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ماهنامه اقتصاد و بیمه ایــن ضایعه بزرگ را به خانواده محترم ایشــان، جامعه اقتصادی و 
دانشگاهی کشور تســلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای ایشان طلب مغفرت و برای 

خانواده محترمشان صبر جمیل مسئلت می نماییم.

 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه  اقتصاد و بیمه

شهردار به واقع شهردار است
مدتها بود گذری به بهشت نداشته ام  والبته که منظور با اسب قلم است تا اینکه به لطف 
مهندس عابدی یکی از کارشناسان خوب عالی روابط عمومی و قلم شناس برای حضور افتتاح 
چند پروژه در منطقه شش دعوت شدم. از گل و الی لرستان خود را به تهران بلوار شهدای گمنام 
رساندم و آن دیدم و آن یافتم که شهادت راستین دهم که شهردار خدوم به واقع شهردار است.

جناب آقای دکتر رضا جعفری
انتصاب جنابعالی به سمت مدیرعامل شرکت بیمه سینا را صمیمانه تبریك عرض مینماییم و 
ارزوی موفقیت مجموعه همكارانتان در این شرکت بیمه بواسطه حضور جنابعالی و تجربیات 

ارزشمندتان را داریم.
 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه  اقتصاد و بیمه

شاهرخ ظهیری بنیانگذار صنایع غذایی مهرام به لقاءهلل پیوست.روحش شاد

عضو سابق هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران که به حق به او پــــــدر صنایع غذایی ایران 
می گفتند درگذشت. شاخص ترین محصولش برای صنعت غذای ایران و سفره مردم سس بود 

زمانی که هیچ کس از سس چیزی نمی دانست.یادش گرامی

 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه  اقتصاد و بیمه

خدمت در هر جا تعریفی شایسته دارد . برای اندک کاری به مكانی ))معاینه فنی((
مشــخص رفتم  وشاهد دو جوان مودب  با درجه تحصیلی مهندسی که  چنان بر 
کار و اخالق تسلط داشــتند که آرزو کردم ای کاش زین درس همه بهره بریم تا 
پاداش نیكو از حق تعالی بگیریم که خوانده ایم عبادت به جز خدمت خلق نیست.

استاد گرانسنگ
جناب آقای سیف اله یزدانی

خبر اندوه وارده به شما، ما را در غصه جانگداز فرو برد. اندوه بی پایانمان از این واقعه دردناک 
قابل وصف نیست. مصیبت وارده به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمایم.

 امیرحسینی
مدیر مسئول و سردبیر نشریه  اقتصاد و بیمه

داشتن  و آرزویش  است  کودک 
یــک خانه که نشــان آن را 
درماسه های کنار دریا می کشد.

فــاش خبری به صــورت او 
می نشــیند تا بمانــد یادگار
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خسرو اميرحسيني

توجه به رونق تولید
یعنی گمشده خود را در دست

پُر قدرت مردم یافتن
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مقام معظــم رهبری می فرمایند؛ رفع مشــکل کاهش ارزش پول ملی 
ممکن اســت، حل مســائل اقتصادی ممکن اســت، کنتــرل قیمت ها 
و جلوگیــری از گرانی ممکن اســت و راه حل عبور از ســرگردانی نیز 
وجــود دارد، اما پیش نیاز آن تدبیر، مســئولیت پذیری و اتحاد اســت.

بقول حسین دوست قدیمی ام سیل که آمد هم خانه را برد هم اسباب 
آن را و مردم سیل زده این روزها هم دغدغه  خانه دارند هم اسباب آن 
را. چه باید کنند؟ در زمانه ای که اداره یک زندگی ســاده سخت است، 
ســاختن دوباره یک زندگی زیر آب رفته، بیشــتر شبیه یک رویاست.

تصــور کنیــد ســقفی بــاالی ســرتان بود، فرشــی بــه زیر پــا اما 
االن هیــچ نمانــده اســت، شــما مانده ایــد، روزهــای پیــش رو.

دولت قول مســاعد به سیل زدگان داده اســت. رییس جمهور روحانی 
گفــت که تــا آخر در کنار این خانواده ها هســت. بــا کمک دولت اما 
شاید تنها ســقف خانه ها برپا شود. با وســایل آب برده چه باید کرد؟
مگر نه اینکه قرار اســت که از کاالهــای داخلی حمایت کنیم؟ مگر نه 
اینکه قرار است چرخ تولید را بچرخانیم؟ چه فرصتی بهتر از این. سیل 
زدگان احتیاج به وسایل زندگی دارند. تلویزیون، یخچال، گاز و ....  آنها 
دیگر قابل استقاده نیست. آنها لنگ این وسایل ابتدایی زندگی هستند.
تولیــد کننــدگان داخلی بــه صحنه بیاینــد و این خانه هــا پُر کنند.

تمــام کارخانه هایــی که وســایل ایرانــی تولید می کننــد، می توانند 
نمایندگی در شــهرهای سیل زده تاســیس کنند و با دادن تسهیالت 
مناســب به ســیل زدگان، کاالهــای زندگی آنهــا را تامیــن کنند.
حضور این کارخانه ها در مناطق سیل زده، زدن دو نشان با یک تیر است. هم 
دل این بندگان خدا را شاد می کنند هم کارخانه  خودشان رونق می گیرد.

بایــد خودمــان را گول بزنیــم. هنوز بســیاری از مردم بــه کاالهای 
ایرانــی اطمینــان ندارنــد و بر ایــن باور هســتند که کیفیــت آنها 
از کاالهــای مشــابه خارجی پاییــن تر اســت. تولید کننــدگان اما 
می گوینــد کیفیت تولیداتشــان اگر باالتر نباشــد، پایین تر نیســت.

با توجه به این نگاه چه باید کرد؟ در این بازار پر تالطم و پر رقابت چه 
باید کرد؟ تنها راه ترغیب مصرف کنندگان ایرانی برای استفاده از کاالی 
ایرانی اســت. وقتی قیمت کاالی داخلی و خارجی تقریبا برابر اســت،  
چگونه می شود مصرف کنندگان را راضی به استفاده از کاالی ایرانی کرد؟

تنها راه رونق تولید، دادن تســهیالت به مصرف کنندگان است. قدرت 
خرید مردم به شــدت پایین آمده است پس بهتر است تولیدکنندگان 
داخلی ســعی کنند به مردم بــرای خرید اجناس خــود کمک کنند.
خیلــی از پدران در فکر خریــد جهیزیه برای دختران خود هســتند. 
کارخانه های ایرانی با آغوش باز از این پدران استقبال کنند و شرایطی 

المّنة لّل که دِر میكده بازست
زان رو که مرا بر در او روی نیازست     رازی که بر غیر نگفتیم و نگبوییم

 با دوست بگوییم که اومحرم راز است
  در پیامد نورزو باستانی 98 صدمین شماره مطبوع به زیور طبع آراسته شد.

روز اول که چراغ تحریریه روشــن شــد وعده کردیم که در مســیر توســعه و پیشــرفت کشــور ودر  جهت پیشــبرد رســالت مطبوعاتي خود براي معرفی 
و شناســاندن توانمنــدي هاي اقتصادي  و مدیران میاني خدوم کشــور آســتین همت را بــاال زده و آن  خدمت اراءه میکنیم که همگان می گفتند مشــکل 
و بــل ناممکن اســت. ســعی کردیم  به جاي ســلبریتی  روی جلــد زدن و زرد فروختن با یــک کادر متخصص و مطلع ) تجربه ی پیشکســوتان مطبوعاتی 
در کنار بنزین ســبز خبرنگاران جوان ( بتوانیم صدایی تازه و نفســی نو در اتمســفر اطالع رســاني این کشــور بوده و بتوانیم مدیران صف در صغارت خبری 
را کــه جهادگونــه برای باز نایســتادن چرخ های صنعــت و ریل گذاري تولید و ارتقاء فن آوري این کشــور قــدم برمی دارند به آحاد مــردم معرفی بکنیم.
وعــده کــرده بودیم چون شــماره 100 شــود جشــنی در خــور بگیریم تــا از بانیــان و حامیان این نشــریه در طول دهه گذشــته از مهندس هوشــنگ 
دادوش کــه از همــان شــمارگان نخســتین چــون طفــل ، دســتمان بگرفت و پــای به پــای برد تا مدیــران معظــم بیمــه ای و بانکی و بازار ســرمایه 
ای کشــور کــه در شــمارگان بعــدی عالمانه و مدبرانــه در کنارمــان بودند تــا فرهنگ اقتصادی مــردم این مــرز پُرگهر اعتــالء  یابد قدردانــی کنیم .
وعده مان بود در صدمین شماره جشنی در خور می گیریم تا تقدیری داشته باشیم جانانه از همه این عزیزان وطن ، لیکن مصیبت وارد شده بر تمام هموطنان عزیزمان در فروردین ماه 
ما را برآن داشت تا با نیت قبول تحفه ناچیز دراویش ، چراغ خانه ای در گلستان و لرستان و خوزستان مان روشن شود که هر چراغی که بر این موطن پاک روشن شود چراغ خانه ماست.
حمایت و پشتیبانی تمام صاحب نظران و دست اندرکاران و مسئولین و محققین و دانشجویان این کشور عزیز و لطف و اعتماد  پارسی زبانان همسایه مان بود که  ما را در مقام 
پرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور حائز رتبه اول در کیفیت و کمیت نشریات خصوصی کشور منتخب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  و بورس اوراق بهادار ایران قرار داد .
شــکرهلل بر این حســن اعتماد و اطمینان شــما بر ما  که باعث شــد در ســایه الطاف الهي به این افتخارات  ناءل شــویم . ما باور  راســخ داریم اعتماد شما 
اعتبار ماســت و این رســالت مارا خطیر تر میســازد تا همیشــه بر مدار انصاف گرد نشــنیم .  کنون بر همان وعده اول هســتیم که برای پیشــرفت و رونق 
بذر اقتصادی کشــور باید پاســداران صنعت و بازار ســرمایه کشــور را شناســاند حمایت کرد و یاریشــان داد . ما هرچه داریم در طبق اخالص میکذاریم  تا 
در رســالت خویــش بــراي  فرهنک ســازي مبتني بــر نگرش ازادي  و آبادي ایران دوســت داشــتني مــان دچار خبط و خطایــي نگردیــم. امیدواریم ....  

علم برکش اي آفتاب بلند
خرامان شو اي ابر مشكین  پرند
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را فراهــم کنند تا آنهــا خانه دختر خود را با وســایل ایرانی پر کنند.
با حلوا حلوا کردن، هیچ دهانی شیرین نمی شود. تولید کنندگان ایرانی 
تنها باید مصرف کنندگان را با لطایف الحیل به ســمت خود بکشــند.

با این تصمیم بخشــی از مشــکالت حل می شــود و هم چــرخ تولید 
می چرخــد هم چــرخ زندگی.به طورقطع همه قبول داریــم که تولید 
ثــروت با برنا مه ریزی اصولی ومفید عبادت اســت، اما در حال حاضر 
سردرگمی مردم نشانه عدم ســاختار مدبرانه و برنامه ریزی در اقتصاد 
اســت و تاکنون برنامه دقیقی برای خروج از این بحران نیز از ســوی 
دولت ارائه نشده که باید نسبت به این موضوع اقداماتی صورت بگیرد.

روزی از مرحوم بهاءالدینی پرســیدند چه کنیم که اقتصادمان اصالح 
شــود، با تأمــل فرمودند؛ گران فروشــی نکنید، باز پرســیدند اقتصاد 
شــخصی مدنظر نبود اقتصاد کشور را چه کنیم، فرمودند؛ گران فروشی 
و کم فروشی نکنید. دوباره پرســیدند در سطح بین المللی می خواهیم 
اقتصاد را رونق دهیم چه کنیم، فرمودند؛ گران فروشــی و کم فروشــی 
نکنیــد و بر کیفیت کار خود بر مبنای ارزش های اقتصادی توجه کنید.

گاهی کاســب ها در بخش خرد و کالن گران فروشی می کنند، اما عین 
گران فروشــی و کم فروشی از متعارف های شــاخص های اقتصاد خرد 
و کالن اســت، چراکه قیمت ها یک روزه با روش هــای فریبنده گران 
می شــود)بخوانید کالهبرداری...( و مردم در صف خرید قرار می گیرند 
تــا کاالی گران بخرنــد. در این حالــت به جای نظارت، به مســیری 
هدایــت می شــوند که کاالی ما ارزان اســت و حتی بــا این قیمت ها 
مورد سو اســتفاده نیز قرارگرفته اند و این بی تدبیری در اقتصاد است.

در حــال حاضر دیده می شــود کــه گمرک با انبوهــی از کاالها برای 
واردات مواجه می شــود و بانک نیز در تبادالت ارزی سرگردان می شود 
و این نشــانه بی تدبیری در اقتصاد است.در حال حاضر نظارت به عنوان 
مبارزه با فســاد اقتصادی نیز ترســی بــرای تولیدکننده ها و بازرگانان 
ایجاد کرده است که نشــان می دهد مسیر نظارت غیرتخصصی است و 
سرگردانی ها در ساختار اقتصادی نیز تا حدودی مؤید این مسئله است.

حال سؤال این اســت که این ســرگردانی ها تعمدی است، یا اتفاقتی 
رخ می دهد که ســرگردانی تابع آن است؟ به طور یقین نمی توان گفت 
همه به دنبال ایجاد سرگردانی اقتصاد، مردم و سرمایه گذاران هستند، 
اما واقعیت این اســت که روندهای اقتصادی افسارگســیخته هستند و 
ســرگردانی ایجاد می کنند. در این مقطع جای هدایت و اداره صحیح 
اقتصادی کجاســت؟ پارادایم چیســت و دوگانگی دیدگاه کجاســت؟

کســانی وجود دارند که مدعی غیرواقعی بــودن جریان های اقتصادی 
هستند، یعنی گرانی و کم فروشی وجود ندارد و حتی ارزانی نیز هست 
یا حتی تهدید می کنند که اگر با فالن گروه یا قاعده خارجی هماهنگ 
نشویم مردم زمین می خورند یا حتی ترسیم می کنند سال آینده وضعیت 

اقتصاد نیز بدتر خواهد شــد. این دوگانگی یعنی دو تفکر، دو امید و دو 
انرژی که نه تنها در راستای هم نیستند، بلکه در تقابل هم نیز قرار دارند.

صــرف نظــر از جایــگاه، ضــرورت تبعیت از شــریعت، مهم نیســت 
ایــن اختالف نظــر و دوگانگــی در نظریه پــردازی باشــد، بلکه مهم 
این اســت کــه کمر مردم خم و شکســته می شــود و هرکســی این 
افسارگســیختگی را به هر ســویی می کشــد. درواقع فضای اقتصادی 
نشــان می دهــد که نه برنامه ریــزی و نه اجرای درســتی وجود دارد.
به عبارت دیگــر می تــوان نفوذ را، فســاد دولتی را، تخریــب را، تعمد 
سیاســی را، کم فروشی و گران فروشی را بهتر در اقتصاد کشور مشاهده 
کرد و غصه بیشــتر آنجاســت که می توان ذخایر،ظرفیت ها، سرمایه ها، 
کارآفرینــی، نــوآوری و خالقیت هــا را فرصتــی قابل تبدیل به ثروت 
دید که از دســت می رود و مقام اول فرصت ســوزی را نشانه می رود.

آشــفتگی در بخش هــای خرد و کالن اقتصادی کشــور نشــانه عدم 
امیــد و اعتماد مردم بــه روندهــای اقتصادی اســت، از طرف دیگر 
مــردم نمی داننــد چگونه خرید، ســرمایه گذاری و مشــارکت کنند و 
در بخش ســرمایه گذاری نیز ســوال این اســت که آیا سرمایه گذاران 
می توانــد به راحتــی در هر بخشــی فعالیت کند و دولــت نیز از آن ها 
حمایــت می کند؟ یا ســاختارهای نظارتی از آن هــا حمایت می کنند 
یا بــا دخالت و نظــارت غیرتخصصی باعث تضعیف تولید می شــوند؟

بــه طور قطــع مهمترین مســئله برای بــرون رفت از ایــن وضعیت، 
افزایــش و دقت در تولید ملی و ایجاد وضعیت رونق در تولید اســت.
اگر تولید ملی در جامعه ای رونق یابد، در آن جامعه اشــتغال افزایش 
پیــدا کرده، ارزش پول افزایش یافته، قدرت اقتصادی مردم و کشــور 

مستحکم می شود.
توجــه به رونق تولیــد، یعنی باور این مهم که ما هســتیم و 

خودمان باید اقتصاد را درست کنیم.
توجه به رونق تولید ، یعنی امیدی به دیگران نداریم و خودمان 

با قدرت مشكالت اقتصادی را برطرف می کنیم.
توجه به رونق تولید، یعنی گم شــده خود را در دستان پرقدرت مردم، 

فکر و کارآفرینی جوانان و تفکر دانشــگاهیان جستجو می کنیم.
توجه بــه رونق تولید، یعنــی تقویت خودباوری بــرای حل مهمترین 

مشــکالتی که دشمنان سر راه ملت ایران قرار داده اند. 
امروز دشــمنان ما باور دارند که در جنــگ اقتصادی موفق بوده و روز 
بــه روز می توانند ما را زمین گیرتــر کنند. توجه به رونق تولید، یعنی 

حرکت در مسیر موفقیت و پیروزی بر دشمن.
و باالخــره اینکــه، توجــه بــه رونــق تولید یعنــی توجه بــه آنچه 
بیــش از پیــش میهــن عزیزمان بــرای توســعه و پیشــرفت بدان 
دارد.. نیــاز  بــدان  اقتصــادی  روزهــای ســخت جنــگ  ایــن  در 
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اســتقبال بازار ســرمایه از عرضه اوراق اجاره مبتنی بر سهام شرکت 
پتروشیمی خلیج فارس با نرخ 16 درصد

جعفــر ربیعی، مدیرعامل شــرکت هلدینــگ خلیج فارس در نشســت خبری 
مربــوط بــه آغاز عرضــه اوراق اجاره مبتنی بر ســهام شــرکت پتروشــیمی 
خلیج فــارس عنوان کــرد: امــروز افتخار دیگــری در بازار ســرمایه وصنعت 
پتروشــیمی کشــور اتفاق می افتد و مبلغ 10 هزار میلیارد ریــال اوراق اجاره 
مبتنی بر ســهام هلدینگ خلیج فارس با نرخ علی الحســاب ســاالنه 16درصد، 
در بــازار ســرمایه عرضه می شــود. این اوراق قابلیــت معامله را نیــز دارند و 
پیش بینــی می کنیــم بتواند ســودی بیــش از 16 درصد را نیــز محقق کند.

وی بــا تاکید بــر اینکه طی روزهــای اخیر با انتشــار خبرعرضــه این اوراق 
بازخــورد مثبتی از ســوی بازار ســرمایه دریافــت کردیم، گفــت: پیش بینی 
می شــود در نخســتین ســاعات عرضه ایــن اوراق اســتقبال خوبــی از آن 
صــورت گرفتــه و کل اوراق در مــدت زمــان کوتاهــی بــه فروش برســد.

ربیعی با اشــاره به اینکه هلدینگ خلیج فارس و شــرکت های زیرمجموعه آن 
حدود 40درصد تولید و صادرات پتروشــیمی کشــور را در اختیار دارند، گفت: 
ما در ابتدای ســال جاری اعالم کرده بودیم که امسال حضور وعملکرد هلدینگ 

خلیج فارس متفــاوت خواهد بود و حضور پررنگ تری در بازار ســرمایه خواهد 
داشت. برهمین اساس امسال سهام شرکت پتروشیمی پارس را در بورس عرضه 
کردیم که به یکی از سودآورترین شرکت های پتروشیمی در بورس تبدیل شد.

به گفته مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس؛ ما به عنوان یکی از بازیگران بزرگ بازار 
سرمایه مصمم هستیم تا از ابزارهای مختلف این بازار بهره ببریم که یکی از این 
ابزارها اوراق اجاره است. هلدینگ خلیج فارس حدود 12 درصد ارزش بازار سرمایه 
را در قالب شرکت های پتروشیمی مبین، پارس، فجر، پترول و خود هلدینگ در 
اختیار دارد و به تبع این امر باید از مواهب و ابزارهای این بازار نیز بهره مند شود.
وی ضمــن تاکیــد بــر اینکه شــرکت هلدینگ خلیج فــارس در کنار ســایر 
ابزارهــای تامیــن مالــی از جمله صنــدوق توســعه ملی، فاینانــس خارجی 
و وام، نگاهــی جــدی بــه تامین مالــی از طریــق اوراق اجاره بازار ســرمایه 
دارد، تصریــح کــرد: بخشــی از منابــع حاصــل از ایــن تامیــن مالی صرف 
پروژه هــای اولویت دار ما از جملــه بیدبلند خلیج فارس، پتروشــیمی لردگان، 
پتروشــیمی ایالم و ســایر پروژه ها و شــرکت های پتروشــیمی خواهد شــد.

ربیعی در پایان از مدیران سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت های تامین سرمایه که 
در اجرای این اقدام با شرکت پتروشیمی خلیج فارس همراهی کردند، تشکر کرد.

مدیرعامل پتروشیمی خلیج فارس اعام کرد:
استقبال بازار سرمایه از پذیره نویسی ۱۰هزار میلیارد ریال اوراق
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مرکز اختصاصی ارتباط مشتریان شرکت بیمه دی افتتاح شد
مرکز اختصاصی ارتباط مشــتریان بیمه دی طی مراسمی با حضور رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل، معاونین و مدیران این 
شــرکت افتتاح شد. در این مراسم، مهندس محمدرضا کشــاورز با تأکید بر اصل »انسجام سازمانی« گفت: استقرار مرکز 
ارتباط مشــتریان، تحقق عینی مفهوم کار تیمی اســت و همکاران بیمه دی توانستند گام مهمی در جهت کسب رضایت 
مشــتریان بردارند. مدیرعامل شرکت بیمه دی در ادامه، ضمن قدردانی از زحمات همکاران در راه اندازی این مرکز افزود: 
مرکز ارتباط می تواند به واســطه ارتباط و پاســخ گویی به مشتریان، نقش به ســزایی در محبوبیت شرکت داشته باشد و 
چشم انداز شرکت بیمه دی یعنی تبدیل شدن به »پدیده  محبوب مشتریان« را تحقق بخشد. در این مراسم، آرش شکری 
مدیر بازاریابی و امور مشتریان نیز، ضمن قدردانی از تعامل بخش های مختلف شرکت در راه اندازی این مرکز، پس از ارائه 
توضیحاتی در خصوص فرایند استقرار مرکز ارتباط، افق این مرکز در آینده را نیز ترسیم کرد. در پایان این مراسم، مهندس 
کشاورز ضمن تشکر از همکاران مستقر در این مرکز، بار دیگر بر انجام کار گروهی در جهت شکوفایی شرکت تأکید کرد.

مدیرعامــل شــرکت بیمــه دی با اشــاره به دســتاوردهای شــرکت در ســال 97 ، اظهار 
امیــدواری کرد رونــد موفقیت های بیمه دی در ســال پیش روز نیز ادامه داشــته باشــد.
مهندس محمدرضا کشاورز مدیرعامل شــرکت بیمه دی ضمن ابراز خوشنودی از دستاوردها 
این شــرکت در سال 97 عنوان داشت:  بیمه دی امسال در عرصه های مختلف موفقیت های 
چشمگیری را کسب نمود که از جمله آن ها می توان به رشد فروش بیمه نامه در رشته های 
مختلف بیمه ای و کسب رتبه دوم شرکت های خصوصي صنعت بیمه در تولید حق بیمه، تسویه 
پرونده های تکمیل شده خسارتی به خصوص پرونده های خسارت مالي و جاني خودرو اشاره کرد.
کشــاورز افــزود: در حوزه مالی نیــز نتایج مثبت و قابل مالحظه در ســرمایه گــذاری های 
شــرکت داشــتیم، همچنین اعالم نتایج آزمون کارشناســان شــعب، نهایی شــدن فرایند 
اســتقرار مرکز ارتبــاط و CRM، رونمایی از ســامانه خدمات آنالین درمــان، تقویت فروش 
بیمه نامه عمر مســتمری پیشــامد و بســیاری موفقیت های دیگر نیز بخشــی از موفقیت 
هایی اســت که با همکاری، همدلی و انســجام ســازمانی به منصه ظهور رســیده اســت.
وي افــزود: در بخــش آمــوزش نیز با برگــزاری دوره های آموزشــی و آزمون کارشناســان 
شــعب سراســر کشــور در راســتای ارتقــا دانــش و مهــارت ایشــان گام برداشــته ایم.
مدیرعامل بیمه دی در ادامه با اشاره به قرارداد بیمه تکمیلی خانواده معزز شهدا و ایثارگران بیان 
کرد: پیگیری های مستمر و همه جانبه جهت وصول مطالبات طرح جبران نیز در ماه جاری به نحو 
مطلوب تری به ثمر نشست و با توجه به وصول مبلغ اخیر، در این ماه جمعاً 470 میلیارد تومان وصولی 
داشتیم. که با برنامه ریزی و دقت نظر به شعب برای پرداخت به مراجع درمانی اختصاص خواهد یافت.
مهندس کشــاورز ضمــن تقدیر از تالش همــکاران بیمــه دی گفت: تک تــک همکاران 
نقــش حائــز اهمیــت و اساســی در تحقــق ایــن نتایج داشــته انــد، انتظــار دارم همه 
ارکان شــرکت اعــم از نیروهــای ســتادی و شــعب تمامی همت و مســاعی خــود را در 
روزهــای باقیمانــده ســال 1397 جهت افزون شــدن توفیقات شــرکت به عمــل آورند.

ســال 97
ســال شکوفـایی

دیدار نوروزی صمیمانه
مدیرعامل بیمه دی با اصحاب رسانه

مدیرعامــل بیمــه دی بــا حضــور در جمع اصحاب رســانه وضعیت عمومی شــرکت بیمــه دی را 
مطلــوب توصیــف کرد. به مهندس محمدرضا کشــاورز در این نشســت با اشــاره به قــرارداد بیمه 
تکمیلــی بنیاد شــهید و امور ایثارگــران )طرح جبران( اظهار داشــت: با حمایت های مدیران ارشــد 
بنیاد شــهید تا کنون روند اجرای قرارداد به خوبی طی شــده اســت و با توجه به نظر ســنجی های 
انجام شــده توانســته ایم رضایت نســبی قشــر معزز خانواده شــهدا و ایثارگران را کســب نماییم.
مهندس کشاورز در ادامه عنوان کرد: بیمه دی جزء معدود شرکت های بیمه ای است که توانسته با استفاده از 
ذخایر بیمه های عمر وارد عرصه سرمایه گذاری شود و در همین راستا صندوق گنجینه الماس را تأسیس نماید.

بیمه دی در مسیر سوددهی
مدیرعامل بیمه دی تاکید کرد: زیان انباشته این شرکت امسال صفر می شود و در مسیر سوددهی کامل 
قرار می گیرد محمدرضا کشاورز در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت:  روند فعالیت شرکت بیمه دی 
در سال های اخیر مطلوب بوده است و این شرکت به صورت هیجانی وارد بازار نشده است . کشاورز گفت: 
زیان انباشته شرکت بیمه دی در سال 98 صفر می شود و این شرکت درمسیرسوددهی کامل قرار می 

گیرد. مدیرعامل بیمه دی اظهارداشت: بیمه دی حضور موثری در بازار سرمایه دارد، به نحوی که با اجرای برنامه ها و اقدامات موثر در این حوزه، بیمه دی به سودآوری مطمئنی در بازار 
سرمایه دست پیدا کرده و با برگزاری نشست های مستمر در حوزه سرمایه گذاری و امور مالی، روند رو به رشد سودآوری در شرکت را ادامه دهد. کشاورز ادامه داد: جایگاه دومین شرکت 
بیمه خصوصی بازار در سال گذشته به بیمه دی تعلق گرفت که این جایگاه از طریق پرتفوی درمان تکمیلی بنیاد شهید به دست آمده است. دکترکشاورز در ادامه این نشست عنوان 
کرد: چشم انداز 1400 بیمه دی قرارگرفتن این شرکت بیمه ای در لیست پربازده ترین شرکت درصنعت بیمه است و توسعه بازار و حوزه امور مشتریان از جمله اهداف این شرکت است.

مدیرعامل بیمه دی همچنین به فعالیت ها و اقدامات انجام شــده این شــرکت در اســتان  گلســتان اشــاره کرد و گفت: تاکنون حدود یک میلیارد ریال خســارت به ســیل زدگان 
جــوادث اخیر ســیل در کشــور پرداخت شــده که حــدود 40 درصد از خســارت بیمه گذاران این بیمه پرداخت شــده اســت و مابقی پرداخت خســارات در حال انجام اســت.
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حصول افتخار ملی
مهندس داراب وکیلی مدیریت جهادی را معنی کرد

کسب جایگاه برتر صنعت شوینده کشور و حفظ سرآمد سامت

 از اواخر پاییز ســال گذشــته که مهندس داراب وکیلی سکانداری هلدینگ عظیم 
و بی بدیل صنعت شــوینده که نقش اول در ســالمت  مردم ایران زمین داشته را 
قبول مسئولیت کرد موفق گردید با ایجاد حس همدلی و اولی دانستن خرد جمعی 
یک هم افزایی و انســجام موفق را دربین شــرکت های زیر مجموعه حاکم سازد. 
را هکارهای این مدیر بازار شــناس که به خوبــی تهدیدها و فرصت های صنعت و 
بازار ســرمایه را می شناسد و در سخت ترین روزهای جنگ اقتصادی توانسته یک 
وحدت و مسیر رو به رشد را بر تمام تفکرات سابق ارجحیت ببخشد که برکات این 
تصمیم ها و اعتمادی که بین مدیران پاکدست طراز اول مجموعه حکم فرما گردیده 
باعث شــرینی کام و دل سهامدار و کارکنان و ذینفعان بیش از بیش گردیده است.

اهتمام ویژه این مدیــر کاردان وکاربلد به مقوله افزایش 
اعتبار برند ، ارتقاء کیفیت محصوالت تولیدی شــرکت 
ها ،کســب ســهم فزونتر از بازار داخلی و افزایش میزان 
صــادرات به خصوص در کشــورهای همســایه و البته 
توجه به مقوله حفاظت از محیط زیســت  باعث شــده 
که هلدینگ در یک حرکت متناســب و متوازن در همه 
شئون به تاخت پیش به سوی رونق و پیشرفت قرار گیرد.

باتوجه به شرایط تحمیلی تحریم  که در تمامی شرکتها 
و مجموعه های کشوری مدیرانشان برای خرید و تامین 
مواد اولیه و قطات یدکی  با مشکل رو برو گردیده و بالطبع 
باعث ایستادن چرخ تولید مجموعه ها گردیده ما شاهد 
بودیم  با تدبیرو درایت سکانداران، مواد اولیه و قطعات برای 
استمرارروند تولید در شرکتهای هلدینگ تامین و تهیه 
گشته و مهمتر اقدامات عملی و جدیت این ناخدای حاذق 
برای اجرایی شدن افزایش سرمایه شرکت های پاکسان 
،ساینا و گلتاش سبب شد این مجموعه ها در این روزهایی 
که بانکها و موسسات مالی عمده سود  شرکت های تولیدی 
را در غالب سود تسهیالت دریافت می کنند و نفس شرکت 
های تولیدی را می گیرند »شرکت های خانواده هلدینگ 
شــوینده« بتوانند با این تدبیر ســر قطارشان با تامین 
نقدینگی مورد نیاز خود از معافیت مالیاتی مد نظر سازمان 
بورس و اوراق بهادار اســتفاده بهینه برده و ضمن اصالح 
ســاختار مالی خود برای تامین اعتبار طرح های توسعه 
نقدینگی مورد نیاز را با حداقل تعهدات بار مالی مهیا سازند. 
افزایش میزان صادرات ، فزونی فروش و درآمد ها و رشد 

سودآوری و ثبت رکورد های درخشان در اکثر فعالیت ها و فرآیندها از بدو تاسیس 
،ارتقای چشمگیر قیمت سهام و نسبت های مالکانه و عواید سرمایه گذاری ها و فعالیت 
های دیگر که به شــهادت تراز و امار  عملکرد هلدینگ نسبت به سال مالی گذشته  
رشدی قابل توجه و محسوس داشته است از دیگر دستاوردهای این مدیر جهادی  و 
خدوم در جهت عینیت بخشیدن به رونق تولید در این مرز پرگهر بوده است .شکرهلل 
بر وجود مردان و زنان تالشگر در پهنه عزیز کشورمان و حمد خدای براین همت و 
همیت مدیران صف  که همان ذکر آسمانی من لم یشکر المخلوق من لم یشکر الخالق 
،شایسته وبایســته باالترین اعالم و اعالن حق و راستین در تکریم ایشان می باشد. 
مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت مدیریت صنعت شویند 
توســعه صنایع بهشهر)ســهامی عام( مورخ 1398/01/31 در محل سالن آزادگان 
پژوهشــگاه صنعت نفت  برگزار گردید. در ایــن مجمع که با حضور 91/5 درصدی 

ســهامداران حقیقــی و حقوقی ، اعضاء هیــات مدیره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهــادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده 
آقــای علي ملکي بود، که جنابان علیرضا فاطمــي و  همایون باقري طادي در مقام 
نظــار اول و دوم و آقــای داراب وکیلــی به عنوان دبیر مجمع انتخــاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به 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 و با تقسیم سود 720 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

در مطلع مجمع ساالنه پس از خیر مقدم جناب الهی  و تالوت قرآن کریم و پخش 
سرود مقدس جمهوری اسالمی، پخش یک فیلم کوتاه 
که به خوبی توانمندی ها و دستاوردهای هولدینگ را در 
ســال گذشته به نمایش گذاشت به بهترین نحو مجمع 
نشینان را با فضای کارکردی مجموعه آشنا ساخت. پس 
از آن و با تشــکیل هیات رئیسه، مهندس داراب وکیلی 
مدیرعامل فرهیخته مجموعه به پشت تریبون ایستاد و 
به تشریح اهم فعالیت ها و دستاوردهای مجموعه درسال 
مالی گذشــته پرداخت و اعالن داشت هلدینگ شوینده 
با ظرفیت تامین حدود 40درصــد نیاز بازار محصوالت 
شوینده ،آرایشی و بهداشــتی کشورسهم قابل توجهی 
از بازارهای بین المللی را به خود اختصاص داده اســت.
مهندس وکیلی اعالم داشت شرکت های گلتاش، پاکسان، 
ساینا، مروارید هامون، آلی شیمی قم، یاران توسعه و پاکسان 
ایروان زیر مجموعه های هلدینگ هستند که از گذشته 
تاکنون برندهای مطرح محصوالت شوینده را به بازار عرضه 
کرده اند. در این عرصه میتوان گفت هلدینگ شــوینده 
دارای برند های اول محصوالت صابون گلنار ،خمیر دندان 
پونه و برند دوم شامپو شبنم و خمیر دندان نسیم  و برند 
سوم پودر برف و مایع ظرفشویی گلی در کشور میباشد.
بــه گفته ایــن مدیر خوشــفکر اتصال شــرکت های 
زیرمجموعــه به حمل و نقل ریلی - داشــتن شــرکت 
بهپخــش جهــت توزیع محصــوالت، منابع انســانی 
کارآزموده ، مجهزبودن به فــن آوری و تکنولوژی روز و 
تیم مدیریت خوش نام همه و همه راهبردی مشــترک 
برای رســیدن به حصول افتخار ملــی و تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی می باشــندکه در این مجموعه به منصه ظهور رســیده اســت .
مدیر عامل مجموعه در ادمه با بیان اینکه این همان ماموریت اصلی تعریفی شرکت می 
باشد که با ایجاد هم افزایی و مدیریت راهبردی بهینه و موثر صنعت شوینده کشور بین 
شرکت های عضو و غیر عضو گروه با تمرکز بر ارائه محصوالت و خدمات با کیفیت و ارزش 
برترو با تکیه بر کارکنان با انگیزه و نوآور که با کار خوب و کیفیت خود موجبات رشد 
و تعالی جامعه را فراهم می آورد اضافه کرد  با تعهد به ارزش های اخالقی و مسئولیت 
های اجتماعی نام محصوالت ایرانی پراعتبار و درخشــنده ترگردیده و از این طریق 
برای مشتری، کارکنان، سهامداران و جامعه ارزش آفرینی دو چندان حاصل میشود.
مهنــدس وکیلی در ادامه با اعالم اینکه هلدینگ شــوینده یکی از شــرکت های 
برتر و ســرآمد ایرانی می باشــد که با تکیه به حفظ و صیانت از سالمت جامعه در 
مسیر رشد و اعتالی اقتصادی و کســب و کار ایرانی از هیچ تالشی فروگذار نکرده 
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اســت افزود در شــرکت به اتکای نوآوری، تغییر و بهبود مستمر و فرهنگ آفرینی 
خود در تالش مســتمر بوده ایــم  تا در اقتصاد ملی نقش موثر و ســازنده ای ایفا 
نماییم  که بحمداهلل این تالش ها به ثمر نشســته ورشــد مناســب صورت های 
مالی و شــیب مثبت عملکرد تولیــدی مجموعه ،خود گواه این مدعا می باشــد.

بــه واقع و در همیــن باب بازدهــی 164 درصدی ســهام شــرکت، افزایش 80 
درصدی خالص دارایی شرکت نســبت به سال قبل و  بازدهی 47 درصدی حقوق 
صاحبان سهام گوشــه ای از حجم فعالیت های گرانقدر شرکت شوینده می باشد.

به گفته دکتر ملکی رئیس جلسه حمایت جدی از برنامه های مدیران عامل شرکت 
های حاضر هلدینگ ، پیاده ســازی و اجرائی شدن برنامه های هوشمندانه مدیران 
ارشــد در تامین قطعات و مواد اولیه به مقدار مناسب ،اهتمام جدی به امر افزایش 
سرمایه شرکت های زیرمجموعه از جمله پاکسان و گلتاش و ... که باعث استفاده از 
معافیت مالیاتی و تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت ها گردیده است،ابالغ دستورالعمل 
ها و پی گیری مصرانه آن درجهت رعایت الزامات زیست محیطی و ایفای مسئولیت 
اجتماعی در سطح کشوری ، مولفه های پیش بردن برنامه های صادرات شرکت های 
پُر پتانسیل ، ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی و توجه جدی به امر تبلیغات در بازار 
رقابتی امروز باعث شده که این مدیر جهادی  و تیم مدیریتش در سال سخت اقتصادی 
97 کارنامه ای درخشان برای ذینفعان خود به ارمغان بیاورند.. مهندس وکیلی در پایان 
گزارش خــود با اعالم اینکه انجام تمام فرآیند ها بــا رعایت صرفه و صالح صورت 
پذیرفته و می پذیرد تاکید داشت که برنامه های کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت 
ترســیمی برای مجموعه به بهترین نحو در حال پیشبرد و اجرائی شدن می باشد . 
براســتی که تالش ســتودنی این مدیران الیق برای اعتالء برند شــرکت و افزایش 
ســودآوری و ارزش آفرینی باعث شده که صاحبنظران وخبرگان بازار سرمایه کشور 
از این شــرکت و ســهام آن به عنوان یکی از شــیرین ترین و پاک ترین و موفق 
ترین شــرکت های سهامی عام در سال سخت اقتصادی گذشته یاد کند که  بقول 
معروف در طالع فردایش آینده ای درخشان نیز در انتظار و تجلی حضور می باشد..

تهیه و تولید و توزیع و مدیریت در شــرکت های بهداشــتی، آرایشــی، تولیدی با 
تکیه بر فنآوری و تکنولوژی برتر شناســنامه هلدینگی اســت بی بدیل و ممتاز که 
توانســته با تکمیل یک زنجیره تولید به انضمام یک تیم مدیریت کاردان و نیروی 
انسانی ماهر، نقشــی خوش در رونق،توسعه و پیشرفت کشورعزیزمان داشته باشد.

افزایش درآمد عملیاتی از 6/247/948 به 8/954/828 میلیارد و رشد سود خالص از 
925/370 به 2/031/727 میلیارد ، بازدهی بیش از 164 درصدی ســهام شرکت و 
افزایش 85 درصدی خالص دارائی شرکت نسبت به سال قبل و تحقق سود 1/549 
ریالی که بیش از دو برابر سود سال قبل می باشد گوشه ای از ره -آوردهای ارزشمند 
این مدیران آگاه به تهدیدها و فرصت ها بازار ســرمایه می باشد. تشویق های جانانه 
سهامداران خوشــحال از عملکرد و سودآفرینی مجموعه پس از اعالم دستاوردها و 
افتخارات توسط مدیریت ، حضور پُرشمار مدیران طراز اول صنعت شوینده و مدیران 
عامل شــرکت های بهداشتی - آرایشی  و پاسخگویی صادقانه وشفاف معاون مالی 
دقیق و پاکدســت  جناب رحمت اله هاشمی به ســواالت و ابهامات سهامداران از 
نکات خواندنی این مجمع بود. اجازه می خواهیم از عنایت و نهایت همکاری جناب 
الهی که از شــناخته شــده ها و دلگرمی های اهل رســانه و روابط عمومی بوده و 
بچه های خوب هلدینگ که در حرمت نهی به اهل مطبوع و میزبانی ســهامداران 
شایســته ترینند کمال قدردانی و تشکر را داشته باشیم . خدا قوت و دست مریزاد.

پیام مدیر عامل 
شرکت هلدینگ مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در فضاي کسب و کار 
با رویکرد انجام درسِت کارِ درست با اتکا به سرمایه های فکری، دانش فنی، تجارب 
انباشته شده ،منابع انسانی فرهیخته و کار آزموده به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ 
های صنعت شوینده کشور در زمینه محصوالت آرایشی و بهداشتی است.  این هلدینگ 
با تمرکز بر مزیت های خود مانند تیم مدیریتی توانمندو خوشنام ، راهبری مشترک ، 
استفاده بهینه از منابع انسانی و سازمانی ،حمایت فنی و مالی درجهت امکان دستیابی 
سریع به محصوالت جدید و بازارهای نو ظهور در راستای ارزش آفرینی، تولید و تجارت 
بالنده ،هم افزایی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشــور عزیزمان  فعالیت دارد.

 هلدینگ شوینده :
ظرفیت تامین حدود 40درصد نیاز بازار محصوالت شوینده ،آرایشی و بهداشتی کشور  را دارد.
ســهم قابل توجهی از بازارهای داخلی و بین المللی را به خود اختصاص داده است،

وهمچنین دارای برند های اول محصوالت صابون گلنار ،خمیر دندان پونه و برند دوم شامپو 
شبنم و خمیر دندان نسیم  و برند سوم پودر برف و مایع ظرفشویی گلی در کشور میباشد.

 این مجموعه با نگاه توسعه اي، ضمن ارج نهادن به ارزش ها و تالش هاي شرکت هاي گروه و 
پایبندي به اخالق حرفه اي به رشد چشمگیر فرصت هاي کسب و کار و بازارهایش مي اندیشد.
هلدینــگ مدیریــت صنعت شــوینده به عنوان یــک ســازمان یادگیرنده جهت 
اعتمــاد و رضایت ســهامداران و مشــتریان بــه صورت جمعي تــالش مي کند و 
اطمینــان دارد که چنیــن رویکردي به حفظ منافع ســهامداران، مشــتریان، و 

کارکنان و ایجاد ارزش مســتمر و پایدار براي جامعه به ســرانجام خواهد رســید .
داراب وکیلی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

پیام هیات مدیره
پس از حمد خداوند متعال، موجب سربلندی است که به استحضار برساند، با استعانت از 
درگاه احدیت و با همراهی و پشتیبانی سهامداران عزیز شرکت، علیرغم وجود مشکالت 
و تنگناهای متعدد محیطی، تحقق اهداف و آرمان های بلند شرکت در سال مالی منتهی 
به 1397/9/30 با جدیت پیگیری و در این راســتا دستاوردهای بزرگی حاصل شد.
نتیجه ارزیابی هلدینگ مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به عنوان یکی از 
بزرگ ترین هخلدینگ های تخصصی کشور،حاکی از نقش تعیین کننده و موثر گروه 
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در اقتصاد ملی، حوزه های متنوع تولید 
کاالی ایرانی و بازار سرمایه است. این جایگاه و عملکرد مهم، یادگار نیک بنیان گذاران 
و مدیران دوره های پیشین و همچنین تالش های هوشمندانه و هدفمند مدیران ارشد 
و همکاران و کارکنان محترم در شرکت های گروه در دوره مالی مورد گزارش است. 
از مهم ترین دستاوردهای شرکت در سال مالی منتهی به پایان آذرماه 1397 

می توان به موارد زیر اشاره نمود:
الف: عرضه عمومی سهام در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی کشور.

ب: کسب رکورد مبلغ فروش 8/955 میلیارد ریال در گروه
پ: کســب جایگاه نخست در بیست و یکمین رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی 
)IMI-100( در گروه محصوالت شیمیایی و بهداشتی و احراز رتبه 124 در فهرست 

500 شرکت بزرگ کشور
ت:بازدهی 164 درصدی سهام شرکت از زمان عرضه در بورس اوراق بهادار تهران تا 

تاریخ 97/9/30
ث: افزایش 85 درصدی خالص ارزش دارایی های شــرکت در سال جاری نسبت به 

پایان سال مالی قبل
هیات مدیره و مدیریت شرکت معتقد است تمامی افتخارات و موفقیت ها در سایه 
حمایت های بی دریغ و با پشتوانه سهامداران محترم حاصل خواهد شود .در این راستا 
با تاکید بر رعایت اصول حرفه ای، اصول حاکمیت شرکتی، الزامات زیست محیطی 
و مســئولیت های اجتماعی، در مسیر رشد و اعتالی اقتصادی و کسب و کار ایرانی 
از هیچ تالشــی فروگذار نخواهد نمود و بر این باور اســت که با اتکا بر راهبری موثر 
در مســیر اهداف راهبری؛ حمایت از تولید محصوالت داخلی و فرهنگ کارافرینی 
اســتفاده از فرصت های موجود در اقتصاد داخلی و فضای بین المللی و توانمندی 
های منابع انسانی، ضمن تحقق چشم انداز و اهداف شرکت ، قادر خواهد بود نقش 
موثر و ســازنده ای در اقتصاد ملی ایفاد نماید. امید در سایه الطاف الهی نویدبخش 
اینده ای روشــن برای گروه مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر باشیم.

مرور کلی بر جایگاه شــرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن طی سال مالی 1397 
درحــال حاضر تعداد 220 واحد تولیدی در زمینه مواد شــوینده در کشــور فعال 
هســتند، که حدود 70 تا 85 درصد تولید داخلــی این صنعت در اختیار 15 واحد 
صنعتی بزرگ اســت.در این خصوص طبق رتبه بندی انجام شــده توسط سازمان 
مدیریت صنعتی در ســال 1397 که بر اســاس اطالعات مالی ســال 1396 انجام 
شــده است این هلدینگ در گروه محصوالت شــیمیایی و بهداشتی رتبه اول و در 
میان 500 شــرکت بزرگ ایران رتبه 124 را از نظر مبلغ فروش کسب کرده است.
مرور کلی بر عملكرد شرکت، میزان دســتیابی به اهداف تعیین شده و 

دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش: 
هیــات مدیره شــرکت مدیریت صنعت شــوینده در ســال جاری در راســتای 
اجــرای فعالیــت اصلــی هلدینگ و بــه منظور راهبری مناســب شــرکت های 
زیرمجموعــه اقــدام به بهینه ســازی ســاختار ســازمانی هلدینگ نمــوده اند.

در ایــن خصوص با هدف کســب حداکثــر ســود و افزایش ثروت ســهامداران 
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عملیــات راهبری و هدایت اجرایی شــرکتهای زیر مجموعــه و رویکرد عملیاتی، 
اداری و مدیریتــی آنهــا بــا هلدینــگ از طریــق به روز رســانی اســتراتژی و 
هماهنگی آن با چارت ســازمانی در ســال جاری انجام شــد تــا از طریق راهبری 
اســتراتژیک شــرکت های زیرمجموعه و انجام خدمات مشــترک، فضای کسب 
و کار و رقابت پذیری را برای شــرکت های تابعه خود مســاعد و هموار می نماید.

از جمله مهمترین دستاورد های سال جاری منتهی به 1397/9/30 می توان به موارد 
زیر اشاره نمود : 

-  تبدیل شرکت به سهامی عام و پذیرش و عرضه سهام شرکت به بورس ؛ 
-  آغاز به فعالیت مجدد شرکت پاکسان ایروان:

-   شرکت پاکسان ایروان که مالکیت 55 درصد سهام آن متعلق به هلدینگ است 
درسنوات قبل بدلیل شرایط تولید و بازار کشور ارمنستان ، فعالیت آن متوقف شده 
بود در ســال جاری با تدابیر و تالش های مدیریت هلدینگ از ابتدای ســال 2018 

مجدداً در مرحله راه اندازی شــده است و سیاست های 
عملیاتــی ان در  هلدینگ تدوین و ابالغ شــده اســت

-  نظارت مستمر بر سیاست های تامین مالی شرکت های 
زیــر مجموعه و در مواقع تنگنای مالی، تامین نقدینگی 
برای شرکت های سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت در 
جهت رشــد و توسعه آن ها به نحوی که در سال جاری 
مطلوب ترین عملکرد، د کل طول دوره فعالیت شرکت 
های بورســی و غیربورسی ازمجموعه کسب شده است.

-  تامین به موقع مواد اولیه و استفاده از فرصت های موجود 
در زمان پیش از آغاز تحریم های ظالمانه علیه کشورمان 
در گروه مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر.

-  رصد شــرایط بــازار محصوالت و حــذف تخفیفات 
اضافی در نیمه دوم ســال مالی منتهی به 1397/9/30
-  ایجــاد زمینه های جدید در جهــت توزیع و فروش 

محصوالت شرکت های گروه؛ 
-  طراحــی و تدویــن اســتراتژی در قالــب اهداف و 
موضــوع فعالیــت هلدینــگ و شــرکت هــای گروه.

-  پیگیری انجام افزایش سرمایه شرکت های زیرمجموعه 
و ثبت آن در اداره ثبت شــرکت ها که در جهت اصالح 
ساختار مالی و اســتفاده از معافیت های مالیاتی قانون 

صورت پذیرفته است.
-  کسب حداکثر منافع از منابع نقد موجود در شرکت و 

فروش اموال سرمایه ای غیرمولد شرکت.
-  بهبود ساختار مالی هلدینگ و شرکت های زیرمجموعه از طریق تهاتر مطالبات و 

بدهی های درون گروهی
اهداف استراتژی 

-   تامین نقدینگی سریع ،ارزان و کم هزینه؛ 
-   ارتقای توان فروش و بازاریابی گروه و مدیریت و خلق برندها؛ 

-   اســتفاده حداکثری از پتانسیل های فضای مجازی برای ارتقای توانمندی های 
هلدینگ و شرکت های تابعه؛ 

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

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

دهم این بخش؛ 
-   تبدیل شده به یک شرکت صادراتی از طریق افزایش حجم صادرات به کشورهای همسایه؛ 

-   حضور در فهرست 100 شرکت برتر ایران؛
-  کنترل و راهبری استراتژیک شرکت های زیر مجموعه؛

-  کسب و حفظ جایگاه رهبری محصوالت شوینده در ایران.
سند چشم انداز

طبق سند چشم انداز شرکت، ما می خواهیم تا سال 1404
-  یکی از 5 شــرکت برتر در زمینه محصوالت شــوینده، بهداشتی و ارایش باشیم؛

-  جزو 100 شرکت برتر ایران باشیم؛
-  یک شرکت صادرات محور باشیم؛

-  یک شرکت نوآور و خالق در زمینه محصوالت شوینده، بهداشتی و ارایشی باشیم؛
-  همکار تراز اول شرکت های بین المللی در صوعت شوینده، بهداشتی و آرایشی باشیم.

برنامه های آینده
-  افزایــش بهره وری و بــازده دارایی هــا، واگذاری 
دارایــی های غیرمولد، تکمیــل زنجیره های صنعت 
توزیــع و مدیریــت برنــد و ارتقاء ســطح انگیزه ها؛
-  اهتمام به توسعه توانایی های مدیریتی در مجموعه 
از طریق به کارگیری مدیران توانمند، انتقال تجارب و 
برگزاری دوره های هدفمند در حوزه کالن و عملیاتی؛
-  اســتفاده از مزایای حضور در بازار ســرمایه در کنار 
ارتقاء شفافیت فعالیت های شــرکت از طریق اطالع 

رسانی مناسب در بورس؛
-  مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی ها به منظور کسب 

حداکثر بازدهی و افزایش ثروت سهامداران
-  افزایش سهم بازار داخلی؛

-  توسعه صادرات با راه اندازی مجدد شرکت پاکسان 
ایروان و افزایش حضور در بازار عراق، افغانستان و عمان.

برنامه های عملیاتی
این شرکت از طریق تعیین نماینده در کلیه مجامع عمومی 
شرکت های گروه مشارکت فعال داشته و حسب دستور 
جلسات مجامع ضمن پاسداری از منافع سهامداران با 
توجه به استراتژی و چشم انداز شرکت نسبت به اتخاذ 
تصمیم و اعمال مدیریت مناســب اقدام نموده است.
-  تشــکیل همایش های هم اندیشــی مدیران گروه 

شوینده در سال گذشته و استمرار آن در سال آینده
-  پایش فعالیت های شرکت های زیرمجموعه نسبت به اهداف بودجه ای و فرایند 

عملیاتی هر شرکت.
-  تشکیل جلسات گروهی و کمیته های تخصصی در خصوص شرایط و رند بازار و 

فروش محصوالت
-  نظارت بر فرآیند نقدینگی شرکت ها و ارائه راهکارهای اجرایی الزم برای جلوگیری 

از کمبود نقدینگی و افزایش هزینه های آن
-  کسب حداکثر منافع از منابع نقدی موجود در شرکت

-  بهینه سازی چارت سازمانی هلدینگ در راستای تکمیل و اجرای اهداف عملیاتی
-  نظارت مســتمر نماینده هلدینگ در عملیات انبارگرادانی شــرکت های فرعی 

زیرمجموعه در پایان دوره های 6 ماهه و 12 ماهه
-  کنترل مستمر مصوبات و برنامه های جلسات هیات مدیره شرکت های زیرمجموعه 

و پیگیری اهداف و برنامه های عملیاتی آن ها
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شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات  و مدیران الیقش صیادانی قابل هستند بر صید پروژه 
ها.این  تدبیر و فرصت شناسی اگر نتواند یک شکارش را صید کند به صبر و انتظار نشسته تا به 
سبب پتانسیل خود و برنامه هایش صیدهای پُر پیمان تری را به تور کشد. بند پنج حسابرس در 
گزارش افزایش سرمایه حکایت داشت که سردمدارانش برای لحظه به لحظه فرداها برنامه دارند.

مجمع عمومی فوق العاده شــرکت سرمایه گذاری توســعه معادن و فلزات)سهامی عام( مورخ 
1398/01/21 در محل مجموعه فرهنگي و ورزشــي وزارت کار و امور اجتماعي ، سالن تالش 
تشکیل گردید.در این مجمع که با حضور 87/24 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای 
هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست 

مجمع برعهده آقای علي رستمي  بود که جنابان مرتضي شباني  
و  حســین سعیدي درمقام نظار اول و دوم و آقای مرتضي علي 
اکبري به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند. در ادامه و با قرائت 
گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط 
مدیرعامل محترم و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب افزایش 
سرمایه شرکت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
به ایــن ترتیب ســرمایه »ومعــادن« از 3۴118389 
میلیون ریال به ۴0300000 میلیــون ریال تغییر یافت.
مدیر عامل این هلدینگ بزرگ ضمن گزارشــی که در مجمع 
ارائــه داد دلیــل این تصمیم را حضــور در افزایش ســرمایه 
شــرکت های گروه و پیشــبرد طرح های توســعه عنوان کرد. 

دکتر عصاری با بیان اینکه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات یکی از موفق ترین شرکت های 
پُر بازده بورس در سال 97 گشته ومیانگین حجم معامالتی سهام شرکت در بورس روزانه 15 میلیون 
سهم بوده است افزود: شرکت های سرمایه پذیر گروه افزایش فروش خوبی داشته اند و در نتیجه پیش 
بینی می شود EPS و سود امسال شرکت وضعیت خوب وبسیار بهتری از سال گذشته داشته باشد.

مدیرعامــل توانمند ومعادن تاکید کرد: گروه ومعادن با پروژه های خود زنده و پویا اســت و در 
شــرایط فعلی نسبت به سایر شرکت ها در زمینه پیشبرد طرح های توسعه موفق تر بوده است. 
بنا به گزارش جناب علی اکبری معاون ومرد شــماره یک مالی هلدینگ ، »ومعادن »با شرکت 
در افزایش ســرمایه شرکت های زیر مجموعه توانسته اســت با حفظ درصد مالکیت، نفوذ و 
کنترل خود در این شــرکت ها را حفظ کند که این امر در راســتای اهداف و خواســته گروه و 
ســهامداران شرکت می باشــد. به گفته وی همچنین درامدهای آتی شرکت با توجه به حفظ 
درصد مالکیت دســتخوش تغییرات اساســی نخواهد شــد .عالوه بر ایــن، حفظ قدرت نفوذ 
و کنترل در شــرکت های فرعی و وابســته در کارایی هر چه بهتر زنجیره تامین شرکت های 
گروه تاثیر مســتقیم خواهد داشت، لذا شرکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر با 
توجه به توضیحات مذکور در راســتای بهبود وضعیت سهامداران و منافع کلی گروه می باشد.

در پایان باید از عنایت دکتر عصاری در حق این پیشکسوت مطبوع و حمایت و لطف جناب علی 
اکبری عزیز که مردم داری و فرهیختگی این جنابان در عرصه صنعت و اقتصاد مثال زدنی است 
یاد کرد که انشــاءاهلل این افراد و این رفتار در میهن عزیزمان دچار ازدیاد و تکرار گردد. یا حق.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت توسعه معادن و فلزات)سهامي عام(
در اجــراي مفــاد تبصــره 2 مــاده 161 اصالحیــه قانــون تجــارت مصوب ســال 1347
1- گزارش توجیهی مورخ 13 بهمن ماه 1397 هیات مدیره شــرکت ســرمایه گذاری توسعه 
معادن و فلزات )ســهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شــرکت از مبلغ 34/118/389 
میلیون ریال به مبلغ 81/318/389 میلیون ریال مشتمل بر ترازنامه و صورت های سود و زیان، 
منابع و مصارف پیش بینی شــده و سایر اطالعات مالی که پیوست می باشد، طبق استاندارد 
حسابرســی »رســیدگی  به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. 
مســئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شــرکت است.

2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش 
سرمایه شرکت از محل مطالبات به مبلغ 6/200/000 میلیون ریال و آورده نقدی سهام داران به مبلغ 
41/000/000 میلیون ریال و از طریق صدور سهام جدید تهیه شده است. این گزارش توجیهی بر 
اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده 
است که انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود 
که این گزارش توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.

3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات هیات مدیره، این 
موسســه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولی براي 
تهیه گزارش توجیهي فراهم نمي کند. به عالوه، به نظر این موسسه گزارش توجیهی یاد شده 
براســاس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
4- طبق گزارش توجیهی ارائه شــده، افزایش ســرمایه مورد نظر به منظور خرید اقساطی 40 
درصد از سهام مدیریتی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید )سهامی عام(، تامین سرمایه 
در گردش و جبران مخارج انجام شــده برای حفظ درصد ســرمایه گذاری در شرکت های زیر 
مجموعه و همچنین جلوگیری از خروج نقدینگی و اخذ تسهیالت مالی به مبلغ 6/200/000 
میلیون ریال پیشنهاد شده اســت. در گزارش توجیهی مذکور 
مبلغ 15/000/000 میلیون ریال از منابع مورد نیاز جهت سرمایه 
گذاری شرکت از طریق انتشار اوراق اجاره در حالت های انجام و 
عدم انجام افزایش سرمایه، مبلغ 41/000/000 میلیون ریال از 
محل پرداخت نقدی ســهامداران و مابقی از محل منابع داخلی 
پیش بینی شده است و درآمد سود سهام نیز بر مبنای پیش بینی 
شرکت های سرمایه پذیر برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 
1397 منظور گردیده اســت. با عنایت به منابع مالی حاصل از 
انتشار اوراق اجاره و سایر موارد پیش بینی شده و تملیک سرمایه 
گذاری موضوع انتشــار اوراق اجاره، در بازه زمانی 5 ساله منتهی 
به 29 اســفند 1401، درآمد عملیاتی شرکت با درنظر گرفتن 
هزینه مالی تحصیل ســهام گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 

)ســهامی عام( )به مبلغ 11/400/000 میلیون ریال( و هزینه های ارکان انتشار اوراق اجاره )به 
مبلغ 3/000/000 میلیون ریال(، مبلغ 57/810/972 میلیون ریال نسبت به حالت عدم انجام 
افزایش سرمایه فزونی داشته و در نتیجه سود خالص شرکت در دوره مذکور با لحاظ نمودن هزینه 
های مالی هزینه های مالی ناشی از انتشار اوراق اجاره با نرخ 19 درصد و همچنین بهره تسهیالت 
مالی به مبلغ 1/240/000 میلیون ریال و سایر عوامل تاثیرگذار بدون منظور داشتن ارزش فعلی 
مبالغ یادشده و تفاوت ارزش سرمایه گذاری مذکور در پایان دوره 5 ساله، به میزان 41/675/661 
میلیون ریال افزایش خواهد یافت. با توجه به مراتب فوق، قطعیت دستیابی به اهداف تعیین شده 
منوط به تحقق مفروضات بعمل آمده و همچنین درآمدهای آتی شرکت و شرکت های سرمایه 

پذیر می باشد.
5- حتــي اگر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق مفروضات ذهني توصیف شــده در باال رخ 
دهد، نتایــج واقعي احتماال متفاوت با پیش بیني ها خواهد بــود. زیرا رویدادهاي پیش بیني 
شــده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشــد.
6- با عنایت به مقررات حاکم بر بازار ســرمایه، قطعیت افزایش ســرمایه پیشــنهادی هیات 
مدیــره منــوط به موافقت ســازمان بــورس اوراق بهادار خواهد بود. شــایان ذکر اســت که 
گــزارش توجیهی ارائه شــده به تایید 4 نفر از اعضاء هیات مدیره شــرکت رســیده اســت.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی عام، از افزایش سرمایۀ موضوع این 

بیانیۀ ثبت، به شرح زیر می باشد.
شرکت توسعه معادن و فلزات )سهامی عام( جهت جبران مخارج انجام شده برای حفظ درصد 
سهامداری خود در شرکتهای زیر مجموعه و افزایش سهام تملیکی، افزایش سرمایه از مطالبات 

حال شده سهامداران را در دستور کار خود قرارداده است.
مبلغ افزایش سرمایة پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامۀ ارائه شــده، شــرکت ســرمایه گذاری توســعه معادن و فلزات )سهامی عام( 
در نظر دارد ســرمایۀ خــود را از مبلــغ34/118/389 میلیون ریال به مبلــغ 40/318/389 
میلیــون ریــال ، از محــل مطالبات و آورده نقدی ســهامداران به شــرح زیــر افزایش دهد.
- مبلغ 6/200/000 میلیون ریال) معادل 18 درصد( از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران،

برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه
شــرکت در صورت عملی نشــدن افزایش ســرمایه به دلیل مشــارکت در افزایش ســرمایه 
هــای شــرکت های وابســته و تحصیل ســهام شــرکت های وابســته در راســتای حفظ 
موقعیت و کنترل در شــرکت های ســال 1397 با کمبود نقدینگی مواجه اســت لذا توانایی 
پرداخــت مطالبات ســهامداران را ندارد و در را ســتای ایفاد تعهدات خــود مجبور به تأمین 
مالــی خارج از مجموعه می باشــد که هزینه زیادی را به ســهامداران تحمیــل خواهد کرد.

پیشبرد طرح های توسعه
تصویب افزایش سرمایه ۱8 درصدی شرکت توسعه معادن و فلزات
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مهندس عصاری :
 اگر ما پروژه نداشته باشیم به نظر من زنده نیستم.طرح و پروژه های ملی ما باعث رونق و تولید و پیشرفت ایران آباد و آزاد گردیده می شود.
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید و صادرات 
ریشمک )سهامی عام( مورخ 1397/12/23 در محل 
مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شیراز تشکیل گردید. 
در ایــن مجمــع کــه بــا حضــور 72/47 درصد 
ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس 
و بــازرس قانونی برگــزار گردید، ریاســت مجمع 
برعهــده آقای محمد حســین ســتایش بــود، که 
جنابان محمد باغســتاني و آقای ســید امیر حسن 
اســالمي  در مقــام نظــار اول و دوم و آقــای علي 
اصغر مالیي به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه بــا قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع 
مربــوط به اهم فعالیتهای صــورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 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 
2000 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
بــا اســتعانت از ایزد منان، امســال نیــز علی رغم 
مشــکالت عدیده، به خوبی و شایستگی سپری شد. 
جا دارد از زحمات پرســنل و مدیران شرکت که با 
تالش و کوشــش خود ما را در جهت نیل به اهداف 
از پیش تعیین شــده یاری نمودند تشــکر نماییم.

سند چشم انداز شــرکت تولید و صادرات ریشمک 
)ســهامی عام( با تکیه بر دانــش و مهارت و تالش 
بــی وقفه کارکنان در مســیر حفــظ و ارتقاء خود 
در ســطح جهانی گام های موثری برداشــته است. 
و در زمینــه تولید و عرضه محصــول برنامه خود را 
در مســیر رشــد ، تعالی و رضایتمندی ذینفعان به 
نحوی شایســته به پیش برده اســت. عالوه بر آن 
علی رغم وجود مخاطرات صادرات و ریســک های 
موجود اعــم از وصول مطالبات، نوســانات نرخ ارز 
و ... همــواره در جهــت تولید و فــروش محصول و 
وصول مطالبات اقدام شــده است. همچنین نسبت 
به پیشــبرد پروژه و انتقال نوسازی کارخانه نهایت 
تالش و کوشــش به عمل آمده که انشاءاهلل بزودی 
شــاهد افتتاح این پروژه عظیــم خواهیم بود.هیات 
مدیــره امید دارد با توکل بــه ایزد متعال و حمایت 
ســهامداران محتــرم و تالش و کوشــش کارکنان 
بتواند، در تمامی زمینه ها بیش از پیش موفق باشد.

برنامه های آتی هیات مدیره
بــا توجه به وضعیت و شــرایط خــاص اقتصادی و 
رونــد افزایش قیمت کاالهــا و خدمات و مخصوصا 
مــواد اولیه و نیز افزایش احتمالی بهای ســوخت و 
تاثیرگذاری  مستقیم و مضاعف آنها حفظ موقعیت 
شــود و جهت گیری و برنامه ریزی های شــرکت 
بایســتی در این راستا متمرکز گردد. برای دستیابی 
بــه این مهم انجام مراحل زیــر ضروری خواهد بود:
- انتقــال و جابه جایــی کارخانه بــه محل جدید
- افزایــش تولیــد بــا توجه بــه توســعه کارخانه

- حفظ و ارتقای کیفیت محصول
- تالش در جهت وصول مطالبات از خریدار خارجی 

محصول
- سعی در به فروش رساندن بیشتر محصول شرکت

- تالش در جهت کاهش آن دسته از هزینه هایی که 
امر تولید را مواجه با اشکال می سازند و انجام صرفه 

جویی های الزم 
به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزاش که 
درباره عملیات و وضع عمومی شــرکت می باشد با 
تاکید بر ارائه منصفانــه نتایج عملکرد هیات مدیره 
و در جهت حفظ منافع شــرکت و انطباق با مقررات 

قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. 
ایــن اطالعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده 
و اثــرات آنها در آینده تاحدی که در موقعیت فعلی 
می توان پیش بینی کرد به نحو درســت و کافی در 
این گزارش ارائــه گردیده و هیچ موضوعی که عدم 
آگاهــی از آن موجب گمراهی اســتفاده کنندگان 
می شــود از گزارش حــذف نگردیــده و در تاریخ 
1397/11/16 به تاییر هیات مدیره رســیده است.

جایگاه شرکت در صنعت:
شــرکت در صنعــت تولید و صــادرات محصوالت 
شــیرین بیان فعالیــت می کند و بــه عنوان یکی 
از بزرگتریــن تولیدکننــدگان و صادرکنندگان در 
بین شــرکت های شــیرین بیان در ایران است که 
در ســازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شــده و 
کماکان با تکیه بر کیفیت برتر محصوالت شــیرین 
بیان موفق به کســب عنوان صادرکننده برتر نمونه 
کشــوری در ســال هــای 1382، 1387، 1389، 
1391، 1397 شایســته تقدیر در سال 1392 و به 
عنوان صادرکننده نمونه استانی در سال های 1388، 

1390، 1393، 1394، 1395و 1396 شــده است.  
ماموریت

ماموریــت واحد حسابرســی داخلــی ارائه خدمات 
اطمینان دهی و مشاوره ای مستقل و بی طرفانه به 
منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات شرکت می باشد.
حسابرســی داخلی با ایجــاد رویکــردی منظم و 
روشمند به شرکت کمک می کند که برای دستیابی 
به خود اثربخشــی، فرآیندهای راهبری و مدیریت 
ریســک کنتــرل را ارزیابی نموده و بهبود بخشــد. 

عملكرد اجتماعی:
دارد. کاربــرد  دارویــی  در صنعــت  محصــوالت 
همــواره بــر بهبــود کیفیــت زندگــی نیــروی 
اســت. گردیــده  تاکیــد  آنــان  خانــواده  و  کار 
همواره سعی بر رعایت قوانین و مقررات گردیده است. 

پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه
شــرکت دارای طرح انتقال کارخانه شرکت تولید و 
صادرات ریشمک )ســهامی عام( از کیلومتر 3 بلوار 
امیرکبیر شیراز به محل جدید واقع در 45 کیلومتری 
شمال شیراز در منطقه لپویی می باشد. که از تاریخ 
1392/06/19 آغاز گردیده و اجرای فیزیکی طرح از 
تاریخ 1393/01/06 شروع شده است. که طبق برنامه 
زمانبندی شــده در ســال 1397 کارخانه به لپویی 
انتقال یافته اســت. و در حــال حاضر مخارج واقعی 
انجام شده معادل مبلغ 360 میلیارد ریال می باشد.

هیات مدیره شــرکت براساس چشــم انداز 5 ساله، 
چشم انداز شرکت را در دوره آتی تدوین نموده 

که اهم آن به قرار زیر است:
تکمیل و به بهره برداری رساندن کارخانه جدید در 

لپویی )خارج از شهر شیراز(
انتقــال و جابــه جایــی از شــیراز بــه لپویــی
تکمیل مراحل بعدی افزایش سرمایه از محل سود انباشته
رســوخ در بازار و افزایش سهم از بازار شیرین بیان
حفــظ پیشــتازی کیفیــت در بازار شــیرین بیان
کاهــش ریســک بــا افزایــش تولیدات شــرکت
مدیریت بهای تمام شــده و افزایش حاشیه فروش
جذب و به کارگیری نیروی انسانی برخوردار از دانش روز
افزایش کنترل های هوشمند با استفاده از روش های 

ICT نوین کاربردی
آموزش مســتمر و ارتقاء مسئولیت پذیری کارکنان

تنوع بخشی به خریداران محصوالت
رشد فروش و ارز آوری

تنوع بخشی به منابع تامین مالی
رشد سودآوری   

وصول مطالبات و پایین آوردن دوره وصول آن
تاریخچه فعالیت شرکت

شــرکت تولید و صادرات ریشمک )ســهامی عام( 
در تاریــخ 1348/10/11 تحت شــماره 13633 در 
اداره ثبت شــرکت ها و مالکیــت صنعتی تهران به 
ثبت رســیده و در ســال 1350 پس از انتقال دفتر 
از تهران به شــیراز تحت شماره 25 انتقالی و پس از 
آن در تاریخ 1393/4/30 تحت شــماره 40038 در 
اداره ثبت شــرکت های شیراز به ثبت رسیده است.
سرمایه اولیه شــرکت 56/000/000 ریال مشتمل 
بر 2800 ســهم بیســت هــزار ریالی بــوده که در 
تاریــخ 1394/8/23 بــا شــرکت شــیرین بیــان 

ریشمک پیشران در تولید،تنوع و صادرات
دکترین مدیریت برای حفظ و ارتقای کیفیت محصول
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زرقان ادغام شــده اســت و در حال حاضر سرمایه 
شــرکت 30/000/000/000 ریــال مشــتمل بــر 
300/000/000 ســهم یک هزار ریالی می باشــد.

موضوع اصلی
1( ایجاد و تاســیس واحدهای تولیدی و صنعتی و 
بازرگانی و خدماتی مرتبط با انواع فرآورده های غذایی 
و دارویی و مبادرت به هرگونه عملیات مالی بازرگانی 
و خرید و فــروش کاال در داخل و خارج از کشــور

2( مبــادرت بــه خرید و فــروش هرگونــه اموال 
منقــول و غیــر منقــول و نیــز انجــام تمامــی 
عملیــات بازرگانــی مرتبــط با موضوع شــرکت

اعتبــاری  و  مالــی  تســهیالت  از  اســتفاده   )3
بانــک ها و موسســات اعتبــاری با توهیــن اموال 
و دارایــی هــای منقــول و غیرمنقــول و ســهام 
شــرکت هــای تابعه و وابســته و ســایر روش ها.

4( ســرمایه گــذاری از طریــق خریــد و فــروش 
و پذیره نویســی ســهام شــرکت هــای تولیدی 
و خدماتــی بازرگانــی و غیــره بــرای شــرکت
5( خریــد و فــروش اوراق بهــادار برای شــرکت
6( اخذ هرگونه نمایندگی مرتبط با موضوع شرکت 
و تعیین و ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل 

و خارج از کشور
7( اخــذ موافقــت اصولــی بــه منظــور اجــرای 
طــرح هــای تولیــدی جدیــد و بــا توســعه و 
تکمیــل کارخانجــات تولیدی موجود و تشــکیل 

شــخصیت حقوقــی الزم برای انجام ایــن موضوع.
8( انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیر 
مستقیم برای تحق اهداف شرکت الزم و مفید بوده و یا 
در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.
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افزایش سرمایه بانک تجارت با هدف اصالح ساختار مالی و خروج از شمولیت ماده 
141 الیحه قانونی اصالح قانون تجارت با اکثریت آرا از ســوی سهامداران این بانک 

به تصویب رسید.
 مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک تجارت با حضور 
اکثریت سهامداران حقیقی و نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی صبح شنبه بیست و 
پنجم اسفندماه در سالن غدیر مدیریت امور اعتباری بانک تجارت برگزار شد. ریاست 
مجمع برعهده آقای عباس مرادپور بود که جنابان وحید رجبیان و نوید رفیعي تبریزي  
درمقام نظار اول و دوم و آقای محمدرضا نورمحمدي به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

در ایــن جلســه که بــه ریاســت حاجعلی رییــس هیــات مدیره ایــن بانک و 
بــا حضور نماینــدگان ســازمان بــورس و اوراق بهادار، ســازمان حسابرســی و 
بــازرس قانونــی برگزار شــد، موضــوع افزایش ســرمایه 390 درصــدی بانک 
تجــارت با رای مثبــت اکثریت صاحبان ســهام ایــن بانک به تصویب رســید.

بر اساس دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک تجارت با موضوع 
انتخاب اعضای جدید هیات مدیره نیز پس از رای گیری و 
تصویب سهامداران علی کی النی و امیر مسعود رزازان به 
عنوان اعضای جدید هیات مدیره این بانک انتخاب شدند.

دولت آبــادی مدیر عامل بانک تجارت در گزارشــی به 
مجمع اعالم کرد:  ســرمایه شــرکت بورســی تجارت 
از 45.700 میلیــارد ریــال بــه 223.926 میلیــارد 
ریــال افزایــش یافت و به ایــن ترتیب بانــک تجارت 
به بزرگترین شــرکت بورســی کشــور تبدیل شــد.

وی افزود: نماد معامالتی بانک تجارت در بازار بورس اوراق 
بهادار تهران »وتجارت« پس از بازگشــایی در فروردین 
ماه ســال 1397 تاکنون، بیــش از 174 درصد بازدهی 
داشــته است و در ماههای گذشــته به عنوان یکی از پر 

معامله ترین و با ارزش ترین سهام ها از نظر نقدشوندگی و بازده شناخته شده است.
توقف روند زیان دهی، افزایش منابع ارزان قیمت، تسریع روند فروش اموال مازاد، توجه به 
ارتقای ساختار نیروی انسانی، تولید خدمات نوین بانکی، توسعه بخش فناوری اطالعات، 
بهینه سازی شبکه شعب، فعالیت ارزی و بین المللی گسترده و سودآور و موفقیت در اجرای 
برنامه افزایش سرمایه  بانک چشم انداز روشنی را از آینده نماد »وتجارت« ساخته است. 
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
بــه مجمع عمومــي فوق العــاده صاحبان ســهام بانــک تجارت)ســهامي عام(
در اجــراي مفاد تبصــره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال 1347

1- گــزارش توجیهی مورخ 11 اســفند مــاه 1397 هیات مدیــره بانک تجارت 
)ســهامي عام( درخصــوص افزایش ســرمایه آن بانک از مبلــغ 45/700 میلیارد 
ریــال به مبلــغ 255/051 میلیارد ریــال، از محل مازاد ناشــی از تجدید ارزیابی 
امالک )زمین، ســاختمان، ســرقفلی، ســرمایه گذاریهــای بلندمــدت و اموال 
غیرمنقــول خارج از کشــور(، در اجرای مفــاد« بند )ز( تبصــره )10( ماده واحده 
قانون بودجه ســال 1397 کل کشور«، که پیوســت می باشد مورد رسیدگی این 
ســازمان قرار گرفته اســت. مســئولیت گزارش مذکور با هیات مدیره بانک است.

2- گزارش مزبور با اصالح ساختار مالی و خروج از شمول مفاد ماده 141 اصالحیه 
قانون تجارت با توجه به مزیت مالیاتی مقرر در بند )ز( تبصره )10( ماده واحده قانون 
بودجه ســال 1397 کل کشور و از محل تجدید ارزیابی زمین، ساختمان، سرقفلی، 
ســرمایه گذاری های بلندمدت و اموال غیرمنقول خارج از کشور تهیه شده است. 
همچنین توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به موارد درج شده درخصوص زمین، 
ساختمان، سرقفلی و ســرمایه گذاریهای بلند مدت گزارش مزبور جلب می نماید. 
عالوه بر این، افزایش ســرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها منجر به ورود منابع 

نقدی نمی شــود، لذا افزایش مزبور تاثیری بر درآمدو کفایت سرمایه بانک نداشته 
و موجب افزایش هزینه های اســتهالک ســنوات آتی خواهد شد. ضمنا 9 مورد از 
امالک بانک به مبلغ 1/052 میلیارد ریال در تصرف بانک نیست. مضافا آثار کاهش 
ارزش احتمالی ناشی از سرمایه گذاریها طی سنوات آتی نیز پیش بینی نشده است.
3- براســاس رســیدگي های انجام شــده، به نظر این ســازمان، با توجه به موارد 
منــدرج در بنــد 2، افزایش ســرمایه بانک در اجــرای الزامات مقــرر در بند )ز( 
تبصــره )10( ماده واحده قانون بودجه ســال 1397 کل کشــور بالمانع اســت. 
4- انجام افزایش سرمایه منوط به اخذ مجوز از مراجع ذیصالح از جمله بانک مرکزی، سازمان 
بورس و اوراق بهادار و خارج شدن از شمول ماده 141 اصالحیه قانون تجارت خواهد بود.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف ناشر .بانک تجارت سهامی عام. ،از افزایش سرمایۀ موضوع این بیانیۀ ثبت، به 

شرح زیر میباشد:
اصالح ساختار مالی، خروج از مفاد ماده 141 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون 
تجارت و بهبود نســبت هاي مالی می باشــد. با عنایت 
به اینکه نســبت زیان انباشته به ســرمایه بانک تجارت 
بر اســاس صورتهاي مالی حسابرسی شــده سال مالی 
منتهی به 1396/12/29 برابر با 213 درصد می باشــد، 
بانــک تجارت در نظــر دارد به منظور اصالح ســاختار 
مالــی و خروج از شــمول ماده 141 قانــون تجارت، از 
محــل اندوخته مازاد تجدید ارزیابــی دارایی هاي ثابت 
و ســرمایه گذاري هــا اقدام به افزایش ســرمایه نماید. 
با توجه به تجدید ارزیابی دارایی هاي ثابت و سرمایه گذاري 
هاي بانک توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستري، 
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به میزان 209.351.201 
میلیون ریال بوده که با افزوده شدن آن به سرمایه فعلی 
بانک سرمایه جدید به 255.051.201 میلیون ریال افزایش خواهد یافت و بدین ترتیب 
با لحاظ زیان انباشــته، بانک از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج خواهد گردید. 

مبلغ افزایش سرمایة پیشنهادي و محل تأمین آن 
بــا توجه به برنامۀ ارائه شــده، شــرکت بانک تجــارت در نظر دارد ســرمایۀ خود 
را از مبلغ 45/700/000 میلیـــون ریـــال بـــه مبلـــغ 255/051/201 میلیون 
ریــال، از محــل مــازاد تجدیــد ارزیابــی دارایی ها به شــرح زیــر افزایش دهد
- 209/351/201 میلیــون ریال )معادل 100 درصد( از محل اندوخته مازاد تجدید 

ارزیابی دارایی ها.
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 

افزایش سرمایۀ قبلی شرکت از مبلغ 17/500/000 میلیـــون ریـــال بـــه مبلـغ 
45/700/000میلیـون ریـال و از محـل مـازاد تجدید ارزیابی داراییهاي ثابت بوده که 
تماماً به منظور اصالح ساختار مالی صـورت گرفتـه اسـت . نتـایج حاصـل از افـزایش 
ســرمایۀ مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العــادة مورخ 1392/12/20 
تصویب شـده و در تـاریخ 1393/03/27 نـزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

با افزایش 39۰ درصدی سرمایه
بانک تجارت بزرگترین شرکت بورسی شد
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مجمع عمومــی فوق العاده شــرکت کارت اعتباري ایران کیش )ســهامی عام( مورخ 
1397/12/21 در محــل مجموعــه فرهنگــي تــالش )وزارت کار( تشــکیل گردید.

در این مجمع که با حضور 84/02 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست 
مجمع برعهده آقای  احسان مرادي بود که جنابان عبدالمجید دهقان  و سیدعلي جاللي 
نظري  بدرمقام نظار اول و دوم و آقای صادق فرامرزي  به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل 
محترم و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شرکت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش ســرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام شرکت کارت اعتباری کیش)سهامي عام(
در اجــراي مفــاد تبصره 2 مــاده 161 اصالحیــه قانون تجارت مصوب ســال 1347

1- گزارش توجیهی مورخ 7 آذر ماه 1397 هیات مدیره شــرکت کارت اعتباری کیش 
)سهامي عام( به آن مجمع، مبنی بر لزوم افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ 2/000 میلیارد 
ریال فعلی به مبلغ 2/600 میلیارد ریال )معادل 600 میلیارد ریال(، مشتمل بر ترازنامه، 
صورت های ســود و زیان و جریان وجوه نقد فرضی و یادداشت های همراه که پیوست 
می باشد، طبق استاندارد حسابرسی »رسیدگی  به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی 

این موسســه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی و 
مفروضــات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شــرکت اســت.
2- گزارش مزبــور در اجراي تبصره 2 مــاده 161اصالحیه 
قانــون تجارت و با هــدف توجیه افزایش ســرمایه از محل 
مطالبــات حال شــده و آورده نقدی ســهامداران به منظور 
گسترش فعالیت های عملیاتی و حفظ و افزایش سهم خود 
در بازار از طریق تامین تجهیزات جدید، تهیه و ارائه گردیده 
اســت. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر 
مفروضات ذهنی دربــاره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت 
تهیه شــده اســت که انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. 
در نتیجه، به اســتفاده کنندگان توجه داده می شود که این 

گزارش توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- براســاس رســیدگي به شــواهد پشــتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات 
هیات مدیره به ویژه ثبات شــرایط اقتصادی، این موسســه به مــواردی برخورد نکرده 
اســت که متقاعد شــود مفروضات مزبور، مبنایي معقول بــراي تهیه گزارش توجیهي 
فراهم نمي کند. به عالوه، به نظر این موسســه گزارش توجیهی یاد شــده براســاس 
مفروضات به گونه ای مناســب 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.
5- الزم به ذکر است، انجام افزایش سرمایه یاد شده با رعایت مبانی پیش بینی شده در اصالحیه 
قانون تجارت و پس از دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر خواهد بود.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 
افزایش سرمایۀ قبلی شــرکت از مبلغ 1/310/000 میلیون ریال به مبلغ 2/000/000 
میلیــون ریــال و از محل مطالبــات و آورده نقدي بوده که به منظــور خرید 80/000  
دســتگاه پذیرنده و خرید یک انبار بامتراژ 9/583 متــر و اعیان 2/716 متر با میانگین 
قیمــت 7/000/000 میلیون ریال صورت گرفته اســــت. نتایج حاصــــل از افزایش 
ســــرمایۀ مزبور که طی تصمیمــات مجمع عمومی فوق العادة مــورخ 1396/05/21 
تصــویب شــده و در تاریخ 1396/10/30 نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت کارت اعتباري ایران کیش سهامی عام ، از افزایش سرمایۀ موضوع این بیانیۀ 

ثبت، به شرح زیر میباشد. 
شرکت کارت اعتبار ي ایران کیش ) سهامی عام( با توجه به شرایط بازار و ماهیت فعالیت 
شرکت هاي فعال در حوزه تکنولوژي در نظر دارد تا در جهت حفظ سهم خود در بازار و افزایش 
آن، تعداد پذیرندگان فعال خود را افزایش دهد تا از این رهگذر منابع درآمدي بیشتري وارد 

شرکت نموده و سودآوري خود را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به مطالب مذکور و به منظور 
اجراي طرح تو سعه و خر ید دستگاه هاي پذیرنده جدید و نو سازي دسـتگاه هاي پذیرنده 
قدیمی، خرید صـندوق فروشـگاهی وMPOS  با در نظر گرفتن تمامی جوانب، در نظر 
دارد تا با افزایش سـرمایه از محل مطالبات و آورده نقدي سهامداران تأمین مالی نماید.

مبلغ افزایش سرمایة پیشنهادي و محل تأمین آن 
بــا توجه بــه برنامــۀ ارائــه شــده، شــرکت کارت اعتبــاري ایران کیش ســهامی 
عــام در نظــر دارد ســرمایۀ خــود را از مبلــغ 2/000/000میلیــون ریــال به مبلغ 
2/600/000میلیــون ریــال، از محــل مطالبــات و آورده نقــدي بــه افزایش دهد.

تاریخچه فعالیت شرکت 
شـــرکت کارت اعتباري ایران کیش در تاریخ 1382/01/23 بصـورت شـرکت سـهامی 
عام تاسـیس شـده و طی شـــماره 1592 و شـناسـه ملی 10861532334 در تاریخ 
1382/01/23 در اداره ثبت شــرکتها و مالکیت صنعتی کیش به ثبت رســیده است. 
در تاریــخ 1386/05/29 با دریافت مجوز از بانک مرکزي جمهوري ا ســالمی ایران به 
شــرکتهاي فعال در صنعت ارائــه دهندگان خدمــات پرداخت پیوســت و در تاریخ 
23 اســفند ماه 1390 در ســازمان بورس و اوراق بهادار)بازار دوم( پذیرفته شده است. 

چشم انداز شرکت و ریسكهاي مرتبط 
عوامل ریسك 

سرمایه گذاري در طرح مو ضوع افزایش سرمایه پیشنهادي 
و فعالیت شرکت کارت اعتباري ایران کیش ، با ریسک هاي 
با اعمیتی همراه اســت. سرمایه گذاران باید پیش از تصمیم 
گیري در خصوص افزایش ســرمایه گذاري در این شــرکت، 
عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. شرکت کارت اعتباري 
ایــران کیش به عنــوان یکی از اصلی تریــن فعاالن صنعت 
انفورماتیک در ایران طی ســال هاي اخیر همواره کوشــیده 
است با افزایش سودآوري، جانب حمایت از سهامداران خود را 
حفظ نماید اما بر این تالش همواره ریسک هایی مترتب است: 
ریسك عدم تنوع درآمدي شرکت و قوانین و مقررات : 
درآمدهاي شــرکت از یک طرف با توجه به مو ضوع فعالیت 
از تنوع زیادي برخوردار نیســت و از طرف دیگر با توجه به مقررات و ضع شــده تو سط 
بانک مرکزي و توافق نامه فی مابین شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( 
و کارت اعتبار ایران کیش می باشد. مطابق با توافق نامه مذکور درآمد شرکت به درآمد 
نصب و پشــتیبانی ابزارهــاي پذیرش و درآمد حاصل از تراکنــش آنها محدود گردیده 
البته مدیران شــرکت در تالشــند براي شــرکت منابع درآمدي جدید را ایجاد نمایند. 

ریسك تجاري و ورود رقبا:
فعالیت بانک هاي کشور در زمینه صدور انواع مد اممدآمد کارت ها و خدمات الکترونیک 
و ورود بانک ها به این حوزه، ریســک کاهش سهم از بازارو درنتیجه سودآوري شرکت را 

به همراه خواهد داشت.
ریسك صنعت : 

بــا توجه به حــوزه فعالیت شــرکت در صنعــت انفورماتیک به عنــوان یک فعالیت 
دانش محور و تکنولوژي محور باید در نظر دا شــت ســرعت پیشــرفت دانش دراین 
حــوزه بســیار باال ســت و همین امر ریســک شــرکت را افزایش می دهــد چرا که 
شــرکت می باید همواره رشــد قابل مالحظه اي در این صنعت داشــته باشد تا سهم 
بــازار خود را حفظ نموده و امکان افزایش ســهم بــازار را نیز براي خــود فراهم آورد.

افزایش سرمایه شرکت کارت اعتباری ایران کیش
با رای اکثریت  تائیدیه مجمع گرفت
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند)سهامی عام( مورخ 
1398/01/28 در محل هتل المپیک برگزار گردید. 

در این مجمع که با حضور 87/11 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای علی موحد نژاد بود، که آقای رضا رفیعا  و خانم  الهام اخالقي 
در مقام نظار اول و دوم و آقای محسن کامالن خباز به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به 1397/09/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده 129و با تقسیم سود 180 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
در ابتدای مجمع مهندس فائقی مدیرعامل موفق مجموعه به تشریح عمده فعالیت ها و عملکرد 
شرکت در سال مالی گذشته پرداخت و افزود : علی رغم تمام معضالت گریبانگیر اقتصاد 
کشور در سال 1397 ، سرمایه گذاری آتیه دماوند منطبق با اهداف و پیش بینی های خود در 
جهت سودآفرینی و ارزش آوری مستمر به سوی چشم انداز ترسیمی خود گام برداشته است.
به گفته این مدیر خوش فکر واگذاری موفق ســهام شــرکت الستیک پارس براساس 
مصوبات مجمع ســال 1396 ؛ رشد 45درصدی سود حاصل از خرید و فروش معامالت 
پرتفوی؛ حفظ و رشد روند تولید در شرکتهای تابعه برغم شرایط دشوار؛ کسب موافقت 
اولیه سهامدار عمده جهت افزایش سرمایه در سال 1398؛ تثبیت مالکیت بر سهام  سه 
شرکت ریسندگی، حوله و بلوچین و مخمل پوشش از اهم دستاوردهای شرکت در سال 

مالی گذشته بوده است.
مهندس فائقی که از مدیران برجسته  بازار سرمایه و مدیران طراز اول کشور می باشد در ادامه 
و پیرامون ساماندهی و واگذاری شرکت های تابعه اضافه کرد: در شرکت الستیک سازی 
ضمن تعمیرات فرعی خطوط تولید و باالنس ظرفیت توانستیم در الستیک بایاس سنگین 
علیرغم رقابت شدید در این حوزه سهم بازار خود را حفظ نموده و بعد اقدام واگذاری به 
بخش خصوصی نماییم که این مهم به خوبی انجام گرفت. به گفته وی تبدیل زیان عملیاتی 
7/5 میلیاردی سال 96 شرکت صنایع نخ خمین به سود 12 میلیاردی در سال 97، اخذ 
بخشودگی جرائم بیمه و پرداخت بدهی سنواتی با توجه به مذاکرات فشرده و رایزنی های 
گسترده ای که صورت پذیرفت و البته رفع مشکل تامین مواد اولیه و حفظ تولید ماهیانه 
40 تن با تمام مشکالت از دیگر دستاوردهای نتایج تدبیر مدیران این شرکت بوده است.

پیگیری رفع موانع انتقال عرصه و اعیان مزایده شــرکتهای نساجی غرب و فرش غرب، 
دریافت حکم قطعی دادگاه مبتنی بر تثبیت مالکیت در سهام شرکت های ریسندگی، 
حوله - بلوچین و مخمل پوشــش؛ راه اندازی سالن های چله کشی و بافندگی و تولید 
مستمر پارچه در کارخانجات پوشش ، بررسی راهکار انتقال کارخانه به شهرک صنعتی 
جهت آزادســازی داراییها و فروش آنهــا؛ افزایش قیمت خدمــات کارمزدی و فروش 
محصوالت تولیدی؛ تقســیط بدهی بیمه و حذف جرایم متعلقه در شرکت ریسندگی 
و بافندگی فومنات و تحصیل ســود خالص 13 میلیارد ریالی در ســال مالی منتهی به 
97/6/31؛ اســتهالک کامل زیان انباشته و تقسیم سود بعد از 20 سال توقف فعالیت؛ 
پیگیــری و تعیین تکلیف حقوق دولتی معادن ســیلیس و ... از مهمترین فعالیت های 
دســت اندرکاران این مجموعه پرافتخار برای افزایش بهره وری و راندمان کاری شرکت 
در طی ســال مالی مورد گزارش بوده است. در یک کالم میتوان اذعات داشت که تمام 
ســعی مدیریت ارشــد و اعضای هیات مدیره براین اصل استوار بود که این تنوع کارها، 
حجم فعالیت ها و واگذاری های شرکت های تابعه و زیر مجموعه با رعایت دقیق صرفه و 

صالح شرکت و ذینفعان صورت پذیرفته است  که نتایج درخشان این تصمیم ها در تراز 
و صورتهای مالی گروه سرمایه گذاری البرز  بخوبی قابل مشاهده و رصد می باشد. سعید 
فائقی که از مدیران خوش نام کشور است و دارای پیشینه مدیریت در عرصه های صنعتی 
و مالی می باشد، معاونت نوسازی و بهره برداری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، 
معاونت سازمان تربیت بدنی و مدیرعاملی شرکت پست ایران به چشم می خورد وقابل 
ذکر که انتصاب افراد با تخصص و سوابق اجرایی متعدد در مجموعه هیات مدیره شرکت 
ســرمایه گذاری آتیه دماوند موجب رشد و اعتالی فنی و علمی شرکت و گامی بلند در 
جهت اجرایی شدن سیاستهای بانک صنعت و معدن به سمت فعالیتهای مولد و خروج از 
بنگاهداری بوده است که بحمدهلل نتایج بسیار خوب و موفقی در پیامد خود داشته است.

بنا به اعالم مهندس فائقی با تدبیر و درایت سکانداران ومدیران ارشد مجموعه و نگاه مثبت 
و حمایتی  سهامداران عمده ،گروه سرمایه گذاری البرز توانست با ساماندهی و واگذاری 
های منطقی و صحیح شرکت های مورد نظر که زیان انباشته ای را در سالهای گذشته به 
شرکت اصلی تحمیل کرده بودند چاره سازی کرده و در کنار افزایش فعالیت ها در شرکت 
های دیگر سود افرین از حجم زیان کاسته و در جهت سودآوری گام های مثبتی بردارد.

این تدابیر و تصمیمهای مدیران ارشــد درفرایند ها و فعالیت ها درکنار ســود عملیاتی 
مناسب سال مالی مورد گزارش باعث شد نتایج و آمار بسیار چشمگیری را در ترازها شاهد 
باشــیم به طوری که بدهی ها 33 درصد کاهش و با کسب سود 1/318/923 میلیاردی 
شرکت توانست رکورد رشد 15 درصدی سود خالص را نسبت به سال قبلی حاصل سازد.
رشــد 45 درصد سود حاصل از خرید و فروش معامالت پرتفوی؛ رشد 370 درصد سود 
حاصل خرید و فروش معامالت پرتفوی غیرمدیریتی؛ رشد 9 درصد سود سرمایه گذاری های 
بورسی؛ رشد 83 درصد سود سهام سرمایه گذاری های بورسی در پرتفوی غیرمدیریتی؛ 
افزایش تنوع و بهبود کیفی در سبد سهام: - وابستگی ارزشی به شیران از 72 درصد به 
67 درصد؛ وابستگی درآمدی به شیران از 77 درصد به 61 درصد و واگذاری موفق بلوک 
سهام وبیمه با سود 93 درصدی از دیگر سرفصل های ممتاز اعالمی کسب شده توسط 
مدیران خدوم شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند بود که به سمع و نظر سهامداران خشنود 
و خوشحال این شرکت رسید که با استقبال مجمع نشینان از این موفقیت ها همراه بود.

درخصوص فروش بلوک شــیران نیز مرد شــماره یک مالی شــرکت و معمار مالیه در 
مجمع اعالم داشــت ؛ شــیران که مالکیت 49 درصدی اش در اختیار بانک صنعت و 
معدن اســت و مالکیت 28 درصدی اش در اختیار واتی می باشــد قرار اســت در اوایل 
اردیبهشت به قیمت 1006 تومان به فروش رود. در این خصوص با افرادی مذاکره شده 
اســت. حدود 280 تومان به ازای هر ســهم ســود حاصل از فروش شیران است که به 
واتی تعلق دارد. پس از فروش ان الویت با ســرمایه گذاری در بازار ســرمایه می باشــد.

شــایان ذکر است شرکت ســرمایه گذاری آتیه دماوند با یک جهش سوداوری مناسب 
در 3 ماهه منتهی به اســفند 97 برای هر ســهم 40 ریال ســود محقق کرد در حالی 
کــه »واتی« در مدت مشــابه ســال قبل 21 ریال ســود برای هر ســهم شناســایی 
کــرده بود. علــت اصلی افزایش 93 درصدی ســود در ســال 97 نســبت به 3 ماهه 
مشــابه قبل را می توان ناشــی از رشــد 86 درصــدی درآمدهای عملیاتی دانســت.

پیام هیات مدیره
سال مالی جاری متأثر از مجموعه عوامل اقتصاد و سیاسی، سالی پر از فراز و نشیب بود. 
در بحث اقتصاد جهانی اکثریت کامودیتی ها پس از رشد قابل مالحظه در سال گذشته 
با افت قیمت مواجه بودند. نفت که در ابتدای دوره در سطح 62 دالر بود، پس از رسیدن 
به ســطح 81 دالر با افت قابل مالحظه به ســطح 54 دالر رسید. با توجه به پیوستگی 

نشان عالی شایستگی و برترین مدیریت در توسعه صنایع ملی و اشتغالزایی 
جهش سود آوری و رشد سود عملیاتی در گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند

تقسیم سود ۱8۰ریالی به ازای هر سهم
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قیمت محصوالت شــیمیائی با نفت، بسیاری از محصوالت شیمیائی نیز در این دوره با 
افت قیمت همراه بودند. برای مثال متانول از قیمت 410 دالر در اواخر ســال 2017 به 
265 دالر در اواخر ســال 2018 رســید. در این بین قیمت فلزات نیز با افت قابل توجه 
همراه بود و مس از ســطح 7/200 دالر به 5/900 دالر رســید. همراه با این تغییرات در 
سطح اقتصادی جهانی در عرصه سیاسی نیز شاهد خروج طرف آمریکایی از معاهده برجام 
بودیم. خروج آمریکا از برجام در نقش تکانه ای قوی ظاهر شــد که همراه با تنش های 
سیاسی و رشد قابل توجه نقدینگی در سال های قبل موجبات رشد قابل توجه نرخ ارز 
را فراهم کرد. ماهیت کاال محور بورس ایران و تأثیر قابل توجه قیمت های جهانی و نرخ 
ارز بر رشد فروش شرکت های بورسی و در نتیجه رشد سودآوری این شرکت ها سبب 
شد که بازار سرمایه به ویژه در نیمه ی اول سال 97 مورد توجه قرار گیرد. طی این دوره 
حجم و ارزش معامالت بورس تهران نســبت به دوره مشــابه سال قبل، به ترتیب 128 
و 185 درصد رشــد کرد و شــاخص کل بورس تهران با رشد قابل توجه ای روبرو شد.
مهمتریــن وظایــف و مأموریــت هــای شــرکت بشــرح مــوارد زیــر اســت
1- مأموریــت این شــرکت در ابتدای تاســیس، اصالح ســاختار شــرکتهای تابعه و 
واگذاری آنها بوده اســت که در طی چند سال گذشته ماموریت های جدیدی به شرح 
بندهای ذیل به فعالیت های شــرکت گروه ســرمایه گذاری آتیه دماوند اضافه گردید.
2- ســرمایه گذاری و مشــارکت در حوزه خدمات مالی، حوزه صنعت و معدن شــامل 
زنجیــره تولیــد فوالد و مس، حوزه انرژی شــامل انرژی های نو و فنــاوری های نوین 
نفت و گاز و پتروشــیمی و در زمینه های صنایع مواد شــیمیایی، واســطه گری مالی، 
الســتیک سازی و نســاجی با هدف سودآوری و جلب رضایت ســهامداران و ذینفعان 
3- نظــارت بر نحوه عملکرد شــرکتهای تابعه در راســتای مرتفع نمودن مشــکالت 
شــرکتها و بهبــود وضعیــت شــرکتهای مذکــور از لحــاظ مدیریــت و بازدهــی
4- اصالح ساختار شرکتهای تابعه از طریق اعطای تسهیالت به منظور آماده سازی آنها 

برای واگذاری به بخش خصوصی
5- بهبود مدیریت منابع انســانی افزایش کارآیی و تالش جهت ارتقاء و تعالی شــرکت 
6- تــالش در راســتای کســب ســودآوری بیشــتر از ســرمایه گذاریهای بورســی

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

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

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

1- نشــان زریــن پربازده تریــن و ســودآورترین شــرکت از ســومین اجــالس 
مشــترک توســعه کیفیت حمل و نقل ، ســاختمان، راه و شهرســازی ســال 1395

2- نشان عالی شایستگی و برترین مدیریت در توسعه صنایع ملی و اشتغالزایی از سومین 
اجالس مشــترک توســعه کیفیت حمل و نقل، ســاختمان، راه و شهرسازی سال 95
3- گواهینامه استاندارد و جایزه بین الملل )BSC-investment( معتبرترین و برترین 

شرکت سرمایه گذاری از سوی کشور آلمان سال 1395
4- دریافت نشان عالی مدیریت در سال 1394

5- دریافت دومین نشان عالی مدیریت در سال 1395
6- کسب رتبه اول از نظر شاخص فروش در بین شرکتهای گروه الستیک و پالستیک در 

سال 94 براساس ارزیابی 100 شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی
برنامه ها و چشم انداز شرکت برای سال مالی آتی

با توجه به وضعیت صنعت و شــرایط اقتصادی کشــور و همچنین با توجه به صنعت 
سرمایه گذاری و با پیش بینی وضعیت سال مالی آتی، مهمترین اهداف و اقدامات مرتبط 
با برنامه ها و چشــم انداز شرکت در ســال مالی آتی بشرح ذیل پیش بینی می گردد:

1- اصالح ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری غیرمدیریتی شرکت
2- کسب درآمد از پرتفوی سرمایه گذاری غیرمدیریتی شرکت

3- تعریف و اجرای حداقل پروژه توسعه ای در حوزه انرژی
4- تکمیل مطالعات و اخذ مجوز برای اراضی پارسیلون

5- ادامه فعالیت برای اخذ مجوز احداث پار لجستیک در اراضی فراسا
6- احیاء اراضی شرکت صنایع پوشش

7- طرح تاسیس منطقه ویژه اقتصادی خدمات و صنایع نوین ساختمانی فراسا

8- ادامه فعالیت در ارتباط با اصالح ســاختار مالی شــرکتهای تابعه در راستای آماده 
سازی شرکتهای باقیمانده جهت واگذاری آنها به بخش خصوصی شامل شرکتهای زیر:

)ITMC( کارخانجات مخابراتی ایران -
- شرکت ریسندگی خاور

- شرکت صنایع نخ خمین
- شرکت ریسندگی و بافندگی فومنات

9- تعییــن تکلیف پرونــده های مطالباتی مربوط به شــرکتهای واگذار شــده قبلی
10- برنامه ریزی و مدیریت منابع انســانی در راســتای آموزش و ارتقای نیروی انسانی
11- برنامه ریزی و برگزاری جلســات کارشناسی جهت اجرای افزایش سرمایه از محل 

سود انباشته در سال مالی آتی
مروری بر عملكرد و دستاوردهای مهم شرکت

مهمترین وجوه عملکرد گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند در تورس تهران طی 3 سال اخیر 
را می توان چنین خالصه کرد:

- اخذ مجوز از سهامدار عمده جهت انجام افزایش سرمایه در سال 1398 از مبلغ 4/500 
میلیارد ریال به مبلغ 6/000 میلیارد ریال از محل سود انباشته و با هدف جبران سرمایه 
گذاری انجام شده در سال های گذشته. هدف اصلی از این افزایش سرمایه بهبود ساختار مالی 
شرکت و جلوگیری از خروج نقدینگی و افزایش نقدینگی و سرمایه گذاری های شرک است

- آمــاده ســازی زیر ســاخت های الزم جهت پذیرش ســهام شــرکت ریســندگی 
خــاور در فرابــورس و واگــذاری ســهام شــرکت مذکــور از طریــق فرابــورس
- انجام اقدامات ذیل به منظور آماده سازی شرکتهای تابعه جهت واگذاری به بخش خصوصی:

1- اصالح ساختار ترازنامه از طریق انتقال مطالبات شرکت مادر به حساب سرمایه)افزایش 
سرمایه از محل مطالبات( و تجدید ارزیابی زمین جهت خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت.
2- پیگیری و تعیین تکلیف بدهی های معوق به سازمان های تامین اجتماعی و امور مالیاتی.
3- ارزیابی سهام و انتشار چندین نوب آگهی مزایده در خصوص واگذاری شرکتهای تابعه.

4- واگذاری سهام شرکت های صنایع نخ خمین و شرکت ریسندگی و بافندگی فومنات در 
دستور کار شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند قرار دارد. شرکت صنایع نخ خمین با ارزش 
حدود 380 میلیارد ریال در مرحله ارزیابی خریداران بالقوه و ارزیابی اهلیت خریداران می 
باشد. همچنین واگذاری سهام شرکت ریسندگی و بافندگی فومنات در مرحله مزایده بوده 
و سهام شرکت ریسندگی خاور به زودی از طریق فرابورس در بازار سرمایه عرضه میشود. 
- واگذاری 96/387 درصد از ســهام شــرکت الســتیک پارس بــه بخش خصوصی. 
هر چند ســود شناســایی شــده مبلغ قابل توجهی نمی باشــد، لیکن از چند زاویه 
فــروش الســتیک پارس بــرای ایــن شــرکت ارزش افزوده ایجــاد خواهــد نمود:

1- مالکیت 83 درصد ســهام در اختیار شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند، دارای 
پرونــده حقوقی بوده که این موضوع یکی از پرونده های حقوقی اصلی و از چالش های 
شرکت به شــمار می رود که در گزارشات ساالنه حسابرســی مورد تاکید حسابرسان 
شرکت قرار می گرفت ، که با واگذاری انجام شده خوشبختانه این چالش مرتفع گردید.

2- شــرکت مذکــور جزو شــرکت هــای فرعی زیــان ده گــروه ســرمایه گذاری 
آتیــه دماونــد بوده و عملکــرد آن اثر منفی بر ســود و زیان تلفیقی داشــته اســت

3-  فروش سهام شرکت مذکور موجب ایجاد سود تحقق یافته به مبلغ 137 میلیارد ریال شده است . 
4- با توجه به اینکه سهام شرک الستیک پارس به صورت اقساطی به فروش رسیده است 
، درآمد کارمزد سنوات آتی به مبلغ 352 میلیارد ریال در دفاتر ثبت شده است که پس از 
وصول اسناد دریافتنی، در سال های آتی تاثیر مثبتی بر سود و زیان شرکت خواهد داشت

5- شــرکت گروه ســرمایه گــذاری آتیه دماونــد هرســاله بابت تأمین مــواد اولیه 
و پرداخــت حقــوق ودســتمزد کارکنان شــرکت الســتیک پــارس مبالغــی را به 
عنــوان تســهیالت به شــرکت مذکــور پرداخت مــی نمود کــه با فروش ســهام 
شــرکت مذکــور خروج منافــع اقتصادی آتــی از شــرکت اصلی کاهش مــی یابد.

6- با فروش ســهام شــرکت الســتیک پارس مطالبات ســنواتی بالغ بر 836 میلیارد 
ریــال )به صــورت واریز نقدی بــه مبلــغ 142 میلیارد ریــال، دریافــت به صورت 
اســناد دریافتنــی به مبلغ 302 میلیــارد ریــال و در قالب افزایش ســرمایه از محل 
مطالبــات به مبلــغ 392 میلیــارد ریــال( وصول و تعییــن تکلیف گردیده اســت

انتقــال ســهام ســه شــرکت شــرکت  بابــت  7- اخــذ رای نهایــی از دادگاه 
شــرکت  بــه  پوشــش  مخمــل  و  بلوجیــن  و  حولــه  پوشــش،  ریســندگی 
اقمــاری گــروه ســرمایه گــذاری آتیــه دماوند )شــرکت آســیا بافت بیســتون( .



| پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  100 | فروردین   مــاه  1398

مجمــع عمومــی فوق العاده شــرکت پتروشــیمی فارابی)ســهامی عــام( مورخ 
1397/12/25 در محل مجموعه سالن های همایش صدرا سالن الله تشکیل گردید.
در این مجمع که با حضور 81/39 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع 
برعهده آقای رضا توکلي بنییزي  بود که جنابان جعفر جبارزاده تبریزي و احمد محمدي 
درمقام نظار اول و دوم و آقای محمدرضا علیمردان  به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

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

به گفته مهندس علیمردان این افزایش سرمایه  از مبلغ 150000000000 ریال به 
مبلغ 2630463000000 ریال منقسم به 2630463000 سهم 1000 ریالی با نام 
عادی از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای  شرکت صورت می پذیرد که به این ترتیب 
دستیابی به اهداف کوتاه مدت -میان مدت و بلند مدت مدیریت ارشد میسر خواهد بود. 
مدیر مدبر و فرهیخته مجموعه کوتاه زمانی است در مسند مدیر عاملی پتروشیمی فارابی 
حضور داشته و توانسته با درک صحیح از تهدیدها و فرصت های صنعت پتروشیمی 
و با تکیه بر توان داخلی ارکان مجموعه و البته برگزاری نشست ها و انجام رایزنی ها با 
مقامات باال دستی ،موجی از نشاط و پویایی را در این شرکت قدیمی تجلی سازد.اتخاذ 
تدابیر مدیریتی موفق چه در زمینه  تامین خوراک ،بازاریابی  وبازارسازی،ارتقای کیفیت 
محصوالت و تبیین راهکارهای موفق فروش باعث گردیده بیش از بیش برای ذینفعان 
پتروشیمی فارابی این باور پررنگ تر گردد که این ققنوس دوباره بال خواهد گشود.به 
گفته مهندس محمدرضا علیمردان تاثیر افزایش سرمایه بر سودآوری شرکت با توجه 
به آنکه افزایش سرمایه مذکور صرفا از محل مازاد تجدید ارزیابی صورت می گیرد و به 
صورت مستقیم منجر به ورود وجه نقد جدید به شرکت نخواهد شد، به بهبود ساختار 
مالی شرکت کمک شایانی خواهد کرد.به گفته سکاندار شرکت با توجه به آنکه شرکت 
در دوره های مالی اخیر علی رغم امکان تولید و فروش مناسب با کمبود مواد اولیه و 
کمبود سرمایه در گردش مواجه بوده است که با بهبود نسبت بدهی به حقوق صاحبان 
سهام از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها، امکان استفاده از تسهیالت بانکی و استفاده 
از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه به منظور حل مشکل سرمایه در گردش تا حدود 
فراوانی فراهم می گردد. و همچنین این تسهیالت می تواند در زمینه بهسازی و ایمن 

سازی 5 مخزن شرکت مورد استفاده قرار گیرد و کمبود وجه نقد شرکت که منجر 
به عدم تکمیل دو مخزن 7200 تنی در دســت ساخت شده است را برطرف نماید . 
 مدیر خوش فکر مجموعه در بخش  دیگری از صحبت های خود و پیرامون پیش بینی 
تولید و نرخ فروش محصوالت برای سال 1398 گفت: مطابق با آمار قطعی، شرکت 
تا پایان آذر ماه ســال جاری و با حمایت ســهامدار عمده و تامین بخشی از سرمایه 
گردش توسط آن مجموعه توانسته است 2404 تن دی اکتیل فتاالت و 8/560 تن 
انیدرید فتاالت تولید کند و برآورد می گردد تا با توجه به وضعیت نقدینگی و تغییرات 
قیمت مواد اولیه در ســه ماه پایانی در حدود 3000 تن محصول دیگر تولید نماید. 

مفروضات تولید و فروش در صورت عدم انجام افزایش سرمایه

قیمت واحد تولید )تن(محصول
فورش )ریال(

فروش 
کل)میلیون ریال(

11/000110/000/0001/210/000انیدرید فتالیك

3/000135/000/000405/000دی اکتیل فتاالت

14/0001/615/000جمع

به گفته مهندس علیمردان باتوجه به وجود ظرفیت خالی در مجموعه پتروشــیمی 
فارابی و همچنین وجود بازار مناسب فروش چنانچه با تجدید ارزیابی دارایی ها و بهبود 
نسبت های بدهی امکان استفاده از تسهیالت بانکی برای مجموعه فراهم گردد شرایط 
برای افزایش ظرفیت تولید تا میزان پیش بینی و برآورد شــده وجود خواهد داشت. 
افزایــش صــادرات تا 40 درصد حجم تولید با توجه بــه کیفیت عالی محصوالت و 
برند خوشــنام پتروشیمی فارابی،حرکت به ســمت تولید دو برابری محصول با در 
نظر گرفتن نحوه تامین خوراک و مــواد اولیه ،برنامه ریزی جهت فرایندهای بهینه 
ســازی تولید،اهتمام ویژه به امر ایمنی  وســالمت کارکنان و حفظ محیط زیست ، 
جایگزینی تسهیالت  سود باال با تسهیالت بهره مناسب  و همچنین درایت سکاندار 
جدید برای عقد قراردادهای جدید و مناســب از اخبار و دســتاوردهایی بود که در 
مجمع به اطالع سهامداران رسید و مورد استقبال فراوان مجمع نشینان قرار گرفت. 

طرحی نو درافتاد 
سکانداری مهندس علیمردان برای رسیدن به ساحل آرامش و تجلی فردایی روشن

پتروشیمی فارابی در راه تعالی سازمانی

لج
 خ
دی

مه

استمرار تولید با کیفیت محصوالت ، بهره برداري بهینه تر از پتانسیل ها و توجه جدي به امر صادرات در 
پتروشیمي فارابي از رئوس برنامه هاي آتي مدیریت شرکت مي باشد .
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جناب رشــادی مرد شماره یک مالی شــرکت  ومعمار خوش نقش تراز و عملکرد 
مجموعه نیز در حاشــیه مجمع پیرامون پیش بینی افزایش درامدها حاصل از اجاره 
مخزن های شــرکت گفت: شــرکت در حال حاضر 5 مخزن آماده بهره برداری دارد 
که برآورد می گردد از ابتدای تابســتان ســال 98 امکان اجاره آنها فراهم می گردد.

همچنین دو مخزن 7/200 تنی شــرکت نیز با تزریق منابع از نیمه دوم ســال 98 
قابلیت بهره برداری و درآمد زایی خواهند داشــت. گفتنی اســت با توجه به شرایط 
خاص کشــور و امکان عــدم فروش صادراتی برای برخی از شــرکت های حاضر در 
منطقه، مخازن پتروشــیمی فارابی مورد توجه جدی و ویژه شرکت هایی که مجبور 
به نگهداری محصوالت خود تا فراهم شدن شرایط فروش هستند، قرار گرفته است. 
در پایان می توان سخنان جناب دکتر توکلی رئیس مجمع را من باب طرحی نو که 
در پتروشــیمی فارابی در افتاده است بیان داشت. به گفته رئیس مجمع نگاه مثبت 
مدیریت برای تامین خوراک مستمر در جهت روشن نگاه داشتن چراغ تولید پتروشیمی 
فارابی و اخذ قراردادهای شــناور از لحاظ تعیین قیمت که متاثر از شرایط پیرامون و 
به طور شفاف توانسته اســت تحولی شگرف در مجموعه تجلی سازد و پیش بینی 
می شــود با توجه به افزایش قیمتی که برای نفت و فروش محصوالت و ایضا اجاره 
مخازن پیش بینی شده اســت روزهای روشن پُر از موفقیت در پیش روی ذینفعان 
ایــن مجموعه با اعتبار جهانی گردد. صــادرات 1470 تن محصول بعد از یک توقف 
یک ســاله، مذاکرات و اخذ توافقات اولیه برای فروش محصوالت به خریداران ترکیه 
و خارجی دیگر، مذاکرات فشرده و رایزنی جهت تهیه و تامین خوراک از طریق تهاتر 
و ... از دیگر رویکردهایی بودند که به گفته جناب جبار زاده ناظر مجمع باعث شــده 
است سهامداران عمده با قدرت از برنامه های مدون این مدیریت کاربلد حمایت نماید.

اجازه می خواهیم از لطف و حمایت مدیران ارشد شرکت و عنایت مدیر آی تی سرکار 
خانم روشن و بچه های خوب روابط عمومی و امور سهام که به گرمی پذیرای اهل مطبوع 

بوده و ما را در تهیه و تنظیم گزارش یاری رساندند نهایت قدردانی و تشکررا داشته باشیم.  
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش 
ســرمایه به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت پتروشیمی 

فارابی)سهامي عام(
در اجــراي مفاد تبصره 2 مــاده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال 1347

1- گزارش توجیهی مورخ 1397/11/9 هیات مدیره شــرکت پتروشــیمی فارابی 
)سهامي عام( درخصوص افزایش ســرمایه آن شرکت از مبلغ 150 میلیارد ریال به 
مبلغ 3/130/288 میلیون ریال از محل مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت 
مشــهود و در اجرای مفاد بند »ز« تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه ســال 1397 
کل کشــور مصوب 1396/12/20 مجلس شورای اســالمی به همراه صورت سود و 
زیان پیش بینی شده جهت سالهای 1397 و 1398، طبق استانداردهای حسابرسی 
رسیدگی به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت 
گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شــرکت اســت.
2- گــزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیــه قانون تجارت و با هدف 
توجیه افزایش ســرمایه شــرکت از محل 2/980/288 میلیون ریــال مازاد تجدید 
ارزیابی داراییهای ثابت مســتند به گزارش کارشناســان رســمی دادگستری تهیه 
شــده اســت. به موجب مندرجات گزارش مزبور، طبقات وســایط نقلیه و اثاثیه و 
منصوبات مــورد تجدید ارزیابی قــرار نگرفته و افزایش ســرمایه به منظور اصالح 
ســاختار مالی جهت خروج از شــمول ماده 141 اصالحیه قانون تجارت و استفاده 
از معافیت مالیاتی مقرر در قانون مذکور تهیه گردیده اســت. ضمن آنکه داراییهای 

تجدید ارزیابی شــده طی 5 ســال اخیر مــورد تجدید ارزیابی قار نگرفته اســت.
3- براســاس رســیدگي های انجام شــده، به نظر این موسســه ، افزایش سرمایه 
شــرکت با توجه به الزامــات مقرر در بند »ز« تبصره 10 مــاده واحده قانون بودجه 
ســال 1397 کل کشور مصوب 1396/12/20 مجلس شورای اسالمی بالمانع است.
4- در گزارش توجیهی افزایش ســرمایه، ورود وجه نقد به منظور بهبود سرمایه در 
گردش شــرکت، صرفا از طریق اصالح ســاختار مالی و امکان استفاده از تسهیالت 
مالی ذکر گردیده و افزایش ســود ســالهای آتی با ایجاد امکان اجازه مخازن شرکت 
برآورد گردیده که طی سالهای اخیر مورد اجاره قرار نگرفته است. همچنین ترازنامه 
و صورت جریان وجه نقد آتی شــرکت نیز در گزارش توجیهی ارائه نشــده اســت.  
5- گزارش توجیهی مزبور، طی جلسه مورخ 1397/11/9 هیات مدیره تصویب گردیده، 
ضمن آنکه مفاد صورتجلسه مزبور و نیز گزارش توجیهی ارائه شده به این موسسه توسط 2 
نفر از اعضاء هیات مدیره که نمایندگان حقیقی خود را معرفی ننموده اند، امضاء نشده است.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت پتروشیمی فارابی) سهامی عام(، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، 

به شرح زیر می باشد. 
هدف شرکت پتروشیمی فارابی از افزایش سرمایه موضوع این گزارش، اصالح ساختار 
مالی شرکت از طریق افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها می باشد. 
شــرکت پترو شــیمی فارابی قصد دارد به منظور خروج از ماده 141 قانون تجارت 
و با اســتناد به بند ز تبصره 10 قانون بودجه ســال 1397 کل کشــور و آئین نامه 
اجرایــی آن و همچنین ماده 17 قانون حداکثر اســتفاده از توان تولیدی و خدماتی 
در تامین نیازهای کشــور و آیین نامه اجرایی آن، موضوع مصوبه شــماره 90836/

ق48793-ه مــورخ 1392/04/18 هیــات وزیــران افزایش ســرمایه از محل مازاد 
تجدید ارزیابی دارائی ها شــامل زمین و ســاختمان ها و ماشین آالت و تاسیسات و 

تجهیزات شــرکت را به منظور خروج از شــمولیت ماده 141 قانون تجارت به انجام 
رساند. با توجه به متن آیین نامه مذکور بنگاه های اقتصادی که طی پنج سال اخیر 
اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات 
قانونــی و مفاد این آیین نامه دارایی های خود را تجدیــد ارزیابی نمایند و مازاد حا 
صل از آن را به حســاب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود. 

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
افزایش ســرمایه قبلی شــرکت از مبلغ 50/000 میلیون ریال بــه مبلغ 150/000 
میلیــون ریال و از محــل مطالبات و آورده نقــدی بوده که به منظــور احداث دو 
مخــزن 7/200 تنی صورت گرفته ا ســت. نتایج حاصل از افزایش ســرمایه مزبور 
که طــی تصمیمات مجمع عمومــی فوق العــاده مــورخ 1393/04/01 تصویب 
شــده و در تاریخ 1394/03/25 نزد مرجع ثبت شــرکتها به ثبت ر ســیده است. 

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن
با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت پتروشیمی فارابی در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ 
150/000 میلیون ریال به مبلغ 3/130/288 میلیون ریال، از محل مازاد تجدید ارزیابی 

دارایی ها به شرح  زیر افزایش دهد.
- 2/980/288 میلیــون ریال )معــادل 1987 درصد( از محل اندوخته مازاد تجدید 

ارزیابی دارایی ها.
برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

در صورت عدم انجام افزایش سرمایه تصمیم گیری در خصوص اقدامات عملی قابل انجام 
به منظور خروج از شمولیت ماده141  قانون تجارت در اختیار مجمع شرکت خواهد بود.
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان شمال )سهامی عام( مورخ 1397/12/25 
در محل هتل بزرگ ارم تشــکیل گردید. در این مجمع کــه با حضور 78/66 درصد 
ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق 
بهادار، حســابرس و بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمــع برعهده آقای 
محمدعلي احمدزاداصل بود، که جنابان رضا اســماعیلي و حمیــد قهاري در مقام 
نظــار اول و دوم و آقای امیرعلي کمالي نژاد  به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به 1397/09/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده 129 با تقسیم سود 140 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

در ابتدای مجمع گزارش تصویری جامع از فعالیت و وضعیت عمومی شرکت در سال 
97 برای ســهامداران پخش گردید. سپس آقای علی اکبر صفریان نودهی مدیرعامل 
شرکت سیمان شمال با حضور در جایگاه، ضمن خوشامدگویی به اعضای هیات رییسه 
و ســهامداران گزارش آماری و تحلیلی مبسوط را بصورت پاورپوینت ارایه نمود. آنگاه 
حسابرس و بازرس قانونی گزارش عملکرد مالی شرکت در سال مالی منتهی به 30 آذر 97 
را قرائت و ابهامات و سواالت مطرح شده در گزارش توسط آقای مهندس صفریان پاسخ 

گفته شد. به گفته این مدیر توانمند وشناخته شده صنعت 
کانی کشور ،شرکت سیمان شمال به عنوان یکی از شرکتهای 
کهن و پیشگام در صنعت سیمان کشور با بیش از 64 سال 
قدمت اولین تولیدکننده سیمان سفید در ایران و خاورمیانه 
بوده و با دارابودن  سه خط تولید با ظرفیت 4000 تن سیمان 
خاکستری در روز فعالیت می نماید. مهنس صفریان در بخشی 
دیگر ازگزارش خود با تببین این نکته که فعالیت شرکت بر 
پایه نقشه مهندسی رسم شده و کار و تالش متعهدانه همه 
همکاران و مدیران و با همت و همدلی، تالش مضاعف صورت 
میپذیرد افزود: درخشش شرکت سیمان شمال در سال 97 
و ارایــه کارنامه قابل قبول با عنایت به فــراز و فرود و وجود 
موانع و چالش ها در صنعت سیمان کشور برگ زرین خدمتی 
بود که درســایه تالش خستگی ناپذیر کلیه کارکنان  آنهم 
درسالی که دیگر شرکتهای سیمانی نتوانستند به نصف پیش 

بینی های خود برسند ما توانستیم به این مهم دست یابیم. تدوین سند راهبردی و برنامه 
ریزی استراتژیک برای اولین بار در تاریخ 64 ساله شرکت و همچنین تصویب افزایش 
سرمایه ،ارایه واجرای برنامه هایی جهت بهینه سازی امور و باال بردن راندمان کاری از 
دیگر اتفاقات خوش و خبرهای خوبی بود که در سال مالی گذشته به اطالع ذینفعان 
رسید. صد البته تسویه مالیات عملکرد، ارزش افزوده، حقوق و تکلیفی سالهای 92 الی 96

تسویه بیمه تامین اجتماعی سالهای 91 الی 96
تســویه تســهیالت مالــی دریافتــی از بانــک ملی مربوط به ســنوات گذشــته
کاهش نسبت بهای تمام شده به فروش از 93 درصد در سال 94 به 70 درصد در سال 97

وصول مطالبات راکد و سنواتی به میزان 75 میلیارد ریال
فروش بخشی از دارایی های غیر مولد و... نیز از شاهکارهای بخش مالی و مدیر پاکدستی 
میباشدکه شفافیت حسابهایش بین بازرسان و حسابرسان زبانزد خاص و عام است  . 

دست مریزاد و خدا قوت.
اهم برنامه های پیش بینی شــده در ســال مالی قبل که در سال 1397 با توجه به 
موانع و مشــکالت موجود قابل پیش بینی محقق شــده است بشرح ذیل می باشد.
شــده بینــی  پیــش   EPS بــه  دســتیابی  و  مصــوب  بودجــه  تحقــق 

شــروع پروژه EPC )بهینه ســازی، افزایش ظرفیت و تبدیل سیستم تر به خشک 
خط 1 ســیمان ســفید( با هزینــه ای معادل 88 میلیــارد ریــال و ظرفیت 150 
تــن در روز، که مقدمــه ای برای احیا واحد 2، ظرفیت 200 تــن در روز خواهد بود.

در حوزه انرژی ضمن کاهش مصارف حامل های انرژی در مقایسه با سال 96، از تشویقات 
مربوطه بالغ بر یک میلیارد تومان بهره مند شدیم. ضمنا در دهمین نمایشگاه صنعت 
سیمان، شرکت سیمان شمال به عنوان واحد برتر در مدیریت انرژی در بین واحدهای 

سیمان معرفی گردید.
تحقق افزایش کیفیت سیمان سفید، تقویت سیستم کنترل فرایند PM و تعمیرات پیشگیرانه 
و تالش در تداوم و ارتقای روزافزون آن،ارتقای سطح سالمت محیط زیست و دریافت عنوان 
واحد برتر در مدیریت محیط زیست در دهمین نمایشگاه صنعت سیمان موید این مدعاست.
تالش و اقدامات موثری جهت اخذ پروانه بهره برداری برای پروژه 4000 تنی انجام گرفت.
پیگیری هایی بمنظور اخذ سند مالکیت تک برگ کارخانه سیمان شمال و تعیین حدود 

حریم آن صورت گرفت.
حصارکشــی محیط پیرامونی کارخانه شروع شد و بخشــی از پروژه محقق گردید.
اجــرای فاز اول سیســتم حفاظــت الکترونیک و نصــب دوربین های مداربســته   
مهنــدس صفریان نودهی مدیرعامل شــرکت در فرازی از گزارش خود با اشــاره به 
معضالت گریبانگیر اقتصاد کشــور که باعث توقف پروژه های عمرانی و رکود صنعت 
ســاخت شده و شرکت های ســیمانی را در فروش دچار سختی ساخته است افزود: 
دستیابی به اهداف راهبردی شرکت سیمان شمال به منظور استفاده بهینه از ظرفیت 
هــا و توانمندی های موجود، ارتقاء کیفی و کمی تولید و 
بهبود مســتمر که مستلزم به کارگیری همه توان و بهره 
گیری از دانش فنی، خالقیت، نوآوری و ابتکار عمل، تعهد 
کاری و وظیفه شناســی مجموعه می باشــد در شرکت 
اموری نهادینه گشته که در حاصل آن توانستیم علیرغم 
تمام این مشــکالت به ســوی اهداف خود گام برداریم.
بهسازی خطوط تولید، فرآیندهای بهینه سازی امور و تبدیل 
دارائیهای غیرمولد و تامین سرمایه در گردش در کنار توجه 
جــدی به کاهش هزینه های تولید و البته امر بازاریابی از 
مهمترین رویکردهای این مدیر موفق صنعت کانی کشور 
در سیمان شمال در طول ســال مالی مورد گزارش بوده 
که بالشــک با پتانسیلی که در مجموعه موجود است در 
آتیه شاهد ارج آفرینی در ارائه محصول فروش خواهیم بود. 

پیام هیات مدیره
بــا یــاد خــدا و اســتطاعت از او و بــا ادای احتــرام خدمــت ســهامداران عزیز ، 
مفتخریــم کارنامه یک ســال پــراز فــراز و فرود در صنعت ســیمان کشــور که 
بــه لطف خدا بــا موفقیت بــه پایان رســیده را به پیشــگاهتان تقدیــم نمائیم.

بــه همــه همــکاران پر تــالش در شــرکت ســیمان شــمال خداقــوت عرض 
تقاضامندیــم. بــزرگ  خــدای  از  را  همــگان  تائیــد  و  توفیــق  در  نمــوده 

مدیــران، روســا و کارکنــان، امانتــداران صاحبــان محتــرم ســهام، مالــکان و 
ذینفعان هســتند و در قبال ســرمایه های به امانات ســپرده مســئول می باشند.
لذا با اعتقاد راســخ به این اصل مســلم، تالش کردیم با نهادینه کردن فرهنگ کار و 
تالش مبتنی بر آموزه های اســالمی- انســانی و با همت و همدلی و تالش مضاعف 
و شــناخت حقوق متقابل، بــه وظایف و ماموریتهای محوله بدرســتی عمل کنیم.
اهداف، خط مشــی و ماموریتهای شرکت سیمان شمال مبتنی بر خدمت 

صادقانه، تالش مسئوالنه و فعالیت 
خداپسندانه با بهره گیری از دانش در تجارب و همه تواناییها در جهت رشد و بالندگی 

صنعت و تحصیل استقالل واقتدار و عظمت ملی می باشد.
شرکت سیمان شمال همواره در حال تغییر و تحول و حرکت به سوی جلو بوده و در 
مسیر سازندگی هرگز توقف نداشته است. نقطه کمال و ایده آلی تدوین نموده و با شتاب 

به پیش می رویم.
چند سال متوالی شرکت های سیمانی کماکان با افت شدید تقاضا و عدم تعادل بین 

سال 98 تحول بنیادی جهت نیل به اهداف آرمانی
نگاه مدیریت سیمان شمال برای بهینه سازی امور
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عرضه و تقاضا مواجه هستند. 
الجــرم همه شــرکتها مکلف و متعهــد به فــروش 60درصد از ظرفیت ســیمان 
تولیدی شــده اند و این درحالیســت که قیمت کاال، خدمــات، قطعات و تجهیزات 
هرگــز ثبات نداشــته و هــر روز رو بــه افزایش اســت. در چنین شــرایط، تداوم 
فعالیت مراکز تولیدی و اداره امور مربوطه بســیار ســخت و دشــوار شــده اســت.

در شــرایط کنونی بســیاری از شــرکتهای ســیمانی با همه توانائیها، متاســفانه 
زیــان ده بــوده اند. امــا به لطــف خدارنــد و همــت و اراده همــکاران ارجمند، 
شــرکت ســیمان شــمال خوش درخشــید و کارنامه قابــل قبولی ارایــه نمود.

امید اســت با نگاه به چشــم انداز و افق بلند و با تدبیر همه جانبه کمافی الســابق، 
مســیر شــکوفایی و بالندگی را طی نماییم و ایــن اتفاق مبارک بــه فضل الهی و 
با تفاهــم و همدلی، وجود انگیزه سرشــار، برخــورداری از دانش و بهــره گیری از 
توانمندیهــا و ظرفیتهای بالقــوه خواهد افتاد. بحول و قوه الهی و با اندیشــه ورزی و 
درایت و بکارگیری همه توان، این مســیر و معبر پر موانع، پر چالش و البته ســخت 
و دشــوار را پشــت ســر خواهیم گذاشــت و قطع به یقیــن قادر به آن هســتیم.

 استراتژی شرکت
بــا توجه به تفکــر راهبردی حاکم برحــوزه تصمیم گیری های کالن در شــرکت 
سیمان شــمال ، برنامه ریزی استراتژیک و نقشه راهبردی شرکت به منظور تعیین 
ســمت و ســوی حرکت ســازمان ، در ســال 1397 طراحی و تدوین شد که این 
ســند می تواند جهت برون رفت از شــرایط اقتصادی ســخت کنونی راهگشا باشد.

پس از تدوین ماموریت ، چشم انداز و ارزش های محوری ، برنامه ریزی راهبردی شرکت 
در قالب 5 منظر ذیل تدوین و جاری شد:

-  منظر مالی و اقتصادی
-  منظر بازار ، مشتریان و ذینفعان

 - منظر اجتماعی و زیست محیطی
-  منظر رشد و یادگیری

در واقع بنا بر اهمیت مباحث مسئولیتهای 
اجتماعی و زیست محیطی از دید شرکت 
، منظر اجتماعی و زیست محیطی عالوه 
بر چهــار اصــل کارت امتیازدهی متوازن 
در نظر گرفته شــده اســت. اهداف کالن 
مربوط به هر منظر تعریــف و راهبردی (

اســتراتژی های ) الزم جهت نیل به این 
اهداف مشــخص شــد. درادامه برای هر 
یــک از اهداف کالن شــاخص های الزم 

جهت ارزیابی میزان تحقق آن اهداف تعریف و هدف گذاری ها بر روی شــاخص ها 
برای دوره پنج ساله مشــخص گردید. که در گام نهائی برنامه شرکت در قالب پروژه 
ها (برنامه های اقدام) جهت نیل به اهداف و رســیدن به چشــم انداز مشخص شد.

درراســتای جاری ســازی و عملیاتــی نمودن برنامــه های راهبردی در ســطوح 
مختلف مدیریتی ، ســامانه پایش و نظارت بر عملکرد شرکت در قالب داشبوردهای 
مدیریتی سبب ســهولت در پایش وضعیت راهبردی شرکت می شــود تا اقدامات 
الزم جهــت حرکت صحیــح شــرکت در قالب برنامــه راهبردی صــورت پذیرد.

که نقشــه راهبردی شــرکت شــامل ارزش های محوری ، چشــم انداز ، ماموریت 
، اهداف کالن مربوط به هر منظر و اســتراتژی های مرتبط با این اهداف می باشــد.

چشم انداز
تبدیل شــدن بــه ســرآمدترین و چابکترین شــرکت تولیدو توزیع انواع ســیمان 
در ابعــاد اقتصــادی، تولیــدی و زیســت محیطــی بــا تکیه بــر منابع انســانی 
ارزشــمند و بهره منــدی از فناوری های نوین و ســبز در کار گروه اســتان تهران

برنامه آینده شرکت
ســال 1398 را در حالی آغاز می کنیم که مقدمات اولیه جهت یک جهش و تحول 

بنیادی برای اقدامات بزرگ مهیاست.
شــایان توجه است دســتیابی به اهداف راهبردی شــرکت سیمان شمال به منظور 
اســتفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های موجــود، ارتقاء کیفی و کمی تولید و 

بهبود مستمر، مســتلزم به کارگیری همه توان، بهره گیری از دانش فنی، خالقیت، 
نوآوری و ابتکار عمل، تعهد کاری و وظیفه شناســی مجموعه شــرکت می باشــد.

امید اســت با تالش و شناســایی نقاط ضعف، آســیب، خطــر، تهدیدها و فرصت 
هــا و ارائــه راهکارهای علمی و عملــی، تدوین برنامه جامع و نگاه به افق و چشــم 
انداز، مســیر را برای شــکوفایی و بالندگی هر چه بیشــتر فراهم و در سال جدید با 
ایجاد تحول در این شــرکت خدمات شــایانی به صنعت سیمان کشــور ارائه گردد.

سال 1398 تحول بنیادی جهت نیل به اهداف آرمانی و دستیابی به ماموریت های ذیل 
می باشد:

1- دست یابی به بودجه سال آتی : بودجه پیش بینی سود درسال مالی آتی، برمبنای 
وضعیت شرکت درتاریخ تهیه بودجه و نیز در نظر گرفتن تولید درسقف 60درصد ظرفیت 
اسمی، باتوجه به سیاست اعالم شده از طرف انجمن صنفی تولید کنندگان سیمان به 
رغم محدودیتهای موجود وعدم امکان دسترسی به سقف تولید درظرفیت اسمی، با 
منظورنمودن سهم هزینه ها محاسبه گردیده است، که این سود بودجه ای بعد ازکسر 
مالیات به میزان 193/820میلیون ریال می باشد . که درصورت تحقق ، سود خالص 
هر سهم از سود مورد پیش بینی)EPS(  بالغ بر 180 ریال خواهد شد. شایان ذکراست 
دستیابی به هدف فوق منوط به استمرار فعالیتها مطابق روند جاری معمول و تحقق 
فروش و تحویل تمامی محصول تولیدی به قیمتهای پیش بینی شده و عدم مواجهه با 
موارد خاص وپیش بینی نشده خواهد بود درضمن ارزش هرسهم این شرکت درتاریخ 
تصویب این گزارش مبلغ 1/380 ریال طبق تابلوی سازمان بورس اوراق بهادار می باشد. 

2- اجرائی شدن افزایش سرمایه شرکت به میزان 20درصد 
افزایش ســرمایه مذکور بمبلغ 220/840 میلیون ریال که شامل طرح تولید کلینکر 
ســفید و تکمیل تجهیزات حمل و نقل مواد اولیه و محصوالت شــرکت می باشد.

3- بهسازی خط تولید به منظور افزایش کمی و کیفی تولید.
4- تبدیــل الکتروفیلتــر به بــک هوس به منظــور کاهش چشــمگیر آالیندگی

5- برنامــه ریزی و تــالش جهت کاهش 
قیمت تمام شده تولید سیمان

6- برنامه ریزی و تالش جهت کاهش هزینه 
حامل های انرژی.

7- تالش در جهت باال بردن کیفیت سیمان 
سفید و شناسایی و دستیابی به معدن مناسب
8- جدیت و تقویت سیستم کنترل فرآیند

p.m و تعمیرات پیشگیرانه و اضطراری و 
نگهداری تجهیزات و ماشین آالت

9- ارتقاء سطح سالمت محیط و اقدامات 
زیست محیطی.

10- پیگیری اخذ پروانه بهره برداری برای پروژه 4000  تنی و برخورداری از امتیازات مربوطه.
11- پیگیری اخذ سند مالکیت تک برگی برای کارخانه سیمان شمال و تعیین حدود 

و حریم آن.
12- حصارکشی حریم و محیط پیرامونی کارخانه

13- پیگیــری نصب سیســتم حفاظت الکترونیکــی و دوربین های مدار بســته.

14- تبدیل دارائی های غیر مولد به مولد و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت.
15- مدیریت بهینه پرتفوی سرمایه گذاری شرکت.

16- پیگیــری مســتمر در خصــوص ورود محصــوالت بــه بــورس کاالی ایران.
17- عملیاتــی شــدن فــروش اینترنتــی شــرکت از ابتــدای ســال 1398

18- توســعه صادرات سیمان به کشورهای همسایه و آســیای میانه و برون مرزها 
19- بررســی پروژه بازســازی و نوســازی خط تولید ســیمان ســفید شــرکت

برنامه های آتی حوزه فنی و تولید
- پروژه تبدیلی الکتروفیلتر واحد 3 به بگ هاوس

- ساخت سالن کلینکر باند امرجنسی
hood  Kiln و Inlent ادامه پروژه بهبود تغییر در طراحی داکت -

- بروز رسانی سپراتور آسیاب های سیمان 4 و 5
- تعویض مشعل و نصب ورژن جدید مشعل اصلی
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چهارمین همایش آموزشی مدیران عامل و اعضاء موظف شرکت های تابعه شرکت 
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی درسال 97 با حضور مدیرعامل ، معاونین و مدیران 
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و شرکتهای تابعه با میزبانی سیدکو برگزار شد.

در ایــن همایش ابتدا مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری و توســعه صنایع 
ســیمان بــه وضعیــت تولید، فــروش و صادرات صنعت ســیمان در ســطح 
جهــان طی ســال 2018 پرداخت . مهنــدس داداش توان تولیــد در دنیا را 
نزدیــک بــه 5000 میلیون تن عنوان و ســپس به وضعیت صنعــت در ایران 
اشــاره و اعالم داشــت: ظرفیت 74 کارخانه فعلی 86 میلیون تن اســت که با 
اتمــام پروژه هــای در حال اجــراء ) تعــداد 14 پروژه( حجــم ظرفیت تولید 
بــه 100 میلیون تن خواهد رســید وی ظرفیت عملــی و بالفعل مصرف فعلی 
ســیمان را در کشــور معادل 60 درصد و حدود 52 میلیون تــن اعالم نمود.

مهندس داداش عمق نفوذ در بازار فروش سیمان را 250 کیلومتر اعالم و دلیل 
فروش شرکت های ایرانی در شعاع فراتر را ناشی از یارانه محور بودن » صنایع انرژی 
بر« از جمله صنعت سیمان عنوان نمود. مدیرعامل سیدکو به تغییرات بنیادین 
در ســازمان و راهبردهای فروش در صنعت سیمان با محوریت انجمن صنفی و 
با تهیه وتدوین دســتورالعمل وآئین نامه های فروش و استقرار سیستم متمرکز 
مدیریت و نظــارت فروش و تغییر رویکرد فروش از عامل محوری به شــرکت 
محوری اشاره و سپس  به جایگاه و عملکرد سه هلدینگ  اول این صنعت در کشور 
و به رتبه اول هلدینگ سیدکو در مجموع شاخصهای عملکردی از جمله کنترل 
بهای تمام شــده ، حاشیه ســود عملیاتی و حاشیه سود خالص باال اشاره نمود.

در ادامه همایش مهندس علی امینی به تشــریح موضوع انقالب صنعتی چهارم 
پرداخت و پس از وی دکتر محمد قاســمی معاون اقتصادی مرکزپژوهشــهای 
مجلس شورای اســالمی به تحلیل و بررسی الیحه بودجه 98 کشور ، چالش-

هــا و موانــع احتمالی آتی بــا توجه به تحریم  هــای ظالمانــه و احتمال عدم 
تحقق بودجه و کســری احتمالی آن اشــاره نمود، وابســتگی به نفت و اولویت 
تخصیص بودجــه جاری در مقابل بودجه عمرانی از ویژگیهای بودجه ســاالنه 
کل کشــور می باشــد که با اجرای تحریم های ظالمانه و کاهش صادرات نفت 

خام تحقــق بودجه نا ممکــن و درنهایت تخصیص بودجــه عمرانی به عنوان 
محــرک تقاضــای صنایع مرتبط از جمله ســیمان غیر ممکن خواهد شــد  .
 آخرین سخنران این همایش مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 
بود، وی با قدردانی از برگزارکنندگان همایش و تشکر از زحمات مدیران در سال97 
به راهبردهای اصلی گروه، چالش ها و موانع احتمالی در عرصه اقتصادی اشاره داشت.
دکتر سید مهدی سدیدی گفت: گروه توسعه ملی به عنوان یکی از هلدینگ های 
چند رشــته ای و فعال در حوزه  های مختلف از جمله ســیمان، فلزات، صنایع 
غذایی، آشامیدنی، شیمیایی، پتروشــیمی و بانکداری با تحوالت اقتصاد کالن 
و تحریــم های اخیر تحت تاثیــر قرار می گیرد وی به اثر گــذاری تصمیمات و 
اقدامــات دولت در خصــوص لوایح چهارگانه خصوصــاً FATF  وCFT  و راه 
اندازی مرکز مالی اروپا SPV  اشــاراتی داشــته و تاکید داشــت اثرات آنها بر 
واحدهــای تولیدی و بازرگانی تابعه با مدیریت هوشــمندانه و ســنجیده مورد 
تحلیــل و ارزیابی قرار گرفتــه و ضمن آمادگی ، اقدامات الزم معمول شــود .
وی توصیه نمود شرکتها ضمن ایفای نقش اجتماعی و همراهی با دولت در جهت 
رفع نیازها و مایحتاج عمومی ، اصول بنگاهداری و کنترل هزینه  ها، استمرار روند 
سودآوری و رعایت قوانین و مقررات را ضمن مداقه کامل وجهه همت خود قرار 
دهند . مدیر عامل شــرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در ادامه به وظایف 
نظارتی و کنترلی مدیران تاکید و تشــکیل و تقویت کمیته  های حسابرســی و 
استقرار مدیران حسابرسی به عنوان بازوان نظارتی اعضای هیاًت مدیره و عامل 
بازدارنده و پیشــگیرانه از بحران یا تهدیدهای احتمالی را مطرح و تاکید نمود.
دکتــر ســدیدی فعال نمــودن کمیتــه انتصابــات را برای شایســته گزینی 
و شایســته ســاالری مورد اذعان قــرارداد و به ثبــات مدیریتــی و پرهیز از 
تغییــرات غیــر ضرور به عنــوان ضــرورت و ضامن آرامش محیط شــرکت-
ها اشــاره داشــت. اســتفاده از فرصت های بازار ســرمایه و تبدیل به احســن 
نمــودن دارایی  های غیر مولد از موضوعات دیگری بود که بدان اشــاره کردند.
 جبــران خدمــات ، تکریــم و اعطــاء پــاداش مــادی و معنوی آخر ســال 
برای پرســنل شــرکتها خصوصاً طبقــه کارگــر از تاکیدات بعــدی وی بود.

همایش آموزشی مدیران شرکت های تابعه گروه توسعه ملی
میزبانی سیدکو و مهندس داداش از متولیان صنعت
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مجمــع عمومــی فوق العاده شــرکت بازرســي فنــي و کنتــرل خوردگي تکین 
کوی )ســهامی عــام( مــورخ 1397/12/26 در محل هتل هویزه تشــکیل گردید.
در این مجمع که با حضور 63/25 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست 
مجمع برعهده آقای محمدعلي ترحمي امیري  بود که جنابان یاسر برزگر  و سلیمان سلطاني 
بدرمقام نظار اول و دوم و آقای محمدعلي جبرئیلي به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل 
محترم و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شرکت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.

مدیر ارشــد مجموعه در فرازی از گزارش خود با اشــاره به اینکه این افزایش سرمایه 
122/22 درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی تامین خواهد 
گشت افزود با انجام افزایش سرمایه درخواستي و تبدیل مطالبات حال شده سهامدارن 
بابت سود ســهام به سرمایه، نسبتهاي مالي شرکت از جمله نسبتهاي بدهي بهبود 

خواهد یافت و از خروج نقدینگي از شرکت جلوگیري مي شود.
بــه گفتــه ایــن مدیر خــوش فکر درصــورت عــدم تحقق 
افزایش ســرمایه،این شــرکت مي بایســتی از تسهیالت مالي 
جهــت پرداخت ســود ســهامداران و اصالح ســاختار مالی 
اســتفاده نمایــد که هزینه مالــي باالیي به شــرکت تحمیل 
مــي کنــد و باعث کاهش ســودآوري شــرکت مــی گردد.

مهندس جبرئیلی در فرازی از گزارش  با اعالم اینکه  شــرکت 
تکین کو به بهبود، بهینه سازی، توسعه خدمات بازرسی موجود 
و گسترش بازار هدف می پردازد و در بازار داخلی پیشرو خواهد 
بودافزودبه گسترش صادرات خدمات توجه خاص خواهد داشت 
و تــالش می نماید، که همکاری های متقابل با شــرکت های 
صاحب فناوری و صاحب نام در عرصه جهانی را گســترش داده 

و با توســعه فناوری های مورد نیاز در شرکت به اعتبار جهانی دست یابد و همانطور 
که در مجمع ساالنه مطرح گردید  سازمان بورس افزایش 
ســرمایه را از الزامات شــرکت اعالم داشته ،که در همین 
راســتا ما ضمن تهیه و تصویب طرح توجیهی  در هیات 
مدیره ،مقدمات برگزاری این مجمع برای افزایش سرمایه 
از 9 میلیــارد تومان به 20 میلیارد تومان صورت پذیرفت.

 به گفته این مدیر محقق و توانمند شرکت برنامه هایی همچون  
تحقق درآمدهای پیش بینی شده، بر اساس افزایش فعالیت 
های بازرسی موجود و حضور در حوزه های جدید، بهبود 
کیفیت منابع انسانی با حفظ پرسنل کلیدی و متخصص و 

جذب بهترین نفرات در صورت لزوم؛ بهبود نقدینگی شرکت از طریق پیگیری مطالبات و 
تقویت کمیته وصول مطالبات، مطالعه و تهیه طرح توجیهی افزایش سرمایه و طرح جهت 
استفاده از ابزار بازار سرمایه، طرح تعالی سازمانی با پیگیری پروژه های بهبود سازمانی، 
تکمیل و نهایی سازی سیستم مکانیزه یک پارچه اطالعات را انجام داده یا در دستور کار دارد.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش 
سرمایه به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت بازرسي فني و 

کنترل خوردگي تكین کوی)سهامي عام(
در اجــراي مفاد تبصره 2 مــاده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال 1347

1- گــزارش توجیهی مــورخ 22 خرداد ماه 1397هیات مدیره شــرکت بازرســي 
فني و کنترل خوردگي تکین کوی )ســهامي عام( درخصوص افزایش ســرمایه آن 
شــرکت از مبلغ 90 میلیارد ریال به مبلغ 200 میلیارد ریال مشــتمل بر اطالعات 
مالی فرضی که پیوســت می باشــد، طبق اســتاندارد حسابرســی »رسیدگی  به 
اطالعات مالی آتی« مورد رســیدگی این موسســه قرار گرفته اســت. مســئولیت 

گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شــرکت اســت.
2- گــزارش مزبــور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانــون تجارت و با هدف 
توجیه افزایش ســرمایه آن شرکت از محل مطالبات حال شده ســهامداران و آورده 
نقدی جمعا به میزان 110 میلیارد ریال گزارش توجیهی پیوست، براساس مفروضات 
ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه گردیده که انتظار نمی رود لزوما 
به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به اســتفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش 
توجیهی ممکن اســت برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.

3- افزایش ســرمایه پیشــنهادی هیات مدیره، بــه منظور اجــرای الزامات بورس 
طبق بند 1 ماده 11 دســتورالعمل شــرایط خاص پذیرش ســهام عــادی در بازار 
دوم در جهت رعایت حداقل ســرمایه که نباید کم تر از 200 میلیارد ریال باشــد و 
همچنین اصالح ســاختار مالی شــرکت با هدف تقویت بنیه نقدینگی آن و حفظ 
ســرمایه در گردش به منظور تداوم ســودآوری آتی شرکت، پیشنهاد گردیده است.

4- براســاس رسیدگي به شــواهد پشــتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات 
مندرج در گزارش توجیهی، این موسســه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد 
شــود مفروضــات مزبور، مبنایي معقول بــراي تهیه گزارش توجیهــي فراهم نمي 
کند. به عالوه، به نظر این موسســه، گزارش توجیهی یاد شــده براساس مفروضات 
به گونه ای مناســب تهیه و طبق اســتانداردهای حســابداری ارائه شــده اســت.

5- نتایج واقعی احتماال متفاوت از پیش بینی های انجام شده ، خواهد بود. زیرا رویدادهای پیش 
بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ 350 میلیارد ریال به  مبلغ 90 میلیارد ریال )معادل 
200 درصد( از مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی بوده 
که به منظور خرید تجهیزات پیشرفته بازرسی و تامین سرمایه در 
گردش جهت اجرای پروژه های بازرسی فنی صورت گرفته است. 
نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که  طی تصمیمات مجمع 
عمومی فوق العادة مورخ 1394/05/04 تصویب شــده و در تار 
یخ 1395/01/23 نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده، است.
با توجه به افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ 30 میلیارد ریال به 90 
میلیارد ریال، تقریا 17 میلیارد ریال صرف خرید تجهیزات پیشرفته 
بازرسی غیرمخرب و هزینه تعمیر و نگهداری دارایی های ثابت 
جهت استفاده بهینه از آنها و الباقی مبلغ صرف سرمایه در گردش 
بخصوص هزینه آموزش مربوط به بازرسان خارجی گردیده است.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت بازرســی فنی و کنترل تکین کوی )ســهامی عام( از افزایش سرمایه 
موضــوع ایــن بیانیه ثبــت، به شــرح زیر می باشــد. 
اجراي الزامات بورس طبق بند 1 ماده 11 دســتورالعمل 
شرایط خاص پذیرش سهام عادي دربازار دوم درجهت رعایت 
حداقل سرمایه که نباید کمتر از 200 میلیارد ریال باشد.

اصالح ســاختار مالي جهــت بهبود تراز مالــي: با انجام 
افزایش سرمایه درخواستي و تبدیل مطالبات حال شده 
سهامدارن بابت سود ســهام به سرمایه، نسبتهاي مالي 
شرکت از جمله نسبتهاي بدهي بهبود خواهد یافت . ضمن 
آنکه از خروج نقدینگي از شــرکت جلوگیري مي شود.

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن
با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی )سهامی 
عام( در نظر دارد ســرمایه خود را از مبلغ 90 میلیارد ریال به مبلغ 200 میلیارد ریال 
مبلغ 110 میلیارد ریال معادل 122/22درصد  از محل مطالبات حال شده سهامداران 

و آورده نقدی افزایش دهد.
- 550/500 میلیون ریال )معادل 100 درصد( از محل مطالبات حال شده سهامداران 

و آورده نقدی، 
- 104/500 میلیون ریال )معادل 299 درصد( از محل سود انباشته ،

چشم انداز شرکت 
باتوجه به اینکه شــرکت بازرســي فني و کنترل خوردگي تکین کوي)سهامي عام( 
در صنعت بازرســي فني مهندســی از شــرکتهاي بورسي میباشــد و این شرکت 
داراي مجــوز بانک مرکزي وگواهینامه هــای معتبر فني و قراردادهــاي موجود در 
داخل و خارج ازکشــور از سطح اعتبار و بالطبع تکنولوژي باالیي برخوردار مي باشد

افزایش سرمایه تکین کوی مصوب مجمع گرفت
برنامه های مدیریتی بین المللی برای شرکتی با اعتبار جهانی
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مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شرکت ســرمایه گذاری ملی ایران 
)ســهامی عام( مورخ 1398/01/27 در محل مرکز همایش هاي دانشکده تربیت 

بدني برگزار گردید. 
در ایــن مجمع کــه با حضــور بیــش از 88/4 درصــد ســهامداران حقیقی 
و حقوقــی، اعضــای هیات مدیــره، نماینــده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بــازرس قانونی برگــزار گردید، ریاســت مجمع بر عهــده آقای 
رحمان پلیمــي بود که جنابان محبــوب صادقي  و غالمرضــا میرابي در مقام 
نظــار اول و دوم و آقای بیژن شــقاقی به عنوان دبیر مجمــع انتخاب گردیدند.

در ادامــه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع مربوط بــه اهم فعالیت های 
صورت پذیرفتــه در طــی ســال مالــی منتهــی بــه 1397/09/30 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات 
خــود ضمــن  تصویــب صورت های مالــی و تنفیــذ معامالت مشــمول ماده 
129 با تقســیم ســود 200 ریالی به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.

گزارش مدیرعامل از عملكرد و برنامه های آتی
در ابتدای این مجمع، مهندس یاســر مهدی ابوترابی 
مدیرعامل فرهیخته شرکت پیرامون دستاوردو فعالیت 
هــای صورت پذیرفتــه در مجموعه طی ســال مالی 
گذشــته گفت: آخرین قیمت معامله شــده این سهام 
در 30 آذر ماه 194 تومان بود که 25 فروردین ســال 
جاری به 299 تومان رسید.NAV شرکت هم در اول 
سال مالی 324 تومان و در انتهای آن 510 تومان بود.

وی افــزود: در ایــن دوره مالــی 1.1 میلیارد ســهم 
معادل 16.27 درصد ســهام »ونیکــی« و در 4 ماهه 
ســال مالی جدیــد 93 میلیون ســهم معامله شــد 
کــه این مهــم و دســتاورد نشــان از افزایش رغبت 
و توجــه ســهامداران به ســهام این شــرکت و البته 
اطمینــان آنهــا به ســرمایه گــذاری های مــا دارد. 
ایــن مدیر خوش فکــر در ادامه با اشــاره به پرتفوی 
ســرمایه گذاری ملی ایران گفت: ســبد سهام شرکت 
هم از سهام 214 شرکت ســرمایه پذیر تشکیل شده 
که به دو گروه 136 شــرکت بورسی و 76 شرکت غیر 
بورسی تقســیم می شــود. ارزش بازار سهام شرکت 
های بورســی در ابتدای دوره 2.3 هزار میلیارد تومان 
بــوده که در انتهای دوره به 3.5 هــزار میلیارد تومان 
و امــروز به 4.7 هزار میلیارد تومان رســیده اســت. 

مهنــدس ابوترابــی اضافه کرد: قیمت تمام شــده ســرمایه گــذاری در گروه 
غیربورســی در ابتــدای ســال مالــی 39.3 میلیارد تومــان بــوده و در پایان 
دوره بــه 59.4 میلیــارد تومــان و طی 4 ماهــه دوره جدید بــه 58 میلیارد 
تومان رســیده اســت و قیمت تمام شــده ســرمایه گذاری در گروه بورســی 
نیــز از 1.29 بــه 1.42 هــزار میلیــارد تومان در پایان دوره رســیده اســت.

مدیرعامــل »ونیکــی« درخصــوص عملکرد مالــی تلفیقی و شــرکت اصلی 
گفت: ســود حاصل از ســرمایه گذاری هــای بلندمدت تلفیقــی و اصلی 190 
و 188 میلیــارد تومــان، ســود حاصــل از فــروش ســهام 76 و 58 میلیارد 
تومــان و ســود پــس از کســر مالیــات 234 و 231 میلیــارد تومــان بود.
مهنــدس ابوترابی کــه درخصوص برنامه های آینده شــرکت هــم اضافه کرد: 
اصــالح ســاختار مالی جهت افزایــش ســرمایه از 700 به 1.1 هــزار میلیارد 
تومــان، بهینه ســازی پرتفوی ســرمایه گذاری هــا و اصالح اساســنامه برای 

تطبیــق ترکیــب دارایی هــای کنونی بــا ضوابط ســازمان بــورس از جمله 
برنامه های توســعه به شــمار می رود که در ســال جاری انجام خواهد شــد.
در ادامه جلسه و پس از قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت های 
مالی دوره منتهی به آذر 97 تصویب و پیشنهاد مدیرعامل مبنی بر توزیع 16.5 
تومان سود به ازای هر سهم معادل 50 درصد بین سهامداران مطرح شد که نهایتاً 
براساس پیشنهاد تکمیلی نماینده بانک مرکزی مبنی بر توزیع 20 تومان به ازای 
هر ســهم، مجمع به این پیشــنهاد رای داد و مقرر شد حدود 60 درصد از سود 
خالص هرســهم تقسیم و مابقی ســود برای افزایش سرمایه درنظر گرفته شود .
صادقی معاون سرمایه گذاری شرکت در حاشیه مجمع پیرامون اینکه آیا با عدم 
بازدهی نقدی سهام بانک ملت و تجارت در پرتفوی شرکت، برنامه ای برای واگذاری 
این دو شرکت وجود دارد؟گفت: سیاست کلی سرمایه گذاری ملی حرکت به سمت 
دارایی های با بازده نقدی بیشتر است، اگر قصد خروج هم داشته باشیم سعی بر 
این اســت در نقطه مطلوب باشد که افزایش سرمایه مناسب هم شناسایی شود.
وی درباره سیاســت های جاری شرکت گفت: اصالح ساختار پرتفوی به سمتی 
است که بتوانیم سود سهام مناسب را نسبت به حجم 
و میزان سرمایه گذاری ها کسب کنیم.همچنین حضور 
در صنایع برتر بازار بصورتی که بازدهی دارایی ها با نرخ 
بازدهی بازار به سهامداران متناسب باشد،در برنامه است.

پیام هیات مدیره
فعالیت شــرکت »سما« در ســال مالی مورد گزارش 
بر اســاس دســتیابی به اهداف موردنظر به شرح زیر 

برنامه ریزی و اجرا شده است:
1- هدایــت، راهبــری و نظــارت موثــر بر شــرکت 
هــای تابعــه در جهــت اهــداف شــرکت اصلــی.
2- نظــارت و کنترل مداوم و مســتمر کمی و کیفی 
بر ســرمایه گذاری های انجام شده از طریق حضور فعال 
در مجامع و هیات مدیره شــرکت های ســرمایه پذیر و 
همچنین بررســی و پیگیری اجــرای قوانین مربوط 
به حاکمیت شرکتی و اســتانداردهای حسابداری در 

مجامع.
3- شناســایی صنایع با مزیت نسبی در اقتصاد جهت 

سرمایه گذاری. 
4- حرکت به سمت انطباق سبد سهام شرکت با صنایع 

موجود در بورس با انتخاب های بهینه در هر صنعت.
5- هدایت ســاختار سودآوری شرکت در جهت کسب 

منافع بیشتر از سود حاصل از سرمایه گذاری ها.
6- تالش جهت واقعی کردن قیمت ســهام شــرکت های ســرمایه پذیر صاحب 

دارایی های غیرمولد و ارزشمند.
7- تالش جهت آزادســازی پتانســیل شرکت های ســرمایه پذیر در ایجاد سود 
عملیاتی بیشــتر از طریــق هماهنگی موثر با نمایندگان شــرکت »ســما« در 

هیات مدیره شرکت های مذکور.
8- تــالش جهت فــروش شــرکت های غیربورســی و اخراج شــده از بورس 
بــه ارزش منصفانــه و تبدیــل آن ها به دارایی هــای پذیرفته  شــده در بورس.
9- تالش جهت روان سازی معامالت به خصوص در سهام شرکت های کم گردش 

در بورس اوراق بهادار.
10- تعامل موثر با شرکای استراتژیک شرکت به منظور اداره موثرتر و بهینه شرکت ها.

11- برنامه ریزی و اجرای سیاســت های کسب و یا نگهداری کرسی هیات مدیره 

سرمایه گذاری ملی ایران پربازده وسودآور
نقشه های موفق مهندس یاسر مهدی ابوترابی در شرکت سرمایه گذاری ملی

ســبد سهام شرکت از ســهام 21۴ شرکت 
سرمایه پذیر تشــكیل شده که به دو گروه 
136 شــرکت بورسی و 76 شــرکت غیر 
بورسی تقســیم می شود. ارزش بازار سهام 
ابتدای دوره 2.3  شرکت های بورســی در 
هزار میلیــارد تومان بوده کــه در انتهای 
دوره به 3.5 هزار میلیــارد تومان و امروز 
به ۴.7 هزار میلیارد تومان رســیده است. 
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به منظور ایجاد مزیت در دارایی ها.
12- پیگیری موثر وصول مطالبات ناشی از سود سهام شرکت های سرمایه پذیر و 

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

غیرضروری.
14- آموزش پرسنل جهت به روزرسانی سطح دانش آن ها.

در شــرکت ســرمایه گذاری ملی ایران با برنامه ریزی های انجام شــده و تنظیم 
آن بر اســاس حرکت بازار، قیمت تمام شده سبد ســرمایه گذاری های بورسی و 
غیربورســی شــرکت از 13/331 میلیارد ریال در ابتدای سال مالی به 14/890 
میلیارد ریال در پایان سال مالی رسیده که از رشد حدود 12 درصدی برخوردار 
بوده اســت که از این افزایش مبلغ  1/376 میلیارد ریال ناشــی از خرید سهام 
شرکت ها، 775 میلیارد ریال ناشــی از شرکت در افزایش سرمایه شرکت های 
ســرمایه پذیر و کسر مبلغ 592 میلیارد ریال ناشــی از فروش سهام بوده است.

ارزش بازار سبد سهام شرکت های بورسی سما از 23/374 میلیارد ریال به 35/720 
میلیارد ریال رســیده که با افزایش رشــد حدود 53 درصدی همراه بوده است.

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

اوراق بهادار.
- خریدوفــروش در بــورس مبتنــی بــر اهــداف بلندمــدت، میان مــدت و 
کوتاه مدت با محوریت تنظیم ریســک، نقدینگی و ســودآوری بیشــتر شرکت.

- بهبود نقدشــوندگی پرتفوی با افزایش سهم پرتفوی از شرکتهای بزرگ و نقد 
شونده بازار.

- رصد کردن فرصت ها در بازار اولیه و بازار غیربورسی در صنایع با مزیت نسبی رقابت.

- تــالش در جهت اســتفاده از اهــرم مالی در جهت کســب بازدهــی باالتر.
- ایجاد فصل مشترک بر اســاس منافع متقابل در شرکت ها با سهامداران موثر 

جهت اداره بهتر بنگاه ها و نظارت مستمر بر حسن اجرای سیاست ها.
- حفظ ارزش پرتفوی در برابر ارزهای خارجی

- افزایش نسبت سود سهام دریافتی به ارزش بازار پرتفوی
- کاهــش وزن صنایعی که با مشــکالتی نظیر نقدینگــی، تاثیرپذیری منفی از 
افزایش نرخ ارز و ســایر مولفه های اقتصادی و سیاســی گریبانگیر خواهند بود.

تاریخچه 
شــرکت ســرمایه گــذاری ملــی ایــران در ابــان 1354 در راســتای قانون 
گســترش مالکیت واحدهای تولیدی به عنوان اولین شــرکت ســرمایه گذاری 
خصوصی و ســهامی عام تاســیس شد و در اســفندماه همان سال در فهرست 
شــرکت هــای پذیرفتــه شــده در بــورس اوراق بهــادار تهران قــرار گرفت.
در اساسنامه شرکت، هدف های عمده و وظایف آن، به شرح زیر مشخص است:

1- سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد، توسعه و راه اندازی طرح های 
تولیدی و صنعتی

2- خریــد و فروش ســهام شــرکت های تولیــدی و خدماتــی و اوراق بهادار
3- تشویق و تسهیل امر سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق 

عرضه خدمات مشاوره ای و مدیریت سرمایه گذاری.

عملكرد
بخش عمده سرمایه گذاری شرکت »سما« در شرکت های پذیرفته شده در بورس 
متمرکز شده است. با توجه به استراتژی شرکت »سما« سرمایه گذاری های انجام 
شده در طی سال مالی مورد گزارش براساس حرکت به سمت انطباق سهام شرکت با 
برترین صنایع بورس و با انتخاب بهینه شرکت های موجود در آن ها صورت گرفته است.

فعالیت شرکت
در اساســنامه شرکت، هدف های عمده و وظایف آن، به شرح زیر مشخص است: 
1( سرمایه گذاری مستقیم یا مشــارکت در ایجاد، توسعه و راه اندازی طرح های 

تولیدی و صنعتی. 
2( خرید و فروش سهام شرکت های تولیدی و خدماتی و اوراق بهادار. 

3( تشویق و تسهیل امر سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق 
عرضه خدمات مشاوره ای و مدیریت سرمایه گذاری. 

مأموریت
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران خود را متعهد به کسب مشارکت سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی در طرح های سرمایه گذاری می داند و همواره تالش می کند تا در زمره 
پیشروترین شرکت های سرمایه گذاری کشور با نرخ مناسب بازده برای سهامداران باشد. 

خدمات اساسی
الف( خرید و فروش انواع اوراق بهادار شامل سهام شرکت های بورسی، غیربورسی، 

اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشتقه 
ب( سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت در تأسیس و یا توسعه  طرح های تولیدی و خدماتی
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مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت تجــارت الکترونیک پارســیان کیش 
)ســهامی عام( مورخ 1397/12/26 در محل ســالن همایش موسسه مطالعات 
بهره وري و منابع انساني سازمان گسترش نوسازي صنایع ایران تشکیل گردید. 
در ایــن مجمــع که با حضــور 74/26 درصد ســهامداران حقیقــی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقــای مظفر پوررنجبر 
بود، که جنابان محســن عدلــي و  زین العابدین گندمــکار  در مقام نظار اول 
و دوم و آقــای علــي جاللــي فر به عنــوان دبیر مجمــع انتخــاب گردیدند.

درادامــه با قرائــت گزارش هیات مدیره بــه مجمع مربوط به اهــم فعالیتهای 
صــورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهــی بــه 1397/09/30 و پس از 
اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات 
خــود ضمــن  تصویب صورتهــای مالــی و تنفیــذ معامالت مشــمول ماده 
129 با تقســیم ســود 320 ریال به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.

مهندس علیرضا بهمنی مدیرعامل فرهیخته شرکت در بخشی از گزارش خود ضمن 
تشریح فعالیت ها و دستاوردهای مجموعه در سال مالی مورد گزارش اعالم داشت 
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش در شهریور ماه سال 1396 در بازار دوم 
فرابورس پذیرش گردید در بهمن ماه 1396 نیز در تابلوی دوم این بازار تحت نام 
تاپکیشن و به عنوان یکصد و هفتادمین نماد عالمتی درج نماد شد، در ادامه ، 10 
درصد از سهام شرکت در تاریخ 31 شهریور ماه سال جاری به بازار عرضه گردید که 
این میزان با عرضه های صورت گرفته در ماه های بعد به 26 درصد افزایش یافت.

به گفته این مدیر شناخته شــده صنعت آی تی کشور این شرکت رسالت خود 
را بهبود و افزایش کســب و کار الکترونیک و همچنین کاهش مشکالت و موانع 
موجــود در این صنعت اعالم می نماید و مبنای به وجــود آمدن خود را دانش 
بنیانی و جهت حرکتش را رســیدن به خودکفایی قرار داده است تا بتواند عالوه 
بر کمک به پیشــرفت کشــور، زمینه اشتغال جوانان شایســته این مرز و بوم را 

مهیا سازد. مهندس بهمنی که 
سال گذشته به عنوان مدیر برتر 
و موفق اقتصاد مقاومتی بخش 
تقدیر  مورد  کشــور  خصوصی 
قرار گرفته بود در ادامه پیرامون 
طرح های توسعه شرکت اضافه 
کرد: شرکت تجارت الکترونیک 
پارســیان کیش بــا تمرکز بر 
توانمندی های فنی و عملیاتی 
و  خود  متخصــص  کارکنــان 
دانش و تجربیات ارزنده کسب 
شــده توانسته اســت در حوزه 
های بازرگانــی، تولید و نصب، 

پشتیبانی، خدماتی مناســب از نظر کمی و کیفی به شرکت تجارت الکترونیک 
پارسیان و سایر شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی ارائه نماید و 
این ارائه خدمات مطلوب باعث شده که عالوه بر جذب حداکثری مشتریان وفادار، 
شــرکت ها و موسســات جدیدی برای اخذ قرارداد خواستار عقد قرارداد شوند.
جمله آخر آنکه به قولی ســهامدار حاضر در مجمع کســب جایزه ملی مدیریت 
مالی ایران خود شــاهد و گواه  این اســت که معاونت مالی پاکدســت به عنوان 
معمار تراز و عملکرد چه خوش توانســته در شفافیت و انضباط اولین باشد و در 
کنار ســکاندار خبره مجموعه اینده ای روشن را برای آتیه شرکت تجلی سازند.

پیام هیات مدیره
در دنیای امروز، تکنولوژی به شــکل فزآیندهای رو به پیشــرفت و تحول است 
و صنعت پرداخت الکترونیک نیز از این قاعده مســتثنی نمی باشــد و با رشــد 
چشــمگیری در جهان و به تبع آن با ســرعت مناسبی در ایران در حال توسعه 
اســت. امــروزه اهمیت صنعت پرداخــت الکترونیک نه تنها بــرای فعاالن این 
صنعت واضح اســت بلکه در ده ســال اخیر برای آحاد جامعه و اعضای اصناف 
مختلف نیز آشــکار شده است به طوری که در بانک پارسیان بیش از 90 درصد 
تراکنــش ها به صورت الکترونیک انجام می شــود. با توجه به افزایش روزافزون 
تراکنش شبکه بانکی و استقبال از خدمات الکترونیک در کشور فرصتی مناسب 
برای شــبکه الکترونیک بانکی کشــور بیش از پیش فراهم خواهد شد. هر چند 
شــرکت تجارت الکترونیک پارســیان کیش به پاس حمایتهای جدی صاحبان 
ســهام و خصوصاً شرکت تجارت الکترونیک پارســیان، توانسته است با تکیه بر 
نقــاط قوت خود در عرصه تامین تجهیزات بانکــداری الکترونیکی، لوازم جانبی 
و ارائه کننده خدمات پشــتیبانی و سخت افزاری مورد نیاز گروه بانک پارسیان، 
قابلیت ســرویس دهی به بانکهای متعدد از قبیل سامان، پست بانک، پاسارگاد، 
اقتصاد نوین را نیز داشــته باشــد و در حــال حاضر از عوامــل اصلی فروش و 
پشــتیبانی دستگاههای کارتخوان فروشگاهی شــرکتهای Bitel و Demco و 
ارائه دهنده کاغذهای حرارتی جامبو شــرکت Hansol کره جنوبی نیز اســت. 
لیکن با توجه به حمایتهای بی دریغ شما سهامداران محترم ذیل به عنایات حق 
تعالی و نیز با اتکا به دانش، تجربه و کارآمدی مدیران و پرسنل پرتالش شرکت 
و خرسند از توفیقات بدست آمده، چشم به افق درخشانی در عرضه محصوالت و 
خدمات جدید و ارتقاء کمی و کیفی در حوزه محصوالت و ارائه خدمات پشتیبانی 
به مشــتریان داشــته و قطعاً این اهداف در دسترس و قابل حصول خواهند بود.

پیشگفتار
وجود اطالعات مالی شــفاف یکی از الزامات کارایی بازار ســرمایه است. اگر چه 
اطالعــات مالی مندرج در صورت های اساســی به عنوان یکــی از منابع عمده 
اطالعات مالی برای بازار ســرمایه تلقی می شــود. ولی گــزارش هیات مدیره 
بــه مجمع عمومی صاحبان ســهام می تواند اطالعات مهم و بــا اهمیتی را در 
تکمیــل اطالعات مندرج در صورتهای مالی فراهــم آورد. از طرف دیگر گزارش 
هیات مدیره به مجمع می تواند بــه عنوان فرصتی برای هیات مدیره در جهت 
اطالع رســانی درخصوص جنبه های مهم عملکرد خود به ســهامداران باشــد.
طبق ماده 232 قانون تجارت )مصوب 1347( هیات مدیره شــرکت باید پس از 
انقضای ســال مالی صورت دارایی و دیون شــرکت را در پایان سال و همچنین 
ترازنامه و حســاب عملکرد و حساب ســود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارش 
درباره فعالیــت و وضع عمومی 
شــرکت طی ســال مالی مزبور 
تنظیم کند اسناد مذکور در این 
ماده باید اقال بیست روز قبل از 
تاریخ مجمع عمومی ساالنه در 
اختیار بازرســان گذاشته شود.
براســاس مــاده 41  همچنین 
قانون بازار اوراق بهادار، سازمان 
موظف است ناشران اوراق بهادار 
و کلیه تشکل های فعال در بازار 
سرمایه را ملزم نماید تا براساس 
و  حســابداری  اســتانداردهای 
حسابرسی ملی کشور، اطالعات 

تجلی و پیشرفت و توسعه در شرکتی پیشرو
تجارت الکترونیک پارسیان کیش پیشتاز در فن آوری
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جامع فعالیت خود را انتشار دهند. ضمن اینکه مطابق بند 3 ماده 45 قانون بازار اوراق 
بهادار، »گزارش هیات مدیره به مجامع« از جمله اطالعاتی است که شرکت های ثبت 
شده نزد سازمان، مکلف به ارائه آن طبق دستورالعمل اجرایی سازمان ، می باشند.

جایگاه شرکت در صنعت:
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش )سهامی عام( در تاریخ 1387/06/18 
تأسیس و تحت شــماره 7414 در اداره ثبت شــرکتها و مالکیتهای صنعتی و 
معنــوی منطقه آزاد کیش )جهــت انجام فعالیتهای بازرگانــی مجموعه بانک 
پارســیان( به ثبت رسیده اســت. این شرکت رســالت خود را بهبود و افزایش 
کســب و کار الکترونیــک و همچنین کاهش مشــکالت و موانع موجود در این 
صنعت اعــالم می نماید و ما مبنای به وجود آمدن خود را دانش بنیان و جهت 
حرکتمان را رســیدن به خودکفایی قرار داده ایم تا توانســته باشــیم عالوه بر 
پیشرفت کشور، زمینه اشتغال جوانان شایسته این مرز و بوم را مهیا کرده باشیم.

عرضه سهام شرکت در بازار فرابورس 
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش در شهریور ماه سال 1396 در بازار دوم 
فرابورس پذیرش گردید در بهمن ماه 1396 نیز در تابلوی دوم این بازار تحت نام 
تاپکیش و به عنوان یکصد و هفتادمین نماد عامالتی درج نماد شد؛ در ادامه، 10 
درصد از سهام شرکت در تاریخ 31 شهریور ماه سال جاری به بازار عرضه گردید که 
این میزان با عرضه های صورت گرفته در ماه های بعد به 26 درصد افزایش یافت.

تاریخچه
شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش )سهامی عام( در تاریخ 1387/06/18 
تأسیس و تحت شــماره 7414 در اداره ثبت شــرکتها و مالکیتهای صنعتی و 
معنــوی منطقه آزاد کیش )جهت انجام فعالیتهای شــرکت تجارت الکترونیک 
پارســیان در منطقه( به ثبت رسیده اســت و در تاریخ 1390/08/10 با تغییر 
موضوع فعالیتها و درصد و ترکیب سهامداران، جزء مجموعه شرکت داده پردازی 

بانک پارسیان محسوب میگردد. 
مرکز اصلی شــرکت طبق اســناد و مدارک ثبتی، جزیره کیش، خیابان سنایی، 
پشــت مجتمع تجاری بانک رفاه جنب بازار تجاری ســابق به کیش، ساختمان 
اداری BO 135 طبقه چهارم شرقی، کد پستی 7941775805 میباشد و طبق 
قوانین مناطق آزاد فعالیت می نماید و همچنین شرکت بخشی از فعالیتهای خود 

را در تهران و شهرک صنعتی پرند انجام میدهد.
موضوع فعالیت

 ،POS((1- ارائه نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه های کارتخوان فروشگاهی
پایانه های شــعب)PinPad( ، خودپردازهای ))ATM، خــود پردازهای غیر 
نقد) )Cashless و سایر تجهیزات و ملزومات بانکداری الکترونیکی و کامپیوتری. 
2- ســاخت و راه اندازی واحدهای صنعتی جهت تولیــد یا مونتاژ تجهیزات یا 

ملزومات بانکداری الکترونیکی و کامپیوتری و مخابراتی

3- تولید و ارائه خدمات در خصوص انواع محصوالت رسانه و چاپ نظیر رول های 
حرارتی ، لیبل ها و کارت های هوشمند که دارای باریکه مغناطیسی یا تراشه اعم از 
تماسی یا غیر تماسی بوده و انجام فرآیند شخصی سازی آن مبتنی بر انواع تکنیکهای 
چاپی در سطح بدنه و بارگذاری نرم افزارها ، داده ها و اطالعات در الیه الکترونیکی

4- خریدوفــروش، صادرات و واردات ، طراحی ، پیاده ســازی و نگهداری کلیه 
خدمات نرم افزاری ، سخت افزاری و شبکه ای و مخابراتی و بانکداری الکترونیکی

5- مشــاوره ، نظارت و مشارکت در اجرای طرح های انفورماتیکی و مخابراتی و 
بانکداری الکترونیکی

6- شرکت در مناقصات و مزایده ها و زمینه های موضوع فعالیت شرکت
7- اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت ها و مؤسسات داخلی و خارجی.

 فعالیت فرعی
8- انجــام هرگونــه ســرمایه گــذاری از جمله ســرمایه گذاری در شــرکت 
هــای بورســی و غیــر بورســی و ســایر محصــوالت عرضــه شــده در بازار 
پــول و ســرمایه داخــل و خارج کشــور بــا رعایت مقــررات بازار ســرمایه.

فعالیتهای تامین مالی: 
بــا توجه بــه روند توســعه ای فعالیتهای شــرکت و نیاز به منابع نقد بیشــتر 
بــرای این منظــور، تعــداد 27 میلیون ســهم شــرکت تجــارت الکترونیک 
پارســیان)رتاپ( که در مالکیت این شــرکت قرار داشــت در تاریخ بیســت و 
پنجم آذرماه ســال جاری به بازار عرضه و مجموعاً به مبلغ 69/930/000/000 
ریــال به فروش رســید؛ ایــن افزایش در منابــع نقد شــرکت میتواند موجب 
تســریع در انجــام قراردادهــای فعلــی و اخــذ قراردادهــای جدیــد گردد. 

فعالیتهای توسعه منابع انسانی: 
نیروی انســانی شــرکت تجارت الکترونیک پارســیان کیش حســب آمارهای 
موجود دارای میانگین ســنی 34 ســال و دارای دامنه ســنی مناســبی برای 
اســتفاده از تــوان و دانش مهارت همکاران اســت؛ نمودار میــزان تحصیالت 
همــکاران که حاکــی از آمار بــاالی نیروهــای دارای تحصیالت دانشــگاهی 
در دو مقطــع کاردانی و کارشناســی اســت، بر عزم و اراده شــرکت نســبت 
بــه جذب نیروهــای شایســته و در نظر گرفتــن کلیه معیارهای فــوق برای 
تنظیم حقوق و دســتمزد براســاس کارکرد درســت و واقعی صحه می گذارد.
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنعتی بهشهر)سهامی عام( مورخ 
1398/01/21 در محل پژوهشگاه صنعت نفت، سالن همایش کاسپین برگزار گردید. 
در ایــن مجمــع که با حضــور 100 درصدی ســهامداران حقیقــی و حقوقی 
، اعضــاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و 
بــازرس قانونی برگزار گردید، ریاســت مجمع برعهده آقای محمد عباســعلی 
پور کبیر ره بود، که جنابان محمود شــه رضایی و علــی فراهانی در مقام نظار 
اول و دوم و آقای  امیرحســین بیگدلو به عنــوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 1397/09/30 و پس از اســتماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشــمول ماده 129 بــه کار خود پایان دادند.

دکتر شــه رضایی در ابتدای گزارش جامع خود به مجمع نشینان با اعالم اینکه 
شرکت صنعتی بهشــهر با بیش از 65 سال ســابقه، قدیمی ترین و بزرگ ترین 
شــرکت تولید روغن ها و چربی های خوراکی در ایران اســت، افزود این شرکت 
بــا همکاری نیروهای متخصــص و کارآزموده و بهره گیــری از تکنولوژی به روز 
و پیشــرفته و نیز آزمایشــگاه های مــدرن تحقیقاتی و کنتــرل کیفیت، انواع 

روغن هــای نباتی مخصــوص آشــپزی و قنادی با 
مصــارف خانگی و صنــف و صنعت را بــا بهترین 
کیفیــت در اختیار مصرف کنندگان قــرار می دهد.

به گفته وی شــرکت صنعتی بهشــهر بزرگ ترین 
تولیدکننده ی روغن های خوراکی کشــور با ظرفیت 
550 هزار کیلو تن در ســال ،محصوالت خود را در 
ســه گروه عمده روغن های جامد، روغن های مایع و 
روغن های شــیرینی پزی، مناسب با مصرف خانوار و 
نیز صنف و صنعت تولید می کند.  شــناخت دقیق 
نیــاز مصرف کنندگان، تولید محصــوالت مطابق با 
اســتانداردهای ملی ایران و جهان و سرمایه گذاری 
در بســتر مناسب، از جمله عواملی هستند که باعث 
شده اند ســهم عمده ی بازار ایران متعلق به شرکت 
صنعتی بهشــهر باشد و همچنین در بخش صادرات 
نیز این شــرکت به موفقیت های چشمگیری دست 
یابد. همچنین شرکت صنعتی بهشهر ظرفیت ذخیره 

100 هزار تن روغن خام شــامل 30 مخزن بزرگ ذخیره با ظرفیت اســمی هر 
یک 3300 تن دارد. این مخازن در تاسیساتی با مساحت 100 هزار مترمربع در 
بندر امام خمینی بنا شــده اند که امکانات بارگیری روغن به تانکرها و واگن های 
حمل و نقل دریایی نیز در آن ها وجود دارد. 42 پرسنل تاسیسات، کشتی ها را با 
سرعت 350 تن در ساعت تخلیه می کنند. ظرفیت بارگیری برای تانکرها 8000 
تن و برای واگن های حمل و نقل دریایی 3500 تن در روز اســت. شــایان ذکر 
است شــرکت تحت نام »الدن حرفه ای« به تولید انواع محصوالت متنوع جهت 
تامین کارخانجات تولید کننده ی کیک، بیســکوییت، سس، شکالت، موادغذایی 
گوشــتی، نیمه آماده و قنادی ها و رســتوران ها و هتل ها و غیــره می پردازد.با 
توجــه به ده ها ســال موفقیت و دارا بودن نام های تجــاری معتبر )الدن، بهار و 
نســترن( در صنایع غذایی، شــرکت صنعتی بهشــهر از یک طرف در داخل به 
مشــتریانش این اطمینان رابخشــیده که این برند خوشــنام که تجربه و دانش 
فنی آن به صــورت مجموعه ای از راهکارهای خالقانه، کاربردی و ســودآور در 
اختیار صنعت مواد غذایی در کشــور قرار دارد توانســته در جهت کیفیت عالی 
و مداوم در محصوالت، ارائــه ی راهکارهایی خالقانه و کاربردی، انعطاف پذیری 
جهت توســعه ی محصوالت جدید و منحصر به برندی خاص و ســرعت ارائه ی 

خدمات در بین دیگر صنایع غدایی کشــور جزو شاگرد اول ها و ممتازین گردد
کســب عنوان واحد نمونه غذایی کشــور در سال مالی گذشته در کنار استقبال 
فراوانی که از محصوالت و به طبع ان فزونی ســهم بازار موثر پدیدار گشــت و 
حضــور موفق در نمایشــگاه هــا و همایش های ملــی و منطقــه ای از دیگر 
دســتاوردهای جمله مدیران کاربلد و کاردان این مجموعه پرافتخار بوده است.

پیام هیات مدیره 
در سال مالی که گذشت ، رخدادهاي اقتصادي جهانی، تحریم هاي ظالمانه آمریکا، 
تغییر درقیمتهاي جهانی انواع روغن خام ، اثرات مستقیم با اهمیتی بر سودآوري 
شــرکت داشته است. اهم موارد موثر بر سودآوري شرکت به شرح زیر می باشد: 
-  افزایــش نــرخ ارز مبادالتــی و دولتــی کــه منجــر بــه افزایــش بهاي 
تمــام شــده روغــن مصــرف شــده و بــه تبــع آن محصــوالت گردیــد.
- افزایش نرخ ارز آزاد که منجر به افزایش بهاي مواد بسته بندي و شیمیایی شرکت گردید.

- افزایش هزینه هاي سربار
- تصویــب افزایــش نــرخ محصوالت بــا تاخیر علیرغــم افزایــش هزینه ها
- عدم پرداخت مطالبات سنواتی شرکت توســط شرکت بازرگانی دولتی ایران

- سیاست انقباضی بانک مرکزي در تخصیص ارز دولتی براي خرید مواد اولیه
عوامل ذکر شــده داخلی و خارجی سبب گردید که 
شرکت سال بسیار سختی جهت تحقق برنامه هاي 

خود داشته باشد.
 این شــرکت با توجه به تولید کاالي استراتژیک در 
ایران، همواره از حمایت سیستم بانکی و سازمانهاي 
دولتی برخوردار بوده و توانســته اســت بخشــی از 
مشــکالت خود را از طریــق بانکهاي مختلف حل و 

فصل نماید.
 با توجه به اینکه عمده مواد اولیه مصرفی شــرکت 
از قبیــل روغن خام و ورق حلــب و قطعات یدکی 
از منابع خارجی تامین می گردند، بنابراین ریســک 

عمده شرکت تامین به موقع آنها می باشد
شــرکت صنعتــی بهشــهر در حال حاضــر حدود 
32 درصــد بازار کشــور را دراختیار داشــته و در 
ایــن زمینه رتبــه نخســت را دربین شــرکتهاي 
تولیــد کننــده روغــن ایــران را دارا می باشــد
استراتژي شرکت تثبیت جایگاه نخست روغن مایع و جامد) خانوار( و همچنین 
صنف وصنعت و رسیدن به حداکثر سود ازطریق کاهش هزینه ها و همچنین تولید 
محصوالت جدید با دانش فنی به روز است، می باشد. برنامه هاي شرکت درسال مالی 
آتی تولید محصوالت جدید در راستاي انطباق با سیاستهاي وزارت بهداشت می باشد. 
نتایج عملیات شرکت در ســال مالی گذشته نشان از تالش حداکثري مدیریت 
و کارکنان شــرکت در جهت غلبه بر مشــکالت به وجود آمده درکشور بوده و 
امید اســت در ســال آینده با تالش هاي بیشــترمدیریت وکارکنان زحمتکش 
شــرکت ، نتایج پیش بینی شــده محقق گــردد. در پایان هیــات مدیره این 
شــرکت از کلیه کارکنان تحت اســتخدام و پیمانکاران وکارکنان شرکت پخش 
که شــرکت را در رســیدن به نتایج مورد نظر یاري رسانیده ، تشکر می نماید.

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

و روستاهای کوچک.
- ارائــه محصوالت جدید در طبقه روغن های خانــوار مایع از طریق فرمول های 

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

شرکت صنعتی بهشهر انتخابی بهتر
مدیران حرفه ای برای تولید تخصصی و هوشمندانه مواد اولیه صنایع غذایی
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برنامه های تحقق یافته در سال مورد گزارش: 
-بهــره برداری از خط جدیــد روغن های صنعتی به صــورت تمام اتوماتیک و 
همچنین دستگاه های جدید بسته بندی با استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا....

تاریخچه
تاریخ تاسیس: شرکت صنعت بهشهر«سهامی عام« در تاریخ 1330/1/19 تحت 
نام شــرکت پنبه پاک کنی بهشهر به شــماره 3479 در اداره ثبت شرکت ها و 
موسســات غیرتجاری تخران به ثبت رسیده است و طبق تصمیم مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1373/11/18 نوع شرکت به سهامی عام تبدیل گردیده است.

موضوع فعالیت اصلی شرکت:
بــه اســتناد مــاده 2 اساســنامه عبارتســت از »تاســیس و بهره بــرداری از 
کارخانجــات پنبه پــاک کنی، روغنکشــی، تصفیه روغن و ســایر کارخانجات 
و تولیــد انــواع محصــوالت از قبیــل روغــن، پنبــه ، لینتــر، کنجالــه«.

موضــوع فرعی: تولیــد و خرید و فروش محصوالت غذائی از قبیل انواع ســس، 
قند، شــکر، غالت، برنج، چای ، ماکارونی، انواع رشته های خوراکی، آجیل، میوه 
خشــک، آب میوه، انواع رب، انواع کمپوت و کنسرو، آب معدنی و بسته بندی و 
توزیع آنها در بازارهای داخلی و خارجی و خرید و واردات ماشــین آالت، قطعات 
و لوازم مواد اولیه و ســایر مواد کمکی و یطور کلی هــر نوع مایحتاج مورد نیاز 
برای امور تولیدی و یا برای فروش آنها، صادرات محصوالت شــرکت و همچنین 
انجام هر نوع معامالت بازرگانی و صنعت بطور اعم، انجام سرمایه گذاری و خرید 
ســهام شــرکتهای تولیدی و تجارتی، ارائه خدمات آزمایشگاهی در حوزه روغن 
هــا و چربی های خوراکی مارگارین و کره به کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی.

بــه موجب پروانــه بهــره بــرداری شــماره 319410 مــورخ 1351/07/04 
کــه توســط وزارت صنایع صادر شــده، بهره بــرداری از کارخانــه با ظرفیت 
250 تــن در تاریــخ مذکور انجام شــده اســت. ظرفیت فعلی شــرکت، طبق 
پروانــه بهــره بــردرای شــماره 01/33473 الــف مــورخ 1390/07/12 به 
میــزان 500/000 تــن انواع روغــن نباتی مایع و جامد در ســال می باشــد.

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
شــرکت در تاریــخ 1373/12/25 در بــورس اوراق بهــادار تهــران در گــروه 
محصوالت غذایی و آشــامیدنی به جز قند و شــکر با نماد غبشــهر درج شده و 
ســهام آن براي اولین بار در تاریخ1374/03/24 مورد معامله قرار گرفته است.

جایگاه شرکت در صنعت
شــرکت در بین شــرکتهای فعال در این صنعت با حجم فــروش ازبازار داخلی 
معادل حــدود مبلغ 27 میلیــارد ریال در رده نخســت قــرار دارد. همچنین 
از نظــر تکنولوژی شــرکت دارای پیشــرفته ترین و کاملترین دســتگاههای 
تصفیــه و بســته بنــدی روغــن خوراکی در ســطح کل کشــور می باشــد.

گزارش عملكرد اجتماعی شرکت 
گزارش وضعیت مصرف انرژي در شرکت : 

در راســتاي مصرف بهینه انــرژي و اعمال مدیریت انرژي در شــرکت صنعتی 
بهشــهر، اقدامات موثري در راســتاي کنتــرل مصارف انــرژي در بخش هاي 
الکتریکــی و حرارتی و بهینه ســازي سیســتم ها و فرایند هــا و همچنین در 
زمینه مدیریت و مصرف آب توســط کمیته صرفه جویــی انرژي صورت گرفته 
اســت. بر اســاس نتایج گزارش بازرســی انرژي صورت گرفته توســط شرکت 
معتمد سازمان ملی اســتاندارد ایران، مصارف انرژي در بخش حرارتی19درصد 

و در بخــش الکتریکــی 51درصــد کمتر از معیــار مصوب مصــرف انرژي در 
صنایع روغن نباتی بر مبناي اســتاندارد ملی ایران (ISIRI 9652( می باشــد 
که نشــان از روش بهینه مصرف انرژي شــرکت صنعتی بهشــهر می باشــد.

گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش و پیش بینی 
روند آتی آن : تجهیزات تصفیه پســاب صنعتی این شــرکت، با ظرفیتی معادل 
200 متر مکعب در ســاعت احداث گردیده و از ســال 65 در حال بهره برداري 
میباشــد .این تجهیزات شــامل مراحل تصفیه فیزیکی، شــیمیایی، بیولوژیکی 
بوده و نهایتاً پس از ضد عفونی کردن مطابق اســتانداردهاي ســازمان حفاظت 
محیط زیســت - تخلیه به آبهاي ســطحی - به رودخانه کــن تخلیه میگردد. 
واحد تصفیه شرکت صنعتی بهشهر در ســال مالی مورد گزارش مورد بهسازي 
و نصب تجهیــزات جدید در برخی بخش ها قرار گرفت. تجهیزات پایش آنالین 
، پارامترهاي آب خروجی از شــرکت را به طور مســتمر اندازه گیري و نتایج به 
طور مستمر از طریق این سیســتم به سازمان حفاظت از محیط زیست مخابره 
می گردد. الزم به ذکر اســت آالینده هاي آب. خاک و هوا در شرکت به صورت 
ادواري توســط شرکت بازرسی معتمد ســازمان حفاظت از محیط زیست مورد 
اندازه گیري و بازرســی قرار می گیرد و در ســال مالی مورد گزارش نتایج اندازه 
گیري ها در انطباق با معیارهاي اســتاندارد محیط زیســت بوده است. سیستم 
مدیریت پســماند در شرکت صنعتی بهشــهر نیز با همکاري شرکتهاي معتمد 
ســازمان حفاظت از محیط زیســت اســتقرار یافته و در حال اجرا می باشــد
گزارش عملكرد اجتماعی شرکت شامل کمكهاي عام المنفعه و همكاري 

با موسسات خیریه و کمك به رفاه عمومی جامعه 
شــرکت طی ســال مالی مــورد گــزارش کمکهاي 
اســت: داشــته  ســایرین  بــه  را  زیــر  بالعــوض 

الف( کمک به زائران حرم مطهرامام خمینی و خانواده 
شهدا به میزان 196 میلیون ریال.

 ب( کمک به کمیته امداد امام خمینی ) ره ( به میزان 
2/574 میلیون ریال



| پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  100 | فروردین   مــاه  1398

پــس از بحــران بانکــی در کشــور و روزهــای ســخت 
صــادرات  بانــک  اقتصــادی  تنگناهــای  و  تحریــم 
در گمانــه زنــی هــا تا مــرز ورشکســتگی هــم رفت.

اما از زمستان ســال 96 مدیری به این بانک آمد تا درست 
در زمانــی که امید زیادی به احیای بانــک صادرات وجود 
نداشت نقطه عطفی در عملکرد مجموعه شکل بگیرد. دکتر 
صیدی این مدیر مدبر، آســتین همت بــاال زد و با یا علی 
گفتن شــروع به کار کرد و در حاصل تراز بانک صادرات از 
عدد 2948میلیارد تومان منفی در سال 96 به 2882میلیارد 
تومان در ســال 97 رسید و با کسب درآمد 12130میلیارد 
تومان ، بانک از ماده 141 خارج شــده و سرمایه بانک شده 
17535میلیارد تومان و در پیامدش قیمت سهم هم از 51 
تومان در زمستان 96 به 140 تومان در سال 97 رسید و خود 
بخوان حدیث مفصل از این مجمل ... دکتر حجت اله صیدی 
از مدیران پاکدست و طراز اول کشوری می باشد که در هر 
سنگر خدمتی منشاء خدمات بزرگ و اثرگذاری بوده است. 
وی از روز اول قبول تصدی سکانداری بانک صادرات سعی 
کرد با ترسیم برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
برای افزایش ســودآوری از مشتریان هدف و افزایش سهم 
درآمدهای غیر مشــاع و افزایش سهم بانکداری الکترونیک 
طرحی نو رقم زند که در نتیجه آن کام و دل ســهامداران 
شیرین و شاد گردد و بحمداهلل که چنین شد. دست مریزاد. 
مجمــع عمومی فــوق العــاده شــرکت بانک صــادرات 
ایران)ســهامی عام( مورخ 1397/12/21 در محل ســالن 
همایش هاي بین المللي هتل المپیک تشــکیل گردید. در 
این مجمع که با حضور 87/25  درصد از سهامداران حقیقی 
و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست 
مجمع برعهده آقای غالم ســوري بود که جنابان اشــرف 
سادات میري و عباسعلي ارجمندي درمقام نظار اول و دوم 
و آقای عبدالرضا فتاحي به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

در ادامــه و با قرائت گزارش توجیهــی هیات مدیره مبنی 
بر لزوم افزایش ســرمایه توسط مدیرعامل محترم و پس از 
استماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان 
با طنین صلــوات خود ضمــن تصویب افزایش ســرمایه 
شرکت به تغییر بند اساســنامه مربوطه رای مثبت دادند.
گزارش بــازرس قانوني درباره گــزارش توجیهی 
هیــات مدیــره درخصــوص افزایش ســرمایه 
بــه مجمــع عمومــي فــوق العــاده صاحبان 
ایران)ســهامي عام( بانــك صــادرات  ســهام 

در اجــراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت 
مصوب سال 1347

1-  گــزارش توجیهی مورخ 5 دی ماه 1397 هیات مدیره 
بانک صادرات ایران )سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه 
آن بانــک از مبلغ 57/800 میلیارد ریال به مبلغ 186/563 

میلیــارد ریــال، از محل مازاد ناشــی از تجدیــد ارزیابی 
امالک)عرصه، اعیانی و سرقفلی( و در اجرای مفاد »بند )ز( 
تبصره )10( ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور«، 
که پیوست می باشد، مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته 
است. مسئولیت گزارش مزبور با هیات مدیره شرکت است.
2-  گزارش مزبور با هدف اصالح ســاختار مالی و خروج از 
شــمول مفاد ماده 141 اصالحیه قانــون تجارت و با هدف 
بــه مزیت مالیاتی مقرر در بند )ز( تبصره )10( ماده واحده 
قانون بودجه سال 1397 کل کشور و از محل تجدید ارزیابی 

زمین، ســاختمان و سرقفلی امالک تهیه شــده است. در 
این خصوص دارایی های ثابت شــعب خارج بانک به بهای 
تمام شــده 1/975 میلیارد ریال )زمین 205 میلیارد ریال 
و ساختمان 1/770 میلیارد ریال( مورد ارزیابی قرار نگرفته 
است.همچنین ساختمان های قدیمی بانک عموما فاقد برگ 
پایانکار اســت. ضمن آنکه تعدادی از امالک ارزیابی شــده 
بانک به مبلغ 7/821 میلیارد ریال فاقد سند مالکیت است.

3-  براســاس رسیدگي به شواهد پشــتوانه مفروضات و با 
فرض تحقق صورتهای مالی پیش بینی شده، این موسسه به 
مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، 
مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمي کند. 

به عالوه، به نظر این موسسه به استثنای مورد مندرج در بند 
)3( گزارش توجیهی یاد شده براساس مفروضات به گونه ای 
مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
4-  براســاس برآوردهای بعمل آمده دوره بازگشت سرمایه 

31 ماه می باشد.
5-  به منظور ثبت افزایش ســرمایه اخذ مجوز از سازمان 

بورس الزامی می باشد.
6-  ضرورت داشــت گزارش توجیهی تائید شــده توسط 
هیــات مدیره تحت عنوان » پیشــنهاد هیــات مدیره به 
مجمــع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش ســرمایه« 
در روز تاییــد از طریــق ســامانه اطــالع رســانی گردد.

7-  حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق مفروضات 
ذهني توصیف شــده در باال رخ دهد، نتایج واقعي احتماال 
متفاوت بــا پیش بیني هــا خواهد بود. زیــرا رویدادهاي 
پیــش بیني شــده اغلــب به گونــه اي مــورد انتظار رخ 
نمــي دهد وتفاوتهــاي حاصل مي تواند با اهمیت باشــد.
نتایج حاصــل از آخرین افزایش ســرمایه افزایش
ســرمایه قبلی بانک صادرات ایــران از مبلغ 22/906/142 
میلیون ریال به مبلــغ 57/800/000 میلیون ریال از محل 
مازاد تجدیــد ارزیابی دارایی های ثابــت )زمین( به مبلغ 

34/887/357 میلیون ریال و مبلــغ 6/501 میلیون ریال 
از محل ســود انباشــته بوده که به منظور اصالح ساختار 
مالی، بهبود نســبت کفایت سرمایه و نسبت مجاز سرمایه 
گــذاری در اوراق بهادار و بهبود رتبــه بانک در رتبه بندی 
بنکر صورت گرفته اســت. نتایج حاصل از افزایش سرمایه 
مزبور که طی تصمیمــات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1392/04/29 صــورت جلســه ی هیــات مدیــره مورخ 
1392/07/18 تصویب شــده و در تاریــخ 1392/07/30 
نــزد مرجع ثبت شــرکت هــا به ثبت رســیده اســت.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هــدف بانک صــادرات ایران )ســهامی عــام(، از افزایش 
ســرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شــرح زیر می باشد:
1(  اســتفاده از شــرایط مقــرر در بنــد »ز« تبصره )10( 
مــاده واحــده ی قانون بودجه ســال 1397 کل کشــور 
جهت اصالح ســاختار مالــی خروج از شــمول مفاد ماده 
141 الیحــه قانونــی اصالح قســمتی از قانــون تجارت،
2(  اصــالح ســاختار مالی و بهبود نســبت هــای مالی،
مبلغ افزایش سرمایه ی پیشنهادی و محل تأمین آن 
بــا توجــه به برنامــه ارائه شــده، بانــک صــادرات ایران 
در نظــر دارد ســرمایه خــود را از مبلــغ 57/800/000 
میلیــون ریال به مبلــغ 186/563/208 میلیــون ریال، از 
محل مــازاد تجدید ارزیابــی دارایی هــای ثابت )طبقات 
زمین، ســاختمان، ســرقفلی) به شــرح زیر افزایش دهد: 
 222/77 )معــادل  ریــال  میلیــون   128/763/208   -
درصــد( از محــل مــازاد تجدیــد ارزیابــی دارایــی ها،
برنامه های ناشر در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه 
با توجه به شــرایط سالهای اخیر که مبتال به اکثر بانک ها 
می باشد، بانک در زمره ی شرکت های مشمول ماده 141 
الیحه قانونی اصالح قســمتی از قانون تجارت قرار دارد. از 
طرف دیگــر، در تبصره )10 ( بند )ز( قانون بودجه ســال 
1397 کل کشــور، افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی 
دارایی ها برای شــرکت هایی که اوالً بر اســاس صورتهای 
مالی ســال مالی منتهی به 1396/12/29 مشــمول ماده 
قانونی مورد اشــاره باشــند ثانیاً با انجام تجدید ارزیابی از 
این مشــمولیت خارج گردند مجاز و معــاف از مالیات در 
نظر گرفته شــده است، لذا بانک صادرات ایران در نظر دارد 
با هدف اصالح ســاختار مالی خروج از مــاده )141( قانون 
تجارت، به این مهم مبادرت ورزد. بنابراین در صورت عملی 
نشدن افزایش ســرمایه، بانک صادرات ایران قادر به تحقق 
اهداف خود ایفای مســئولیت خود در ایفای تسهیالت به 
مشــتریان و کمک به تأمین مالی بنــگاه های اقتصادی و 
جذب موثر منابع از طریق سپرده های مشتریان نمی باشد.

چشم انداز بانك 
اهداف بلندمدت کوتاه مدت بانک به شــرح ذیل میباشد: 
1-  افزایش ســهم دارایی های مولد کاهــش دارایی های 

منجمد سمی، 
2-  افزایش سودآوری از مشتریان هدف،

3-  افزایش کارایی ارتقاء درآمد سرانه شعب،
4-  افزایش ســهم درآمدهای غیر مشــاع و افزایش سهم 

بانکداری الکترونیک،
5-   سودآور سازی مجدد عملیات دریافت سپرده پرداخت 

تسهیالت

بانک صادرات در مسیر شکوفایی
دکترحجت اله صیدی مدیری برای تمام فصول

نی
سی

رح
امی
رو 
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خ
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مجمع عمومی فوق العاده شرکت کارخانجات سیمان 
صوفیان)سهامی عام( مورخ 1397/12/26 در محل 
ساختمان شرکت بین المللي بازرسي کاالي تجاري 

)طبقه همکف( تشکیل گردید.
در ایــن مجمع کــه بــا حضــور 78/63 درصد از 
سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای 
مجید وفاپور بود که جنابان بیژن جواهري و مهدي 
شــهریاري  بدرمقام نظــار اول و دوم و آقای عباس 
خــوش امید  به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.

در ادامــه و با قرائت گــزارش توجیهی هیات مدیره 
مبنی بر لزوم افزایش ســرمایه توســط مدیرعامل 
محتــرم و پــس از اســتماع گزارش حســابرس و 
بــازرس قانونی مجمع نشــینان بــا طنین صلوات 
خــود ضمن تصویب افزایش ســرمایه شــرکت به 
تغییــر بند اساســنامه مربوطه رای مثبــت دادند.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی 
هیات مدیره درخصوص افزایش ســرمایه به 
مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت 
عام( صوفیان)سهامي  ســیمان  کارخانجات 

در اجــراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون 
تجارت مصوب سال 1347

1- گزارش توجیهی مورخ 1397/3/27 هیات مدیره 
شرکت کارخانجات ســیمان صوفیان )سهامي عام( 
درخصوص افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ 550 
میلیارد ریال به مبلغ 1/100 میلیارد ریال مشــتمل 
بــر اطالعات مالی فرضی که پیوســت می باشــد، 
طبق اســتاندارد حسابرسی »رسیدگی  به اطالعات 
مالی آتی« مورد رســیدگی این موسسه قرار گرفته 
است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات 
مبنــای تهیــه آن با هیات مدیره شــرکت اســت.

2- گــزارش مزبــور در اجــراي تبصــره 2 مــاده 
161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش 
ســرمایه آن شــرکت از محل مطالبات حال شده و 
آورده نقدی ســهامداران ، به منظور رعایت قوانین 
سازمان بورس و اوراق بهادار و اصالح ساختار مالی و 
بهبود وضعیت نقدینگی جهت حفظ روند سودآوری 
شرکت در ســنوات آتی تهیه شــده است و شامل 
مفروضات ذهنی دربــاره رویدادهای آتی و اقدامات 
مدیریت اســت. که انتظار نمــی رود لزوما به وقوع 
بپیوندد. در نتیجه، به اســتفاده کنندگان توجه داده 
می شود که این گزارش توجیهی ممکن است برای 
هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.

3- براســاس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات 
و با فرض تحقق تحقق موارد یاد شــده، در گزارش 
توجیهی، این موسســه به مــواردی برخورد نکرده 
اســت که متقاعد شــود مفروضات مزبور، مبنایي 
معقول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمي کند. 
به عالوه، به نظر این موسســه، گزارش توجیهی یاد 

شده براســاس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه 
و طبق استانداردهای حســابداری ارائه شده است.

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

5- بدیهی اســت در صورت تصویب افزایش سرمایه 
توســط مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام 
الزم اســت کلیه مفاد منــدرج در اصالحیه قانون 
تجارت درخصــوص افزایش ســرمایه بویژه رعایت 
تساوی حقوق صاحبان سهام مورد عنایت قرار گیرد.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
افزایش ســرمایه قبلی شرکت از مبلغ 350 میلیارد 
ریال به  مبلغ 550 میلیارد ریال از محل مطالبات و 
آورده نقدی بوده که به منظور اصالح ســاختار مالی 
و جبران بخشــی از هزینه های اجرای پروژه افزاش 
ظرفیت از 4600 تن کلینکر به 7000 تن کلینکر در 
روز صورت گرفته بود. نتایج حاصل از افزایش سرمایه 
مزبور که  طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العادة 
مورخ 89/04/12 تصویب شده و در تار یخ 89/12/25 
نزد مرجع ثبت شــرکتها به ثبت رســیده، اســت.

توضیــح اینکه ســاختار مالی و قســمتی از هزینه 
های طرح توســعه شرکت در ســال 88 با پشتوانه 
افزایش ســرمایه انجــام گردید و با وجــود صدور 
مجوز افزایش ســرمایه 100 درصدی توسط بورس 
اوراق بهــادار، مجمــع عمومی فوق العــاده مجوز 
افزایــش ســرمایه 57 درصــدی را مصــوب نمود.

دالیل مغایرت ایجاد شده:
1- مغایرت در مبلغ 150/000 میلیون ریالی افزایش 
سرمایه علیرغم اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق 
بهادار به علت عدم تایید مبلغ درخواســتی توسط 

مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
2- افزایــش در میــزان تســهیالت بــه علت عدم 

اســتفاده از مبلــغ کامــل مجوز افزایش ســرمایه 
و افزایــش هزینــه های اجــرای طرح می باشــد.

3- افزایــش مصارف اجرای طــرح به دلیل افزایش 
هزینــه های تامیــن مالی طــرح به جهــت اخذ 
تســهیالت مالی بــه جــای اســتفاده از ظرفیت 
کامل افزایش ســرمایه و همچنیــن افزایش بهای 
قطعات و ماشــین آالت طرح توســعه می باشــد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شــرکت ســهامی عام کارخانجات ســیمان 
صوفیان ، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، 

به شرح زیر می باشد. 
شــرکت ســیمان صوفیان با توجه به صورت های 
مالی آن در ســال 1396 بــه دالیل متعدد از جمله 
کمبــود نقدینگی جهــت انجام تعهــدات مالی به 
ســهامداران و دیگر بستانکاران با مشکالت استمرار 
فعالیت هــای تولیدی به نحو مطلــوب روبرو بوده 
و لذا ســهامداران عمده موافقت خــود را با اصالح 
ســاختار مالی شــرکت از طریق افزایش سرمایه از 
محل مطالبات حال شــده سهامداران و آورده نقدی 
به مدیریت شــرکت ابالغ نموده است. لذا مطالبات 
ســهامداران تبدیــل و از خروج نقدینگــی از بابت 
پرداخت مطالبات ســهامداران جلوگیری می شود.
مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن
با توجه به برنامه ارائه شــده، شــرکت سهامی عام 
کارخانجات ســیمان صوفیان در نظر دارد ســرمایه 
خــود را از مبلغ 550/000 میلیــون ریال به مبلغ 
1/100/000 میلیون ریال، از محل مطالبات حال شده 
سهامداران و آورده نقدی به شرح زیر افزایش دهد.

- 550/500 میلیون ریــال )معادل 100 درصد( از 
محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، 
- 104/500 میلیون ریــال )معادل 299 درصد( از 

محل سود انباشته ،
برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

در صورت عدم اجرای افزایش سرمایه، شرکت مجبور 
ب اخذ تسهیالت جهت پرداخت سود سهام مصوب 
ســنوات قبل خواهد شد و در صورت اخذ تسهیالت 
مزبور هزینه های مالی شرکت به شدت افزایش خواهد 
یافــت. ضمن اینکه در صورت عــدم اجرای افزایش 
ســرمایه با وجود اخذ تســهیالت و یا عدم دریافت 
تسهیالت ساختار مالی شرکت مطلوب نخواهد بود.

چشم انداز شرکت 
با توجه به اینکه شــرکت ســیمان صوفیان اولین و 
بزرگترین شرکت سیمانی شــمال غرب کشور می 
باشد و همچنین با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی 
مناســب و نزدیکی به کالنشــهر تبریز و کشورهای 
همســایه و با داشتن پرسنل توانمند و ماشین آالت 
و تجهیــزات با تکنولوژی روز دنیا و با در نظر گفتن 
سیاســت شرکت در تنوع بخشــی محصوالت برای 
ســالیق مختلف مصرف کننــدگان در جهت حفظ 
مشتریان و افزودن به مشتریان جدید اقدام نموده است.

افزایش سرمایه سیمان صوفیان مصوب مجمع گرفت
برنامه های مدیریت برای تامین نقدینگی و طرح های توسعه
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مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شرکت مارگارین)ســهامی عام( مورخ 
1398/01/27 در محل پژوهشــگاه صنعت نفت، سالن همایش کاسپین برگزار گردید. 
در این مجمع که با حضور 86/03 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای همایون باقري طادي بود، که جنابان وحید منتي و مهدي صدقیاني در 
مقام نظار اول و دوم و آقای حسین نیکخواه ابیانه به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به 1397/09/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129و با تقسیم ســود 50  ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

مدیریــت ارشــد مجامع در طلیعه ي شــصت و ششــمین ســال فعالیت شــرکت 
و در ششــمین ســال تولــد دوبــاره آفتــاب، خدمــات و محصــوالت بــا محوریت 
صنایــع غذایــي را بــا باالتریــن ارزش و کیفیت بــه افراد و ســازمانها ارائــه نماید.

این شــرکت در جســتجوي این اســت که مهمترین نیازهاي مشــتریان را شناسایي 
و درک نمایــد وبتوانــد با دســتیابي بــه نوآوري هاي پیشــرفته تولیــد محصوالت 
غذایــي باکیفیــت بــر ســالمت و بهبود امــر تغذیــه در ســطح جامعــه بیفزاید.

شــرکت بحمدا... علیرغــم محدودیت هاي فوق توانســت در ســال 1397 به نحوي 
برنامــه ریزي نماید تا ضمــن جلوگیري از آثار تخریبي ناشــي از تحریــم ها که مي 
توانســت عمال این مجموعه را دچار مشــکل نماید با تداوم فعالیت تولید و حفظ سهم 
بازار و پایداري و اســتمرار در تمامي زمینه هاي الزم براي این صنعت شــرایط شرکت 
را جهــت خروج از بحران هاي حاصله مدیریت و ســود مورد انتظار را تحقق بخشــد.

تولیــد، توزیع و فــروش بیش از 185 هزار تن روغن و افزایش و دســتیابي به ســهم 
بــازار حــدود 11 درصدمبتنــي بر ســودآوري باالباعث شــد که شــرکت مارگارین  
کســب جایــگاه دوم تولیــد و توزیع در صنعت روغن نباتي کشــور را کســب نماید.
در کنــار تحقق ســود تعهد شــده به ســازمان بــورس و اوراق بهادار و ســهامداران 
محترم در ســال مالــي 1397 از پررنگ ترین دســتاوردهای تیــم مدیریت مارگارین 
و کارکنــان تالشــگر ان در ســال مالــی ســخت اقتصــادی گذشــته بوده اســت.

توسعه محصول و ایجاد خطوط تولید جدید 
ارتقاء برند 

استقرار کامل مدیریت دانش
در کنار بهسازي خطوط تولید فعلي و انجام آموزشهاي تخصصي و مهارتي براي کارکنان 
ومدیران نیز از برنامه ها و چشم اندازی روشن در مجموعه برای این مدیر پُر افتخار می باشد
مارگاریــن اولین شــرکت تولید کننده روغن گیاهي در ایران اســت کــه با برندهای 
خروس، آفتاب و آفتاب طالیي  در بین مردم شــناخته شــده است. این شرکت که در 
دی ماه ســال 1332 با ظرفیت تصفیه 8 تن روغــن گیاهي در روز پا به عرصه صنعت 
گذاشــت و اکنون با همکاري کارشناســان مجرب توانسته اســت با ظرفیت تولیدي 
1000 تــن در روز، میهمــان بســیاری ازخانواده ها و صنایع مختلف کشــور باشــد.
ایــن مجموعه همواره ســعي می نمایــد محصوالتی با کیفیت برتــر و منطبق با نیاز 
مشــتریان طراحی و تولید نمایــد. هم اکنون  38 نوع  محصول متنــوع روغني در دو 
بخش صنف و صنعت )B2B( و مصارف خانوار )B2C( در این شــرکت تولید می شود 
که عالوه بر مطابقت با ضوابط موسســه اســتاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و معاونت 
غذا و دارو وزارت بهداشــت، با اســتاندارد های بین المللی نظیر CODEX از شــرکت 
SGS ســوئیس نیز انطباق داده شده است، به همین سبب اینک محصوالت مارگارین 
در بازار اغلب کشــورهای خاورمیانه و حتی کشــورهای اروپایی به چشــم می خورد.
ماموریت مجموعه مارگارین فراتر از خواسته های مشتریان و آنچه به اختصار بیان شده می 
باشد. مدیران و مهندسان شرکت مارگارین همواره با مشتریان و مصرف کنندگان محصوالت 
خود، همراه هستند ودر جهت رضایت و کسب اعتماد آنان از هیچ تالشی فروگذار نیستند.
پیشــگام ارزش آفرینــي در گــروه بــا بهــره گیــري از مــدل زنجیــره تأمیــن«

تفکر هم افزایي  زنجیره تأمین هم در سرمایه گذاري و هم در عملیات از دهه 30 در هلدینگ مورد 
توجه و اهمیت بوده و در فرآیند اجرایي قرار داشته است و جزء استراتژي هاي مجموعه بوده است.
 مؤلفه هاي 1- حفظ مزیت رقابتي بازار، 2-کیفیت قابل رقابت، 3-قیمت تمام شده رقابتي، 
4-نفکر مشــتري مداري، 5- خلق ارزش افزوده، 6- توسعه تئوري آنسوف در هم افزایي 
شرکت هاي زیر مجموعه 7- نهادینه سازي باور و تفکر استقرار زنجیره تأمین در هلدینگ 
را جزعي از پیش شــرط ها براي  ایجاد و حفظ زنجیره تأمین پایدار هلدینگ میباشد.
این جایزه به دلیل تولید محصوالت بر پایه مواد اولیه ســالم که حافظ سالمت مصرف 
کنندگان است، تداوم فعالیت هاي تولیدي این شرکت بر اساس استانداردهاي بین  المللي، 
دریافت مستمر جوایز حمایت از حقوق مصرف کننده از سازمان حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان در ســال هاي اخیر و اخذ امتیــازات باال با توجه به آیتم هاي 
این جشــنواره به دکتر محمدرضا شــمس  مدیر مدبر شــرکت مارگارین اهدا گردید.

شــایان ذکر است در دومین جشــنواره ملی صنعت سالمت که در ســال1397 و در 
زمینه تولید محصوالت ســالمت محور 58 برگزار گردید شرکت مارگارین تولیدکننده 
روغن هاي گیاهي خوراکي با شــعار »آفتاب ما آفتاب ســالمتي است« در این جشنواره 
شــرکت و موفق به دریافت باالترین رتبه و تندیس ســیب زرین ایــن رویداد گردید.

پیام هیات مدیره
در طلیعه ي شصت و ششمین سال فعالیت شرکت و در ششمین سال تولد دوباره آفتاب، 
سال 1397 را در حالي به پایان می بریم که با تکیه بر لطف خداوند منان، حمایت سهامداران 
محترم، گروه سرمایه گذاری توسعه ملی، مدیریت گروه توسعه صنایع بهشهر،  همکاری 
سازمان ها، موسسات و دستگاه های دولتی و نظارتی مرتبط با صنعت غذا و روغن، شرکای 
تجاری اعم از تامین کنندگان، توزیع کنندگان و مشتریان، همدلی و همراهی تیم مدیریت 
و تالش همکاران و نهادهای محترم، شاهد کارنامه ای ارزنده به شایستگي نام آفتاب باشیم.
شــرکت مارگاریــن تــالش دارد بــه عنوان یکــي از پنــج شــرکت اول در بازارهاي 
داخــل و منطقــه اي خــارج از کشــور، خدمــات و محصــوالت بــا محوریــت 
صنایــع غذایــي را بــا باالتریــن ارزش و کیفیت بــه افراد و ســازمانها ارائــه نماید. 
ما اولویت را به تولید آن دسته محصوالت و خدماتي مي دهیم که در زمینه آنها تخصصي 
باال داشته و بتوانیم با نوآوري و بهره گیري از فرصت هاي جدید، محصوالت و خدماتي 
ارزنده تراز شــرکت هاي رقیب ارائه نمائیم. ما با داشتن اشتیاق، توانمندیها وقابلیتها در 
شرکت مارگارین به دنبال تبدیل شدن به یک شرکت منطقه اي بسیارتوانمند هستیم. 
حوزه جغرافیایي ودامنه فعالیتهاي خودرا تا آنجا گسترش میدهیم که بتوانیم بر اساس 
تجربــه هاي خاص منطقه اي و توانایي هاي بالقوه در ســایه ارائه خدمات و محصوالت 
ارزنده خلق فرصت نموده و از فرصت هاي موجود به شــیوه اي معقول استفاده نمائیم. 
مــا میخواهیم بــا ارزش آفریني در شــرکت مارگاریــن موجب افزایش بهــره وري، 
ســهم بازار و بازده دارایي آنها شــده و با ســرمایه گــذاري هاي جدیــد بلندمدت و 
میان مدت ضمن بهینه ســازي ســاختار پرتفوي ســرمایه گذاري ها، منافع ذینفعان 
را حفــظ و رشــدي پایــدار از ارزش حقــوق صاحبــان ســهام را به ارمغــان آوریم. 
مــا مي کوشــیم تا با داشــتن ســازمان هــاي یادگیرنــده و زنــده، فضایــي پویا و 
پرانگیــزه بــر ســازمان حاکم شــود بــه گونه اي کــه کارکنــان ضمــن آگاهي از 
جایــگاه فعالیتهــاي خــود در ارتقــاء ســازمان وبهبود جامعه رشــد نماینــد وبا به 
کارگیــري تمام اســتعداد وتوان خود، بهترین تالشــها ونــوآوري هــا را ارائه دهند. 
بدینوســیله الزم مي دانیم از طرف هیات مدیره از کلیه عزیزان تشکر و قدراني نموده و 
آرزوي سالمتي، بهروزي و توفیق روزافزون براي ایشان، شرکت گرانقدر مارگارین، خانواده 
محترم گروه توســعه صنایع بهشهر و صنعت ایران اسالمي را از خداوند منان خواهانیم.
مــرور کلی بر وضعیــت و تحوالت شــرکت مارگارین در ســال مالی مــورد گزارش

 در ســالي که گذشت، شرکت مارگارین )سهامي عام(، نیز همچون برخي صنایع دیگر 
با چالش هاي جدید و گوناگون مواجه گردید الزم است به استحضار سهامداران محترم 
برساند شرکت مارگارین در اواسط آبان ماه 1396 نسبت به تدوین اهداف و پیش بیني 
درآمد و هزینه ها و سود و زیان سال 1397 بر اساس اطالعات موجود اقدام نمود. طبق 

مارگارین و محصوالت سامت محور
 عملکردی درخشان از مدیرانی بازاردان

آفتاب ما آفتاب سامتی است

نی
سی

رح
امی
رو 

س
خ

34



 پُرتیراژترین نشریه اقتصادی کشور | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  100 | فروردین   مــاه  1398 |35

برآورد به عمل آمده ازآنجاکه روند تولید و فروش شــرکت روند افزایشــي بوده با برنامه 
ریزي انجام شــده مقرر گردید نسبت به افزایش میزان تولید تا میزان 185/000 تن در 
ســال 1397 اقدام نموده و با حفظ ارزش برند سهم بازار را افزایش دهد. در پیش بیني 
صورت گرفته توسط شرکت مارگارین همانند سایر شرکت هاي روغني، برآورد مي گردید 
به جهت باال رفتن هزینه ها و اینکه طي دو سال گذشته افزایش نرخي جهت محصوالت 
توسط ارگان هاي ذیربط داده نشده است سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار با افزایش 
نرخ محصوالت موافقت نماید. که این مهم بحمدا... توانســت با ارائه مدارک و مستندات 
توسط هم شــرکت مارگارین و هم سایر شرکت هاي روغني موافقت به افزایش قیمت 
طــي دو مرحله از ابتداي خردادماه 97 به میزان 9 درصد و اول مهرماه 17 درصد اعمال 
گردد. متأسفانه علیرغم اعمال افزایش قیمت شرکت به دلیل شرایط کنوني از بحران هاي 
حاصل از تحریم جهت تأمین مواد اولیه و سایر مواد موردنیازتولید ضمن وجود چالش با 
افزایش قیمت هاي بسیار باالیي مواجه شد که این مهم عمدتاً درآمد حاصل از افزایش 
قیمت فروش محصوالت را بســیار بسیار ناچیز و در بعضي از محصوالت تأثیرگذار نبود. 

ماموریت شرکت مارگارین
شــرکت مارگارین مأموریت دارد تا با توسعه دانش و مهارت نیروهاي خالق و متعهد و 
تجهیز کارخانه، نسبت به ارتقاء ســطح کیفیت محصوالت خود و قابل رقابت با رقباي 
صاحب نام ملي و منطقه اي همت گماشته و با استفاده از فناوري هاي نوین و به روز، با ارائه 
محصوالتي متمایز و باکیفیت و قیمت مناسب به مشتریان صنعتي، صنف و خانگي، نیازهاي 
ایشــان را به بهترین وجه ممکن برآورده سازد. شرکت مارگارین به عنوان یک شرکت با 
سابقه طوالني وقدرتمند در صنعت تولید روغن، مأموریت دارد تا ضمن تعامل و همکاري 
سازنده و ایجاد شراکت هاي راهبردي با مشتریان، تأمین کنندگان، توزیع کنندگان و سایر 
ذینفعان، خود را در سطح ملي ومنطقه مطرح کرده و ضمن سودآوري پایدارو خلق ارزش، 
نقش بي بدیل وتعیین کننده اي در تحقق اهداف توسعه اي و پیشرفت کشور، از طریق 
ارتقاء میزان فروش داخلي و صادراتي، ایفا کند و درعین حال در حفظ سالمت جامعه کوشا 
باشد. شرکت مارگارین بر خودمیداند تا با حفظکرامت ومنزلت انساني پرسنل ومدیران 
متعهد ومتخلق به اخالق حرفه اي واسالمي خودو تالش مجّدانه ومستمر ایشان وبا اتفاق 
نظر و وحدت همه کارکنان، مأموریتهاي خود را به بهترین وجه ممکن به انجام رســاند.
مرور کلی بر عملكرد شــرکت و میزان دســتیابی به اهداف تعیین شده و 

دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش

-  طرح ریزي و اجراي بیش از 20 پروژه در حوزه هاي عمراني، تولیدي و بازاریابي و فروش 
)BI(ارتقا و توسعه سیستم هاي گزارش دهي، داشبورد مدیریت وتوسعه هوش تجاري  -

 - نهایــي نمــودن و اتمــام فاز دوم سیســتم یکپارچــه مدیریت و اخــذ گواهینامه 
 ISO22000 و HACCP ایتالیــا بــراي سیســتمهاي IMQ بیــن المللــي از
-  اخــذ گواهینامــه کشــوري و اســتاني رعایت حقــوق تولیدکننــدگان و مصرف 
کننــدگان از ســازمان حمایــت تولیدکننــدگان و مصــرف کننــدگان کشــور

انجمــن  از شــورا، بســیج و  اعــم  نهادهــاي شــرکت  انتخــاب مدیریــت و   -
اســالمي شــرکت بــه عنــوان نمونه در ســطح شهرســتان هــاي اســتان تهران

دیگر دستاوردها 
این شــرکت با توجــه به تولید کاالي اساســي در کشــور، همواره بــه جهت تأمین 
ســرمایه در گردش خود خوشــبختانه توانســته اســت عمده منابع مالي خــود را از 
طریــق سیســتم بانک هاي مختلــف تأمین و مشــکالت خود را حــل وفصل نماید. 
ازآنجاکــه عمده مواد اولیه موردنیاز تولید این شــرکت روغن خام بوده و مي بایســتي 
عمدتاً از منابع خارجي تأمین گردد، شــرکت بحمدا... توانسته است به جهت جلوگیري 
از وقفــه در پروســه تولید نیاز خــود را ضمن مدیریت خواب موجــودي در زمان هاي 
موردنیــاز به نحــوي مدیریت و تأمیــن نماید که مانــع از افزایش هزینــه ها گردد.

 شرکت مارگارین (سهامي عام) در زمینه تولید، توزیع و فروش روغن هاي خوراکي رتبه 
دوم را در بین 48 شرکت تولیدکننده داراست.

بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی 
چشــم انداز شــرکت مارگارین، کسب جایگاه نخســت درتولید روغن هاي تخصصي، 
کســب و حفظ جایگاه دوم تولید روغن هاي خانوار در کشــور همچنین ایجاد ســود 
پایدار جهت ســهامداران محترم است. مأموریت شــرکت مارگارین خلق ارزش افزوده 
از طریــق ارتقاي کیفیت و با اســتفاده از فن آوري هــاي نوین بوده که با اهداف تبیین 

شــده توســط راهبردهاي مختلــف در حوزه هاي مدیریتي و زیرســاختي شــرکت، 
حــوزه زنجیــره تأمین و حــوزه بازاریابي وفروش پشــتیباني گردیده و در این راســتا 
برنامه هاي دســتیابي به آن را جهت کلیه ســطوح ســازماني تدوین و اجرایي نموده 
اســت. برخي از برنامه هاي این شــرکت براي ســال مالي آتي به شــرح ذیل میباشد:

1- شناسایي وورود به بازارهاي جدید
2- تقویت واحد تحقیق وتوسعه

 OEM 3- انجام بازاریابي براي دریافت سفارشات
4- توسعه کانالهاي توزیع وفروش وپخش مویرگي

 CRM 5- تقویت واحد
6- تأمین بخشي از نیاز روغن خام از منابع داخلي 

7- مدیریت هزینه با به کارگیري دانش روز
8- تأمین سرمایه با استفاده از روشهاي نوین وبدیع 

9- کاهش بهاي تمام شده محصوالت تولیدي
 HSE 10- تقویت واحد

این شــرکت امیدوار اســت با عنایت خداونــد بزرگ، همدلي، همراهــي و تالش تیم 
مدیریت، کارکنان و حمایت ســهامداران محترم، همکاري بیش ازپیش شرکاي تجاري 

و همکاري سازمان ها، دستگاه ها و مؤسسات دولتي در سال 1398 با جذب تسهیالت 
ریالي ارزان با حداقل نرخ بهره، اصالح ســاختار سرمایه، برنامه ریزي و اقدامات به عمل 
آمده با ســایر شرکتهاي روغني در جهت تقلیل و نهایتاً حذف تخفیفات، هدایت فروش 
محصوالت شــرکت به صورت مویرگي از طریق شرکت هاي پخش، تقلیل هزینه هاي 
غیرضروري که در ســال آتي مورد نیاز شــرکت نمي باشد، تقلیل خواب موجودي مواد 
اولیــه به جهت جلوگیري از افزایش هزینه هاي مالــي و فروش دارائي هاي غیر مولد و 
تبدیل و جایگزین نمودن ماشــین آالت تولیدي بتواند ضمن افزایش ظرفیت تولید به 
بیش از 200 هزار تن و تنوع انواع محصوالت و افزایش سهم بازار تا میزان 15درصد تأثیر 
بسزایي در بهبود شرایط و سودآوري شرکت طي سال مالي 1398 را فراهم آورد انشاءا...

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

ب( پروژه های طرح و توسعه در حال اجرا و آتی شرکت
ج( گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه های فروش 

 د( شیوه های تامین مالی
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مجمع عمومی عادی سالیانه 
صاحبان سهام شرکت گروه 
برکت)ســهامی عام(  دارویی 
در   1398/01/26 مــورخ 
محل سالن شماره یک بازار 
چارسو گردید.  در این مجمع 
که با حضور 76/29 درصد از 
سهامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضای هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی 
برگزار شــد، ریاست مجمع 
حمیدرضا  آقــای  برعهــده 
بود که جنابان  جمشــیدی 

جالل بهارســتان و فرشید مرادی درمقام نظار اول و دوم و آقای علیرضا خسروانی به 
عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

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

مربوطه رای مثبت دادند.
به گفته مدیر ارشــد مجموعه هدف شرکت دارویی برکت )ســهامی عام( از افزایش 
ســرمایه موضوع این گزارش توجیهی ، جبران مخارج مشــارکت در افزایش سرمایه 
شــرکت های ســرمایه پذیر جهت حفظ موقعیت در شــرکتهای مزبــور، تحصیل 
شــرکت های جدید حســب مصوبات هیات مدیره و هلدینگ باالســری می باشد.
و در همین راســتا با توجه به برنامه ارائه شــده، شــرکت گروه دارویی برکت در نظر 
دارد ســرمایه خود را از مبلغ 3/400/000 میلیون ریال به مبلغ 6/800/000 میلیون 
ریــال ، از محــل مطالبــات و آورده نقدی طی دو مرحله به شــرح زیر افزایش دهد
 - مرحلــه اول از مبلــغ 3/400 میلیارد ریال به مبلــغ 5/800/000 میلیون ریال از 
محل مطالبات حال شــده و آورده نقدی صاحبان ســهام )معــادل 70/59 درصد(،

 - مرحلــه دوم از مبلغ 5/800/000 میلیون ریال به مبلغ 6/800/000 میلیون ریال 
از محل مطالبات حال شــده و آورده نقدی صاحبان ســهام )معادل 17/24 درصد)،

به گفته این مدیر خوش فکر و محقق تامین نقدینگی در شــرکتهای زیرمجموعه اثر 
مستقیمی بر عملکرد شرکتها و نتیجتا به سوددهی آنها دارد. لذا با دید نگهداشت وجه 
نقد در شرکتهای زیرمجموعه و از مسیر اصالح ساختار مالی، افزایش سرمایه شرکتهای 
زیرمجموعه عملیاتی می گردد. شــرکتها با انجام این طرحهای افزایش سرمایه قارد 
خواهند بود ضمن تامین بخشــی از منابع مورد نیاز اجــرای پروژه های خود، منابع 
خود را جهت بازپرداخت تسهیالت و تامین سرمایه در گردش تولید مدیریت نمایند.
با هماهنگی و مســاعدت سهامداران عمده، منابع حاصل از افزایش سرمایه در اختیار 
شــرکتهای زیرمجموعه جهت اجــرای طرحها قرار می گیرد. مشــابه روندی که در 
طرحهای افزایش سرمایه در سالهای گذشته اتفاق افتاده است، و نقدینگی شرکتهای 
زیرمجموعه از روند عملیاتی شرکتها خارج نشده و صرف تکمیل پروژه ها شده است. 

برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه 
با توجه به مراحل عملیاتی پروژه ها، شامل بهره برداری، اتمام دوره ساخت تا اجرای 
مراحل پایانی ساخت، از سوی مدیریت ارشد هلدینگ تمرکز خاصی بر تامین مالی به 
موقع و بهینه شرکتهای زیر مجموعه قرار گرفته است.  وضعیت پروژه ها و حجم سرمایه 
گذاری انجام شده تا این مرحله به نحوی است که توقف پروژه ها غیرممکن و حتی غیرقابل 
تصور می باشد. هلدینگ با تنوع بخشی به سبد منابع تامین مالی خود همواره آمادگی 
جهت تجهیز منابع مالی شرکتهای زیر مجموعه دارد. تامین مالی جایگزین انجام افزایش 
سرمایه نتایجی همچون کاهش سود خالص شرکتها و در کنار آن افزایش ریسکهای 
اعتباری برای مجموعه به همراه خواهد داشت. همچنین جریانات داخلی شرکتها که 
از محل تولید و افزایش ظرفیت در ســالهای آتی ایجاد خواهد گردید به تکمیل سایر 
پروژه ها و همچنین تامین مالی جهت بازپرداخت تسهیالت موجود کمک خواهد نمود.
گــزارش بــازرس قانونــي دربــاره گــزارش توجیهی هیــات مدیره 
درخصــوص افزایــش ســرمایه بــه مجمــع عمومــي فــوق العاده 
صاحبــان ســهام شــرکت گــروه دارویــی برکــت )ســهامي عام(
در اجــراي مفــاد تبصره 2 مــاده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال 1347
1- گزارش توجیهی مورخ 7 آذر ماه 1397 هیات مدیره شــرکت گروه دارویی برکت 
)ســهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شــرکت از مبلغ 3/400/000 میلیون 
ریال به مبلغ 6/800/000 میلیون ریال مشــتمل بر اطالعات مالی فرضی که پیوست 

استاندارد  طبق  باشــد،  می 
به  »رســیدگی   حسابرسی 
مورد  آتی«  مالــی  اطالعات 
رســیدگی این موسسه قرار 
مســئولیت  اســت.  گرفته 
گــزارش توجیهــی مزبور و 
مفروضات مبنای تهیه آن با 
هیات مدیره شــرکت است.
2- گــزارش مزبور در اجراي 
تبصره 2 ماده 161اصالحیه 
قانون تجارت و با هدف توجیه 
از  شرکت  ســرمایه  افزایش 
محل آورده نقدی و مطالبات 
حال شده ســهامداران تهیه 
شــده است. این گزارش توجیهی بر اســاس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی 
درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شــده است که انتظار نمی رود لزوما 
به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به اســتفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش 
توجیهی ممکن اســت برای هدفهایی جز هدف توصیف شــده در باال مناسب نباشد.

3- براســاس رسیدگي به شــواهد پشــتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات 
مندرج در گزارش توجیهی پیوســت، این موسســه به مواردی برخورد نکرده اســت 
که متقاعد شــود مفروضــات مزبور، مبنایي معقــول براي تهیه گــزارش توجیهي 
فراهم نمي کند. به عالوه، به نظر این موسســه، گزارش توجیهی یاد شــده براساس 
مفروضات به گونه ای مناســب تهیه و طبق استانداردهای 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 شــرکت از مبلغ 520/000 میلیون ریال به مبلغ 3/400/000 
میلیــون ریــال و از محل مطالبات ســهامداران بــوده که به منظور مشــارکت در 
افزایش ســرمایه شرکتهای گروه ســرمایه گذاری البرز به مبلغ 2/473/801 میلیون 
ریــال و گروه صنایع شــفا فارمد به مبلــغ 308/700 میلیون ریــال و آتی فارمد به 
مبلغ 146/513 میلیون ریال صورت گرفته اســت. نتایج حاصل از افزایش ســرمایه 
مزبور که طی تصمیمــات مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1392/07/04 تصویب 
شــده و در تاریخ 1392/09/24 نزد مرجع ثبت شــرکت ها به ثبت رســیده است.

عوامل ریسك
ســرمایه گذاری در طرح موضوع افزایش ســرمایه پیشــنهادی و فعالیت شــرکت 
گروه دارویی برکت )ســهامی عام(، با ریســکهای با اهمیتی همراه اســت. ســرمایه 
گــذاران باید پیــش از تصمیم گیری درخصوص ســرمایه گذاری در این شــرکت، 
عوامــل مطرح شــده را مــد نظر قرار دهنــد. این عوامل به شــرح زیر می باشــد:

1- در شــرایطی که اغلــب محصوالت گروه از شــمول دریافت یارانه خارج شــده 
انــد، تعیین قیمت فــروش محصوالت توســط نهادهای دولتی، مانــع حضور فعال 
شــرکتها در بــازار رقابتی بوده و بــه عنوان یکی از عوامل ریســک مطرح اســت.

2- به دلیل افزایش روزافزون تولیدکنندگان از یک ســو و واردات داروهای خارجی از 
سوی دیگر و همچنین سیاستهای توزیع و پخش که از سوی شرکتهای توزیع کننده 
دارو تعیین می شود، شرکتهای دارویی مجبور به فروش اعتباری گردیده که این امر 
باعث افزایش حسابهای دریافتنی تجاری شرکتها و کاهش نقدینگی آنها گردیده است. 
بنابراین کمبود نقدینگی به تدریج می تواند به عنوان یکی از عوامل ریسک مطرح باشد.

GMP -3 کــه به عنــوان مجموعه مقررات و اســتانداردهای بیــن المللی مربوط 
به تولید اســت می بایست از ســوی همه تولید کنندگان دارو رعایت گردد. این امر 
باعث می شــود تا شــرکتها همواره به فکر نوسازی شــیوه ها، روشها و ماشین آالت 
تولیدی خود باشــند، این مساله نیز به عنوان یک مخاطره برای شرکت های دارویی 
مطرح اســت که منابع کافی برای ســرمایه گذاری در این زمینه را در اختیار ندارند.

4- تحریــم هــای اعمالــی از ســوی آمریــکا بــرای ایــران شــرایط را بــرای 
واردات دارو و مــواد اولیــه آن و همچنیــن افزایــش نــرخ ارز و تبعــات آن در 
افزایــش قیمــت ســایر عوامــل تولید مــی تواننــد مخاطراتی جدی در شــرایط 
کنونــی بــرای کل تولید کشــور از جملــه شــرکتهای دارویی به حســاب آیند.

5- در کنــار عوامــل ریســکی که در باال عنوان شــد تقاضــای روزافــزون دارو در 
کشــور و همچنیــن پایین بــودن بهای تمام شــده برخــی از داروها در مقایســه 
بــا مشــابه خارجی مــی تواند به عنــوان یک فرصــت و نقطه قوت مطرح شــود.

شرکت گروه دارویی برکت ؛ بی بدیل و ارزشمند
نقش برکت در رونق تولید
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مجمــع عمومی فوق العاده شــرکت گروه ســرمایه گــذاری البرز)ســهامی عام( 
مورخ 1398/01/24 در محل ســالن شــماره یک بازار چارســو تشــکیل گردید.
در ایــن مجمــع که با حضــور 66/76 درصد از ســهامداران حقیقــی و حقوقی، 
اعضــای هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس 
قانونی برگزار شــد، ریاســت مجمع برعهده آقای دکتــر محمدعلي میرزاکوچک 
شــیرازي بود کــه جنابان محمدرضــا صادقي مقدم و فرشــید مــرادي  درمقام 
نظــار اول و دوم و آقای علیرضا خســرواني به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند.

در ادامــه و بــا قرائت گــزارش توجیهــی هیات مدیــره مبنی بر لــزوم افزایش 
ســرمایه توســط مدیرعامــل محتــرم و پــس از اســتماع گزارش حســابرس 
و بــازرس قانونــی مجمــع نشــینان با طنیــن صلــوات خود ضمــن تصویب 
افزایش ســرمایه شــرکت به تغییر بنــد اساســنامه مربوطه رای مثبــت دادند.

مدیر مدبر گروه در ابتدای گزارش خود با عالم اینکه ســرمایه گذاری البرز به عنوان 
هلدینگ تخصصی دارویی در کشورتوانسته است جایگاه مناسبی را در صنعت دارو 
کسب نمایداضافه نمود: شرکت در مقام بزرگترین تولیدکننده داروهای آنکولوژی، 
قلبــی عروقی و اعصــاب و روان و در مقــام چهارمین تولیدکننده بزرگ کشــور،

سومین وارد کننده بزرگ دارو کشور ))واردات(( و پنجمین توزیع کننده بزرگ کشور )توزیع 
محصول( توانسته است به شایستگی  14 درصد سهم بازار داروئی کشور را کسب نماید..

بنا به اعالم مدیر ارشــد در شرایطی که اغلب  محصوالت 
گروه از شــمول دریافــت یارانه خارج شــده اند، تعیین 
قیمت فــروش محصــوالت دارویــی توســط نهادهای 
دولتــی، مانــع حضور فعال شــرکت ها در بــازار رقابتی 
بــوده و بــه عنوان یکی از عوامل ریســک مطرح اســت.

از طــرف دیگر به دلیل افزایــش روزافزون تولیدکنندگان 
از یــک ســو و واردات داروهــای خارجی از ســوی دیگر 
و همچنیــن سیاســتهای توزیــع و پخش که از ســوی 
شــرکتهای توزیع کننده دارو تعیین می شود، شرکتهای 
دارویــی مجبور به فــروش اعتباری گردیده کــه این امر 
باعــث افزایش حســابهای دریافتنی تجاری شــرکتها و 
کاهــش نقدینگی آنها گردیــده اســت. بنابراین کمبود 

نقدینگــی به تدریــج می تواند بــه عنوان یکی از عوامل ریســک مطرح باشــد.
در همین راستا هدف شرکت گروه ســرمایه گذاری البرز )سهامی عام (، از افزایش 
ســرمایه موضوع این گزارش، مشارکت در افزایش سرمایه شــرکت های البرزدارو 
)ســهامی عام(، ایران دارو )سهامی عام(، ســبحان دارو )سهامی عام(، کی بی سی 
)سهامی عام(، سبحان انکولوژی )سهامی عام(، داروسازی تولید دارو )سهامی عام(، 
بیوســان فارمد )ســهامی خاص( و گروه دارویی سبحان )ســهامی عام( می باشد.

مدیر ارشــد مالی شــرکت نیز در حاشیه مجمع اذعان داشــت : در صورت عملی 
نشــدن افزایش ســرمایه، شرکت می بایســت مطالبات ســهامداران که عمدتا از 
بابت ســود تقسیمی ســال 1396 بوده را پرداخت نماید. در این حالت با توجه به 
اینکه شــرکت در تمام افزایش ســرمایه های شــرکتهای ســرمایه پذیر شرکت 
نموده اســت، برای تامین مبلغ پرداختی می بایســت اقدام به فروش بخشــی از 
پرتفوی خود نموده و این با کاهش درصد مالکیت و ســودآوری همراه خواهد بود.

بــه مدد برنامه ریزی اصولی و تدابیر و پیگیری مجدانه ســکانداران گروه ســرمایه 
گــذاری البرز اخذ تقدیرنامه یک ســتاره جایزه اصلی تعالی و پیشــرفت و جوایز 
و افتخار آفرینی های دیگر در کنار کســب گواهینامه ها و اســتانداردها و ایزوهای 
جهانی توانســته این گــروه را در امر ســالمت محوری آحاد جامعه و پیشــرفت 
بهداشــت جزو ســر قطاران ســازد در امر خدمت رســانی و ایفای مســئولیت .  
گزارش بازرس قانوني درباره گــزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص 

افزایش سرمایه به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه 
سرمایه گذاری البرز)سهامي عام(

در اجــراي مفاد تبصــره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب ســال 1347
1- گزارش توجیهی مورخ 30 دی ماه 1397 هیات مدیره شــرکت گروه ســرمایه 
گــذاری البرز )ســهامي عــام( درخصوص افزایش ســرمایه آن شــرکت از مبلغ 
3/700/1 میلیــارد ریــال به مبلــغ 4/800/1 میلیارد ریال مشــتمل بر اطالعات 
مالی فرضی که پیوســت می باشــد، طبق اســتاندارد حسابرســی »رسیدگی  به 
اطالعات مالی آتی« مورد رســیدگی این موسســه قرار گرفته اســت. مسئولیت 
گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شــرکت اســت.
2- گــزارش مزبور در اجراي تبصره 2 مــاده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف 
توجیه افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران 
تهیه شده است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی 
درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شــده است که انتظار نمی رود لزوما 
به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش 
توجیهی ممکن اســت برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.

3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات مندرج 
در گزارش توجیهی پیوست، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد 
شــود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش 
توجیهي فراهم نمي کند. به عالوه، به نظر این موسســه، 
گزارش توجیهی یاد شــده براساس مفروضات به گونه ای 
مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

4- هدف افزایش سرمایه عمدتا جهت تامین مالی برای حفظ 
موقعیت در 8 شرکت سرمایه پذیر از طریق مشارکت در افزایش 
سرمایه آنها می باشد. الزم به ذکر است تا تاریخ این گزارش 
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت داروسازی 
تولید دارو)سهامی عام( درخصوص تصویب افزایش سرمایه 
پیشنهادی هیات مدیره شرکت مذکور تشکیل نشده است.

5- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات 
ذهني توصیف شــده در باال رخ دهد، نتایج واقعي احتماال 
متفــاوت با پیش بیني ها خواهــد بود. زیرا رویدادهاي پیش بیني شــده اغلب به 
گونــه اي مورد انتظــار رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشــد.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 
افزاش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ 3/100/100 میلیون ریال به مبلغ 3/700/100 میلیون 
ریال و از محل مطالبات و آورده نقدی به مبلغ 600/000 میلیون ریال بوده که به منظور 
مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر صورت گرفته است. نتاتج حاصل از 
افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/14 
تصویب شده و در تاریخ 1397/07/10 نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن
بــا توجه به برنامه ارائه شــده، شــرکت گروه ســرمایه گذاری البــرز در نظر دارد 
ســرمایه خود را از مبلغ 3/700/100 میلیون ریال به مبلــغ 4/800/100میلیون 
ریــال، از محــل مطالبــات و آورده نقدی ســهامداران به شــرح زیرافزایش دهد
-  1/100/000میلیون ریال )معادل 29/73 درصد( از محل مطالبات و آورده نقدی،

چشم انداز شرکت و ریسك های مرتبط 
با توجــه به تداوم عــادی فعالیت شــرکتهای تابعه و پیش بینــی تحقق اهداف 
تعیین شــده برای شــرکتهای مذکور در ســال جاری و همچنین عــدم تغییر با 
اهمیتی در سیاســتهای ترســیم سود ســهام شــرکتهای تابعه، تداوم سودآوری 
شــرکت برای سال جاری متناســب با سنوات گذشته، قابل دســترس می باشد.

افزایش سرمایه گروه سرمایه گذاری البرز مصوب مجمع گرفت
گروه سرمایه گذاری البرزتامین مالی برای حفظ موقعیت در 8 شرکت سرمایه پذیر
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اولین دیدار مدیرعامل بیمه سینا با شبكه فروش 
کلید خورد

رضا جعفری، مدیرعامل بیمه سینا طی نشستی با معاون 
فروش و توســعه بــازار، مدیر امور شــعب و نمایندگان، 
سرپرستان مناطق و مدیران شعب تهران به تشریح برنامه ها، 
دیدگاه ها و انتظارات خود از شعب و شبکه فروش پرداخت.

 مدیرعامل بیمه ســینا هدف از برگزاری این نشست را 
بررسی عملکرد و برنامه های شعب و همچنین ایجاد تعامل 
و همفکری جهت رشد و تعالی هر بیشتر شرکت عنوان کرد.
وی در این نشســت ضمــن تأکید بر بهبــود وضعیت 
و ارتقــای جایــگاه بیمه ســینا در ســال پیــش رو از 
شــبکه فروش خواســتند که همــواره ارائــه بهترین 
خدمات به مشــتریان را ســرلوحه کار خود قرار دهند.
در ادامــه این نشســت نیز محمدعلی جمالــی، معاون 
فروش و توســعه بازار و سرپرســتان مناطــق و مدیران 
شــعب به بیان گزارش عملکرد، نقطه نظرات و چالش ها 
پیش رو در تحقق اهداف و برنامه های شرکت پرداختند.
در پایان نشست، مدیرعامل بیمه سینا ضمن ارائه راهکارها 
و رهنمودهــای الزم جهت رفع مشــکالت و چالش های 
پیش رو، اظهار امیدواری کردند که با همدلی و همراهی همه 
کارکنان شرکت شاهد توسعه روزافزون بیمه سینا باشیم.
با حكم رئیس هیات امنای سازمان تامین اجتماعی
مرتضی لطفی عضو هیات مدیره ســازمان تامین 

اجتماعی شد

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و رئیــس هیات 
امنــای ســازمان تامین اجتماعی، مرتضــی لطفی را به 
عنــوان عضو هیات مدیــره این ســازمان منصوب کرد.
به گزارش ایسنا، در بخشی از متن حکم انتصاب مرتضی 
لطفی آمده است: »نظر به تعهد، شایستگی، صالحیت های 
علمی و اجرایی جنابعالی، با اســتناد به بند ب ماده 17 
قانون ســاختار نظام جامــع رفاه و تامیــن اجتماعی و 
پیــرو مصوبه هیات امنای ســازمان تامیــن اجتماعی و 
صندوق هــای تابعه، به موجب این ابــالغ به عنوان عضو 
هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی منصوب می شوید.
در دهه چهارم انقالب یعنی دهه پیشــرفت و عدالت و با 
عنایت به اولویت های دولت تدبیــر و امید در حوزه رفاه 
و تامین اجتماعی انتظار می رود در راستای سیاست های 
دولت تدبیر و امید با رعایت قانون مداری ســعی و تالش 
مضاعف در بعد نظارتی، استقرار انضباطی مالی، مدنظر قرار 
دادن منابع و مصالح بازنشســتگان عزیز و ارتقای جایگاه 
آن ســازمان از طراحی ســاز و کارهای علمی و عملی با 
دانش محوری و تعامل همه جانبه با مدیرعامل ســازمان، 
تمهیدات الزم را در جهت دوره ای ممتاز و درخشــان در 
راه خدمت به جامعه فرهیخته و ممتــاز به عمل آورید.
امید است با اتکال به ذات اقدس پروردگار و تحت توجهات 
حضرت ولی عصر )ارواحنا فداه( در مسیر خدمتگزاری به 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران با تالش صادقانه و در 
جهت آرمان های رفیع امام راحل عظیم الشان )ره( و منویات 

مقام معظم رهبری )مدظله العالی( موفق و موید باشید.«
 : بیمه پاســارگاد  معصوم ضمیــری مدیرعامل 
ســال 97 با تولید 2300  میلیارد تومان حق بیمه 
7۴8 میلیــارد تومان خســارت پرداخت کردیم 
مدیرعامل بیمه پاسارگاد همچنین در خصوص تأثیر تورم 
و افزایش قیمت اموال بیمه شده بر سودآوری بیمه ها بیان 
کرد: تورم روی سودآوری شرکت های بیمه اثر بااهمیتی 
ندارد. از طرفی به خاطر افزایش ارزش اموال، حق بیمه های 
دریافتی رشد می کند و از طرف دیگر، هزینه های پرداخت 
خســارت افزایش خواهد یافت. بنابراین اگر در شــرکت 
های بیمه، بین حق بیمه دریافتی و خســارت پرداختی 
تعادل برقرار باشد، تورم کاالها اثر بااهمیتی بر سودآوری 
بر جای نخواهد گذاشــت. اما در صــورت عدم تعادل و 
ســنگینی کفه حق بیمه نسبت به خســارت پرداختی، 
ســودآوری شــرکت ها افزایش خواهد یافت و بالعکس.
شرکت بیمه کوثر به منظور جلب اعتماد بیمه شدگان 
و مشتریان وفادار سامانه مدیریت تجربه مشتری 
)CEM( را برای نخســتین بــار در صنعت بیمه 

راه اندازی کرد.
نرم افزار مدیریت تجربه مشتری با هدف تشویق و ترغیب 
مشتریان جدید و نیز افزایش مشتریان وفادار و با همکاری 
مدیریت فناوری ارتباطات و اطالعات به بهره برداری رسید.

احمدرضــا عصاری تمایز در ارایه خدمت و پاســخگویی 
بــه مشــتریان را ســرلوحه فعالیت های ایــن مدیریت 
برشــمرد و گفت: تمرکز بر مشــتری مداری و مشتریان 
ویژه و نیز مدیریت رویدادها و برقراری تعامل شــخصی 
موثر بــا ذی نفعان از جملــه راهکارهــای این مدیریت 
بــرای جــذب عمــوم جامعــه و جامعه هدف اســت.

وی تاکیدکــرد: تحلیــل رفتار مشــتری و ســنجش 
می توانــد  کارشناســان  توســط  آنــان  رضایــت 
راهنمایــی برای دســتیابی به اهداف شــرکت باشــد.
بیمه ملت تنها شرکت خصوصی دارای مجوز قبولی 

اتكایی خارجی
 با وجود تحریم ها بیمه ملت به عنوان تنها و اولین بیمه 
خصوصی توانست مجوز قبولی اتکایی خارج از کشور را برای 
ســومین سال متوالی از سوی بیمه مرکزی دریافت کند.
 این شرکت به عنوان اولین و تنها شرکت بیمه خصوصی 
دارای مجوز قبولی اتکایی خارج از کشور، موفق شد به استناد 
ضوابط اجرایی ماده 20 آیین نامه شماره 5/40 بیمه مرکزی، 
تمدید این مجوز را برای سومین سال متوالی دریافت کند.
بر اســاس این گزارش، بیمه ملت می تواند ریســک های 
شرکت های بیمه خارج از کشور را تحت پوشش قرار دهد.

گفتنی است؛ پیش از حضور بیمه ملت به عنوان تنها شرکت 
خصوصی در بین شرکت های دارای مجوز قبولی اتکایی 
خارجی، تنها شــرکت های بیمه دولتي طبق اساسنامه 
خود مي توانســتند قبولي اتکایي خارجي داشته باشند.

الزم به ذکر اســت؛ عملیات اتکایی بــا رعایت ضوابطی 
که از ســوی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم 
شده انجام می شود؛ بدین صورت که موسسات بیمه باید 
با حداقل سرمایه پرداخت شــده الزم برای انجام قبولی 
اتکایــی از خارج به مبلغ چهارهزار میلیــارد ریال، دارای 
حداقل رتبه A از موسســه رتبه بنــدی S&P یا معادل 
آن از سایر موسسات رتبه بندی معتبر بین المللی باشد.

در کنار توانگري مالی باال و ســرمایه قابل قبول، شرکت 
دریافت کننــده مجــوز اتکایي خارجي، موظف اســت 
نرم افزارهاي الزم را براي محاســبه تجمع خطر داشــته 
باشــد. ضمن آن که بیمه مرکزی هرگــز اجازه نمي دهد 
شرکت های بیمه با قبول ریسکی پرخطر از خارج کشور، 
تعهدات داخلی خود را به مخاطره بیندازد؛ بلکه ریسک باید 
با کیفیت و طبق محاسبات فنی بیمه گری پذیرفته شود.

افزایش ظرفیت 8 میلیون تنی در گل گهر
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر اعالم کرد: در 

ســال 99 بین 7 تا 8 میلیون تن به ظرفیت تولید فعلی 
اضافه خواهد شد. ناصر تقی زاده گفت: برنامه داریم به زودی 
گل گهر را به یک مرکز بزرگ آموزشی تبدیل کنیم و در 
همین راستا بومی سازی و تولید قطعات مصرفی خطوط 
تولید در شهرستان سیرجان در دستور کار قرار گرفته است.

تقــی زاده خاطر نشــان کرد: در ســال 98 جهش تولید 
نخواهیم داشــت و حداکثر یک میلیــون تن به ظرفیت 
فعلی افزوده خواهد شــد، اما در ســال 99 بین هفت تا 
هشت میلیون تن به ظرفیت تولید فعلی اضافه خواهد شد.

وی در خصوص پروژه های شــرکت گفت: آغاز عملیات 
اجرایی و توســعه طرح تیتانیوم کهنــوج، برنامه تولید 
100 هزار تن آهن اســفنجی بــا روش کوره های تونلی 
در اندیمشــک و برنامه احداث گندله در خرامه اســتان 

فارس از برنامه های اصلی این شــرکت در سال 98 است.
مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر افزود: توجه 
به بازارهــای منطقه به خصوص عمان، عراق و ســوریه 
به طور جدی در دســتور کار قرار گرفتــه، به  طوری  که 
این شــرکت آماده تامین آهن اسفنجی برای عمان است 
و می توانیــم از ظرفیــت 5/ 4 میلیون تنی این محصول 
در گل گهر بــرای بازارهــای صادراتی اســتفاده کنیم.

تقی زاده ادامه داد: شــرکت معدنــی و صنعتی گل گهر 
آمادگــی خود را برای صــادرات 700 هزار تن میلگرد به 
عراق و سوریه اعالم کرده و در صورت ایجاد زیرساخت های 
مناسب آماده سرمایه گذاری فوالدی در این کشور هستیم.

وی در ادامه تصریح کرد: ســرمایه گذاری مشترک برای 
تولید 10 میلیون تنی فوالد در چابهار با ســه شــرکت 
گل گهر، چادرملو و فوالد مبارکه اصفهان متوقف نشــده 
اســت و اقدامــات مطالعاتــی آن در حال انجام اســت.

تقــی زاده افــزود: برنامه ریــزی بــرای ســرمایه گذاری 
بــرون  مرزی باید به  طور جدی از ســوی شــرکت های 
گیــرد. قــرار  کار  دســتور  در  فــوالدی  و  معدنــی 

در این راستا گل گهر آماده همکاری و سرمایه گذاری مشترک 
در ســایر کشورها در بخش معدن و صنایع معدنی است.

وی تصریح کرد: توســعه صــادرات از برنامه های اصلی 
شــرکت گل گهر اســت، امــا دولت بایــد تضمین های 
الزم را در خصوص ســرعت  بخشــی به صادرات پایدار 
فــوالد و محصوالت معدنــی در بنگاه هــای خصوصی 
بدهــد تا آســودگی خاطر در ایــن حوزه ایجاد شــود.

مدیرعامل شــرکت معدنــی و صنعتی گل گهــر افزود: 
تضمین پایدار صــادرات محصوالت فــوالدی و معدنی 
از سوی دولت به بنگاه ها ســبب می شود تا شرکت های 
فوالدی نسبت به تداوم قراردادهای بلند مدت اقدام کنند.
سیل خوزســتان برای حمل جاده ای و ریلی فوالد 

خوزستان مشكل زا شد
ســیل خوزســتان اگرچــه بــرای حمــل جــاده ای و 
ریلــی فــوالد خوزســتان مشــکل آفریــن شــد، اما 
کارخانــه از این حوادث طبیعی آســیب ندیده اســت.

محمد کشــانی، مدیرعامل فوالد خوزستان در گفتگویی 
با بیان اینکه فوالد خوزســتان در ســیل اخیر خسارتی 
ندیده اســت گفت: تنها مشکلی که در حادثه سیل اخیر 
اتفاق افتاد و مسئله ساز شد بحث حمل مواد اولیه است.

وی افــزود: حمل ریلــی بار به اهواز متوقف اســت و در 
حمل جاده ای نیز مشــکالتی وجود دارد لذا این مسئله 
در جابجایــی مواد اولیه را دچار مشــکل کرده اســت.

اخبار بانک و بیمه
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کشــانی خاطرنشــان کرد: از ابتدای سال و با وقوع سیل 
حمل ریلی قفل شــده و حمل جاده ای برای انتقال مواد 
اولیه به کارخانه نیز به دلیل محدودیت هایی جوابگوی نیاز 
فوالد خوزستان نبوده و نیاز آنرا پوشش نمی دهد هرچند 
که این اتفاقات تاثیری بر روی تولید تاکنون نداشته است.
وی دربــاره این شــرایط نیــز به چیــالن گفت: پیش 
بینی ها و گزاراشــات مسئوالن نشــان می دهد حداکثر 
تا اواسط اردیبهشــت این مسئله وجود داشته باشد و به 
اعتقاد من مشــکالت بعد از ســیل نمایان خواهد شد.
مدیرعامل فوالد خوزستان به کمک های منطقه ای فوالد 
خوزستان نیز اشــاره کرد و گفت: کمک های منطقه ای 
به ســیل زدگان بــه خوبی در حال انجام اســت و فوالد 
خوزســتان معین یکی از شهر های خوزستان شده است.

وی ادامه داد: فوالد خوزستان در حال حاضر معین شهر 
حمیدیه شده و به خوبی مسئولیت های اجتماعی خود را 

انجام می دهد.
مدیرعامل بانك صنعت و معدن به استان فارس سفر 

مي کند

حسین مهري رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک صنعت 
و معدن به اتفاق هیأت همراه به استان فارس سفر کردند.

رییس هیأت مدیره این بانک در این ســفر با اســتاندار، 
مســؤالن و مدیران اســتاني به بحث و تبــادل نظر در 
خصوص مســایل و موضوعات فعــاالن بخش صنعت و 
معدن کشور پرداخته و در زمینه چالش هاي موجود در 
بخش تولید، راهکارهاي اجرایي ممکن را بررسي مي کند.
همچنین بازدید از طرح هاي بزرگ اســتان که از سوي 
بانک صنعت و معدن تأمین مالي شــده است و گفتگو با 
صنعتگران و کارآفرینان و دیدار با کارکنان شعب این بانک 
از دیگر برنامه هاي مدیرعامل در این سفر دو روزه مي باشد
اعالم آمادگی بانك سپه برای حمایت از طرح رونق 
تولید و واحدهای تولیدی خسارت دیده در سیل با 

اختصاص 10 هزار میلیارد ریال

مدیرعامل بانک ســپه با ارسال نامه ای به رئیس جمهور 
از آمادگی بانک ســپه برای حمایت از طرح رونق تولید و 
تخصیص و تامین اعتبار به میزان 10 هزار میلیاردریال برای 
واحدهای تولیدی خســارت دیده در سیل اخیر خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه در نامه محمدکاظم 
چقازردی به دکتر روحانی ریاســت جمهوری آمده است:
»احتراماً، ضمن عرض تبریک سال جدید که با ماه های 
مبارک رجب و شــعبان المعظم تقارن یافته اســت، به 
استحضار می رســانم در راستای تحقق فرمایشات مقام 

معظم رهبری )مدظله العالی( و تاکید خاص حضرتعالی 
مبنی بر رسیدگی به مشکالت مردم و جبران خسارت در 
بخش های مسکن، کشاورزی، دامداری و ... با هماهنگی 
بخش های مختلف و پیگیری جدی تا رفع مشکالت مردم 
آسیب دیده و با عنایت به نامگذاری سال 1398 به عنوان 
رونق تولید و با امعان نظر به ضرورت فعال ســازی بنگاه 
های تولیدی در سیل اخیر در استان های مختلف کشور 
و به تبع آن به کارگیری مجدد سرمایه گذاری انجام شده، 
احیای واحدهای تولیدی، حفظ اشتغال و امنیت اجتماعی، 
بانک ســپه با ابراز همدردی با آســیب دیدگان ناشی از 
حوادث ســیل اخیر و به منظور همراهی با سیاست های 
کالن دولت محترم، آمادگی خود را برای تخصیص و تامین 
اعتباری به میزان 10.000 میلیارد ریال )ده هزار میلیارد 
ریال( برای واحدهای تولیدی خسارت دیده در سیل اخیر 
و اعالم توزیع استانی منابع از سوی سازمان محترم برنامه 
و بودجه کشــور به محضر جنــاب عالی اعالم می نماید. 
همچنین در صورت صالحدید و به منظور مساعدت بیشتر 
با متقاضیان مشــمول و تخصیص بخشی از یارانه سود با 
تضمین ســازمان محترم برنامه و بودجه کشور، اعطای 
تســهیالت با نرخ سود یارانه دار موجب تسهیل و تسریع 
در امر بازسازی و نوســازی واحدهای مولد خواهد شد.«

پرداخت خسارت 9 میلیارد  ریالی توسط بیمه دی
شــرکت بیمــه دی، خســارت 9 میلیــارد ریالــی 
زیان دیده خوزســتانی که در سانحه تصادف با خودرو 
دچار حادثه و خســارت شــده بــود را پرداخت کرد.

مدیران خودرو و روابط عمومي و مدیر استان خوزستان 
با حضور در منزل این بیمه شده، ضمن دلجویی و ابراز 
همدردی با وی نسبت به پرداخت خسارت اقدام کردند.

گفتنی اســت بیمه دی در راســتای تکریم مشتریان 
و بیمه شــدگان خــود در تالش اســت بــا پرداخت 
موثــری  گام  زمــان،  کوتاه تریــن  در  خســارت ها 
در توســعه فرهنــگ بیمــه و همچنیــن افزایــش 
اعتمــاد جامعه نســبت بــه صنعــت بیمه بــردارد.

اخبار بانک و بیمه

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در دیدار با هیات مدیره 
کارخانه تولید لوله و ماشین سازی ایران، حمایت و کمک به 
واحدهای تولیدی برای رونق تولید، صادرات، اشتغال زایی و 
کارآفرینی را از افتخارات این بانک )توسعه صادرات ایران( دانست.
علی صالح آبادی اعالم کرد: مجموعه کارشناسان و همکاران 
ما در بانک توسعه صادرات هر کجا به این جمع بندی برسند 
کــه یک واحد تولیدی توان، ظرفیت و انگیزه دســتیابی به 
اهداف یاد شده را دارد، با عزم جدی و کمال میل با آن واحد 
همکاری خواهند داشــت. وی با تقدیر از عملکرد مدیریت 
شرکت لوله و ماشین سازی ایران گفت: اشتغال زایی برای 2 
هزار و 500 نفر در وضعیتی که تولید کار آسانی نیست، باعث 
افتخار اســت. صالح آبادی با اشاره به روند رشد و احیای این 
واحد صنعتی گفت: بانک توسعه صادرات در آغاز همکاری 
در جریان شــرایط نامساعد شــرکت قرار داشت؛ اما پس از 
بررســی های کارشناسی، تصمیم گرفته شد که برای احیا و 
بازیابی آن، بانک از طریق اعطای تسهیالت سرمایه در گردش 
وارد عمل شود. براساس این گزارش، در ادامه محمدرضا بابایی 
مدیرعامل شــرکت لوله و ماشین سازی ایران، با بیان اینکه 
رونق تولید و صادرات این شرکت مرهون حمایت های بانک 
توسعه صادرات است، تصریح کرد: شرکت لوله و ماشین سازی 
ایران در تمام خاورمیانه در زمینه تولید لوله های انحصاری به 
لحاظ حجم، رقیب ندارد. این مجموعه از تکنولوژی روز دنیا 
در خط تولید خود بهره می گیرد؛ به طوری که محصوالت این 

واحد تولیدی تمامی استانداردهای اروپایی را داشته و مورد 
تایید کشورهای صاحب تجربه در این عرصه، از جمله ژاپن 
است. وی با اشاره به برنامه ریزی های این شرکت برای توسعه 
صادرات خود گفت: این توان را داریم که در ســال پیش رو 
صادرات خود را افزایش دهیم. خوشــبختانه با کمک بانک 
توســعه صادرات در دو سال گذشته با وجود وضعیت دشوار 
تولید در کشور، تعدیل نیرو نداشته و حتی 70 نیروی جدید 
نیز جذب کرده ایــم. این روابط عمومی همچنین در گزارش 
دیگری، از اعطای تسهیالت بانک توسعه صادرات برای احداث 
واحدهای پتروشــیمی، نیروگاه برق و بیمارستان خبر داد.
محمد حبیبی، رئیس شعبه میرداماد بانک توسعه صادرات 
گفت: این شــعبه تســهیالتی را برای احــداث واحدهای 
پتروشیمی، نیروگاه سیکل ترکیبی و دو واحد بیمارستانی 
در تهران پرداخت کرد.وی افزود: این شعبه با پرداخت 220 
میلیارد ریال تســهیالت ریالی و 35 میلیون یورو تسهیالت 
ارزی از محل منابع بانک تامین مالی پروژه ملی پتروشیمی 
کردستان را برعهده گرفته است. این شرکت همچنین موفق 
به دریافت 75 میلیون یورو از محل حساب ذخیره ارزی در 
چارچوب تسهیالت شده است. رئیس شعبه میرداماد بانک 
توسعه صادرات درخصوص یکی دیگر از مهم ترین پروژه های 
تامین مالی شده توسط این شعبه از بدو تاسیس تاکنون گفت: 
تسهیالتی به مبلغ 250 میلیون یورو توسط شعبه میرداماد 
برای احداث نیروگاه ســیکل ترکیبی پره سرمپنا به صورت 
BOT با ظرفیت 968 مگاوات برق واقع در شهرستان پره سر 
گیالن با استفاده از توانمندی متخصصان داخلی و تجهیزات 
ایرانی )بیش از 93 درصد( پرداخت شده است. حبیبی ادامه 
داد: طرح مذکور در دوره ســاخت برای بیش از 1800 نفر 
به طور مســتقیم، 10 هزار نفر به طور غیرمستقیم و در دوره 
بهره برداری برای 200 نفر به طور مستقیم اشتغال زایی داشته 
است. بنابراین گزارش، شعبه میرداماد بابت ایجاد بیمارستان 
محب حضرت فاطمه)س( بــا 200 تختخواب در منطقه 6 
تهران تسهیالتی به مبلغ 200 میلیارد ریال پرداخت کرده که 
در حال حاضر 100 نفر در بیمارستان مشغول به کار هستند. 
حبیبی همچنین از پرداخت تسهیالت توسط شعبه میرداماد 
بابت احداث بیمارستان محب جامع زنان در منطقه 6 تهران 
با اشــتغال زایی 100 نفر به طور مســتقیم و دائم خبر داد.

آمادگی بانک توسعه صادرات برای
 رونق تولید
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دکتــر کامبیز پیکارجــو مدیرعامل بیمــه آرمان در 
نشستی صمیمانه با برخی از خبرنگاران حوزه بیمه با 
اشاره به گسترش بالیای طبیعی و تأثیر آن بر صنعت 
بیمه گفــت: حوادث طبیعی از جمله ســیل و زلزله 
شــرکت های بیمه را تحت تأثیر قرار داده است و اگر 
تیم ارزیاب خوب و استراتژی مشخصی برای پرداخت 
خســارت های بیمه ای ناشــی از حوادث طبیعی در 
شرکت های بیمه مستقر شود، حتماً به نقدینگی خیلی 
باالیی نیاز نخواهد بود.وی همچنین افزود این حادثه 
به بیمه گران گوشــزد کرد که در نرخ بالیای طبیعی 
خود تجدید نظر کنند. وی گفت حادثه زلزله کرمانشاه 
تجربه بزرگی برای بیمه آرمان بود که اگر بیمه  گر، بیمه 
گران اتکایی قوی و قرارداد اتکایی کاملی نداشته باشد، 
خودش باید بخش بزرگی از خسارت را برعهده بگیرد.

وی افــزود: با توجه بــه اینکه از این پس کشــور به 
سمت ترســالی در حال حرکت اســت، ممکن است 
که با حوادث طبیعی بیشــتری روبرو باشیم. بنابراین 
در زمینــه بارندگــی و زلزله باید اســتراتژی فروش 
بیمه نامه و پرداخت خســارت شــرکت های بیمه به 
نحوی باشــد که آنها را به ســمت زیــان پیش نبرد.

به گفتــه پیکارجو، روش کار و اســتاندارد در بالیای 
طبیعی این اســت که خســارت اثاثه به عنوان علی 
الحســاب خسارت از سوی شــرکتهای بیمه به بیمه 
گذار پرداخت می شــود و مابقی را در یک دوره تنفس 
به بیمه گذار پرداخت می کنــد. اما نکته حائز اهمیت 

این اســت که برخی بیمه گذاران به دنبال شــوکی 
که ناشی از خســارت است، اجازه ارزیابی نمی دهند و 
همین کار، کندی در پرداخت خسارت ایجاد می کند.

وی اظهار داشــت: در عین حال شرکتهای بیمه باید 
مراقب برخی سوءاستفاده ها و تقلب برخی افراد سودجو 
در زمان پرداخت خسارت باشند و این مشکل بزرگی 

است که وجود دارد.
پیکارجو در ادامه به زمینه های جدیدی در صنعت بیمه 
اشاره کرد که تاکنون بر روی آنها تمرکز خاصی صورت 
نگرفتــه و در ادامه با بیان ضرورت صدور بیمه نامه در 
حوزه بانک خاطرنشــان کرد: در حوزه بیمه بانکی کار 
زیادی صورت نگرفته اســت، در حالی که این رشــته 
ریســک خوبی دارد و برای بیمه گر هم سودآور است. 
این در شــرایطی است که بیمه های انفرادی نیز هنوز 
رونق نگرفته و توسعه نیافته اند؛ بنابراین باید فروش بیمه 
انفرادی در قالب پکیج خانواده را تقویت کرد و بیمه های 
شــغلی و حرفه ای را رونق داد؛ به خصوص اینکه این 
رشته ها برای شــرکت های بیمه هم ســودآور است.

وی با اشــاره به تغییرات صنعت بیمه طی سال های 
اخیر گفت: در این بازار باید ســگمنت های خاصی را 
مشــخص کرد و بازار هدف را بر روی آن بنا نمود؛ به 

این معنا که تنوع فعالیت های بیمه ای در کشــور باید 
گســترش یابد و شرکت های بیمه، با جدیت بیشتری 
بر روی تنوع بخشی به نظام بیمه ای کشور عمل کنند.

ایــن مقام مســئول در صنعــت بیمه گفــت: برای 
شرکت های بیمه ای که حاشیه سود محدودی دارند، 
باید تمرکز بیشتری بر روی دیتاماینینگ صورت گرفته 
و تولید بیمه نامه متناســب با ریسک های گروههای 
جدید مــورد توجه قرار گیرد. این درحالی اســت که 
جریانی که در زلزله کرمانشاه ما را به سمت زیان برد، 
آن بود که بیمه اتکایی خوبی نداشــته و تیم ارزیابی 
مناســبی را تجهیز نکرده بودیم؛ این در حالی اســت 
که اگر بیمه اتکایی خوبی نداشــته و تیم خسارت به 
موقع مستقر نشــوند، شــرکتهای بیمه در پرداخت 

خسارت ناشــی از حوادث طبیعی، باید خسارت های 
زیــادی را بپردازنــد که منجــر به زیان آنها شــود.

وی اظهار داشــت: حجم خســارت زلزله کرمانشاه به 
نحوی بود که ما را به دلیل اینکه حاشیه سود کمتری 
داشتیم، به ســمت زیان عملیاتی پیش برد. در عین 
حال در مورد شهر گنبد نیز هم اکنون حدود سه هزار 
درخواست و شکایت، به مرحله تشکیل پرونده رسیده 
است که هر سه هزار مورد نیز بازدید شده و در شرایط 
تشــکیل پرونده ارزیابی و پرداخت خسارت هستند.

به اعتقاد پیکارجــو، تاکنون ســندیکای بیمه گران 
نتوانسته است حق بیمه شخص ثالث را متناسب با تورم 
باال ببرد. این موضوع خود باعث زیان شرکتهای بیمه 
می شود. اکنون ما هم 40 میلیارد تومان زیان انباشته 
داریم که قرار اســت در ظرف سه سال آینده آن را پر 
کنیم. ضمن اینکه برنامه این است که از سال 98 وارد 
ســوددهی شــده و از محل آن زیان را جبران نمائیم.

وی در پاســخ به ســوالی مبنــی بر افزایــش 34.4 
درصدی حــق بیمه شــخص ثالث گفــت: علیرغم 
افزایــش حق بیمه شــخص ثالث، اما بــه دلیل باال 
رفتــن قیمت خــودرو و لــوازم جانبــی آن، باز هم 
شرکتهای بیمه با مشــکل مواجه خواهند بود. یعنی 

این افزایش، زیان شــخص ثالث را پوشش نمی دهد.
پیکارجو گفت: مراحل افزایش سرمایه خود را انجام داده 
و هم اکنون کار در بیمــه مرکزی در حال پیگیری و 
انجام است که امیدواریم تا پایان فروردین ماه بتوانیم 
افزایش ســرمایه خود را به صورت کامل ثبت رسانیم.
مدیرعامل بیمه آرمان در ارتباط با حادثه سیل در استان 
گلستان گفت بر اســاس قرارداد دوجانبه با شهرداری 
گنبد کاووس، بیمه جامع مسئولیت شهرداری گنبد 
کاووس تحت پوشــش بیمه آرمان است و این قراداد 
شامل 26 هزار واحد مسکونی و شش هزار واحد تجاری 
است و اثاثیه منازل مسکونی تا سقف 60 میلیون ریال 
و ابنیه تا ســقف 100 میلیون ریال بیمه شده است.
دکتر پیکارجو درباره پرداخت خسارت به زیان دیدگان 
نیز گفت در حوادثی چون سیل و آتش سوزی پرداخت 
خسارت بابت اثاث آسیب دیده به صورت علی الحساب 
انجام می شــود اما برای پرداخت خسارت بنا نیاز به 
بررسی های بیشــتر داریم تا بازدیدها و ارزیابی های 
خســارت به طور کامل انجــام و پرداخت ها به همه 
آسیب دیدگان به صورت منظم و هماهنگ انجام شود.
وی گفت تاکنون ســه هــزار پرونده خســارت برای 
واحدهای مسکونی و تجاری آسیب دیده گنبد کاووس 
تشکیل و ارزیابی شده و نزدیک به 140 تا 150 میلیارد 
ریال برآورد خســارت پرداختی اســت  که با توجه به 
قراداد اتکایی مناسبی که برای این بیمه نامه ها وجود 
دارد، سهم بیمه آرمان از این میزان خسارت حدود 20 

میلیارد ریال و مابقی بر عهده بیمه گران اتکایی است.
مدیرعامــل بیمــه آرمان افــرود این قــرارداد دارای 
پوشــش اتکایی است و حدود 90درصد بر عهده بیمه 
گران اتکایــی مانند صندوق تحریــم، بیمه مرکزی، 
بیمه اتکایی امین و سایر شــرکت های بیمه است و 
بر اساس جلسات برگزار شــده با ریاست کل محترم 
بیمه مرکــزی ج.ا.ا. از آمادگی بیمه گــران اتکایی در 
پرداخت ســهم خود به صورت علی الحساب با هدف 
تسریع در پرداخت خسارت مناطق سیل زده خبر داد.
پیکارجو در ادامه همچنین از تفاهم 12 شرکت بیمه 
ای کوچک و متوسط برای استفاده از ظرفیت اتکایی 
یکدیگر در حــوزه حوادث مخاطره آمیــز خبر داد و 
گفت در گذشــته چهار شرکت بزرگ بیمه ای چنین 
همکاری و پوششی را برای هم داشتند و اکنون شرکت 
های متوســط نیز سعی می کنند که از ظرفیت مازاد 
خود برای پذیرش ریســک یکدیگر اســتفاده کنند.
مدیرعامل بیمه آرمان همچنین با تشریح برنامه های 
خود در این شــرکت، با بیان این که استراتژی و نحوه 
فروش در این شرکت تغییر خواهد کرد، گفت: حادثه 
فاجعه آمیز اخیر نشــان داد که در نرخ بیمه نامه های 
دارای پوشــش بالیای طبیعی باید تجدید نظر شود.

دو پیش شرط موفقیت شرکت های بیمه در پرداخت خسارت حوادث طبیعی
نشست خبری دکتر کامبیز پیکارجو مدیرعامل بیمه آرمان
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان مازندران)سهامی عام( مورخ 1397/12/26 در محل سالن 
همایش امین الضرب  تشکیل گردید.  در این مجمع که با حضور 86/83 درصد سهامداران حقیقی و 
حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای محمدعلي احمدزاد اصل بود، که جنابان سعید حیدري و آقای 
سهراب حقیقي در مقام نظار اول و دوم و آقای حامد اصل روستا به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیات مدیــره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهــای صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی بــه 1397/09/30 و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشــمول ماده 129 با تقســیم ســود 120 ریال به ازای هر ســهم به کار خود پایــان دادند.

مدیر عامل سیمان مازندران اقای دکتر روستا در این مجمع گفت : این شرکت با ظرفیت اسمی 
7 هزارو 300تن کلینکر و 8هزار تن ســیمان از لحاظ ظرفیت اسمی میان کارخانجات سیمان 
کشــور رتبه پنجم را داراست. به گفته وی سیمان تولیدی این شرکت مطابق با استانداردهای 
ملی ایران و اروپاســت اظهار کرد: محصوالت ســیمان در بازار داخلی و همچنین بازار خارجی 
شــامل آدربایجان،روسیه،قزاقســتان، ترکمنســتان و دیگر کشــورها توزیع و صادرمی گردد.

دکتر حامد روستا مدیرعامل مجموعه در فرازی دیگر از گزارش خود با اعالم اینکه مدیریت و کلیه 
کارکنان با نگرش فرآیند گرائی متعهد به تولید محصول با کیفیت، حفظ محیط زیست و سالمت 

انسانها  و ارتقاء کمي وکیفي در همۀ فرآیندهاي تولید و انطباق 
محصول تولیدي با استانداردهاي ملي و جهاني می باشند افزود در 
راستاي تحقق این اهداف و  بهبود کمی وکیفی عملکرد مجموعه 
در سال سخت اقتصادی گذشته سعی وافر شد تا لحظه ای چرخ 
کارخانه از حرکت بازنایســتاده و با قدرت به کار خود ادامه دهد.

مدیر مدبر صنعت کانی کشــور ضمن اشــاره بــه اهم فعالیت 
های انجــام شــده در جهت بهینه ســازی خطــوط تولید و 
صرفــه جویــی در هزینه ها از اهتمــام جدی به امــر بازاریابی 
برای فروش محصوالت با کیفیت شــرکت ســیمان مازنداران 
به عنــوان یک رویکرد مهم خــود و تیم مدیریتیــش نام برد.

دکتر روســتا همچنین ضمن تشــریح نگاه خاص مدیریت به 
مقوله حفظ محیط زیســت و صنعت سبز از برنامه های شرکت 
برای توســعه فعالیت ها ســخن گفت و اظهار امیــدواری کرد 
با اتخــاذ تدابیر صحیح توســط دولتمردان برای امــر صادرات 

و تصحیح قیمت فروش، شــرکت های ســیمانی و کانی بتوانند با تمام ظرفیت خودکار کنند.
در یک کالم می بایست پیرامون نقطه عطف حضور دکتر روستا در مجموعه سیمان مازندران اذعان 
داشت که عملکرد شرکت در 3 ماهه ابتدای سالی مالی در همه زمینه ها رشد قابل مالحظه ای داشته 
و این افزایش و رشد از امر صادرات تا سهم بازار داخلی و تحویل و فروش نقدی جایگزین به جای فروش 
اعتباری شده و ... باعث فزونی گردیده است ذینفعان منتظر روزهای خوش و خبرهای خوب از رقباء باشند.

توســعه بخشــی بــه بازارهای هــدف بــرای فــروش ، مدیریت هزینه هــا اعــم از هزینه 
هــای تولیــدی، منابــع انســانی و البتــه برگــزاری دوره های آموزشــی جهــت افزایش 
اثربخــش و کارائــی ارکان از دیگــر رئــوس اجــرا شــده در ایــن شــرکت بــوده اســت.

احمدزاد اصل رئیس مجمع نیز در سخنانی با اشاره به معضالت و مشکالت مرتبط به اقتصاد و 
صنعت کشور در این برهه حساس و عدم اجرای پروژه های عمرانی و رکود صنعت ساخت و ساز 
از سیمان مازندران به عنوان بزرگترین کارخانه سیمانی منطقه شمال کشور با مزیت صادراتی و 
موقعیت جانمایی فوق العاده نام برد و اضافه کرد هر چند مشکالت ناشی از تحریم در فروش خارجی 
و پهلوگیری کشتی ها مشکل ساز گردید ولی با تمهیدات اندیشه شده گشایش ایجاد گشته و با 
درایت و تدبیری که در دکتر روستا می شناسیم یقین داریم با ارائه و اجرای برنامه های کوتاه مدت- 
میان مدت- بلندمدت، سیمان مازندران خواهد توانست برترین باشد در حوزه صادرات و فروش 
حداکثری. به گفته رئیس مجمع درکنار این عامل سیاست موفق فروش نقدی های به جای اعتباری 
با توجه به شناخت خوب سکاندار مجموعه از فرصت ها و تهدیدهای بازار توانسته است برای ذینفعان 
شرکت نوید بخش این باشد که شکوفایی درخشان تر از پیش در انتظار سیمان مازندران می باشد.

پیام هیات مدیره
با یاد حضرت احدیت و عرض ادب وسالم و خیر مقدم به سهامداران گرامي و نمایندگان محترم آنها، 
از آنجائیکه سیمان اهمیت و جایگاهي در اقتصاد و سازندگي کشور دارد لذا میزان تولید و مصرف 

سرانه آن یکي از شاخص هاي رشد و توسعه در هر کشور است. هیات مدیره شرکت سیمان مازندران 
)سهامی عام( توانست با توجه به رکود بازار سیمان با تالش و کوشش مدیران و پرسنل شرکت و 
استفاده از رهنمودهاي بموقع سهامداران، تحویل مناسبی برای عملکرد سال مورد گزارش داشته باشد.

طرحهای در دست اجرا:
1- افزایش سایز روتاری فیدر آسیاب مواد 3

2- افزایش مصرف کلینکرهای قدیمی محوطه با حفظ کیفیت 
3- افزایش مصرف سنگ آهک خالص در آسیاب سیمان با حفظ کیفیت سیمان تیپ یک و دو 

4- آماده سازی کوره یک جهت استارت
5- اجرای 115 تن بتن گانیگ توسط پرسنل بهره بردرای کوره

6- تغییر طرح ایمپکت وال سنگ شکن 2
7- اصالح سیستم هیدرولیک آسیاب مواد 3
8- اصالح روتاری فیدر تغذیه آسیاب مواد 3

9- تغییر طرح انتقال بارهاپر زیر گریت از جالت پنوماتیکی به دراگ چین کوره 2
10- ساخت سوله موتورهای سنگین جهت تعمیر و متمرکز کردن موتورهای سنگین کارخانه در 

یک محل
11- نصب چرخدنده اصلی )کرانویل( آسیاب سیمان 4

12- اصالح هدوال های آسیاب های سیمان جدید
برنامه های آتی هیات مدیره

- حفظ سهم بازار و مطالعه وشناسایی فضای خالی بازار جهت کسب آن.
 Customer( تاکید بیشــتر بر نظام ارتبــاط با مشــتریان -
Relationship Management( CRM و مراجعه حضوری 

در شهرهای مختلف.
- ارائه کمکهای فنی و آموزشی مداوم به مشتراین بزرگ و اصلی )مانند 
صنایع سیمانبر( و بازدیدهای دوره ای از کارخانه و آشنایی با فرایند تولید
- تعامل با رقبا در بازارهای هدف و جلوگیری از ایجاد رقابت ناسالم 

و کاهش قیمت از طریق مدیران ارشد.
- ایجاد امکان فروش اینترنتی

- گسترش بازار فروش داخلی )استان مازندران و استانهای همجوار(
- گسترش بازار صادرات به آذربایجان و اخذ سهم بازار سایر کشورها 

در این کشور
- افزایش نســبت صادرات ســیمان بــه کلینکر بــا توجه بــه ارزش افزوده باالتر ســیمان
- حضور فعال در نمایشگاه های مرتبط با صنعت سیمان در بازارهای هدف صادراتی اعم از داخلی 

و خارجی
- کاهش هزینه های غیرضروری در امر تولید و خدمات

- مدیریت بر نقدینگی جهت استفاده بهینه از وجوه
 IT بهبود و نوسازی سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری -

 )CRM( ارتقای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری -
- حفظ و افزایش سهم بازار داخلی و صادرات

- تعامل با رقبا در بازارهای هدف و جلوگیری از ایجاد رقابت ناســالم و کاهش قیمت، از طریق 
مدیران ارشد

- شناسایی فرصت های جدید در بازار جهت فروش و بهبود خدمات
- افزایش سطح رضایتمندی و وفاداری مشتریان

- حضــور مســتمر و فعال در نمایشــگاه های مرتبط بــا صنعت ســیمان در بازارهای هدف
  )EMP . EMS( پیگیری جهت تدوین برنامه جامع مدیریت زیست محیطی کارخانه و معدن -

- پیگیری نصب آنالین گاز بر روی دودکش اصلی کارخانه
- انجام بخشی از آبیاری قطره ای فضای سبز کارخانه

- استفاده مجدد از پساب حاصل از تصفیه فاضالب برای آبیاری فضای سبز
- فروش ضایعات فلزی کارخانه جهت مدیریت و ساماندهی ضایعات و پسماند

- احداث فضای سبز کارخانه )حداقل به متراژ 1/5 هکتار(
- کاهش سایز سنگ آهک خروجی سنگ شکن 2 که ورودی آسیاب مواد خام 2 و 3 می باشد. 

درصورت انجام، با نصب Precrasher استهالک کاهش و بار خور آسیاب مواد افزایش می یابد.

تولید سبز با کیفیت برتر و توسعه پایدار
برنامه های دکتر حامد روستا برای اعتای برند سیمان مازندران
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مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه تولیدی مهرام )سهامی عام( مورخ 1397/12/26 
در محــل ســالن همایش اتــاق بازرگاني و صنایــع و معادن ایران تشــکیل گردید.
در این مجمع که با حضور 65/47 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست 
مجمع برعهده آقای امیر محمد تقي گنجي  بود که جنابان پیروز ملک زاده  و نصرت ا... 
منزوي درمقام نظار اول و دوم و آقای بیژن فتح ا... پور به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل 
محترم و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شرکت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.
شــرکت مهرام با توجه به دور اندیشی و تببین سیاستهای منطقی و زیرساخت هایی 
که  طی ســالیان پیشترایجاد نموده، توانسته علی رغم وضعیت رکود در بازار به همراه 

کاهــش قــدرت خریــد مــردم و کاهش 
نســبی حجم بــازار مصــرف محصوالت 
غذایی رشــد متناســبی را در بیشتر آیتم 
ها بــرای ذینفعــان خود حاصل ســازد-. 
دور اندیشی و بازار شناسی خاندان گنجی 
که بــه واقع گنــج صنعــت و کار افرینی 
این مرز و بوم میباشــند  و فورانی از خرد 
جمعی متخصصین و تدبیــر مدیران طراز 
اول باعث و بانی بوده که مهرام خوشــمزه 
وخوشــنام چه در بازاهــای داخلی و چه 
خارجی همواره این برند تداعی گر موفقیت 
، اول شــدن و بهترین صنعت غذایی باشد.
با همین سیاســت و راهبرد بوده است که 
شــرکت مهرام با ایجاد تنوع قابل قبول در 
ســبد محصوالت، رصد دقیق قیمت های 
مواد اولیه و تصمیم گیری به موقع در تامین 

مــواد اولیه مصرفی، مدیریت صحیح منابع و مصــارف و بهره برداری از خطوط جدید 
تولید و تبلیغات موثر و مفید توانســته اســت موقعیت کلی شرکت در این صنعت و 
همچنین در اذهان مصرف کنندگان را حفظ نموده و به رشد و بالندگی آن کمک کند.

استقرار، نگهداری و ارتقای سیستم های مدیریتی و زیر ساخت های اطالعاتی و ارتباطی 
به منظور تحصیل ارتقای بهره وری در شــرکت، شناســایی، مطالعه و تجزیه و تحلیل 
فهرست های رشد و توسعه شرکت و اجرای طرح های توسعه دارای توجیه فنی و اقتصادی 
و البته حضور فعال تر در بازارهای بین المللی و گسترش حوزه نفوذ شرکت در بازارهای 
هدف از مهمترین رئوس و دکترین کاری در مهرام طی سال مورد گزارش بوده است که 
بنا به اعالم مدیر عامل پرتالش شرکت در سال 1398 نیز به جد استمرار خواهند داشت.

بهبود مستمر کیفیت فرآیند ها که باعث افزایش بهره وری  وکاهش هزینه ها و افزایش 
درآمد میگردد توانسته است شرکت مهرام را در بین شرکت های فعال در این صنعت جزو 
شرکت های پیشرو در زمینه تولید و فروش سس مایونز، کچاپ، ترشی و خیار شور قرار دهد..

حفــظ تولید مســتمر بــه منظور بهره منــدی از حداکثــر ظرفیت تولیــد و تحقق 
ظرفیــت اســمی و همچنین حفظ کیفیــت محصــول مطابق شــرایط طراحی و 
اســتانداردهای بین المللی،شناســایی و مطالعه، تجزیه و تحلیل فهرســت های رشد 
و توســعه شــرکت و اجرای طرح هــای توســعه دارای توجیه فنــی و اقتصادی، نیز 
از دیگــر راهبردهــای ایــن مجموعه پرافتخار در طول ســال 1397 بوده اســت که 
بنــا به اعالن مدیــران مجموعه به جدیت در ســال1398 نیز پیگیری خواهد شــد. 
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام شرکت گروه تولیدی مهرام)سهامي عام(
در اجــراي مفاد تبصــره 2 ماده 161 اصالحیــه قانون تجارت مصوب ســال 1347
1- گزارش توجیهی مورخ 16 بهمن ماه 1397 هیات مدیره شرکت گروه تولیدی مهرام 

)سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ 35/000 میلیون ریال به مبلغ 
25/000 میلیون ریال مشتمل بر اطالعات مالی فرضی که پیوست می باشد، طبق استاندارد 
حسابرسی »رسیدگی  به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. 
مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه 
افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته، مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران 
تهیه شده است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی 
درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شــده اســت که انتظار نمی رود لزوما 
به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به اســتفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش 
توجیهی ممکن اســت برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.

3- براســاس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات هیات 
مدیره، این موسســه به مــواردی برخورد 
نکرده اســت که متقاعد شــود مفروضات 
مزبور، مبنایي معقول براي گزارش توجیهي 
فراهــم نمي کنــد. به عالوه، بــه نظر این 
موسسه، گزارش توجیهی یاد شده، براساس 
مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق 
استانداردهای حســابداری ارائه شده است.

4- تحقق افزایش سرمایه مورد رسیدگی که 
با هدف رعایت ضوابط سازمان بورس و اوراق 
بهادار در زمینه کفایت سرمایه و نیز بهبود 
ســاختار و نسبت های مالی از سوی هیات 
مدیره پیشنهاد شده، منوط به تایید نهایی 
ســازمان بورس و اوراق بهــادار خواهد بود

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

رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.
نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ 10،000 میلیون ریال به  مبلغ 35،000 میلیون 
ریال از محل آورده نقدی بوده که به منظور اصالح ســاختار مالی و تامین ســرمایه در 
گردش صورت گرفته اســت. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که  طی تصمیمات 
مجمع عمومی فوق العادة مورخ 1381/04/25 تصویب شده و در تار خ 1381/11/21 
نــزد مرجــع ثبت شــرکتها به ثبت رســیده،در جدول ذیل منعکس شــده اســت.

شرح

 برآورد انجام
 شده مطابق

 گزارش توجیهی
در سال 1381

 اطالعات
 واقعی در
سال 1382

منابع
 افزایش سرمایه از محل

25/00025/000اورده نقدی

25/00025/000جمع منابع

مصارف
 اصالح ساختار مالی و

25/00025/000تامین سرمایه در گردش

25/00025/000جمع مصارف

مهرام :خوشمزه و خوشنام 
 ارزشمند ترین برند صنعت غذایی کشور

درس مدیریت موفق را تدریس کنیم
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این طرح افزایش سرمایه به منظور اصالح ساختار مالی شرکت و تامین بخشی از سرمایه 
در گردش مورد نیاز تولید در سال1381 به انجام رسیده است. با توجه به شرایط روز شرکت 
و درصد باالی افزایش سرمایه در آن زمان شرکت قادر شد با افزایش تولید محصوالت 
و گسترش سهم بازار خود، طی کمتر از پنج سال عالوه بر پوشش دادن سرمایه گذاری 
انجام شــده جایگاه قابل توجهی را در میان برندهای محصوالت غذایی به دست آورد.
شایان ذکر است وضعیت فعلی شرکت و همچنین بازار محصوالت غذایی تفاوت بسیاری 
با اعداد و ارقام ذکر شده در گزارشات آخرین مرحله افزایش سرمایه داشته و لذا بررسی 
جزییات افزایش سرمایه مذکور قابلیت مقایسه و مطابقت با شرایط فعلی شرکت را ندارد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شــرکت گروه تولیدی مهرام )سهامی عام(، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه 

ثبت، به شرح زیر می باشد. 
- اصالح ساختار مالی با بهبود وضعیت سرمایه در گردش

- رعایت الزامات کفایت سرمایه شرکت در بازار بورس
- افزایش نقدشوندگی سهام شرکت در بازار بورس

شــرکت گروه تولیدی مهرام )ســهامی عــام( به منظــور بهبود و اصالح ســاختار 
مالــی ضمــن رعایــت الزامات کفایت ســرمایه شــرکت، بــه دنبال دســتیابی به 
وضعیت مســاعدتری از لحــاظ نقدینگی و ســرمایه در گردش می باشــد. با توجه 
بــه وضعیت ایــن روزهای بازار مــواد غذایی، نوســانات نرخ مواد اولیــه و همچنین 
محصول نهایی مشــکالت عدیــده ای را بــرای تولیدکنندگان ایجاد نموده اســت. 
عدم تطابق در جریانات نقدی ناشــی از خرید مواد اولیه و همچنین فروش محصوالت 
و در کنار آنها قیمت گذاری کنترل شده در این صنعت موجبات تضعیف قدرت رقابت 
و کاهش ســهم بازار را برای برخی شرکت های فعال در این صنعت ایجاد نموده است. 
جلوگیری از خروج وجه نقد شرکت با بهره گیری از منبع سود انباشته و مطالبات حال شده 
و همچنین بهبود وضعیت نقد ینگی و اعتباری شرکت در اثر انجام این طرح افزایش سرمایه 
)در مرحله دوم(، کاهش هزینه های تامین مالی شرکت را در سالهای آتی فراهم خواهد نمود. 
یکــی از مهمتریــن اهداف شــرکت از اجرای این طــرح افزایش ســرمایه ، افزایش 
شــناوری ســهم در بازار بورس و رعایت الزامات کفایت ســرمایه در بازار سرمایه می 
باشــد. اگرچه مبلغ 000،250 میلیون ریال مشــکالت عدم نقدشــوندگی مناســب 
)وضعیت معامالت ســهام شرکت با توجه به سهم شــناور آزاد کمی که در بازار دارد 
به راحتی دســتخوش تغییرات ناگهانی مثبت و منفی شــدید می شــود.( ســهم را 
بــه طور کامل مرتفــع نخواهد نمود، اما با برنامه های آتی شــرکت به مرور زمان این 
مشــکل به طور کامل رفع خواهد گردید. لذا در حال حاضر با توجه به پتانســیل های 
موجود در شــرکت، حداکثر توان جهت بهبود این شــرایط به کار گرفته شــده است.

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن
بــا توج به برنامه ارائه شــده، شــرکت گروه تولیدی مهرام )ســهامی عــام( در نظر 
دارد ســرمایه خــود را از مبلغ 35/000 میلیــون ریال به مبلــغ 000،250 میلیون 
ریال، از محل مطالبات و آورده نقدی و ســود انباشــته به شــرح زیــر افزا یش دهد.
- 110/500 میلیــون ریال )معــادل 316 درصد( از محل مطالبــات و آورده نقدی، 

- 104/500 میلیون ریال )معادل 299 درصد( از محل سود انباشته ،
برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

با توجه به وضعیت کلی صنعت، از سوی مدیریت ارشد شرکت تمرکز خاصی بر تامین مواد 
اولیه و تولید محصول با کمترین بهای تمام شده قرار گرفته است. شرایط شرکت طی سال 
های اخیر به نحوی پیش رفت است )از لحاظ جایگاه برند و کیفیت محصوالت( که کاهش 
یکباره تولید و در نتیجه ی آن بحرانی شدن وضعیت شرکت غیرقابل تصور می باشد. اما آنچه 
بدیهی است، مادامی که تامین منابع مالی شرکت به نحو مطلوب صورت نگیرد، در بلند 
مدت نتیجه ای جز افول شرایط سودآوری شرکت و در نتیجه ی آن کاهش تولید و از 
دست دادن حجم بازار محصوالت را به همراه نخواهد داشت. همچنین عدم استفاده از 
منابعی همچون سود انباشته و در نتیجه تقسیم سود خروج نقدینگی از شرکت، وضعیت 
را به سمت اهرمی تر شدن منابع پیش خواهد برد. این تامین مالی جایگزین انجام افزایش 
سرمایه نتایجی همچون کاهش سود خالص شرکت ها و در کنار آن افزایش ریسک های 
اعتباری برای مجموعه را به همراه خواهد داشــت. ضمن اینکه رعایت الزامات کفایت 
ســرمایه ، به عنوان یکی از اهداف اصلی این طرح افزایش سرمایه از هیچ طریقی جز 

اجرای این طرح قابل دستیابی نمی باشد.
چشم انداز شرکت 

شرکت گروه تولیدی مهرام )سهامی عام( به پشتوانه سال ها فعالیت و تولید محصوالت 
با کیفیت توانســته از جایگاه خوبی در میان مصرف کنندگان برخوردار شــود. با اتکا 

به همین پتانســیل و با اســتفاده از کلیه منابع موجود و در دسترس شرکت، در سال 
های آتی زمینه گســترش تولیدات و همچنین ورود به بازارهای هدف جدید برای این 
مجموعه فراهم می باشد. افزایش ظرفیت تولید محصوالت، تنوع بخشی به محصوالت 
تولیدی در کنار بهره گیری از دانش روز نقاط قوت این مجموعه در مسیر پیش روست. 
بدیهی اســت که تامین مالی به موقع و بهینه کلید موفقیت این شــرکت در راستای 
اجرای برنامه های آتی خود خواهد بود. حال با این دیدگاه می بایســت تمامی عوامل 
تاثیرگذار در مسیر آتی شرکت مورد توجه قرار گیرد تا نتیجه مد نظر به بهترین شکل 
ممکن حاصل شود. در ادامه به بررسی برخی عوامل ریسک شرکت پرداخت می شود.

شــرکت های تولیدی در کشــور ما همواره با مسائل و نارســایی های بسیاری روبرو 
هستند. سرمایه گذاری در صنعتی مثل صنایع غذایی همواره با ریسک های با اهمیتی 
همراه اســت. آسیب پذیری این صنعت به دلیل نوع محصول بیش از سایر صنایع می 
باشــد. همچنین در کنار کلیه عوامل حجم بازار محصوالت نیز فضای بسیار رقابتی را 
ایجــاد نموده که این عوامل به طرق مختلف بر کیفیت فعالیت شــرکت اثرگذار بوده 
و باعث بروز مشــکالتی در زمینه عملیات شــرکت، فروش، تامین مالی و ... میشــود.

در ادامه براســاس شــاخص های تعریف شــده ریســک هــای مرتبط بــا عملکرد 
شــرکت در حــوزه هــای اصلــی ریســک ارائه شــده اســت. ســرمایه گــذاران 
بایــد پیــش از تصمیم گیــری در خصــوص ســرمایه گــذاری در این شــرکت، 
عوامــل مطــرح شــده را مدنظر قــرار دهنــد. این عوامل به شــرح زیر می باشــد:

ریسك اقتصادی )کالن( 
بــه طور کلی نوســانات در مختصات اقتصادی کشــور که در نتیجه اتخاذ سیاســت 
هــای پولــی و مالی دولتی در نظام پولی و مالی کشــور رخ می دهــد، از چند منظر 
بر عملکرد شــرکت تاثیر می گذارد. نوســانات شــاخص های مهــم اقتصادی )نرخ 
بهــره، میزان نقدینگی، نرخ رشــد اقتصــادی و ...( به صورت عمومــی باعث افزایش 
و یــا کاهش فعالیت هــای مولد اقتصادی و به تبــع آن بروز رونق یــا رکود در بدنه 
اقتصاد و صنایع خواهد شــد. بدیهی اســت در صورت وجود رونــق یا رکود در فضای 
کلی اقتصاد کشــور، تولید شــرکت نیز از ایــن رونق یا رکود متاثــر خواهند گردید.

 ریسك نوسانات نرخ بهره 
با توج به اســتفاده از تسهیالت بانکی توسط شرکت، هرگونه نوسان در نرخ بهره تاثیر 

مستقیمی را برسودآوری شرکت خواهد داشت. 
 ریسك نوسانات نرخ ارز 

تمام شــرکت هایی که به نحوی با بازار خارج از کشــور مراودات تجاری دارند )چه در 
بخــش تامین مواد اولیه و چــه در بخش فروش محصوالت( در معرض این ریســک 
قــرار دارنــد. همواره ارتبــاط باالیی بین بازارهــای داخلی و خارجی وجــود دارد به 
گونه ای که هرگونه تغییر در نرخ ارز تاثیر مســتقیم بر ســودآوری شرکت دارد )این 
اثــر البته می تواند در جهت مثبت نیز مدنظر باشــد(. از یک طــرف افزایش نرخ ارز 
میتواند باعث گران شــدن نهاده های تولید شــود که بر بهای تمام شــده تولید تاثیر 
گذار اســت و از طرفی دیگر با توجه به نیاز به بهبود مستمر تکنولوژی در این صنعت 
که به شــدت ارزبر می باشــد، ریســک نوســانات نرخ ارز به شــرکت وارد می شود.  

ریسك مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییرات مقررات دولتی 
بــه طور کلــی برخــی محدودیت های بیــن المللی در ســطح عمومــی و قوانین 
داخلــی می توانــد روند عادی تجارت و کســب و کار را با چالش مواجه ســازد. این 
عوامــل از طریق تاثیر بر روی شــرکت هــا و کاهش بازدهی آنهــا و به تبع کاهش 
بازده فعالیت های ســرمایه گذاری، عملکرد شــرکت را تحت تاثیر قــرار می دهند. 

 ریسك ناشی از رقابت در صنعت 
این ریسک در صنعت مواد غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در فضای رقابتی 
بازار درهر زمان امکان ورود بازیگران جدید اعم از شرکت های داخلی و خارجی و کاهش 
سهم بازار برای شرکت وجود دارد. بدیهی ست حضور فعاالن جدید در بازار بر نرخ فروش 
محصوالت تاثیر مســتقیم داشت و متعاقباً حاشیه سود شــرکت را تغییر خواهد داد.
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اعطای کمک های باعوض و تسهیات قرض الحسنه به سیل زدگان
بانک قرض الحسنه مهر ایران پیش قدم در امور خیر

پرویز فتــاح رییس کمیته امداد 
امــام خمینــي )ره( در دیدار با 
بانک  مدیرعامل  اکبري  مرتضي 
بیان  ایران  مهر  الحســنه  قرض 
داشــت: هم افزایي و اســتفاده 
از پتانســیل هاي ایــن بانک به 
توانمندســازي مددجویان تحت 
کمک  امــداد  کمیته  پوشــش 
مــي کند و بــه دنبــال تقویت 
ایــن همــکاري هــا هســتیم.

وی با اشاره به تعامالت صورت گرفته میان صندوق امدادوالیت کمیته امداد امام خمیني )ره( و بانک قرض الحسنه مهر ایران بیان داشت: این همکاري ها از همه جهت به 
نفع کمیته امداد و به ویژه مددجویان تحت پوشش مي باشد؛ زیرا نه تنها هزینه هاي شعبه داري را متحمل نشدیم بلکه با استفاده از ظرفیت هاي بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، منابع کمیته امداد در پرداخت تسهیالت نیز به ارزش دو برابر افزایش یافته است. فتاح ادامه داد: هدف ما تقویت منابع قرض الحسنه و کمک به ترویج این سنت 
الهی است تا نیازمندان بیشتري از این خدمات بهره مند شوند و مردم نیز باید همکاري و هم افزایي بیشتري در تجمیع منابع قرض الحسنه کشور داشته باشند. وی تصریح 
کرد: توجه به قرض الحسنه در جامعه، آثار اجتماعی، اقتصادی، خانوادگي و ... زیادي به همراه دارد و جا دارد تا در این راستا از تالش هاي دکتر اکبري و همکارانشان 
در بانک قرض الحسنه مهر ایران کمال تشکر و تقدیر را داشته باشیم. در پایان لوح سپاسی به منظور تقدیر از تالش های صورت گرفته در راستاي ترویج فرهنگ قرض 
الحسنه و کمک به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمیني )ره( از سوي پرویز فتاح به دکتر مرتضي اکبري مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران اهدا شد.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران خبر داد:

پرداخت بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار فقره تسهیات قرض الحسنه
 به ارزش ۱۵۰ هزار میلیارد ریال در سال 98

دکتــر مرتضــی اکبــری ضمن ابــراز انــدوه از حادثه ســیل در اســتان های 
مختلف کشــور در ایام نوروز بیان داشــت: متاسفانه بســیاري از هموطنانمان 
در برخــي از اســتان هــاي کشــور ماننــد: گلســتان، لرســتان، مازنــدران، 
خوزســتان و ایــالم خســارتهاي جــدي را متحمل شــده اند و نیاز اســت تا 
تمامي ســازمان ها و نهاد ها براي بهبود معیشــت این اقشــار تــالش نمایند.

وی افزود: بانک قرض الحســنه مهر ایران کمک به ســیل زدگان را بخشــی از 
مســئولیت هاي اجتماعي خود مي داند و به همیــن منظور از همان ابتداي امر 
فعالیت هاي کمک رساني خود را آغاز کرده است. مدیرعامل بانک قرض الحسنه 
مهر ایران خاطرنشان کرد: این بانک، مبلغ 10 میلیارد ریال کمک بالعوض نقدي 
و غیرنقدي از محل بودجه تبلیغات و کمک هاي کارکنان خود، به این استان ها 
پرداخت نموده اســت.وی افزود: برای امروز نیز، یک میلیارد ریال کمک بالعوض 
به ســیل زدگان اســتان هاي مختلف کشور از ســوي بانک قرض الحسنه مهر 
ایــران به کمیته امداد امام خمیني )ره( اختصاص پیدا مي کند تا به مددخواهان 

این نهاد پرداخت شــود. دکتر مرتضی اکبری ادامــه داد: همچنین، مبلغ 200 
میلیارد ریال تســهیالت قرض الحسنه تا سقف 50 میلیون ریال به ازاي هر نفر، 
بــا معرفي کمیته امداد امــام خمیني )ره( به ســیل زدگان اختصاص مي یابد.

دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهرایران در نشســت خبري 
کــه با حضور مهنــدس فتاح رییــس کمیته امــداد امام خمینــي )ره( در محل 
ســتاد ادارات مرکــزي این بانک برگزار شــد، از پیش بینــي پرداخت بیش از یک 
میلیــون و 500 هزار فقره تســهیالت قرض الحســنه در ســال جــاري خبر داد.

دکتــر اکبــری در این نشســت خبري بیان داشــت: در ســال 1397 بالغ بر یک 
میلیون و 230 هزار فقره تســهیالت بــه ارزش 130 هزار میلیــارد ریال پرداخت 
شــده است که نسبت به ســال گذشــته بالغ بر 62.5 درصد رشــد داشته است.

وی افــزود: در ســال جاری نیز، پرداخــت بیش از یک میلیــون و 500 هزار فقره 
تســهیالت قرض الحسنه به ارزش 150 هزار میلیارد ریال در حوزه هاي مختلف به 
بویژه حمایت از رونق تولید ملي، اشــتغالزایي و کار آفریني را پیش بیني مي کنیم.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران با اشاره به همکاری های صورت گرفته با کمیته 
امداد امام خمیني )ره( اظهارداشت: این بانک با هدف کمک به بهبود وضعیت معیشتي 
و اقتصادي نیازمندان جامعه در همکاري با کمیته امداد امام خمیني )ره( بالغ بر 112 
هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایي، کارآفریني و کارگشایي به ارزش بیش از 
6 هزار و 700 میلیارد ریال به مددجویان تحت پوشش این نهاد پرداخت نموده است. 
وی ادامه داد: از این میزان تسهیالت، مبلغ 4340 میلیارد ریال تسهیالت تکلیفي و 
کارگشایي از محل منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران و مبلغ 2360 میلیارد ریال تسهیالت 
اشتغال زایي و ودیعه مسکن از محل منابع بانک و صندوق امداد والیت پرداخت شده است.

دکتر اکبری ضمن تاکید بر تقویت همکاری هاي میان دو مجموعه در سال 1398 
تصریح کرد: خوشبختانه رضایت مطلوبي از عملکرد دو مجموعه در حوزه توانمندسازي 
نیازمندان جامعه وجود دارد و این تعامالت براي سال جاري گسترش پیدا خواهد کرد.

وی افــزود: بانک قرض الحســنه مهرایران آمادگــی این را دارد که بــا هم افزایي 
کمیتــه امداد امــام خمیني )ره( امســال به جمعیــت بیشــتري از مددخواهان 
تســهیالت قرض الحســنه بــه ویژه بــا رویکــرد اشــتغالزایي پرداخــت کند.

تقدیر مهندس پرویز فتاح از مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران
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آمادگی کامل بیمه میهن برای رسیدگی فوری به خسارت های بیمه گذاران آسیب دیده از سیل
-شعب بیمه میهن در مناطق سیل زده برای ارزیابی  و پرداخت خسارات به بیمه گذاران در آماده باش صددرصدی هستند. از اولین روزهای سیل گلستان مدیرعامل 
بیمه میهن به اتفاق معاونین در مناطق سیل زده حاضر شدند و نسبت به بررسی شرایط و ابالغ دستورات الزم اقدام شد. در استانهای لرستان و خوزستان هم تیمهای 
کارشناسی به منطقه اعزام شدندتا به محض تثبیت وضعیت و امکان ارزیابی، کارشناسی ها و پرداخت خسارتها انجام شود. در همین راستا کمیته های تخصصی خسارت 
با حضور مدیران ستادی در شعب مناطق آسیب دیده تشکیل شد. در هر استان هم از طرف مدیرعامل شرکت بیمه میهن یک نماینده تام االختیار حضور یافته تا 
در محل حادثه تصمیمات با سرعت الزم اتخاذ شود. همچنین برای تأمین نیروی انسانی مناسب با دستور مدیرعامل شرکت از سایر استانهای کشور که درگیر سیل 
نبودند تیم های کارشناسی به استانهای سیل زده گسیل شدند. بیمه میهن به همه بیمه گذاران اطمینان خاطر می دهد با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته 
و هماهنگی و جلسات متعدد با بیمه مرکزی ج.ا.ا و همراهی و کمکهای شایان توجه مدیران ارشد بیمه مرکزی و همچنین پوششهای اتکایی موجود که با استفاده از 
ظرفیت بیمه مرکزی ج.ا.ا، صندوق ویژه تحریم و سایر بیمه گران اتکایی ایجاد شده است، خسارت ها در سریع ترین زمان ممکن به بیمه گذاران شریف پرداخت شود.

بازدید دکتر داریوش محمدی از مناطق سیل زده گلستان و مازندران
در راستای خدمت رسانی بهینه به خسارت دیدگان سیل استانهای شمالی کشور،داریوش محمدی مدیرعامل، معاونین و مدیران فنی شرکت از مناطق آسیب دیده 
سیل اخیر بازدید کردند. در ادامه برنامه ریزی ارائه خدمات مناسب به آسیب دیدگان، جلسه مشترک مدیرعامل و مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان برگزار شد. 
داریوش محمدی در این دیدار بر تسریع روند بررسی کارشناسی و ارزیابی خسارت ها به منظور پرداخت در کوتاه ترین زمان ممکن تاکید کرد. وی استفاده از ظرفیت 
کارشناسی بنیاد مسکن انقالب اسالمی جهت ایفای هرچه بهتر تعهدات بیمه میهن را ضروری دانست. مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان هم با تقدیر از خدمات 
بیمه میهن در این استان به خدمات ارائه شده بنیاد به خسارت دیدگان اشاره وحضور به موقع بیمه میهن در کنار بنیاد مسکن را تکمیل کننده مجموعه خدمات بنیاد 
و نهادهای خدمتگزار دانست. زمانی نژاد افزود تمامی ظرفیت کارشناسی بنیاد مسکن به کمک بیمه میهن خواهد آمد تا ارزیابیها و پرداخت خسارت ها در اسرع وقت 
انجام شود. در ادامه مدیرعامل بیمه میهن با حضور در استان مازندران از نزدیک در جریان روند خدمت رسانی بیمه میهن به خسارت دیدگان قرار گرفت. دیدار با 
مدیران ارشد بنیاد مسکن استان مازندران و بررسی و برآورد خسارتهای وارده سیل مازندران از دیگر برنامه های تیم مدیریتی بیمه میهن بود. گفتنی است بر اساس 
دستور مدیرعامل بیمه میهن تیمهای فنی متشکل از مدیران و کارشناسان ستادی و شعب استانهای مازندران و گلستان تا پایان عملیات ارزیابی و پرداخت خسارتها 
در محل استانهای سیل زده حضور خواهند داشت. همچ نین شعب استانهای مازندران و گلستان بیمه میهن در ایام تعطیل نیز برای ارائه خدمات دایر می باشند.

دیدار مدیرعامل بیمه میهن با استاندار لرستان و بازدید از مناطق سیل زده
دکتر محمدی مدیرعامل بیمه میهن در دیدار با دکتر خادمی استاندار لرستان بر ضرورت همکاری دستگاه های دست اندر کار در مدیریت بحران استان برای تسریع در 
امر خدمت رسانی و ارزیابی خسارات وارده به مناطق سیل زده تاکید کرد. مدیرعامل بیمه میهن با اشاره به تاکید رییس کل بیمه مرکزی و همچنین عزم صنعت بیمه 
در خصوص پرداخت خسارت بیمه گذاران در سریع ترین زمان ممکن گفت: هم اکنون با توجه به تثبیت نسبی وضعیت در استان لرستان تیم های ارزیابی خسارت بیمه 
میهن در مناطق سیل زده استان مستقر هستند و تا ارزیابی و بررسی آخرین پرونده سیل در استان خواهند ماند. موسی خادمی استاندار لرستان هم در این دیدار ضمن 
تشریح وضعیت مناطق سیل زده استان لرستان گفت: استقرار مجموعه بیمه میهن در مناطق آسیب دیده باعث دلگرمی و امیدواری مردم خواهد بود. وی ابراز امیدواری 
کرد حضور و توجه مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت بیمه میهن در استان لرستان و مناطق سیل زده موجب کاهش آالم و مشکالت مردم آسیب دیده از سیل گردد.

دکتر محمدی در ادامه سفر به استان لرستان در روستاهای سیل زده حاضر و از نزدیک در جریان خسارتهای وارد شده قرار گرفت. مدیرعامل بیمه میهن در گفتگوی 
رودرو با تعدادی از آسیب دیدگان بر ضرورت تسریع در ارزیابی و پرداخت خسارتهای بیمه شدگان تاکید کرد.  با توجه به شرایط روستاهای آسیب دیده از سیل 
تعداد 6 تیم کارشناسی ارزیاب خسارت متشکل از مدیریتهای ستادی و کارشناسان شعب و استانهای همجوار معین لرستان به طور همزمان برای تسریع در برآوردها 
در مناطق سیل زده حاضر شدند.بنا به این گزارش به محض اتمام ارزیابیها،پرداخت خسارتها بدون فوت وقت بر اساس روشهای پیش بینی شده آغاز خواهد شد.
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من باب عملکرد و دستاوردهای کگهر مدیریت ارشد شرکت 
به مجمع نشینان گفت: اکتشاف، استخراج و بهره برداری از 
معادن سنگ آهن و تولید کنسانتره، گندله و فوالد موضوع 
فعالیت اصلی شرکت بوده که در این مسیر و با انجام خدمات 
مهندسی، مشاوره، آموزش و مدیریت و فراهم نمودن دانش 
فنی برای تحقق این موضوع توســط ارکان پُرتالش شرکت 
سنگ آهن گهر زمین سعی کردیم در سال مالی مورد گزارش 
امانتداران خوبی برای ذینفعان خود باشیم که نتایج حاصل و 
موفقیت هایمان نیز در همین راستای حاصل گردیده است.
حجم فعالیت های صورت پذیرفته در کنار تدوین و اجرای 
برنامه ریزی های کالن جهت توســعه روزافزون مجموعه با 
توجه به نیاز بازار از دیگر مفادی بود که سکاندار مجموعه به 
سمع و نظر مجمع نشینان رساند. مجموعه فعالیت هایی با 
تدبیر و هدفمند که در کنار سودآوری ، ارزش آفرینی را برای 
ذینفعان خود ارمغان اورده است. بدون شک در بلندمدت هم 
با توجه به طرح های توسعه ای که شرکت داشته و به بهره 
برداری می رسد بازار سرمایه و صنعت کشور شاهد تحوالت 
بســیار مناسب در تولید و فروش و بالطبع هم شاهد کسب 
سود جذاب برای سهامداران در سال مالی 1398 خواهیم بود. 
در آخر بنا به آخرین آمار اعالمی - شرکت سنگ آهن گهر 
زمین با ســرمایه 12 هزار و 300 میلیارد ریال، صورت های 
مالی 3 ماهه دوره مالی منتهی به 30 آذر ماه 98 را به صورت 
حسابرسی نشده منتشــر کرد. براساس این گزارش شرکت 
سنگ آهن گهر زمین در دوره یاد شده، مبلغ 4 هزار و 374 
میلیارد و 471 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این 
اساس مبلغ 356 ریال سود به ازای هر سهم خود کنار گذاشت 
که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 70 درصد افزایش 
داشته است و همین آمار خود گواه حضور سکانداران کاردان و 
کاربلد و کارکنان پُرتالش و کوشش در مجموعه ای می باشد 
که دوست و دشمن برای آینده آن چشم اندازی روشن و موفق 
ارزیابی می کنند. مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سنگ 
آهن گهر زمین)ســهامی عام( مورخ 1398/01/31 در محل 
مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی ، سالن 
تالش تشکیل گردید. در این مجمع که با حضور 96/94 درصد 
سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای حسنعلی قنبری بود، که 
جنابان مرتضی علی اکبری و امیر افسر در مقام نظار اول و دوم 
و آقای علی اکبر پوریانی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گــزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 
1397/09/30 و پس از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
ســود 800 ریال به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
ضمن عرض ســالم و خیرمقــدم هیأت مدیره شــرکت، 
حضــور کلیۀ ســهامداران محتــرم و نمایندگان ایشــان،

نماینــدة محترم حســابرس مســتقل و بــازرس قانوني 
شرکت و همچنین نمایندة محترم ســازمان بورس و اوراق 
بهادار را درجلســه مجمع عمومي عادي ســاالنه شــرکت 
ســنگ آهن گهر زمین )ســهامي عام( گرامي مــی دارد.

شــکرگزاریم که باردیگر خداوند منان در ســایۀ الطاف بي 
دریغــش، توفیق خدمتگزاري را به ما عطــا فرمود، تا تمام 
توان خود را در طبق اخاص گذاشــته و در راســتاي توسعۀ 
صنعت و معدن و شکوفائي اقتصاد ایران عزیزمان، با اتکا ء به 
حمایتهاي شما سهامداران محترم، گامهاي بزرگي را برداریم.

در سالی که گذشت توانســتیم، با وجود مشکالت ناشی از 
تحریم ها و کمبود نقدینگی حاصل از این رخداد، با افزایش 
میزان تولید و تولید محصوالت با ارزش افزوده باال ضمن کسب 
رکوردی تازه در استخراج سنگ آهن و باطله برداری و تولید 
محصوالت نیمه نهایی شرکت، پیشرفتهاي بسیار مطلوبي 
در عملکرد مالی و عملیاتی شــرکت داشــته ایم، از جمله:

* رسیدن تولید کنســانتره در خطوط یک و دو به باالتر از 
ظرفیت اسمی به گونه ای که میزان تولید کنسانتره در مجموع 
خطوط در ســال مالی مورد گزارش به بیش از 4/333/363 
تن بالغ گردید )افزایش 11 درصدی در تولید کنســانتره(،
* افزایش 27 درصدی برداشــت ســنگ آهــن از معدن 
شــرکت طــی ســال مالی مــورد گــزارش با برداشــت

16/408/638 تن معــادل3/864/414 متر مکعب و میزان 
اختالطــی بــه مقــدار 1/135/813 تن )ســال مالی قبل 

12/824/367 تــن و میزان اختالطــی 1/022/556 تن(،
* پیشــرفت 87/8 درصــدی در خــط تولیــد گندلــه 
ســازی با ظرفیت5 میلیون تــن درســال و برنامه ریزی 
جهــت راه انــدازی طــرح در نیمــه اول ســال جــاری،
* پیشــرفت 22 درصدی در خط تولید کنسانتره شماره 3،
* ورود شــرکت به بازار ســرمایه با ارزش بــازاری بالغ بر 
83/640 میلیــارد ریــال )ارزش اســمی 12/300میلیارد 
ریالــی(  درتاریخ 26 آذرمــاه 97 و افزایــش ارزش بازاری 
بــه بیــش از 106/702میلیــارد ریــال در تاریــخ تحریر 
گزارش حاضر)کســب بــازده 27/6 درصدی طــی 4 ماه(،

* افزایــش 105 درصــدی در »درآمد حاصــل از فروش 
محصوالت شــرکت« و ثبت رکورد در فــروش )به میزان 
31/143 میلیــارد ریــال در ســال مالی مورد گــزارش(،
* افزایش 148 درصدی در »سود عملیاتی شرکت« و کسب 
14/722 میلیارد ریال سود عملیاتی در شرکت در سال مالی 

مورد گزارش،
* افزایش 145 درصدی در »سود خالص شرکت« و کسب 
بیش از 12/082 میلیارد ریال سود خالص در شرکت در سال 

مالی مورد گزارش،
لذا بدینوســیله هیــأت مدیره شــرکت مراتــب قدرداني 

و تشــکر خــود را از شــما ســهامداران محترم و دســت 
انــدرکاران عرصــه صنعت و معــدن و تمامــي کارکنان 
شرکت ســنگ آهن گهر زمین )سهامی عام( اعام می دارد.
اینک در اجراي تکالیف مندرج در ماده 232 الیحه قانوني اصالح 
قسمتي از قانون تجارت، مصوب اسفند ماه 1347 ، گزارش 
عملکرد شرکت سنگ آهن گهر زمین )سهامي عام(  مشتمل 
بر گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومي عادي ساالنه 
صاحبان سهام همراه با گزارش حسابرس مستقل و بازرس 
قانوني نسبت به صورتهاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي 
به 30 آذر ماه 1397 خدمت شما گرامیان تقدیم مي گردد.

برنامه های آینده شرکت
هیأت مدیره شرکت بر آن است تا در راستاي نیل به توسعه و 
پیشرفت روز افزون و اعتاي میهن، با رهنمودها و حمایتهاي شما 
سهامداران محترم، ضمن حفظ و ارتقاء ارزشهاي بنیادي شرکت، 
به اســتراتژي هاي هدف گذاري شده بشرح زیر دست یابد:
- تکمیل زنجیره ارزش شرکت با راه اندازی خط تولید گندله به 
ظرفیت 5 میلیون تن در سال در نیمه اول سال مالی 1398 ؛

- تسریع در تکمیل طرح توسعه تولید 2 میلیون تن کنسانتره 
در خط سوم؛

- برنامه ریزی جهت شــروع عملیــات اجرایی طرح های 
توســعه خطــوط 4 و 5 کنســانتره هر کــدام به ظرفیت 
2 میلیــون تــن در ســال به منظــور افزایــش ظرفیت 
تولیــد کنســانتره بــه میــزان 10 میلیون تن در ســال؛
- برنامه ریزی جهت شروع عملیات اجرایی طرح توسعه خط 
دوم گندله سازی به ظرفیت 5 میلیون تن در سال به منظور 
افزایش ظرفیت تولید گندله به میزان 10 میلیون تن در سال؛

- افزایش سطح سودآوری شــرکت و ارزش بازاری شرکت 
و در نهایت کسب بازده مناســب برای سهامداران شرکت؛
- مدیریت بهای تمام شــده و هزینه هــای عمومی، اداری 
شــرکت در راســتاي افزایش بازده حقوق صاحبان سهام؛
- اصالح ساختار مالی شرکت از طریق افزایش سرمایه و تامین 

مالی از طریق بازار بدهی.
دستاوردها:

* کاهش 85 درصدی هزینه حمل آب )ماهیانه حدود یک 
میلیارد تومان(:

پیگیری خرید اتصــاالت باقیمانده از پــروژه رینگ انتقال 
آب و پســاب به منظور اتمام مراحــل تحویل موقت پروژه 
مذکــور؛ با بهره برداری از ایــن خط لوله، کرایه حمل تانکر 
آب تا 85 درصــد کاهش یافته که عالوه بر کاهش ماهیانه 
حدود یک میلیارد تومانی هزینه حمل آب، مشــکل خواب 
کارخانه به دلیل بی آبی تا حد زیادی مرتفع گردیده اســت.
* افزایــش دوبرابــری ظرفیــت بارگیــری انبــار ریلی:
خاکریزی و گســترش محوطه بارگیری انبار ریلی که با این 
اقدام، ظرفیــت بارگیری به بیش از دوبرابــر افزایش یافت.
* صرفه جویی 65 درصدی )حدود 300 میلیون تومان( در 

بهسازی جاده ریلی:
انجــام بررســی هــای الزم در خصوص بهبــود وضعیت 
جاده ریلی و اجــرای خاکریزی به طول حــدود 200 متر 
به عنوان پایلوت و ســپس اجرای عملیات بهســازی پس 
از اخــذ جواب مناســب؛ که اجــرای روش پیشــنهادی، 
نســبت به روکش آســفالت و لکه گیری، منجر به کاهش 
هزینه ی 65 درصدی)300 میلیون تومان ( شــده اســت.

در راستای توسعه صنعت و معدن و شکوفایی اقتصادی
تقسیم سود 8۰۰ ریالی به ازای هر سهم شرکت کگهر
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