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به مناسبت سالروز تاسیس بانک اقتصاد نوین
...   ایــن در حالــی اســت کــه مفتخریــم در ســالروز تاســیس ایــن بانــک 
و بــه عنــوان ســهامدار عمــده آن اعــام کنیــم اقتصــاد نویــن بــا اصــاح 
ســاختار و فــروش دارایــی هــای غیرعملیاتــی ، ضمــن پوشــش زیــان هــا 
موفــق شــد طــی ســه ماهــه پایانــی ســال ۱۳۹۸ تــراز عملیاتــی خــود را 
مثبــت نمــوده و در ســه ماهــه ابتدایــی امســال نیــز وضعیــت مطلوبــی را 
تجربــه کنــد، بــه گونــه ای کــه توانســت از زیــان حــدود ۱۰۰۰ میلیــارد 
تومــان در شــش ماهــه اول ســال گذشــته بــه ســود حــدود ۸۰ میلیــارد 

تومــان در انتهــای ســال برســد.
در پایــان ضمــن تبریــک ایــن روز بــه خانــواده بــزرگ بانک اقتصــاد نوین، 
ســهامداران، مشــتریان و کلیــه ذینفعــان امیدواریــم بــا عزم راســخ نیروی 
انســانی ارزش آفریــن ، پایبنــدی بــه اخــاق حرفــه ای و کمــک بــه رونق 
و جهــش تولیــد جهــت گــذر از بحــران هــای اقتصــادی، نــام ایــن بانــک 

همچــون گذشــته بر تــارک نظــام بانکی کشــور بدرخشــد.

قاتل تولیـد
ــه  ــی ک ــه ای: »آن کس ــت اهلل خامن ــرت آی حض

ــی  ــودش از واردات، جنس ــر خ ــع حقی ــرای مناف ب

را کــه در داخــل تولیــد میشــود، میــرود از خــارج 

مــی آورد و کارخانــه داخلــی را بــه خــاک ســیاه 

ــد.« ــت میکن ــاند، خیان می نش
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خبـر

ــاع  ــی و اط ــط عموم ــز رواب ــس مرک ــور رئی ــوش جهانپ کیان
رســانی وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی از مجیــد 
محســنی مجــد مدیــر عامــل گــروه توســعه صنایــع بهشــهر بــه 
جهــت حضــور فعــال و نقــش موثــر در کنتــرل و مهــار کرونــا 

تقدیــر کــرد. بخشــی از پیــام بدیــن شــرح اســت:
ــا  ــردم و ب ــی م ــعه آگاه ــه توس ــر پای ــران ب ــانی بح ــاع رس اط
رویکــرد پیشــگیرانه نقــش بســزایی در توانمنــد ســازی مــردم بر 
غلبــه بــر ویــروس کوویــد ۱۹ دارد؛ بــر ایــن اســاس و بــا توجــه 
بــه بررســی بــه عمــل آمدهــف عملکــرد آن هلدینــگ در طــی 
مــاه هــای اخیــر کــه میــروس کوویــد ۱۹ ظاهــر و تپیدمی شــد، 
ارزشــمند و موثــر بــوده و توانســته اســت نقــش قابــل توجهــی را 

در کنتــرل و مهــار آن بــه خــود اختصــاص دهــد.

 بهروز پور محمدی خبر داد :
راه انــدازی خطــوط بســته بنــدی حبوبــات 
در شــرکت توســعه صنایــع غذایــی بــه پخــش
مدیرعامــل شــرکت بــه پخــش طــی بازدیــدی کــه هفتــه 
ــدازی خطــوط بســته  گذشــته از مراحــل آزمایشــی راه ان
غذایــی صنایــع  توســعه  شــرکت  در  حبوبــات   بنــدی 

ایــن خبــر  بــه عمــل آورد ضمــن اعــام  بــه پخــش 
افــزود: در ده روز آینــده ایــن خطــوط رســمًا مــورد بهــره 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــرداری ق ب
گفتنــی اســت شــرکت توســعه صنایــع غذایــی بــه پخــش، 
ــه شــمار مــی  ــه پخــش ب ــه ب یکــی از شــرکت هــای تابع
ــه  ــدی و عرض ــته بن ــه بس ــا ب ــن تنه ــش از ای ــه پی ــد ک آی

ــت امــا  ــی پرداخ ــوله” م ــد “ماس ــا برن ــیان ب ــای س چ
ــل  ــد مدیرعام ــنی مج ــد محس ــدس مجی ــد مهن ــا تاکی ب
شــرکت توســعه صنایــع بهشــهر و پیگیــری هــای انجــام 
شــده ، اکنــون بــا راه انــدازی خطــوط بســته بنــدی 
ــز ورود  ــازار نی ــول در ب ــن محص ــه ای ــه عرض ــات ب حبوب

ــرد. ــد ک ــدا خواه پی

ــاه  ــد م ــوج، در چن ــزاری م ــگار خبرگ ــزارش خبرن ــه گ ب
ــی  ــد باالی ــران از رش ــورس ته ــاخص کل ب ــته ش گذش
برخــوردار بــوده و بســیاری از نمادهــا در همیــن فضــاِی 
ــن بیــن  ــد و در ای ــی داشــته ان ــازار، رشــد باالی ــِت ب مثب
ــوی و  ــاد ق ــود بنی ــا وج ــه ب ــتند ک ــم هس ــی ه نمادهای
سودســازی کــه دارنــد رشــد چندانــی نکــرده انــد و 
هنــوز از جــا مانــده هــای بــورس بــه حســاب مــی آینــد.
در شــرایط کنونــی نمــاد وبشــهر بــا زیــر مجموعــه هــای 
همچــون غمــارگ، شــوینده و وصنــا و… اصــاح خــود 
را تمــام کــرده اســت و از آنجایــی کــه در گــزارش 
ــه ازای هــر  مجمــع عمومــی در ۲۳ تیــر مــاه شــرکت ب
ســهم ۱۹ تومــان ســود نقــدی توزیــع کــرد و در گــزارش 
هــا اعــام شــد کــه ۵۸۸/۲۷۰/۳ میلیــون ریــال ســود 
ــود  ــال س ــون ری ــرکت، ۸۷۵/۴۱۴/۲ میلی ــص ش خال
ــون  ــل، ۳۷۵/۱۷۷/۱ میلی ــدای دوره تعدی ــته ابت انباش
ــه،  ــص نیافت ــدای دوره تخصی ــت ابت ــود انباش ــال س ری
ــص،  ــل تخصی ــود قاب ــال س ــون ری ۹۶۳/۴۴۷/۴ میلی
۷۱۰/۹۴۶/۳ میلیــون ریــال ســود انباشــت پایــان دوره 
ــوده  ــرکت ب ــهم ش ــر س ــص ه ــود خال ــال س و ۳۹۶ ری
اســت بعــد از بازگشــایی مــورد توجــه ســرمایه گــذراران 
قــرار گرفــت و در بــازه زمانــی کوتــاه مدتــی قیمــت 
ــه بیــش از ۲۹۰۰ رســیده  ســهام آن از ۲۳۰۰ تومــان ب
ــه  ــه رشــد ســهم ادامــه دارد، ب ــد رو ب ــن رون اســت و ای
ــد  ــا صــف خری طــوری کــه در روزهــای پایانــی هفتــه ب

ــی همــراه اســت. ــد میلیون چن
حــال از آنجایــی کــه در مــاه هــای اخیــر افزایــش ســرمایه 
ــر  ــل موث ــی از عوام ــا یک ــه ه ــر مجموع ــا و زی ــرکت ه ش

اقبــال مــردم بــه یــک ســهم بــوده اســت،  بــه نظــر 
مــی رســد در مــاه هــای آینــده بایــد شــاهد افزایــش 
تقاضــا بــرای خریــد نمــاد وبشــهر هــم باشــیم، زیــرا ایــن 
ــرکت  ــد ش ــه دارد چن ــوی ک ــاد ق ــر بنی ــاوه ب ــرکت ع ش
ــتور  ــرمایه را در دس ــش س ــه افزای ــه دارد ک ــر مجموع زی
کار قــرار داده انــد. بــرای نمونــه بــه تازگــی هیــات مدیــره 
ــی  ــهر ط ــای وبش ــه ه ــر مجموع ــارگ از زی ــرکت غم ش
شــفاف ســازی اعــام کــرد کــه موضــوع افزایش ســرمایه 
شــرکت از محــل تجدیــد ارزیابــی زمیــن شــرکت در دســت 
ــون کارشناســان  ــا کان ــه ب ــات اولی بررســی اســت و مکاتب
رســمی دادگســتری جهــت معرفــی کارشــناس بــرای 
ــر  ــر منتظ ــال حاض ــده و در ح ــام ش ــن انج ــی زمی ارزیاب
معرفــی کارشــناس از ســوی کانــون هســتیم. ایــن روند در 
ماه هــای آینــده بــرای ســایر شــرکت هــای زیــر مجموعــه 

ــد داد. ــز رخ خواه ــهر نی وبش

ــورس کــم کــم  ــه ب ــد توجــه کــرد ک از ســوی دیگــر بای
از رشــد شــارپی خــود فاصلــه گرفتــه و کمــی رونــد 
ــای  ــه معن ــن ب ــری را آغــاز کــرده اســت و ای ــادل ت متع
کــرده  رشــد  کمتــر  کــه  هایــی  کــه شــرکت  اســت 
انــد مــورد اقبــال قــرار خواهنــد گرفــت، چراکــه در 
ــطه  ــه واس ــی ب ــای دولت ــرکت ه ــته ش ــاه گذش ــک م ی
ــن  ــد و ای ــه کردن ــی را تجرب ــد باالی ــدوق ETF رش صن
ــم  ــیده ای ــون رس ــاخص کل دو میلی ــه ش ــه ب ــا ک روزه
ایــن نمادهــا بــا قــدرت تمــام در حــال اصــاح هســتند 
ــی را  ــد مثبت ــم وزن رون ــاخص ه ــر ش ــرف دیگ و از ط
ــود  ــی ش ــی م ــش بین ــن پی ــت. بنابرای ــرده اس ــروع ک ش
ــده شــرکت هــای کوچــک و متوســط  ــاه آین ــد م در چن
از رش د باالتــری برخــوردار باشــند و در ایــن میــان 
شــرکت هایــی کــه جامانــده هــای بــورس هســتند 

ــد. ــد دارن ــرای رش ــری ب ــت باالت ظرفی
بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری مــوج، در هفتــه 
ــاح  ــی وارد اص ــزرک دولت ــای ب ــرکت ه ــر ش ای اخی
ــای  ــه ج ــذاران ب ــرمایه گ ــیاری از س ــد و بس ــده ان ش
ــاد  ــا بنی ــای ب ــه نماده ــد ب ــای خری ــف ه ــه ص ورود ب
ــهر  ــاد وبش ــه نم ــی ک ــد و از آنجای ــوی روی آورده ان ق
ــه  ــطه ارائ ــه واس ــی ب ــع عموم ــزاری مجم ــس از برگ پ
گــزارش مثبــت دربــاره رشــد ســوددهی شــرکت مــورد 
ــی را  ــد مثبت ــت رون ــرار گرف ــذاران ق ــرمایه گ ــال س اقب
ــر  ــرکت زی ــد ش ــه چن ــه اینک ــه ب ــا توج ــرده و ب ــاز ک آغ
ــن نمــاد موضــوع افزایــش ســرمایه را در  مجموعــه ای
ــود. ــن رشــد ادامــه دار خواهــد ب ــد ای دســتور کار دارن

ادامه رشد وبشهردر بورس
نمــاد وبشــهر پــس از برگــزاری مجمــع 
ــت  ــزارش مثب ــه گ ــطه ارائ ــه واس ــی ب عموم
ــال  ــورد اقب ــرکت م ــوددهی ش ــد س از رش
ســرمایه گــذاران قــرار گرفــت و رونــد مثبتــی 
را آغــاز کــرد و از آنجایــی کــه چنــد شــرکت 
ــش  ــوع افزای ــاد موض ــن نم ــه ای ــر مجموع زی
ــد  ــن رش ــد ای ــتور کار دارن ــرمایه را در دس س

ــود. ــد ب ــه دار خواه ادام

تقدیر رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
بهداشت از مدیر عامل گروه توسعه صنایع بهشهر

اطــاع  و  ارتباطــات  واحــد 
رســانی گــروه توســعه صنایع 
بهشــهر در جشــنواره روابــط 
ــا  ــه ب ــات ک ــی و تبلیغ عموم
حضــور جمعــی از مســئوالن 
و  فرهنــگ  وزارتخانــه  دو 
ارشــاد اســامی و بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی 
بــا  توانســت  شــد  برگــزار 
ارزیابــی هــای بعمــل آمــده در 
دو بخش “کرونا” و “ســتارگان 
روابــط عمومــی ایــران” حائــز 
دریافــت تندیــس و نشــان 
روابــط عمومــی ســال شــود.

امــام حســین علیــه الســام: بدرســتی کــه شــیعیان مــا قلبشــان از هرناخالصــی و حیلــه و تزویــر پــاک اســت.
)فرهنگ سخنان امام حسین ص/ 476(
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“علــی ملکــی”  از ســال ۱۳۷۵ بــه شــرکت ســرمایه گــذاری 
گــروه توســعه ملــی پیوســت و کار خــود را از رده کارشناســی 
ــت و  ــخصی و هم ــتوانه ش ــر پش ــه ب ــا تکی ــا ب ــرد ام ــاز ک آغ
تاشــی بــی وقفــه بــه مــرور بــه عنــوان عضــو هیــات مدیــره  
بســیاری ار شــرکت هــای تابعــه گــروه معرفــی شــد. اکنــون 
بیــش از دو ســال اســت کــه بــه عنــوان عضــو موظــف هیات 
مدیــره و معــاون امــور شــرکت هــا و مجامــع بــه گروه توســعه 
صنایــع بهشــهر ملحــق شــده اســت. وی دارای مــدرک 
کارشناســی مدیریــت صنعتــی، کارشناســی ارشــد مدیریــت 

بازرگانــی و دکتــرای مدیریــت کســب کار اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه جنابعالــی یکــی از بــا 	 

ســابقه تریــن افــراد در شــرکت ســرمایه گــذاری 
گــروه توســعه ملــی بــه شــمار مــی آییــد و اکنــون 
بیــش از دو ســال اســت کــه از زمــان حضــور شــما 
در شــرکت توســعه صنایــع بهشــهر مــی گــذرد، 
وضعیــت ایــن شــرکت را در شــش ماهــه اخیــر و 
ــه  ــد چگون ــی جدی ــم مدیریت ــتقرار تی ــس از اس پ

ارزیابــی مــی کنیــد؟
ســال گذشــته و پــس از اســتقرار تیــم مدیریــت جدیــد ســعی 
ــای  ــرکت ه ــهر و ش ــروه بهش ــه گ ــش ب ــو آرام ــا ج ــد ت ش
ــود  ــر ب ــن مســئله کمــی زمانب تابعــه آن بازگــردد. گرچــه ای
ــط کســب و کار  ــود کــه محی ــن ب ــا ای ــی م ــه اصل ــا برنام ام
ــا آرامــش باشــد کــه خوشــبختانه  ــوام ب ــد در گــروه ت و تولی
بــا تــاش تیــم مدیریتــی جدیــد ایــن امــر کمــاکان محقــق 

شــده اســت.
بــا توجــه بــه رشــد بــازار بــورس در چنــد مــاه 	 

اخیــر ،هــم اکنــون  وضعیــت ســهام شــرکت 
ــت؟ ــه اس چگون

ــه  ــر اســاس آمــار موجــود رشــد NAV شــرکت نســبت ب ب
بخــش صنعــت بســیار باالتــر اســت. به خصــوص از اســفند 
ــی مواجــه  ــی باالی ــا رشــد قیمت ســال پیــش شــرکت هــا ب
ــوینده و  ــت ش ــه صنع ــازار ب ــه ب ــبختانه توج ــدند. خوش ش
ــن  ــم چنی ــت و ه ــود اس ــا موج ــوی م ــه در پرتف ــن ک روغ
فعالیــت قابــل قبــول شــرکت ســرمایه گــذاری مــا در بــازار 

ــن ،  ــز رشــد بســیار خــوب بانــک اقتصــاد نوی ســرمایه و نی
ــل  ــا از رشــد قاب ــا NAV م ــن شــد ت ــه ای همگــی منجــر ب

ــد. ــوردار باش ــه ای برخ ماحظ
لطفــا از نحــوه تعامــل شــرکت توســعه صنایــع 	 

بهشــهر بــا شــرکت هــای تابعــه خــود بگوییــد.
ــای  ــرکت ه ــردن ش ــد ک ــرای رص ــا از آن ب ــه م ــی ک روش
ــتفاده  ــا اس ــه آن ه ــرد ماهان ــی عملک ــود و بررس ــه خ تابع
مــی کنیــم روشــی منحصــر بفــرد اســت و بــه وســیله نــرم 
افــزاری انجــام مــی شــود کــه توســط خــود مــا طراحــی و 
ــروی  ــروش، نی ــد، ف ــه اســت. تولی ــا یافت در ســه ورژن ارتق
انســانی، مــواد اولیــه، تســهیات، دریافــت هــا و پرداخــت 
هــا و … مــواردی اســت کــه توســط ایــن نــرم افــزار انجــام 
مــی شــود تــا بتوانیــم عملکــرد ماهانــه شــرکت ها را نســبت 
بــه برنامــه هــای پیــش بینــی شــده بســنجیم. ایــن اقــدام 
باعــث مــی شــود هیــات مدیــره شــرکت هــا بداننــد از برنامه 
هــای خــود چقــدر فاصلــه دارنــد یــا از آن پیشــی گرفتــه انــد 
ــی  ــان ســال مال ــا پای ــزی ت ــه برنامــه ری ــه نســبت ب و آگاهان
اقــدام کننــد. بنــده ســعی کــردم در طراحــی ایــن نــرم افــزار 
ــکاران  ــایر هم ــک س ــه کم ــود را ب ــاله خ ــات ۲۵ س تجربی
پیــاده ســازی نمایــم. ایــن در حالــی اســت کــه وقتــی مــوارد 
حاصــل از ایــن بررســی هــا را کتبــًا بــه شــرکت هــا ابــاغ 
مــی کنیــم بعضــًا بــه خاطــر ایــن کــه آن هــا را بــه موقــع در 
جریــان مســایل موجــود و نــکات بــا اهمیــت قــرار داده ایــم 
از مــا قدردانــی مــی کننــد و مــی تواننــد بــه موقــع نســبت به 

انجــام اقدامــات اصاحــی نیــز اقــدام نماینــد.
از دســتاوردهای خــود طــی شــش مــاه اخیــر 	 

و پــس از اســتقرار تیــم مدیریتــی جدیــد بگوییــد.
همانطــور کــه مــی دانیــد امســال همزمــان بــا موعــد 
برگــزاری مجامــع شــرکت هــای ما در اســفند مــاه،  بیماری 
کرونــا هــم بــروز کــرد. از ســویی شــورای ملــی کرونــا اعام 
ــر  ــر ۱۰ نف ــا زی ــد ب ــع شــرکت هــا بای ــه مجام ــود ک ــرده ب ک
شــرکت کننــده تشــکیل شــوند امــا بــا همــه شــرایط دشــوار 
ناشــی از ایــن موضــوع ، بــه همــت همــکاران خــود موفــق 

شــدیم مجمــع شــرکت هــای تابعــه را بــدون کوچکتریــت 
ــد  ــر از موع ــهر را زودت ــع بهش ــًا مجم ــزار و نهایت ــه برک وقف
ســال هــای گذشــته برگــزار کنیــم. بــه طــور کلــی شــرایط 
فعلــی باعــث نشــده تــا از برنامــه هــای خــود عقــب بمانیــم 
و نظــم خوبــی را در شــرکت شــاهد هســتیم. ایــن مســئله 
حاکــی از آن اســت کــه حتــی شــرایط غیرمترقبــه نیــز نمــی 
تواننــد خللــی در تصمیــم گیــری و برنامــه ریــزی هــای مــا 

بــه وجــود بیــاورد.
از برنامــه هــای شــاخص گــروه بــه چه مــواردی 	 

مــی تــوان اشــاره کرد؟
از آن جــا کــه شــرکت توســعه صنایع بهشــهر قادر بــه افزایش 
ســرمایه نقــدی نبــود، افزایــش ســرمایه نقــدی در شــرکت ها 
نیــز بــا ابهــام مواجــه شــد. از ایــن جهــت خــود مــا مدلــی را 
ــر آن اســاس ســرک ســهام خــود را  ــه ب ــم ک طراحــی کردی
در برخــی شــرکت هــا بــه فــروش رســاندیم و بــه منابــع نقــد 
تبدیــل کردیــم تــا ایــن منابــع را وارد جریــان نقــدی و افزایــش 
ســرمایه شــرکت هایــی کنیــم کــه نیــاز مالــی داشــتند. نیــاز 
ــرخ ارز  ــش ن ــر از افزای ــًا متاث ــا عمدت ــای م ــرکت ه ــی ش مال
بــرای تامیــن مــواد اولیه، ســرمایه در گــردش، خرید ماشــین 

آالت یــا طــرح هــای توســعه ای اســت.
بــرای افزایــش ســرمایه شــرکت هــا بــه غیــر از 	 

فــروش ســرک ســهام آن هــا، چــه مــدل دیگــری 
را اجــرا کردیــد؟

یکــی از دیگــر مــدل هــای افزایش ســرمایه، تجدیــد ارزیابی 
ــد آن را  ــا بتوانن ــود ت ــی هــای برخــی از شــرکت هــا ب دارای
بــرای اخــذ تســهیات به عنــوان وثیقــه قــرار دهنــد. برنامه 
دیگــری کــه در دو ســال اخیــر بســیار موثــر واقــع شــده ایــن 
اســت کــه بخشــی از ســود شــرکت هــا را تقســیم نکــرده 
ــا  ــپس ب ــم و س ــر گرفتی ــته در نط ــود انباش ــوان س ــه عن و ب
افزایــش ســرمایه تبدیــل بــه ســرمایه کردیــم کــه بــه ویــژه 
ــری  ــد براب ــد چن ــه رش ــر ب ــوینده منج ــای ش ــرکت ه در ش
ــازار ســرمایه شــد. در ایــن مــدل  قیمــت ســهم آن هــا در ب
شــرکت هــا از معافیــت مالیاتــی نیــز بهــره منــد گردیدنــد. 
ــی، آورده  ــد ارزیاب ــل تجدی ــم از مح ــال ه ــرح امس ــن ط ای

“وبـشهر”
همواره از رشد منطقی در بازار 
سرمایـه برخوردار بوده است

بــرای مقابلــه بــا کرونــا : شستشــوی دســت هــا بــا آب و صابــون یــا اســتفاده از شــوینده هــای الکلــی ویــروس هایــی را کــه 
ممکــن اســت در دســت هــای شــما خانــه کــرده باشــند، از بیــن مــی بــرد.  
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نقــدی ، مطالبــات و ســود انباشــته در شــرکت هــا بــه عنــوان 
افزایــش ســرمایه در دســت انجــام اســت.

ــا و 	  ــرکت ه ــانی ش ــه روزرس ــزوم ب ــی ل جنابعال
بهــره گیــری از فـــناوری هــای روز دنیــا را تــا چــه 

حــد ضــروری مـــی دانیــد؟
شــرکت هــا بــه مثابــه موجــودات زنــده هســتند کــه اگــر بــه 
ــتگی  ــه زوال و ورشکس ــًا رو ب ــود نهایت ــیدگی نش ــا رس آن ه
ــد. بــرای ایــن کــه بتوانیــم از میــراث ۵۰ ســاله ایــن  مــی رون
شــرکت کــه پیشــینیان بــه امانــت در اختیــار مــا قــرار داده اند، 
ــر  ــت از نظ ــم،  الزم اس ــا دهی ــم و آن را ارتق ــت کنی محافظ
تجهیــزات و دانــش فنــی هــم تــراز  و همــگام با شــرکت های 
ــاده ســازی مــدل هــای  ــا پی ــم. انشــاال ب ــا پیــش بروی روز دنی
افزایــش ســرمایه و تکــرار ســنواتی آن، شــرکت های گــروه در 
ســال هــای آتــی بــرای ارتقــای دانــش فنــی ، تولیــد و تامیــن 

مــواد اولیــه خــود دغدغــه ای نخواهنــد داشــت.
جنــاب ملکــی برگــزاری مجــازی مجمع امســال 	 

بــه دلیــل شــرایط شــیوع بیمــاری کرونــا اتفــاق 
ــزاری و  ــوه برگ ــم. نح ــاهد بودی ــه ش ــود ک ــد ب جدی

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــای آن را چگون بازخورده
شــرایط پیــش آمــد فرصــت خوبــی بــود تــا برگــزاری مجامــع 
در فضــای مجــازی را تجربــه کنیــم .اکثــر ســهامداران هــم 
از ایــن شــیوه ابــراز رضایــت کردنــد چــرا کــه در وقــت آن هــا 
نیــز صرفــه جویــی شــد . اســتقبال ســهامداران از برگــزاری 
آنایــن مجمــع را تعــداد ســواالتی کــه در خــال برگــزاری 
از ســوی آن هــا مطــرح مــی شــد مــی تــوان فهمیــد. تکــرار 
ــی اقــدام شایســته ای اســت.  ــن اتفــاق در ســال هــای آت ای
 ، انتخابــات هیــات مدیــره  فقــط در مــورد رای گیــری 
متاســفانه ایــن نــوع شــیوه در فضــای مجــازی مــورد قبــول 
اداره ثبــت شــرکت هــا نیســت. البتــه بــرای ایــن مســئله بایــد 
ــن  ــد رصــد آنای ــی اندیشــید کــه اداره ثبــت بتوان راهکارهای

ســهامداران را بــه منزلــه حضــور آن هــا تلقــی کنــد.
بــا توجه بــه شــرایط موجــود چــه آینــده ای را برای 	 

گروه توســعه صنایع بهشــهر متصور هســتید؟
عمــده ســهام بهشــهر در چنــد بخــش ســاختمان، بانــک و 
ــی و قنــد  ــی، شــوینده و پخــش، بازرگان ــع غذای بیمــه، صنای
ــوب و رو  ــای خ ــی بازاره ــه همگ ــده ک ــع ش ــکر تجمی و ش
ــز اهمیــت بــرای اکثــر  بــه رشــدی هســتند امــا مســئله حای
ــث  ــر بح ــه اخی ــه ماه ــژه در س ــه وی ــروه ب ــای گ ــرکت ه ش
ــر  ــال حاض ــود. در ح ــه ب ــواد اولی ــه م ــرای تهی ــن ارز ب تامی
مقــداری مــواد اولیــه داریــم کــه بتوانیــم بــه تولید خــود ادامه 
دهیــم امــا تاشــمان بــر ایــن اســت در گام هــای بعــدی ارز 

ــم. ــه کنی ــک مرکــزی تهی ــق بان ــان را از طری ــورد نیازم م

ــازار 	  ــول ب ــل قب ــد قاب ــه رش ــه ب ــا توج ــد ب بفرمایی
ــه  ــه ب ــانی ک ــرای کس ــی ب ــه جنابعال ــرمایه، توصی س
فعالیــت در بازار بورس عاقمند شــده اند، چیســت؟
ــوان  ــچ عن ــه هی ــه ب ــن اســت ک ــده ای ــه بن ــن توصی مهــم تری
ــازار در  ــن ب ــه ای ــرای ورود ب ســرمایه اصلــی زندگــی خــود را ب
ــازار  ــه ب ــع نقــد مــازاد خــود را ب ــد بلکــه تنهــا مناب نظــر نگیرن
ــد  ــازار از رش ــن ب ــر ای ــال حاض ــه در ح ــد. گرچ ــرمایه بیاورن س
ــه  ــا نزدیــک شــدن آن ب بســیار خوبــی برخــوردار اســت امــا ب
ــی هــم  ــزش های نقطــه ماکزیمــم ، ممکــن اســت شــاهد ری
باشــیم کــه ایــن خــود طبیعــت و ماهیــت بــازار ســرمایه اســت. 
بهتــر اســت مــردم بــه بــازار شــایعات بــی توجه باشــند و ســهام 
هــای بنیــادی را بــرای خریــد انتحــاب کننــد. حتمــا اطاعیــه 
هــای شــرکت هــا در بــورس را دنبــال کــرده و بــه پیــش بینــی 
ــهام  ــد و از س ــت کنن ــا دق ــرکت ه ــه ش ــان و برنام ــود و زی س
شــرکت هایــی کــه پتانســیل بــاال دارنــد بهــره بگیرنــد. هــم 
چنیــن اگــر خواســتار پذیــرش ریســک کمتــری هســتند مــی 
ــن  ــد چــرا کــه ای ــداری کنن ــدوق هــا را خری ــد اوراق صن توانن
ــان کمتــری داشــته و  ــازار زی ســهم هــا در زمــان ریــزش در ب
امــکان خــروج از آن هــا ســهل تــر مــی باشــد. ایــن اوراق بــه 
ویــژه بــرای افــرادی کــه بــه تازگــی بــه بــازار ســرمایه ورود پیدا 
کــرده انــد، انتخــاب مناســب تــری اســت. شــایان ذکــر اســت 
ریســک هــای موجــود در بــازار بــورس بــه معنــای رد حضــور 
در بــازار نیســت بلکــه بــه ایــن معناســت کــه افــراد بایــد دقــت 

بیشــتری بــه آن ورود پیــدا کننــد.
پیش بینی شما از آینده بازار بورس چیست؟	 

بــا توجــه بــه رشــد ســریع بــازار طــی چند مــاه گذشــته، بــه نظر 
ــازار  ــز شــاهد رشــد در ب ــی نی ــاه هــای آت مــی رســد ظــرف م
ــدادی  ــا رســیدن قیمــت ســهام تع ســرمایه باشــیم. لیکــن ب
از شــرکت هــا بــه مــرز NAV آن هــا، تصــور بــر ایــن اســت 
کــه ســرعت رشــد نســبت بــه قبــل کمتــر باشــد. البتــه ایــن 
نوســانات بســتگی به ســایر سیاســت هــای دولــت و همچنین 

ــرخ ارز دارد. نوســانات ن
در پایان اگر صحبت دیگری باقی مانده بفرمایید.	 

ــهر و از  ــهامداران بهش ــاد س ــن اعتم ــت از حس ــن فرص در ای
اینکــه ســهام شــرکت را در ســبد پرتفــوی خــود قــرار داده انــد، 
تشــکر مــی کنــم. ســهام ایــن شــرکت گزینــه بســیار مناســبی 
ــود و  ــی ش ــوب م ــدت محس ــد م ــذاری بلن ــرمایه گ ــرای س ب
همــواره از رشــد منطقی در بــازار برخوردار بوده اســت. فعالیت 
هــای ایــن گــروه هیــچ گاه قائــم بــه فــرد نبــوده و حاصــل یــک 
کار تیمــی اســت. بدیــن جهــت از همــه همــکاران خــود کــه 
بــا مســئولیت پذیــری و تــاش مضاعــف همــواره بــه رشــد و 

بالندگــی مجموعــه کمــک کــرده انــد، قدردانــی مــی کنــم.

تعــداد 	  چــه  بهشــهر  صنایــع  توســعه  شــرکت 
؟ د ر ا د ر ا مد ســها

ــه  ــه ب ــم ک ــداد ۱۰۰ هــزار ســهامدار داری در حــال حاضــر تع
دلیــل جذابیــت بــاالی بــازار بــورس تعــداد ۱۱ هزار ســهامدار 

از ابتــدای ســال تــا کنــون بــه مــا اضافــه شــده انــد.
ــا 	  ــالی ب ــه س ــرکت از چ ــهامداران ش ــن س ــی تری قدیم

شــما همراهنــد ؟
در حــال حاضــر خیلــی از ســهامداران مــا قدیمــی هســتند 
ــاب  ــروزی انق ــل از پی ــه قب ــان ب ــت حضورش ــی قدم و حت
اســامی برمــی گــردد. تعصــب آن هــا بــه شــرکت تــا جایــی 
ــد خــود مــی  ــد فرزن ــن شــرکت را مانن اســت کــه ســهام ای
ــا  ــد ی ــف رش ــرایط مختل ــالیان دراز و در ش ــی س ــد و ط دانن
رکــود از فــروش آن خــودداری کــرده انــد و امــروز از شــرایط 

رو بــه رشــد ســهام شــرکت بســیار خشــنودند.
تــا چــه حــد در کاهــش مراجعــه حضــوری ســهامداران 	 

بــه دلیــل شــرایط خــاص ایــن روزهــا و شــیوع بیمــاری کرونــا 
موفــق بــوده ایــد؟

ــا از  ــم ام ــاش خــود را مــی کنی ــه تمــام ت ــن زمین ــا در ای م
آن جــا کــه تعــداد زیــادی از ســهامداران مــا قدیمــی هســتند 
هنــوز شــیوه هــای مراجعــه غیرحضــوری بــرای آن هــا بــه 
خوبــی جانیفتــاده اســت. مــن و همکارانــم تــا حــد امــکان از 
فکــس، ایمیــل و پســت بــرای انتقــال مــدارک و اطاعــات 
اســتفاده مــی کنیــم امــا طــی ایــن روزهــا مراجعاتــی توســط 
ســهامداران قدیمــی خــود داشــته ایــم کــه بــه دلیــل رشــد 
ــازار بــورس، پــس از ســال هــا مراجعــه مــی کننــد و مــی  ب
ــه  ــا برگ ــوند ی ــن ش ــود مطمئ ــهام خ ــود س ــد از وج خواهن
ــر  ــا ب ــعی م ــام س ــد. در کل تم ــت کنن ــان را دریاف سهامش
ایــن اســت بــه همــه ایــن افــراد تفهیــم کنیــم کــه مراجعــه 
حضــوری آن هــا هیــچ ضرورتــی نــدارد و از طریــق تلفــن، 
ایمیــل و فکــس همــه درخواســت هــای آن هــا قابــل انجــام 

خواهــد بــود.
 تــا حــاال شــده بــرای بررســی کیفیــت پاســخگویی 	 

و نحــوه ارایــه خدماتتــان خــود را بــه جــای مراجعیــن و 
بگذاریــد؟ شــرکت  ســهامداران 

توصیــه همیشــگی بنــده بــه همکارانــم ایــن بــوده کــه خــود 
ــد.  ــرض کنن ــوع ف ــاب رج ــای ارب ــه ج ــز و ب ــوی می را آن س
مشــکات مبتــا بــه کنونــی جامعــه بــرای همــه هســت امــا 
ظرفیــت تحمــل افــراد بســیار متفــاوت اســت . مــا همیشــه با 
ایــن پیــش فــرض بــا مراجعیــن خــود رو بــه رو شــده ایــم البته 
نبایــد از یــاد ببریــم کــه همــکاران مــا هــم با همین مشــکات 
و مســایل دســت بــه گریبــان هســتند. خوشــبختانه توانســته 
ایــم ارتبــاط خوبــی بــا ســهامدازان شــرکت داشــته باشــیم و 
گاهــی حتــی در چارچــوب اداری و کاری بــا برخــی از آن هــا 
رابطــه ای دوســتانه داریــم و ایــن شــیوه بــه تعامل مطلــوب ما 

بــا ســهامداران بســیار کمــک مــی کنــد.

بــرای واحــد تحــت مدیریــت خــود چــه چشــم انــدازی 	 
متصــور هســتید؟

یکــی از برنامــه های همیشــگی بنــده در ایــن واحد بــه روز نگه 
ــن موضــوع هــم از بروزخطاهــای  ــوده اســت. ای داشــتن آن ب
احتمالــی در کار مــی کاهــد هــم شــرایط را بــرای ســهامداران 
مطلــوب تــر و راحــت تــر مــی کنــد. یکــی از ایــن اقدامــات کــه 
بــه طــور هماهنــگ بــا ســازمان بــورس انجــام دادیــم، پرداخت 
ســود ســهام از طریــق ســجام بــود. مــی توانیــم ادعــا کنیــم کــه 
مــا همــواره جــزو اولیــن شــرکت هایــی هســتیم کــه همــگام با 

ســازمان بــورس قــدم برمــی داریــم.
بــرای بهبــود شــرایط در مواجهــه بــا چالــش هــای 	 

داریــد؟ درخواســتی  چــه  کارتــان  در  موجــود 
خوشــبختانه بــه طــور کلــی از رونــد کار رضایــت دارم. بــه هر 

حــال یکســری مســایل همیشــه وجــود دارد کــه قابل چشــم 
پوشــی هســتند و از آن جــا کــه هیــچ مشــکلی را در غیر قابل 
حــل نمــی دانــم ، همــواره از کار خــود لــذت بــرده بــا آرامش 

و انــرژی مضاعــف بــرای بهبــود شــرایط تــاش مــی کنم.
قطعــا در دوره طوالنــی مــدت خدمتتــان فــراز و فــرود 	 

هــای بســیاری را تجربــه کــرده ایــد و خاطــرات فراوانــی دارید. 
خوشــحال مــی شــویم یــک خاطــره شــیرین از شــما بشــنویم.
خاطــره بســیار اســت امــا از همــه جالــب تــر بــرای مــن ایــن 
اســت کــه بعضــًا ســهامدارانی بــه مــا مراجعــه مــی کننــد کــه 
هــر یــک بــا زبــان محلــی خــود  بــا مــا صحبت مــی کننــد و ما 
مجبوریــم تحــت ایــن شــرایط بــا آن هــا ارتبــاط برقــرار کنیم و 
مفاهیــم را بــه آن هــا منتقل کنیــم. این قضیــه آن جا پیچیده 

تــر مــی شــود کــه ایــن اشــخاص ســواد هــم نداشــته باشــند.

ناهید قنبری
رئیس امور سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر

پیوستن ۱۱ هزار سهامدار جدید 
از ابتدای سال جاری به “وبشهر”

یکــی از گزینــه هــا بــرای موفقیــت در بــازار بــورس ایــن اســت کــه شــخص بایــد در ســاعات معاماتی بــه صورت مــداوم و 
مســتمر در حــال بررســی، تجزیــه و تحلیــل نمادها  باشــد، با اینکار شــخص می تواند به فرصت های اســتثنایی دســتیابد.
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آنچــه کــه در فــراز و فرودهــای بــازار ســرمایه طــی مــاه هــای گذشــته نمایــان بــوده بیانگــر 
ایــن واقعیــت اســت کــه، بــازار ســرمایه در یــک دوره گــذر تاریخــی و پوســت انــدازی بــزرگ و 
تبدیــل شــدن از بــازاری بــا وســعت زیــاد ولــی بــا عمــق کــم بــه ســمت رشــد و عمــق یافتــن و 
پیــش مقدمــه کارا شــدن پیــش مــی رود.  البتــه کــه ایــن عمــق همچنــان بــا نقدینگــی وارد 

شــده فعلــی بــازار متناســب نیســت و تــا رســیدن بــه نقطــه ایــده آل فاصلــه بســیار اســت.
در بــازاری کــه از جنبــه تنــوع ” وســعت ” صنایــع و تعــداد ســهام حاضــر تــا حــدودی قابــل 
قبــول مــی گــردد ) هرچنــد کــه همچنــان نیــاز بــه ورود شــرکت هــای جدیــد متناســب بــا 
ورود نقدینگــی اســت ( ،ولــی عمــق بســیار کــم آنهــا بــا شــناوری و ســهام آزاد پاییــن موجــب 
گردیــده کــه بــا توجــه بــه کنــد بــودن رشــد فرهنــگ ســرمایه گــذاری کــه حاصــل نبــود زیــر 
ــازار  ــه ب ــازه وارد ب ــدگان ت ــا دعــوت از مشــارکت کنن ســاخت هــای مناســب ، هــم راســتا ب
ســرمایه بــوده ، نتیجــه اش حرکــت هــای هیجانــی بــرای خریــد ســهام همــراه بــا ترافیــک 
صفــوف خریــد در مــاه هــای اخیــر باشــد. در ایــن فراینــد تحلیــل بررســی ارزندگــی و غیــر 

ــی  ــای منطق ــرمایه گذاریه ــرکتها و س ــی ش ارزندگ
همــراه بــا مطالعــه و بررســی صنایــع و فعالیــت 
عملیــات شــرکت هــا کــم اهمیــت جلــوه داده شــده 
کــه در نهایــت منجــر بــه رشــد نــا متعــارف و بیــش 
از ارزش ذاتــی و واقعــی برخــی از ســهام هــا نیــز در 
ــام  ــار ارزندگــی بســیاری از شــرکت هــا کــه مق کن
مقایســه ریســک و بازدهــی آنهــا بــا ســایر بازارهــای 
ــورم  ــه پارامترهایــی همچــون ت ــا توجــه ب مــوازی ب
، ارزش ارزهــای مختلــف حاصــل از همیــن عــذم 
تعــادل رشــد فرهنــگ ســرمایه گــذاری و کــم بودن 

عمــق بــازار بــا ورود نقدینگــی جدیــد میباشــد.
از ایــن رو تــداوم رشــد بــازار ســرمایه اهتمــام دولــت بــرای در پیــش گرفتــن رویکــردی جدیــد 
، همپــا بــا بهــره گیــری از پتانســیل هــای بــازار ســرمایه در جهــت جــذب نقدینگــی بــرای 

رشــد اقتصــادی بــا رفــع ضعــف فرهنــگ ســرمایه گــذاری را مــی طلبــد.
در ادامــه انتشــار اخبــار متناقــض عرضــه صنــدوق دارا دوم پــس از شــدت گرفتــن حواشــی 
تاییــد و تکذیــب هــای پیاپــی مقــام هــای مســئول همــراه بــا افــت تقریبــا محســوس نــرخ 
ــی در  دالر نتیجــه اش تشــکیل صفــوف فــروش ســنگین و افزایــش عرضــه هــای هیجان
معامــات روزهــای دوشــنبه و ســه شــنبه همــراه بــا ضعــف فرهنــگ ســرمایه گــذاری اشــاره 
شــده در فــروش ســهام بــا ارزش ، کنــار ســهم هــای بــا رشــد نــا متعــارف ، ســقوط ســنگین 

قیمــت هــا را در اکثــر نمادهــای بــازار ایجــاد نمــود.
پیــام فراینــد معامــات ایــن هفتــه بســیار  واضــح بــود ، اینکــه پــس از رشــد پــر شــتاب اخیــر 
ــهام  ــت و س ــاب صنع ــی را در انتخ ــیار باالی ــیاری بس ــازار هوش ــن ب ــذاری در ای ــرمایه گ س
مناســب را مــی طلبــد و مســتلزم بازنگــری در مفروضــات و دالیــل مطالعــه و بررســی صنایــع 

و فعالیــت عملیــات شــرکت هــا مــی باشــد.
پایــش ورود و جریــان نقدینگــی طــی هفتــه گذشــته نشــان از عطــش خریــد ســهام شــرکت 
هــای بــزرگ توســط فعــاالن بــازار و شــرکت هــای حقوقــی و جــوالن پــول هوشــمند در ایــن 
گــروه ســهام هــا بــا تمرکــز بــر شناســایی ســهام بــا کیفیــت در دوره خوشــبینی تحلیلگــران به 

ســودآوری و کســب ســود تقســیمی در مجامــع ، پس از پشــت ســر گذاشــتن اکثریــت مجامع 
بســیاری از شــرکتها و تعــداد مجامــع باقــی مانــده پیــش رو و تــداوم رشــد آنها در ســال جاری 
و ســال هــای آتــی  بیشــتر بدنبــال شــرکتهای بــا جنــس افزایــش ســرمایه و اصــاح ســاختار 
مالــی مــی باشــد. چنیــن رویکــردی موجــب کاهش ســرعت و فاصله تناســب رشــد شــاخص 
کل و شــاخص کل هــم وزن و نزدیــک شــدن نــرخ رشــد ایــن دو شــاخص از ابتــدای ســال 

تاکنــون را در پــی دارد.
بررســی گــزارش فعالیــت هــای ماهانــه و فصلــی منتشــر شــده شــرکتهای ســرمایه گــذاری 
فعــاِل بــازار ســرمایه در ســامانه کــدال نشــان مــی دهــد ، بــا وجود رشــدهای اخیر وزن ســهام 
در ســبد دارایــی هــای ایــن شــرکتها کاهشــی نداشــته و بیشــتر میــل بــه در پیــش گرفتــن 
ــر واضــح اســت  ــوده ، پ ــو ب ــی ســهام و حفــظ وزن ســهام در کل پرتفولی اســتراتژی جابجای
ــود تعــداد ســهام  ــوان امیــدوار ب ــه ای در مدیریــت پرتفولیــو ، مــی ت ــا مشــاهده چنیــن روی ب
بنیــادی بــا امــکان بازدهــی معقــول و مناســب در بــازار همچنــان وجــود دارد و چشــم انــداز 
مثبــت بــازار را بــا تــدام یافتــن جریــان مســتمر و بــا 

ثبــات ورود نقدینگــی فراهــم نمایــد.
هرچنــد نقدینگــی جــذب شــده در بــازار ســهام آنقدر 
قدرتمنــد هســت کــه مانــع از افــت هــای ســنگین و 
کنتــرل شــده بــازار گــردد ، مــی تــوان در رابطــه بــا 
افــت محســوس بــازار طــی هفتــه گذشــته بــه  نکته 
ــش  ــب کاه ــاید موج ــه ش ــت ک ــه داش ــی توج های
ــازار  باشــد ، صــف فــروش  نگرانــی هــا از ریــزش ب
هــای فعلــی حاصــل یــک خبــر و دلیــل بــوده و بــازار 
وقتــی بــا دلیــل منفــی مــی شــود، مــی توانــد پــس از 
طــی یــک دوره بســیار کوتــاه مــدت متعــادل گــردد. 

حافظــه بــازار بســیار ضعیــف هســت و خیلــی زود اتفاقــات خــوب و بــد را فرامــوش میکنــد.
ــدید  ــی ش ــد نزول ــک رون ــه ی ــدن ب ــت و وارد ش ــرای اف ــازار ب ــت ب ــن حال ــده تری ــران کنن نگ
زمانــی اســت کــه بــازار بــدون هیــچ دلیــل فشــار عرضــه هــا را شــاهد باشــد. در یــک نــگاه 
گــذرا بــه معامــات طــی یکســال گذشــته ، بــازار بارهــا بــا چنیــن شــرایطی مواجــه گردیــده و 

بــا کمــی اصــاح مجــدد بــه تعــادل بازگشــته اســت.
حــال بــا وجــود رشــدهایی کــه بســیاری از ســهم هــا طــی چنــد مــاه اخیــر بــی وقفــه تجربــه 
نمودنــد انتظــار ورود بــه یــک فــاز اصاحــی فرسایشــی حداقــل دو تــا ســه هفتــه ای در پایــان 
تیــر مــاه قابــل پیــش بینــی بــود و حــال اینکــه گــروه اول ســهم هــا در آن مقطــع وارد فــاز 
اصاحــی شــدند و در قالــب مــوج A اصــاح نمودنــد و گــروه دوم هــم اصاحــی را تجربــه 
نکردنــد و مــوج B  برگشــت گــروه اول همــراه بــا رشــد گــروه دوم همــراه شــد کــه اصــاح را 
تجربــه ننمودنــد رشــد بــازار ادامــه یافــت و اکنــون کــه مــوج اصــاح A  گــروه دوم آغاز شــده 
ســهم هــای قبلــی در مــوج اصاحــی C قــرار گرفتــه انــد و مــی بایســتی انتظــار بــه تعــادل 

رســیدن بــازار را طــی چنــد روز آینــده داشــت.
ولــی نکتــه ای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه آیــا در رشــد احتمالــی بعــدی ســهم هایــی کــه 
فقــط یــک مــوج اصــاح نمــوده انــد بــا همــه ســهم هــای ســه مــوج اصــاح نمــوده همــراه 

خواهنــد شــد یــا مســیر حرکــت ایــن دو گــروه از همدیگــر جــدا مــی شــود؟

فراز و فرود یک هفته ای بازار سرمایه
نویسنده : رحیم کریمی، معاون سرمایه گذاری ] وصنا [

رونــد بــازار ســرمایه در آغازیــن روز هفتــه در حالی شــکل گرفت 
کــه وعــده گشــایش اقتصــادی اعامی دولــت در پایــان معامات 
هفتــه قبــل موجــی از تردیــد و دودلــی را در بیــن فعــاالن بــازار 
ــاد  ــور ایج ــای دالری مح ــروه ه ــا و گ ــی نماده ــا برخ ــه ب در رابط
نمــوده بــود و از ســویی نیــز عبــور شــاخص کل از قلــه ۲ میلیــون 
واحــدی در ســاعات پایانــی هفتــه قبــل نیــز تــا حــدودی از تــرس 
و تردیــد هــا کاســت و امیــد بــه ادامــه رشــد بــازار را تقویــت نمود. 
ــش  ــراه افزای ــه هم ــبز ب ــازی س ــی ، آغ ــوش بین ــن خ ــل ای حاص
ــه ارمغــان آورد. ــاال در ابتــدای هفتــه را ب تقاضــا در قیمتهــای ب

در روز مباهله با مســیحیان نجران، رســول بزرگوار اســام حضرت محمد)ص( تصمیم گرفت تا با بزرگان مســیحیان نجران به 
مباهلــه بپــردازد. کــه در آن طرفیــن، همدیگــر را نفرین مي کنند و براي طرفي که راســتگو نیســت درخواســت عذاب مي نمایند
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پریمکــس از نشــان هــای ثبــت شــده ایــن شــرکت طــی ســالهای 
گذشــته اســت کــه بعــد از ثبــت، تولیــد و عرضه برخــی محصوالت 
بــه دلیــل برخــی عوامــل پیــش بینــی نشــده بــا عــدم موفقیــت و 

مانــدگاری در بــازار همــراه شــد.
بــا ارزیابــی دوبــاره فرصــت هــای بالقــوه ایــن برنــد وموفقیــت های 
پیــش روی آن پــس از انجــام تحقیقــات بــازار ، برنامــه جامع احیای 

پریمکــس در دســتور کار ایــن مجموعــه صنعتی قــرار گرفت.
ــع  ــویی , مای ــع ظرفش ــامل مای ــس ش ــوالت پریمک ــبد محص س
شستشــوی دســت, ژل ماشــین ظرفشــویی, نــرم کننــده لبــاس, 
شیشــه شــوی, ســفید کننــده لبــاس و… مــی باشــد کــه برحســب 
اولویــت هــا تولیــد و بــرای توزیع حداکثــری در اختیار شــرکت های 

بــزرگ وصاحــب نــام  حــوزه پخــش قــرار مــی گیــرد.

شــمارش معکــوس در »  ساینـــا «  به صــدا درآمد

فروش 656 میلیارد تومانی پاکسان در ٧ ماهه
شــرکت پاکســان در عملکــرد ٧ ماهــه منتهــی بــه تیــر ســال ١٣٩٩ موفق 
بــه کســب ۶۵۶ میلیــارد تومــان درآمــد از فــروش محصــوالت خــود شــد.

ــال در حــوزه چــاپ و  ــاران توســعه بهشــهر شــرکتی فع ــت ی مدیری
بســته بنــدی اســت کــه فعالیــت آن جــزو الینفــک زنجیــره تامیــن 
ــن  ــود. ای ــی ش ــوب م ــوینده محس ــت ش ــگ صنع ــدات هلدین تولی
شــرکت بــا دارا بــودن دســتگاه هــای چــاپ ۵ رنــگ و خــط جعبــه 
ــه خدمــات  ســازی و چســب زن تمــام اتوماتیــک آمــاده انجــام ارائ
درحــوزه چــاپ و بســته بنــدی بــرای شــرکت هــای هــم گــروه خــود 

و خــارج از گــروه نیــز مــی باشــد.
مدیرعامل این شرکت در گفت و گویی اعام کرده بود :

ــاپ و  ــدات چ ــی از تولی ــش از نیم ــدود بی ــر ح ــال حاض در ح
ــرکت  ــهر در ش ــع بهش ــعه صنای ــگ توس ــدی هلدین ــته بن بس
یــاران توســعه بهشــهر تولیــد می شــود و در برنامــه هــای میــان 
ــن  ــه ای ــم ک ــوده ای ــی نم ــش بین ــود پی ــدت خ ــد م ــدت و بلن م
ســهم را افزایــش داده و نگاهــی هــم بــه بــازار هــای خــارج از 
گــروه داشــته باشــیم، در همیــن راســتا طــرح هــای توســعه ای 
متعــددی در واحدهــای مختلــف در دســت اجرا داشــته و برنامه 
ای بــرای اضافــه نمــودن خــط چــاپ لیبــل رول در دســتور کار 
خــود داریــم. هــم اکنــون خــط تولیــد کارتــن نیــز در وضعیــت 
ــرای  ــعه ای را ب ــای توس ــرح ه ــرار دارد و ط ــرداری ق ــره ب به
رســیدن بــه ظرفیــت تولیــد ۴۰ میلیــون جعبــه طی چهار ســال 

آینــده برنامــه ریــزی کــرده ایــم.

 یاران توسعه بهشهر
در مسیر تحول ...!

 پیشنهاد افزایش سرمایه
۹0۱ درصدی در بهپاک

ــه  ــی را از 50 ب ــرمایه فعل ــر دارد س ــاک« در نظ ــاس، »بهپ ــن اس برای
500.٧ میلیــارد تومــان برســاند. تامیــن مالــی ایــن شــرکت حاضــر در 

بــازار دو م فرابــورس از ســه محــل مطالبــات ســهامداران و آورده نقــدی، ســود انباشــته و تجدیــد ارزیابــی دارایــی هــا 
اعمــال خواهــد شــد تــا صــرف اصاح ســاختار مالــی، جلوگیــری از خــروج وجه نقــد و تامین ســرمایه در گردش شــود.

ریچــارد برانســون : رؤیاهــای خــود را دنبــال کنیــد، درگیر زندگی و چیزهای جدیدی شــوید کــه برایتان جالب اســت. اگر می خواهید 
کار و کســبی بــه راه بیاندازیــد، مطمئــن شــوید کــه دربــاره ســرگرمی مــورد عاقــه یــا موضوعــی باشــد کــه برایتــان جــذاب اســت.
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دوره آناین آموزشی مالیات کمک های مومنانه بانک ملی به مددجویان

ضدعفونی هفتگی ساختمان وبشهر بازدید مدیرعامل به پخش از انبارهای غرب تهران بازدید نماینده شهرستان نیشابور و فیروزه از کارخانه قند 

انجام آزمایشات غربالگری خون و نوار قلب در وبشهر
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افقی	 

بهشــهر- صنایــع  توســعه  بــزرگ  شــرکتهای  از  یکــی   -۱ 
با زمستان همراه است - سوپ ایرانی 

ــیب -  ــران - آس ــک ته ــهری نزدی ــاز - ش ــی- آغ ــهر زیارت ۲- ش
ــکرگزار ــگ- ش ــس مترلین ــی از موری کتاب

 ٣- ویتامیــن جــدول - یکــی دیگــر از شــرکتهای توســعه صنایــع 
بهشــهر- پــل پیــروزی

ــی مــکار - از آن طــرف شــما مــی  ــی از ماتســین - حیوان ۴- کتاب
شــوید- الســتیک مرتجــع - آشــفتگی 

۵- حرف صریح - دوستی - مرتجع معروف -خاک کوزه گری 
۶- جوهر مرد - سودای ناله 

بهشــهر- صنعتــی  محصــوالت  از   - نیســت  غریبــه   -۷ 
کار دم بریده

٨- از اســامی خانمهــا- شــراره آتــش - ظاهــر ســاختمان - جمــع 
نامهــا- کشــنده بــی صــدا

٩- زمیــن ترکــی- یکی از شــرکتهای دیگر توســعه صنایع بهشــهر- 
بزرگــی و شــکوہ - اهــل شهرســتانی اســت - حــرف تکراری

ــه - ــم ریخت ــی دره ــازمان فضای ــت - س ــی مکن ــذری- ب  ۱۰-ن
در مقابل کاخ قراردارد

 ۱۱- ضمیــر غایــب - راهنمــا- زیــاد نیســت - ورق کاغــذ- 
پرنده دراز پا

 ۱۲- بــه کار بــردن- راز - یکــی از بتهــای زمــان جاهلیــت - رازی 
اهــل آنجــا بــود

۱۳- شــکلی از شــوینده هــا- اراده- مــن و تــو - قســمتی از ســهام 
ایــن شــرکت جــزو توســعه صنایــع بهشــهر مــی باشــد.

۱۴- حیــوان نجیــب- یکــی از شــرکتهای توســعه صنایــع بهشــهر 
- معلمــان معــروف

۱۵-برد آن معروف است - فرمان - بردباری
۱۶- ضمیری است- آش

۱۷- نوعی مراسم
۱۸- روشنایی- ایثارگران - افسارگسیخته - میخورند و می روند

۱۹- کشــوری اســت کودتاخیــز- عامــت مفعــول بــی واســطه - 
شــرکتی کــه اخیــرا عضــو توســعه صنایــع بهشــهر شــده اســت

۲۰- مراسمش را در بهمن ماه داریم

عمودی	 
 ۱- شرکتی تابع توسعه صنایع بهشهر

۲- نیرنگ - ماه آخر تابستان
٣- خاکی نیست - ساز چوپان است - جان نثار - تزویر

۴- بی دینی- مروت- رسم دم بریده
۵- از درخت پرید- بی باک

۶- ضربه ای در بکس که چپ آن معروف است- محل کار
۷- ابزار - رفیق - گلی است- شدید

۸- عضوی از بدن- موبد زرتشتی- دادگری - جانشین دکمه
 ۹- یکســان - نوعــی میــوه درهــم ریختــه - ســال گذشــته -

نوعی شیمی کربن است
۱۰- آباد نیست - مردم- آهنگ - زود نیست

۱۱- خاصه - طالع- پاشنه پای آن معروف است
۱۲- تاریک سربریده - با اطاع - پول خارجی

۱۳- یــزدان - از ســبزیجات - صیــاد بدنبــال آن میــرود- زندانــی 
کــه مســعود ســعد ســلمان در آن زندانــی بــود

۱۴- بی نقطه دعوا است - لنگه بار
- اســت  انگلســتان  پایتخــت  اهــل  نیســت-  جنــگ   -۱۵ 

 نوعی زغال است
۱۶- توان - آرزو- حرف فاصله

۱۷- تــک - بلــه بــه زبــان روســی - خانــدان - حیوانی اســت - پایه 
حقوق و دســتمزد

۱۸- موی مجعد - نوعی بازی بچه ها- اگر درهم ریخته
۱۹- نوعــی خویشــاوندی- نوعی بیمــاری تــورم رگ - معکوس آن 

اســم پســر اســت - کبــک دم بریده
۲۰- از شهرهای خوزستان - نویسنده فرانسوی- توان

۲۱- همه- زبان هند باستان - نوعی فلز است
ــت  ــرکتهای تح ــر از ش ــی دیگ ــیده - یک ــه قدکش ــج پخت ۲۲- برن

ــر یــک حــرف ــا تغیی ــع بهشــهر ب پوشــش توســعه صنای
۲۳- آرزو و آمال - دارا- راه ناتمام

۲۴- رودی است- راهپیمایی شادی - پیدا نیست
 ۲۵- زمانی شهپر بود- جوشن

۲۶- اسمی خارجی و کثیفش اسم فیلمی است - جمع امیر
۲۷- اسمی آشوری است - از توابع تهران - حرف دهان کجی
۲۸- کماندار معروف - ناشنوا- زیرلب می خوانند- جنس مذکر

۲۹- یکــی از واحدهــای وابســته بــه شــرکت بهپاک یــا روش روغن 
کشــی بــه روش حال

۳۰- قســمتی از ســهام ایــن شــرکت نیــز بــه توســعه صنایع بهشــهر 
دارد. تعلق 

جدول پیشرو در بهمن ماه سال ۱۳۷۱
تهیه و به چاپ رسیده است

ازینــرو افــرادی کــه موفــق بــه حــل جــدول شــدند، مــی تواننــد آن را 
بــه واحــد ارتباطــات و اطــاع رســانی شــرکت توســعه صنایع بهشــهر 
ارســال کننــد و بــه قیــد قرعــه  هدیــه ای بــه رســم یادبــود دریافــت کننــد

سرگرمی
جــز نقــش تــو در نظــر نیامــد مــا را  ***  جــز کــوی تــو رهگــذر نیامــد مــا را
دیوان حافظ - رباعی یکمخواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت  ***  حقا که به چشــم در نیامد ما را
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