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کش���ت او بود که س���ر از سران باال کش���ید و بر سکوی اول 
جهان نشس���ت و اولین نام ش���د در صنعت سینمای ایران که 
اس���کار گرفت. سخن از امین تفرش���ی است مردی که کار در 
صنعت را خوب می شناس���د و در کاربرد هر س���رمایه گذاری 
آگاهان���ه قدم بر می دارد و تخ���م نیکو می کارد نقش او در 
صنعت بانک داری را همگان ش���اهدند و بانک پاس���ارگاد 
شاهدتر. سرمایه گذاری او در صنعت سینماست که این روزها 
هنر دنیا را به س���ر تعظیم واداشته. او را در الوی تاالر شمس 
دیدم پیشانی درخشانش را بوسه باران کردم. مردیست افتاده 
و خوش س���خن، به هنگام گفتن پای از رفتن باز میدارد و هر 
کالمش زمزمه درس محبت است. امین تفرشی نقش سرمایه 
در اش���اعه فرهنگ را خوب می شناسد و راه رسیدن بدان را 

بهتر. 
اولین پرسش این بود که فروش فیلم جدایی سیمین از نادر تا 
روز 15 فروردین به رقم 20/2 میلیون دالر رسیده و مرزها را در 

نوریده و به قله رسیده و در ردیف اولین ها نشسته. 
گفت: پول حالل ایران است جایش همانجا که نشسته است 

می باشد 
گفتم: مرز؟ 

گفت: اندیش���ه مرز نمی شناس���د. مگر اندیشه جلودار ما در 
محدوده جغرافیای ایران مانده، مگر نش���نیده ای راه او شده 
راه رهائ���ی از بند طاغوت. پس فرهنگ که از آن سرچش���مه 
سیراب می شود مرز بند نمی شناسد گفتیم و گفت: و بهتر آن 
دیدیم که تصویر او را بر نخست صفحه خود بنشانیم تا باشد 

به پاس آن خدمت، این بها که ما داریم.
در مقول���ه ظرفیت اقتص���ادی هنر وج���ود دارد اولین دیدگاه 

حاکی از این اس���ت که هنر، جزء کاره���ای لوکس و تجملی 
جامعه اس���ت و هنر ظرفیت اقتص���ادی و کارکردی در حوزه 
اقتصاد و سیاس���ت ندارد و هزینه آن نی���ز بر دوش حاکمیت 
اس���ت، بدین معنی که دولت وظیفه دارد برای هنر خرج کند 
در دیدگاه مدرن تر که در جوامع پیش���رفته تر حاکم شده است 
برنامه ریزان به اشتغالزایی هنر، سهیم بودن هنر در درآمد ملی 
و در صادرات اقتصادی، و ظرفیت اقتصادی کشور، اعتقادی 

راسخ و محکم دارند.
براس���اس این دیدگاه درس���ت، خیلی مهم است که یک اثر 
هنری، باید اقتصادی و اثرگذار در درآمد س���رانه ملی باشد. 
از یک هنرمن���د انتظار می رود که به گون���ه ای فکر کند و به 
طریقی اثر هنری خلق کند که در حوزه اقتصادی کش���ور عامل 
ش���کوفایی و اثربخش���ی گردد، هنر می تواند و باید اقتصاد 
داشته باشد، اش���تغال آفرین باش���د، محرکه اقتصادی باشد، 
صادرات داش���ته باش���د و در اقتصاد خرد یعنی سبد مصرف 
خانوار جایگاه داشته باشد و در کارآفرینی و خالقیت و همه 
ح���وزه هایی که به طریقی به اقتصاد ملی وصل هس���تند تأثیر 

گذار باشد.
در جامعه فرهنگ و هنر، از آنجایی که بخش مدیریت خرد یا 
کالن، به نظام اندازه گیری معنوی و پولی مجهز اس���ت، تنها 
مدیریت اس���ت که می تواند اندیشه، محصوالت و مصارف 

این اندیشه را به یکدیگر پیوند دهد.
وظیفه مدیریت این اس���ت که به اداره امور اقتصادی و سایر 
امور پرداخته و در بخش اقتصاد خرد، عمل تشویق، حمایت 
و توس���عه کارآفرینی در عرصه تولید آث���ار هنری را نیز دنبال 
نمای���د و در بخ���ش اقتصاد کالن هم هنر باید س���هم خود را 

سخن سردبیر

امین تفرشی
 مردی که به ما آموخت
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از تولی���د ناخالص ملی، تولی���د ناخالص داخلی، حضور در 
حسابداری ملی، حضور در عرصه مالیات، حضور در عرصه 
تب���ادالت فرهنگی بین المللی و ص���ادرات و واردات طلب 

کرده و آن را به تثبیت برساند.
بانک ها با در اختیار داش���تن قسمت عمده ای از وجود در 
گردش جامعه و تخصیص آن به بخشهای مختلف اقتصادی، 
نق���ش مهمی را در تنظی���م روابط و مناس���بات اقتصادی و 
اجتماعی ایفا می کنند. امروزه بانک ها نیازمند پیوند زدن 
فعالیت های بازاریابی اجتماعی به استراتژی های بازاریابی 
تجاری خود هس���تند ت���ا از ای���ن طریق به اه���داف تعالی 
سازمانی خود دس���ت یابند. به وضوح می توان تاکید قابل 
توج���ه تعدادی از معدودی از بانک های کش���ور را به ابعاد 
مختلف بازاریابی اجتماعی مشاهده نمود. نکته مهمی که در 
این خصوص می توان اظهار داش���ت توجه به ابعاد تبلیغاتی 
و اطالع رس���انی این فعالیت ها اس���ت. فلس���فه بازاریابی 
اجتماعی در بانک ها این است که مدیران بانک ها باید به 
مشتریان خود نشان دهند که در کنار منافع بانک، به رفاه آنان 
و منافع جامعه نیز توجه دارند. در صورتی که بانک ها قادر 
نباش���ند پایبندی خود به مس���ئولیت های اجتماعی را نشان 
دهن���د، بخش مهمی از کاربرد و مناف���ع بازاریابی اجتماعی 

و تأثی���ر آن بر تقوی���ت برند خود را از دس���ت خواهند داد. 
برای مثال در دویچه بانک، بانک برای توسعه سرمایه های 
اجتماعی، پنج مح���ور اطمینان از تداوم زندگی آرام، کمک 
به خیریه ها، کمک به فرصت های س���رمایه گذاری، پرورش 
خالقیت های هنری و کمک به استعدادهای درخشان را در 

دستور کار دارد.
در ایران نیز دیرباز نیس���ت که ای���ن موضوع مورد توجه قرار 
گرفته است حمایت بانک پاسارگاد از فیلم درخشان جدایی 
نادر از س���یمین که موفق به کسب باالترین جایزه بین المللی 
اس���کار و کس���ب جوایز متعدد داخلی بین المللی ش���ده و 
همچنین درآمد بین المللی قابل توجه این فیلم از هوشمندی 
و توانایی مدیران ارشد این بانک از شناخت سرمایه گذاری 
در زمینه هنر و ایفای نقش و مسئولیت های اجتماعی بانک 

را دارد.
امید است که این کار پسندیده به سنت ماندگاری تبدیل شود 
که بنگاههای بزرگ اقتص���ادی به حمایت از هنر متعالی و 
زاین���ده این مرزو بوم بپردازند آنگاه اس���ت که هنر ایرانی به 

جایگاه راستین خود دست خواهد یافت.
تا هست چنین بادا 
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وقتی مدیرعامل فرهیخته شرکت باشعر 
     زبسم الله می خوانم خدا را         زمشتی خاک آدم ساخت ما را

نشان داد که از جمله جوانانی است که فعل خواستن را خوب صرف می کند.
مجمع ش���رکت فرآوری مواد معدنی ایران سهامی عام در حضور 60/7 درصد 
س���هام دار به ریاست جناب آقای خرمی شاد و دو ناظر نادی، آرگون با دبیری 
مدیرعامل محترم برگزار شد مجمع با تصویب صورتهای مالی و تقدیر و تشکر 

از مدیریت مالی که حس���ابهای ش���فاف و بدون بند به مجمع آورد بکار خود 
پایان داد.

حضور در مجمع ساالنه شرکت برما نعمت بود که یار دیرین مدیر مدبر روابط 
عمومی جناب اقای حبیبی را دیدم و روز را بفال نیک گرفتیم.

مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام

شرکت توسعه معادن روی ایران)سهامی عام(   رییس هیات مدیره  آقای خرمی شاد    
نایب رییس هیات مدیره شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی )سهامی خاص(   آقای مهندس هاشم گرامی منفرد  

عضو هیات مدیره  شرکت کالسیمین )سهامی عام(     آقای مهندس محمود معمار نژادیان 
عضو هیات مدیره  شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران )سهامی خاص(   آقای مهندس مهدی غریبلو  

عضو هیات مدیره   شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح   آقای محمد سعید باقری  
مدیرعامل بهزاد الزمی          

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

شــرکت فرآوری مواد معدنی خوب 
بود خوبتر نشان داد

پیام هیات مدیره
خدایا چنان کن سرانجام کار

تو خشنود باشی و ما رستگار  
با سالم و عرض خیر مقدم 

حمد و س���پاس خداوند یکت���ا را ک���ه باعنایت الطاف 
بیکرانش در س���ال 1390 این توفیق را به ما عطا نمود تا  
با تکیه بر عزم مدیران، کارشناسان، کارکنان، پیمانکاران 
بتوانیم در عرصه تولید خدمتگزار جامعه و س���هامداران 
خود باش���یم. ما ضمن تشکر و سپاس از کلیه عزیزانی که 
هیات مدیره را در انجام مسئولیتهای خویش یاری داده اند 
مفتخریم گزارش یک س���ال فعالیت و برنامه های هیات 

مدیره را تقدیم سهامداران عزیز نماییم.
هدف اعضای هیات مدیره براین اساس بوده که شرکت 
را به عنوان شرکتی معتبر در سطح ایران معرفی نموده  و 
با برنامه ریزی درست قادر به رقابت با رقبای فعال در این 
صنعت باشد. در همین راستا افق آینده شرکت به صورت 

زیر تدوین گردیده است.
1( افزایش تولید و تالش در جهت تحقق بودجه س���ال 

 .1391
2( افزایش کیفیت محصول تولیدی

3( افزایش راندمان تولید 
4( تولید محصوالت جانبی

5( ایجاد انگیزه در پرسنل ش���رکت به عنوان عضوی از 
این مجموعه.

6( افزایش سهم شرکت از بازار
هیات مدیره آرزو دارد که در س���ال جاری نیز با استعانت 
از ایزد منان، تالش کارکنان و اعتماد س���هامداران محترم 
بتواند در صیانت از منابع ش���رکت و منافع س���هامداران 
گامهای موثری را بر دارد. آنچه توانستیم لطف خدا بوده 
اس���ت و آنچه پیش رو داریم با امید به عنایت او خواهد 

بود.

بیان استراتژی شرکت
از مهمترین استراتژیهای ش���رکت تالش برای رسیدن به 
جایگاه باال در زمینه تولید و فروش محصول شمش روی 
و صنایع جانبی این صنعت در سطح بازارهای داخلی و 
خارجی می باشد. از این رو سرمایه گذاری در پروژه های 
جدی���د، اس���تفاده از مزیت ه���ای کارخانه ب���رای تولید 
محصوالت و خدمات جدید، س���وق به چند محصولی، 
اس���تفاده از کلیه ظرفیتهای موجود در ش���رکت، نوسازی 

ساختمان و ماشین االت کارخانه، افزایش سطح رضایت 
مشتریان، افزایش راندمان تولید، افزایش کیفیت محصول 
)خلوص باالتر(، باال بردن بهره وری، کاهش ضایعات و 
طرح بهینه سازی مصرف انرژی از مهمترین برنامه های 

شرکت در سال آتی می باشد.

تاریخچه
شرکت فرآوری مواد معدنی ایران در تاریخ 1370/07/30 به 
صورت شرکت سهامی خاص و با سرمایه اولیه 5/000/000 
ریال تاسیس و تحت شماره 86319 در اداره ثبت شرکتها 
و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رس���یده است. در تاریخ 
1379/10/1 ش���رکت به س���هامی عام تبدی���ل و در تاریخ 
1381/2/11 به عنوان سیصد و بیست و دومین عضو سازمان 
بورس اوراق بهادار تهران، در گروه ساخت فلزات اساسی 
پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت شهرستان زنجان و 
محل کارخانه آن در شهرس���تان دندی استان زنجان واقع 
گردیده است. ضمنا با توجه به ترکیب سهامداران، شرکت 
فراوری مواد معدنی ایران از جمله شرکتهای فرعی شرکت 

توسعه معادن روی ایران )سهامی عام( می باشد.

شرکت فراوری مواد معدنی ایران )سهامی عام(
در اجرای مفاد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، 
مصوب اس���فند ماه 1347 و م���اده 45 قانون بازار 
اوراق بهادار بدینوس���یله گزارش درباره فعالیت و 
وضع عمومی ش���رکت ب���رای دوره مالی منتهی به 
1390/12/29 برپایه س���وابق، م���دارک و اطالعات 

موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. 
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای ساالنه 

هی���ات مدیره به مجمع، مبتنی ب���ر اطالعات ارایه 
ش���ده در صورت های مالی ب���وده و اطالعاتی را 
درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات 

مدیره فراهم می آورد. 
ب���ه نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش 
که درباره عملیات ووضع عمومی شرکت می باشد. 
با تاکید بر ارایه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره 
و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات 

قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارایه گردیده است. 
این اطالعات هماهنگ ب���ا واقعیت های موجود 
بوده و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت 
فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درس���ت و 
کافی در این گزارش ارایه گردیده و هیچ موضوعی 
که ع���دم آگاهی از آن موجب گمراهی اس���تفاده 
کنندگان می ش���ود از گزارش حذف نگردیده و در 
تاریخ 1391/1/22 به تائید هیات مدیره رسیده است.

 خسرو
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مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت ماشین 
س���ازی اراک در حض���ور 73/3  درصد س���هام دار به 
ریاس���ت جناب آقای ملکی تهران���ی و دو ناظر جنابان 
عابدی و مهندس گودرزی و دبیری مهندس س���بحانی 

مدیرعامل محترم برگزار شد.
مجمع پس از استماع گزارش مدیرعامل شرکت و شرح 
اهداف شرکت در افزایش سرمایه گذاری فرایند حسابرس 
و بازرس قانونی به اتفاق، درآمد افزایش سرمایه شرکت را 

از مبلغ 5040 به 10/40 مصوب کرد.

تاریخچه فعالیت
شرکت ماشین س���ازی اراک )س���هامی عام( در تاریخ 
1346/1/21 با نام شرکت سهامی صنعتی و تولیدی ماشین 
سازی اراک به منظور تاسیس کارخانجات ماشین سازی 
و به���ره برداری از تولید و فروش انواع ماش���ین آالت و 
س���ایر فرآورده های صنعتی و تولیدی با سرمایه یکصد 
میلیون ریال منقسم به یکصد هزار سهم یک هزار ریالی 
متعل���ق به دولت به مدت نامحدود تش���کیل و در تاریخ 
1346/5/11  در اداره ثبت شرکتهای داخلی اراک تحت 
ش���ماره 179 و سپس به استناد نامه شماره 17039 مورخ 
1374/5/30 در اداره ثب���ت و اس���ناد اراک و ب���ا تغییر 
مرکز اصلی ش���رکت در اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران تحت شماره 115670 به ثبت رسید. در 
نهایت طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان 
سهام مورخ 1386/4/27 با انتقال مرکز اصلی شرکت به 
اراک تحت ش���ماره 230 در اداره ثبت شرکتها در اراک 

به ثبت رسید.
براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام 
مورخ 1350/5/30 نام ش���رکت به ش���رکت ماشین سازی 
اراک )س���هامی خاص( تغییر یافت. پیرو مصوبه مجمع 
عمومی فوق العاده صاحبان س���هام مورخ 1373/12/23 
نوع حقوقی اساسنامه شرکت از سهامی خاص به سهامی 
عام تغیی���ر یافته، همچنین در مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1390/4/29 اساس���نامه شرکت مطابق فرمت نمونه 

سازمان بورس مورد تصویب واقع شده است.
عملیات ساختمانی و نصب دستگاههای شرکت از سال 
1346 آغاز و در شهریور ماه 1351 به بهره برداری رسیده 
است. براساس آخرین پروانه بهره برداری ظرفیت تولید به 
82/620 تن انواع مخازن تحت فشار، سازه های فلزی و 
انواع جرثقیلهای موبیل پشت کامیونی و برجی، شیرآالت 
و تولیدات آهنگری و ریخته گری با توجه به تنوع تولید 

تغییر یافت.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت ماشین سازی اراک )سهامی عام( از انجام 

افزایش سرمایه:
الف( اصالح ساختار مالی

ب( اصالح ساختار نیروی انسانی
ش���رکت در راس���تای حفظ حقوق صاحبان سهام و به 
منظور اصالح س���اختار مالی شرکت، کاهش هزینه های 
مالی وافزایش سودآوری اقدام به افزایش سرمایه شرکت 

در ماشــین ســازی اراک افزایش 
سرمایه مصوب شد

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن
مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت انجام افزایش سرمایه 500/000/000/000 ریال ومنبع آن مطالبات و آورده 
نقدی سهامداران می باشد که مبلغ 456/335 میلیون ریال به منظور بازپرداخت تسهیالت بانکی و مابقی 

جهت اصالح ساختار نیروی انسانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

موضوع فعالیت 
مطابق اساسنامه شرکت ماشین سازی اراک سهامی عام، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

تاسیس کارخانجات ماشین سازی و بهره برداری از آن، طراحی، ساخت، فروش و صادرات انواع ماشین 
االت و تجهیزات سایر فرآورده های صنعتی، مونتاژ، نصب و راه اندازی کارخانجات و پروژه های عمرانی 
و صنعتی در قالب پیمانکاری عمومی، واردات مواد اولیه و قطعات و ماشین االت و تجهیزات مورد نیاز 
فعالیتهای مذکور و ارایه خدمات فنی و مهندسی و آموزشی، عملیات بازرگانی و انجام هر نوع عملیات 
مشابه و عقد قرارداد مرتبط با موضوع شرکت مستقال یا با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و 

خارجی.

اصالح ساختار نیروی انسانی
مدیریت شرکت به منظور کاهش هزینه های پرسنلی، ادامه روند اصالح ساختار نیروی انسانی را از طریق 
استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان آور و ماده 10 قانون نوسازی صنایع ایران در رابطه با بازنشستگی پیش 
از موعد پرسنل در دستور کار دارد که در صورت تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت پرداخت مابه التفاوت حق 
بیمه کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی ونیز پرداخت مزایای پایان خدمت نامبردگان که مبلغ 44/2 میلیارد 
ریال یرآورد می گردد، اجرا خواهد شد. طرح مذکور 160 نفر تعداد پرسنل را نسبت به سال قبل کاهش داده 
و ضمن جوان س���ازی پرسنل )بدلیل جایگزینی نیروی انسانی جدید بجای پرسنل بازنشسته که از ماده 10 
قانون نوسازی صنایع جهت بازنشستگی انان استفاده شده است( موجب کاهش هزینه های پرسنلی شرکت 

می گردد، شایان ذکر است مبالغ پداختی برای این طرح طی یک سال اول بازیافت خواهد شد.

ارزیابی مالی طرح  
نظر به اینکه افزایش س���رمایه مورد بررسی، عمدتا به منظور اصالح س���اختار مالی و بشکل بازپرداخت 
بدهیهای بانکی مورد بررسی قرار گرفته، نرخ مورد انتظار معادل نرخ تسهیالت قابل دریافت از سیستم بانکی 

در نظر گرفته شده است.

از مبلغ 540 میلیارد ریال به مبلغ 1/040 میلیارد ریال از محل 
مطالبات و آورده نقدی س���هامداران می نماید. شرکت 
ماشین سازی اراک در پایان سال 1386 زیان انباشته ای 
بمبلغ 520 میلیارد ریال )معادل 96% س���رمایه( داش���ته و 
علیرغم تالشهای مستمر مدیریت ش���رکت و تغییر روند 
عملکرد، تا پایان سال 1389 این موضوع برطرف نشده و 
زیان انباشته پایان سال مذکور 302 میلیارد ریال بوده است. 
از سوی دیگر عملکرد سالهای 1387 تا 1389 نوید بخش 
تغییر روند شرکت از زیاندهی به سودآوری بوده لیکن با 
توج���ه به هزینه های مالی که روند فزاینده ای را در پیش 
گرفته، اصالح ساختارهای مالی و کاهش بدهیهای بانکی 
به منظور افزایش س���ودآوری، ام���ری ضروری و اجتناب 

ناپذیر به نظر می رسد.
مقایسه سود هر سهم قبل و بعد از افزایش سرمایه

درص���ورت انجام افزایش س���رمایه به مبل���غ 500 میلیارد 
ریال بشرح جدول فوق تغییرات چشمگیری در وضعیت 
مالی شرکت رخ خواهد دادبطوریکه در سال 1392 زیان 
انباشه حذف شده و امکان پرداخت سود به سهامداران 
میسر خواهد شد همچنین با توجه به جدول ذیل علیرغم 
افزایش تعداد س���هام بدلیل کاه���ش هزینه های مالی و 
همچنین افزایش سود عملیاتی درصورت افزایش سرمایه، 
سود هر سهم و بالطبع ارزش سهام شرکت افزایش خواهد 

داشت.
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از همان روزهائ���ی که آریائی ها به ایران مهاجرت 
می کردند در میان قبایل آریائی گردشگری متداول 
بوده است زیرا به طوری که از محتوای اوستا برمی 
آید هنگامی که آ ریائی ها به فالت ایران امدند به 
ص���ورت قبایل جداگانه ای بوده اند و هر قبیله در 
محلی که سکونت گزید. قلمرویی برای خود تشکیل 
داد. آریائی ها به این قلمروها دهیو و به روس���تای 
قبیله خود دهیوپت می گفتن���د و این دهیوپت ها 
فرماندهی کل قوای قبیله و قلمرو خود را به عهده 
داشتند. رفته رفته در طول زمان دهیوها به یکدیگر 
پیوس���تند و دهیوپ���ت و التری را بعن���وان رییس 
پذیرفتند و بدین ترتیب سلس���له های ماد و سپس 
هخامنشی در قلمرو فالت ایران به وجود آمد. امور 
مالی و کارمزدی در دهیوها بوده و سندی که اکنون 
در دست ماست مفاد ترجمه لوحه شماره 41 یافته 
شده در سال 1312 در الواح گلی تخت جمشید به 
یاد مانده از س���ال 466 پیش از میالد آرتاتخمابه و 

هوش خزانه دار گزارش می دهد یک کارش���ا نقره 
بابت نصف دس���تمزد س���ه نفری که امر خراج و 
مالیات را در هر کروش���ی اداره می کنند و اوشاکیا 
Ushakia مسئول کار ایشان است باید پرداخت 
شود. این پرداخت مربوط به ماه سامیا و ماه یازدهم 
از سال 19 سلطنت خشایارشا بوده است دو نفر مرد 
هر کدام سه شکل و سه ربع شکل و یک نفر زن دو 
ش���کل و نیم دریافت می کنند. این دستور ممهور 
در ماه فوق الذکر داده ش���ده و از مکابیزوس رسید 
دریافت گردید. مطلب فوق از شاهد وجود آوردیم 
که اهمیت گردشگری بخصوص بانک گردشگری 

آورده باشیم.
در گوش���ه تاالر بزرگ هتل نشس���ته و به یادم آمد 
روزیکه به یکی از ش���هرهای فرنگ رفته میزبان از 
من خواست تا برنامه دید خود را بدهم و من بنوشتم 
موزه در بدو ورود به موزه مسئول موزه ما را با لطف 
پذیرفت و میهمان ویژه نامید. در گردش تاالر بزرگ 

آنگاه که به غرفه ایران  رسیدم به خود بالیدم چون 
از چهار بزرگ جهان باستان مصر، هند، چین ایران 
ارجمند تر است. ذهنم در آن حال هوا می گشت که 
به فرودگاه چندین گردش���گر را دیدم که دوربین در 
دست و هوای دیدن مجسمه دست شکسته سرباز 
اشکانی می داشتند و این آمد شده است که خزانه 
پر فرهنگ اش���اعه و نام در تاریخ می ماندو بگفته 
دوست مهربانم بچه دبستانی اش در شهر هانبورگ 
آمده بود و از مادر می پرسید در کشور ما چاپار بوده 
معلم مان می گفت و من خیلی خوشحال شدم که 

پیشینه تاریخی ما چنین افتخار آمیز بوده....
طنین صلوات مرا بخود آورد و تصویب صورتهای 
مالی و تقدیر تشکر سهامداران از عملکرد مدیریت 
پایان مجمع بود که من در برگهای تاریخی و خاطره 
خوب بچه مدرس���ه خارج کشور در بازگشت مرا به 
خود آورد تحسین بدین عمل و عملکرد و تحسین 

بدان....

بانک گردشگری ایران یادی از عظمت سرزمینی که گهواره جنبان تمدن جهان است

شناسایی 208 ریال ســود برای هر سهم بانک 
گردشگری

جلس���ه مجمع عموم���ی ع���ادی س���الیانه بانک 
گردشگری با حضور 92.11 درصد از سهامداران و 
نماینده قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران 

برگزارشد.
رییس مجمع عمومی بانک گردش���گری، با اشاره 
به این نکته که عملکرد بانک گردش���گری تا امروز 
نش���ان دهنده توجه به صنعت گردش���گری است، 
اظهار داش���ت: بانک گردشگری در حوزه اقتصاد 

گردشگری تأثیر چشمگیری داشته است.
مهدی جهانگیری با بیان این که بیش از ٥0 درصد 
سرمایه ما نیروی انسانی است گفت: نیروی انسانی 
از اهمیت و جایگاه ارزش���مندی برخوردار است و 
خانواده بانک گردشگری با  برخورداری از حدود 

چهار هزار نفر نیروی انس���انی باید در اقتصاد کشور 
نقش آفرینی کند.

مدیرعامل بانک گردش���گری نیز ب���ا ارایه گزارش 
سالیانه هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام 
ب���رای دوره مالی 11 ماه و 24 روزه  منتهی به تاریخ 
30 آذر1390 گفت: با وجود ش���رایط رکود ناشی از 
بحران مالی در جهان و تاثیرپذیری غیر مس���تقیم و 
مستقیم فضای کس���ب و کار داخل کشور، با حضور 
فعال در عرصه اقتصادی کش���ور، توانسته ایم تداوم 
ارزش آفرینی را برای همه ذی نفعان، از اندیش���ه به 

فعل در آوریم.
ناصر ساالر اعالم کرد: بانک گردشگری با سرمایه 
اولی���ه به  مبلغ دو هزار میلیارد ریال فعالیت خود را 
آغازکرد ک���ه در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان 
سهام مورخ 22 اس���فند ماه 1389، افزایش سرمایه 
بانک از مبل���غ دو هزار میلیارد ریال به مبلغ 6 هزار 

میلیارد ریال مورد تصویب سهامداران قرار گرفت.
وی ادام���ه داد:در دوره مالی منته���ی به 30 آذر ماه 
1390 اقدامات الزم برای افزایش س���رمایه به میزان 
دو هزار میلیارد ریال صورت گرفت که در این مورد  
مبلغ 481میلیارد ریال بابت افزایش سرمایه به حساب 
بانک واریزشده است و مبلغ ٥19میلیارد و 100 میلیون  

ریال نیز در مرحله پذیره نویسی عمومی است.
مدیرعامل بانک گردشگری، در مورد سود شناسایی 
شده برای  هر سهم اظهار داشت : بر اساس گزارش 
بازرس قانونی سود تعلق گرفته شده برای دوره مالی 
11 م���اه و 24 روزه منتهی به تاریخ 30 آذر ماه 1390 

برای هر سهم  208 ریال شناسایی شده است.
به گفته وی س���هامداران بانک در مجموع 3772 
شخص حقیقی و حقوقی هستند که از این تعداد سه 
هزار و 717 ش���خص آن حقیقی و ٥٥ ش���خص آن 
حقوقی اند که نسبت مالکیت اشخاص حقیقی 50.5  

 خسرو
 امیرحسینی

اقتــصـاد و بیمه10
 اردیبهشت 1391



درصد و اشخاص حقوقی 49.5  درصد است.
مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام بانک گردشگری )سهامی عام(

در اجرای مفاد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه 1347 و ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی 
شرکت برای دوره مالی منتهی به 1390/09/30 برپایه سوابق، مدارک و اطالعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. 

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای ساالنه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطالعات ارایه شده در صورت های مالی بوده و اطالعاتی را درخصوص وضع 
عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می آورد. 

به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات ووضع عمومی شرکت می باشد. با تاکید بر ارایه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت 
حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارایه گردیده است. این اطالعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آن ها 
در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود. به نحو درست و کافی در این گزارش ارایه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب 

سمت نماینده اعضاء هیات مدیره

رییس هیات مدیره- غیرموظف علی زیرک نژاد پیشگامان رایا سهند )سهامی خاص(

نایب رییس هیات مدیره- غیرموظف مهدی جهانگیری کوهشاهی سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران )سهامی عام(

مدیرعامل و عضو هیات مدیره – موظف ناصر ساالر آذرنیک کاران پارسه )سهامی خاص(

عضو هیات مدیره – غیرموظف مسعود مهردادفر طرح و سازه تنیان )سهامی خاص(

عضو هیات مدیره- موظف بهرام جاویدی نژاد فاز عمران آریانا )سهامی خاص(

گمراهی استفاده کنندگان می شود از گزارش حذف 
نگردیده و در تاریخ 1390/12/20 به تائید هیات مدیره 

رسیده است.
پیام هیات مدیره 

مفتخریم که در اولین دوره فعالیت خود توانسته ایم 
بازده مورد انتظار سهامداران محترم را برآوردنموده 
و علیرغم وجود شرایط رکود ناشی از بحران مالی 
در جهان و تاثیرگذاری غیر مستقیم و بعضا مستقیم 
فضای کسب و کار داخل کشور، با اتکاء به خداوند 
بزرگ و بهره گیری از اراده اس���توار گروهی، ضمن 
حضور فعال در عرصه اقتصادی کشور، توانسته ایم 
تداوم ارزش آفرینی برای همه ذینفعان را از اندیشه 

به عمل برسانیم.
در این عرصه برآن هس���تیم که با چابکی و در عین 
هوش���مندی ضمن جلب اعتماد بیشتر شما موجب 
اعتالی نام بانک گردش���گری در صحنه اقتصادی 
کش���ور باش���یم و موقعیت وی���ژه ای را در عرصه 
بانکداری بین المللی به عنوان یک نهاد مالی پویا 

فراهم آوریم.
اطمینان می دهیم که بانک گردشگری همواره خود 
را مفتخر ومتعهد به رعایت ضوابط و مقررات و ملزم 
به حفظ و صیانت منافع همه افراد ذینفع می داند و 

این راه را با جدیت ادامه خواهد داد.
مدی���ران بانک گردش���گری براین باورن���د که رمز 
موفقیت در صنعت بانکداری شس���تن چشم ها و 
دیدن فرصت هایی اس���ت که دیگران حقیر شمرده 

و از آن گذشته اند.
تخصص، انعطاف پذیری و درک مناس���ب مدیران 
اجرائی بانک از ش���رایط موجود و سخت کوشی 
و نوآوری، مهمترین عواملی هس���تند که چشم انداز 

روشن و آینده ای مطمئن را نوید می دهند.
افتخار ما تحقق خواسته های به حق مشتریان، همراه 
با ارایه خدمات و محصوالت نوین و متنوع بانکی 
می باشدو بی تردید بالندگی روزافزون این بانک 

و فتح قله های خدمتگ���زاری جز با برخورداری از 
اطمین���ان و اعتماد جمعی از مش���تریان بزرگوار به 

منصه ظهور نمی رسد.
اعتقاد داریم توجه سهامداران بانک به عملکرد این 
دوره و ارایه نقطه نظرات خود در بهبود هرچه بیشتر 
و بهتر عملکرد دوره آت���ی بانک موثر خواهد بود 
و انتظار داریم با ارایه پیش���نهادات سازنده خود به 

مدیریت بانک، این مجموعه را یاری نمایند.
تردیدی نیست که بانک گردشگری با استعانت از 
درگاه ایزد متعال و حمایت همه جانبه شما عزیزان، 
سعی خواهد نمود به عنوان یکی از پیشتازان عرصه 

بانکداری کشور مطرح باشد.

معرفی بانک گردشگری 
 بانک گردش���گری )شرکت سهامی عام( به استناد 
م���اده 98 قانون برنامه س���وم توس���عه اقتصادی، 
اجتماع���ی و فرهنگ���ی جمهوری اس���المی ایران 
مصوب 1379/01/17، ماده واحده قانون تاس���یس 
بانک ه���ای غیردولتی مص���وب 1379/01/21و در 
چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 
1351، ضوابط تاسیس بانک های غیردولتی مصوب 
نهصدو چهل و هشتمین جلسه مورخ 1379/09/20 
شورای پول و اعتبار، وفق مقررات بانک مرکزی و 
قانون تجارت تش���کیل و اداره می شود، به موجب 
مجوز ش���ماره 202084 مورخ 1389/08/26 صادره 
توس���ط بانک مرکزی جمهوری اس���المی ایران و 
مجوز ش���ماره 121/123611 مورخ 1389/08/29، در 
تاریخ 1389/10/07 در اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غیرتجاری تهران تحت ش���ماره 392373 به ثبت 
رسیده است. سهام بانک در تاریخ 1390/05/03 در 

بازار فرابورس مورد پذیرش قرار گرفته است.
موضوع فعالیت 

موضوع فعالیت ه���ای بانک به تفصیل در ماده 2 
اساس���نامه درج گردیده است. به موجب مفاد ماده 

مذکور اهم فعالیت های بانک عبارت از افتتاح و 
نگهداری حساب سپرده های قرض الحسنه جاری 
یا پس انداز، سرمایه گذاری کوتاه مدت یا بلندمدت، 
انواع چک کارت یا کارت های مجاز دیگر و سایر 
حساب های مش���ابه، تحصیل تسهیالت و اعتبار، 
اعطای انواع تس���هیالت در قال���ب عقود جاری 
کشور، نقل و انتقاالت وجوه، انجام کلیه معامالت 
یا انتقاالت وجوه و حواله های ارزی، افتتاح اعتبار 
اسنادی و انجام س���ایر امور مربوطه، صدور انواع 
اعتبارنامه یا تعهدنامه و یا گواهی س���پرده، خرید و 
فروش اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار، انجام 
کلیه عملیات مربوط به خرید و فروش سهام، قبول 
امانات، انجام معامالت طال و نقره، کارگزاری سهام 
و اوراق مشارکت، کارگزاری فی ما بین بانک ها و 
موسسات مالی و اعئباری، بیمه مربوط به امور بانک 
ها، مدیریت نقدی برای مش���تریان، افتتاح ش���عب 
گس���ترش شبکه بانک در داخل و خارج از کشور و 
به طور کلی انجام کلیه عملیاتی که در راستای تحقق 
اه���داف و موضوع فعالیت بان���ک در چارچوب 

مقررات جاری کشور قرارگیرد، می باشد. 

سرمایه و ترکیب سهامداران
بانک گردش���گری با س���رمایه اولیه ب���ه مبلغ 2/000 
میلیارد ریال فعالیت خود را آغاز نموده اس���ت. در 
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان س���هام مورخ 
1389/12/22، افزایش س���رمایه بانک از مبلغ 2/00 
میلیارد ریال به مبلغ 6/000 میلیارد ریال مورد تصویب 
سهامداران قرار گرفته اس���ت و اختیار آن به هیات 
مدیره تفوی���ض گردیده اس���ت. در تاریخ تهیه این 
گزارش اقدامات الزم در خصوص افزایش سرمایه 
به میزان 2/000 میلیارد ریال در حال انجام بوده که با 
توجه به پایان مهلت پذیره نویس���ی حق تقدم، مبلغ 
481 میلیارد ریال بابت افزایش س���رمایه به حساب 

بانک واریز گردیده است.
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تور و توپ این روزها عاملی برای گریه و خنده شده است. در حیات کاریم دوبار مشت ها را گره کرده و به کوچه خیابان 
آمدم ناش���ر یک برای ش���ادی دلم بیایم. غافل از آنکه ملتی بدین خبر بالیده و خنده از جان کرده و پای کوبی در کوچه و 
خیابان به اوج خود رسیده چراغها روشن بدن تا نیمه از شیشه اتومبیل بیرون شده و بوق زنان پرچم در دستان به گردش 
درآورده ای���ن دومی���ن بار بود اولی از همین جهش آنروز که غزال تیز پای مش���هدی روی پاس یل اردبیل تور دروازه قاره 
اس���ترالیا را لرزاند و این بار بلند باالهای مهرام تور بس���کتبال را پاره کرده و بر سر کشیدند. مهرام به قله آسیا نشست این 
باورم���ان بود، مه���رام را جوانی از خانواده نیکان از زمره مردان مرد که تاریخ ب���دان می بالد هدایت می کند.و دکترای 
مدیریتش در نوع خود برندی است نام آشنا. وزارت ورزش که برای یافتن مدیر دست به هر سازمانی دراز کرده از شورای 
ش���هر تا دبیران بازنشس���ته در حیرت ام که چرا مهندس امیر محمد گنجی را ندیده یا سخنان رییس جمهور در دادن برنامه 
انتخاباتی درباب ورزش مدیریت مهرام را نش���نیده. مه���رام کاری کرد که آن روز یک ملت بدان بالید،افتخار کرد، غرید و 

غریو شادی گذاشت ؛مهرام متشکریم.

مهرام و روزیکه ملت بدان بالید

 خسرو
 امیرحسینی
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گروه فن آوا در ش���رایطی به مجمع رفت که طی 
ماه های پایانی سال از اقبال بازار برخوردار شده 
بود، گزارش عملکرد شرکت که توسط مدیر عامل 
ارایه شد دالیل این استقبال را مشخص ساخت 
طی این مدت گروه فن آوا پیشرفت قابل توجهی 
در بهبود نسبت های عملکرد، سودآوری، تسویه 
دیون و بدهی هاو آزاد س���ازی وثایق نزد بانکها 
نسبت به سال مالی منتهی89/09/30 داشته است.

این هدف نهایی است که مدیر عامل گروه فن آوا 
در اولی���ن مجمع پس از ورود به فرابورس عنوان 
نمود.مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده 
گروه فن آوا 9 صبح روز ش���نبه 20 اسفند ماه در 
محل همایش های شهید قندی وزارت ارتباطات 

برگزار شد.
این مجمع با حضور بیش از 95 درصد سهامداران 
به رسمیت رسید. ریاست جلسه بر عهده مهندس 
حمید رحمتیان،رییس هیات مدیره گروه فن آوا، 
دکتر غالمرضا نصیری صندوق بازنشستگی آتیه 
صبا و عباس آرگون س���رمایه گذاری آتیه ایرانیان 
ناظران مجمع و دبیری مجمع نیز بر عهده صادق 

شفیعی،مدیر مالی گروه فن آوا بود.
گروه فن آوا در ش���رایطی به مجمع رفت که طی 
ماه های پایانی سال از اقبال بازار برخوردار شده 
بود، گزارش عملکرد شرکت که توسط مدیر عامل 
ارایه شد دالیل این استقبال را مشخص ساخت 
طی این مدت گروه فن آوا پیشرفت قابل توجهی 
در بهبود نسبت های عملکرد، سودآوری، تسویه 
دیون و بدهی هاو آزاد س���ازی وثایق نزد بانکها 
نسبت به سال مالی منتهی89.09.30داشته است.

در ابتدای جلس���ه مهن���دس دامغانی،مدیر عامل 
گروه فن آوا ضمن اعالم تاریخچه ای از شرکت 
گروه فن آوا دستاوردهای عملیاتی در سال مالی 
90/09/30 را تش���ریح ک���رد. مهمترین این فعالیتها 
ارای���ه خدمات تلف���ن روس���تایی USO بود که 
برای بیش از 550روستا در دورترین و دور افتاده 
ترین نقاط کش���ور از خدمات مخابرات بهره مند 
ش���دند و تا تاریخ برگزاری مجمع،پروژه به طور 
کام���ل اجرا و عملیاتی ش���ده اس���ت در طی ده 
س���ال آینده پشتیبانی و خدمات آن بر عهده گروه 
فن آواس���ت و با توجه به انج���ام موفق فاز اول 

هزینه های الزم برای پیاده س���ازی فاز دوم بطور 
قابل مالحظه ای کاهش خواهد یافت. گروه فن 
آوادر حال حاض���ردر مناقصه فاز دوم پروژه ملی 
USO ش���رکت کرده و یکی از نامزدهای جدی 

انجام فاز دوم این طرح می باشد.
فن آوا کارت یکی دیگر از شرکتهای گروه است 
که در ح���وزه PSP فعالیت می نماید، مهندس 
دامغان���ی از فعالیتهای جدید این ش���رکت مبنی 
بر نص���ب و راه ان���دازی دس���تگاه های جدید

POS و PC POS ب���رای بان���ک انص���ار و 
بانک کش���اورزی و بانک ش���هر خبر داد.ایشان 
از مذاک���رات فن آوا کارت ب���ا چند بانک دیگر 
جهت ارای���ه خدمات PSP خب���ر داد و اعالم 
نمود تا انتهای سال 1390 سوییچ فن آوا کارت به 
شبکه شتاب متصل می گردد تا با آمادگی بیشتر 

به طرح شاپرک بانک مرکزی ورود پیدا کند.
س���ود آوری و پوش���ش زیان در کلیه ش���رکتهای 
زیرمجموعه گروه ف���ن آوا از دیگر خبرهای مهم 
این مجمع بود.عالوه بر این مهندس دامغانی از 
برنامه اجرایی جهت پوشش کامل زیان شرکت تا 
انتهای س���ال 1392 در دستور کاری شرکت گروه 

فن آوا صحبت نمودند.
در راس���تای معرفی گروه فن آوا بعنوان اپراتور و 
نماینده از طرف دولت جمهوری اس���المی ایران 
به اتحادیه PAA مدیر عامل از ورود دو شرکت 
جدید به مجموعه گروه خبر داد و ابراز امیدواری 
کرد در سال جدید گروه فن آوا در زمینه تبادالت 

اسناد تجاری فرامرزی ایران، پیشگام باشد.
یکی دیگر از نکات این مجمع اعالم مذاکرات 
و گفتگوها جهت ورود سهامدار عمده دیگری به 
گروه فن آوا بود که مدیر عامل اجازه خواس���ت 
پس از نهایی ش���دن موضوع، نس���بت به اعالم 

جزییات اقدام نماید.
گ���روه فن آوا در تالش اس���ت تا ب���ا بهره گیری 
از مجوز های اس���تراتژیکش در حوزه فناوری و 
رتبه های مناسب نزد شورای عالی انفورماتیک 
و با بهره گیری از زیرس���اختهای شرکتهای تابعه، 
روند رو به رشد خود را برای سال مالی پیش رو 
بهبود بخشیده ضمن ورود به فعالیت های جدید 
به سمت رتبه یک شدن همه ی مجوزهایش گام 

بردارد.
در ادامه این جلس���ه دکترعباس هشی حسابرسی 

هوشیار بهمند گزارش حسابرس را قرائت کرد.
مصوبات این مجمع نیز به شرح زیر بود:
- تصویب صورتهای مالی سال 90/9/30

- انتخاب ش���رکت هوش���یار بهمند ب���ه عنوان 
حسابرس و بازرس قانونی

- انتخاب موسس���ه بهمند بعن���وان بازرس علی 
البدل

- انتخاب دو روزنامه دنیای اقتصاد و اطالعات 
به عنوان روزنامه های کثیر االنتشار

همچنین در مجمع فوق العاده ش���رکت نیز تغییر 
اساسنامه ش���رکت به اساس���نامه ابالغی بورس 

تصویب شد.
حاشیه جلسه :

ب���ا توجه به عملکرد هی���ات مدیره،مدیر عامل و 
گروه فن آوا س���هامداران حاضر از هیات مدیره 
تش���کر و قدردان���ی کرده و وضعیت ش���رکت را 

نسبت به دوره گذشته مطلوب ارزیابی کردند.
مدی���ر عامل خطاب ب���ه س���هامداران حقیقی و 
حقوق���ی اعالم امادگی ش���رکت را ب���رای پیاده 
س���ازی و اجرای طرح های ح���وزه ی آی تی و 
آی س���ی تی اعالم کرده و از هم���ه ی ذینفعان 
درخواست کردند تا نسبت به ارایه طرح کسب و 
کار و بازارهای جدید ش���رکت را یاری گر باشند 
تا انشالله روند رو به رشد- که از دید ایشان هنوز 

کاماًل مطلوب نشده- ادامه یابد.
یکی از س���هامداران باالی 1درص���د حاضر در 
مجم���ع از گروه فن آوا به زیبای خفته و س���هامی 
با آینده ای روشن یاد کرد و از سهامداران عمده 
گروه درخواس���ت کرد تا نس���بت ب���ه واگذاری 
پروژه ه���ای خود در حوزه IT ,ICT به گروه فن 

آوا اهتمام بیشتری داشته باشند.
-ریاس���ت مجم���ع ضم���ن تش���کر از پیگیری و 
دلس���وزی اعضای هی���ات مدیره گ���روه فن آوا، 
بهترین پاداش را حضور و همراهی س���هامداران 
در مجمع و در طی س���ال عنوان نموده و اعالم 
کردن���د بدلیل وجود زیان انباش���ته هیات مدیره 
خود را موظ���ف می داند تا هی���چ گونه پاداش 

نقدی از شرکت دریافت ننماید.

گروه فن آوا در مسیر تبدیل شدن به
هلدینگ تخصصی صنعت ارتباطات و فناوری اطالعات در منطقه

سمت نماینده اعضاء هیات مدیره

رییس هیات مدیره حمید رحمتیان شرکت گروه بهمن 

نایب رییس هیات مدیره سید محمود مظلوم پور شرکت مدیریت صنایع نوین تأمین

عضو هیات مدیره کاظم نراقیان شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس

عضو هیات مدیره علی رضا زاده بنا شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان

 خسرو
 امیرحسینی
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سمت نماینده اعضاء هیات مدیره

رییس هیات مدیره محمدرضا سروش شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران )سهامی خاص(

نایب رییس هیات مدیره مسعود مهردادی شرکت گروه بهمن )سهامی عام(

عضو هیات مدیره حسین پناهیان شرکت شاسی ساز ایران)سهامی عام(

عضو هیات مدیره سعید موحدی شرکت مزدا یدک )سهامی عام(

عضو هیات مدیره و مدیرعامل امیر خرمی شاد شرکت پویا همگام)سهامی خاص(

مهندس امیر خرمی شاد را در مقام اجرائی 
بر مسندی دیدیم که از قدمت حیات شرکتش 
نزدیک به نیم قرن می گذرد و در ســالهای 

پیشــین حال هوای خوبی نمی داشــت.

روز 91/1/26 ساعت دو بعد از ظهر در ترافیک 
س���نگین خیاب���ان ولیعصر ره به مجمع س���االنه 
شرکت س���رمایه گذاری اعتبار ایران سهامی عام 
شدیم. در ردیف نخس���ت تاالر تالش پرتالش 
مجموعه فرهنگ���ی وزارت کار امور اجتماعی، 
جمعی از مدیران خوشنام و پرکار صنعت تولید 
را دیدم که جناب مهندس محمدرضا س���روش 
مدی���ر ارش���د بهمن، جن���اب پناهی���ان، جناب 
موحدی و جناب مهردادی در جمع آن بودن���د. 

کارکنان خدوم شرکت که گوی سبقت خدمت را 
یکی از دیگری می ربودند، بسته حاوی گزارش 
را بمن لطف کردند اولین صفحه بولتن عملکرد 
گزارش حس���ابرس بود که در بند سه آورده بود 
به نظر این موسس���ه، صورتهای مالی یاد ش���ده 
در باال، وضعیت مالی گروه و ش���رکت س���رمایه 
گذاری اعتبار ایران )س���هامی عام( رادر تاریخ 
30 آذر م���اه 1390 و نتای���ج عملی���ات و جریان 
وجوه نقد گروه و ش���رکت اصلی را برای س���ال 
مالی منتهی ب���ه تاریخ مزبور، از تمام جنبه های 
با اهمیت، طبق اس���تانداردهای حسابداری، به 

نحو مطلوب نش���ان می دهد.
صفحات بعدی نشان از عملکردی بود که فقط 
از امیرخان بر می آمد بس کاری بود کارس���تان، 

حس���ابها ش���فاف س���ود خوب مدیریت عالی.
مجمع س���االنه س���رمایه گ���ذاری اعتب���ار ایران 
س���هامی عام در حضور 95 درصدس���هامدار به 
ریاست جناب اقای مهندس محمدرضا سروش 
و دو ناظر جنابان دکتر محمود زاده و موحدی و 
با دبیری جناب اقای معماریان مدیرارشد مالی 

و خوش حس���اب ش���رکت برگزار ش���د.
مجمع با تصویب صورتهای مالی و تقدیر تشکر 
از عملکردشرکت و مدیریت آن و با تقسیم سود 

و س���ایر دس���تور جلس���ه بکار خود پایان داد.

پیام مدیرعامل
خجس���ته باد نام خداوند که دیدن بزرگیش چشم 
کوچک ما را بس���نده نیست و بی اراده او قلب 

هیچ جنبنده ای تپنده نیست.
و بعد، به مصداق جمله ش���ریف من لم یش���کر 
المخلوق لم یشکر الخالق بر خود فرض می دانم 
ک���ه از حمایت ه���ای هم���ه جانب���ه و زحمات 
بی دریغ هی���ات مدیره محترم ش���رکت، مدیران 
ارش���د گروه بهمن و همکاران خود در ش���رکت 

صمیمانه تشکر نمایم.
ش���رکت س���رمایه گذاری اعتبار ایران )س���هامی 
عام( س���ال 1390 را درحالی پش���ت سر گذاشت 
که حوادث این س���ال سرنوشتی متفاوت از سال 
1389 برای بازار سرمایه ایران رقم زد و بازدهی 
به مراتب کمتر از دو سال گذشته را برای سرمایه 

گذاران به ارمغان آورد.
افزایش تحریم ه���ا، اثرات اجرای طرح هدفمند 
کردن یاران���ه ها، رونق بازارهای موازی س���که 
و ارز، اف���ت قیمت فلزات اساس���ی و تغییر نرخ 
س���پرده ها، همگی موجب ب���ازده 11/2 درصدی 

بازار گردید.
شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران در سال جاری 
با مساعدت سهامداران محترم توانست طی یک 
مرحله س���رمایه خود را از محل مطالبات و آورده 
نقدی به 400 میلیارد ریال برس���اند و پوشش 103 
درصدی نسبت به بودجه اولیه خود داشته باشد. 
شرکت در س���ال مالی 90 توانست به مدد همت 
ب���االی کارکنان، بکارگی���ری روش های علمی، 
حرکت منطبق بر برنامه اس���تراتژیک و در نهایت 
حمایت های موثر س���هامداران محترم سود 110 
میلیارد ریالی را عاید سهامداران خود سازد و به 

بازده مطلوبی دست یابد.
 P/E ب���راس س���ال 1391، پایی���ن بودن نس���ت
شرکت ها در ابتدای س���ال در مقایسه با ابتدای 
سال گذش���ته، باال بودن نرخ رس���می ارز نسبت 
به ش���روع س���ال 90، افزایش قیمت نفت، تثبیت 
قیمت ه���ای جهانی م���واد خام و ثبات نس���بی 

اقتصاد جهانی از جمله ش���اخص های امیدوار 
کننده برای تصور ب���ازاری توام با عملکرد قوی 
است. اما در این میان تهدیدهایی را نیز می توان 

مصور شد.
تنگتر ش���دن حلقه تحریم ها، افزایش نرخ تورم، 
احتم���ال اجرای مرحله دوم ط���رح هدفمندکردن 
یارانه ها، رون���ق احتمالی بازارهای موازی نظیر 
مس���کن، احتمال افزایش نرخ سود سپرده های 
بانکی و کش���مکش های سیاس���ی برای پیشواز 
برای  انتخاب���ات می تواند ش���رایط دش���واری 

مشارکت کنندگان به دنبال داشته باشد.
اما آنچه که مس���لم است عزم و اراده ما با اتکاء 
به خداوند متعال و تحمل تمام س���ختی ها برای 
صعود به قله های موفقیت در س���ال 1391 است. 

آنچه در سال گذشته خواستیم و انجام شد.

تاریخچه
شرکت دوچرخه و موتورسیکلت سازی ایران در 
تاریخ 1349 تحت ش���ماره 14046 در اداره ثبت 
ش���رکتها و مالکیت صنعتی ایران به ثبت رسیده 
و در س���ال 1351 ش���روع به بهره برداری نموده 
است. شرکت در اردیبهشت ماه 1352 در بورس 
اوراق به���ادار ته���ران پذیرفته ش���ده و نام آن از 
تاریخ مذکور در تابلوی بورس درج ش���ده است. 
در تاری���خ 1383/11/12 تغیی���ر موضوع فعالیت 
شرکت از تولیدی به سرمایه گذاری تصویب شد 
و در تاریخ 1384/5/15 نام ش���رکت از دوچرخه 
و موتورس���یکلت س���ازی ایران )سهامی عام( به 
شرکت سرمایه گذاری اعتبارایران )سهامی عام( 
تغییر یافت و در تاریخ 1384/12/22 طی مصوبه 
مجمع عمومی فوق العاده مرکز اصلی شرکت از 
قزوین به تهران و طی اطالعیه روزنامه رس���می 
ش���ماره 6812/32 مورخه 1385/3/6 به ش���ماره 
14046 ب���ه اطالع عموم رس���ید. در اس���فندماه 
1388 ط���ی مصوبه هیات پذی���رش بورس نام و 
نماد جدید )خعتبار( ش���رکت در تابلو معامالتی 

بورس آماده انجام معامله گردید.

کاری بود کارستان 
حسابها شفاف، سود خوب با مدیریت عالی

 خسرو
 امیرحسینی
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بخش صنعتی:

1-شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران
خرید دستگاه پرس 1500 تنی 
انتقال شرکت به سایت جدید

تولید قطعات سنگین گلگیر کاپرا   
ادامه روند افزایشی تولید قطعات مجموعه های غیرخودرویی

2- شرکت ایران دوچرخ
افزایش سودآوری

کاهش هزینه های عملیاتی شرکت
تقویت استراتژی تمایز در تولید محصوالت

انجام افزایش سرمایه 100 درصدی از 200 به 400 میلیارد ریال
تغییرات اساسی در پرتفوی شرکت

فعالیت های موثر در بورس اوراق بهادار تهران
پیگیری وصول مطالبات شرکت و کانالیزه کردن نحوه پیگیری با ایجاد و تقویت واحد حقوقی و استفاده از وکال.

هماهنگ نمودن شرکتهای تابعه در جهت انجام ماموریت های محوله
بهبود روند قیمتی سهم و میزان معامالت شرکت

ایجاد رویه مناسب درخصوص سودآوری و پرتفوی گردانی.
برنامه های اینده در هلدینگ

فعالیت های صنعتی )خارج از بورس(

1-شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران 
- اخذ ضمانتنامه گمرکی و دریافت تس���هیالت ارزی و ریالی، )lc( داخلی 

به ترتیب 116، 429، 12، 130 میلیارد ریال.
- تأمی���ن مالی هزینه ه���ای اجرائی پروژه س���ایت 2 و مدیریت نقدینگی و 

کنترل هزینه ها.
اخذ گواهینامه TS: 2008 جهت سایت 1 و 2 

اجرا و راه اندازی پروژه س���قف جانبی جدید بدن���ه آلومینیومی و رولینگ 
اپکو و لوله های هوای کامیونت دایتی و مینی باس کروز ایران خودرو دیزل 

و پنل های سقف جانبی واگن و درب فروشگاهی قطار مترو.
2- ایران دوچرخ

- انعقاد قرارداد فروش 6600 دستگاه محصول راتو
- انعقاد قرارداد فروش 5000 دستگاه محصول آرشیا در طرح اسقاط

- کسب تقدیرنامه دوستاره و تندیس تعالی منابع انسانی
- تجهیز آزمایشگاه

اقدامات انجام شده سال 1390

اسمترار حرکت به س���مت انطباق سبد سهام شرکت با سبد سهام هدف 
بورس اوراق بهادار.

افزایش سرمایه شرکت به 600 میلیارد ریال
خرید و ف���روش در بازار بورس مبتنی بر اهداف بلندمدت، میان مدت و 
کوتاه مدت با محوریت تنظیم ریسک، نقدینگی و سودآوری بیشتر حرکت
اصالح ساختار و ترکیب پرتفوی بورسی با در نظر گرفتن ریسک و بازدهی

ایجاد فصل مشترک براساس منافع متقابل در شرکت ها با سهامداران موثر 
جهت اداره بهتر بنگاه ها و نظارت مس���تمر بر حسن اجرای سیاست ها 

طراحی معامالت عمده.
حضور فعال در بازارهای نوین مالی

اصالح ساختار پرتفوی غیربورسی جهت کسب انتفاع بیشتر
تدوین استراتژی مناسب درخصوص صنایع پربازده در طی سال مالی 1391

برنامه ریزی خرید سهام شرکتهای اصل 44

افزایش و تقویت EPS شرکت در سال 1391
بهبود NAV شرکت از طریق بهره گیری از فرصتهای بازار

فروش داراییهای کم بازده
وارد ش���دن به بازار ابزارهای مالی نوینی که امکان معامله آن ها در بازار 

فراهم می شود.
اشخاص حقیقی از تاریخ 1391/03/01 

اشخاص حقوقی مطابق با قانون تجارت
به منظور رفاه حال سهامداران و تسریع در امر پرداخت، سهامداران محترم 
می توانند با مراجعه به یکی از شعب بانک صادرات ایران در سراسر کشور 
نسبت به دریافت سود سهام خود طبق جدول زمانبندی شده اقدام نمایند.
سهامداران حقوقی طبق جدول زمانبندی شده و با هماهنگی الزم نسبت 

به دریافت سود سهام خود اقدام نمایند. 

بخش بورسی
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700 ریال سود چرب چرب بود
مجمع ساالنه صنعتی بهشهر در تاالر نمایشگاه بین 
المللی برگزار شد حضور 90/55 درصد سهام دار به 
ریاست جناب آقای ش���هرضائی و دو ناظر جنابان 
بختیاری و گودرزی با دبی���ری جناب اقای محمد 
عباسعلی پور مدیرفرهیخته و دانش پژوه برگزار شد.

مجمع با تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود 700 
ریال و ابقاء هیات مدیره به کار خود پایان داد.

مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام
شرکت صنعتی بهشهر )سهامی عام(

در اجرای مفاد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، 
مصوب اس���فند ماه 1347 و م���اده 45 قانون بازار 
اوراق بهادار بدینوس���یله گ���زارش درباره فعالیت و 
وضع عمومی ش���رکت ب���رای دوره مالی منتهی به 
1390/09/30 برپایه س���وابق، م���دارک و اطالعات 

موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. 
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای ساالنه 
هی���ات مدیره به مجمع، مبتنی ب���ر اطالعات ارایه 
ش���ده در صورت های مالی ب���وده و اطالعاتی را 
درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات 

مدیره فراهم می آورد. 
به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که 
درباره عملیات ووضع عمومی شرکت می باشد. با 
تاکید بر ارایه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و 
در جهت حفظ منافع ش���رکت و انطباق با مقررات 
قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارایه گردیده است. 
این اطالعات هماهنگ ب���ا واقعیت های موجود 
بوده و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت 
فعلی می توان پیش بینی نمود. به نحو درس���ت و 
کافی در این گزارش ارایه گردیده و هیچ موضوعی 
که عدم آگاه���ی از آن موجب گمراهی اس���تفاده 

کنندگان می ش���ود از گزارش حذف نگردیده و در 
تاریخ 1390/12/03 به تائید هیات مدیره رسیده است.

پیام هیات مدیره 
در سالی که گذشت، شرکت صنعتی بهشهر )سهامی 
عام( نیز همچون سایر صنایع از تحریمهای اعمال 
شده با مش���کالتی درخصوص واردات مواد اولیه 

خود مواجه گردید.
این ش���رکت با توجه به تولید کاالی استراتژیک در 
ایران همواره از حمایت سیس���تم بانکی برخوردار 
بوده و توانسته بخشی از مشکالت خود را از طریق 

بانکهای مختلف حل و فصل نماید.
با توجه به اینکه عمده مواد اولیه مصرفی ش���رکت 
از قبیل روغن خ���ام و ورق حلب و قطعات یدکی 
از منابع خارجی تأمین می گردند. بنابراین ریسک 

عمده شرکت تأمین به موقع آنها می باشد.
در ماههای اخیر به دلیل تش���دید تحریمها، شرکت 
توانسته اس���ت از شرکت عافیه اینترنش���نال که در 
عربستان مستقر می باشد، کمکهای مالی اخذ نماید 
که باعث تداوم فعالیت شرکت گردیده است. با توجه 
به مشکالت موجود در ارسال وجوه خرید مواد اولیه 
به فروشندگان از طریق سیستم بانکی، شرکت عافیه 
اینترنشنال، ضمانت نامه بانکی به میزان 75 میلیون 
دالر در وجه فروش���ندگان روغ���ن خام صادر نمود 
که این ضمانتنامه موارد عدم پرداخت بهای روغن 
خام به فروشندگان را تضمین می نمود. الزم به ذکر 
است که به دلیل مشکالت در انتقال ارز، چندین بار 

ضمانتنامه مذکور تمدید گردیده است.
در ماههای اخیر با توجه به پر شدن سقف ضمانتنامه 
شرکت عافیه اینترنشنال، شرکت اقدام به خرید روغن 
خام از داخل نموده اس���ت که نرخ خرید به شدت 

افزایش یافته است.
ش���رکت جهت برون رفت از مشکالت انتقال ارز، 
با بانکهای مختل���ف و وزارت بازرگانی در حال 
رایزنی می باشد و همزمان با داخل کشور، در خارج 
از طریق ش���رکت عافیه اینترنشنال به دنبال راههای 
جدید برای خرید روغن خام  می باشد و امید است 
که با حل مشکالت، ادامه فعالیت شرکت به راحتی 

میسر گردد.
با توجه به اس���تراتژیک بودن کاالهای این شرکت، 
تقریباً تمامی نیاز ش���رکت برای تأمین مواد اولیه از 
طریق سیستم بانکی تأمین گردیده است و افزایش 
ن���رخ ارز در بهمن م���اه 1390 موجب افزایش مبلغ 
خریدها گردیده است که تا تاریخ تنظیم این گزارش 
شرکت موفق به اخذ مصوبه افزایش قیمت نگردیده 
است و امید است که به رایزنی های انجام شده با 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان، افزایش نرخی 
به میزان 20% اخذ گردد تا بتواند جبران افزایش نرخ 

ارز و افزایش سایر هزینه ها را بنماید.
شرکت صنعتی بهشهر در بعضی از انواع روغنها تا 
حدود 30% ولی بطور متوس���ط حدود 26/5% بازار 
کشور را در اختیار داشته و در این زمینه رتبه نخست 

را در بین 28 شرکت تولید کننده داراست.
استراتژی شرکت کسب جایگاه نخست روغن مایع 
خان���وار و همچنین صنف و صنعت و رس���یدن به 
حداکثر س���ود از طریق کاهش هزینه ها و همچنین 
تولید محصوالت جدید که نیازمند دانش فنی باال 
است می باش���د. برنامه های شرکت در سال مالی 
آتی ادامه اجرای پروژه های روغن های تخصصی 
که تولید آنها نیازمند دانش فنی باالست، می باشد. 
این تولی���دات به دلی���ل انحصاری ب���ودن آنها از 

سودآوری قابل توجهی برخوردار خواهد بود.

در مجمع ساالنه شرکت صنعتی بهشهر

سمت نماینده اعضاء هیات مدیره

آقای مامون فالح سعید الداود      رییس هیات مدیره شرکت صافوال بهشهر)سهامی خاص(   
آقای محمد عباسعلی پور کبیره ره     مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت روغن نباتی بهشهر منطقه ازاد اروند)سهامی خاص( 

عضو هیات مدیره شرکت حمل و نقل و پشتیبانی پرتو گستر بهشهر )سهامی خاص(  آقای محبوب احمد  
عضو هیات مدیره آقای سیامک ربیعی   شرکت مارگارین )سهامی عام(    
عضو هیات مدیره آقای علیرضا شریفی    شرکت شکر صافوال بهشهر)سهامی خاص(   

تاریخچه  
تاریخ تاسیس: شرکت صنعتی بهشهر )سهامی عام( در تاریخ 1330/1/19 تحت نام شرکت پنبه پاک کنی بهشهر به شماره 3479 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی 

تهران به ثبت  رسیده است و طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1373/11/18 نوع شرکت به سهامی عام تبدیل گردیده است.
موضوع فعالیت اصلی ش���رکت : باس���تناد ماده 2 اساس���نامه عبارتست از تاس���یس و بهره برداری از کارخانجات پنبه پاک کنی، روغنکشی، تصفیه روغن و سایر 

کارخانجات و تولید انواع محصوالت از قبیل روغن، پنبه، لینتر، کنجاله.
موضوع فرعی : تولید و خرید و فروش  محصوالت غذایی از قبیل انواع سس- قند- شکر- غالت- برنج- چای- ماکارونی- انواع رشته های خوراکی- 
آجیل- میوه خشک- آب میوه- انواع رب – انواع کمپوت و کنسرو- آب معدنی- و بسته بندی و توزیع آنها در بازارهای داخلی و خارجی و خرید و واردات 
ماشین آالت، قطعات و لوازم، مواد اولیه و سایر مواد کمکی و بطور کلی هر نوع مایحتاج مورد نیاز برای امور تولیدی و یا برای فروش آنها. صادرات محصوالت 

شرکت و همچنین انجام هر نوع معامالت بازرگانی و صنعتی بطور اعم، انجام سرمایه گذاری و خرید سهام شرکتهای تولیدی و تجارتی.

 خسرو
 امیرحسینی
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سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رییس هیات مدیره آقای محمدعباسعلی پور کبیرهشرکت صنعتی بهشهر)سهامی عام( 

نائب رییس هیات مدیرهمامون فالح سعیدالداود      شرکت صافوالد بهشهر)سهامی خاص(

عضو هیات مدیرهآقای محبوب احمدشرکت حمل و نقل پشتیبانی پرتو گستر بهشهر)سهامی خاص(

 عضو هیات مدیرهآقای غالمرضا زال پورشرکت شکر صافوال بهشهر)سهامی خاص(

مجمع ساالنه ش���رکت مارگارین به ریاست جناب 
آقای شهرضائی و دو ناظر جنابان اسماعیل جامعی 
و فره���اد رمضان���ی با دبیری جن���اب اقای ربیعی 
مدیرعامل فرهیخته و کاردان ش���رکت برگزار ش���د 
مجمع با تصویب صورتهای مالی و س���ایر دستور 
جلسه و تقسیم سود و ابقاء هیات مدیره بکار خود 
پایان داد آنچه در پی می آید خالصه گزارشی داده 
شده توس���ط جناب آقای مهندس سیامک ربیعی 
می باش���د که کمال تشکر و قدردانی را از مجموعه 

شرکت و تالشگران آن می نماید.
مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام

شرکت مارگارین )سهامی عام(
در اجرای مفاد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، 
مصوب اس���فند ماه 1347 و م���اده 45 قانون بازار 
اوراق بهادار بدینوس���یله گ���زارش درباره فعالیت و 
وضع عمومی ش���رکت ب���رای دوره مالی منتهی به 
1390/09/30 برپایه س���وابق، م���دارک و اطالعات 

موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. 
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای ساالنه 
هی���ات مدیره به مجمع، مبتنی ب���ر اطالعات ارایه 
ش���ده در صورت های مالی ب���وده و اطالعاتی را 
درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات 

مدیره فراهم می آورد. 
به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که 
درباره عملیات ووضع عمومی شرکت می باشد. با 
تاکید بر ارایه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و 
در جهت حفظ منافع ش���رکت و انطباق با مقررات 
قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارایه گردیده است. 
این اطالعات هماهنگ ب���ا واقعیت های موجود 
بوده و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت 
فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درس���ت و 
کافی در این گزارش ارایه گردیده و هیچ موضوعی 
که عدم آگاه���ی از آن موجب گمراهی اس���تفاده 
کنندگان می ش���ود از گزارش حذف نگردیده و در 
تاریخ 1390/12/29 به تائید هیات مدیره رسیده است.

امید اس���ت با توفیق الهی و رهنمود س���هامداران 
ارجمند و با کمک و همکاری هرچه بیشتر کارکنان 

شرکت، شاهد رشد و شکوفائی بیش از پیش شرکت 
باشیم.

با اس���تفاده از فرصت بدس���ت آمده، هیات مدیره 
الزم می داند از زحمات و فعالیتهای کلیه مدیران، 
کارشناس���ان و کارکنان شرکت و ایفای نقش موثرو 
سازنده آنان در تحصیل نتایج بدست آمده تشکر و 

قدردانی نماید.
پیام هیات مدیره

در س���الی که گذشت، شرکت مارگارین سهامی عام 
نیز همچون سایر صنایع از تحریم های اعمال شده 
با مش���کالتی درخصوص واردات مواد اولیه خود 
مواجه گردید. این ش���رکت با توجه به تولید کاالی 
اس���تراتژیک در ایران، همواره از حمایت سیس���تم 
بانکی برخوردار بوده است و توانسته است بخشی 
از مشکالت خود را از طریق بانکهای مختلف حل 
وفصل نماید.و با توجه ب���ه اینکه عمده مواد اولیه 
مصرفی ش���رکت از قبیل روغن خام وورق حلب و 
قطعات یدک���ی از منابع خارجی تأمین می گردند. 
بنابراین ریسک عمده ش���رکت تأمین به موقع آنها 

می باشد. 
در ماههای اخیر به دلیل تش���دید تحریم ها، شرکت 
توانسته اس���ت از شرکت عافیه اینترنش���نال که در 
عربستان مستقر می باشد، کمکهای مالی اخذ نماید 
که باعث تداوم فعالیت ش���رکت گردیده است. با 
توجه به مش���کالت موجود در ارسال وجوه خرید 
مواد اولیه به فروش���ندگان از طریق سیستم بانکی، 
شرکت عافیه اینترنشنال ضمانت نامه بانکی به میزان 
75 میلی���ون دالر در وجه فروش���ندگان روغن خام 
صادر نمود که این ضمانت نامه موارد عدم پرداخت 
بهای روغن خام به فروشندگان را تضمین می نمود. 
ش���رکت جهت برون رفت از مشکالت انتقال ارز 
با بانکهای مختل���ف و وزارت بازرگانی در حال 
رایزنی می باشد و همزمان با داخل کشور در خارج 
از طریق ش���رکت عافیه اینترنشنال به دنبال راههای 
جدید برای خرید روغن خام می باشد و امید است 
که با حل مشکالت، ادامه فعالیت شرکت به راحتی 
میسر گردد. با توجه به استراتژیک بودن کاالهای این 

ش���رکت، تقریباً تمامی نیاز شرکت برای تأمین مواد 
اولیه از طریق سیستم بانکی تأمین گردیده و افزایش 
ن���رخ ارز در بهمن م���اه 1390 موجب افزایش مبلغ 
خریدها گردیده است که تا تاریخ تنظیم این گزارش 
شرکت موفق به اخذ مصوبه افزایش قیمت نگردیده 
اس���ت و امید اس���ت با رایزنی های انجام شده با 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان، افزایش نرخی 
به میزان 20% اخذ گردد تا بتواند جبران افزایش نرخ 

ارز و افزایش سایر هزینه را بنماید.
ش���رکت مارگارین )س���هامی عام( در زمینه فروش 
روغن های خوراکی رتبه دوم را در بین 28 شرکت 

تولید کننده داراست.
استراتژی ش���رکت کس���ب جایگاه نخست روغن 
مایع خانوار و همچنین صنف و صنعت و رس���یدن 
ب���ه حداکثر س���ود از طریق توس���عه فروش صنف 
و صنع���ت )B2B( و ف���روش برند آفتاب توس���ط 
نمایندگامن محل���ی )ROI( کاه���ش هزینه ها و 
همچنین محص���والت جدید که نیازمند دانش فنی 
باالس���ت و توسعه فناوری تولید روغن از طریق راه 
اندازی دستگاه بسته بندی اسلب و پروژه های دیگر 
می باشد. تا تاریخ تنظیم این گزارش شرکت با بیش 
از ش���صت نماینده جهت فروش محصول خود در 

سراسر ایران قرارداد منعقد نموده است.
تاریخچه شرکت

شرکت سهامی عام مارگارین بیش از 54 سال قبل 
در تاریخ 12 دیماه 1332 تاس���یس و تحت ش���ماره 
4204 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

موضوع فعالیت شرکت:
به اس���تناد ماده 2 اساسنامه موضوع اصلی شرکت 
عبارتست از احداث کارخانه روغنکشی و تصفیه و 
هیدروژناسیون روغن و مارگارین سازی و تهیه روغن 
ساالد و نیز تهیه خوراک دام و تاسیس کارخانه پنبه 
پاک کنی و صابون س���ازی و صادرات و واردات 
و همچنی���ن اقدام به هرگونه عملیات مجاز تجاری 
درحدود موضوع ش���رکت که طبق قوانین مملکتی 

مجاز شمرده شود.

در مجمع ساالنه شرکت مارگارین هیات مدیره ابقاء شد
 خسرو

 امیرحسینی
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  گویند در کویر می توان ستاره ها را شمرد. این گفته زمانی معنی می گیرد که شما در تهران  باشید 

و دیدن جلوی پا مشکل باشد آنها که به سن سال کاتب این سطورند خوب بیاد می آورند در  همین 

خیابان ولیعصر صدا به صدا نمی رس���ید از بسکه گنجشکها سرو صدا می کردند. راننده تاکسی آن 

سالها می گفت برای خوردن آب از جوی یوسف آباد تاکسی را گذاشتم کنار خیابان در سال 1340 

تا آب خوردم و بازگشتم سقف تاکسی پر شده بود از فضله پرنده ها !!!

روز پی���ش لنگان لنگان در همی���ن آدرس بودم در جوی همین خیابان کالغی را دیدم که حال زارش 

نش���ان م���ی داد که قدرت پرواز هم نمی دارد در پی دانه روی س���نگ فرش ه���م چون لنگان لنگان 

می گش���ت گاه می افتاد گاه برمی خواست. حتی گربه ها هم صید از یادشان رفته گویا شهر خیلی در 

امان اس���ت نه صید درپی صیاد و نه صیاد در پی صید. ش���هر در طول سال دو روز هوای استاندارد 

داشته. 363 روز در ناسالم بودن هوا طی کرده ایم گویند: هزاران کشته زین عمل زین شهر امن امان.

در این حال و هوا هس���تند سازمانهایی که همت گماش���ته آستین باال زده می خواهند که هوای پاک 

داش���ته باشیم از آن جمله شهرداری بخصوص سازمان طرح ترافیک و شاخص آن معاونت  حمل و 

نقل ش���هرداری، تشکیالت جناب تشکرهاشمی دست در دست هم فشرده که محدوده خطر شهر را 

از ترافیک حل مش���کل کنند و حق ورود االینده ندهند و چنانچه بدون مجوز به محدوده وارد ش���د 

توسط مامور و دوربین جریمه کنند.

الف- جریمه : اگر شما وارد طرح ترافیک بدون مجوز شوید بیست هزار تومان جریمه می شوید و 

آنان اجازه ورود دارند که در چارت مش���خص و تعریف ش���ده قرار بگیرند و یکی از آن خانه چارت 

بودن درحوزه خبری است.

از همین جا ش���روع کنیم در نظر بگیرید همچو منی که خانه مسکونی اش در خیابان نادری باشد 

و محل کارش در بلوار کش���اورز، از نظر جسمی قادر به استفاده از وسائل ترابری عمومی نباشد 

و از طرف دیگر فرد مورد نظر از قبیله رس���انه و خبرنگار سیاسی اقتصادی کشور و سردبیر و 

مدیرمسئول نشریه آیا در لیست متقاضیان طرح می نشینند یا خیر و از سوی دیگر مشکالت 

جس���می است که فرد مورد نظر در سالمت نیس���ت اگر بپذیریم که طرح برای سالمت شهر 

اس���ت این پرسش هست پس چرا برای دیگران نیس���ت. بگذارید ساده تر بگوئیم، نشریه ای را 

می شناسم که 70 برگه طرح دریافت کرده نامش در ردیف نشریات درجه چندم و با علم به یقین 

می گوی���م نه این قدر کار کن دارد نه اینقدر اعتبار نش���ریه دیگری را می شناس���م که هنوز 

اولین ش���ماره آن به زیور چاپ نرسیده و سه س���همیه گرفته. دو نمونه شاهد به این مدعا 

باشد آیا هوای پاک فقط برای من سینه دریده و از پا افتاده در طرح خانه و کار وجود دارد که 

من آلوده اش می کنم دارد و خبرنگار سردبیر الزم و برای دیگران که هیچ مشکلی از اشکال دریافتی 

نیست. پس نتیجه می گیریم که پرتقال فروش چند تا پرتقال برایش مانده تا هوای پاک داشته باشیم. 

اول بدین باور بودیم که شاید فراموش شده دوبار نامه نوشتم به جناب تشکر هاشمی اولی که بدون 

رویت و دومی همان پاس���خ هس���ت ثبت نام به ش���ما تعلق نمی گیرد. به یاد درس خسروپرویز و مرد 

زشت رو افتادم که در کالس درسیمان بود....

مرد زشت رو جلو خسرو پرویز گرفت و گفت به خالق من که بمن این چهره داد عیب می گیری ؟!!! 

و آموزه های دینی بما گفته برای گرفتن حق از پا منشین که میدان برای طاغوتها باز می شود.

   به تو نمی دهیم

تا هوا پاک باشه
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برب���ام قاال جار م���ی زد و خبر را ب���ه گوش اهالی 
می رس���اند مردم پسوند اس���مش را گذارده بودند 
جارچی. آداب خبررسانی را خوب می دانست از 
همه باالتر صدای رسایی داشت. غروب افتاب مردم 
همینکه می شنیدند، گوش کنید اهالی هرکس  هرجا 
بود می ایستاد و گوش به طرف صدا می گرفت تا 
بشنود چه می گوید جارچی. خبر از مراسم مسجدی 
بود تا عمران آبادی. از کوچه گردی کوسه تا برداشت 
جوی آب شش دانگه، از گم بودن بزغاله تا حضور 
در مراس���م تعزیه داری و غیره. چند روز پیش حاج 
یحیی جارچی را با کمر خمیده و عصای در دست 
دیدم در کنج دیوار مس���جد پائین نشسته و منتظر تا 
موتور سواری، پراید رانی، پژو گذری در کوچه پس 
کوچه ه���ا او را تا در خانه اش در پائین محله ببرد. 
پنجاه سال پیش که من ترک دیار کردم یحیی یلی بود 
صدایش در کوه و دشت می پیچید بقول حاج امید 
خرگوش هم از بیشه می رمید، نگاهی به او کردم و 

بیادم آمد که استاد کاظمی دینان می فرمود.
دائم به گرد خویش دیوار می کشند. انسانهایی که 
خود را باور دارند و مثبت اندیش���یده اند، همیش���ه 
حرکت می کنند و مانعی در مسیر نمی بینند. دور بر 

دوستان مثبت اندیشم. تا سالمی دوباره.
و من شد آن انتظار برآمده. حاج یحیی با آن لهجه 
خوب والیتی پرس���ید: به کجا چنین هراسان و من 
گفتم: به ته���ران، تاالر همایش پژوهش���کده نیرو 
برای حضور در مجمع س���االنه هم���راه اول. حاج 
یحیی که عمری گوینده اخبار ب���ر بام قاال بر مردم 
بوده حال ش���ده شنوا. برایم جالب بود دو نفر سوار 
یک ماشین از دو نسل یکی کار خبرگویی و دومی 
خبر نویس از گذش���ته و حال حاج یحیی بالفاصله 
گفت: می شناسمش همان که می گوید هیچ کس 
تنها نیس���ت گفتم: آری و گفت م���ن هم دارم هرماه 
شارژش می کنم 5 هزار تومان از همین حاج صادق 
ش���هریاری می گیرم بواسطه اش بچه ها از شهر با 
من در تماس اند. راس���تی آق���ا صدای زنگ تلفنم 
بلند است می شود کمش کنید و من به مقصد حاج 
یحیی رس���یدم پریدم درب سرنشین را باز کردم اول 
عصایش را بیرون گذارد و زمانی طول کشید تا خود 
را از صندلی بکند و بر روی پاهای خمیده به کمک 
عصا بایستد. ساعت نه صبح روز 91/1/30 است در 
انتهای خیابان دادمان شهرک غرب به محوطه وسیع 
پژوهشکده می رسم در س���الن زیبای خلیج فارس 
بچه ه���ای پر تالش هم���راه اول در دو طرف البی 
ورودی نشس���ته و آماده خدمت برای س���هام داران 

حقیقی و حقوقی. یکی از این تالش گران مودبانه 
می پرسد لطفا نامتان و من می گویم، مرا راهنمایی 
می کند فالش دوربین و من و مجمع در حال هوای 
دیگر. استراتژی شرکت در پنج سال آینده، عناوین، 
نشان ها و افتخارات هر یک نش���ان از آن دارد که 
مهندس وحید صدوقی مدیرعامل فرهیخته و توانمند 

شرکت توانسته در برترینها برترین باشد. 
مجمع پس از برنامه کاریش به تقسیم سود حاصله 
پرداخت و با تصویب سود هر سهم 7400 ریال خنده 

به دل جان سهامداران نشاند.
دوباره دربازگشت کهن سالی را دیدم که در انتظار 
یاری در مس���یرش و من ایستادم سوارش کردم و سر 
صحبت باز شد می گفت شرکت خوبی است توی 
بورس حرف اول را می زنه، سود خوبی داد دستش 
درد نکنه آبروی یک ملت است در صنعت آی تی.  
پیشرفته در سطح جهان و در خدمت رسانی اول، با 

همراه اول به راستی که هیچ کس تنها نیست.
گفته های این سهام دار دوباره جان تازه به من داد 
به تاالر بازگشتم در جلوسن مهندس وحید صدوقی 
را در میان جمع س���هامداران پاسخگو دیدم لختی 
در کنجی و شاهد این برخورد بچه بسیجی مودب 
کاردان و نمونه یک بسیجی مخلص بودم، نزدیک 
شدم س���المی کردم به گرمی پذیرا ش���د و ما را به 

روابط عمومی معرفی کرد.
مهندس را از شیراز می شناسم آن روزها که تیم یاران 
در یک سنگر فردای جنگ تحمیلی را به قله های 
بلند افتخار هدایت می کردند آنروز دنیا در دادوستد 
کارت بانکی بود و ایران بی خبر از آن، دنیا در ارایه 
خدمت همراه در بازار رقابت، مشتری تور می زدند 
و ایران هنوز برای داشتن یک دستگاه تلفن با سیم 
در نوبت سالها. یاران مهندس صدوقی پاشنه خدمت 
ورکشیدند با راه اندازی ثمین کارت و همراه اول در 
حقیقت پدر کارت بانک و همراه در ایران ش���دند 
ی���اران یک دله و پایه گذارآقایان مهندس صدوقی، 
جراحی، گلستانی، رنجبر مردانی که در صنعت آی 

تی نامی ماندگارند که خدایشان قوت دهد. 

پیام هیات مدیره 
در جه���ان ام���روز اطالعات و ارتباط���ات بعنوان 
مهمترین و تاثیرگذارترین عناصر زندگی بشر  جایگاه 
غیر قابل انکار خود را در رش���د و توس���عه جامعه 
بشری تثبیت نموده است به گونه ای که بدون حضور 
مستمندانه و هوشمند در چرخه گردش اطالعات و 
به���ره گیری از ارتباطات گس���ترده و فراگیر زندگی 

مختل و زیر س���اخت های کار و تالش و موفقیت 
متزلزل خواهد گردید از سوی دیگر تاثیرات شگرف 
اجتماعی و فرهنگی تکنولوژی و دانشهای کاربردی 
ارتباطات و فناوری اطالعات این حوزه را به تیغ دو 
لبه ای تبدیل نموده است که اگر هدفمند و هدایت 
ش���ده به کار گرفته شده است رشد و اعتالی جامعه 
را به دنبال داش���ته و اگر به ابزار نفوذ و بهره کشی 
فرهنگی و اجتماعی و شیطانی و فاسد تبدیل گردد 

انحراف و سقوط جامعه را باعث خواهد شد.
در بستر ارتباطات و فناوری اطالعات تلفن همراه 
اساس���ی ترین و موثرترین نقش را در گسترش این 
دانش و تکنولوژی در جامعه بش���ری ایفاء می کند 
و به عنوان چسبنده ترین جزء تکنولوژیک به زندگی 
روزمره آحاد مردم دنیا تبدیل ش���ده اس���ت رشد و 
گسترش این پدیده جذاب و کارآمد در کشورعزیزما با 
سرعت هرچه تمام تر در حال انجام بوده و با ورود 
اپراتور س���وم و رقابتی تر شدن فضای بازار از یک 
سو و وجود تنوع بسیار زیاد خدمات برای عرضه به 
مشتریان از سوی دیگر،به زودی ضریب نفوذ تلفن 
همراه را در کش���ور به حداکثر میزان خود در سطح 

کشورهای توسعه یافته خواهد رساند.
»شرکت ارتباطات س���یار ایران« با درک عمیق از 
اثر بخشی و کار آیی این ابزار مهم و موثر در جامعه 
در حال توسعه در س���ال1390،با برنامه ریزی وسیع 
وگس���ترده تالش نمود تا ضمن حفظ سهم خود در 
بازار رقابت، نسبت به توس���عه و تنوع خدمات به 
مشتریان به عنوان مهمترین س���رمایه ی خود اقدام 
نمای���د که در ای���ن خصوص موفقیت ه���ای قابل 

توجه ای را کسب نموده است.
اما مهمترین اقدام ش���رکت در س���ال 1390، تدوین 
برنامه ی استراتژیک و تهیه ی طرح تجاری 5 سال 
آینده شرکت ارتباطات سیار ایران با هدف تحول و 
تعالی این بنگاه بزرگ و دستیابی به استاندارد های 
جهانی در این حوزه تجاری  بود. بدون تردید ورود 
به سال 1391 با اتکا به برنامه 5 ساله طرح تجاری با 
اهداف و چشم انداز معین، الگوی اقدامات اساسی 
و راهبردی ما در شرکت ارتباطات سیار ایران خواهد 

بود.
"محب���وب تری���ن ش���رکت ایرانی"ه���دف آرمانی 
همه ی مدیران و کارکنان عزیز و تالش���گر ش���رکت 
ارتباطات سیار ایران، نقطه ی میثاق و تعهد کلیه ی 
خدمتگزاران متعهد در این شرکت تا پایان برنامه 5 

سال خواهد بود.
با شروع س���ال 1391 به عنوان سال آغازین برنامه 

براستی که هیچ کس 
تنها نیست

 خسرو
 امیرحسینی
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5ساله،عزم و اراده همه مسئولین، مدیران، کارشناسان 
و متصدیان  ش���اغل در ش���رکت با اتکا به عنایت 
الهی، معطوف به تحقق اهداف و برنامه های طرح 
تجاری ش���رکت خواهد بود و با پشتکار و احساس 
مسوو لیت و همیت سازمانی همه کارکنان، انشا ا... 
فصل جدیدی در تاریخ این شرکت خدمتگزار، رقم 

خواهد خورد.
سال نو را به همه همکاران خود در شرکت ارتباطات 
سیار ایران، سهامداران گرامی و ملت عزیز و شهید 
پرور تبریک و تهنیت عرض نموده، توفیق خدمت  
هرچه بیش���تر در فضای عطر آگی���ن نظام مقدس 
جمهوری اس���المی ایران را برای همگان از در گاه 

ایزد منان آرزو می نماییم.
مسعود مهردادی

رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران                                                      
معرفی و موضوع فعالیت شرکت

درباره شرکت: 
)ش���رکت ارتباطات س���یار ایران( بر اساس  بند 3 
مصوب���ه ش���ماره 190/76016 م���ورخ 1382/04/24 
شورای اداره؟ با انتزاع فعالیتهای شبکه ارتباطات 
س���یار از )ش���رکت مخابرات ایران( وانتقال آن به 
ش���رکت مزبورکه با تغیی���ر نام )مرکز س���نجش از 
راه دور ایران( )به ش���رکت ارتباطات سیار(ش���کل 
گرفته،تاس���یس گردید واز تاری���خ 1383/08/01 بر 
اساس مصوبه شماره 4 مورخ 1383/07/20 مجمع 
عمومی صاحبان سهام فعالیت خود را آغاز نمود. 
در تاریخ 1386/12/04براس���اس مصوبه شماره 49 
مورخ 1383/08/05 مجمع عمومی صاحبان سهام 
نام ش���رکت به )شرکت ارتباطات سیار ایران(،تغییر 
یافت و مورخ 1386/12/04 تحت شماره 28263/ث 
86/32 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 
تهران به ثبت رسید و در تاریخ 1389/09/28 پس از 
عرضه 5%از کل سهام خود در بازار فرا بورس ایران 
از سهامی خاص به س���هامی عام تغییر شخصیت 

حقوقی داد.

مشخصات شرکت:
سرمایه:2.064.984.800.000 ریال

موضوع فعالیت شرکت: 
1-ه���ر گونه فعالیت )مس���تقیم یا غیر مس���تقیم( در 
خص���وص ساخت،واردات،تاس���یس، راه اندازی، 
اداره، توسعه، نگهداری، بهره برداری و دیگر انواع 
اطالعات در عرصه داخلی و بین المللی مستقال و 
یا با مش���ارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی 

و خارجی
2- تولید هر نوع دس���تگاه  و برنامه اعم  از سخت 
اف���زار و نرم افزار  و ش���بکه و فروش  با اجازه بهره 

برداری از آن تحت هر عنوان
3- مبادرت به هر نوع سرویس مبتنی  بر شبکه های 
مخابرات���ی  و ارتباطی اعم از حقیقی و مجازی در 
زمین���ه صوت،متن،دیتا دیگر ان���واع اطالعات در 
عرصه تج���ارت الکترونیک و خدمات پرداخت و 

دریافت با رعایت قوانین الزم االجراء مرتبط 
4- ارایه خدمات ارزش افزوده انواع سرویس های 
مبتنی ب���ر انتقال صوت، متن، دیت���ا و دیگر انواع 

اطالعات 
5- تهی���ه وتصویب دس���تور العمل ه���ا، معیارها و 
استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز شرکت در 

زمینه تاس���یس، توسعه، نگهداری و بهره برداری از 
شبکه ارتباطات سیار

6- هم���کاری با س���ایر اپراتوره���ا در زمینه تبادل 
ارتباطات و ترانزیت ترافیک و رومینگ و استفاده 

از سایر منابع مشترک
7- مدیریت، برنامه ریزی  و پیاده سازی آموزشهای 
تخصصی وتحقیقاتی به منظور توس���عه مهارتهای 

الزم
8- انتقاد انواع قراردادها و ابقاعات

9- اخذ هر گونه وام و اعتبار سرمایه گذاری از منابع 
داخلی و خارجی تحت هر عنوان 

10- سرمایه گزاری مستقال یا از طریق تاسیس شرکتها 
و موسس���ات جدید با مش���ارکت در ش���رکت ها و 
موسس���ات دیگر،اخذ یا اعطاء نمایندگی در داخل 
یا خارج با رعایت قوانین  و مقرارات  بازار سرمایه

11- دریاف���ت و صدور هر گونه پروانه ثبت اختراع و 
عالیم تجاری و تولید یا انتقال فن آوری

12- پذی���رش وکال���ت در انجام ام���ور قانونی  در 
موضوعات فوق و غیر آن.

13- انج���ام کلیه فعالیت ه���ای داخلی و خارجی 
مرتبط با موضوع شرکت از قبیل فعالیت های فنی و 

بازرگانی، تحقیقاتی تبلیغاتی و غیره.

مدیران:
مسعود مهردادی    )ریس هیات مدیره(

وحید صدوقی     )مدیر عامل و عضو هیات مدیره(
مظفر پوررنجبر   )نایب رییس هیات مدیره(

رسول سرائیان   )عضو هیات مدیره(
حمید رضا رفیعی    )عضو هیات مدیره(

تعداد کار کنان:933نفر
تابعیت  شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت شهر 

تهران در استان تهران است.
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شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
سرمایه و ترکیب سهامداران:

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 2/000 میلیارد ریال 
)شامل تعداد 20/000/000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 
100/000 ریال( بوده که ب���ه مبلغ 2/064/984/800/000 

ریال )شامل تعداد 2/064/984/800 سهم، به ارزش 
اسمی هر سهم 1/000 ریال( افزایش یافته است.

وضعیت معامالت و قیمت سهام
س���هام ش���رکت از روز 28 آذر ماه 1389 به عنوان 
نهمین ش���رکت در بازار فراب���ورس ایران، دربخش 
مخابرات و با نماد »ذهمراه« مورد دادو ستد قرار 

گرفت.
مرور کلی بر وضعیت تحوالت صنعت ارتباطات در 

سال 1390
صنع���ت اطالع���ات از جمل���ه صنایع زی���ر بنایی 
محس���وب می ش���ود  ک���ه الزم و ملزوم توس���عه 
صنعتی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی  کش���ورها 
بوده همواره به عنوان یک صنعت پویا و رو به رشد 
در جهان مطرح است. در این میان ارتباطات سیار،با 
توجه به ویژگی های منحص���ر به فرد خود جایگاه 
ممتازی دارد و طی س���الیان اخیر با رشت متوسط 
حدود 140%از جذابیت ها وظرفیت های مناس���بی 

برخوردار است.
بیش���تر رش���د صنعت ارتباطات س���یار در سالهای 
اخیرمرب���وط ب���ه بازاره���ا در حال توس���عه نظیر 
چین،هند،ایران و...بوده است. در حال حاضر همراه 
اول با ضریب نفوذی برابر با 63% نقش رهبری بازار 

این صنعت را در کشور دارد.
با وجود آنکه سرویسهای ارتباطی نظیر صوت پیام 
کوتاه در بیشتر کشورها توس���عه یافته به مرز اشباع 
رس���یده و اپراتورها به دنبال ارایه سرویسهای نوین 
مبتنی بر دیتا هس���تند، اما در بازارهایی نظیر کشور 
ایران، ضمن وجود پتانس���یل ها الزم ب���رای ارایه 
خدمات دیتا، رش���د تقاضا برای سرویس���های پایه 

همچنان وجود دارد.
مــرور کلــی بــر جایــگاه شــرکت در صنعــت و 

وضعیت های رقابتی آن
در س���ال 1390با وجود تحوالت اساسی در عرصه 
اقتصاد کشور، نظیر استمرار در اجرای طرح هدفمند 
سازی  یارانه ها نیز تش���دید رقابت در بازار سیاه، 
شرکت توانست بسیاری از برنامه های خود را جامه 

عمل بپوشاند.
این تحوالت، ضمن ایجاد زمینه توس���عه اقتصادی 
کشور و ارتقاء س���طح رفاه عموم،الزاماتی را برای 
صنایع کش���ور و نیز به تبع آن بازیگران حاضر آن به 
دنبال داشته باشد. در این میان، همراه اول با اتخاذ 
راهبردهای تحول و رویکردهای مدیریتی جدید بر 
اس���اس تجارب موفق جهانی، به دنبال تعالی همه 
جانبه سازمان و ارزش آفرینی بیشتر  برای مجموع 

خانواده  شرکت بوده است.
 امروز همراه اول، با ورود به بازار س���رمایه، خرسند 
از حضور سهام داران جدید، متشکل از عموم مردم 
و فعاالن حوزه اقتصاد کش���ور است. در این شرایط 
جدید، همراه اول، با رشد 24 درصدی نسبت به سال 
گذشته،موفق به کسب درآمد 5082 میلیارد تومان در 
سال 1390 شده است. همچنین سود خالص شرکت  
با رشد 36 درصدی نسبت به دور مشابه سال قبل، 

به 1570 میلیارد تومان رسیده است.
با شکل گیری فضای جدید  در اقتصاد کشور نیز با 
توجه به ضریب نف���وذ 110 درصدی تلفن همراه در 
کش���ور، همراه اول مبادرت به طرح ریزی و پیشبرد 

برنامه های تحول نمود.
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مجمع س���االنه ش���رکت در حضور 95/42 درصد 
سهام دار به ریاست جناب آقای سید مصطفی سید 

هاشمی برگزار شد.
بنابراین گزارش خبرنگار ما در مجمع شرکت های 
مخابرات ایران شهریار مهستان، گسترش الکترونیک 
مبین، مهر اقتصاد ایرانیان و توس���عه مبین به عنوان 
پنج عضو حقوقی هیات مدیره این شرکت انتخاب 

شدند.
اعضای حقوقی هیات مدیره طب���ق قانون 15 روز 
فرصت دارند تا نمایندگان حقیق���ی خود را برای 
تائید صالحیت به س���ازمان ب���ورس اوراق بهادار 

معرفی کنند.

تقسیم ســود 97 درصدی در مجمع همراه اول
 مجمع بزرگ ترین اپراتور خاورمیانه با تقسیم سود 
740 تومانی به ازای هر س���هم، س���هامداران را با 

رضایت راهی خانه کرد.
مجمع ساالنه دومین ش���رکت بزرگ بازار سرمایه 
یعنی همراه اول برخالف س���ال گذشته در فضایی 
بس���یار آرام و با رضایتمندی سهامداران برگزار شد 
هرچند مف���اد بندهای حسابرس���ی کماکان بخش 
مهمی از مذاکرات مجمع را به خود اختصاص داد.

صدوق���ی، مدیرعام���ل هم���راه اول در این مجمع 
با تش���ریح فعالیت های هیات مدیره در س���ال مالی 
90 یکی از مهم ترین اقدامات ش���رکت را در حوزه 

بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش در سال 
گذشته دانست که به افزایش سهم بازار به 66 درصد 

انجامید.
وی جذب بیش از 7 میلیون مش���ترک فعال جدید، 
افزایش 8 درصدی در متوسط درآمد هر خط دایمی 
و رشد 17 درصدی در هر خط اعتباری را از جمله 

مهم ترین فعالیت های شرکت در این زمینه دانست.

همراه در جایگاه 26
به گفته وی، در س���ال 90 فروش س���یم کارت های 
اعتباری همراه اول نسبت به سال گذشته 28 درصد 
افزایش یافته است.وی افزود: در حال حاضر، بیش 
از 48 میلیون سیم کارت همراه اول توسط مشترکان 
رجیستر و فعال است.صدوقی با اشاره به اینکه در 
سال 80 حدود 4 میلیون مشترک جدید به همراه اول 
اضافه شد، گفت: در سال 89 این رقم به 6 میلیون 
و 400 هزار مشترک رسید و امسال 7 میلیون مشترک 
جدید جذب شده است که بر این اساس 130 هزار 
سیم کارت دایمی و 6 میلیون و 800 هزار سیم کارت 

اعتباری فروخته شده است.
وی همچنین یادآور ش���د: در س���ال 90 مش���ترکان 
اینترنت همراه اول نی���ز از 4 میلیون به 10 میلیون و 
مش���ترکان MMS نیز از 2 میلیون به 5 میلیون نفر 

افزایش یافتند.
به گفته وی، شرکت ارتباطات سیار ایران در این سال 
توانس���ت جایگاه خود را در بین 791 اپراتور دنیا و 

52 اپراتور منطقه همچنان حفظ کرده و در س���ه ماه 
آخر س���ال 2011 میالدی جایگاه 26 را از نظر تعداد 
کل مشترکان و جایگاه 14 را از نظر تعداد مشترکان 

دایمی در دنیا کسب کند.

شاخص های عملیاتی رو به صعود
صدوقی با اشاره به رشد فعالیت های شرکت در سال 
90 گفت: درآمد خالص شرکت در این سال نسبت 
به س���ال 89 با 24 درصد افزایش، سود عملیاتی با 
32 درصد افزای���ش، درآمدهای غیرعملیاتی با 44 
درصد افزایش و سود خالص با 36 درصد افزایش 

همراه بود.
مدیرعامل همراه اول در ادامه با اشاره به استراتژی 
ش���رکت در 5 سال آینده، گسترش کس���ب و کار در 
حوزه های جدید و تبدیل ش���دن به یک شرکت در 
کالس جهانی، حفظ رش���د کس���ب و کار اصلی و 
فراهم سازی بهترین تجربه برای مشتری را از ارکان 

این استراتژی دانست.
بنابر تصمیم���ات این مجمع روزنامه دنیای اقتصاد 
و اطالعات ب���ه عنوان روزنامه های کثیراالنتش���ار 
و همچنین ش���رکت های شهریار مهس���تان، توسعه 
گسترش الکترونیک مبین، مهر اقتصاد مبین، توسعه 
ارتباطات جامع مبین و ش���رکت مخابرات ایران به 

عنوان اعضای هیات مدیره تعیین شدند.

اهم عناوین، رتبه ها، جوایز، تقدیر نامه های 
کسب شده:

1- دریافت لوح و تندیس برترین جهادگر اقتصادی 
در حوزه ارتباط���ات و فناوری اطالعات از اولین 

همایش توسعه زیرساخت های اقتصاد ملی 

2.دریافت لوح و تندیس طالیی دومین جش���نواره 
سراسری تجلیل از مدیران اشتغالزای کشور

3. دریافت لوح سپاس از جشنواره ملی ارتباطات 
فناوری اطالعات)فاوا(

4. دریافت تندیس وی���ژه برترین و بزرگترین 
حامی ورزش کش���ور از همایش نقش ورزش 

در توسعه پایدار

5. دریاف���ت ل���وح تقدی���ر از چه���ل یکمین 
جشنواره بین المللی فیلم رشد

6. دریاف���ت تندیس برند برتر حوزه مخابرات 
از دومین همایش مدی���ران منتخب برندهای 

صنعت
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ی که درد نمی کند، دستمالش نمی بندند و حضرت 
1. می گویند س���ر

موالن���ا هم می فرماید: درد بی دردی عالجش آتش اس���ت و بنده هم 

ت و دیوار؛ طبعاً انسانی هم که 
دارد، کّله اس

ی که درد ن
عرض می کنم: سر

درد ندارد، بی هویت است و بیمار.

گ، با تولید علم و نقد آن عجین 
2. شک نیست که هستی و حیات فرهن

ش از 1200 سال 
اس���ت. تولید علم اکثر با کتاب بوده اس���ت. کتاب هم بی

ت که از زمان ورود صنعت کاغذ به ایران، روی کاغذ توس���ط مؤلفان 
اس���

نوشته شده و توسط کاتبان استنساخ شده و پس از پیدایش صنعت چاپ، 

به دس���ت ناشران طبع شده و صد البته هنوز ثابت نشده که فضای مجازی 

و رقومی)دیجیتالی( می تواند یا توانسته جای کاغذ را بگیرد. پس همچنان 

وجود و هستی کاغذ، امری ضروری است.

ن دربارۀ وضعیت فعلی کاغذ، منجر شود به طرح 
3. ممکن است سخن گفت

مباحثی که خوش���ایند مذاق جمعی نباش���د، ولی چاره چیست؟ این گونه 

بته نه از بهر کین است، بل از سر دردمندی و 
نوشتن جزء طبیعتمان شده که ال

دلسوزی این کمینه است.

4. اما قصۀ کاغذ انتخاباتی و ارزان نش���دن آن پ���س از انتخابات، بر آنمان 

ن ازدرد دلی به امید یافتن 
داش���ت تا کاغذکی را سیه بر سپید کنیم و با دوستا

راه حّلی باشیم.

می دانیم که قبل از هر انتخاباتی، کاغذ تحریر گران می شود، طبعاً حجم تقاضا 

د. معلوم است پس 
ن بازار در عرضۀ کاغذ هم کاسته می شو

 رود و توا
باال می

گردد، امری 
ی اولیه باز

از اتمام انتخابات می بایست قیمت کاغذ به همان بها

یفتاد و کاغذ از بندی 30 هزار تومان به 55 هزار تومان رسید. 
که امسال اتفاق ن

متأسفانه این موضوع تبعات سوئی در پی داشته و خواهد داشت که الزم است 

برای مهار آن چاره ای اندیشه شود.

د برابر از حّد 
ه قراردادند تا قیمت پشت جلد را چن

5. گروهی این گرانی را بهان

متعارف کنند. دیده شد که بهای یک کتاب قطع رقعی را تا صفحه ای 60 تومان 

ج کرده اند که شاید شایسته باشد متولیان امر، برای این نحو قیمت گذاریها 
هم در

هم چاره ای بیندیشند.

ه گرانتر باشد – به خصوص کتابهای مرجع و پژوهشی- به 
6. البته کتاب هرچ

ارزش واقعی و معنوی آن نزدیکتر خواهد شد، چه هر کس که کاالی ارزشمند 

ی که ارزان است، تلقی عموم 
می خواهد، باید بیشتر بابت آن هزینه کند. چیز

ته یا... منتها برای خرید 
ت یا تاریخ مصرف گذش

این اس���ت که کم ارزش اس

دانشجو و استاد، هم ناشر و هم مدیران 

فرهنگی باید مساعدت کنند تا کتاب روی دست مؤلف و ناشر نماند.
7. اگر گرانی کاغذ کنترل و مهار نشود، صنعت نشر آسیب می بیند. در 
این صورت ناشر قدرت خرید کاغذ برای شمارگان 3000 نسخه را ندارد. 
مجبور اس���ت طبق عرف چاپخانه ها، پول چاپ 5000 نسخه را بدهد، 
ولی 300 یا 500 نسخه چاپ کند، به امید آنکه در چاپ دوم – اگر دست 

دهد- این مشکل حل شود.
8. گرانی کاغذ باعث می ش����ود که قدرت خرید مخاطب کاهش یابد 
و مردم سراغ کتابهای زیراکسی، دیجیتالی، اینترنتی و... می روند و با 

عالم کتاب و کتابخوانی فاصله می گیرند.
9. در این صورت بهتر است به طور عادالنه بین پژوهشگران و دانشجویان 
و به طور کلی اهل قلم، اعم از ذی مدرک و بی مدرک، بن یا کارت خرید 

کتاب توزیع کنند.
10. با خرید بیش����تر کتاب از همه ناش����رانی که کتاب های خوب منتش����ر 
می کنند، به سودآوری صنعت نشر کمک کند و در مقابل از ناشران بخواهد 

که قیمت های پشت جلد را پایین آوردند.
بنابراین ضروری اس����ت به هر شکل ممکن، جلوی نوسان بی رویۀ قیمت 
کاغذ گرفته ش����ود. ش����نیدن خبر رکود و کسادی صنعت نشر تلخ است. باال 
بودن یا گفتن آمار تولید و نشر کتاب و کتابخوانی، کمکی به رونق صنعت نشر 
نمی کند، البته تنها گرانی کاغذ موجب رکود نمی شود. صنعت نشر همواره 
با مشکالتی مواجه بوده است. وضعیت ممیزی نامطلوب، می تواند باعث 
دلسردی ناشران شود، لذا شایسته است، شکل آن اصالح و زمان بررسی کتاب 
کوتاه ت����ر گردد، همچنین اگر خرید کتاب های علمی اولویت نیابد، در فرایند 
داوری های جوایز کتاب فصل، کتاب س����ال، جالل، پروین اعتصامی و غیره 
تجدید نظر نشود یا مثاًل از داوران شهرستانی یاری گرفته نشود و نقد و بررسی 
کتبی و حضوری کتاب رواج نیابد و کتابسازی و پخته خواری عده ای سود جو، 
افشا نشود و اطالع رسانی در نشریات کتاب، گسترده نگردد، طبعاً شوق و ذوق 
در کارها تقلیل و اقبال به تولید و خرید هم کاسته می شود. امید است برای حفظ 
تعادل در وضعیت نشر کشور و ثبات امور نشر و امنیت خاطر ناشران، همۀ جوانب 

پیش گفته مراعات گردد.

امــا عجالتــا کاغــذ را دریابید، تا خواننــده دریابد ناشــر را و ناشــر دریابد 
پدیدآورنده را و کتابفروش دریابد هر دو را.

دریابید
کاغذپس

را
مهدی خلج
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پیش گفتار
با عرض خیر مقدم به حضور س���هامداران محترم 
و تش���کر از انتخاب این شرکت به عنوان محیطی 
برای سرمایه گذاری مطمئن که برای نشست مجمع 
عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری میراث 
فرهنگی و گردشگری ایران )سهامی عام( گرد آمده 
اند، بدین وسیله در راستای اجرای ماده 232 الیحه 
قانونی اصالح قس���متی از قانون تجارت مصوب 
اسفند ماه 1347، گزارش فعالیت های هیات مدیره 
با نگاهی به عملکرد شرکت  برای سال مالی منتهی 
به 1390/09/30 برپایه س���وابق، مدارک و اطالعات 

موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. 
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای ساالنه 
هی���ات مدیره به مجمع، مبتنی ب���ر اطالعات ارایه 
ش���ده در صورت های مالی ب���وده و اطالعاتی را 
درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات 

مدیره فراهم می آورد. 
 این اطالعات هماهن���گ با واقعیت های موجود 
بوده و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت 
فعلی می توان پیش بینی نمود، -- به نحو درست 
و کافی در این گزارش ارایه گردیده و هیچ موضوعی 
که عدم آگاه���ی از آن موجب گمراهی اس���تفاده 
کنندگان می ش���ود از گزارش حذف نگردیده و در 
تاریخ 1390/12/29 به تائید هیات مدیره رسیده است.

امید است با حمایت ها و راهنمایی های سهامداران 
محترم و با تکیه بر الط���اف خداوند متعال، هیات 
مدیره بتواند گام های موثر و مفیدی برای رش���د و 

ارتقای شرکت برداشته و آنچه که برای آینده برنامه 
ریزی شده و برآورد گردیده به واقعیت مبدل نمایند.

تاریخچه 
ش���رکت گروه س���رمایه گذاری می���راث فرهنگی و 
گردش���گری ای���ران )س���هامی ع���ام( در تاری���خ 
1388/04/07 تحت ش���ماره 350282 و با س���رمایه 
دویس���ت میلیارد ریال منقس���م به دویست میلیون 
سهم یک هزار ریالی با نام در اداره ثبت شرکتها و 

مالکیت غیر تجاری تهران به ثبت رسید.
تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت شهر 
تهران در استان تهران است به نشانی تهران- خیابان 
ولیعصر، باالتر از چهارراه پارک وی، خیابان شهید 
فیاضی )فرشته( ش���ماره 51 و همچنین سال مالی 
ش���رکت از اول دی ماه هر سال آغاز می شود و در 

آخر آذر ماه سال بعد به پایان می رسد.
در مهرم���اه 1388 تقاض���ای ش���رکت درخصوص 
عضوی���ت در س���ازمان جهان���ی جهانگ���ردی در 
هجدهمین مجمع عمومی آن س���ازمان به تصویب 
رسید. ش���رکت س���رمایه گذاری میراث فرهنگی و 
گردش���گری ایران اولین بخ���ش خصوصی ایرانی 

عضو سازمان جهانی جهانگردی می باشد.
پیرو مصوبه مورخ 89/09/01 س���ازمان بورس اوراق 
بهادار، اولین دوره افزایش سرمایه شرکت از تاریخ 
90/3/16 ت���ا 90/5/15 انج���ام و در نهایت س���رمایه 
شرکت در مورخ 90/9/27 به میزان 400 میلیارد ریال 

در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

برنامه استراتژی و چارت سازمانی شرکت 
ب���ا توجه به نی���از اجرای مدیری���ت صحیح برنامه 
استراتژیک شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی 
و گردش���گری ایران را برای افق زمانی چشم انداز 
1404 تدوین نمودند مطالعات برنامه در 5 فاز شامل 
شناخت، تدوین مفاهیم اس���تراتژیک، پیاده سازی 
استراتژی و تحلیل و طراحی مدل فرآیندی و ساختار 

شرکت به انجام رسیده است.
برخی سرفصل های برنامه استراتژیک تدوین 

شده به قرار زیر است:
ارزشهای بنیادین سمگا:

مدیریت بر مبنای علم
پیشرو بودن

کیفیت خدمات
مشتری مداری
کرامت انسانی

ارتقاء فرهنگ و هنر ایرانی
چشم انداز سمگا:

تبدیل س���مگا به نماد توسعه گردشگری در منطقه 
خاورمیانه و کس���ب جایگاه یکی از سه برند اصلی 

گردشگری در منطقه مزبور
بیانیه ماموریت سمگا:

- مزیت رقابتی منحصر به فرد :
برخورداری از منابع انسانی ماهر و با تجربه، منابع 
مالی در دس���ترس و س���هولت در عملیاتی نمودن 

برنامه ها از مزایای منحصر به فرد سمگا است.

شرکت سمگا
اولین بخش خصوصی ایرانی عضو سازمان جهانی جهانگردی

مجمع ساالنه شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به ریاست جناب 
دکتر جهانگیری در تاالر هتل اسپیناس واقع در بلوار کشاورز تهران به روز پنج شنبه مورخ 91/1/31 
در حضور 76/12 درصد س���هامدار برگزار شد. مجمع با حضور دو ناظر جنابان دکتر علی اکبر 
امینی تفرش���ی مرد کار و اندیش���ه، مدیری مدبر و آشنا به صنعت و جناب مهندس سید حامد 
واحدی که خدمات او را در سرمایه گذاری الوند خاور میانه بخوبی دیده و دبیری جناب آقای 
مهندس خدابخش برگزار و آنچه ما را واداشت تا انتها به شهادت باشیم رفتار نیکو و پسندیده 
بچه های خوب روابط عمومی بخصوص جناب عرفانیان مدیر ارشد روابط عمومی می بود و 

جا دارد از این وظیفه شناسی در پستی که میدان کاریش جهاد است تقدیر شود.
مجم���ع حاصل زحم���ات یک دوره مدیریت خ���وب جناب مهندس اکبر بهن���ام جو و یاران 
تالشگرش بود که هم سود داشت هم برنامه تحسین برانگیز مجمع با تصویب صورتهای مالی و 

تقدیرو تشکر از عملکرد مدیریت با طنین صلوات پی در پی بکار خود پایان داد.

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رییس هیات مدیرهمهدی جهانگیری کوهشاهیشرکت نارپ ایرانیان )سهامی خاص (
نایب رییس هیات مدیرهعلی اکبر امین تفرشیشرکت سرمایه گذاری پارس آریان )سهامی عام(

عضو هیات مدیرهحامد واحدیشرکت بین المللی تجارت الوند )سهامی خاص(

عضو هیات مدیرهاحسان تابششرکت طرح سازه تنیان )سهامی خاص(
عضو هیات مدیرهعباس صمیمیشرکت سرمایه گذاری هزاره سوم )سهامی عام(

عضو هیات مدیرهسید بهاء الدین حسینی هاشمیشرکت فراز عمران اریانا )سهامی خاص( 

شرکت طالیه داران تجارت کاسپین )سهامی خاص(
عضو هیات مدیرهغالمرضا حاجی زاده

سرپرست خارج از اعضاءاکبر بهنام جو
عضو هیات مدیرهمحمد اسماعیل مطلقشرکت اورانوس صید )سهامی خاص( 

عضو هیات مدیرهرضا حمزه لوشرکت پیمان قصر سفید گلستان )سهامی خاص(
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گشتی در نمایشگاه نفت پارس 

تاریخچه :
ش���رکت در تاریخ 15 آذر ماه 1337 تحت ش���ماره 
6388 در اداره ثب���ت ش���رکتها و مالکیت صنعتی 
تهران به ثبت رس���یده و پروانه بهره برداری اصالح 
شده بش���ماره 43941175014 مورخ 1378/10/20 با 
ظرفیت تولیدی بش���رح زیر از سوی وزارت صنایع 

صادر گردیده است.

موضوع شرکت :
موضوع شرکت براساس ماده دو اساسنامه عبارت 

است از :
الف: ایجاد کارخانج���ات تهیه مواد و محصوالت 
نفتی و س���اختمان تصفیه خانه های نفت در نقاط 
مختلف کشور و واردات مواد و محصوالت نفتی، 
بس���ته بندی، توزیع، حمل،  فروش و صادرات مواد 
و محص���والت نفتی و آنچه مربوط به مواد نفتی و 
هیدروکربورها می باشد که برای شرکت الزم به نظر 
می رسد یا بعداً هیات مدیره و یا شرکاء الزم بدانند 

)با رعایت قوانین مربوطه(.
ب: تصدی هرنوع عملی���ات تولیدی و معامالت 
مربوطه به آن که طبق تشخیص هیات مدیره شرکت 
متضمن منافع ش���رکت باش���د یا به نحوی از انحاء 
موجبات ازدیاد حقوق شرکت یا اموال آن را فراهم 

بنماید، باالخص نسبت به تولید مواد.
ج: س���اخت عمارات و کارخانه ها ب���ه نحوی که 

مقصود شرکت را عملی سازد.
د: اق���دام به عملیات مذکور در فوق اصالتاً و وکالتًا 
و یا غیرمستقیم یا به وسیله تعیین نماینده یا غیر آن 
در تم���ام نقاط دنیا و یا به وس���یله عقد قرار داد به 
واگذاری کار به پیمانکاران یا به وسیله هیئت های 
نمایندگی یا به وس���یله تأسیس شرکتها و یا از طریق 
مشارکت با افراد حقیقی یا حقوقی یا مبادرت به هر 
نوع عملی که قانوناً مجاز باش���د و به هر نحوی که 

قانون به صراحت منع نکرده باشد.
ما به این نشانه، نشانیم.

نش���انه نفت پارس یک���ی از نش���انه های زیبا و با 
معنایی اس���ت که عناصر تشکیل دهنده آن تلفیقی 
از نمادهای گوناگون باستانی ایران در آثار تاریخی 
به جا مانده از قرون و اعصار گذشته می باشد. این 
نشانه برگرفته از نقوش برجسته درگاه شرقی دروازه 

ملل در تخت جمشید است.گفتنی است نشانه نفت 
پارس، سرآمدی در حرکت توام با چابکی، خستگی 
ناپذیری همراه ب���ا اراده، خرد، فکر، قانونمداری و 
هوشیاری را به بیننده منتقل می کند که این ویژگی ها 
در قام���ت مجموعه بزرگ نفت پ���ارس به خوبی 
بیانگر عمیق تجربه و تخصص در کنار منش و خط 
مشی متعالی مدیریت و پرسنل این شرکت می باشد.
جامعیت کسب و کار نفت پارس تنها محدود به بازه 
وسیع تولیدات نبوده و ناظر به تعامل پویا با مشتریان 
و مصرف کنندگان در راستای افزایش سطح کیفی 

فرآورده ها و خدمات جنبی نیز می گردد.
ه���م اکن���ون، نام نفت پ���ارس به عن���وان یکی از 
معتبرترین عناوین تجاری در تولید روانکار، گریس 
و ضدیخ در عرصه داخلی و بین المللی مطرح بوده 
و عرصه های نوینی از فن آوری در این مجموعه در 

حال تکوین است.

شرکت نفت پارس دارنده عنوان قهرمان صنعت 
و اقتصاد کشور در سال 90 

شرکت فعالیت خود را از سال 1337 به عنوان اولین 
پاالیشگاه تولیدکننده روانکار و گریس در ایران آغاز 
نموده است. تعریف شخصیت حقوقی این شرکت 
بنابراظهار اساسنامه حقوقی این شرکت بنابراظهار 
اساس���نامه اولیه، شرکت سهامی عام بوده و از سال 
1346 ب���ه عنوان اولین ش���رکت بورس���ی ایران در 
س���ازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده 

است.
هفتمی���ن جش���نواره قهرمانان صنع���ت جمهوری 
اسالمی ایران دی ماه سال 90 در مرکز همایش های 
بین المللی صدا و سیما برگزار شد. در این جشنواره 

که با حضور وزی���ر صنعت،معدن و تجارت، نایب 
رییس مجلس ش���ورای اسالمی و رییس کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی و دهها تن 
از برترین های صنعت کشور همراه بود، علی صادقی 
مدیرعامل نفت پ���ارس به عنوان یکی از قهرمانان 

صنعت ایران برگزیده شد.
همچنین ش���رکت نف���ت پارس به عن���وان صنعت 
برگزیده صنایع پایین دس���تی صنعت نفت موفق به 

دریافت تندیس زرین و لوح تقدیر شد.
علی صادق���ی، مدیرعامل نفت پ���ارس و قهرمان 
صنعت سال 90 در مصاحبه با خبرنگاران، مدیریت 
صحی���ح در هزینه های موثر بر قیمت تمام ش���ده 
محصوالت نفت پارس را مهمترین عامل موفقیت 
ش���رکت در س���ال 90 در عرصه صنعت روانکاوی، 

عنوان کرد. 
هفتمین جشنواره قهرمانان صنعت جمهوری اسالمی 
ایران که در دی ماه برپا شد. همانند سالهای گذشته، 
ب���ه معرفی برترین واحد های پیش���رو در اقتصاد و 
صنعت ای���ران و کارآفرینان برتر در بخش صنعت و 
اقتصاد و قهرمان قهرمانان صنعت ایران پرداخت. این 
جشنواره با هدف فراهم ساختن فرصت های الزم 
برای تعالی فرهنگ کار و کارآفرینی و نکوداش���ت 
منزلت کارآفرینان در کشور، گسترش فرهنگ مشتری 
مداری، ایجاد فضای رقابتی سالم میان بنگاه های 
صنعتی با رویکرد به دستیابی اهداف صنعتی اصل 
44، س���ند چشم انداز جمهوری اس���المی ایران و 
برنامه چهارم توسعه، تالش برای معرفی صنعتگران 
کشور در عملیاتی ساختن مسئولیت اجتماعی خود 
در عرصه کسب و کار و هویت سازی برای صنعت و 

پیشکسوتان عرصه صنعت برگزار می شود

نمایندهسمت

 آقای  غالمحسین نوذری رییس هیات مدیره 
آقای سید ضیاء الدین شجاعی برهان عضو هیات مدیره 

آقای پرویز راحت عضو هیات مدیره 

آقای حمید عبدلی عضو هیات مدیره 
آقای علی صادقیعضو هیات مدیره و مدیر عامل 

غرفه نفت پارس یک ســر کردن باالتــر از همه بود و اولین 
جائیکه ما را به تهیه گزارش ترغیب می کرد اخالق حسنه و 
مردم داری رییس خوب روابط عمومی نفت پارس می بود.
نفــت پارس از نیم قرن پیش در جــاده کرج تهران در جوار 
کاروان ســرای ســنگی چشــم نوازی می کند و سال پیش 
وقتی مجمع ساالنه در کارخانه بود ما هم به یاد جوانی ره 

بدان سپردیم.
مدیرعامــل جــوان و جوانتــر از آن مدیــر روابــط عمومی 
شــرکت پای گریز از ما گرفت چون روز پیش در نمایشــگاه 
این شــرکت روان گردان نامی از تاریخ می دارد و اطالقی 

اسالمی با هم می خوانیم.

 خسرو
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گنجی )که در مسجد سلماسی برگزار می شود( 
شرکت می کند.

ادامه مشی پدر و پدربزرگ
سید یاسر خمینی همچون پدر بزرگش که بنیانگذار 
جمهوری اسالمی است.اعتقاد داد روحانیت نیاید 
نس���بت به مسايل سیاسی روز بی تفاوت باشد و او 
نیز سعی کرده است.در مسايل سیاسی دخالت کند 
عمدتا فعالیت های سیاس���ی وی هنگام انتخابات 
اس���ت. در واقع سید یاسر سعی داشت این پیغام را 
برس���اند که بیت امام خمینی چندان با برخوردهای 
افراطی برخی موافق نیس���ت. س���ید یاسر همچنان 
دوش���ادوش برادر بزرگش س���ید حسن خمینی بر 
همان میثاق واقعی و میراث گرانبهای پدربزرگشان 
ایستاده اند و در پی پاسداری از خط امام در مقابل 

منحرفین ونفوذیان هستند.

سید علی خمینی
س���ید علی خمینی کوچکترین فرزند س���ید احمد 
خمینی و داماد سید جواد شهرستانی است که خود 
داماد آیت الله سیستانی، از مراجع تقلید شیعه است.  
عمده سرشناس���ی وی به دلیل وج���ود تصویری از 
وی با امام در اواخر عمر اوست. کوچکترین یادگار 
حاج احمد خمینی چندی پیش طی مراسمی داماد 
خانواده ایت الله سیستانی از مراجع عظام تقلید شد. 
س���ید علی پس از سید حس���ن و سید یاسر خمینی 

سومین فرزند مرحوم حاج سید احمد خمینی است 
که از وی به یادگار مانده است.
علی کوچولوی امام خمینی

او به دلیل تصاویری که پ���س از ارتحال امام )ره( 
از وی در کن���ار رهب���ر فقی���د جمهوری اس���المی 
منتش���ر ش���د به علی کوچولوی امام در میان مردم 
ش���هرت یافته است. سید علی عالوه بر اینکه علی 
کوچولوی امام خمینی بود. یکی از محبوب ترین 
شخصیت ها در نزد ایشان هم محسوب می شد به 
حدی که امام یک جلد کتاب به وی تقدیم می کند 
و برایش می نویسد: » فارغ از هر دو جهانم به گل 
روی علی« امام خمینی آذر 67 هم در یادداش���تی 
که برکتاب صحیفه س���جادیه و برای نوه خود سید 
علی خمینی- نوشتند سروده زیبایی درباره حضرت 
امیرالمومنین مرقوم کرده اند. متن یادداش���ت امام 

خمینی به شرح زیر است:
بسمه تعالی

»هدیه النمله« 
فارغ از هر دو جهانم به گل روی علی
از خم دوست جوانم به خم موی علی

طی کنم عرصه ملک و ملکوت از پی دوست
یاد آرم به خرابات چو ابروی علی

صحیفه کامله س���جادیه، نمونه کام���ل قرآن صاعد 
اس���ت و از بزرگترین مناجات عرفانی در خلوتگاه 
انس است که دس���ت ما کوتاه از نیل به برکات آن 

است، آن کتابی است که از سرچشمه نورالله نشات 
گرفته و طریقه س���لوک اولیای ب���زرگ و اوصیای 
عظیم الشان را به اصحاب خلوتگاه الهی می آموزد. 
کتاب شریفی است که سبک بیان معارف الهی بیان 

می کند.
این کتاب مقدس چون قرآن کریم سفره الهی است 
که در آن، همه گونه نعمت موجود است و هرکس به 
مقدار اشتهای معنوی خود از آن استفاده می کند. 
این کتاب همچون قرآن الهی ادق معارف غیبی که 
از تجلیات الهی در مل���ک و ملکوت و جبروت و 
الهوت و مافوق آن حاصل می ش���ود در ذهن من 
و تو نیاید و دس���ت طلب���کاران از حقایق آن کوتاه 
اس���ت، به ش���یوه خاص خود قطراتی که از دریای 
بیکران عرفان خود می چشاند و آنان را محو و نابود 

می کند.
پس عدم گردد عدم چون ارغنون

گویدم اناالیه راجعون
پس توای نویسنده محروم از همه معارف و بیخبر از 
کون و مکان، قلم را بشکن و صحیفه را ببند واز حد 
خود که هواهای نفسانی چون تار عنکبوت بر سراسر 
وجودت پیچیده و هر روز و شب افزون می گردد، 
به فضل الیزال الهی پناه ببر »انه ذو رحمه واسعه« 
و من این کتاب بزرگ را به فرزند عزیزم که در چهره 
او نور و نور عل���ی نور می بینم و آن عزیز که یادگار 
احمد و از س���الله پاک ائمه اطهار- علیهم سالله 

3 برادر در »خط امام«
سید یاسر خمینی فرزند سید احمد خمینی و فاطمه طباطبایی سلطانی نوه سید روح الله خمینی، 
بنیانگذار کبیر جمهوری اسالمی ایران است. وی نیز همچون پدر و پدربزرگش در کسوت روحانیت 
درآمده است. البته برخالف پدربزرگ و پدر چندان فرصت نیافته است در فعالیت های سیاسی به 
صورت مستقیم درگیر شود ولی وی در انتخابات ریاست جمهوری دهم نقش افرین بود در کنار 
برادر بزرگش ســید حســن بود و در واقع به نحوی می خواســت »خط امام« را زنده و پویا نگاه 

دارد.
البته ســید یاســر خمینی در زندگی شخصی اش موفق بوده اســت. وی با دختر سید محمد صدر 
ازدواج کرده اســت. که محمد صدر پســرخاله مادر یاسر خمینی است. در کنار زندگی شخصی به 
درس و بحث نیز اهمیت فراوانی می دهد. وی درس رســائل را در خدمت حجت االســالم سید 
عبدالرســول موســوی تهرانی فراگرفت. همچنین در درس خارج اصول حجت االسالم مهدی 

اقتــصـاد و بیمه26
 اردیبهشت 1391



الله – و پرورده دامن پاک مادر عزیزش که س���الله 
پاک ائمه اطهار و از طباطبایی ها که افتخار فرزندی 
حسنین را دارند اهدا کردم و امیدوارم او از علمای 
برجس���ته و فقهای متعه���د و از عرفای مجاهد فی 
س���بیل الله در دو جبهه ظاهر و باطن شود و از این 
کتاب مقدس به طور شایسته بهره مند گردد و پدر پیر 
خود، خمینی را که عمری با هوای نفس و عصیان 
و ناسپاس���ی گذرانده و اکنون با روی س���یاه و کوله 
باری از معصیت ب���دون هیچ امید – مگر به فضل 
خدای رحمان – از این دار و دیار دیگر می رود از 
طلب رحمت و دعایی و بخشش گناهان بر اومنت 
نهد خداوند این قائله را به تو سپردم و از هیچکس 
امیدی ندارد تو خود با عنایات خویش آنان را تحت 

تربیت خویش قرار ده.
به تاریخ شب سه شنبه 22 آذر ماه 1367 سوم جمادی 

االولی سید روح الله مصطفوی خمینی.

یک انشاءااله خبرساز 
با این وجود س���ید علی خمینی گویا همچنان برای 
رسانه ها سوژه جالبی است به شکلی که حتی یک 
انشاءالله وی می تواند بهانه ای شود برای خبرسازی 

؟حاال اصل ماجرای انشاء الله چه بوده است ؟ 
س���ید علی خمینی درباره شرکت در انتخابات چه 
گفته بود س���ایت جماران در یاد داش���تی نوش���ت 
حجت االسالم والمسلمین نخبه از شاگردان حسن 
آق���ا و هم���دم درس علی آقا ماجرای���ی را بر روی 
صفحه ش���خصی خود منتش���ر کرده که خواندنش 
خالی از لطف نیست ایشان نوشته اند روز سه شنبه 
29 آذر بود نزدیک س���اعت 5 من و س���ید محمود 
مش���غول مباحثه بودیم که سید علی اقا در حالی که 
با تلفن گفتگو می کردن���د و مدام اظهار تعجب و 
نفی می کردند وارد اتاق شدند مکالمه که تمام شد 

پرسیدیم حاج اقا خبری است ؟
گفتند تماس گرفتند که از من خبری منتش���ر شده که 
انتخاب���ات را تحریم کرده ام ! هم���ان لحظه روی 
اینترنت رفتیم پس از اندکی جس���تجو معلوم ش���د 
خبری از مصاحبه با حاج سید علی آقا منتشر شده 
اما نه درباره تحریم انتخابات بلکه درباره تشویق به 
حضور پر شور در انتخابات حاال اصل موضوع چه 
بوده اس���ت: دوشنبه سید علی خمینی برای شرکت 
در مراسم ختم مرحوم خلیلی که پدر شهید و شوهر 
خواهر حاج آقا سید محمد خاتمی بودند به تهران 
رفتند در ورودی مس���جد با جمع���ی از خبرنگاران 
مواجه می شوند که از ایشان تقاضای انجام مصاحبه 
داش���تند اما س���ید علی آقا با بی���ان اینکه حوصله 
مصاحبه ندارد از انجام تقاض���ای آنان خودداری 
می کنند و در حالی که با آقای جواد اطاعت مشغول 
س���خن گفتن بودند به سمت صحن مسجد حرکت 
می کنند خبرنگاران که تالششان برای مصاحبه با 
سید علی آقا بی نتیجه مدانده بود از ورود به صحن 
مس���جد خود داری می کنند مگ���ر خانمی که به 
حسب ظاهر خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان بوده 
آن خانم مصرانه به دنبال سید علی آقا وارد صحن 
مسجد می شوند و مدام از ایشان سوال می کردند 

و می پرسیده که نظر شما در باره انتخابات مجلس 
چیست؟ سید علی آقا سکوت می کند وهمچنین به 
راهش ادامه می دهد خبرنگار دوباره می پرسد آیا 
باشکوه برگزار می شود ؟ سید علی آقا این بار نیز با 
سکوت و لبخند از پاسخ دادن خودداری می کنند 
خبرن���گار دوباره می پرس���ند چ���را مصاحبه نمی 
کنید ؟ س���وال من درباره انتخابات است انشاءالله 
که پرش���ور و بامشارکت مردم برگزار می شود! سید 
علی آقا در حالیکه با جمعی از حاضرین در محوطه 
مسجد مشغول احوال پرس���ی بوده و مسیرش را به 
سمت داخل مسجد ادامه می داده پاسخ می دهد 
انش���اء الله و همین یک جمله می شود منشاء متن 
خبری که اول از همه به گزارش خبرگزاری باش���گاه 
خبرنگاری جوانان منتشر شد و پس از آن تابناک، 
جهان، رجاء، مش���رق خبر آنالین و... آن را باز نشر 
کردند. سید علی خمینی همچون پدر بزرگش دید 
گاهی انقالبی و نو و جدید به نقش روحانیت دارد 
و با انتقاد از دخالت روحانیت در کوچکترین مسايل 
مردم نسبت به عوام زدگی قشر روحانی هشدار داده 
است نوه امام راحل خاطر نشان کرد آرمان های امام 
برخاسته مکتب تشیع و اسالم ناب محمدی است 
و دقیقاً به همین علت اس���ت که هراس دشمنان از 
افراد نیس���ت بلکه از اس���الم و روح آزادگی و ظلم 
ستیزی اسالم هراس دارد سید علی خمینی با بیان 
اینکه حضور روحانیون در بطن جامعه نباید به عوام 
زدگی آنان منجر شود اظهار داشت نگاه اسالم به 

روحانیون این است که گوشه گیر نباشند و بین مردم 
باش���ند و البته عوام زده هم نباشند بر همین اساس 
است که مشاهده می ش���ود دشمنان به روحانی که 
گوشه گیر و به دور از جامعه است کاری ندارند بلکه 
تهمت ها و دشمنی های خود را به سمت روحانی 
نش���انه می روند که در دل مردم و همراه آنان است 
وی افزود اما بس���یاری هستند که دچار عوام زدگی 
می شوند احس���اس می کنند اگر حرفی را بزنند و 
عوام الناس خوشش نیاید. مقبولیت او در میان عوام 
پایی���ن می آید پس حقایق را نمی گویند و به جای 
اینکه با سنت های غلط اجتماعی مقابله کنند پس 
به خاطر پسند مردم سکوت می کنند این همان عوام 
زدگی روحانیت است سید علی خمینی با اشاره به 
اینکه ما در دنیای متفاوتی زندگی می کنیم که لحظه 
به لحظه در حال تغییر اس���ت اما اینکه شیعه مانده 
و پویای���ی خود را حفظ کرده و علت همین اجتهاد 
است گفت ما نباید در اجتماع بر حرف گذشتگان 

بسنده کنیم و برگذشته بمانیم.
به نظر می رسد سید حسن و سید یاسر و سید علی 
این س���ه سید حسینی و فاطمی گام در راه پر فراز و 
نش���یبی گذاشتند در شرایطی که در هر سو یادگاران 
امام خمینی آماج حمالت هستند بزرگترین یادگار 
آن پیر فرزانه که همانا خط امام و منش سیاس���ی و 
اجتماعی وی است مورد هجوم بی امان قرار گرفته 
است. و این س���ه برادر به خود الزم می داند که از 

میراث پدر بزرگشان دفاع کنند.

27 اقتــصـاد و بیمه
 اردیبهشت 1391



س(
( 

ی
ین

خم
م 

ما
ا

ه(
)ر
ی 

قف
 ث

جه
دی

من 
خا

ی
دک

کو
ر 

 د
ت

فو

فه
طی

ل

ی
ای

طب
با

 ط
مه

اط
ف

مد
اح

د 
سی

ی
دک

کو
ر 

 د
ت

فو

ده
عی

س

ی
رد

وج
بر

د 
مو

مح

را
ه

ز

رد
ی ف

راب
اع

ن 
س

 ح
مد

مح

ده
ری

ف

ی
اق

شر
ن ا

دی
ب ال

ها
ش

قه
دی

ص

ی
دک

کو
ر 

 د
ت

فو

ی
عل

د 
سی

ی
ئر

حا
ه 

وم
ص

مع

ی
طف

ص
 م

ید
س

ی
ان

جو
خن

د 
حم

م

م
ری

م

ی
کن

ی ر
سو

مو
ت 

دا
سا

ه 
طم

فا
ی

ان
ست

هر
ش

ما 
شی

ی
ای

طب
با

 ط
ی

ض
رت

د م
سی

ی
مد

 ح
یر

 م
یال

ه ل
ید

س

ی
ای

طب
با

 ط
ن

سی
حل

دا
عب

د 
سی

ی
ض

رت
م

ی
عل

د 
سی

ته
ش

فر
یح

س
م

ی
یل

ل

ی
ئف

خا
ه 

وم
ص

مع

ن
سی

 ح
ید

س

ی
بر

قن
م 

ها
ال

ده
زا

ب 
طال

ه 
ضی

مر

م
ری

م

در
ص

را 
حو

ی
تق

د 
حم

م
ن

دی
دال

ما
 ع

ید
س

هلل
ح ا

رو

ضا
 ر

ید
س

ی
لو

 ع
ره

ها
ب

ی
ان

وح
 ر

م
اظ

 ک
ید

س

ی
عل

سه
فی

ن

ی
دک

کو
ر 

 د
ت

فو

به
بو

مح

ی
مد

اح
ن 

دی
 ال

ف
سی

ی
مت

خا
ضا 

د ر
حم

د م
سی

ضا
 ر

ی
عل

ی
ه

شا
ه 

نج
 پ

الد
می

د 
حم

م

ی
از

خر
ضا 

 ر
ی

عل

ی
رد

نو
بج

ی 
سو

مو
ه 

طم
فا

فه
اط

ع

را
ه

ز

ی
هد

ه 
ید

س

ما
عی

 ن
ده

سی

مه
اط

 ف
ده

سی
ی

عل
د 

سی

ن
س

 ح
ید

س

ی
هان

صف
ی ا

هر
طا

د 
حم

 م
ید

س

مه
عی

ن
ی

عل
د 

سی
ت

دا
سا

س 
رگ

ن

ف
س

یو

ی
هد

 م
ید

س

ود
حم

 م
ید

س

ن
سی

 ح
ید

س

ت
دا

سا
ه 

شت
فر

ی
ضح

ه 
ید

س

ن
سی

یا
ن

سی
 ح

ید
س

ن
می

یا
بن

د 
حم

م

ت
دا

سا
را 

ه
ز

مد
مح

د 
سی

مد
اح

د 
سی

نا
آت

س(
ی)

ین
خم

م 
ما

ه ا
اد

نو
خا

اقتــصـاد و بیمه28
 اردیبهشت 1391



تاریخچه
شرکت ملی سرب و روی ایران در تاریخ 1360/09/24 
تحت ش���ماره 940 بصورت شرکت سهامی خاص 
در اداره ثبت ش���رکتها و مالکیت صنعتی زنجان به 
ثبت رسیده و در تاریخ 1370/5/26 بهره برداری از 
کارخانه تولید سرب آغاز و عملیات اجرائی کارخانه 
تولی���د روی با ظرفیت 15 هزار تن در س���ال نیز از 
مرداد ماه 1375 ش���روع که در تاریخ 1378/4/25 
به بهره برداری رسید. شرکت در تاریخ 1379/2/31 
به س���هامی عام تبدیل و در تاریخ 1379/10/12 در 
س���ازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته ش���ده 
اس���ت. مرکز اصلی ش���رکت در زنجان، کیلومتر 12 
جاده قدیم زنجان- تهران می باشد. ضمنا با توجه 
به ترکیب سهامداران شرکت ملی سرب و روی ایران 
از جمله شرکتهای فرعی شرکت توسعه معادن روی 

ایران محسوب می شود.
موضوع شرکت

موضوع شرکت طبق ماده 2 اساسنامه شامل:
الف- موضوعات اصلی:

تولی���د ش���مش س���رب و روی، ان���واع آلیاژها و 
محصوالت جنبی مربوطه، ایج���اد و بهره برداری 
از کارخانجات تولید و تصفی���ه فلزات غیرآهنی و 

محصوالت فرعی و جانبی و وابسته به آنها.
اکتشاف، استخراج، بهره برداری از معادن و پرعیار 

کردن انواع سنگها
توزیع، فروش، صادرات انواع محصوالت، واردات 
م���واد اولیه، ماش���ین آالت و تجهی���زات مرتبط با 

فعالیت شرکت.
ب- موضوعات فرعی:

انجام خدمات تولیدی ومعامالت مالی، بازرگانی و 
صنعتی در داخل و خارج از کشور که بطور مستقیم 
و یا غیرمستقیم با تمام هر یک از موضوعات فوق 

مربوط می باشد.
تاسیس شرکتهای جدید و یا سرمایه گذاری در سایر 

شرکتها در زمینه موضوع شرکت. 

سرمایه 
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 600میلیون ریال 
منقسم به س���هام 10/000 ریالی با نام تمام پرداخت 
ش���ده بود که طی چند مرحله افزایش تا پایان سال 
قبل به مبلغ 92 میلیارد ریال بالغ گردیده اس���ت. در 
سال جاری براس���اس مصوبه مجمع عمومی فوق 
العاده م���ورخ 1389/12/24 و صورتجلس���ه هیات 
مدیره مورخ 1390/1/16 سرمایه شرکت به مبلغ 322 
میلیارد ریال )منقسم به سهام 1/000 ریالی با نام تمام 
پرداخت شده ( از محل مطالبات حال شده و آورده 
نقدی س���هامداران افزایش یافته ومراتب افزایش 
سرمایه در تاریخ 1390/10/10 در اداره ثبت زنجان به 

ثبت رسیده است. 

اندوخته قانونی
طبق مفاد مواد 140 و 238 اصالحیه قانون تجارت 
و ماده 72 اساس���نامه ف مبلغ 9/200 میلیون ریال از 
محل سود قابل تخصیص در سنوات قبل به اندوخته 
قانونی منتقل ش���ده است به موجب مفاد مواد یاد 
ش���ده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به 10 درصد 
سرمایه شرکت، انتقال 5% از سود خالص به اندوخته 
قانونی الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به 
سرمایه نیست و جز در هنگام انحالل شرکت قابل 

تقسیم به سهامداران نمی باشد. 

کارخانه سرب 
کارخانه سرب این شرکت با ظرفیت اسمی 40/000 تن 
در س���ال 1371 با تکنولوژی شرکت مانسمان دماک 
آلمان و دانش فنی شرکت بولیدن سوئد به بهره برداری 

رسیده است.
 30 درصد هزینه های اجرایی این پروژه صرف نصب 
تجهیزات حفاظت محیط زیست شده است بطوریکه 
کلیه آب مصرفی در سیستم و گازهای خروجی از کوزه 

در واحد تصفیه آب و گاز کاماًل تصفیه می گردد.
کنستانتره س���رب از طریق نوار نقاله وارد خشک کن 

گردیده تا رطوبت آن به زیر دو درصد برسد سپس به 
س���یلوهای شارژ انتقال و از آنجا با برنامه مشخص به 

کوزه کالدو
 )TOP  BLOWN  ROTARY  CONVERTOR(
در ذوب  عملی���ات  همزم���ان  می ش���ود  ش���ارژ 

 )دم���ای C1200 ( انجام گیرد که پس از آماده ش���دن، 
مذاب توس���ط پاتیل های سرب جهت تصفیه نهایی 
ب���ه واحد ریفایتری انتقال می یابد تا عملیات تصفیه 
جهت حذف عناصر موجود در سرب مانند آرسنیک، 
آنتیموان، مس، نقره، روی و غیره... انجام گیرد و سرب 
نرم ب���ا درجه خلوص 99/99 درصد توس���ط پمپ به 
واحد ریخته گری انتقال و پس از ریخته گری ش���مش 
سرب توسط دستگاه، بسته بندی و برای فروش آماده 

می گردد.

کارخانه روی
کارخانه روی این شرکت با ظرفیت 15000 تن در سال با 
استفاده از دانش فنی و تجهیزات داخلی احداث شده 
و در شهریور 1378 به بهره برداری رسیده است در این 
کارخانه شمش روی از نوع H.G و با درجه خلوص 
باالتر از 99/95 درصد تولید می شود. روی در شرکت 
ملی سرب و روی ایران به روش هیدرومتالورژی تولید 
می ش���ود در این روش کانی خرد شده را توسط اسید 
سولفوریک حل کرده و پس از جداسازی ناخالصیهای 
فلزی و غیرفلزی، توسط جریان برق مستقیم در واحد 
الکترولیز فلز روی بر روی کاتدهای الومینیمی می نشیند 
و در پریودهای زمانی 24 ساعته ورقه کنی شده و داخل 

کوره ذوب شارژ و به شمش تبدیل می شود.
فلز روی بحالت خالص، نقره فام و درخش���نده است. 
س���طح این فلز در هوای مرطوب بوس���یله پوش���ش 
خاکس���تری رنگ پوشیده می شود که مابقی فلز را از 
اکسید شدن محفوظ نگه می دارد. روی فلزی است 
س���خت و ش���کننده که در C 120-100 قابلیت چکش 

خواری ومفتول شدن پیدا می کند.  

مجمع س���االنه شرکت ملی س���رب روی ایران با ریاست جناب آقای فروزنده 
درحضور 86/12 درصد س���هامدار در تاالر تالش تهران برگزار ش���د مجمع با 
تصویب صورتهای مالی و س���ایر دستورجلسه بکار خود پایان داد. سرب روی 

این شرکت کانی با مدیرعامل فرهیخته خود و تیم تالشگر حرفهایی بسیار برای 
گفتن می دارد و ما شاهد آن بودیم انشاءا...

شــرکت ملــی ســرب و روی ایــران بــا مدیرعامــل 
فرهیخته خود خوش درخشید

رئیس- غیرموظف  به نمایندگی آقای امیر خرمی شاد   شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران )سهامی عام(  
نایب رئیس- غیرموظف به نمایندگی آقای حمید محمدیون   شرکت توسعه معادن روی ایران )سهامی عام(  

عضو موظف به نمایندگی آقای محمود معمارنژادیان  شرکت کالسیمین )سهامی عام(   
غیرموظف به نمایندگی آقای سیروس میانجی   شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی )سهامی خاص( 
غیرموظف به نمایندگی آقای محمود رهنما   شرکت آلیاژ گستر قشم )سهامی خاص(  
مدیرعامل مهندس پرویز خسروشاهی        

سمتاعضاء هیات مدیرهنماینده

 خسرو
 امیرحسینی
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تاریخچه شرکت
شرکت فنرسازی خاور )سهامی عام( در سال 1356 
به عنوان یکی از کارخانجات شرکت ایران خودرو 
دیزل )س���هامی عام( خاور سابق تاسیس شده و با 
ظرفیت اسمی سه هزار تن در سال برای یک شیفت 
کاری از س���ال 1360 مورد بهره ب���رداری قرار گرفته 

است.
پروانه تاس���یس شرکت فنرس���ازی خاور به شماره 
29837 در تاریخ 1362/08/03 و پروانه بهره برداری 
مربوط به ش���ماره 71097-6 در تاریخ 1364/09/23 
دریافت شده است و متعاقبا در سال 1365 ظرفیت 
اسمی کارخانه از سه هزار تن در یک شیفت کاری 
به شش هزار تن برای دو شیفت کاری افزایش یافته 
است. هدف اولیه از احداث کارخانه فنرسازی تأمین 
انواع فنرهای تخت مورد نیاز کامیونهای بنزتولیدی 
گروه صنعتی خاور و بازار یدکی خودروهای مورد 
نظر ب���وده و با اختصاص تمام ت���وان فنی و تولید 
کارخانه فنرسازی خاور به س���اخت فنرهای بنز و 
فعالیت در چارچوب تولیدات شرکت ایران خودرو 
دیزل همت گماشته و با رشد فعالیتهای آن شرکت، 
رشد با کاهش فعالیت آن شرکت، فعالیت فنرسازی 

نیز کاهش یافته است.
کارخانه فنرسازی خاور در س���ال 1370 به شرکت 
فنرسازی خاور)سهامی خاص( تغییر و شرکت ایران 

خودرو دیزل با مالکیت 100 درصد آن بعنوان یکی 
از مش���تریان این ش���رکت تبدیل گردید. با توجه به 
روند روبه رشد این ش���رکت و گسترش آن در آینده 
براساس طرحهای در دس���ت اقدام در سال 1375 
از لحاظ ش���خصیت حقوقی به شرکت سهامی عام 
تغییر ماهیت داده ودر اسفند ماه 1375 در سازمان 
بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته ش���ده اس���ت. 
شرکت سهامی عام فنرسازی خاور در راستای نیل به 
اهداف استراتژیک از پیش تعیین شده و برای ورود 
به بازارهای بین المللی، ایجاد تنوع در محصوالت 
تولیدی را در برنامه های خود پیش بینی کرده و از 
س���ال 77 به طور اساسی شروع به اخذ مجوزهای 
مربوط���ه از مراجع قانونی اقدام و با انجام عملیات 
اجرائی در س���الهای 78 لغایت 80 اقدام به ایجاد 

خطهای تولیدی مشروحه ذیل نموده است:
خط تولید انواع میل تعادل و میل پیچش 

با ظرفیت اسمی 2000 تن در دو شیفت کاری
با ظرفیت اسمی 2500 تن  خط تولید انواع فنر لول 

در دو شیفت کاری
خط تولید انواع پابن���د فنری راه آهن )کلیپس( با 

ظرفیت اسمی 700 تن در دو شیفت کاری 
همچنین در جهت توسعه سالن قدیم نسبت به ایجاد 
خط تولی���د فنرهای پارابولیک با ظرفیت اس���می 
2000 ت���ن در دوش���یفت کاری اقدام نموده اس���ت 
که موجب افزایش ظرفیت تولید کارخانه فنر تخت 
گردیده اس���ت. با عنایت به مطالب مشروحه فوق 
کلیه سالنهای شرکت فنرس���ازی خاور در زمینی به 
مساحت 78/000 متر مربع با تاسیسات مشروحه ذیل 
بنام ش���رکت فنرسازی خاور )سهامی عام( در حال 

فعالیت می باشد. 
موضوع فعالیت طبق اساسنامه شرکت:

الف- ساخت یا خرید و فروش انواع فنر
ب- ساخت یا تکمیل و فروش انواع قطعات یدکی 

کامیون
ج- اقدام به خرید و ساخت و واردات هر نوع مواد 
اولیه و لوازم و دستگاهها و ماشین آالت مورد نیاز.

د- بطور کلی ش���رکت می تواند به کلیه عملیات یا 
مبادالت مالی و تجاری و صنعتی که به طور مستقیم 
یا غیر مس���تقیم به تمام یا هری���ک از موضوعات 
مشروحه در فوق مربوط باش���د در داخل یا خارج 

کشور مبادرت نماید.
فعالیت های عمده شرکت در حال حاضر:

تولید انواع فنرهای لول و فنرهای تخت خودروهای 
سنگین، نیمه سنگین، سبک، انواع موجگیر )میل 
تع���ادل( مورد نی���از را جهت سیس���تمهای تعلیق 
خودروهای سبک و سنگین و محصوالت مورد نیاز 
صنایع ریلی کشور، جزء فعالیتهای اصلی این شرکت 

می باشد.

فعالیت شرکت در سال 1390
تولید:

این ش���رکت در سال مورد گزارش به منظور رفع نیاز 
کارخانجات خودروس���ازی و تأمین قطعات یدکی 
ب���ازار مصرف، ب���ا تولید بی���ش از 12000 تن انواع 
فنره���ای تخت و پارابولیک، فن���ر لول، میل تعادل 
و میل پیچش توانسته اس���ت به بیش از 90 درصد 

ظرفیت اسمی خود دست یابد.
همچنین با توجه به سیاس���ت های کلی ش���رکت، 
تولیدات این شرکت متناسب با سفارشات مشتریان 
خودروس���از و همچنین نیاز ب���ازار یدکی صورت 

می پذیرد.
امور بازرگانی شرکت

1-خرید
درسال مورد گزارش معادل 205/151 تن مواد اولیه از 
منابع داخلی و خارجی خریداری شده است که در 
بخش داخلی منابع اصلی شرکت فوالد آلیاژی ایران 
)یزد( و در بخش خارجی با توجه به شرایط رقابتی 
و مشکالت گشایش اعتبارات اسنادی از کشورها و 
منابع مختلف و به روشهای مختلف خرید صورت 

گرفته است.

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رییس هیات مدیرهرضا شیخینماینده شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو
مدیر عامل و عضو هیات مدیرهمجید افرانماینده خدمات بیمه ای  ایران خودرو

نایب رییس هیات مدیرهمحسن نوروزی موحد  نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

عضو هیات مدیرهمحمود مشفقینماینده شرکت ریخته گری ایران خودرو
عضو هیات مدیرهاسماعیل سعیدینماینده  شرکت فنر کاوه ایرانیان

فنرسازی خاور به مجمع خوش نشست
مهندس مجیدافرا از جمله مدیرانی اس���ت که محبوبیت و معروفیتش در صنعت 
از عملگرائی رشد یافته و آنچه در کارنامه کاری او در خاور می بینیم از آن رساله 
اس���ت. شرکت فنرس���ازی خاور به هر دلیل ممکنه در چند ساله اخیر نتوانسته در 
حد نام کیفیت کاریش در تابلو نشیند. فراز فرود شرکت نه از محصول است نه از 
مشتریش بلکه خورده دخالت هایی که نشده یا نتوانسته جمع و جور کند. امسال 
به جمع مجمع نشینان رفتیم درصدر آن جناب مهندس رضا شیخی مرد گرم و سرد 

چشیده صنعت خودرو را دیدیم. گروه همگون و هم دل و آشنا بودند.
جنابان نوروزی موحد، محمود خان مشفقی و حاج اسماعیل سعیدی بیالن کاری 
و حساب کتاب در دست با کفایت جناب مشوق که در امور مالی موی از ماست 

می کشد با هم به عملکرد ساالنه خوب می نگریم.

 خسرو
 امیرحسینی
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پتروشیمی شــازند نگینی در انگشتری 
نمایشگاه نفت گاز

مهندس محمدی بوساری در یکی دو سال گذشته که دست اهریمنان از آستین 
بیرون شده و کشور اسالمی ایران را به تحریم کشیده اند بخصوص در بنزین پای 
بمیدان گذارد و بانگ برآورد که منم زاده ایران زمین منم فرزند راستین کشور و 
غبار تحریم را برروی ایران نخواهید دید عالوه بر تولید بر نیاز کشور راه صادرات 
هم به گشایم و چنین کرد که دیدیم و دیدند. بوساری در فرهنگ فعل خواستن 
رش���د کرده وهمواره بودن را به صحنه کش���یده و در نمایشگاه در حضور صدها 
ش���رکت داخلی و خارجی مهر تائید بر آن زدندکه آری پتروشیمی شازند نگینی 

شد در انگشتری نمایشگاه نفت گاز کشور.

تاریخچه  
مجتمع پتروش���یمی ش���ازند یک���ی از طرحهای 
زیربنایی و مهم کش���ور می باش���د که در راستای 
سیاس���تهای کلی توس���عه صنایع پتروشیمی و با 
اه���داف تأمین نی���از داخلی کش���ور و صادرات 

ایجاد و به بهره برداری رسیده است.
این طرح در سال 1363 به تصویب رسید و پس 
از ط���ی مراحل طراحی، مهندس���ی و نصب، فاز 
اول آن در س���ال 1372 در مدار تولید قرار گرفت. 
در ادامه کار به منظور بهبود مستمر و تولید بیشتر 
و متن���وع تر، واحدهای دیگ���ر مجتمع تکمیل و 
واحد اتوکسیالت بعنوان آخرین واحد مجتمع در 
سال 82 راه اندازی و در مدار تولید قرار گرفت.

از س���ال 1379 همزمان با تکمیل واحدها، طرح 
توس���عه مجتمع نیز ب���ا هدف افزای���ش ظرفیت 
واحدها به تصویب رس���ید که فاز اول آن در مهر 
ماه 1384 و عملیات اجرایی فاز دوم در تابستان 
سال1386 به انجام رس���ید. ظرفیت کامل تولید 
این مجتمع پس از انجام طرح توسعه 1.469.000 

تن در سال می باشد.
نوع شرکت :

ش���رکت پتروشیمی ش���ازند از نوع  سهامی عام 
می باشد.

موضوع فعالیت شرکت :
ب���ا توجه به ماده 2 اساس���نامه موض���وع فعالیت 

شرکت عبارت است از :

   اح���داث مجتم���ع پتروش���یمی بمنظ���ور 
فعالیت در برخی رش���ته های پتروش���یمی و 
ش���یمیائی و صنایع وابسته به آن،تهیه و تولید 
انواع م���واد و فرآورده های پتروش���یمی از 
قبیل پلی اتیلن،پلی پروپیل���ن، بوتادین، پلی 
بوتادین،اسید اس���تیک،وینیل استات،اکسید 
اتیلن و اتیلن  گالیکول ها،دو اتیل هگزانول 

و بوتانلها،بوتاکلر/ آالکلر،اتانل آمین ها.
  تش���کیل ان���واع ش���رکتها ویا مش���ارکت 

)حقوقی یا مدنی(با شرکتها. 
  مب���ادرت ب���ه خری���د و ف���روش ام���وال 

ومعامالت بازرگانی داخلی وخارجی.
  اس���تفاده از تس���هیالت مال���ی واعتباری 

بانکها وموسسات اعتباری.
  خرید و فروش س���هام ش���رکتهای تولیدی 

و خدماتی.
  خرید و فروش اوراق بهادار.

  انج���ام عملی���ات خدماتی،مالی،اعتباری 
وبازرگانی در حدود موضوع شرکت.

  اخ���ذ نمایندگی،ایج���اد ش���عبه و اعط���اء 
نمایندگی در داخل و خارج از کشور.

  انج���ام کلیه عملیاتی که بطور مس���تقیم ویا 
غیر مس���تقیم برای تحقق اهداف شرکت الزم 
و مفی���د بوده ویا  در جه���ت اجرای موضوع 

شرکت ضرورت داشته باشد.

دســتاوردهای مهم  شرکت پتروشیمی شازند 
در سال های گذشته:

   کس���ب لوح تقدی���ر و تندیس از س���وی 
ریاس���ت محترم جمهوری بعنوان صادر کننده 

نمونه کشوردر سال 1386
   دریاف���ت لوح تقدی���ر و تندیس افتخار از 

جشنواره تولید ملی کشور.
  حفظ مقام بهترین ش���رکت پتروش���یمی در 

زمینه ایمنی.
   ثب���ت اختراع تولید پلی پروپیلن ش���فاف 
بخ���ش  در  پروپیل���ن  رن���دوم کوپلیم���ر  از 
پلیمریزاس���یون و اکس���تروژن، ویژه مصارف 
و  تزریقی،کشش���ی  و  تزریقی،ترموفرمین���گ 

بادی.
  تولید صنعتی پارافین کلره %52

  اجرای پروژه ردیابی محصوالت با کمک 
تکنولوژی بارکدینگ در بخش بسته بندی و 

اجرای فاز بارگیری بصورت آزمایشی.
 Revamping 2 انجام موفقیت آمیز فاز  
در واحدهای تولیدی و متعاقبًا به بهره برداری 
رس���انیدن این واحدها با وجود شرایط بسیار 
سخت زمستان و س���رمای بیش از حد منطقه 

ش���ازند با دمای 33- درجه س���انتیگراد و 
بدون هیچگونه حادثه.

  دارن���ده ل���وح تقدیر صنعت س���بز ایران 
از س���ازمان حفاظت محیط زیس���ت بخاطر 

احداث بالغ بر 197 هکتار فضای سبز
  تولی���د کنن���ده محصوالت اس���تراتژیک 
ش���یمیایی،پلیمری الستیک و پالستیک در 

کشور
  دارنده گواهینام���ه نظام مدیریت کیفیت

NO: 88023-1 ISO 9001 از سال 1377

  دارن���ده گواهینامه نظام مدیریت زیس���ت 
محیطی NO : IR 99/945/1061 ISO 14001 از 

سال 1378
  دارنده رتبه سوم تحقیقات در سیزدهمین 
جش���نواره خوارزم���ی به دلی���ل جایگزینی 

حالل مضر بنزن با تولوئن
در  تحقیق���ات  س���وم  رتب���ه  دارن���ده    
چهاردهمین جشنواره خوارزمی بدلیل تولید 

مستقیم CAC از کلریناسیون اسید استیک
  مجتم���ع نمونه در تحقیق و توس���عه در 

مجموعه صنایع پتروشیمی درسال 1378
  تأمی���ن نیروه���ای متخص���ص و کارآمد 
در س���طح مدیریت ش���رکتهای تابعه صنایع 
پتروش���یمی از جمل���ه مدی���ران طرحه���ای 
بازرسان  مارون،امیرکبیر،پویش،اسپک،جم، 

فنی،رجال، اروند،ایالم و برزویه نوری
  تولی���د محصوالت متن���وع و توانائی در 
برنامه ریزی تولید با گریدهای گوناگون در 

شرایط مختلف
  کس���ب مقام ص���ادر کننده نمونه کش���ور 
از سوی س���ازمان توس���عه تجارت ایران و 
دریافت لوح تقدیر از مقام محترم ریاس���ت 

جمهوری درسال 1385
  اخ���ذ تندیس و لوح تقدیر از جش���نواره 

تولید ملی درسال 1385
  کس���ب مقام س���وم توس���عه در جشنواره 

خوارزمی در سال 1385
  ق���رار گرفتن در ردیف ش���رکت های برتر 
بورس از نظر ش���فافیت اطالعات و اطالع 

رسانی در سال 1385

 خسرو
 امیرحسینی

31 اقتــصـاد و بیمه
 اردیبهشت 1391



مهن���دس عبدالمجید نیکن���ام مدیرعامل فرهیخته 
سیمان نی ریز با دست پر به مجمع ساالنه نشست 
به راستی عملکرد مدیریتی که بتواند بروز حساب 
خن���ده به چهره س���هامداران برس���اند در این روز 

روزگار کاریست کارستان.
مجمع س���االنه شرکت س���یمان نی ریز در حضور 
97/95 درص���د س���هامدار در تاالر هتل س���یمرغ 
تهران به ریاس���ت جن���اب توکل مرد س���رد و گرم 
چش���یده صنعت سیمان و کارش���ناس زبده مالی و 
دو ناظر س���رکار خانم مهندس س���ماواتی و جناب 
اس���ماعیلی با دبیری جناب مهن���دس عبدالمجید 

نیکنام مدیرعامل فرهیخته برگزار شد. 

رییس هیات مدیره آقای بهنام خوشکالم   
نایب رییس هیات مدیره آقای سید مرتضی شرافت  

مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای عبدالمجید نیکنام  
عضو هیات مدیره آقای سید احمد نصیری  
عضو هیات مدیره آقای علیرضا بستانیان          

این است خدمت 
حسابها شفاف سود خوب و 

چهره خندان سهامدار
 

سمتنماینده

مجم���ع ب���ا تصویب صورته���ای مالی و س���ایر 
دستورات جلسه و تقس���یم سود و تقدیر و تشکر 
از زحمات کارکنان تالش���گر بخصوص مدیریت 
مالی که توانس���ته حس���ابهای شفاف و بدون بند 
حس���ابرس و بازرس قانونی ارایه کند بکار خود 
پایان داد. جناب توکل مدیر ارشد شرکت فارس 
خوزس���تان بخوبی جلس���ه مجمع را هدایت کرد 
عالوه بر روش���ن گری ها و پاس داشت، خدمت 
صادقانه تیم مدیریت و کارکنان پر تالش ش���رکت 
سیمان نی ریز تحسین همکاران را در پی داشت 
که س���هامداران در پایان جلس���ه می گفتند این 

است خدمت.

حس���ابها ش���فاف، س���ود خوب و چهره خندان 
سهامدار. 

تاریخچه سیمان سفید نی ریز )سهامی عام(
س���یمان س���فید نی ریز در تاری���خ 66/12/15 13 
تحت عنوان شرکت سهامی خاص سیمان سفید 
نی ریز به ثبت رسید. و در شهریور سال 1375 به 

بهره برداری رسید.
این ش���رکت در تاریخ 1382/10/27 به ش���رکت 
س���هامی عام تبدیل و در تاریخ 1384/3/31 در 
سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیرش 

قرار گرفته است.
س���هامداران عمده عبارتند از : ش���رکت سیمان 

فارس و خوزس���تان 59% و سرمایه گذاری غدیر 
حدود 39% و سایر %2

تکنولوژی کارخانه : نیهون ژاپن 

فعالیت اصلی شرکت :
تولید انواع سیمان س���فید و سیمان خاکستری، 
و س���یما ن های رنگی که در ح���ال حاضر تولید 

کارخانه منحصرا« سیمان سفید پرتلند میباشد.
ظرفی���ت کارخان���ه : ظرفی���ت اس���می و واقعی 

کارخانه 500 تن در روز میباشد 

 خسرو
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نظارت بر بازار بخش����ی از وظای����ف حکومت ها 
بوده اس����ت که برای آنها عناوینی چون محتسب را 
در تاریخ و ادبیات کش����ورمان می خوانیم و وظایف 
اصلی اکثر محتس����ب ها نظارت بر اجرای درست 
قواعد شرعی، اجتماعی مسلمانان واهل مقررات و 
نیز حفظ مصالح عمومی جامعه شهری بوده و حتی 
رس����یدگی و نظارت به وظایف شهری، شهرداری و 

دادستانی نیز در اختیار محتسب ها بوده است.
درصدر اس����الم نی����ز گرچ����ه از اصطالحاتی چون 
محتسب نامی به میان نیامده است اما عواملی »چون 
عامل الس����وق« یا »صاحب الس����وق« بوده اند که 
ظاهرا عهده دار وظایف محتسب ها در گوشه هایی 
از بازار که تحت عنوان »س����وق« شناخته می شده 
اس����ت، بوده اند و این وضع در بازارهای کشورهای 

عربی نیز رایج بوده است.
پیامبر اکرم )ص( نیز پس از فتح مکه سعدبن سعید 
بن العاص را مسوول نظارت بر بازار مکه و عمربن 
خطاب را مسوول نظارت بر بازار مدینه کرد و عمر 
به هنگام خالفت نیز تازیانه در دس����ت، در بازارها 
می گشت و به وضع بازاریان رسیدگی و گاه بین آنان 
داوری می کرد و بر اخذ حق و اعطای آن سفارش 

می کرد.

کنترل چی های بازار تاریخ

نام افرادی که در روزگار امویان بر بازارها سرپرستی 
داش����ته اند در مراجع آمده اس����ت. از اهم وظایف 
این افراد، رس����یدگی به اوزان و پیمانه ها، گردآوری 
مالیات ها و گاه داوری میان پیشه وران بود. از پایان 
نیمه اول قرن دوم هجری و زمان حکومت منصور، 
دومین خلیفه عباس����ی، در مراجع اش����اراتی به امور 
حس����به در بازارها دیده می ش����ود ولی مسلم است 
که نزدیک به روزگار خالفت مامون، »محتس����ب« 

ج����ای »عامل الس����وق« را گرفته اس����ت که میدان 
عمل صاحب یا عامل السوق تنها بازار بوده است. 
درصورتی که محتس����ب، که اغل����ب او را کارگزاران 
قاضی شهر و منتخب و منصوب او دانسته اند، مانند 
وی عضو حکومت و از روحانیون بوده و اختیارات 

وسیعی داشته است.
او برخ����الف قاض����ی که تنها در صورت ش����کایت 
و ط����رح دعوی به تحقی����ق و داوری و صدور حکم 
می پرداخت و نیز برخالف شرطه که تنها به هنگام 
ضرورت و نیاز به نیروی حکومتی به میدان می آمد، 
ماموری رس����می بود که به مح����ض دیدن تخلف، 

دست به کار می شد و منتظر شکایت نمی ماند.
ماموریت محتسب دارای جنبه های دینی، اجتماعی 
و اقتصادی بود و محتس����بان غالبا با شهامت عمل 
می کرده اند. مواردی نقل شده است که محتسب با 
شجاعت تمام قاضیان و حاکمان شرع و دولتمردان 
را به مناسبت رفتار خالف شریعت آنها را مالمت و 
مجتهدانی را که تعلیمانت آنها مطابق اجتماع نبوده، 
رسوا کرده است. قلمرو وظایف محتسب همه جای 
شهر و بازار میدان عمل واقعی و موثر او بود و در آن 
بزرگ و مختار تلقی می شد و وظیفه داشت ضمن 
مراقبت بازار ها، از معامالت دغلکارانه وغیرمنصفانه 
بازرگانان و پیشه وران و دالالن جلوگیری و به امور 
اصناف نیز رسیدگی و اوزان و مقادیر و پیمانه ها را 

بازرسی کند.    
محتس����ب از رباخ����واری که حرام و خالف ش����رع 
اس����ت جلوگیری می کرد و حتی سکه ها را بررسی 
می کرد و درستی عیار آنها را می سنجید. اختیارات 
او محدود به شهر بود و بازرگانی خارجی را شامل 

نمی شد.
از دیگروظایف محتس����ب رس����یدگی به بهداشت 
فرآورده ها و ابزار و وسایل تولید و دکان های پیشه 
وران و بازارهای آنان و نیز بررس����ی س����اعات کار، 

درستی کارها و گاه آزمایش کردن صاحبان حرفه ها 
و مش����اغل بود، اصناف را بر تولید مقداری معین از 
محصول خود ملزم می ساخت تا بیش از نیاز تولید 

نکنند.
وظیفه دیگر محتسب جلوگیری از احتکار بود. نهی 
از این منکر براساس حدیث نبوی »الجالب مرزوق 
و المحتکر ملعون« و »ال یحتکر االخاطی« صورت 
می گرف����ت. بر نرخ کاالها نیز که به هنگام ضرورت 
از طریق شورای کارگزاران حکومت و خبرگان بازار 
تعیین می شد. نظارت داشت و در صورت مشاهده 
تخلف، ابتدا از فرد متخلف تعهد می گرفت و اگر 
این فعل ناپسند ادامه می یافت او را از بازار اخراج 

می کرد.

محتسب های مختار

مجازات هایی که محتس����ب مختار بود بی مداخله 
دیگر مقام����ات قضائی اعمال کند عب����ارت بود از 
توبی����خ و ضرب )قفا زدن زدن چ����وب و تازیانه( و 

تشهیر )گرداندن خفت بار در معابر (
ش����اردن، مورخ نامدار در رابطه با کیفر مرس����وم به 
»تخته کاله« که در همین زمینه اس����ت می نویسد: 
این نوع تنبیه نسبت به کسبه ای که در اوزان ومقادیر 
تقلب کنند.معمول می ش����ود و آن ب����ه این صورت 
اس����ت که حلقه چوبی بزرگی شبیه به خاموت را که 
در جلوی آن زنگوله ای آویزان است به گردن مقصر 
می اندازند که روی ش����انه های او قرار گیرد. کالهی 
بلند نیز از جنسی کم بها به سر او می گذارند و وی را 
در محله خود می گردانند.در این میان مردم او را با 
بانگ و فریاد و آواز بلند مالمت و شماتت می کنند.

همچنین شاردن تاکید می کند تنبیه معمول و مرسوم 
بیشتر همان اخذ جریمه و به چوب بستن بوده است.

محتس����ب به علت داشتن مس����ئولیت های سنگین 

زیر ذره بین تاریخ ها و حکومت ها

بازار
مهران
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معمواًل دس����تیارانی ب����ه عن����وان »عریف«،»امین و 
اعوان« و مال زمانی برای تعقیب متخلفان برمی گزید 
و در بن����درگاه هایی که محل ورود کاالهایی تجارتی 

بود، نمایندگی می گماشت.
»عریف« وضع هم صنفان خود را بررس����ی می کرد، 
از اخبار و اس����رار آنها آگاه می ش����د، خطای آنها را 
گوش����زد کرده و خیانت پیشگاه را برای مجازات نزد 
محتسب می برد. محتسب اتاق کاری داشت که پیشه 
وران، نمونه فراورده های خود را به آنجا می بردند تا 

او درباره آنها اظهار نظر کند.
وی از بابت سرپرستی اهل صنف مزدی از آنها دریافت 
می کرد، در بیش����تر حکومتهای اس����المی، محتسب 
پایتخت مسئولیت سرپرستی محتسبان شهرهای دیگر را 
نیز برعهده داشت. در تشکیالت حکومتی ایران دوران 
اسالمی از دیوانی به نام »دیوان محتسب« برای اداره 
امور شهر، تعیین قیمتها و نظارت بر آن و نظافت شهر 

و مجازات محتکران یاد شده است.
در حکومت ال بویه مشاغل و مناصبی مانند محتسب 
تحت سرپرس����تی قاضی القضات اداره می ش����د. در 
دوره س����لجوقیان انتصاب قاضی القضات معمواًل از 
وظیفه وزیر شمرده می شد و صاحب شرطه و شحنه و 

محتسب با موافقت او انتخاب می شدند.
برخی اشارات تاریخی داللت دارند بر اینکه در دوره 
غزنویان، سلجوقیان و خوارزم شاهیان نیز محتسبان از 
میان محتشمان اختیار می شدند و در کمال قدرت و 

شهامت عمل می کردند.
در دوره ایلخانی����ان پ����س از گرویدن آنان به اس����الم، 

افرادی به سمت محتسب همچنان برجای بودند.

وقتی »غازان خان« تصمیم به یکسان کردن اوزان و 
مقادیر در سراسر قلمرو حکومت خویش گرفت فرمان 
داد تا در هر ش����هر این کار در حضور محتسب انجام 

گیرد. 
در حکومت تیموریان وظایف محتسبان و شرایط نیل 
به این سمت با دوران سلجوقیان تفاوتی نداشت. در 
زمان صفویان نیز هر یک از شهرهای بزرگ محتسبی 
داشت که به وظایف سنتی خود عمل می کرد، با این 
تفاوت که در آن روزگار مذهب رس����می ش����یعه اثنی 
عش����ری بود که به طور کلی در عصر صفوی محتسب 
وظیف����ه تهیه و تنظیم فهرس����ت نرخه����ا را در بازار و 
رسیدگی به حس����اب را بر عهده داشت و با کالنتر و 

داروغه مستقیما کار می کرد. 
بعد از دوره صفویان از اختیارات و وظایف محتسب 
کاسته ش����د و اجرای احکام شرعی از وی سلب و به 
مراجع تقلید پرده ش����د و آن بخش از وظایف او را که 
به نظافت شهرها و رسیدگی به اصناف بر می گشت، 

داروغه و کالنتر بر عهده گرفتند.
 ب����ه این ترتی����ب اندک اندک حوزه عمل محتس����ب 
منحصر به رسیدگی به قیمتها و نرخ ها و بررسی اوزان 
و مقادیر شد که این امر نیز تابع فرمان داروغه شد. در 
عصر زندیه محتسب وظیفه نظارت بر قیمت اجناس 
بازار و تهیه و تنظیم فهرس����ت قیمت های روزانه را بر 

عهده داشت.
در دوره قاجاریه نیز اداره ای به نام »اداره جلیله پلیس 
و احتساب« با 460 نفر عضو که 260 نفر از آنها اعضای 
احتساب بودند و به این امر رسیدگی می کردند، دایر 

شد.

پس از آن در ابان ماه 1333 هجری شمس����ی هیات 
وزیران دولت و آیین نامه مجمع عمومی اتحادیه های 
صنفی و بازرگانی را به تصویب رساند این آیین نامه 
به منظور اصالح و بهبود ام����ور بازرگانی و صنفی 
و تمرکز س����ازمان آنها و نیز هم����کاری نزدیک بین 
بازرگانان و اصناف بازرگانی و بنگاههای اقتصادی 
و دس����تگاههای دولت����ی و ش����هرداری در ته����ران و 
شهرستانهایی که به تشخیص دولت اهمیت بازرگانی 
داشته باشند تصویب شد و به موجب آن جمعیتی به 
نام مجمع عمومی اتحادیه های صنفی و بازرگانی در 

ایران تشکیل شد.
سپس به موجب ماده 23 قانون اتاق های بازرگانی 
مص����وب 7 دی ماه همان س����ال و آیین نامه اجرایی 

آن و تکمیل آیین نامه عضویت اتاق بازرگانی تهران 
و اتحادیه صنفی بازرگانان به تصویب اقتصاد ملی 
رس����ید و مقرر ش����د انتخابات اتحادیه های صنفی 
بازرگانی تحت نظ����ارت فرماندار ته����ران به عمل 
آید، به این ترتیب که فرماندار تهران در مورد هر س����ه 
انجمن نظارتی مرکب از 5 نفر از معتمدان آن صنف 
که در دفتر صنفی ثبت نام کرده و به امانت و درستی 
معروف باشند جلسه ای تشکیل دهند که در انجام آن 

به انتخابات آن صنف نظارت نمایند.            
سپس وزارت کشور به استناد ماده 42 قانون شهرداری 
آیی����ن نامه ای مطابق بند 16 از قانون مذکور مصوب 
تیرماه س����ال 1334 هجری شمسی تحت عنوان آیین 
نام����ه اتحادیه های اصناف تصوی����ب کرد.این ایین 

نامه درواقع یک دستورالعمل اجرایی برای تشکیل 
س����ازمان های صنفی بود، که تلویح����ا ارتباط میان 

سازمانهای صنفی و اصناف را تعیین کرد.
تصویب قانون نظام صنفی و تشکیل اتاق اصناف

کمیسیون خاص رسیدگی به الیحه نظام صنفی 16 
تیر م����اه 1349 در روز 12 خرداد ماه 1350 با حضور 
نمایندگان دولت وقت تشکیل شد و اصالحات انجام 
شده روی این الیحه توسط مجلس سنای وقت، پس 

از بررسی مورد تصویب قرار گرفت.
از این تاریخ س����ازمان صنفی به عنوان یک سازمان 
مستقل در کش����ور ایجاد شد واین س����ازمان را اتاق 
اصناف نامیدند تشکیالت اتاق اصناف در تهران به 
طور مس����تقیم زیر نظر هیات عالی نظارت و ریاست 

بعد از این دوره، قوانینی برای رس����یدگی به مسايل و 
امور صنفی و نظم بخشیدن به فعالیت های اصناف 
به تثبیت رس����ید که عمدتا ش����هرداری و انجمن شهر 
مج����ری آنها بود، برای مثال می توان به بند 5 از ماده 
35 در فص����ل وظایف انجمن ش����هر و قصبه قانون 
تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات مصوب 
چهارم مرداد 1328 هجری شمس����ی اش����اره کرد که 
تصریح شده است: رفع اختالفات صنفی در صورت 
مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف به عهده انجمن 
ش����هر و قصبه است و در بندهای 15 و 16 همین ماده 
انجمن شهر و قصبه موظف به تصویب نرخ خواربار 
و همچنین تصویب نرخ دیگر نیازمندیهای عمومی و 

خدمات با موافق����ت وزارت خانه های کار و اقتصاد 
می شود.

همچنین در بند سوم از ماده 39 در فصل ششم قانون 
مذکور تحت عنوان وظایف ش����هرداری، مراقبت در 
اج����رای نرخه����ای مصوب انجم����ن و مراقبت کامل 
در ارزان����ی و فراوانی مواد م����ورد احتیاج عمومی و 
جلوگیری از فروش اجناس فاسد ومعدوم نمودن آنها و 
دربند 21 همین ماده نیز تهیه و تکمیل مقررات صنفی 
و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحیح 
آنها از جمله وظایفی اس����ت ک����ه در این قانون برای 

شهرداری مقرر بود.

پایان دوران محتسب ها

نخستین تشکلهای صنفی
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در تی���ر ماه 1354 به منظ���ور تعیین تعدیل و تثبیت 
قیمت تولیدات داخلی کش���ور و کاالهای وارداتی 
و خدم���ات وانجام بررس���یها و تهی���ه طرح های 
الزم برای متعادل س���اختن و پیشگیری از افزایش 
نامناس���ب قیمتها مرکز بررسی قیمتها تشکیل شد 
و ب���ه دنبال آن در تی���ر ماه همان س���ال به منظور 
تهی���ه فهرس���ت کاالهایی که مص���رف کنندگان یا 
تولیدکنن���دگان آن باید مورد حمای���ت قرار گیرند 

صندوق حمایت مصرف کنندگان تشکیل شد و در 
نهایت در سال 1358 از ادغام مرکز بررسی قیمتها 
و صندوق حمایت مصرف کنندگان سازمانی به نام 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
تشکیل و اساسنامه آن به تصویب شورای اسالمی 
ایران رس���ید به موجب ماده 3 اساس���نامه سازمان 
دارای شخصیت حقوقی و استقالل مالی است و 
به صورت ش���رکت سهامی اداره می شود و وابسته 

به وزارت بازرگانی است همچنین براساس مصوبه 
شماره 1901/85081 مورخ 1384/5/12 شورای عالی 
اداری کلیه وظایف و اختیارات سازمان بازرسی و 
نظ���ارت بر قیمت و توزیع کاال و خدمات موضوع 
تصویب نامه شماره 735202/م مورخ 1383/7/20 
و آیین نامه اجرایی شماره 40731 مورخ 1383/8/2 
ستاد پش���تیبانی تنظیم بازار که با قوانین و مقررات 
موجود مطابقت دارد به سازمان حمایت محول شد.

تشکیل سازمان حمایت از مصرف کننده 

هیات مذکور با وزیر کشور و در دیگر شهرستانهایی که 
شرایط تشکیل اتاق اصناف را داشتند اتاق اصناف 
آن شهرس����تان را زیر نظر کمیسیون نظارت تشکیل 
داده و ریاس����ت کمیسیون مربوطه نیز با فرماندار آن 
شهرستان بود.با تشکیل اتاق اصناف تهران، شورای 

عالی اصناف منح����ل و وظایف و اختیاراتی که در 
دیگر قوانین به عهده شورای مزبور گذارده بودند به 

اتاق اصناف تهران سپرده شد.
دارایی و تعهدات شورای عالی اصناف از هر قبیل 
از تاریخ تشکیل اتاق اصناف تهران به اتاق مذکور 

واگذار ش����د واز تاریخ تصویب قانون مذکور مقرر 
شد نمایندگان اتحادیه های مربوط، به جای نماینده 
اتحادیه بازرگانان و پیش����ه وران ته����ران در مراجع 

قانونی شرکت کنند.

35 اقتــصـاد و بیمه
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گردش مالی هفت میلیاردی در طول یک گردش مالی را بتوان شفاف و بدون بند حسابرس و بازرس درآوردن 
فقط از مدیری بر می آید که دقت صداقت و امانت داری در برنامه کاریشان باشد و این محقق شد در البرزدارو 
با مدیریت توانای دکتر پیرصالحی و مدیریت جناب الیاس کهزادی مدیر ارشد مالی آن. مجمع ساالنه شرکت در 
حضور 74 درصد سهام دار به ریاست جناب دکتر حبیبی و دو ناظر جنابان مهندس قربانی و علیخانی با دبیری 
جناب آقای الیاس کهزادی برگزار شد مجمع در گزارش ارایه شده از سوی دکتر مهدی پیرصالحی مدیرعامل 
فرهیخته و توانمند شرکت دریافت که شرکت در طول سال مالی نسبت به سال قبل با سرمایه 125/000 میلیون 
ریال و با رشد 13 درصدیش کاری بود کارستان که بدست این جوان خوش فکر و پرتالش انجام شده است.

مجمع با تصویب صورتهای مالی و تقدیر و تشکر از تالش تیم مدیریت و کارکنان متعهد و متدین شرکت با طنین 
صلوات بر عملکرد آن مهر تائید گذارد.

مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام
شرکت البرز دارو )سهامی عام(

در اجرای مفاد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، 
مصوب اس���فند ماه 1347 و م���اده 45 قانون بازار 
اوراق بهادار بدینوس���یله گ���زارش درباره فعالیت و 
وضع عمومی ش���رکت ب���رای دوره مالی منتهی به 
1390/12/29 برپایه س���وابق، م���دارک و اطالعات 

موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. 
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای ساالنه 
هی���ات مدیره به مجمع، مبتنی ب���ر اطالعات ارایه 
ش���ده در صورت های مالی ب���وده و اطالعاتی را 
درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات 

مدیره فراهم می آورد. 
اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات 
ووضع عمومی ش���رکت می باشد، با تاکید بر ارایه 
منصفانه نتایج عملکرد هی���ات مدیره و در جهت 
حفظ منافع ش���رکت و انطباق ب���ا مقررات قانونی 
و اساسنامه ش���رکت تهیه و ارایه گردیده است. این 
اطالعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و 
اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی 
می توان پیش بینی نمود. به نحو درست و کافی در 
این گ���زارش ارایه گردیده و هیچ موضوعی که عدم 
آگاه���ی از آن موجب گمراهی اس���تفاده کنندگان 
می ش���ود از گزارش حذف نگردی���ده و در تاریخ 

1390/12/23 به تائید هیات مدیره رسیده است.
پیام هیات مدیره 

صنعت داروی ایران که وابس���تگی استراتژیک به 
مواد اولیه، دانش و تکنولوژی خارجی دارد. متاثر 
از شرایط اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی بوده 
ومشکالت و موقعیت ویژه ای دارد. چرخه تبدیل 
وجه نقد بسیار طوالنی و مشکل نقدینگی اساسی 
است. افزایش نرخ محصوالت متناسب با افزایش 
هزینه ها نیس���ت و متاثر از همی���ن عوامل، ارزش 
افزوده اقتصادی آن منفی است. همچنین عملکرد 
این صنعت تأثیر پذیری زیادی نسبت به تحریمهای 

بین المللی دارد.
صنعت دارو )کلیه ش���رکتهای تولیدی و وارداتی( 
با مبلغ 45/280 میلیارد ریال فروش در س���ال مورد 
گزارش نسبت به س���ال قبل 29 درصد رشد داشته 
است. همچنین مجموع فروش شرکتهای تولیدی در 

س���ال مذکور معادل 26/041 میلیارد ریال بوده است 
که نسبت به سال قبل 16 درصد رشد داشته است.

این ش���رکت با فروش کل 807 میلی���ارد ریالی رتبه 
چهاردهم در بین کل شرکتهای دارویی و فروش 780 
میلیارد ریالی محصوالت تولیدی رتبه هشتم در بین 
شرکتهای تولیدی را در سال مورد اشاره کسب کرده 

است.
با توجه به اینکه ش���رکت در موقعیت رشد و توسعه 
است، اس���تراتژی خود را برمبنای توسعه محصول 
و متنوع س���ازی، توسعه و رسوخ در بازار، گسترش 
شراکتها، چابک سازی عملیات، بهبود و بهره وری، 

رشد سودآوری و برند سازی تدوین نموده است.
شرکت طی س���ال مالی مورد گزارش با کسب مبلغ 
189/703 میلیون ریال سود 95 درصد بودجه تعیین 
ش���ده را پوشش داده اس���ت. طرح توسعه و تجهیز 
خط تولید محصوالت تزریقی تکمیل ش���ده است 
و به این ترتیب ش���رایط مطلوب و ظرفیت مناسب 
برای توس���عه محصوالت تزریقی در سالهای آینده 
فراهم شده است و همچون سالهای قبل استفاده از 
مدلهای تعالی سازمانی در شرکت به صورت کاماًل 
فعال ادامه داشته و در سالهای آینده نیز به صورت 

مستمر پیگیری خواهد شد.
با هدف ارتقاء جایگاه ش���رکت در بین ش���رکتهای 
داروئی و با توجه به امکانات موجود و اس���تراتژی 
ش���رکت، فروش و سود خالص ش���رکت برای سال 
آتی به ترتیب مبالغ 893/638 و 238/298 میلیون 
ریال پیش بینی شده است و هم چنین طرح توسعه و 

تجهیز خط تولید جامدات شرکت به صورت دقیق و 
مفصل بررسی و عملیات اجرایی آن شروع خواهد 

شد.
همچنین مخاطراتی از قبیل نوسانات نرخ ارز، نرخ 
بهره، تحریم های بین المللی، مخاطرات تجاری و 

نقدینگی عملکرد شرکت را متاثر خواهد نمود. 

تاریخچه شرکت
شرکت ال�برز دارو )سهامی عام(

در تاریخ 1355/5/11 به صورت ش���رکت س���هامی 
خاص تاس���یس شده و طی ش���ماره 25828 مورخ 
1355/5/11 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی 

تهران به ثبت رسیده است.
ش���رکت در تاریخ 75/9/25 به شرکت سهامی عام 
تبدیل و در تاریخ 75/11/24 در بورس اوراق بهادار 
تهران پذیرفته شده اس���ت. در حال حاضر، شرکت 
البرز دارو )س���هامی عام(، جزو واحدهای تجاری 
فرعی گ���روه داروئی س���بحان می باش���د و واحد 
تجاری اصل���ی نهائی گروه، س���تاد اجرائی فرمان 
حضرت امام )ره( اس���ت. مرکز اصلی شرکت و نیز 

کارخانه آن در قزوین واقع است.

مجمع البرز دارو
الیاس کهزادی به مجمع، حساب های شفاف آورد

مدیرعامل – عضو هیات مدیره شرکت ایران دارو           دکتر مهدی پیرصالحی    
رییس هیات مدیره- غیرموظف شرکت سرمایه گذاری البرز   دکتر عبدالمجید چراغعلی   

نایب رییس هیات مدیره- غیرموظف شرکت گروه داروئی سبحان   دکتر مجتبی ساالری فر    
عضو هیات مدیره- غیرموظف شرکت سبحان دارو    دکتر فرهاد حبیبی    
عضو هیات مدیره – غیرموظف شرکت سرمایه گذاری سایپا   عیسی حسین پناه    

سمتاعضاء هیات مدیرهنماینده

 خسرو
 امیرحسینی
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مجمع س���االنه ش���رکت ارزش آفرینان پاسارگاد در 
حضور همه سهامداران خود به ریاست جناب آقای 
حش���مت الله عزیزیان و دو ناظ���ر جنابان مهندس 
عاب���دی و نیازمند با دبیری جن���اب آقای مهندس 

مجتبی کباری برگزار شد.
مجمع با تصویب صورتهای مالی و تقس���یم سود و 
تقدیر وتش���کر از زحمات کارکنان تالشگر و هیات 

مدیره فعال بکار خود پایان داد.
مجتب���ی کباری در بازار س���رمایه و بازار پول چهره 
شناخته شده وموفقی بوده آنانکه سوابق خدمتی این 
مدیر مدبر را در سرمایه گذاری ملی ایران، پویا انرژی 
سپهر وکارگزاری بانک پاسارگاد می دارند بخوبی 
می دانند آقا مجتبی مرد کار اس���ت و کارنامه او در 

ارزش آفرینان پاسارگاد تائید این مدعاست.
مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام

در اجرای مفاد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، 
مصوب اس���فند ماه 1347 و م���اده 45 قانون بازار 
اوراق بهادار بدینوس���یله گ���زارش درباره فعالیت و 
وضع عمومی ش���رکت ب���رای دوره مالی منتهی به 
1390/12/29 برپایه س���وابق، م���دارک و اطالعات 

موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. 
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش���های ساالنه 
هی���ات مدیره به مجمع، مبتنی ب���ر اطالعات ارایه 
ش���ده در صورت های مالی ب���وده و اطالعاتی را 
درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات 

مدیره فراهم می آورد. 
اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات 
ووضع عمومی ش���رکت می باشد. با تاکید بر ارایه 
منصفانه نتایج عملکرد هی���ات مدیره و در جهت 
حفظ منافع ش���رکت و انطباق ب���ا مقررات قانونی 
و اساسنامه ش���رکت تهیه و ارایه گردیده است. این 
اطالعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و 
اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی 
می توان پیش بینی نمود. به نحو درست و کافی در 

این گ���زارش ارایه گردیده و هیچ موضوعی که عدم 
آگاه���ی از آن موجب گمراهی اس���تفاده کنندگان 
می ش���ود از گ���زارش حذف نگردی���ده و در تاریخ 

1391/1/15 به تائید هیات مدیره رسیده است.

پیام هیات مدیره
در فضای پر تالطم محیط اقتصادی، سیاست اصلی 
و برنامه ها به مثابه یک چراغ راهنما شرکت ارزش 
آفرینان پاسارگاد را به سمت اهداف خود رهنمون 
نمود و به حمدا... در بخش های مختلف اقتصادی 
شرکت توانس���ت به موفقیت هایی دست یابد و به 

برآوردها و پیش بینی ها فائق آید.
در شرکت ارزش افرینان پاسارگاد در سال مالی مورد 
گزارش براس���اس سیاست اصلی و ماموریت آن که 
توسعه و خلق ارزش افزوده و زنجیر ارزش در گروه 
مالی بانک پاسارگاد است برنامه های زیر به اجرا 

گذاشته شده است:
نظارت و کنترل مداوم و مستمر کمی و کیفی بر سرمایه 
گذاری های انجام شده و مدیریت بهینه دارائی ها 

شناس���ایی صنایع با مزیت نسبی در اقتصاد جهت 
سرمایه گذاری

حرکت به سمت انطباق سبد سهام شرکت با صنایع 
موجود در بورس با انتخاب های بهینه در هر صنعت

تعامل موثر با شرکت های گروه مالی بانک پاسارگاد 
به منظور اداره موثرتر و بهینه ش���رکت های سرمایه 

پذیر در گروه
پیگیری موثر وصول مطالبات سود سهام شرکت های 

سرمایه پذیر بورسی و غیر بورسی
کنترل موثر بر هزینه های شرکت در جهت کاهش و 

حذف هزینه های غیر ضروری
آموزش پرسنل جهت بروز رسانی سطح دانش آنها 
و بهینه س���ازی ساختار نیروی انسانی از نظر کمی و 

کیفی.
کارشناس���ان در بخش سبد س���هام بورسی و غیر 

بورس���ی و سایر فعالیت ها در س���ال 1390، سودی 
معادل 342/678 میلیون ریال عاید شرکت گرداندند.

طی س���ال مورد گزارش در بخش گروه مالی بانک 
پاسارگاد با افزایش س���رمایه گذاری ها بهای تمام 
شده سرمایه گذاری ها از مبلغ 1/911 میلیار ریال به 
2/464 میلیارد ریال رسید، که به خرید صرف سهام 
شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاور 
میانه، مش���ارکت در افزایش س���رمایه شرکت های 
مبنای خاورمیانه، گسترش انرژی پاسارگاد، مدیریت 
نظام مهندسی آرین، ساختمان و شهرسازی هشتم، 
پرداخت الکترونیک پاس���ارگاد، کارگزاری بانک 
پاس���ارگاد، بیمه اتکایی ایرانیان و مش���اور سرمایه 

گذاری ارزش پرداز آریان اختصاص یافت.
در حوزه س���رمایه درج نام شرکت هلدینگ توسعه 
مع���ادن و صنایع خاورمیانه و کش���ف قیمت آن در 
تابلوی ب���ازار بورس به همراه اس���تراتژی فعال در 
سایر سرمایه گذاریها ی بورسی جمعا سودی معادل 
769 میلیارد ریال را نصیب شرکت نمود که معادل 
652 میلیارد ریال آن ناشی از ارزش افزوده پرتفوی 
بورس���ی، 90 میلیارد ریال س���ود حاصل از خرید و 
فروش و 27 میلیارد ریال نیز سود حاصل از سرمایه 

گذاری ها بود.
در بخش ساختمان، سرمایه گذاری های انجام شده 
جهت تکمیل یک واحد اداری در خیابان میرداماد 
جهت انتقال دفتر مرکزی و ساخت پروژه بخارست 
ب���ه ترتی���ب از 75 و 100 درصد پیش���رفت فیزیکی 

برخوردار گردیدند.
در پایان ضمن تش���کر ویژه از س���هامداران محترم، 
به ویژه بانک پاس���ارگاد به عنوان سهامدار اصلی 
ش���رکت به خاطر حمایت های مادی و معنوی این 
ش���رکت وهمچنین تالش همکاران ش���رکت امید 
است مجموعه تالش های خالصانه این شرکت در 
سال مالی گذش���ته مورد قبول احدیت قرار گرفته و 

پاسخگوی سهامداران محترم بوده باشیم.

سمتاعضاء هیات مدیرهنماینده

رییس هیات مدیره بانک پاسارگاد )سهامی عام(     حشمت الله عزیزیان  
نایب رییس هیات مدیره فن آوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان )سهامی خاص(     محمد علی وطنی  

عضو هیات مدیره پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد )سهامی خاص(   علی اکبر امین تفرشی  
عضو هیات مدیره تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد)سهامی خاص(    رسول سعدی  

مدیرعامل و عضو هیات مدیره سرمایه گذاری پارس حافظ )سهامی خاص(    مجتبی کباری   

مجتبــی کبــاری بــه مجمع 
ارزش آفرینان پاســارگاد 

خوش نشست

تاریخچه
شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد در تاریخ 1384/10/20 
به صورت شرکت س���هامی عام تاسیس شده و طی 
ش���ماره 263699 م���ورخ 1384/10/20 در اداره ثبت 
ش���رکت ها و موسس���ات غیر تجاری تهران به ثبت 
رسیده اس���ت. مرکز اصلی این شرکت در شهر تهران 

واقع است.

 خسرو
 امیرحسینی
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پککو نامی در پیشروترین صنعت آی تی

مجمع ساالنه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان 
در حضور 95/3 درصد سهامدار به ریاست جناب 
آقای دکت���ر فطانت برگزار ش���د.مجمع با تصویب 
صورتهای مالی و تقسیم سود هر سهم یکصد تومان 

و سایر دستور جلسه بکار خود پایان داد.
تاالر بزرگ نیای���ش تاکنون بخود این جماعت را 
ندیده که خود عاملی برای پرسش خبرنگاران شد. 
مدیر ارش���د روابط عمومی جن���اب آریانی به این 

پرسش چنان پاسخ گفت.
جماعت حاضر، س���هامداران ش���رکت می باشند 
که دعوت حضور ما را پذیرفته اند در ذهنم در پی 
مثال���ی بودم که بیاد قصه اصغر صنوبر که قصه گوی 
روس���تای ما بود افتادم که می گفت خیلی بزرگان 
دی���ده ام محضر آنان را درک کرده ام اما تو بزرگ 
دیگری، و ما بسیار مجمع رفته و صفحات بسیاری 
در مطبوعات به زیورطبع آراسته ایم اما این مجمع 
مجمع دیگ���ری بود و در میان جماعت در س���یرو 
س���لوک بودم که مهندس ش���ریعت را دیدم و آنچه 

می بای���د در صنعت ای تی می ب���ود حس کردم. 
مهندس شریعت از جمله مهندسین رایانه ای کشور 
اس���ت که همتا ندارد و در آین���ده از او و کارهایش 
خواهیم نوش���ت. شریعت از پر قنداق علم را داشته 
نوه مال غالم ش���ریعت شاگرد ممتاز حضرت آیت 
الله عضمی ش���اه آبادی ب���زرگ. حضور مهندس 
ش���ریعت ها در جمع شرکت پککو نعمتی است که 

قدر آن را باید دانست. 
مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان )سهامی عام(
در اجرای مفاد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، 
مصوب اس���فند ماه 1347 و م���اده 45 قانون بازار 
اوراق بهادار بدینوس���یله گ���زارش درباره فعالیت و 
وضع عمومی ش���رکت ب���رای دوره مالی منتهی به 
1390/12/29 برپایه س���وابق، م���دارک و اطالعات 

موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. 
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای ساالنه 
هی���ات مدیره به مجمع، مبتنی ب���ر اطالعات ارایه 

ش���ده در صورت های مالی ب���وده و اطالعاتی را 
درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات 

مدیره فراهم می آورد. 
به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که 
درباره عملیات ووضع عمومی شرکت می باشد. با 
تاکید بر ارایه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و 
در جهت حفظ منافع ش���رکت و انطباق با مقررات 
قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارایه گردیده است. 
این اطالعات هماهنگ ب���ا واقعیت های موجود 
بوده و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت 
فعلی می توان پیش بینی نمود. به نحو درس���ت و 
کافی در این گزارش ارایه گردیده و هیچ موضوعی 
که عدم آگاه���ی از آن موجب گمراهی اس���تفاده 
کنندگان می ش���ود از گزارش حذف نگردیده و در 
تاریخ 1390/1/31 به تائید هیات مدیره رسیده است.

رییس هیات مدیره شرکت لیزینگ پارسیان )سهامی خاص(           دکتر محمد فطانت  
عضو هیات مدیره فریدون توده فالح   شرکت سرمایه گذاری پارسیان )سهامی خاص(     
عضو هیات مدیره عبدالحمید منصوری   شرکت آتیه پارسیس پارس )سهامی خاص(   
عضوهیات مدیره اکبر کالمی    بانک تجارت )سهامی عام(    
عضو هیات مدیره مهران شریفی   شرکت توسعه ساختمانی پارسیان )سهامی خاص(  
عضو هیات مدیره یاشار فروهر   شرکت تأمین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین )سهامی خاص( 

مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره عبدالمجید پورسعید   بانک پارسیان )سهامی عام(    

سمتاعضاء هیات مدیرهنماینده

پیام هیات مدیره
نقش آفرینی تاریخی در راه اعتالی میهن عزیزمان 
ای���ران اس���المی، بس���یار افتخار آمیز ب���وده و طی 
س���ال های اخیر این افتخار بزرگ در زمینه توسعه  
ارکان بانک���داری الکترونیک���ی، نصیب ش���رکت 
تجارت الکترونیک پارس���یان )پککو( ش���ده تا به 
عنوان بزرگترین شرکت ارایه کننده خدمات پرداخت 
الکترونیکی، گام های محکم و اس���تواری در این 
خصوص بردارد و با بهره گیری از تجربه حاصل از 
فعالیت در این عرصه و ب���ه اتکای حضور مدیران 
و کارکنانی که تعهد را همواره س���رلوحه برنامه ها و 
اقدامات خود قرار داده اند. به دنبال کسب بیشترین 

ارزش افزوده برای سهامداران خود باشد.
اکنون بسیار خرسندیم که در یازدهمین سال فعالیت 
ش���رکت پککو در جمع ش���ما س���هامداران محترم 
حض���ور یافته تا در کنار یکدیگر نتایج یک س���ال 

تالش پرثمر در راس���تای تحقق اهداف شرکت را 
مرور نمائیم. س���ال 1390، سالی پرفراز و نشیب در 
مسیر اس���تمرار موفقیت های پرش���ماری را برای 
شرکت به همراه آورد واستمرار موفقیت های شرکت 
در عرصه  پرداخت های الکترونیکی و ایفای نقش 
یک ش���رکت تأثیر گذار در ترویج و توسعه فرهنگ 
پرداخت های الکترونیکی در کشور را تضمین نمود.

حفظ جایگاه شرکت بعنوان برترین شرکت پرداخت 
الکترونیکی کشور با بیشترین سهم از تراکنش های 
پرداخت انجام شده در شبکه بانکی کشور، عرضه 
محصوالت و خدمات جدید، توسعه زیرساخت های 
ارتباطی، نرم افزاری  و س���خت اف���زاری و فراهم 
آوردن زمینه رشد هرچه بیشتر شرکت در عرصه های 
مختلف صنعت پرداخت های الکترونیکی، توجه 
هر چه بیشتر به خواست مشتریان و تالش در جهت 
تداوم ارزش افرینی برای ذینفعان و تداوم سودآوری 

شرکت، از جمله موفقیت ها و فرازهای کاری شرکت 
پککو در سال بوده است. 

نگاه���ی به موفقیت های بدس���ت آمده در س���ال 
1390، گویای تالشی است که به مدد همراهی شما 
سهامداران گرامی به انجام رسیده است. بی تردید 
موفقیت های به دست آمده را باید مرهون الطاف 
خداوند متعال دانس���ت که موفقیت را پاداش این 
تالش خالصانه قرارداده اس���ت. همچنین شایسته 
است، در مقام تقدیر و تشکر از آن عزیزانی که تجربه 
گرانقدر امروز ما، حاص���ل تالش های بی دریغ و 
اندوخته های ارزش���مند دیروز آنهاست، تمام توان 
خود را بکار گیریم تا شرکت پککو را به جایگاهی 
برسانیم که سزاوار عنوان نخستین شرکت ارایه کننده 

خدمات الکترونیکی است.   

 خسرو
 امیرحسینی
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پای���ان سلس���له  و  درگذش���ت گرشاس���ب  ب���ا   
پیشدادیان،افراس���یاب بار دیگر طمع حمله به ایران 
را در س���ر می پروراند. زال، لشکری با ساز و برگ 
جنگی آماده کرده است تا به مقابله با افراسیاب رود 
اما چون شاهی بر تخت نیست لشکر را چون بدن 
بی س���ر می بیند. فرزند خود رس���تم را به البرز کوه 
گسیل می کند که  قباد را دریابد و او را به زابلستان 
آورد تا ردای شاهی بر تن کند و بر این پیکر بی سر، 
سروری کند.رستم به البرز کوه روانه می شود در مسیر 
رسیدن به قلعه الموت در محلی به نام "پشند" اطراق 
می کند رستم که در آن زمان نوجوانی بوده صاحب 
فرزندی می شود به نام "شاهین".شاهین در همان 
منطق���ه البرز کوه می ماند و بزرگ می ش���ود از او 
چند فرزند بر جای می ماند:"بهمن،سلطان،شاپور، 

انوش،ارمند".
هر ک���دام از این ها صاحبان فرزندانی می ش���وند 
که ش���هرت آنان به نام اجدادش���ان است.فرزندان 
بهمن،بهمنی می ش���وند،فرزندان شاپور،ش���اپوری 
و.....ای���ن روایت نه در ش���اهنامه فردوس���ی که در 
نقل قول های مردم روس���تای فشند دهان به دهان 
می شود؛روستایی در 75 کیلومتری غرب تهران و در 
دامن کوه های سر به آسمان کشیده البرز.روستایی که 
مردمانش برای خود قدمتی چندین هزار ساله متصور 
هس���تند و جد خود را به رستم دستان می رسانند.

فشند،پشند بوده است اما با هجوم اعراب به ایران 

حرف"ف"به جای"پ"می نش���یند و پشند،فش���ند 
می شود. این روستا به دو ناحیه اصلی پایین محله 
و باال محله تقسیم می شود،پایین محله ها کشاورز 
بودند و ب���اال محله ه���ا دام دار.تاریخ و فرهنگی 
که اهالی برای خود قائلند به قدمت ایران اس���ت.

فشندی ها تاریخ خود را با ملیت و مذهب آمیخته 
اند. امامزاده دارند و همشهریانی  که مدعی اند با 
امام زمان دیدار کرده اند."مال محمد زمان فشندی" 
و "مال محمد علی فشندی" دو همشهری انان هستند 
که مدعی اند به این دیدار نائ���ل آمده اند.در کنار 
تاریخ پر سابقه ای که برای خود متصورند فهرستی 
از اولین ها و ترین ها را نیز در سابقه روستای خود 
ثبت کرده اند.از نخستین تولید کننده سیگارت گرفته 
تا نخس���تین سازنده دس���تگاه های چاپ.از "دکتر 
خدی���و"، ابداع کننده بهداری ارتش تا "پروفس���ور 
س���اعدی" پیش گام جراحی قلب باز ریشه در این 
روستا دارد. در میان رهبران مشروطه فشندی هست 
و در س���ازمان فضایی ناس���ا هم. لذت استفاده از 
دارالفنون تا محضر استاد کمال الملک را فشندی ها 
از نزدیک چشیده اند.اما این فهرست بلند و باال و 
پر افتخار فشند را س���وژه این گزارش نکرده است.

فشند سوژه شد زیرا زادگاه محمود بهمنی رییس کل 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است.کسی 
که نامش در پس نام های پر طمطراق فش���ندی ها 
می آید.بهمنی در محله راسته کوچه فشند به دنیا امد 

و تا دوره ابتدایی را در انجا درس خواند.مدرسه ای 
که قدمت آن به س���ال 1308 باز می گردد و از نظر 
فشندی ها جزو اولین مدارس شکل جدید در ایران 

است.

داستان یک زندگی
پدر محمود بهمنی "احمد علی" بوده اس���ت مردم 
روستا او را با اتوبوس به یاد می آورند که صبحگاهان 
از فشند به سمت تهران حرکت می کرد و در گرگ و 
میش شبانگاهی از تهران به شهر بازمی گشت.احمد 
علی از معتمدان روستا بوده و کشاورزی را رها کرد 
تا راننده روستا شود.صبح که حرکت می کرد، ظهر 
تهران بود و ب���ه گاراژی در میدان قزوین می رفت. 
دو ساعتی استراحت می کرد و ساعت دو از تهران 
به سمت فشند حرکت می کرد.یکی از اهالی محله 
می گوی���د زمانی که احمد علی اتوبوس داش���ت 
راکب بس���یاری از مردم، االغ و قاطر بود.این گفته 
او بیشتر در باال نگه داش���تن منزلت حاج محمود 
بیان می شود تا احمد علی چون هم روستایی حاج 
محمود در حال ش���رح اصل و تبار آقای رییس کل 
بود.بنابراین مهم بود که مخاطب او تصور نامربوطی 
به گذشته رییس کل نداشته باشد.محمود که ابتدایی 
را تم���ام می کند احمد علی ش���هر و دی���ار را رها 

می کند و به تهران می رود.

گشتی در زادگاه محمود بهمنی
از فشند تا میر داماد

پدر محمود بهمنی "احمد علی" بوده است مردم روستا او را با اتوبوس به یاد 
می آورند که صبحگاهان از فشــند به سمت تهران حرکت می کرد و در گرگ و 
میش شــبانگاهی از تهران به شهر بازمی گشت.احمد علی از معتمدان روستا 

بوده و کشاورزی را رها کرد تا راننده روستا شود.
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از راسته کوچه تا پا چنار
محمود ب���ه همراه خان���واده از "راس���ته کوچه"به 
محل���ه پاچنار تهران می رود.احم���د علی اتوبوس 
را می فروش���د و توزیع کننده شیر می شود.یکی از 
اهالی محل که در آن زمان نوجوانی بوده می گوید 
به همراه احمد علی هر روز صبح ش���یر، از فش���ند 
جمع می کرده و به تهران می برده است.مش���تریان 
ش���یر احمد علی بستنی فروش���ی ها تهران بودند.

روس���تایی ها از محم���ود، تصویر ی���ک کودک با 
هوش را در ذهن دارند و از جوانی و نوجوانی اش 
تصویری یک هم والیتی که تابس���تان سری به دیار 
آباء و اجدادی می زده است.نس���ل جدید هم او را 
به ویال و س���متش می شناسند.ویالیی که شیروانی 
قرمز رنگ آن از ورودی فش���ند پیدا است.درختان 
تنومند و دیوارهای بلن���د آن، درون ویال را از نگاه 
بیرونی ها محفوظ کرده اس���ت.یک سوی ویال به 
دش���تی می رس���د که پر از درخت و سوی دیگر به 

رودخانه ای که از میان ده می گذرد.
روس���تایی که می گویندقدمتش به سه هزار سال 
می رس���د اکنون جمعیت���ی به تعداد س���ه هزار 
نفر ندارد.ده پر اس���ت از پیرم���ردان و پیر زنانی 
که همانند آفتاب نیمه جان فش���ند در زمس���تان، 
قوت و حدتی برایش���ان باقی نمانده اس���ت.از 
آفتاب نشینی پیر مردان و زنان هم نشانی نیست.
س���اعتی در ده باید گش���ت زد تا فردی را یافت.

س���رمای استخون سوز فشند مردم را به زیر کرسی 
خانه ها فراری داده اس���ت. جوانان یا به تهران 
می روند یا با ظهور ش���هر جدید هشتگرد در بیخ 
گوش آنان، ترجی���ح داده اند به جای زندگی در 
خانه های روستایی در آپارتمان های شهر جدید 
سکونت کنند.برخی زمین های اجدادی را که تا 
قبل از پیدایش شهر جدید، متری 500 تومان نمی 
ارزید حال متری 250 هزار تومان می فروش���ند.

پولش را می گیرند و برای خود کسب وکاری راه 
انداخته اند.بنگاه داری،خرید و فروش آپارتمان 

در هشتگرد،باغ در فشند پیشه جدیدی مردمانی 
است که روزی "سیب زمینی" آن شهرت جهانی 
داش���ت.اما نه کاش���تی اس���ت و نه برداشتی کی 
از فش���ندی ها می گوید، س���یب زمینی قصه پر 
غص���ه ای دارد اما انقدر قصه می گوید که غصه 
سیب زمینی را فراموش می کند.برای خبرنگاری 
هم که در جس���ت و جوی نام و نشان رییس کل 
بانک مرکزی اس���ت س���یب زمینی فش���ندی آن 
قدر اولویت ندارد که در جس���ت و جوی کشف 
ریشه انقراضش باش���د حتی اگر خبرنگار حوزه 
اقتصادی باش���د یافتن نش���انی تازه از مرد اول 
س���اختمان فیروزه ای میرداماد بر این داس���تان 
اولوی���ت دارد.این روحیه توس���عه نیافتگی البته 
ریش���ه ای به قدمت همان تاریخ ادعایی فش���ند 
دارد که همیش���ه به جای جست و جوی ریشه ها 

در ظاهر گرفتار مانده ایم. 

شده  س�پری  روزگار 
یک ده سالخورده

رییس کل از نگاه هموالیتی ها
پس از س���اعتی که س���رگردان در فشند چرخ می زنیم 
جوانی را می یابیم که اصالتا اهل فش���ند اس���ت.از او 
می خواهی���م ویالی رییس کل را به ما نش���ان دهد او 
همراه ما می آید راسته محله را که کمی پایین می رویم 
به ویالی دکتر می رس���یم.ویالی که دیوارهای بلند آن 
5 هزار متر زمین را احاطه کرده است.ساختمانی کاماًل 
متفاوت از خانه های فش���ند.بلد روستایی اصرار دارد 
که می ت���وان از درون ویال عکس گرفت.زنگ در را 
می زند تا س���رایدار در باز کند زن���ی در را بازمی کند.
اضط���راب در نگاهش موج می زن���د و تقال دارد به 
گونه ای در اس���تانه قرار گیرد ک���ه بلد محلی نتواند به 
اندرون راه یابد.اصرارهای جوان فشندی راه به جایی 
نمی برد.س���رایدار اجازه ندارد ما را به درون خانه راه 
دهد.جوان روستایی می گوید"اگر از اهالی فشند بود 
به راحتی می گذاشت از جای جای ویال عکس بگیرد 
اما این ها چون افغانی هستند و ما را نمی شناسند هیچ 
کس را به درون خانه راه نمی دهند."س���رایدار ویالی 
رییس کل بانک مرکزی یک مهاجر اس���ت. مهاجران 
تا روس���تایی در دل کوه نفوذ کرده اند. روس���تایی که 
برخی مردمانش به واس���طه نوید کار پیشه ای نگرانند 
سال های دیگر خالی از س���کنه شود.جوان روستایی 
می گوید تمام خانه های فش���م را او برق کش���ی کرده 
اس���ت از او می پرسم کار ویالی دکتر بهمنی را نیز  او 
انجام داده است.با حس���رتی معصومانه می گوید:از 
این ش���انس ها ندارد کار این ویال به غریبه ها رسیده 
است.البته عرق محلی اش اجازه نمی دهد پیش یک 
غربی���ه بد هم والیتی را بگوید از او تعریف می کند و 
می گوید هر گاه به فش���ند امده با مردم محل جوشیده، 
س���اده و صمیمی با آنها هم کالم شده و به همه احترام 
گذاشته است.روحیه ای که دیگر هم والیتی ها نیز بر 

آن صحه می گذارند.یکی از اهالی دس���تی در شعر و 
عرفان دارد.با حاج محمود بهمنی خویش���اوندی دور 
دارد بازشس���ته ای اس���ت که دور از خانواده در دامنه 
ییالق در جست و جوی خلوتی عارفانه است.خانواده 
حاج محمود را خوب می شناسد. اقوام پدریش بنیان 
گذار صنعت چاپ در ای���ران بوده اند.منصور بهمنی 
با حاج محمود بهمنی، نبس���ت دوری دارد. او معتقد 
اس���ت ش���هرت بهمنی ها بیش از آن که به منصور باز 
گردد به محمود باز می گردد.زیرا او بود که با ریاست 
بر بانک مرکزی این فامیلی را معروفیت داد.عارف به 
خلوت نشس���ته در دامنه البرز از تورم و پرواز قیمت ها 
می نالد نگران اس���ت. گرچه به آینده خوش بین.وقتی 
به او می گویم مس���ئول تورم در این کشور، بچه محل 
آنان است می خندد و می گوید اتفاقا در انتقاد از او 
شعری سروده اس���ت.روایت می کند زمانی که سکه 
پانصد تومانی ضرب ش���د رییس کل تورم را 9 درصد 
بیان کرد.در حالی که احساس او می گفت تورم بیش 
از این ارقام است.شعری بلند سروده که در آن از گرانی 
و باال بودن قیمت داد س���خن داده است.مدعی است 
در س���ال 88 پیش بینی  شرایط امروز سکه و افزایش 
قیم���ت آن را کرده است.ش���عر خ���ود را می خواند تا 
صحت این ادعا را اثبات کند.از او می پرس���م سال 91 
سالی چیست؟می گوید دالر.می گویم چرا؟ می گوید 
من شاعرم با احساس���م می گویم دلیل نخواه.جوانی 
را می یابی���م که در ابتدای ده، دک���ه ای دارد روبروی 
قبرستانی که پدر حاج محمود در آن آرامیده است.او از 
حاج محمود یک کار به یاد دارد برای دهی که بانک 
نداشته، بانک اورده است.تیر ماه 89 بهمنی یک شعبه 
بانک ملی را در فشند افتتاح می کند تا در این روستا 
پس از سال ها بانکی شروع به فعالیت کند.البته بانک 
صادرات پیش از انقالب، شعبه ای در فشند داشته اما 

در ابتدای انقالب جمع ش���ده است.جوانی دیگر که 
بنگاه امالک دارد معتقد است حاج محمود دست خیر 
دارد می پرسم چرا؟ می گوید برای اکثرا فشندی وام 
خرید خودرو ردیف کرد.مرد میان س���الی که بازنشسته 
نیروی انتظامی است هم والیتی خود را شایسته ریاست 
کلی بانک مرکزی می داند اما او بالفاصله می گوید 
این س���خن را در انتخاب بین ب���د و بدتر می گوید.

معتقد است اگر این گونه نگاه کنید بهمنی رییس کل 
اصلحی برای بانک مرکزی اس���ت.یاد حرف بهنی در 
اتاق تهران افتادم که در جمع بازرگانان گفت انتخاب 
هایش برای بانک از میان بد و بدتر است زیرا در چنین 
شرایطی کسی حاضر نیست پست دولتی قبول کند.مرد 
میان س���ال دیگری که او نیز بنگاه دار است رییس کل 
را در دوران جوان���ی بیاد دارد.می گوید "تابس���تان به 
فش���ند می امدند. سرش در کار خودش بود".می گویم 
مدیریتش را چگونه می بینی؟می گوید:" نرخ سود را 
ک���ه باال برد کار ما را خراب کرد.زمین دو هفته بود در 
فشند و هش���تگرد بازار پیدا کرده بود مشتری می آمد.

داش���ت پول به این س���مت می آمد ک���ه آقای بهمنی 
نرخ س���ود را باال برد و دوباره ش���رایط به حالت قبل 
بازگشت".از او که جدا می ش���ویم همراهم می گوید 
اگر چنین بوده خدا پدر رییس کل را بیامرزد چون پول 
سمت زمین می رفت دهک های متوسط درآمد بیچاره 
بودند.من سکوت می کنم و فقط یاد این جمله محمود 
بهمنی می افتم که در حاش���یه گفت و گوی چند هفته 
پیش  مطرح کرد.ی���ادم می آید که گفت: "من آدم اهل 
مدارایی هستم اگر قرار باشد همان اول زیر همه چیز زد 
کار پیش نمی رود باید ماند و ساخت". آن روز به این 
جمله ریی���س کل زیاد فکر کردم.به این که آیا ماندن او 

می تواند به ساختن منجر شود؟
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مرثیه شعری اس���ت که در ماتم و عزای کسی 
سروده می ش���ود. فحوای اصلی و کانون شبیه 
خوانی نیز تعزیت و سوگواری بر شهادت امام 
حسین )ع( است. از این رو تعزیه خود مرثیتی 
است بر مرگ امام حسین )ع(. بررسی امروز 
ش���عر تعزیه نشان می دهد که اشعار این گونه ی 
نمایشی وام دار نخستین مراثی هستند، که در 
قرن 3 و4 س���روده ش���دند، و به تدریج از فرم 
گفتگو در آن ها اس���تفاده ش���د، و با نزدیکی 
به زبان ت���وده مردم حال���ت گفتگو محور آن 
تقویت یافت، و در نهایت به نسخ تعزیه رسید. 
مرثیه ها بواسطه ی محتوای حزن انگیزشان و 
ذکر مصائب ائمه، بیش���ترین قرابت را با زبان 
م���ورد نظر و نیاز تعزی���ه دارا بودند. از این رو 
به سرعت مورد استفاده ی نسخه نویسان قرار 
گرفتند تا کنه ماتم واقعه ی کربال را هرچه تأثیر 

گذارتر ارایه دهند.
مراثی جمع مرثیه است و مرثیه شعری است که 
در رثا و ماتم کس���ی از سر غم و اندوه سروده 
ش���ده باشد. آن دسته از مراثی که در این مقاله 
مطمع نظر هستند، مراثی یی هستند که در سوگ 
اولیاء دین و ائمه س���روده شده اند و به لحاظ 
موضوعی در دسته اشعار دینی جای می گیرند، 
این گونه از اش���عار حدوداً 3 تا 4 قرن پس از 
ورود اس���الم به ایران و تس���لط اعراب بر این 
جغرافیا به تدریج شکل گرفتند و به مرور زمان 
بنا بر اقتضائات سیاس���ی و یا ریش���ه دواندن 
عقای���د مذهبی نزد مردم نضج گرفته و رش���د 
کردند. در تاریخ ش���عر فارسی اشعار دینی از 
شاعرانی مانند کسایی و ناصرخسرو آغاز شد و 
بعداً به وسیله ی شاعران شیعی مذهبی از قبیل 
قوامی رازی ش���اعر قرن شش���م هجری و ابن 

چکیده : 

مراثی؛ 
مبنای شعر تعزیه

Abstract :
Current study will examine the 
evolution of elegies into Ta’zy-e 
poetry. In addition, the very first 
examples of this kind of poetry along 
with the oldest ones, which have 
virtually influenced by colloquy form, 
are introduced in order to determine 
the evolution process of elegies into 
Ta’zy-e poetry. It was resulted that 
elegies are considered as a critical 
literary resources in that they have 
played a significant role in forming 
colloquy-based poems of Ta’zy-e. 

کلید واژه : مرثیه. شاعران مرثیه. مراثِی گفتگو محور. 
شعرتعزیه

مقدمه :

در این مقاله به بررس���ی اجمالی سیر تحول مراثی به شعر 
تعزیه پرداخته خواهد شد. همچنین نمونه های نخستین این 
نوع ش���عر در کنار نمونه های متاخرتر که کمابیش از ش���کل 
گفتگ���و بهره برده اند، ذکرگردیده اند تا روند تحول مرثیه ها 
به س���مت ش���عر تعزیه به طور واضح مشخص شود. نتیجه 
آن که مراثی به عنوان یکی از اصلی ترین منابع ادبی ش���عر 
تعزیه به ش���مار آمده اند که نقشی قابل توجه در شکل گیری 

اشعار گفتگو محور تعزیه ایفا کرده اند.    
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حسام شاعر قرن نهم و محتشم کاشانی شاعر قرن دهم 
تکمیل شد. بعد از آن در تمام دوره صفوی و قاجار 
ادامه یافت. این اشعار که حماسه های دینی را هم باید 
در ش���مار آن ها دانست، در ذکر مناقب و یا مصایب 
اولیای دین و پیشروان تشیع سروده شده است.» رواج 
این نوع شعر در دوره صفویه که عهد تقویت مذهب 
تشیع و رسمی شدن آن است از هر دوره ی دیگر بیشتر 
بوده و در دوره ی قاجاریه نیز از رواج نیفتاده.« )صفا، 

.)89 ،1375
» اوج ش���عر فارس���ی مقارن اس���ت با پدیدار شدن 
اشعار مذهبی و این واقعیتی است که در دوره قاجار 
شعرسرایی برای تعزیه و شعایر مذهبی و نوحه پردازی 
ب���ا ویژگی های خود از لحاظ تقطیع و تلفیق اوزان و 
به کارگیری کلمات بس���یار ساده و روان خود گونه ای 
نواندیشی به شمار می آمده است.« )همایونی، 1380، 
173(. همایونی در ج���ای دیگری از کتاب تعزیه در 

ایران می گوید:
»شعر فارسی که در اوایل صفویه در اوج بوده از این 
دوره به بعد رو به نزول نهاد و تحرک خود را که الزمه 
هر هنر زنده و باروری اس���ت از دست داد و یکی از 
علل آن توجه س���الطین صفوی به اش���عار مذهبی و 
رونق این گونه اش���عار بود و عنایت تام شعرا به این 
گونه اش���عار نیز به لحاظ توجه حکومت از سویی و 

اقبال عامه از دیگر سو بود.«

بدین گونه مرثیه )شاید در راستای تقویت پایه های 
تشیع( و مرثیه س���رایی در دوره ی صفوی )اگر هم 
قبل از آن وجود داشت که حتماً داشته(، صورتی تازه 
یافت. مرثیه به معنی ش���عری که بیاد مرده و در ذکر 
محاسن او و تأسف از مرگ وی گویند یکی از منابع 
ادبی اشعار تعزیه اس���ت. در اشعار تعزیه نخستین 
منظور از شهید، ذکر محاس���ن و تأسف خوردن از 
مرگ، همگی وقایع کربال هس���تند. زبان فارسی و 
عربی نخستین زبان هایی بودند که واقعه ی کربال را 
بیان کردند. در کت���ب وقایع و تاریخ که ذکر کربال و 
بیان ش���هادت امام حسین و اهل بیت یاران او آمده 
نوش���ته اند که اولین شعر مرثیه از زبان سرور شهیدان 
جاری گش���ت آن گاه که حض���رت ابوالفضل )ع( 

شربت شهادت نوشید:
لهفی علی العباس لما آن دنی  

نهر الفرات بقبله العزانی
اندوهگین شدم بر مرگ عباس چون نزدیک شد  

به رود فرات به قبله غم.
مرثیه سرایی بر مرگ حس���ین ویژه ی شعرای شیعه 
است و در گذشته کم و بیش در آثارشان تجلی داشته. 
از جمله کسایی مرزوی )متولد 341 ه.ق( در حدیقه 

مناقب  حضرت علی ضم���ن 

اشارتی به واقعه کربال دارد: 
کربال چون مقام منزلت ساخت  

ناگه دل آل زیاد بر وی تاخت
راه آب فرات بربستند   

دل او زان عناد و غم خستند
سرش از تن به تیغ ببریدند  

وندران فعل سود می دیدند
تنش از تیغ خصم پاره شد  

آل مروان بر او نظاره شد
بدرالدین قوامی شاعر قرن 6 نیز مرثیتی با این مطلع 

سروده:
ای قوم در این عزا بگریید  

بر کشته کربال بگریید
با این دل مرده خنده تا چند  

امروز در این عزا بگریید
محتشم کاش���انی )905 تا 996 ه.ق( معروف ترین 
ش���اعر مرثیه گوی ایران اس���ت. وی برای نخستین 
بار هفت بند را س���رود. هفت بند که صرفاً مرثیتی 
مذهبی اس���ت خود مبنای پرداخت هفت بندهایی 

به شد که شعرای دیگر از جمله هاتف  اصفهانی 
آن روی نهادند. 

محتشم کاش���انی در بیان احساس مذهبی خویش 
فوق العاده صادق و صمیمی اس���ت. هیچ شاعری 
در مرثیه به پای او نمی رس���د و ش���اید او را بتوان 
ب���ه تعبیری بنیان گذار مرثیه س���رایی نوین در ایران 
دانست. کمتر شاعری بوده که در آن روزگار بعد از 
محتشم اشعار مذهبی نسراید و طبع خود را در این 
زمینه نیازماید می گویند که مرگ برادرش نیز در او 
تأثیر فراوان داش���ته و سوز دردآوری که از اشعارش 
حس می شود از غم مرگ برادر بی نصیب نیست. 
در زیر بخش���ی از هفت بند معروف محتش���م را 

آورده ایم:
باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
باز این چه رستخیز عظیم است که زمین 

بی نفخ صور برخاسته تا عرش اعظم است
این صبح تیره باز دمید از کجا کزو

کار جهان و خلق جهان جمله در هم است
گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب

کاشوب در تمامی ذرات عالم است
گه خوانمش قیامت دنیا بعید نیست

این رستخیز عالم که نامش محرم است
در بارگاه قدس که جای مالل نیست

سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است
جن و مل���ک بر آدمی���ان نوحه 

می کنند
گویا عزای اش���رف اوالد 

آدم است
خورش���ید آسمان و زمین، 

نور مشرقین
پ���رورده ی کن���ار رس���ول خدا، 

حسین
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شهاب اصفهانی )متوفی 1290 ه.ق(، کمال غیاث 
ش���یرازی، وقار ش���یرازی، عباس شباب شوشتری، 
جیحون یزدی و بس���یاری دیگر از شعرای گمنام و 
در عین حال توانا که عموماً تخلص ساده و متقیانه 
»ذاکر« را برگزیده اند انبوهی از مراثی و نوحه ها به 
جا گذاشته اند که در آن ها طبع آزمایی های پسندیده 
کرده اند. پس از توجه به مرثیه سرایی و ایجاد فصلی 
پرهیجان در این مورد و اقبال حیرت انگیز عامه ی 
مردم از آن گونه اشعار و به کارگیری مستمر آن ها در 
مراسم مذهبی و خاصه سوگواری، موجی عظیم از 
شعرای گمنام به تبعیت و تقلید از نامداران به مرثیه 
س���رایی و نوحه پردازی روی آوردند. گویندگانی که 
تعدادش���ان از حد شمار بیرون است. از ویژگی های 
این اش���عار تنوع و گستردگی مضمون بود. چه گاه 
زوایای بس���یار کوچکی از واقعه ی مهم کربال را در 
بر می گرف���ت، گاه مصیبتی را که ب���ر خاندان اهل 
بیت رفته ب���ود و گاه نکات تاریخی- مذهبی. این 
گستردگی و وسعت عرصه عملکرد برای شاعران 
مرثیه س���را فضایی را فراهم ک���رده بود که گاه بعضًا 
خواسته یا ناخواسته دست به تجربه هایی نو در زمینه 
س���رایش مرثیه بزنند. اتفاق بعدی در کنار بسط و 
گسترش مرثیه سرایی نزدیک شدن زبان آن به زبان 
توده ی مردم است که رویدادی مهم به شمار می آید. 
زیرا این مسأله یعنی نزدیکی زبان شعر با زبان توده 
مردم، تأثیر و قدرت و قوام نمایشی الزم برای زبان 
شبیه خوانی را فراهم می سازد. اگر این سیر را دنبال 

کنیم، به شعر »میرزا حبیب الله شیرازی« متخلص 
به »قاآنی« ش���اعر معاصر محمدشاه و ناصرالدین 
ش���اه می رسیم که خود ش���عر بدل به نمایشی کامل 
ش���ده است که در آن قدرت تصویر، ایجاز و حالت 
مکالمه ای تمام عناصر الزم نمایشی را فراهم ساخته 
اس���ت و به قول صادق همایون���ی در کتاب تعزیه 
در ایران بواسطه ی شیوه ی س���ئوال و جواب، برق 

نوگرایی در این شعر دیده می شود:
بارد چه؟ خون! که؟ دیده، چسان؟ روز و شب

از غم، کدام غم؟ غم سلطان کربال
نامش چه بود؟ حسین، ز نژاد که؟ از علی

مامش که بود؟ فاطمه، جدش که؟ مصطفی
چون شد؟ شهید شد، بکجا؟ دشت ماریه

کی؟ عاشر محرم، پنهان؟ نه برمال
شب کشته شد؟ نه روز، چه هنگام؟ وقت ظهر

شد از گلو بریده سرش؟ نی نی از قفا
سیراب کشته شد؟ نه، کس آبش نداد؟ داد

که؟ شمر، از چه چشمه؟ ز سرچشمه فنا
مظلوم شد شهید؟ بلی، جرم داشت؟ نه

کارش چه بد؟ هدایه، یارش که بد؟ خدا
این ظلم را که کرد؟ یزید، این یزید کیست؟

از اوالد هند، از چه کس؟ از نطفه زنا
خود کرد این عمل؟ نه فرستاد نامه

نزد که؟ نزد زاده مرجانه دغا
ابن زیاد زاده مرجانه بد؟ نعم
از گفته یزید تخلف نکرد؟ ال

این نابکار کشت حسین را به دست خویش؟
نه او روانه کرد سپه سوی کربال

میر سپه که بد؟ عمر سعد، او برید
حلق عزیز فاطمه؟ نه شمر بی حیا

مرثی���ه س���رایی در دوره قاجار عالوه ب���ر آن که بار 
مذهبی اندوهگینانه و مصیبت زده ای داشت در عین 
حال بی ارتباط با وضع سیاسی و اجتماعی آن دوران 
تیره نبود. به هر ح���ال چه بخواهیم و چه نخواهیم 
مرثیه سرایی تحولی بسیار محسوس و آشکار در شعر 
فارسی بود. هم از حیث بافت، هم شیوه پرداخت به 
صورت چارپاره که مرس���وم نبود و بعدها در افسانه 
نیما بوسیله آن ش���اعر بزرگ مورد اس���تفاده قرار 
گرفت. از نظر مضمون، س���ادگی بیان، وزن، قافیه، 
ترکیب، تجزیه، تلفیق اوزان و گزینش مضمون واحد 
برای یک شعر نیز مرثیه س���رایی دارای ویژگی های 
یک تحول بود. چنان ک���ه دیدیم مراثی همزمان با 
نزدیک شدن به زبان توده به جنبه ی مکالمه ای شان 
افزوده ش���د و از سوی دیگر از اقبال روز افزون نزد 
عامه برخوردار شدند. به تدریج در مراثی نمونه های 
بّین و آشکاری از گفتگو شکل گرفت. نمونه زیر از 
کتاب تعزیه در ایران صادق همایونی شاهدی بر این 
مدعاست. الزم به ذکر است برای مرثیه ذیل در این 
کتاب تاریخی که زمان سرایش آن را مشخص کند 

معلوم نگردیده:



از دو نمونه ی اخیر در مقایسه با مرثیه هفت بند محتشم 
کاشانی خط س���یر مرثیه صرف به سمت مرثیه گفت و 
گو محور و مکالمه وار مشخص می شود. این مکالمات 
از آن ج���ا که به وقایع و موقعیت ه���ای کربال می پردازند 
و توصیف ش���ان می کنند، جنبه های نمایشی را به وفور 
دارا هس���تند. چرا که نفس واقع���ه ی کربال خود اتفاقی 
دراماتیک به شمار می رود. مرثیه در ادامه جریان خود به 
سمت شعر تعزیه به نوحه سرایی می رسد که با در برداشتن 
سادگی لفظ و معنی و نزدیکی گفتگوهای مردم و دوری 
از تش���بیهات و استعارات گره دار متجلی شدند و پس از 
آن کتبی مانند روضه الشهدای مالحسین کاشفی، مقتل 
الحسین خوارزمی و... از منابع الهام نسخه نویسان تعزیه 
گردید تا اولین مجالس تعزیه به زبان شعر )عامیانه( شکل 

بگیرند.
 در نتیجه می توان گفته ی هرمان اته را  در رابطه با  تحول 
مرثیه به شعر تعزیه مطرح کرد که می گوید : »تاریخ قطعی 
تحول این نوع ش���عر رثایی به صورت محاوره و سوال 
و جواب را نمی توان معی���ن کرد، اما علی رغم انحطاط 
تدریجی در داستان سرایی و شعر لیریک یک نوع شعر 
جدید بوجود آمد که آهس���ته و مطمئن و ثابت و سالم و 
نیرومند است که موضوع آن تا این زمان نه تنها نسبت به 
ذوق مذهبی- هنری ایرانیان، بلکه نزد تمام ملل اسالمی 

مطبوع بود و آن شعر نمایشی است.« 

چون روانه گردید
سوی جنگ عدوان 

زاده ی پیمبر
زینب دل افگار
از قفای آن شاه

میدوید و می گفت
با دو چشم گریان

آخر ای برادر
ما زنان مضطر
محرمی نداریم
اندرین بیابان
دوری عزیزان
داغ نوجوان 

چون تو زنده بودی
بود بر من آسان
گر تو کشته گردی

نیست اندرین دشت
یاور و معینی
بهر ما غریبان

خواهر تو ای شاه
یک تن ضعیف است

بعدها چه سازد
با دل یتیمان
آن امام بی یار

با دو چشم خونبار
در جواب زینب

لب گشود این سان
گفت خواهر من
موسم جدایی ست
حافظ شما باد 
ذات پاک یزدان

چون بخون طپان شد
اکبر جوانم

بعد از او حرام است
زندگی به دوران

من که اندر این دشت
یاوری ندارم

می روم به ناچار
این زمان به میدان

از برای امت
شمر بی مروت
می برد سرم را

با گلوی عطشان
رو به خیمه بنشین

تا مگر نبینی 
از جفا تنم را
زیر سم اسبان
ذاکر بالکش

با دلی مشوش 
اندرین مصیبت

مانده زار و حیران

 فهرست منابع :
چلکوفسکی، پیتر)1383( تعزیه آیین و نمایش در ایران، داود 

حاتمی، چاپ سوم، سمت.
شهیدی، عنایت الله)1380( پژوهشی در تعزیه و تعزیه خوانی، 

چاپ دوم، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.
صفا، ذبیح الله)7513(حماسه سرایی در ایران،  چاپ پنجم، 

تهران، امیرکبیر
ملک پور، جمشید)1368( سیر تحول مضامین در شبیه خوانی،، 

چاپ دوم، تهران، جهاد دانشگاهی.
نصری اش���رفی، جهانگی���ر)1385( پیش خوانی ها، نوحه ها، 
گوش���ه ها و مرثیه ها در تعزیه نواحی ایران،، چاپ دوم، تهران، 

سوره مهر.
همایونی، صادق)1380( تعزیه در ایران،، چاپ دوم، ش���یراز، 

نگار شیراز.



دوست می داشتم

 مانند پرنده ها بالی میداشتم برای پرواز. این جمله را وقتی به اسمان نگاه میکنم وپرنده ها را می بینم می گویم.                                                                                                                             

با عجله به داخل حیات میدوم،چشمهایم را میبندم وبه یک پرنده در حال پرواز فکر میکنم پاهایم کم کم از زمین جدا 

میشود وبه آسمان میروم.هوای خنک وارد ریه هایم میشود. به اوج میروم آن چه احساس میکنم قابل توصیف نیست.

احساس رهایی، احساس استقالل، ازادی آن چه تا بحال توسط هیچ کس بدرستی احساس نشده است. آن چه میبینم 

باورکردنی نیست. آسمانی با مخمل آبی با تکه ابرهایی به رنگ سفید. درست است این کاماًل طبیعی است، آری 

ی زیبایی همان طبیعی بودن است.                                                                
میدانم معنا

ت با این کار 
باال وباال تر میروم در کرانه های دور درافق امان بی پایان شناور میشوم.میدانم این غیر طبیعی اس

ک را زیر پا گذاشته ام.همبال پرندگان میشوم واز این هوای دلپذیر لذت میبرم.باران نم 
تمام قوانین فیزی

نم شروع به بباریدن میکند.انگاری بالهایم خیس میشوند، قطرات باران را روی صورتم احساس میکنم. 

ن زیبایی قرارمیگیرم واشک ازچشمهایم 
س زیبایی دارم بسختی تحت تاثیرای

وای خدای من چه احسا

سرازیر میشودوصحرای خونین گونه هایم را سیراب میکند.                                                                                                       

دیگر باور میکنم این خیس شدن من ازقطرات باران  نبود اشک بود.آری زندگی این گونه زیباست.

سفر در کرات آسمان  
آنیتا کرباسی 
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مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام
شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان

در اجرای مفاد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، 
مصوب اس���فند ماه 1347 و م���اده 45 قانون بازار 
اوراق بهادار بدینوس���یله گ���زارش درباره فعالیت و 
وضع عمومی ش���رکت ب���رای دوره مالی منتهی به 
1389/12/29 برپایه س���وابق، م���دارک و اطالعات 

موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. 
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای ساالنه 
هی���ات مدیره به مجمع، مبتنی ب���ر اطالعات ارایه 
ش���ده در صورت های مالی ب���وده و اطالعاتی را 
درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات 

مدیره فراهم می آورد. 
به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که 
درباره عملیات ووضع عمومی شرکت می باشد. با 
تاکید بر ارایه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و 
در جهت حفظ منافع ش���رکت و انطباق با مقررات 
قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارایه گردیده است. 
این اطالعات هماهنگ ب���ا واقعیت های موجود 
بوده و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت 

فعلی می توان پیش بینی نمود. به نحو درس���ت و 
کافی در این گزارش ارایه گردیده و هیچ موضوعی 
که عدم آگاه���ی از آن موجب گمراهی اس���تفاده 
کنندگان می ش���ود از گزارش حذف نگردیده و در 
تاریخ 1391/01/17 به تائید هیات مدیره رسیده است.

تاریخچه 
شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان  در 
س���ال 1345 تاسیس و تحت شماره 11219 در اداره 
ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید، 
سپس با انتقال مرکزیت شرکت به محل کارخانه، به 
ش���ماره 39 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت شبستر 
ثبت گردید. شرکت از مرداد ماه 1358 مشمول بند 
)ج( قانون حفاظت و توس���عه صنایع ایران ش���د و 
توسط سازمان صنایع ملی ایران اداره می گردید و 
در سال 1365 ماده 2 متمم قانون حفاظت و توسعه 
صنای���ع ایران در مورد این ش���رکت اجرا و از تاریخ 
فوق شرکت توس���ط هیات مدیره منتخب صاحبان 
س���هام اداره می شد. در تاریخ 1376/7/2 با انتقال 
بخش عمده سهام به سازمان تأمین اجتماعی، این 

ش���رکت تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری تأمین 
اجتماعی و س���ازمان تأمین اجتماعی قرار گرفت و 
طی سال 1384 س���هام آنها به شرکت های سرمایه 
گذاری س���یمان تأمین، صدر تأمین و ش���رکت صبا 
تأمین و نهایتاً در سال 1388 از شرکتهای صدر تأمین 
و صبا تأمین به شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین 

انتقال یافته است.  

فعالیتهای اصلی شرکت
موضوع فعالیت ش���رکت طبق ماده 3 اساس���نامه، 
ایجاد، خرید و یا توس���عه کارخانه و یا کارخانجات 
و اس���تخراج و بهره برداری هرگون���ه بهره برداری 
هرگونه مواد اولیه به منظور تولید انواع س���یمان و 
انجام هرگونه خرید، فروش، ص���ادرات و واردات 
کاال اعم از محصوالت شرکت، مواد اولیه، قطعات 
و لوازم یدکی و غیره و انجام هر نوع سرمایه گذاری 
در شرکتهای دیگر و یا تاسیس شرکت یا شرکتهای 
جدید به منظور توسعه فعالیتهای شرکت و بطور کلی 
هرگونه فعالیت مجاز که در جهت پیش���برد منافع و 

مصالح شرکت ضروری باشد.

ترکیب سهامداران
سهامداران عمده دارای مالکیت بیش از یک درصد سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به 1390/12/29

تاریخ تائید گزارش 1390/12/291391/01/15نام سهامدارردیف

درصد سهامتعداد سهامدرصد سهامتعداد سهام
391/579/67271/2391/579/67271/2شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین1
48/017/7088/748/017/7088/7گروه سرمایه گذاری بانک مسکن2
19/251/3193/519/251/3193/5شرکت سیمان فارس نو3
18/020/6833/318/020/6833/3شرکت سرمایه گذاری ملی ایران4
14/778/9392/714/778/9392/7شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی 5
11/330/7352/111/330/7352/1شرکت سرمایه گذاری تدبیر6
47/020/9448/547/020/9448/5سایر )تعداد 9540 سهامدار(7

550/000/000100550/000/000100جمع

رییس هیات مدیره غیرموظف مرتضی داداش    شرکت سیمان ارومیه    
نائب رییس ومدیرعامل موظف ولی اله اخالقی فرد    شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین  

عضو هیات مدیره غیرموظف مجید باقری فرد     شرکت سیمان قائن    
عضو هیات مدیره غیر موظف محمد تقی کاظمی آشتیانی   شرکت سیمان شاهرود    
عضو هیات مدیره غیرموظف  سید فرشید معصومی         شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن  

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

به  ســیمان صوفیان 
مجمع نشست

مجمع ساالنه سیمان صوفیان درحضور 87/9 درصد 
سهام دار به ریاست جناب مهندس سید شفیع برگزار 
شد مجمع با تصویب صورتهای مالی و سایر دستور 
جلسه و تقسیم سود و تقدیر تشکر از زحمات کارکنان 
پرت���الش و مدیری���ت آگاه و فهیم ش���رکت جناب 

مهندس اخالقی فرد بکار خود پایان داد.

 خسرو
 امیرحسینی
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مهدی خلج
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  درکت���اب عه���د  عتیق هندوه���ا جزییات دقیق 
ساخت ماش���ینی پرنده دردویست بند شرح داده 
ش���ده اس���ت که مربوط به قرنها قب���ل ازاختراع 

برادران رایت میباشد. 
س���اکنین بومی انگلستان))انگلوساکسونها(( از 
نوعی کامپیوتر س���نگی در استون هنچ برای پیش 
بینی کسوف وخسوف استفاده میکردند.در بیش 
از 2500 س���ال پیش معماران وارش���تیکس های 
ایران���ی  از راز عددپی ))3/14(( در محاس���به 
محی���ط دایره تا چندین رقم اعش���ار با خبر بوده 
وانرا  طبق مس���تنداتی که در کتیبه های به دست 
امده در تخت جمشید))پرسپولیس((وجود دارد 

محاسبه میکردند.
بومیان استرالیا از ایام باس���تان تا کنون از روش 
انتق���ال خون ازانس���ان ب���ه انس���ان دیگر))ژن 
وراثتی(( اس���تفاده میکنند اما این دانش درعلم 

پزشکی امروز تازگی دارد.
نقش���ه های بس���یاری ازقرنها قبل به دست امده 
اس���ت که به وضوح قاره ها واقیانوسها را ترسیم 
کرده اند وحتی س���یر حرکت ومس���یر کش���تیها را 

نشان داده اند.
نقش���ه ارتمیس در 2200 س���ال پیش بخوبی اسیا 
واروپا رانشان میدهد وشگفت اوراینکه در نقشه 
پیر رییس، نقشه بگونه ایست که گویا تصاویر رابه 

کمک ماهواره ترسیم کرده اند.
درس���ال 1594 می���الدی یک راه���ب متعصب 
وجوان اس���پانیایی به نام دیگو دولندا مجموعه 

بزرگ���ی ازقوانی���ن ق���وم مای���ا را دزر کتابخانه 
مرکزی مکزیک پیدانمود که همه انرا س���وزاند. 
اودر خاط���رات خ���ود چنی���ن نوش���ته ب���ود :                                                                                                                   
ما همه کتابها و اوراق پاره ها رااتش زدیم زیرا غیر 
از موهومات وشرح ماشین االت عجیب وغریب 
شیاطین چیزی نداشتند!                                   او 
از کجا میتوانس���ت با دانش اندک خود بفهمد که 
کتابها درباره چه چیزی اس���ت؟چرا که امروزه با 
این همه دانشمند وریاضی دان هنوز رمز سه عدد 
از کتابهای مایا کش���ف نش���ده باقی مانده است.                                                                                                                                      
جالب انکه نزدیک به نیم قرن بعد وقتی دولندا 
مسن تر شد وبه مقام اسقفی رسید متوجه گردید 
ک���ه چه جرم غیر قابل جبران و وحش���یانه ای را 
مرتکب ش���ده اس���ت. او تالش زیادی به عمل 
اورد تا بلکه نس���خه های دیگری از کتاب های 

مایا هارا پیدا نماید اما متأسفانه موفق نگردید.
بطلمیوس درکت���اب خود به نام  مجس���تی کلیه 
اطالعات جغرافیائی موجود درقرن دوم میالدی 
را قید نموده اس���ت. این س���تاره شناس و منجم 
مناطق اس���توائی قاره افریقا، قس���متهای علیای 
رودخان���ه نیل وسلس���له جبال موج���ود در قلب 
افریقا را بخوبی تشریح کرده است.اما 1800 سال 
بعد یعنی در ق���رن نوزدهموقتی افریقای مرکزی 
توس���ط اروپائیان م���ورد کاوش ق���رار گرفت آنها 
کوهها راپوش���یده از برف یافتند وگزارش���هایی 
در ای���ن رابطه ب���ه انجمن جغرافیای س���لطنتی 
انگلستان درلندن رسید،اما دانشمندان آنها را به 

مسخره گرفتند وبارش برف را در زیر خط استوا 
میدانس���تند.لیکن  وانرا بی معنا  نمیکردند  قبول 
مسلما بطلمیوس و دانش���مندان دیگری درعهد 
باس���تان ازهموطنان اروپائی خود درقرن 18 و19 

اطالعات وسیعتری داشته اند.
ابوریحان بیرونی بخوبی طول وعرض جغرافیا یی 
را میدانس���ت وشهرهای خراسان را با مختصات 
جغرافیایی دقیق ذگزارش کرده است. ابوریحان 
بیرون���ی برای تعی���ن طول وع���رض جغرافیا یی 
شهرها چندین وسیله رصد ساخته است.اوعرض 
جغرافیا یی ش���هربلخ را )36/41( درجه محاسبه 
نمود که ش���مار درس���ت ام���روزی آن )36/45(
درج���ه اس���ت.بیرونی همچنین به س���اختن کره 
جغرافیائی زمین دس���ت زده وقاعده تسطیح کره 
برس���طح مستوی وترسیم نقش���ه های جغرافیائی 
رابه وجوداورده وازسرزمینی صحبت کرده است 
که انس���وی ربع مسکون قرار دارد که امروزه انرا 

قاره امریکا مینا مند.
ازحمام���ی  خ���ود  درکت���اب  تایک���س  ای 
درش���هراصفهان نام میبردکه توسط شیخ بهایی 
ازدانشمندان قدیم ایران طراحی شده است واب 
گرم مصرفی این حمام بزرگ از طریق یک تون 
که از فلز بوده وساختمان ویژه ای داشته وتوسط 
تنها یک ش���مع اب گرمش تأمین میش���ده است. 
ای���ا فلز ب���کار در آن از الیاژمخصوصی بوده ویا 
ساختمان حمام طراحی پیشرفته ای داشته است

مهندس���ی  ازدان���ش  گفتاربخش���ی  ای���ن  در 
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مرورمیکنی���م  باس���تان   رادرروزگاران 
وازس���هم واقع���ی مردمی ک���ه درپیش���رفت علم 
میش���ویم.     باخبر  داش���تند  امروزنقش  ازدیربازتا 
باس���تان                                                                                                                                 روزگاران  در  وثغورعال���م  »»ح���دود 
گالیله در س���ال 1632 باس���ر وص���دای فراوان 
باالخ���ره ثابت کرد ک���ه زمین به دور خورش���ید 
میچرخد وبه قول مورخی���ن انفجار عقاید را در 
اروپ���ا بوجود اورد. اما او بخوبی میدانس���ت که 
کش���ف او چیزی جزتائید محاسبات کپلر نیست 
واما کپلر هم در س���ال 1600 حدود 30 س���ال قبل 
از گالیل���ه ب���ا خواندن اث���ار کپرنینک لهس���تانی 
وتکمیل وتصحیح محاس���بات او به گردش زمین 
پ���ی برده بود وتنها ف���رق در این بود که کپرنیک 
مس���یر را دای���ره ای فرض کرده ب���ود اما بعد ها 
کپلر مس���یر بیضوی را ب���رای آن پیش���نهاد کرد.                                                                             
اما کپرنیک هم درس���ال  1500 و در ابتدای اغاز 
دوران  رنس���انس که اثاریونان���ی منابع ومراجع 
اطالعات���ی اروپایی���ان را فراه���م ک���رده بود با 
مطالعات اثاری ازاریس���تارکئوس که درسال 200 
قبل از میالد مسیح،زمین را متحرک میدانست پی 
به گردش زمین وثابت بودن خورشید برد ونجوم 
بطلمیوسی را که برمبنای سکون زمین بود رد کرد.                                                                                                                                 
پس میبینیم که کش���ف گالیله مرهون دانشمندانی 
اس���ت که قبل از او پایه های اندیشه او را استوار 
کرده بودند و شاید بهتر است بگوییم که حاصل 
یک کار دس���ته جمعی تاریخی به نام گالیله ثبت 

شده است.
حال که س���خن به اینجا رس���ید بد نیست بدانیم 
که قرنها قب���ل از کپرنیک در ایران دانش���مندان 
در مورد حرکت  زمین وس���کون آن اختالف نظر 
داش���تند ودر مورد آن بح���ث میکردند.به عنوان 
مث���ال اوریحان بیرونی درکت���اب الهند راجع به 
مش���کل حرکت زمین س���خن گفته است واز نظر 
ریاضی این حرکت را ممکن دانسته است ونقل 
میکند که: من اس���طرالبی ))ستاره یاب(( راکه 
ابوسعید زنجیری س���اخته بود دیدم وازان بسیار 
خوش���م می اید وبسیار انرا س���توده ام.زیرا این 
اس���باب بر پایه این فکر که موردپذیرش عدهای 
اس���تقرار دارد ک���ه اثرتغییر مکانی ک���ه به نظرما 
میرسد،ناش���ی از حرکت زمین اس���ت نه حرکت 
اس���مان.زیرا چ���ه زمین در حرکت باش���د یا چه 

اس���مان، نتیجه یکی اس���ت.                                                                                                                                             
                 جغرافی���ا وس���تاره 

شناسی دانشهائی هستند که نیاکان 
ما از هزاران س���ال پیش بخوبی انرا 

ش���ناخته بودندوبه ط���ور مرموزی که 
هنوز هم برخی ش���ناخته شده نیستند به 

محاسبات دقیق دست یافته بودند. آنها با 
روشی بسیار درست که تقریبًا مشابه روشهای 

امروز ماس���ت،کره زمی���ن را در طول و عرض 
جغرافیایی مش���خص کرده بودن���د و مختصات 
ش���هرها وفواصل و ساعات را به دست می اورد

ند.                                                        دانشمندان 
گذشته عقیده داشتند که تنها یک چهارم شمالی 
ک���ره زمین قابل س���کونت می باش���د وانرا ربع 
مسکون می نامیدند.چرا که انهازیر خط استوا را 
مکانی مناس���ب برای زندگی نمی دانستند ودر 
انجا هم تمدنهایی را س���راغ نداشتند.از طرفی 
آن س���وی دیگر زمین یعنی قاره امریکا نیز برای 
آنها ناش���ناخته بود.به همنین منظور دانشمندان 
آن روزگار غربی تری���ن نقطه جهان را در غرب 
افریقا یعنی س���رزمین مغرب یا مراکش امروزی 
میدانستند واس���وی اقیانوس اطلس را دریاهای 
خوفن���اک وغیر قابل عبور توصی���ف میکردند.
انه ب���رای اینکه این منطق���ه را توصیف نمایند 
جزیره ای واقع در غرب کشور مرکش را انتخاب 
وانرا مبدا نص���ف النهارات ق���رار داده بودند.
گوین���د ای���ن کار را بطلمیوس ک���رد ))قرن دوم 
می���الدی(( ومبدا نصف النهار را در جزیره قارو 
از مجمع الجزای���ر هفت گانه خالدات قرار داد. 
ای���ن جزیره که ح���دود 800 کیلومتر از س���واحل 
مغرب یا مراکش فاصله دارد، نقطه مناسبی برای 
مبدا ووابتدای خش���کی ها در غرب می باشد.

همچنین ش���رقی ترین حد عالم راهم آن س���وی  
چین در جزایر واق واق ))ژاپن(( می دانستند.                                                                                                                 
نص���ف النهار مب���دا  فارو درس���ت از کنار قاره 
افریق���ا میگذرد وانرا در بر میگی���رد. به عبارت 
دیگر اگ���ر از این حد ک���ه غربیترین م���رز عالم 
است درس���ت 180 درجه به شرق حرکت کنیم و 
به اصطالح محدوده ربع مس���کون را س���یر کنیم 
خواهیم دید که تمام خش���کی های افریقا،اروپا 
واسیا در این محدوده قرار خواهند گرفت وهیچ 

س���رزمینی از افریقا تا 
ژاپ���ن خارج از این محدوده ق���رار نخواهد بود.  
مس���وفی در نزهه القلوب گوید: ط���ول اقالیم از 
انجا ش���مارند وبعض���ی نیز از س���احل مغرب.                                                                                     
اما مبدا فعلی که از گرینویچ می گذرد قاره هاب 
اروپا وافرقا را ذقطع کرده واین س���رزمینها را در 
دو طرف نص���ف النهار صفر درج���ه قرار داده 
است. انتخاب جزایر فارو برای تقسیم بندیهای 
طولی کره زمین بسیار هوشیارانه به نظر میرسیده 
اس���ت وتا همین یک قرن پیش هم کاربرد داشته 
است. محمد حسن خان اعتماد السطنه درکتاب 
مرات البلدان گوید: در زمان قدیم چون منتهای 
ابادی در جهت مغ���رب جزایر خالدات))جزایر 
س���عادت که ام���روزه مجم���ع الجزای���ر قناری 
گویند(( میدانس���ته اند  جزایر فارو را که غربی 
آنها س���ت   مبدا طول���ی گرفتند وای���ن مبدا را 
هنوز در ای���ران وممالک المانی معمول دارند و 
اما در فرانس���ه به فرمان لوئی س���یزدهم در سال 
1044 هج���ری مبدا را از پاریس حس���اب کردند 
ونص���ف النهار را ازرصد خان���ه انجا گذراندند 
و حال این مبدا در اکثر ممالک معمول اس���ت.                                                                                                                                             
                                    »»»»»»  تغییر نصف النهار فارو به گرینویچ                                                                                                                                          
   همانگونه که اعتماد السطنه نوشته است  مبدا 
مختصات از طرف کشور فرانسه تغییر کرده وروی 
رزصدخان���ه پاریس قرار داده ش���ده اما کش���ور 
انگلس���تان هم بی���کار نبود او هم لن���دن را مبدا 
می دانست ودر این بس���یار اصرار داشت اما به 
جز اینها در انروزگاران پیش���نهادهای دیگری هم 
برای تعین حدود عالم بود که هر کدام طرفدارانی 
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داشت که در زیر مختصر به آن اشاره می کنیم
اقیان���وس اطلس:س���ال  ازور در  .1(( جزای���ر 
1942 میالدی کریس���تف کلمب مس���افرت خود 
را برای کش���ف مس���یر جدی���د هندوس���تان از 
جزایرفارواغازکرد اما س���رانجام به جزایر س���ان 

سالوادور و کوبا در امریکا رسید.
او در مس���یر بازگش���ت در حوال���ی جزایر ازور 
دی���د ک���ه عقربه های قط���ب نما هی���چ حرکتی 
ندارد و ثابت هس���تند از این���رو فکر کرد که این 
جزای���ر میتواند مح���ل ومبدایی ب���رای نصف 
النهارونقطه صفرزمین باش���د اما این پیش���نهاد 
تنه���ا نیمقرن دوام اوردو بعدها معلوم ش���د اگر 
در مب���دا مختصات طولی قطب نم���ا کارنکند 
نمیتواند درمس���یرهای دریایی به کاراید وهمین 
ازطرفداران آن کاس���ت.اما هنوز برخی نقشه ها 
وکره ه���ای جغرافیایی با مب���دا جزیره ازوذردر 
موزه���ای اروپ���ا از انزم���ان موج���ود اس���ت.                                                                                                            
2((جزیره تاناریف از مجموع���ه جزایر قناری:                                                                                                                                           
 ک���م کم پیش���نهادهایی مطرح ش���د که چرا خط 
نصف النهار را از نوک کوهی بلند عبور ندهیم 
که همواره مش���خص و ثابت بماند و کش���تیها 
بتوانند آن را از دور دست مشاهده کنند.به همین 
منظورجزیره تاناریف که چهارمین جزیره درمیان 
مجمع الجزایر قناری است که کوه مرتفع ال پیکو 
هم از آن برخاسته بر سر زبانها افتاد. این کوه که 
از فاصله 450 کیلومتری از دریا دیده میش���ودبه 
ارتف���اع 3717 مت���ر و س���ومین کوه اتشفش���ان 
جهان محسوب میش���ود قله های این کوه سرار 
س���ال پوشیده از برف اس���ت اما هیچگاه برفی 
در کوهپایه های این جزیره وس���ایر جزیره های 
همسایه اش نباریده است!تنها در فصل زمستان 
ودر ارتفاعهای باالی2000 متربرف بارش میکند 
واز جاذبه های این جزیره است که هر گاه برف 
درارتفاعات میبارد هوای بهاری و بهشت گونه 
یی در کوهپایه احس���اس میشود!و همچنین این 
ارتفاعات مکان مناس���بی برای تاس���یس رصد 
خانه بوده که امروزه هم پایگاه مهمی برای ستاره 
شناسی محسوب میشود.       3(( تنگه برینگ :                                                                                                                                                
ریی���س                        درس���ال 1880 
انجمن جغرافیای���ی جنوا پروفس���ورباتیلر تنگه 
برین���گ را ب���رای عب���ور نص���ف النه���ار مبدا 
پیش���نهاد داد اومعتق���د ب���ود عالوه ب���ر اینکه 

اینجا حد فاصا قاره امریکا وقاره اس���یا س���ت 
ومرز دنیای جدید وقدیم محس���وب میش���ود و 
درمس���یر خود نیز فقط از اقیان���وس ارام عبور 
میکند و منطقه ای بیطرف محس���وب میگردد.                                                                                                                                          
                      این پیش���نهاد میتوانس���ت اتقاق 
نظری بین کشورها بخصوص انگلستان وفرانسه 
که مدتها بر س���ر این مس���أله منازعه داش���تند 
بوجود اورد واز انجا که از هیچ کش���ور خاصی 
عب���ور نمیکرد م���ورد توجه زیادی واقع ش���د.                                                                                                           
4(( هرم بزرگ جیزه درمصر:پرفسوسور اسمیت 
عضو سلطنتی منجمین اسکاتلند معتقد بود این 
بنا با توجه به اس���تحکام ف���وق العاده و ارتفاع 
زیاد و برجس���ته بودن در میان سایر اقوام وملل 
دیگر وهمچنین فضای مناس���ب ))زمین صاف 
وکوی���ری اط���راف(( برای ایجاد ش���اخصهای 
زمینی ومثلث بندی مناس���ب تر ازمبدا دریایی 
میباش���د خصوص���ا انکه ب���ه اورش���لیم ومکه 
ومکانهای مذهبی هم نزدیکتر میباش���د ویادگار 

تمدنهای پیشرفته بشری است.
 5(( مذاه���ب :مذاه���ب هم هرک���دام جایگاه 
مقدس خ���ود مانند خانه کعبه وبیت المقدس (

اورشلیم(  وغیره را ترجیح میدادند.
اما به تدریج با گسترشخطوط راه اهن وگسترش 
مناس���بات تجاری وسیاسی نیاز به یک ساعت 
بین المللی  وثابت که اکثر کش���ورهای اروپایی 
انرا به پذیرند، هم احس���اس شد.دیگر عالوه بر 
تعیین مختص���ات زمین ونیازهای ناوبری، زمان 

هم مطرح بود.
درس���ال 1884 درکنفرانس بی���ن المللی تعیین 

نصف النهارمبدا درواشنگتن نماینده امریکا 
ازرصدخانه  مب���دا  ای���ن  دادکه  پیش���نهاد 

گرینویچ انگلستان حوالی لندن عبورکند.
درضمن این مبدا ازنزدیکی پاریس هم 
عبور میکرد وتنها 9/26دقیقه باگرینویچ 
فاصله داشت ومیتوانست امیدی برای 

مصالحه فرانسه هم محسوب شود.
از 25 کش���ور حاضر 22 نماینده رأی به 

تعیی���ن گرینویچ دادند، فرانس���ه وبرزیل 
ب���ه اعتراض جلس���ه را ت���رک کردند ودو 

رأی غایب محس���وب شدند والجزایر همکه 
انروزها مس���تعمره فرانس���ه محسوب میشد رأی 
مخالف به این پیشنهاد داد.سرانجام پس از این 

جلسه مبدا گرینویچ به تصویب رسید و رسمًا در 
سال 1912 بعد از کشمکش های فراوان به ثبت 
رس���ید.اکنون این نصف اللنهاردرست ازدرون 
تلس���کوپ رصدخانه سلطنتی گرینویچ میگذرد.
گویندحرکات بسیارکم پوس���ته زمین جابجایی 
اندکی را نیز ساالنه در این مبدا به وجود می اورد.

به هرح���ال تغییر مبدا نصف النهارازجزیره فارو 
به گرینویچ هیچ اس���تدالل علمی نداشته وفقط 
به خواست امریکا وبرخی کشورهای اروپایی که 
تجارت وثروت عالم را به د س���ت اورده بودند 
صورت پذیرفت.الزم به توضیح اس���ت که مبدا 
گرینویچ ع���الوه بر اینکه س���رزمین های اروپا 
وافریقا را قطع کرده اس���ت وحد ش���رق وغرب 
عال���م را بر هم زده از هش���ت کش���ور دیگر نیز 
میگذرد وانها نیز هر کدام خود را مبدا میدانند.                                                                                     
ام���ا نصف النهارفارو ازجزی���ره فارو عبورکرده 
ودرمسیربا هیچ خشکی وجزیره دیگری برخورد 
ندارد و از میان اقیانوس اطلس میگذرد وتنها در 
نزدیک قطب شمال از میان جزیره ایسلند عبور 
میکند. از دیگ���ر ویژگی های نصف النهارفارو 
این اس���ت که چون نقطه ای ثابت در میان دریا 
س���ت  همواره مش���خص اس���ت ودر به دست 
اوردن فاصله ها از حرکات اس���مان ومطالعات 
نجومی جایگاه خوبی است. به خصوص اینکه 
ش���کل فلش مانند این جزیره به گونه ایست که 

همواره مسیر نصف النهاررا نشان میدهد..  



سیمان درود در ذهن پرتالش من جایی به صفحات 
تاریخ می دارد صخره به صخره کوه های س���ر به 
فلک کش���یده تا قط���ره به قطره آبه���ای جاری در 
دش���ت ودمن از کوچ بهاره تا سکون برفهای خفته 
در صخره ه���ای کوه ها در تاالر معل���م به تعداد 
چندین نف���ر بودند ولی به اعتب���ار چند صد قطار 
اش���تر مثنوی معنوی. س���خن از نگین صنعت این 
دیار است مجملی که به ریاست جوان خوش نام و 
چهره جناب توکل در حضور 84 درصد س���هامدار 
برگ���زار شد.س���هامداران مجمع ک���ه در میان خود 
اندیشمندان و صاحب نظران پرشماری می داشت 
با تائید عملکرد و تصویب دس���تور جلسه مجمع و 
صورتهای مالی و تقسیم سود بکار خود پایان داد. 
آنچه در این مجمع از همه باالتر بود تقدیر تش���کر 

س���هامداران از مدیریت عامل و مدیر ارشد مالی 
می بود که طنین صل���وات پی در پی فضای تاالر 

معلم را عطرآگین کرد.

مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام
در اجرای مفاد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، 
مصوب اس���فند ماه 1347 و ماده 45 قانون بازار 
اوراق بهادار بدینوس���یله گزارش درباره فعالیت و 
وضع عمومی ش���رکت ب���رای دوره مالی منتهی به 
1390/12/29 برپایه س���وابق، م���دارک و اطالعات 

موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. 
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای ساالنه 
هی���ات مدیره به مجمع، مبتن���ی بر اطالعات ارایه 
ش���ده در صورت های مالی ب���وده و اطالعاتی را 

درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات 
مدیره فراهم می آورد. 

اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات 
ووضع عمومی ش���رکت می باشد. با تاکید بر ارایه 
منصفانه نتایج عملک���رد هیات مدیره و در جهت 
حفظ منافع ش���رکت و انطباق ب���ا مقررات قانونی 
و اساس���نامه شرکت تهیه و ارایه گردیده است. این 
اطالعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و 
اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی 
می توان پیش بینی نمود. به نحو درست و کافی در 
این گزارش ارایه گردیده و هیچ موضوعی که عدم 
گاه���ی از آن موجب گمراهی اس���تفاده کنندگان  آ
می ش���ود از گزارش حذف نگردی���ده و در تاریخ 

1391/1/24 به تائید هیات مدیره رسیده است.

رییس هیات مدیره )غیرموظف( آقای محمد مهدی پورطهماسب  شرکت صنایع سیمان غرب )سهامی عام(  
مدیرعامل  و عضو هیات مدیره آقای مهرزاد پورکریم    شرکت سیمان فارس و خوزستان )سهامی عام( 

نایب رییس هیات مدیره )غیرموظف( آقای محسن نامداری   شرکت سرمایه گذاری تدبیر)سهامی عام(  
عضو هیات مدیره)موظف( آقای جعفر مطیعی    شرکت سیمان خزر )سهامی عام(  

عضو هیات مدیره)غیرموظف( آقای حسین فاتح     شرکت سیمان بهبهان)سهامی عام(  

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

سیمان دورود نگین صنعت 
دیار راست قامتان

تاریخچه
شرکت س���یمان دورود در تاریخ 1379/04/01 به 
صورت ش���رکت س���هامی خاص تاسیس و طی 
ش���ماره ثبت 469 مورخه 1379/04/14 در اداره 
ثبت ش���رکت ها و مالکیت صنعت���ی اداره ثبت 
اس���ناد و امالک شهرستان دورود به ثبت رسید. 
شرکت تا قبل از مورخه 1379/04/14 به صورت 
واحد تابعه ش���رکت س���هامی عام سیمان فارس 
و خوزس���تان بوده اس���ت و در حال حاضر جزو 
ش���رکتهای فرعی و وابسته ش���رکت سهامی عام 
س���یمان فارس و خوزس���تان می باشد. در تاریخ 
1379/09/02 شرکت س���هامی عام سیمان فارس 
و خوزس���تان واح���د س���یمان دورود را به قیمت 
تمام ش���ده براساس مبایعه نامه شماره 8066، کل 
دارایی ها و بدهی های واحد دورود را تا پایان 
1379/08/30 به ش���رکت س���یمان دورود منتقل 

نمود.
مرکز اصلی شرکت در شهرستان دورود و شرکت 

در تهران دارای دفتر می باشد.
ش���رکت س���هامی عام س���یمان دورود براساس 

تصمیم ش���ورای عالی س���ازمان بورس و اوراق 
بهادار در تاریخ 1381/11/14 در س���ازمان بورس 

و اوراق بهادار پذیرفته شد.
فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 2 اساسنامه تولید 

سیمان ت 1 و 2 و 5 می باشد.
ب���ه موجب مجوزه���ای صادره بهره ب���رداری از 
کوره واحد یک ش���رکت با ظرفی���ت روزانه 400 
تن در س���ال 1337 آغاز شده است و در اجرای 
سیاس���ت های توس���عه و افزایش ظرفیت، کوره 
واحد دو در س���ال 1348 ب���ا ظرفیت روزانه 1000 
تن و در س���ال 1359 کوره واحد س���ه با ظرفیت 
2500 تن در روز به ظرفیت اولیه افزوده ش���د. به 
موجب پروانه بهره برداری شماره 11849 مورخه 
1387/07/29 ظرفیت کوره واحد سه به 1800 تن 
در روز کاهش و ظرفیت تولید مجموع کوره ها به 

3200 تن در روز تغییر یافت.

اهم برنامه های شرکت در سال مالی 1390:
* تالش هر چه بیش���تر جهت دستیابی به بودجه 
پیش بینی شده برای سال مالی 1390 و حتی گذر 

از آن و اتخاذ و اجرای راهکارهایی که به پویایی 
و بالندگی شرکت بیانجامد.

* تالش در جهت گسترش و توسعه بازار صادرات 
و دس���تیابی به جایگاه مناسب در بازار صادرات 
ک���ه با توجه ب���ه کیفیت مطل���وب محصوالت و 
پتانسیل بالقوه این امر دور از دسترس نمی باشد.
* ارتقا س���طح آموزش کارکنان در جهت استفاده 
بهینه از مهارت های علمی و تخصصی کارکنان 
* ت���الش در جه���ت کاه���ش بهای تمام ش���ده 
محصوالت تولیدی با فعال سازی و پویایی بیشتر 

کمیته بهینه سازی و انرژی

سرمایه و ترکیب سهامداران 
س���رمایه ش���رکت در بدو تاس���یس مبلغ 31/250 
میلیون ریال )ش���امل تعداد 31/250/000 س���هم به 
ارزش اسمی هر س���هم 1/000 ریال( بوده که طی 
چند مرحله به ش���رح زیر به مبل���غ 80/000 میلیون 
ریال)ش���امل 80/000/000 سهم به ارزش اسمی هر 
س���هم 1000 ریال ( در پایان س���ال مالی منتهی به 

1389/12/029 افزایش یافته است.

 خسرو
 امیرحسینی
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در شماره پیشین باب صنعت گر، بنام کشور گفتمانی 
داش���تیم و بنگاشتیم بگذارید کار خودمان را خودمان 
بکنیم صنعت گران معتقدند حرمت به س���رمایه گذار، 

عزت به تولید و حکمت به کار است.
از بدو خلقت، انس���انها در امر تجارت بوده و هر چه 
این مقال را افزون کرده آس���ایش و هم دلی را افزوده 
و ما در باورهای دینیمان نیزبه این رسیده ایم. رسول 
خدا )ص( در کاروان حض���رت خدیجه )س( بدین 
امر )تجارت( مش���غول بود و ممر درآمد مهاجرین در 
س���ال نخس���ت به مدینه کار بود و امام اول مسلمین 
در محصول یافته از کار خ���ود امرار معاش می کرده 
اس���ت و بدین صفت به علی عمرانی )ع( منصوب 

گردیده است.
 فرم���ان جلودارمان در این انقالب هم بدین س���ال، 
تولید ملی،حمایت از کار و س���رمایه ایرانی در همین 

قالب است.
روز پی���ش بعد از تعطیالت نوروزی رفتم والیت. آقا 
سید محسن که طول عمری افزون بادش گفت امسال 
کارگر در ده نیس���ت، می رویم چن���د آبادی باالتر و 
کارگر باغ مل���ک می آوریم به روزی کارگری با غذا 
25 تومان بدون غذا 30 تومان. صبح ساعت هشت اال 
هش���ت و نیم می ایند و یک ربع به چهار می روند و 
هم���ان دقیقه پایان کار هم باید پول مزد آنها را بدهیم 
گفتم س���ید خوب من س���ال پیش م���زد چقدر بوده؟ 
گفت: اول هش���ت تومان، بعد شد 12 تومان و امسال 
شده 30 هزار تومان. گفتم سید کارگر کشاورزی روزی 
30 هزار تومان؟ س���ید گفت: مگر از شهر نیامده اید؟ 
گفتم: آری. گفت: در باج���ه اتوبان چقدر عوارضی 
دادی���د؟ گفتم: هزار تومان. گفت: پیش از عید چقدر 
می دادید؟ گفتم: هش���تصد تومان. گفت: سال پیش 
چطور؟ گفتم: 150 تومان و س���ال پیش تر 50 تومان و 
س���ال پیش ترش 15 تومان. سید گفت: با سر انگشت 
حس���اب کن چند درصد افزایش نرخ عوارضی توی 
جاده بزرگ یا بقول ش���ما اتوبان اتف���اق افتاده !!! 

و ح���ال می خواهی توی این ک���وه و دره دنبال چی 
بگ���ردی؟!  گفتم:  س���ید خوبان من س���رمایه یعنی 
زمینی پرآب و کود،تخم و ش���خم، کاش���ت، داشت و 
برداشت را دارم. محصول به بازار برای عرضه به چه 
قیمت بدهم که بتوانم م���زد 30 هزار تومانی به کارگر 
کش���اورزی بدهم؟ مثال انگور بش���ود کیلویی دوازده 
هزارتومان با دام بشود کیلوئی 50 هزار پانصد تومان و 
تونان بروی از نانوائی بخری هر دانه سه هزار تومان، 
آیا سنگ روی سنگ بند می شه؟ سی سال کار کرده 
وبازنشس���ته ش���ده می گیرم 480 هزار تومان. با این 
مبلغ می توانم ش���کم زن، بچ���ه، نوه، داماد و عروس 
را پر کنم؟ س���ید خندید گفت: پس���ر و داماد کار کشت 
کنن���د و عروس و دخت���ر زن و ویجین بچه ها نوه ها 
هم گوس���فند کورپه بچرانند و آنگاه معنی از تولید به 
مصرف با موازنه محقق شود،  تا قیمت بدان جا رسد 
که تو می خواهی با حقوق بازنشستگی قدرت خرید 
داش���ته باشی و بازنشس���ته هم می تواند در ماه یک 
کیل���و میوه تازه بخرد. روز پی���ش در دکه بهجت اباد 
دیدم زرد آلو کیلویی 60 هزار تومان. گفتم س���ید درس 
و مش���ق و تجربه اندوزی و کاردانی بکجا و او گفت 
راه همین اس���ت و که گفتم، اگر عقلت بیشتر می رسد 
بگو چه کنم س���ید مجتبی دوره دبس���تان را طی کرده 
می خواهد برود باالت���ر درس بخواند به کجا ببرم و 
بکه بس���پارم تا دیپلم بگیرد. ش���ب از نیمه گذشت و 
ما ماندیم س���ید رفت صورتی بجا مانده که سی روز 
چهار کارگر هر روز 120 هزار تومان در ماه س���ه میلیون 
ششصد هزار تومان بدهید تا باغ منزل و نه کوچه زده 
ش���ود و من همه ماه حقوقم هس���ت 480 هزار تومان 
بقیه را چکار کنم و اگر ندهم چوب خش���ک را یک 
کامی���ون می خرند 35 هزار تومان همان درخت کهن 
بادام گردو و زردآلو که بر اثر بی توجهی من خش���ک 
می شود و منش دیگران کاشتند ما خوشکاندیم زمین 
بایر تحویل اوالد دادیم تا بفروش���ند برای ساختمان 

سازی و دیگر سایه پا خزین باغ از باغ باقر نباشه. 

سالی که گذشت
 خسرو

 امیرحسینی
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مهن���دس کمال صدیقی را خوب می شناس���م از 
مدیران شناسنامه دار کشور است مثبت اندیش و 
کاربلد در س���یمان قائن نشسته آنجا که روز پیش 

مجمع سود 6500 ریال داد.
مجمع به ریاس���ت جناب س���ید ش���فیع و دبیری 

مهندس صدیقی برگزار شد.
تاریخچه شرکت 

شرکت سیمان قائن با نام اولیه سیمان خراسان با 
سرمایه گذاری مشترک سازمان صنایع ملی ایران 
و بانک ملی ایران در تاریخ 1360/9/19 تش���کیل 
گردید. پس از بررس���ی های فن���ی و اقتصادی 
محل اجرای کارخانه سیمان قاین در 1 کیلومتری 
جاده قاین- بیرجند در مجاورت معادن س���نگ 
آهک و آلوویم در زمینی به وس���عت 140 هکتار 
درنظر گرفته شد. پروانه تاسیس شرکت به شماره 
31064 در تاریخ 1369/6/27 جهت تولید روزانه 

2000 تن سیمان خاکستری صادر گردید.
باس���تناد پروانه به���ره برداری صادره از س���وی 
وزارت صنای���ع و معادن در تاری���خ 1373/10/5 
ظرفیت سالیانه ش���رکت برابر با 660000 تن برای 
330 روز کاری ب���ا تولید روزانه 2000 تن س���یمان 

خاکستری در نظر گرفته شده است.
شرکت از اواخر س���ال 1373 آغاز به تولید نمود 
و در س���ال 1384 موفق به اجرای طرح افزایش 
ظرفیت گردید. تولید ش���رکت از س���ال 1385 به 

حدود 2500 تن در روز ارتقاء یافت.
سرمایه 

سرمایه اولیه شرکت 100 میلیون ریال بوده که طی 
چند مرحله افزایش نهایتًا در تاریخ 1378/12/8 
به 26/611/2 میلیون ریال افزایش یافت. ش���رکت 
سرمایه گذاری سیمان تأمین حدود 55 درصد از 
سهام این شرکت را در تملک داشته و 44 درصد 
از س���هام متعلق به ش���رکت های تحت پوش���ش 
بان���ک ملی ایران و 1 درصد از س���هام متعلق به 

اشخاص می باشد.
دستاوردها و فعالیتهای مهم انجام شده در 

سال 1390: 
فعالیتهای انجام شده در طی سال:

جایگزینی و استقرار کامل شبکه نرم افزاری 
یکپارچه تحت سیستم عامل win بجای نرم 

.Dos افزار تحت عامل
اصالح کدینگ حسابداری و مراکز هزینه

تدوین ائین نامه های تنخواه گردان و وجوه 
نقد، نحوه نگهداری اموال، دارائیهای ش���رکت، 

فروش و اداری استخدامی.
اصالح کدینگ انبار

بازنگری در سیستم بهای تمام شده کارخانه
ایج���اد کمیته کاه���ش بهای تمام ش���ده و صرفه 
جوی���ی ح���دود 2 میلیارد ری���ال از طریق کاهش 

مصرف مازوت و افزایش گچ مصرفی براس���اس 
تصمیمات کمیته

تهیه و تنظیم برنامه راهبردی و استراتژیک شرکت
انعقاد قرارداد خرید یکدستگاه الکتروفیلتر گریت 

کولر
انعقاد قرارداد اجرای مقدمات دریافت گواهینامه 

 CE اروپایی محصوالت
پیاده سازی مدل تعالی سازمان با ورژن سال 2010

خرید 8 دستگاه سیستم توزین )گچ، آهن، آهک، 
پوزوالن و کلینکر(

انعقاد قرارداد اتوماسیون اداری
خرید قطعات یدکی 5 ساله دستگاه ایکس ری و 

مشعل دوگانه سوز کوره
سفارش خرید دو عدد پینیون و یکعدد چرخدنده 

اصلی آسیاب سیمان از خارج
خرید سیستم گاز آنالیزور

واگذاری دوب���اب واحد مس���کونی و دو قطعه 
زمین مسکونی از طریق مزایده

واگذاری 653 تن آهن االت ضایعاتی از طریق 
مزایده

تخلیه کامل س���یلوی 3 س���یمان و باردهی آن و 
آمادگی جهت تحویل سه نوع محصول به مشتری

نصب کامل سیستم جامبوبگ و بارگیری آزمایشی 
آن و احداث سوله در محوطه مربوط به آن

اصالح سیس���تم پکر شماره 1 و 2 و نصب جک 
وایر جهت حذف نوسانات وزن کیسه ها

بهینه سازی الکتروفیلترهای آسیاب سیمان
بهینه سازی سیستم تصفیه فاضالب انسانی

ایجاد فضای سبز در محوطه مربوط به آهن االت 
ضایعاتی

نصب غبار سنج لحظه ای بر روی دودکش اصلی
خرید سیس���تم توزین خوراک کوره جهت حذف 

نوسانات بار ورودی به کوره
رفع اشکاالت مربوط به استفاده از گاز بطوریکه 

از 4% به 13% مصرف مازوت رسید.
نص���ب تمیز کننده صوت���ی در محل فن پری هیتر 

جهت کاهش توقفات کوره بدلیل ارتعاش فن
تخلیه س���یلوی یک مواد و رفع نواقص آن و در 
مدار قرار گرفتن سیلو مورد نظر بعد از چند سال

ایج���اد واح���د IT و آماده نمودن زیر س���اخت، 
جه���ت اجرای اتوماس���یون اداری واس���تفاده از 

اینترنت پرسرعت برای کاربران
ارائ���ه فعالیت ه���ای مربوط ب���ه PM و اجرای 

آزمایشی برنامه روانکاری
کاهش 7 نفر نیروی انسانی

شناسایی دو بلوک از چهار بلوک معادل مارل در 
راستای شناسایی معادن مورد نظر

دستاوردهای شرکت در سال 1390:
واحد نمونه کیفی در سال 139 و دریافت تندیس 

و لوح از سازمان اس���تاندارد و تحقیات صنعتی 
استان خراسان جنوبی

اخذ گواهینامه از س���وی جشنواره ملی بهره وری 
در سال 1390 

پذیرش شرکت در بورس کاال
ارتقاء رتبه ش���فافیت بورس اوراق بهادار از 91 

به 17

برنامه های اجرایی سال 1391
جه���ت برق���راری سیس���تم های یکپارچه جهت 
تقوی���ت سیس���تم کنترلهای داخل���ی برنامه های 

اجرائی ذیل برای سال 1391 مشخص گردید:
استقرار سیستم اتوماسیون اداری

تهیه چارت سازمانی با توجه به نیازهای شرکت
انجام عملیات اموال گردانی کل ش���رکت و بروز 

رسانی مجدد سیستم اموال
تهیه و تدوین سیس���تم دفترداری و حس���ابداری 

)سیستم مالی(
دستورالعمل گردش کار انتظامات

تهیه و تدوین آئین نامه آموزشی شرکت
تهیه و تدوین نظامنامه پیشنهادات و انتقادات

برقراری ارتباط لحظه ای بین سیس���تم های دفتر 
مرکزی کارخانه

ب���ه منظور کاهش هزینه های پرس���نل و همچنین 
اصالح س���اختار نیروی انس���انی مقرر گردید با 
استفاده از قانون نوسازی صنایع و مشاغل سخت 
و زیان آور نس���بت به بازنشسته نمودن حدود 25 

نفر از پرسنل اقدام گردد.
نصب 8 دستگاه سیستم توزین مربوط به خوراک 

آسیابهای مواد و سیمان
خرید، نصب و راه اندازی یکدس���تگاه فرکانس 
کانورت���ر KW63 ب���رای الکتروموتورفن مولتی 

سیکلون ضمن پروژه تبدیل به الکتروفیلتر
نصب و راه اندازی سیستم توزین خوراک کوره

خرید، نصب و راه اندازی یکدس���تگاه فرکانس 
کانورت���ر MV ب���رای الکتروموتورف���ن مولت���ی 

سیکلون ضمن پروژه تبدیل به الکتروفیلتر
نصب و  راه اندازی سیستم توزین خوراک کوره
نصب یکدس���تگاه فرکانس کانورتر MV جهت 

فن آسیاب مواد
برگرداندن و یا تعویض چرخدنده اصلی آسیاب 

مواد
س���اخت و نصب قطعات و تجهیزات مکانیکی 

سیلوی بوکسیت
ساخت سیلوی بوکسیت 1000 تنی

تعویض گلوله اتاقچه های 1 و 2 آسیاب مواد
اج���رای کاره���ای س���اختمانی و نص���ب کامل 

الکتروفیلتر خریداری شده
اصالح دیماند برق کارخانه از 15 به 17

سودی که سیمان قائن داد پر مالت بود

 خسرو
 امیرحسینی
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پیام هیات مدیره 
ضمن عرض سالم، با س���پاس از خداوند سبحان 
و اس���تعانت از درگاه احدیتش ب���رای حمایتهای 
بی دریغش در این راه پرفراز و نشیب، حضور کلیه 
سهامداران محترم، نمایندگان ایشان، نماینده بازرس 
قانونی و حسابرس محترم شرکت و نماینده محترم 
س���ازمان بورس و اوراق بهادار را، در جلسه مجمع 
عمومی عادی س���الیانه شرکت سهامی عام سیمان 

ارومیه گرامی می داریم.

اهم اقدامات انجام شده:
راه اندازی فاز 2 کارخانه و تولید کلینکر روزانه 3060 
تن، افزایش فروش س���یمان به مق���دار 351804 تن 
نسبت به سال قبل به خاطر تولیدات فاز 2، افزایش 
فروش سیمان صادراتی به مقدار 197817 تن نسبت 
به س���ال قبل، افزایش تولید نفر س���اعت کلینکر از 
1081 کیلوگرم در س���ال 89 به 1213 کیلوگرم در سال 
90، تداوم اقدامات بهینه جهت کاهش در مصرف 
کلینکر جهت تولید سیمان پوزوالتی و جایگزینی 
مخلوط سنگ گچ و سنگ آهک به منظور افزایش 
تولید و بهبود کیفیت سیمان پوزوالتی، تولید سیمان 
تیپ 425-1 برای حضور در عرصه رقابت صادرات 
س���یمان، کاهش قابل مالحظه ان���رژی مصرفی در 
اسیابهای سیمان از طریق اضافه نمودن افزودنیهای 
ش���یمیائی، حذف تولید سیمان 325-1 و جایگزین 
نمودن تولید س���یمان 425-1 جهت ارتقاء س���یمان 
تولیدی فروش رفته، تمدی���د پروانه کاربرد عالمت 
اس���تاندارد برای کلیه محصوالت تولیدی شرکت، 
فروش دارائیها واق���الم مازاد بر نیاز انبار، اخذ نود 
میلیارد ریال تس���هیالت سرمایه در گردش از بانک 
ملت، مدیریت وجه نقدش���رکت حداکثر اس���تفاده 
ازوجوه در گ���ردش، اجرای پروژه های متعدد نظام 
مدیریتی برای دس���تیابی به اهداف استراتژیک سه 
ساله شرکت براس���اس نظامهای تضمین کیفیت و 
تعالی سازمانی )EFQM(  تجدید گواهینامه های 
نظام IMS، افزایش رضایتمندی مش���تریان همانند 
سالهای قبل باهتمام راه اندازی سیستم تلفن گویا و 
سیستم پیامک کوتاه و آشنائی با نحوه مصرف انواع 
سیمان براساس نظرسنجی و....... عمده اقداماتی 
است که در سال مورد گزارش انجام شده است. در 
این راستا به دلیل عملکرد مناسب شرکت موفق به 
تمدید تقدیر سبز س���طح 3 از انجمن مدیریت سبز 

ایران گردید.

در سال مورد گزارش متأسفانه با کاهش شدید دمای 
ه���وا از اوائل ابان ماه هم���راه با بارش برف باعث 
توق���ف عملیات در منطقه و به تبع آن مش���کالت 
تردد در مرزهای کوهس���تانی مسیر صادرات گردید 
وعماًل عدم جذب داخل کش���ور و بستن مسیرهای 
تردد صادراتی باعث کاهش تحویل در 5 ماهه دوم 

گردید.
علیرغم مشکالت بیان ش���ده، سیمان ارومیه موفق 
به صدور 397/020 تن س���یمان به ارزش 253/702 
میلیون ریال گردید. این مقدار نسبت به سال قبل 99 
درصد افزایش را نشان می دهد. ضمن اینکه شرکت 
همانند سال قبل همچنان نسبت به صادرات سیمان 

پوزوالتی اقدام نمود.
هیات مدیره همچون گذش���ته مصمم است در راه 
خدمت به جامعه و توس���عه و پیش���رفت روزافزون، 
با رهنمودها و حمایتهای ش���ما سهامداران محترم، 
ضمن حفظ و ارتقاء ارزش���های بنیادی شرکت، به 
استراتژی های هدف گذاری ش���ده سه ساله خود 
که همانا کاهش قیمت تمام شده محصول، افزایش 
سودآوری، توسعه منابع انسانی، ساماندهی شرکت، 
ارتقای کیفیت محصول، کنترل پیامدهای زیس���ت 
محیطی وحضور و تس���لط ب���ر بازارهای داخلی و 

صادراتی است مرتبط دست یابد.
هیات مدیره س���ازمان ضمن تشکر و سپاس مجدد 
از حض���ور کلیه صاحب���ان محترم س���هام، بازرس 
وحسابرس قانونی شرکت و نماینده محترم سازمان 
بورس اوراق بهادار، از صاحبان محترم سهام تقاضا 
می نماید که صورتهای مالی س���ال 90، بودجه سال 
1391 و تقسیم سودرا بشرح پیشنهاد مورد تصویب 

قرار دهند.
شایس���ته اس���ت از همکاری و تالش صمیمانه و 
مخلصانه همه مدیران، مسئولین و کارکنان شرکت و 
س���ایر عزیزانی که با وجود مشکالت فراوان، ما را 
در جهت تداوم فعالیتهای شرکت یاری رسانده اند 

مراتب قدردانی وتشکر خود را ابراز نماییم.
هیات مدیره شرکت در اجرای مفاد ماده 232 الیحه 
قانونی اصالح قس���متی از قانون تجارت، مصوب 
اسفند ماه سال 1374 گزارش فعالیتهای انجام شده 
طی س���ال مالی منتهی به 90/12/29 را به شرح زیر 
و همراه با ترازنامه، صورت س���ود و زیان، صورت 
جریان وجوه نقد و یادداشتهای توضیحی صورتهای 
مالی دوره مذکور به مجمع عمومی صاحبان سهام 

تقدیم می دارد:

تاریخچه فعالیت شرکت
این ش���رکت در سال 1354 با س���رمایه 492 میلیون 
ریال به مدت نامحدود تاسیس و بنام شرکت سهامی 
عام سیمان رضائیه تحت شماره 263-54/1/18 در 
اداره ثبت شرکتهای ارومیه به ثبت رسیده و براساس 
مصوبه عمومی فوق العاده م���ورخ 1359/8/8 نام 
شرکت به شرکت س���هامی عام سیمان ارومیه تغییر 
یافته اس���ت. عملیات اجرائی احداث کارخانه به 
منظور شروع فعالیت طبق مفاد ماده 3 اساسنامه از 
اوایل س���ال 1360 آغاز و در اواخر بهمن ماه 1368 
تولید ازمایشی کلینکر و متعاقب آن از اردیبهشت ماه 

سال 1369 سیمان تولید شده است.
طبق پروانه بهره برداری اولیه بشماره 442003-75002 
مورخه 71/6/11 ظرفیت اسمی کارخانه در سال 690 
هزار تن کلینکر و 717 هزار و 600 تن س���یمان بوده 
است. که پس از اخذ مجوز افزایش ظرفیت از اداره 
صنایع و اجرای طرح افزایش ظرفیت کوره در سال 
84، ظرفی���ت کوره از 2300 تن به 2850 در روز تغییر 
یافته وپروانه بهره برداری بش���ماره 15964 مورخه 
85/5/4 برای تولید 855 هزار تن کلینکر و 890 هزار 
تن سیمان از اداره کل صنایع استان آ-غ اخذ گردید.
هم چنینی مجوز طرح توسط خط تولید شرکت )فاز 
2( به ظرفیت 3300 تن کلینکر در روز که مطالعات 
اولیه آن از س���ال 82 ش���روع گردیده بود بش���ماره 
110/20430 بتاری���خ 85/6/8 از اداره صنایع اخذ و 
با توجه به اتمام پروژه و راه اندازی دس���تگاههای 
خطوط تولید در ابتدای سال 90 اقدام به اخذ پروانه 
بهره برداری از اداره صنایع استان آذربایجان غربی 
گردید. طبق پروانه بهره برداری اخذ ش���ده بشماره 
110/5540 مورخه 1390/2/11 ظرفیت اسمی تجمیعی 
دو فاز کارخانه در س���ال ب���ه 1/845 هزار تن تولید 
کلینکر و 1/920 هزار تن تولید سیمان اصالح شده 

است.

همــه خوشــحال از ســود 340 ریالــی 
سیمان ارومیه

مجمع ساالنه شرکت س���هامی عام سیمان ارومیه در حضور 89 درصد سهام 
دار به ریاست جناب آقای سید شفیع و دبیری جناب آقای صفدری برگزار شد 
مجمع با تصوب صورتهای مالی و تقدیرو تشکر از مدیریت عامل فرهیخته و 
جناب صفدری مدیر ارش���د مالی و تقسیم سود 340 ریال هر سهم بکار خود 

پایان داد.

 خسرو
 امیرحسینی
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در ش���ماره پیش���ین علت علل پس رفت شرکتهای 
تولیدی و اعتبار ومدیریت در حوزه کاری را از زبان 
سه موسسه معتبر شناخته شده در عرصه صنعت مواد 
غذایی به تصویر کش���یدیم. آنروز ک���ه این مطلب به 
زیور چاپ آراس���ته شد بسیار ی از یاران ما را پرهیز 
از این گونه نوش���تار در شرایط کنونی می داشتند. تا 
اینکه نس���یم بهاران به دش���ت و دمن وزید و کاروان 
ساالر انقالب اعتبار توس���عه اقتصادی را در اولین 
بیان شیوای فرد عیان و سال را بدآن اراستند این پیام 
رهبر فرزانه درمیان پیشگامان صنعت تجارت دانشگاه 
خوش نشست و بدان جان بخشید و آرای یک دل و 
یک سر که بدین مژده گر جان فشانیم رواست سرودند 
و نمونه ای از آن در ادامه می آوریم تا ش���هادت بر 

آن باشد.
یک راه اجتناب ناپذیر در توسعه اقتصاد

حساسیت اقتصاد در س���ال های اخیر به اندازه ای 
بوده اس���ت که س���ال 1391 نیز از سوی مقام معظم 

رهبری، سال حمایت از تولید ملی نامگذاری شد
این نامگذاری در درجه نخست، تاکیدی بر اهمیت 
تولید ملی در اقتصاد کش���ور است، زیرا به هر حال ما 
یک راه اجتناب ناپذیر در توس���عه اقتصادی کشور 
داریم و آن، این اس���ت که مسیر توسعه اقتصادی از 
توس���عه صنعتی میگذرد. بنابراین بای���د با توجه به 
اهمیت ای���ن موضوع، زمینه را برای تس���هیل تولید 
در معنای عام آن ش���امل صنایع س���خت افزاری که 
محصول آن یک کاالس���ت و صنای���ع خدماتی که 
محصول آنها یک خدمت اس���ت مانند گردشگری، 
فناوری ارتباطات و اطالعات، حمل و نقل، بانک 

داری و مانند آن را فراهم کنیم.
مس���لم است که ما در رقابت با دنیا با کشورهای هم 
طراز خ���ود، چار ه ای نداریم جز اینکه اقتصاد را از 
ی���ک اقتصاد مبتنی بر نفت به س���مت یک اقتصاد 
مبتنی بر کارآیی و بهره وری سوق دهیم که این تنها در 
تولید نمود می یابد. در حقیقت اهمیت تولید در یک 

کالم ایجاد ارزش افزوده است.
زمانی ک���ه از ارزش افزوده صحبت می کنیم به این 

معناس���ت که هر فعالیت اقتصادی در کشور باید با 
استفاده از دانش، فناوری، علم مدیریت، خالقیت و 
ابتکار بتواند ارزش کاال یا خدمت تولید شده را در 
مقایسه با ارزش منابع ورودی آن به صورت روزافزون 
ارتقا دهد. در واقع آنچه در تولید مهم اس���ت، تولید 
برای تولید نیست بلکه باید تولید را برای ایجاد ارزش 
افزوده بیش���تر انجام دهیم و این ارزش افزوده بیشتر 
را به ارزش���ی که سرمایه های انسانی کشور به وجود 
می آورند، متکی کرده و س���رمایه گذاری در توسعه 
فناوری را به این مفهوم که از اتکا به منابع زیرزمینی 
و مواد خام در تولید به س���مت ات���کای به دانش و 
خالقیت مدیران و کارآفرینان س���وق یابیم، در پیش 
بگیریم. نکته مهم دیگر شعار سال 1391یعنی تاکید 

بر حمایت از کار و سرمایه ایرانی است
 ب���ه اعتقاد من چنانچه حفظ اش���تغال موجود را با 
حمایت از کار ایرانی و صیانت از دارایی های کشور 
و با حمایت از س���رمایه ایرانی معادل بدانیم، تحقق 
اینها به طور حتم مستلزم دو یا سه اقدام اساسی است 
که باید امس���ال صورت گیرد. اقدام اول این اس���ت 
که با تدبیر، مدیریت و دوراندیش���ی بتوانیم جریان 
تحریم های اقتصادی به وجود آمده علیه کش���ور را 
تغییر دهیم و نه تنها از رشد و افزایش آنها جلوگیری 
کنیم، بلکه سعی در کاهش آنها داشته باشیم. اقدام 
دوم، اتخاذ تدابیر درست برای خروج اقتصاد کشور 
از رکود تورمی اس���ت، زیرا تولید داخلی در فضایی 
که رکود وجود داشته باشد، نمی تواند از کار داخلی 
حمایت کن���د، به این علت که رکود به معنای تعدیل 
نیرو و کاهش سطح اش���تغال کشور است و چنانچه 
انتظار داریم تولید در مس���یر حمای���ت از کار داخلی 
باش���د، به طور قطع باید ش���رایط خروج از رکود را 
برای آن فراهم کنیم. اما این به تنهایی کافی نیس���ت، 
چون تورم نی���ز زمانی که در اندازه های بزرگ و دو 
رقمی وجود داش���ته باشد، مشکالت خاص خود را 

برای اقتصاد کشور به همراه دارد.
بنابراین تدبیر برای رکود در کنار تدبیر برای تورم است 
که می تواند حمایت از کار داخلی باش���د. نکته آخر 

اینکه ما به علل متعدد از نظر جذب سرمایه گذاری 
خارجی در مقایس���ه با رقبای خود در منطقه عقب 
هستیم و بازار سرمایه مان با وجود اینکه در سال های 
گذشته رشد خوبی داشته است، آن هم در مقایسه با 
رقبای منطقه از یک اندازه و س���طح توسعه یافتگی 
مناسبی برخوردار نیس���ت.بنابراین این مسأله که ما 
سرمایه های داخلی خود را در این شرایط به صورت 
بهینه استفاده کنیم، اهمیت زیادی می یابد و باید از 
هرز رفتن آن جلوگیری کنیم. از پرت شدن سرمایه در 
کارهای موازی و مازاد بر نی���از داخلی و صادرات 
کش���ور و همچنین از انجام سرمایه گذاری در حوزه 
هایی که مزیت سرمایه گذاری ما نیست جلوگیری کنیم 
و در نهایت از اینکه پروژ ه های س���رمایه گذاری در 
کش���ور ما به واسطه ناتمام یا نیمه تمام ماندن بدون 
اس���تفاده خواهند ماند و این هم نوعی حیف و میل 
در سرمایه گذاری است، اجتناب کنیم، اینها مصادیق 

درست حمایت از سرمایه داخلی خواهند بود.
دولت در سال تولید ملی به طور کلی دو وظیفه مهم 
دارد. نخس���تین وظیفه دولت چاره اندیش���ی برای 
تحریم های اقتصادی و وظیفه دوم آن یافتن تدبیری 
برای خروج اقتصاد از شرایط رکود تورمی است. این 
قانون ظرفیت هایی دارد که اگر به درستی و به سرعت 
اجرا و عملیاتی شود، میتواند در بهبود محیط کسب 
و کار موثر واقع ش���ود به این معنا که تولید داخلی را 
سریعتر، چابکتر، کم هزینه تر و کم مشقت تر می کند، 

این صحیحترین نوع حمایت از تولید داخلی است.
چنانچه این امکان فراهم ش���ود، طبیعتا برای توسعه 
تولید مجال خواهیم یافت و از همین طریق زمینه برای 
افزایش اشتغال نیز به وجود می آید. این نامگذاری 
تنها در صورتی میتواند موثر واقع ش���ده که عملیاتی 
شود، نه اینکه تنها به حمایت کالمی پرداخته شود. 
بنابراین به اعتقاد من بهترین رفتار دولت در س���ال 
جدید این اس���ت که لفاظی در باب شعارها را کنار 

گذاشته و به فکر عملیاتی کردن آن باشند.

بدین مژده گر جان فشانیم رواست

 خسرو
 امیرحسینی
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اولین بار در دوران دبیرس���تان بود که به کیف مادر زدم و ده تومان بدون اجازه برداش���تم س���وار دوچرخه خود شدم و 
بطرف خانه دوس���تم که همکالس هم بودیم رفتم تا درس بخوانیم ذوق چرخ س���واری که آنهم تازه مادرم خریده بود و 
داشتن ده تومان پول. سرخوش دلی دلی می کردم و ترانه یک کلی گوشه چمن تازه شکفته که آنروزها از رادیو به وفور 

پخش می شد زمزمه می نمودم. 
در همی���ن حال و هوا در کوچه صالحی با دوچرخ پیرمردی بهم خوردیم بقول امروزیها تصادف کردیم مرد کهن س���ال 
افتاد زمین و گوش���ه سرش شکست. در کوچه کس���ی نبود، پیرمرد داد زد: بچه مگه کوری ؟ خوب راست کوچه بگیر وو 
برو چرا فرمان را مثل چرخ چاه می چرخانی؟ من س���وار دوچرخه ش���دم و در رفتم، ببخشید فرار را بر قرار ترجیح دادم 
شاید شما این مثال را شنیده اید که اولین کسی که بر سر صحنه جرم می آید مجرم است براین اساس چندین کوچه رفتم 
و با خود اندیش���یدم که بروم در ش���لوغ پلوغ کوچه صالحی از سر شکسته پیرمرد خبری از اوضاع داشته باشم. همینکه 
به محل رس���یدم پاس���بانی مچ دستم را محکم گرفت و مرا به شهربانی برد. در سالن شهربانی یکی از پاسبانها که من را 
می شناخت گفت: اینجا چه می کنی ؟ من هم با زرنگی از زمان شلوغ پلوغ کوچه به این طرف را گفتم. در این لحظه 
همس���ر پیرمرد به ما پیوس���ت. زن دالوری بود تمام شهر از این زن حس���اب می بردند. شیرزنی بود، همینکه چشمش به 
من افتاد با لحن مادرانه پرسید: بچه اینجا چه می کنی ؟ گفتم : می گویند عامل تصادف با همسر شما من هستم! زن 
گفت: باش���د او طوریش نمی شود منظور همس���رش بود، اون هیچیش نمی شه. بدو برو! االن آبجی نگرانت می شه. 
مادر من در یک مدرس���ه کار می کرد و من پدر نمی داشتم. مادرم به دلیل حرمت کارش و اخالق حسنه که می داشت 
مورد احترام می بود. پاسبان مسئول پرونده گفت : نمی شه باید حکم رییس باشه و من آهسته به پیش پاسبان رفته و آن 
ده تومان را به کف دست او گذاردم و خالص شدم. در مسیر در این اندیشه که خبر حادثه را چگونه به مادرم بدهم  اول 
اینکه هیچگاه به او دروغ نگفته بودم تا آن روز در پیشگاه مادر بودم او که برایم هم پدر بود و هم مادر، هم ممر درآمد 
من و هم تأمین کننده هزینه تحصیل من گیج و بیج بودم دلم گرفته بود اشک به گونه ام می ریخت. شهر محل تولد من 

کوچک بود اکثرا همدیگر را می شناختند و از طرف دیگر من پسر آبجی بودم شناخته تر.
در این زمان گذر یکی از دبیران مدرس���ه بمن افتاد. او عالوه بر دبیری بزرگ ش���هر هم بود و به او مهندس می گفتند. 
دانش آموخته دانش���گاه تهران می بود او ایس���تاد و بر گریه من یتیم گریه کرد. به صورت خود می زد و می گفت خدا 
مرابکش���د که اشک یتیمی را نبینم. سرم را به س���ینه فشرد و پرسید عباس جان تو را چه شده چرا در سر کالس نیستی ؟ 

فقط یک بیت شعر بیادم آمد و با اشک گفتم : غم دل بی شمار است. یتیمان حرفشان بی اعتبار است.
س���کوتی بین ما حکمفرما ش���د. با نگاه اش تا آخرین خم کوچه در س���کوت و اش���ک بدرقه ام کرد. آن جمله او و آن 
برخوردش و آن اش���ک که به پهنای صورتش جاری بود ش���وک الزم را به من داد. از خود بی خود ش���دم، آن نگاه و 
آن جمله را هنوز که هنوز اس���ت وقتی به یاد می آورم پش���تم می لرزد. و برایم ش���د یک الگو او پدر من و سنگ صبور 

غمهایم شد.
حالتی عجیب داش���تم. گریه ام نمی گذاش���ت بغضم را بخورم و نگاه های آخر س���ری مهندس همان طور پشتم بود. با 
اشک و آه به خانه رسیدم مادر خانه بود. مرا که دید سرش را پایین انداخت و خیلی آرام گفت: چو بد کردی مباش ایمن 
زآفات. پسرم خوبی کردن خوبی می آورد و بدی کردن بدی می آورد. عباس جان این را برای همیشه آویزه گوشت کن:
کار بد بد می کند هوش���یار باش. اش���کهایم بر صورتم دیگر ماسید و بغضم را فرو خوردم و تنها بوسه مادرم بود که مرا 

به خود بازگرداند.

چو بد کردی مباش ایمن زآفات

کار بد، بد می کند هوشیار باش 
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یکی از موضوعاتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، 
هویت و پش���توانه واقعی تهران است. بارها پیش 
آمده که در معرفی هویت مردم ش���هرهای مختلف 
ش���نیده ایم که کسی اصالتا ش���یرازی، اصفهانی، 
جنوبی، آذری و.... اس���ت اما این موضوع تقریبًا 
در مورد تهرانی ها اغلب با هاله ای از ابهام روبه 

رو است.
اگر بخواهیم این موض���وع را از دید تاریخی آن 
بررس���ی کنیم، باید به این نکته پرداخت که تهران 
در همسایگی ری، از شهرهای سرشناس قلمرویی 
اس���ت که آن را به نام ماد می شناسیم. ولی تهران 
در زمانی- دوره قاجاریه توسعه پیدا کرد که حتی 
نام ماد چندان ش���ناخته ش���ده نبود. در این زمان 
آنچه مردم از یکدیگر جدا می کرد، بیش از آن که 

قومیت باشد، زبان بود.
مردم شمال غربی کشور به زبان ترکی، مردم غرب 
کشور به کردی، مردم جنوب شرقی به بلوچی، مردم 
جنوب غرب کشور به لری و مردم شمال به گیلکی 
با گویش های بس���یار متنوع س���خن می گفتند. 
مردمان مرکز و ش���رق ایران نیز فارس زبان بودند.

شهر تهران نیز گویش���ی ویژه خود داشت که امروز 
همچون بس���یاری دیگر از گویش های ایرانی در 
ش���رف نابودی اس���ت.تهران تقریباً در جایگاهی 
ویژه در میانه مرزهای زبانی و قومی قرار گرفته بود. 
به همین دلیل این ش���هر در یکصد سال گذشته به 
شکلی تقریباً برابر مقصد کوچ آذر ها، کردها، لرها، 
ش���مالی ها و مردم فارس زبان دیگر استان های 
ایران قرار گرفته و می توان گفت تقریباً به صورت 

یک شهر چند فرهنگی تبدیل شده است.
ش���اید به همین دلیل باش���د جمله ایی مانند اهل 
کجای���ی؟ یا اصالت ش���ما به کج���ا برمی گردد؟ 
جمله ای بس���یار پر کارب���رد در ادبی���ات روزمره 

تهران ها است و اگر پاسخ این باشد که اهل تهرانم 
از او خواهند پرس���ید، پدر و مادرتان از کجا آمده 

اند؟
و اگر احیانا باز هم پاسخ به تهران بازگردد، پرسش 
ادامه خواهد یافت، چرا که بی گمان س���ه پش���ت 

بیشتر تهرانی ها به شهر دیگر باز می گردد. 
تهران و فرهنگ مدرنیته

گاهی دیده می شود که پایتخت فرهنگی، شهری 
با پیش���ینه و قدمت تمدنی دیرینه دانسته می شود 
و براین اساس، سخن از شهرهایی چون اصفهان، 
شیراز، همدان یا تبریز به عنوان پایتخت فرهنگی 
ایران به می���ان می آید. با توجه ب���ه این موضوع 
ومس���تندات تاریخی می توان گفت در ایران هیچ 
ش���هری مثل استانبول در ترکیه، لندن در انگلیس، 
سن پترزبورگ در روس���یه، رم در ایتالیا و آتن در 
یون���ان وجود ن���دارد که در هم���ه زمان ها نقش 

محوری را ایفا کرده باشند.
پایتخت فرهنگی ایران، تهران است، فقط به دلیل 
اینکه مقصد نهایی همه اهالی فرهنگ تهران است.

ت���ارخ ته���ران نش���ان می ده���د نخس���تین موج 
مهاجرت ها ب���ه تهران مربوط ب���ه عصر ناصری 
اس���ت. تردیدی نیس���ت که در عصر ناصری هیچ 
خبری از جذابیت سیاس���ی و تجاری تهران نبوده، 
ودر زمینه فرهنگی اس���ت که بینن���ده عناصری از 
فرهنگ غرب مدرنیته در تهران هس���تیم. نخستین 
مدارس به س���بک غربی، تولیدات هنری و ادبی 
مدرن و حتی پوش���ش غربی خ���واص در تهران و 
نه شهرستان ها دیده می شد ودلیل آن سفر اهالی 
تهران به فرنگ و سپس بازگشت همراه با سوغات 

آنان به تهران بود.
در دوران پهلوی این ویژگی به اوج رسید. به گونه ای 
که در دو دهه پیش انقالب اسالمی برخی از نقاط 

تهران کمترین تفاوتی با شهرهای اروپایی نداشت. 
اشاره به یک نمونه های سنتی زندگی ایرانی که در 
دوره معاصر نخستین بار در تهران به دست اهالی 
تهران جای خود را به نمونه ای مدرن داده اند. مثال 
برای نخس���تین بار فرهنگ شهر نشینی و آپارتمان 
نش���ینی ودوم فرهنگ گردش���گری که بی شک 
هردوم���ورد را اهال���ی ته���ران از جهانیان آموخته 
و س���پس به یکدیگر و دیگر ایرانیان آموخته اند.
میهن دوس���تی م���درن را نیز باید یک���ی دیگر از 
ویژگی های فرهنگ تهرانی دانس���ت که هم راستا 
با مدرنیته در تمدن جا افتاده اس���ت. ایران تنوع 
قومی فراوانی دارد و همین دلیلی برای بدخواهان 
ای���ران در دوران معاصر بوده تا از راه دامن زدن به 
تعارض های قومی و زبانی خللی در همبس���تگی 

تاریخی ایرانیان ایجاد کنند.
خوش���بختانه اهالی تهران هم ب���ه دلیل ترکیب و 
آمیزش خانوادگی شان و هم کم بودن هویتی متمایز 
برای تهران و تهرانی ها- تعصب کمتری بر قومیت 
خود دارند و بیشتر به مدار ایران گرایی می گردند.
ش���اید به همین دلیل است که تهران همواره آماج 
بیش���ترین حمله ه���ا از س���وی بدخواه���ان ایران 
بوده اس���ت، چرا که آنان نی���ک می دانند، تهران 
جایگاهی اس���ت برای همزیستی مسالمت آمیز و 
مهرورزانه مردمی از جای ج���ای ایران، با زبان و 
آئین و فرهنگ های ویژه خود در یک بستر متمدن، 
ب���ه روز و مدرن که در آن تنه���ا ایران گرایی صلح 
طلب و نوگرا با نگاه به دستاوردهای امروز جهانی 

باقی می ماند.
موج مهاج���رت به ته���ران همچنان ادام���ه دارد 
بی آنکه تفاوت در س���اختار وترکیب جمعیتی و 

هویتی تهران ایجاد کند واین معجزه تهران است.

تهران، ایرانی کوچک
صديقه

سرخوش لَر
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شنیده ام که حاج موسی از مزار شریف تا مکه معظمه پای پیاده طی 
نموده و به تاریخ خوانده اســم که ابراهیم ادهم و رابعه بصری اولی 
ســجده کنان از بلخ و دومی غلتان از بصره تا مکه طی طریق نموده 
اند. برای دیدن حاج موســی به مزار شریف در کشور دوست همسایه 
نرفتــم بلکه حاج موســی را در کنــار رود کرج در روســتای کورآب از 

بخش ارنگه استان البرز در ایران یافتم.
صب���ح زود بود تازه آفتاب عالم تاب این بخ���ش از زمین را منور کرده بود 
که حاج موس���ی را درشیب دره چشمسارهای کور آب به هنگام چیدن گیاه 

والک یافتم با همان لباس رسمی محلی افغان – ازبک.
 دستاری بر سر و جلیقه ای بر تن سالمی کردم مرا به آغوش کشید. محاسن 
س���فید و چهره نورانیش سخنها داشت که اسب قلم از تاختن در این میدان 
عاجز. باب س���خن از زمان پیش آمد و حاج موس���ی گفت: اجنبی به خانه 

تو بیاید و چشم ناپاک و رفتار ناشایست داشته باشد با او چه باید کرد؟
 گفتم: حاج موس���ی تو بگو، از جنگ از قوای اتحاد جماهیر ش���وروی از 
ارتش ناتو از آمریکا از بدعهدی همسایگان کشورت و او گفت: اول به پایم 
جای تیر را ببین این گلوله کمونیستها است و این دربدری از والیت و کشور 
حاصل کار آمریکا و این اخبار آدم کش���ی از ناتو گفتم: حاج موسی خالصه 
گویی می کنی من هم زبانت هس���تم هر دو مس���لم هستیم و یکتاپرست. به 
حالت سخن بگو، تو در عصر ارتباطات در جهانی که دهکده کوچک شده 
ه���زاران کیلومتر را به ارج ایمان و اعتب���ار دینت ره را پیاده پیمودی! آنچه 
تو را واداشت تا در کنار بزرگان عرفان بنشینی از آن بگو.

چشم از تو برمی دارد به انتهای دره که 
صدای رود از آنجا 

می ش���نوی چش���م می دوزد و می گوید: رود در حرکت در تالش است تا 
درختان میوه پربار و زمین حاصل خیز شود و تو انسان که اشرف مخلوقاتی 
نبای���د حرکت کنی بروی به معبود برس���ی و حاصل بطلبی؟ بله برادر دینیم 
ما را هم آداب و س���نتی اس���ت که به آن رش���د کرده و به کمال رسیده ایم. 
برم���ن مگ���و که زن در مقام خود نیس���ت می گویم در بین م���ا مقام زن در 
مقامی باالست او را فرشته کل، سنبل زهرا، صدیقه می نامیم او را به کمال 
انس���انی از نظر دانسته ها می بریم و شویش را با تائید اولیا بر می گزینیم. 
بگ���ذار این کلمه را معنی کنم، م���ن گرانترین زینت را دارم که او را بر گردن 
زن می گ���ذارم، بهترین رنگها را در پنجه های هن���ر می آرائیم و بر تن او 
می کنیم. ای���ن صدیقه پاکی را بر باالترین مقام ب���ا همت خیرخواه ترین 
افراد آشنا می شناس���یم و آنجاست که فرزند برومندش می شود ابوریحان، 
عنصری، رودی، گنجوی، فردوسی، مالمحمد جان و مکانش می شود مزار 
ش���ریف، این مرتبه و جایگاه را ش���ما چه می نامی���د؟ بگذارید از دیده و 
شنیده های خودم بگویم. نوجوان بودم که ارتش سرخ به دیار ما رخنه کرد، 
این تیر که در پایم نشس���ته از آن روست. مجاهدین کمر همت بستند و اتحاد 
جماهیر ش���وری و ارتش س���رخ را بیرون راندند. وقتی حکومت به دست 
مجاهدین افتاد بدعهدی کردند و دروغ گفته هایش���ان معلوم شد و جنگ 
قبیله ای شروع شد و طالبان پرزورتر شدند و حکومت را قبضه کردند. آنها 
خوب بودند تا اینکه قوای خارجی در خود گرفتند و آنها که به یاری طالبان 
از بیرون مرزهای افغان آمده بودند بد کردند و طالبان هم بد شدند اولش بد 
نبودند رفیق بد بدشان کرد. تا رسید به آمریکا و جنگ ناتو در خود آمریکا. 
بچه عربهای س���اکن در ایالت آمریکا بر هواپیمای آمریکا نشس���ته و به در 
دیوار زدند زن بچه افغان در جدال آباد، هرات، مغالن، مزار، پنجشیر تاوان 
آنرا دادند. از شما که یکتا پرست و مسلم هستید می پرسم دعوت به نماز در 

مسجد خوب است یا تعلیم به جنگ آوری و برادر کشی؟

حــــاج موسی
رود در حرکــت در تالش اســت تــا درختان میوه پربــار و زمین 
حاصل خیز شــود و تو انســان که اشرف مخلوقاتی نباید حرکت 

کنی بروی به معبود برسی و حاصل بطلبی؟ 
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به روز مجمع س���االنه ش���رکت س���یمان ش���اهرود 
س���هامداران حاضر در مجمع ش���اهد آن بودند که 
س���یمان شاهرود در س���ال مالی خود توانسته عالی 
کار کن���د. با اینکه منطقه ش���اهرود در مش���کالت 
ترانسپورتی با آن س���وی مرز هست ولی توانمندی 
مدیری���ت آن بخص���وص مهندس منص���ور قدمی 
چهره آش���نا در صنعت سیمان به مقداری است که 
قدم محکم برداش���ته و این را سید شفیع کارشناس 
ارش���د مالی و نظارتی در کسوت ریاست مجمع به 
تائید کشید. مجمع در حضور 56 درصد سهامدار به 
ریاست سید شفیع و دو ناظر جنابان داریوش خان 
باقری و بیژن جواهری با دبیری مدیر ارش���د مالی 
شرکت برگزار و مجمع با تصویب صورتهای مالی و 

تقسیم سود بکار خود پایان داد.
تایید گزارش توس���ط اعضای هیات مدیره شرکت 

سیمان شاهرود
در اجرای مفاد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، 
مصوب اس���فند ماه 1347 و م���اده 45 قانون بازار 
اوراق بهادار بدینوس���یله گ���زارش درباره فعالیت و 
وضع عمومی ش���رکت ب���رای دوره مالی منتهی به 
1390/12/29 برپایه س���وابق، م���دارک و اطالعات 

موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. 
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای ساالنه 
هی���ات مدیره به مجمع، مبتنی ب���ر اطالعات ارایه 
ش���ده در صورت های مالی ب���وده و اطالعاتی را 
درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات 

مدیره فراهم می آورد. 
به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که 
درباره عملیات ووضع عمومی شرکت می باشد. با 
تاکید بر ارایه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و 
در جهت حفظ منافع ش���رکت و انطباق با مقررات 
قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارایه گردیده است. 
این اطالعات هماهنگ ب���ا واقعیت های موجود 
بوده و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت 
فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درس���ت و 
کافی در این گزارش ارایه گردیده و هیچ موضوعی 
که عدم آگاه���ی از آن موجب گمراهی اس���تفاده 
کنندگان می ش���ود از گزارش حذف نگردیده و در 
تاریخ 1390/01/10 به تائید هیات مدیره رسیده است.

تاریخچه
شرکت سیمان شاهرود در تاریخ 1363/9/26 بصورت 
سهامی خاص تاسیس و طی شماره 248/212 مورخ 
1363/9/26 در اداره ثب���ت ش���رکتهای شهرس���تان 

ش���اهرود به ثبت رسیده است. نوع شرکت در ابتدا 
سهامی خاص بوده که بعدا به موجب صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق الع���اده مورخه 1366/3/14 به 
س���هامی عام تغییر و در تاریخ 1377/1/27 به بهره 
برداری رس���یده و در تاری���خ 1381/8/21 در بورس 
اوراق بهادار تهران و در تاریخ 1389/10/6 در بورس 

کاال پذیرفته شده است.
موضوع فعالیت شرکت براساس ماده 3 اساسنامه 
عبارت است از تولید سیمان و به طور کلی اقدام به 

هر نوع فعالیت تجاری و صنعتی مجاز. 
سرمایه و ترکیب سهامداران:

سرمایه شرکت در بدو تاس���یس مبلغ 2718421000 
ریال شامل 2718421 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 
1000 ریال بوده که ط���ی چند مرحله به مبلغ 450000 
میلیون  ریال شامل تعداد 450 میلیون سهم 1000 ریالی  

در تاریخ 1390/10/5 افزایش یافته است.
 جایگاه شرکت سیمان شاهرود در صنعت

شرکت در صنعت س���یمان فعالیت می کند. رشد 
فروش صنعت مذکور در س���ال 90 نس���بت به سال 
قبل حدود 8 درصد می باش���د که مهمترین دلیل آن 
عبارت است: از راه اندازی شرکتهای سیمانی جدید

حجم فروش سیمان و کلینکر این شرکت معادل مبلغ 
907734 میلیون ریال بوده است. سهم بازار شرکت 
از کل محصول در صنعت سیمان معادل 2/4 درصد 

می باشد.

محیط حقوقی شرکت
مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت 

عبارتند از :
- قانون کار درخصوص پرداخت حقوق و مزایای 

پرسنلی کارکنان و قراردادهای کارگران
- اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی شرکت

- آئین نامه مالی و معامالتی شرکت
- مصوبات هیات مدیره شرکت

سایر قوانین و مقررات عام کشوری از جمله قانون 
مالیات و قانون تجارت و قوانین تأمین اجتماعی و 

کار و...
پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود

میزان سود قابل تخصیص با احتساب سود خالص 
به مبلغ 591645562871 ریال می باشد.

از س���ود قابل تخصیص، در مجمع عمومی مورخ 
1390/2/14 مرب���وط به عملکرد س���ال 1389 مبلغ 
300000 میلی���ون ری���ال تخصیص و پرداخت ش���ده 
اس���ت و مبلغ 1000 میلیون ریال پاداش هیات مدیره 

می باش���د لذا سود قابل تقس���یم پس از کسر مبلغ 
12253971043 ریال اندوخته قانونی موضوع قانون 
تجارت مبلغ 278391591828 ریال بوده که هیات 
مدیره پیش���نهاد می نماید به ازای هر سهم 55 ریال 
به مبلغ کل 24750000000 ریال بین سهامداران محترم 
بصورت نقدی تقسیم گردد. همچنین شرکت پیشنهاد 
می نماید با توجه به کمبود نقدینگی، پرداخت سود 
از تاریخ ابان ماه س���ال 1391 آغاز گردد. زمانبندی 
پرداخت از طریق اعالم شماره حساب بانکی توسط 

سهامداران اعالم می گردد.
اقدامات انجام ش���ده درخصوص تکالیف مجمع 

عمومی عادی مورخ 1390/2/20
مربوط به سال مالی منتهی به 1389/12/29

درخصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 قانون 
مالیاتهای مستقیم، پرونده مربوطه پس از تشکیل در 
تهران مجدداً به استان برگردانده شده و در استان نیز 
مورد رسیدگی قرار گرفته و بدلیل دولتی تلقی شدن 
شرکت مشمول معافیت مزبور دانسته نشده است در 
این خصوص و پس از کسب نظر مشورتی هلدینگ 
س���یمان تأمین و نیز واحد حقوقی ش���رکت سرمایه 
گذاری تأمین اجتماعی )شس���تا( الیحه اعتراضی 
توسط شرکت تهیه و به هیات حل اختالف مالیاتی 
تجدید نظر ارایه گردیده اس���ت ولیکن جلسه مزبور 

هنوز تشکیل نشده است.
با پیگیری های حقوقی بعمل آمده، از کل 6 دستگاه 
کامیون ترهینی آقای امی���ری از پیمانکاران بخش 
معدن شرکت، رفع توقیف شده و تمام ماشین آالت 
به شرکت برگردانده شده و در قالب قرارداد در حال 

فعالیت در بخش معدن شرکت می باشد.
سود سهام معوقه هلدینک محترم با توجه به تفاهم 
نامه فی مابین پرداخت ش���ده اس���ت و سود سهام 
معوقه س���ایر سهامداران نیز به محض اعالم شماره 
حساب از سوی آنها پرداخت گردیده است و قسمت 
باقیمانده س���ود سهام معوق مربوط به سهامدارانی 
اس���ت که هنوز به ش���رکت مراجعه ننموده و شماره 

حساب بانکی خود را به شرکت اعالم ننموده اند.
از 40 میلیارد ریال س���پرده نزد بانک صادرات مبلغ 
29 میلی���ارد ریال آن آزاد ش���ده و از محل بدهی به 
بانک پرداخت گردیده است امالک در رهن بانک 
صادرات برای اخذ تسهیالت اجرای طرح توسعه 
می باش���د و با عنایت به مکاتبات انجام ش���ده با 
بانک صادرات، فک ره���ن آنها امکان پذیر نمی 

باشد.
سایر موارد تکلیف شده نیز انجام گردیده است. 

مهندس قدمی، قدم محکم برداشت

 خسرو
 امیرحسینی
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در اقتصاد ثابت ش���ده آنجا که مدیر هس���ت روی 
خ���وش را می بینی و برعکس. ای���ن مقال در روز 
مجمع ساالنه پتروش���یمی زاگرس به عینه مشهود 
بود. باورتان می ش���ود که م���ا در رتبه بندی باالی 
جهانی بایستم و بتوانیم از کل تولید متانول در جهان 
که بالغ بر 50 میلیون تن در س���ال است سهم ما 20 
میلیون تن باش���د این حاصل کار مدیران س���خت 
کوش آگاه به زمان و مکان چون مهندس مرتضی 
عزیزی، زردبانی، رازقیان جهرمی، عادل نژاد سلیم، 

اسکندری و مهندس احمد بارول است.
مجمع س���االنه در فض���ای آرام و آگاهی دهنده و 

دست پر از نظر عملکرد می بود با هم می خوانیم.
مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام

شرکت پتروشیمی زاگرس )سهامی عام(
در اجرای مفاد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، 
مصوب اس���فند ماه 1347 و م���اده 45 قانون بازار 
اوراق بهادار بدینوس���یله گ���زارش درباره فعالیت و 
وضع عمومی ش���رکت ب���رای دوره مالی منتهی به 
1390/12/29 برپایه س���وابق، م���دارک و اطالعات 

موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. 
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای ساالنه 
هی���ات مدیره به مجمع، مبتنی ب���ر اطالعات ارایه 
ش���ده در صورت های مالی ب���وده و اطالعاتی را 
درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات 

مدیره فراهم می آورد. 
به نظر اینجانب���ان اطالعات مندرج در این گزارش 
که درباره عملیات ووضع عمومی شرکت می باشد. 
با تاکید بر ارایه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره 
و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات 
قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارایه گردیده است. 
این اطالعات هماهنگ ب���ا واقعیت های موجود 
بوده و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت 
فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درس���ت و 
کافی در این گزارش ارایه گردیده و هیچ موضوعی 
که عدم آگاه���ی از آن موجب گمراهی اس���تفاده 

کنندگان می ش���ود از گزارش حذف نگردیده و در 
تاریخ 1391/01/24 به تائید هیات مدیره رسیده است.

پیام هیات مدیره
با سالم

ضمن عرض خیرمقدم، بدینوسیله گزارش عملکرد 
یک ساله شرکت پتروش���یمی زاگرس که در نتیجه 
برنامه ریزی واقع بینانه به همراه نظارت دقیق هیات 
مدیره و مدیریت شرکت و با تالش مداوم مدیران و 
مسئولین اجرایی در کنار همت و تعصب کاری کلیه 
کارکنان صدیق و پرتوان در راس���تای اهداف عالیه 

شرکت انجام گردیده، به شرح زیر تقدیم می گردد.
هیات مدیره شرکت پتروشیمی زاگرس 

استراتژیهای شرکت
ش���رکت پتروش���یمی زاگرس به موازات رسیدن به 
تولید و برقراری توان رقابتی اقدام به استقرار سیستم 
مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست 
نموده که توس���عه پایدار و بهبود مس���تمر، حذف یا 
کاهش ریس���ک خطرات و حفظ محیط زیس���ت 
توام با سالمتی کارکنان از اصول اساسی این نظام 

می باشد.

اهداف اساسی
-ارتقاء سطح صالحیت، دانش و آگاهی پرسنل
- جلب ارتقاء سطح رضایتمندی طرفهای ذینفع

- کاهش مصارف حامل های انرژی و هزینه ها و 
مدیریت پسماندها

- حذف یا کاهش ریسک خطرات و تحت کنترل 
قرار دادن آنها

- صیان���ت از محیط زیس���ت، ح���ذف یا کاهش 
آالیندهای زیست محیطی

- پیشگیری از وقوع حوادث، آسیبها و بیماریها و 
حفظ سالمتی کارکنان

- رعای���ت قوانین و مقررات ایمنی، بهداش���ت و 
محیط زیست حاکم بر فعالیتهای شرکت 

تاریخچه و کلیات
ش���رکت پتروش���یمی زاگ���رس در جه���ت اجرای 
پروژه های عظیم پتروش���یمی در س���ال 1379 و در 
چهارچوب برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور و با 
هدف تولید سالیانه 1650000تن متانول تاسیس شد و 
در فروردین ماه سال 1380 به منظور انجام مهندسی 
و خرید تجهیزات پروژه متانول چهارم )واحد اول( 
اقدام به عقد قرارداد با کنسرس���یومی متش���کل از 
شرکت آلمانی LURGI و ش���رکت ایرانی پیدک 
نمود. همزمان با اجرای واحد اول قرارداد مهندسی 
و خری���د واحد دوم)متانول شش���م( نی���ز در تاریخ 
فروردین ماه 1383 با همین کنسرسیوم منعقد گردید.

ش���رکت آلمانی لورگی دارنده لیسانس هر دو طرح 
بوده و طراحی تفصیلی آنها به وسیله شرکت طراحی 
مهندس���ی صنایع پتروش���یمی )پی���دک و لورگی( 
صورت گرفته اس���ت. کلیه مراحل اجرایی سیویل و 
نصب مکانیکی طرح ها به عهده پیمانکاران داخلی 

بوده است.
زمین اختصاص داده شده به طرح های پتروشیمی 
زاگرس 31 هکتار می باشد که 15 هکتار آن به طرح 
اول متانول چهارم و 10 هکتار آن به طرح دوم متانول 
ششم اختصاص داده شده است. و 5/5 هکتار دیگر 
به پروژه توسعه شرکت اختصاص یافته است. قابل 
ذکر است که زمین اختصاص یافته به طرح توسعه به 
بهانه عدم اجرای طرح DME به صورت غیرقانونی 
از شرکت جدا شده است که تالش برای بازگرداندن 

آن ادامه دارد.
واحد اول متانول در اس���فند 1385 و واحد دوم در 
تیر1388 به بهره برداری رس���ید و وارد مدار تولید 
گردید. ظرفیت تولید هر ک���دام از واحدهای تولید 
متان���ول 5000 تن متانول خال���ص در روز )1650000 
تن در سال( با مش���خصات گرید AA می باشد و 
خوراک این واحدها از خط لوله سراسری گاز پارس 

جنوبی بعد از جداسازی C2 تأمین می گردد.

شرکت پتروشیمی زاگرس با مدیران آگاهش به مجمع ساالنه نشست

موضوع شرکت
طبق ماده 2 اساس���نامه فعالیت شرکت به شرح زیر 

می باشد:
موضوع فعالیت ش���رکت عبارت است از احداث، 
راه ان���دازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به 
منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصوالت 
پتروش���یمی، ذخیره و ص���ادرات و تبدیل کلیه مواد 
پتروشیمی و پتروش���یمیایی و فرآورده های فرعی و 
مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی و 
صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که بطور مستقیم 
و غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد با 
رعایت قوانین و مقررات مربوطه شرکت برای نیل 
به اهداف خ���ود می تواند به عملیات زیر مبادرت 

نماید.
تش���کیل انواع شرکتها و با مش���ارکت )حقوقی یا 

مدنی( با شرکتهای دیگر
مب���ادرت به خرید و ف���روش و معامالت بازرگانی 

داخلی و خارجی
اس���تفاده از تس���هیالت مالی و اعتباری بانکها و 

موسسات اعتباری

خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی
خرید و فروش اوراق بهادار

انجام عملیات خدماتی،مالی، اعتباری و بازرگانی 
درخصوص موضوع شرکت

اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در 
داخل و خارج کشور

انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم 
برای تحقق اهداف شرکت الزم و مفید بوده یا در 
جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.
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ضرورت اجتناب ناپذیر بوده عبارتند از:
IN یا شبکه هوش���مند با خط تلفن ثابت وهشت 
س���رویس ارزش اف���زوده با امکان نظر س���نجی، 
مکالمات انبوه، ش���بکه خصوصی مجازی، شماره 
اختصاصی، شماره فراگیر، کارت اعتباری و مکالمه 
رایگان که در دهه نخست مرداد 86 به بهره برداری 

رسید. 
GPRS یا خدمت دسترس���ی به اینترنت از طریق 
تلفن همراه که با تدوین قوانین مربوط به آن و تجهیز 
شبکه تلفن همراه در تهران و برخی شهرها هم اکنون 

این خدمت از طریق همراه اول عرضه می شود.
MMS یا خدمت ارتباط چند رس���انه ای از طریق 
تلفن هم���راه که با تصویب قوانی���ن مربوط به این 
بخش امکان عرضه این خدمت به مشترکان فراهم 

شده است.
SMS یا سرویس پیام کوتاه تلفن همراه با قابلیت 
ارس���ال پیامک از یک مشترک به مشترک دیگر و 
همچنین از یک مش���ترک به چند مش���ترک دیکر 
و ارس���ال پیام به طور عمومی می تواند جایگاه با 
ارزش���ی از نظر انتقال پیام با سرعت زیاد و حداقل 

زمان رابرای مشترک فراهم آورد.
ADSL یا اینترنت پر سرعت که با استفاده از این 
فن آوری  می توان بدون نیاز به تغییرات زیرساختی 
ب���ر روی خط تلفن معمولی به س���رعت های باال 
دست یافت. خدمات این بخش هم اکنون از طریق 
شرکت های مخابرات استانی به متقاضیان عرضه 

می شود.
پروژه *8 که ش���امل بس���یاری از سرویسهای متنوع 
تلفن ثابت می باش���د و از طریق شرکت مبین وان 

عملیاتی شده و در حال گسترش می باشد.
بستر س���ازی مناسب جهت ارایه سرویسهای شبکه 
NGN/IMS و توس���عه مش���ترکین تلفن ثابت و 
حفظ آنها با ارایه سرویس مناسب با کیفیت باال از 
برنامه های اصلی شرکت جهت ارتقاء شبکه تلفن 

ثابت می باشد.
با توجه به بحث درآمدزایی ش���رکت ها، ش���رکت 
مخابرات ایران )س���هامی عام( با رویکردی جدید 
به سرویس های ارزش افزوده متمایل شده و بحث 
VOD یا ویدئوی درخواس���تی برای اولین بار در 
سال 1384 و در شرکت ارتباطات دیتا مطرح و بعد 
از مطالعات فراوان در ش���رکت مخابرات ایران در 

سال 1388 به شکل پایلوت عرضه شده است 
مرور کلی بر جایگاه ش���رکت مخابرات و وضعیت 

رقابتی آن
شرکت مخابرات ایران با تکیه بر سابقه ی فعالیت 
طوالن���ی در کش���ور از نظر جای���گاه و اعتبار حائز 

موقعیت تقریباً ممتازی است و علیرغم حضور سایر 
رقبا در این صنع���ت، در صورت ارایه خدمات هم 
سنگ، کماکان به عنوان انتخاب نخست مشترکین 
مورد نظر می باشد. پشتوانه اعتماد آحاد عمومی به 
همراه تقاضای بالق���وه و عظیم خدماتی ابتدایی و 
پیشرفته صنعت مخابرات در ایران، در حال حاضر 
چش���م انداز روش���نی را برای فعالیتهای ش���رکت 
مخابرات ترسیم می نماید. عوامل موثر بر موفقیت 
ش���رکت مخابرات ایران را می توان به صورت زیر 

خالصه نمود:
اعتبار باال در بازار داخلی.

کیفیتت مطلوب خدمات در مقایسه با رقبای داخلی.
شبکه وسیع ارتباطی.

تنوع محصوالت )تلفن ثابت، تلفن همراه و فناوری 
اطالعات(.

مزیت های شناخته شده جهانی که باعث رونق بازار 
محصوالت مخابراتی می شود عبارتند از :

جمعیت جوان و پویا
روند رو به رشد سطح تحصیالت و دانش اجتماعی.

پذیرش عمومی ارائه ی خدماتی نوین.
روند صعودی درآمد سرانه ملی.

بهبود روند توزیع ثروت.

مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت:
ش���رکت مخابرات ای���ران بعنوان اولی���ن و برترین 
اپراتور تلفن ثابت و همراه در سطح کشور و منطقه 
خاورمیانه حدود 99%  مش���ترکین تلفن ثابت و 70 
درصد مشترکین تلفن همراه کشور را در اختیار داشته 

و به آنها خدمات ارتباطی ارایه می نماید.
همچنین این ش���رکت در کنار یازده شرکت دارنده 
پروانه ارایه خدمات باند پهن )PAP(  بیش از %40 

بازار خدمات پرسرعت دیتا را در اختیار دارد.
شرکت مخابرات ایران بیشترین سطح پوشش ارایه 
خدمات در بخش پوشش جاده ای تلفن همراه در 
جاده های اصلی، فرعی و ریلی کشور را در اختیار 

دارد.این ش���رکت همچنین بزرگتری���ن ارایه دهنده 
خدمات ارتباطی روستایی اعم از تلفن ثابت، همراه 
و خدمات دیتا و اینترنت به کاربران خانگی و دفاتر 
خدم���ات ارتباطی و فناوری اطالعات در س���طح 

کشور می باشد.

بیان استراتژی شرکت:
اس���تراتژی ش���رکت مخابرات ایران، تأمین منافع و 
رضایت کلیه ذینفعان اعم از سهامداران ومشترکین 
و حفظ س���هم حداکثری خود در ب���ازار خدمات 
مخابراتی ب���ا رعایت کلیه قوانی���ن و مقررات ودر 
چارچوب پروانه فعالیت در اقصی نقاط کشور بوده 

که از طریق زیر اعمال می گردد: 
پاس���خگویی موثر به نیازهای ارتباط���ی و فناوری 

اطالعات کشور و ارایه خدمات بروز به متقاضیان
ارتقاء سطح کیفیت خدمات برابر استانداردهای بین 

المللی
ارائه خدمات دسترس���ی عمومی به سرویس ها و 

شبکه های ارتباطی و فناوری اطالعات
ارائه سرویس های ارزش افزوده در حوزه های تلفن 

ثابت، همراه و دیتا
سرعت بخشیدین به توسعه شبکه پرسرعت دیتا در 
سطح کشور به منظور افزایش سهم بازار این حوزه و 

دسترسی به جایگاه مناسب در سطح منطقه
بازاریابی موثر به منظور حفظ و ارتقاء سهم شرکت 

در بازار خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات
تغییر ساختار شرکت در راستای اهداف عملیاتی و 

پاسخگویی موثر به نیازهای بازار
تخصیص و توزیع بهینه منابع در راس���تای استمرار 
س���وددهی و حفظ و صیانت از منافع سهامداران 

شرکت
توجه جدی به نیروی انس���انی به عنوان بزرگترین 
سرمایه ش���رکت در راستای افزایش میزان مشارکت 
کارکنان در فعالیت ها و ارتقاء بهره وری در سطح 

شرکت

شرکت مخابرات ایران به مجمع ساالنه نشست

مجمع س���االنه ش���رکت مخابرات ایران به ریاست جناب آقای دکتر س���ید هاشمی با دبیری جناب توکلی 
درحضور 95 درصد س���هام دار برگزار شد. مجمع با تصویب صورتهای مالی و سایر دستور جلسه با طنین 

صلوات پی در پی سهامداران حاضر در جلسه بکار خود پایان داد.

مرور کلی بر وضعیت و تحوالت مخابرات
با ورود ش���رکت مخابرات ایران )س���هامی عام( به عنوان شرکتی با س���هامی عام به بورس و گام نهادن به 
عرصه رقابت با اپراتورهای دیگر، این شرکت به عرصه خدمات ارزش افزوده که در حقیقت آینده فن آوری 

اطالعات وارتباطات را به خود اختصاص داده، همت گماشته است.
مهمترین خدمات ارزش افزوده که در تمامی بخش های مخابرات قابل تعریف است ودستیابی به آن یک 
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مجمع ساالنه شركت فارسيت اهواز به رياست جناب 
توكلي و دبيري مهندس س���يه پ���ور در حضور 87/67 
درصد س���هامدار برگزار ش���د و مجمع نشينان با تائيد 
عملكرد و مديريت و تصويب صورتهاي مالي و س���اير 

دستور جلسه شركت بكار خود پايان داد.
فارسيت اهواز هم دچار همان مشكل ساخته شده آشنا 
توس���ط نوكيس���ه هاي كم اطالع و گرفتار است همان 
طور كه اين صنعت در دورود، اصفهان و شمال دچار 
شده بجاي درمان آن مسئولين چوب و فلك آورده اند. 
در تمام دنيا دو چيز پراعتبار اس���ت حرفه و طبيعت و 
آنچه ما را از آن دور نگاه داش���ته، كس���ي در مقامات 
نه پرس���يده اين خيل كارگران و اين سرمايه مردمان به 
چه به���ا بايد در چمبره تبصره ها گي���ر كند در حاليكه 
مي توان با انديش���ه و پژوهش حل مشكل كنيم سخن 

كوتاه كرده انش���اءالله در ش���مارگان بعد بدان خواهيم 
پرداخت.

مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام
شرکت فارسيت اهواز )سهامی عام(

در اج���رای مفاد ماده 232 اصالحی���ه قانون تجارت، 
مصوب اس���فند م���اه 1347 و ماده 45 قان���ون بازار 
اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع 
عمومی شرکت برای دوره مالی منتهی به 1390/12/29 
برپایه س���وابق ، مدارک و اطالعات موجود تهیه و به 

شرح ذیل تقدیم می گردد. 
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش���های س���االنه 
هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطالعات ارائه ش���ده 
در صورت های مالی بوده و اطالعاتی را درخصوص 
وضع عمومی ش���رکت و عملکرد هی���ات مدیره فراهم 

می آورد. 
به نظر اینجانب���ان اطالعات مندرج در این گزارش که 
درباره عملیات ووضع عمومی ش���رکت می باش���د. با 
تاکید ب���ر ارائه منصفانه نتایج عملک���رد هیات مدیره 
و در جهت حفظ منافع ش���رکت و انطباق با مقررات 
قانونی و اساس���نامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. 
این اطالعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و 
اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می 
ت���وان پیش بینی نمود. به نحو درس���ت و کافی در این 
گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی 
از آن موجب گمراهی اس���تفاده کنندگان می ش���ود از 
گزارش ح���ذف نگردیده و در تاری���خ 1391/1/28 به 

تائید هیات مدیره رسیده است.

پیام هیأت مدیره 
هیأت مدیره ش���رکت فارسیت اهواز )س���هامی عام( 
ب���ا ارایه گزارش عملکرد س���الیانه ب���ه مجمع عمومی 
صاحبان س���هام بر آن است تا ضمن بررسی و نگرشی 
کلی بر عوامل موثر در نتایج بدس���ت آمده از عملکرد 
س���ال مالی منتهی به 1390/12/29 اهداف و اقدامات 
انجام شده برای جبران عملکرد سال مالی فوق الذکر 
را در س���ال پیش رو برای س���هامداران محترم تشریح 

نماید.
در این راس���تا و با عنایت به عملکرد سال مالی مورد 
اشاره به اس���تحضار کلیه سهامداران محترم می رساند 
که ش���رکت فارسیت اهواز )س���هامی عام( یکی از پر 
چالش ترین س���الهای فعالیت خ���ود را در طول چند 
س���ال اخیر پشت س���ر نهاد. چرا که در طول این سال 
ب���ا توجه به کاهش چش���مگیر نقدینگی در ش���رکتها، 
موسس���ات و س���ازمانهای دولت���ی که از عم���ده ترین 
مش���تریان و خریداران محصوالت ش���رکت می باشند 
موجب گرديده : 1- کاهش محس���وس در حجم فروش 

و نی���ز عدم وص���ول بموقع در مطالب���ات و به طبع آن 
کاهش ق���درت خرید جهت تهیه و فراهم نمودن مواد 
اولیه بموقع و سایر ملزومات مورد نیاز خطوط تولید از 
یکسو و سياستهای محدود کننده و بازدارنده از طرف 
س���ازمان حفاظت محیط زیست و سازمان بهداشت و 
درم���ان در تولید و فروش محصوالت آزبس���تی که از 
فعالتری���ن و بزرگترین خطوط تولید فعلی ش���رکت می 
باش���ند از س���وی دیگر موجب کاهش سطح عملکرد 
ش���رکت در تولید و ف���روش گردید. 2- س���ير عظيمي 
از پرداختها ك���ه حاصل جري���ان نقدينگي كم گردش 
اين ش���ركت )با توج���ه به بند 1( كه عم���ده ترين آنها 
معطوف به تسويه حس���اب بازنشستگان و نيز هزينه 4 
درصد حق بيمه مش���اغل زيان آور آنها گرديده است، 
)در س���الجاري حدود 40 نفر از پرسنل رسمی شرکت 
بازنشست گردیده اند( رقمی بالغ بر 9000 میلیون ریال 
را به خود اختصاص داده اس���ت . در چنین شرایطی 
و ب���ه جهت عدم وجه نقد کاف���ی و عدم امکان خرید 
مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید و متعاقب آن فروش 

محصوالت به مش���تریان و یا پرداخت اقس���اط بانکی 
بشدت تحت تاثیر قرار گرفت 3- با توجه به موارد فوق 
، روي آوردن ش���رکت به جذب سرمایه ها و همچنین 
تامین منابع مالی از طریق اس���تقراض و پذیرفتن هزینه 
هاي سرمایه ، منجمله بهره هاي بانکی و غیره ، میزان 
بدهی به بانکها و موسس���ات مال���ی را افزایش داده 
است که باعث گردیده هزینه هاي سالجاري و عملکرد 

مالی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. 
در چنی���ن برهه ای از زمان ش���رکت فارس���یت اهواز 
سیاست کلی خود را بر بهره گیری از تالش و همکاری 
بی دری���غ تمام���ی کارکن���ان، کارشناس���ان و مدیران 
متخصص و متعهد خود در امر تولید محصوالت بتنی 
و غیر آزبس���تی قرارداد که علی رغم مشکالت موجود 
جهت تهیه مواد اولیه مورد نیاز خطوط بتنی توانس���ت 
با جلب رضایت مش���تریان در تولی���د و تحویل بموقع 
محصول و با شناس���ایی بازار ه���ای فروش اینگونه از 
محصوالت، جای���گاه خود را در بی���ن تولید کنندگان 

ارتقاء دهد.

فارســیت اهــواز هــم دچــار همان 
مشكل ساخته شده آشناهاست 

رییس هیأت مدیره مرتضی لطفی   شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان  
نایب رییس هیأت مدیره سيد احمد پور   شرکت بازرگانی صنایع فارس و خوزستان   

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره محمد رضا سپه پور    شرکت صنایع بتنی آبیک    
عضو هیأت مدیره مجتبي رضا خواه   شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز آبیک   
عضو هیأت مدیره محمد تقي معين آزاد  شرکت پاکت سازی آبیک    

سمتاعضاء هیات مدیرهنماینده

 خسرو
 امیرحسینی
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روز 17 ارديبهش���ت اس���ت و من عازم به مجمع 
ساالنه ش���ركت كالسيمين، اين ش���ركت كاني كه 
روند حركتي آن كارنامه صنعت كاني كشور است 
مي باش���م. در مس���ير از تحريريه مجله تا س���الن 
تالش درختان س���ربريده و تنه هاي برگ روئيده، 
ترافي���ك كش���نده و رفت آمد آدمه���اي غم چهره 
گرفته و خش���ن تو، گويي در مسيرشان آزار ديده، 
به س���اعت كه نگاه كردم نزديك به سه بعدازظهر 
است. تازه من به اول پله هاي مجموعه فرهنگي 
ورزش���ي تالش رس���يدم اين جا هم مثل همه جا 
فقط اس���م يدك دارد مجموعه فرهنگي ورزشي. 
ت���و گويي در اين مجموعه نيس���ت جنبنده اي در 
حركت، كور ش���وم اگر ديده باش���م. نفس تنگ 
اس���ت آهس���ته و افتان، خيزان به تاالر مي رسم 
جناب حبيبي اين يار ديرين اين آش���نا و آگاه در 
حرمت قلم به استقبال آمد ما را در آغوش كشيد 

و ليوان آبي به ما داد كه جان تازه كنيم.
مجمع با حضور 71 درصد س���هامدار به رياست 
استاد عاليقدر جناب فروزنده و دبيري دكتر نادي 
برگزار شد و رشد س���ود 50 درصدي نشان از آن 
مي داشت كه كالس���يمين در جايگاه خود نشسته 

است.   
مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام

شرکت کالسیمین )سهامی عام(
در اجرای مفاد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، 
مصوب اس���فند ماه 1347 و ماده 45 قانون بازار 
اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و 
وضع عمومی ش���رکت برای دوره مالی منتهی به 
1390/12/29 برپایه سوابق ، مدارک و اطالعات 

موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. 
گ���زارش حاضر به عن���وان یکی از گزارش���های 
ساالنه هیات مدیره به مجمع، مبتنی بر اطالعات 

ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطالعاتی 
را درخصوص وضع عمومی ش���رکت و عملکرد 

هیات مدیره فراهم می آورد. 
اطالع���ات مندرج در ای���ن گزارش ک���ه درباره 
عملی���ات ووضع عمومی ش���رکت می باش���د. با 
تاکید بر ارائ���ه منصفانه نتای���ج عملکرد هیات 
مدیره و در جهت حفظ منافع ش���رکت و انطباق 
با مقررات قانونی و اساس���نامه ش���رکت تهیه و 
ارائه گردیده اس���ت. این اطالعات هماهنگ با 
واقعیت ه���ای موجود بوده و اث���رات آن ها در 
آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش 
بینی نمود به نحو درس���ت و کافی در این گزارش 
ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از 
آن موجب گمراهی اس���تفاده کنندگان می شود از 
گزارش حذف نگردیده و در تاریخ 1391/2/3 به 

تائید هیات مدیره رسیده است.

در آغ���از س���خن حم���د ب���اد خداون���دی را که 
س���خنوران در ثنایش فرو مانند و شمارندگان از 
شمارش نعماتش عاجز آیند و کوشندگان هر چه 
کوشند حق نعمتش را آنچنان که شایسته اوست 
ادا کردن نتوانند و با درود خدا به پیامبر رحمت، 
نبی مکرم اس���الم حضرت ختمی مرتبت محمد 
مصطفی )ص( و ائمه اطهار )علیهم الس���الم( و 
درود و س���الم به ارواح طیبه شهدا، امام شهیدان 
و آرزوی سالمتی و طول عم�ر با عزت برای مقام 
معظم رهبری؛ از خداوند سبحان برای مردم عزیز 
و س�ربلند ایران اس���المی باالخص سه�امداران 
گرانق�در ش���رکت کالسیمین س���الی پر از خیر و 
برکت، سالمتی و شادکامی خواهانم و امیدوارم 
در س����ال  1391 که توس�ط رهبر مع�ظم انقالب 
اسالمی سال »توليدملي، حمايت از كارو سرمايه 
ايران���ي« نامگ���ذاری گردیده ش���اهد موفقیت 
روزاف���زون خانواده بزرگ کالس���یمین باش���یم . 

برگزاری مجمع عم�ومی ع�ادی سالیانه شرکت را 
فرصت مغتنمی می دانم تا کارنامه یکسال تالش 
مدیران، مهندسان، کارکنان و ک�ارگران سختکوش 
را به اس���تحضار صاحبان و س���هامداران محترم 
شرکت رس���انده و چشم انداز روشنی برای آینده 
س���هامداران و یکایک اعض�ای ای���ن خ�انواده 
بزرگ که در سرتاس���ر ای���ران عزیز حضور دارند 

ترسیم نمایيم.
در ابتدا الزم می دانم صمیمانه از حمایت های 
خالص�انه گروه ش���رکت های توسعه معادن روی 
ایران ، س���هامداران وف���ادار و گرانق�در ، هیات 
مدیره محت���رم، مدیران، مهندس���ان ، کارکنان و 
کارگران پرتالش و زحمتکش کارخانجات گروه 
کالس���یمین، مسئولین و دست اندر کاران سازمان 
ها و دستگاه های اجرایی و همه کسانی که برای 
اعتالء، موفقیت و سربلندی این مجموعه صنعتی 
و معدنی تالش و هم���کاری نموده اند تقدیر و 

تشکر نمایم.
م���ه اینها ثم���ره ت���الش ش���بانه روزی و همت 
کلیه مدیران، مهندس���ان و کارگ���ران زحمتکش 
و س���ختکوش ش���رکت و اجرای دقیق و مستمر 
سیاس���تها ، برن�ام���ه ها و راه�کاره���ای اص�ولی 
و صمیمی���ت و یک�دل���ی ای���ن مج�موعه بزرگ 
صنعتی بوده اس���ت که ام�روز با افتخاراعالم مي 
داريم من�افع س���ه�امداران این شرکت بورسی و 
س���ودآوری آن را محقق نموده ای���م . در خ�اتمه 
رجاء واثق دارم در سایه توجهات خداوند مت�عال 
و ام���ام عص�ر)عج( و تالش صمیمانه و ش���بانه 
روزی همکاران ارزشمند شاهد تعالی و موفقیت 
روزافزون و درخش���ش این خورشید پرفروغ در 
آس���مان صنعت و صنایع معدنی ایران اس���المی 

خواهیم بود.
ما زنده برآنيم كه ارام نگيريم

موجيم، كه آسودگي ما عدم ماست

مديرعامــل  ارجمندفــر  حميــد  مهنــدس 
فرهيخته، كالسيمين را به جايگاهش آورد

شرکت توسعه معادن روی ایران           رئیس هیات مدیره محمد ابراهیم فروزنده   
شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی       نایب رئیس هیات مدیره امیر خرمی شاد         

شرکت مجتمع ذوب و احیاء روی قشم       مديرعامل و عضو هیات مدیره حميد ارجمندفر    
شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران       عضو هیات مدیره امیرعباس حسینی    
شركت مهندسي و تحقيقاتي فلزات غيرآهني   عضو هیات مدیره محمد اسدي طاري    

سمتاعضاء هیات مدیرهنماینده

 خسرو
 امیرحسینی
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اعتماد از شما اعتبار از ما
کارت اعتباری تات


