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مناقصه گزار : سازمان جهاد کشاورزى استان کهگیلویه وبویراحمد به آدرس یاسوج بلوار شهید 
موضوع مناقصه: عبارتست از اجاره 20 دستگاه خودروي سواري پژوپارس ، پژو405، سمند وال نود 

که همه خودروها مى بایست مدل 94 به باال و با راننده باشد. 
تبصره:

1- تعداد چهارده دستگاه خودرو سوارى پژوپارس ، پژو405، سمند وال 90 جهت جهادکشاورزى 
استان

2- تعداد دو دستگاه خودرو سوارى پژوپارس ، پژو405، سمند وال 90 جهت مدیریت جهاد کشاورزى 
شهرستان بویراحمد

3- تعداد دو دستگاه خودرو سوارى پژوپارس ، پژو405، سمند وال90 جهت مدیریت جهاد کشاورزى 
شهرستان کهگیلویه

جهاد  مدیریت  جهت   90 وال  سمند  پژو405،   ، پژوپارس  سوارى  خودرو  دستگاه  دو  تعداد   -4
کشاورزى شهرستان گچساران

-کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایى 
www.setadiran.irپاکت ها از طریق در گاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد) به آدرس
انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور ودریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
ــ مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 98/3/21لغایت 98/3/28  

 www.setadiran.irــ محل  دریافت  اسناد :سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
وجه  در  معتبر  بانکى  نامه  ضمانت  صورت  به  ریال   432000000 مناقصه   در  شرکت  تضمین  مبلغ 

سازمان جهاد کشاورزى استان کهگیلویه وبویراحمد
ــ مهلت تحویل پاکات از تاریخ98/3/29تاآخر وقت ادارى98/4/10 در سامانه تدارکات الکترونیکى 

دولت (ستاد)   
ــ تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه  روزسه شنبه مورخه 98/4/11  راس ساعت9صبح در محل سالن 

جلسات ساختمان شماره 2 سازمان جهاد کشاورزى استان مى باشد.   
ــ سازمان جهاد کشاورزى در رد یا قبول پیشنهاد دهندگان مجاز میباشد. از نمایندگان شرکتها و 

پیمانکاران در روز بازگشائى مناقصه دعوت به عمل مى آید  .
ــ  هزینه دو نوبت آگهى مناقصه و در صورت تجدیدآگهى در روزنامه ، به  عهده  برنده  مناقصه  

مى باشد . 
 تلفن تماس (09171412034 مطهرى زاده) 
نوبت اول:98/3/22      نوبت دوم: 98/3/26

( واگذارى امور حمل ونقل وماموریت هاى درون شهرى 
وبیرون شهرى کارکنان وشهرستانهاى تابعه)

 یک شنبه  26 خرداد 1398  شماره 5046 
 دوشنبه  20 فروردین 1397  شماره 4716 

شهرستان ها

جلسه مجمع عمومى ســالیانه صاحبان سهام شرکت تامین سرمایه 
نوین با حضور 91/08 درصد از ســهامداران و به ریاست آقاى فرهاد عربلو 
روز شــنبه 11 خرداد ماه 1398 در محل تهرانـ  خیابان ولیعصرـ  پایین 

تر از پارك وى ـ سالن تالش، برگزار شد.
هیات رئیســه مجمع مرکب از آقاى محمــد بدیعى جاریانى و آقاى 
سید حسین خاتمى نماینده سهامدار عمده، سید سعید تولیت جوشقانى 
منشى جلسه و نمایندگان سازمان بورس اوراق بهادار، و موسسه حسابرسى 

فاطر بود.
پس از قرائت گزارش هیات مدیره از سوى آقاى دکتر ولى نادى قمى 
مدیرعامل شــرکت و قرائت گزارش حسابرس و تصویب صورتهاى مالى و 
ترازنامه شــرکت براى ســال مالى منتهى به 1397/12/29 در این جلسه 

مقرر شد مبلغ 250 ریال به ازاى هر سهم پرداخت شود.
همچنین موسسه حسابرسى فاطر به عنوان بازرس قانونى و حسابرس 
شرکت و موسســه حسابرســى دایار هیافت به عنوان بازرس على البدل 
شــرکت براى سال مالى منتهى به 1398/12/29 انتخاب شدند و روزنامه 

دنیاى اقتصاد به عنوان روزنامه رسمى و کثیراالنتشار تعیین گردید.
مجمع عمومى فوق العاده شــرکت تامین سرمایه نوین (سهامى عام) 
راس ســاعت 17 روز شــنبه مورخ 1398/03/11 با همان ترکیب هیات 
رئیســه و درصد حاضرین مجمع عمومى عادى سالیانه تشکیل و افزایش 
ســرمایه از مبلغ 7000 میلیارد ریال به 9000 میلیارد ریال از محل سود 
انباشته معادل 28/57 درصد با هدف بهبود نسبت کفایت سرمایه شرکت 
و تامین مالى منابع مورد نیاز مشــتریان، حافظ و افزایش ســهم بازار به 

تصویب رسید.

پیام مدیرعامل :

حمــد و ســپاس خــداى را، آن 
نخســتین بى پیشین و آن آخرین 
بى پســین، خداوندى را که دیده 
بینایــان از دیدارش قاصــر آید و 
اندیشه واصفان از نعمت او فروماند. 
هر زنــده جانى را از رزق مقســوم 
خویش توشــه اى معلوم نهاد، آن 
ســان که کس نتوانــد از آن که افزونش داده، اندکــى بکاهد و بر آن که 

اندکش عنایت کرده، چیزى بیافزاید.
ســال 1397 را بدون اغراق پرتنش ترین ســال اقتصــاد ایران طى 
دهه هاى اخیر دانست. عواملى چون کاهش ارزش پولى ملى، خروج ایاالت 
متحده آمریکا از برنامه جامع اقدام مشــترك و آغاز تحریم هاى اقتصادى، 
کاهش تولید و فروش نفت، افزایش قیمت خودرو و مســکن، تورم حدود 
40 درصد، افزایش بدهى هاى دولت و کســرى بودجه، فضاى کسب و کار 
را به نحوى بنیادین متاثر ســاخته و به تبع بر فعالیت هاى نهادهاى مالى، 
باالخص تامین سرمایه ها و صندوق هاى سرمایه گذارى نیز اثرگذار بودند. 
در ســال 1397 نرخ دالر با شکستن رکورد بیشترین افزایش در 33 سال 
اخیــر، بازدهى 165 درصدى را ثبت نمود و طال نیز با ثبت رکورد دیگرى 
شاهد بازدهى 180 درصدى طى یکسال بود. مسکن در حدود 83 درصد 
و بــورس نیز بازدهى 86 درصدى را نصیب ســرمایه گذاران کرد. این در 
حالیست که رشد اقتصادى ایران در سال 1397 منفى و نرخ تورم رسمى 
در پایان سال نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیش از 40 درصد برآورد 
و اعالم شــد و این بدان معنى است که تمامى بازارها، سودى بیش از نرخ 

تورم رسمى عاید سرمایه گذاران کرده اند.
بــه رغم موارد فوق، در ســال 1397 و در آغاز دهه دوم تاســیس و 
فعالیت این تامین ســرمایه به عنوان نخستین و بزرگترین تامین سرمایه 

کشــور، همکاران تامین سرمایه نوین با جدیت، پشتکار و تعهد و التزام به 
تحقق اهداف کوشــیدند و به موفقیت هایى دست یافتند که برخى از آنها 

به شرح زیر است:
تثبیت جایگاه سودآورترین تامین سرمایه کشور با کسب سود خالص 

3/901 میلیارد ریالى و بازدهى حقوق صاحبان سهام 34 درصدى؛
حفظ جایگاه بزرگترین تامین سرمایه ایران با افزایش سرمایه1/500 

میلیارد ریالى و رسیدن به 7/000 میلیارد ریال سرمایه ثبتى؛
کسب عنوان فعال ترین تامین سرمایه، از سازمان بورس و اوراق بهادار 

در اردیبهشت ماه سال 97؛
افزایــش حجم منابع تحت مدیریت صندوق هاى ســرمایه گذارى و 
بانکدارى اختصاصى از مبلغ 144/388 میلیارد ریال به 156/627 میلیارد 

ریال علیرغم کاهش نرخ سود و بازدهى باالى بازارهاى موازى؛ 
رونمایى و بهربردارى از ســامانه ســرمایه ســرمایه گــذاران آنالین 
Nibmarket و ارتقاى زیرســاخت هاى مقتضى جهت تسهیل و تسریع 
ارائه خدمات مدیریت دارایى به بیش از یکصد   هزار سرمایه گذار از طریق 

صدور آنى واحدهاى صندوق هاى سرمایه گذارى؛
سررسید شــدن 6/048 میلیارد ریال مبلغ از اوراق بدهى منتشره و 

پرداخت به موقع اصل و فرع اوراق در سررسید.
حال، که سال 1397 پایان پذیرفته و چشم انداز سال 1398، حکایت 
از تشــدید تحریم هاى اقتصــادى، افزایش نرخ تــورم، کاهش درآمدهاى 
دولت، تنزل رشد اقتصادى و دشوارتر شدن فعالیت براى تمامى بنگاه هاى 
اقتصادى دارد. بى تردید راهبردهاى مدیریت ریســک هاى پیش رو بیش 
از پیش اهمیت خواهد داشــت. براین اســاس، این تامین سرمایه مصمم 
اســت با بهبود و ارتقاى مکانیزم ها و راهبردهــاى داخلى پایش، مدیریت 
و کنترل ریسک هاى سیستماتیک و غیرسیســتماتیک به عنوان اولویت 
نخست خود، سال 1398 را نیز با درخشش و سربلندى طى نماید. چنانکه 
از شرایط ســخت و متالطم ســال 1397 با موفقیت عبور نمود و ضمن 
پیشــبرد فعالیت هاى تامین مالى و مدیریت دارایى و مشارکت در رشد و 
اعتالى اقتصاد کشــور، باالترین میزان سود را در میان شرکت هاى تامین 

سرمایه براى صاحبان سهام محقق نمود.
این تامین سرمایه مصمم است، در سال پیش رو:

عالوه بر حفظ جایگاه برتر تامین سرمایه نوین در بین نهادهاى مالى 
و تمرکز بر کسب بیشترین بازده دارایى ها، حداکثر توان خود را به مدیریت 

ریسک هاى پیش رو معطوف نماید؛
با افزایش سرمایه دو هزار میلیارد ریالى و بهبود نسبت کفایت سرمایه 
خود، ضمن افزایش توانگرى مالى، ظرفیت تامین مالى را افزایش دهد؛

با استفاده از ظرفیت هاى بازار سرمایه، جذابیت صندوق هاى سرمایه 
گذارى و بانکدارى اختصاصى را افزایش داده و منابع تحت مدیریت افزایش 

یابد؛
جایگاه خود را به عنوان برند برتر در ارائه خدمات مالى چون ارزشیابى 
و ادغام و تملک، تثبیت نموده و کیفیت خدمات ارائه شــده را به باالتر از 

استانداردهاى موجود در بازار سرمایه ایران ارتقا دهد.

بى تردید، تمامى اهداف و راهبردهاى برشمرده، با حمایت و مساعدت 
ســهامداران و هیات مدیریه محترم و بــا اتکاء به تخصص، تعهد، جدیت، 
سخت کوشى و وفادارى ســرمایه هاى فکرى خانواده تامین سرمایه نوین 

محقق خواهد شد.
در انتها به خود فرض مى دانم که صمیمانه از مشارکت و مساعدت هاى 
مســتمر هیات مدیره محترم و نیز سهامداران گرانقدر که طى سال مالى 
سپرى شده ما را مورد حمایت قرار دادند و نیز از تمامى همکاران خانواده 
تامین ســرمایه نوین سپاســگزارى نمایم. آرزومندم که سال 1398 براى 
اقتصاد کشور، بازار سرمایه، مردمان این سرزمین و خانواده تامین سرمایه 
نوین سالى توام با امید، رشد و شکوفایى باشد. رشد و شکوفایى که بر پایه 
همدلى، هوشیارى، هدفمندى و جدیت به ارمغان خواهد آمد. انشاء اهللا

ماموریت
تامین ســرمایه نوین ماموریت دارد از طریق ایجــاد ارتباط پایدار و 
مطمئن با مشتریان خود و به کارگیرى سرمایه هاى فکرى و انسانى حرفه 
اى، متخصــص و متبحــر، امکان تامین مالى، مدیریت دارایى و ســرمایه 
گذارى، مدیریت ریســک، معامالت انواع اوراق بهادار وتوسعه استراتژیک 
آنها را با توجه به ترجیحات ریســک و بازده، تســهیل و موجبات رشد و 

افزایش ثروت مشتریان و سهامداران فراهم نماید.
اصول و ارزش ها

تامین ســرمایه نوین با محور قرار دادن ارزش هاى اساسى؛ مشترى 
مدارى، نوآورى، وفادارى، احترام و یکتایى، در یک محیط علمى یادگیرنده، 
مشــارکتى و مســئولیت پذیر و با التزام به اصول اخالق حرفه اى و ایجاد 
اعتماد پایدار به عنوان ارزش هاى بنیادین گروه، به ثمر رسیدن اهداف خود 
را دنبال مى کند. به موجب منشور اخالقى و حرفه اى تامین سرمایه نوین، 
شاکله این شــرکت بر 12 اصل رازدارى و عدم افشاى اطالعات محرمانه، 
شفافیت، مسئولیت پذیرى و پاسخگویى، وفادارى، احترام و اعتماد، حفظ 
منافع مشــتریان، احتراز از تضاد منافع، عدم اســتفاده از اطالعات نهانى، 
مقابله با رشاء و ارتشاء، تطبیق با قوانین و مقررات حاکم، مبارزه با پولشویى 
و تامین مالى تروریسم، حفظ و پیشبرد سالمت و امنیت محیط کار و نظم 

و انضباط فردى و جمعى بنیان نهاده شده است.
صکوك اجاره منتشره در سال 1397

1ـ شرکت سرمایه گذارى تامین اجتماعى به منظور تسویه مطالبات 
سازمان تامین اجتماعى درتاریخ 1397/05/23، به میزان 12/000 میلیارد 
ریال اوراق اجاره مبتنى بر سهام با نرخ سود 19 درصد ساالنه و با سررسید 
ســه ساله منتشر نمود. تعهدپذیره نویسى و بازارگردانى این اوراق برعهده 
کنسرســیومى از تامین سرمایه هاى نوین، امین، سپهر و تمدن بوده است. 
میزان تعهد تامین ســرمایه نوین در این کنسرسیوم 2/000 میلیارد ریال 

مى باشد.
2ـ شــرکت توســعه اعتمــاد مبیــن (ســهامى خــاص) در تاریخ 
1397/07/10 مبادرت به انتشــار اوراق اجاره مبتنى بر ســهام به میزان 
5/000 میلیارد ریال با سررســید 4 ساله و با نرخ 16 درصد ساالنه نمود. 

تعهد پذیره نویسى و بازارگردانى این اوراق برعهده کنسرسیومى از تامین 
ســرمایه هاى نوین، امید، لوتوس پارسیان و تمدن بوده است. میزان تعهد 
 تامین ســرمایه نوین در این کنسرســیوم 1/000 میلیارد ریال مى باشد.

مدیریت ریسک
واحد مدیریت ریســک تامین ســرمایه نوین به منظور پایش ریسک 
واحدهاى عملیاتى شــرکت از جمله تامین مالــى، بانکدارى اختصاصى، 
مدیریت دارایى ها، بررسى و ارزشیابى شرکت ها و پروژه ها و غیره تاسیس 
گردیده اســت و وظیفه آماده سازى گزارشات و برگزارى کمیته ریسک را 

برعهده دارد. عمده ترین وظایف این واحد به شرح زیر است:
ارزیابى ریسک هاى مرتبط با حوزه فعالیت شرکت و طراحى 

ابزارها
ورود ابزارهاى تامین مالى جدید به بازار سرمایه، هم سرمایه گذاران و هم 
بنگاه هاى اقتصادى را با ریسک هایى مواجه مى کند، لذا در طراحى این ابزارها 

بایستى به ریسک و بازده ابزار پیشنهادى توجه شود.
ارائه مدیریت ریسک به بنگاه ها

خدمات مدیریت ریســک، از شناسایى تا مدیریت ریسک در بنگاه ها، 
نهادهاى پولى و مالى را مورد توجه قرار داده و از طریق پیاده سازى نظام 

 جامع مدیریت ریســک در این شرکت ها و بنگاه ها، ارائه خدمت مى نماید.

 اهــداف کالن برنامــه بازاریابى گــروه تامین ســرمایه نوین
 در 1398

تمرکز بر سامانه Nibmarket به عنوان  Business Line جدید 
گروه در جهت بهینه ســازى شــکلى و محتوایى با هدف جذب بیشترین 
سرمایه گذار و نیز اجراى کمپین هاى دیجیتال و فیزیکى مرتبط با آن.

اجراى Data Mining مســتمر بر روى اطالعات مشتریان گروه با 
هدف جهت دار کردن تبلیغات و خدمات.

توسعه ونهادینه کردن CRM گروه و استفاده از سرنخ هاى مارکتینگ 
ناشى از تحلیل داده ها.

انتخاب مناسب صنایع ومشتریان هدف و ایجاد تنوع در مشتریان
تولید محتواى دینامیک مناسب براى مشتریان مبتنى بر وقایع روز.
حفظ و افزایش ســهم بازار خدمات تامین مالى، مشاوره، کارگزارى و 

مدیریت دارایى.
متمایز نگه داشــتن گروه در مقابل رقبا براســاس شایســتگى هاى 

محورى.
افزایش کارایى و اثربخشــى تبلیغات با استفاده از ابزارهاى جدید در 

حوزه بازاریابى و برندینگ.
اجراى الزامات برندبوك تهیه شــده در ســال 1397 و اشاعه آن در 
ســازمان در جهت ارتقا برند گروه تامین ســرمایه نوین به عنوان اولین و 

بزرگترین بانک سرمایه گذارى کشور. 

در مجمع شرکت معدنى و صنعتى سرمایه نوین 250 ریال سود به ازاى هر سهم تصویب گردید؛


