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اگر خاطرات دوران دانشآموزی در یادتان زنده باشد و یا در اطرافتان دانشآموز داشتهباشید،
خرداد که از نیمه میگذرد ،خواه ناخواه به یاد کارنامه میافتید .کارنامههایی که اگر شاگرد
درسخوان کالس بودیم ،رویای شیرین شبها میشد اما اگر درسخوان نبودیم و یا به هر
طریقی مثل ناتوانی در یادگیری ،نداشتن استعداد و  ...نمیتوانستیم خوب از پس امتحانات
برآییم ،کابوس شبها بود.
اما اگر یک دانش آموز  2بار در سال امتحان میدهد و کارنامه میگیرد ،فعاالن بخش مولد
اقتصاد کشور ما هر روز امتحان دارند و اگر خطایی کنند ،بدون اغماض چند پله عقب میافتند.
در این شرایط بس رقابتی که محدودیتها به دالیلی که بارها گفته شده اما از اهمیت آنها
کاسته نمیشود مانند تحریم ،تورم ،ناتوانی در مبادالت بانکی بینالمللی ،بسته بودن مسیر
نقل و انتقال کاال ،مشکالت ورود مواد اولیه مورد نیاز کارخانهها ،مسیر سخت تأمین مالی
و ....روزبهروز در حال فربهتر شدن است ،هر کسی که در بخش مولد اقتصاد اعم از بخش
خط تولید ،مدیریت و برنامهریزی ،مدیریت مالی و  ....در حال فعالیت است ،هر روز از امتحان
سختی خارج میشود.
خرداد و تیر که از قدیم فصل گرفتن کارنامهها و تمیز شاگرد درسخوانها و شاگرد تنبلها
بوده ،در بورس هم فصل کارنامه گرفتن شرکتها و سهامدارهاست .آنها که در تمام سال،
اهتمام جدی به تولید ،افزایش بازده و سودآوری داشتند ،مقررات را به درستی رعایت کردند و
از حدود و ثغور قوانین تجاوز نکردند و حسابرسان با طیب خاطر صورتهای مالی آنها را تایید
میکنند ،طبعا جایگاه مناسبی نزد سهامداران و ناظران باالدستی دارند .اوضاع وبانک اما در این
فصل چیدن میوههای درخت بارور تولید و سودآوری ،کمی بهتر از آن است که تنها خود بتواند
کارنامه اش را در دست راست بگیرد و بر خود ببالد .هلدینگ چندرشتهای گروه توسعه ملی،
با سبد متنوع شرکتداری خود که از صنعت پتروشیمی و نفت و گاز گرفته تا سیمان ،شوینده
و آرایشی و بهداشتی ،نساجی ،صنعت مالی و سرمایهگذاری ساختمان سازی و ماشینآالت و
دستگاه های برقی را شامل میشود ،به جد کارنامههای سراسر قبولی با نمرههای عالی در دست
دارد که پیش از این نوید بهبود اوضاع را داده بود .به بار آمدن رکوردهای جدید این شرکت
در بخش تولید و سودآوری که حاصل مدیریت درست و کار دلسوزانه بوده ،طبعا امسال نگاه
تحسین آمیز سهامداران و تحلیلگران را به همراه خواهد داشت ،اما در سالهای آتی اسباب
زحمتی میشود که متوقع بهبود بیش از پیش اوضاع هستند.
بنابراین اگر بخواهیم بر تصمیم مدیران این هلدینگ مبنی بر سعی و تالش شبانه روزی برای
دستیابی به رکوردهای تولید و سودآوری نامی بگذاریم ،میتوانیم آن را پیش خرید زحمت
زیاد بنامیم .این مسیر در آستانه تغییر قدرت در بخش اجرایی کشور ،طبعا طبق عادت سیاسی
کشور ما با تغییر جهت در برخی از راهها همراه خواهد شد و قطعا رصد شبانهروزی مدیران
و کارشناسان را میطلبد .با این حال ،ورود به راه سخت در این اوضاع که به صورت طبیعی،
سختی محیط اقتصادی ،ضمیمه تمامی کسب و کارهاست ،از قدرت و جسارت همکاران
عزیز خانواده گروه توسعه ملی بوده و نه تنها آنطور که امید داریم ،بلکه طبق برنامهریزیهای
استراتژیک انجام شده ،ادامه خواهد داشت.
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حمیدرضایخان
امیر تق
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

نقشه راه رشد اقتصادی سال 1400
چهمختصاتیدارد؟
شرایط مطلوب برای عملکرد شرکتها ،شرایطی است که در آن هر بنگاه
میتواند به باالترین حد بازدهی از منظر حجم تولید ،کیفیت تولید و رشد
سودآوری دست پیدا کند .البته در ادبیات نوین حاکم بر فضای اقتصادی بنگاهها،
موضوعات متعالینظیر دغدغههای محیط زیستی ،عمل به مسئولیت اجتماعی
نظیر کارآفرینی و ایجاد اشتغال و نهایتا قرار گرفتن در مسیر توسعه پایدار به
عنوان سطوح پیشرفتهتری از فعالیت بنگاهها مطرح میشود .به همین منظور
واحدهای مالی ،باید سطوح مدیریت دارایی را جهت رسیدن به سطح مطلوب
محیا کنند ،برنامهریزان خطوط تولید ،برای افزایش میزان تولید در کنار حفظ
و افزایش کیفیت تولیدات و خدمات تالش کنند و نهایتا خطوط بازاریابی و
فروش نیز بازارهای داخلی و صادراتی را توسعه دهند و البته در کنار بازارگشایی،
بازارهای قبلی را نیز حمایت کنند.
اما این موضوع تنها مستلزم همافزایی درونی نیست ،بلکه برای شکوفایی
به محیط اقتصادی با اثربخشی مثبت نیز نیاز دارد .وقتی صحبت از محیط
اقتصادی با اثربخشی مثبت میشود ،در واقع به نام سال  1400اشاره داریم که بر
اساس منویات مقام معظم رهبری به نام تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها مزین
شدهاست .امروزه مانعزدایی از مسیر تولید ،تنها ترخیص زودهنگام از گمرک یا
تخفیف مالیاتی و دریافت تسهیالت بانکی سهلالوصول نیست که البته هنوز
اثربخشی تمام این موارد مانند قدیم به قوت خود باقیست و باید سنگریزههای
باقی مانده از این مشکالت هم از سر راه تولیدکنندگان برداشته شود ،اما موضوع
مهمتر استفاده از ظرفیتهای مالی و تجاری پیشرفته با برنامهریزی مناسب
برای هر بنگاه است.
طبعا استفاده از ظرفیتهای بالقوه بازار سرمایه نقش اصلی تسهیلگری و
مانعزدایی از مسیر تولید را با استفاده از ظرفیتهای واقعی تأمین مالی ،ایفا
میکند .برای درک بهتر این موضوع ،بهتر است ابتدا توجه داشته باشیم که اولین
خصیصه بازار سرمایه ،ایجاد شفافیت است .این شفافیت ،بنگاههای پذیرفته
شده در بورسها و یا روند معامالت کاالهای اساسی در بورس کاال و بورس
انرژی را در اتاق شیشهای نگه میدارد .که عالوه بر اجتناب از فعالیت های
فسادزا ،همواره انتظار بهبود عملکرد آنها نیز از سوی ذینفعان وجود دارد .از
سوی دیگر بازار سرمایه با ابزارهای تأمین مالی نظیر انواع اوراقی که هر یک
کارکرد منحصربفردی برای تأمین مالی دارند ،با تعمیق بازار بدهی هم به نفع
بنگاه ها عمل میکند و هم میتواند برای سرمایهگذاران با سطح ریسکپذیری
مختلف ،محل سرمایهگذاری مناسبی باشد و در واقع به زمین بازی برد-برد
سرمایهگذاران و سرمایهپذیران تبدیل میشود.
بنابراین بورس در افق پیشرو با حفظ و پر رنگ کردن نقش شفافیت ،تأمین
مالی و البته افزایش کارایی با دوری از رفتار تودهوار ،میتواند به اثربخشترین
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نظام مالی کشور بدل شود.
موضوع بعدی که البته تا حد زیادی به سطح درونی بنگاهها وابستگی دارد،
توجه به مدیریت دارایی برای بهبود سودآوری شرکتهاست .در علم مالی،
بازده دارایی به عنوان نسبت سود خالص بعد از مالیات به مجموع دارائیهای
اندازهگیریشده ،تعریف میشود .در مقابل بازده سرمایهگذاری به عنوان نسبت
سود خالص پس از کسر مالیات بر مجموع بدهیهای بلندمدت ،حقوق اقلیت،
سهام ممتاز و سهام عادی درنظر گرفته میشود .البته این  2اصطالح در برخی
موارد به عنوان یک مفهوم بهکار میروند.
اکنون ما در گروه توسعه ملی با افتخار از دستیابی به رکورد تولید و
سودآوری صحبت میکنیم .این دستیابی به رکورد به این معناست که در
سطح گروه پس از کسر مالیات ،پرداخت بدهیهای بلندمدت در هلدینگ
اصلی و تمامی شرکتهای تابعه ،حقوق سرمایهگذاران و تمامی هزینههای
جاری و غیرمترقبه ،از تمامی سالهای پیشین ،سودآوری بیشتری را به
دست آوردهایم .بررسی کارنامه این گروه ،گواه آن است که این سطح
از توفیق در عملکرد میسر نبود اگر پرسنل خط تولید اعم از کارگران
زحمتکش و مهندسان و برنامهریزان دلسوز ،ضمن توسعه کیفیت ،به افزایش
سهم بازار و از آن مهمتر تولید مناسب در شرایط مناسب نمیپرداختند .هر
چند ما عالوه بر زمان سنجی مناسب محصوالت که باعث شد در شرایط
ایجاد بحران کرونا ،به عنوان مثال پتروشیمی شازند را به سمت تولید
هر چه بیشتر پلیمرهای مورد نیاز صنعت پزشکی و بهداشتی ببرد و یا
تولیدکنندگان لوازم بهداشتی در گروه توسعه صنایع بهشهر را بسیج کند
که امنیت بهداشتی و غذایی هموطنان را حفظ کند ،هم افزایی را نیز در
گروه توسعه ملی ،افزایش دادیم تا اگر یکی از شرکتهای سیمانی میتواند
به بهبود عملکرد یک شرکت دیگر کمک کند ،فضای تعامل به آسانی
ایجاد شود و یا شرکت های حمل و نقلی گروه ،با هزینه کمتر نقل و انتقال
محمولههای تولیدی بپردازند.
در خاتمه با مروری بر فلسفه انقالب اسالمی مبنی بر توزیع عدالت و
برخورداری تمام سطح جامعه به ویژه مستضعفین ،محرومین و قشر کارگران،
به منظور حذف فاصلههای طبقاتی در ایران عزیز ،گروه توسعه ملی با اعتقاد
راسخ به این پیمان ضمن حمایت از جامعه هدف ،در همه فعالیت های تولیدی
و صنعتی خود ،بار گران امانت شرکتهایی را بر دوش دارد که باید به مردم
واگذار شوند .تا زمانی که این واگذاری به صورت کامل و یا به صورت عرضه در
بازار سهام انجام می شود ،ما تمام تالش خود را میکنیم که تولید را در سطح
ممتازی نگاه داریم ،از تولیدکنندگان این خانواده بزرگ پشتیبانی میکنیم و
مانع زدایی را سرلوحه کار خود قرار میدهیم.

نشریه داخلی وبانک
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بهار  ،1400سرشــار از اتفاقات و ناگفتههایی در بطن
اقتصاد ایران بود .اتفاقاتی که هر یک از آنها میتواند در

تمام سال و یا حتی در سالهای بعد در اقتصاد این مرز
و بوم اثرگذار باشد.

بهار  1400سرآغازی بر متن تولید در مسیر مولد اقتصاد
در این مسیر است.
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ایران ،پشتیبانی از فرآیندهای تولیدی مولد و مانعزدایی

نشریه داخلی وبانک

شماره  / 4بهار 1400
یادداشت

نگاهی بر اقدامات وزیر اقتصاد برای بهبود مسیر تولید و رشد بورس

تسهیل خروج از گمرک در خدمت توسعه تولید
بورس به تغییرات نرخ بهره حساس است

هنوز چند روزی از سال  ،1400سالی که مقام معظم رهبری آن
را سال تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها نامگذاری کرد ،نگذشته بود
که فرهاد دژپسند ،وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه هیأت دولت
به اقدامات جاری و ساری این وزارتخانه برای پشتیبانی از تولید و
همچنین رونقبخشی به بورس صحبت کرد.
وزیر اقتصاد در این باره گفت :بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که
با توجه به متغیرهای بنیادین موجود ،بورس باید به یک روند پایدار
برسد .وی بیانداشت :در شورای عالی بورس که جلسه آن در آینده
نزدیک برگزار خواهد شد ،مواردی در دستور کار است تا مولفههایی
که به پایداری بورس کمک میکند را عملیاتی کند.
دژپسند خاطرنشانکرد :اکنون شرایط شرکتهای بورسی از
نظر سودآوری بسیار خوب است که یک نقطه مثبت تلقی میشود،
همچنین با فراهم شدن شرایط افزایش استفاده از ظرفیتهای
موجود شرکتهای صادراتی که روی سودآوری آنها تاثیرگذار خواهد
بود ،به اقبال بیشتر از سهام آنها کمک خواهد کرد .اقتضای فعالیت
در بازار سرمایه ،حاسبهگری و دقت در خرید و فروش سهام است
اما شاهدیم که برخی رفتارهای هیجانی در خرید و فروش سهام
نشان میدهند .دژپسند گفت :اگر افراد یک قطعه سکه در اختیار
داشته باشند برای فروش آن مالحظات زیادی را در نظر میگیرند،
درخصوص سهام نیز باید همین رویکرد را داشته باشیم با این تفاوت
که سهام عالوه بر قیمت ،از سود نیز برخوردار است .وزیر امور
اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد با برنامههایی که مدیر بورس
پیشبینی کرده و همچنین مصوبههایی که در نظر دارد تا از شورای
عالی بورس بگیرد ،با همکاری آن شورا به شرایط پایداری در این
بازار دست یابیم.
کاهش زمان ترخیص کاالها از گمرک
دیگر موضوعی که در جلسه مذکور ،در تاریخ  11فروردین ماه سال
 1400از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد ،مربوط به معضالت ترخیص
کاال از گمرک بود که وی در این باره گفت :اکنون زمان ترخیص
کاالها از گمرکات بهشدت کاهش یافته ،زیرا گمرک به ابزارهای
مدرن و تجهیزات الکترونیکی
مجهز شده و نظارتها در آن از
نظارت پیشین به نظارت پسین
تغییر کرده است.
این عضو کابینه دولت گفت:
اگر واردکنندهای دارای ثبت
سفارش بوده و تأمین ارز برای
کاالیش انجام شده باشد و
همچنین برخی کاالها نظیر
کاالهای اساسی تاییدیه سازمان
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ملی استاندارد ،وزارت بهداشت و غیره را دارا باشند ،در کوتاهترین
زمان ممکن ترخیص میشوند .دژپسند از طراحی گمرک «ترخیص
یکسره» خبر داد که در  ۲۴ساعت میتواند بدون وقفه به انجام
عملیات ترخیص بپردازد و گفت :سابقه این کار نیز در گذشته نیز
ت سفارش
وجود داشته ،به طوری که برای برخی کاالها از زمان ثب 
تا ترخیص طی  ۲۴ساعت انجام شده است .این مقام مسئول در
خصوص شعار سال  ۱۴۰۰نیز اظهار داشت :گمرک میتواند با
تسهیل در واردات مواد اولیه (برای تأمین نیازمندیهای خط تولید)،
تسهیل در صادرات (تا بازار برای تولید کاال ایجاد شود) و ممانعت از
قاچاق ،از روند تولید در کشور پشتیبانی کند.
 3دلیل اقتصادی در خصوص ریزش بازار سهام
گذشت  2ماه از سال  ،1400وضعیت چندان مناسبی را برای
بازار سرمایه به ارمغان نیاورد .دژپسند طی مصاحبهای در نیمه دوم
اردیبهشت ماه ،به مواردی که مانع از رشد بورس شده بود ،پرداخت
و گفت :در سال  ۹۹نه تنها نرخ سود بین بانکی تغییر کرد بلکه نرخ
سود سپردههای یکساله از  ۱۵درصد به  ۱۶درصد افزایش یافت.
فرهاد دژپسند با اشاره به  ۳دلیل اقتصادی در خصوص ریزش بازار
سهام گفت :در ابتدای سال  ۹۹نرخ سود بین بانکی حدود  ۹درصد
بود که در همان مقطع رشد بازار سهام آغاز شده است ،اما در اواخر
خرداد به صورت ناگهانی نرخ سود بین بانکی تقریبا  2برابر شد و به
حدود  ۱۸تا  ۱۹درصد رسید این موضوع یک سیگنال منفی برای
بازارهای مالی محسوب میشد و تنها محدود به اقتصاد ایران نیست.
وی افزود :در سال  ۹۹نه تنها نرخ سود بین بانکی تغییر کرد بلکه
نرخ سود سپردههای یکساله از  ۱۵درصد به  ۱۶درصد افزایش یافت،
از سوی دیگر با وجود آنکه تاکنون سپردههای دوساله برای بانکها
تعیین نشده بود ،بانک مرکزی مجوز ایجاد سپردههای دوساله با نرخ
 ۱۸درصد را صادر کرد.
دژپسند با بیان اینکه افزایش نرخ بین بانکی در فروش اوراق
دولتی نیز تأثیر منفی شدیدی داشت ،گفت :وقتی در بازار بین بانکی
نرخ بهره  ۲۲درصد باشد ،هیچ بانکی حاضر نیست اوراق دولتی با
نرخ حداکثر  ۲۰درصد را خریداری
کند .یعنی بانکها ترجیح میدهند
با نرخهای باالتر از نرخ اوراق به
سایر بانکها پول قرض دهند ،اما
اوراق دولتی را خریداری نکنند .به
هر حال واضح است که بازارهای
مالی از جمله بورس به شدت
نسبت به نرخ بهره حساس هستند
و با کوچکترین تغییری سیگنال
منفی و یا مثبت دریافت میکنند.

یادداشت

محمدرضا حسین زاده
مدیرعامل بانک ملی ایران

سرمایههای خود را
نابود نکنیم
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بنا به اعالم کارشناسان متخصص ،استراتژی دولت آقای ترامپ برای تسلیم ایران ،نابودی اقتصاد کشور بود .محور این استراتژی ،فلج کردن
سیستم پولی ،بانکی از طریق زمین زدن بانک مرکزی و شبکه بانکی طراحی شده بود .تقریبا در این راه هرکاری که ممکن بود ،انجام دادند.
شبکه بانکی کشور ضربه کاری خورد ولی به سبب داشتن تجربه از تحریمهای دوران گذشته و داشتن کارشناسان ،مدیران و نیروهای
مجرب ،زود به خود آمدند ،روی پای خود ایستادند و توانستند با باز کردن منفذهایی و ارتباط با جهان بینالملل هرچند اندک ،تا حدودی
مشکالت کشور از واردات و صادرات را حل کنند.
یکی از اهداف اصلی چند سال اخیر شبکه بانکی کشور به تأسی از نامگذاریهای مقام معظم رهبری ،حمایت تمام قد از تولیدکنندگان
داخلی بوده و در این راه هرچه در توان داشتند در تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی دریغ نکردند ،هرچند که خود از مشکالت عدیدهای
رنج میبردند و میبرند .یکی از دالیل اصلی ناکامی استراتژی دولت آقای ترامپ که بر قحطی در کشور زوم کرده بودند ،همین پایمردی
شبکه بانکی در جهت تأمین نقدینگی واحدهای تولید بود .هم اکنون در کشور با همت کارآفرینان ،کارگران و حمایت تمام قد بانکها ،هر
کاالیی تولید و در کشور یافت می شود (مقوله گرانی و تورم داستانش جداست).
در کنار این اقدامات سازنده شبکه بانکی ،روزانه میلیونها نفر از هموطنانمان از شبکه بانکی سرویسها و خدمات متنوع و متعدد
میگیرند .از نقل و انتقاالت وجوه گرفته تا پرداخت وامهای مختلف قرضالحسنه از جمله ازدواج ،وامهای خود اشتغالی ،وامهای خرد و خرید
لوازم خانگی  ،وام برای زلزلهزدگان ،سیلزدگان ،مناطق خشکسالی و  ...که اعداد و تعداداشان قابل وصف و بیان نیست.
در گوشه و کنار کشور میلیونها واحد تولیدی کوچک ،متوسط و بزرگ با منابع بانکها راهاندازی شده و در حال فعالیت هستند .میلیونها
کارگر و کارمند در آنها مشغول به کار هستند اما برخی از رسانهها به قصد تخریب و زیر سوال بردن خدمات بیش از  200هزار نفر پرسنل
فداکار شبکه بانکی مواردی اندک ،تأکید میکنم خیلی اندک را از زیر خاک پیدا میکنند و تازه در خیلی از موارد پس از بررسی معلوم
میشود که مشکالت آن واحدها با شبکه بانکی مرتبط نبوده ،شروع به سرکوب ،تخریب و جفا به کارکنان بانکها میکنند.
یعنی کاری که دولت آقای ترامپ در  4سال نتوانست با شبکه بانکی کشور بکند ،این دوستان ،همان استراتژی را البته با تاکتیک
ناراضیتراشی و تخریب پیش میبرند.
شبکه بانکی در دوران کرونا از اول در خط مقدم بودهاند ،پا پس نکشیدهاند و کم هم تلفات ندادهاند .در عین حال از مردم آسیبدیده
از کرونا چه با پرداخت وام قرضالحسنه یک و دو میلیون تومانی ،چه با پرداخت وامهای حمایتی کسب و کاری و چه با استمهال و عقب
انداختن پرداخت اقساط وامها حمایت نمودهاند و همچنان این حمایتها را انجام خواهند داد.
در همه دنیا کارکنان ،مدیران ،کارشناسان و کال بدنه شبکه بانکی هر کشوری ،افرادی متخصص و حرفهای هستند .متعلق به هیچ
دولت خاصی نمیباشند ،یعنی آمد و رفت دولتها تاثیری در کار حرفهای ایشان ندارد و به عنوان یک سرمایه اجتماعی و اقتصادی برای
کشورشان محسوب میشوند.
به این معنی که هیچ عقل و منطقی حکم نمیدهد که عده ای کمر به نابودی این سرمایه اجتماعی و اقتصادی خود کنند ولی ظاهرا در
کشور ما ،این کار معکوس عمل میکند.
به هر حال دوران انتخابات زود سپری خواهد شد و هر دولتی هم که سر کار بیاید ناچار به کار کردن با این سرمایه عظیم اجتماعی و
اقتصادی کشور که از قضا بسیار صادقانه و مظلومانه به کشور و مردم خدمت میکنند خواهند بود .پس قدر این داشتهها و سرمایههای
ارزشمند را بدانیم و بیش از این دلسردشان نکنیم.
در همه دستگاههای اجرایی و غیر اجرایی و حتی رسانهای اشکاالت وجود دارد ،در بانکها هم این اشکاالت هست .راهش
اصالح منطقی به دور از تخریب و نابودی است البته در کنار دیدن خدمات پرشمار شبکه بانکی از
هرگونه پیشنهاد اصالحی استقبال کرده و در فضای آرام و کارشناسی آن را به آغوش میکشد.
با تأسی از نامگذاری سال ،آنچه که اکنون برای شبکه بانکی اولویت دارد حمایت مردم،
واحدهای تولید و اشتغالزایی است تا فرمایش مقام معظم رهبری را به درستی پیاده نماییم و
به سرانجام برسانیم .پس بیایید خیرخواهانه به شبکه بانکی کمک نماییم تا همه به این هدف
مهم نائل آییم.

نرخ تورم ساالنه منتهی به اسفندماه  ،1399به  ۳۶.۴درصد رسید
نشریه داخلی وبانک
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با کاهش  ٠,٢واحد درصدی به  ٦٦.٦درصد
و گروه «کاالهای غیرخوراکی و خدمات» با
افزایش  ٠.٨واحد درصدی به  ٤٠.٥درصد
رسیده است.
البته نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای
شهری  ۴۷.۸درصد است که نسبت به ماه قبل  ۰.۶واحد درصد افزایش داشته و
این نرخ برای خانوارهای روستایی  ۵۳.۳درصد بوده که نسبت به ماه قبل  ۰.۳واحد
درصد کاهش را نشان میدهد.
کاهش نرخ تورم ماهانه
نرخ تورم ماهانه اسفند  ١٣٩٩به  ۱.۸درصد رسید که در مقایسه با همین اطالع
در ماه قبل ٠.٧ ،واحد درصد کاهش داشته است .تورم ماهانه برای گروههای عمده
«خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» و «کاالهای غیرخوراکی و خدمات» نیز به
ترتیب  ١.٧درصد و  ١.٨درصد بوده است.

ایرنا  -مرکز آمار گزارش رسمی تغییرات شاخص قیمت کاال و خدمات در
اسفند  ۱۳۹۹را اعالم کرد که بر اساس آن،نرخ تورم ساالنه منتهی اسفندماه به
 ۳۶.۴درصد رسید.
به گزارش مرکز آمار ،نرخ تورم ساالنه اسفند ماه برای خانوارهای کشور به۳۶.۴
درصد رسید که نسبت به همین اطالع در ماه قبل ۲.۲ ،درصد افزایش نشان
میدهد .منظور از نرخ تورم ساالنه ،درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در
یک سال منتهی به ماه جاری ،نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.
افزایش نرخ تورم نقطهای خانوارها
نرخ تورم نقطهای در اسفند  ١٣٩٩به  ۴۸.۷درصد رسید ،یعنی خانوارهای کشور
به طور میانگین  ٤٨.٧درصد بیشتر از اسفند  ١٣٩٨برای خرید یک «مجموعه
کاالها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
نرخ تورم نقطهای اسفند  ١٣٩٩نیز در مقایسه با ماه قبل  ۰.۵واحد درصد
افزایش یافت .نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات»

چک بکشید اما با قانون جدید
ایرنا  -از نخستین روز کاری بانکها در سال جدید ،اصالح قانون چک در مسیر
جدیدی قرار گرفت ،چرا که براساس این قانون صدور چک در وجه حامل ممنوع و
ثبت چکهای صیادی در سامانه صیاد تا حدودی الزامی شد.
 3سالی است که بانک مرکزی بر اصالح قانون چک یا همان قانون جدید چک
تاکید دارد ،قانونی که مصوبات جدیدی داشته و هدف اصلی آن ،جلوگیری از
برگشت و جعل چک است که این اصالح به موارد مختلفی از جمله دوری از نظام
سنتی به بانکداری دیجیتال هم باز میگردد .دسته چک جدید تحویل متقاضی
شده ،بنفش رنگ است و امکان صدور چکهای جدید در وجه حامل ،وجود ندارد.
آمنه نادعلیزاده ،معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی نیز دراین رابطه
اظهار داشت :فرد صادرکننده چک باید اطالعات خود را در سامانه صیاد ثبت
کند و تایید چک هم در سامانه صیاد انجام میگیرد و فرد گیرنده باید تایید آن

را کنترل کند .علت صدور چک هم باید در
سامانه ثبت شود .نادعلی زاده بیان کرد :دسته
چک جدید تحویل متقاضی شده ،بنفش رنگ
است و امکان صدور چکهای جدید در وجه
حامل ،وجود ندارد .وی افزود :البته چکهای
قدیمی طبق روال قبل نیاز به ثبت در سامانه صیاد ندارند و قابل استفاده هستند.
از طرف بانک مرکزی مهلت زمانی برای جمعآوری دسته چکهای قدیمی داده
میشود .به گفته سخنگوی اجرایی قانون چک ،سقف ریالی هنوز به مرحله اجرایی
نرسیده است و پس از گذشت سه مرحله به اجرا در میآید .سقف اعتباری هم
بر اساس تقاضای افراد ،میزان تراکنش ،سابقه صدور چک و یا چکهای برگشتی
افراد در میزان سقف اعتباری سالیانه افراد مشخص میشود و قابل افزایش است.

اتمام حجت وزیر اقتصاد در برابر عدم رعایت نرخ سود سپرده و تسهیالت
وزیر اقتصاد در نامه به  12مدیرعامل بانکهای دولتی خواستار رعایت نرخ سود
سپرده و تسهیالت شد و تاکید کرد در صورت تخلف با ابزار مالیاتی با آنها برخورد
میشود.
فارس  -فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی از مدیران عامل بانکهای
دولتی خواست تا نرخ سود سپرده و تسهیالت مصوب شورای پول و اعتبار را
رعایت کنند.
در این نامه به  12مدیرعامل بانکهای دولتی آمده است :با توجه به لزوم
حمایت و تولید در راستای تحقق شعار سال تولید پشتیبانیها و مانعزداییها و
پیرو تشکیالت قبلی کلیه بانک ها موظف به رعایت دقیق نرخهای سود سپرده و

تسهیالت مصوب شورای پول و اعتبار هستند.
همچنین نرخ های باالتر از نرخ مصوب
شورای پول و اعتبار جزء هزینههای قابل
قبول مالیاتی نبوده و سازمان امور مالیاتی
کشور موظف است مطابق گزارش سازمان
حسابرسی در خصوص رعایت این موضوع اقدام الزم را به عمل آورد.
گفتنی است نرخ سود سپرده مصوب یک ساله  16درصد و  2ساله نیز 18
درصد است .براین اساس بانکهای متخلف از نرخ سود مصوب با ابزار مالیاتی
تنبیهمیشوند.

حل موضوع ارز چندنرخی ،به رفع تورم ایران کمک میکند
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فارس  -مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بینالمللی پول گفت:
برای پرداختن به مساله تورم ،مهم است موضوع رژیم چندارزی موجود در ایران
حل شود و این امر نه تنها به رفع تورم کمک خواهد کرد بلکه به طور کلی ثبات
اقتصاد کالن را بهبود خواهد داد.
جهاد آزور ،مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بینالمللی پول به
رویترز گفت :ما انتظار داریم اقتصاد ایران در سال جدید و آینده میالدی رشد مثبت
را ثبت کند .این نهاد بینالمللی در گزارش پاییز سال گذشته خود پیشبینی کرده
بود اقتصاد ایران در سال  ،2020پنج درصد کوچکتر شود (یعنی به منفی 5
درصد برسد) اما در جدیدترین گزارش  ،اعالم کرد اقتصاد ایران رشد  1.5درصدی
در سال  2020داشته و در سال  2021نیز رشد  2.5درصد را ثبت خواهد کرد.

آزور ادامه داد :برای اینکه اقتصاد ایران
روند رو به پیشرفت داشته باشد ،آغاز مقابله
با برخی از نقاط ضعف موجود در اقتصاد
این کشور حائز اهمیت است .برای پرداختن
به مساله تورم ،مهم است موضوع رژیم چند
ارزی موجود در ایران حل شود و این امر نه تنها به رفع تورم کمک خواهد کرد
بلکه به طورکلی ثبات اقتصاد کالن را بهبود خواهد داد .آزور گفت :بهبود شمول
(فراگیری) مالی ،اصالح بخش مالی و شرکتهای دولتی و همچنین ،ایجاد فضای
بیشتر برای بخش خصوصی که به ایجاد فرصتهای شغلی کمک خواهد کرد ،باید
در اولویت قرار گیرد.

اخبار

رکوردزنی های چین در میزان ذخایر ارزی ادامه دارد
بلومبرگ  -یک بار دیگر میزان ذخایر ارزی چین به
باالترین سطح چند سال اخیر خود رسید.
پس از مدت ها تعطیلی مجددا فعالیتهای تجاری
و بازرگانی چین آغاز شده است .میزان ذخایر ارزی
این کشور در ماه می به روند صعودی خود ادامه داده
است؛ حتی در زمانی که بانک مرکزی چین در هفته های اخیر دست به تزریق گسترده
نقدینگی به بازار زده است .آن طور که دفتر مدیریت ذخایر ارزی چین اعالم کرده ،میزان
ذخایر ارزی این کشور با  ۲۳.۶۲میلیارد دالر افزایش نسبت به ماه قبل به سه تریلیون و ۲۲
میلیارد دالر رسیده است.

چین بزرگترین دارنده ذخایر ارزی جهان است و به نظر می رسد با توجه به بازگشایی
بخش بزرگی از اقتصاد این کشور ،روند صعودی میزان ذخایر ارزی ادامه پیدا کند .طی
ماههای اخیر چین به لطف اجرای سیاستهای سختگیرانه روی سرمایه از خروج منابع
ارزی به خارج از این کشور تا حد زیادی جلوگیری کرده بود .تا پایان این ماه چین دارای
 ۱۲۶.۴۴میلیارد دالر ذخایر طال نیز بوده است که در مقایسه با ماه قبل  ۴.۳۱میلیارد دالر
بیشتر شده است.
چین بزرگ ترین دارنده ذخایر ارزی در جهان محسوب میشود .در بازه زمانی  ۱۹۸۰تا
 ،۲۰۲۱کمترین رقم ثبت شده مربوط به دسامبر  ۱۹۸۰با دو میلیارد و  ۲۶۲میلیون دالر
و باالترین رقم ثبت شده مربوط به ژوئن  ۲۰۱۴با  ۳تریلیون و  ۹۹۳میلیارد دالر بوده است.

ثبت تراز تجاری منفی در سال گذشته
ایسنا  -بررسیها نشان میدهد که صادرات  ۱۲ماهه
سال گذشته  ۳۴میلیارد و  ۹۹۸میلیون دالر و واردات
نیز با رقم  ۳۸میلیارد و  ۸۹۳میلیون دالر ثبت شده
که حاکی از تراز تجاری منفی در سال گذشته است که
تنها در مهر ماه تراز تجاری مثبت شده است.

بانک مرکزی آمار ماهانه صادرات و واردات سال گذشته را منتشر کرد که بر این اساس
بیشترین میزان صادرات در مهر ماه سال گذشته با رقم چهار میلیارد و  ۶۷۲میلیون دالر
انجام شد .بیشترین میزان واردات نیز در ماه اسفند با چهار میلیارد و  ۵۷۲میلیون دالر به
ثبت رسید .همچنین بررسی آمارها حاکی از این است که به جز مهرماه ،تراز تجاری در ۱۱
ماه دیگر سال منفی بوده است.

استرالیا جای قطر را بهعنوان بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی مایع جهان گرفت
تسنیم -استرالیا جای قطر را به عنوان بزرگترین
صادرکننده گاز طبیعی مایع جهان گرفت و آمریکا
و روسیه همچنان در رتبههای سوم و چهارم قرار دارند.
تجارت گاز طبیعی مایع جهان در سال گذشته
میالدی بهرهبری آسیا رکورد زد ،اما طبق گزارش
اتحادیه بینالمللی گاز ،کاهش تقاضا بهخاطر محدودیتهای کرونایی روند رشد تجارت آن
را کند کرده است .کل تجارت گاز طبیعی مایع در  2020به  356.1میلیون تن میرسد
یعنی  1.4میلیون تن معادل  0.4درصد بیشتر از  .2019بیشترین افزایش تجارت مربوط به
باالرفتن صادرات آمریکا و استرالیا میشود.
طبق گزارش اتحادیه بینالمللی گاز ،تجارت گاز طبیعی مایع  40.9میلیون تن معادل
 11.5درصد در  2019نسبت به سال قبل از آن افزایش داشت .در گزارش این اتحادیه

آمده است که گاز طبیعی مایع یکی از معدود کاالهایی بود که شاهد رشد تجارت آن در
 2020بودیم .تجارت گاز طبیعی مایع بهشدت تحت تأثیر بحران کرونا قرار داشت و بازارها،
شهرها و تولیدکنندگان سراسر جهان با محدودیتها و قرنطینههای کرونایی و اختالل در
روند سفارشها مواجه بودند .استرالیا جای قطر را بهعنوان بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی
مایع در جهان گرفته است و آمریکا و روسیه همچنان در رتبههای سوم و چهارم قرار دارند.
آسیا  70درصد کل رشد تجارت گاز طبیعی مایع را از نظر واردات در اختیار دارد که بیشتر
توسط چین ،هند ،تایوان و کره جنوبی انجام شده است .میانمار هم یک واردکننده جدید
این محصول است .اتحادیه بینالمللی گاز اعالم کرد :در حالی که بحران کرونا محدودیتهای
قابلتوجهی برای این بازارها به وجود آورده ،اما قیمت پایینتر این محصول در  ،2020خرید
آن را تشویق کرده است .ادامه قرنطینههای کرونایی و افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر
در ترکیب انرژی اروپا ،واردات این قاره را  4.3میلیون تن کاهش داده است.

تصویب دامنه متقارن  ±۵در هیأت مدیره سازمان بورس

وام مسکن روستایی  ۱۰۰میلیون تومان شد
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تسنیم  -مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن
انقالب از افزایش وام ساخت مسکن روستایی به ۱۰۰
میلیون تومان با بازپرداخت  ۲۰ساله خبر داد.
حمیدرضا سهرابی اظهار کرد :سقف وام بهسازی
مسکن روستایی  50میلیون تومان بود که با پیشنهاد
بنیاد مسکن و تصویب هیأت دولت به  100میلیون تومان افزایش یافت .وی با بیان اینکه

کارمزد این وام  5درصد است ،افزود :بازپرداخت وام  100میلیون تومانی  20ساله است .وی
تصریح کرد:توزیع بانکی و استانی این وام با همکاری بانک مرکزی تنظیم و ارسال شده
است .مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن بیان کرد :متقاضیان دریافت این وام ،چند روز
دیگر میتوانند با مراجعه به ادارات بنیاد مسکن استانی تشکیل پرونده بدهند .با توجه به
اظهارات مقام مسئول بنیاد مسکن میزان قسط ماهانه وام  100میلیون تومانی  659هزار
تومان است .در مجموع سود این وام  58میلیون و  380هزار تومان خواهد بود.
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سنا  -دامنه متقارن  ±۵در هیأت مدیره سازمان
بورس به تصویب رسید.
با توجه به مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر افزایش
تدریجی و پیرو مطالعات صورت گرفته؛ هیأت مدیره
سازمان بورس؛ متقارنسازی دامنه در همین مقطع و
سپس افزایش تدریجی دامنه به صورت متقارن را مصوب کرد .هیأت مدیره سازمان بورس و
اوراق بهادار در جلسه عصر روز  ۱۹اردیبهشت ۱۴۰۰؛ با توجه به مصوبه شورای عالی بورس
مبنی بر افزایش تدریجی و پیرو مطالعات صورت گرفته؛ در خصوص متقارنسازی دامنه در

همین مقطع و سپس افزایش تدریجی دامنه به صورت متقارن تصمیم گرفت.
از همین رو دامنه نوسان به جای  ۶+و  -۴به مثبت و منفی  ۵تغییر یافت و در آینده با
رصد شرایط بازار نسبت به افزایش دامنه اقدام خواهد شد.
همچنین در خصوص دامنه نوسان و حجم مبنا در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس
ایران مقرر شد از روز شنبه  25اردیبهشت حداقل ارزش مبنا در حجم مبنا برای تمامی
نمادهای معامالتی سهام بورس اوراق بهادار تهران ،بازار اول و دوم فرابورس ایران به 1.5
میلیارد تومان و همچنین این مقدار در خصوص بازار پایه تابلوهای زرد ،نارنجی و قرمز به
ترتیب یک میلیارد تومان 500 ،میلیون تومان و  359میلیون تومان تغییر یابد.

نشریه داخلی وبانک

شماره  / 4بهار 1400
گفتوگو

مسلم ًا شرکتها و
سرمایهگذاریهای
بانک ملی ایران
نیز به تبع وضعیت
اقتصادی کشور و
شرایط تحریمی دارای
مشکالتهستند

رئیس اداره کل سرمایهگذاری
و امور شرکتهای بانک ملی:

جهش تولیدرا درکنار
رشد سطح اشتغال پیگیری میکنیم
بانک ملی ایران مجموعه گستردهای از شرکتهای تولیدی
و خدماتی را در سبد سهامداری خود دارد .شرکتهایی که
در گستره وسیع صنعت و خدمات از فوالد ساز و سیمانی
گرفته تا پتروشیمی و شوینده مواد غذایی را شامل میشود.
این شرکتها طبق ماده  16قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر،
در صف واگذاری هستند ،اما تا زمانی که واگذاری آنها از
طریق مزایده و فرآیندهای خصوصی سازی و یا از
طریق فروش سهام انجام شود ،مدیریت آنها بر
عهده این بانک است و الزام بر تولید و سودآوری
برای آنها وجود دارد .به همین منظور با علیرضا
شریفی ،رئیسادارهکل سرمایهگذاری و
توگو
امور شرکتهای بانک ملی به گف 
نشستیم تا ببینیم در سالی که قرار
است از تولید پشتیبانی شود و
مانع زدایی صورت بگیرد ،چه
اقداماتی در حال انجام است.
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جهش تولید در سال  ،99شعاری
بود که دستگاههای تولیدی را ملزم
میکرد بیش از پیش ،به این مقوله ارج
نهند .در بخش شرکتهای بانک ملی ،چه
برنامه هایی برای جهش تولید به وقوع پیوست؟
طی سال  1399در بخشهای تولیدی شرکتهای
بانک ملی ایران ،تحوالت زیادی برای افزایش حجم تولید
به وقوع پیوست که منجر به افزایش درآمد و سودآوری ،رشد
سطح اشتغال ،پیشگیری از انواع اعتراضات کارگری و ...مواردی
از این دست شد .حال اگر بخواهیم نگاهی جزئیتر به چند شرکت
شاخص این مجموعه داشته باشیم ،شاهد آن بودیم که در هلدینگ
شفادارو ،با حمایت مالی و مدیریتی از شرکتهای داروسازی زیرمجموعه
آن ،نقش سهامداری در تحقق شعار سال به طور کامل ایفا شده و در پذیرش
مسئولیت اجتماعی جهت تهیه و تأمین حدود  25درصد از سهم کاالی
استراتژیک دارویی کشور نیز به درستی عمل شدهاست .در شرکت پتروشیمی
شازند نیز با توجه به مقوله جلوگیری از خام فروشی فرآوردههای نفتی ،تأکید
بسیار زیادی جهت افزایش تولید محصوالت شرکت از جمله اتیلن ،پروپیلن،
پلی پروپیلن و ...صورت گرفته به نحوی که تولید واقعی شرکت در سال 1399
باالتر از ظرفیت اسمی بوده و ضمن حفظ اشتغال در سطح قبلی ،در سال
 1400استخدام نیروی متخصص را در برنامه دارد.
شرکت بزرگ دیگری که بانک ملی ،سهامدار عمده آن به شمار میرود،
شرکت توسعه صنایع بهشهر است که با در اختیار داشتن زنجیره کاملی از
محصوالت غذایی و بهداشتی ،سهم بسزایی در بازار مصرف دارد .در سالهای
اخیر به ویژه در سال  1399نظارت جدی بر ارتقای کمی و کیفی محصوالت
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شرکت مذکور معطوف بوده تا با عنایت به اعمال
تحریمهای ظالمانه و شیوع ویروس کرونا ،تهیه و تأمین
محصوالت غذایی و بهداشتی با مشکل مواجه نشود .در این
شرکت نیز طی سال قبل شاهد جهش تولید بودیم.
این برنامه در شرکتهای صنعتی مادر نظیر سیدکو،
گروه ملی صنعتی فوالد و بخش کشاورزی به چه شکل پیش
رفت؟
شرکت سرمایهگذاری و توسعه صنایع سیمان (سیدکو) با کنترل بر 5
شرکت سیمانی و داشتن حداقل یک کرسی مدیریتی در  7شرکت سیمانی
دیگر نقش ویژهای در تولید این محصول استراتژیک دارد .در سال 1399
با تمرکز ویژه جهت افزایش سطح تولید میتوان با افتخار بیان کرد سطح
تولید کل شرکتهای زیرمجموعه  25درصد رشد کرده ،در حالی که میانگین
افزایش صنعت سیمان در سال قبل ،تنها  15درصد بود .با این تفاسیر انتظار
میرود سودآوری شرکت نیز ارتقاء پیدا کند.
گروه ملی صنعتی فوالد ایران نیز که جزء شرکتهای تملیکی از طریق
دادستانی است ،به دلیل بالتکلیف بودن طی چند سال اخیر از وضعیت
اسفباری به ویژه در بخش تولید و اعتراضات کارگری مواجه بودهاست که پس
از انتقال  68درصد از مالکیت شرکت مذکور به بانک ملی در سال  1396طی 2
سال اول ،بانک ملی ایران علیرغم میل و اراده خود و صرفاً جهت جلوگیری از
اعتراضات کارگری و تبعات اجتماعی و به دستور مقامات امنیتی و کشور حقوق
کارگران را پرداخت کرد اما اکنون ضمن اصالح ساختار مالی اقدام به تزریق
منابع مالی و سرمایه در گردش موردنیاز شرکت جهت احیای مجدد تولید کرده
است به نحوی که حجم تولید شرکت طی سالهای اخیر روند رو به رشدی را
طی کردهاست .در سال  1397میزان تولید شرکت حدود  90هزارتن و در
سال  1398حدود  240هزارتن و درسال  1399حدود  472هزار تن بود .یعنی
نسبت به سال  2 ،1398برابر شدهاست .حال چنانچه جهت تأمین مواد اولیه از
طرف شرکتهای تأمین کننده در زنجیره فوالد به صورت کامل حمایت شود،
چه بسا این عدد رشد بیشتری را تجربه کند.
خشکسالی سال  1397و سیل  1398آثار زیانباری را به شرکت توسعه
نیشکر و صنایع جانبی وارد کرده که طبق اظهار کارشناسان رسمی دادگستری
و مقامات استانی ،آثار مالی تخریب ها بیش از  60,000میلیارد ريال برآورد
شده و پیشبینی میشد که باتوجه به سطح اشتغال قریب به  20,000نفری
شرکت ،تبعات اجتماعی و اعتراضهای کارگری بی سابقهای را تجربه کنیم .اما
در سایه حمایت مدیریتی و مالی (عدم فشار به شرکت جهت پرداخت اقساط
تسهیالت) در سال  1398کلیه زمینهای سیل زده احیا شده و زیرکشت رفت.
در سال  1399باالترین سطح تولید و بهرهوری را طی سال های اخیر شاهد
بودیم و انتظار می رود در سال  1400شاهد باالترین رکورد تولید نیشکر باشیم.
مضافاً اینکه شرکت مذکور در تولید و عرضه الکل بهداشتی به مراکز درمانی و
بهداشتی در شرایط کرونایی نقش خاصی را ایفا کرد.
با توجه به اقداماتی که در عملیات تولید شرکتها داشتید ،اصالح
ساختارهای مالی به منظور افزایش بهرهوری در شرکتها نیز صورت
گرفته است؟
مسلماً اصالح ساختار مالی شرکتها جهت تداوم فعالیت آنها و رفع
مشکالت ساختاری از جمله مشمولیت ماده  141قانون تجارت است .چنانچه
شرکتها در ادامه فعالیت زیانده خود مشمول ماده  141قانون مذکور شوند،
مشکالت زیادی را در جهت تأمین منایع مالی مورد نیاز تحمل میکنند .در
حالی که شریان حیاتی واحدهای اقتصادی به ویژه واحدهای تولید منابع مالی
آنها هستند ،لذا بانک ملی ایران جهت حمایت از واحدهای تولیدی خاصاً
واحدهای تولیدی تملیک شده جهت دوری از مشکالت یاد شده نسبت به
اصالح ساختار مالی آنها اقدام میکند تا متعاقباً نسبت به تحقق اهداف تأمین
مالی و در ادامه تداوم فعالیت تولیدی ،حفظ سطح اشتغال ،جلوگیری از تبعات
اجتماعی و نهایتاً سودآوری کمک کند.
از اصالح ساختار مالی انجام شده طی سالهای اخیر میتوان به اصالح
ساختار مالی شرکت های گروه ملی صنعتی فوالد ایران و صنایع چوب و کاغذ
مازندران اشاره کرد که در راستای این اصالح ساختار ،خطوط تولید احیا و
مجددا ً به راه افتاده است ،نگرانی از تعدیل نیروی انسانی جای خود را به امید
افزایش تولید داده است.

یکی از راهکارهای شایع اصالح ساختار مالی ،افزایش سرمایه است که
باتوجه به محدودیتهای مندرج در ماده  16قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر
و دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار بانک مرکزی ،همواره مورد ایراد
نهادهای نظارتی و حسابرس و بازرس مستقل بانک واقع میشود .در واقع تغییر
دوگانه از یک عمل (ارزش ،ضدارزش و غیرقانونی) مورد تردید تصمیمگیران و
تصمیمسازان در این موارد شده است.
اگر بخواهید تعریفی از جایگاه فعلی وضعیت شرکتها و
سرمایهگذاریهای بانک ملی و جایگاه مطلوب آنها و همچنین روندی
که باید در این مسیر طی شود ،ارائه دهید ،آن را چطور توصیف
میکنید؟
مسلماً شرکتها و سرمایهگذاریهای بانک ملی ایران نیز به تبع وضعیت
اقتصادی کشور و شرایط تحریمی دارای مشکالت هستند و از وضعیت مطلوب و
ایدهآل فاصله دارند .بخشی از این فاصله محصول مشکالت محیط خارجی و پیش
گفته شده بوده و بخشی دیگر محصول نظارت و عملکرد مدیران شرکتهاست.
جهت پوشش بخش دوم ،پیشنهاداتی در خصوص انتصابات ،نظارت سیستمی
و بهینهسازی پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری ارائه شده است .در بخش اول
مسلما مدیران شرکتها باید از بین مدیران سالم و متخصص در حوزه فعالیت
شرکتها و از طریق مکانیزم مشخص و از پیش تعریف شده انتخاب شوند و
قابلیت و توانمندی آن ها از طریق دورههای حرفهای و تخصصی توسعه داده شود
که این امر طی سال گذشته و سال جاری با حضور کانون ارزیابی و توسعه و اخذ
استعالم اهلیت توسط ادارات نظارتی بانک محقق شدهاست.
در بخش نظارت سیستمی ،نظارت برعملکرد شرکتها به صورت مدون،
مستمر و سیستمی اعمال میشود که با ارزیابی دورهای عملکرد آنها ،مقایسه
عملکرد با برنامه و بودجه ،بررسی عملکرد آنها از طریق کمیتههای حسابرسی،
برگزاری مجامع عمومی سالیانه و تأکید بر اجرای تکالیف و بررسی دورهای
پیشرفت آن و حتی حضور نمایندگان بانک در جلسات هیأت مدیره شرکتهای
تابعه مستقیم و اخذ و بررسی مصوبات هیأت مدیره و ...اعمال میشود .در
بخش بهینهسازی پرتفوی شرکتهای سرمایهگذاری با توجه به تکلیف ماده 16
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر ،باید کلیه سرمایهگذاریهای غیربانکی واگذار
شوند ،اما به دلیل موانع و مشکالت پیشروی شرکتها و همچنین نیاز به حجم
نقدینگی باال ،علیرغم اراده و اقدام بانک ،عمل واگذاری تحقق نمییابد .در این
شرایط بانک باید برای نیل به اهداف مدنظر و حفظ و حراست از سپردههای
مردمی ،تمرکز ویژهای برای بهینهسازی پرتفوی سرمایهگذاری خود داشته باشد
که یکی از این راهکارها احیا و واگذاری شرکتهای زیان ده و ناکارآمد و
یا جایگزین کردن سهام شرکتهای دارای بازده باال ،با سهام شرکتهای با
بازده پایین است که در چارچوب اساسنامه شرکتهای سرمایهگذاری صورت
یگیرد.
م 
در سال  1400که سال پشتیبانی و مانع زدایی نام دارد ،از درون
مجموعه بانک ملی چه اقداماتی برای پشتیبانی از بنگاههای تولیدی
در حال انجام و پیگیری است؟
در ابتدا نسبت به اخذ برنامه واحدهای تولیدی اقدام و علیرغم
محدودیتهای قانونی نسبت به تأمین مالی این شرکت ها جهت تداوم فعالیت
خود طبق برنامه مأخوذه برنامه ریزی شده که در این راستا پیشبینی می شود
به عنوان مثال میزان تولید گروه ملی صنعتی فوالد ایران به  750هزارتن در
سال  1400برسد.
همچنین حمایت مالی و مدیریتی الزم از واحدهای تولیدی از جمله
شرکتهای صنایع چوب و کاغذ مازندران ،نکاء چوب ،ایران پوپلین ،گروه
ملی صنعتی فوالد ایران ،سایر شرکتهای تملیکی از گروه امیرمنصور آریا،
توسعه نیشکر و صنایع جانبی و ...صورت پذیرفتهاست و با عنایت به رفع موانع
پیشرو از جمله اصالح ساختار مالی و تأمین منابع موردنیاز و همچنین تقویت
مدیریتی انتظار میرود وضعیت تولید شرکتهای مذکور احیا و روند باثبات
مورد انتظار تحقق یابد .مدیران و کارشناسان مرتبط بانک در سال جدید،
بازدیدهای دورهای از واحدهای تولیدی را به عمل میآورند و از نزدیک با
مشکالت و محدودیت های موجود آشنا و در صورت نیاز نسبت به رفع آن
اقدام میکنند .طبعاً با توجه به مشاهدات عینی و مقایسهای دورهای واحدهای
تولیدی  ،قضاوت واقع گرایانهتری درخصوص بهبود مستمر وضعیت شرکتها
حاصل میشود و نتیجه این قضاوت میتواند نسبت به رفع موانع کمک کند.
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شماره  / 4بهار 1400
نگاه

آلبرت بغزیان
استاد اقتصاد دانشگاه تهران

ثباتتوامباخوشبینیانتظاری
تا استقرار دولت جدید
با در نظر گرفتن مجموع اتفاقاتی که در هفتهها و روزهای اخیر رخ داد و بر اساس عواملی همچون انتخابات ،انتخاب رئیسجمهور و گفتمان احتمالی پیروز
انتخابات انتظار میرود فضای اقتصاد کالن ایران در ماههای پیش رو حداقل تا زمان استقرار کامل پستهایی چون «ریاست کل بانک مرکزی» در ثباتی نسبی
بماند .تداوم این ثبات به این بستگی دارد که عدهای نخواهند به بازارها هیجان بدهند.
فاکتور مهمی که باید به آن توجه کرد «منتظر بودن مردم در جهت اقدامات بهبودی از سمت دولت» است .این انتظار در حوزهی «بازار ارز» میتواند موجب
واکنش مثبت نسبی و ثبات شود .این ثبات و واکنش مثبت نسبی تا زمانی دوام دارد که دیدگاه رئیس بانک مرکزی جدید مشخص شود .در مدت فعلی
شاهد کاهش سوداگری در بازار ارز خواهیم بود.
حوزهی دیگری که میتوان در خصوص آن اظهار نظر کرد «بازار مسکن» است .در این بخش رویکرد دولتی که مستقر خواهد شد بسیار اهمیت دارد .اگر
شاهد این باشیم که هزینههای تولید در مسکن اعم از فوالد و غیره با تغییر و افزایش همراه است ،از آنجایی که سمت تقاضای مسکن تحریک نشده است
اگرچه شما تورم و افزایش قیمت در مسکن را شاهد خواهید بود اما این افزایش قیمت ناشی از افزایش تقاضا نیست.
یکی از مواردی که در مناظرهها از آن صحبت به میان آمد موضوع «مسکن ارزان» بود یا این که برای خرید خانه باید زمین ارزان باشد .روش صحیح از این
قرار است که بانکها از بنگاهداری خالص شده تا بتوانند به سازندگان مسکن وام بدهند .وام به خریدار از دیدگاه من قدرت چانهزنی او در مقابل فروشنده را
کاهش میدهد اما وام به تولیدکننده ،قدرت چانهزنی مشتری را باالتر میبرد.
وضعیت بازار مسکن از این جهت حائز اهمیت است که صنایع دیگر و چشمانداز پیش روی آنها نیز به این بخش وابستگی دارند .صنایع دیگر از جمله لوازم
خانگی ،دکوراسیون داخلی و  ...از سرنوشت بازار مسکن متأثر میشوند و هر تغییری در این بخش میتواند آنها را نیز به دنبال خود بکشاند.
موضوع مهم دیگر تحریمها است که به نظر میرسد به سمت بهتر شدن خواهد رفت .از سوی دیگر با توجه به شعارهای «ضد فساد» که در گفتمان پیروز
انتخابات مطرح شده است ،انتظار میرود که تا یک سال آینده شاهد افزایش شفافیت در عرصهی اقتصاد باشیم.
در ماههای پیش رو متغیرهایی که هر گونه تغییر در آنها میتواند تغییرات دیگری در چشمانداز اقتصاد کالن را سبب شود؛ تغییر معنادار در « بازار ارز» ،
«داراییها و منابع بانکها» و «ترکیب واردات» است.
تا زمانی که این متغیرها با شکل فعلی در حال تداوم یافتن هستند ایران همچنان با تورم احتمالی  ۲۵درصدی که به نظر میآید به نوعی پذیرفته شده است
دست و پنجه نرم خواهد کرد ،در رکود و بیکاری بهبود معناداری را شاهد نخواهیم بود و در مسکن نیز رشدی چند درصدی رقم خواهد خورد.
شکل طرح مسألهی اقتصاد در مناظرهها نیز به طور قطع بر آنچه که از این پس در این حوزه در ایران رخ خواهد داد اثرگذار خواهد بود.
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ابراهیم ولدخانی
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند

شازنددرمسیرمانعزدایی
ازمسیرتولید
طی سالیان اخیر اصلیترین و مهمترین دغدغه مقام معظم رهبری
(مد ظله العالی) رونق و جهش تولید در کشور بوده و در شرایطی که کل
کشور خصوصاً حوزه اقتصادی در برابر سد تحریمهای ظالمانه بینالمللی
و فشارهای حداکثری استکبار جهانی قرار گرفته است ،رهبر فرزانه انقالب
اسالمی طی چند سال گذشته و در پیامهای نوروزی خود بر اهمیت
اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات داخلی تاکیدات فراوانی داشتهاند.
نامگذاری سال  1400به نام «سال تولید ،پشتیبانیها ،مانعزداییها» بر
این نکته تاکید دارد که قدرت اقتصادی ،اعتال و پیشرفت کشور در گرو
توجه به ظرفیتها و توانمندیهای داخلی و افزایش تولیدات با کیفیت
در کشور است.
جمهوری اسالمی ایران از ظرفیتهای بالقوه فراوانی در حوزههای
مختلف صنعتی ،معدنی ،اقتصادی ،کشاورزی و ...بهرهمند است که الزمه
پیشرفت حداکثری در این حوزهها ،مدیریت صحیح در بهرهبرداری از
منابع و امکانات موجود ،توجه بیش از پیش به ظرفیتها و توانمندیهای
نیروی انسانی مومن ،متعهد ،جهادی و متخصص است تا حمایت از
تولیدکنندگان ،صنعتگران و کارآفرینان خوشفکر و همچنین تدوین و
اعمال سیاستهای صحیح اقتصادی در کشور اجرایی شود.
یکی از رسالتهای اصلی شرکت پتروشیمی شازند ،تعامل ،همکاری و
حمایت از سایر شرکتهای دانش بنیان کشور و صنایع داخلی است که
خوشبختانه این مهم طی سالیان اخیر با تایید صاحب نظران به خوبی
مشهود بوده و این تعامالت بر عملکرد پتروشیمی شازند تاثیرات شگرف و
مثبتی داشته است .نمونه مشهود آن ،انجام موفقیتآمیز تعمیرات اساسی
(اورهال) مجتمع در سال  1398بدون حضور کارشناسان خارجی و
با هدف داخلیسازی بیش از  2600قطعه بسیار حساس و تخصصی
تجهیزات و ماشینآالت واحدهای تولیدی مجتمع مصداق روشنی از
اعتماد و تکیه بر توانمندی متخصصین و مدیران شرکت و تفسیر عملی
شعار «ما میتوانیم» بوده است.
همچنین در جهت صادرات محصوالت به اقصی نقاط جهان،
اشتغالزایی و به تبع آن رونق و پیشرفت اقتصادی کشور نقش آفرین
بوده و به افتخاراتی نظیر تولید انحصاری گریدهای پزشکی در کشور،
بهکارگیری  2900نفر نیروی انسانی متخصص و عمدتا بومی شهرستان
شازند و استان مرکزی ،ایجاد درآمد با خرید بیش از  20000میلیارد ریال
از کسبه و صنایع استان مرکزی ،صادرات  45درصدی تولیدات مازاد نیاز
داخلی ،ارزآوری یک میلیارد دالری طی  3سال گذشته برای کشور و
تحویل تمامی آن به بانک مرکزی ،رتبه  41در جمع  100شرکت برتر
ایران را کسب کرد.
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مجید محسنی مجد
مدیرعاملهلدینگتوسعهصنایعبهشهر

در شرایط جنگ اقتصادی
امکاناتتولیدرابسیجکردیم
برای نیل به هدف تولید و مانعزدایی از مسیر آن در ابتدا الزم
است نگاهی همه جانبه ،متعادل و متوازن نسبت به عوامل موثر بر
سیستم تولید داشته باشیم.
رهبر انقالب اسالمی در سخنان خود ،ایجاد مشوقهایی از
جمله مشوقهای سرمایهگذاری را الزمه جهش تولید خواندند و
میگویند اوضاع کسبوکار در کشور باید بهگونهای باشد که افراد
به سرمایهگذاری در تولید تشویق شوند و از افزایش هزینههای
تولید جلوگیری شود.
بنابراین توجه به شعار سال جاری وظیفهای است که بر
دوش تک تک ما نهاده شده است و در همین راستا گروه
توسعه صنایع بهشهر نیز همه تالش و ظرفیتهای خود را برای
تحقق این شعار به کار خواهد بست .این گروه یک هلدینگ
چند رشتهای است که با جذب و مدیریت مطلوب سرمایهها،
بهکارگیری شیوههای ارزش آفرین ،افزایش بهرهوری و بازدهی
دارایی شرکتهای عضو گروه ،مدیریت بهینه پرتفوی و تقویت
مزیت رقابتی شرکتها در بخشهای خدماتی و تولیدی به همراه
توسعه و تحول سرمایههای انسانی و داشتن سازمانی یادگیرنده
و منعطف با بکارگیری تمام استعدادها ،با هدف خلق ارزش و
بهبود کارآفرینی در جامعه و رشد پایدار بازده حقوق صاحبان
سهام ،فعالیت میکند .این گروه تاکنون با سبد تولید و خدمات
متنوع  ،نقش آفرینی بسزایی در افزایش میزان تولید محصوالت
خود داشتهاست.
امروز ،پيروزي در شرايط جنگ اقتصادي در سايه حمايت از
توليد داخلي امكان پذير است و گره گشايي در امور و برطرف
كردن موانع از مهمترين وظایفی است که بر عهده ما قرار دارد و
این عزم و تالش نهایتا موجب عزت و سرافرازی ايران عزیزمان در
همه عرصهها به ويژه در عرصه توليد و صنعت خواهد بود.
توسعه صنایع بهشهر در مدتی که کشور درگیر مبارزه با بیماری
کرونا بود ،با کار جهادی و عزم و ارادهای دو چندان توانست
شرکتهای زیرمجموعه خود را در بخش بهداشتی و شوینده
برای تأمین محصوالت بهداشتی مورد نیاز کشور بسیج کند.
افزایش چشمگیر تولید محصوالت بهداشتی برای مبارزه با کرونا
به صوررت شبانهروزی نشان داد که هر زمان کشور در سنگر
تولید نیازمند ایثار و ارادهای دو چندان باشد ،کارکنان این شرکت
همچون رزمندگانی ایثارگر و متعهد در میدان مبارزه و تالش
حاضر خواهند بود.

یادداشت

حامد اصل روستا
مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

وظیفهمدیرانبهبود
شرایط اقتصادی کشور است

مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه ملی

بازارسرمایه
بستر امن حمایت از تولید است
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یکی از کارکردهای اصلی بازار سرمایه ،تأمین مالی بخشهای
مختلف اقتصادی با سرعت باال و هزینه اندک است .شرکتهای
بورسی میتوانند از طریق افزایش سرمایه یا انتشار اوراق ،اقدام
به تأمین منابع مالی کنند و عموم سرمایهگذاران حقیقی یا
حقوقی بازار سرمایه نیز میتوانند اقدام به مشارکت در آن داشته
باشند .این در حالی است که این امر در شرکتهای غیربورسی با
دشواریها و هزینههای بسیاری امکانپذیر است.
همچنین عرضه اولیه سهام شرکتهای غیر بورسی در بازار
بورس از دیگر راهکارهای تأمین مالی شرکتها در بازار سرمایه
است .در همین راستا سایر ارکان بازار سرمایه از جمله بورس کاال
نیز میتوانند از طریق تقویت شفافیت و صحت قیمتگذاری با
استفاده از مکانیسم بورس کاال به پشتیبانی بخش تولید کشور
بپردازند .همچنین مواردی نظیر تسهیل صدور مجوز اوراق بدهی
به منظور تأمین مالی شرکتها ،سادهسازی فرایند پذیرش ،عرضه
شرکتها در بورس و فرابورس ،تسهیل صدور مجوزهای افزایش
سرمایه و تسریع در صدور مجوز نهادهای مالی که در حال حاضر
عموماً با دشواریهایی انجام میپذیرد ،میتواند نقش بازار سرمایه
در حمایت از تولید را بیش از پیش تقویت کند.
نباید از یاد ببریم که اتصال منابع سرمایهگذاران به بخش
واقعی اقتصاد از اهداف غایی بازار سرمایه است .افزایش سرمایه،
پذیرهنویسی از طریق صرف سهام ،ایجاد شرکتهای پروژهمحور
و انتشار انواع اوراق بدهی شیوههای متفاوتی برای دستیابی به
این مهم هستند .برای تسهیل ارتباط بازار سرمایه با بخش واقعی
کاهش مراحل و مجوزهای الزم از سوی سازمان بورس ضروری
است .در حال حاضر با توجه به رشد قابل توجه سرمایه انسانی
فعال در بازار سرمایه ،شرکتهای مدیریت دارایی و نهادهای
رتبهبندی توان فنی کافی برای تحلیل و ارزیابی گزارشهای
توجیهی ،امیدنامهها و سایر اسناد پشتیبان را داشته و لذا سازمان
بورس میتواند صرفا با کنترل استانداردهای اولیه ورود به بازارها،
به تسریع ورود منابع جدید به شرکتها کمک نماید .الزمه این
مهم گسترش سرمایهگذاری غیرمستقیم از طریق شرکتهای
مدیریت دارایی و واگذاری ارزیابی ریسکهای سرمایهگذاری بر
این نهادها و شرکتهای رتبهبندی است .البته تحقق پیوند بازار
سرمایه و اقتصاد واقعی عالوه بر گسترش زنجیره مدیریت دارایی،
نیازمند حذف رانتها و قیمتگذاری دستوری مواد اولیه و کاالها
با استفاده از بسترهایی چون بورس کاال است.
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جمهوری اسالمی ایران که در  22بهمن  1357بر تارک جهان
درخشید ،به عنوان زمینه ساز ظهور منجی عالم ،حضرت امام مهدی
(عج) ،نور امیدی در دل تمام مستضعفان عالم روشن نمود  .آن وجه
از نظام جمهوری اسالمی ایران که به عنوان انقالب اسالمی شناخته
میشود ،در چهار دهه اخیر به برکت خون شهدای انقالب و دفاع
مقدس و مدافعان حرم و امنیت و به همت علمدارانی چونان شهید
حاج قاسم سلیمانی ،آنچنان رشد شگرف و حضور باعظمتی را تجربه
کرده که در هزاران سال تاریخ کشور ایران دست نیافتنی بوده و حضور
نیروهای مسلح در کرانه دریای مدیترانه گواهی بر صدق این موضوع
است.
لیکن از منظر موضوعات مبتال به دولتی از قبیل تولید ،صادرات،
تأمین معیشت مردم ،بهبود جایگاه اقتصادی و بازرگانی کشور در
منطقه و جهان ( علیرغم اینکه کارهای بسیار خوبی نیز صورت
گرفته) هنوز به تراز مناسب نظام مقدس جمهوری اسالمی و کشور
صاحبالزمان(عج) دست نیافتهایم ،از این روست که از اواسط دهه
 1380شمسی ،مقام معظم رهبری با نامگذاری سالها بر مبنای
بهبود وضعیت تولید ،اشتغال ،معیشت و در مجموع ،اقتصاد ملی،
اقدام به هدفگذاری و تعیین مسیر دولتهای مستقر ،در دستیابی
به اهداف مقدس نظام جمهوری اسالمی ایران برای تبدیل شدن به
نظام نمونه و الگوی جهانی دولت خدمتگذار نمودهاند .در مقام مقایسه
بین اقتصادهای موجود در جهان ،شاخص تولید ناخالص داخلی اولین
متغیر جهت بررسی است که در اندازهگیری و تعیین شاخص مذکور
نیز دو متغیر تولید و اشتغال نقش بسزایی دارند و معظمله با درایت
مثالزدنی و جهت اصالح و بهبود وضعیت موجود ،راهکار مناسب را
رفع موانع موجود بر مسیر تولید و اشتغال معرفی نمودهاند و بر مدیران
و تصمیمگیران فعال در عرصه اقتصاد ایران اسالمی است که با عمل
مجدانه و واقعی به این دستور ،راهگشای بهبود شرایط اقتصادی کشور
و معیشت مردم گرانقدر کشور عزیزمان باشند.

حسین عالقهمندان
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مسعود سریع القلم
مدیرعامل هلدینگ توسعه نگاه پویا

راه سازی در مسیر تولید را
با نیروهای بومی انجام می دهیم
برای تحقق شعار تولید ،پشتیبانیها و مانع زداییها باید به کلیه
عوامل مؤثر در مسیر تولید توجه شود .بدون شک مقصود از این شعار،
تنها پشتیبانی از کارفرمایان نیست و توجه به کارگران و کارمندان
شاغل در بخش های مختلف چرخه تولید را نیز شامل میشود .در
واقع موضوع مورد تائید در تمام سناریوهای مربوط به تعیین عوامل
مؤثر در تولید 2 ،عامل کار و سرمایه به عنوان اصلیترین عوامل مطرح
بوده و هستند.
برای پشتیبانی بهتر از تولید باید نگاهی همه جانبه ،متعادل و متوازن
نسبت به همه عوامل تاثیرگذار در تولید داشت ه باشیم .به خصوص نباید
اجازه دهیم در این مسیر حقوق کارگران و کارمندان که عامل اصلی
تولید و کار هستند ضایع شود .بدون شک پشتیبانی و مانع زدایی
ها در مسیر تولید نتیجه ای جز «تولید مرغوب» ندارد و این موضوع
مقدمهای است برای تولید بهتر و ایجاد اشتغال ،موضوعی که مقام مقام
معظم رهبری بارها در فرمایشات خود بر این موضوع تاکیده کرده اند.
هلدینگ توسعه نگاه پویا در ماههای گذشته و با انجام اقداماتی چون
تعمیرات اساسی دستگاهها ،اصالح محصوالت ،پیشفروش محصوالت،
تولید محصوالت انحصاری و همچنین تأمین مواد اولیه ،شاهد افزایش
تولید با کیفیت بوده و با ابالغ سیاستهای مقام معظم رهبری در سال
جدید مبنی بر «تولید ،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» بدون شک در ماه
های آینده شاهد پیشرفت هایی چشمگیر در زیرمجموعه های خود به
خصوص در بخش صنعت نساجی خواهد بود.
برنامهریزی برای افزایش تولید در هلدینگ توسعه نگاه پویا ،همیشه
به گونهای بوده که از نیروهای متخصص بومی استفاده کردیم و این
روند همچنان به عنوان یک مانیفست ادامه دارد .از آنجایی که بسیاری
از شرکتهای قدیمی مثل مخمل و ابریشم کاشان و ایران پوپلین در
فرهنگ بومی منطقه از این جایگاه برخودار هستند .ما سعی کردیم
از نیروهای متخصص بومی برای توسعه و بهبود تولید بهره ببریم .در
حال حاضر بخش زیادی از ظرفیت تولید که پیشتر از دست رفته
بود ،به مدار تولید برگشته است .این روزها شاهدیم که هم مخمل
و ابریشم کاشان و هم ایران پوپلین به مدار تولید بازگشتهاند .این
برگشت به تولید باعث شد که به عنوان مثال اشتغال جامعه  30نفره
شرکت مخمل و ابریشم با احتساب تمام نیروهای تمام وقت و پاره
وقت به  150نفر برسد.
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اکبر محمدزاده
مدیرعامل شرکت ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس

توسعه مسیر کشاورزی و دامپروری
با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا
مجموعه شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس برای تحقق
شعار تولید ،پشتیبانیها و مانع زداییها ،اهداف راهبردی و برنامههای
استراتژیکی تدوین کرده که از جمله مهمترین آنها میتوان به تسریع
روند اجرای پروژه آبی کردن اراضی دیم به مساحت  ۱۳۸۰و ۲۰۶۰
هکتاری که ماحصل آن افزایش راندمان تولید محصوالت استراتژیک
منجمله دانههای روغنی اعم از کلزا  ،گلرنگ و غالت گندم همچنین
اجرای پروژه توسعه دامپروری اشاره کرد.
توان پرسنل و متخصصان و کارشناسان این مجموعه ،باعث
شدهاست که با اتخاذ تصمیمات توسعه محور و آزمایشی ،بتوان راندمان
تولید در واحد سطح را تا حدود زیادی در مقایسه با سالهای قبل
افزایش داد .ضمن اینکه اجرای پروژههای جدید و پیشرفت فیزیکی
در اجرای پروژههای متعارف از جمله دستاوردهایی است که در چنین
شرایط سخت و محدود و در اوج تحریم و تورم انجام شدهاست.
همدلی و اعتماد به نفس پرسنل خدوم و زحمتکش و متعهد
این شرکت ،دستاوردهای مهم و ارزشمندی از جمله افزایش تولید
محصوالت استراتژیک و تنوع در تولید محصوالت ،رکورد تأمین
نیازهای بذری کشور ،اجرای پروژههای بزرگ آبیاری جهت تبدیل
اراضی دیم به آبی ،استفاده بهینه از منابع آبی در اوج کم آبی و بیآبی و
نواسات شدید برق ،شروع عملیات احداث گلخانه  ۱۰۰هکتاری ،پروژه
توسعه دامپروری  ۱۵۰۰رأسی دام سنگین را بدست آورده است که
طبعا گام بلندی در مسیر توسعه تولید به شمار میرود.
برای ادامه این مسیر در مسیر بهبود همه جانبه ،تأسیس
زیرساختهای مهم از صنایع بسته بندی و فرآوری ،استفاده از
تکنولوژی و فناوریهای روز دنیا نیز در برنامه هدفگذاری شده شرکت
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس قرار دارد.
همکاری با شرکتهای دانشبنیان و تجهیز و توسعه آزمایشگاههای
تحقیقاتی در حوزه کشاورزی و همکاری با دانشگاههای پیشرو در
زمینه کشاورزی و تولیدی و صادراتی از دیگر چشم اندازهای مهم
شرکت ملی پارس است.
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سال  99با رشد بیش از  2.5برابری نسبت به سال قبل

مواجه بوده است .شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه

ملی با سهامداری در صنایع مختلفی نظیر پتروشیمی،
غذایی و شوینده ،سیمان ،امالک و مستغالت ،کشاورزی

و دامپروری ،صنعت مالی و سرمایه گذاری و ماشینآالت

و دســتگاه های برقی با گام های پرقدرت ،مسیر خود
را در جهت رشــد اقتصادی ایران عزیز اسالمی ادامه

یدهد.
م 
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آمار و ارقام ،گویای آن اســت که سودآوری گروه در
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یادداشت

بابک سعیدی
نایبرئیس هیأت مدیره:

سرمایه انسانی ،پر بازده ترین
رکن گروه توسعه ملی
امور اجرایی و عملیاتی هلدینگ گروه توسعه ملی در باالترین سطح بازدهی،
اولویتی است که هیأت مدیره این شرکت همواره کوشیده تا در جهت دستیابی
به این مهم گام بردارد .در گروه توسعه ملی همواره به دنبال این موضوع هستیم
که همنوایی و همبستگی اعضای هیأت مدیره و همراهی آنها با حوزه اجرا
در جهت بهینه سازی و توسعه عملیات اجرا انجام شود تا در نهایت بتوانیم
پاسخگوی انتظارات سهامداران گرامی باشیم.
موضوع دارای اهمیت دیگری که هیأت مدیره فعلی در «وبانک» اجرایی کرده
و آن را به جد پیگیری میکند ،به مبحث حاکمیت شرکتی و الزاماتی اشاره دارد
که اجرای آن در هلدینگ مادر و شرکتهای تابعه به افزایش میزان اثرگذاری
منابع انسانی ،ابزارهای اجرا و افزایش بازدهی منجر میشود .به همین منظور
کمیته های حاکمیت شرکتی زیرنظر هیأت مدیره تشکیل شده تا از این به بعد
مواردی از قبیل انتصابات ،جذب استعدادهای جدید و هرگونه فرآیند جذب و
استخدام ،امور حقوقی ،برنامه ریزی استراتژیک ،ارزیابی عملکرد و  ...طبق اصول
و پروتکلهای کارشناسی شده این کمیتهها صورت گیرد تا انتظارات منطقی
کلیه ذینفعان در چارچوبهای تعریف شده از افزایش بازدهی و اثربخشی
پاسخگو باشیم .هم اکنون در سطح خانواده بزرگ گروه توسعه ملی ،کارشناسان
و مدیران موفق و توانمندی حضور دارند که اگر ظرفیت شکوفایی خالقیت آنها
هر چه بیشتر فراهم شود ،میتوانیم با جدیت از ارزشمندترین رکن این هلدینگ،
یعنی سرمایه انسانی به عنوان پر بازدهترین رکن دفاع کنیم و ارزش افزوده
بیشتری را برای سهامدارانمان به ارمغان آوریم.
گروه توسعه ملی در سال  99که بنا به فرموده رهبر معظم انقالب اسالمی به
نام «جهش تولید» نامگذاری شده بود ،توانست علیرغم وجود تحریم ها و شرایط
نامساعد اقتصادی به جهش واقعی در تولید و سودآوری دست پیدا کند عم ً
ال این
جهش نتیجه خود را در سود حاصله نشان داده است و رکورد تولید و سودآوری
تاریخی گروه در این سال شکسته شده است.
از طرف دیگر تالش شد تا سبد سرمایهگذاریهای گروه با افزایش ارزش و
بازدهی همراه گردد تا جایگاه شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی به عنوان
یکی از بزرگترین هلدینگهای چندرشته در بازار سرمایه حفظ و ارتقاء یابد.
امروز تداوم فعالیتهای اثربخش درخصوص ایجاد ارزش افزوده و تامین منافع
کلیه ذینفعان وظیفه خطیری است که بر عهده ما قرار دارد .سال جاری ،سال
تولید ،پشتیبانی و مانعزدایی است .ما در تولید به مسئولیت خود به درستی
عمل کردیم ،در مقوله مانعزدایی و پشتیبانی نیز هیأت مدیره و مدیر عامل
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تمام تالش خود را برای عملیاتی کردن موضوع به کار بستهاند .مصداق عینی
مانعزدایی نیز این است که تمام تالش ما معطوف به تسهیل امور و کاهش
بروکراسی و افزایش سرعت و دقت در تصمیمگیریها باشد تا به توسعه و تولید
خللی ایجاد نشود .حال اگر در این مسیر عواملی ایجاد خلل و مشکل نماید با
تالش و همدلی مدیران ،این مشکالت به حداقل خواهد رسید ،زیرا هر چقدر
همبستگی و همراهی بیشتر باشد عمال مانعزدایی بیشتر میشود و ما در این
مسیر به موفقیتهای بزرگتری دست پیدا خواهیم کرد.
اما یکی از دغدغهها این است که به علت بحث قانون رفع موانع تولید و
ابالغیههای موجود ،نمیتوان توسعه را بدون مجوزهای الزم انجام دهیم که
این خود یک تناقض است .در جایی بحث رقابت را داریم و هلدینگ گروه
توسعه ملی باید با سایر هلدینگها که همانند ما بهصورت چند رشتهای فعالیت
میکنند ،رقابت کند .در حالی که به علت موانع موجود امکان رقابت در سطح
ممتاز میسر نیست .بنابراین مسئولیت و وظیفه هیأت مدیره و حوزه اجرا در
شرایط کنونی ایجاب میکند که راهکارهایی را در نظر بگیرند تا هم بتوان قوانین
را رعایت کرد و هم برای توسعه فعالیتهای تولیدی و عملیاتی گام برداشت.
سال جاری با در پیش رو بودن انتخاباتی پر شور شاهد تغییراتی در حوزه
اجرایی کشور هستیم ،اما تمامی تالش و همت ما در خانواده بزرگ گروه توسعه
ملی همچون گذشته حفظ ،تداوم و ارتقاء دستاوردهای است که طی این سالها
در کارنامه درخشان این هلدینگ معظم ثبت و ضبط شده است.
ما برآنیم که با دوراندیشی ،برنامهریزی و تالش مضاعف در سایه حمایت
سهامداران گرامی سال  1400را نیز با افتخار و توفیق خدمت به مردم عزیز
ایران و نظام جمهوری اسالمی به پایان برسانیم .به امید این که در این سال در
ظل الطاف الهی و سایه پرچم سه رنگ جمهوری اسالمی گشایشهای بیشتری
در حوزه اقتصاد و سیاست ایجاد گردد و بتوانیم عملکرد بهتری از سالهای
گذشته به جای بگذاریم.

گزارش
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مدیران عامل ادوار «وبانک» گرد هم آمدند

ایستاده از چپ :تجریشی  -سدیدی -غریب پور  -پاپی  -حیدری مالیر -داداش -معظمی -مهرزاد -اسدی
سال  1400تازه آغاز شده بود که مدیران عامل دورههای گذشته شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی گرد هم
آمدند .این گردهمایی صمیمی و دوستانه ،به منظور نقل تجربیات و خاطرات گذشته ،زنده نگاه داشتن زحمات همکاران و
کارشناسانی که از قدیم در گروه فعالیت میکردند و مهم تر از همه ،انتقال این تجارب به گروه اجرایی حاضر در شرکت بود.
این نشست که برای اولین بار در فروردین  1400با رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار شد ،قرار است به صورت متناوب
ادامه پیدا کند.
شــرکت سـرمـایهگذاری گروه توسعه ملی از سال  ۱۳۷۱فعالیت خود را آغاز کرد و تاکنون  ۱۳مدیرعامل در این شرکت
فعالیتداشتند.
تاریخ و زمان حضور هر یک از مدیران عامل شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی:
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علی صالحی امیری)1377-1371( ...........................................................................................................
شاهین شایان آرانی)1380-1377( ..........................................................................................................
غالم حسین اسدی)1381-1380( ...........................................................................................................
محمد مهرزاد)1386-1381( ......................................................................................................................
محمد معظمی)1388-1386( ...................................................................................................................
مرتضی داداش)1390-1388( ....................................................................................................................
علیرضا فوالد آملی)1390-1390( ............................................................................................................
محمدرضا حیدری مالیر )1391-1390(.................................................................................................
حسین پاپی )1392-1391(.........................................................................................................................
فرهادحنیفی)1395-1392( ......................................................................................................................
خداداد غریب پور)1397-1395( ...............................................................................................................
سید مهدی سدیدی )1398-1397(.........................................................................................................
امیر تقی خان تجریشی ................................................................................................از  1398تا کنون
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نباید فراموش کنیم که
تکلیف قانونی ما ،این
است که شرکتهایمان
را واگذار کنیم .اما این
تکلیف ،به این معنی
نیست که آنها را رها
کنیم

عضو هیأتمدیره «وبانک» از استراتژیهای
عملکردی این هلدینگ می گوید

میخواهیم طرحینو دراندازیم
سان تزو ،ژنرال چینی که برای جلوگیری از حمله
متجاوزان به خاک چین روشهای نوینی را تدوین کرده
بود و آنها را به صورت مکتوب به جای گذاشته بود ،اولین
کسی بود که در دنیا ،معنی و مفهوم استراتژی را در
حوزه فعالیت خود ،عملیاتی کرد ،اما امروز ،مدیران گروه
توسعه ملی ،استراتژی را برای غلبه بر عواملی که مانع از
ارتقای کمی و کیفی این هلدینگ میشود ،بیان میکنند.
برای درک بهتر آنچه در «وبانک» به عنوان برنامهریزی
استراتژیک در جریان است ،با فرهاد زرگری ،عضو موظف
هیأت مدیره شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه
توگو نشستیم .وی که رئیس کمیته
ملی به گف 
استراتژی این هلدینگ است ،بیان میکند که
هدف از فعالیت این کمیته نهایتا افزایش
بازدهی هلدینگ مادر و شرکتهای تابعه
از طریق ایجاد مزیتهای رقابتی پایدار
است ،زیرا با وجود مسئولیت خطیر
واگذاری ،نباید از ارزش بالقوه
هیچ شرکتی کاسته شود تا
در شرایط مطلوب ،واگذاری
صورت بگیرد.
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استراتژی در هلدینگهای چند رشتهای اساسا
به چه معناست؟
هلدینگهای مادر ،سازمانهای تخصصی است که
بخش زیادی از سهام یا مالکیت شرکتهای زیرمجموعه خود را
در اختیار دارد و از این طریق میتواند بر آنها اعمال مدیریت کند.
شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی در این تعریف میگنجد و در واقع
مجموعهای از سرمایهگذاریهای بزرگ و تأثیرگذار را مدیریت میکند .حال
اگر بخواهد به اهداف تعریف شده خود مبنی بر افزایش بازدهی و سودآوری
پایدار برسد ،باید نظام مدیریت حرفهای بنگاهداری را پیادهسازی کند .در
تعریف بنگاهداری مدرن ،از علم بنگاهداری و سازمان ،یعنی دانش مدیریت
سخن به میان میآید .اگر مدیریت به درستی اعمال نشود ،منابع سازمان
به هدف نزدیک نمیشود و یا در حالتی با کارایی بسیار پایین قرار خواهند
گرفت و موجب اتالف منابع خواهد شد.
وقتی صحبت از مدیریت به میان میآید ،باید به  4جزء مهم این موضوع
که شامل برنامهریزی ،ساختار سازمانی ،سرمایههای انسانی و فرآیندهای

گفتوگو
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انجام کار میشود ،اشاره کنیم .برنامهریزی ،از جنس مقصد و
مسیر است .اگر امروز در نقطهای قرار داریم که بنگاه میخواهد
از این نقطه به نقطه مطلوب برسد ،موفق نخواهیم شد مگر اینکه
نقشه راه ما روشن باشد .یعنی برنامههای استراتژیک و برنامههای
عملیاتی الزم را با توجه به محیط متغیر و رقابتی بنگاه طراحی و اجرا
کنیم.
جزء دوم موضوع مدیریت ،مربوط به ساختار سازمانی است و بیان
میکند که هر برنامه باید در یک ساختار مناسب جاری شود .ساختار
سازمان ،شکلی است که برنامه در آن معنا و مفهوم پیدا میکند.
جزء سوم منابع انسانی متخصص و ماهر است که بتوانند این برنامه را
پیادهسازی و عملی کنند ،بهترین فاکتور موفقیت به شمار میرود .جزء
چهارم نیز روش انجام کار و فرآیندهای سازمانی است که باید به درستی
تبیین شود تا دخالت سالیق به حداقل برسد.
در ادامه باید به مباحث برنامهریزی استراتژیک و برنامهریزی عملیاتی
بپردازیم .دنیای امروز ،دنیای طراحی و برنامههاست .پیچیدگی بنگاهها،
وضعیت رقابتی ،نوآوریهای لحظهای و فناوریهای پیچیده ،شرایطی را
در این عرصه ایجاد کرده است که بدون طراحی و برنامهریزی هوشمند،
بنگاهها به مزیتهای رقابتی پایدار دست پیدا نمیکنند و عرصه را به رقبا
واگذار میکنند .لذا باید به صورت مستمر با رصد ابرروندهای هر صنعت،
نقشه راه موفقیت را در آن حوزه تدوین کنند .داشتن برنامه برای هر بنگاه
اقتصادی کوچک یا بزرگ در موضوع برنامهریزی استراتژیک میگنجد.
اما برنامهریزی عملیاتی ،بیان میکند که هر بنگاه باید به صورت قدم به
قدم چه مسیری را تا رسیدن به مقصد استراتژیک مورد نظر خود با توجه
به شرایط پیرامونی طی کند .خوشبختانه در مجموعه گروه توسعه ملی
سابقا جای پای برنامهریزی را میبینیم و در واقع مجموعه وبانک در دوره
های مختلف به مساله برنامهریزی اهتمام داشته است .در این دوره نیز
هیأت مدیره عزم کرده است تا برنامههای راهبردی را در چارچوب اسناد
باالدستی و سیاستهای ابالغی بانک ملی تدوین و عملی سازد.
امروز گروه توسعه ملی در کجای این مسیر است؟
هر بنگاه در محیط کسب و کار خود نیاز به استراتژیهایی دارد که به
او مزیت پایدار بدهد و در مقابل رقبا هم سهم بازار خود را از دست ندهد و
هم از توسعه بازار و توسعه محصول مناسب برخوردار باشد و نهایتا بازدهی
سرمایهگذاریهای خود را حداکثر نماید.
ما هم از این موضوع مستثنی نیستیم .میخواهیم فضای کسب و کار خود
را توسعه بدهیم و وارد فرصتهای جدید بازار شویم .همه اینها در چارچوب
مقررات قانونی حاکم بر ما و چارچوب تکلیف قانونی ماده  16و  17قانون
رفع موانع تولید انجام میشود یعنی در سقف داراییهای موجود پرتفوی
سرمایهگذاری خود را بهینه میکنیم .امروزه در فضای سرمایهگذاری کشور،
عرصههای جدیدی ارائه شده است .عرصههایی مثل فین تک ،تکنولوژی بالک
چین ،استفاده از هوش مصنوعی در معامالت بازار سرمایه و  ..که ما نیز باید
بسترسازی الزم را در این موارد داشته باشیم .همچنین باید متناسب با تغییرات
محیط ،قابلیتهای جدیدی به بنگاههای تولیدی خود اضافه کنیم تا با بازشدن
فضای بینالمللی ،به سمت جهانی کردن بنگاههای مجموعه وبانک برویم .در
این صورت چارهای جز توسعه صادرات نداریم و با صادرات هم کیفیت تولید ارتقا
پیدا میکند ،ارزآوری صورت میگیرد و زمینه توسعه بنگاهها ایجاد میشود .لذا
توسعه صادرات یکی از  3رویکرد کلیدی ما برای شرکتهای تولیدی و خدماتی
وبانک خواهد بود .دیگر رویکرد ما کاهش بهای تمام شده تولیدات و خدمات
است  .رویکرد سوم نیز نوآوری است که برای این حوزه ،برنامه و ساختارهای
جامعی را تعریف کردهایم که به زودی پیاده سازی خواهد شد.
به همین دلیل ما در هیأت مدیره به این سمت حرکت کردیم که
برنامهریزی استراتژیک وبانک را تدوین کنیم .برنامههایی که به بازنگری
مواضع پیشین بپردازد و متناسب با فضای رقابتی امروز ،ارتقای گروه را

در پی داشتهباشد .یکی از رویکردهای برنامهریزی ما ،تقویت شرکتهای
زیرمجموعه است که با افزایش کیفیت تولید و یا خلق برندهای جدید،
بتوانند سهم بازار خود را توسعه دهند و جایگاههای از دست رفته را احیا
کنند.
حرکت از محیط قبلی به محیط جدید نیازمند توصیفی از
فضاست ما فضای قبلی را نسبتا میشناسیم ،حال شما فضای جدید
را چطور توصیف میکنید؟
اصلیترین موضوع در ترسیم فضای مطلوب برای ما ،حرکت از
سبک کنترل مالی به سمت کنترل استراتژی است .اساسا ضریب نفوذ
یک هلدینگ بر مجموعههای تابعه خود در  3سطح کنترل مالی ،کنترل
استراتژی و برنامهریزی استراتژیک تعریف میشود.
کنترل مالی نازلترین میزان نفوذ هلدینگ باالسری در شرکتهای
زیرمجموعه است .در این روش ،هلدینگ کاری به روند فعالیت شرکتها
ندارد و تنها سوددهی برایش حائز اهمیت است .اما زمانی ممکن است
هلدینگها بر اساس میزان آمادگی و بلوغ سازمانی زیرمجموعه ،نقش
هدایتی خود را در یک طیف وسیع ببینند و وارد حوزههای جدیدی از
هماهنگی و اعمال مدیریت هلدینگی شوند که در ادبیات این حوزه به
آن کنترل استراتژی میگویند .شدیدترین مدیریت هلدینگی که بر روی
شرکت های نوپا اعمال میشود نیز برنامهریزی استراتژیک است که از صفر
تا  100امور توسط هلدینگ کنترل می شود.
به همین دلیل اولین انتخاب ما در کمیته استراتژیک این بود که از کنترل
مالی به سمت کنترل استراتژی حرکت کنیم و در یک حرکت هماهنگ و
برنامهریزی جامع ،کل مجموعه در راستای تحقق اهداف مشخص شده ،ظاهر
شوند.
نباید فراموش کنیم که تکلیف قانونی ما ،این است که شرکتهایمان را
واگذار کنیم .اما این تکلیف ،به این معنی نیست که آنها را رها کنیم تا از
ارزش بازاری و ارزش بالقوه خود فاصله بگیرند ،بلکه به این معناست که ما
بتوانیم ارزش داراییها را در سقف حداکثری نگه داریم و بهترین ترکیب
پرتفوی را داشته باشیم که با بازدهی حداکثری ،خریداران را جذب کند.
بازدهی پایدار زمانی به وجود میآید که تولید محصوالت ،منطبق بر کشش
بازار باشد و انتخاب سبد سرمایه گذاری نیز منطبق با باالترین حد سود و
مدیریت ریسک آنها صورت بگیرد.
اهداف استراتژیک تعیین شده تا چه میزان مستقل از فضای
اقتصادی کشور است و در چه حوزه هایی اصطکاک دارد و تأثیر
یپذیرد؟
م 
بنگاه موجود زندهای است که در دریایی به نام محیط قرار دارد.
طبیعتا هیچ بنگاهی مستقل از محیط ماکرو و صنایعی که در آن قرار دارد،
نیست و تأثیر و تأثر رابطهای دو جانبه است .تمامی بنگاهها ،هم از محیط
تاثیر میگیرند و هم بر محیط تاثیر میگذارند .این فضا باعث میشود
که تصمیمگیران اقتصادی بنگاهها ،تدوین استراتژی را راهی برای جذب
کمترین تأثیر منفی از محیط پیرامون خود عنوان کنند.
هدف از تدوین استراتژی در همه بنگاهها حتی در کشورهای توسعه یافته
مانند آمریکا و ژاپن و کشورهای اروپایی ،ایجاد مزیت رقابتی برای بنگاه
است .یعنی ما میخواهیم با برنامههایی که اجرا میکنیم عاملی به نام
مزیت حداکثری را در بلندمدت به دست بیاوریم ،بنابراین باید به ویژگی
بارزی برسیم که رقبا آن را ندارند و به وسیله آن میتوان ایجاد ثروت
پایدار کرد .لذا آثار محیطی با استراتژیهای درست و ب ه وجود آوردن مزیت
رقابتی قابل مدیریت است و تنها در سایه این نگاه توسعهگرا و برنامهمحور
است که میتوانیم شعاری که مقام معظم رهبری برای امسال قرار دادند را
محقق کنیم .یعنی جهش تولید تنها با تدبیر و برنامهریزی امکانپذیر است
و با ایجاد مزیتهاست که میتوانیم به رشد پایدار برسیم و موانع را از مسیر
تعالی بنگاه حذف کنیم.
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دریافت جایزه برنامهریزی
جشنواره صنعت روابطعمومی

توافقنامه مشرتک بین بانکملیایران و
«وبانک» منعقد شد
تکلیف بدهی سود سهام سال  ۹۷شرکت
سرمایهگذاری گروه توسعه ملی به سهامدار
عمده مشخص شد.
در آخرین روز کاری سال  ،1399جلسهای
با حضور نمایندگان بانک ملی ایران و شرکت
سرمایهگذاری گروهتوسعهملی در محل بانک
ملی ایران تشکیل شد .طی نشست پایانی سال،
توافقنامهای منعقد شد که بر اساس رای کمیته
سازش کانون نهادهای سرمایهگذاری و توافق به
عملآمده،شرکتسرمایهگذاریگروهتوسع هملی
با واگذاری ملک ساختمانی موسوم به ساختمان
بخارست ،دین سنواتی خود را با واگذاری این
ملک به ارزش حدود  ۱۰۰۰میلیارد تومانی تسویه
کند.
درفرآیندامضایتوافقنامهایهادیساالرخیلی،
معاون مالی بانک ملی به عنوان نماینده این بانک
حضور داشت و همچنین بابک سعیدی ،رئیس
هیأت مدیره شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه
ملی و امیر تقی خان تجریشی ،مدیرعامل این
شرکت نیز حضور داشتند و توافقنامهای را امضا
کردند .اطالعات مرتبط در کدال افشا شده است.

روابط عمومی شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی جایزه
برنامهریزی صنعت روابط عمومی را دریافت کرد.
چندی پیش پنجمین جشنواره صنعت روابط عمومی ایران برگزار
شد .در این همایش که داوران ،از اساتید باسابقه و نام آشنای صنعت
روابط عمومی کشور بودند ،پس از داوری عملکرد شرکتهای حاضر،
روابط عمومی شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی موفق به
اخذ جایزه صنعت روابط عمومی در حوزه برنامهریزی شد .از جمله
دالیل اعطای این جایزه ،برنامه راهبردی روابطعمومی این شرکت و
همچنین برنامهریزی برای رسانه تصویری توسعه ملی بود.
گفتنی است در این دوره از جشنواره که همزمان با پنجمین
«رخداد بررسی مسائل و چالشهای روابطعمومی» برگزار شد،
بیش از  ۱۷۰۰اثر از  ۱۱۲سازمان و شرکت در  ۱۴بخش پژوهش
و افکارسنجی ،مدیریت و برنامهریزی ،ارتباطات درونسازمانی،
ارتباطات رسانهای ،ارتباطات مردمی ،ارتباطات دیجیتالی ،ارتباطات
دیداری /شنیداری ،ارتباطات بصری ،انتشارات ،تبلیغات ،مسئولیت
اجتماعی ،داستانسرایی ،اقدامات کرونایی و خالقانه به دبیرخانه
جشنواره واصل شد که پس از ارزیابی نهایی ۲۳ ،روابطعمومی برتر
انتخاب و معرفی شدند.

افزایش رسمایه 86درصدی «وبانک» تایید شد
افزایش سرمایه  68درصدی «وبانک» نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری تهران به ثبت رسید.
در تاریخ  19اردیبهشت سال جاری ،افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 16.250.000
میلیون ریال بهمبلغ  27.250.000میلیون ریال ( از محل اندوخته سرمایهای به مبلغ
 11.000.000میلیون ریال) در مرجع اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران
به ثبت رسیده و آگهی «وبانک» در سایت کدال افشا شد.
گفتنی است این افزایش سرمایه از محل اندوخته سرمایهای ،در مجمع عمومی
فوقالعاده مورخ  6مهر  1399به میزان  68درصد مصوب شده بود.

حضور بانکملی در هیأتمدیره سامت

بانک ملی ایران به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت سپردهگذاری مرکزی انتخاب شد.
در مجمع سمات که بعدازظهر دوشنبه ( ۱۰خرداد) با حضور  ۹۳.۷درصد سهامداران
و در محل سالن اجتماعات شرکت سپرده گذاری مرکزی برگزار شد ،بانک ملی ایران و
شرکت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان اعضای جدید حقوقی هیأت مدیره این شرکت
برگزیدهشدند.
نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار ،شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت
اطالع رسانی و خدمات بورس دیگر اعضای هیأت مدیره این شرکت هستند.

24

گفتوگو
ٌ
تحلیل

میثم احمدوند
مدیر سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی

همانطورکه در نمایه  1مشاهده میشود ،پرتفوی بورسی و فرابورسی از نظر
بهای تمامشده ،سهمی  58درصدی از مجموع سرمایهگذاریهای شرکت دارد.

تحلیل«وبانک»
از نگاه P/NAV
بررسی وضعیت خالص ارزش دارایی شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی
که با نماد وبانک در بورس تهران شناخته میشود ،نشان میدهد که این آیتم
تحلیلی تا روز  26خردادماه  1400به  12.657ریال به ازای هر سهم رسیده
بود .جدول زیر نشان دهنده شرحی از برآورد خالص ارزش دارایی این شرکت
و همچنین بررسی آن در قالب نسبت قیمت روز سهم به خالص ارزش دارایی
( )P/NAVاست.
برآورد ارزش خالص داراییهای «وبانک»
شرح

میلیونریال

مازاد ارزش پرتفوی بورسی و فرابورسی

٢٣٧,٦٢٠,٢٧٤

حقوق صاحبان سهام در 1399/12/30

٨٠,٠٥٧,٨١٤

تعداد سهام (میلیون سهم)

٢٧,٢٥٠

ارزش خالص داراییها

ارزش خالص داراییها به ازای هر سهم
قیمت پایانی هر سهم در 1400/03/26
نسبت P/NAV

(ریال)
(ریال)

پرتفوی بورسی و فرابورسی

پرتفوی غیربورسی

نمایه  .1ترکیب سرمایهگذاریها
همچنین ،شرکتهای پتروشیمی شازند ،توسعه صنایع بهشهر،
سرمایهگذاری و توسعه صنایع سیمان ،سرمایهگذاری توسعه ملی و ایران
ترانسفو به ترتیب  10/28 ،13/92 ،24/31 ،24/71و  7/99درصد و در
مجموع  81/22درصد از پرتفوی بورسی و فرابورسی شرکت را از نظر بهای
تمامشده تشکیل دادهاند و مهمترین سرمایهگذاریهای آن محسوب میشوند.
این موضوع در نمایه  2نشان داده شده است.

٣٤٤,٨٩١,٧٩٧
١٢,٦٥٧
6,870
0/54

0/2471

0/2431

92
0/13

پتروشیمی شازند
توسعه صنایع بهشهر
سرمایهگذاری و توسعه صنایع سیمان
سرمایهگذاری توسعه ملی

ایران ترانسفو

نمایه  .2وزن مهمترین سرمایهگذاریهای بورسی و فرابورسی
وزن مهمترین سرمایهگذاریهای غیربورسی شرکت نیز در نمایه  3نمایش
داده شده است.
0/1494

0/1078

0/0
624

37
0/09

سرمایهگذاری مدیریت سرمایه مدار
صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسعهملی
بینالمللی ساختمان و صنعت ملی
سرمایهگذاری در امالک
صندوق سرمایهگذاری امینآشناایرانیان

نمایه  .3وزن مهمترین سرمایهگذاریهای غیربورسی
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شایان ذکر است ،ارزش خالص داراییهای شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه
ملی «وبانک» بدون لحاظ صرف کنترل شرکتهای سرمایهپذیر محاسبه شده
است .این در حالی است که «وبانک» یک هلدینگ چندرشتهای صنعتی
است که در اکثر شرکتهای سرمایهپذیر خود بهصورت مدیریتی سهامداری
میکند و در صورتیکه در ارزشگذاری سهام پرتفوی سرمایهگذاری این
شرکت بهازای هر کرسی هیأت مدیره  15درصد صرف کنترل در نظر گرفته
شود ،نسبت  P/NAVآن به  39درصد نیز کاهش خواهد یافت.

0/1
028

38
0/05

مازاد ارزش امالک

١١,٣٠٩,٠٧٣

0/58

99
0/07

مازاد ارزش پرتفوی غیربورسی

١٥,٩٠٤,٦٣٦

0/42
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Commercial intelligence

حمیدرضا گلشاهی
مدیر برنامه ریزی و بودجه

سامانههوشتجاری
در مرحله اجرا
وجود سامانه هوش تجاری در هلدینگها باعث میشود که گزارشهای مدیریتی با نزدیکی بیشتر به واقعیت عملکردی شرکتها ،آمادهسازی شوند .در
واقع سامانه هوش تجاری ،امکان تفسیر حجم باالیی از دادهها را با هدف تشخیص ،بهبود یا ایجاد فرصتهای جدید کسب و کار در اختیار مدیران ارشد
سازمانها قرار میدهد.
گروه توسعه ملی از نیمه دوم سال  ،99پیادهسازی فرآیند سامانه هوش تجاری را آغاز کرد و اکنون به مرحله بهرهبرداری از این سامانه در برخی شرکتهای
تابعه رسیده است .در حال حاضر قابلیت ایجاد دسترسیهای مختلف برای افراد و شرکتهای متفاوت به صورتی که هر فردی تنها به دادههای مجاز دسترسی
داشته باشد و همچنین دسترسی به دادهها توسط مدیران برروی بستر اینترنت انجام شده است.
طبعا برای راهاندازی این سامانه ،به ابزارهای متنوعی نیاز است .در مسیر اخذ دادههای خام تا نمایش نتایج ،ابزارهای مورد نیاز به شرح زیر مورد استفاده
یگیرد.
قرار م 
ETL

تحلیلداد هها

نمایشنتایج

()Extract. transform. Load

ذخیر هسازی

دادههای خام

در مرحله آماده سازی و راهاندازی سرور انباره داده ،یکپارچهسازی دادهها و اطالعات شرکتهای سرمایهگذاری در یک پایگاه داده صورت گرفته است.
به همین منظور در ابتدا سرور مرکزی در گروه راهاندازی شده و نرمافزارها و تنظیمات مرتبط با آن انجام شد .پس از آن شاخصهای سرمایهگذاری از
طرف تحلیلگران در شرکتهای سرمایهگذاری مورد استفاده قرار میگیرد و دادههای مناسب و
دقیق از منابع داده مختلف جمعآوری می شود .در مرحله بعد ،کلیه اسکریپتها و کدهای
نرمافزاری و فایلهای اکسل که در شرکتهای سرمایهگذاری مورد استفاده قرار میگیرد،
تجمیع شده و پس از پاالیش ،در تدوین داشبوردهای سرمایهگذاری مورد استفاده قرار
خواهد گرفت .البته جلسات هفتگی با حضور کارشناسان و متخصصان حوزههای
مختلف برگزار میشود که طی این جلسات موارد و پیشرفتهای هر یک
از بخشها ،مورد بحث و بررسی قرار میگیرد .نهایتا در راستای مکانیزه
کردن ،گزارشهای تهیه شده در بخشهای مختلف ،در اولین مرحله
محاسبه  NAVروزانه در دست بررسی و اقدام قرار دارد ،که گزارشهای
مربوط به آن در قالب داشبورد مدیریتی در اختیار مدیریت قرار میگیرد.
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فرزاد طالبی
مدیر امور شرکتها

اصولنظارت
برعملکرد شرکتها
یکی از عوامل هدررفت منابع و عدم دستیابی به اهداف سازمانی فعل یا ترک فعل
است که با استقرار یک سیستم نظارتی علمی و کاربردی در شرکتها میتوان راههای
ایجاد تخلفات و همچنین انحرافات را بسته و یا از میزان و شدت آنها کاست.
ترک فعل
ترک فعل در علم حقوق به معنای جرمی است که بر اساس آن فرد از انجام وظیف ه
قانونی خود خودداری کند .با شرایطی میتوان ترککننده عمل را دارای مسئولیت
کیفری و مستحق مجازات دانست .از مصادیق ترک فعل در بنگاههای اقتصادی
میتوان به عدم دستیابی به تولید ،فروش و سود پیشبینی شده در بودجه ساالنه،
عدم پیشرفت طرحها و پروژههای شرکت مطابق برنامه و نیز عدم شفافیت در ارائه
گزارشهای عملکردی و عدم پاسخگویی به صاحبان سرمایه اشاره کرد .در سالهای
اخیر ،فهرست خسارتهای ملی ناشی از «ترک فعل خسارت بار مدیران» افزایش
یافته است .آتشسوزی عظیم ساختمان پالسکو در اواخر سال  ،۱۳۹۵سیل ویرانگر و
خسارتبار اواخر سال  ۱۳۹۷و نیز ابتدای سال  ،۱۳۹۸آتش سوزی مرکز پزشکی سینا
اطهر در سال  ۱۳۹۹و ...برخی از مصادیق ،خسارتهای زیانباری است که در سطح
ملی و حتی بینالمللی پدید آمده و عامل اصلی آن «ترک فعل ناشی از بیتوجهی» و
عدم رعایت استانداردهای الزم توسط مدیران و اشخاص حقوقی است.
تقلب و تقصیر

با توجه به عدم موفقیت برخی از سازمانها و شرکتها به دلیل ضعف در کارایی

•

•

پیشنهاد
با عنایت به دغدغه سهامداران و مدیران به منظور دستیابی به روشها و مدلهای
مناسب جهت ارتقاء کارایی و اثربخشی کنترلهای داخلی ،تاکنون رویکردهای
زیادی در این خصوص معرفی شده که مطرحترین آن چارچوب کنترل داخلی کوزو
( )COSOاست .از آن جایی که پیادهسازی و استقرار چارچوب مذکور زمانبر و گاهاً
سخت و دشوار است میتوان از مدلهای سادهتری به عنوان ابزاری جهت حسابرسی
عملکرد شرکتها استفاده نمود.
لذا با توجه به کسب تجربه ناشی از بکارگیری از مدل تعالی سازمانی ()EFQMدر
شرکتها به منظور ارزیابی عملکرد آنها و مشاهده همپوشانی قابل مالحظه معیارها
و زیرمعیارهای  EFQMبا چارچوب  COSOو سهولت نسبی و کمهزینه بودن
انجام فرآیند رسیدگی و ارزیابی عملکرد توسط مدل تعالی سازمانی و از طرفی تأمین
الزامها و انتظارات سازمانهای نظارتی و ایجاد زمینههای مساعد جهت ارتقای عملکرد
و بهبود بهرهوری شرکتها پیشنهاد میشود جهت رسیدگی و ارزیابی عملکرد مدیران
و شرکتهای تابعه از مدل تعالی سازمانی استفاده کرد.
بنابراین برای پیشگیری و شناسایی هر گونه ترک فعل ،تقلب و تقصیر باید اقدام به
برطرف کردن ضعفهای کنترل داخلی ،ترویج فرهنگ سازمانی مناسب ،استقرار صحیح
حاکمیت شرکتی ،امکان دستیابی به فنآوری روز و نرمافزارهای تخصصی و همچنین
استفاده از مدلها و استاندارهای علمی و کاربردی از جمله مدل  EFQMنمود.
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ضرورت استقرار حاکمیت شرکتی

•
•
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تقلب با منحرف کردن مسیر منابع شرکت ،خروج منابع و ایجاد فضای ناسالم
میتواند مانع بزرگی در برابر موفقیت یک بنگاه اقتصادی تلقی گردد .از این رو تقلب
در بسیاری از شرکتها حتی با مبالغ بیاهمیت نیز قابل قبول نیست و به شدت نسبت
به آن واکنش نشان داده میشود .کشف یک تقلب مانند دیدن قله کوه یخ در دریاست
اما بدنه اصلی این کوه یخ در زیر آب است و نباید از آن غافل شد .بر اساس مطالعات
انجام شده حدود ۱۵درصد از درآمد بنگاهها نصیب متقلبان میشود .در کشورهای
مشابه ایران ۸۰ ،درصد تقلبها کشف نمیشود و از  ۲۰درصد کشف شده تنها ۵
درصد و شاید کمتر افشا میشود .به طورکلی ،تقلب به سه شکل زیر انجام میشود:
 .1فساد مالی
به عنوان تقلبی تعریف میشود که در آن متقلبان از نفوذ خود در یک تراکنش
مالی به منظورکارپردازی برای منافع شخصی خود یا شخصی دیگر به غلط استفاده
میکنند؛ مانند پذیرش پورسانت و درگیرشدن در تضاد منافع ،رشوهخواری،
دستکاری در قیمتها و معامالت
 .2تقلب در گزارشگری مالی
شامل تحریف عمدی در نتایج صورتهای مالی برای ارائه تصویر نادرست از شرکت
مانند بیشنمایی یا کمنمایی داراییها و هزینهها
 .3سوءاستفاده از داراییها
شامل اختالس دریافتها ،سرقت داراییهای ثابت مشهود یا نامشهود یا پرداخت
وجه نقد از بابت کاال و خدماتی که دریافت نشده

و اثربخشی نظارتها و کنترلهای داخلی و فقدان اثر بخشی راهبری آنها ،ضرورت
ایجاد تغییرات ساختاری به منظور نظارت و کنترل شرکتها مطرح گردید.در واقع
سرمایهگذاران باید این اطمینان را داشته باشند که مدیران شرکتها تا چه میزان
توانایی پاسخگویی در قبال عملکرد خود را دارند .خلق ارزش و استفاده موثر از منابع
نیز به معنای فرصتسازی برای تبدیل ورودیهای سازمان به خروجیهای ارزشمند با
بهینه کردن هزینهها و افزایش در خلق ارزشها است .بر این اساس پیاده سازی یک
نظام راهبردی در سازمانها با هدف مقابله با عملکرد ضعیف مدیران در قبال تمامی
ذینفعان و بازتعریف مجدد اختیارات مدیران اجرایی ،باعث شد که استقرار حاکمیت
شرکتی جزء اولویتهای سازمانها و هلدینگهای اقتصادی قرار گیرد .نظارت دقیق
راهبردی بر عملکرد مدیران ،همراه با تفکیک مدیریت از مالکیت به حفظ حقوق
سرمایهگذاران و همه ذینفعان منجر خواهد شد .چرا که موضوعاتی همچون شفافیت،
پاسخگویی و مسئولیتپذیری از اصول و مبانی حاکمیت شرکتی محسوب میشود.
از تأثیرات استقرار حاکمیت شرکتی که با فلسفه هدایت و نظارت برعملکرد شرکتها
به بهبود ساختارها ،فرآیندها و سیستمهای جاری در یک مجموعه منجر میشود،
میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
خلق فرآیندهای ارزشآفرین درکنار حذف روشهای فاقد ارزش
تهیه و ارائه گزارشهای شفاف و به موقع  .سالمت مالی شرکتها در گرو
شفافیت ،ثبات رویه و کاهش عدمتقارن در صورتهای مالی بهمنظور دست یافتن
به انضباط موثر بهعنوان مبنایی در تصمیمگیری صاحبان سرمایه و ذینفعان است.
رفتار عادالنه در قبال تمام ذینفعان و مسئولیتپذیری در قبال انتظارات و
نیازهای همه آنها با توجه میزان تأثیرگذاری هر یک از آنها بر برنامهها و اقدامات
شرکتها علیرغم وجود تضاد منافع بین سهامداران اصلی و خرد
ایفای نقش در قبال مسئولیتها و تعهدات اجتماعی و نیز رعایت الزامات
زیستمحیطی
آیا سیستمهای کنترلی موجود در سازمانها و شرکتها قابلیت کشف تقلب را
دارند؟
در بعد فنآوری ،مدتهاست سامانههای رایانهای حسابداری و مدیریت را به خدمت
گرفتهایم اما برای نظارت و رسیدگی به این دادههای الکترونیکی از ابزارهای سنتی و
دستی استفاده میکنیم .در این خصوص ما نیاز به سیستمها و نرمافزارهای جدید و
مدرن با کالس جهانی و همچنین افراد متخصص در زمینه ارزیابی ،رسیدگی و کنترل
فرآیندها ،گزارشها و عملیات شرکتها داریم.
نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از تقلب چیست؟
محیط ضد تقلب به زیبایی در واژه فضای اخالقی سازمان تعریف میشود .در صورت
عدم مشاهده دغدغه از سوی مالکان هر بنگاه اقتصادی ،مدیران و اعضاء هیأت مدیره
نسبت به جلوگیری از وقوع تقلب ،مسلماً افراد زیر دست نیز نسبت به وقوع تقلب
بیتفاوت خواهند بود .شواهد این دغدغه از طریق محیط ضد تقلب نشان داده میشود
( اولین بخش از چارچوب  .)COSOمحیطی که شامل سیاستها و فرآیندهایی برای
شناسایی ریسک تقلب باشد.
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هادی عارف
کارشناس ارشد منابع انسانی

کانون ارزیابی و توسعه
ابزارشایستهساالری

Human resource
management

جمالتی همچون «سرمایه انسانی مهمترین منبع ماست»« ،توجه به توسعه نیروی انسانی کلید مزیت رقابتی پایدار است»« ،نیروی انسانی سرمایه است
ن های مدیریتی شده است .در واقع این موضوع تقریباً پذیرفته شده است که سرمایه انسانی میتواند نقشی
نه هزینه» تبدیل به جزء ثابتی از متون و سخنرا 
تعیین کننده و استراتژیک در سازمان ایفا کند و کلید موفقیت سازمانها ،در نحوه مدیریت کردن سرمایه انسانی است .بنابراین در سازمانهای امروزی،
مسأله اصلی این نیست که آیا باید به مدیریت نیروی انسانی به عنوان سرمایهای کلیدی توجه کرد یا نه .مسئله اصلی در چگونگی مدیریت اثربخش منابع
انسانی بهعنوان منبع اصلی و سرمایه ارزشآفرین برای سازمان است .در واقع آنچه سازمانها در مدیریت منابع انسانی به آن نیاز دارند ابزارهایی مطمئن برای
جذب ،ارتقاء ،انگیزش و آموزش و توسعه اثربخش سرمایه انسانی برای رسیدن به اهداف سازمان است .یکی از این ابزارهای علمی و معتبر که راه خود را از
میان جنگل ابزارها و مدلهای گوناگون پیدا کرده و تقریبا تبدیل به یکی از جریانات قوی در مدیریت منابع انسانی کشور شده ،کانون ارزیابی و توسعه است.
شرکت سرمایهگذار گروه توسعه ملی نیز مدتی است استفاده از کانونهای ارزیابی و توسعه را گسترش داده و در غالب پروژه بزرگ «شناسایی و پرورش
استعدادهای رهبری کسب و کار» در مسیر شایستهساالری گامی بزرگ برداشته است .از طریق این پروژه ،از میان مدیران شرکتهای زیرمجموعه ،افراد
مستعد برای عضویت در هیأت مدیره شناسایی شده و همچنین بر پرورش و توسعه شایستگیهای اعضای فعلی هیأت مدیره نیز تاکید میگردد .از جمله این
شایستگیها میتوان به خالقیت ،تفکر انتقادی ،مهارت تصمیمگیری ،قدرت رهبری و استقامت و پشتکار اشاره کرد.
اما کانون ارزیابی و توسعه چیست و در آن چه چیزی رخ میدهد؟ به طور معمول در یک کانون ارزیابی و توسعه ،از طریق ابزارهای متعدد همچون تستهای
شخصیت ،مصاحبه مبتنی بر شایستگی ،ایفای نقش و بحث گروهی شایستگیهای شرکتکنندگان توسط ارزیابان حرفهای مورد سنجش قرار میگیرد .به این
ترتیب کانون ارزیابی و توسعه ،در صورت اجرای علمی و اثربخش ،نسبت به روشهای سنتی سنجش دارای مزایای زیر است:
 .1تکثر ابزارها و ارزیابها :استفاده از ارزیابها و ابزارهای متعدد ،خطا و سوگیری نهفته در ارزیابی تک نفره و تک ابزاره را تا حد زیادی کاهش میدهد.
حالتی را که در آن یک فرد و فقط با استفاده از یک ابزار (مصاحبه) فردی را میسنجد مقایسه کنید با حالتی که چند ارزیاب حرفهای و با استفاده از ابزارهای
مختلف شرکتکنندگان را مورد مشاهده و ارزیابی قرار میدهند.
 .2هدفمندی (روایی) :این اصل به این موضوع اشاره دارد؛ در کانون آن چیزی اندازه گیری می شود که واقعاً بر عملکرد باال در شغل و سازمان موردنظر
تأثیرگذار است .تأکید بر مطالعه دقیق شغل و سازمان ،حساسیت در تدوین مدل شایستگی و استفاده از ابزارهای مرتبط با مشاغل هدف در کانونهای ارزیابی
در راستای این اصل صورت میپذیرد.
 .3تخصصگرایی :در کانون ارزیابی ،ارزیابی و سنجش شایستگی انسانها امری پیش پا افتاده و ساده در نظر گرفته نمیشود که صرفاً با پر کردن چند
فرم بتوان به آن نائل شد .ارزیابی شایستگی انسانها خود تخصصی پیچیده و کمیاب محسوب میشود و فقط از عهده کسانی برمیآید که در زمینه ارزیابی،
تخصص ،تجربه و بینش الزم را داشته باشند .بدین ترتیب در کانونهای ارزیابی تنها ارزیابهای باتجربه و حرفهای و دارای دانش در حوزه شایستگیها،
روانشناسی و روانسنجی اجازه ارزیابی را دارند.
 .4بهبود خودآگاهی :یکی از نتایج کانون ارزیابی گزارش بازخورد است که به شرکتکنندگان ارائه میشود .در این گزارش به صورت تفصیلی وضعیت فرد
در انواع شایستگیها و نقاط قوت و همچنین قابل بهبود فرد مشخص میگردد.
 .5بهبود شایسته ساالری :نتایج کانون ارزیابی ،به عنوان مبنایی برای تصمیمگیری در مورد توسعه شایستگیها و انتصابات و ارتقائات قرار میگیرد و از این
رو میتواند نقش شایانی در تقویت شایسته ساالری در مجموعه ایفا کند.
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گلشاهی
حمیدرضا خلیلی
محسن
مدیر امور اداری و پشتیبانی

کرونا ،دره عمیق
میاناجتماعاتهمکاری
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پاندمی کرونا ،تمامی عرصههای زندگی بشر را عوض کرد .تغییرات ایجاد شده پس از انتقال گسترده این ویروس به قدری زیاد بود که میان شکلی که قبال
میزیستیم و شکل زیستی که اکنون داریم ،دره عمیقی پدیدار شدهاست .این موضوع در محیط اداری نیز خود را به شکل متفاوتی نشان داد و باعث شد نه
تنها دغدغههای بهداشتی و ایمنی همکاران را ارج بنهیم ،بلکه برای تبدیل محیط کار به یک محیط استاندارد نیز روندهای قبلی امور جاری شرکت را عوض
کنیم .پس بر آن شدیم که آیین نامهای تحت عنوان آیین نامه مبارزه با کرونا در مجموعه و بانک پیاده شود.
این آییننامه از امور جاری شرکت تا اتفاقات جدیدالوقوع را پوشش میداد و اگر امروز نگاهی به کارنامه بخش جلوگیری از شیوع این ویروس در میان
همکاران داشته باشیم که رقم کوچکی را نشان میدهد ،بتوانیم بگوییم که راه را تا حد زیادی درست رفتهایم.
جدیترین اتفاقی که در این مسیر برای جلوگیری از شیوع کرونا انجام شد ،آغاز به دورکاری همکاران طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا بود .در واقع
دورکاری در «وبانک» با اعالم ستاد ملی مبارزه با کرونا آغاز شد ،عالوه بر آن به دلیل آنکه ما سیاستهای اجرایی خود را از بانک ملی میگیریم ،با اجرای این
مصوبه از سوی بانک ملی ،ما نیز دورکاری در بسیاری از بخشها را آغاز کردیم.
البته در این مسیر با چالشی مواجه بودیم که به ما اجازه نمیداد تمامی پرسنل و همکاران را دورکار کنیم ،زیرا ماهیت شغلی برخی از گروهها نظیر مسئولین
محترم دفاتر و یا پرسنل زحمتکش بخش خدمات و همکاران محترم واحد نقلیه  ،استوار بر حضور آنها در شرکت است ،با این حال دورکاری از بخشهای
کارشناسی و عملیاتی نظیر سرمایهگذاری و اقتصادی و مالی آغاز شد که منجر به کاهش تعداد افراد حاضر در مجموعه شد و ضمن پیشبرد کار ،در حد توان
خود کاهش حاضرین را نیز انجام دادیم .
فارغ از بحث دورکاری ،شیوع ویروسی که با ضدعفونی مدام محیط و کنترلهای دورهای میتوانست درصد ابتال به آن را کاهش دهد ،ما را بر آن داشت
که از ابتدای این بحران جهانی ،رعایت اصول پروتکل بهداشتی را برای همکاران و برنامه منظم ضدعفونی محیط را به پرسنل بخش خدمات ابالغ کنیم.
ضدعفونیکنندههای فردی و پدالی در تمام طبقات در دسترس همکاران قرار گرفت  .ضدعفونی دربها ،محیط اداری همکاران ،آبدارخانهها و سایر اماکن
حضور پرسنل به صورت مرتب هر روز قبل و بعد از ساعت کاری نیز انجام میشود .در این مدت ناهارخوری تعطیل شده تا از اجتماع پرسنل جلوگیری شود
و سرو غذا به صورت بسته بندی شده در محل کار همکاران محترم صورت گرفت.
در این راستا ،اقداماتی نیز انجام شد که در آغاز هر هفته تعداد ماسک الزم برای هر فرد با کیفیت مناسب به وی تحویل داده شود و در صورت نیاز ،تعداد
بیشتری نیز در اختیار افراد قرار میگرفت .تستهای دورهای از کلیه همکاران شاغل در مجموعه ساختمان شرکت انجام پذیرفته و ادامه خواهد داشت که
خوشبختانه به دلیل رعایت اصول بهداشتی ،نتایج مثبت چندان زیادی از این تستها دریافت نشده است .
همچنین در این مدت هر یک از همکاران و خانواده محترمشان که با مشکالت یا عالمت هایی مواجه شدند ،بالفاصله با هماهنگی واحد اداری نسبت به
انجام تست رایگان در منزل از آنها اقدامات الزم انجام شدهاست و در صورت مثبت بودن جواب تست ارائه امکانات الزم به وی تا زمان بهبودی و منفی شدن
تست  pcrو آنتی بادی صورت میگرفت.
با ابالغ مدیریت بازرسی گروه توسعه ملی ،ما به سامانه آنالین استعالم وضعیت مراجعه کنندگان
به شرکت از طریق کد ملی تجهیز شدیم .به این ترتیب ،افرادی که برای انجام امور
از خارج شرکت وارد میشوند ،ابتدا از طریق کد ملی استعالم آنها گرفته شده
و در صورت تایید عدم کرونا ،میتوانند وارد مجموعه شوند .همچنین
نامههای وارده به شرکت نیز  12ساعت در محفظه مخصوص این
امر میماند و سپس در طبقات توزیع میشود.
خوشحالیم که این اقدامات تاکنون منجر به آن شده که تعداد
انگشت شماری از اعضای خانواده گروه توسعه ملی به کرونا
مبتال شوند که به لطف الهی ،همگی بهبود یافتند .به هر حال
امیدواریم که این بحران همهگیر بشری نیز هر چه زودتر
به پایان برسد تا دوباره بتوانیم محیطی پویا تر و پرانرژیتر
فارغ از این ویروس منحوس برای همکاران محترم فراهم
آوریم .

نشریه داخلی وبانک

شماره  / 4بهار 1400
یادداشت

هادی مشهدی
مدیر مالی

همهتغییراتگزارشگریمالی
در یک نگاه
یکی از عناصر با اهمیت در ارزیابیهای اقتصادی ،ریسک اطالعات
است که با کیفیت اطالعات و گزارشهای مالی مرتبط است .صورتهای
مالی به عنوان مهمترین منابع اطالعاتی برای انعکاس نتایج عملکرد
و وضعیت مالی و جریانهای نقدی واحدهای تجاری شناخته شدهاند.
وجود اطالعات مالی شفاف و قابل سنجش یکی از ارکان اصلی
پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیمگیران اقتصادی
و از ملزومات رشد اقتصادی در بنگاه های اقتصادی است .محیط کنونی
به اطالعات بیشتر و کاملتر و البته قابل اتکا در مورد بنگاههای اقتصادی
و فرآیندهایی که از کیفیت گزارشات مالی پشتیبانی میکنند ،نیاز دارد.
سهامداران فعلی و سرمایهگذاران بالقوه و سایرین در تالش هستند تا
از طریق دستیابی به اطالعات مربوط و قابل اتکا سطح ابهام را کاهش
دهند.
از سوی دیگر به موقع بودن گزارشهای مالی یکی از مهمترین
ارکان کیفیت ارائه اطالعات مالی شرکتهاست .در همین راستا شرکت
سرمایهگذاری گروه توسعه ملی به عنوان یکی از برترین هلدینگهای
چند رشتهای کشور در راستای افزایش شفافیت مالی در سطح گروه
همواره در تالش بوده تا اطالعاتی مربوط و قابل اتکا را کوتاهترین زمان
و به سریعترین شکل ممکن در دسترس استفاده کنندگان قرار دهد.
همچنین این شرکت همواره در رعایت الزامات استانداردهای حسابداری
پیشگام بوده به نحوی که در تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی شرکت
اصلی و گروه حداکثر تالش در راستای رعایت آخرین استانداردهای
حسابداری به کار بسته شدهاست.
استانداردهای حسابداری مصوب شده الزم االجرا
در سالهای  1398و  1399و 1400
یکی از چالشهای مهم پیش روی حرفه حسابداری ،در سالهای 1398
و  ،1399تغییرات استانداردهای حسابداری است .سازمان حسابرسی در
راستای هماهنگی هر چه بیشتر با استانداردهای بینالمللی اقدام به
تغییر و بروزرسانی استانداردهای موجود یا تصویب استانداردهای جدید
کردهاست که نکته قابل تأمل این است که حجم این تغییرات به ناگاه
بسیار زیاد بوده و همراه شدن حسابداران با این تغییرات گاهی سخت
و دشوار خواهد بود.
از ابتدای سال  ۱۳۹۸استانداردهای شماره  ۶با عنوان عملکرد مالی
یهای جاری و بدهیهای
و استاندارد  ۱۴با عنوان «نحوه ارائه دارای 
جاری» از مجموعه استانداردهای ایران حذف شده است .استانداردهای
حسابداری شماره  ۱و  ۲در خصوص «نحوه ارائه صورتهای مالی و
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جریانهای نقدی» تغییر کرده که این تغییرات بسیار عمده بوده به
نحوی که در صورتهای مالی ،شکل«صورت سود و زیان» تغییر کرده
و ارائه «گردش سود انباشته» حذف شده است و صورت مالی اساسی
جدیدی با عنوان «صورت تغییرات در حقوق مالکانه» ایجاد شده یا
«صورت جریان وجه نقد» از  ۵طبقه به  ۳طبقه تبدیل شدهاست.
از سوی دیگر ،استانداردهای شماره  34با عنوان رویههای حسابداری،
تغییر در برآوردهای حسابداری ،اشتباهات و استاندارد شماره  36با
عنوان ابزارهای مالی ،ارائه و استاندارد  37با عنوان ابزارهای مالی و افشاء
به مجموعه استانداردهای ایران اضافه شدهاست.
همچنین از ابتدای سال  1399استاندارد جدید شماره  35با عنوان
مالیات بردرآمد الزامی شده که براین اساس ،شرکتها موظف خواهند
شد ،الزامات آن را رعایت کنند .در خصوص این استانداردها عالوه بر
پیچیدگی مباحث مطرح شده ،تعامل با سازمان امور مالیاتی جهت
اجرای بهتر ضروری خواهد بود.
در کنار این تغییرات ،از ابتدای سال  1400استاندارد شماره  18فعلی،
تهای مالی تلفیقی» حذف و به جای آن استانداردهای
با عنوان «صور 
 18با عنوان «صورت های مالی جداگانه» و استاندارد  39با عنوان
«صورتهای مالی تلفیقی» جایگزین شده است .استاندارد جدید شماره
 20با عنوان «سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای
خاص» جایگزین استاندارد شماره  20فعلی با عنوان «سرمایهگذاری در
واحدهای تجاری وابسته» شده است.
همزمان با این استاندارد شماره  19فعلی با عنوان «ترکیبهای
تجاری» حذف و استاندارد جدید شماره  38با عنوان «ترکیب های
تجاری» جایگزین آن شده ،همچنین استاندارد جدید شماره  40با
عنوان «مشارکتها» جایگزین استاندارد فعلی شماره  23با عنوان
«حسابداری مشارکتهای خاص» شده است .در عین حال استانداردهای
جدید شماره  41با عنوان «افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر»
و شماره  42با عنوان «اندازهگیری ارزش منصفانه» به مجموعه
استانداردهای ایران اضافه شده است.
تغییرات در نحوه ارائه صورتهای مالی از سال ۱۳۹۸
مهمترین تغییرات صورت گرفته در نحوه ارائه صورتهای مالی نسبت
به قبل به شرح زیر است:
نام ترازنامه به صورت وضعیت مالی تغییر کرده است.
ترتیب صورتهای مالی تغییر یافته است ،در صورتهای مالی قبلی
ابتدا ترازنامه و سپس صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع

•
•
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ارائه میشد اما در صورتهای مالی جدید ،صورت وضعیت مالی به عنوان
سومین صورت مالی ارائه میشود.
ارائه گردش سود انباشته طبق استاندارد جدید حذف شدهاست.
صورت تغییرات در حقوق مالکانه برای دوره به عنوان چهارمین
صورت مالی اضافه شدهاست.
در صورتهای مالی قبلی ترازنامه به شکل Tارائه میشد ،در
صورتی که در صورتهای مالی جدید اقالم صورت وضعیت مالی یا
ترازنامه به صورت ستونی زیر هم قرار میگیرند.
در صورتهای مالی قبلی اقالمی که از قدرت نقدشوندگی باالتری
برخوردار هستند در ابتدا گزارش میشدند اما در صورتهای مالی جدید
اقالمی که از قدرت نقد شوندگی کمتری برخوردارند در ردیفهای باالتر
قرار میگیرند .به طوری که در صورتهای مالی جدید ابتدا داراییهای
غیرجاری و سپس داراییهای جاری و در قسمت حقوق مالکانه و
بدهیها ،ابتدا حقوق مالکانه و سپس بدهیهای غیر جاری و در آخر
بدهیهای جاری گزارش میشود.
مالیات بردرآمد در صورت سود و زیان قدیم با عنوان هزینه مالیات
بردرآمد در نظر گرفتهشده است.
صورت جریانهای نقدی از  5طبقه به  3طبقه به شرح زیر تغییر
یافتهاست:
 جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی
 جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
 جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تأمین مالی
در واقع  2طبقه بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین
مالی و مالیات بردرآمد از این صورت حذف شدهاست.

•
•
•
•

•
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نحوه عمل بکارگیری استاندارد حسابداری35
مالیات بردرآمد
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واحدهای تجاری باید از استانداردهای حسابداری به منظور ارائه
صورتهای مالی خود استفاده کنند و از سوی دیگر برای محاسبه مالیات
عملکرد و ارائه اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی ،باید قوانین مالیاتی
رعایت شود که این موضوع باعث به وجود آمدن چالشهایی برای واحد
تجاری میشود.
در خصوص بکارگیری استاندارد حسابداری  ،35با توجه به اینکه هزینه
مالیات بردرآمد در صورت سود و زیان ،براساس استانداردهای حسابداری
شناسایی میشود ،اگر تفاوتهای موقتی بین مبلغ دفتری یک دارایی یا
بدهی در صورت وضعیت مالی و مبنای مالیاتی آن وجود داشته باشد،
تفاوتهای موقتی مشمول مالیات (بدهی مالیات انتقالی) و یا کاهنده
مالیات(دارای مالیات انتقالی) ،ایجاد میشود .واحدهای
تجاری در راستای بهکارگیری این استاندارد به
جهت سهولت عمل ،بهتر است در خصوص
داراییها و بدهیها که تفاوت
موقتی ایجاد میکنند ،اطالعات
بر مبنای هر دو روش (طبق

استانداردهای حسابداری و طبق قوانین مالیاتی) را نگهداری کرده و به
درستی اطالعات خود را ارائه کنند.
با توجه به بررسی استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی کشور،
در موارد زیر بین مبنای حسابداری ( براساس استانداردهای حسابداری)
و مبنای مالیاتی تفاوت وجود دارد و باعث ایجاد دارایی مالیات انتقالی
(بدهی مالیات انتقالی) میشود:
روشهای استهالک متفاوت از قانون مالیاتهای مستقیم
زیان کاهش ارزش داراییها
هزینه مرخصی استفاده نشده کارکنان
تجدید ارزیابی داراییها
زیان مالیاتی استفاده نشده
با توجه به این تغییرات صورت گرفته ،چالش اساسی پیش روی
حسابداران و حسابرسان ،آگاهی کامل از این تغییرات و همراه شده
با استانداردهای جدید است که در این خصوص آموزش ،نقش اساسی
ایفا خواهد کرد .در این راستا شرکت سرمایهگذاریگروهتوسعهملی
نسبت به آموزش موثر پرسنل امور مالی در چارچوب بکارگیری مطلوب
استانداردهای حسابداری جدید اقدام کردهاست.
مهمترین اقدامات انجام شده در شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه
ملی در سال  1399و بهار  1400در راستای افزایش شفافیت مالی
در سطح گروه و ارائه بهموقع صورتهای مالی تلفیقی گروه به شرح
زیر است:
تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی شرکت اصلی و گروه و اخذ
گزارش حسابرسی انتشار عمومی آن و برگزاری مجمع سال 1398
در موعد مقرر علیرغم شیوع ویروس کرونا و تغییرات استانداردهای
حسابداری.
برنامهریزی و هدفگذاری در خصوص دریافت بهموقع صورتهای
مالی سال  1399شرکتها با اعمال آخرین تغییرات استانداردهای
حسابداری از شرکتهای زیر مجموعه با برگزاری جلسات منظم و ارائه
برنامه زمانبندی ارائه صورتهای مالی.
ارسال الکترونیکی اطالعات صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شركت
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي(سهامي عام) مالی  1399در مورخ
 1400/03/19برای بانک ملی ایران(سهامدار عمده) برای اولین بار.
تهیه و انتشار صورتهای مالي تلفيقي حسابرسی نشده گروه
و شركت سرمايهگذاري گروه توسعه ملي(سهامي عام) در تاریخ
 1400/03/26از طریق سامانه کدال.

صورتوضعیتمالیتلفیقیگروهتوسعهملی
مربوط به سال مالی منتهی به 1399/12/30
حسابرسینشده
تمامی ارقام به میلیون ریال است

نشریه داخلی وبانک
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آمار

شرح

1399/12/30

(تجديد ارائه شده) 1389/12/29

(تجدید ارائه شده) 1398/01/01

حقوق مالکانه و بدهیها
حقوق مالکانه
سرمايه

27,250,000

16,250,000

16,250,000

صرف سهام خزانه

4,618,879

807,385

58,567

اندوخته قانونی

5,026,538

3,583,676

1,744,803

اندوخته سرمایهای

13,048,744

17,171,815

15,580,940

ساير اندوختهها

3,735,478

1,660,189

2,006,052

آثار معامالت با منافع فاقد حق کنترل

5,681,200

-

-

تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

2,965,169

2,194,687

941,403

سود انباشته

61,475,566

17,508,652

9,650,362

سهام خزانه

()2,398,653

()1,600,719

()1,451,562

حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

121,402,921

57,575,685

44,780,565

منافع فاقد حق کنترل

66,405,715

31,071,977

24,825,599

جمع حقوق مالکانه

187,808,636

88,647,662

69,606,164

بدهیها
بدهیهای غیرجاری
پرداختنیهای بلندمدت

465,165

1,380,139

1,343,668

تسهیالت مالی بلندمدت

4,991,369

4,245,227

3,746,489

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

6,647,892

4,849,999

2,871,204

جمع بدهیهای غیرجاری

12,104,426

10,475,365

7,961,361

بدهیهای جاری
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پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها

32,933,257

24,209,425

17,538,310

مالیات پرداختنی

8,388,464

4,014,423

3,365,712

سود سهام پرداختنی

10,599,534

12,899,022

12,487,263

تسهیالت مالی

19,286,212

18,912,724

17,256,602

ذخایر

32,590

39,120

22,658

پیشدریافتها

10,497,240

3,906,346

3,368,674

جمع بدهی های جاری

81,737,297

63,981,060

54,039,219

جمع بدهیها

93,841,723

74,456,425

62,000,580

جمع حقوق مالکانه و بدهیها

281,650,359

163,104,087

131,606,744

گزارش
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اگر شرکتهای سهامی عام ناشر در بازار سرمایه را متعالیترین نوع شرکت از لحاظ حاکمیت بر مبنای خرد جمعی
و حفظ حقوق سهامداران بدانیم ،سهامداری و برگزاری مجمع را نیز باید الزم و ملزوم یکدیگر قلمداد کنیم .در تاریخ
بیش از نیم قرن حضور بازار سرمایه در این گود اقتصاد ایران ،هیچگاه مشکل حادی در سطح کشور و به صورت
همهگیر ،پیش نیامده بود که مانع از برگزاری مجامع شود ،اما از اواخر سال  98که شاهد شیوع ویروس کرونا بودیم،
همانند تمام مظاهر زندگی اجتماعی که شکل دیگری به خود گرفت ،برگزاری مجامع شرکتها نیز با چالشها و
مشکالت زیادی مواجه شد .در این زمان بسیاری از مجامع لغو و به زمان دیگری موکول شدند.
نکته مهم این است که شرکتها الزام دارند حداکثر  ۴ماه بعد از پایان سال مالی مجامعشان را برگزار کنند و از
آنجا که پایان سال مالی بیشتر شرکتها آخر اسفند ماه است ،مجمع بیشتر شرکتهای بورسی در اواخر خرداد و تیر
برگزار میشود .اما در تاریخ  ۲۷اسفند  ۹۹ستاد مبارزه با کرونا در ایران با ارسال نامهای به سازمان بورس و اوراق
بهادار ،دستورالعمل برگزاری مجامع را اعالم کرد .به این ترتیب مقرر شد تا برگزاری مجامع شرکتها با رعایت  2شرط
باشد؛ مجامع با حضور  ۵۰درصد سهامدار عمده به اضافه یک سهم باشد و همچنین با حداکثر  ۱۵شخص حقیقی یا
حقوقی قابل برگزاری است .بنابراین سیستمهای آنالین برگزاری مجامع ،جای خود را در این میانه باز کردند و شیوه
های متفاوتی در برگزاری مجامع به وجود آمد.
اما ورود به فضای برگزاری مجامع آنالین ،با خود چالشها و موضوعات عدیده ای را به همراه داشت .مهمترین
مسائل در برگزاری مجامع آنالین نسبت به مجامع حضوری ،رایگیری و احراز هویت است .افرادی که بهصورت
غیرحضوری در مجمع شرکت میکنند ،به دلیلعدم تصویب سازوکارهای حقوقی توسط سازمان بورس امکان رای
دادن را ندارند .با رفع موانع قانونی میتوان سالهای بعد این مجامع را بهصورت غیر حضوری و به نسبت بهتر
از سالهای قبل برگزار کرد .همچنین رویکرد سازمان بورس نیز برگزاری مجامع بهصورت آنالین است که باید
سازوکارهای فنی و قانونی هرچه زودتر فراهم شود.
مساله دیگر در برگزاری مجامع آنالین ،مساله احراز هویت است .به طور معمول هر سهامداری که وارد مجمع

میشود ،برای شناسایی ،کارت شناسایی یا وکالتنامه مشخصی دارد ،البته برای این موضوع هم راهکارهایی شناسایی
شده است .مساله دیگر این است که صحبتها و آراء نباید انکارپذیر باشند ،به این معنی که رای دهنده الکترونیک
رای خود را تغییر دهد و بعد سامانه را مقصر بداند .در مجامع حضوری دست خط و امضاء مشخص است .به نظر
میرسد این چالشها مهمترین چالشهایی است که نهاد ناظر در برگزاری مجامع الکترونیک دارند ،اما توسعه آن
به افراد در نقاط مختلف بدون نیاز به حضور فیزیکی این امکان را فراهم میکند تا از طریق موبایل بتواند در مجمع
حضور داشته رای خود را ثبت کند.
البته اکنون سامانههایی طراحی شده که با استفاده از ظرفیتهای ارتباط دیجیتالی این مسیر را تسهیل میکند و
موضوع قانونی که برای تشکیل مجامع باید حداقل بیش از نیمی از سهامداران شرکت حضور داشتهباشند ،از طریق
سیستم های آنالین پیشرفته حل شده است .امید میرود با توسعه بستر فناوری اطالعات ،مسائل احراز هویت و ثبت
رای در سال های آتی حل شود و شاهد مشارکت سهامداران خرد در تصمیمات حیاتی شرکتها باشیم.

خانوادهگروهتوسعهملی

نشریه داخلی وبانک

شماره  / 4بهار 1400

هلدینگ :وبانک

گزارش

سپرده گذاری مرکز اوراق بهادارو تسویه وجوه

کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان

تاریخ برگزاری مجمع1400/03/08 :
سرمایه (میلیون ریال)147,270 :

تاریخ برگزاری مجمع1400/02/20 :
سرمایه

3,500,000 :

(میلیون ریال)

کشت وصنعت ودامپروری پارس

تاریخ برگزاری مجمع1400/01/30 :
325,340 :

سرمایه

(میلیون ریال)

میزان سود(زیان) سال مالی( 99میلیون ریال):
-42,231

میزان سود(زیان) سال مالی( 99میلیون ریال):
9,033,921

میزان سود(زیان) سال مالی( 99میلیون ریال):
934,696

Dps
1398 1399
14
0

Dps
1398 1399
180
520

Dps
1398 1399
1,000 575

Eps
1398 1399
132 -287
(ریال)

(ریال)

صنایع پتروشیمی بینالملل قشم

Eps
1398 1399
480 2,581
(ریال)

(ریال)

سرمایه گذاری بوعلی

Eps
1398 1399
1,894 2,873

(ریال)

(ریال)

خدمات مدیریت سرمایه مدار

تاریخ برگزاری مجمع1400/03/11 :

تاریخ برگزاری مجمع1400/02/27 :

تاریخ برگزاری مجمع1400/02/18 :

میزان سود(زیان) سال مالی( 99میلیون ریال):
85,276

میزان سود(زیان) سال مالی( 99میلیون ریال):
6,250,463

میزان سود(زیان) سال مالی( 99میلیون ریال):
8,022,312

(Dpsریال)
1398 1399
0
0

(Dpsریال)
1398 1399
70 1,850

(Dpsریال)
1398 1399
800 2,200

سرمایه (میلیون ریال)- :

(Epsریال)
1398 1399
65
72

شرکت تأمین سرمایه نوین

سرمایه (میلیون ریال)6,000,000 :

(Epsریال)
1398 1399
366 2,083

توسعه بین الملل تجارت ملی

تاریخ برگزاری مجمع1400/03/11 :
سرمایه (میلیون ریال)15,000,000 :

(Epsریال)
1398 1399
877 3,488

دوده صنعتی پارس

تاریخ برگزاری مجمع1400/02/28 :
سرمایه

سرمایه (میلیون ریال)2,300,000 :

124,000 :

(میلیون ریال)

تاریخ برگزاری مجمع1400/02/18 :
سرمایه

474,522 :

(میلیون ریال)

میزان سود(زیان) سال مالی( 99میلیون ریال):
12,502,358

میزان سود(زیان) سال مالی( 99میلیون ریال):
3,442

میزان سود(زیان) سال مالی( 99میلیون ریال):
671,101

Dps
1398 1399
750
84

Dps
1398 1399
15
3

Dps
1398 1399
710 1,300

Eps
1398 1399
786 1,389
(ریال)

(ریال)

شرکت سیمرغ

Eps
1398 1399
89
28
(ریال)

(ریال)

توسعه کشت و صنعت ملی

تاریخ برگزاری مجمع1400/03/18 :
سرمایه (میلیون ریال)1,300,000 :

(ریال)

بین الملل ساختمان و صنعت ملی

تاریخ برگزاری مجمع1400/02/28 :
سرمایه

Eps
1398 1399
738 1,414

(ریال)

50،000 :

(میلیون ریال)

تاریخ برگزاری مجمع1400/02/18 :
سرمایه

2,000,000 :

(میلیون ریال)

میزان سود(زیان) سال مالی( 99میلیون ریال):
1,395,227

میزان سود(زیان) سال مالی( 99میلیون ریال):
178,870

میزان سود(زیان) سال مالی( 99میلیون ریال):
125,681

Dps
1398 1399
124
214

Dps
1398 1399
500
500

Dps
1398 1399
200
10

Eps
1398 1399
355 1,072
(ریال)

(ریال)

Eps
1398 1399
1,983 3,577
(ریال)

(ریال)

سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

تاریخ برگزاری مجمع1400/03/05 :
سرمایه (میلیون ریال)6,000,000 :
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Eps
1398 1399
571
63
(ریال)

(ریال)

مدیریت توسعه نگاه پویا

تاریخ برگزاری مجمع1400/02/19 :
سرمایه

5,000 :

(میلیون ریال)

میزان سود(زیان) سال مالی( 99میلیون ریال):
6,379,804

میزان سود(زیان) سال مالی( 99میلیون ریال):
-43,374

Dps
1398 1399
410
600

Dps
1398 1399
0
0

Eps
1398 1399
397 1,063
(ریال)

(ریال)

Eps
1398 1399
-1,344 -8,675
(ریال)

(ریال)

گزارش

هلدینگ :مدیریت صنعت شوینده
گلتاش

هلدینگ :سیدکو
هلدینگ :وبهشهر

سرمایه (میلیون ریال)500,000 :

میزان سود(زیان) سال مالی( 99میلیون ریال):
525,005
(Dpsریال)
1398 1399
400
400

میزان سود(زیان) سال مالی( 99میلیون ریال):
1,226,397
(Epsریال)
1398 1399
795 1,237

(Dpsریال)
1398 1399
450 1,100

سرمایه (میلیون ریال)840,000 :

میزان سود(زیان) سال مالی( 99میلیون ریال):
295,877
(Dpsریال)
1398 1399
150
36

Dps
1398 1399
520 1,200
(ریال)

سرمایه (میلیون ریال)1,000,000 :

Dps
1398 1399
1,650 1,900

Eps
1398 1399
2,615 2,819

Dps
1398 1399
1,000 1,500
(ریال)

پاکسان
سرمایه (میلیون ریال)1,080,000 :

سیمان مازندران

میزان سود(زیان) سال مالی99
1,930,886
Eps
1398 1399
470 1,175
(ریال)

میزان سود(زیان) سال مالی( 99میلیون ریال):
2,321,164

100,000 :

(میلیون ریال)

تاریخ برگزاری مجمع1399/12/19 :
میزان سود(زیان) سال مالی( 99میلیون ریال):
2,678,508

سرمایه (میلیون ریال)1,644,000 :

تاریخ برگزاری مجمع1400/01/25 :

تاریخ برگزاری مجمع1399/12/09 :

(ریال)

تاریخ برگزاری مجمع1399/12/25 :

شوینده بهشهر

Dps
1398 1399
1,100 1,250
(ریال)

میزان سود(زیان) سال مالی( 99میلیون ریال):
281,914

میزان سود(زیان) سال مالی( 99میلیون ریال):
2,680,596
Eps
1398 1399
1,203 2,978

Eps
1398 1399
1,863 2,480
(ریال)

:

(میلیون ریال)

Dps
1398 1399
1,000 1,250
(ریال)

Dps
1398 1399
230
710
(ریال)

سیمان شمال
تاریخ برگزاری مجمع1399/12/26 :
سرمایه (میلیون ریال)1,290,085 :

تاریخ برگزاری مجمع1400/03/11 :
سرمایه (میلیون ریال)15,000,000 :

Eps
1398 1399
786 1,389

Eps
1398 1399
447
716
(ریال)

میزان سود(زیان) سال مالی( 99میلیون ریال):
12,502,358
(ریال)

میزان سود(زیان) سال مالی( 99میلیون ریال):
904,827

Dps
1398 1399
750
84

Dps
1398 1399
296
420
(ریال)

(ریال)
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(ریال)

تأمین سرمایه نوین

:

(میلیون ریال)

ساینا
سرمایه

ساروج بوشهر

(ریال)

Eps
1398 1399
1,768 2,056
(ریال)

سرمایه (میلیون ریال)1,340,000 :

تاریخ برگزاری مجمع1400/01/21 :

Eps
1398 1399
1,850 2,321

میزان سود(زیان) سال مالی99
2,055,676

تاریخ برگزاری مجمع1399/12/24 :

مارگارین

(ریال)

سیمان کرمان
سرمایه (میلیون ریال)991,440 :

تاریخ برگزاری مجمع1400/01/19 :

(Epsریال)
1398 1399
768
352

سرمایه (میلیون ریال)1,000,000 :

تاریخ برگزاری مجمع1399/12/24 :

بهپاک

(Epsریال)
1398 1399
807 1,050

تاریخ برگزاری مجمع1399/11/28 :

نشریه داخلی وبانک

شماره  / 4بهار 1400
گزارش

کارنامه وبانک
1

توانیم
کنیم ،می
خالصه
جمله
جمله یک
یک را در
در ملی
توسعه
توسعهگروه
گروه بزرگ
بزرگخانواده
خانوادهمتعدد
دستاوردهای
اگر بخواهیم اگر بخواهیم
که سود خالص «وبانک» بیش از
بگوییم
می توانیم
خبریکنیم،
خالصه
خبری
ملی را
دستاوردهای متعدد
کرد.که سود خالص «وبانک» بیش از  2.5برابر رشد کرد.
بگوییم
 2.5برابر رشد

سود خالص گروه  42,000میلیارد ریال

برآورد اولیه سال مالی منتهی به1399/12/30

سود خالص گروه  16,298میلیارد ریال

سال مالی منتهی به 1398/12/29

2

2

این دستاورد ،رابطه مستقیم با میزان تولید شرکت های تولیدی خانواده گروه توسعه ملی دارد که
گروه توسعه ملی دارد که عملکرد آنها نشان
خانواده
سالتولیدی
شرکت های
رشدتولید
ازمیزان
مستقیم با
دارد.
1399
تولید در
رابطه نشان
دستاورد ،آنها
اینعملکرد

از رشد تولید در سال  1399دارد.

1،535،893
1،918،814

529،479

555،396

غذایی

+%5

330،902
358،370

سایر

+%8

11،195،233
12،251،670

239،436
265،973

سیمان ،آهک و گچ

+%9

سال 1398
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3

461،070
538،406

شوینده و بهداشتی

+%11

سال 1399

پخش و بازرگانی

+%17

پتروشیمیایی

+%25

گزارش

3

سود خالص تولیدی و بازرگانی تابعه (میلیارد ریال)

شرکتهای تولیدی و بازرگانی گروه توسعه
سال به میزان 54.263
سالر1399
ملی در
ملی د
گانی گروه توسعه
حاصل کردند .این در
سود
ریال
میلیارد
 54میلیارد ریال سود حاصل
حالی است که سود حاصل شده در سال
که سود حاصل شده در سال
گذشته حدود  26،766میلیارد ریال
ترتیبسود
ترتیب
سود سال  1399در
بدینبدین
ارد ریال بود .بود.
به بازرگانی نسبت به
تولیدی و
شرکت
هاینسبت
بازرگانی
ی تولیدی و
رشد بیش از  2برابری مواجه
با
قبل
سال
برابری مواجه بودهاست.
بود هاست.

60،000

54،263

50،000
+103%

40،000

26،766

30،000
20،000
10،000
0

1399

ستاره های سودآوری گروه توسعه ملی

1398

ستاره های سودآوری گروه توسعهملی

هلدینگسیمانبارشد 2.4برابروشرکتپتروشیمیشازندبارشد 3.08برابرنسبتبهسالقبللدرجایگلاههلاینخسلت
رشدسودآوریشرکتهایتابعهگروهقرارداشتهاند.

4

تهای
سودآوری شرک
صلنعتنخست رشد
جایگاههای
قبل در
2.38سال
نسبت به
سیمان 3.08 ،برابر
شازند با رشد
دربرابر و شرکت پتروشیمی
2.4
هلدینگ سیمان با رشد
برابلر
پتروشلیمی1.98
ودر
برابر
آهکوگچ
دورهمشابهدرصنعت
متوسطرشدسودخالص
تابعه گروه قرار داشتهاند.
بودهاست
متوسط.رشد سود خالص در دوره مشابه در صنعت سیمان ،آهک و گچ  2.38برابر و در صنعت پتروشیمی  1.98برابر بوده است.
سود خالص پتروشیمی (میلیون ریال)

سود خالص سیمان ،آهک و گچ (میلیون ریال)
41،706

691،154
+98%
34،241
+208%

348،553

11،099

1398
شازند

صنعت

17،506
11،519

+140%

1399

4،797

1398
سیدکو

صنعت
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نشریه داخلی وبانک

شماره  / 4بهار 1400
گزارش

مجموع سود حاصل از فروش سرمایهگذاریها برای گروه و شرکتهای سرمایهگذاری زیرمجموعه در سال  1399مبلغ  29.580میلیارد ریال بوده
است.
داشته
ریال)
میلیارد
مبلغ
سرمای(ه به
برابری
رشداز 3
سودقبل
مجموعسال
که تقریبا نسبت به دوره مشابه
زیرمجموعه در سال  1399مبلغ  29.580میلیارد ريال
گذاری
سرمایه
تهای
 10.213و شرک
ها برای گروه
گذاری
فروش
حاصل
بوده که تقریبا نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد  3برابری ( به مبلغ  10.213میلیارد ریال) داشته است.

5

سال 1399

سال 1398

12،000

۱۰,۶۸۷

10،000

۷,۵۵۹

۷,۲۰۱

8،000

۵,۰۰۸

۴,۵۶۴

۲,۴۴۸

۱,۶۶۴

۱,۲۹۳
سرمایهگذاری گروه صنایع بهشهر

خدمات مدیریت سرمایه مدار

6،000
4،000
2،000

شرکت سرمایهگذاری توسعه ملی

شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی

0

6

حجم صادرات

6

38

نمی توان نقش افزایش صادرات را در این دستاورد بزرگ کم اهمیت
دانست .مجموع صادرات شرکتهای گروه توسعه ملی در سال 1399
بیش از  10میلیون تن بود ه که در این میان بیشترین حجم صادرات
مربوط به صنایع سیمان و محصوالت شیمیایی است.
میزان درآمدهای ارزی شرکتهای گروه از این محل بالغ بر 540
میلیون دالر بوده است.

شرکتهای پتروشیمی شازند و سیمان ساروج بوشهر طی دوره مورد
بررسی بیشترین حجم صادرات را داشتهاند ،نوع تحویل تناژی صادرات
به صورت  FOB/FCAدر بنادر کنگان و امام خمینی به میزان 93.20
درصد از تحویل کل ،بود .در این بین تحویل صادراتی شرکتهای
شوینده ،بهداشتی و غذایی همگی به صورت درب کارخانه ( )EXWو
توسط واسطه گران صادراتی بودهاست.

گزارش

«وبانک»
مبلغ در
سرمایه
افزایش
هزار
27,250
لایر به
تاریخچهمیلیارد
ع فوقالعاده مورخ  ،1399/07/06سرمایه وبانک از مبلغ  16,250هزار

7

با افزایش سرمایۀ  68درصدی از محل اندوخته در مجمع فوقالعاده مورخ  ،1399/07/06سرمایه وبانک از مبلغ
 16,250هزار میلیارد ریال به مبلغ  27,250هزار میلیارد ريال رسیده است.

تاریخچه افزایش سرمایه در «وبانک»

با افزایش سرمایۀ  68درصدی از محل اندوخته در مجمع فوقالعاده مورخ  ،1399/07/06سرمایه وبانک ا
میلیارد لایر رسیده است.
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نشریه داخلی وبانک

شماره  / 4بهار 1400
گزارش

به مناسبت روز جهانی ارتباطات برگزار شد

گردهامییمدیرانروابطعمومیگروهتوسعهملی

به مناسبت روز روابط عمومی ،مدیران روابط عمومی شرکت ها و هلدینگهای گروه توسعه ملی
گرد هم آمدند.
ی گرو ه توسعهملی ،به مناسبت روز جهانی روابط
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایهگذار 
عمومی ،مدیران روابط عمومی هلدینگها و شرکتهای گروه توسعه ملی در دیدار دوستانهای با
مدیرعامل و جانشین مدیرعامل «وبانک» در محل این شرکت گردهم آمدند.
در این دیدار که با رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی انجام شد ،در ابتدا امیرتقی خان تجریشی ،مدیرعامل
شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی به بیان اهمیت جایگاه و کارکرد روابط عمومی پرداخت و ضمن تقدیر از مدیران و
کارشناسان روابط عمومی در خانواده گروه توسعه ملی ،اظهار کرد :نقش بی بدیل روابط عمومیها در جایگاه رفیع اطالعرسانی
غیر قابل انکار است و میتوان گفت یکی از اساسیترین و البته سختترین ردیف مشاغل را دارند .این موضوع در شرکتهای
زیرمجموعه ما که بورسی هستند و سهام آنها در بازار سرمایه منتشر شده است ،سختتر میشود ،زیرا به صورت معمول
حساسیت بر اخبار شرکتهایی که سهام آنها در دست سهامداران خرد است ،بیشتر میشود .به همین دلیل شفافیت در
اطالعرسانی اهمیت باالیی در هلدینگ چندرشتهای گروه توسعه ملی دارد.
در ادامه سیامک ظاهری ،جانشین مدیرعامل و معاون مالی و اداری شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی به بیان نقش
پررنگ روابط عمومی در تحکیم ساختارهای خانواده گروه توسعه ملی پرداخت و گفت :در بسیاری از مقاطع کاری در هلدینگها،
روابط عمومی به عنوان نهایی کننده عملیاتی به شمار میرود که انجام آن برای تداوم کارها ضروری است .همچنین نقشی که
روابط عمومیهای هلدینگ در راستای شفافسازی عملکرد نزد افکار عمومی و بهسازی ارتباطات درون سازمانی و برونسازمانی
دارد ،قابل تقدیر است که همکاران ما در روابط عمومیهای هلدینگ اصلی و شرکتهای وابسته به خوبی این ماموریت را انجام
میدهند.
سپس مجید حیدری ،مدیرروابط عمومی گروه توسعه ملی به بیان صحبتهایی در خصوص نوع فعالیت و اهمیت دقت و
شفافیت در روابط عمومیها با تاکید بر برنامه محوری پرداخت و به موضوع ایجاد رسانه تصویری در گروه توسعه ملی با تکیه بر
ساخت برنامههای آموزشی ،تاریخ شفاهی ،تحلیلی و خبری مربوط به این شرکت با هدف افزایش نقش شفاف سازی عملکرد
گروه از طریق روابط عمومیها و کمک به توسعه کارایی در بازار سرمایه اشاره کرد.
حیدری همچنین ادامه داد :روابط عمومیهای گروه توسعه ملی به هم افزایی سازمانی در خانواده گروه توسعه ملی برای
افزایش بهرهوری گروه نیاز دارند .به همین منظور به مناسبت هفته روابط عمومی ،نشستهای هماندیشی روابط عمومی گروه
به صورت متناوب برگزار خواهیم کرد تا بتوانیم از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کنیم.
در این جلسه مدیران روابط عمومی هلدینگ توسعه صنایع بهشهر ،شرکت پتروشیمی شازند ،شرکت سرمایهگذاری توسعه
صنایع سیمان ،هلدینگ توسعه نگاه پویا ،شرکت سرمایهگذاری توسعه ملی ،شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس و
شرکت سرمایهگذاری مدیریت سرمایه مدار به گفت و شنودهایی در خصوص جایگاه روابط عمومی و فرآیندهایی که میتواند به
بهسازی نقش روابط عمومی در هلدینگ های چند رشته منجر شود ،پرداختند.
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نشریه داخلی وبانک

شماره  / 4بهار 1400

ایران ترانسفو با سابقه  50سال تجربه در صنعت تولید
ترانسفورماتور ،به عنوان تولید کننده پیشرو این صنعت

در خاورمیانه شناخته میشود و توانسته با تکیه بر دانش

و مهارت مهندســان و کارگران خدوم خود ،بیشترین
میزان سهم بازار ترانسفورماتورهای داخلی را به دست

کیفیت باال و قیمت تمام شــده مناسب ،هدفی است
که ایران ترانسفو برای افزایش سهم بازار خود در نظر

گرفته و در مسیر دستیابی به این هدف ،بهبود عملکرد

خطوط تولید و اصالح ساختار مالی را از سال  99کلید
زده است.
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آورد و در صادرات نیز پیشــرو باشد .تولید محصول با

مدیرعامل شرکت ایران ترانسفو:
نشریه داخلی وبانک

شماره  / 4بهار 1400
گفتوگو

با اصالح ساختار مالی ،منافع بلندمدت
برای سهامداران ایجاد میکنیم
شرکت ایران ترانسفو را میتوان شناسنامه زیرساختی صنعت
برق در ایران عنوان کرد .شرکتی که با  50سال سابقه در تولید
ترانسفورماتورهاي توزيع ،ترانسفورماتورهاي فوق توزیع و قدرت،
ترانسفورماتورهایمتناسببانیازصنعت،تجهيزاتترانسفورماتور
و همچنین انواع پستها ،سنگرهای تولید زیرساختهای این
بخش صنعتی را همواره حفظ کرده است .نگاهی به وضعیت فعلی
این شرکت که سهم عمده بازار داخلی تولید و فروش را دارد،
نشان میدهد که در جهت توسعه تولید و سودآوری کارنامه قابل
قبولی دارد و ضمن تقویت این بخش ،عرضه سهام چند شرکت
زیرمجموعه خود شامل شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان،
شرکت ایران ترانسفو ری و شرکت عایقهای الکتریکی پارس را
در دستور کار دارد .البته اشاره به برنامههایی نظیر افزایش سرمایه
به منظور اصالح ساختار مالی خود و برخی از زیرمجموعهها ،تهاتر
بدهی با بانکها و دولت ،تجهیز و نوسازی ماشین آالت و خطوط
تولید توسعه بازار صادراتی منطقهای و فرا قارهای شرکت گواه آن
است که این شرکت به توسعه تولید و سودآوری ،فراتر از رشد
کمی آن میاندیشد .مصاحبهای که با بهزاد ظهیری ،مدیرعامل
ایران ترانسفو داشتیم ،به بیانی گویا وضع حال و آینده این شرکت
را شرح میدهد .

در حال حاضر گروه
صنعتیایرانترانسفو
بیش از  85درصد بازار
فروش داخل را در
اختیار دارد
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شرکت ایران ترانسفو در سال  1399که با نام جهش تولید نامگذاری
شده بود ،چه اقداماتی در راستای توسعه ظرفیت های تولیدی خود انجام
داد؟
شیوع ویروس منحوس کرونا از زمستان سال  1398از یک سو و از طرفی
تشدید تحریمهای ظالمانه کشورهای غربی ،شرکتهای تولیدی را با یک چالش
جدی مواجه کرد .با این حال در سال  1399علیرغم مشکالت مذکور ،شرکت
ایران ترانسفو در جهت جهش تولید گامهای عملی بزرگی برداشت که آمار و
اطالعات منتشر شده حاکی از این ادعاست .نگاه اجمالی به شاخصههای آمارهای
عملکردی این شرکت ،نشان دهنده افزایش  6درصدی تولید همگن شده نسبت
به سال  ،1398انتخاب به عنوان یکی از  7شرکت برتر معرفی شده در کشور
برای ارتباط مستقیم با مقام معظم رهبری ،فروش بیش از  20.000میلیارد
ریال ترانسفورماتور برای شرکت اصلی و رشد  129درصدی آن نسبت به سال
و نهایتا کسب سود خالص حدودا ً  700میلیارد تومانی که نسبت به سال 1398
به میزان  80درصد رشد داشته است .همچنین افتتاح بزرگترین آزمایشگاه فشار
قوی ترانسفورماتورهای قدرت ،نوسازی خطوط تولید با راه اندازی خط برش ورق
هسته و خط رنگ مکانیزه و سایر ماشینآالت تولیدی با منابع داخلی را در کشور
انجام دادیم .به تولید ابرترانسفورماتورهای قدرت  385و  400مگاولت آمپر و
ترانسفورماتورهای ویژه و راکتور دتیوند و ترانسفورماتورهای با رادمان باال و هوشمند
روی آوردیم که برای اولین بار در ایران انجام میشد .در این شرایط ،بر خالف
بسیاری از بنگاههای اقتصادی ،نه تنها تعدیل نیرو نداشتیم ،بلکه استخدام 400
نیروی متخصص را انجام دادیم .همچنین افزایش سرمایه  871درصدی شرکت
از محل مازاد تجدید ارزیابی زمین(برای اولین بار از بدو تاسیس) و سود انباشته
صورت گرفت.
در راستای فعالیتهای انجام شده در مورد مذکور ،کارنامه افزایش
ظرفیت کمی و میزان افزایش کیفی تولید محصوالت ایران ترانسفو را
چطور ارزیابی میکنید؟
میتوان به جرات گفت که برگ برنده گروه صنعتی ایران ترانسفو ،کیفیت
باالی محصوالت تولیدی این شرکت است .توجه به هزینههای گارانتی محصوالت
با اینکه به همراه هزینههای نصب و راه اندازی در صورتهای مالی افشاء شده
مبلغی معادل با  0.07درصد فروش در سال  99را نشان میدهد ،به وضوح به
سطح کیفیت باالی محصوالت تولیدی این شرکت پی میبریم .الزم به تاکید است
حتی کیفیت محصوالت جدید تولیدی که برای اولین بار در کشور و منطقه در
گروه صنعتی ایران ترانسفو تولید میشود ،قابل رقابت با شرکتهای تولید کننده
اروپایی و آسیای شرقی از جمله ژاپن و کره است و از همه مهمتر رکورد دیگری
که در کیفیت تولید شرکت ایران ترانسفو در سال  1399رقم خورد ،تولید و تست
موفق کلیه محصوالت ،بدون کوچکترین ایراد است که در طی  54سال فعالیت این
شرکت ،بیسابقه بوده است .این اتفاق حتی رکورد تولیدکنندگان خارجی پیشتاز
در این صنعت همانند شرکت زیمنس را پشت سر گذاشت.
شرکت ایران ترانسفو به منظور افزایش بهرهوری سرمایه انسانی چه
استراتژیهایی را مد نظر دارد؟
نگاهی به اقدامات این شرکت در  2سال اخیر ،نشان می دهد با برنامهریزیهای
انجام گرفته در جهت توسعه فعالیت ،آموزش و جایگزین بازنشستگان با جذب
نیروی انسانی متخصص به تعداد  1020نفر انجام پذیرفته است که آزمون
استخدامی  350نفر از آنها در سال  1399برای شرکت اصلی برگزار شد و هم اینک
در حال آموزش برای شروع به کار هستند .ضمناً در سال  1398نیز  200نفر طی
برگزاری آزمون استخدامی و مصاحبه ،گزینش و در شرکت اصلی جذب شدند و
مابقی افراد در  14شرکت زیرمجموعه طی سال  1398و  1399از طریق آزمون یا
مصاحبه ،گزینش و جذب شدهاند .معموال استراتژی شرکت در خصوص بهرهوری
سرمایه انسانی از همان ابتدای استخدام مورد توجه قرار میگیرد ،به طوریکه ورود
منابع انسانی به شرکت با شرایط خاص آزمون و مصاحبه فنی و حرفهای انجام
میپذیرد تا نیروهای دارای قابلیتهای علمی و فنی بهکارگیری شوند و متعاقب
ورود آموزشهای تخصصی نیز متناسب با نوع شغل به پرسنل داده میشود .این
اتفاق منجر شده که افراد شاغل در این شرکت از پایه علمی و عملی مناسبی
برخوردار باشند و نتایج آن در کیفیت تولیدات و جایگاه شرکت در این صنعت
محسوس بوده و بهرهوری حاصل شده ،در سختترین شرایط ،حتی در زمان تحریم
با این نیرویهای متخصص و با انگیزه به فرصت تبدیل شده است.
یکی دیگر از اقدامات شاخص صورت گرفته که موجب امنیت شغلی و ارتقاء

بهرهوری نیروی انسانی در این گروه صنعتی شده ،تبدیل وضعیت نیروهای
پیمانکاری به قرارداد شرکتی بود ه است .به نحوی که در حال حاضر در هیچ کدام
از شرکتهای گروه ایران ترانسفو نیروی پیمانکاری نداریم.
«بترانس» در سال  99و البته ماه های سپری شده سال  1400در بازار
سرمایه چه وضعیتی داشت؟ برنامهای برای اصالح ساختار مالی شرکت مد
نظر قرار دارید که به افزایش جذابیت سهم در بازار منجر شود؟
ضمن توجه به رسالت و موضوع فعالیت شرکت ایران ترانسفو که
مسئولیت تولید ترانسفورماتور را بر عهده دارد و این محصول یکی از مهمترین و
استراتژیکترین تجهیزات صنعت برق محسوب میشود و با توجه به نتایج مالی و
اقتصادی حاصل شده از عملکرد شرکت ،ماموریت صیانت از حقوق ،منافع و منابع
سهامداران بخوبی از طرف شرکت انجام شده است ،اما جای بسی تامل است
علیرغم این عملکرد موفق به دالیل متعدد غیر منطقی ،نماد شرکت ایران ترانسفو
در سال  1399فراز و نشیبهای زیادی را تجربه کرد .متاسفانه برخی سیاستهای
نامتعارف اقتصادی کالن و دخالتهای غیرکارشناسی در بازار سرمایه موجب
شد تجربه تلخ و ناخوشایندی برای سرمایهگذاران خرد به خصوص سهامداران
حقیقی در کلیه شرکتها رقم بخورد و نتایج آن باعث شد که شرکتهای بنیادی
و غیربنیادی در یک فضای معامالتی قرار گیرند که موجب خسران برای سرمایه
گذاران شده است .با این حال از سهامداران عمده درخواست حمایت داریم ،مدیران
شرکت نیز کمافیالسابق تمام تالش خود را جهت حفظ ارزش واقعی شرکت ،چه
از لحاظ اقتصادی و سرمایهگذاری و چه از منظر استراتژیک و ملی مبذول داشته
و انتظار همراهی بیشتر برای حفظ منابع مالی در شرکت برای تجهیز و نوسازی
خطوط تولید ،توسعه فعالیت و بهرهوری داریم.
همچنین استفاده از ظرفیت های افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده
و یا سود انباشته در جهت پیشگیری از خروج نقدینگی ،واگذاری سهام برخی از
شرکتهای زیرمجموعه در بازار سرمایه و استفاده از منابع آن برای ارتقاء و توسعه
فعالیت شرکت ،اقداماتی است که طبعاً موجب ایجاد منافع بلند مدت و ماندگاری
برای سهامداران خواهد شد.
هم اکنون شرکت شما چه میزان سهم بازار داخلی و صادراتی دارد؟
برنامهای برای افزایش این سهم بازار مد نظر دارید؟
در حال حاضر گروه صنعتی ایران ترانسفو بیش از  85درصد بازار فروش
داخل را در اختیار دارد .ظرفیتهای صادراتی برای شرکت ایران ترانسفو بسیار
گسترده و بالقوه است و به جهت کیفیت مطلوب محصوالت اقبال بسیار زیادی از
طرف کشورهای منطقه برای خریداری ترانسفورماتور از گروه صنعتی ایران ترانسفو
وجود دارد و حتی عزم جدی در برخی کشورها برای سرمایه گذاری مشترک با
شرکت ایران ترانسفو در آن کشورها وجود دارد ،اما متاسفانه به خاطر عواقب ناشی
از تحریمها و افزایش ریسک سرمایهگذاری در خارج از کشور ،فعال در حد بررسی
هستند .با این حال هم اکنون از کل فروش شرکت  10درصد آن صادراتی است
و افزایش آن جزء اولویتهای شرکت بوده ،به طوریکه در بودجه عملیاتی سال
 1400پیش بینی شده  17درصد از محصوالت تولیدی گروه صنعتی ایران ترانسفو
صادر شوند.
چه مشکالتی در مسیر تولید ،فروش و صادرات بر سر راه ایران
ترانسفو قرار دارد؟
اولین چالش تولید و فروش ما ،عدم همکاری برخی سازمانها در راستای
سیاستهای اقتصاد مقاومتی و شعار سال است و انتظار داریم برخورد جدی با
موسسات و سازمانهایی که برای حمایت از تولید داخل عزم جدی ندارند ،صورت
بگیرد .پس از آن میتوان به مشکالت نقدینگی مشتریان و تاخیر در وصول مطالبات
شرکت ،عدم وجود قوانين شفاف با ضمانت اجرایی در حمايت از توليد داخلي ،روند
کاهشی بودن نیاز بازار داخلی به دلیل کاهش در بودجههای عمرانی کشور ،رقابتيتر
شدن فضاي بازار با توجه به حضور پررنگتر برخی از رقباي چيني در مناقصات
داخلی و بینالمللی در مناطق آزاد و عدم وجود تعرفه واردات ترانسفورماتور برای
مناطق آزاد و نهایتا مسائل و مشكالت ناشي از تشدید تحريمهای بینالمللی که
سخت شدن شرايط خريد مواد اولیه و كاال را برای شرکت ایجاد کرده است اشاره
کرد .البته مشکالتی شبیه به عدم امکان ارائه ضمانتنامههای بانکی به مشتریان
صادراتی در بسیاری از کشورها به جهات محدودیتهای ناشی از تحریم به قوت
خود باقیست که امیدواریم با اندیشیدن تدابیر الزم و انجام توافقات با کشورهای بازار
هدف در خصوص همکاری با ایران برای تسهیل صادرات گامهای جدی برداشته
شود.

نشریه داخلی وبانک
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معرفیمحصوالتگروهصنعتیایرانترانسفو
گروه ايرانترانسفو به پشتوانه بیش
از نیم قرن تجربه در صنعت تولید
ترانسفورماتور ،به عنوان تولید کننده
پیشرو در خاورمیانه همواره به دنبال ارتقا
کیفیت و تولید محصوالت متنوع همگام با
فناوری روز دنیا است .محصوالت تولیدی
شرکت بخش وسیعی از ترانسفورماتورهاي
كوچك توزيع تا ترانسفورماتورهاي بزرگ
قدرت ،ترانسفورماتورهای خاص متناسب
با نیاز صنعت ،تجهيزات ترانسفورماتور و
همچنین انواع پستها را دربرميگيرد.
انواع ترانسفورماتورهاي قابل ساخت را
برحسب نياز به صورت تكفاز يا سهفاز
به این گروه صنعتی سفارش داده میشود.
ترانسفورماتورهاي تكفاز كه به صورت
بانك ترانسفورماتوري مورد بهرهبرداري
واقع ميشوند ،در مواردي از قبيل
محدوديتهاي وزني و ابعاد حمل ،الزامات
شرايط سايت و مالحظات مربوط به قابليت
اطمينان بر ترانسفورماتورهاي سه فاز
برتري دارند.
هدف اصلی مجموعه ایرانترانسفو جلب
رضایت مشتریان با ارائه بهترین محصول و
خدمات است .دستهبندی انواع محصوالت
ترانسفورماتورهای تولیدی مجموعه بزرگ
ایران ترانسفو شامل موارد زیر میشود:

ترانسفورماتورهاي زمين و کمپکت
وظيفه اصلي ترانسفورماتور زمين ايجاد نقطه نوترال براي سمت با اتصال
مثلث ترانسفورماتورهاي اصلي است.
فازهاي اين ترانسفورماتورها بصورت زيگزاگ متصل شده و ميتواند داراي
سيمپيچ كمكي براي تغذيه داخلي پست نيز باشد .در صورت نياز ميتوان كليد
تنظيم ولتاژ در حالت بيباري نيز در سيمپيچهاي اصلي براي آن در نظر گرفت.
مهمترين عواملي كه بايد در طراحي اين ترانسفورماتورها در نظر گرفت
امپدانس توالي صفر و زمان تحمل اتصال كوتاه است كه هر دو در محصوالت
ايران ترانسفو به دقت در نظر گرفته ميشود .ترانسفورماتور زمینی که دارای
سیمپیچ تغذیه نیز باشد ،ترانسفورماتور کمپکت نامیده میشود.
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ترانسفورماتورهای شبکه
ترانسفورماتورهاي قدرت تکفاز و سه فاز سه سيمپيچه در ترانسفورماتور
شبكه براي مرتبط كردن سه سطح ولتاژ كه غالباً سيمپيچ سوم به عنوان
ثالثيه براي سيمپيچهاي اصلي محسوب ميشود مورد استفاده قرار ميگيرند.
ايران ترانسفو قادر به ساخت اين نوع ترانسفورماتورها در محدوده قابل ساخت
تعريف شده خود است.
شایان ذکر است که بزرگترین ترانسفورماتور تکفاز تولیدی ،صادراتی
شرکت با ردیف ولتاژ  33/132/400کیلو ولت با توان  200مگاولت آمپر در هر
فاز و در مجموع یک بانک ترانسفورماتوری به ظرفیت  600مگاولت آمپر است.
وزن کل هر ترانسفورماتور تکفاز  269تن است.

گزارش

جريان در هاديهاي موازي ،جلوگيري از داغ شدن موضعي و بروز نقاط داغ و
كاركرد پيوسته در وضعيت اتصال كوتاه در شروع مرحله ذوب از اهميت بسيار
بااليي برخوردار است.
ترانسفورماتورهای شیفت فاز

ترانسفورماتورهاي نيروگاهي
ترانسفورماتور بزرگ نيروگاهی معموال به طور مستقيم از طريق شينهها به
ترمينالهايخروجيژنراتورمتصلمیشود.قابليتاطمينانباالوسرویسدهی
پایدار و مالحظات خاص در طراحي به ویژه سیستم خنککنندگی ،از مهمترین
مسائل اين گروه از ترانسفورماتورهاست .ايران ترانسفو يكي از پيشگامان جهاني
توليد ترانسفورماتور ژنراتور براي انواع نيروگاههاي آبي ،حرارتي ،توربين گازي
و هستهاي است.
ترانسفورماتورهای آزمایشگاهی
ايران ترانسفو قادر به طراحي و ساخت انواع ترانسفورماتورهاي مخصوص
تست مورد نياز از قبيل ترانسفورماتورهاي تست اتصال كوتاه واقعي تجهيزات،
ترانسفورماتورهاي مخصوص تستهاي فشار قوي و نيز ترانسفورماتورهاي
پيچيده مورد استفاده در آزمايشگاههاي فشار قوي است.
ترانسفورماتورهای یکسوساز
ترانسفورماتورهاي يكسوساز به عنوان منبع تغذيه مناسب براي مدارهاي
يكسو ساز از نوع نيمههاديها ،غالبا در صنايع الكتروليز و كارخانههاي توليد
فلزاتي از قبيل آلومينيوم ،روي ،مس و  ...كاربرد دارند .ايران ترانسفو انواع
ترانسفورماتورهاي يكسوساز مورد استفاده در يكسوسازهاي  6فاز 12 ،پالسي يا
هر تركيب پيچيده ديگري را توليد کند.
ترانسفورماتورهای موبایل

ترانسفورماتورهای کوره
ويژگيهاي بارز ترانسفورماتورهاي كوره ،جريانهاي بسيار باال در سمت فشار
ضعيف و دوره بارگيري خاص آنهاست .بنابراين در مراحل طراحي و ساخت
درک رفتار جريانهاي باال از قبيل اثرات جريانهاي فوكو ،توزيع يكنواخت

ترانسفورماتورهای خط انتقال
ترانسفورماتورهای خط انتقال که جهت تنظیم تقسیم بار در شبکه و در
یکی از نقاط شبکه مستقر میشوند و با ایجاد یک اختالف فاز قابل تنظیم
باعث پایداری بیشتر شبکه و انتقال قدرت بهینه میشوند را در اصطالح
ترانسفورماتورهای  Phase Shifterمینامند.
ترانسفورماتورهای دو و چند ولتاژ
در برخي موارد نیاز به دو و یا چند سطح ولتاژ متفاوت در سمت اولیه
یا ثانویه ترانسفورماتور است .ايران ترانسفو تاكنون تعداد قابل توجهي از این
محصوالت با مشخصات فنی متفاوت را برای مشتريان مختلف طراحی و تولید
نموده است .
راکتورهای زمین کردن نقطه نوترال
این راکتورها با اتصال به نقطه نوترال يك ترانسفورماتور يا راكتور موازي
(شنت) با افزايش امپدانس مؤثر در حالت اتصال كوتاه تكفاز ،جريان اتصال
كوتاه را محدود كرده و فرآيند وصل مجدد (  )Restorationرا بهبود
ميبخشند.
راكتورهاي سری
راكتورهاي سري يا راكتورهاي محدود كننده جريان به منظور محدود كردن
جريان اتصال كوتاه خطوط انتقال و توزيع و نيز به عنوان تثبيت كننده قوس
جهت بهبود فرآيند ذوب در كارخانههاي بزرگ فوالدسازي به كار ميروند.
راكتورهاي شنت
راكتور شنت يكي از اجزای اصلی در عملكرد موثر خطوط انتقال فشار قوي
طويل است .جبران سازي رأكتانس خازني خطوط انتقال براي جلوگيري
از اضافه ولتاژ كنترل نشده خصوصا در شبكههاي كم بار با طول زياد يا
سيستمهاي كابلي طوالني از وظایف این ادوات است .همچنین بهبود پايداري
و بازدهي انتقال انرژي و كاهش اضافه ولتاژهاي فركانس قدرت از مزاياي اصلي
بكارگيري راكتورهاي شنت به هنگام قطع ناگهاني بار يا بيبار شدن ناگهاني
در شبکه است.
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پست موبايل بهترين گزينه براي برقدار كردن اضطراري بارها با توجه به
عدم نياز به تأسيس يك پست جديد است كه پس از اتمام عمليات ساخت
پست در صورت لزوم ميتوان آن را به آساني به محل ديگري جابجا کرد .ايران
ترانسفو طراحي و ساخت ترانسفورماتورهاي مورد استفاده در پستهاي موبايل
قدرت تا ولتاژ  245KVو قدرت  50MVAرا به انجام رسانده است.

ترانسفورماتورهایی که بنابر درخواست مشتری یک انتقال فاز ثابت به
عنوان مثال  °7.5±جهت کاربردهای یکسوسازی و  ...ساخته میشود را
ترانسفورماتورهای شیفت فاز ( )Phase Shiftingمینامند.

نشریه داخلی وبانک
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نگاهی بر رشکتهای زیرمجموعه ایران ترانسفو
شرکت ترانسفورماتور توزیع زنگان

شرکت بازرگانی ایران ترانسفو
فروش محصوالت گروه صنعتی ایران ترانسفو
شركت بازرگاني ايران ترانسفو در راستاي تسريع و تسهيل رويه فروش
و ارائه خدمات مطلوبتر به مشتريان گروه ايران ترانسفو به عنوان يكي از
شركتهاي تابعه اين گروه در سال  ۱۳۸۳تاسيس شد .در حال حاضر
اين شرکت يكي از بزرگترين شركتهاي بازرگاني در زمينه بازاريابي و
فروش محصوالت برقی و صادرات محصوالت داخلي به حساب میآید و
ارائـه دهنده خدمات مـهندسي مـورد نـيـاز صنـعت برق بهویژه در حوزه
ترانسفورماتور در داخـل و خـارج از كـشـور است.

شرکت ایران ترانسفو ری

تولید کننده انواع ترانسفورماتورهای
روغنی ،هرمتیک و کنسرواتوری و
خشک رزینی
اين شركت در فضایی به مساحت تقریبی
 55هزار مترمربع ،با موضوع توليد و فروش و
پشتيباني انواع ترانسفورماتورهاي توزيع اين
شركت با ظرفيت توليد ساالنه MVA4000
ترانسفورماتورهاي توزيع اعم ازروغني وخشك
رزيني درصد بااليي از نياز صنعت برق كشور به
اين تجهيزات را برطرف کرده و موجب خودكفايي
كشور از واردات اين محصول شده است.

تولید کننده انواع ترانسفورماتورهای روغنی ،هرمتیک و کنسرواتوری
این شرکت به عنوان اولین طراح و تولیدکننده ترانسفورماتور در ایران از سال  1345به عنوان شرکت
سهامی خاص و تحت لیسانس شرکت زیمنس آلمان در شهر ری ،با ظرفیت اولیه  70مگاولت آمپر در
سال آغاز به کار کرد و پس از نیم قرن تالش در جهت رفع نیازهای صنعت برق کشور موفق گردید
با توسعه و افزایش  50درصدی نسبت به گذشته ،كارخانه جدیداالحداث خود را در شهر پرند افتتاح
نموده و ظرفیت تولید ترانسفورماتورهای توزیع خود را ساالنه بالغ بر  22،500دستگاه با مجموع توان
 3،750مگاولت آمپر با حداکثر توان  10،000کیلو ولت آمپر برساند.

شرکت عایقهای الکتریکی پارس
تولید کننده انواع قطعات عایقی
ترانسفورماتور
شرکت عایقهای الکتریکی پارس به عنوان
تنها شرکت داخلی تولید کننده قطعات
عایقی در ایران ،کلیه قطعات عایقی سلولزی
ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت تا ولتاژ 420
کیلو ولت و توان  385مگا ولت آمپر را تولید
و به شرکت های تولید کننده ترانسفورماتور به
عنوان مشتریان تحویل میدهد .این شرکت در
سال  1383تاسیس شده است .

شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن
تولید کننده انواع ترانسفورماتورهای روغنی ،هرمتیک و کنسرواتوری
شرکت ترانسفورماتورسازی کوشکن در سال  1381به صورت شرکت سهامی خاص با مشارکت شرکت
ایران ترانسفو و بخش خصوصی در زمینی به مساحت 34000متر مربع تاسیس گردید.
هدف از تاسیس این شرکت تولید ترانسوفرماتورهای تک فاز شبکه توزیع برق و صنایع تا سطح ولتاژی
 36کیلو ولت بوده که عالوه بر دستیابی سریع به هدف فوق هم اکنون ضمن تولید انواع ترانسفورماتورهای
تا توان 5000کیلو ولت آمپر و ردیف ولتاژ تا  36کیلو ولت مطابق با مشخصات فنی وزارت نیرو در دو ردیف
اصلی ”ABو تلفات خیلی کم ”CCجهت پاسخگویی به نیاز صنایع انواع ترانسفورماتور سفارش خاص
همانند ترانسفورماتور بدون منبع انبساط روغنی و با گاز نیتروژن  ،ترانسفورماتور زمین به همراه تغذیه
داخلی ،ترانسفورماتور یکسوساز ،ترانسفورماتور توزیع با امکان تنظیم ولتاژ بدون قطع بار را تولید کند .

شرکت ترانس قدرت زنجان
تولید سیم الکی ترانسفورماتور
این شرکت با هدف تولید انواع سیم تخت و گرد الکی تاسیس شده که در
حال حاضر در مرحله تجهیز خطوط تولید است .با آغاز به کار این شرکت ،ایران
ترانسفو از خرید این محصول از منابع دیگر بی نیاز خواهد گردید.

شرکت ترانس پست پارس

46

مجری پیادهسازی پست های فوق توزیع و خطوط انتقال نیرو
شركت ترانس پست پارس ( )Trans Post Parsفعاليت خود را از سال  1381در زمينه طراحي ،تأمين تجهيزات ،اجرای
عملیات ساختمانی و نصب ،تست و راه اندازی پستهاي فشار قوي و خطوط انتقال نيرو ،برق رسانی نیروگاهها ،پاالیشگاهها،
صنایع مختلف اعم از نفت ،گاز و پتروشیمی آغاز کرده و امروز به يكي از شركتهاي پيشرو در زمينه پروژههاي كليد در دست
( )Turn Keyتوزیع ،انتقال نيرو و برقرسانی در ايران و كشورهاي خارجی بدل شده است .در واقع تأسیس این شرکت پاسخی
به تقاضای روز افزون در عرصه طراحی ،مهندسی و پیاده سازی پستها و خطوط انتقال نیرو و راهحلی جامع برای انتقال نیرو در
ایران و همچنین حضور شایسته در عرصه بین المللی بوده است.

شرکت مقرهسازی صدف گستر
شرکت خدمات پس از فروش
ارائه دهنده خدمات اجرایی
کارشناسی نصب و راه اندازی
تعمیرات ،نظارت مشاوره و آموزش
شرکت خدمات پس از فروش ایران
ترانسفو در سال  1383تأسیس گردید و
در حال حاضر با استفاده از پرسنل مجرب
و متخصص پاسخگویي كليه نيازهاي
مشتريــــان در زمينه خدمات فني و
مهندسي مرتبط با ترانسفورماتور است و به
خدماتی چون انجام نصب و تستهای پیش
از راهاندازی کلیه ترانسفورماتورهای توزیع،
فوق توزیع ،قدرت ،رآکتور و رکتیفایر ،انجام
تعمیراتاساسیکلیهترانسفورماتورها مطابق
با آخرین استانداردهای بین المللی ،انجام
سرویس و نگهداری و تأمین قطعات کلیه
تپ چنجرهای تنظیم ولتاژ ساخت شرکت
 MRآلمان ،مانیتورینگ ترانسفورماتورها
و انجام کلیه تستهای کیفی روغن ،گاز
کروماتوگرافی ،انجام تستهای الکتریکی،
تخلیه جزئی ( ،PD) ، FRA، FDSو ...
میپردازد.
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تولید کننده انواع مقرههای سرامیکی و بوشینگ
شرکت مقره سازی صدف گستر زنجان در سال  1379تاسیس شد و هم اکنون به یکی از تولیدکنندگان
برجسته مقرههای پرسالنی در ایران تبدیل شده است .این شرکت محدوده وسیعی از محصوالت شامل انواع
مقرههای ولتاژ پایین ،متوسط و قوی را عرضه میکند .مقرههای معرفی شده محصوالت استانداردی هستند که
تمامی نیازهای استاندارد های داخلی ،خارجی و بینالمللی را برآورده میسازند .شرکت مقرهسازی صدف گستر
زنجان دارای گواهینامه استاندارد ISO9001:2015از  DAKKSآلمان است  .این شرکت به منظور تأمين
مقرههاي سراميكي مورد نياز شركتهاي گروه ايران ترانسفو و شركتهاي توزيع برق در زميني به مساحت16200
متر مربع طبق پروانه شماره  118/16298تأسيس و در سال  1378تحت شماره  3430در اداره ثبت شركتهاي
زنجان به ثبت رسيد و اكنون یکی از بزرگترين توليدكنندگان انواع مقرههاي سراميكي در ايران است.

شرکت پاالیش روغنهای صنعتی زنگان
تولید کننده روغن ترانسفورماتور و سایر روغنهای صنعتی
شرکت «پاالیش روغنهای صنعتی زنگان» تولید کننده روغن شرکتهای
ترانسفورماتورسازی های کشور به عنوان یکی از شرکتهای تابعه مجموعه عظیم «ایران
ترانسفو» از سال  1385در استان زنجان با هدف دستیابی به تکنولوژی های روز دنیا و
ارتقاء سطح علمی خود در حوزه روغن ترانسفورماتور ،آغاز به کار کرده است .با توجه
به نقش حائز اهمیت ترانسفورماتور در تأمین صنعت برق و رفع نیاز میهن عزیز ایران به
محصوالت خارجی ،شرکت «پاالیش روغنهای صنعتی زنگان» نقش شایان اهمیتی را در
راستای تأمین روغن صنایع تولید ترانسفورماتور برعهده دارد که در کنار آن خدماتی چون
تصفیه فیزیکی و شیمیایی روغن ترانسفورماتور به درخواست مشتریان ،تولید ماده شیمیایی
زینک دی الکیل دی تیو فسفات با نام تجاری  ZDDPو انجام فعالیتهای آزمایشگاهی
درخصوص روغن ترانسفورماتور به مشتریان خود ارائه میدهد.

شرکت توسعه پستهای ایران ترانسفو
تولید کننده انواع پستهای کمپکت پیشساخته یک طبقه و دو طبقه (کیوسک فلزی) بتنی (نیمهدفنی -تمامدفنی)
پد مانتد ،نیمه روغنی ،تمام روغنی ،یونیت و تابلوهای فشار ضعیف
شركت توسعه پستهاي ايران ترانسفو به عنوان يكي از شركتهاي اقماري گروه صنعتي ايران ترانسفو در سال  1382با هدف توليد تجهيرات
جانبي ترانسفورماتور به صورت گسترده اقدام به مطالعه بازار و شناسايي نيازهاي صنعت برق كرد و بدين ترتيب پا به عرصه طراحي و توليد پستهاي
پيشساخته نهاد .اين شركت در راستاي توسعه و بهينهسازي شبكه توزيع كشور ،با توجه به مصرف روز افزون انرژي و نياز به پستهاي توزيع و
محدوديتهاي موجود در فضاهاي شهري و در نظر گرفتن مزايايي همچون ايجاد ضريب ايمني و كاربري باال ،توجه به زيبايي و مبلمان شهري،
صرفهجويي در فضاي احداث پست (با توجه هزينه بسيار سنگين قيمت زمين در شهرهاي بزرگ) و از طرف ديگر به حداقل رساندن نياز به بازديدهاي
دورهاي متداول  ،اقدام به طراحي و توليد انواع پستهاي پيش ساخته (كمپكت ،دو طبقه ،موبايل ،يونيت و پدمانتد و )...کرده است .

شرکت کارگزاری رسمی بیمه زنجان صبا ترانس
ارائه دهنده خدمات بیمهای
این شرکت در سال  1379تأسیس گردیده و به ارائه مشاوره و خدمات
بیمهای با کاملترین پوشش و با لحاظ حداکثر صرفهجویی و صدور انواع
بیمهنامههای مورد نیاز مشتریان در حداقل زمان ممکن میپردازد.
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ارائه خدمات مهندسی و طراحی ،آموزشی و مشاوره در زمینه صنعت
Wترانسفورماتور و تجهیزات مربوطه
موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران یکی از شرکتهای زیر مجموعه گروه صنعتی ایران
ترانسفو ،با مشارکت شرکت ایران ترانسفو ،دفتر همکاریهای فن آوری و نوآوری ریاست جمهوری
و دانشگاه صنعتی شریف و با بهرهگیری از توان علمی ،فنی و تکنولوژیکی روز ضمن انجام تحقیقات
کاربردی با هدف بهبود کیفیت و توسعه نوآوری در سال  1379پایه گذاری و تأسیس گردیده
است و در حال حاضر دارای سرمایه  10,000,000,000ریال است .مدیریت کارگروههای
تخصصی و رفع مشکالت فنی شرکت ،تامین و بروزرسانی نرمافزارهای فنی مهندسی ،همکاری
مستمر با سایر موسسات تحقیقاتی ترانسفورماتور در سطح بینالملل ،برقراری ارتباط با دانشگاهها
در راستای فعالیتهای پژوهشی شرکت ایران ترانسفو ،برقراری ارتباط با سازمانها و موسسات
مرتبط با صنعت برق ،تهیه و بروزرسانی استانداردهای مورد نیاز شرکت از جمله فعالیتهای این
موسسه بوده و موسسهای توانمند و نوآور را برای فروش دانش فنی و خدمات مهندسی و طراحی
همراه با آموزش و مشاوره در صنعت ترانسفورماتور بوجود آورده است .

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل
سبک ،سنگین و فوق سنگین
شرکت حمل و نقل آشنا راه سما
در سال  1381با هدف ارائه خدمات
حمل و نقل به گروه صنعتی ایران
ترانسفو تأسیس شد  .این شرکت
با تکیه بر اصول مهم ،پایبندی به
کیفیت ،توان باال ،صرفه جویی
در وقت ،کاهش هزینهها ،قابلیت
اطمینان ،انعطاف و مشاوره خدمات
حمل و نقل ،در خدمت مشتریان
گروه صنعتی ایران ترانسفو است.

Tose-e Melli Group Investment Magazine

موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران

شرکت آشنا راه سما
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نگاهی بر عملکرد ایران ترانسفو؛

«برتانس» از پیشبینیها سبقت گرفت
شرکت ایران ترانسفو که در بازار سرمایه با نماد «بترانس» شناخته میشود ،طی  3ماه گذشته ،بیش از  9هزار میلیارد تومان گردش معامالتی در بازار سهام را به خود اختصاص
داده که شامل  57روز معامالتی این سهم میشود .به همین منظور به بررسی عوامل بنیادین عملکرد سهم در سال  1399پرداختیم.
در وهله اول آنچه در عملکرد مالی این شرکت جلب توجه میکند ،فروش داخلی و صادراتی این شرکت در مقایسه با سالهای قبل و همچنین بودجه در نظر گرفته شده است
که در سال  ،1399روند رو به رشدی داشت.

1

2
3
4

5
6
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موضوع مورد بررسی بعدی که اهمیت بسیاری درشناخت روند فعالیت شرکت دارد ،وضعیت سود آوری آن و رشدی است که نسبت به سال قبل
دارد .گزارش های مالی ایران ترانسفو بیان می کند که سود عملیاتی تلفیقی سال  1399مبلغ  13.997میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل از
آن 88 ،درصد رشد داشته است.
همچنین سود خالص تلفیقی مبلغ  10.578میلیارد ریال است که نسبت به سال پیشین یعنی سال  ،1398به میزان  92درصد رشد داشته است.

7

8

9

10
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نشریه داخلی وبانک

شماره  / 4بهار 1400

شرکت پتروشیمی شازند با سبدی متنوع از محصوالت

پلیمری و شیمیایی در سال  1399توانست ضمن کمک
به تولید مــواد اولیه انواع ماســک و پلیمرهای مورد

استفاده صنعت پزشکی ،بهداشــتی و آرایشی ،نقش

بسزایی در کنترل بحران پاندمی کرونا در کشور داشته
باشد .نگین سبز صنعت پتروشیمی استان مرکزی ،در
سال  99طرح جامع تسویه آب و پساب را نیز کلید زد

که در راستای توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی خود
از منابع آبی منطقه نیز محافظت کند.
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شاراک ،پیرشو در تولید و صادرات
شرکت پتروشیمی شازند که با نماد «شاراک» در بازار سهام شناخته
میشود ،طی  3ماه اخیر ،حتی  1روز بدون معامله در بورس تهران
نداشته و طبق آخرین رده بندی ،رتبه  58را در میان شرکتهای حاضر
در بورس تهران به خود اختصاص داد .این شرکت که در  3ماه اخیر،
میانگین ارزش معامالت بالغ بر  59هزار میلیارد تومان داشت ،آگهی
دعوت به مجمع عمومی خود را در روزهای پایانی خرداد ماه منتشر کرد
که مجمع آن در نیمه اول تیرماه برگزار شود.
حال که در آستانه برگزاری مجمع این شرکت هستیم ،بد نیست
نگاهی به وضعیت عملکرد ،فاکتورهای مهم مالی و اتفاقات پیرامون این
شرکتبیاندازیم.
رشد سود 209 ،درصد
طبق صورتهای مالی حسابرسی نشده این شرکت ،سود جامع این
شرکت در سال مالی منتهی به  30اسفند سال  1399به رقمی نزدیک
به  3.5هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به میزان مشابه سال
قبل ،بیش از  2.3هزار میلیارد تومان رشد کرده است .همچنین شرکت
پتروشیمی شازند به ازای هر سهم  424تومان سود در صورتهای مالی
حسابرسی نشده محقق کرده است که نسبت به سال قبل 209 ،درصد
رشد را نشان میدهد.
رشد  57درصدی صادرات
این حجم از جهش در عملکرد مالی شازند ،طبعا حاصل افزایش تولید
و فروشی است که نگاهی گذرا به آمارها ،نشان میدهد این شرکت در
سال  ،99افزایش  68درصدی در فروش داخلی و رشد  57درصدی در
فروش صادراتی خود داشته است.
واضح است که رشد صادراتی در هر شرکتی ،بنا به توسعه بازار هدف
و البته بهبود شرایط نقل و انتقال و همچنین اقدامات شرکت برای
تسهیلگری در این حوزه رخ میدهد .پتروشیمی شازند نیز در این حوزه
بیکار ننشسته و برای افزایش و تسریع در مسیر نقل و انتقاالت کاالهای
صادراتی خود ،این مسیر را هموار کرده است .به همین منظور به همت
این شرکت ،برای نخستین بار در تاریخ بنادر شمالی کشور محموله
شیمیایی مونواتیلن گالیکول از سوی کشتیرانی دریای خزر و از بندر
امیرآباد به بندر آستاراخان روسیه صادر شد.
حوزه فعالیت

برنامه مدیریت ریسک در شاراک
شرکتهای پتروشیمی عمدتا با ریسکهای متعددی نظیر ریسک
اعتباری ،ریسک بازار و ریسک عملیاتی مواجه هستند .البته پتروشیمی
شازند به دلیل آن که فروش خود را به صورت نقدی انجام میدهد و
در فروشهای اعتباری نیز تضامین الزم را از خریداران میگیرد ،عمال
ریسک اعتباری ندارد.
اما در خصوص ریسک بازار و کنترل آن میتوان به تهیه و تدوین
سیستم هوشمند برنامهریزی تولید سالیانه و ماهیانه بر اساس نیازهای
فعلی و آتی بازار اشاره کرد که ضمن برنامهریزی جهت حضور موثر در
بازارهای هدف ،با توجه به شرایط روز بازار جهانی و طراحی و تولید
محصوالت جدید بر اساس نیاز مشتری و امکان تولید صورت میگیرد.
این شرکت جهت کاهش اثرات ناشی از ریسکهای عملیاتی نیز
اقدامات و برنامههایی نظیر اجرای طرح توسعه واحد اتیلن اکساید
جهت استفاده از کاتالیستهای نسل جدید ،اصالح و بروزرسانی
سیستم کنترل واحد پلیبوتادینرابر ،بازنگری مستمر فرآیندهای تولیدی
و مهندسی مجدد آنها ،بکارگیری برنامههای عملیاتی و اجرای دقیق و
هدفمند آنها جهت نیل به اهداف مالی ،تجاری و عملیاتی شرکت بر
اساس بودجه سال مالی در دستور کار قرار گرفته و البته به موازات
آنها ،تهیه و تدوین سیستم هوشمند برنامهریزی تولید سالیانه و ماهیانه
بر اساس نیازهای فعلی و آتی بازار ،انجام سرمایهگذاری مشترک به
منظور ارتقاء تکنولوژیهای شرکت و نهایتا بررسی و امکانسنجی جذب
سرمایهگذاری داخلی و خارجی به منظور بکارگیری در صنایع تکمیلی و
پاییندستی در حال پیگیری است.
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کمتر شرکتی را میتوان یافت که مانند پتروشیمی شازند ترکیبی از
تولیدات پلیمری و شیمیایی ارزشمند را یکجا داشته باشد ،لذا مجتمع

پتروشیمی شازند از لحاظ تنوع محصوالت ،ارزش فرآوردهها و تأمین
نیازهای صنایع مهم کشور کمنظیر است .مصارف تولیدات این مجتمع
بسیار متنوع و دارای طیفی گسترده است .در بخش پلیمری ،پلی اتیلن
سبک خطی-پلی اتیلن سنگین-پلی پروپیلن-پلیبوتادین رابر تولید
میشود و میتوان به گریدهای مخصوص در تولید سرنگ یکبار مصرف،
کیسه سرم ،گریدهای مخصوص در تولید لوله های آب،فاضالب،گاز و...
اشاره کرد .در بخش شیمیایی فرآوردههایی شامل اکسید اتیلن-اتیلن
گالیکولها -اسید استیک-وینیل استات-دو اتیل هگزانول-بوتانلها-
اتانولامینها -اتوکسیالتها -بوتن  1و بوتادین تولید میشود و ضمن
تأمین نیاز صنایع داخلی ،مازاد این محصوالت به خارج از کشور صادر
میشود و این مجتمع سهم بهسزایی در تأمین نیاز صنایع پایین دستی
دارد به نحوی که نیاز بالغ بر  5000واحد پایین دستی در کشور را
تأمینمیکند.

صورتوضعیتمالیتلفیقیشاراک
تمامی ارقام به میلیون ریال است
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آمار

شرح داراییها

 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰حسابرسی نشده

 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹حسابرسی شده

 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱حسابرسی شده

یهای غیرجاری
دارای 
داراییهای ثابت مشهود

۸,۰۳۶,۶۱۴

۷,۹۸۳,۵۷۲

۶,۲۷۲,۶۷۶

سرمایهگذاری در امالک

۰

۰

۰

سرقفلی

۳,۱۰۰

۳,۴۴۵

۳,۷۹۰

یهاینامشهود
دارای 

۱۰۷,۹۴۲

۱۱۵,۵۱۱

۱۰۲,۵۰۶

سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته

۰

۰

۰

سرمای هگذاریهایبلندمدت

۱,۵۰۱,۴۵۹

۲,۴۹۷,۳۰۷

۵۱۸,۹۹۵

دریافتنیهایبلندمدت

۰

۰

۰

یها
سایر دارای 

۸۹۶,۶۸۱

۹۳۴,۱۴۶

۵۸۲,۷۷۲

جمع داراییهای غیرجاری

۱۰,۵۴۵,۷۹۶

۱۱,۵۳۳,۹۸۱

۷,۴۸۰,۷۳۹

یهای جاری
دارای 
۹,۶۲۶,۲۶۲

۲,۳۵۳,۳۸۲

۱,۳۱۶,۴۷۴

موجودی مواد و کاال

۱۶,۴۵۶,۲۳۱

۱۱,۶۶۹,۵۵۶

۷,۸۸۴,۹۷۶

سفارشات و پیشپرداختها
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها

۳,۱۱۳,۹۳۲

۴,۲۵۷,۴۲۳

۳,۳۰۲,۱۶۱

سرمای هگذاریهایکوتاهمدت

۳۲,۵۸۳,۶۴۸

۱۵,۵۱۰,۷۰۸

۱۵,۸۸۳,۳۳۲

موجودی نقد

۸,۶۱۹,۹۸۵

۱,۳۹۷,۷۷۰

۲,۸۳۹,۴۱۰

۷۰,۴۰۰,۰۵۸

۳۵,۱۸۸,۸۳۹

۳۱,۲۲۶,۳۵۳

داراییهای نگهداری شده برای فروش

۰

۰

۰

جمع داراییهای جاری

۷۰,۴۰۰,۰۵۸

۳۵,۱۸۸,۸۳۹

۳۱,۲۲۶,۳۵۳

۸۰,۹۴۵,۸۵۴

۴۶,۷۲۲,۸۲۰

۳۸,۷۰۷,۰۹۲

جمع داراییها
حقوق مالکانه و بدهیها
حقوقمالکانه
سرمايه

۸,۰۶۴,۰۰۰

۸,۰۶۴,۰۰۰

۸,۰۶۴,۰۰۰

افزایش سرمایه در جریان

۰

۰

۰

صرف سهام

۰

۰

۰

صرف سهام خزانه

۰

۰

۰

اندوختهقانونی

۸۶۳,۰۷۴

۸۵۹,۶۶۴

۸۴۲,۹۲۴

سايراندوختهها

۱,۷۸۵

۱,۷۸۵

۱,۷۸۵

مازاد تجدیدارزیابی داراییها

۰

۰

۰

تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

۳۶۳,۳۸۸-

۵,۳۲۴

۱۵۲,۷۹۴-

سود (زيان) انباشته

۳۵,۵۷۱,۷۲۲

۱۲,۳۶۰,۶۵۶

۱۳,۳۰۵,۳۰۶

سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی)

۸۴,۳۰۵-

۰

۰

حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

۴۴,۰۵۲,۸۸۸

۲۱,۲۹۱,۴۲۹

۲۲,۰۶۱,۲۲۱

منافع فاقد کنترل

۸۱۴,۰۷۸

۷۶۰,۹۳۴

۷۱۰,۱۸۵

جمع حقوق مالکانه

۴۴,۸۶۶,۹۶۶

۲۲,۰۵۲,۳۶۳

۲۲,۷۷۱,۴۰۶

بدهیها
بدهیهایغیرجاری
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۴,۹۱۴,۱۱۹

۳,۵۹۰,۲۵۴

۲,۹۴۶,۹۱۸

جمع بدهیهای غیرجاری

۴,۹۱۴,۱۱۹

۳,۵۹۰,۲۵۴

۲,۹۴۶,۹۱۸

بدهیهای جاری
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها
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۱۵,۹۰۵,۴۵۲

۱۱,۱۵۷,۴۹۵

۷,۷۸۴,۱۸۰

مالیاتپرداختنی

۵,۵۹۰,۵۴۲

۲,۱۲۳,۲۳۳

۲,۳۲۸,۱۹۹

سود سهام پرداختنی

۳۱۰,۷۶۹

۱,۱۳۴,۸۸۷

۷۹,۲۸۵

تسهیالتمالی

۰

۳,۵۷۵,۶۶۷

۰

پیشدریافتها

۹,۳۵۸,۰۰۶

۳,۰۸۸,۹۲۱

۲,۷۹۷,۱۰۴

جمع بدهی های جاری

۳۱,۱۶۴,۷۶۹

۲۱,۰۸۰,۲۰۳

۱۲,۹۸۸,۷۶۸

جمع بدهیها

۳۶,۰۷۸,۸۸۸

۲۴,۶۷۰,۴۵۷

۱۵,۹۳۵,۶۸۶

جمع حقوق مالکانه و بدهیها

۸۰,۹۴۵,۸۵۴

۴۶,۷۲۲,۸۲۰

۳۸,۷۰۷,۰۹۲
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شرکت توسعه صنایع بهشهر که با فعالیت روغنکشی
کار خود را آغــاز کرد ،اکنون با بیش از نیم قرن تجربه
و ســابقه در حوزه تولیدات متنوع مواد غذایی ،انواع

شوینده و محصوالت بهداشتی ،حمل و توزیع ،بانکداری،
واسطهگری مالی و بستهبندی فعالیت میکند .بهشهر

و برندهای نام آشــنا ،محصوالت و برندهای جدیدی را
نیز به بازارهای داخلی و صادراتی عرضه میکند .نتیجه
اهتمام به تولید در این مجموعه پهناور ،ســربلندی در
آزمون حفظ سنگرهای تولید در شرایط بحرانی کشور

است.
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با نوآوری در تولید ،ضمن حفظ کیفیت تولیدات پیشین
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شماره  / 4بهار 1400
گزارش

بهشهر
صنعت پویا
در زمان کرونا
شرکت توسعه صنايع بهشهر (سهامي عام) در سال  1349تحت شماره
 14393با نام «توسعه صنایع آرین» در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي
تهران به ثبت رسيد .طبق تصمیم مورخ  1350/05/20در مجمع عمومی
فوقالعاده به شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) تغییر نام داد.
این شرکت یکی از مهم ترین هلدینگ های زیرمجموعه گروه توسعه ملی
است که در طیف گسترده و متنوعی از خدمات تولیدی نظیر بسته بندی ،حمل
و نقل ،توزیع و… فعالیت دارد و به واسطه خدمات قابل توجه خود همواره نقش
شایان توجهی در حوزه تولید ،فروش و سودآوری در خانواده گروه توسعه ملی
داشته است .این شرکت در سال گذشته که کشور درگیر مبارزه با کرونا بود،
توانست شرکتهای زیرمجموعه خود در بخش بهداشتی و شوینده را برای
تأمین محصوالت بهداشتی مورد نیاز کشور بسیج کند .افزایش تولید محصوالت
بهداشتی برای مبارزه با کرونا هرچند سودآوری مناسبی هم به همراه داشت،
اما مهمتر از آن عمل به وظیفه خطیر مسئولیت اجتماعی است که گروه صنایع
بهشهر و شرکتهای زیر مجموعه آن توانستند از این آزمون سربلند بیرون
بیایند.
وضعیت «وبشهر» در تاالر شیشهای
شرکت توسعه صنایع بهشهر که از سال  1353در بورس تهران پذیرفته شده،
در این بازار با نماد «وبشهر» شناخته می شود .وبشهر طی  3ماه گذشته اررزش
معامالت میانگین  1.6هزار میلیارد تومان داشته و در جایگاه صد و چهل و
ششمین شرکت در بورس تهران ایستاده است.
این شرکت که به تازگی ،آگهی دعوت به مجمع خود را برای هفته اول
تیرماه منتشر کرده است ،در حال حاضر اقدام به صورتهای مالی حسابرسی
نشده منتهی به  30اسفند سال  1399کرده است .طبق این صورتهای مالی،
احتماال به ازای هر سهم  85تومان سود خواهد ساخت که نسبت به سال قبل،
جهش  146درصدی دارد.
مدیریت ریسک در وبشهر
عموما برنامـهریـزی راهبـردی در شـركتهـای هلدینگ پیچیدگ 
ی
ویـژهای دارد .شركتهای هلدینگ در راستای تصمیمهای راهبـردی خـود بـا
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ریسكهایی روبه رو میشوند كه باید به آنها توجه داشتهباشند .لذا توجه به مقوله
ریسک با توجه به دستورالعمل حاکمیت شرکتی که شرکتها را ملزم به تشکیل
کمیته ریسک کردهاست ،از اهمیت زیادی برخوردار است.
در علم مالی ،ریسک زیان بالقوه قابل اندازهگیری یک سرمایهگذاری
تعریف میشود .در امور مدیریتی نیز ریسک عبارت است از هر چیزی
که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت ،موسسه یا سازمانی
را تهدید میکند .در ادامه این روند ،با دو نوع ریسک سیستماتیک و
غیرسیستماتیک مواجه میشویم که ریسک کل یک سیستم سرمایهگذاری
از مجموع آنها برمیآید.
ریسک غیرسیستماتیک ،در واقع ریسک مختص یک شرکت یا یک صنعت
است که از عواملی نظیر عملکرد مدیریت ،رقابت تبلیغاتی ،تغییر در سلیقه
مصرفکنندگان و مواردی شبیه به این حاصل میشود .اما ریسک سیستماتیک
تابع شرایط عمومی بازار مربوط است .تغییر نرخ بهره ،نرخ برابری پول ملی در
مقابل نرخ تورم ،سیاستهای پولی و مالی ،شرایط سیاسی و غیره از متغیرهای
ریسک سیستماتیک هستند .هر تغییر در عوامل فوقالذکر بر روی شرایط کلی
بازار تاثیر میگذارد و طبعا باعث افزایش یا کاهش ریسک سیستماتیک خواهد
شد.
معمـوالً در سـطح شركتهای هلدینگ از جمله شرکت توسعه صنایع
بهشهر ،برای تدوین راهبرد 2 ،پرسش اساسی مطرح مـی شـود .سوال اول این
است که سرمایهگذاریها در چـه حـوزههـایی و چگونـه صورت گیرد؟ پس از
آن این پرسش پیش میآید که شركت مادر چگونه بر حوزههای سرمایهگذاری
شده تـأثیر بگذارد و آنها را مدیریت كند؟
بنابراین تدوین راهبرد در سطح شركت باید به گونهای انجام شود كه
به ایجاد همافزایی و مزیت رقابتی در سطح شركتهای تابعه منجر شود.
این دو تصـمیم همـواره ریسكهایی دارد كه موجب میشود شركتهای
هلـدینگ نتواننـد اهـداف خـود را در  2مـورد نامبرده محقق كنند .اما
تکیه بر همافزایی در سال اخیر ،باعث کاهش شدید ریسک در شرکت
اصلی و شرکتهای زیرمجموعه شده ،به نحوی که بزرگترین ریسک
سیستماتیک کشور که در حال حاضر شیوع ویروس کرونا است به فرصتی
برای این مجموعه تبدیل شد.

آمار

صورتوضعیتمالیتلفیقیبهشهر
تمامی ارقام به میلیون ریال است
شرح داراییها

 ۳۰/۱۲/۱۳۹۹حسابرسی نشده

1389/12/29

1398/01/01

داراییهای غیرجاری
داراییهای ثابت مشهود

4,429,781

3,241,943

2,699,339

سرمایهگذاری در امالک

600

30,484

17,508

سرقفلی

1,776,254

2,074,159

2,239,779

داراییهای نامشهود

61,543

63,946

64,998

سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته

26,516,574

12,500,139

7,866,786

سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت

939,684

535,296

592,729

دریافتنیهای بلندمدت

201,198

91,221

433,647

سایر داراییها

19,136

9,180

19,346

جمع داراییهای غیرجاری

33,944,771

18,546,369

13,934,131

9,195,926

3,422,928

3,241,687

موجودی مواد و کاال

16,349,561

13,350,836

10,237,748

دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها

11,580,924

9,649,877

8,501,384

داراییهای جاری
پیشپرداختها

سرمایهگذاریهای کوتاهمدت

8,571,705

2,831,281

2,678,465

موجودی نقد

4,162,342

2,909,954

1,581,555

49,860,457

32,164,876

26,240,839

داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش

115,866

80,175

79,662

جمع داراییهای جاری

49,976,323

32,245,051

26,320,501

جمع داراییها

83,921,095

50,791,420

40,254,632

حقوق مالکانه و بدهیها
حقوق مالکانه
سرمايه

8,250,000

8,250,000

8,250,000

صرف سهام

194,146

143,305

3,288

اندوخته قانونی

1,546,221

1,511,315

1,355,135

ساير اندوختهها

3,755,627

3,203,597

1,121,559

تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

4,425,167

3,109,023

1,055,431

سود انباشته

17,973,896

3,185,953

1,446,401

سهام خزانه

()71,174

()55,979

()246,234

آثار معامالت با منافع فاقد حق کنترل

3,290,559

-

-

حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

39,364,441

19,347,213

12,985,579

منافع فاقد کنترل

10,844,425

5,257,766

2,872,470

جمع حقوق مالکانه

50,208,866

24,604,979

15,858,049

بدهیها
بدهیهای غیرجاری
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

1,171,131

848,907

جمع بدهیهای غیرجاری

1,323,850

1,107,136

610,682

بدهیهای جاری
11,212,965

9,134,349

6,522,328

مالیات پرداختنی

1,905,038

1,476,383

788,390

پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها
سود سهام پرداختنی

2,289,149

1,625,030

798,910

تسهیالت مالی

16,213,873

12,322,100

15,392,409

پیشدریافتها

767,353

521,443

283,863

جمع بدهی های جاری

32,388,378

25,079,304

23,785,901

جمع بدهیها

33,712,228

26,186,440

24,396,583

جمع حقوق مالکانه و بدهیها

83,921,094

50,791,420

40,254,632

55

www.tmgic.ir

Tose-e Melli Group Investment Magazine

تسهیالت مالی بلندمدت

152,719

258,229

66,382
544,301

نشریه داخلی وبانک

شماره  / 4بهار 1400

هلدینگ سیمانی ســیدکو با سهامداری در  12شرکت

ســیمانی در پهنه جغرافیای ایران بــه عنوان یکی از
بزرگترین تولید کنندگان ســیمان و کلینکر کشور به

شــمار میرود .این هلدینگ که با هدف حداکثر سازی
سود بلندمدت و ایجاد ارزش پایدار برای ذینفعان خود

گام برمیدارد ،در سال  99به توفیق تولید بیش از 5.4

میلیون تن سیمان و  6.4میلیون تن کلینکر دست یافت.
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گزارش

نشریه داخلی وبانک

شماره  / 4بهار 1400

سیدکو  60تومان سود تقسیم کرد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
(سهامی عام) مطابق آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطالعات به شماره  27825مورخ
 1400/03/05با حضور نزدیک به  89/75درصد از سهامداران برگزار شد.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به  30اسفند ماه  1399با حضور اکثریت سهامداران و یا نمایندگان آنها در دفتر
مرکزی شرکت در روز چهارشنبه مورخ  1400/03/05برگزار و صورتهای مالی تصویب و تقسیم سود توسط مجمع انجام گردید .این جلسه با حضور
اکثریت سهامداران ،نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار  ،نمایندگان سازمان حسابرسی ،مدیران عامل شرکتهای تابعه و همچنین برخی اصحاب رسانه
برگزار گردید .ابتدا حامد اصل روستا ،مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با ارائه گزارشی از وضعیت صنعت
سیمان در جهان و کشور و نیز عملکرد شرکت در سال مالی مذکور به تشریح جایگاه و موقعیت این شرکت در صنعت کشور پرداختند.
جلسه با ریاست عباس باباگل زاده کشتلی به عنوان رئيس مجمع و یاور میرعباسی به عنوان ناظر مجمع به نمایندگی از طرف شرکت
سرمایهگذاری مدیریت سرمایه مدار (سهامی عام) و سعید داراب ملک آبادی به عنوان ناظر مجمع به نمایندگی از طرف شرکت توسعه بینالملل
تجارت ملی( سهامی خاص) طبق دستور جلسه برگزار شد .این مجمع مبلغ  600ریال سود نقدی به ازای هر سهم را مورد تصویب قرار داد.
وضعیت مالی شرکت:
الف -اطالعات عملکرد مالی پایان سال مالی منتهی به  1399/12/30شرکت اصلی (مبالغ به میلیون ریال)
سال /شرح

درصد افزایش

1399

1398

درآمدهای عملیاتی

263

6.485.347

2.462.450

خالص درآمدها (هزینه ها)ی غیرعملیاتی

474

9.884

2.087

وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

0

2.536

سود عملیاتی

سود خالص پس از کسر مالیات

267

268

6.371.021

6.379.804

2.382.141

2.384.016
242.207

ب -اطالعات وضعیت مالی شرکت اصلی در پایان سال ( مبالغ به میلیون ریال)
سال /شرح

درصد افزایش

جمع دارائی ها

43

سرمایه ثبت شده

25

جمع بدهی ها

جمع حقوق صاحبان سهام
سود هر سهم

-15
47

268

1399

1398

14.328.501

9.992.425

6.000.000

4.800.000

435.026

13.893.475
1.063

510.754

9.481.671
397

سال /شرح

درصد افزایش

درآمدهای عملیاتی

67

خالص درآمدها (هزینه ها) ی غیر عملیاتی

21

وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

90

سود عملیاتی

سود خالص پس از کسر مالیات

1399

1398

21.620.137

12.959.993

375.048

310.107

135

11.099.222

140

11.518.649
6.879.946

4.722.348
4.797.240

3.609.345

ب -اطالعات وضعیت مالی تلفیقی گروه در پایان سال ( مبالغ به میلیون ریال)
سال /شرح

درصد افزایش

1399

1398

جمع دارائی ها

48

34.912.783

23.647.847

سرمایه ثبت شده

25

6.000.000

4.800.000

جمع بدهی ها

جمع حقوق صاحبان سهام
سود هر سهم

15

76

141

12.530.670

22.382.113
1.357

10.929.302

12.718.545
564
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الف -اطالعات عملکرد مالی تلفیقی گروه در پایان سال مالی منتهی به  1399/12/30گروه (مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
مربوط به سال مالی منتهی به 1399/12/30
حسابرسیشده

نشریه داخلی وبانک

شماره  / 4بهار 1400
آمار

شرح

1399/12/30

1398/12/29

درصد
تغییرات

شرح

داراییها

بدهیها و حقوق صاحبان
سهام

داراییهای جاری

بدهیهای جاری

1399/12/30

1398/12/29

درصد
تغییرات

موجودی نقد

۷۱,۴۴۱

۵۰,۲۴۲

۴۲

پرداختنیهای تجاری

۰

۰

۰

سرمایهگذاریهای کوتاهمدت

۳۴۱,۱۹۴

۸۳۳,۱۰۷

-۵۹

پرداختنیهای غیرتجاری

۳۴,۲۰۸

۷,۵۵۸

۳۵۳

دریافتنیهای تجاری

۰

۰

۰

مالیات پرداختنی

۱,۱۴۹

۳۸۶

۱۹۸

دریافتنیهای غیرتجاری

۳,۰۴۲,۷۶۶

۱,۸۹۱,۸۷۴

۶۱

سود سهام پرداختنی

۳۹۳,۷۷۰

۴۹۹,۰۱۴

۲۱-

پیش پرداختها و سفارشات

۶۸۹

۹۷۲

۲۹-

تسهیالت مالی

۰

۰

۰

داراییهای نگهداری شده
برای فروش

۰

۰

۰

ذخایر

۰

۰

۰

جمع داراییهای جاری

۳,۴۵۶,۰۹۰

۲,۷۷۶,۱۹۵

۲۴

پیشدریافتهای جاری

۰

۰

۰

بدهیهای مرتبط با
داراییهای نگهداری شده
برای فروش

۰

۰

۰

دریافتنیهای بلندمدت

۱,۱۴۵

۲۰۴

۴۶۱

جمع بدهیهای جاری

۴۲۹,۱۲۷

۵۰۶,۹۵۸

۱۵-

سرمایهگذاریهای بلندمدت

۱۰,۸۰۸,۵۰۵

۷,۱۵۵,۹۳۶

۵۱

بدهیهای غیرجاری

سرمایهگذاری در امالک

۰

۰

۰

پرداختنیهای بلندمدت

۰

۰

۰

داراییهای نامشهود

۳,۴۵۶

۱۰

۳۴,۴۶۰

پیشدریافتهای غیرجاری

۰

۰

۰

داراییهای ثابت مشهود

۵۹,۳۰۵

۶۰,۰۸۰

۱-

تسهیالت مالی بلندمدت

۰

۰

۰

سایر داراییها

۰

۰

۰

ذخیره مزایای پایان خدمت
کارکنان

۵,۸۹۹

۳,۷۹۶

۵۵

جمع داراییهای غیرجاری

۱۰,۸۷۲,۴۱۱

۷,۲۱۶,۲۳۰

۵۱

جمع داراییها

۱۴,۳۲۸,۵۰۱

۹,۹۹۲,۴۲۵

۴۳

داراییهای غیرجاری

جمع بدهیهای غیرجاری

۵,۸۹۹

۳,۷۹۶

۵۵

جمع بدهیها

۴۳۵,۰۲۶

۵۱۰,۷۵۴

۱۵-

حقوق صاحبان سهام

58

سرمایه

۶,۰۰۰,۰۰۰

۴,۸۰۰,۰۰۰

۲۵

افزایش (کاهش) سرمایه
در جریان

۰

۰

۰

صرف (کسر) سهام

۰

۰

۰

سهام خزانه

۰

۰

۰

اندوخته قانونی

۶۰۰,۰۰۰

۴۷۸,۸۲۲

۲۵

سایر اندوختهها

۰

۰

۰

مازاد تجدید ارزیابی
داراییهای غیرجاری
نگهداری شده برای فروش

۰

۰

۰

مازاد تجدید ارزیابی
داراییها

۰

۰

۰

تفاوت تسعیر ناشی از
تبدیل به واحد پول
گزارشگری

۰

۰

۰

اندوخته تسعير ارز
داراييها و بدهيهاي
شرکتهاي دولتي

۰

۰

۰

سود (زیان) انباشته

۷,۲۹۳,۴۷۵

۴,۲۰۲,۸۴۹

۷۴

جمع حقوق صاحبان سهام

۱۳,۸۹۳,۴۷۵

۹,۴۸۱,۶۷۱

۴۷

جمع بدهیها و حقوق
صاحبان سهام

۱۴,۳۲۸,۵۰۱

۹,۹۹۲,۴۲۵

۴۳

تحلیل
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سیدکو ،پیشتاز در میان رقبا
سیدکو ،پیشتاز در میان رقبا

کت سرمایهگذاری و توسعه صنایع سیمان در سال مالی منتهی به  30اسفند سال  ،1399رشد سودآوری  73درصدی نسبت به سال قبل
هلدینگ
درصدیسایر
 73را با
سیمانی
هلدینگ
عملکردی این
های
شاخص
برخی
صنایعاست،
توسعه شده
چشمگیر
رشد
شرکت این
شت .برای بررسی آنچه باعث دستیابی به
سال
نسبت به
سودآوری
 ،1399رشد
 30اسفند سال
منتهی به
سالازمالی
سیمان در
گذاری و
سرمایه
ی تولید کننده سیمان بررسی کردیم.
قبل داشت .برای بررسی آنچه باعث دستیابی به این رشد چشمگیر شده است ،برخی از شاخص های عملکردی این هلدینگ سیمانی را با سایر
هلدینگ های تولید کننده سیمان بررسی کردیم.

تلفیقی
خالص
تلفیقی
خالص
سودسود
مبلغمبلغ
رتبه

شرح

1399

1398

درصد
تغییر

1

هلدینگ سیدکو

11,518,649

4,797,240

%140

2

هلدینگ سیمان تهران

2,665,092

1,156,897

%130

3

هلدینگ فارس و خوزستان

17,127,487

10,062,566

%70

رتبه

درصد سودناخالص به فروش

نام  /تعداد
کارخانجات

نام هلدینگ

1398

تغییر مطلق

1399

1

سیدکو

تعداد کارخانجات5 :

50%

42%

+ 17 %

2

اسپندار

تعداد کارخانجات3 :

49%

42%

+ 17 %

3

گروه تأمین اجتماعی

تعداد کارخانجات15 :

46%

40%

+ 17 %

4

غدیر

تعداد کارخانجات5 :

44%

35%

+ 25 %

5

خصوصی

تعداد کارخانجات7 :

43%

33%

+ 29 %

6

بنیاد مستضعفین

تعداد کارخانجات5 :

جمع کل
رتبه

42%

35%

+ 19 %

45%

38%

+ 20 %

درصد سود عملیاتی به فروش

نام  /تعداد
کارخانجات

نام هلدینگ

1399

1398

1

سیدکو

تعداد کارخانجات5 :

44%

32%

+ 12 %

2

اسپندار

تعداد کارخانجات3 :

41%

33%

+8%

3

تغییر مطلق

گروه تأمین اجتماعی

تعداد کارخانجات15 :

38%

29%

+9%

4

خصوصی

تعداد کارخانجات7 :

35%

20%

+ 15 %

5

غدیر

تعداد کارخانجات5 :

35%

25%

+ 10 %

6

بنیاد مستضعفین

تعداد کارخانجات5 :

جمع کل

رتبه

نام  /تعداد
کارخانجات

نام هلدینگ

31%

19%

+ 12 %

37%

26%

+ 11 %

سود عملیاتی به ازای هر تن ظرفیت کلینکر
تغییر نسبی

1

سیدکو

تعداد کارخانجات5 :

1,103,341

512,824

+ 115 %

2

گروه تأمین اجتماعی

تعداد کارخانجات15 :

996,606

463,784

+ 115 %

3

غدیر

تعداد کارخانجات5 :

864,654

416,329

+ 108 %

4

اسپندار

تعداد کارخانجات3 :

855,839

426,053

+ 101 %

5

خصوصی

تعداد کارخانجات7 :

848,890

270,711

+ 214 %

6

بنیاد مستضعفین

تعداد کارخانجات5 :

جمع کل
رتبه

نام هلدینگ

536,441

219,625

+ 144 %

878,675

388,583

+ 126 %

نام  /تعداد
کارخانجات

سود عملیاتی به ازای هر تن ظرفیت سیمان
تغییر نسبی

1

سیدکو

تعداد کارخانجات5 :

1,282,826

596,247

+ 115 %

2

گروه تأمین اجتماعی

تعداد کارخانجات15 :

918,064

427,234

+ 115 %

3

اسپندار

تعداد کارخانجات3 :

842,749

419,536

+ 101 %

4

غدیر

تعداد کارخانجات5 :

807,269

388,698

+ 108 %

5

خصوصی

تعداد کارخانجات7 :

791,677

252,465

+ 214 %

6

بنیاد مستضعفین

تعداد کارخانجات5 :

514,641

210,700

+ 144 %

843,198

372,894

+ 126 %
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آشتی سیامن با تاالر نقرهای
عرضه سیمان در بورس کاال ،موفقیت بزرگی در عرصه خروج از
قیمتگذاری دستوری این کاالی استراتژیک عمرانی است .کاالیی
که سالها ،قیمتگذاری دستوری بازار آن را محدود به قیمتهای
دولتی میکرد و اجازه تنفس به تولیدکنندگان نمیداد .از طرف دیگر
به مصرفکنندگان و واسطهها نیز اجازه رقابت نمیداد ،در حالی
که در بسیاری از اوقات ،کشش بازار میتوانست مسیری بر خالف
قیمتهای دستوری را به سمت نزول یا صعود قیمت طی کند ،اما
اجازه و بستر چنین کاری وجود نداشت .تا این که در اردیبهشت سال
جاری ،پس از فراز و نشیبهای فراوان ،دوباره سیمان به تاالر نقرهای
بورس کاال بازگشت .در بهار  ،1400شرکتهای تابعه هلدینگ
سیمانی سیدکو ،بالغ بر  47.900تن محصوالت متنوع سیمانی را
در بورس کاال عرضه کردند و اهتمام جدی برای تداوم عرضه این
محصوالت در بورس کاال وجود دارد.
عرضه سیمان در بورس کاال سرآغازی
بر پایان قیمتگذاری دستوری
در همین رابطه ،امیر تقی خان تجریشی ،مدیرعامل شرکت
سرمایهگذاری گروه توسعه ملی در گفت و گو گفت :اصوال هنگامی که
کاالیی به بورس کاال وارد می شود ،به معنی آن است که روند معامالت
آن بازار برای فعاالن اقتصادی و تحلیلگران ،عالوه بر قانونمندی،
پیشبینیپذیر نیز خواهد بود و رقابت در فضای واقعی انجام میشود،
تمامی خریداران و فروشندگان در شرایط برابر به رقابت میپردازند و از
همه مهمتر شفافیت در معامالت به وجود خواهد آمد.
تقی خان تجریشی خاطرنشان کرد :ورود سیمان به بورس کاال،
باعث میشود قیمت این کاال در فضای شفاف و واقعی ،منطبق با
شرایط عرضه و تقاضا تعیین و همچنین سهام شرکتهای سیمانی
با تحلیل پذیری بیشتر مورد اقبال سرمایهگذاران قرار گیرد .مضاف
بر این که عملکرد شرکتهای سیمانی به دلیل قرار گرفتن در
فضای رقابتی ،خواه ناخواه با افزایش کیفیت مواجه خواهد شد و از
سوی دیگر ،شرکتهای سیمانی عرضههای مستمر خود را به دور
از مالحظات مربوط به مصوبات افزایش نرخ انجام خواهند داد ،چرا
که عملیات فروش سبد محصوالت سیمانی در فضای شفاف تاالر
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نقرهای و بر اساس قواعد انجام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی در ادامه از عرضه
سبد متنوع محصوالت سیمانی گروه توسعه ملی شامل سیمان
سفید ،سیمان تیپ ۲خاکستری و سیمان پزوالنی شرکت سیمان
کرمان ،از شرکتهای تابعه هلدینگ سیمانی «سیدکو» طی مدت
اخیر خبر داد و گفت :ورود سیمان به بورس کاال ،یکی از مهمترین
اتفاقاتی است که در مسیر توسعه اقتصاد ایران رخ داده است .هر چند
هنوز شاهد عرضههای کم حجم در بورس کاال هستیم ،اما مانند
هر کاالی دیگر ،به زودی عرضههای پرقدرت نیز جای خود را در
این بازار ،باز خواهند کرد؛ همچنین هلدینگ سیمانی «سیدکو» که
در واقع بازوی سرمایهگذاری بخش سیمان در خانواده گروه توسعه
ملی است ،در صدد افزایش عرضه انواع محصوالت سیمانی شامل
تیپهای مختلف سیمان خاکستری ،سیمان سفید و سیمانهای
خاص تولیدی شرکتهای تابعه طی روزهای آتی در بورس کاالست.
برنامه بعدی سیمانیها ،صادرات از بورس کاالست
عبدالرضا شیخان ،دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان
نیز درباره مزایای ورود این محصول به بورس کاال ،توضیح داد :با
این اقدام ،باالخره صنعت سیمان بهسمتی حرکت میکند که قیمت
آن ،شفافشده و آزاد باشد .در واقع پیشبینی میشود که عرضه
سیمان در بورس کاال ،به قیمتگذاریهای دستوری پایان دهد .نکته
قابلتوجه هم این است که در مواردی شاهد معامالتی بودیم که باالتر
از قیمت پایهای که سیمانیها انجام شد و این موضوع ،پالس مثبتی
برای صنعت سیمان بهشمار میرود.
او با اشاره به اینکه در زمانهایی مانند فصل تابستان ،نیاز به تولید
سیمان افزایش مییابد ،مطرح کرد :در این ایام که دوره ساختوساز
است و نیاز جامعه نیز افزایش مییابد ،این امکان وجود دارد که با
فروش باالتر و بازگشت درآمد به تولیدکنندگان ،نوسازی و ارتقای
تجهیزات مورد نیاز کارخانجات سیمان ،با سرعت بهتری انجام شود.
این اتفاق ،باعث میشود که با وجود تحریمها ،حیات کارخانهها
تاحدودی تمدید شود.
شیخان ،درباره تأثیر ورود سیمان به بورس کاال بر صادرات ،گفت:
براساس تجربهای که داریم ،اگر قیمت فروش داخلی مناسب شود،
قیمتهای صادراتی هم بهتبع آن بهتر خواهد شد .اقدام بعدی ما،
در ماههای آینده و پس از بررسیهای کارشناسی دقیق ،احتماال
تقاضای ورود صادرات سیمان در بورس کاال را داشته باشیم.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ،اظهار
امیدواری کرد که این اقدام و مزایای آن ،منجر به ترغیب
کارخانههای دیگر برای ورود به بورس کاال شود .او در این
مورد توضیح داد :اگر سایر کارخانههای سیمانی برای ورود
به بورس کاال ،اقبال نشان دهند ،شاهد شفافیت قیمت
خواهیم بود .قطعا بخشی از این صنعت که در بورس کاال
معامله میشود ،از قیمتگذاری دستوری خارج است اما آن
بخشی که مستقیم از طرف کارخانهها بهفروش میرسد،
براساس قیمتهای مصوب تأیید شده و ابالغی است .شرط
بهبود قیمت آن محصوالت نیز ،ورود به بورس کاال خواهد
بود.

گزارش

تاریخچه معامالت سیمان در بورس کاال
نخستین عرضه سیمان در بورس کاال در روز  27تیر سال  89توسط سیمان
کردستان با حجم یک هزار تنی انجام شد که تقاضای  5هزار تنی خریداران نوید
معامالت پر رونقی را برای این کاالی خاکستری میداد .از آن زمان تا پایان سال
 90نیز معامالت این محصول به طور مستمر در بورس کاال انجام می شد تا اینکه
حجم کلی این بازار به یک میلیون و  69هزار و  ۲۳۰تن رسید.
در این مدت یک میلیون و  478هزار و  680تن سیمان روی تابلوی عرضه
رفت که صف تقاضای یک میلیون و  209هزار و  370تن در تاالر تشکیل
شد .این ارقام به همراه پذیرش  36شرکت سیمانی در بورس کاال،نشان دهنده
استقبال باالی تولیدکنندگان سیمان از معامالت شفاف بورس بود.
براساس آمارها ،از تیرماه سال  89تا خرداد  91در روندی خیره کننده
 ۳۶شرکت سیمانی در بورس کاال پذیرش شدند که از این بین  ۲۴شرکت
محصوالتشان را در رینگ صنعتی و معدنی بورس کاال عرضه کردند.
براین اساس تاکنون محصوالت شرکتهای سیمان آبیک ،اردستان ،آرتا اردبیل،
اصفهان ،بهبهان ،خوزستان ،داراب ،دشتستان ،درود ،زابل ،زنجان ،سفید ارومیه،
سپاهان ،شاهرود ،شرق ،صوفیان ،غرب ،فارس ،فارسنو ،فیروزکوه ،کردستان،
ممتازان کرمان ،نیریز و ساروج بوشهر روی تابلوی بورس کاال رفته است.
صادرات  63هزار تن سیمان
اما رشد عرضههای سیمان در بورس کاال تاجایی پیش رفت که اهالی تاالر
نقرهای شاهد عرضه این محصول خاکستری در تاالر صادراتی بودند .براساس آمار
معامالت ،کارخانههای سیمان درود ،بهبهان ،زابل ،فارس و زنجان  63هزار تن
سیمان را از طریق بورس کاال به بازارهای جهانی صادر کردند .سهم کارخانههای
سیمان درود  25هزار تن ،بهبهان  20هزار تن ،زنجان  12هزار تن ،زابل  4هزار
تن و فارس  2هزار تن بود.
وقتی ورق برمیگردد
با شروع سال  ۹۱اوضاع معامالت سیمان در بورس کاال به کلی تغییر کرد و این
محصول به غایب همیشگی جدول معامالت بورس کاال تبدیل شد .البته ناگفته
نماند تاالر صنعتی و صادراتی بورس کاال در سال  91در دو روز میزبان سیمان
بود .سوم خرداد  91کارخانه سیمان کرمان  5هزار تن سیمان را روی تابلوی

معامالت برد که این محموله مورد معامله قرار گرفت .همچنین کارخانه سیمان
زنجان در روز  22خرداد چهار هزار تن سیمان را در تاالر صادراتی عرضه کرد که
خریداری برای این محصول پیدا نشد تا پرونده معامالت سیمان از همان روز در
بورس کاالی ایران بسته شود.
چرا معامالت متوقف شد؟
مسئوالن و کارشناسان دلیل اصلی توقف معامالت سیمان در بورس کاال را
نرخگذاری دولتی و تعیین سقف قیمتی در این بورس عنوان میکنند.
به گفته فعاالن بازار ،ساز و کار بورس کاال کشف قیمت از طریق عرضه و تقاضاست،
در عین حال هرگونه محدودیت قیمتی و یا تناژی جهت عرضه محصوالت در این
بازار سبب کاهش تمایل و انگیزه عرضه کننده میشود .از این رو تصویب نرخ برای
عرضه سیمان در بورس کاال اصلیترین عامل قهر سیمانیها با تاالر نقرهای بود .در
آمار معامالت سیمان در بورس کاال نیز نکتهای عجیب مشاهده میشود به طوریکه
در طول ماههایی که سیمان روی تابلوی بورس رفت حتی در یک نوبت معامالتی
نیز قیمت این محصول با افزایش یا کاهش نرخ روبه رو نشد.
به عبارت دیگر در مواقعی که تقاضا برای خرید سیمان در بورس بیشتر از عرضه
آن بود ،عرضه کننده اجازه افزایش قیمت را نداشت و همین امر نیز کافی بود تا
تولیدکنندگان سیمان انگیزه خود را برای ادامه عرضه از دست دهند.
در پایان اینکه رویکرد منطقی و واقع بینانه دولت تدبیر و امید به بورس کاالی
ایران ،این نوید را میدهد که پس از آزادسازی قیمت محصوالت پتروشیمی و
سایر کاالهای موجود در بورس کاال ،سیمان نیز به زودی راهی تاالر نقرهای شود
تا پس از پایان نرخگذاریهای دستوری ،رانت حاصل از دو نرخی بودن محصوالت
نیز از بازار کاالی کشور حذف شود.
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شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی نقشه راه آینده خود

را بر اســاس انتخاب سهام مناسب در سبد داراییهای
شرکت و توانایی سودآوری در سالهای آتی تدوین و

تبیین کرده است که در این مسیر ،ارزش افزوده سبد

بورسی و فرابورسی ،میزان مطالبات و بدهیهای شرکت
از اهمیت ویژهای برخوردار است.
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مجمع وتوسم با حضور حداکرثی سهامداران برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایهگذاری توسعه ملی برای سال مالی منتهی به  30آذر
ماه  99رأس ساعت  10صبح در دفتر مرکزی شرکت و با حضور  87درصدی سهامداران رسمیت
یافت .مجمع با انتخاب عباس باباگل زاده به عنوان ریاست مجمع بیژن نصرتی و فرزاد طالبی به
عنوان ناظرین و حسین عالقهمندان به عنوان دبیر جلسه و با حضور نماینده سازمان حسابرسی
و نماینده سازمان بورس (به صورت آنالین) برگزار شد.
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در ابتدای جلسه پس از خیر مقدم به سهامداران محترم شرکت و تشکر بابت رعایت پروتکلهای بهداشتی و حضور آنالین
در جلسه مدیرعامل شرکت چکیدهای از عملکرد یکسال گذشته شرکت ارائه داد و اظهار کرد با توجه به رشد قابل توجه بازار
سرمایه در سال مالی گذشته و با راهنمایی هیأت مدیره و مساعدت پرسنل شرکت توانستیم به لطف خدا سود مناسبی شناسایی
کنیم .وی اهم اقدامات انجام شده در سال مالی مورد نظر را اصالح پرتفوی شرکت با تأکید بر تخصیص بهینه به صنایع دارای
مزیت نسبی ،توسعه زیرساختهای سرمایهگذاری مبتنی بر هوش تجاری ،ایجاد ساختار هوشمند ارزیابی عملکرد پرتفوی و
انتشار گزارشات تحلیلی و اقتصادی دانست.
پس از قرائت گزارش توسط حسابرس و پاسخ عالقهمندان به عنوان مدیرعامل شرکت به سواالت سهامداران ،با درخواست
هیأت رئیسه مجمع و با درنظر گرفتن شفافیت و وضعیت مناسب گزارشگری مالی شرکت ،سهامداران با حداکثر آرا صورتهای
مالی منتهی به  30آذر سال  99را تصویب کردند.
پس از تصویب صورتهای مالی توسط سهامداران ،سود نقدی هر سهم نیز  2,250ریال تصویب شد .سایر دستورات قانونی
جلسه نیز مورد تصویب مجمع عمومی ساالنه قرار گرفت .در پایان مدیرعامل ضمن تشکر از سهامداران عمده و مشارکت
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی ،اضافه کرد اهتمام ما افزایش بازدهی پرتفوی و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز برای استمرار
سودآفرینی شرکت است و در این راستا تعامل سازنده با سهامداران محترم را بر خود فرض میدانیم.

صورت وضعیت مالی شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
مربوط به سال مالی منتهی به 1399/9/30
حسابرسیشده

نشریه داخلی وبانک

شماره  / 4بهار 1400
آمار

شرح

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

درصد
تغییرات

شرح

داراییها

بدهیها و حقوق صاحبان سهام

داراییهای جاری

بدهیهای جاری

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

درصد
تغییرات

موجودی نقد

۳۵,۲۴۱

۱۰,۶۲۹

۲۳۲

پرداختنیهای تجاری

۲۷,۹۱۳

۶۲

۴۴,۹۲۱

سرمایهگذاریهای کوتاهمدت

۸,۳۴۵,۴۳۳

۶,۵۲۹,۶۱۸

۲۸

پرداختنیهای غیرتجاری

۷,۳۳۸

۴,۷۴۸

۵۵

دریافتنیهای تجاری

۸۳۴,۴۸۹

۹۷۲,۲۲۲

۱۴-

مالیات پرداختنی

۵۳۵

۵۳۵

۰

دریافتنیهای غیرتجاری

۸,۴۱۶

۱,۹۳۱

۳۳۶

سود سهام پرداختنی

۳۵,۹۷۵

۶۲,۱۷۵

۴۲-

پیش پرداختها و سفارشات

۴۰۴

۴۰۹

۱-

تسهیالت مالی

۰

۰

--

داراییهای نگهداری شده برای
فروش

۰

۰

--

ذخایر

۱۲,۴۸۳

۳,۸۸۵

۲۲۱

جمع داراییهای جاری

۹,۲۲۳,۹۸۳

۷,۵۱۴,۸۰۹

۲۳

پیشدریافتهای جاری

۰

۰

--

بدهیهای مرتبط با داراییهای
نگهداری شده برای فروش

۰

۰

--

دریافتنیهای بلندمدت

۸,۹۳۸

۲,۹۳۵

۲۰۵

جمع بدهیهای جاری

۸۴,۲۴۴

۷۱,۴۰۵

۱۸

سرمایهگذاریهای بلندمدت

۲۶,۸۵۵

۷۶,۸۵۵

۶۵-

بدهیهای غیرجاری

داراییهای غیرجاری

سرمایهگذاری در امالک

۳۸۴,۴۰۰

۰

--

پرداختنیهای بلندمدت

۰

۰

--

داراییهای نامشهود

۸۱۱

۱۸

۴,۴۰۶

پیشدریافتهای غیرجاری

۰

۰

--

داراییهای ثابت مشهود

۷,۵۵۹

۵,۰۸۵

۴۹

تسهیالت مالی بلندمدت

۰

۰

--

سایر داراییها

۰

۰

--

ذخیره مزایای پایان خدمت
کارکنان

۴,۷۳۶

۴,۴۴۸

۶

جمع داراییهای غیرجاری

۴۲۸,۵۶۳

۸۴,۸۹۳

۴۰۵

جمع بدهیهای غیرجاری

۴,۷۳۶

۴,۴۴۸

۶

جمع بدهیها

۸۸,۹۸۰

۷۵,۸۵۳

۱۷

جمع داراییها

۹,۶۵۲,۵۴۶

۷,۵۹۹,۷۰۲

۲۷

حقوق صاحبان سهام

64

سرمایه

۴,۵۰۰,۰۰۰

۴,۵۰۰,۰۰۰

۰

افزایش (کاهش) سرمایه در جریان

۰

۰

--

صرف (کسر) سهام

۰

۰

--

سهام خزانه

۰

۰

--

اندوخته قانونی

۴۵۰,۰۰۰

۴۵۰,۰۰۰

۰

سایر اندوختهها

۰

۰

--

مازاد تجدید ارزیابی داراییهای
غیرجاری نگهداری شده برای
فروش

۰

۰

--

مازاد تجدید ارزیابی داراییها

۰

۰

--

تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به
واحد پول گزارشگری

۰

۰

--

اندوخته تسعير ارز داراييها و
بدهيهاي شرکتهاي دولتي

۰

۰

--

سود (زیان) انباشته

۴,۶۱۳,۵۶۶

۲,۵۷۳,۸۴۹

۷۹

جمع حقوق صاحبان سهام

۹,۵۶۳,۵۶۶

۷,۵۲۳,۸۴۹

۲۷

جمع بدهیها و حقوق صاحبان
سهام

۹,۶۵۲,۵۴۶

۷,۵۹۹,۷۰۲

۲۷

نشریه داخلی وبانک

شماره  / 4بهار 1400

شرکت سرمایهگذاری مدیریت سرمایه مدار بهعنوان

نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس با ماموریت اصلی
خود یعنی حضور در بازار سرمایه و سرمایه گذاری در

ابزارهای قابل معامله این بازار ،نقشــی بسزا در بهبود

سبد سهامداری گروه توســعه ملی دارد .این شرکت
کشور ،توسعه و تقویت منافع ملی ،مسئولیتپذیری و

محفاظت از داراییهای سهامداران و البته حضور موثر
در بازار سرمایه قرار داده است.
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اهداف خود را مبنی بر سرمایهگذاری در صنایع بنیادی

نشریه داخلی وبانک

شماره  / 4بهار 1400
گزارش

«مدار» 220تومان سود تقسیم کرد

ی «مدار» برای سال مالی منتهی به
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مدیریت سرمایهگذار 
 1399/12/30در روز  18اردیبهشت ماه  1400برگزار شد.
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%1
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%1
7

%16

چندرشتهای صنعتی
شیمیایی
فلزات اساسی
فرآوردههای نفتی
استخراج کانههای فلزی
بانکها و موسسات اعتباری
غذایی بهجز قند و شکر
دارویی

%11

چندرشتهای صنعتی
شیمیایی
فلزات اساسی
فرآوردههای نفتی
استخراج کانههای فلزی
بانکها و موسسات اعتباری
غذایی بهجز قند و شکر
دارویی

%13

%7

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مدیریت سرمای ه «مدار» برای سال مالی منتهی به
 1399/12/30در روز  18اردیبهشت ماه  1400برگزار شد.
در جریان این مجمع ،یاور میرعباسی به بیان وضعیت محیط کسب و کار این شرکت
و عملکرد آن پرداخت و گفت :بانک جهانی در گزارش وضعیت و چشم انداز اقتصاد ،نرخ
رشد اقتصاد ایران در سالهای  2021و  2022را به ترتیب مثبت 1.5درصد و مثبت
 1.7درصد پیشبینی کرده است .همچنین پیشبینی موسسات بینالمللی مانند صندوق
بینالمللی پول از تورم سال  2021و  2022معادل  39درصد و  27.5درصد است.
وی افزود :بانک جهانی نیز در گزارش وضعیت و چشمانداز اقتصاد  ،2021تورم 27.4
درصدی برای سال  2021و  23درصدی برای سال  2022را برای ایران پیشبینی
کرده است.
میرعباسی در ادامه به وضعیت بازار سرمایه در سال  99پرداخته و گفت :در طول
این سال عوامل متعددی نظیر قیمتگذاری دستوری مداخله در میزان عرضه و تقاضا
و نامتقارن کردن دامنه نوسان در کنار تضعیف عرضههای اولیه از جمله عوامل مهمی
بود که توانست چهره بازار سرمایه را در سال  99دگرگون کند .از طرف دیگر افت قیمت
و مشکالت فروش سهام عدالت در کنار نارساییهای ناشی از بهبود نیافتن زیرساختها
سبب شد تا ضعف حکمرانی در بازار سرمایه بیش از سالهای قبل به چشم بیاید.
مدیرعامل «مدار» به بررسی وضعیت عملکردی پرتفوی «مدار» در همین سال اشاره کرد
و گفت :ارزش روز دارایی های «مدار» در سال  ،99رقم  18620میلیارد ریال را نشان
میدهد که این میزان در سال  ،98تنها  8667میلیارد ریال بوده و در سال  ،97شاهد
رقم  3288میلیارد ریال بودیم .بنابراین شاهد توسعه سرمایهگذاریهای انجام شده در
این شرکت هستیم.
در این مجمع ترکیب سبد سهام «مدار» نیز به تفکیک صنعت بیان شد که در
نمودارهای زیر قابل مشاهده است.
سپس در بررسی موضوعات مورد توجه مجمع ،به مهمترین اقدامات مالی «مدار» در

سال  99پرداخته شد که مهمترین آنها به شرح زیر است :
 .1پرداخت سود سهام پرداختنی به سهامداران.
 .2انجام فرآیند عرضه و پذیرش شرکت در بازار سرمایه.
 .3تدوین سند راهبردی شرکت.
 .4تدوین آییننامههای داخلی شامل آییننامه سرمایهگذاری ،تنخواهگردان ،تردد،
تسهیالت کارکنان و ...
 .5برقراری ارتباطات موثر با سایر شرکتهای گروه جهت بهرهمندی از تخصص و هم
افزایی به منظور حداکثر نمودن منفعت و صرفه و صالح سهامداران شرکت.
 .6مذاکره و اقدام در جهت اخذ مدیریت صندوق بازارگردانی اختصاصی شرکت.
 .7اصالح ساختار حقوق و دستمزد کارکنان شرکت.
 .8اصالح و بهبود مستمر داراییها در راستای رسیدن به سبد داراییهای هدف از
طریق گردش مناسب سبد سهام و ارتقای ارزش خالص داراییها.
 .9تحصیل سود با کیفیت و مستمر از طریق سرمایهگذاری در سهام شرکتهایی که
سود نقدی مصوب را در تاریخ مقرر به صورت نقدی پرداخت نموده و امکان سرمایهگذاری
مجدد را برای شرکت فراهم میسازند.
در ادامه سعید داراب ،رئیس مجمع به بیان موضوعات مورد نیاز به رایگیری پرداختند
و نهایتا با تجمیع آرای اکثریت مصوب شد که «مدار»  63درصد از سود خود را که 220
تومان میشود ،تقسیم کند و مابقی سود در حساب شرکت انباشته شود .صورتهای
مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30و گزارش فعالیت هیأت مدیره مورد
بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .شرکت حسابرسی هشيار بهمند بهعنوان بازرس
قانونی و حسابرس شرکت و شرکت شهود امين بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب شد.
همچنین موضوع انتشار اوراق شرکت مدیریت سرمایه «مدار» به برگزاری مجمع
دیگری موکول شد ،اما مقرر شد که با توجه به سرمایه  230میلیارد تومانی این شرکت،
سقف اوراق منتشره آتی 200 ،میلیارد تومان باشد.

آمار

صورتوضعیتمالیشرکتسرمایهگذاریمدیریتسرمایهمدار
مربوط به سال مالی منتهی به 1399/12/30
حسابرسیشده
شرح

درصد
1398/12/29 1399/12/30
تغییرات

شرح

داراییها

بدهیها و حقوق صاحبان سهام

داراییهای جاری

بدهیهای جاری

1399/12/30

1398/12/29

درصد
تغییرات

موجودی نقد

۱۲,۷۰۳

۴,۸۵۲

۱۶۲

پرداختنیهای تجاری

۴,۳۰۲

۴۲۴,۳۲۶

۹۹-

سرمایهگذاریهای کوتاهمدت

۱۰,۶۴۴,۹۰۶

۴,۶۴۳,۷۳۳

۱۲۹

پرداختنیهای غیرتجاری

۳,۲۵۲

۲,۴۱۰

۳۵

دریافتنیهای تجاری

۱۸۰,۲۸۱

۹۵,۸۰۳

۸۸

مالیات پرداختنی

۰

۰

دریافتنیهای غیرتجاری

۱,۴۹۹

۷۰۳

۱۱۳

سود سهام پرداختنی

۳۳۸,۸۸۰

۰

پیش پرداختها و سفارشات

۲,۶۵۷

۱۳۵

۱,۸۶۸

تسهیالت مالی

۰

۰

داراییهای نگهداری شده
برای فروش

۰

۰

ذخایر

۰

۰

جمع داراییهای جاری

۱۰,۸۴۲,۰۴۶

۴,۷۴۵,۲۲۶

پیشدریافتهای جاری

۱۳

۰

بدهیهای مرتبط با داراییهای
نگهداری شده برای فروش

۰

۰

جمع بدهیهای جاری

۳۴۶,۴۴۷

۴۲۶,۷۳۶

۱۲۸

داراییهای غیرجاری
دریافتنیهای بلندمدت

۰

۰

سرمایهگذاریهای بلندمدت

۱۱۴,۱۸۱

۱۱۴,۱۷۶

۰

۱۹-

بدهیهای غیرجاری

سرمایهگذاری در امالک

۰

۰

پرداختنیهای بلندمدت

۰

۰

داراییهای نامشهود

۸۸۰

۵۰۸

۷۳

پیشدریافتهای غیرجاری

۰

۰

داراییهای ثابت مشهود

۷,۳۴۹

۶,۶۱۳

۱۱

تسهیالت مالی بلندمدت

۰

۰

سایر داراییها

۱۰,۰۲۴

۵,۸۵۳

۷۱

ذخیره مزایای پایان خدمت
کارکنان

۱,۷۱۷

۱,۶۳۶

۵

جمع داراییهای غیرجاری

۱۳۲,۴۳۴

۱۲۷,۱۵۰

۴

جمع بدهیهای غیرجاری

۱,۷۱۷

۱,۶۳۶

۵

جمع بدهیها

۳۴۸,۱۶۴

۴۲۸,۳۷۲

۱۹-

جمع داراییها

۱۰,۹۷۴,۴۸۰

۴,۸۷۲,۳۷۶

۱۲۵

حقوق صاحبان سهام
افزایش (کاهش) سرمایه در
جریان

۰

۰

صرف (کسر) سهام

۰

۰

سهام خزانه

۰

۰

اندوخته قانونی

۲۳۰,۰۰۰

۱۳۴,۵۶۰

سایر اندوختهها

۰

۰

مازاد تجدید ارزیابی داراییهای
غیرجاری نگهداری شده برای
فروش

۰

۰

مازاد تجدید ارزیابی داراییها

۰

۰

تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به
واحد پول گزارشگری

۰

۰

اندوخته تسعير ارز داراييها و
بدهيهاي شرکتهاي دولتي

۰

۰

۷۱

جمع حقوق صاحبان سهام

۱۰,۶۲۶,۳۱۶

۴,۴۴۴,۰۰۴

۱۳۹

جمع بدهیها و حقوق صاحبان
سهام

۱۰,۹۷۴,۴۸۰

۴,۸۷۲,۳۷۶

۱۲۵
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سود (زیان) انباشته

۸,۰۹۶,۳۱۶

۲,۰۰۹,۴۴۴

۳۰۳
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سرمایه

۲,۳۰۰,۰۰۰

۲,۳۰۰,۰۰۰

۰

نشریه داخلی وبانک
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هلدینگ توســعه نگاه پویا با هدف بهینه سازی روند
سرمایهگذاری و استفاده کامل از توانمندی شرکتهای

زیرمجموعه با ماموریت مدیریت منابع مالی و انسانی

فعالیت میکند .این شرکت در سال گذشته در راستای
سیاستهای اصلی گروه توسعه ملی مبنی بر احیا تولید
و اشتغالزایی ،اصالحات زیرســاختی نظیر تعمیرات

اساسی دستگاههای تولیدی کارخانجات تحت نظارت

خود و بهبود ساختار تولید و نیروی انسانی را به انجام

رســاند تا رویای از دســت رفته تولید در بسیاری از
کارخانجات قدیمی را زنده کند و امید میرود در سال
 1400بتواند تولید و سودآوری شرکت های زیرمجموعه

را بهبود ببخشد.
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در ابتدای خردادماه  ،1400مدیرعامل
و معاونان و مدیران گروه توسعه ملی از
کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان بازدید
کردند .در ابتدای این بازدید ،مدیران و
معاونان گروه توسعه ملی به بازدید از روند
احیا و بهسازی و نوسازی ماشینآالت و
خطوط تولید پرداختند .همچنین با حضور
در یادمان شهدای کارگر کارخانجات
مخمل و ابریشم کاشان ،به مقام شامخ این
شهدا ادای احترام کردند.

در جریان بازدید مدیرعامل گروه توسعه ملی از کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان مطرح شد

احیای صنعت نساجی در گروه توسعه ملی
با جدیت انجام میشود
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امیر تقی خان تجریشی ،مدیرعامل شرکت
سرمایهگذاری گروه توسعه ملی در جریان این بازدید،
گفت :در بخش لباسهای کار و موارد مشابه شرکتهای
گروه ،تصمیم بر این است که اولویت را به شرکتهای
تابعه خودمان بدهیم تا همافزایی بین شرکتهای گروه
توسعه ملی افزایش پیدا کند.

وی همچنین به موضوع پذیرش مجدد این شرکت
در بازار از مسیر فرابورس اشاره کرد و گفت :در خصوص
بحث پذیرش در فرابورس هم که اقداماتی انجام شده،
گروه در حال پیگیری است که مجددا این شرکت را به
بازار سرمایه بازگرداند.
تجریشی در جمع خبرنگاران در خصوص اقدامات
صورت گرفته از سوی گروه توسعه ملی در روند
حمایت ،پشتیبانی و مانعزداییها در راستای جهش
تولید شرکتهای زیرمجموعه به خصوص مخمل و
ابریشم کاشان در سالهای  1399و  1400اظهار
کرد :در سال  1399که سال جهش تولید بود ،به جای
این که طبق روال سنوات پیشین تنها به واریز حقوق
کارکنان به شرکتهایی که تولید مناسبی نداشتند،
بسنده کنیم ،رویکرد خود را عوض کردیم .مبنی بر این
که نیازسنجیهایی در سطح گروه انجام شد که متوجه
شویم چه نیازهایی وجود دارد و شرکتهای زیرمجموعه
تا چه حد میتوانند این نیازها را پاسخ دهند .به طور
مثال تامین نیاز منسوجات در سطح گروه با استفاده از
تولیدات شرکتهای منسوجاتی تامین شود .همچنین
فعالیت مدونی در خصوص افزایش حجم بازار داخلی
و در کنار صادرات نیز به عنوان اولویت عملیاتی این
شرکت مطرح است .در این جریان حمایت از تولید،
بانک ملی نیز به عنوان سهامدار عمده گروه توسعه ملی،
همواره حامی طرح های توسعه و حمایتی بودهاست.
وی افزود :در این برنامه رشد همافزایی ،از نیروهای
متخصص بومی نیز استفاده کردیم .زیرا بسیاری از
شرکتهای قدیمی ،در فرهنگ بومی منطقه جایگاه
ویژهای داشتهاند و این سرمایهگذاری توانست بخش
اعظمی از ظرفیت تولیدی از دست رفته را به مدار تولید

بازگرداند .حال در  2شرکت حوزه منسوجات که شامل
مخمل و ابریشم کاشان و ایران پوپلین میشود ،شاهدیم
که هر  2به مدار تولید بازگشتهاند که البته مخمل و
ابریشم کاشان زودتر در این راه پیش قدم شد.
به گفته تجریشی ،این برگشت به تولید باعث شد
که اشتغال جامعه  30نفره شرکت مخمل و ابریشم با
احتساب تمام نیروهای تمام وقت و پاره وقت به 150
نفر برسد.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی
خاطرنشان کرد :تمام این افراد ،عضو یک خانواده هستند
و همین موضوع باعث شده که شمولیت خانوادههای
هم وطن ما در گروه توسعه ملی افزایش پیدا کند .از
سوی دیگر داراییهایی که عمال مالکیت آنها از لحاظ
حقوقی دچار مشکل شده بود ،در بخش بسیار زیادی حل
شدهاست و اکنون زمینهایی که تثبیت مالکیت شرکت
و مخمل و ابریشم کاشان در آنها اتفاق افتادهاست ،به
باالی  50هکتار میرسد که اتفاق بزرگی است و نشان
دهنده زحمت مدیران و پرسنل است.
تجریشی در ادامه به پروژه تولید چادر مشکی در این
شرکت اشاره کرد و گفت :نیاز چادر مشکی کشور حدود
 95میلیون متر مربع در سال است که تنها  5میلیون
مترمربع در داخل کشور تولید میشود و مابقی وارداتی
است .سرمایه گذاری  1200تا  1500میلیارد تومانی در
این حوزه میتواند  10میلیون مترمربع تولید را به ثمر
برساند .البته تا مرز خودکفایی و صادرات به کشورهای
اسالمی منطقه به  12تا  15هزار میلیارد تومان سرمایه
گذاری نیاز است .شرکت مخمل و ابریشم کاشان طرح
توجیهی فنی را آماده کرده است و در واقع به عنوان یکی
از اقدامات آتی این شرکت در دست انجام است.

بازگشت مخمل و ابریشم به مدار تولید و سودآوری
نشریه داخلی وبانک
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مهدی اخباری ،مدیرعامل کارخانجات
مخمل و ابریشم درابتدای این بازدید ضمن
ارائه گزارشی از روند پیشرفت کارخانه،
به بیان اهداف و برنامههای آتی شرکت
پرداخت و گفت :این کارخانه از زمان
تآسیس ،یکی از معتبرترین کارخانههای
خاورمیانه بودهاست که متاسفانه طی 4
دهه اخیر دچار سکون شده بود .اما در
سالهای اخیر با توجه به منویات مقام
معظم رهبری در این شرایط رقابتی و تاکید
مدیران باالدستی ،شرکت در مسیر رشد و
شکوفایی قرار گرفت به طوریکه برای اولین
بار به مرحله سود دهی رسیده است.
اخباری خاطر نشان کرد :در این مدت،
بازسازی ماشن آالت قدیمی کارخانه
انجام شده ،در کنار آن با ایجاد تنوع در

محصوالت خود ،به جستجوی بازارهای
جدید پرداختیم .اشتغالزایی را در این
شرکت افزایش داده و با احیای مجدد آن،
هم اکنون روند ایجاد بازارهای جدید را در
دستور کار خود داریم.
وی افزود :در سالهای اخیر شرکت
اقدامات خوبی انجام داده است که از آن
جمله میتوان به تولید لباس کار ،ارائه
طرح توسعه چادر مشکی و همچنین تولید
محصوالت تحریمی و انحصاری از جمله
پارچههای نظامی ،پارچه انحصاری مخمل و
پیش خرید مواد اولیه اشاره کرد.
اخباری همچنین از اقداماتی که در زمینه
عمرانی شرکت و احیاء کارخانجات در
اواخر سال  1399انجام شده گزارشی ارائه
کرد و گفت :با تالش و پیگیریهای شرکت

سرمایهگذاری گروه توسعه ملی و هلدینگ
مدیریت توسعه نگاه پویا کارخانجات
مخمل و ابریشم کاشان به پیشرفت قابل
مالحظهای رسیده است.
در پایان مدیرعامل کارخانجات مخمل و
ابریشم ،نصب تندیس مخمل و ابریشم در
ورودی میدان شهرک صنعتی را نوید داد و
افزود قرار است این شهرک با نام شهرک
صنعتی مخمل و ابریشم نامگذاری شود.

مدیرعامل گروه توسعه ملی با امام جمعه کاشان دیدار کرد
در ادامه سفر بازدید از کارخانجات مخمل و ابریشم
کاشان مدیرعامل گروه توسعه ملی به همراه جمعی
از مدیران و معاونان با امام جمعه و فرماندار این استان
دیدار و گفتگو کردند.
آیت اهلل عباسعلی سلیمانی ،نماینده ولی فقیه و
امام جمعه کاشان در دیدار با مدیر عامل شرکت
سرمایهگذاری گروه توسعه ملی با اشاره به اینکه شرکت
مخمل و ابریشم کاشان در سال های اخیر پیشرفت های
بسیاری داشته ،اظهار امیدواری کرد به زودی خط تولید
چادر مشکی در این کارخانه راهاندازی می شود.
وی با بیان نقل قولی از مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت تولید چادر مشکی
در داخل کشور گفت :ملتی که عرضه ندارد پوشش ناموس خود را تهیه کند ،آن ملت را
نمیتوان ملت زندهای دانست.
نماینده ولی فقیه در کاشان ،احیا و توسعه مخمل و ابریشم کاشان را یکی از مهمترین
نقاط امید مردم کاشان دانست و گفت :توسعه کارخانجاتی همچون مخمل و ابریشم
کاشان مردم شهر را برای تالش ،کار و پویایی بیشتر تشویق می کند .احیای این شرکت
که از قدیم قطب نساجی کشور بود ،اما در سال های اخیر مانند سایر کارخانجات نساجی،
به اغما رفت که احیای این شرکت ،به مثابه احیای اموات بوده است.

وی با قدردانی از مدیران و دست اندرکارانی که مسیر پیشرفت و توسعه مخمل و
ابریشم را هموار کردهاند ،تصریح کرد :مدیران و کارگران شانه به شانه یکدیگر در این
مسیر قدم برمیدارند و قلههای پیشرفت و افتخار را فتح میکنند و با نوسازی و بهبود
وضعیت صدای صنعت نساجی کاشان را به گوش تمام ایران و جهان خواهند رساند.
امام جمعه کاشان در ادامه اظهاراتش به موضوع تولید چادر مشکلی در کارخانجات
مخمل و ابریشم کاشان اشاره و تاکید کرد :چادر مشکی در کشور ما یکی از مهمترین
موضوعات مربوط به نساجی است که به نظر میرسد مافیایی بزرگ و قدرتمند از تولید
بیشتر چادر مشکی در کشور جلوگیری می کنند تا بتوانند از واردات این پارچه پرکاربرد
سودهای کالن به جیب بزنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه اظهاراتش تاکید کرد :اینکه مدیران مخمل و
ابریشم کاشان به دنبال تولید چادر مشکی در این کارخانه هستند ،حرکتی بسیار قابل
تقدیر است و باید از این حرکت پشتیبانی شود تا این کاری که آغاز شده به سرانجام
برسد و کاشان به یکی از اصلیترین تولیدکنندگان چادر مشکی در ایران تبدیل شود.
در این دیدار که امیرتقی خان تجریشی ،مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه
ملی ،مدیر عامل شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا و فرماندار کاشان حضور داشتند ،مهدی
اخباری مدیر عامل کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان گزارشی از آخرین فعالیتها و
پیشرفتهای مخمل و ابریشم کاشان ارائه کرد و از حمایتهای آیتاهلل سلیمانی در
مسیر توسعه کارخانجات قدردانی کرد.

نگاهی به کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان
شرکت مخمل و ابریشم کاشان در سال 1329
با نام اولیه شرکت سهامی آبیاری کاشان به منظور
عملیات کشاورزی تاسیس گردید .در سال  1338نام
شرکت به کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان تغییر
یافته و فعالیت اصلی آن طبق ماده  3اساسنامه به
ایجاد و تاسیس کارخانجات مخمل بافی و هر نوع
منسوجات دیگر و هرگونه صنایع نساجی اعم از
ریسندگی و بافندگی و ملحقات تابعه و بهرهبرداری از
آنها تغییر پیدا کرد .سرمایه این شرکت در پایان سال
مالی  ، 1399مبلغ  147.270میلیون ریال بودهاست.
در سال مالی منتهی به پایان اسفند  ،1399درآمد
عملیاتی شرکت به مبلغ  111میلیارد ریال نسبت
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به سال گذشته به مبلغ  49میلیارد ریال بیش از 2
برابر رشد داشتهاست  .همچنین از نظر مقداری نیز
فروش پارچه حریر نسبت به دوره مشابه در سال
گذشته قریب به  2برابر افزایش داشتهاست  .سود
ناخالص شرکت  10میلیارد ریال بوده که پس از
کسر هزینههای فروش ،اداری و عمومی به مبلغ 39
میلیارد ریال و با کسر هزینه جذب نشده در تولید به
مبلغ  63میلیارد ریال به زیان عملیاتی  92میلیارد
ریال دست یافته که با وجود درآمد غیر عملیاتی
حاصل از فروش دارایی (یک قطعه زمین ) به مبلغ
 50میلیارد ریال منجر به زیان  42میلیارد ریالی برای
عملکرد سال  1399شد هاست.

شرکت در سال مالی گذشته در تولید نیز افزایش
چشمگیری داشته و با توجه به فعالیتها و تالشهای
صورتگرفته امید آن میرود در سال مالی جاری،
شاهد عملکرد موفقیتآمیز این شرکت باشیم.

گزارش تصویری
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«وبانک» به روایت تصویر

بازدید مدیرعامل وبانک از شرکت بهپخش

71
بازدید جمعی از مدیران و کارشناسان گروه توسعه ملی از خط تولید گلتاش

www.tmgic.ir

Tose-e Melli Group Investment Magazine

دیدار مدیران گروه توسعه ملی با امام جمعه کاشان
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دیدار مدیران گروه توسعه ملی از شرکت سیمان شمال
بازدید از خط تولید شرکت مخمل و ابریشم کاشان

حضور شاهین شایانآرانی در «وبانک» میان جمع همکاران
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خالقیت عکاسی وبانکی ها
در مسابقه عکاسی کرونا در وبانک
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