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مهندس مالکی ریاست گروه مشورتی :

توسعه فعالیت ها در زمینه های غیر برقی مثل نفت ،گاز ،آب
از اهداف آینده گروه شرکتهای آتیه است

مهندس مالکی رئیس کمیته مشورتی شرکت
از مدیران کارآمد و با تجربه صنعت برق کشور که
در سنوات گذشته با ارائه مشاوره و راهنماییهای
مدبرانه همواره از افتخارات ش��رکت تأمین آتیه
ب��وده و در راهب��ری این مجموعه نقش بس��یار
مؤثری داش��ته اند طی گفتگوی��ی صمیمانه با
خبرنگار پیک آتیه سواالتی را پاسخ که به سمع
و نظر سهامداران ارجمند می رسد..
جن�اب آقای مهن�دس مالکی ب�ا توجه به
اینکه از س�نوات گذش�ته ریاست کمیته
مش�ورتی و ریاس�ت مجام�ع را عهده دار
بوده اید ش�رکت تأمین آتیه را چگونه می
بینید ؟
مهمتری��ن نقط��ه قوت ای��ن مجموع��ه را تا به ام��روز ،حضور
حداکثری حدود  6200نفر شاغلین و بازنشستگان صنعت برق
کشور بویژه خراسان می بینم که در نوع خود کم نظیر است ..در
ایران روحیه کار جمعی ضعیف��ی داریم که در آتیه حذف آن را
تاکنون داشته ایم .امید است این فضای همکاری دسته جمعی
را اعضا حفظ کنن��د .ضمناً مجموعه به مرور با اصالح مس��یر و
توسعه کیفی و کمی ،در جایگاه قابل قبولی قرار دارد که انشااهلل

ب��ا مدیریت صحی��ح و پش��تیبانی و حمایت
اعضاء ادامه مسیر خواهند داد .
حضور مدیران ارشد صنعت برق در این
ش�رکت از افتخارات س�هامداران بوده
و س�طح انتظارات آنان را دوچندان می
نماید چه آینده ای را متصور هستید؟
از مدی��ران انتظار میرود که ه��م برای کوتاه
م��دت و هم دراز م��دت مجموعه ،طرح های
مش��خص و برنام��ه ای قابل حصول داش��ته
باشند .در کوتاه مدت سود رسانی حداقلی به
اعضاء و در دراز مدت اجرای س��رمایه گذاری
و فعالیت های ب��زرگ در زمینه های مختلف
انرژی و حتی خارج از انرژی و در سطح ایران
و افزایش س��هامداران در س��طح ملی را مد نظر ق��رار دهند و از
اعض��اء هم انتظار می رود حمایت و پش��تیبانی ت��وام با نظارت
و کنترل بر مس��یر حرکت و فعالیتهای ش��رکت و شرکت های
وابسته را ادامه دهند.
برای دس�تیابی به سود بیش�تر و آینده ای درخشان تر
چه پیشنهاداتی را ارائه می فرمایید؟
همانگونه که در جلس��ات مطرح ش��ده و در بند  2هم به صورت

کلی عرض ش��د ،توس��عه فعالیت در زمینه ه��ای غیر برق مثل
نفت ،گاز ،آب و ...اس��تفاده از ظرفیت های س��رمایه ای و مالی
موجود و در خارج از مجموعه از طریق :
اخ��ذ تسهیالت،مشارکت،انتش��ار اوراق صک��وک ومشارکت،حضور در بورس و.....
افزایش سهامداران در سطح استان و در سطح ملیگسترش فعالیت شرکت به سایر استانها و حتی خارج از کشورمی تواند به ارتقاء وبقاء شرکت کمک نماید.
درصد کثیری از س�هامداران ش�رکت افتخار همکاری
ب�ا جنابعالی را داش�ته اند ،چه پیامی برای س�هامداران
دارید؟
حمایت از مجموعه شرکت توام با نظارت و انتقاد سازنده
همانط�ور که مس�تحضرید برخی از ش�رکت های برق
منطقه ای و توزیع کشور مبادرت به خرید سهام شرکت
جهت کارکنان خود نم�وده اند نظ�ر حضرتعالی در این
خصوص چیست؟
هر اقدامی که منجر به توس��عه ش��رکت و امکان س��وددهی
بیش��تر مجموع��ه گردد و ت��وان مجموعه را برای پیش��رفت
اضافه کند ،از نظر اینجانب مناس��ب و بجاست که اقدام فوق
از آن جمله است.

تعداد سهامداران شرکت آتیه از مرز  6200نفر گذشت
با توجه به ایجاد فض��ای مطمئن و به منظور
سرمایه گذاری در این ش��رکت و با توجه به
پرداخت میزان س��ود و مقایسه با نظام بانکی
کش��ور مدیران برق کرمانش��اه پس از ماهها
پیگی��ری مجدانه و بررس��ی اس��ناد مالی و
تراز سالهای گذش��ته این شرکت را بمنظور
س��رمایه گذاری انتخ��اب و جهت کارکنان
خود س��هام خریداری و به جمع سهامداران
شرکت تأمین آتیهپیوستند.
گروه شرکتهای آتیه پس از ورود به فعالیتهای
اقتصادی و استفاده از وجود مدیران متخصص
و آگاه در وزارت نی��رو خوش��بختانه ب��ا ارائه
عملک��رد مطلوب توانس��ته اس��ت جایگاهی
مطمئ��ن را جهت س��رمایه گ��ذاری کارکنان
صنعت برق ایجاد نماید که مجموعه کارکنان

مهندس حکاک مدیر عامل:

چشم انداز آینده شرکت تبدیل نهال
کوچک آتیه به درختی تنومند است
صفحه8

برق از استانهای مختلف درخواست مشارکت
و خرید س��هام از این مجموع��ه را ارائه نمایند
عملک��رد مطل��وب و فعالی��ت ش��رکتهای
زیرمجموع��ه مانن��د بهینه س��ازان – انرژی
پاک – تجدیدپذیر و ش��رکت راش��د در انعقاد
قرارادادهای مناس��ب و مش��ارکتی نیز توجه
س��رمایه گ��ذاران را ب��ا توجه به تحقق س��ود
پیش بینی ش��ده  6ماهه اول س��ال جاری به
ی��اری خداوند متع��ال نویدبخ��ش آینده ای
روشن اس��ت پیش بینی می گردد ،نرخ سهام
ش��رکت طی ماه های آینده با توجه به تجدید
ارزیابی ش��رکت  ،رش��د نماید  .لذا انتظار می
رود س��هامداران ارجمند ب��ا راهنمایی و ارائه
انتقادات و پیشنهادات س��ازنده خود  ،در این
راه ما را یاری و همراهی نمایند .

گزارش عملکرد هیات مدیره
تامین آتیه از سال  91تا 93
در یک نگاه

صفحه6

افزایش رونق اقتصادی
در نمایشگاهها محقق می شود
صفحه2

افزایش سرمایه گذاری
سهامداران پس از بازدید و اطمینان
از فعالیتهای آتیه

صفحه3
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برگ زرینی دیگر برای ارزش
افزوده سهام

وام 220میلیون یورویی

افزایش رونق اقتصادی در نمایشگاهها محقق می شود
بیس��ت و نهمین کنفرانس بین المللی برق به
مدت س��ه روز از تاریخ  5لغایت  7آبانماه سال
جاری در تهران محل پژوهش��گاه نیرو برگزار
ش��د که در حاش��یه این کنفرانس نمایشگاه
جانبی با هدف عرضه ظرفی��ت ها و قابلیتها
شرکت ها و موسسات فعال در زمینه برق اعم
از ش��رکت های ایرانی و نمایندگی ش��رکت
های خارج��ی در جنب برگ��زاری کنفرانس
برگزار شد.
به گ��زارش خبرن��گار پی��ک آتی��ه در این
کنفران��س ب��زرگ علمی که تم��ام مدیران

ارشد وزارت نیرو وصنعت برق کشور همراه
با بس��یاری از کارشناسان و محققان صنعت
برق سراسر کشور شرکت کردند که آخرین
یافته ها و نوآوریه��ای در زمینه صنعت برق
ارائه شد.
ای��ن گ��زارش م��ی افزای��د :ش��رکتهای زیر
مجموع��ه گ��روه ش��رکتهای آتیه ب��ا حضور
چش��مگیر و موفق در این نمایش��گاه اخرین
محصوالت و دس��تاوردهای خودرا به نمایش
گذاشتند.مهندس حکاک مدیر عامل شرکت
تامی��ن آتی��ه از مثبت ارزیابی ک��ردن حضور

دراین نمایشگاه خبر داد و افزود:خوشبختانه
در این نمایش��گاه فرصتهای مطلوب سرمایه
گذاری وامکان ف��روش محصوالت گروه آتیه
به س��ایر اس��تانها فراهم ش��د و اظهار داشت
افزایش رون��ق اقتصادی در نمایش��گاههای
مختلف با معرفی محصوالت تولیدی و انعقاد
قراردادهای فروش محقق می شود که در این
نمایش��گاه نیز چند قرارداد با برق س��منان و
شرکتهای دیگر منعقد گردید.
ک��ه در آینده نزدیک به س��ودآوری بیش��تر
مجموعه کمک به سزایی خواهد نمود.

سهم بازار کنتور سازی توسط شرکت بهینه سازان از 20درصدبه 50درصدافزایش یافت
ب��ا اتکا به نیروی انس��انی و افزای��ش قابلیت های کنتور تک فاز و س��ه فاز
و اخذ گواهینامه های بین المللی،ش��رکت صنایع س��نجش انرژی بهینه
س��ازان طوس برای اولین ب��ار در قالب های بین الملل��ی حضور خوبی را
تجربه کرد.این ش��رکت در راس��تای سیاس��ت جذب حداکثری از بازار با
حضور موثر در رقابتهای داخلی س��هم بازار خود را نسبت به سال قبل در
تکفاز108درصدو در سه فاز160درصدافزایش داد و سهم بازار کنتور این
شرکت از 20درصد س��ال  92به 50درصد در سال  93افزایش یافت.این
موفقیت ک��ه حاصل مدیریت خوب و تالش ه��ای کارکنان پر تالش این
مجموعه است و گامی موثر برای تضمین سود سالهای آتی ،به تالشگران
این شرکت و به تمامی سهامداران محترم تبریک عرض مینمائیم.

 40درصد تخفیف ویژه سهامداران
از محصوالت جدید ش��رکت بازرگانی آتیه گستر سناباد می توان به شارژر خورش��یدی موبایل با ظرفیت2600میلی آمپر و 5000میلی آمپر نام برد که شارژر  5000میلی
آمپر دارای ویژگیهایی از جمله ضد ضربه بودن ،ضد آب بودن و ضد گرد و غبار نام برد و در مرحله اول بررس��ی بازاراین محصول جدید مورد اس��تقبال بس��یاری از شرکتها و
دوس��تان و همکاران عزیز قرار گرفت پارت اول این محصول وارد و در ش��رکت بازرگانی به متقاضیان بترتیب با قیمت نهائی م��دل  2600میلی آمپر  65000تومان و مدل
 5000میلی آمپر  110000تومان واگذار می شود .

%40 OFF
تلفن بازرگانی051-38695458:

2600mAh solar power charger
capacity:2600mAh
input:5V 1A
output:5V 1.5A
solar power:0.4W
product size:120×73×10mm
weight:118g
colour:black,silver,blue,red,gold
To be recharged by solar or electricity
New design waterproof, shockproof, dustproof solar power bank
capacity: 5000mAh
battery：A grade li-polymer battery
materials：ABS + PC
input: 5V/1A
output: 5V/2*1A
solar power: 5.5V/1.2W
size: 142*75*13.6mm
weight:155g
colour:black&green,black&blue,
black&yellow,green&black,black
other functions：
* Emergency LED torch

وام ارزی220میلی��ون یوروی��ی نی��روگاه
راش��د تصویب که پس از پیگیریهای الزم
توسط مدیریت عامل شرکت و آماده بودن
شرایط دریافت وام پرداخت آن پس از طرح
در کمیته اولیه در بان��ک صنعت معدن در
الوی��ت قرار گرف��ت و پس از ط��ی مراحل
تکمیلی بانک مذکور پرداخت خواهد شد.
ش��ایان ذک��ر اس��ت مهن��دس بهبهان��ی
مدیرعامل بخش سرمایه گذاری گروه مپنا
نیز بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت راشد
انتخاب و معرفی گردید.
آغاز فعالیت برای افتتاح دفتر
نمایندگی شرکت تامین آتیه
در کشور عراق
به گ��زارش مهندس باغبانی مش��اور واحد
برنامه ریزی ش��رکت تامین آتیه به منظور
رش��د و توس��عه ص��ادرات و ایجاد بس��تر
مناس��ب جهت فعالیتهای اقتصادی و ورود
به بازار کشور عراق دفتر نمایندگی شرکت
در کش��ور عراق افتتاح و فعالیتهای خود را
آغاز خواه��د نمود،ش��رکت هلدینگ آتیه
می تواند با معرفی تولیدات ش��رکتهای زیر
مجموعه از قبی��ل کنتور،انواع المپ،تولید
نیروگاه خورش��یدی و نص��ب و نگهداری و
فروش آن در کشور مذکور سهمی را از بازار
عراق به خود اختصاص ده��د .این فعالیت
در افزای��ش س��ود و اش��تغالزایی فرزندان
کارکنان هر چند محدود ولی نقش مهمی
خواهد داشت.
شادابی و سالمت سهامداران با
استفاده از مجموعه استخر و سونای
صنعت برق تامین می شود
پس از افتتاح مجموعه استخر و سونای باشگاه
ثبت نام از متقاضیان بعمل آمد و کارت ورود
و اس��تفاده از مجموعه صادر و تحویل گردید.
تع��داد  20599نفر از س��هامداران ،کارکنان
برق منطقه ای خراسان و شرکت های اقماری
از ابتدای مرداد ماه لغایت پایان دیماه س��ال
جاری از این مجموعه استفاده نموده اند .این
گزارش می افزاید بانوان س��هامدار و خانواده
هم��کاران در این مدت از مجموعه اس��تخر و
سونا اس��تفاده نموده اند طی نامه ای مکتوب
و پیامک رضایت خود را از مدیریت مجموعه
و رعایت مس��ائل بهداش��تی ،رعای��ت نظم و
مقررات اعالم نمودند.

درآمد1/400/000/000ریال
حاصل از درآمد
کاشت زعفران

با عنایت س��واالت س��هامداران گرامی ناشی
از نتیج��ه فروش زعف��ران در ش��رکت آتیه
خبرن��گار پیک آتیه بررس��ی و گ��زارش داد
کاش��ت زعف��ران در زمین ش��رکت راش��د
حیدریه به جهت سود آوری بیشتر مجموعه
طی س��الهای اخیر انج��ام و گام��ی موثر در
رسیدن به اهداف گروه شرکتهای آتیه است.
طی س��الهای اخیر به ترتیب در س��ال نود و
ی��ک 450/000/000ری��ال ،در س��ال نود و
دو 690/000/000ری��ال و در س��ال جاری
340/000/000ریال س��ود خالص کاش��ت
زعفران شرکت راشد بوده است.
این گزارش م��ی افزاید:در مجموع  3س��ال
مبلغی بالغ بر 1/480/000/000ریال س��ود
از برداش��ت زعفران از زمین ش��رکت راشد
تری��ت حیدریه بدس��ت آمده ک��ه با تالش
همکاران این مهم محقق شده است.

نشریه داخلی گروه شرکت های آتیه

سال دوم| شماره هفتم| پاییز 1393

افزایش سرمایه گذاری سهامداران پس از بازدید و اطمینان از فعالیتهای آتیه
پیرو تماس های مکرر و تقاضاهای س��هامداران
محت��رم در خص��وص برگ��زاری تور ب��ه منظور
بازدی��د از تولی��دات ش��رکتهای زی��ر مجموعه
ش��رکت تأمین آتی��ه با دفت��ر رواب��ط عمومی،
شرکت مبادرت به اطالع رس��انی به سهامداران
در خصوص برگ��زاری بازدید از ش��رکت بهینه
س��ازان نمود ک��ه از متقاضیان ثبت ن��ام بعمل
آمد و تعداد بیس��ت نفر از س��هامداران از شرکت
بهینه س��ازان و خط تولید بازدید و به س��ؤاالت
آنها پاسخگویی ش��د در نظر سنجی بعمل آمده
بازدید کنندگان نتیج��ه بازدید را خوب ارزیابی
نموده و تقاضای اس��تمرار بازدیده��ا را مطرح و
پیشنهاد نمودند.
بدیهی اس��ت برنامه بازدید از مجموعه ذکر شده
با توجه به افزایش سرمایه گزاری پس از آشنایی
با روند فعالیتها ،مجددا ً برنامه ریزی و متعاقباً به
اطالع سهامداران ارجمند خواهد رسید.

 95درصد رضایتمندی سهامداران از خدمات شرکت گردشگری
به گ��زارش مدیر عامل ش��رکت گردش��گری طی
تماس��های مک��رر بابخش��ی از س��هامدارانی که از
امکانات رس��توران آتیه میزبان استفاده نموده اند
رضایت 95درصد حاصل ش��ده اس��ت .به گزارش
خبرنگار پیک آتیه طی تماسهایی که با سهامداران
محترمی که در طول ماههای ابان و اذر از مجموعه
باش��گاه و برگذاری مجالس و غذا اس��تفاده نموده
بودندنظر س��نجی بعمل آمد ک��ه حدود 95درصد
از خدمات این مجموعه با توجه به تخفیفات لحاظ
شده و اس��تفاده از گوشت گوس��فند و مواد درجه
یک رضایت کامل داش��تند مواردی بسیار محدود
نیزاز انتظ��ارات خود بیان نموده که مورد بررس��ی
قرار خواهد گرفت روابط عمومی ش��رکت از تمامی
س��هامداران ارجمند انتظار دارد که با ارائه نظرات و
پیش��نهادات خود مارا در بهترشدن روند فعالیتهاو
ارائه خدمات یاری نمایند.

توزیع غذای نذری به مناسبت ایام سوگواری محرم
نذورات در بین مسلمانان در ایام مختلفی وجود
دارد که ماه محرم از ایامی اس��ت ک��ه نذریهای
زی��ادی در آن ادا می ش��ود  ،آئین نذری دادن به
عزاداران حضرت اباعبدا( ...ع) س��نتی دیرینه و
پس��ندیده در میان اکثر مس��لمانان به خصوص
شیعیان دنیاست که در ایران رواج بیشتری دارد
و در روزهای عاش��ورا و تاس��وعا به اوج خود می
رسد نذری دادن در جامعه ایران را می باید یکی
از صور نهادین��ه برای تبلور جه��ان بینی و نظام
اعتقادی شیعه دانست در خصوص توزیع نذری
یک��ی از علما م��ی فرمایند؛ اگ��ر در مجلس امام
حسین (ع) شرکت کردی و نوشیدنی توزیع شد
از آن اس��تفاده کن که دوای هر دردی است چرا
که نام امام حسین (ع) برآن است  ،در بهاراالنوار
در ای��ن زمینه نی��ز روایتی از امام حس��ین ذکر
ش��ده که فرمودند همانا خداوند م��ا را برگزید و
گروه��ی را برای ما برگزید ت��ا یاریمان کنند و به
سبب ش��ادی ما شاد باش��ند و به خاطر حزن ما
اندوهگین باش��ند و اموال و جان هایش��ان را در
راه ما بذل کنند .
نذری دادن یادآوری کننده ارزش��های اجتماعی
نظی��ر برابری  ،اتحاد  ،نظم  ،توازن و تعادل اس��ت

هم��کاری همکاران ب��ی ریا و بدون هیچ چش��م
داش��تی برای نذری دادن و در کنار هم بودن آنها
هنگام طبخ و توزیع نش��انه همراه��ی و همدلی
آنان در همه ش��رایط اس��ت در س��ال جاری نیز
مطابق روال گذش��ته با تأمین منابع مالی توسط
هم��کاران محترم و ش��رکت ه��ای صنعت برق
مدیریت پخت و توزیع شله به این شرکت واگذار
شد که خوشبختانه با همراهی مدیرعامل محترم
برق منطقه خراس��ان و دیگر مدی��ران محترم و
مدیران عام��ل برخی از ش��رکتهای اقماری این

مهم به بهترین ش��کل پایان و بخصوص توزیع از
نظم خاصی برخوردار بود مهن��دس متولی زاده
مدیر عامل برق منطقه ای خراسان از نحوه توزیع
ش��له که همکاران بدون انتظار و پیاده ش��دن از
خودرو ظرف خود را با نظم بس��یار عالی دریافت
نمودند قدردانی نمود ش��ایان ذکر است در زمان
بسیار کم حدود  2هزار ظرف شله بین عزاداران ،
همکاران گرانقدر توزیع گردید .
امید است انشاءا ...تالش تمامی دست اندرکاران
مورد قبول آقا اباعبدا( ...ع) قرار گیرد .
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نقش ورزش در سالمتی قلب
بیماریه��ای قلبی ،عروقی از اساس��ی ترین علل
م��رگ و میر در جوامع بش��ری اس��ت و مبارزه با
عوامل خطرس��از این بیماریها میتواند از اساسی
ترین اقدامات س��ازمانهای بهداش��تی درجهت
كاهش مرگ ومیر تلقی گردد .یكی از مهم ترین
عوامل خطرس��از ب��رای بروز بیماریه��ای قلبی
عروق��ی  ،كم تحرك��ی و عدم فعالی��ت فیزیكی
مناس��ب اس��ت كه در قرن حاضر با پیش��رفت
تكنولوژی و اختراع انواع ماشین آالت و ابزارهای
صنعتی به شدت برگستردگی این معضل افزوده
شده اس��ت .از دیرباز به ورزش بعنوان یك روش
درمانی ویكی از ش��یوه های پیش��گیری از بروز
بیماریه��ا  ،خصوص��اَ بیماریهای قلب��ی ،عروقی
توجه ش��ده اس��ت در تحقیقاتی که بعمل آمده
اس��ت حمالت قلب��ی در كس��انی ك��ه فعالیت
فیزیكی بیشتری دارند بس��یار كمتر از افراد كم
تحرك اتفاق می افتد و پ��س از آن نیز مطالعات
و تحقیقات گس��ترده ای در این زمینه منتش��ر
شده است .تردیدی نیس��ت كه ورزش و فعالیت
بدنی مناسب قادر است احتمال بروز بیماریهای
قلبی،عروقی ،فشارخون ،چاقی و دیابت را كاهش
دهد  .همچنین اثرات سودمند ورزش در كاهش
چربی خ��ون ،پیش��گیری از پوكی اس��تخوان،
افزایش ش��ادابی ،ایجاد خلق وخوی بهتر ،رشد
ات��كاء به نف��س و عزت نف��س اف��راد قابل توجه
اس��ت .در زمینه بیماریهای قلبی ،عروقی ورزش
میتوان��د احتمال ب��روز حمالت قلب��ی را ۲-۴
برابر كاهش دهد و با كاهش عوامل خطر س��از از
پیشرفت پدیده تصلب شرائین پیشگیری نماید .
نق��ش ورزش در س�لامتی قل��ب همچنین در
افرادی كه مبت�لا به بیماریه��ای قلبی عروقی
ش��ده اند و یا به حم�لات حاد ع��روق كرونری
گرفتار ش��ده اند ،انج��ام ورزش و فعالیت بدنی
متناس��ب با ش��رایط آنها می توان��د خطر وقوع
مجدد این حم�لات را كاهش ده��د و نهایتاَ از
بروز مرگ و میر بكاهد كه این امر عمدتاَ از طریق
تش��كیل عروق جانبی و افزایش خون رس��انی
عروق كرونر صورت میگیرد .این كه چه میزانی
ورزش و فعالیت فیزیكی می تواند نقش مفیدی
در س�لامت انسانها داش��ته باش��د نكته بسیار
مهمی می باشد  .بطور كلی بررسیها نشان داده
است كه ورزش مرتب به میزان سه روز در هفته
هر بار نیم ساعت بطوری كه در طی این فعالیت
ورزشی ضربان قلب به حدود ۱۱۰-۱۲۵ضربان
در دقیقه (مناسب با سن ۳۰-۶۰سالگی ) برسد
میتواند حد مناس��بی از فعالیت فیزیكی را برای
فرد مهیا س��ازد كه البته بای��د از درجات كمتر
و ورزش��های مالیم تر ش��روع و بتدری��ج به این
میزان ورزش دسترسی پیدا كرد.
انواع فعالیت های ورزشی مورد توصیه عبارت از
پیاده روی تند (ح��دود ۴كیلومتر در هر نوبت )
 ،شنا درآب  ،دوچرخه س��واری ،دویدن و طناب
زدن می باشد  .بطور كلی تمام ورزشهایی كه در
آن تحرك عضالت نقش اصلی را ایفا می كند می
تواند مفید واقع شود و بهتر است فعالیت ورزشی،
بیشتر در هنگامی از روز انجام شود كه دمای هوا
مالیم تر باش��د  .الزم به یاد آوری است كه ورزش
و فعالیت فیزیكی مناس��ب در كس��انی كه دچار
س��كته قلبی و یا تنگی عروق كرونر شده اند می
تواند از بروز س��كته مجدد و تشدید تنگی عروق
پیش گیری نماید كه البته در این موارد الزم است
با مشورت و راهنمائی پزشك معالج میزان و نوع
فعالیت فیزیكی مشخص گردد  .بیائید به منظور
سالمتی خود و دیگران برای داشتن قلبی سالم با
مشاركت و تالشی همگانی ورزش و فعالیت بدنی
منظم و مداوم را در میان مردم تحقق بخش��یم و
سالمت وش��ادابی را برای جامعه خود به ارمغان
آوریم .
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گزارش عملکرد هیات مدیره تامین آتیه
از سال  91تا  93در یک نگاه

سال :1391
-1تغییرساختارموسسهتامینآتیهکارکنانصنعتبرق
خراسانبهشرکتتامینآتیهکارکنانصنعتبرقخراسان
 -2هم��کاری با هئی��ت امناء موسس��ه و بکارگیری از
پتانسیل ها وتوانمندی های ایشان در قالب مشاورین
ارش��د ش��رکت با توجه به محدودیت های موجود در
ارکان شرکت های سهامی خاص
 -3اصالح ساختار سازمانی

•تصویبساختارسازمانیشرکتدرهئیتمدیره
•ایجاد و راه ان��دازی واحد برنامه ریزی وتوس��عه
اقتصادی
• ایجاد و راه اندازی واحد مجامع و امور سهام
•ایجاد و راه اندازی واحد حسابرسی داخلی
•ایجاد و راه اندازی اتاق سهام به منظور روانسازی
فعالیت های اقتصادی
 -4تاس��یس  5شرکت در زیر مجموعه آتیه (توسعه در
زمان رکورد)

•مسکن سازان آتیه سناباد
•بازرگانی آتیه گستر سناباد
•خدمات بیمهای آتیه صنعت برق شمس
•بنیان انرژی بینالود
•صنایع تولید انرژی پاک آتیه
 -5سرمایه گذاری در شرکت آبادگران خاورمیانه
 -6برگزاری اولین مجمع ش��رکت با حضور نمایندگان
سهام ،انتخاب هیات مدیره و تصویب افزایش سرمایه از
 61میلیارد ريال به  160میلیارد ريال طی 5سال
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سال :1392
1 .1افزایش سرمایه از  61.000.000.000ریال به 160.000.000.000ريال
2 .2افزایش تعداد سهامداران از  5120نفر به  5700نفر
3 .3راه اندازی واحد گردشگری و اخذ مدیریت مجموعه رفاهی و ورزشی شرکت برق منطقه ای
4 .4اخذ تسهیالت بانکی بالغ بر  150میلیارد ریال
ی برای  70نفر که  70درصد آنها از فرزندان همکاران بودند.
5 .5اشتغالزای 
6 .6انعقاد قرارداد مشارکت  40درصدی بین تامین آتیه و مپنا جهت احداث نیروگاه برق راشد تربت حیدریه
7 .7انعقاد قرارداد  EPCبین شرکت برق راشد و شرکت مپنا
8 .8خرید خط تولید پانل خورشیدی با ظرفیت  10مگاوات توسط شرکت انرژی پاک آتیه
9 .9خرید زمین به مس��احت  95هکتار در نیش��ابور برای ش��رکت بنیان ان��رژی بینالود جهت احداث گلخان��ه های صنعتی و
نیروگاههای CHP
1010خریدزمینیبهمساحت 2124مترمربعجهتاحداثبرجیباعنوانبرجآرامشتوسطشرکتمسکنسازانآتیه
1111انعقاد قرارداد تولید و نصب بیش از  1200کیلووات مولد خورشیدی توسط شرکت انرژی پاک آتیه و انرژیهای تجدیدپذیر
1212انعقاد قرارداد تضمینی ،انحصاری فروش انواع المپ  LEDتوسط شرکت صنایع نورساخت اترک
1313وارادات قطعات نیروگاهی برای نیروگاه مشهد توسط شرکت بازرگانی
1414شناس��ایی فرصتهای خارج از گروه و جذب نمایندگی از شرکتهای خارجی س��وئی ماژول از سوئد،یوروتوربین ازهلند،
الکان ازایتالیا و
1515تشکیل کمیته مشورتی با عضویت خبرگان و پیشکسوتان صنعت برق
1616اجرای پروژه نصب کنتورهای هوشمند به صورت پایلوت در تهران و مشهد توسط شرکت بهینه سازان طوس
1717طراحی و آغاز تولید صنعتی میکرواینورتر بومی توسط شرکت انرژی پاک آتیه
1818فروش پانلهای خورشیدی به کشورهای همسایه از جمله افغانستان

سال :1393
1 .1جذب سهامداران از استان های کرمانشاه و سمنان
2 .2افزایش تعداد سهامداران از  5700نفر به  6200نفر
3 .3پرداخت 50درصد از سود سال  92به سهامداران
4 .4تاسیس شرکت خدمات گردشگری آتیه
5 .5اخذ مجوز احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت  40مگاوات توسط شرکت برق راشد تربت حیدریه
6 .6انتقال خط تولید پنل خورش��یدی شرکت انرژی پاک از بیرجند به ش��هرک صنعتی کاویان درمشهد و افزایش توان تولید
سالیانه تا 20مگاوات
7 .7اخذ استانداردهای بین المللی پنل های خورشیدی توسط شرکت انرژی پاک آتیه
8 .8اخذ موافقت وام به مبلغ  220میلیون یورو از بانک صنعت و معدن جهت احداث نیروگاه برق راشد تربت حیدریه
9 .9انتقالدانشفنیوبومیسازیطراحیالمپهای COBدرشرکتصنایعنورساختاترکوراهاندازیخطتولیدآن
1010انعقاد قرارداد برای نصب سیستم اسکادا ملی توسط شرکت انرژیهای تجدیدپذیر
1111مدیریتواجرابازسازیباشگاهبرقمنطقهایوزیباسازیاستخرمجموعهباسرمایهگذاریشرکتبرقخراسان
1212ارائه امکان سرمایه گذاری در پروژههای آتیه توسط سهامداران با سود 24درصد تا 28درصد علی الحساب
1313راهاندازی خط جدید سولدرینگ و افزایش توان تولید در شرکت بهینه سازان طوس
1414اخذمشاورهازکارشناسانخبرهدرزمینههایمدیریتاستراتژیک،منابعانسانی،سرمایهگذاری،مسائلحقوقیوتبلیغاتی
1515دریافت مجوز بازار خرده فروشی انرژی از وزارت نیرو
1616اشتغالزایی برای  50نفر که  80درصد از فرزندان سهامداران و کارکنان صنعت برق می باشند.
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آقای محمد باغبانی
متولد1336 :
آخرین مدرک تحصیلی :کارشناس�ی
ارشد برق قدرت
بازنشسته شرکت برق

آقای ناصر بهشتی سعادت
متولد1321 :
آخرین مدرک تحصیلی :کارشناس�ی
ارشد مدیریت صنعتی
بازنشسته شرکت برق

آقای محمدرضا حاجیان
متولد1345 :
آخرین مدرک تحصیلی :کارشناس�ی ارش�د
مدیریت اجرایی
شاغلدرنیروگاهخیام-ادارهبازرگانی

آقای مسعود حجت
متولد1323:
آخرین م�درک تحصیلی :کارشناسی ارش�د
مهندسی برق
بازنشسته شرکت توانیر

آقای محمدرضا حسن زاده
متولد1338 :
آخرین مدرک تحصیلی :کارشناس�ی ارش�د
مهندسی صنایع
بازنشسته جهاد تعاون

آقای سید علی اصغر حسینی بیناباج
متولد1344 :
آخری�ن م�درک تحصیل�ی :کارشناس�ی
حسابداری
شاغل در شرکت توزیع

آقای محسن حکاک صادقی
متولد1346 :
آخرین مدرک تحصیلی :کارشناس�ی ارش�د
مهندسی صنایع
شاغل

آقای احمد حیدرزاده
متولد1327 :
آخرین مدرک تحصیلی :کارشناسی فیزیک
بازنشسته نیروگاه شریعتی
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سوابق کاری:
1 .1معاون و عضو هیئت مدیره برق سیستان و بلوچستان 17 :سال
2 .2مدیرعامل برق منطقهای سیستان و بلوچستان 5 :سال
3 .3مشاور مدیرعامل برق منطقهای خراسان
4 .4مدیرعامل شرکت انرژی پاک آتیه و رئیس هیات مدیره شرکت انرژیهای تجدیدپذیر

سوابق کاری:
1 .1از  1348تا  :1355مدیرنیروگاه ذوب آهن اصفهان
2 .2از  1359تا  :1360مدیر امور برنامه ریزی
3 .3از  1360تا  :1361مدیر امور مهندسی و نوسازی
4 .4از  1361تا  :1363معاون بهره برداری
5 .5از  1363تا  :1366معاون توزیع نیروی برق
6 .6از  1366ت��ا  :1367معاون بهره ب��رداری تولید و انتقال
برق

7 .7از  1367تا  :1371معاون طرح و نوس��ازی شبکه های
برق
8 .8از  1372ت��ا  :1373مع��اون برنامه ری��زی و نظارت بر
توزیع برق
9 .9از  1373تا  :1375معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت
1010از  1375تا  :1379معاون طرح و توسعه
1111از  1385ت��ا  :1389عض��و هیات مدی��ره تامین آتیه و
شرکت برق راشد

سوابق کاری:
1 .1عضو هیات مدیره تعاونی مسکن نیروگاه نیشابور (از شروع تا پایان)
2 .2عضو هیات مدیره تعاونی مصرف نیروگاه نیشابور ( 2دوره)
3 .3مشاور مدیرعامل شرکت اوج
4 .4مشاور مدیر موسسه ماندگار وابسته به دانشگاه آزاد
5 .5نماینده پرسنل نیروگاه در شرکت تامین آتیه
سوابق کاری:
-1پنج سال تدریس در دانشگاه تهران
-2عضویت هیات امنا پژوهشگاه نیرو
-3عضویت کنفرانس بین المللی سیگره فرانسه
-4ریاست کمیته برق شورای پژوهشی علمی کشور
-5عضوی��ت در هی��ات مدیره انجم��ن مهندس��ان برق و
الکترونیک ایران از بدو تاسیس

-6ریاست اداره طرح دهی جامع برق
-7مدیرکل دفتر برنامه ریزی برق
 -8قائم مقام امور برق و شرکت توانیر
 -9قائم مقام معاون وزیر نیرو در امور برق
 -10مدیر عامل برق منطقه ای خراسان
 -11مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران

سوابق کاری:
 1361تا  :1373مس��ئول طرح و برنامه و قائ��م مقام معاونت
عمرانی سازمان جهاد سازندگی خراسان
 ۱۳۷۲تاکن��ون :عض��و هیئت مدی��ره و مدیر عامل ش��رکت
سرمایه گذاری جهاد تعاون خراسان
 ۱۳۸۴تاکن��ون :رئیس و عضو هیئت مدیره ش��رکت های زیر
مجموعه جهاد تعاون خراسان
 ۱۳۸۶تاکنون :عضو هیئت مدیره ش��رکت توسعه گردشگری

خراسان
 ۱۳۸۴تاکنون :عضو هیئت مدیره س��ازمان میادین میوه وتره
باروساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد
عضو انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه های علم و صنعت ایران
و صنعتی شریف
 1391تا  :1393عضو هیات مدیره تامین آتیه
 1391تا  :1393عضو هیات مدیره شرکت بهینه سازان

سوابق کاری:
1 .1از  1374ت��ا  :1376عضو هی��ات مدیره تعاونی
مسکن کارکنان برق خراسان
 2 .2تا  :1391رئیس مالی و پشتیبانی امورهای برق
 13913 .3تا  :1393کارش��ناس مس��ئول ممیزی

غرب مشهد
4 .4از  :1393ذیحس��اب طر حه��ای عمران��ی و
حسابرس داخلی توزیع برق مشهد
5 .5از  :1393مس��ئول مبارزه با پولش��ویی شرکت
توزیع برق مشهد

سوابق کاری:
 721 .1تا  :89ش��اغل در صنعت برق خراس��ان (نیروگاه
توس-ش��رکت برق منطقه ای خراس��ان و ش��رکت
توزیع برق مشهد) با س��مت های کارشناس ،مدیر،
معاون شرکت
89 2 .2تاکنون:عضوهیأتمدیرهشرکتبهینهسازانتوس

 793 .3تا  : 85رئیس و عضو هیأت مدیره تعاونی مصرف
کارکنان صنعت برق خراسان
 844 .4تا : 93عضو هیأت مدیره ش��رکت تعاونی اعتبار
کارکنان صنعت برق خراسان
از خرداد م��اه  91تاکنون :مدیر عامل ش��رکت تأمین آتیه
کارکنان صنعت برق خراسان

سوابق کاری:
1 .1عضو هیئت مدیره تعاونی مسکن نیروگاه مشهد
2 .2نماینده نیروگاه های گازی خراسان در تعاونی مسکن شهرک گلبهار
3 .3کارشناس تولید توس نیرو
4 .4مهندس تولید و بهره برداری نیروگاه شریعتی
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آقای محمدحسن شاهید
متولد1333:
آخرین مدرک تحصیلی :کارشناسی برق
قدرت
بازنشسته توزیع خراسان رضوی

آقای محمود صدرا
متولد1325 :
آخری�ن م�درک تحصیلی :کارشناس�ی
مهندسی ایمنی
بازنشسته شرکت توزیع

آقای علیرضا عباسی
متولد1335 :
آخرین مدرک تحصیلی :کارشناسی اداره
امور بازرگانی
بازنشسته برق خراسان

آقای رضا قربانی شورابی
متولد1340 :
آخرینمدرکتحصیلی:کارشناسیخبرنگاری
شاغلدرشرکتآبوفاضالبروستایی

آقای ضیاء الدین نوروزی
متولد1338 :
آخرین مدرک تحصیلی :کارشناس�ی
ارشد مدیریت مالی
شاغل در شرکت توزیع

آقای محمدعلی وحدتی
متولد1331 :
آخری�ن م�درک تحصیلی :کارشناس�ی
ارشد مهندسی برق

بازنشسته شرکت توانیر

آقای علی اصغر یامی
متولد1337 :
آخرین مدرک تحصیلی :کارشناس�ی
حسابداری
بازنشسته

نشریه داخلی گروه شرکت های آتیه
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سوابق کاری
1 .1معاونت برق قوچان
2 .2مدیریت برق شهرستان چناران
3 .3معاونت برق تربت حیدریه
4 .4مدیریت لوازم اندازه گیری در ستاد توزیع استان خراسان رضوی

سوابق کاری:
1 .1کارشناس و کارشناس ارشد ایمنی در شرکت برق منطقه ای خراسان و شرکت توزیع برق خراسان رضوی
تا سال 1385
2 .2از سال  1385تا  :1391عضو هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان
3 .3از سال  1391تا کنون :مشاور شرکت تامین آتیه و مدیرعامل شرکت بنیان انر ِژی بینالود

سوابق کاری:
 -1مدیر مالی و اداری ستاد سازندگی خراسان 3 :سال
 -2مدیر امور اداری
 -3معاون مالی و پشتیبانی برق خراسان

سوابق کاری:
 1 .1مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان 14 :سال
2 .2مدیر امور حفاظت و ایمنی  2.5 :سال

سوابق کاری:
 -1از س��ال  1387ت��ا  :1392مش��اور مال��ی مدیرعامل،
حسابرس داخلی و ذیحساب
 -2از س��ال  1385ت��ا  :1386مش��اور مال��ی مدیرعامل،
حسابرس داخلی
 -3از سال  1381تا  :1384مدیر امور مالی
 -4از س��ال  1375تا  :1380جانش��ین مدیر مالی و رئیس
قسمت ممیزی
 -5از س��ال  1386تا  :1388همکاری ب��ا مجتمع آموزش

سوابق کاری:
1 .1شهردار یزد
2 .2مشاور مدیر عامل توانیر و مجری طرح نیروگاه یزد
3 .3عضو هیات مدیره برق منطقه ای
4 .4از سال  1376تا سال  : 1383مدیر عامل برق منطقه
ای خراسان
سوابق کاری:
 13671 .1تا  :1367مدیریت مدارس در آموزش و پرورش
 13672 .2ت��ا  :1375حس��ابرس و سرپرس��ت حس��ابرس
سازمان حسابرسی
 13753 .3تا  :1377عض��و هیئت مدی��ره و معاونت مالی و
اقتصادی شرکت تولید مسکن بنیاد مستضعفان
 13784 .4تا  :1379معاونت مالی و اقتصادی شرکت پارس
خودرو
 13805 .5تا  :1381مدیر حسابداری شرکت پارس خودرو
 13826 .6تا  :1385معاونت اقتصادی ش��رکت گس��ترش
سرمایه گذاری ایران خودرو
 13827 .7ت��ا  :1385رئی��س هی��ات مدیره ش��رکتهای
لیزینگ ای��ران خودرو ،لیزینگ کار و خدمات بیمه ایران
خودرو

عالی صنعت آب و برق خراسان
 -6از س��ال  1376ت��ا  :1377عضو موس��س و مدیرعامل
شرکت تعاونی چندمنظوره کارکنان توزیع برق خراسان
 -7از س��ال  1372ت��ا  :1375عضو موس��س و مدیرعامل
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان توزیع برق خراسان
 -8از س��ال  1388ت��ا  :1390عضو هیئت مدی��ره تعاونی
مسکن کارکنان توزیع برق خراسان
 -9از سال  1391تا  :1393عضو هیات مدیره آتیه

.5
.6
.7
.8

5مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران
6از سال  1383مدیرعامل و عضو هیات مدیره توانیر
7رئیس هیات مدیره شرکت بهینه سازان
8مدیرعامل شرکت انرژی گستر جم

 13858 .8تا  :1388قائم مقام ارشد مدیرعامل و عضو هیات
مدیره شرکت ایساکو
 13899 .9تا :1390مش��اور ارشد اجرایی س��رمایهگذاری
ایران
 13891010تا  :1392عضو هیات مدیره شرکت پادیکو
 13911111تا  :1393عضو هیات مدیره بورس انرژی ایران
 13911212ت��ا کنون :عضو هی��ات مدیره ش��رکت بازرگانی
پتروشیمی
 13911313تا  :1393عضو هیات مدیره پتروشیمی شیراز
 13911414ت��ا کنون :عضو هیات مدیره ش��رکت نخل بارانی
پردیس (در زمینه فرآورده های نفتی)
13921515تا کنون :مدیرعامل و عضو هیات مدیره ش��رکت
توسعه اقتصادی آرین
 13911616تا  :1393عضو و رئیس هیات مدیره آتیه

8
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مهندس حکاک مدیر عامل:

چشم انداز آینده شرکت تبدیل نهال کوچک آتیه به درختی تنومند است
ش��رکت تأمین آتی��ه پس از چند س��ال بعنوان
بزرگترین تش��کل خصوصی کش��ور در زمینه
ه��ای اقتص��ادی از جایگاهی خ��اص برخوردار
اس��ت و در صنعت برق حرف ب��رای گفتن دارد
.خبر نگار پیک آتیه طی گفتگویی با مدیر عامل
شرکت سواالتی را مطرح که پاسخ آنان به سمع
و نظر شما خوانندگان عزیز میرسد
شرکت در سال  1385تأسیس وهم اکنون
دارای  11ش�رکت اس�ت که در زمینه های
مختل�ف اقتص�ادی فعالی�ت دارندآینده
شرکت را چگونه می بینید ؟
به اس��تخضار س��هامداران گرامی میرس��اند
ش��رکت ابتدا ب��ا ه��دف فعالیته��ای صنعتی ،
اقتصادی،تج��اری تش��کیل گردی��د و ه��م
اکنون تعداد  6200نف��ر عضویت این مجموعه
را پذیرفت��ه و س��هامدار میباش��ند ع�لاوه ب��ر
س��هامداران محترم از صنعت برق خراس��ان از
سایر ش��رکتها نیز تقاضاهایی مطرح گردیده و
متقاضی خرید سهام این شرکت میباشند اخیرا ً
ش��رکت برق منطقه ای و توزیع کرمانش��اه طی
جلسات مکرر و تحقیقات الزم و بررسی اسناد و
ترازهای مالی مبادرت به خرید سهام نموده و به
سهامداران شرکت پیوستند .
ب��رق منطق��ه ای س��منان و برخ��ی دیگ��ر از
ش��رکتهای تابع��ه وزارت نیرو نی��ز تقاضاهای
مش��ابهی را مطرح که در حال بررسی می باشد
چش��م انداز آینده ش��رکت تبدیل نهال آتیه به
درختی تنومند اس��ت تا بتوان��د از برخورداری
مدیران با تجربه و کارآمد که س��الهای متمادی
در مس��ئولیتهای خطی��ر فعالی��ت داش��ته اند
بتوانن��د بعنوان ش��رکت تأمین آتی��ه کارکنان

صنعت برق کش��ور به تالش��های خ��ود ادامه و
انش��اا ...به یاری خداوند وافزایش س��رمایه هر
س��هامدار به یک عدد معق��ول ،حقوق دومی را
برق��رار و چهار چوب وظایفی که در اساس��نامه
ذکر گردیده فعالیت نماید و کشوری شود .
جنابعال�ی بعنوان مدیر عام�ل فعالیتهای
شرکتهای زیر
مجمو ع�ه ر ا
چــــگو ن�ه
ارزیابـــ�ی
میکنید ؟
بهین��ه س��ازان
ک��ه از قدم��ت
بیش��ـــــتر ی
برخــــ��وردار
میباش��د تولید
کنــــتو ر ها ی
دیجتال��ی را عهده دار اس��ت که خوش��بختانه
خط تولید بدون توقف فعال و محصول تولیدی
بالفاصل��ه در اختیار خریداران که ش��رکتها ی
توزیع میباش��ند قرار میگی��رد و تولید و فروش
بصورت یکسان انجام میشود و از وضعیت خوبی
برخوردار اس��ت  .اخی��را ً نیز به لط��ف خداوند
توانست سهم بازار فروش کنتور را از  20درصد
به  50درصد افزای��ش دهد و با انعق��اد قرارداد
فروش کنتور با کشور س��وریه پیام خوبی برای
سهامداران محترم داشته باشد.
نورس��اخت اترک نیز خوش��بختانه ب��ه تولید
المپهای نس��ل جدی��د کم مص��رف و فوق کم
مصرف مشغول که در این خصوص قراردادهای
فروش منعقد و به بازار مصرف تحویل می شود .

ش��رکت راش��د قرارداد فروش 40درصد سهام
آن به ش��رکت مپنا منعقد و از پشتیبانی خوبی
برخوردار اس��ت و اخی��را ً وام ارزی آن به میزان
 220میلیون یورو تصویب و مراحل دریافت آن
در حال پیگیری میباشد پیش بینی میشود که
انش��اا ...تا پایان س��ال جاری فعالیتهای اجرایی
تخصص��ی آن
آغاز شود .
تولید پنل های
خو ر ش��ید ی
ش��رکت انرزی
پـــ��اک آتی��ه
نیـــ��ز ادام��ه
د ا ر د ا نتق��ا ل
تجهیزات تولید
از بیـــرجن��د
به ش��ـــرکت
کاویان درجاده فریمان انتقال و نصب که تولید
پن��ل در جای��گاه جدید که از ده س��ال معافیت
مالیاتی برخوردار اس��ت نیز آغاز گردیده است
قراردادهای فروش پنل نیز خوشبختانه منعقد
و ش��رکت تجدی��د پذیر نی��ز به نص��ب پنلها و
س��رویس و نگه��داری آن اهتم��ام م��ی ورزند
 .ش��رکت بیم��ه آتیه نی��ز ح��دود 50درصد از
سرویس بیمه ای س��هامداران را تحت پوشش
قرار داده و بیمههای خودروی  ،مسئولیت برای
مشتریان انجام می شود که خوشبختانه یکی از
شرکتهای موفق قلمداد میگردد .
ش��رکت گردش��گری نیز ب��ا توجه ب��ه اینکه از
ابتدای ش��هریور ماه س��ال جاری فعالیت خود
را آغاز نم��وده با پذیرش مدیریت باش��گاه برق

و برقراری تورهای مختلف زیارتی و س��یاحتی
از جایگاه خوبی برخوردار اس��ت تالش می شود
این ش��رکت بتواند س��رویس دهی به کارکنان
صنعت برق کش��ور را با توجه ب��ه زیارتی بودن
شهر مشهد آغاز نماید .
چ�ه پیامی برای س�هامداران در آس�تانه
جلسه مجمع عمومی دارید ؟
از تمام��ی س��هامدارن محت��رم ک��ه همواره
ش��رکت را حمای��ت نم��وده و با پیش��نهادها و
انتقادات س��ازنده م��ا را در رس��ید ن به اهداف
ی��اری مینمایند قدردانی می ش��ود  .در س��ال
جاری در جلس��ه مجمع تیرم��اه برابر مصوبات
س��ودهای تمام��ی س��هامداران خوش��بختانه
به حس��اب آنها واری��ز گردید  .انج��ام فعالیتها
وتالش��های هیئ��ت مدی��ره و انتش��ار عملکرد
شرکتها  ،بعضی از ش��رکتهای برق منطقه ای و
توزیع کش��ور را ترغیب نمود تا نسبت به خرید
سهام شرکت اقدام نمایند که یکی از اهداف بلند
مدت کشوری ش��دن تأمین آتیه است افزایش
تعداد سهامداران و س��رمایه شرکت در رسیدن
به اهداف و موفقیتها تاثیر به س��زایی دارد  .آغاز
فعالیتهای اجرایی نیروگاه راش��د نیز با دریافت
وام و مشارکت ش��رکت مپنا نیز از مواردی است
که تاثیر زیادی در رش��د ارزش س��هام و فراگیر
شدن ش��رکت خواهد داش��ت در هشتم بهمن
ماه جلس��ه مجمع تش��کیل خواهد ش��د امید
است نمایندگان س��هامداران محترم با حضور
گ��رم خود و انتخاب افراد کار آمد و با تجربه های
مدیریتی ک��ه از توانمن��دی باالی��ی برخوردار
باشند ش��رکت را در رس��یدن به اهداف یاری و
همراهی نمایند .

پرداخت سود مصوب مجمع عمومی  1392به تمامی
سهامداران پایان یافت
س��ود مصوب مجمع عمومی  1392طی  3مرحله در پایان آذر ماه به تمام س��هامداران محترم در
حسابهای بانک انصار آنها واریز شد.
به گزارش خبرنگار پیک آتیه،با توجه به تصویب پرداخت 50درصد سود سال  92به صورت نقدی
و تاکید هیئت مدیره ش��رکت به واریز س��ریع س��ود مصوب ،که بر اس��اس قانون تجارت باید طی
 8ماه پرداخت ش��ودلذا سود سهام 30000س��هم پایان مهر ماه30000،تا40000در آبان ماه و
40000به باال در آذر ماه تالش هیئت مدیره شرکت این مهم به بهترین نحوه انجام شد.
مقرر گردید طی  5ماه از زمان تصویب و در س��ه نوبت با توجه به ش��رایط پرداخت و با سود به تمام
سهامداران پرداخت شود.

سخن مدیرعامل شرکت خدمات بیمه ای برق شمس
خانم جاراللهی مدیر عامل ش��رکت خدمات بیمه ای برق شمس اعالم کرد این شرکت در  9ماهه
س��ال  1393توانسته است به رشد سود 2برابر نس��بت به همین زمان در سال  1392دست یابد و
 70درصد از بودجه س��االنه خود را تا این تاریخ تحقق بخشیده است .همچنین ایشان خاطر نشان
کردند انجام این مهم جز با حس��ن اعتماد و همکاری بیمه گزاران و سهامداران گرامی امکان پذیر
نبوده و امیدواریم با اس��تمرار در ارائه خدمات بهینه بتوانیم بر رش��د و توسعه روز افزون بهره وری
شرکت بیفزاییم.

نصب نیروگاه خورشیدی ده کیلوواتی در شرکت برق
منطقه ای خراسان

به منظور ارتقاء فرهنگ استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر علی الخصوص انرژی خورشیدی
یک دستگاه نیروگاه ده کیلوواتی خورش��یدی روی پارکینگ محوطه شرکت برق منطقه
ای خراسان(الهیه) در حال نصب است.
به گزارش خبرنگار پیک آتیه اعتبار احداث نی��روگاه مبلغ حدود 1/000/000/000ریال
میباشد که توسط ش��رکت برق منطقه ای خراسان تامین شده اس��ت و شرکت انرژیهای
تجدیدپذیر خراسان مجری نصب نیروگاه می باشد.

مدیر مسوول:
مهندس محسن حکاک صادقی مشهد -انتهای بلوار هفت تیر تلفن:
دورنگار:
)051(38652219
تهیه و تنظیم:
فکوری  -17پالک 17
)051(3 8698482
)051(38645245
روابط عمومی گروه شرکتهای آتیه
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