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چرا پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان تکمیل نمیشود؟

با حضور رئیس هیئت عامل ایمیدرو

حمایت  ۵۰میلیارد تومانی
بانک قرضالحسنه مهر ایران از
شبنیان
شرکتهای دان 
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران از
پرداخت  ۱۰۰فقره وام  ۵۰۰میلیون تومانی به
شرکتهای دانشبنیان در فاز اول تفاهمنامه با
صندوق توسعه فناوریهای نوین خبر داد.
«سید سعید شمسینژاد» مدیرعامل این
بانک در نمایشگاه  INOTEXاز پرداخت
 ۵۰میلیارد تومان وام قرضالحسنه برای
حمایت از شرکتهای دانشبنیان خبر داد.
شمسینژاد گفت :از آنجایی که مقام معظم
رهبری(مد ظله العالی) با صراحت در نام سال بر
حمایت از حوزه دانشبنیان تأکید داشتهاند ،ما نیز
در بانک قرضالحسنه مهر ایران یکی از رویکردهای
اصلی سال جاری را حمایت از این حوزه تعیین
کردیم .وی اظهار کرد :شرکتهای دانشبنیان
در جذب نخبگان ،کاهش خروج ارز از کشور و
افزایش تولید ناخالص داخلی نقش پررنگی دارند.
خوشبختانه دولت سیزدهم نیز برای حمایت از
این شرکتها برنامه دارد و ما نیز بر همین اساس
حمایت از آنها را در دستور کار خود قرار دادهایم.
نقطه عطف حمایت از شرکتهای دانشبنیان
شمسینژاد افزود :صندوق توسعه فناوریهای
نوین تا کنون ارزیابی و تأمین مالی شرکتهای
متعددی در این حوزه را در کارنامه خود دارد و
این پیوند با توجه به تواناییهای صندوق توسعه
فناوریهای نوین و ارائه وام قرضالحسنه بانک
قرضالحسنه مهر ایران میتواند فصل نوینی را برای
شرکتهای دانشبنیان و فناور رقم بزند.
وی اظهار کرد :بر اساس این تفاهمنامه در گام
اول قرار است تعداد  ۱۰۰فقره وام  ۵۰۰میلیون
تومانی با تکیه بر فرآیند الکترونیکی ارزیابی،
اعتبارسنجی و معرفی صندوق توسعه فناوریهای
نوین از سوی بانک قرضالحسنه مهر ایران اعطا
شود .مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران
گفت :یکی از موضوعات مورد پیگیری ما در این
تفاهمنامه ،الکترونیکی شدن همه فرآیندهای مالی
و بانکی است؛ بر این اساس بحث اعتبارسنجی
و ارزیابی شرکتها از طریق بستر الکترونیکی
صندوق عملی خواهد شد .همچنین با توجه
به حرکت فرآیندهای بانکی و مالی به سمت
غیرحضوری و الکترونیکی شدن میتوانیم ارتقای
سطح خدمات الکترونیک بانک را با تکیه بر توان
 ITصندوق توسعه فناوریهای نوین دنبال کنیم.

مدیرعامل شرکت بیمه حکمت از
شعبه مشهد بازدید کرد

نقص پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان بعد از دو دهه

جلسه کمیته سرمایه گذاری ایمیدرو
با محوریت توسعه زیرساخت برگزار
شد

جلسه کمیته سرمایه گذاری ایمیدرو با محوریت
توسعه زیرساخت طرحها و با حضور وجیه الله
جعفری رئیس هیئت عامل ایمیدرو برگزار شد.
برنامه ریزی برای مشارکت در احداث نیروگاه
برق در برخی طرحها و اختصاص بودجه به توسعه
زیرساختهای منطقه ویژه اقتصادی کاشان از
جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
همچنین فراخوان جذب سرمایه گذار برای
توسعه حوزه عناصر نادر خاکی ،از دیگر مسائل
مطرح شده در کمیته سرمایه گذاری ایمیدرو بود
که رئیس هیات عامل ایمیدرو بر حمایت ایمیدرو
از سرمایه گذار در حوزه های حقوقی و فنی تاکید
کرد .در این جلسه امیر خرمی شاد عضو هیئت
عامل و معاون برنامهریزی و توانمندسازی ایمیدرو،
سمیه خلوصی مدیر دفتر برنامه ریزی نظارت و
راهبردی ایمیدرو و امید امامی مدیر دفتر معدن
این سازمان حضور داشتند

اخبار

به گزارش مهر ،از اواسط هفته گذشته با تصمیم
دولت مبلغ یارانههای نقدی بعد از یک دهه افزایش
یافت و برای دهکهای اول تا سوم به ازای هر نفر
 ۴۰۰هزار تومان و برای دهکهای  ۳تا  ۷به ازای هر
نفر  ۳۰۰هزار تومان به حساب سرپرست خانوار
واریز شد.
در این بین گزارشهای مردمی خبر میرسد که
ظاهرا ً در این تغییر و تحول صورت گرفته تعدادی
از یارانهبگیران از قلم افتاده اند .با این حال دولت
از طریق وزارت رفاه اعالم کرده است سامانهای را
معرفی خواهد کرد تا افرادی که تاکنون یارانه جدید
را دریافت نکرده و یا باید در گروه دیگر یارانه بگیران
قرار گیرند به این سامانه مراجعه کرده تا بتوانند
اعتراض کنند.
نکته عجیبی که به نظر میرسد دولت در این
تغییر و تحول یارانهای به آن توجه نکرده است پایگاه
اطالعات رفاه ایرانیان است.
این گزارش حاکی است از دهه  ۸۰شمسی بحثی
در خصوص ایجاد بانک اطالعات ایرانیان به منظور
ایجاد شناسنامه اقتصادی و اجتماعی مردم مطرح
شد؛ سرانجام از بهمن  ۱۳۹۲سامانهای تحت عنوان
پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان برای نیل به این هدف
شروع به کار کرد.
این پایگاه به دنبال تجمیع اطالعات مالکیتی،
تحصیلی ،درآمدی ،هویتی ،سفرهای خارجی و دیگر
اطالعات مربوط به مردم بود تا با بهرهگیری از آن
یک نظام تأمین اجتماعی چندالیه در کشور محقق
شود؛ به بیان دیگر با بهرهگیری از اطالعات این
پایگاه مشخص میشود که دستگاههای دولتی در
چه نقطهای از کشور ،میبایست چه خدماتی ارائه
دهند.
این پایگاه اطالعات که از تجمیع  ۵۰منبع دادهای
تشکیل شده ،در ذیل بند  ۱۴قانون بودجه کشور
تعریف شده است؛ همچنین براساس قانون برنامه
ششم توسعه کلیه دستگاههای مرتبط ،باید وظایف
خود را در خصوص تکمیل و بروزرسانی این پایگاه،
به شکل کامل و جامع اجرایی کنند؛ به بیان دیگر
هرگونه ترک فعل آنها قابلیت پیگیری در دستگاه
قضائی کشور را دارد.
براساس قانون ،سازمان تأمین اجتماعی ،سازمان
بیمه سالمت ،صندوق بازنشستگی کشور ،سازمان
بهزیستی ،کمیته امداد امام خمینی ،سازمان ثبت
احوال ،اتحادیه امالک ،وزارت آموزش و پرورش،
سازمان امور مالیاتی ،بانک مرکزی ،وزارت صمت،
وزارت علوم و تحقیقات ،قوه قضائیه ،نیروی انتظامی
و برخی دیگر از دستگاهها باید اطالعات خود را در
این سامانه بارگذاری و در بازههای زمانی مختلف آن
را بروزرسانی نمایند.
نکتهای که باید در نظر گرفت این است که پایگاه
اطالعات رفاه ایرانیان توزیع کننده کاال و خدمات
نبوده و به عنوان یک سامانه کمک کننده در جهت
توزیع مناسب یارانه راه اندازی شده است؛ به بیان
دیگر این سامانه کمک میکند که دهکبندی
صحیحی از افراد جامعه صورت گیرد.
آیا پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان کامل شده است؟
از آنجایی که متصدی این پایگاه وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی است لذا نیاز است این وزارت
خانه عالوه بر دریافت اطالعات ،دادههای خود را
در اختیار دستگاههای دیگر نیز قرار دهد .به طور
مثال پس از بررسی دقیق اطالعات ،این دادهها در
اختیار کمیته امداد یا مؤسسات خیریه قرار گیرد
که افراد غیر مشمول از دریافت بستههای حمایتی

ثمره دو دهه عملکرد نامناسب دولت و مجالس گذشته باعث شده که پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان به صورت ناقص راهاندازی شود؛ با چنین وضعی،
پیشبینی میشود توزیع عادالنه ثروت در کشور محقق نشود.

نیما مومنی زاده مدیرعامل شرکت بیمه
حکمت ،از شعبه مرکزی مشهد دیدار کرد.
بر این اساس ،نیما مومنی زاده ضمن حضور
در شعبه مشهد ِ شرکت بیمه حکمت با
رئیس ،کارکنان و کارگزاران و نمایندگان فروش
استان خراسان رضوی دیدار و از نزدیک در
جریان امور شعبه مرکزی مشهد قرار گرفت.
گفتنی است ،حسن شعبانینیا معاون
برنامهریزی و توسعه ،حسام معتضدیان معاون
توسعه مدیریت و منابع و اسماعیل قاسمی
مدیرامور شعب در این سفر مدیرعامل را
همراهی کردند.

ثمره دو دهه
عملکرد
نامناسبدولت
و مجالس
گذشتهباعث
شده که پایگاه
اطالعات رفاه
ایرانیان به
صورت ناقص
را هاندازی شود
افراد نیازمند محروم شوند؛ البته این امر نیازمند
بروزرسانی اطالعات است ،این درحالی بوده که
در سایه عدم نظارت مجلس این پایگاه تا به امروز
تکمیل نشده است.
در حالی که معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون،
کارو رفاه اجتماعی از تکمیل  ۹۵درصدی این پایگاه
خبر میدهد اما بررسیها حکایت از این دارد که در
طی دو سال اخیر هیچ گونه بروزرسانی در این پایگاه
صورت نگرفتهاست .فارغ از تکمیل سامانه فعلی
هنوز مشکالت فعلی این سامانه نیز برطرف نشده
است.
آیا اطالعات تمامی ایرانیان در این سامانه ثبت شده
است؟
آنچه مشخص است هنوز بخشی از جمعیت
کشور فاقد شناسنامه بوده و در نتیجه به فوریت باید
این مسئله حل شود .بحث اتباع خارجی نیز یکی
دیگر از موارد قابل توجه است؛ چرا که پس از تکمیل
این سامانه در صورت آزاد سازی قیمتها فشار
شدیدی به این افراد وارد خواهد شد و نیاز است
هر چه سریعتر کلیه اتباع خارجی ساکن در کشور
شناسایی شوند.
نکته دیگر به اطالعات شرکتهای حقوقی مربوط
میشود؛ برای حل این مسئله نیز باید شیوه مناسبی
در نظر گرفته شود تا اطالعات افراد سهامدار در
شرکتها ،پس از افزایش سرمایه یا تعطیلی ،در
سامانه رفاه ایرانیان بروزرسانی شود .نکته بعدی نیز
این است که اطالعات به صورت برخط و آنالین در
این پایگاه قرار گیرد؛ درواقع در برخی از فعالیتها
نظیر خرید و فروش خودرو ،دادههای جدید باید به

صورت لحظهای در اختیار وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی قرار گیرد.
چرا پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان تکمیل نمیشود؟
آنچه مشخص است در سایه عدم اجرای قانون،
این پایگاه اطالعاتی مهم هنوز تکمیل نشد ه است،
درواقع کم کاری مدیران دولتی در سایه ضعف
نظارتی مجلس و عدم برخورد با ترک فعل دستگاهها
در قوه قضائیه مسبب این موضوع بودهاست.
در حالی که یکی از اصلیترین وظایف مجلس
بحث نظارتی است اما تجربه سالیان اخیر حکایت
از این دارد که قوه نظارتی مجلس پویایی الزم را در
این زمینه نداشته است؛ عدم تکمیل سامانه جامع
تجارت ،تکمیل درگاه کسب و کار و برخی دیگر از
سامانههای ملی نمونهای از مصوبات قانونی بوده که
در سایه عدم نظارت مجلس بر زمین مانده است.
نکته بعدی به عدم برخورد قوه قضائیه با ترک فعل
مدیران مربوط میشود؛ در حالی که الزام قانونی برای
این امر وجود دارد ،سازمان ثبت اسناد به عنوان یکی
از زیر مجموعههای دستگاه قضائی ،اطالعات را به
صورت کامل در اختیار وزارت تعاون ،کار و رفاه قرار
نداده است.
به بیانی دیگر ،دستگاه قضائی کشور که باید به
ترک فعل دستگاهها و مدیران کشور رسیدگی کند
خود با ترک فعل مواجه شده و میتوان گفت که
وضعیت فعلی درباره سامانه رفاه ایرانیان همان
حکایت «شکایت قاضی را نزد کدام داروغه بردن»
شده است.
موضوع بعدی به تعلل دولت در اجرای این
قانون مربوط میشود؛ چرا تا به امروز رئیس جمهور

دستور جدی برای تکمیل این پایگاه را صادر نکرده
است .درواقع از آنجایی که دولت به دنبال حذف
ارز ترجیحی و تخصیص یارانه به مردم است ،لذا
شناسایی دقیق دهکهای درآمدی امری حیاتی در
این زمینه قلمداد میشود.
راهاندازی کامل سامانه رفاه ایرانیان چه مزایایی برای
کشور دارد؟
دولت با تکمیل پایگاه رفاه ایرانیان قادر خواهد
بود دید درستی از شرایط اقتصادی دهکهای
جامعه داشته باشد و برای هر گروه بستههای
حمایتی خاصی در نظر گیرد ،از سوی دیگر تکمیل
این سامانه سبب میشود فرار مالیاتی که به وفور
در کشور مشاهده میشود با کاهش همراه شده و
درآمدهای دولت نیز در این زمینه افزایش یابد.
از سوی دیگر شناسایی دقیق دهکهای درآمد و
آزادسازی قیمتها سبب میشود که قیمت کاال در
ایران با کشورهای همسایه یکسان و در نتیجه قاچاق
کاال روند کاهشی در پیش گیرد ،حتی برخط بودن
این پایگاه نیز باعث میشود که موارد مشکوک به
پولشویی نیز کشف شود .فارغ از مسائل اقتصادی،
مسائل اجتماعی نظیر ارتقأ خدمات بیمه درمانی و
نظام آموزشی نیز با تکمیل این پایگاه میسر خواهد
شد.
بر اساس این گزارش ،باید منتظر ماند و مشاهده
کرد که آیا دستگاههای متولی برای تکمیل پایگاه
اطالعات ایرانیان همچنان به روند الک پشتی
خود ادامه خواهند داد یا با یک حرکت جهادی در
کوتاهترین زمان ممکن شناسه اقتصادی اجتماعی
ایرانیان را تکمیل خواهد کرد.

رشد  151درصدی حق بیمه آتشسوزی نوین در سال 1400
بیمههای آتشسوزی نوین در سال  ،1400رشد  151درصدی در
حق بیمه خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کردند.
این شرکت با پیادهسازی استراتژی مبتنی بر ارائه محصوالت
بر اساس نیاز روز مشتریان و گسترش فرهنگ بیمه موفق شد
تا فروش بیمههای آتشسوزی خود را در سال  1400به نحو قابل
توجهی افزایش داده و  151درصد رشد در حق بیمه تولیدی این
رشته بیمهای را کسب کند .بر اساس آمار منتشر شده ،فروش
بیمههای آتشسوزی در بیمه نوین با رعایت مبانی مدیریت ریسک
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بــه اســتناد دادنامــه طــاق بــه شــماره  0000108مورخــه  1400 / 09 / 24صــادره از شــعبه دوم دادگاه خانــواده
شهرســتان فردیــس قصــد طــاق و جدائــی از شــما را دارد لــذا بدینوســیله بــه شــما اخطــار میگــردد ظــرف مــدت 7
روز پــس از دریافــت و رویــت ایــن اخطاریــه جهــت ثبــت طــاق بــه آدرس فردیــس بیــن فلکــه  4و  5بیــن فرعــی 42
و  44شــرقی مجتمــع دیبــا طبقــه اول دفترخانــه شــماره  3طــاق شهرســتان فردیــس مراجعــه نماییــد .در غیــر ایــن
صــورت برابــر مقــررات قانونــی اقــدام خواهــد شــد.

همراه بوده است به نحوی که خسارت پرداختی در سال 1400
نسبت به مدت مشابه سال گذشته با  30درصد کاهش مواجه
بوده است.
نسبت خسارت این رشته بیمهای نیز در سال  ١۴٠٠نسبت به
سال گذشته ۷۲ ،درصد کاهش داشته است .همچنین آمارها نشان
میدهد که در سال  1400حدود  180درصد از بودجه پیشبینی
شده شرکت بیمه نوین برای بیمههای آتش سوزی تحقق یافته
است.

مدیرعاملهلدینگماهان:

چاپ نوبت اول  1401/02/ 25 :نوبت دوم 1401/03/09 :

مفقودی

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد تیــپ 131 SLمــدل  1390بــه رنــگ ســفید -روغنــی دارای شــماره پــاک
 557-87ط  33و شــماره موتــور  4212946و شــماره شاســی  S1412290218099مفقــود گردیــده اســت و از
6030
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

بــرگ ســبز ســواری پیــکان رنــگ طایــی مــدل  1379شــماره موتــور  11127980380شــماره شاســی 79506312
شــماره پــاک ایــران  588 – 45ق  28مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط میباشــد.

قم 6034

سندموتورســیکلت بنلی150ســی ســی شــماره پــاک  778_88527شــماره موتــور 23258895شــماره
شاســی 07644مفقــود و فاقــد اعتبــار میباشــد.

مشهد 6036

مهر دهیاری روستای کوشک آباد در تاریخ  1401/02/19به سرقت رفته و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

مشهد 6043

فقدان مدارک

مفقودی

کارت ماشــین ،بــرگ ســبز ،بیمــه نامــه و برگــه کمپانــی خودرو پــژو  405بــه رنگ نقــره ای مــدل  1385دارای شــماره
پــاک  576 -87ص  41وشــماره موتــور  12485058575وشــماره شاســی  13231295مفقــود گردیــده اســت واز
6050
درجــه اعتبارســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت و ســند فــروش خــودروی ســواری ســمند مــدل  1384بشــماره انتظامــی  921د  51ایــران
 56و شــماره شاســی  14537992و شــماره موتــور  1248404162متعلــق بــه اقــای مهــدی شــقاقی مفقــود و ازدرجه
6040
اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری ســمند تیــپ ال ایکــس بــه رنــگ خاکســتری متالیــک مــدل  1386بشــماره
انتظامــی  592ص  46ایــران  44وشــماره موتــور  12486031817و شــماره شاســی  73205039متعلــق بــه اقــای
6041
جــواد امانــی بزاســتانی مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

اینجانــب جــواد امانــی بزاســتانی مالــک خــودروی ســمند ال ایکــس بــه شــماره موتــور  12486031817و شــماره
شاســی  73205039بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده ام لــذا چنانچه
هرکســی ادعایــی در مــورد مذکــور را نمــوده ام ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت ایــران خودرو
واقــع در کیلومتــر  14جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه  1مراجعــه نمایــد
6042
بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد.

مفقودی

ســند موتورســیکلت  tvs150ســی ســی بــه شــماره پــاک  776-68583شــماره موتــور 1201539شــماره شاســی
 13130مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مشهد 6037

مدیرمالی اروند :عالوه بر تامین
بازار داخل ،نیازهای خود را هم از
داخل تامین خواهیم کرد

مدیرمالی شرکت پتروشیمی اروند با تاکید بر
استفاده از توان داخل در رفع نیازهای شرکت،
تاکید کرد :پتروشیمی اروند به یک شرکت تماما ً
ایرانی تبدیل شده و عالوه بر عرضه محصوالت
خود با اولویت شرکتهای داخلی ،در بهره گیری
از شرکتهای دانش بنیان ایرانی سرآمد صنعت
پتروشیمی کشور است.
ابراهیم علیزاده در حاشیه دوازدهمین دوره
نمایشگاه بینالمللی اصفهان پالست در دیدار
با مدیرکل بازرسی و رئیس صنف پالستیک
استان اصفهان ،اظهار کرد :حدود  ۳۰درصد
از مشتریان شرکت پتروشیمی اروند در استان
اصفهان قرار دارند که حدود  ۱۰۰کارخانه در
بخشهای تولیدی مختلف را شامل میشود و
اشتغالزایی قابل توجهی را ایجاد کردهاند.
وی در ادامه با اشاره به تعهدات ارزی
شرکت پتروشیمی اروند به بانک مرکزی گفت:
ارز حاصل از فروش شرکت پتروشیمی اروند
مستقیما به منظور تامین ارز مورد نیاز کشور
در سامانه نیما عرضه میشود و ما این آمادگی
را داریم که به جای فروش مستقیم محصوالت
که آن را خام فروشی میدانیم ،آن را در اختیار
شرکتهای پایین دستی قرار دهیم تا پس از
خلق ارزش افزوده باالتر ،به خارج از کشور
صادر و ارزش آفرینی بیشتری را برای کشور
ایجاد کند ،در واقع میخواهیم وظیف ه تامین ارز
را به شرکتهای پایین دستی بسپاریم.
مدیرمالی پتروشیمی اروند اضافه کرد :شرکت
پتروشیمی اروند در یکی از بزرگترین تعمیرات
اساسی خود  ۵۰روز را در آورهال بود که در این
تعمیرات اساسی بزرگ تمام نیازهای خود را از
شرکتهای دانشبنیان ایرانی تامین کرد که
صرفهجویی قابل توجهی را نیز برای شرکت به
همراه داشت.
در ادامه این نشست جواد محمدی فشارکی
مدیرکل بازرسی استان اصفهان با اشاره نقش
پتروشیمی اروند در تامین نیاز شرکتهای پائین
دستی ،نگاه و رویکرد این مجموعه در حمایت از
صنایع داخل کشور را قابل تقدیر دانست.

هدف ،تبدیل شدن به یکی از  10شرکت برتر در صنایع معدنی تا سال  1404است

سردفتر طالق شماره  3شهرستان فردیس -سید عیسی کاظمی 6047

مــدرک خــودرو  ( ،کارت ماشــین ) خــودرو ســواری پــژو  1600آر.دی مــدل  1378شــماره موتــور ،22327805279 :
شــماره شاســی  ، 78705065 :شناســه وســیله نقلیــه (  ) VIN : IRFC781V10P705065و شــماره پــاک
 942 – 30 :م  ، 12بــه نــام جــان جــان شــفیعی نــژاد بــه شــماره ملــی  4250359689 :مفقــود گردیــده و از
6049
درجه ی اعتبار ساقط می باشد.

تبدیل پتروشیمی اروند به شرکت تمام ًا
ایرانی

مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان اعالم کرد:
هلدینگ ماهان درنظر دارد با بهرهگیری از روشهای فنی نوین و استفاده
از نیروی انسانی توانمند و متخصص به یکی از  10شرکت برتر در حوزه
سرمایهگذاری و توسعه معادن و صنایع معدنی کشور تا سال  1404تبدیل
شود.
محمدحسین بصیری گفت :هلدینگ ماهان با استفاده از رویکرد علمی
و نظام مند به ایجاد «سودآوری» و «بهرهوری کار و سرمایه» در تمام
شرکتهای زیرمجموعه خود در تالش است موجبات حفظ و افزایش
منافع سهامداران را فراهم سازد.
وی گفت :در سال  1400با وجود بروز موانع داخلی از جمله توقف
بلندمدت فعالیتهای تولیدی به واسطه قطعیهای مکرر برق ،نوسانات
بسیار شدید بازارهای داخلی و خارجی و رکود بازار صنایع فوالدی،
هلدینگ ماهان با تالش تمامی کارکنان ،توانست در مسیر حرکت رو به
رشد خود که از سال گذشته آغاز شده بود ،گام بردارد.
بصیری افزود :با کسب رتبه  71در بین بزرگترین شرکتهای ایران در
رتبهبندی سال  1400سازمان مدیریت صنعتی ،امید داریم با تالش و
تشریک مساعی در مسیر چشم انداز توسعهای خود گامهای بزرگتری

برداشته و نتایجی پرافتخارتر از گذشته در تاریخ فعالیت هلدینگ ماهان
رقم زنیم.
وی در ادامه به دستاوردهای این هلدینگ در سال  1400و برنامههای
آتی اشاره کرد و افزود :تقویت نظام حاکمیت شرکتی ،اصالح ساختار و
تامین مالی ،توسعه کسب و کارهای فعلی و ایجاد کسب و کارهای جدید
مورد توجه این هلدینگ بوده است.
بصیری درخصوص اقدامات انجام شده در حوزه اصالح ساختار و تأمین
مالی گفت :تسویه تسهیالت بانکی گرانقیمت ،انجام فرایندهای مقدماتی
ورود عرضه سهام شرکتهای زیرمجموعه در بازار سرمایه و استفاده از
ابزارهای نوین تامین مالی برای تأمین مالی شرکتهای زیرمجموعه گروه
از جمله اقدامات در حوزه استراتژیهای مالی بوده است.
مدیرعامل هلدینگ ماهان افزود :شرکت گسترش صنایع و معادن
ماهان در راستای استراتژیهای توسعهای خود تحصیل معدن سرب و
روی کوه بنار ،آغاز پروژه احداث واحد  2.5میلیون تنی فرآوری کنسانتره،
اجرای پروژه احداث کارخانه آهن اسفنجی با ظرفیت  800هزار تن
مطابق برنامه ،آغاز پروژه احداث کارخانه  2.5میلیون تنی گندلهسازی،
بهرهبرداری از نیروگاه خورشیدی مجلسی ،برنامهریزی و آغاز اجرای

پروژههای توسعه ذوب و نورد و پروژههای زیرساختی مجتمع بناب،
برنامهریزی و سازماندهی پروژه  1.5میلیون تنی اسلب و ورق گرم در
استان هرمزگان و برنامهریزی به منظور ورود به صنعت پتروشیمی،
انرژی ،زنجیره مس ،سرب ،روی و کروم را در دستور کار داشته است.
بصیری عنوان کرد که اجرا و بهرهبرداری از این پروژهها عالوه بر
لزایی و کاهش بیکاری ،منجر به توسعه مناطقی که این پروژهها
اشتغا 
در حال اجرا هستند ،خواهد شد.
وی اقدامات و برنامههای هلدینگ ماهان به منظور کاهش ریسک
برونسپاری فرایندها و خدمات کلیدی و نیز همافزایی و افزایش بهرهوری
از منابع را تشریح و اشاره کرد :این هلدینگ نسبت به ایجاد تمرکز
فعالیتهای بازرگانی در شرکت بازرگانی دانا ،مدیریت پروژه های توسعه
مجتمع بناب در شرکت گسترش فوالد شهریار ،تخصصیسازی خدمات
انرژی در شرکت الوان و مدیریت متمرکز حمل و نقل مجموعه در شرکت
پرچم بار در سال  1400اقدام کرده است.
وی افزود :در راستای بهبود نظام حاکمیتی و راهبری هلدینگ ،برگزاری
جلسات کمیتههای حسابرسی و ریسک به طور مستمر ،استقرار دفتر
مدیریت پروژه ( )PMOو زیرساخت های نظارت و راهبری یکپارچه
پروژهها ،ایجاد زیرساخت گزارشگری یکپارچه از طریق تعریف پروژه
سامانه هوش تجاری ( )BIهلدینگ و انجام فرایند ارزیابی و تحلیل
عملکرد شرکتها از جمله اقدامات تیم مدیریتی ماهان بوده است.
مدیرعامل هلدینگ ماهان در پایان با اشاره به جایگاه هلدینگ ماهان
در گروه مالی گردشگری و نقش آن در توسعه ،سودآوری و ایجاد ارزش
افزوده در گروه مالی اضافه کرد :در تالشیم که در سال  ،1401ساختار
سرمایه هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان را بهینه و منابع مورد
نیاز جهت احداث پروژههای توسعهای را از طریق انجام افزایش سرمایه،
انتشار اوراق نوین مالی ،پذیرش و واگذاری بخشی از سهام شرکتهای
زیرمجموعه در بازار سرمایه تأمین نماییم تا از این طریق زنجیره تولید
فوالد ماهان را تکمیل کرده و توسعه در سایر حوزههای سرمایهگذاری را
سرعت بخشیم.
هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان به عنوان یکی از بزرگترین
شرکتهای سرمایهگذاری گروه مالی گردشگری ،با هدف سرمایهگذاری
در طرحها و پروژههای تخصصی حوزه صنعت و معدن کشور فعالیت
میکند.

