداف فوق و افزایش مشــاركت در صنایع و ســهام 
شــركت هاي هدف، تامین نقدینگي از منابع ارزان قیمت و همچنین افزایش 
سرمایه در دستور كار قراردارد. در همین راستا بررسي هاي الزم جهت نحوه و 

میزان افزایش سرمایه، انجام شده است.
3- ارائه خدمات و تســهیالت بیشتر به سهامداران محترم جهت دریافت سود 
ســهام و یا دسترسي به آمار و اطالعات مورد نیاز از شركت و همچنین تسریع 

و شفافیت بیشتر در اطالع رساني به بازار سرمایه.
4- كاهش ریسک های غیر سیستماتیک شركتهای سرمایه پذیر موجود در پرتفوی 
باالخص شركتهای فعال در صنایع معدنی و پتروشیمی همراه با متنوع سازی پرتفوی.
5- تالش هر چه بیشــتر برای كاهش دوره وصول مطالبات ناشــی از ســود 

سرمایه گذاری شركتهای سرمایه پذیر.
موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شركت طبق مفاد ماده 2 اساسنامه عبارت است از:
الف- موضوعات فعالیت اصلی عبارت اســت از خرید، فروش و سرمایه گذاری 
در اوراق بهادار با رعایت مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف 

كسب انتقاع بدون قصد كنترل عملیات شركت سرمایه پذیر
ب- موضوعات فعالیت فرعی عبارت است از:

1- ســرمایه گذاری در ســایر موارد از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های 
تولیدی،پروژه های ساختمانی، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده 

های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر
2- ارائــه خدمات مرتبط با بــازار اوراق بهادار و نهادهــای مالی پس از تائید 

یاصدور مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله:
1( پذیــرش ســمت در صندوقهای ســرمایه گذاری، صندوق هــای زمین و 

ساختمان، صندوقهای پرمخاطره و سایر نهادهای مالی
2( تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار

3( مشاركت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار
4( تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار

3- سرمایه گذاری و مشاركت در تأسیس نهادهای مالی، بورس ها و بازارهای 
خارج ازبورس
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تاریخچه شرکت
در راستای اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور و به منظور دستیابی به بازارهای جهانی و كسب سهم مناسبی از بازار متانول، شركت 
پتروشیمی زاگرس در سال 1379 تأسیس گردید. به منظور توانمندسازی شركت برای رقابت در بازارهای جهانی و همچنین با توجه به وجود منابع غنی گاز 
در منطقه پارس جنوبی و موقعیت استراتژیک منطقه، زمینی به مساحت 30 هکتار در منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی، تملیک و مجتمع تولیدی این شركت 
در بندر عسلویه احداث گردید. از سوی دیگر، طراحی مجتمع به گونه ای انجام شده است تا از حداكثر انرژی تولیدی در راكتورهای سنتز و همچنین انرژی 
بازیافتی در واحد ریفرمینگ برای تأمین انرژی مورد نیاز استفاده گردد و از این طریق در حدود 205 تن بخار در ساعت با فشار 40 بار تولید و به فروش رسد.

قرارداد انجام مهندسی پایه، تفصیلی، خرید تجهیزات با كنسرسیومی متشکل از شركت های Lurgi آلمان و پیدک ایران منعقد شد و كلیه فعالیت های 
مربوط به اجرای عملیات ساختمان و نصب توسط پیمانکاران ایرانی انجام گردید. براساس قرارداد با شركت های لورگی و پیدک، فاز اول از سال 1380 آغاز 
و با ظرفیت سالیانه یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار تن متانول گرید AA در سال 1385 پایان یافت. با خاتمه عملیات اجرایی فاز دوم در سال 1388، 
شركت پتروشیمی زاگرس با ظرفیت تولید ساالنه سه میلیون و سیصد هزار تن در زمره پنج شركت بزرگ تولید كننده این محصول در دنیا قرار گرفت.
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پتروشیمی زاگرس گواهینامه چهار ستاره تعالی دریافت كرد

شركت پتروشــیمی زاگرس در شانزدهمین دوره جایزه ملی تعالی 
سازمانی كشور موفق به كســب گواهینامه چهار ستاره تعالی شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــركت پتروشــیمی زاگــرس، 
شــانزدهمین جایزه ملی تعالی ســازمانی كشــور در روز  دوشنبه 
مــورخ ششــم اســفندماه 1397 در محــل مركــز همایش های 
بین المللی صدا و ســیمای تهــران با حضور جمعــی از مقامات، 
مدیران ارشــد ســازمان ها و متخصصــان این حوزه برگزار شــد.
بنا بر این گزارش، در این جشــنواره شــركت پتروشیمی زاگرس 
موفق شــد بــا ارتقای عملکــرد ســازمانی در حركت به ســوی 
تعالی، با یک پله صعود نســبت به ســال قبــل، گواهینامه چهار 
ســتاره جایزه ملــی تعالی ســازمانی كشــور را دریافــت نماید.
افزودنی اســت، ارزیابان جایزه ملی تعالی ســازمانی كشــور طی 
روزهای دوشــنبه و سه شنبه مورخ 15 و 16 بهمن ماه سال 1397 
با حضــور در مجتمع پتروشــیمی زاگرس به بررســی معیارهای: 
رهبری، اســتراتژی، كاركنــان، منابع و شــركاء، فرآیندها، نتایج 
مشــتری، نتایج كاركنــان، نتایج جامعه و نتایــج كلیدی عملکرد 
پرداخته و این شركت توســط ارزیابان این جایزه ارزیابی شده بود.

گواهینامه چهار ستاره تعالی دریافت کرد

سرآمد ایران و  ایرانی
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باور كنیم هپکو گمشده اش را یافته ،انچه بر شركت هپکو،گذشت،خیلی نگران كننده بود 
،چون ،چشــم های ناظران بر آن بسته ،حمایت گران گوش شنوایی نداشته ....وان شد كه 
كشــور، بهای گران برای آن بپردازد. روز مجمع فوق العاده،در تاریخ 97/12/19در قالب یک 
ســهام دار خرد ،در كنجی نشســته ودر فضای هپکوی در آستانه تحول و شکوفایی ، سیر 
آفاق می كردم . اصال نمی خواستم شنونده همان وعده دهی های گذشته  باشم ، یک باره 
نهیبی زده شد ، كه سهام را رها كن . تو یک روزنامه نگارهستی . شاهد وقایع باش ، گوش 
جان به كالم ســپردم  و آن  شــنیدم كه بایدش . با خود در عمق موضوع غور و تفکر كردم 
. بدین باور رســیم كه هپکو مســیر خود را یافته و شهادت  استاندار محترم استان مركزی  
بر باورم افزود . باور كردم  كه  جوانی با انگیزه و توانمند آمده ، تا در كســوت مدیر عاملی 
هلدینگ هپکو ، سکاندار تحول و شکوفایی آن باشد و یقینآ او می تواند . آهای هپکو آماده 
باش . تو یکی از محوری ترین تامین امکانات ســاخت زیر بناهای  كشــور عزیزم  هستی .  

باید در صدر نشینی و به سالمت از طوفان ها و تکانه های 
اقتصادی ،گذر كنی و همه با شادمانی ، شاهد نقش آفرینی 
تو در اجرای سیاســت های كلی  اقتصاد مقاومتی باشیم .

مجمــع عمومی فــوق العاده شــركت تولیــد تجهیزات 
سنگین هپکو)ســهامی عام( مورخ 1397/12/19 در محل 
تهران خیابان مفتح تشــکیل گردیــد. در این مجمع كه 
بــا حضور 66/25 درصد از ســهامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضــای هیئت مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار شــد، ریاســت 
مجمــع برعهده آقای اســداهلل احمدپور بــود كه جنابان 
كیــارش احمدپور و حاتم فتوحي درمقــام نظار اول و دوم 
و آقــای بهرام مفرح به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.
در ادامه و با قرائت گــزارش توجیهی هیئت مدیره مبنی 
بر لزوم افزایش ســرمایه توسط مدیرعامل محترم و پس از 
اســتماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان 
با طنیــن صلوات خــود ضمن تصویب افزایش ســرمایه 
شركت به تغییر بند اساســنامه مربوطه رای مثبت دادند.

هیئت مدیره شــركت تولید تجهیزات ســنگین هپکو كه با تکیه بر  ماده 3 دستورالعمل 
مراحل زمانی افزایش ســرمایه شركت های ثبت شده نزد ســازمان بورس و اوراق بهادار كه 
در 17 مهر ماه 1395 به تصویب هیئت مدیره این ســازمان رسیده، گزارش توجیهی خود 
برای افزایش 909 درصدی ســرمایه كنونی را به سازمان بورس ارسال كرده بود با موافقت 
ســازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب در مجمع عمومی فوق العاده افزایش ســرمایه داد.
مطابــق بــا این گــزارش، هیئــت مدیــره هپکــو پیشــنهادافزایش ســرمایه از مبلغ 
2,336,653,000,000 ریــال به مبلغ 23,583,035,470,000 ریال از محل مازاد تجدید 
ارزیابی دارایی هاكه در تاریخ 10 دی ماه امســال به تصویب این هیئت مدیره رســیده بود 
را جهت اظهار نظر به حســابرس و بازرس قانونی ارســال كرد و اكنون با برگزاری مجمع و 
تایید سازمان بورس و اوراق بهادار این افزایش سرمایه 1000 درصدی را به تصویب رساند.
گزارش بازرس قانونــي درباره گزارش توجیهی هیئت مدیره درخصوص افزایش 
سرمایه به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت تولید تجهیزات سنگین 

هپكو)سهامي عام(
در اجــراي مفــاد تبصــره 2 مــاده 161 اصالحیه قانون تجــارت مصوب ســال 1347
1- گزارش توجیهی مورخ 2 بهمن ماه 1397 هیئت مدیره شركت تولید تجهیزات سنگین 
هپکو )ســهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شركت ازمحل تجدید ارزیابی دارائیها 
)شــامل زمین و ســاختمانها(، از مبلغ 2/336/653 میلیون  ریال به مبلغ 22/681/690 
میلیون ریال در اجرای بند )ز( تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه ســال 1397 كل كشور 
مصوب 1396/12/20 مجلس شــورای اسالمی كه به پیوســت می باشد، مورد رسیدگی 
این موسســه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش یاد شــده با هیئت مدیره شركت است.
2- براساس رســیدگی های انجام شده، به نظر این موسســه، افزایش سرمایه شركت در 
اجرای بند »ز« تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه ســال 1397 كل كشــور بالمانع است.

3- در رابطــه بــا تســهیالت دریافتــی از بانک تجارت در ســنوات قبل، نســبت به دو 
مــورد از امالک شــركت وكالت نامه فــروش به نفع بانک مذكور تنظیم شــده اســت. 
همچنیــن یکــی دیگر از زمین هــای ویالئی شــركت در اراک در رابطه بــا بدهی یکی 
از شــركتهای ســرمایه پذیر كه در رهن بانک دی شــعبه اراک بوده بنا بــه اظهار بانک 
مذكور در اختیار شــركت بــوده و مذاكراتــی از بابت حل و فصل آنها در جریان اســت. 

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 
افزایــش ســرمایه قبلــی شــركت از مبلــغ 397/800/000/000 ریــال بــه مبلــغ 

2/336/653/000/000 ریــال و از محــل مــازاد تجدیــد ارزیابی دارایی هــا بوده كه به 
منظور خــروج از ماده 141 قانون تجارت صورت گرفته اســت. نتایــج حاصل از افزایش 
ســرمایه مزبور كــه طی تصمیمات مجمــع عمومی فوق العــاده مــورخ 1392/07/15 
تصویب شــده و در تاریخ 1392/11/12 نزد مرجع ثبت شــركت ها به ثبت رسیده است.

تشریح طرح افزایش سرمایه | هدف از انجام افزایش سرمایه 
هدف شركت تولید تجهیزات سنگین هپکو )سهامی عام(، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه 
ثبت، به شرح زیر می باشد. اصالح ساختار مالی به منظور خروج از ماده 141 قانون تجارت 

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن 
با توجه به برنامه ارائه شــده، شــركت تولید تجهیزات سنگین هپکو )سهامی عام( در نظر 
دارد سرمایه خود را از مبلغ 2/336/653/000/000 ریال به مبلغ 22/681/690/000/000  
ریــال ، از محــل مــازاد تجدیــد ارزیابــی دارایــی هــا به شــرح زیــر افزایــش دهد. 
- مبلــغ 20/345/037/225/052  ریــال )معادل 
870/69 درصد( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها.
برنامه های شــركت در صورت عملی نشدن 

افزایش سرمایه 
شــركت تمام تالش خود را برای به ثمر رســاندن 
افزایش ســرمایه انجام می دهــد و انجام افزایش 
سرمایه را بسیار محتمل می دانـد امـا بـرای عـدم 
انجام حتی اگر دور از ذهن هم باشــد برنامه ریزی 
كرده اســت و گوشــه ای از اقدامات آتی شركت: 
تهاتر بدهی ها با دارایی ها و كاهش زیان انباشــته 
و كاهش هزینه مالی و بدهی و در نتیجه رشــد و 
مثبت شدن سود هر سهم )EPS( اخذ قرارداد های 
جدید و شركت در مناقصات به منظور سود سازی

چشم انداز شركت و ریسك های مرتبط
- پیگیری مستمر و مجدانه جهت وصول مطالبات 

معوقه ) 820 میلیارد ریال(
- تعین تکلیف ســرمایه گذاریهای بلند مدت در 

شركتهای تابعه و وابسته و مشاركت ها
- تامین نقدینگی از محل پیش دریافت ها ، پروژه ها ، سفارش 000،5 دستگاه اورهال

- در راستای عملیاتی سازی پروژه 000،3 دستگاه ) طی 5 پارت 600 تایی(
- مذاكره برای حمایت از كاالی ایرانی و تولید داخلی محصوالت هپکویی از طریق عدم ثبت 

سفارش وزارت صنعت معدن تجارت
- مذاكره با دستگاههای عمرانی كشور برای تامین ماشین آالت راهسازی، 355 دستگاه بیل 

، لودر و غلتک.
- پیگیری تفاهم نامه سه جانبه بین شركت لیبهر آلمان ، شركت هپکو و سازمان بنادر در خصوص 
انتقال تکنولوژی و تولید تجهیزات بنادری در شركت هپکو )شامل 4 محصول ATGو ...(
- تفاهــم با شــركت اطلــس آلمان جهت تولید مشــترک و صــادرات به بــازار منطقه

- اخذ خط اعتباری 8 میلیون یورویی از شــركت تركــس در فاز اول )مذاكره جهت تولید 
دامپتراكهای تركس(

- مذاكره با شركت GASروسیه جهت تولید مشترک كامیون ، كامیونت و موتورهای دیزلی
- عقــد تفاهم نامه همکاری با شــركت  Kalmar G60Bal در زمینه پروژه های بندری

-  اصالح ساختار منابع انسانی در سیستم مدیریت
- افزایش سطح فروش از طریق ارتقاء كیفی خدمات

- كاهش هزینه ها
تاریخچه فعالیت شركت 

گروه شـامل شـركت تولید تجـهیزات سنگین - هپـکو ) سهامی عام ( و شركتهای فرعی آن 
است . شركت تـولید تجهیزات سنگین - هپکو در تـاریخ 1351/12/3 به صـورت شـركت 
سـهامی خــاص تاسـیس شده و طــی شــماره 16584 مـورخ 1351/12/3 در اداره ثبت 
شركتها و مالکیت صنعتی تهران و طی شناسه ملی 10100594509 به ثبت رسیده است 
. شركت در آبـان 1380 به شركت سـهامی عـام تبدیل و در تاریخ 1382/12/5 در بورس 
اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و در تاریخ 1385/11/25 میزان 60/72 درصد سهام متـعلق 
به ســازمان گسترش و نوسازی از طریق سازمان خصوصی ســازی و بورس اوراق بهادار به 
شـركت واگـن ســازی كوثر طبق قـرارداد فروش شماره 85/2/7252 مورخ 1385/12/14 
واگذار و در نتیجه كلیه سهام شركت خصوصی گــردید همچنین در تاریخ 1396/02/12 
طبق قرارداد شــماره 2528 مالکیت سهام عمده شركت از طرف سازمان خصوصی سازی 
از شــركت واگن كوثر به شــركت هیدرو اطلس )ســهامی خاص( منتقل گردیده است . 

ققنوس هپکو متولد شد
افزایش سرمایه ۱000 درصدی هپکو مصوب مجمع نشینان شد
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این است کارنامه یک مدیر ارزشمند
بهپاک با دکتر شریفی در صدر
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عملکرد ســال مالی شــركت بهپاک بــا مدیریت 
دكتر شــریفی یک عیدی عالی بــود برای ذینفعان 
و ســهام دارانش . شــركت بهپاک را باید از اولین 
های صنعت فرآوری در كشــور در دهه های چهل 
پنجاه دانســت كــه در طی این چند دهــه فراز و 
نشــیب های زیادی را به خود دیده اســت و امروز 
با كارنامه درخشــان مدیری توانــا، خنده به چهره 
ســهامداران نشانده اســت دكتر فاطمی این اعتبار 
بازار ســرمایه بار دیگــر به تحســین عملکرد تیم 
مدیریت ســخن راند كه بقولش دكتر شریفی برای 
ره به ســوی موفقیت و ارزش آفرینی خوب می داند 
چگونه مهره بچیند.دســت مریــزاد مرد میدان كار.

مجمــع عمومی عادی ســالیانه شــركت صنعتی 
بهپاک )ســهامی عام( مورخ 1397/12/19 در محل  
ســالن اجتماعات شــركت كارگــزاري بانک ملي 
ایران تشــکیل گردید.  در ایــن مجمع كه با حضور 
77/51 درصــد ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، 
اعضاء هیئت مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق 
بهادار، حســابرس و بازرس قانونــی برگزار گردید، 
ریاســت مجمع برعهده آقای علیرضــا فاطمي بود، 
كه جنابان همایــون باقري طــادي و آقای مهدي 
صدقیاني  در مقام نظــار اول و دوم و آقای علیرضا 
شــریفي به عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه بــا قرائت گزارش هیئــت مدیره به مجمع 
مربــوط به اهم فعالیتهای صــورت 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 مشــمول ماده 129 با تقسیم سود 
660 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایان دادند.
و در آخــر، گــزارش توجیهی مربوط بــه افزایش 
ســرمایه شــركت صنعتی بهپاک)ســهامی عام( از 
مبلــغ 320 میلیارد ریال بــه 500 میلیارد ریال از 
محل سود انباشــته، به منظور اصالح ساختار مالی 
و بازپرداخت تسهیالت مالی و صرفه جویی مالیاتی 
با استفاده از مصوبه مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه 
از محل سود انباشــته، ارائه گردید. این گزارش در 
تاریخ 15 بهمن ماه ســال 1397 به منظور تصمیم 
گیری درخصوص افزایش سرمایه پیشنهادی هیئت 
مدیره تهیه شــده است. مسئولیت تهیه این گزارش 
با هیئت مدیره شركت صنعتی بهپاک )سهامی عام( 

بــوده و اعضای هیئت مدیره با مشــخصات مندرج 
در صفحه حاضر، مطالب ذیــل را تائید می نمایند:

موثــر  اهمیــت  بــا  مفروضــات  تمامــی   -1
انــد. گردیــده  افشــا  گــزارش  ایــن  در  الزم 

2- مفروضات ارائه شــده در این گزارش بر مبنایی 
ومعقــول و متناســب با هدف گزارش می باشــند.

3- اطالعات مالــی آتی د راین گزارش، براســاس 

مفروضات مذكور به نحو مناســبی ارائه گردیده اند.
4- اطالعــات مالــی آتــی متناســب بــا صورت 
الزامــات  براســاس  تاریخــی  مالــی  هــای 
اســتانداردهای حســابداری مربوطه ارائه شده اند. 

پیام هیئت مدیره
حمد و ســپاس به درگاه خداونــد متعال بابت تمام 
الطاف بیکرانش كه شــامل حال مجموعه ذی نفعان 
این شــركت گردیده تا ما بتوانیم سال مالی منتهی 
بــه 1397/9/30 را بــا تمام نوســانات اقتصادي و 
ركــود حاكم براقتصاد با موفقیت به انتها برســانیم.  
ســال مالی منتهی به 1397/9/30 شركت صنعتی 

بهپاک در شرایطی ســپري شد كه به لحاظ فقدان 
توجیــه اقتصادي در صنعت روغن كشــی كشــور، 
از 4میلیون تــن ظرفیت تولیدی تنهــا 2 میلیون 
تن )معــادل 50 درصد( ظرفیت فعال بوده اســت.

 شــركت صنعتی بهپاک در سال مالی مورد گزارش 
با هدف حداكثرسازي ســود حاصل از فعالیت های 
تولیدي و بازرگانی، تركیــب تولیدات را به گونه ای 
تعیین نمود تا ســود مورد انتظار سهامداران محترم 
و بودجــه مورد تعهــد هیئت مدیره تحقــق یابد.
به طوری كه ســهامداران محترم اســتحضار دارند 
صنعت روغن نباتی و به تبع آن صنعت روغن كشی 
كشــور به دلیل ســطح اندک زیر كشــت دانه های 
روغنی در كشــور، وابستگی شــدید به واردات مواد 
اولیه وارداتی داشــته بــه طوریکه در ســال مالی 
مــورد گــزارش ، مجمــوع دانه های روغنــی قابل 
برداشــت در كشــور حدود 200 هزار تن بوده كه 
مجموع اســتحصاالت آن كمتــر از 3/5 درصد نیاز 
روغن نباتی و كنجاله مصرفی در كشــورمی باشــد 
كــه این محدودیت در شــرایط اقتصــادي و ارزي 
و تحریم ها و ســایر محدودیت های حاكم بر كشور 
فرایند دسترســی به مواد اولیه را دشوارتر می سازد.

هیئــت مدیــره شــركت صنعتی بهپــاک علیرغم 
مشکالت موجود، موفقیت های حاصل شده را ناشی 
از اتخاذ اســتراتژی های مناســب با شــرایط روز و 
همچنیــن حاصل همکاري تیــم 434 نفره بهپاک 
دانسته و افتخار دارد با كمال خرسندي به استحضار 
سهامداران محترم برساند با توجه به اصالح بافت مالی 
شركت و خروج از شــمول ماده 141 قانون تجارت 
و بهبود شــاخص های مالی،نماد شــركت در تاریخ 
1395/11/17 در بازار دوم فرابورس بازگشایی شد.
هیئت مدیره شــركت معتقد اســت كــه امانتدار 
سهامداران محترم بوده و به منظور حراست و ارتقای 
امانت واگذارشده به آنها، وظیفه خود می داند كه از 
انجام هیچ تالش و كوششــی دریــغ نورزد. گزارش 
حاضــر دربرگیرنده اهــم فعالیت های شــركت در 
جهت نیل به اهداف و اســتراتژی های شركت است.
هیئت مدیره شــركت معتقد است تمامی افتخارات 
و موفقیت های كسب شــده، در ســایه حمایت های 
بی دریــغ و با پشــتوانه ســهامداران محترم حاصل 
شده اســت. تعامل مطلوب و اســتفاده از نظرات و 
انتقادات ســازنده شما ســهامداران محترم بی شک 
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چــراغ راه خواهد بود. در این راســتا بهره مندي از 
نظرات و رهنمودهاي شــما عزیــزان را ارج نهاده و 
آن را بســتري یگانه در راســتاي بهبود فرایندهای 
تصمیــم گیــري و برنامه ریــزي خــود می داند.
در پایان شــایان ذكر است مدیریت شركت بر خود 
فرض می داند طبق رسالت و وظایف خود در هر زمان 
با افتخار، پذیرا و پاسخگوي سهامداران محترم بوده 
و مقدم ســهامداران محترم را كه بی شک همراه با 
خیر و بركت براي شركت خواهد بود، گرامی می دارد.
مروری بر وضعیت صنعت روغنكشی در كشور
در ســال مالی منتهی بــه 1397/09/30 )ســال 
2018 میــالدی( قیمــت جهانی دانه ســویا 420 
تــا 470 دالر در نوســان بود كه در نوســانات فوق 
تا حدی نشــات گرفته از قیمــت جهانی نفت بوده 
اســت. وجود متغیرهای گوناگــون از جمله فزونی 
عرضه نســبت به تقاضای اســتحصاالت )كنجاله و 
روغن(، باال رفتن نرخ مبادله ای ارز از ســوی بانک 
مركزی، پائین بودن قیمت روغن در كشــور و مازاد 
عرضه روغن نباتی به تقاضای كشــور در مجموع در 
ســال مالی مورد گزارش، مبین حاشیه سود اندک 
فــروش روعن خام و كنجاله بوده و ســود عملیاتی 
قابل توجه شركت ، ناشی از افرایش تولید نسبت به 
سال قبل وسرشکن شدن هزینه های ثابت بر آحاد 
تولیــد، فعالیت در حوزه تولیــد پروتئین، واردات و 
فروش دانه سویا و نیز سایر امور بازرگانی بوده است.
طرح های انجام گرفته در سال مالی 97- 96

1- نصب الک شــن گیر )اســتونر( در بخش كلینر 
واحد اكستراكسیون رزدانس

2- نصب كانویر باالی دیگ فالش در جهت ســیل 
كردن بــار همراه با الکتروموتــور فیدری به منظور 

كاهش پرت حالل 
3- تعمیرات اساسی و نصب گیربکس پری پرس رزدانس
4- نوســازی و تعویض كامل مخزن وست واتر واحد 

اكسیراكسیون لورگی
5- تغییر مسیر بخار برگشــتی اژكتور از كندانسور 
اتمســفریک به اكونومایزر و كاهش دمای كندانسور 

و كاهش پرت حالل 
6- نوسازی وتعویض كامل مخزن دی زربر 

7- ســاخت كامل مخزن همزن دار 1/5 تنی جهت 
آماده سازی محلول صابون كلسیمی با تركیب آهک 

و آب اسید در واحد لیستین
8- ســاخت و نصب مخزن جدیــد برای آب تصفیه 

شده جهت تامین آب سپراتور 300 تنی
9- ساخت مخزن ســپراتور و ایجاد سیستم وكیوم 

برای جمع آوری روغن روی استخر چربی گیر
10- تغییر كامل سیســتم خنک كننده پمپ های 

وكیوم واحد لیستین
11- مجهــز نمودن اكســترودر وینگر شــماره 3 
به فیــدر افزودنی جدید در واحد پروتئین ســازی

12- خرید دو دستگاه بسته بندی خانوار جهت افزایش 
ظرفیت بسته بندی خانوار و كاهش هزینه تعمیرات

13- تزریــق گــرده بــا فیلترهــای كارخانــه آرد 
بــه روش پنوماتیکــی بــه بلغــور بوجاری شــده

14- بازسازی انبار ضلع جنوب غربی شركت بهپاک 
جهت افزایش ظرفیت دپوی كنجاله به میزان 3000 تن
15- تست و تعمیرات اساسی خط 20 كیلو ولت پست 
برق كارخانه در جهت افزایش اطمینان و ایمنی شبکه

16- تست هیدرواستاتیک و ضخامت سنجی شش 
دستگاه دیگ بخار 10 و 15 تنی

17- تعمیرات اساسی و اورهال دیزل ژنراتور شماره 
یک توسط پرسنل شركت

18- طراحی و نصب بانک خازنی 500 كیلو ولت در 
پست برق شماره 4 كارخانه در راستای بهینه سازی 

مصرف انرژی
19- عقد قرارداد با شــركت توزیع برق مازندران در 
راستای اجرای طرح های تعمیرات تابستانه و ذخیره 
عملیاتی و عــدم تخصیص قانونی برنامه ریزی برای 

فیدر برق شركت بهپاک
20- ســرویس و تعمیر كلیدهای اصلی خط 400 
ولت شبکه فشــار ضعیف برای كلیدهای 32000، 

20000 و 1600 آمپر
21- نصب بت پرینتر قابل برنامه ریزی مناسب و موجود 
در بازار برای دستگاههای بسته بندی ولپک پروتئین 

طرح های در دست اجرا
1- ســاخت و نصب دو دستگاه مخزن روغن 1500 

تنی )جمعا 3000 تنی( در شركت بهپاک
2- ساخت و نصب خط پروتئین ساز شماره 5 مشابه 

وینگر با ظرفیت 15 تن در روز
3- ساخت و نصب خط انتقال كنجاله به انبار جدید 

كنجاله و تغییر وضعیت داده شد.
طرح های برنامه سال 98- 97

1- ســاخت و نصب یک دستگاه مخزن 2000 تنی 
روغن در شركت بهپاک

2- ساخت و نصب خط پروتئین ساز شماره 5 مشابه 
وینگر با ظرفیت 15 تن در روز

3- نصب دو دســتگاه بســته بندی پروتئین خانوار 
خریداری شده

4- مکانیزه نمودن بســته بندی پروتئین )خرید و 
نصــب و راه اندازی سیســتم رباتیک كارتن پركن(
5- ساخت 12 عدد مخزن 300 تنی بلغور )3600 تن(
6- تعمیرات اساسی )اورهال( دیزل ژنراتور شماره 4 

توسط پرسنل تولید نیرو
7- تست های هیدرواســتاتیک و ضخامت سنجی 

ساالنه برای دیگ های بخار
اهم برنامه ها و فعالیت های آتی

 WARM DEHAULING 1( استقرار سیستم
با رویکــرد كاهش مصــرف انرژی، پوســته گیری 
بهینه دانــه، كاهش مصرف حــالل و نهایتا  تولید 
 HIGH PROTEIN محصــول جدید كنجالــه
2( كاهــش هزینه هــای نگهداری بلغــور از طریق 
جایگزینی مخازن به جای بســته بندی در كیســه

3( ادامه اصالح بافت مالی شركت و كاهش بدهی ها و 
در نهایت كاهش هزینه های مالی از طریق بهره برداری 
از خطــوط ارزی ریفاینانــس و یوزانس و همچنین 
فروش دارایی های غیرمولــد از جمله زمین گرگان
4( ادامه استفاده از بنادر شمالی و توسعه مراودات با 

كشورهای آسیای میانه و روسیه
5( ســاخت مخازن برای ذخیره ســازی روغن خام 
دانه های روغنی در مجمــوع با ظرفیت 3000 تن

6( افزایش ظرفیت دپوی كنجاله )ساخت مجدد انبار 
كنجاله(

7( افزایش ظرفیت فالش
اهم تقدیرنامه ها و گواهینامه های اهدایی به 

شركت بهپاک
- تندیس طالیی سازمان حمایت از حقوق مصرف كننده 
و تولیدكنندگان  1396 وزیر صنعت ، معدن و تجارت

- تندیس نقره ای سازمان حمایت از حقوق مصرف 
كنندگان و تولیدكنندگان  1395  معاون اول رئیس 

جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت
- قهرمان صنعت )جشــنواره ملی قهرمانان صنعت 

ایران(  1396 وزیر صنعت، معدن و تجارت
- قهرمان صنعت )جشــنواره ملی قهرمانان صنعت 

ایران(  1395 وزیر صنعت، معدن و تجارت
- قهرمان صنعت )جشــنواره ملی قهرمانان صنعت 

ایران(  1394 وزیر صنعت، معدن و تجارت
- قهرمان صنعت )جشــنواره ملی قهرمانان صنعت 

ایران(  1393 وزیر صنعت، معدن و تجارت
- واحــد نمونه منتخــب در روز صنعــت و معدن     
1393  رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت

- تندیــس و گواهینامه ســازمان حمایت از حقوق 
مصرف كننــدگان و تولیدكننــدگان   1393 وزیر 

صنعت، معدن و تجارت
- تندیــس و گواهینامه ســازمان حمایت از حقوق 
مصرف كننــدگان و تولیدكننــدگان   1393 وزیر 

صنعت، معدن و تجارت
- تندیــس و گواهینامه ســازمان حمایت از حقوق 
مصرف كننــدگان و تولیدكننــدگان   1393 وزیر 

صنعت، معدن و تجارت
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افزایش سود ، عیدی مهندس رحیمی
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران با مدیر کاربلد در اوج

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران )سهامی عام( 
مورخ 1397/12/21 در محل هتل پارســیان اوین، سالن كوه نور تشکیل گردید. 
درادامــه با قرائــت گزارش هیئت مدیــره به مجمع مربوط بــه اهم 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 730 ریال به ازای هر ســهم به كار خود پایــان دادند.
سرمایه گذاری  صنایع شیمیایی ایران، با سود تحقق یافته هر سهم 730 ریال در 
تلفیق توانسته نسبت به سال گذشته خود معادل 17 درصد رشد سود داشته باشد. 
همچنین سود عملیاتی شركت نسبت به سال گذشته  69درصد افزایش داشته است...
مدیرعامــل ســرمایه گذاری شــیمیایی ایــران در مجمــع با اعــالم اینکه :

شــركت در دو ماه پایانی 97 با تغییرات مدیریتی و 
خارج شدن از ركود توانســته بر چالش هایی نظیر 
مطالبــات خارجــی و داخلی، انباشــت محصوالت 
صادراتــی و كمبود ،خوراک بنزن و نوســانات ارزی 
فائق بیاید...اضافه كرد عملکرد ســه ماهه اول سال 
مالی كه در روزهای آخر آن قرار داریم مناسب بوده 
و این شــركت در دی ماه و بهمــن جاری با فروش 
بالغ بر 257 میلیارد تومــان و برآورد فروش بالغ بر 
140 میلیارد تومان در اسفند، فروش 3 ماهه شركت 
را در آســتانه 400 میلیارد تومان قرار داده  اســت و 
مژده فــروش باالی 1600 میلیــارد تومانی را برای 
سال مالی منتهی به آذر 98 به سهامداران می دهد.
به گفته مهندس رحیمی طرح توســعه LAB دوم 
شیران چند سالی است كه مسئله مهم شركت بوده و 
در سال 97 با تحریم ها در فاز مهندسی با مشکل عدم 

همکاری شــركت آمریکایی UOP مواجه گردیده ایم كه هم اكنون با پیشرفت 
بــاالی 80 درصد ، واحد مهندســی نیازمند تصمیم گیــری مجمع برای ایجاد 
اطمینان های الزم و كاهش ریسک های حقوقی و گارانتی برای بهره برداری است...

ســکاندار شــركت همچنین در مورد عرضه 10 درصدی سهام خدمات بندری 
در بورس افزود ، در حال حاضر پیگیر افزایش ســرمایه شــركت هســتیم و تا 
دو ماه دیگر ســهم با رفع همه مســائل آماده عرضه در بــورس خواهد گردید...

رئیس مجمع  »شیران« نیز در جمع با اعالم اینکه: بازارهای هدف صادراتی شركت 
شامل هند ، چین ، آســیای میانه و... بوده كه به دلیل كیفیت باالی محصول و 
اقتصادی نبودن تامین از مناطق دیگر ، همگی كشورها خواهان محصوالت شركت 
می باشند و با تغییر در ساز و كار صادرات ، شركت می تواند موانع تحریم را رفع 
نماید اضافه نمود تحریم ها تاكنون تأثیر با اهمیتی در فروش شركت نداشته است.
بــه گفتــه وی در صــورت افزایش نرخ خوراک)نفت ســفید( حاشــیه ســود 
شــركت حفــظ خواهد شــد و نرخ فــروش داخلــی افزایش خواهــد یافت...

بیانیه ارزش 
ارایــه گــزارش پیش رو، دســتاورد تجربــه و توانندی علمی و فنــی كاركنان 
متعهــدی بوده و هســت كه توانســته اند با تــالش روزافــزون، این مجتمع 

عظیــم تولیدی را بــه عنوان یکی از صنایــع مه و برتر كشــور معرفی نمایند.
مدیران و كاركنان شــركت ســرمایه گذاری صنایع شــیمیایی ایران با همدلی 
و وحــدت به صورت یک پیکــر واحد موفق به اداره و اجــرای كلیه امور مربوط 
به تولید، مهندســی، نگهداری و تعمیرات ماشــین آالت و تجهیــزات و ارتقاء 
ســطح كیفیت محصــوالت تولیدی شــده و در اجرای برنامــه عملیاتی طرح 
های توســعه و تکمیل پروژه های زنجیره ای با اســتفاده از محصوالت میانی و 
نهایی اقدامات موثری به عمل آورند كه نتایج آن در ســالهای آتی، این شــركت 
را بــه عنوان یکــی از فناورترین صنایع تولیدی در كشــور معرفی خواهد نمود.
هیئت مدیره خود را مکلف به برنامه ریزی صحیح جهت حفظ و توسعه بازار داخل و 
گسترش بازارهای هدف دانسته و از تمام توان و تالش در این راستا استفاده خواهد نمود.
هیئت مدیره معتقد اســت بیان انتقادات سازنده سهامداران محترم راه موفقیت 
هر چه بیشتر شركت را در آینده هموار خواهد نمود.

امید اســت تداوم حمایت های بی دریغ سهامداران 
محترم به ویژه مدیرعامل محترم و مدیران بانک صنعت 
و معدن همچنان موجب انسجام بیشتر هیئت مدیره، 
مدیران و كاركنان شــركت در سال مالی آتی گردد.

روند ایجاد شركت
طــرح الکیل بنزن خطی بعنــوان یکی از طرحهای 
زیربنایی كشور و در زمره طرح های صنایع شیمیایی 
وزارت صنایــع بوده كه در ســال 1362 كار خود را 
آغاز نمود. قبل از بررسی های اولیه گزارش توجیهی 
فنی و اقتصادی این طرح در ســال 1363 توســط 
كارشناســان طــرح تدوین گردید و براســاس آن ، 
هزینه های طرح از منابع بودجه عمرانی تا پایان سال 
1364 تامین و در این فاصله قراردادهای لیســانس 
و مهندســی اصولی منعقد و اعتبارات اســنادی آن 
مفتوح و عملیات مهندســی پایه توســط پیمانکار به اتمام رسید. در اوایل سال 
1365، طرح الکیل بنزن خطی به شــركت ســرمایه گذاری صنایع شــیمیایی 
ایــران كه متعلق به بانــک صنعت و معدن و وزارت صنایع بــود، واگذار گردید.
شــركت ســرمایه گذاری صنایع شــیمیایی ایران در تاریخ10 اردیبهشــت ماه 
1363 تحــت شــماره 51871 در اداره ثبت شــركتها و مالکیت صنعتی تهران 
به ثبت رســید و براســاس صورتجلســه مجمع عمومی فوق العــاده به تاریخ 
1370/02/31 مركــز اصلــی شــركت از تهران بــه اصفهان تغییــر و مراتب 
تغییــر طی شــماره 8027 مــورخ 1370/05/12 در اداره ثبت شــركت های 
اصفهــان ثبــت و در خرداد ماه 1373 شــروع بــه بهره برداری نموده اســت.   

جایگاه شركت در صنعت
تولید اصلی شركت، الکیل بنزن خطی )LAB( است كه ماده اولیه اصلی و عامل 
پاک كنندگی در مواد شوینده خانگی است. ماده اولیه اصلی نفت سفید است كه 
بعد از چند مرحله فرآیند تبدیل به برشــی از نفت سفید C14 -C10 می گردد 
كه خالص سازی شده و شامل هیدروكربورهای خطی به نام نرمال پارافین است.
با توجه به اینکه مواد اولیه مورد نیاز برای تولید نرمال پارافین و LAB، نفت سفید 
)حدود 85 درصد( و بنزن می باشــد و نفت سفید به قیمت FOB خلیج فارس 
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خریداری می گردد ، لذا تغییرات قیمت جهانی نفت خام متاثر از عرضه و تقاضا تنش 
های سیاسی تاثیر مستقیم و آنی بر روی بهای تمام شده محصوالت این شركت دارد.
با مروری كلی بر جایگاه شركت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد 
 LAB ،1373 گزارش به عرض می رساند تا پیش از راه اندازی كارخانه در سال
مورد نیاز كشــور از طریق واردات تامین می گردید. پس از راه اندازی كارخانه و 
در ادامه آن با به بهره برداری رســیدن طرح افزایش ظرفیت در ســال 1382 ، 
عالوه بر تامین نیاز داخلی كشور مازاد تولیدات به خارج از كشور صادر می شود.

از ســال 1384 با راه اندازی شــركت پتروشــیمی بیســتون و ورود آن شركت 
بــه عنوان تولید كننــده دیگر LAB، تولیــد مذكور در وضعیــت رقابتی قرار 
گرفته اســت و در حــال حاضر بیش از 80 درصد مصرف LAB داخل كشــور 
توســط شــركت ســرمایه گذاری صنایع شــیمیایی ایران تامین مــی گردد.

شــایان ذكر اســت شــركت ســرمایه گذاری صنایع شــیمیایی ایــران تنها 
تولیدكننــده در كشــور اســت كه عالوه بــر تامیــن نیازهای داخلــی نرمال 
پارافین، نســبت به صدور این محصول به خارج از كشــور هــم اقدام می كند.
عرضــه محصــول نرمــال پارافین به بازارهای منطقه و شــرق آســیا توســط 
شــركت PEARL در كشــور قطــر، مانع بزرگی در مســیر صــادرات نرمال 
پارافیــن تولیــدی ایــن شــركت به مشــتریان خــود ایجــاد نموده اســت.
GAS-TO-LIQUIDS( از تکنولــوژی PEARL از آنجــا كــه شــركت
GTL( بــرای تولیــد نرمــال پارافین اســتفاده می كنــد و اســتفاده از ماده 
اولیــه گاز طبیعــی باعث كاهــش بهای تمام شــده این محصول می شــود، 
لــذا مشــکالت زیــادی را بــرای رقابــت در فــروش NP برای این شــركت 
كــه از مــاده اولیه نفت ســفید اســتفاده مــی نمایــد ، بوجود آورده اســت.

اطالعات آینده نگر
پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به 1389/9/30

با توجه به بودجه مصوب سال مالی منتهی به 1389/9/30، پیش بینی می شود 
ارزش فروش محصوالت در ســال مورد اشــاره نسبت به عملکرد واقعی در سال 
مالــی 1397 به میزان 50 درصد افزایش یابد. دلیــل افزایش عمدتا افزایش در 
نرخ و مقدار فروش خواهد بود و پیش بینی می شود بهای تمام شده محصوالت 
نیز نســبت به دوره قبل 41 درصدافزایش داشــته باشد كه ناشی از همه عوامل 
تولید به خصوص افزایش بهای مواد اولیه مصرفی در ســال مالی آتی می باشد.

تــالش خواهــد شــد تا مقــدار تولیــد محصــوالت در ســال مالــی 1398 
بــا حداكثــر ظرفیــت و بــه میــزان پیــش بینــی شــده تحقــق یابــد.

در حــوزه فــروش محصــوالت، بــه دلیل نیاز شــركت هــای تولیــد كننده 
مواد شــوینده و بهداشــتی و بنــا به درخواســت آنانف عمده تمركز شــركت 
بــر فــروش داخلی محصــوالت می باشــد به نحــوی كه بیــش از 90 درصد 
محصــول LAB در بازارهــای داخلــی و با نــرخ توافقی، عرضه خواهد شــد.

در بخــش تامین مواد اولیه تولیــد، با توجه به كاهش قیمــت جهانی نفت در 
ماههــای اخیر، برآورده می شــود بهای این مــاده اولیه بــا مفروضات منظور 
شــده در پیش بینی ســود ســال آتی انحراف قابل مالحظه ای نداشــته باشد.

چنانچه با نوســانات غیرعادی بهای مواد اولیه در سال مالی آتی مواجه نگردیم، 

دسترسی به میزان سود پیش بینی شده در سال مالی 1398 امکان پذیر خواهد بود.
طرح توسعه دوم:

بــا توجــه بــه پیشــرفت 30 درصــدی در امــور اجرایــی مربوط بــه طرح 
توســعه دوم، ادامــه ایــن طــرح در ســال مالــی آتــی بصــورت بازنگــری 
شــده كه شــرح آن ارائــه گردیــده از اهــداف مهم مدیریا شــركت اســت.
عرضــه ســهام شــركت بازرگانی و خدمــات بنــدری ایران )شــركت فرعی(

عرضــه 10 درصــد از ســهام شــركت بازرگانی و خدمــات بندری ایــران در 
فرابــورس، از دیگر اهداف مدیریت شــركت در ســال مالی 1398 می باشــد 
كــه اقدامات اولیه بــرای انجام فرآیند پذیرش شــركت مذكــور در فرابورس، 
به عمل آمده اســت. در پایان ســال مالی 1397، صد در صد ســهام شــركت 
بازرگانــی و خدمــات بنــدری ایــران در مالکیــت این شــركت بوده اســت.

درباره مجموعه
شركت ســرمایه گذاري صنایع شــیمیایي ایران )ســهامي عام( در سال 1363 
 )LAB( تأسیس گردید. عملیات اجرایي طرح ایجاد مجتمع آلکیل بنزن خطي
در اواخر ســال 1369 در ناحیه اي به مســاحت 3420000 مترمربع در منطقه 
صنعتي شــمال غرب اصفهان آغاز شــد. دانش فني این طرح براي تولید ساالنه 
50000 تن آلکیل بنــزن خطي و 46000 تن نرمال پارافین خریداري گردید و 
سرانجام این مجتمع تولیدي در 11 خرداد ماه سال 1373 به بهره برداري رسید. 
بــا افزایش مصرف داخلي و همچنین بهبود بازار مصرف در منطقه، اجراي طرح 
توسعه شركت براي تولید ساالنه 75000 تن آلکیل بنزن خطي و 140000 تن 
نرمال پارافین قوت گرفت. با بهره گیري از دانش موجود و به كارگیری مهارت های 
علمی و تجربی نیروهای متخصص، این شــركت موفق شد در سال 1382 طرح 
توسعه خود را با موفقیت به انجام رساند. شركت سرمایه گذاري صنایع شیمیایي 
ایران بــه منظور كاهش تولیــد محصول جانبي آلکیالت ســنگین )HAB( و 
همچنین ارتقای كیفیت و افزایش میــزان تولید آلکیل بنزن خطي )LAB(، با 
 )DSH( طرح هیدروژن دهی انتخابی دی الفین ها Sinopec همکاری شــركت
را در ســال 1387 با موفقیت به بهره برداري رساند. شركت سرمایه گذاري صنایع 
شــیمیایي ایران در سال 1389 موفق به دریافت استاندارد ملي برای محصوالت 
خــود گردید و برگ زرین دیگری را در كارنامه افتخارات خود به ثبت رســانید.
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سیمان کرمان برگ برنده صنعت کانی
با اعتباری به استحکام بتن

اســتاد باستانی پاریزی می فرمود من پشت تریبونی می روم كه سخن از كرمان 
داشته باشد. این شیدای كرمان خوب می دانست سرزمین كرمان شرف است و 
شرافت، دیار تالش است و پشتکار. اگر حاكمان جبار از جمجمه آنها تپه بسازد باز 
تن بی سر آنها نمای آزادی و آدمیت را تداعی می كند. در تاالر هتل ارم تهران مجمع 
ساالنه شركت سیمان كرمان برپاست و گوش جان به گزارش ساالنه آن می سپارم. 
مسندنشــین آن مهندس مرتضی داداش برند مدیریت جهادی كشــور و مردی 
از جنــس فعل خواســتن و گزارش دهنــده مهندس فریــدون رحمانی مدیر 
بــا تدبیــر هر دو چهره مانــدگار، دو مرد كار و دو بال صنعــت كانی.خدا قوت.
بــه تراز عملکرد در تمام شــاخص ها باال و باالتر آن هم به ســالی كه قصه پُر.

غصه مشــکالت حمل و نقل و نوسانات ارز و مشکالت صادرات و ... شنیده های 
بدی می دارد. براســتی كه باید تحســین كرد به تیم مدیریت شركت سیمان 
كرمان بخصوص جنابــان داود خانی اجاقکندی عضو هیئــت مدیره و معاونت 
مالــی، معمــاری كه اعداد در صفحه كاریش چون موم در دســت رام اســت... 
مجمــع عمومی عادی ســالیانه شــركت ســیمان كرمان)ســهامی عام( مورخ 
1397/12/12 در محــل هتــل بــزرگ ارم ســالن نگیــن تشــکیل گردید. 

در ایــن مجمع كه با حضور 81/75 درصد 
سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیئت 
مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای مرتضی 
داداش بود، كه جنابــان مجید امدادي  و  
ســید هادي میرحســیني در مقــام نظار 
اول و دوم و آقــای داود خاني اجاقکندي 
به عنــوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گــزارش هیئت مدیره به 
مجمــع 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 مشــمول 
ماده 129 با تقســیم ســود 400 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

پیام هیئت مدیره
ضمن عرض ســالم و خیر مقدم، حضور كلیة ســهامداران محترم و نمایندگان 
ایشــان، حســابرس مســتقل و بازرس قانوني شــركت و همچنیــن نمایندة 
محترم ســازمان بــورس و اوراق بهادار تهــران ، را در جلســة مجمع عمومي 
عــادي ســالیانه گروه صنایع ســیمان كرمان )ســهامي عام( گرامــي میدارد. 
خداونــد مّنان را شــاكریم كه بــار دیگر در ســایة الطاف بیدریغــش، توفیق 
خدمتگــذاري را به مــا عطا فرمــود تا تمام تــوان خــود را در طبق اخالص 
گذاشــته و در راســتاي توســعه و شــکوفایي اقتصــاد ایــران عزیزمــان، با 
اتکا بــه حمایتهاي شــما ســهامداران محترم، گام هــاي بزرگــي را برداریم. 
سیمان به عنوان یکي از اصلی ترین تامین كنندگان نیازهای اساسی فعالیت های 
سازه ای است. به طوری كه از یک سو در بخش ساختمان جزو مصالح اصلی به 
شمار می رود و از سوی دیگر در اجرای پروژه های عمرانی و زیربنایی، راه سازی، 
سدسازی، كانال كشی و رویه های بتونی )به جای آسفالت( نقش تعیین كننده 
ای دارد. و از آنجا كه مهمترین عامل رقابت در این صنعت قیمت تمام شده است 
كه از طریق كاهش هزینه هاي تولید امکان پذیر اســت شركت به منظور احراز 
این شــرط و كسب شــرایط برتر در رقابت با اجراي طرح هاي استفاده بهینه از 

منابع و امکانات موجود اقدام به تدوین برنامه هاي مناسب در جهت ارتقاء بازدهي 
و افزایش كیفیت محصوالت و خدمات، كاهش مســتمر بهاي تمام شده و برنامه 
ریزي در جهت رضایت مشــتریان و رفع تنگناها نموده اســت كه امید است با 
پشتیباني و رهنمود سهامداران محترم شاهد نتایج بهتر در سالهاي آینده باشیم.

چشم انداز صنعت سیمان در جهان و ایران : 
سیمان یکي از پرمصرف ترین فرآورده هاي صنعتي در دنیاست و باالترین میزان 
تولید را در میان محصوالت صنعتي جهان دارد، به طوري كه گســتردگي دامنه 
تولید و مصرف آن یکي از شــاخص هاي رشــد و توسعه هر كشور به شمار مي 
آید. سیمان فرآورده اي اســت حجیم كه ارزش آن نسبت به فضایي كه اشغال 
مي كند بسیار پایین است. این امر سبب شده تا عواملي نظیر مسافت و یا هزینه 
ترابري و بهاي ســوخت در فروش و صادرات سیمان بسیار تاثیر گذار باشد. ماد 
ة اصلي بتن ســیمان است. بتن از نظر وزن و حجم دومین كاالي پرمصرف پس 
از آب در جهان مي باشــد. در میان فرآورده هاي صنعتي از نظر حجم، سیمان 
بیشــترین میزان تولید را دارا مي باشد. انرژي مصرفي در صنعت سیمان به دو 
صورت الکتریکي )حدود20 درصد ( و حرارتي )حدود 80  درصد( است به و طور 
متوســط براي تولید هر تن سیمان 110 
كیلو وات بــرق و 100 لیتر مازوت و 119 
متــر مکعب )فوت( گاز صــرف مي گردد. 
بیانیه ماموریت گروه صنایع سیمان كرمان

 ماموریت ما، مدیریت یک شركت تولیدي 
سیمان سود آور در منطقه جغرافیاي مان است. 
این شــركت بــه منظور بــرآورده نمودن 
نیازهــاي مشــتریان خود، ســهامداران و 
كاركنــان با ارائه محصــوالت و خدمات با 
كیفیت در یک محیط امن و سالم خود را 
به استفاده بهینه از منابع طبیعي و دانش فني متعهد مي داند. تا با توسعه همه 
جانبه و رشد بالنده بتواند محصول خود را با قیمت هاي رقابتي به بازار عرضه نماید. 
ارائــه  بــه  خــود  ســهامداران  ي  ســرمایه  بــازده  افزایــش  بــراي  مــا 
مقیــد هســتیم.  و شــفاف عملکــرد خــود  دقیــق، صحیــح  اطالعــات 
كاركنان سرمایه هاي اصلي شركت هستند و مسئولیت اجتماعي ما حکم مي كند 
تا با برنامه هاي مدون زمینه هاي رشد، آموزش ، سالمت و خالقیت كاركنانمان را 
جهت ارتقا انگیزه ها و تداوم خدمت متخصصان با ایجاد شرایط مناسب فراهم آوریم. 
ما با رعایت مقررات زیســت محیطي با استفاده از آخرین فناوري هاي صنعت ، 

خود را مقید مي دانیم. 
فلســفه وجودي شركت ، مشاركت در عمران، آباداني و بهبود استحکام ابنیه در 

كشور و توسعه اقتصادي منطقه جغرافیاي مان است.
برنامة استراتژیك 

شركت استراتژیهای جدید خود را منطبق با استراتژی هلدینگ، پس از ارزیابی و 
بازنگری استراتژی های قبلی و ایجاد تغییراتی متناسب ، تدوین و عملیاتی نموده است.
گروه صنایع ســیمان كرمــان تولیدكنندة تعدادي از با كیفیت ترین ســیمان 
هاي حال حاضر كشــور میباشــد؛ لیکن به دالیلي كه مهمتریــن آنها در ادامه 
ذكر شــده اســت، با رقابــت فشــرده و فزاینده در بازار مواجه شــده اســت.
- در چنین شــرایطي با توجــه به واحدهاي درحال احداث ســیمان، به زودي 
ظرفیت تولید ســیمان به حــدود 120 میلیون تن افزایش پیــدا خواهد كرد.
- بــه دلیل پایین بودن بهاي واحد حجم ســیمان، حساســیت به هزینه هاي 
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حمل یکي از ویژگیهاي ذاتي این محصول محســوب میگردد؛ لذا برد اقتصادي 
پوشــش بازار مصرف درحدود 250 كیلومتر اطراف محل تولید تعریف شــده و 
درنتیجه رقابت محصوالت سیمان كرمان در بازارهاي صادراتي دشوار مینماید. 
مجموعة شرایط فوق، ویژگیهاي ذاتي این صنعت و ارادة شركت براي دستیابي به 
سود پایدار براي سهامداران و توسعة پایدار صنعت، منجر به تعیین جهت گیري 
هاي كالن زیر به عنوان جهت گیري هاي اســتراتژیک شــركت گردیده است :

-  ارتقاء ارزش افزودة سبد محصوالت قابل عرضه 
- اعمال مدیریت هزینه جهت دستیابي به حداقل قیمت تمام شده 

غیــر  بــروز حــوادث  از  ممانعــت  HSEو  موضوعــات  كامــل  رعایــت   -
مترقبــه، ترویــج فرهنــگ حفــظ محیــط زیســت و ســالمت انســانها 
-  ارتقاء كاركرد، بهبود بهره وري، سیستم مدیریت یکپارچه و مدیریت اطالعات و عملیات. 
 اهداف و برنامه های تدوین شده برای سال مالی منتهی به 1398/9/30

با توجه به سیاست شــركت كه برگرفته از سیاستهای كالن هلدینگ )سیدكو( 
می باشد موارد ذیل ارائه می گردد: 

- ارتقا منابع انسانی:
- افزایش كیفی سرانه آموزش كاركنان

- ارتقا و بهبود دانش و تخصص كاركنان
- افزایش میزان رضایتمندی كاركنان شركت

- بهبود و توسعه شغلی كاركنان
- افزایش انگیزه و مشاركت كاركنان شركت

- توسعه، بهبود ارتباطات و فرهنگ و رفتار انسانی
- اجرای ارزیابی جامع پرسنلی و برقراری ارتباط آن با سیستم ارزیابی فرآیندها 

در راستای ارتقا انگیزه و سطح توانمندی پرسنل
- ایجاد مسئولیت روابط عمومی در راستای اجرای فعالیت های فرهنگی و اطالع رسانی
- طراحی و پیاده سازی سیستم نظام پیشنهادات در راستای بهره گیری از خرد جمعی

- كنترل كیفی محصول:
- افزایش و تنوع محصوالت تولیدی

- افزایــش كیفیــت، كمیت و مقاومت ســیمان بــدون صرف انــرژی افزوده
- بازطراحی و پیاده سازی سیستم های تولید و تعمیر نگهداری با دیدی افزایش 

تولید و ارتقا بهره وری با كمترین هزینه
- بهره وری و بهبود

- كاهش توقفات خطوط تولید
- بازطراحی و پیاده ســازی سیســتم مدیریت انرژی در راســتای بهینه سازی 

مصارف حرارتی و الکتریکی و كاهش هزینه های مذكور
- مکانیزه نمودن فرآیندها، جهت بهره وری بیشتر

- بازطراحی سیســتم تامین مواد اولیه، ایجاد رقابت بین فروشندگان، با دیدگاه 
كاهش هزینه مرتبط با مواد اولیه

- عدم تحمیل هزینه های جذب نشــده و استفاده كامل از ظرفیت های موجود
- تبدیــل داراییهــای راكد به فعال و عــدم صذف منابع برای امــور غیرمولد.

- بازاریابی و فروش
- ایمنی و بهداشت

- سیاستهای مالی و اقتصادی سازمان
جایگاه شركت در صنعت سیمان و وضعیت رقابتي آن 

گروه صنایع ســیمان كرمان در ســال مالــي منتهي به 30آذر مــاه 1397 با 
وجود شــرایط ركــود تورمي و تبعات حاصل از تحریم دركشــور، با بهره گیري 
از ســه خط تولیــد موجود و اتکا به برند خوشــنام و ســرمایه هاي انســاني 
ارزشــمند خود، توانســت با تولیــد 971000 تــن ســیمان و 978100 تن 
كلینکر ضمن پاســخگویي به نیازهاي متنوع هموطنان و مشــتریان، همچون 
گذشــته جایــگاه ممتاز و ارزند ة خود را در اســتان و كشــور تداوم بخشــد.

تاریخچه سیمان كرمان
كلیات : گروه صنایع سیمان كرمان )شركت سهامی عام ( كه مركز اصلی آن طبق 
اساسنامه شركت ، كرمان - كیلومتر 17 جاده تهران میباشد در تاریخ 12 مرداد 
ماه ســال 1346 ابتدا بصورت سهامی و بنام شركت سیمان كرمان تحت شماره 
170 در اداره ثبت شــركتهای كرمان به ثبت رسیده و سپس در اجرای مقررات 
ماده 284 اصالحیه قانون تجارت مبنی بر لزوم تبدیل شركتهای سهامی به یکی 
از انواع ســهامی )عام( و یا )خاص( در تاریخ 25  مهرماه سال 1351 به سهامی 
عام تبدیل گردیده اســت و در تاریخ آبان ماه 1351 در ســازمان بورس و اوراق 
بهادار تهران پذیرفته شــد و در سال 1385 نام شركت ازشركت سیمان كرمان 
)سهامی عام ( به گروه صنایع سیمان كرمان )شركت سهامی عام ( تغییر یافت.

موضوع فعالیت
موضوع فعالیت شــركت طبق ماده 3 اساســنامه تاســیس و اداره كارخانجات 
بمنظور تولید و تهیه ســیمان پرتلند و انواع دیگر ســیمان ، تاســیس و اداره 
هــر نوع كارخانجــات تولیدی و فروش فرآورده هــای آن و انجام كلیه عملیات 
مالــی ، اداری و بازرگانــی از قبیل خرید ، فروش ، صــادرات ، واردات و حمل و 
نقل كاال ، مواد و مصالح تولیدی و ســایر موارد مشــابه ، خرید و فروش سهام ، 
تاسیس شــركتهای تولیدی و صنعتی و بازرگانی و سرمایه گذاری بیمه ، اتخاذ 
نمایندگی و تاسیس شــعبه در داخل یا خارج از كشور و انتشار اوراق مشاركت 
مــی باشــد . طبق پروانه های بهره برداری به     شــماره هــای 20888 مورخ 
1350/4/6 ، 303445 مــورخ 1354/3/1 و 134524 مــورخ 1359/7/13 كه 
توســط اداره صنایع و معادن صادر شده ، بهره برداری از كارخانه در حال حاضر 
با ظرفیت اســمی جمعا 3600تن كلینکر در روز انجام می پذیرد . ضمنا پروانه 
بهره برداری از معدن در ســال 1385 برای یک دوره 6 ساله تمدید شده است.

درباره سیمان كرمان
كارخانه ســیمان كرمان به عنوان اّولین تولید كننده سیمان در منطقه جنوب 
شــرق كشــور انواع مختلف ســیمان را تولید مي كند و از جهت تنوع تولید و 
كیفیــت محصول در صدر جدول تولیدكنندگان ســیمان كشــور مي باشــد.
دراین كارخانه انواع مختلف سیمان پرتلند نوع دو ، نوع پنج ، نوع پوزوالنی ، سیمان 
چاه نفت كالس G و سیمان های خاص با توجه به تقاضا و نیاز مشتری تولید مي شود.
كارخانه ســیمان كرمان از محدود كارخانه هایی است كه قابلیت تولید سیمان 
های خاص از جمله سیمان چاه نفت كالس G، سیمان های با مقاومت فشاری 
بســیار باال و كم آلکالی را دارد.  مقاومت فشــاری محصــوالت كارخانه همواره 
باالتر از حد اســتاندارد بوده به طوریکه كیفیت محصوالت همواره در طول 40 
ســال قدمت كارخانه مورد تقدیر و تمجید مصرف كنندگان و مشــتریان بوده 
اســت. محصوالت كارخانه از جمله سیمان تیپ دو ، تیپ پنج و پوزوالنی دارای 
پروانه كاربرد عالمت اســتاندارد ایران بوده و سیمان چاه نفت براساس استاندارد 
API امریکا تولید مي شــود و سیمان های خاص دیگر براي پروژه های مهم و 
با توجه به خواص مورد نیاز در بتن و تقاضای مشتریان تولید و عرضه مي شود.
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تجلی بانکداری اسالمی
قرض الحسنه مهر ایران ؛ بهترین در صنعت بانکداری

دكتر مرتضی اكبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با اشاره به عملکرد بانک در سال 97 
بیان داشت: به همت كاركنان بانک، در سال جاری بالغ بر یک میلیون و 200 هزار فقره تسهیالت 
قرض الحســنه به ارزش 125 هزار میلیارد ریال به اقشــار مختلف جامعه پرداخت شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، مرتضی اكبری اظهارداشت: تا كنون 
بیش از 6 میلیون و 540 هزار مشــتری با اعتماد خود، در شــعب بانک قرض الحســنه مهر 
ایران ســپرده گذاری كردند و بانک توانسته اســت با منابعی كامال مردمی، بالغ بر4 میلیون و 
300 هزار فقره تســهیالت قرض الحســنه به ارزش 340 هزار میلیارد ریــال  پرداخت كند.

وی افزود: یکی از رویکردهای دارای اولویت بانک قرض الحسنه مهر ایران هدایت تسهیالت به 
سمت كارآفرینی و اشتغال های خرد است و حدود 50 درصد تسهیالت قرض الحسنه به این 
موضوع اختصاص یافته است؛ از سوی دیگر تقویت نیروی انسانی اعم از كارگران و كاركنان مراكز 
تولیدی و صنعتی از طریق اعطای وام های قرض الحســنه از دیگر اولویت های این بانک است 
كه نقش بسزایی در افزایش بهره وری و ایجاد رضایت نیروی انسانی این بخش ها داشته است.

مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران ادامه داد: بانک قرض الحسنه مهر ایران با همکاری 
و هــم افزایی نهادهــای حمایتی همچــون بنیاد بركت، كمیتــه امداد امام خمینــی )ره(، 
بنیاد مســکن انقالب اســالمی و بهزیســتی گام های موثر و مطلوبی را برای توانمندســازی 
مناطــق محــروم و ایجاد اشــتغال پایدار در میان اقشــار نیازمند جامعه برداشــته اســت.

وی تصریح كرد: این بانک، با هدف تقویت زمینه های اشتغالزایی با رویکرد حمایت از توانمندسازی 
روستاییان با بنیاد بركت تفاهم نامه همکاری امضا نموده است. در این راستا، 11,250 فقره تسهیالت 
قرض الحسنه به ارزش یک هزار و 320 میلیارد ریال برای ایجاد اشتغال های روستایی پرداخت شده است.

اكبــری خاطرنشــان كرد: ایــن بانک، با هــدف تقویت زمینه های اشــتغالزایی بــا رویکرد 
حمایــت از توانمندســازی روســتاییان بــا بنیــاد بركــت تفاهــم نامــه همــکاری امضا 

نمــوده اســت. در ایــن راســتا، 11,250 فقره تســهیالت قرض الحســنه بــه ارزش یک 
هــزار و 320 میلیــارد ریــال برای ایجاد اشــتغال های روســتایی پرداخت شــده اســت.

وی اظهارداشــت:  ایــن بانــک با هدف كمــک به بهبــود وضعیت معیشــتي و اقتصادي 
نیازمنــدان جامعــه در همکاري با كمیته امــداد امام خمینــي )ره( بالغ بــر 73 هزار فقره 
تســهیالت قرض الحســنه اشــتغالزایي، كارآفریني و ودیعه مســکن بــه ارزش بیش از 4 
هــزار و 600 میلیــارد ریال به مددجویان تحت پوشــش ایــن نهاد پرداخت نموده اســت.
دكتر مرتضی اكبری با اشاره به توجه بانک قرض الحسنه مهرایران به توانمندسازی روستاییان برای 
بهبود معیشت آنان افزود:  در این راستا، دو تفاهمنامه با هدف احداث و تکمیل واحدهای مسکونی 
روستایي براي روستاییاني كه امکان استفاده از دیگر منابع بنیاد مسکن انقالب اسالمي در مناطق 
روستایي را ندارند میان بنیاد مسکن انقالب سالمي و بانک قرض الحسنه مهر ایران به امضا رسید.
وی ادامه داد: بر اساس این همکاری، بانک قرض الحسنه مهرایران از سال گذشته تاكنون، تعداد 7 هزار 
و 820 فقره تسهیالت به معرفي شدگان روستایي به ارزش 405 میلیارد ریال پرداخت كرده است.
مدیرعامــل بانک قرض الحســنه مهرایران از برنامه های اجرا شــده بــرای حمایت از تولید 
و كالی ایرانــی خبــر داد و گفت:  ایــن بانک، باتوجه به لــزوم افزایش قــدرت خرید مردم 
در اســتمرار چرخــه تولید و اشــتغال در بنگاه هاي كوچک و متوســط كــه داراي زنجیره 
ارزش داخلــي بوده و موجبات اشــتغال ملي را فراهم مي كند، اقــدام به پیش بیني طرحي 
به منظــور پرداخت تســهیالت قرض الحســنه به متقاضیــان كاالي ایراني نموده اســت. 
اكبــری اضافه كرد: طرح پرداخت تســهیالت قرض الحســنه برای حمایــت از كاالی ایرانی 
در دو بخــش حمایــت از كاال و خدمــات داخل كشــور در این بانک اجرایی شــده اســت 
و در ایــن راســتا، تفاهمنامه های همکاری با شــركت ســهامی فــرش ایران، شــورایعالي 
مناطق آزاد، بیمه دانا، شــركت آب و فاضالب، شــركت نیور محركه و... منعقد شــده اســت. 

تقدیر از بانک قرض الحسنه مهر ایران در شانزدهمین جشنواره تولید ملي افتخار ملي
در شانزدهمین جشنواره تولید ملی - افتخار ملی از بانک قرض الحسنه مهر ایران به دلیل حمایت هاي گسترده از تولید ملي 
و تقویت توان مالي بنگاه هاي تولیدي و صنعتي از طریق پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به كارگران و كاركنان این بنگاه ها 
تقدیر شد. شانزدهمین جشنواره تولید ملي - افتخار ملي مصادف با روز »اقتصاد مقاومتي و كارآفریني«، با تالش خانه صنعت، 
معدن و تجارت ایران با حضور و سخنراني دكتر 
مرتضي اكبري مدیرعامل بانک قرض الحســنه 
مهر ایران در محل ســالن همایــش هاي بین 
المللي صدا و سیما برگزار شد. در این جشنواره 
از ایــن بانک به دلیل حمایت هاي گســترده از 
تولید ملي و تقویت توان مالي بنگاه هاي تولیدي 
از طریق پرداخت تســهیالت قرض الحسنه به  
كاركنــان و كارگران این بنگاه ها تقدیر شــد. 
شایان ذكر اســت بانک قرض الحسنه مهرایران 
در ســال »حمایت از كاالی ایراني«، باتوجه به 
لزوم افزایش قــدرت خرید مردم در اســتمرار 
چرخه تولید و اشــتغال در بنگاه هاي كوچک و 
متوســط كه داراي زنجیره ارزش داخلي بوده و 
موجبات اشتغال ملي را فراهم مي كند، اقدام به 
پیش بیني طرحي به منظور پرداخت تسهیالت 
قرض الحســنه به متقاضیان كاالي ایراني كرده 
اســت. در این طرح، تمامــی تولید كنندگان و 
فروشــندگان كاالی ایراني به منظور تسهیل در 
فــروش كاالي خود مي تواننــد به انعقاد تفاهم 
نامه با بانک قرض الحسنه مهر ایران اقدام نموده 
تا مشــتریان آنان از طریق دریافت تســهیالت 
قــرض الحســنه بتواننــد هزینه هــاي خرید 
محصــوالت مورد نظر را تامین و پرداخت كنند.

پرداخت یک میلیون و 200 هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه به اقشار مختلف جامعه در سال 9۷
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ســتاد اجرایی فرمــان امام خمینــی )رضــوان ا...تعالي علیــه( با حضور 
حجــه االســالم و المســلمین محمــدي گلپایگانــي، رییس دفتــر مقام 
معظــم رهبــري در »آیین شــکرگزاري بهره برداري از 41000 اشــتغال 
مســتقیم« از بانــک قرض الحســنه مهر ایــران به پاسداشــت حمایت از 
ظرفیــت تولیدكننــدگان داخلــي و ایجــاد اشــتغال پایــدار تقدیر كرد.

محمــد مخبر، رئیس ســتاد اجرایي فرمــان امام خمینــي )ره( در »آیین 
شــکرانه بهره برداري از 41000 اشــتغال مســتقیم« در محل نمایشــگاه 
دستاوردهاي ستاد اجرایي برگزار شــد از بانک قرض الحسنه مهر ایران به 
عنوان »پشــتیبان مالي برتر در طرح هاي اشتغال زایي بركت« تقدیر كرد.
مخبــر در این نشســت با اعالم اینکه در ســال 1397، بــا همکاری بانک 
قرض الحســنه مهر ایران طي 7 ماه بیش از 41 هزار فرصت شــغلي ایجاد 
شــده اســت اذعان داشت: خوشــبختانه بانک قرض الحســنه مهر ایران و 
بانک پارســیان، بانک هــاي حامي حركت بنیاد بركت هســتند و امیدوارم 
كه ایــن دو بانک، الگویي براي ورود ســایر بانک ها به این حوزه باشــند.

رئیــس ســتاد اجرایــی فرمان امــام خمینــي )ره( ادامــه داد: همچنین 
الزم مــي دانــم كــه از مدیرعامــل بانــک قــرض الحســنه مهــر ایران 
بــه منظــور حمایــت مالي كــه منجــر به ایجــاد قریــب بــه 10 هزار 
شــغل در مناطــق محــروم در ســال 1397 شــد، تقدیر و تشــکر كنم.

در ادامه دكتر مرتضــی اكبری، مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران 
نیــز با اعالم اینکه طي 11 ســال فعالیت، تاكنون بانک از مســیر تخصصي 
قرض الحســنه خود منحرف نشــده اســت بیان كرد:  همواره بانک قرض 
الحســنه مهر ایــران در زمینه هاي ازدواج، معیشــت، درمان و مواردي از 
این دست به اعطاي تســهیالت قرض الحسنه تا سقف 20 میلیون تومان و  
با كارمزد 0 تا 4 درصد اقدام كرده اســت؛ همچنین طي دو ســال گذشته 
تــالش كردیم در حوزه حمایــت از كاالي ایراني و اشــتغال بیش از پیش 
ایفاي نفش كرده و خوشــبختانه در هر دو حوزه بسیار موفق عمل كردیم.
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران بــا اعالم اینکه معوقات این بانک 
1 درصد اســت اعالم داشت: این مهم یک افتخار براي نظام بانکي در سطح 
داخلي و بین الملل اســت و همین مي تواند نقطه قوتي باشد براي حمایت 

هرچه بیشتر دولت، خیرین و مردم.
اكبــری افــزود: جــذب منابع بــا پرداخــت ســود صفر درصد مشــکل 

اســت و بانــک قــرض الحســنه مهــر ایــران بــا حمایت هــای مادي 
و معنــوي دولــت و نهادهــاي تأثیرگــذار و خیریــن مــي توانــد گام 
هــاي بیشــتري در خصــوص توســعه اشــتغال هــاي ُخــرد بــردارد.

وی در ادامــه با اشــاره به ضرورت حمایت از شــركت هــای دانش بنیان 
اظهــار داشــت: تأمین مالي طرح هــاي دانش بنیان باید بر اســاس منابع 
قرض الحســنه بــا كارمزد حداكثــر 4 درصد صورت گیــرد؛ چرا كه طرح 
هاي دانش بنیان نمي تواند با وام هاي با ســود 18 درصد به نتیجه برســد.

مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران همچنین ضمن اشــاره به جذب 
150 هــزار میلیــارد ریالي منابع قرض الحســنه از ابتداي تأســیس بانک 
تاكنون، به میزان تســهیالت اعطایي توســط بانک قرض الحسنه مهر ایران 
طي 11 ماه سال جاري اشاره كرد و گفت: این بانک در یازده ماه سال جاري، 
بیش از 1 میلیون و 50 هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه به ارزش بیش از 
110 هزار میلیارد ریال در حوزه هاي مختلف آموزشــي ،درماني، حمایت از 
زنان سرپرســت خانوار، حمایت از اشــتغال پایدار و ... پرداخت كرده است.
اكبری در ادامه ضمن تشــکر از ســتاد اجرایی فرمــان امام خمیني )ره( و 
بنیــاد بركت اذعان داشــت: با قبول این همراهي توســط نهادهاي مذكور، 
موفق شــدیم تا طي 6 ماه گذشته، 7 هزار شــغل در مناطق محروم ایجاد 
كند كه تا پایان ســال بــا اعتیاري به میــزان 1500 میلیارد ریال، به 10 
هزار شــغل مي رسد و این مبلغ طي سال هاي آینده نیز تکرار خواهد شد.
وی در ادامه گفت: همچنین  طی ســه ماه گذشــته بانک قرض الحســنه 
مهــر ایران بــا همکاري كمیتــه امداد با اعتبــار 3800 میلیــارد ریال به 
بیــش از 70 هزار نفر تســهیالت قرض الحســنه در حوزه هاي معیشــتي 
و اشــتغال اعطــا كرده كــه ایــن از دیگر دســتاوردهاي ارزشــمند این 
بانــک در حــوزه حمایــت از تولیدكنندگان داخلي محســوب مي شــود.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران اضافه كرد: همچنین طی تفاهم نامه با 
بنیاد مسکن انقالب اسالمي براي مقاوم سازي 12 هزار مسکن روستایي، مبلغ 
600 میلیارد ریال تسهیالت در نظر گرفته شده كه این مهم در حال اجرا است.

اكبری در پایان به نقش موثر تمام كاركنان بانک قرض الحســنه مهر ایران 
در موفقیت روزافزون آن اشاره كرد و بیان داشت: همکاران در تمامي استان 
هاي كشور به خصوص استان هاي محروم، جوان و پرانرژي هستند و با این 
ویژگي توانستند فعالیت حوزه قرض الحسنه كشور را بسط و گسترش بدهند

به عنوان پشتیبان مالی برتر طرح های اشتغالزایي صورت گرفت:

تقدیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمیني )ره( از بانک قرض الحسنه مهر ایران
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هنر نزد ایرانیان است و بس 
افزایش سرمایه شرکت مهرکام پارس مصوب مجمع گرفت

مجمع عمومی فوق العاده شركت مهركام پارس)سهامی عام( مورخ 1397/12/05 
در محل شــركت  تشــکیل گردید. در این مجمع كه با حضــور 67/42 درصد 
از ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیئت مدیره، نماینده ســازمان بورس 
و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار شــد، ریاســت مجمع برعهده 
خانم مریم اســمعیلي  بود كه جنابان رضا غالمي و ناصر حیدریان درمقام نظار 
اول و دوم و آقای محمد علي عســگر لي به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.

در ادامــه و با قرائت گــزارش توجیهی هیئــت مدیره مبنی بر لــزوم افزایش 
ســرمایه توســط مدیرعامــل محتــرم و پس از اســتماع گزارش حســابرس 
و بــازرس قانونــی مجمع نشــینان بــا طنین صلــوات خود ضمــن تصویب 
افزایش ســرمایه شــركت به تغییر بند اساســنامه مربوطــه رای مثبت دادند.

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام شركت مهركام پارس)سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال 1347

1- گزارش توجیهی مورخ 1397هیئت مدیره شــركت مهركام پارس )سهامي 
عام( درخصوص افزایش ســرمایه آن شــركت از مبلغ 828/000 میلیارد ریال 
به مبلغ 1/888/240 میلیون ریال كه پیوســت می باشــد، مورد رسیدگی این 
موسســه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش مزبور با هیئت مدیره شركت است.

2- طبق بند 8 گزارش پیوست درخصوص تشریح طرح افزایش سرمایه، پیشنهاد 
مذكور به منظور اصالح ساختار مالی، خروج از شمول ماده 141 اصالحیه قانون 
تجــارت و اســتفاده از معافیت مالیاتــی مقرر در قانون بودجــه مصوب هیئت 
وزیران تنظیم و نســبت به تجدید ارزیابی داراییها )زمین( اقدام گردیده اســت.

3- براساس رســیدگیهای انجام شده به نظر این موسسه، گزارش هیئت مدیره 
در توجیه افزایش ســرمایه پیشــنهادی به گونه ای مناســب تهیه شده است.

هدف از انجام افزایش سرمایه
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایــش ســرمایة قبلی شــركت از مبلــغ 552/000 میلیون ریــال به مبلغ 
828/000 میلیــون ریــال و از محــل مطالبــات و آورده نقدی بــوده كه به 
منظــور اصالح ســاختار مالــی، تامین نقدینگــی و جلوگیــری از خروج وجه 
نقــد صورت گرفته اســت. نتایــج حاصل از افزایش ســرمایة مزبــور كه طی 
تصمیمات مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 1394/05/25 تصویب شــده و 
در تاریــخ 1395/04/08 نزد مرجع ثبت شــركت ها به ثبت رســیده اســت.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شــركت مهركام پارس ســهامی عام، از افزا ش سرمایه موضوع این بیانیه 

ثبت، به شرح زیر می باشد. 
هــدف شــركت مهركام پــارس )ســهامی عــام( از افزایش ســرمایه موضوع 
ایــن بیانیــه ثبت اســتفاده از شــرایط مزایــای مقــرر در بنــد »ز«  تبصره 
10 از مــاده قانــون بودجــه ســال 1397 كل كشــور به شــرح زیر اســت :
» انتقال مازاد تجدید ارزیابی شركت ها موضوع ماده )149( اصالحیه قانون مالیات 
های مســتقیم مصوب 1394/04/31 به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط 
ذیل بالمانع است و مشمول مالیات برنرخ صفر می شود.« براساس جزء یک این بند 
الحاقی، شركت های مذكور باید براساس صورت های مالی سال 1396 مشمول ماده 
141 قانون تجارت شده باشند. همچنین براساس جزء دو این بند الحاقی شركت 
های مذكور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شوند. 
براین اساس وبا استفاده از مزایای مقرر در این قانون، اصالح ساختار مالی شركت 
در نتیجه افزایش ســرمایه برنامه ریزی شده می تواند موجب بهبود نسبت های 
مالکانه و تسهیل تامین مالی از محل اخذ تسهیالت بانکی ارزان تر برای شركت شود. 
همچنین افزایش ســرمایه از محل تجدید ارزیابی مزایای زیر را برای 

شركت به همراه خواهد داشت :

- اصالح ساختار مالی و خروج از شمولیت مادر 141 اصالحیه قانون تجارت 
- به روز شدن ارقام ترازنامه به ارزش منصفانه دارایی )زمین(

- استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در قانون بودجه
 - نزدیک شدن حقوق صاحبان سهام به ارزش واقعی شركت

- بهبود اعتبار شركت در سیستم بانکی
مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

- با توجه به برنامة ارائه شــده شركت مهركام پارس )سهامی عام( در نظر دارد 
سرمایة خود را از مبلغ 828/000 میلیون 

ریــال به مبلغ 1/888/240 میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها 
)صرفا طبقه زمین( به شرح زیر افزایش دهد 

- 1/060/240 میلیون ریال )معادل 128 درصد( از محل اندوخته مازاد تجدید 
ارزیابی دارایی ها

تاثیر افزایش سرمایه برروند سودآوری شركت
بــا توجه به اینکه افزایش ســرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین های شــركت 
منجر، به ورود منابع نقدی نمی شــود لذا افزایش سرمایه هر چند موجب بهبود 
ساختار مالی شركت می شود، اما لزوما تاثیر بر سودآوری شركت نخواهد داشت. 
همچنین تاثیر اقالم ترازنامه به این شــکل است كه دارایی ها و حقوق صاحبان 
سهام بطور یکســان و به مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی افزایش خواهد یافت.

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن
مبلغ كل ســرمایه گذاری مورد نیــاز جهت اجرای برنامه های یاد شــده فوق 
1/060/240 میلیــون ریال و منابع تامین آن به شــرح جدول زیر می باشــد:

آخرین برآورد در تاریخ 1397/06/25شرح

مازاد تجدید ارزیابی دارایی هامنابع
)صرفا طبقه زمین(

1/060/240

1/060/240جمع منابع

1/060/240اصالح ساختار مالیمصارف

1/060/240جمع مصارف
نی

سی
رح

امی
رو 
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خ
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مسکن خوب زندگی را بهتر می کند
گروه سرمایه گذاری مسکن جهادی برنامه دارد

باورتان بشود كه این جوان، مهندس روزبه هاشمی می تواند. گرچه مسکن در سال چهره 
خوب رسانه ای نداشته و همین عاملی كه پای رفتن را باز می داشت ولی صغارت رسانه كه 
این روزها و این سالها دامن ركن چهارم مشروطه و دموكراسی را گرفته است فرمان دیگر به 
انجام رسالت مي داد. در جوار تاالر نشست دیگری بود كه پیام پی در پی می آمد كه مدیریت 
گروه سرمایه گذاری مسکن برنامه دارد و عالوه بر آن روزبه هاشمی سکان را بدست گرفته كه 
از جمله مدیران موفق و پاكدست است. این شوق خبر مرا به تاالر مجمع كشید و آنچه دیدم 
و شنیدم با سند و مدرک و گزارش عملکرد كاری بود كارستان كه در پیش رو خواهیم دید.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت گروه سرمایه گذاری مسکن )سهامی عام( 
مــورخ 1397/12/15در محل مركز مطالعات بهره وری و منابع انســانی برگزار گردید. 
در این مجمع كه با حضور 86/63 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیئت مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای سید علی رئیس زاده بود، كه جنابان مهدی شهریاری و عبدالمجید دهقان در 
مقام نظار اول و دوم و آقای محمدمهدی نادری نورعینی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیئت مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به 1397/09/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 با تقسیم ســود 20 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

نگاهی به جایگاه شركت در صنعت
بـا در نظـــر گرفتـن آمـار سـال 96 براسـاس سـطح زیربنـای 
شـروع و تکمیـل شـده در سراسـر كشـور، سـهم شـركت از متـراژ 
سـاختمان های تکمیـل شـده در سراسـر كشـور 0/25 درصـد 
بـوده اسـت. توســعه فعالیت هــا و افزایــش ســاخت و فــروش 
همــــواره در دســتور كار شــركت قــرار دارد و بــه همیــن 
دلیــل تعریــف پروژه هـای جدیـد و افزایـش سـرعت سـاخت، 
از جملـه اولویت هـای مهـم گـروه بـوده اسـت. برنامـه شـركت 
در سـال مالـی 98 بـــرای شـركت های تابعـه، دسـتیابی بـه 
تولیـد حـدود 334 هـزار مترمربـع و افزایـش سـهم بـازار اسـت. 
در معتبرتریــن رتبه بنــدی شــركتهای بــزرگ ایرانــی كــه 
بــا عنــوان IMI100 شــناخته شــده و توســط ســازمان 
مدیریــت صنعتــی ایــران انجــام می شــود، شــركت گــروه 
ســــرمایه گذاری مســکن در ســــال 97 در رتبــه ســوم 

كشــوری گــروه ســاختمان و مهندســی عمــران و رتبــه 147 در میــان كشــوهای 
برتــر كشــور قــرار گرفــت.  گسـتره جغرافیایـی وسـیع و حضـور در كلیـه بخش هـای 
زنجیـره ارزش صنعـت سـاختمان، از جملـه ویژگی هـای مهـم گــروه ســرمایه گذاری 
مســکن اســت كــه باعــث شــده اســت گــروه بتوانــد از حداكثــر فرصت هــای 
موجــود در بــازار اســتفاده نمــوده و از ایــن نظــر در كشــور بی رقیــب و بی نظیــر باشد.

برنامه استراتژیك شركت
تحـوالت اقتصـادی سـال گذشـته كشـور نقطـه شـروع تغییـر در صنعـت سـاختمان 
بـوده اسـت. سیاسـت های اقتصــادی دولــت از طریــق كاهــش نــرخ ســود ســپرده 
های بانکــــی، افزایــش ســقف تســهیالت بانکــــی (اعــم از ســاخت و فــروش 
اقســاطی(، ایجــاد روش هــای متنــوع در تأمیــن مالــي از طریــق بازارهــاي پــول 
و ســرمایه و تغییــرات نــرخ ارز بــر اقتصــاد كشــور اعمــال شد. هــر چنــد ایــن 
مســائل عمدتــا در نهاده هــای صنعــت ســاختمان موثــر بــوده، ولــی از ابتــدای 
ســال مالــی بــا ورود ســرمایه ها بــه صنعــت ســاختمان و افزایــش تقاضــای 
خریــد، ایجــاد رونــق در ســال جــاری را بــه دنبــال داشــته اســت؛ بــه گونــه 
ای كـه ایـن تحـوالت منجـر بـه افزایـش حـدود دو برابـری متوســط قیمــت معامــات 

مســکن شــده اســت.
آخریـن اركان جهت سـاز شـركت در برنامـة اسـتراتژیک مصـوب گـروه بـه شـرح زیـر 

اسـت:
چشم انداز شركت

پیشــتاز بودن در بازار مسکن ایران و حضور اثرگذار در سایر بازارهایي كه به آن وارد مي 
شویم، بر بستر ارزش هاي بنیادین شركت

اهداف كالن شركت
- پایدارسازی سودآوری و ارتقای بازدهی از محل فعالیت های اصلی گروه، 

- توسعه فعالیت ها با هدف قرار گرفتن در فهرست 100 شركت برتر ایران در افق 1400،
- افزایش كیفیت ساخت مسکن جهت ارتقای كیفیت زندگی مشتریان، 

- بهینه سازی نظام تامین مالی جهت ارتقای بازدهی سرمایه گذاری در پروژه ها، 
- ارتقای سرمایه انسانی در سبد دارایی های شركت، 

- تعیین تکلیف دارایی ها و پروژه های راكد و نیمه كاره. 
برنامه های استراتژیك شركت

- افزایــش ســطح پروژه هــای در دســت ســاخت بــا تمركــز بــر تعریــف پروژه 
هــای مســکونی میان درآمــدی و تنظیــم ســبد پروژه هــای در دســت ســاخت 
بــا هــدف دســتیابی بــه ســهم 75 درصــدی مســکونی میــان درآمــدی از كل 

پروژه هــای شــركت بــا لحــاظ كاهــش قــدرت خریــد، 
- توسعه همکاری با سازمان ها و مالکین زمین های بزرگ با هدف افزایش ذخیره زمین، 
- افزایـش سـهم گـروه از طرح هـای بازآفرینـی شـهری بـا هـدف افزایـش زیربنـای در 
دسـت سـاخت و اسـتفاده از مزایـا و مشـوق های تعریـف شـده بـرای ایـن بافت هـا، 
- اولویت بخشـی بـه فعالیـت در پروژه هـای مشـاركتی بـا هـدف افزایـش گـردش دارایی 

هـا و ورود بـه سـاخت و سـاز در زمین هــای مرغــوب شــهری، 
- بکارگیری فناوری های نوین در ساخت و شیوه های اجرا، 

- افزایش میزان انطباق طراحی با نتایج تحقیقات بازار و نیازهای 
شناسایی شده مشتریان هدف هر پروژه، 

- برنامه ریـزی جهـت كاهـش هزینه هـای تامیـن مالـی پـروژه 
همزمـان بـا افزایـش مقبولیـت فـروش از طریـق تبدیـل و انتقـال 
تسـهیالت مشـاركت مدنـی بـه فـروش اقسـاطی حتی االمـکان 

بـدون سـپرده گذاری. 
مرور كلی بر عملكرد

عملکـرد كلـی شـركت در كنـار تولیـد و فـروش شـركت های 
تابعـه بـه شـرح مـوارد ذیـل می باشـد: - 

- تعریف بیش از 413/000 مترمربع پروژه جدید، 
- ساخت 189/547 مترمربع از پروژه ها، 

- فروش بیش از 4/000 میلیار ریال از پروژه ها، 
- مولدسازی دارایی های راكد و ساماندهی پروژه های متوقف، 

- ساماندهی تسهیالت، 
- توسعه سیستم بازاریابی و فروش،

- ارتقای حجم و كیفیت فروش، 
- استقرار نظام بودجه بندی و كنترل ماهانه برنامه های عملیاتی، 

- توسعه سیستم های مدیریت پروژه در سطح گروه، 
- ایجــاد مکانیزم های اثر بخــش در جهت افزایش كیفی طراحی و اجــرای پروژه ها، 
- مطالعه و بررسی جهت شناخت و بکارگیری تکنولوژی های روز در پروژه های ساختمانی.

جایگاه شركت در صنعت
شــركت گــروه ســرمایه گذاری مســکن در میــان 21 شــركت پذیرفتــه شــده در 
بــازار ســرمایه در صنعــت انبوه ســازی، امـاک و مسـتغالت، توانسـته جایـگاه دوم را 

از نظـر ارزش بـازار بـه خـود اختصـاص دهـد.
- برنامه های آینده شركت - حوزه فناوری و ساخت

- حوزه بازاریابی و فروش - حوزه مالی و منابع انسانی
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مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت سرمایه گذاری غدیر )ســهامی عام( مورخ 
1397/12/22 در محــل ســالن خلیج فارس پژوهشــگاه نیرو تشــکیل گردید. 
در ایــن مجمع كه بــا حضــور 93/14 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، 
اعضاء هیئت مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای امیر هوشــنگی جنگی بود، 
كه ســركار خانم مریــم زمانی فریزهنــدی و آقای نبی اله الیاســی در مقام نظار 
اول و دوم و آقــای  هوشــنگ مهدوی بــه عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیئت 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 250 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.

پیام هیئت مدیره
پس از حمد خداوند متعال، موجب سربلندی است كه به استحضار برساند، با استعانت 

از درگاه احدیــت و بــا همراهــی 
و پشــتیبانی ســهامداران عزیــز 
شــركت، علیرغم وجود مشکالت 
متعــدد محیطی در حــوزه های 
اقتصــاد كالن و عرصــه های بین 
المللــی، تحقق آرمان هــا، اهداف 
و دســتاوردهای بزرگ شركت در 
سال مالی منتهی به 1397/9/30 
با جدیت و بدون وقفه پیگیری شد.

نتیجــه ارزیابی فعالیت شــركت 
عنوان  بــه  غدیر  ســرمایه گذاری 
یکــی از بزرگ تریــن هلدینــگ 
چند رشــته ای در بازار ســرمایه 

ایــران حاكــی از نقش تعیین كننده و موثر این شــركت در اقتصــاد ملی و حوزه 
های متنوع ســرمایه گذاری اســت. این جایگاه و عملکرد مهم، یادگار نیک بنیان 
گذاران و مدیران دوره های پیشــین و همچنین تالش های هوشمندانه و هدفمند 
مدیران ارشــد و همکاران محترم گــروه غدیر در دوره مالی مورد گزارش اســت.

تعامل مطلوب و اســتفاده از نظرات و انتقادات ســازنده شما ســهامداران محترم 
بي شــک چــراغ راه گذشــته، حال و آینــده بوده و هســت. در این راســتا بهره 
مندي از نظرات و رهنمودهاي شــما عزیــزان را ارج نهاده و آن را بســتري یگانه 
در راســتاي بهبــود فرآیندهــاي تصمیم گیــري و برنامه ریزي خــود مي دانیم.

فعالیت موثر در بازارهای ســرمایه و كسب كارهای متنوع داخلی و به بهره برداری 
رســاندن پروژه های بزرگ ملی، نمونه ای از دستاوردهای ارزشمند شركت در دوره 
های مذكور اســت و امید اســت با برنامه ریزی جامع و تدبیر شایسته، حركت در 
مســیر اهداف راهبردی با محور قراردادن متنوع  و متوازن كردن پرتفوی شركت نه 
تنها ارزش ســاالنه آن را افزایش دهد و ســهامداران را از مواهب حاصله بهره مند 
ســازد، بلکه با رویکرد توســعه ای نوآورانه با گســترش فعالیت های بین المللی در 
حوزه های مختلف، شــرایط تحقق بازدهی های مســتمر میان مدت و بلندمدت را 
نیز برای آنان فراهم كند. بر این باوریم كه ضمن رعایت اصول حاكمیت شــركتی، 

الزامات زیست محیطی و توجه به مسئولیت های اجتماعی شركت در قبال جامعه 
به خصوص مناطقي كه در آن به فعالیتهاي تولیدي مشغول هستیم، جایگاه شركت 
سرمایه گذاري غدیر را در محیط كسب و كارهای ملی و بین المللی ارتقا خواهد داد. 
اینک و در ســال مالی پیش رو نیز با تکیه بر الطاف خــدای بزرگ ، هیئت مدیره 
شركت تالش می كند كه تمام توانایی های خود را جهت تحقق چشم انداز و اهداف 
شركت و استفاده از فرصت های موجود در اقتصاد داخلی و فضای بین المللی با بهره 
گیری از پشتیبانی سهامداران محترم و توانمندی های منابع انسانی مصروف نماید.
هیئت مدیره از خدای بزرگ برای عموم مردم ایران وسهامداران محترم عزت و رفاه 

آرزو می نماید.
برنامه های آینده شركت

با توجه به سیاست های كلی برنامه ششم توسعه و تصویب نهایی شدن الیحه این 
برنامه در مجلس شــورای اسالمی و شروع فرایند اجرایی شدن آن از سال 1396 و 
تاكید این برنامه در امور اقتصادی بر مواردی از قبیل مشاركت و بهره گیری مناسب 
از ظرفیت های عمومی غیر دولتی با 
ایفــای نقش ملی و فراملی آن ها در 
تحقق اقتصاد مقاومتی بـــا هـدف 
تأمین رشد پویا و بهبود شـــاخص 
هـاي مقاومـت اقتصـادي و دسـتیابي 
بـه اهـــداف سـند چشـــم انـداز 
بیسـت سـاله، سیاسـت هـاي كلي 
اقتصاد مقاومتي با رویکـرد جهـاني، 
انعطـاف پـذیر، فرصـت سـاز، مولـد، 
درون زا، پیشـرو و بـرون گـرا تنظـیم 
و ابـالغ گردیـده اسـت. گسترش و 
تعمیــق نظام جامع تامیــن مالی و 
ابزارهای آن )بازار پول، بازار ســرمایه 
و بیمه ها و بســـته هـاي مـــالي تعریف شده بـین ایـران و دولـت هـا و شـركاي 
خـــارجي) با مشاركت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم 
موثر بازار سرمایه در جهت توسعه ســرمایه گذاری و ثبات پایداری و كاهش خطر 
پذیری فعالیت های تجاری و اقتصادی كشــور با تاكید بر ارتقاء شفافیت و سالمت 
نظام مالی، جذب ســرمایه ایرانیان خارج از كشور و سرمایه گذاران خارجی با ایجاد 
انگیزه و مشــوق های الزم، تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و كاهش شدت 
انرژی، حمایت از تاسیس شــركت های غیردولتی برای سرمایه گذاری در فعالیت 
های اكتشــاف )نه مالکیت(، بهره برداری و توسعه میادین نفت و گاز كشور به ویژه 
میادین مشترک در چارچوب سیاست های كلی اصل 44 و اســـتفاده از ظرفیـت 
هـاي موجـود در قانون رفع موانع تولید رقابـت پـذیر و ارتقـاء نظـام مـالي كشـور 
كـه متناسـب بـا فرصـت هـاي ایجـــاد شـده در قـانون خصوصـي - سـازي بـه 
منظـور حمایـت از تولیـد ملـي و خـروج از ركـود و تـأمین رشـد اقتصـادي مطلـوب 
از طریـق دانش بنیان نمودن صنایع باالدستی و پایین دستی نفت و گاز با تاسیس 
و تقویت شركت های دانش بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات 
و انتقال فناوری به منظور افزایش خودكفایی از یک سو، و با در نظر گرفتن تحوالت 
اقتصادی جهان و منطقه و شــرایط حاكم بر ســاختار كالن اقتصاد كشور در زمان 

بشنو از نی چون حکایت می کند
سرمایه گذاری غدیر ، یک مجموعه بی نظیر
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حاضر از ســوی دیگر، مجموعه ای از فرصت ها و تهدیدها در مسیر ارتقای سرمایه 
گذاری و توســعه اقتصادی در كشور پدید آمده است. لذا از آنجایی كه بازار سرمایه 
از اهمیت بســزایی در تامین و تخصیص منابع مالی مورد نیاز جهت رشد و توسعه 
اقتصادی كشــور برخوردار می باشــد، هیئت مدیره اراده و عزم راسخ خود را بر این 
قرارداده تا با توجه به تمامی عوامل و مولفه های درونی و بیرونی، با اجرای دقیق برنامه 
راهبردی شركت به منظور خلق ثروت ، تخصیص بهینه  دارایی ها و اصـالح پورتفـوي 
شـركت متناسـب با شرایط اقتصادي كشـــور و منـافع و خواسـت سـهامداران و 
تامین منابع مالــی و تجهیزات مورد نیاز جهت ورود به حوزه های نوین، در رشــد 
اقتصاد ملی تاثیرگذار باشد كه این مهم را از طریق سرفصل های ذیل دنبال می نماید:
- تکمیــل زنجیره تولیــد در صنایع مختلف به ویژه در بخــش صنعت و معدن و 

پتروپاالیشگاهی و گروه مالی و همچنین 
بخــش IT و توجه به ظرفیتهــاي رو به 
رشد آن و استفاده از قابلیتهاي استارت آپ 
ها، مبتنی بر هم افزایی بین هلدینگ ها.

- بسترســازی و انجام اقدامات الزم جهت 
تامین مالی بین المللــی پروژه های غدیر

-سرمایه گذاری مشــترک با شركت های 
داخلی و خارجی در حوزه های مختلف 

- تامین مالی از طریق ابزارهای مالی مانند اوراق بدهی، انواع صکوک و صندوق های.
- پایش، اصالح و مدیریت بهینه پرتفوی به منظور متوازن و تنوع بخشــی در رشته 

های مختلف
- تکمیــل پروژه هــای در حــال اجــرا براســاس برنامه زمــان بنــدی در موعد 
مقــرر و نظــارت بــر حســن انجــام پروژه ها براســاس اهــداف تعیین شــده

- اقدامات الزم جهت پذیرش شــركت های غیربورسی زیرمجموعه در بورس اوراق 
بهــادار فرابورس تهران و تعیین تکلیف ســهام غیركنترلی به منظــور واگذاری یا 
افزایش ســطح آن ها در حد نفوذ و در اختیار گرفتن اكثریت سهام این شركت ها.
- بهره برداری مطلوب از فرصت های ناشی از خصوصی سازی براساس سیاست های 

كلی اصل 44.
- استفاده مطلوب از ظرفیتهاي قانون » رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالي 
كشور » جهت ارتقاء عملکرد هلدینگ ها و زیرمجموعه هاي شركت و بهینه سازي 
فضاي كسب و كار آنها براي ایجاد حداكثر ارزش افزوده ممکن متناسب با توان آنها.

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

- توسعه سرمایه های انسانی متعهد و كارآمد به صورت مداوم

پیش بیني عملكرد سال مالي آتي:
در خصوص پیش بیني عملکرد سال مالي منتهي به 1398/09/30هم موارد به شرح 

زیر اعالم مي گردد: 
1- تحقق پیش بیني سود حاصل از سرمایه گذاري ها تا پایان سال مالي 1398منوط 
به تحقق سود بر اسـاس پـیش بینـي هـاي اعالم شده شركت ها و براساس تصمیمات 
متخذه و سیاســت تقسیم سود در مجامع شركت هاي ســرمایه پذیر خواهد بود

2- تحقق پیش بیني سود حاصل از فـروش سـرمایه گـذاري هـا تـا پایـان سـال مـالي 
1398 منـوط بـه شـرایط بـازار سـرمایه و همچنین نیاز شـركت بـراي تـأمین نقـدینگي 
در راسـتاي بازپرداخـت بـدهي هـا و تـأمین مـالي شـركت هـاي سـرمایه پـذیر خواهد بود
3- با توجه بـه تحقـــق 99 درصـدي هزینـه هـاي مـالي در سـال مـالي جـاري 
و حفـظ رونـد اسـتفاده از منـابع بیرونـي 
جهـت تأمین مالي مورد نیاز ) تسهیالت 
بانک ها ( پیش بیني تا پایان ســال مالي 
1398 براســاس شرایط فعلي خواهد بود

4- برنامــه شــركت در خصــوص تركیــب 
پرتفــوي ســرمایه گــذاري هــا ، انتقــال 
و واگــذاري برخــي از ســهام شــركت 
هــا بــه هلدینگ هـاي زیرمجموعـه در راسـتاي برنامـه پـایش ، اصـالح و مـدیریت 
بهینـه پرتفـوي بـه منظـور توسـعه متـوازن و تنـوع بخشي در رشته هاي فعالیت مي باشد

5- با عنایت به موارد عنـوان شـده در فـوق ، افـزایش در عملکـرد شـركت در سـال 
آینـده نسـبت بـه سـال مـالي جـاري قابـل پیش بیني خواهد بود . 

وضعیت معامالت و قیمت سهام
در  تهــران  بهــادار  اوراق  بــورس  در   1374/12/26 تاریــخ  در  شــركت   
گــروه شــركت هاي چند رشــته اي بــا نمــاد وغدیر درج شــده و ســهام آن 
بــراي اولیــن بــار از اوایــل ســال 1375 مــورد معاملــه قــرار گرفته اســت . 

تاریخچه شركت
شــركت ســرمایه گذاري غدیر )ســهامي عام( در تاریخ 07/24/ 1370 با نام اولیه 
شركت سرمایه گذاري بانک صادرات ایران )سهامي خـــاص( در اداره ثبت شركت 
ها و مالکیت صنعتي تهران براي مدت نامحدود با شــماره 86180 به ثبت رســید. 
نوع شركت به موجـب تصـمیمات مجمـع عمـومي فوق العاده مورخ 9/28/ 1374 
از ســهامي خاص به ســهامي عام تغییر یافته و تقاضاي پذیرش آن در ســازمان 
بورس اوراق بهـــادار تهـران در تـاریخ 1374/12/26 مورد تایید هیات پذیرش قرار 
گرفت و پس از انجام مقدمات الزم، از اوایل ســال 1375 نام شركت در فهرســـت 
نرخ هـــاي بـــورس درج و معامالت بر روي سهام شركت از همان زمان آغاز شد.
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ارزش آفرینی و اعتبار آوری
شرکت تامین سرمایه امید سود داد آن هم چه سودی

تقسیم سود 280 ریالی به ازای هر سهم

تاالر شمس خوشحال بود كه رفته بازگشته و دیگر نمی سراید:
اگر او به وعده گوید كه دم دیگر بیایم همه وعده می باشد

شما را منادی عشق و شایستگی پای كوبان و دست افشان می سراید
ای حق، حق تعالی من

مدیرعامــل فرهیخته شــركت چنــان رفتار نیکو و فضــای فرهنگی بر مجمــع اقتصادی 
حاكــم كرده بــود كه باید می بودی و می دیدی همچو منی با 70 ســال ســن و نیم قرن 
ســابقه مطبوعاتی را كه پای از رفتن باز می داشــت . گزارش فصل به فصل عملکرد ساالنه 
و جمــع بنــدی عالمانه و برنامه های آتی عاقالنه كه تحســین همــگان را برانگیخت همه 
شــعری بود پرمغز كه طنین صلــوات پی در پی ســهامداران حقیقی و حقوقــی در تاالر 
شــمس همان آوای ســنگ آســیاب پیر قونیه و مریدان را برای اهل نظر تداعی می كرد.
بلی عطر صلوات بر كاركرد ساالنه یک تیم است كه امیدهایی شایسته بر آن بسته شده است. خدا قوت.

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت تامین امید)ســهامی عام( مورخ 1397/12/15 در 
محل ســالن آفتاب تاالر ایوان شمس واقع تشــکیل گردید. در این مجمع كه با حضور 100 
درصد ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیئت مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق 
بهــادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای ابوالقاســم 

شمســي جامخانه بود، كه جنابان محمد جمالي حســن جاني 
و آقــای احمد ایمانــي در مقام نظــار اول و دوم و آقای  حبیب 
رضا حدادي ســیاهکلي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائت گــزارش هیئت مدیره به مجمــع مربوط به 
اهم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 
1397/09/30 و پــس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات خــود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 با تقسیم 
ســود 280 ریال به ازای هر ســهم بــه كار خود پایــان دادند.

پیام هیأت مدیره
حمــد و ســتایش خداوند متعــال را كه برای یک ســال دیگر، 
فرصت خدمتگزاری را به مــا عطا فرمود تا گامی در جهت خلق 
ارزش برای ســهامداران محترم برداریم و كارنامه فعالیت خود را 
در ســال مالی منتهی به 1397/09/30 به محضر شما بزرگواران 
ارائه نماییم. بدیهی اســت در این گزارش سعی شده است تمامی 

حقایق موجود به صورت آشکار و روشن در اختیار سهامداران گرامی و نمایندگان ایشان قرار 
گیرد تا با توجه به حق مســلم ایشــان بر اشراف كامل بر مسائل شركت، با ارائه رهنمودهای 
خود، اعضای هیأت مدیره و كاركنان شــركت را در پیشــبرد هر چه بهتر امور یاری نمایند.
در فضای رقابتی و پرتالطم كنونی و در شرایطی كه محیط داخلی و بین المللی كشور، تغییرات 
و تحوالت متعددی را در زمینه های اقتصادی و سیاسی تجربه میکند، حفظ جایگاه شایسته و 
همزمان نگاه به افق های توسعه و تعالی، برای نهادهای اقتصادی و مالی، ضروری و انکار ناپذیر 
است. شركت تأمین سرمایه امید، به حول و قوه الهی و با حمایت سهامداران محترم توانسته 
است ضمن ارائه خدمات متنوع، رشد و توسعه ای مستمر و فزاینده را در سالهای اخیر شاهد 
باشد. شركت، این مهم را با بهره گیری از نیروی انسانی شایسته، متخصص و كارآمد، استفاده 
از زیرساخت های مناسب، شناخت دقیق فرصت ها و تهدیدهای موجود، تجزیه و تحلیل بازار، 
درک ضرورت های فضای رقابتی موجود و كوشش برای تنوع بخشیدن به خدمات خود در كنار 
ارزش آفرینی برای ذینفعان فراهم آورده و همچنان در مسیر حفظ و ارتقای جایگاه خود گام 
برمی دارد. بررسی شاخص های عملکردی شركت در سال مالی اخیر، صرف نظر از مشکالت 
ناشی از شــرایط جاری اقتصاد كشور، نشان دهنده هم اندیشــی، همدلی و تالش بی وقفه 
همکاران به منظور اعتالی نام شركت تأمین سرمایه امید است. هیأت مدیره و مدیریت شركت 
در راستای ایفای مسئولیت قانونی، حرفهای و به رسم امانت داری در مقابل سهامداران محترم، 
وظیفه خود دانسته تا در سالی كه گذشت با استفاده از تمامی ظرفیت های خود در مسیر تحقق 
اهداف كوتاه مدت و بلندمدت تعیین شده هم راستا با منافع و اهداف سهامداران حركت نماید.
بــه همیــن دلیل با وجــود فراز و نشــیب های فــراوان در این ســال، تمامــی مدیران و 
كاركنان شــركت تأمین ســرمایه امید به مانند ســالهای گذشــته تمامی تــالش خود را 
بــه منظور افزایش منافع ســهامداران به كار بســته و در این راســتا هیــأت مدیره تالش 
نمــود تا از وضعیــت حاكم بــر فعالیت های اقتصــادی، نهایت بهــره بــرداری را نماید.

از اقدامات اساسی هیأت مدیره در سال مالی اخیر، میتوان به افزایش سرمایه شركت از 4/900 
میلیارد ریال به 6/000 میلیارد ریال، پذیره نویسی 5/000 میلیارد ریالی و بازارگردانی 15/912 
میلیارد ریالی اوراق بهادار مختلف، ارائه خدمات مشاوره در زمینه های عرضه انتشار، افزایش 
سرمایه و پذیرش در بورس ها، پذیرش تعهد پذیره نویسی سهام و یا حق تقدم سهام به میزان 
3/126 میلیارد ریال، بازارگردانی الگوریتمی سهام در صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان، 
مدیریت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان، صندوق سرمایه گذاری 
سهامی بذر امید آفرین و صندوق سرمایه گذاری قابل معامله مبتنی بر گواهی سکه طال زرافشان 
امید ایرانیان در راستای ایجاد حداكثر ارزش افزوده قابل حصول برای سهامداران محترم اشاره كرد.

امید اســت در ادامه مســیر بتوان با بکارگیری ظرفیت های بالقوه شركت و تحلیل مناسب 
فرصت ها، از موقعیت های پیشرو حداكثر بهره را برده و با برنامه ریزی دقیق به منظور پیشبرد 
اهداف و اســتراتژی های تعیین شده، پیشرفت و تعالی روزافزون شركت را نظاره گر باشیم.
اعتقاد داریم با توجه به تالش هایی كه در سال گذشته انجام گرفته است چشم انداز روشن و 
قابل دسترسی پیش رو داریم و مصمم هستیم ضمن عبور از چالش ها، با افزایش بهره وری و با 
تمركز بیشتر بر درآمدهای حاصل از ارائه خدمات گوناگون مالی، شاهد رشد و تنوع حوزه های 
فعالیت شركت و خدمت رسانی بیش از پیش به فعاالن اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال 

در كشورمان باشیم.
ما به روزی می اندیشیم كه ذیل الطاف الهی و اعتماد سهامداران 
معظــم، تالش جمعی همکاران مان و با بهره گیری از دانش روز، 
شــركت را به نمادی از عــزم جمعی در جهت نــوآوری در ارائه 
خدمــات و محصوالت، حل مشــکالت تأمین مالــی بنگاه های 
اقتصــادی و همچنین ارزش آفرینی برای تمــام گروه های ذی 
نفع تبدیل نموده و همگان در كشــور، به نوآور بودن فرآیندهای 
خدمات رسانی شركت، صداقت و توان حرفهای كاركنان شایسته 
آن، امانت داری در حفظ اســرار و اطالعات مشتریان، كیفیت و 
تنوع باالی خدمات ارائه شده و در نهایت اخالق حرفه ای و رفتار 
ممتاز دســت اندركاران این مجموعــه اعتقاد عملی پیدا نمایند.
در خاتمــه بر خود الزم می دانیم به پــاس حمایتهای بی دریغ 
تمامی ســهامداران، مدیران و كاركنان، كه سرمایه های معنوی 
و انسانی شركت هستند، صمیمانه تشکر و قدردانی نماییم. امید 
است مجموعه تالش های خالصانه هیأت مدیره، مدیران و كاركنان 
شركت در سال مالی گذشته مورد قبول حضرت احدیت قرار گرفته و به اعتماد باالی سهامداران 
ارج نهاده باشیم و با بهره مندی از رهنمودها، انتقادهای سازنده، مشاركت و همکاری بیدریغ 
شما همراهان صمیمی بتوانیم در پرتو استعانت و عنایات پروردگار متعال در راستای تحقق 
اهداف و آرمان هایمان ثابت قدم بوده و فردایی بهتر را در عرصه های مختلف ترسیم نماییم

بیانیه مأموریت
برآنیم تا با برنامه ریزی مناسب در 4 سال آتی برترین خدمات مالی زیر را به مشتریان كلیدی 

شركت شامل صاحبان كسب وكار و ... ارائه نماییم:
*تنوع سازی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق منفعت، صکوک جعاله، خرید دین و صندوق پروژه؛
*سبدگردانی؛ *طراحی و پیشنهاد ابزارهای نوین مالی؛ *تنوع سازی مدیریت دارایی از طریق 
راه اندازی صندوق جسورانه، صندوق طال، صندوق با درآمد ثابت و صندوق كاالیی؛ *مدیریت 
دارایی و بازارگردانی سهام؛ *مشاوره در حوزه مدیریت ریسک؛ *اصالح ساختار شركت ها بر 

اساس جدیدترین الگوها؛ * راه اندازی بازار مشتقات؛
 *راه اندازی معامالت الگوریتمی؛

*انجام تعهد پذیرهنویسی سهام؛ *مشاوره تأمین مالی بین الملل؛
*جذب سرمایه گذار خارجی؛ *ایفای نقش در پروژه ها به عنوان ناظر مالی، تأیید طرح های 

توجیهی صنایع و ... .
گزیده ای از مهمترین برنامه های توسعه ای شركت تأمین سرمایه امید برای سال 

مالی منتهی به 1398/09/30
*مدیریت سرمایه گذاری و بازارگردانی *مدیریت دارایی ها

*مدیریت تأمین مالی و پذیره نویسی *مدیریت خدمات مشاوره مالی
*مدیریت ریسک و مهندسی مالی *مدیریت مالی

*مدیریت اداری و منابع انسانی *واحد برنامه ریزی و سیستم ها
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این قند پارسی که به بنگاله می رود 
افزایش سرمایه قند نیشابور مصوب مجمع گرفت

مجمــع عمومی فوق العاده شــركت قند نیشابور)ســهامی عام( مــورخ 1397/12/18 
در محل انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شــکر ایران واقع در تهران تشــکیل گردید.

در این مجمع كه با حضور 77/84 درصد از ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیئت 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست 
مجمع برعهده آقای همایون باقري طادي بود كه جنابان مهدي صدقیاني و سجاد طهماسبي 
درمقــام نظار اول و دوم و آقای علیرضا محمودي  به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.

در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیئت مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل 
محترم و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شركت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیئت مدیره درخصوص افزایش 
سرمایه  به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت قند نیشابور)سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال 1347
1- گزارش توجیهی مورخ 22دی ماه 1397 هیئت مدیره شــركت قند نیشابور )سهامي 
عام( به آن مجمع، مبنی بر لزوم افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 200 میلیارد ریال فعلی 
به مبلغ 270  میلیارد ریال )معادل 70 میلیارد ریال(، مشــتمل بر صورت سود و زیان 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 توجیهی مزبور 
و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت مدیره شــركت اســت.
2- گــزارش مزبــور در اجراي تبصره 2 مــاده 161اصالحیه 
قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش ســرمایه از محل سود 
انباشــته و به منظور جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام 
شــده، كاهش هزینه های مالی از طریق كاهش تســهیالت 
بانکی، اصالح ســاختار مالی و حفظ ســرمایه در گردش ونیز 
استفاده از مزایای پیش بینی شــده در مشوق قانونی شماره 
58841 مورخ 1397/4/26 مصوب شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی كشــور ارائه گردیده اســت. این گــزارش توجیهی 
براســاس مفروضاتی مشــتمل بر مفروضات ذهنــی درباره 
رویدادهــای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شــده اســت كه 
انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به اســتفاده 
كنندگان توجه داده می شود كه این گزارش توجیهی ممکن 

اســت بــرای هدفهایــی جــز هــدف توصیــف شــده در بــاال مناســب نباشــد.
3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات هیئت مدیره و 
در نظر گرفتن ریسک های مذكور و با فرض ثبت مراتب قانونی افزایش سرمایه تا پایان سال 
1397، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایي 
معقول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمي كند. به عالوه، گزارش توجیهی یاد شــده 
براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
4- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ 
دهد، نتایج واقعي احتماال متفاوت با پیش بیني ها خواهد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني 
شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.

5- انجام افزایش ســرمایه یادشــده با رعایت مبانی پیش بینی شده در اصالحیه قانون 
تجارت و پس از دریافت مجوز از ســازمان بورس و اوراق بهــادار امکان پذیر خواهد بود.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شركت قند نیشابور سهامی عام، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد.
طبق بند ب بخشنامه شماره 58841 مورخ 1397/04/26 شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
جهت تشویق ســرمایه گذاری شركت ها و ترغیب آن ها به عدم تقسیم بخش بیشتری 
از ســود اكتسابی و اســتفاده از منابع حاصل از افزایش سرمایه جهت توسعه خط تولید 
و ایجاد فرصت های شــغلی جدید و همچنین كاهش نیاز به اخذ وام از شــبکه بانکی با 
توجه به اینکه شــركت قند نیشابور نزد ســازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده بنابراین 
قصد افزایش ســرمایه از محل سود تقسیم نشده به میزان 70/000 میلیون ریال را دارد.

- استفاده از مشوق مالیاتی مطرح شده در بخشنامه شماره 58841 مورخ 1397/04/26 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی

- بهبود ساختار مالی و كاهش ریسک مالی ترازنامه
- بهبود نسبت مالکانه و افزایش رقابت پذیری شركت در صنعت و بازار سرمایه

- با توجه به عدم خروج نقد نسبت های جاری شركت بهبود می یابد.
- كاهش نیاز شــركت به دریافت تسهیالت و در پی آن كاهش هزینه مالی برای شركت

- افزایش میزان اعتبار دهی اشخاص برون سازمانی به شركت
- افزایش سرمایه در گردش جهت تهیه مواد اولیه مورد نیاز )چغندر قند(

- تامین مالی جهت اتمام پروژه ســاخت واحد پساب شــركت و جلوگیری از عدم تعلق 
عوارض االیندگی

- تامین مالی جهت مخارج سرمایه ای انجام شده
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شركت از مبلغ 81/000 میلیون ریال به مبلغ 200/000 میلیون ریال 
)مبلغ 119/000 میلیون ریال معادل 146/9 درصد( از محل تجدید ارزیابی دارایی ثابتو سود 
انباشته بوده صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور كه طی تصمیمات مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1393/09/04 تصویب شده و در تاریخ 
1393/09/19 نزد مرجع ثبت شركت ها به ثبت رسیده است.

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن
بــا توجه بــه برنامــه ارائه شــده، شــركت قند نیشــابور 
)ســهامی عــام( در نظــر دارد ســرمایه خــود را از مبلــغ 
200/000 میلیــون ریــال بــه مبلــغ 270/000 میلیــون 
ریال، از محل افزایش ســرمایه به شــرح زیــر افزایش دهد.
مبلغ 70/000 میلیون ریال )معادل 35 درصد( از محل سود انباشته
برنامه های شركت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

ســرمایه  افزایــش  طــرح  اجــرای  عــدم  درصــورت 
موضوعــات و مشــکالت زیر قابــل پیش بینی می باشــد:

1- ضرورت حفظ تولیدات كشور و اشتغال همواره مورد تاكید 
كلیه اركان حکومت بوده و می باشدو در همین راستا اختیارات 
ویژه به شورای عالی هماهنگی اقتصادی كشور تفویض گردیده 
است. شورای مذكور نیز به منظور كمک به واحدهای تولیدی 
و حفظ اشتغال كشــور مصوبه 58841مورخ 1397/4/26 را 
تصویب نموده است. مصوبه مذكور در جهت تشویق شركتها به استفاده از منابع داخلی از 
طریق انتقال سود به حساب سود انباشته به منظور افزایش سرمایه از محل سود انباشته 
می باشد و به همین دلیل سود انتقالی به حساب سود انباشته را مشمول نرخ صفر مالیاتی 
قرار داده اســت. در صورت عدم اجرای طرح افزایش ســرمایه )به مبلغ 70 میلیارد ریال( 
شركت مشمول مالیات با نرخ صفر نخواهد بود و این امر نه تنها علی رغم از دست رفتن 
بازده پیش بینی شــده گردیده بلکه اجرای اهداف شــركت را با مشکل روبرو می سازد. 
همچنین پرداخت مالیات متعلقه موجب خروج نقدینگی بیشتر از شركت نیز خواهد شد.
2- به علت افزایش ســاالنه قیمت چغندر و دستمزد و سایر هزینه های تولیدی، شركت 
در حال حاضر به ســرمایه در گردش بیشتر نیاز خواهد داشت كه در صورت عدم تامین 
آن از منابع داحلی الجرم باید از تســهیالت بانکی اســتفاده گردد. بانک ها نیز در شرایط 
فعلی به علت ركود حاكم و عدم بازگشــت تسهیالت قبلی در اعطای تسهیالت جدید با 
مشکل روبرو بوده و بعضا در بررسی درخواست های شركت به پایین بودن سرمایه شركت 
اشــاره نموده اند. عالوه بر این استفاده از تســهیالت دارای هزینه های قابل توجه بوده و 
در نتیجه تامین ســود مســتمر و قابل قبول برای سهامداران مشکل رو به رو خواهد شد.

در پایــان مجددا بــه قدمت ماشــین آالت خط تولیــد و اصلی كارخانه قن نیشــابور 
تاكیــد نمــوده و متذكر می گــردد كه عدم انجام اصالحات ریســک جــدی در توقف 
احتمالــی تولید را به همراه خواهد داشــت. امید اســت ســازمان محترم بــورس اوراق 
بهــادار كه شــركت قند نیشــابور عضو كوچکــی از آن ســازمان محترم می باشــد با 
عنایــت بــه مطالب باال با پیشــنهاد شــركت جهت افزایش ســرمایه موافقــت نماید.
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اخبار بانک و بیمه

مجوز جذب 30 میلیــارد دالر فاینانس خارجی در 
سال 98

نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در نشســت علنی 
دوشنبه 6 اسفندماه 97 در جریان بررسی بخش هزینه ای 
الیحه بودجــه 98 با بند )ج( تبصره 3 این الیحه موافقت 
كردند كه بر اســاس این بند، به  منظور تسریع در جذب 
تســهیالت تصویب  شــده از بانک های توسعه ای از جمله 
بانک توسعه  اسالمی، بانک سرمایه گذاری زیرساخت های 
آسیایی)AIIB( و بانک توسعه و تجارت اكو، دستگاه های 
استفاده كننده از تســهیالت مذكور مجازند در سقف بند 
)الف(  این تبصره پس از موافقت ســازمان برنامه و بودجه 
كشــور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای 
اجرای طرح های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره 
)1( ایــن قانون نســبت به هزینه كــرد آن در چهارچوب 
موافقتنامــه متبادلــه با ســازمان مذكور اقــدام كنند.
در همین راســتا، علی صالح آبــادی در گفتگو با خبرنگار 
ما در توضیح این تصمیم مجلس شــورای اسالمی، اظهار 
داشت: این موضوع در ســال گذشته نیز وجود داشت، تا 
بانک های توسعه ای یا اگزیم  بانک های خارج از كشور مثل 
اگزیم بانک كره و ســایر بانک هایی كــه پیش از این نیز 
فاینانس داشتند بتوانند در این زمینه فعالیت داشته باشند.

وی افــزود: ایــن بانک هــا وظیفــه ارائــه فاینانــس به 
پــروژه هــا را بر عهــده دارند، زیــرا در كشــور دو مدل 
فاینانــس وجــود دارد، دســته ای از پروژه هــا دولتــی 
و بخشــی دیگــر خصوصــی و غیــر دولتــی هســتند.

مدیرعامل بانک توســعه صادرات ادامــه داد: تامین مالی 
پروژه های دولتی به گونه ای اســت كه پــس از مراجعه 
صاحب پــروژه و بخش دولتی مربوطه به بانک و تصویب، 
ضمانت نامه از سوی سازمان برنامه و بودجه صادر می شود 
تا در آینده از بودجه كل كشــور تامین و بازپرداخت شود.
اجــرای پروژه آبرســاني بــه اســتان كرمان با 
تســهیالت 10000 میلیــارد ریالــي بانك صنعت 
و معــدن و 9 بانــك عضو ســندیكا كلید خورد

مشاركت نامه پروژه آبرساني به استان كرمان كه از سوي 
بانــک صنعت و معــدن و 9 بانک دیگر عضو ســندیکاي 
ایــن پروژه با تســهیالت 10 هزار میلیــارد ریالي تأمین 
مالي مي شــود با حضور اســتاندار كرمان، مدیران عامل 
10 بانک كشــور و نمایندگان وزارت نیرو به امضا رسید.
براســاس این مشــاركتنامه كه به امضاي طرفین رسید، 
این بانک در راســتاي سیاســتهاي دولــت تدبیر و امید 
و انجام مســؤلیت هــاي اجتماعي خود بــه عنوان یک 
بانک توســعه اي فعــال در عرصه اقتصاد كشــور، تأمین 
مالــي پرو ژه آبرســاني به اســتان كرمان را آغــاز كرد.
حسین مهري رییس هیأت مدیره و مدیر عامل بانک صنعت 
و معدن با تأكید بر این نکته كه شبکه بانکی برای ارتقاي 
سطح معیشت مردم در این طرح سهیم گشته است، افزود: 
نقــش بانک صنعت و معدن در اجــراي طرح های بزرگ 
توسعه ای، صنعتي و تولیدي غیر قابل انکار است و پروژه 
 آبرسانی به استان كرمان، كار ارزشمندی است كه با حمایت 
ســندیکایي متشــکل از بانک هاي صنعت ومعدن، ملي، 
صادرات، سپه، تجارت، ملت، رفاه، كشاورزي، توسعه تعاون 
و پست بانک و همکاري وزارت نیرو و با پیمانکاري شركت 
مادر تخصصي آب و فاضالب كشــور به انجام مي رســد.

وي اظهار داشت: با توجه به شرایط حاضر كشور، اهمیت 
ســرمایه گذاری در حوزه آب در كشــور بــه عنوان یکی 
از مهمتریــن چالش هاي پیش رو مشــهود اســت و به 
دلیل حجم باالي ســرمایه گذاري در چنین طرح هایي، 
ضرورت ورود شــبکه بانکي براي مشاركت در بخش های 

زیربنایی و به ویژه طرح هاي آبرســانی مطرح مي شــود.
وب ســایت بانك  پاســارگاد، به عنــوان بهترین 
وب ســایت در بخــش بانك و بیمه انتخاب شــد
ایــران؛  موبایــل  و  وب  جشــنواره  یازدهمیــن  در 
بهتریــن  به عنــوان  بانک پاســارگاد،  وب ســایت 
وب ســایت در بخــش بانــک و بیمــه انتخــاب شــد.
در مراســم اختتامیه یازدهمین جشــنواره وب و موبایل 
ایــران كه در 26 بهمن ســال 1397 و در محل ســالن 
خلیج فارس پژوهشــگاه نیرو برگزار شــد، وب سایت بانک 
پاســارگاد به دلیــل دارا بودن فاكتورهای تأیید شــده ای 
همچــون كاركرد خوب و كارا، محتوای غنی، ایجاد تجربه 
خوب برای كاربران، طراحی دیداری مناســب، ســاختار 
و مســیر در دســترس و آســان، ایجاد تعامل سازنده با 
مخاطــب و اطالع رســانی خــوب و ... با اكثریــت آرای 
داوران به عنوان وب ســایت برتر و برگزیده معرفی شــد.
جشــنواره وب و موبایل ایران با 10ها هزار شركت كننده، 
به عنــوان بزرگ ترین عرصه رقابت میان وب ســایت ها و 
نرم افزارهای موبایل ایرانی در گروه های مختلف شــناخته 
می شود و از ابتدای زمان تأسیس توانسته است نقش مهمی 
در رشد كیفیت و جایگاه حوزه وب و موبایل در میان مردم 
داشــته باشد. این جشنواره هر ساله در گروه های مختلف، 
یک وب ســایت و یک نرم افزار موبایل را با رأی داوران به 
عنوان برگزیده جشــنواره معرفی می كند و به آن تندیس 
برترین وب سایت یا برترین نرم افزار موبایل ایران را به عنوان 
بزرگ ترین افتخار در حوزه وب و موبایل ایران اهدا می كند.
برگزاری اولین كنفرانس بزرگ نخبگان كارآفرینی و 

فروش كشور در استان مركزی

بانک مسکن به عنوان بزرگترین بانک از منظر توسعه ای، 
با كمک مركز توسعه كارآفرینی، مسیر ورود فکر و ایده به 
بخش مسکن و ساختمان و بازار پول را تسهیل خواهد كرد.
در اولیــن كنفرانس بزرگ نخبــگان كارآفرینی و فروش 
كشــور كه به میزبانی اســتان مركزی در سالن ستارگان 
شــهر اراک برگــزار شــد و تنــی چنــد از برترین های 
كارآفرینی و فروش كشــور و مســوولین بلندپایه استان 
مركزی و مدیرشــعب بانک مســکن در استان مركزی و 
بیش از هفتصد نفر از مشــتاقان بازار صنعت و كارآفرینی 
حضور داشــتند؛ هر یــک از كارآفرینان برتــر مدعو و از 
جمله: بهروز فروتن بنیانگــذار صنایع غذائی بهروز، بابک 
بختیــاری بنیانگذار آیس پک و تنــورک، مهدی صفائی 
كارآفرین برتر ســالهای 92 تا 97، حمید رضا محمودی 
مدیــر عامل آژانس تبلیغاتی فســت كلیک، مهدی دادفر 
مدیر عامل دلفین آی تی، ماهان تیموری بنیانگذار هوش 
مالی، بهزادحسین عباســی مدرس و مشاور ارشد فروش 
و بازاریابــی و محمــد مهدی ربانی مدیر مســوول مجله 
خالقیت از تهران و حســن مهدی نیا مدیر عامل شركت 
لجور هیدرولیک و كارآفرین برتر اســتان مركزی در طول 
10 ســال اخیر؛ پیرامون بیوگرافی، شرح زندگی شخصی 
و كاری خود و علل توفیق شــان در طول ســالهای اخیر 
در عرصه ایجاد اشــتغال و كارآفرینــی توضیحاتی دادند.

مدیرعامل بانك سپه خبر داد:
برای  مشاركت  اوراق  الكترونیكی  فروش  شــروع 

اولین بار در نظام بانكی توسط بانك سپه
سیدكامل تقوی نژاد گفت: شعب بانک سپه از روز سه شنبه 
دوازدهم اسفند ماه برای اولین بار در نظام بانکی نسبت به 
فروش الکترونیکی اوراق مشاركت بازخریدی اقدام كرده اند. 
مدیرعامل بانک ســپه افزود: بانک سپه در راستای تحقق 
دولت الکترونیــک برای اولین بار در نظام بانکی كشــور 
اقدام به طراحی فروش اوراق مشــاركت بازخریدی توسط 

بانک به آحــاد مختلف مردم در كلیه شــعب بانک كرد. 
تقوی نژاد افزود:این اقدام توان فناوری بانک در الکترونیکی 
كردن اوراق مشــاركت و بهبود در فرآیند فروش اوراق را 
بدون جابجایی فیزیکی اوراق و بدون اخذ كارمزد نگهداری 
امانی و... را برای تســهیل در دسترســی مردم و از منظر 
دیگر گام نهادن به عرصه تشــکیل سرمایه در بخش های 
مختلف اقتصادی با عاملیت بانک سپه را نمایان می سازد. 
وی خاطــر نشــان كــرد: مزیــت فــروش الکترونیکی 
اوراق مشــاركت باز خرید شــده، نرخ ســود روز شــمار 
20 درصــد )بــرای دوره حداكثــر ســه ماهــه( و نرخ 
شکســت 19,5 درصد به صــورت روزانــه )مطابق اوراق 
مشــاركت طرح هــای مختلف بازخرید شــده( اســت. 
ادامه پروژه توانمندســازی شــبكه فروش با راه 
اندازی »باشــگاه نمایندگان« شركت بیمه سامان
به منظور ایجاد تحول و انگیزه مضاعف در شــبکه فروش، 
»باشگاه نمایندگان« شركت بیمه سامان راه اندازی خواهد شد.
شــبکه فــروش مهمتریــن بخش هــر شــركت بیمه 
اســت، به طــوری كــه كوچکترین تغییر مثبــت در آن 
مــی توانــد مجموعه شــركت را تحت تاثیر قــرار دهد.
از ایــن رو شــركت بیمه ســامان برنامه هــای متعددی 
بــرای توانمند ســازی نماینــدگان خود اجــرا نموده  و 
دارد. كار  دســتور  در  نیــز  متعــددی  هــای  برنامــه 
یکــی از اقدامات مهم كه بــه این منظــور برنامه ریزی 
شــده، راه اندازی باشــگاه نمایندگان است كه در آستانه 
پیاده ســازی، جزئیــات آن به زودی اعالم خواهد شــد.
در همیــن راســتا و با نگاهــی نو بــه روش درجه بندی 
عوامــل فــروش  بر اســاس اســتاندارد هــای روز دنیا 
نیــز در ســال آینده برنامــه درجه بنــدی نمایندگان و 
عاومل فــروش عملیاتی می شــود، به طــوری كه ابعاد 
متفــاوت عملکرد نماینــدگان مالک درجــه بندی آنها 
خواهــد بود و صرفــاً به مبلغ فروش توجه نخواهد شــد.
 coaching  راه اندازی مركز انکوباتور و توانمند ساز برای
شبکه فروش مبتدی، یکی از مهمترین اقداماتی بود كه با 
موفقیت در شركت بیمه سامان به انجام رسید، به طوری كه 
طی آن نمایندگان فروش از ابتدا با روش كار شركت آشنا 
شده و ارزش های سازمانی، خدمات قابل ارائه به مشتریان 
و توانایــی های شــركت را به درســتی درک می نمایند.
بیمه رازی موفق بــه دریافت لوح تقدیر اهتمام به 

زبدگی دیجیتالی شد

در ســومین دوره جایزه ملی تحــول دیجیتال بیمه رازی 
موفق به دریافت لوح تقدیر اهتمام به زبدگی دیجیتال شد.
ســومین دوره جایزه ملی تحــول دیجیتال، 30 بهمن ماه 
در ســالن همایش هــای بین المللی صداوســیما برگزار 
گردید. بخــش جنبی این جایزه، رویای دیجیتال اســت 
كه به برترین اســتارت آپ های كشــور تعلق گرفته است.
در مجموع دو گروه از ســازمان ها می توانند در جایزه ملی 
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اخبار بانک و بیمه

رونمایــی از تمبــر یادبــود بانک ایران زمیــن با حضور 
مدیرعامــل و مدیــران ارشــد ایــن بانــک و جمعی از 
اصحــاب رســانه  درهتــل بزرگ تهــران برگزار شــد.
مدیرعامل بانک ایران زمین در جمع مدیران ارشد بانکی و 
خبرنگاران، در مراسم رونمایی از تمبر یادبود بانک با اشاره 
بــه اهمیت و  جایگاه بانک ایران زمین در زمینه بانکداری 
دیجیتال گفــت: »بانک ایران زمین« اولین بانکی بود كه 
برنامه ریزی برای تحول دیجیتالی در نظام  بانکی را اعالم كرد 
و دیجیتالیزه كردن را به عنوان شعار خودش انتخاب كرد.

پورســعید اظهــار داشــت: رونمایــی از تمبــر بانک 
ایــران زمین نشــانگر حركت ایــن بانک در راســتای 

دســتیابی به اهداف اســت و ما در برنامــه خود تدارک 
دیده ایــم كه به یک بانــک دیجیتالی تبدیل شــویم.

این در حالی است كه ما اولین بانکی بودیم كه برنامه ریزی 
برای تحول دیجیتالی در نظام بانکی را اعالم كرده و تالش 
نموده ایم كه خدمات خود را به مشتریان متنوع تر كنیم.
مدیرعامل بانک ایران زمین اظهار داشت: جای خوشحالی 
دارد كــه بانک هــای دیگر نیــز این حركت را شــروع و 
بــرای آن برنامه ریزی كرده اند و بر این اســاس ما نیز به 
زودی شــاهد ارائه خدمات جدید به مشــتریان هستیم.
تمبــر بانــک ایــران زمیــن بــه مناســبت ســالروز 
تأســیس بانک كه 24 اســفند اســت، رونمایی شــد.

مراسم رونمایی از تمبر یادبود بانک ایران زمین
عبدالمجید پورسعید: بانک ایران زمین پیشرو در تحول دیجیتالی

تحول دیجیتال شركت كنند. گروه اول، سازمان هایی كه 
الکترونیکی نیســتند و دیجیتالی متولد نشــده اند، اما با 
استفاده از فناوری های نوین دیجیتالی، در حال بهبود مدل 
كسب وكار، خدمات، محصوالت و یا فرآیندهای خود هستند.

گروه دیگر، سازمان ها و كسب وكارهایی هستند كه ماهیت 
دیجیتالی داشته و بر بستر اینترنت و فناوری های اطالعاتی 

متولد شده اند.
شــركت بیمه رازی در گروه بانک و بیمه حضور داشــته 
و امســال موفق به دریافت لوح تقدیــر اهتمام به زبدگی 

دیجیتال شده است.
ایــن جایــزه، بــا توجــه بــه محورهــای تخصصــی، 
نــوآوری  دیجیتالــی،  زبدگــی  ســطح،  ســه  در 
دیجیتالــی و رهبــران دیجیتالی برگزار شــده اســت.
پایــان آخریــن دوره  آموزشــی شــركت بیمه 
تعاون در ســال 97 برای متقاضیــان نمایندگی 
نامــه 75 شــورای عالی بیمه مطابق بــا آیین 

آخریــن دوره  آموزشــی شــركت بیمــه تعاون در ســال 
97 بــرای متقاضیــان نمایندگی مطابق با آییــن نامه 75 
شــورای عالی بیمه بــا حضور دكتر مظلومــی مدیر عامل 
محترم شــركت بیمه تعاون در مركز آموزش برگزار شــد .
دكتر مظلومی مدیر عامل محترم بیمه تعاون در آیین پایان 
دوره آموزشــی شــركت بیمه تعاون در ســال 97 در جمع 
متقاضیان نمایندگی ، نمایندگان و شبکه فروش را پیش رانان 
ارائه خدمات و ارتباط با مشتریان دانسته و بیان داشتند : افزایش 
دانش ، مهارتهای مذاكره و فروش و آگاهی كامل از اطالعات 
بیمه ای و فنی از شروط اساسی موفقیت نمایدگان بیمه است.

ایشان افزودند : همه ما اعم از مدیران ارشد سازمان ، كاركنان و 
نمایندگان همه در درون یک كشتی تجاری قرار داریم . مسیر 
پر تالطم و فراز و نشیب رسیدن به موفقیت و سودآوری را با 
كمک یکدیگر طی میکنیم . در این مسیر عدم كارآمدی هر 
بخش میتواند صدمات جبران ناپذیری را به كل بدنه سازمان 
وارد نماید . مدیریت ورود و خروج جریانهای بیمه ای یعنی 
جذب حق بیمه و پرداخت خسارت از مهمترین وظایف مدیریت 
های فنی شركت می باشد كه میتواند منجر به افزایش ذخایر 
و نهایتا ســودآوری و موجب رضایت مندی ذینفعان گردد .
رییس هیات مدیره بیمــه البرز در كنگره صنعت 
حفاري ایران: صنعت نفــت از كمبود متخصصان 

بیمه اي رنج مي برد
رییس هیات مدیره شــركت بیمه البرز در ششمین كنگره 
صنعــت حفاري ایران از كمبود نیــروي متخصص در حوزه 
بیمــه صنعت نفت انتقاد كرد و گفــت: صنایع نفت و بیمه 
هر یک با قدمت صد ســاله جزو قدیمي ترین صنایع كشور 
هســتند و صنعت حفــاري نیز جــزو اركان اصلي صنعت 
نفت از اكتشــاف تا بهره برداري اســت اما متاسفانه شركت 
هاي بیمه تــا كنون به صورت تخصصــي و دانش محور در 
صنعت نفــت به ویژه بخــش حفاري حضور نداشــته اند.
ســید محمد رضــا میري  لواســاني افــزود: بیمــه البرز 
در چنــد ماه گذشــته تــالش كرده اســت بــا برگزاري 
دوره هــاي آموزشــي تخصصــي در این بخــش گام هاي 
مثبتــي در صنایــع نفــت،  گاز و پتروشــیمي بــردارد.

وي كه داراي مدرک دكتراي مدیریت ریسک و كارشناسي 
ارشــد سازه هاي دریایي از انگلســتان و سابقه مشاور بیمه 
اي در شــركت ملي نفت ایران،  شــركت حفاري شــمال و 
شــركت نفت و گاز پارس است، اظهار داشت: صنعت بیمه 
به صورت كنسرسیومي متشــکل از هشت شركت بیمه با 
صنعت نفت همکاري دارد اما متاســفانه تعداد متخصصان 
در بخش هاي ساحلي و فراساحلي صنعت نفت بسیار اندک 
اســت بنابراین هدف من از ورود به صنعت بیمه و شــركت 
بیمه البــرز، تقویت حضور تخصصي صنعت بیمه در بخش 
نفت و گاز و پرورش نیروهاي متخصص در این بخش است. 

بیمه آرمان شد دكتر پیكارجو رســماً ســكاندار 

بــا ُمهــر تأییــد رئیــس كل بیمــه مركــزی جمهوری 
اســالمی ایــران، دكتركامبیــز پیکارجو رســماً ســکان 
هدایــت شــركت بیمــه آرمــان را بــه دســت گرفــت.
دكتــر ســلیمانی رئیس كل بیمــه مركزی طــی نامه ای، 
صالحیــت حرفه ای دكتــر كامبیز پیکارجــو را به عنوان 
مدیرعامل بیمــه آرمان تأیید و ابراز امیــدواری كرده كه با 
مســاعی اعضای هیأت مدیره و كاركنان بیمه آرمان، اهداف 
مورد نظر بیمه مركزی و شــركت بیمه آرمان محقق شود.
اعضــای هیأت مدیــره بیمه آرمان پیشــتر به اتفــاق آراء 
دكتــر كامبیــز پیکارجو عضو هیــأت مدیــره و قائم مقام 
این شــركت را به عنــوان مدیرعامل انتخــاب و برای احراز 
صالحیت حرفــه ای به بیمه مركزی معرفــی كرده بودند.

كامبیز پیکارجو دارای مدرک دكترای تخصصی اقتصاد مالی 
و بین الملل و تألیفات عملی و پژوهشــی است. او در شروع 
فعالیت پژوهشکده بیمه در ایران، همکاری خود را با این نهاد 
به عنوان مشــاور و پژوهشــگر آغاز كرد و تاكنون در سمت 
ها و عناوین مختلف در صنعت بیمه فعالیت داشــته است. 

انتصابات جدید در بیمه آرمان
كامبیز پیکارجو مدیرعامل بیمه آرمان با صدور احکامی آقایان 
محمدرضا مجدرضائی معاون مالی و ســرمایه گذاری، عسگر 
معزی سرپرست معاونت فنی، افشین رزاقی مدیر حقوقی و امور 
قراردادها و شعیب نظر رئیس اداره وصول مطالبات را با حفظ سمت 
به ترتیب به عنوان اعضاء و دبیر كمیته وصول مطالبات منصوب 
كرد.  مدیرعامل بیمه آرمان همچنین در حکم دیگری غالمرضا 
مددی سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی را با حفظ سمت 
به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی این شركت منصوب كرد.
شركت تجارت الكترونیك پارسیان و جامعه خیرین 
مدرسه ساز كشــور تفاهم نامه همكاری امضا كردند
تقدیر رییس جامعه خیرین مدرسه ساز از بانك پارسیان
با حضــور دكتر پرویزیان، مدیرعامل بانک پارســیان؛ دكتر 
محمدرضــا حافظی، رئیس جامعه خیرین مدرســه ســاز 
كشــور؛ جعفری، مدیرعامل بنیاد بركت؛ دكترقدمی، معاون 

وزیر آموزش و پرورش و رییس ســازمان مدارس استثنایی 
كشــور؛ جعفری، مدیرعامل شــركت تجــارت الکترونیک 
پارسیان؛ مراسم امضای تفاهم نامه همکاری شركت تجارت 
الکترونیک پارسیان و جامعه خیرین مدرسه ساز كشور، روز 
دوشنبه 20 اسفند ماه، به میزبانی بانک پارسیان برگزار شد.
دكتر پرویزیان، مدیرعامل بانک پارســیان در این مراســم 
با اشــاره با نقش كلیدی بانک پارســیان در نهادینه سازی 
مسئولیت های اجتماعی، گفت : همکاری با جامعه خیرین 
مدرســه ســاز و آموزش و پرورش  از راهبردهای اساســی 
و اولویت های اســتراتژیک  بانک پارســیان  است و تفاهم 
نامه شــركت تجارت الکترونیک پارسیان و جامعه خیرین 
مدرسه ســاز به منظور هدایت كمک های مردمی، حمایت 
از دانش آموزان مناطق كمتر برخوردار،  احداث مدرســه در 
اســتان های محروم و توســعه علم آموزی امضا شده است. 
دكتــر حافظــی رییس جامعه خیرین مدرســه ســاز نیز 
در ایــن مراســم از بانــک پارســیان بدلیل اهتمــام ویژه 
این بانــک به مســئولیت پذیــری اجتماعــی و حمایت 
از خیریــن بــه ویژه خیرین مدرســه ســاز تقدیــر كرد.
حجت اله صیدی در مجمع عمومی فوق العاده این بانك 

تأكید كرد:
سال 98، سال جهش بزرگ بانك صادرات ایران است
مدیرعامل بانک صادرات ایران سال 98 را سال جهش بزرگ 
ایــن بانک عنوان كرد. حجت اله صیدی گفت: بانک صادرات 
ایران در ســال آینده شاهد جهش بزرگی در عملیات بانکی 
و ســودآوری خواهد بود. صیدی افزود: افزایش سرمایه بانک 
صــادرات ایران از محــل تجدید ارزیابــی دارایی ها تصمیم 
مناســبی بود كه با تصویب آن، از شمولیت ماده 141 قانون 
تجارت خارج شده و سال 98 را با سوددهی پیش خواهیم برد.

وی با اشــاره بــه اینکه به دلیل عدم تعادل هــای موجود در 
اقتصاد كشــور، افزایش ســرمایه برای بانک صادرات ایران 
و سایر بانک های بزرگ كشــور یک الزام بود كه باید اجرایی 
می شد، در جمع سهامداران این بانک، گفت: با این اتفاق در 
ترازنامه و صورت های مالی ســال مالی منتهی به پایان سال 
97 دیگر مشــمول ماده 141 قانــون تجارت نخواهیم ماند.
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در مسیر توسعه و پیشرفت
ساینا فرزندی موفق در مجموعه شوینده ها

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت صنایع بهداشتی ســاینا )سهامی عام( 
مــورخ 1397/12/22 در محــل پژوهشــگاه شــیمي ایران تشــکیل گردید. 
در ایــن مجمــع كه با حضــور 68/19 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی 
، اعضــاء هیئت مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقــای داراب وكیلی 
بــود، كه جنابــان همایون باقری طادی  و  امیر شــفیعی در مقــام نظار اول و 
دوم و آقــای بهنــام عزت نــژاد به عنــوان دبیر مجمــع انتخــاب گردیدند.

درادامــه بــا قرائت گزارش هیئت مدیــره به مجمع مربوط بــه اهم 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 ضمــن  تصویب صورتهــای مالــی و تنفیــذ معامالت مشــمول ماده 
129 با تقســیم ســود 320 ریال به ازای هر ســهم به كار خــود پایان دادند.

پیام هیئت مدیره
حمد سپاس بیکران خداوند عز وجل را كه فرصتی عطا فرمود تا كارنامه عملکرد 
یکســاله خانواده پر تالش ساینا را خدمت شــما سهامداران محترم ارائه نمایم .

جای بســی خوشحالی و مســرت است در 
سالی كه با شروع دوباره تحریم های ظالمانه 
دشمنان قسم خورده این مرز و بوم آغاز شد 
توانستیم علی رغم همه محدودیتها و كمبود 
مواد اولیه ، انتظارات ســهامداران محترم را 
برآورده نموده و با توكل بر خداوند بزرگوار و 
همراهی ، همدلی، كارجمعی و اراده اســتوار 
توان ملی ، را در تولید كاالی ایرانی با كیفیت 
بــه نمایش بگذاریم و گامی هر چند كوچک 
در راه اعتالی كاالی ملی برداشــته و ضمن 
حضور فعال در عرضه اقتصاد كشور ، ارزش 
آفرینی برای همه ذینفعان را از اندیشــه به 
عمل برســانیم و شــرایطی را مهیا نمایم تا 
بتوان در راســتای برنامه های اســتراتژیک 
شــركت قدم برداشته و با تخصص ، انعطاف 

پذیری و درک مناســب مدیران اجرائی شركت ساینا ، به دستاوردهای جدیدی 
در سال مالی آتی نائل شویم .

هیئت مدیره شــركت ســاینا ایمان راســخ دارد كه با انتخاب راهبرد مناســب 
و مطابــق بــا فضای اقتصــادی جامعه در صف شــوینده ، بهداشــتی و ایجاد 
ســاختار هماهنــگ و همدلــی موثر بیــن تمام اركان شــركت و نیــز تعامل 
كارآمد با شــركتهای همکار ، نوید بخش ســالهای بهتر و سرشــار از موفقیت 
بــرای ایــن مجموعه پویا و جــوان خواهد بــود. بر همین اســاس برنامه های 
آتی شــركت در ســال پیــش رو به این شــرح حضورتــان اعالم مــی گردد.

بیان سیاست هاي تامین مالی و سیاست هاي اعتباري شركت
رقابت گســترده و افزایش قابل مالحظه بهای مواد اولیه و نرخ ارز در سال مالی 
جاری ، به طور مشخص اثر خود را در دوره وصول مطالبات و سرمایه در گردش 
نشــان داده است . لذا اتخاذ سیاســت تامین مالی مناسب به عنوان یک رویکرد 
محوری ، در دســتوركار شركت قرار گرفته و شکی نبود كه تامین وجه ارزان از 
اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و این مطلب به لحاظ دوره گردش موجودها 
كه حدودا 99 روز می باشد ، دقت بیشتری را می طلبید. دراین ارتباط سیاست 

مالی شركت در سه محور حركت نموده است:
الف( تامین مالی از طریق بستانکاران)تامین مالی رایگان(

ب( تامین از طریق كاهش دوره وصول مطالبات
ج( تامین از طریق بانک ها

در سال مالی مورد بحث ، شركت ساینا كوشید در مرحله اول ، با تغییر نرخ وام و 
تبدیل برخی از وام ها از 18 درصد به 11 درصد درصد بخشی از نیاز مالی خود 
را با قیمت مناسب تامین نماید و در عین حال با بهره گیری از اعتبار مشتریان 
به شــکل پرداخت كوتاه مدت ، فشار روی ســرمایه در گردش را متعادل كند، 
ضمن اینکه دریافت اسناد فروش، اعتبار الزم را به شركت جهت مذاكره مناسب 
تــر با بانک ها و عدم پرداخت ســپرده نقدی به بانک جهــت تضامین داده بود.

گزارش عملكرد اجتماعی شركت
- رعایت كلیه قوانین حاكم بر فضای كسب و كار

- توجه به رعایت مصرف كنندگان و ذینفعان
-  بهبود مستمر در كاهش مصرف انرژی

-  رعایت استانداردهای محیط زیست
-  توجه به مسئولیت های اجتماعی

- تولید محصوالت و خدمات سالمت محور
-  اســتفاده از بیمه های تکمیل درمان ، حوادث 

عمر برای پرسنل شركت
- انعقاد قراردادهای مربوط به خدمات ورزشی

-  انجام منظم معاینات ادواری پرسنل
-  تقویت سیســتم بهره وری شــركت به جهت 

افزایش همیت شغلی كاركنان
- حفظ سیستم حقوق و دستمزد به جهت توسعه 

نظام شایسته ساالری
الف( اهم پروژه های انجام شده:

1- نصب و راه اندازی دستگاه ، لیتری پلی اتیلن
2- جابجایی و انتقال دستگاه پت اوكراینی

3- نوسازی مخازن پاک كننده ها
4- توسعه تجهیزات واحد آزمایشگاه

5- اتوماسیون پركن خط ، لیتری
ب( پروژه هاي در مرحله طرح ریزي :

1- تکمیل تجهیزات ساخت و توسعه تکنولوژیک واحد پاک كننده ها ومخازن ساخت 
2- پروژه بهبود افزایش ظرفیت سپتیک پساب و انتقال فاضالب انسانی به سپتیک 
3-  پــروژه افزایــش ضریــب اطمینــان و ایمنــی كارخانه در مواقــع بحران
4- تکمیل فضای عمومی محوطه كارخانه و تکمیل و نوسازی و آسفالت بخش انتهایی

5- توســعه و تکمیل فرآیند انتقال محصول سالن شــوینده )خطوط كانوایر و 
سیستم ربوتیک انتقال محصول( 

6- پروژه بهینه سازی مصرف بخار و هوای فشرده و جلوگیری از هدر رفتن بخار 
و هوای فشرده تولیدشده

تاریخچه
شركت صنایع بهداشتی ساینا )ســهامی عام( درتاریخ 1380/08/12 به صورت 
شركت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 181802 نموده است. شركت 
به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/02/07 و مجوز 
شــماره 314523/121 مورخه 1394/03/05 به شــركت ســهامی عام تبدیل 

42



پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  99 | اسفند   مــاه  1397| 

و در تاریــخ 1394/05/11 درفرابورس ســازمان بورس اوراق بهــادار پذیرفته 
شــده اســت. در حال حاضر ، شــركت صنایع بهداشتی ســاینا جزء واحدهای 
تجاری فرعی شــركت مدیریت صنعت شــوینده توســعه صنایع بهشهر است 
و واحد تجاری نهایی شــركت توســعه صنایع بهشهر )ســهامی عام( می باشد.

موضوع فعالیت :
موضوع فعالیت شركت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از:

الف - موضوعات اصلی : 
1- تهیه و تولید انواع مواد شوینده و پاک كننده ، محصوالت بهداشتی ، آرایشی 

و شیمیائی و مواد اولیه مرتبط با انواع آیروسل ها.
2- انجــام كلیه امورخدمات بازرگانی و نیز انجام امور صادرات و واردات كاالهای 

موضوع اساسنامه شركت. 
ب- موضوعات فرعی : 

1- سرمایه گذاری در سایر شركت ها و ایجاد شركت های جدید
2- انجام كلیه امورمربوط به تامین مالی درچارچوب قوانین و مقررات مربوطه و 

درجهت منافع شركت 
3- انجام خدمات فنی و آزمایشگاهی

4- انجام كلیه اموركه به نحوی كه با موضوع شركت ارتباط داشته باشد و درچارچوب 
قوانین و مقررات موضوع كشور جمهوری اسالمی ایران بوده و مفید و نافع باشد.
الزم به ذكر اســت این مجموعه درتولید و بسته بندي 4 گروه محصول فعالیت 

دارد كه شرایط تکنولوژیک آن به شرح ذیل می باشد:
1- در تکنولوژی تولید مایعات ظرفشویی فرایند آن از خطوط تمام اتوماتیک از 

مرحله بطری گذاری تا بسته بندی محصول توسط ماشین بهره مند میباشد .
2- در تکنولوژی تولید مایعات البســه خط تولید از طریق ماشین آالت مدرن و 

كنترل دقیق حجم استفاده میشود 
3- در تولیــد محصوالت پاک كننده ها با ماشــین كه به طور انحصاری در این 

مجموعه نصب گردیده است فرآیند تولید صورت میگیرد.
4- در تولید محصوالت اسپری خطوط تمام اتوماتیک كلیه مراحل را پوشش می دهد.

تغییرات در سرمایه در گردش
سرمایه در گردش ،مجموعه مبالغی است كه در دارایی های جاری سرمایه گذاری 
شده است و نشان میدهد كه در ابتدای سال به مبلغ  285/058 میلیون ریال بوده و 
مبلغ 90/849  میلیون ریال از طریق كسب سودخالص و تغییرات در دارایی های 
غیرجاری و بدهیهای بلند مدت ایجاد شده و تغییرات در دارایی های غیر جاری به 
مبلغ 340/206  میلیون ریال در پایان سال مالی مورد گزارش افزایش یافته است.

تصمیماتی كه در ســرمایه در گردش گرفته میشــود مبتنی بر این است كه به 
مدیران این اجازه را خواهد داد كه سطوح مختلف دارایی های جاری را تخمین 
بزنند و سطح هركدام را تعیین نمایند.داراییهای جاری و میزان باالی آن متضمن 
آرامش مدیران وسهامداران بوده و شركت در قبال بستانکاران به راحتی جوابگو 
خواهد بود. مدیریت سرمایه در گردش باعث میشود تا برثروت سهامداران تاثیر 
به سزایی داشته باشد .و ازاین طریق قیمت سهام را تحت تاثیر قرار دهد. افزایش 
قیمت ســهام شركت بســتگی به قدرت نقدینگی شركت و همچنین حفظ این 
قدرت دارد ،از طرفی عدم ایجاد تعادل در نگهداشت سرمایه در گردش و افزایش 

غیر اقتصادی موجودیها باعث افزایش هزینه مالی وكاهش سودشركت میگردد.
گزارش عملكرد شركت درخصوص مسائل زیست محیطی

* كنترل حجم آب ورودی به واحد تصفیه پساب جهت صرفه جویی در مصرف آب
* جمع آوری و فروش ضایعات شركت

* انهدام ضایعات غیر قابل فروش طبق دستورالعمل های زیست محیطی
* ارائه دستورالعمل به واحد تولید جهت جمع آوری آب های حاصل از ضدعفونی 

تولید و مخازن جهت مصرف مجدد

چشم انداز
ساینا یکی از ســه برند شناخته شده كشور در ذهن هموطنان عزیز خواهد بود 
كه با كیفیت ترین محصوالت و خدمات خود را با هدف حفظ سالمت و شادابی 
مشتریان عرضه می كند . و یکی از ده برند خوشنام در بین كشورهای خاورمیانه 

خواهد بود كه در كیفیت تولیدات و ارائه خدمات زبانزد مردم منطقه می باشد.
مأموریت

شــركت صنایع بهداشتی و شوینده ساینا با بهره گیری از آخرین تکنولوژی روز 
دنیا و ســرمایه های انسانی الیق و متعهد، تمام توان و سرمایه های خودرا برای 
عرضه بهترین و با كیفیت ترین محصوالت شوینده و بهداشتی و خدمات مرتبط 
با این حوزه ، به مشتریان خود معطوف داشته و با اعتقاد راسخ به ضرورت حفظ 
و اعتالی مستمر سالمت و شادابی مشتریان عزیز خود با بکارگیری آخرین یافته 
های علمی در بخش تحقیق و توسعه خود را در قبال وفاداری مشتریان و مصرف 
كنندگان متعهد و پاســخگو می داند. این مجموعه بزرگ صنعتی ؛ مشــاركت ، 
همدلی و همراهی عموم ذینفعان خود شامل سهامداران محترم ، مشتریان خرد 
و كالن،نیروی انسانی و تمام مردم جامعه را در پیشبرد اهداف خود ارج نهاده و 
به موازات احترام و حفظ محیط زیست این میراث آیندگان از هیچ كوششی برای 

دستیابی به چشم انداز ترسیم شده در استراتژی خود دریغ نمی نماید.
ارزشهای محوری

1. ارتقاء دائم كیفیت و توجه به تنوع خواست مشتریان
2. رفتار توام با انصاف و تقویت شایسته ساالری در محیط كاری از طریق توسعه 

و عقالئی نمودن ساختار سازمانی و روابط بین بخشی.
3. تقویت فرهنگ كار گروهی در جهت حفظ سرمایه و افزایش احساس مسئولیت 

به اهداف سازمان و هلدینگ با رویکردی هم افزایانه.
4. حفظ شاخص های محیط زیست و توسعه پایدار برای تقویت دور نمای اهداف 

شركت و رعایت حقوق كلیه ذینفعان.
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