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 این جا چه خبر است؟
 خسرو

 امریحسینی

ما سه یتیم به شما پناه آوردیم که 2 روزه غذا نداشته 
است  وخیم  اوضاعش  و  قلبی  مشکل  مادرمان  و 

برادرمان بیماری آسم دارد اما دارو ندارند و...
اجرتان  نمائید  بما  عنایتی  سیدالشهدا)ع(  بحرمت 
با فاطمه )س( تشکر. سرم گیج رفت و رنگم زرد 
شد مصاحبه شونده متوجه دگرگونی من شد پرسید: 
تو را چه می شود و من صفحه تلفن همراه را جلو 
چشم او گرفتم و او گریست و دست کرد به جیب هر 
چه در او بود هدیه کرد تا برسانیم به او. بعد از ظهر 
اینترنت  به صفحه  بنویسم  را  تا خبر  آمده ام  است 
رفته لیست میلیونرها جلو چشمم می نشیند. آنانکه 
پولشان از پارو باال می رود و آنان که سه روز است 
و  دارو  بدون  بسته  در  دردمند،  و  یتیم گرسنه  بچه 
را  میلیونرها  لیست  دست کردم  دست  اول  درمان 
بگذارم یا نه؟ گفتم هرچه باداباد یا بنا می شودکه 
فردا با پول حق و حقوق پولداری یقه این کاتب را 
بگیرند و ببرند آنجا که عرب نی اندازد و یا اینکه 

پاسخ خود را  می گیرم که اینجا چه خبر است...!؟
را، می گفت: فالن  خدا رحمت کند اصغر صنوبر 
چلوکباب  چلوخورشت،  داده بود  مهمانی  حاجی 

طرف دیگر بره بریان، سفره گوش تا گوش پر. 
پیش حاجی رفتم و گفتم: حاجی می شود امروز را 
این سفره را به یک خانواده  روزه بدارید و هزینه 

بدهید تا او عمری به سیری بگذراند.
قبر خودش  به  را  و گفت: هر که  ترش کرد  حاجی 
می گذارند برو به خدمت تو را چه کار با سفره من. 
گفتم: حاجی کمر بسته ام به خدمت ولی با عزت و 
حکمت. من آِدم شکم پری را دست گیرم و گرسنه را 
هم دست گیرم آن از سیری راه نتوان رفت و آن از 
گرسنگی حاجی دستم بگرفت و بیرونم کردوقتی به 
خانه رسیدم پایم از گرسنگی قدرت رفتن نداشت. 
صنوبر ننه گفت: اصغر مگر بر سفره حاجی نبودی 
انداخت و  بیرون  بودم ولی زبان درازم مرا  گفتم: 
بگیر  بکام  زبان  است،  حقت  ننه گفت:  صنوبر 
تا مفت یقه تو را نگیرند و من نان به آب زدم  و 
خوردم چه با عزت. آن بگفتیم که یتیم نان به سفره 
شام  ندارد و این بگوئیم که سالطین مال منال کیانند 
در این سرزمین که باید پرسید این جا چه خبر است؟

یا  شرکت  نام  دیدید،  هرجا که  زیر،  فهرست  در 
بنگاه  آن  در  بدانید که  است،  آمده  کارخانه ای 
اقتصادی، اشخاص زیادی کار می کنند و به واسطه 
پس  می چرخد؛  خانواده شان  اقتصاد  چرخ  تولید، 

قابل احترام هستند.

غول گردشگری ایران: حسین ثابت
حسین ثابت بکتاش متولد ۱۳۱۳ در مشهد است. از 
عناوین او، کارآفرین، ثروتمند ایرانی، دالل فرش، و 

صاحب گروه هتل های ثابت  است.
ثابت تا پنج سال قبل در جزایر قناری ۵ هتل )۵ هزار 
تخت( داشته و در ایران نیز هتل بزرگ داریوش را 

به سبک تخت جمشید در کیش ساخته است.
وی غیر از این هتل، چهار هتل دیگر نیز در کیش 
دارد و شرکت تجارت بین المللی ثابت و مجموعه 
پارک دلفین های کیش )دلفیناریوم و باغ پرندگان با 

مساحت بیش از ۶۵ هکتار( متعلق به اوست.
را  ستاره کوروش  هتل ۷  سرمایه گذاری  او کلنگ 
آن  بر زمین زده که سیستم های  نیز در جزیره کیش 
با انرژی خورشیدی کار می کند )به عنوان نخستین 

هتل سبز ایران( و ۵۰۰ اتاق خواهد داشت.
عادی  زمان های  در  او  داریوش  هتل  سوئیت های 
سال هر شب ۴۰۰ هزار تومان و در ایام عید نوروز 
و روزهای خاص تا ۷۰۰–۸۰۰ هزار تومان هر شب 

اجاره داده می شود.
اسپانیا  قناری  در جزایر  نیز  ثابت چند هتل  حسین 
شرکت  بزرگترین  نیز  هم اکنون  و  کرده  تأسیس 
هتل داری اسپانیا را صاحب است و خود او نیز در 
یکی از دو جزیره اختصاصی خود در اسپانیا زندگی 

می کند.
از  فرهنگی  میراث  سازمان  رییس   ۸۷ خرداد  در 
فروش هتل های الله تهران، یزد و سرعین با قیمتی 
معادل ۱2۰۰ میلیارد ریال خبر داد. مسئول وقت در 
بود: "خریدار  بزرگ گفته  این خرید  مورد خریدار 
این هتل ها یکی از سهامداران این مجموعه است 
صنعت  در  مؤثری  و  درخشان  سوابق  دارای  که 
گردشگری و هتلداری در داخل و خارج از کشور 

است." این خریدار همان ثابت بود.

غول فوالدی: محمد جابریان
محمد جابریان مدیرعامل مجتمع فوالد آرین سهند 
خریدار بلوک فوالد خوزستان بود که حتی افزایش 
۸۷ درصدی قیمت عرضه نسبت به قیمت پایه نیز 
او را از دور رقابت خارج نکرد و سرانجام با اضافه 
کردن یک ریال سهامدار عمده فوالد خوزستان شد. 
او به همراه شش برادرش حدود سه دهه است که در 
بازار فوالد فعالیت می کنند. ارزش سهامی که تنها 
در این معامله خرید ۱۳۶۰ میلیارد تومان بود که حتمًا 

تمام ثروت این مرد نبوده است.
جابریان که "بچه کف بازار" است، درحال حاضر 
یک کارخانه فوالد دارد ودربازار آهن تهران یکی 
یا شوخی  نفر جدی  از سرشناس ترین هاست. یک 
را  موبایل جابریان  بود حاضر است سرقفلی  گفته 
۱۰۰میلیون تومان بخرد. فکرش رابکنید او با این خط 

موبایل چه می کند.

غول بازار پول: محمد صدر هاشمی نژاد
اولین بانک خصوصی کشور و رییس  از مؤسسان 
هیأت مدیره بانک اقتصاد نوین، مدیر عامل شرکت 
او  نمی داند  استراتوس، کسی  ساختمانی  توانمند 
و  ساختمان سازی  زمینه  در  اما  دارد،  ثروت  چقدر 

بازرگانی از بزرگان به شمار می رود.
از  یکی  در  سال گذشته  هاشمی نژاد  صدر  محمد 
زمانی  تهران،  اتاق  نمایندگان  هیأت  نشست های 
که فرهاد فزونی یکی از اعضای هیأت نمایندگان 
این اتاق با حرارت به انتشار نامش در فهرست ۳۰ 
میلیاردر اعتراض می کرد، اعضای هیأت نمایندگان 
این گزارش  از  "بیش  و گفت:  قرارداد  خطاب  را 
مواظب جریانی باشید  که چندین قرن است در ایران 
ریشه دارد و مدام چنگ می زند، ربطی هم به این 

دولت و دولتهای قبل ندارد."

غول صادرات: اسدالله عسگر اوالدی
بازرگانی  اتاق  رییس  اوالدی،  عسگر  اسدالله 
مشترک ایران و چین است و وضعیت  واردات ایران 

از چین هم معلوم است.
از روزنامه های کثیراالنتشار  گله کرده  وی از یکی 

عقربه ساعت روی یازده صبح نشسته و تازه مصاحبه با جناب دکرت عیسی رضائی مدیرعامل 
از رسانه  فرهیخته و خوش فکر موسسه مایل اعتباری کوثر تمام شده به همراه همکار دیگر 
آخرین گفت وشنود را انجام می دادیم که دلنگ گوشی همراه درآمد و در صفحه تلفن همراه 

این کلمات نشست
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بود که چرا از او با عنوان "حاجی ترانسفر" نام 
چه  و  است  تهران  اهل  عسگراوالدی  برده اند. 

کسی است که او را نشناسد.
براساس روایتی معتبر و مستند پیرمرد خوش قلب 
در جریان نگرانی بخش خصوصی از واگذاری 
آن  در  وسعت  آن  با  تهران  بین المللی  نمایشگاه 
نقطه اعیان نشین تهران در جمع هیأت نمایندگان 
اتاق چنین گفته بود: "جناب رییس )آل اسحاق( 
عنوان یک کاسب  به  بنده  می دهید،  اجازه  اگر 
جزء همین حاال چک خرید نمایشگاه را بکشم.«

از اعضای به نام مؤتلفه، رییس اتاق مشترک ایران 
در  "حساس" که  بزرگ  دارنده شرکت  چین،  و 
عرصه صادرات خشکبار  و  به خصوص پسته 

ایران در سطح جهان صاحب نام است.
 تابستان سال گذشته هم گفته شد دو بانک چینی 
را  بانکها  متذکر شد که کل  بعداً  البته  را خریده، 
نخریده، بلکه سهام آنها را خریداری کرده است. 
چندین سال قبل، مجله آمریکایی فوربس که یک 
همواره  و  است  مالی  و  اقتصادی  معتبر  نشریه 
ثروتمند  افراد  و  بزرگ  شرکتهای  مالی  وضع 
جهان را دنبال و درباره آنها گزارش تهیه می کند 
بانکداران  از  یکی  تخمین  به  را  او  دارایی های 
بود.  برآورد  کرده  دالر  میلیون  ایرانی چهارصد 
والبته فراموش نباید  کرد که در یکی از همایشهای 
عسگراوالدی  آقای  نفر گفت  یک  صادراتی، 
تکذیب کرد  او  که  دارد  صادرات  ۱۳۰میلیون 

وگفت: "به ۱۰۰میلیون دالر نمی رسد."

غول تکنولوژی:  عالءالدین
امکان ندارد موبایل داشته باشید و نام عالءالدین 

را نشنیده باشید.
 صاحب پاساژ عالءالدین مردی است به همین 
نام. همان پاساژ سرخ رنگ حافظ – جمهوری 
شده  واقع  بورس  سازمان  ساختمان  در کنار  که 

است.
این  نیست.  مشخص  عالءالدین  حاجی  سرمایه 
در  می نشیند که  اتاقی کوچکی  در  همیشه  مرد 

طبقه همکف پاساژ قرار گرفته است. ظاهر مغازه 
چیز خاصی ندارد و رنگ و رو رفته هم هست، 
اما از پله های آهنی باریک انتهای مغازه که باال 
جمهوری،  موبایل  بازار  بزرگ  حاجی،  بروید، 
آنجا نشسته. سرمایه دار بازار موبایل جمهوری در 
دفتری با سقفی کوتاه، عرضی کم و طولی حدود 

2 تا 2/۵ متر می نشیند.

غول ورزش: حسین هدایتی
از  تهران  متولد  و  ساله   ۴۵ هدایتی  محمدرضا 
آذین،  استیل  مالک صنایع  محله دوالب است. 
دارنده  ورق،  و  فوالدسازی  مالک کارخانه های 
بزرگترین شرکت پرورش میگوی ایران، برج ساز 
در دبی و دارای ملک و امالک در حاشیه خلیج 
سهامدار  کشاورزی،  زمین های  مالک  فارس، 
بازار مبل ایران، رییس شرکتهای تجاری در ایران 
تجاری  فعالیت  چند  و  چندین  و  خاورمیانه  و 
دیگر، عناوینی است که به حسین هدایتی نسبت 

می دهند.
خودش میگوید: "22سال است در کارخانه داری، 
کشاورزی و ساختمان سازی فعالیت می کنم. یک 
و  را می پردازم  مسلمانم که وجوهات خود  بچه 

یک ریال هم بدهی بیمه ای و مالیاتی ندارم."
عابر بانک پرسپولیسی ها )لقب هدایتی( حاضر 
تیم  این  تصاحب  برای  تومان  میلیارد   2۰ است 
پرطرفدار بدهد، اما هنوز بحث خصوصی سازی 
به  نشده که کسی  جدی  آنچنان  ما  ورزش  در 

پیشنهاد اغوا کننده حسین هدایتی توجه کند.

غول بازار مبل: علی انصاری
جنوبی،  مهرآباد  در  قدیمی اش  خانه  و  محله 
روبه  دقیقاً  و  فعلی(  )شمشیری  زاهدی  2۰متری 
روی مسجد امام جعفر صادق بود اما حاال دیگر 
آنجا نیست و در شمال شهر تهران باید سراغش 

را گرفت.
می گویند بخش کوچکی از اموال و دارایی های 
یافت  از زمین های  زیادی  انصاری، بخش  علی 

بنا  آن  در  ایران  مبل  بازار  االن  است که  آباد 
رییس گروه  اگرچه  انصاری،  علی  است.  شده 
مبل  اتحادیه  رییس  و  است  تات  سرمایه گذاری 
سازان تهران، اما برای چهره شدن، ورود به عرصه 
رییس  انصاری  علی  کرد.  انتخاب  را  فوتبال 
فدراسیون دوچرخه سواری است، اما با حضور 
در هیأت مدیره باشگاه استقالل تبدیل به چهره 
خبرساز شد و حاال او را با حسین هدایتی مالک 
باشگاه استیل آذین، مقایسه می کنند. مشکالت 
مالی استقالل تاحدودی به دست انصاری حل 

و فصل شد. 

غول نوکیا:  احمد ابریشم چی
احمد ابریشم چی، متولد سال ۱۳۱۷ قم از کسانی 
است که در واردات تلفن همراه و وسایل جانبی 
چهره های  از  یکی  مخابراتی  دستگاههای  و 

شاخص در ایران به شمار می رود.
 همه نام او را در کنار ایراتل و نوکیا می شناسند. 
روزنامه اعتماد ملی از او با عنوان پدرخوانده نوکیا 
در  همان"الف.الف"که  بود.  یاد کرده  ایران  در 
حاشیه های  با  همزمان  و  سال ۸۸  داغ  تابستان 
انتخابات، گزارش هایی در روزنامه های کیهان و 

اعتماد ملی درباره وی منتشر شد.
فعالیت هایی  هم  خیریه  امور  در  ابریشمچی 
پذیرایی  به  می توان  جمله  آن  از  داشته است. 
و  ویالها  در  سال  طول  تمام  در  مهمانان  از 
مهمانسراها در شمال و مشهد، اشاره کرد. همان 
چیزی که یکبار مورد نقد و حمله شدید روزنامه 

کیهان نسبت به او شد.
ویالهای  به  میهمانان خاصی  بود  معتقد  کیهان 
او سر می زنند، از جمله برخی مقامات. در هفته 
اول اسفندماه سال ۸۵، و در جریان فرار شهرام 
به  یادداشتی  در  شریعتمداری  حسین  جزایری، 
افراد در  از  بررسی احتمال دست داشتن برخی 
از  دالیلی  به  می پردازد که  جزایری  شهرام  فرار 

سوی برخی از افراد حمایت می شدند.

5 اقتــصـاد و بیمه
1391 مـرداد ماه 



که چون رفتار نجاشی نسبت به جعفر و همراهان 
او و گرامی داشتن او ایشان را به اطالع قریش 
به  نسبت  و  آمد  آنها دشوار  بر  این کار  رسید، 
آن حضرت سخت  یاران  و  رسول خدا)ص( 
رسول  تصمیم گرفتند که  و  شدند  خشمگین 
خدا)ص( را بکشند و پیمان نامه ای علیه بنی 
آنها هیچگونه دادو ستدی  با  هاشم نوشتند که 
انجام ندهند و با آنها ازدواج نکنند و هیچگونه 
آمیزشی با ایشان نداشته باشند. کسی که پیمان 
نامه را نوشت منصوربن عکرمه عبدری بود و 
پیمان نامه را در داخل کعبه آویختند، برخی هم 
مخربه ضطلیه  دختر  الجالس  نزد ام  گفته اند 

خاله ابوجهل بوده است.
بعثت  هفتم  سال  محرم  اول  شب  هاشم  بنی 
پیامبر )ص( در آن دره محاصره شدند، قریش 
از رسیدن هرگونه خوار بار به آن دره جلوگیری 
می کردند بنی هاشم کارشان به سختی کشید 
شنیده  ایشان  کودکان  گریه  صدای  چنانچه 
خوشحال  موضوع  این  از  قریشیان  و  می شد 
طول  سال  سه  پیمبر  بر  دره  محاصره  بودند 
کشید و از این مشکل ایجاد شده ابوطالب و 
خدیجه در فاصله سی و پنج روز درگذشته دو 
مصیبت بزرگ به پیامبر)ص( رسید که نتیجه آن 
پیامبردر خانه خود نشست و کمتر از خانه بیرون 
می آمد و قریش هم سخت آن حضرت را ازار 
می دادند. قریش در مکه با محاصره اقتصادی 
به ماند تا به هجرت و نقش انصار در اقتصاد 

در سال سیزده بعثت برسیم. 
اسعدبن زراره آمد مهارناقه رسول خدا را گرفت 
نگهداری  اش  در خانه  او  را  ناقه  قرار شد  و 
کند و ناقه پیامبر )ص( پیش او بود و این خبر 

نخستین  می گوید  ثابت  زیدبن  است.  صحیح 
خانه  در  )ص(  خدا  رسول  برای  هدیه ای که 
ابوایوب آوردند هدیه ای بود که من بردم و آن 
کاسه ای پر از تیلیت نان و روغن و شیر بود و 
گفتم این کاسه را مادرم به حضورتان فرستاده 
بدهد  برکت  تو  خداوندبه  فرمود  پیامبر  است 
آن  از  همگی  و  فرخواند  را  خود  اصحاب  و 
بودم  نیامده  بیرون  در خانه  از  هنوز  خوردندو 
رسید محتوی  عباده  ارسالی سعدبن  که کاسه 
تلیت و استخوان همراه گوشت بود. همه شب 
بر در خانه پیامبر به چهار نفر دیده می شدند که 
خوراکی می آوردند و انصار در این باره نوبت 
داشتند تا انکه پیامبر )ص( از خانه ابوایوب به 
خانه خود منتقل شد.و مدت اقامت آن حضرت 
در خانه ابوایوب هفت ماه بود جناب خالدبن 
زید معروف به ابوایوب انصاری از قبیله خزرج 
بود و در جنگ های بدر، احد و خندق و دیگر 

جنگ ها شرکت داشته است. 
امیرالمومنین  حضرت  مخصوص  اصحاب  از 
و  صفین  جنگ  در  بوده است که  )ع(  علی 

نهروان در خدمت آن حضرت بوده است.
مدینه  انصار  و  قریش مکه  از  نمونه ای  دو  با 
در حیات رسول خدا آغاز کردیم خبری را که با 
نام انصار در زمانیکه سلطه گران قریشی برملتی 
ساکنین  بر  می کنند که  همان  سرفراز  و  آگاه 
دره شعب ابوطالب کردند و هستند مدیرانی با 
تدبیر، آگاه، دل سوز و اندیشمند در بنگاه های 
اقتصادی بخصوص بانک انصار آن کرده که بر 

ساکنین خانه ابوطالب در یثرب می کردند.
در طول چهار د هه کار رسانه ای هیچگاه مدیری 
را چنین شاد و پرکار، آگاه و مخلص در وظیفه 
ندیده ام سخن از بانک انصار و مدیراوست. 
اسالم  پیامبر  راه  در  جان  و  دل  آنانکه  انصار 

گستردند و چون جان به آغوشش کشیدند.

بانک انصار، 
نماد بانکداری اسالمی

 خسرو
 امریحسینی
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شرکت سهامی پتروشیمی خراسان، بزرگترین مرکز 
تولید محصوالت شیمیایی شمال و شمال شرق 
بجنورد،  در   ۱۳۷۱ سال  اردیبهشـت  در  کشـور، 
مرکز استان خراسـان شمالی تأسیس و از خرداد 
۱۳۷۵ با آغـاز فعالیت های بهره برداری در لیست 
قرار گرفت.  تولیدی کشور  و  صنعتی  بنگاههای 
این مجتمع با بهره گیری از آخرین متدهای علمی 
انسانـی  نیروی  از  ترکیبی  با  و  تکنولوژیک  و 
روزهای  از نخستین  و کارآمد  جوان، متخصص 
بهره برداری نیل به اصل خودکفایی را به عنوان 
هدف غایی در امـر تولید سرلوحـه کار خود قرار 
داد. پایبندی به این تفکر و دستیابی به ایده آل های 
آن، به ویژه در سال های اخیر از مجتمع پتروشیمی 
خراسان چهره ای مقبول و مطرح در سطوح ملی 

و فرا ملی ترسیم نموده است.

تقسیم سهمی 850 ریال سود خالص در مجمع ساالنه
پتروشیمی خراسان 181 درصد بیش  از  پیش بینی ها سود کسب کرد

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت پتروشیمی خراسان ساعت ۱۵ روز دوشنبه 
مورخ 9۱/۳/22 با حضور 9۶/۱ درصد سهامداران در محل ساختمان هلدینگ 
فرامند هاشمی زاده  مهندس  و  ریاست  امانی،  آقای جالل  برگزار شد.  شرکت 
)مدیرعامل شرکت( دبیری جلسه را برعهده داشتند. همچنین آقایان مهجوری و 

پورقناد ناظرین مجمع یاد شده بودند.
آراء  اتفاق  به  مدیره،  هیأت  استماع گزارش  از  پس  سهامداران  این جلسه  در 

درخصوص موارد زیر تصمیم گیری کردند:

- صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳9۰/۱2/29 تصویب شد.
- مبلغ ۸۵۰ ریال سود خالص به ازای هر سهم تقسیم شد.

- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی سال آینده انتخاب شد.
- روزنامه کثیراالنتشار اطالعات، روزنامه رسمی سال 9۱ شد.

 نگاهی به صورت  های مایل

خراسان  پرتوشیمی  مایل  صورت  های  بررسی 
نشان می دهد سود خالص شرکت در بودجه 
اولیه مبلغ ۶۰۸ هزار و ۴۳۴ میلیون ریال پیش 
عملکرد  در  شرکت  آنکه  حال  بود  شده  بینی 
واقعی توانست مبلغ یک میلیون و ۷۰۸ هزار 
از  و  آورد  به دست  ریال سود خالص  و ۴۰2 
این حیث رشد ۱۸۱ درصدی )۱۸۰/۸ درصد( 

ثبت کند.
هر  سود  شرکت،  مدیریت  مطلوب  عملکرد 
 9۵۵ به  بینی ها  پیش  ریال   ۳۴۰ از  را  سهم 
ریال در عملکرد واقعی رساند و ارزش افزوده 

چشمگریی نصیب سهامداران کرد.

کسب تقدیرنامه سه ستاره تعایل سازمان در جایزه 
تعایل صنعت پرتوشیمی.

دریافت تندیس نقره ای صادر کننده برتر ملی.
صادر کننده برتر در استان خراسان شمایل.

اعتالی  زمینه  در  فعال کشوری  واحد  تقدیرنامه 
تولید و خدمات ملی.

ثبت اخرتاع طراحی و ساخت ایندیوسر پمپ های 
گریز از مرکز دورباال.

دریافت لوح تقدیر طرح برگزیده ملی در سومنی 
جشنواره علم تا عمل.

تقدیرنامه به مدیر محرتم عامل در همایش بزرگان 
صنایع شیمیایی کشور در سال ۱۳9۰.

از آنجا که اهداف کالن سازمان در یک برنامه ۵ 
ساله تعریف شده اند، تحلیل دستیابی به آنها تا سال 
۱۳9۳ مقدور نمی باشد. ویل در بررسی دستیابی 
با کنرتل  شده که  تعینی  اسرتاتژیک  اهداف  به 
می پذیرد،  صورت  اسرتاتژیک  شاخص های 
مجموع ۱۱۴ شاخص  از  سال ۱۳9۰،  انتهای  در 
سنجش هدف، ۷۴ شاخص به اهداف از پیش 
می باشد. معادل %۶۵  رسیده اند  که  تعینی شده 

دستاوردهای مهم در سال 1390 و میزان 
دستیابی به اهداف تعینی شده

تاریخچه 

 خسرو
 امریحسینی
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تاریخچه 

در سال ۱۳9۰ بخش صنعت عموماً و صنایع پائین 
مطلوبی  وضعیت  از  خصوصاً  پتروشیمی  دستی 
برخوردار نبوده است، دالیل عمده این موضوع به 

شرح زیر به استحضار می رسد:
انحصار تولید و فروش مواد اولیه مورد نیاز توسط 
شرایط  به  توجه  بدون  پتروشیمی که  مجتمع های 
اقتصادی و وضع جاری بازار، سیاست های خود را 
هم از نظر قیمت گذاری و هم نحوه فروش نقدی به 

خریدار  تحمیل می نمایند.
متانول،  مانند  اصلی  مواد  تهیه  سالهای گذشته  در 
اوره و آمونیاک مستقیماً از مجتمع های پتروشیمی 
بورس کاال  هنگامی که  از  و  می گرفت  صورت 
زیادی  محدودیت های  متأسفانه  راه اندازی گردید 
نحوه  و  است  آمده  بوجود  تولید کننده ها  برای 
هیچگونه  که  است  به صورتی  نیز  قیمت گذاری 
مزیت نسبی برای مصرف کنندگان ایرانی نسبت به 

خریداران خارجی وجود ندارد.
شرایط بازار، چه در داخل و چه در خارج از کشور 
اجازه افزایش قیمت محصوالت متناسب با افزایش 
نتیجه  در  و  نماید  نمی  میسر  را  اولیه  مواد  قیمت 
داشته  به همراه  را  توجه حاشیه سود  قابل  کاهش 

است.
از  درصد   ۴۰ حدود  اختصاص  به  توجه  با   -2
محصوالت شرکت جهت صدور به خارج از کشور، 
متأسفانه محدودیت های بانکی ناشی از تحریم های 
بین المللی تأثیر فراوانی بر صادرات شرکت گذاشته 
و به طور کامل ارتباطات بانکی قطع گردیده است. 
کشورهای اروپایی تقریباً سفارشات خود را متوقف 
نموده و تعداد زیادی از خطوط بین المللی کشتیرانی 
مسیر بنادر ایرانی را حذف و عرصه را برای فعالیت 

محدود نموده اند.
۳- اعمال سیاست های انقباضی بانکها در اعطای 
شدید  فشار  بر  عالوه  گردیده  باعث  تسهیالت 
نقدینگی برای شرکت، خریداران نیز به لحاظ همین 
تنگناها و محدودیت ها نتوانند از تسهیالت بانکی 
بصورت  خرید  انتظار  نتیجه  در  و  نمایند  استفاده 

اعتباری از شرکت را دارند  که با توجه به رقابت 
پذیرش  از  ناگزیر  تولید کنندگان،  بین  در  شدید 

درخواست آنان خواهیم بود. 
نقدینگی  بر کاهش  تأثیر گذار  و  اصلی  عوامل   -۴
شرکت عالوه بر محدودیت های بانکی در اعطای 
در  توجه سود شرکت  قابل  نیز کاهش  و  تسهیالت 
برای خرید  ارزی  بازپرداخت وام  دو سال گذشته، 
واحد پارافرمالدئید معادل ریالی ۱۸ میلیارد ریال و 
اجتماعی  تأمین  و  سنوات خدمت  بازپرداخت  نیز 
تعداد زیادی از کارکنان قدیمی و بازنشسته شرکت 
بصورت اقساطی که تاکنون حدود ۱۵ میلیارد ریال 
آن صورت گرفته و باقی مانده به مبلغ ۴ میلیارد ریال 

بصورت پرداخت قسطی در جریان می باشد.
سود  که  است  توضیح  به  الزم  زمینه  همین  در 
سهامداران عمده مربوط به سال ۱۳۸۸ و نیز سود 
مصوب مجمع سال ۱۳۸9 به لحاظ فقدان نقدینگی 
است  توضیح  به  )الزم  است.  نگردیده  پرداخت 
تعداد ۳۴۵  به  رعایت حال سهامداران جزء  برای 
نفر که تعداد سهام آنان کمتر از 2۵۰۰۰ سهم بوده و 
میلیون  مبلغ 22۰  در سال ۸9  متعلقه  مجموع سود 
ریال بالغ می گردد، مطالبات آنان تسویه شده است(
در  اولیه  مواد  خرید  برای  می رساند  استحضار  به 
تأمین  نیز  از شرکت  منابع خارج  از  اوقات  پاره ای 

مالی به عمل آمده است.
۵- در مورد فعالیت های انجام گرفته برای صدور 
فرآورده های نفتی که در سال ۱۳۸9 صورت گرفته 
از طرف گمرک و  با اشکاالت مطرح شده  است 
مستمر  طور  به  تعزیرات  سازمان  به  آن  ارجاع  نیز 
همچنان  مربوطه  مراجع  در  حضور  و  پیگیری  با 

موضوع ادامه دارد.
۶- با ورود دو شرکت تولید کننده محصوالت مشابه 
در سال جاری به عرصه تولید، متأسفانه در شرایط 
بازار،  سهم  برای کسب  فشرده  رقابت  فعلی  رکود 

شرایط را دشوارتر نموده است.

صنایع شیمیایی سینا به 
مجمع ساالنه نشست

مجمع ساالنه شرکت صنایع شیمیایی سینا در حضور 
عراقیان  جناب  ریاست  به  سهامدار  درصد   ۶۳/۱۴
و دو ناظر جنابان استاد عسکری آزاد و مجلسی با 

دبیری مهندس بیات برگزار شد.
مجمع با تصویب صورتهای مالی بکارخود پایان داد.

رئیس عبدالله  عراقیان     شرکت پارس توشه 
نایب رئیس فریدون  مجلسی  حقیقی     

عضو غالمرضا  نصریزاده  حقیقی    
عضو محمدرضا  بهنیا  شرکت پارس شهاب 
عضو علریضا  ایرانخواهی  شرکت کوشا پیشه 

مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام
شرکت صنایع شیمیایی سینا)سهامی عام(

در اجرای مفاد ماده 2۳2 اصالحیه قانون تجارت، 
بازار  قانون   ۴۵ ماده  و  ماه ۱۳۴۷  اسفند  مصوب 
و  فعالیت  درباره  بدینوسیله گزارش  بهادار  اوراق 
به  منتهی  مالی  دوره  برای  شرکت  عمومی  وضع 
اطالعات  و  مدارک  سوابق،  برپایه   ۱۳9۰/۱2/29

موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. 
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای ساالنه 
ارائه  اطالعات  بر  مبتنی  مجمع،  به  مدیره  هیأت 
را  اطالعاتی  و  بوده  مالی  صورت  های  در  شده 
درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت 

مدیره فراهم می آورد. 
اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات 
ارائه  بر  با تأکید  و وضع عمومی شرکت می باشد، 
جهت  در  و  مدیره  هیأت  عملکرد  نتایج  منصفانه 
قانونی  مقررات  با  انطباق  و  شرکت  منافع  حفظ 
این  ارائه گردیده است.  و  تهیه  اساسنامه شرکت  و 
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 ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم 
استفاده کنندگان  موجب گمراهی  آن  از  آگاهی 
تاریخ  در  و  نگردیده  حذف  از گزارش  می شود 

۱۳9۱/۳/۸ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

در  عام(  )سهامی  سینا  شیمیایی  صنایع  شرکت 
اداره  در   ۵۳۴۳۰ شماره  تحت   ۱۳۶۳/۶/۱۱ تاریخ 
ثبت  به  تهران  صنعتی  مالکیت  و  شرکت ها  ثبت 
رسیده و در تاریخ ۱۳۶9/۷/۱ شروع به بهره برداری 
اساسنامه  طبق  شرکت  این  فعالیت  است.  نموده 
عبارتست از تأسیس واحد های شیمیایی مشتق از 
فرمالدئید،  شامل  اتانول که  و  متانول  چون  موادی 
و  پارافرمالدئید  استالدئید،  پنتااریتروتول،  هگزامین، 
رزینهای مالمینه و همچنین سایر صنایع شیمیایی و 
بهره برداری از آنها، واردات و صادرات مواد اولیه 
شرکت  موضوع  با  مرتبط  صنعتی  االت  ماشین  و 
و  شرکت ها  سایر  در  مدیریت  و  سرمایه گذاری  و 
انجام کلیه امور بازرگانی داخلی و خارجی و ارائه 

خدمات فنی ومهندسی به سایر شرکت ها.

نماینده    سمت نام   

پیام هیأت مدیره

 خسرو
 امریحسینی
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از  تشکر  ضمن  و  منان  ایزد  درگاه  از  سپاس  با 
هیأت  محترم،  سهامداران  جانبه  همه  حمایت های 

مدیره گزارش خود را به استحضار می رساند:
در  اینکه  علیرغم  )واسپاری(  لیزینگ  صنعت  
با  نه چندان قوی داشته ولی  فعالیتی  سنوات دور 
این  ساماندهی  و  علم  اهل  ویژه  نگرش  به  توجه 
صنعت، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را بر 
آن داشت تا در اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل 
پولی و مصوبه آن در مجلس شورای اسالمی، قدمی 
مثبت در جهت تشکل های صنعت واسطه گری مالی 
بردارد و در این راستا آئین نامه و دستورالعمل های 
مربوطه را تدوین و شرکتها و مؤسساتی که در حال 

فعالیت بودند  را ساماندهی نمود.
در این رابطه و به تدریج موضوع صنعت لیزینگ 
با خرید و واگذاری خودرو آغاز و به آهستگی وارد 
آنان  محصوالت  فروشندگان  و  تولیدی  شرکتهای 
با  اغلب صاحبان صنایع  اینک  بطوری که  گردید 
لیزینگ  لیزینگ و خدماتی که شرکت های  مفاهیم 
بعمل  آشنایی کافی  می دهند  قرار  آنان  اختیار  در 

آورده اند.
شرکت لیزینگ رازی نیز از این قاعده مستثنی نبوده 
و با تصویب قانون بازار غیر متشکل پولی خود را 
موظف نمود تا با چارچوب قوانین و آئین نامه های 
سال  در  امر  این  دهد  که  مطابقت  مرکزی  بانک 
۱۳۸۶ محقق گردید و اولین مجوز رسمی موقت به 
شماره ۴۵۵۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ به این شرکت اعطا  
و پس از آن طی شماره ۱۵۳۶۴۵ مورخ ۱۳۸۸/۷/2۰ 

مجوز سه ساله اخذ  گردید.
مرکزی  بانک  دستورالعمل های  به  عنایت  با 
این  محدود  سرمایه  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
در  عمدتاً  رازی  لیزینگ   شرکت  فعالیت  شرکت، 
خانگی،  لوازم  بادوام،  مصرفی  لوازم  خرید  قالب 
تجهیزات رایانه و امثالهم و واگذاری آنها از طریق 
عقد اجاره و فروش اقساطی با نرخ های سود تعیین 
شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

آغاز و در اختیار مشتریان قرار گرفت که بعلت پایین 
بودن حجم عملیات )به دلیل مبلغ اندک سرمایه( در 
نتوانست  لیزینگ  با سایر شرکتهای  رقابت  کورس 

قرار گیرد.
از طرفی نرخ هایی که از سوی شورای محترم پول و 
اعتبار مصوب گردیده، شرکت را موظف به رعایت 
آن نمود که این امر نیز اجازه فعالیت بیشتر و حضور 

مستمر در بازار صنعت لیزینگ را میسر ننمود. 
الزم به ذکر است که در ابتدای سال مورد  گزارش 
تا  تسهیالت  برای  غیرمشارکتی  سود  نرخ های 
در  آن %۱۴  از  بیشتر  برای  و  سال %۱۱  سررسید 2 
نظر گرفته بودند که مجدداً پس از بازنگری شورای 
محترم پول و اعتبار، این نرخ ها به ترتیب به ۱۴% و 

۱۵% افزایش یافت.
اسناد و مدارک و دفاتر شرکت از بدو تأسیس تا پایان 
سال ۱۳۸۷مورد حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی 
است. شده   اخذ  الزم  مفاصا حساب  و  قرار گرفته 

شرکت مالیات عملکرد سالهای گذشته لغایت سال 
دریافت  مالیاتی  قطعی  برگ  و  پرداخت  را   ۱۳۸9

نموده است.
ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  چون 
و  آئین نامه  رعایت  بر  مستقیم  نظارت های 
مرکزی  بانک  سوی  از  صادره  دستورالعمل های 
هیأت  بنابراین  دارد،  را  ایران  اسالمی  جمهوری 
مدیره شرکت هیچگاه حاضر به عدول از آئین نامه 
همواره  و  بود  نخواهد  و  نبوده  دستورالعمل ها  و 
امیدوار است که نرخ های سود عقود غیر مشارکتی 
بتواند  مدیره  هیأت  تا  گردد  بازنگری  مجدداً 
فعالیت های بیشتری را در جهت بهبود وضع شرکت 
نحو  به  محترم  سهامداران  حقوق  نهایتاً  و  انجام 

مطلوب مورد حمایت قرار گیرد.
در سال ۱۳9۰ و در راستای اجرای تبصره )ب( ماده 
99 و قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری 
اسالمی ایران، شرکت تقاضای ثبت نام در سازمان 
بورس و اوراق بهادار را نمود که پس از موافقت 

با  شرکت  اساسنامه  تطبیق  و  مذکور  سازمان  اولیه 
اساسنامه سازمان و موافقت بانک مرکزی جمهوری 
ایران  فرابورس  در کمیته  موضوع  ایران،  اسالمی 
نام  با درج  را  مطرح و کمیته مذکور موافقت خود 
شرکت در بازار پایه فرابورس ایران اعالم نمود که 
انشاءا... پس از این با نظارت سازمان مذکور و در 
جهت حفظ منافع سهامداران، کلیه نقل و انتقال های 

سهام در این بازار صورت خواهد پذیرفت.
همانگونه که همگان آگاهی دارند از ابتدای مهرماه 
سال ۱۳۸۷، موضوع منظور نمودن مالیات و عوارض 
ارزش افزوده مورد اجرا گذاشته شد  که با توجه به 
ماده ۱2 قانون مالیات بر ارزش افزوده، این شرکت 
سال  پایان  تا  بنابراین  باشد  نمی  مالیات  مشمول 
۱۳9۰ از مشتریان مالیات و عوارض مذکور را مورد 
رسیدگی قرار داده وشرکت را مشمول اخذ مالیات 
و عوارض ارزش افزوده تشخیص دادند  که این امر 
مورد اعتراض قرار گرفت و پس از حضور در هیأت 
بدوی حل اختالف مالیاتی و رد دفاعیه این شرکت، 
تاکنون  ارجاع که  نظر  تجدید  هیأت  به  موضوع 
نیامده  است. بعمل  از سوی هیأت مذکور دعوتی 
شرکت در سال مورد گزارش مبلغ ۱9۶۱۴ میلیون ریال 
تسهیالت در اختیار مشتریان قرار داده است. شرکت 
لیزینگ رازی از ابتدای تأسیس تا پایان سال ۱۳9۰ 
سال  پایان  تا  بطوریکه  داشته،  آوری  سود  همواره 
۱۳۸9 بالغ بر ۱۰۶۰ ریال سود بین سهامداران تقسیم 
داده که  انجام  را  سرمایه  بازگشت  بابت  این  از  و 
کماکان در سال ۱۳9۰ نیز در حاشیه سود قرار دارد.

سود ناشی از عملکرد سال ۱۳9۰ پس از کسر مالیات 
و اندوخته قانونی، مبلغ 2۳9۳ میلیون ریال شده که 
با احتساب سود انباشته و تعدیالت سنواتی، سود 
می گردد  که  ریال  میلیون   2۴۰۵ مبلغ  تقسیم  قابل 
بعلت روشن نشدن وضعیت بدهی احتمالی مالیات 
افزوده، هیأت مدیره پیشنهاد می نماید که  بر ارزش 
حدوداً معادل ۱۰% و جمعاً به مبلغ 2۶۴ میلیون ریال 

)هر سهم ۱2 ریال( بین سهامداران تقسیم گردد.   

پیام هیأت مدیره

شرکت لیزینگ رازی خوش به مجمع نشست
مجمع ساالنه شرکت لیزینگ رازی به ریاست استاد دکتر رضا گنجی و در حضور 99 درصد 
سهام داران برگزار شد مجمع با تصویب صورتهای مالی و تقدیر و تشکر از تالش شبانه روزی 

جناب مهندس جالل روشن ضمیر و تقسیم سود به کار خود پایان داد.

رییس هیأت مدیره شرکت شیمیایی رازی    دکرت محمدرضا تقی گنجی 
نایب رییس هیأت مدیره شرکت کیان شیمی    دکرت کریم مسعود تقی گنجی 

عضو هیأت مدیره شرکت کیمیا رزین    مهدی سعید تقی گنجی 
عضو هیأت مدیره شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر  بهمن اطمینان  

عضو هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت بیمه رازی    جالل روشن ضمری  

مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام
شرکت لیزینگ رازی )سهامی عام(

در اجرای مفاد ماده 2۳2 اصالحیه قانون تجارت، 
بازار  قانون   ۴۵ ماده  و  ماه ۱۳۴۷  اسفند  مصوب 
و  فعالیت  درباره  بدینوسیله گزارش  بهادار  اوراق 
به  منتهی  مالی  دوره  برای  شرکت  عمومی  وضع 
اطالعات  و  مدارک  سوابق،  برپایه   ۱۳9۰/۱2/29

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

ارائه  اطالعات  بر  مبتنی  مجمع،  به  مدیره  هیأت 
را  اطالعاتی  و  بوده  مالی  صورت  های  در  شده 
درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت 

مدیره فراهم می آورد. 
به نظر تمامی اعضاء هیأت مدیره اطالعات مندرج 
در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی 
نتایج  منصفانه  ارائه  بر  تأکید  با  می باشد،  شرکت 
عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت 
و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه 

با  هماهنگ  اطالعات  این  است.  ارائه گردیده  و 
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 ارائه گردیده 
موجب  آن  از  آگاهی  عدم  موضوعی که  هیچ  و 
گمراهی استفاده کنندگان می شود از گزارش حذف 
نگردیده و در تاریخ ۱۳9۱/۳۰ به تأیید هیأت مدیره 

رسیده است.

نماینده     سمت  نام    

 خسرو
 امریحسینی
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جایگاه صنعت خودروی ایران
خودروسازی  صنعت  متوالی،  سال  سومین  برای 
ایران در سال 2۰۱۱ رتبه قابل توجهی را در جهان 
کسب کرده است و این رتبه بندی از جانب انجمن 
جهانی خودروسازان و برمبنای حجم تولید ارزیابی 
را  ایران  این سازمان،  اخیر  بندی  رتبه  است.  شده 
با تولید  ۱۶۴۸۵۰۵ دستگاه انواع خودرو، در رده 
سیزدهم جهان قرار داده است. برطبق این گزارش 
خودروسازان ایرانی در خاورمیانه همچنان در صدر 
باقی می مانند. در جهان اسالم نیز، علی رغم حضور 
توفاش  و  مالزی  پروتون  همچون  بزرگی  رقیبان 
نخست  رتبه  در  است که  ایران  نام  هم  باز  ترکیه، 

می درخشد.

سازمان تجارت جهانی اعالم کرده است: صنعت 
خودروی ایران با ارزش افزوده ۳/۷ میلیارد دالری 
معادل ۱۶ درصد کل ارزش افزوده صنایع کارخانه ای 
این  از  و  است  داده  اختصاص  خود  به  را  ایران 
نظر در رتبه نخست جهان قرار دارد. پس از ایران 
 ۱2/9 با  ژاپن  و  درصد   ۱۴/2 با  آلمان  کشورهای 
درصد از نظر سهم صنعت خودرو در ارزش افزوده 

صنعتی در رتبه های بعدی قرار می گیرند.
صنایع  اشتغال  درصد   ۱۰/۵ اختصاص  با  ایران 
کارخانه ای خود به بخش خودرو، رتبه سوم جهان 
را پس از آلمان با ۱2/۴ درصد وسوئد با ۱۱/۵ درصد 
به خود اختصاص داده است. براین اساس ایران با 
۱۱۰ هزار شاغل در صنعت خودرو ۱/2 درصد از کل 

اشتغال جهانی در این صنعت را به خود اختصاص 
داده و در رتبه ۱2 جهان قرار گرفته است. ضمن این 
درصد  آلمان 9/۶  درصد،  چین ۳9  که کشورهای 
این  در  جهانی  اشتغال  از کل  درصد   9/۴ آمریکا 
صنعت را به خود اختصاص داده اند و از این نظر 

در جایگاه اول تا سوم قرار گرفته اند.
سهم  تجارت،  جهانی  سازمان  گزارش  براساس 
ایران از ارزش افزوده جهانی در صنعت خودرو ۰/۷ 
درصد است که این میزان، ایران را در رتبه سیزدهم 
آمریکا 2۶/9  این که  جهان قرار داده است. ضمن 
درصد، ژاپن 22/۳ درصد و آلمان ۱۳/9 درصد از 
ارزش افزوده جهانی را به خود اختصاص داده اند 

که در مکانهای اول تا سوم جهان قرار گرفته اند.

سمت  نام    نماینده   

آنانکه سالهای پیش از انقالب را به یاد دارند خوب 
می دانند نقش قطعه صنعت خودرو کجا بود از آنجا 
که خود بوده ام شاهدی می آورم. خانواده حقیر چند 
کامیون و اتوبوس می داشت و در معدن و حمل و 
نقل مشغول کار، روزی که من هم نوجوانی بودم در 
نیمه شب زمستانی بقول مشهدی امید در هوت و 
پوت چله کرانویل پنیون یا بقول بنی هندل کله گاوی 
دوچرخه  ترک  آنرا  می باید  ما  و  شکست  ماشین 
گذارده و به تهران بیاوریم و بماند که برما چه گذشت 
و فردای آن روز که بازگشتیم از 2۰ ناخن بنده هیچ 
نبود و همه را سرما برده و به راستی از جایش کنده 
شد و بیرون افتاده بود. وسائل تعمیر در دکانی نبود 
می باید با مکانیک که خدایش رحمت کند مسیو 
یونان ارمنی به میدان شوش دروازه خراسان- میدان 
شاه آن روز رفته و توی اوراقی ها می گشتیم و گشتیم 
تا دنده شفت بلبرینگ پیدا کرده و روی هم گذارده 
و به روستا  باز می گشتیم. آن روز نه قطعه ساز بود 
نه قطعه. از ابزار خودرو چند اتاق چوبی ساز و چند 
اسباب  همه  دوز  دوشک  و  فنرکش  شاسی  آهنگر 

خودروسازی می بود که یک کشور می داشت.
آن روز نقل کوچه بازار بود: 

نه بوق دارد نه صندلی  اتول مش ممدلی  
هندل بزن یاال ... آهای فتح الله  

به همت  امروز  اما  و  نمی گذرد  دیری  زمان  آن  از 
كرده ایم  کاری   مدیریت  صنعت  راست قامتان 
شرکتهای  در  ایرانی  قطعه سازان  کارستان. 
سوپاپ،  آهنگری،  ریخته گری،  ایدم،  محورسازان، 
صدها  و  رینگ چرخ  پیستون،  رینگ  میل لنگ، 
بزرگترین  آنجا که  تا  دیگر سرآمد جهان شده  قطعه 
هلدینگ های  جهان چون پژو و بنز در صف خرید 
قطعه از ما، قوطی گذارده اند. سخن از مردی است 
را خوب صرف می کند. سخن  که فعل خواستن 
قطعات  صنعتی  مدیرعامل گروه  طاهری  دکتر  از 
اتومبیل ایران است. حاصل کارش هم سود خوب 
بود و هم برنامه برای آینده عالی. برای همچو منی 
علت  و  آشناست  صنعت  این  با  سال هاست  که 
مهاجرت از محل تولد به شهر در نیم قرن بیش از 
باب توسعه آن بوده لمس این پیشرفت بسیار ارزنده 
است.گفتم که برای تهیه یک قطعه ده ناخن دست 
و پا را به سرما دادم تا بتوانم دهی مسافر در جاده 
مانده را به منزل مقصود که زیارت بی بی در قم بود 
برسانم. این توان را در بچه های خوب همواره ارج 
نهاده و می نهم جا دارد از مدیرمالی که حقیر را مورد 
لطف و مهربانی قرار داده؟!! و نسبتی را که به بنده 
دادند که نداشته و ندارم سپاسگزاری کرده و از ایشان 
که ۵ سالی است در مسند کینه نشسته اینجانب بدان 

هم مهر می ورزم چون حلقه ای از توسعه و توانمندی 
بچه هاست و بقول حافظ: 

تو خود حافظا سرزمستی متاب  
که سلطان نخواهد خراج از خراب 
برگزار  شیخ  دکتر  جناب  ریاست  به  ساالنه  مجمع 
گردیده و سود حاصل ۵۰۰ ریال تقسیم و تقدیر و 

تشکر از عملکرد مدیران شرکت به عمل آمد.

مالی  سال  برای  مدیره  هیأت  فعالیت  گزارش 
منتهی به 29 اسفند 1390

اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات 
ارائه  بر  با تأکید  و وضع عمومی شرکت می باشد، 
جهت  در  و  مدیره  هیأت  عملکرد  نتایج  منصفانه 
قانونی  مقررات  با  انطباق  و  شرکت  منافع  حفظ 
این  ارائه گردیده است.  و  تهیه  اساسنامه شرکت  و 
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 ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم 
استفاده کنندگان  موجب گمراهی  آن  از  آگاهی 
تاریخ  در  و  نگردیده  حذف  از گزارش  می شود 

۱۳9۱/2/2۳ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

رییس هیأت مدیره ساپکو     مریجواد سلیمانی  
نائب رییس هیأت مدیره سرمایه گذاری سمند  علی شیخی  

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ایران خودرو  سید غیاث الدین طاهری 
عضو هیأت مدیره )عضو موظف( ایران خودرو دیزل  غالمحسنی زارع نژاد   

عضو هیأت مدیره لیزینگ سمند  علریضا صفری     

گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران
هم سود خوبی داد و هم برنامه عالی بر آینده می داشت.

پیام هیأت مدیره

 خسرو
 امریحسینی
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در مسیر تحریریه مطبوع تا حضور در مجمع ساالنه 
پر  تاالر کتابخانه ملی فضای ذهنم  در  رایان سایپا 
بود از لیزینگ. وقتی به تاالر رسیدم کتاب صنعت 
بدستم  آدرانی  ملکی  استاد محسن  قلم  به  لیزینگ 
دادند و من بدین مژده گر جان فشانم رواست. در 
به  عشق  ما  به  داده اند  مکنت  و  مال  همه  به  دنیا 
مقاله بدستم رسید گوشه دنجی  این  خواندن وقتی 
یافته و چه لذتی از آن بردم یک وقت به خود آمدم 
که نهیب نگهبان: پاشو برو شبه می خوام درب را 
ببندم در گوشم بلند بود. دیگر از مجمع و از مجمع 
ابوالقاسم جمشیدی رییس  نبود. دکتر  نشین خبری 
هیأت مدیره را از دیرباز می شناسم، از اقتصاددانان 
و  مدیریت  مطرح  صاحب نظران  و  کشور  بنام 
مدیرعاملی بانک تا وزارت و وکالت را طی کرده 
و کوتاه زمانی مدیرمسئول نشریه وزین اقتصاد بازار 
امور  در  اقتصادی  صاحب نظران  از  اکنون  و  بود 

بانکی لیزینگ است.
 جناب محسن خان ملکی آدرانی با آن چهره زیبا و 
خنده همیشه به لب و پای فرار از رسانه با این کتاب، 
دل و دین و عقل و هوش همه را یکجا برد و می ماند 
آدران این فرزند برومندش در عملکرد رایان سایپا و 
ما می نویسم خدا از چشم بد و کم لطفی حاسدان 

در رایان ما را محفوظ بدارد. لیزینگ به قلم ما و 
نهایت مجمع ساالنه  مقدمه دکترپوستین دوز و در 
و با تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود وطنین 
صلوات و آنچه ما باید  بدانیم از لیزینگ است که 
زحمت آنرا جناب ملکی کشیده اند که ما می آوریم. 
مهندس ملکی در گزارش خود به فروش ۱۴۳ هزار 
و ۶۶۷ دستگاه خودرو همگن با پراید در سال 9۰ 
اشاره کرد که یک رکورد تاریخی در طول فعالیت 

شرکت محسوب  می شود.
 ۸9 سال  به  نسبت  فروش  تعداد  این  وی  به گفته 

حدود ۶2 درصد افزایش را نشان می دهد.
وی حجم تسهیالت ارائه شده به مشتریان در سال 9۰ 
را نیز معادل ۵۰2۸ میلیارد ریال دانست که نسبت به 

سال ۸9 از  ۶2 درصد رشد برخوردار است.
 وی در ادامه با اشاره به روند صعودی سودآوری 
از  قبل  شرکت طی سال های اخیر گفت: هم سود 
به  نسبت  شرکت  خالص  سود  هم  و  مالیات  کسر 
سال قبل افزایش نشان می دهد. به طوری که سود 
خالص شرکت در مقایسه با سال ۸9 بدون در نظر 
گرفتن سود حاصل از فروش زمین سایپا دیزل با ۳۷ 
تصریح کرد: سود  است.وی  همراه  افزایش  درصد 
حاصل از سرمایه گذاری های رایان سایپا در سال 9۰ 

حدود ۱۵۰ میلیارد ریال محقق شده است. مهندس 
ملکی درباره عملکرد شرکت های زیر مجموعه گروه 
رایان سایپا نیز  گفت: شرکت سایان کارت 9۰ درصد 
بیمه ای  خدمات  شرکت های  و  عملیاتی  بودجه  از 
رایان و خدمات بیمه ای سایان معادل ۱۰۴ درصد از 

بودجه عملیاتی خود را پوشش داده اند.
برنامه های جاری و آتی شرکت لیزینگ رایان سایپا:

-تامین منابع مالی مناسب با تکیه بر منابع مالی مردمی. 
-کنترل مطالبات معوق.

-توسعه انتقال فعالیت های لیزینگ به نمایندگان در 
سراسر کشور.

تفاوت  ایجاد  با  لیزینگ  ارائه خدمات  در  -تنوع 
در میزان تسهیالت، مدت زمان و نرخ بازپرداخت.

- توسعه کیفی نیروی انسانی از طریق آموزش مستمر 
و مداوم. 

در راستای تأمین مالی از منابع مردمی با کسب مجوز 
به  ایران موفق  از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

اجرای عوامل زیر شده است:
- طرح اندوخته خودرو مرحله اول و مرحله دوم در 

سالهای ۱۳۸۰ و  ۱۳۸۳.
اوراق مشارکت ۳ ساله مرحله اول سال ۱۳۸۴   -

معادل ۳۰۰ میلیارد ریال.
- اوراق مشارکت ۳ ساله مرحله دوم سال ۱۳۸۷ 

معادل ۴۰۰ میلیارد ریال.
- اوراق گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری خاص ۳ 

ساله در سال ۱۳۸۸ معادل ۳۰۰ میلیارد ریال.
در مسیر مدیریت کیفیت و توسعه تعالی شرکت موفق 

به دریافت گواهینامه های زیر شده است:
 ISO 9001 2000- اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت -
مدیریت کیفیت 2۰۰۸-  و گواهینامه  سال ۱۳۸۴  در 

ISO 9001 در سال ۱۳۸۸ از شرکت DQS آلمان.

- دریافت جایزه "لوح زرین تعالی" در پایان سال 
و   ۱۳۸۷ سال  در  تعالی"  زرین  "نشان  و   ۱۳۸۴
در بخش شرکتهای  تعالی"  "نشان سیمین  دریافت 

زنجیره اصلی در سال ۱۳۸۸ از گروه سایپا.
شرکت  از  تعالی"  به  "اشتهار  اخذ گواهینامه   -
DQS آلمان و گواهی تعهد به تعالی از سازمان ملی 

بهره وری و تعالی سازمانی در سال ۱۳۸۵.
- اخذ تقدیرنامه در سال ۱۳۸۶ و اخذ "تقدیرنامه 
۴ ستاره" در سال ۱۳۸۷ از سازمان ملی بهره وری و 

تعالی سازمانی.
 ۱۰ معادل  سایپا  رایان  لیزینگ  شرکت  همچنین   -
سرمایه گذاری  ملت  بیمه  شرکت  سهام  در  درصد 

کرده است.
- در سال ۱۳۸۴ شرکت سایان کارت موفق به اخذ 
مرکزی  بانک  از   )psp( پرداخت  خدمات  مجوز 

جمهوری اسالمی ایران

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آقای محسن ملکی آدرانی  شرکت مهندسی و مشاوره سازه گسرت سایپا )سهامی عام(        
رییس هیأت مدیره  آقای ابوالقاسم جمشیدی  مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا )سهامی خاص(         

نائب رییس هیأت مدیره آقای حسنی امریی هنزکی  شرکت ایرانی اتومبیل سایپا )سهامی عام(   
عضو موظف هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری سایپا )سهامی عام(    آقای سید اکرب غالمیان 
عضو موظف هیأت مدیره آقای غالمرضا دفرتی بشلی  شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا )سهامی خاص(        

کاری بود به غایت نیکو
رایان سایپا تعریف دیگری از 
صنعت لیزینگ می داشت...

پیشینه و اهم دستاوردها
در  عام(  سایپا)سهامی  رایان  لیزینگ  شرکت 
و  ریال   ۱/۰۰۰/۰۰۰ سرمایه  با  تاریخ ۱۳۷۶/۱2/2۸ 
با شماره ۱۳9۰۶۱ در اداره ثبت شرکتها به ثبت 

رسید.
خودرو  قسطی  فروش  زمینه  در  شرکت  این 
اوایل  از  و کارت  بیمه ای  خدمات  )لیزینگ(، 
سالهای  طی  و  نمود  فعالیت  آغاز   ۱۳۸۰ سال 
فعالیت خود به نحو چشمگیری توسعه یافته است.
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  مصوبه  طبق 
۱۳۸۳/۵/2۷ نوع شرکت به سهامی عام تبدیل 
بورس  سازمان  در   ۱۳۸۳/۱2/۳ تاریخ  در  و 
تاریخ  از  و  پذیرش گردید  تهران  بهادار  اوراق 
و  چهارصد  بعنوان  شرکت  این  نام   ۱۳۸۴/۴/۵
سی امین )۴۳۰( شرکت پذیرفته شده در بورس 
با کد ۰۴-9۱-۶۵ و نماد ولساپا در فهرست تاالر 
فرعی درج و در پایان سال ۱۳۸۵ به تابلو اصلی 

انتقال یافت.
تاریخ  در  سایپا  رایان  شرکت  سهام  عرضه 

۸۴/۴/2۰ دربورس انجام شد.

روند سودآوری شرکت در 4 سال گذشته به شرح زیر می باشد:    
سال ۱۳9۰      سال ۱۳۸9         سال ۱۳۸۸          سال ۱۳۸۷      
میلیون ریال  میلیون ریال     میلیون ریال        میلیون ریال      

سود قبل از مالیات   ۸۳۷9۱9        ۸۰229۴             ۶۳۱۶۴9           ۴۷۳۱۶۷     

نام    سمت  نماینده      

 خسرو
 امریحسینی
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با حمد و سپاس بیکران به درگاه خداوند قادر و 
به  متعال و ضمن عرض مقدم و خوش آمد گویی 
هیأت  عملکرد  شرکت، گزارش  محترم  سهامداران 
مدیره برای دوره مالی ۵ ماهه منتهی به ۱۳9۰/۱۱/۳۰ 
را به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان محترم 
اینکه  از  خرسندیم  بسیار  می داریم.  تقدیم  سهام 
با عنایات و الطاف بیکران ذات باری تعالی و با 
پرسنل  و  مدیران  مجموعه  تالش  و  اراده  همت، 
سهامداران  حمایت  و  اعتماد  همچنین  و  شرکت 
محترم توانستیم این دوره را در جهت نیل به اهداف 
رشد و توسعه اقتصادی میهن عزیزمان و تحقق منافع 

سهامداران محترم پشت سر نهیم.
اقتصاد جهان و ایران در سال ۱۳9۰ شاهد تحوالت 
و پدیده های شگرفی بود که در دهه های اخیر تقریبًا 
انباشت  و  اقتصادی  بحران  تداوم  بود.  بی سابقه 
اروپا،  اتحادیه  عضو  برخی کشورهای  بدهی های 
کشورهای  در  مردمی  انقالب های  گیری  شکل 
عربی، نابسامانی اوضاع اقتصادی آمریکا و افزایش 
نرخ بیکاری، افزایش بی سابقه قیمت جهانی نفت، 
سطح  در  طال  جمله  از  جهانی  بازارهای  تالطم 
بین المللی و آشکار شدن آثار و تبعات اجرای فاز 
نخست هدفمندسازی یارانه ها در بخشهای مختلف 
ناشی  تورمی  انتظارات  شدن  پدیدار  و  اقتصادی 
متعاقبًا  و  نفتی  آن، تحریم های خصمانه صنایع  از 
تحریم بانک مرکزی توسط آمریکا و اتحادیه اروپا 
و تنگ تر شدن حلقه سایر تحریم های یک جانبه و 
افزایش  ایران،  برعلیه  متخاصم  ظالمانه کشورهای 
تنش ها بین آمریکا وایران و در نتیجه افزایش ریسک 
میلیارد  هزار   ۳۵۰ نقدینگی  وجود  سیاسی کشور، 
تومانی سرگردان در فضای پولی کشور، رکود حاکم 
بانکها  بهادار، محدودیت  اوراق  و  بورس  بازار  بر 
در گشایش L/C، آشفتگی بازار ارز و طال، کمبود 
مقطعی ارز در داخل کشور و.... از جمله عواملی 
بودند  که در سال ۱۳9۰ بر فضا و شرایط اقتصاد 
افکنده و تحقق اهداف رشد و توسعه  ایران سایه 

مدنظر را با چالش های جدی مواجه ساختند.
شرکت  و کارکنان  مدیره  هیأت  شرایطی،  چنین  در 
سرمایه گذاری بوعلی با استفاده از تمامی ظرفیت ها 
خود  تالش  تمام  شرکت  انسانی  و  مالی  منابع  و 
با توجه به شرایط متغیر بهترین  تا  را به کار گرفتند 
بهبود  را در راستای  اقدامات ممکن  تصمیمات و 
انجام  به  شرکت  سودآوری  افزایش  و  عملکرد 

برسانند.
به طور اخص، در بخش پرتفوی بورسی با هدف 
دستیابی به پرتفوی هدف که از سال قبل حرکت در 
این مسیر را آغاز نموده اند، اقداماتی از قبیل کاهش 
حجم  افزایش  پرتفوی،  از  سیمان  صنعت  حجم 
صنایع پربازده ای چون مخابرات و فوالد، واگذاری 
تدریجی سهام تحصیل شده ای چون سرمایه گذاری 
صندوق  گذاری  سرمایه  ملی،  توسعه  گروه 
بازنشستگی کشوری، حمل و نقل پتروشیمی و.... به 
دلیل رسیدن به بازدهی مناسب و دستیابی به هدف 
راستا، همچنین،  این  در  اند.  داده  انجام  را  قیمتی 
از  تعداد شرکتهای سرمایه پذیر در پرتفوی بورسی 
۴۰ شرکت در ابتدای دوره مالی )9۰/۰۶/۳۱( به ۴۴ 
 9۰/۱۱/۳۰ به  منتهی  ماهه   ۵ دوره  پایان  در  شرکت 
شرکتهای  سهام  خرید  آن  افزایش  علت  رسید، که 
پتروشیمی مارون، داروپخش، لیزینگ رایان سایپا و 
 Capital Gain به امید دستیابی  به  بانک ملت 
استراتژی  اما  است.  بوده  مدت  در کوتاه  مناسب 
شرکتهای  تعداد  همچنان کاهش  شرکت  بلندمدت 
سهام  بر  تمرکز  و  بورسی  پرتفوی  در  پذیر  سرمایه 
رقابتی  و  نسبی  مزیت  دارای  و  پرپتانسیل  صنایع 

بلندمدت خواهد بود.
یکی دیگر از از موضوعاتی که در بازنگری پرتفوی 
سهام  شوندگی  نقد  بحث  قرار گرفت  توجه  مورد 
بود. از آنجایی که اواًل بسیاری از سهام پرتفوی از 
اجرای  ثانیاً  نبودند،  برخوردار  باالیی  نقدشوندگی 
اثر  صنایع  از  بعضی  در  یارانه ها  هدفمندی  قانون 
تغییر  با  ثالثاً ضرورت داشت  بیشتری داشته است، 

در  آمده  بدست  فرصت های  از  پرتفوی  ترکیب 
دالیل  به  بنا  شود،  استفاده  نحو  بهترین  به  بازار 
مذکور بسیاری از سهام با قدرت نقدشوندگی باال 
جایگزین سهامی شدند  که از نظر نقدشوندگی که 
در رتبه های پایین تری بودند. اقدامات فوق االشاره 
سبب شد که بتوان تعادل مناسبی را بر اساس وزن 
از  تا  ایجاد کرد  صنایع مختلف در پرتفوی بورسی 
این طریق، ریسک غیرسیستماتیک پرتفوی را تعدیل 
در  مناسب  بازدهی  با  سهامداران  رضایت  نموده، 

قبال پذیرش ریسک کمتر برآورده گردد.
اینکه  به  توجه  با  نیز  پرتفوی غیربورسی  در بخش 
گذاریهای  سرمایه  سبد  از  توجهی  قابل  حجم 
تشکیل  مستغالت  و  امالک  را  غیربورسی شرکت 
داده است، تالش شد با توجه به الزامات سازمان 
به شرکتهای سرمایه گذاری  بهادار  اوراق  و  بورس 
بورسی مبنی بر سرمایه گذاری در امالک حداکثر 
به میزان 2۰ درصد مجموع حقوق صاحبان سهام 
مذاکرات گوناگون  انجام  با  بلندمدت،  بدهی  و 
سبد  از  مشهد  شادی  پارک  کوهستان  مجموعه 
با  ولیکن  خارج گردد  شرکت  سرمایه گذاریهای 
توجه به موضوع تصرفات انجام شده در مجموعه 
مزبور ابتدا تالش گردید با انجام مذاکرات گوناگون 
رفع  به  نسبت  مسلح  نیروهای  مشترک  ستاد کل  با 
به  نسبت  و سپس  اقدام  مزبور  امالک  از  تصرف 

واگذاری مجموعه مذکور اقدام شود. 
و  فعالیت  تردید مشکالت سال ۱۳9۱محیط  بدون 
اقتصادی کشور را برای فعاالن و سرمایه گذاران با 
می سازد.  مواجه  قبل  سال  از  چالش هایی جدی تر 
اما، آنچه مسلم است عزم و اراده هیأت مدیره شرکت 
سرمایه گذاری بوعلی و مجموعه پرسنل آن با اتکاء 
به خداوند قادر و متعال و تحمل تمام سختی ها و 
نامالیمات برای صعود به قله های موفقیت در سال 

۱۳9۱ است.

رییس هیأت مدیره علی اکرب عرب مازار  بانک دی    
نایب رییس هیأت مدیره حسنی عبدی هنجنی  شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان 

عضو هیأت مدیره محمد علی مورج  شرکت لیزینگ دی   
عضو هیأت مدیره کامران لطفی  شرکت خدمات ارزی و صرافی دی 
عضو هیأت مدیره سعید باقرزاده  شرکت آتیه سازان دی   

مدیرعامل محمد درخشان مبارکه      

 حضور ۸۰/2۳ درصدی سهامداران در مجمع شرکت سرمایه گذاری بوعلی برای شنیدن گزارش ۵ ماه نشان 
از اهمیت و شأن شرکتی دارد که همگان بر توانمندی آن مهر تأیید می زنند. شرکتی که با سرمایه گذاری خوب 

و صحیح خویش تحسنی فعاالن اقتصادی کشور را در پی داشته است.
مجمع با ریاست مهندس رحمتی مرد سرد و گرم چشیده اقتصاد کالن کشور و دو ناظر: جنابان مهندس 
صالحی و تقی پور و ارائه گزارش مدیرعامل فهیم و کار بلد شرکت جناب محمدخان درخشان مبارکه از 
وضعیت عمومی شرکت و در نهایت با تصویب صورتهای مایل و تقدیر و تشکر از زحمات مدیریت مدبر و 

پرسنل زحمتکش شرکت به کار خود پایان داد.

سرمایه گذاری خوب و 
صحیح یعنی بوعلی

تاریخچه
شرکت خدمات سرویس بوعلی )سهامی خاص( 
در تاریخ ۱۳۶2/۱۰/2۴ تحت شماره ۵۰۶2۱ در اداره 
ثبت شرکتها و مؤسسات غریتجاری تهران به ثبت 
فوق  عمومی  مجمع  مصوبه  موجب  به  و  رسیده 
العاده مورخ ۱۳۸۰/۰۴/۳۱ صاحبان سهام، نام آن به 
شرکت سرمایه گذاری بوعلی تغیری یافته و در تاریخ 
۱۳۸2/۰۶/2۵ به سهامی عام تبدیل و سهام شرکت 
از تاریخ ۱۳۸2/۰9/۱۷ با نماد و بوعلی در بورس 
اوراق بهادار تهران عرضه گردید. مرکز اصلی آن 
در تهران – خیابان خالد اسالمبویل- نبش کوچه 

۳۷ – پالک ۱۶۵ می باشد. 

نام     سمت نماینده    

پیام هیأت مدیره

صدیقه
 سرخوش لر
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بانک  سهام  اقتصادنوین گفت:  بانک  مدیرعامل 
 ۳2 از  بیش  بازدهی  سال گذشته  در  اقتصادنوین 

درصد برای سهامداران به همراه داشته است.
به  خود  گزارش  در  بت شکن  محمدهاشم  دکتر 
عادی  عمومی  مجمع  در  بانک  این  سهامداران 
ساالنه برای بررسی صورت های مالی منتهی به 29 
اسفند ۱۳9۰ با اشاره به اینکه بازده مطلوب سهام 
بانک در بازار سرمایه موجب شد سهام بانک مورد 
استقبال فعاالن بازار سرمایه قرار بگیرد، افزود: در 
این روند همچنان  سال جاری تالش خواهیم کرد 
عملکرد  داشت:  اظهار  وی  باشد.  داشته  ادامه 
بانک در شاخص های مختلف موجب شد تا بازده 

مطلوب نصیب سهامداران بانک گردد.
وی با اشاره به وضعیت مناسب بانک اقتصادنوین 
نزد  سپرده ها  مجموع  پولی کشور، گفت:  بازار  در 
بانک اقتصادنوین در پایان سال ۱۳9۰ از مرز ۱۵۱ 
هزار میلیارد ریال گذشت که نسبت به رقم ۱۱۵ هزار 
میلیارد ریال پایان سال ۱۳۸9 بیش از ۳۰ درصد رشد 

نشان می دهد.
دستیابی  داد:  ادامه  اقتصادنوین  بانک  مدیرعامل 
است که  آمده  دست  به  شرایطی  در  رشد  این  به 
میزان رشد مجموع سپرده های شبکه بانکی حدود 
2۴ درصد بود که این تفاوت نشان دهنده عملکرد 

مناسب بانک اقتصادنوین در تجهیز منابع است.
دکتر بت شکن گفت: در بخش سپرده های مدت دار 
ارزی بانک اقتصادنوین نیز در سال گذشته شاهد 
رشد خیره کننده ۱۴۸ درصدی بودیم، ضمن اینکه 
بانک  در  یافته  اسنادی گشایش  اعتبارات  میزان 
زمان  به  نسبت  سال گذشته  پایان  در  اقتصادنوین 

مشابه قبل از آن ۱۰۸ درصد رشد نشان می دهد.
وی همچنین به رشد 29 درصدی دارایی های این 
بانک در سال گذشته اشاره کرد و گفت: مجموع 
دارایی های بانک اقتصادنوین در پایان سال گذشته 
از مرز ۱۷۶ هزار میلیارد ریال گذشت که در مقایسه 
با میزان ۱۳۶ هزار میلیارد ریالی دارایی های بانک 
در پایان سال ۱۳۸9 حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال رشد 

نشان می دهد.
دکتر بت شکن در ادامه گزارش خود به سهامداران 
بانک اقتصادنوین در مجمع عمومی عادی ساالنه با 
اشاره به نسبت مناسب کفایت سرمایه در این بانک، 
گفت: نسبت کفایت سرمایه در بانک اقتصادنوین 
نزدیک به ۱2درصد است که نشان دهنده منطبق بودن 

عملیات بانکی با استانداردهای بین المللی است.
منظور  به  گفت:  اقتصادنوین  بانک  مدیرعامل 
بانک  در  تخصصی  2۰ کمیته  بهره وری  افزایش 
تشکیل شده تا مباحث و موضوعات جاری بانک 
با تمامی ابعاد و با حضور مدیران خبره مربوط به هر 
موضوع بررسی و بهترین تصمیم اتخاذ شود. عالوه 
بر این ۷ کمیته نیز با حضور اعضای هیأت مدیره، 
تشکیل  بانک  در  مدیرعامل  معاونین  و  مدیرعامل 

شده که مباحث استراتژیک بانک در این کمیته ها 
مطرح می شود.

مخاطرات  پوشش  و  منظور کنترل  به  وی گفت: 
ریسک های  انواع  اقتصادنوین  بانک  در  عمده 
اعتباری،  نقدینگی،  ریسک  بانکی شامل  عملیات 
عملیاتی  و  تجاری  سود،  نرخ  ارز،  نرخ  نوسانات 
توسط کمیته های مرتبط مورد بررسی و ابعاد مختلف 
تنظیم  مربوطه  برنامه های  و  مشخص  موضوع  هر 

شده است.
مدیرعامل بانک اقتصادنوین در ادامه دست یابی به 
 )Leading Bank( "عنوان "بانک پیشرو کشور
را از اهداف این بانک ذکر کرد و گفت: به منظور 
دستیابی به این هدف نقشه راه )Road Map( سه 

ساله بانک اقتصادنوین تدوین و ابالغ شده است.
بر  اقتصادنوین  بانک  راه  نقشه  اظهار داشت:  وی 
اساس بررسی و پایش دایمی محیط رقابتی، مبتنی 
بر تعیین خطوط اصلی کسب و کار بانکی متناسب با 

هر بخش بازار ترسیم شده است.
بانک  اصلی  استراتژی  گفت:  بت شکن  دکتر 
اقتصادنوین با تکیه بر سه سرمایه اصلی بانک یعنی 
نیروی انسانی، مشتری و دانش سازمانی که به دنبال 
ارتقاء خوشنامی و اعتبار عمومی می باشد "تمرکز" 

و "تمایز" می باشد.
انسانی  نیروی  تعیین کننده  به نقش  دکتر بت شکن 
در سازمان هایی نظیر بانک اشاره کرد و گفت: در 
فضای رقابتی حاکم بر نظام بانکی، نقش سرمایه 
انسانی توانمند در کسب موفقیت بسیار تعیین کننده 
است که در این راستا بانک اقتصادنوین توانسته با 
جذب نیروهای متخصص و کارشناس مزیت رقابتی 

خود را در بازار پولی کشور تقویت کند.
توانایی  به  اقتصادنوین  بانک  البته  گفت:  وی 
با  توانسته  و  است  نکرده  بسنده  خود  کارکنان 
خدمت،  و ضمن  بدو  آموزشی  دوره های  برگزاری 
سطح دانش فنی کارکنان را افزایش دهد که در این 
راستا در سال گذشته بالغ بر 2۸۴ هزار نفر ساعت 

آموزش برای کارکنان بانک برگزار شده است.
تأکید  با  اقتصادنوین  بانک  داشت:  اظهار  وی 
سال  در  علمی کارکنان،  سطح  افزایش  اهمیت  بر 
گذشته نسبت به راه اندازی بزرگترین مرکز آموزش 
بانک های خصوصی اقدام کرد که با این مهم فرآیند 
بانک  همکاران  برای  آموزشی  دوره های  برگزاری 

اقتصادنوین بیش از پیش تسهیل شد.
به  اشاره  با  ادامه  اقتصادنوین در  بانک  مدیرعامل 
ابتدای  از  بانک  این  در  تخصصی سازی خدمات 
سال گذشته گفت: به منظور افزایش رضایت مندی 
بانک  خدمات  سال گذشته  ابتدای  از  مشتریان، 
در سه گروه بانکداری خرد، شرکتی و اختصاصی 

تفکیک شد.
سال  در  شرکتی  بانکداری  حوزه  در  وی گفت: 
گذشته سه دفتر در تهران راه اندازی شد که خدمات 

مشتریان  به  دفاتر  این  طریق  از  شرکتی  بانکداری 
نیز  اختصاصی  بانکداری  حوزه  در  می شود.  ارائه 
مدیران حساب این خدمت در شعب منتخب بانک 
مستقر شده اند و خدمات و محصوالت بانکداری 

اختصاصی را به مشتریان ارائه می کنند.
علیرغم  تأکید کرد  اقتصادنوین  بانک  مدیرعامل 
است که  بانک کشور  نخستین  اقتصادنوین  اینکه 
نسبت به ارائه خدمات تخصصی بانکداری شرکتی 
و اختصاصی اقدام کرده است ولی کیفیت مطلوب 
رضایت مندی  ضریب  افزایش  باعث  خدمات  این 
مشتریان بانک شده است. دکتر بت شکن در ادامه 
از انعقاد قرارداد همکاری بانک با صندوق توسعه 
ملی در راستای حمایت از کارآفرینی در سال گذشته 
عنوان  به  اقتصادنوین  بانک  و گفت:  داد  خبر 
شرایط  موفق شد  بانک خصوصی کشور  نخستین 
را  توسعه ملی  با صندوق  قرارداد همکاری  انعقاد 
احراز کند که کسب این عنوان افتخار بزرگی برای 

بانک در سال گذشته بود.
دکتر بت شکن در ادامه گزارش خود به سهامداران 
بانک  ذی نفعان  رضایت مندی  افزایش  بانک  این 
این  ناپذیر  از جمله مشتریان بانک را راهبرد خلل 
بانک توصیف کرد و افزود: در همین راستا اقدامات 
بانک  در  الکترونیکی  بانکداری  در حوزه  بزرگی 
اقتصادنوین انجام شده به طوری که میزان کاربران 
روز  صورت  به  بانک  این  الکترونیکی  خدمات 

افزون، در حال افزایش است.
گذشته  سال  در  اقتصادنوین  بانک  گفت:  وی 
عنوان  به  را  خود  اضطراری  داده  مرکز  شد  موفق 
بانکی کشور  نظام  اضطراری  داده  مرکز  نخستین 
مورد بهره برداری قرار دهد که این مرکز نقش مهمی 
در شرایط  مشتریان  اطالعات  و حفظ  در صیانت 

بحرانی ایفا می کند.
به کسب  همچنین  اقتصادنوین  بانک  مدیرعامل 
عنوان بانک برگزیده در جشنواره ملی بهره وری در 
بخش بانک ها، مؤسسات اعتباری و سایر نهادهای 
سال گذشته  در  بهره وری  لحاظ شاخص  از  مالی، 
اشاره کرد و گفت: در سال گذشته بانک اقتصادنوین 
موفق شد در جشنواره ملی بهره وری که توسط اتاق 
بازرگانی صنایع و معادن ایران برگزار شد، از میان 
۶2 شرکت در 2۵ گروه اقتصادی حائز رتبه برتر گردد.

بازدهی 32 درصدی سهام 
بانک اقتصادنوین در سال 

گذشته

نوین  اقتصاد  بانک  ساالنه  عادی  عمومی  مجمع 
برای سال مایل منتهی به 29 اسفند ۱۳9۰ با حضور 
بیش از 9۳ درصدی سهامداران این بانک، روز 2۰ 

خرداد در سالن همایش های رازی برگزار شد.

مهران
 امریحسینی
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موضوع فعالیت
قالب  در  پیمان  مدیریت  و  عمومی  پیمانکاری 
ساختمان،  اجرایی  فعالیت  و  بازرگانی  مهندسی، 
و خدمات  اندازی  راه  و  نصب  ساخت،  طراحی، 
پس از فروش و بهره برداری پروژه های حوزه انرژی 
اعم از نیروگاهی، نفت، پتروشیمی و گاز، احداث 

کارخانجات سیمان، قند، فوالد و نظایر آن...
مشارکت قراردادی یا انتفاعی، مباشرت و مشاوره با 
شرکتهای معتبر داخلی و خارجی در احداث و اجراء 
مراکز،  تأسیس  همچنین  و  الذکر  فوق  پروژه های 
و...  وابسته  دفاتر و کارخانجات، صنایع  کارگاه ها، 
در جهت انجام فعالیتهای مذکور و واردات و خرید 
و فروش و صادرات کلیه مواد و قطعات، ابزارآالت 
و ماشین آالت و تجهیزات و انواع محصوالت و 
سایر فرآورده های صنعتی و تولیدی و خدمات فنی 
و مهندسی در داخل و خارج از کشور و مرتبط با 

فعالیتهای شرکت.
درخواست تحصیل هرگونه امتیار لیسانس و انعقاد 
هرگونه قرارداد در ارتباط با هر یک از موضوعات 

فوق.
یا  راسا  مذکور  فعالیت  از  قسمتی  یا  و  تمام  انجام 
با مشارکت شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی 

داخلی و خارجی.

رییس هیأت مدیره آقای مهدی اعتصام   شرکت صنعتی دریایی     
نایب رییس و مدیرعامل آقای غالمرضا بهمنش        شرکت توسعه صنعت انرژی ستاره تدبری پارس  

عضو موظف هیأت مدیره آقای غالمحسنی کاتوزیانی  گروه صنعتی آذرخاک به نمایندگی   
عضو هیأت مدیره آقای علی قلی پور   شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس به نمایندگی  
عضو هیأت مدیره آقای مریجواد سلیمانی  شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به نمایندگی  

صنایع آذراب درخشید با 
مهندس غالمرضا بهمنش

مجمع ساالنه شرکت صنایع آذرآب در حضور بیش از ۵۸ درصد سهامدار در تاالر 
تالش تهران به ریاست جناب اعتصام برگزار شد در گزارش عملکرد ساالنه شرکت 
به مجمع که توسط جناب مهندس بهمنش این دانش آموخته دانشگاه معترب جهان 
اوکالهاما به سمع و نظر سهامداران رسید نشان از آن می داشت که صنایع آذرآب 
با مهندس غالمرضا بهمنش به سرمنزل مقصود رسیده و نور درخشنده گیش جهان 
تاب شده و آنچه در پی می آید با کمک بچه های خوب شرکت بخصوص جناب 
بعنوان یک خربنگار  بوده که  آموخته حسابداری  دانش  این  محمدخان جابری 
اقتصادی از این حسن نیت کمال تشکر را می دارد. مجمع با تصویب صورتهای 
مایل و تقسیم سود وتقدیر و تشکر از تیم کارکنان خدوم شرکت با طننی صلوات 

پی در پی بکار خود پایان داد.

پیام هیأت مدیره
خدمت گزاری  توفیق  را که  پاک  یزدان  ستایش 
دوباره نصیبمان فرمود تا با فاتکاء به ذات اقدسش 
شما  ارزشمند  رهنمودهای  دادن  قرار  سرلوحه  و 
و  پشتکار  اهتمام،  سایه  در  سهام  محرتم  صاحبان 
تالش های پویای مدیریت و کارکنان شرکت صنایع 
آذرآب، اهداف واالی شرکت تحقق یابد و روز به 

روز شاهد رشد و شکوفایی فزاینده ای باشیم.
و خداوند بزرگ را شاکریم که این افتخار را نصیب 
ما فرمود تا دربیست و هفتمنی سال راه اندازی این 
شرکت معظم در زیر یک سقف با شما عزیزان گرد 
آییم و بتوانیم دستاوردهای سال ۱۳9۰ را ارائه  هم 

دهیم.
سایل که گذشت  می دانید  نیک  بزرگواران  شما 
سایل پرفراز و نشیب ناشی از عوارض تحریم ها، 
اثرات  و همچننی  قیمت ها  افزایش سطح عمومی 
و عوارض اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بود 
و این شرکت نیز بعنوان یکی از فعاالن عرصه تولید 
و صنعت این چالش ها را تجربه نمود و بحمدالله 
هیچیک از موارد فوق نتوانست خللی در اراده ما 
ما  و  نماید  ایجاد  برنامه ها  و  اهداف  تحقق  برای 
توانستیم در سایل که گذشت رکورد تولید و فروش را 
پشت سر گذاشته و با تالش و همت همکارانمان در 

شرکت، مسری رو به رشدی را طی نمائیم.

 مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام
شرکت صنایع آذرآب )سهامی عام(

در اجرای مفاد ماده 2۳2 اصالحیه قانون تجارت، 
بازار  قانون   ۴۵ ماده  و  ماه ۱۳۴۷  اسفند  مصوب 
و  فعالیت  درباره  بدینوسیله گزارش  بهادار  اوراق 
به  منتهی  مالی  دوره  برای  شرکت  عمومی  وضع 
اطالعات  و  مدارک  سوابق،  برپایه   ۱۳9۰/۱2/29

موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. 
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای ساالنه 
ارائه  اطالعات  بر  مبتنی  مجمع،  به  مدیره  هیأت 
را  اطالعاتی  و  بوده  مالی  صورت  های  در  شده 
درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت 

مدیره فراهم می آورد. 
اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات 
ارائه  بر  با تأکید  و وضع عمومی شرکت می باشد، 
جهت  در  و  مدیره  هیأت  عملکرد  نتایج  منصفانه 
قانونی  مقررات  با  انطباق  و  شرکت  منافع  حفظ 
این  ارائه گردیده است.  و  تهیه  اساسنامه شرکت  و 
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 ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم 
استفاده کنندگان  موجب گمراهی  آن  از  آگاهی 
تاریخ  در  و  نگردیده  حذف  از  گزارش  می شود 

۱۳9۱/۳/۱۷ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

سازه های  و  تجهیزات  ساخت  صنعت  در  شرکت 
فعالیت  و گاز  نفت  و  نیروگاهی  صنایع  سنگین، 
در  مذکور  صنعت  در  شرکت  فروش  رشد  می کند 
سال جاری نسبت به سال قبل ۳۱ درصد می باشد 

که اهم دالیل آن عبارتست از:
- افزایش میزان قراردادها.

- تامین به موقع مواد و تجهیزات.
- استفاده بهینه از منابع تولیدی.

برنامه های آتی شرکت
اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای منعقد شده

-پیگیری مراحل قانونی افزایش سرمایه.
قرارداد  انعقاد  جهت  الزم  -پیگیری های 

درخصوص پیشنهادهای ارائه شده.
مونتاژ  و  ساخت  احداث کارگاه  عملیات  -ادامه 

عسلویه.
-پیگیری اخذ مجوز بخشودگی جرایم بانک تجارت.

جایگاه شرکت در صنعت

     نماینده           نام       سمت

 خسرو
 امریحسینی
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نماینده      سمت نام    

جایگاه شرکت در صنعت
- شرکت در صنعت استخراج کانه های فلزی فعالیت می کند.

-میزان فروش کنسانرته در سال جاری نسبت به سال قبل حدود 2۴ درصد افزایش داشته است که بدلیل 
افزایش ظرفیت تولیدی و افزایش تقاضای مشرتیان و افزایش نرخ فروش محصوالت می باشد.

-شرکت در بنی شرکتهای فعال در این صنعت با حجم فروش معادل ۸/۸9۸/۴۴۴ میلیون ریال در رده دوم 
قرار دارد.

رییس هیأت مدیره-غریموظف شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید  کوروش پرویزیان  
نائب رییس هیأت مدیره- غریموظف شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات  سید عبدالحمید ثمره هاشمی 

عضوهیأت مدیره – غریموظف شرکت کارگزاری کاسپنی مهر ایرانیان  یونس السنی  
عضو هیأت مدیره- غریموظف شرکت فوالد مبارکه اصفهان      امریحسنی نادری  

عضو موظف هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت تأمنی مواد اولیه فوالد صبا نور  محمد جالل مآب  

مهندس محمد جالل مآب مدیری از نسل 
انقالب نشان داد که می تواند

انگشتر  نگین  گهر  گل  وصنعتی  معدنی  شرکت 
صنعت کانی با دست پر به مجمع آمد و نشان داد که 
نقش مدیریت در هر بنگاهی چه ارزشی می دارد 
سهامداران  دست  در  ساالنه  عملکرد  بولتن  وقتی 
دل  ته  از  حقوقی  و  حقیقی  سهامداران  نشست 
تحسین کردند که مهندس محمد جالل مآب، مدیری 
از نسل انقالب نشان داد که می تواند از دل کویر 
آنجا که فقط ستاره دارد از دل او سود آورد و گل 
گهر ساخت. مجمع ساالنه درحضور 9۵/۸۵ درصد 
سهامدار به ریاست استاد  گرانقدر جناب پرویزیان 
و دو ناظر جنابان علی اکبری و  گلچینی با دبیری 
تصویب  با  مجمع  شد.  برگزار  زاده  قاری  مهندس 
از  تقدیر و تشکر  صورتهای مالی و تقسیم سود و 
عملکرد کارکنان پرتالش ومدیریت مالی که توانسته 
حسابهای شفاف به مجمع بیاورد و با طنین صلوات 
پی در پی که تاالر وزارت کشور را عطرآگین کرد به 

کار خود پایان داد.ف

شکرگزاریم که باردیگر خداوند منان در سایه الطاف 
بی دریغش، توفیق خدمتگزاری را به ما عطا فرمود، 
تا تمام توان خود را در طبق اخالص گذاشته و در 
راستای توسعه صنعت و معدن و شکوفایی اقتصاد 
ایران عزیزمان، با اتکاء به حمایتهای شما سهامداران 

محرتم، گامهای بزرگی را برداریم.  
علریغم تمامی مشکالتی که در سال گذشته حادث 
گردید، با توکل به نریوی الیزال الهی، استفاده از 
و  صنعت  عرصه  مردان  بزرگ  تجربیات  و  دانش 
معدن و بکارگریی تخصص و تالش خستگی ناپذیر 

و همت پوالدین مدیران و کارکنان شرکت، توانستیم 
ضمن کاهش و کنرتل هزینه ها، موفق به راه اندازی 
پروژه گندله سازی و بهره برداری از پروژه هماتیت و 
پیشرفتهای بسیار مطلوبی در پی گریی، تکمیل و راه 
اندازی آسیاب پلیکام و سرعت بخشیدن به احداث 
کارخانه فوالد سازی و آغاز احداث کارخانه تولید 

چهار میلیون تنی کنستانرته داشته باشیم.
لذا بدینوسیله هیأت مدیره شرکت مراتب قدردانی 
و تشکر خود را از شما سهامداران محرتم و دست 
اندرکاران عرضه صنعت و معدن و تمامی کارکنان 

شرکت سنگ آهن گل گهر اعالم می دارد.
اینک در اجرای تکالیف مندرج در ماده 2۳2 الیحه 
تجارت، مصوب  قانون  از  قسمتی  اصالح  قانونی 
معدنی  شرکت  عملکرد  ۱۳۴۷، گزارش  اسفندماه 
و صنعتی گل گهر )سهامی عام( مشتمل بر گزارش 
فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه 
مستقل  حسابرس  با گزارش  همراه  سهام  صاحبان 
شرکت  مایل  صورتهای  به  نسبت  قانونی  وبازرس 
برای سال مایل منتهی به 29 اسفند ماه ۱۳9۰ خدمت 

شما گرامیان تقدیم می گردد.

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال 
ارزش اسمی هر  به  تعداد ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ سهم،  )شامل 
سهم ۱۰.۰۰۰ ریال( بوده که طی چند مرحله به مبلغ 
۶/۰۰۰ میلیارد ریال )شامل تعداد ۶ میلیارد سهم، به 
ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال( در پایان سال مایل 

منتهی به ۱۳9۰/۱2/29 افزایش یافته است.

راه خدمت  در  مدیره شرکت مصمم است  هیأت   
به جامعه وتوسعه و پیشرفت روزافزون، با رهنمودها 
و حمایتهای شما سهامداران محرتم، ضمن حفظ 
و ارتقاء ارزشهای بنیادی شرکت، به اسرتاتژی های 

هدف گذاری شده بشرح زیر دست یابد:
-توسعه و بهینه سازی منابع انسانی و ایجاد اشتغال

-حضور فعال در بازارهای داخلی و صادراتی.
پروژه های  اندازی  راه  و  نصب  زمان  در  -تسریع 

طرح توسعه.
معدنی  جدید  منابع  مجوزهای  اخذ  و  -پیگریی 

موجود  سرمایه گذاریهای  از  بهینه  استفاده  جهت 
وآتی و طوالنی تر شدن عمر شرکت.

-رشد و توسعه به منظور افزایش تولید کنستانرته.
-رشد و توسعه به منظور افزایش تولید گندله.

-کاهش قیمت تمام شده محصول.
-افزایش سودآوری و حقوق صاحبان سهام.

-اجرای افزایش سرمایه و فروش اوراق مشارکت و 
جذب منابع بانکی به منظور جربان کمبود نقدینگی 

جهت پیشربد طرحهای توسعه.

برنامه های آینده شرکت

سرمایه شرکت

پیام هیأت مدیره

 خسرو
 امریحسینی
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برنامه های کوتاه مدت:
ذیل  بشرح   9۱ سال  برنامه های  و  اهداف  اهم 

می باشد:
   حمایت از سرمایه های انسانی بعنوان اصلی ترین 
سرمایه شرکت از طریق حفظ ارزشهای اخالقی و 

رضایتمندی آنان.
   ایجاد توانمندیهای فنی: صنعتی و ارتقاء سطح 
دانش فنی در راستای ساخت داخل نمودن قطعات 
و ماشین آالت مورد نیاز و استفاده از قابلیت های 
و  از کار  حمایت  و  ملی  تولید  راستای  در  داخلی 

سرمایه ایرانی.
به میزان  تولید  تیراژ  افزایش  و  محوری"  "تولید    
بهبود  از  استفاده  با  از دوره قبل  2۰.۰۰۰ ست بیش 
و  طرحهای خالق  از  حمایت  سازمانی،  بهره وری 

حفظ سودآوری.
   افزایش میزان فروش محصوالت تولیدی شرکت 
و  خودروسازان  با  قرارداد  افزایش حجم  طریق  از 
بازار یدک و توسعه برون سپاری و تنوع محصوالت 

تولیدی و فعالیت در زمینه صادرات غیر مستقیم.
   تالش در راستای کاهش هزینه ها بمنظور عبور 
رفتار  بر  نظارت  طریق  از  اقتصادی  بحران های  از 
و کاهش  انرژی  مصرف  در  جویی  هزینه ها، صرفه 
ضایعات و نهایتاً کاهش قیمت تمام شده محصول.

اجرای  ازطریق  ذینفعان  رضایت  افزایش     
برنامه های استراتژیک، به ویژه در حوزه مشتری با 

ارتقاء سطح کیفی محصوالت.
   افزایش سطح سیستمهای مکانیزه سازمان در زمینه 

کلیه فرآیندها با استفاده از سیستم های یکپارچه.
در  تسریع  و  پیگیری  و  بهبود  پروژه های  تعریف    
اتمام پروژه های جاری به منظور دستیابی به اهداف 

استراتژیک سازمان.

برنامه های بلند مدت:
1( افزایش ظرفیت فعلی شرکت:

در راستای برنامه های پرواز )9۵-9۱( شرکت سایپا 
و به منظور متعادل کردن تولید شرکت با استفاده از 
صنایع  مشاور  مهندسین  شرکت  نظرات کارشناسی 
به گزارش  مستند  و  ایران  )خودرو(  نقلیه  وسائط 
زمان سنجی و ظرفیت سنجی که توسط آن شرکت از 
خطوط تولید شرکت بعمل آمده، طرح تکمیل ماشین 
آالت مورد نیاز تهیه و به سایپا ارائه گردیده است. 
تولید  خطوط  نمودن  باالنس  هدف  با  طرح  این 
هزار ست  الی ۵۰۰  به ظرفیت ۴۵۰  برای دسترسی 
همگن شیشه خانواده X۱۰۰ و همچنین دستیابی به 
تکنولوژی جدید و باالتر بمنظور تولید شیشه های 
مورد نیاز گروه آماده شده است. این پیشنهاد همچنین 
در  رقابتی شرکت  مزیت  و  توان  راستای حفظ  در 
بازار خود  و حفظ سهم  قیمت محصوالت  تعیین 

ارائه شده است.
از آنجا که پیش بینی می گردد  که قیمت محصوالت 
و میزان MRP با توجه به تیراژ تولید خودروهای 
سواری در سالهای آینده و مالحظه ظرفیت عمومی 
تولید خودرو در کشور، دو چالش عمده پیش روی 
شرکت خواهد بود. هدف بعدی از ارائه این طرح 
ذکر شده  دو چالش  با  مقابله  برای  تجهیز شرکت 

می باشد.

2( تأسیس شرکت ارائه خدمات فنی مهندسی:
با توجه به شرایط حساس اقتصادی و تحریم های 
داخلی  و  ملی  تولید  از  بمنظور حمایت  بین المللی 
سازی قطعات و ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز 
این صنعت، همچنین با تکیه بر توانمندی های شرکت 
سایپا شیشه در زمینه ارائه خدمات فنی مهندسی که 

شرح بخشی از آنها در گزارش حاضر اشاره شده و 
خصوصاً جا دارد به بازسازی و بروز آوری تجهیزات 
و ماشین آالت انتقالی از شرکت شیشه نشکن سایپا 
می باشد،  توانمندی ها  این  اثبات  و گواه  دلیل  که 
اشاره کرد و نیز به استناد مجوز اخذ شده از سازمان 
قزوین در سالهای  استان  و تجارت  صنایع، معادن 
ارائه  مؤسسه  یک  تأسیس  درخصوص  گذشته 
خدمات فنی مهندسی مجدداً پیشنهاد می گردد، که 
فعالیت این واحد در قالب یک شرکت با سرمایه 
بکار  شروع  و  رسیده  ثبت  به  شیشه  سایپا  گذاری 
نماید. فعالیت در این عرصه بی گمان افق جدیدی 

را برای آینده شرکت بوجود خواهد آورد.

3( سرمایه گذاری در تولید طلق
در راستای اهداف استراتژیک سایپا و بنیان گذاری 
احساس  تولید  زنجیره  در  آن  به  نیاز  صنایعی که 
پیشنهاد  ندارد،  وجود  کشور  در  ولی  می شود 
جهت   PVB طلق  تولید  صنعت  در  می گردد که 
مصرف در شیشه های جلوی خودرو و شیشه های 
با  شیشه  سایپا  گردد.  گذاری  سرمایه  ساختمانی 
اتکاء به دانش و تجربه نیروهای متخصص خود و 
مطالعات صورت گرفته در این زمینه آمادگی خود را 
اعالم می نماید.میزان مصرف طلق برای خودروهای 
سواری و تجاری حدود ۳ میلیون مترمربع در سال و 
مربع  متر  میلیون  برای بخش ساختمانی حدود ۱۵ 
می باشد که در مجموع ارزش وارداتی آن براساس 
می باشد.  دالر  میلیون   9۰ از  بیش  مرجع  ارز  نرخ 
برآورد اولیه سرمایه گذاری در این صنعت مبلغ 2۵ 
میلیون دالر ارزی ۵۰ میلیارد ریال، ریالی می باشد، 
خروج  از  سالیانه  گذاری  سرمایه  درصورت  که 
آمد. خواهد  بعمل  جلوگیری  ارز  دالر  میلیون   ۱۰۰

با توجه به یک دهه فعالیت این شرکت در عرصه 
همانا  محوله که  مأموریت  انجام  و  شیشه  صنعت 
تولید شیشه های ایمنی خودرو می باشد، این واحد 
اقتصادی توانسته به عنوان شرکتی فعال و موفق در 
شیشه  سایپا  مدیره  هیأت  مطرح گردد.  عرصه  این 
کسب این موفقیت را ناشی از اجرای دقیق برنامه 
اقتصادی می داند  که توانسته ضمن جلب رضایت 
با  سازمانی  تعالی  بسوی  حرکت  و  خود  ذینفعان 
بکارگیری  و  این صنعت  روز  دانش  از  بهره گیری 
نیروهای انسانی متعهد و متخصص همچنین ایجاد 
ساختار مالی مناسب سایپا شیشه را بصورت یک 

بنگاه اقتصادی موفق در راستای منافع ملی و منافع 
گروه خودروسازی سایپا معرفی نماید.

با  همسو  شیشه  سایپا  مدیره  هیأت 
چشم  به  توجه  با  و  سایپا  برنامه های"پرواز"شرکت 
و  از مطالعه  آن شرکت پس  اهداف کالن  و  انداز 
و  )سایپا(  اصلی  شرکت  از  الگوبرداری  و  بررسی 
بمنظور حفظ یکپارچگی و همسو شدن با سیاستها 
و برنامه های گروه برنامه استراتژیک پنج ساله )9۵-

9۱( را بشرح ذیل تدوین نموده که هر سال در قالب 
بودجه بندی سالیانه به مرحله اجرا می گذارد.

از:"توسعه و  انداز سایپا شیشه عبارت است  چشم 
ارتقاء سطح جایگاه برند در کشور و تولید در کالس 

جهانی )هزینه  کیفیت("
با  سایپاشیشه  راهبردی  محورهای  با  اهداف کالن 
عنوان»شتاب"که مخفف و برگرفته از عناوین ذیل 

تعریف شده است:

ش:  شاخص در صادرات غیر مستقیم شیشه
ت:  تولید اقتصادی

  ا:  افزایش سهم بازار در کشور
ب:  بقاء سازمان با حفظ سودآوری

برنامه های آتی هیأت مدیره:
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مهندس حسین کاظمی مدیرعامل:
از جمله  فیروزکوه  محصوالت جدید سیمان 
تولید سیمان ۶۰۰M ویژه بازارهای صادراتی 
به مقصد کشورهای آسیای میانه و سیمان سبز 
به زودی به بازار مصرف عرضه خواهد شد. 

سیمان فیروز کوه به عنوان یکی از واحدهای 
با  تهران  استان  در  سیمان  تولید  معتبر 
هدف گذاری تولید محصوالت جدید مترصد 
صادراتی  بازارهای  در  خود  جایگاه  تقویت 

است.
پرتالش  مدیرعامل  حسین کاظمی،  مهندس 
و موفق شرکت سیمان فیروزکوه هفته گذشته 
رییس  صادقی،  یدالله  مهندس  دیدار  در 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
و هیأت همراه از جمله دکتر پورمقدم معاون 
معدنی سازمان، به توضیحاتی در مورد پیشینه 
پرداخت.  شرکت  این  آینده  انداز  چشم  و 
سیمان فیروزکوه به عنوان یکی از شرکت های 
زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری سیدکو که 
سیمان  دیگر  واحد  چند  آن  عمده  سهامدار 
سازند، در مرداد ماه سال ۸۵ فعالیت خود را 

آغاز کرد.
محصوالت  که  این  بر  تأکید  با  کاظمی 

از  همجوار  کشورهای  به  فیروزکوه  سیمان 
صادر  روسیه  و  آذربایجان  جمله کشورهای 
برای  این شرکت  از تالش کارکنان  می شود 
تولید سیمان هایی می گوید که در بازارهای 

صادراتی مشتری دارد.
براساس اظهارات کاظمی برنامه ریزی سیمان 
بخش  دو  به  معطوف  آینده  برای  فیروزکوه 
برای صادرات  مناسب  زیرساخت ای  ایجاد 
هدف  بازارهای  در  محصوالتی که  تولید  و 
تقاضا دارد، است. بخش اعظم محصوالت 
سیستم  طریق  از  فیروزکوه  سیمان  صادراتی 
ریلی روانه بازارهای خارجی می شود که البته 
عالوه بر سهولت، هزینه های صادرات را هم 

کاهش می دهد.
برای حذف آخرین موانع استفاده از سیستم 
واحد  اتصال  مترصد  فیروزکوه  سیمان  ریلی 
بارگیری کارخانه به سیستم ریلی سراسری با 
ایجاد خطی ۵ کیلومتری است که برای تحقق 
و  شده  انجام  مطالعاتی  هدف کارهای  این 
اجرایی شدن آن منوط به همکاری و حمایت 
مدیران دولتی است همچنین شرکت تولیدی 
سیمان فیروزکوه در اواخر سال ۱۳9۰ موفق به 
افزایش ظرفیت تولید به بیش از ۳۸۰۰ تن در 

از تولید ۳۳۰۰  روز گردید،که به مراتب بیشتر 
شرکت  بهره برداری  پروانه  در  شده  قید  تنی 

است.
افزایش تولید مذکور بدون خرید ماشین آالت 
و تجهیزات جدید و تنها با افزایش بهره وری و 

اقدامات فنی تحقق یافته است.
استاندارد ملی سیمان های  فیروز کوه  سیمان 
تیپ های 2، ۳، ۵، ۴2۵-۱ و ۵2۵-۱ را اخذ 

نموده است.
 9۰ سال  در  فیروزکوه  سیمان  تولیدی  شرکت 
توانست به باالترین میزان تولید و تحویل از 
زمان بهره برداری دست یافته و موفق به اخذ 
عناوینی چون واحد تولیدی برتر کیفی و واحد 

نمونه استان تهران شده است.
را  شرکتش  مشکالت  از  یکی  کاظمی 
هزینه های سنگین حامل های انرژی و قطعی 
عنوان  سال  سرد  فصل  در  به خصوص  گاز 
شرکت  تولید  به  شدیدی  لطمه  می کند که 

می زند.
عملکرد  با  دیدار  این  در  صادقی  مهندس 
و  شد  اشنا  فیروزکوه  سیمان  مشکالت  و 
دستورات الزم را برای بررسی مطالبات این 

شرکت صادر کرد.

رکورد شکنی با تولید روزانه 3900 تن سیمان در سال 1390 
سیمان فیروزکوه روی ریل صادراتی
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نماینده                 نام                   سمت
رییس هیأت مدیره آقای مجید محمدزاده        

نایب رییس هیأت مدیره آقای قاسم حاجی بابا             
عضو هیأت مدیره آقای علی اصغر حاجی بابا       
عضو هیأت مدیره آقای حسنی حاجی بابا       

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره  آقای سریوس ابن رسول صنعتی        
عضو هیأت مدیره آقای فرزام رهربان        
عضو هیأت مدیره خانم ترانه فرهی    شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات  

فروسیلیس  شرکت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
ایران در روز دوشنبه 9۱/۴/۱2 با حضور ۸2 درصد 
از سهامداران باوفای این شرکت در اتاق بازرگانی 
صنایع و معادن تهران برگزار گردید. در این مجمع که 
با ریاست استاد مهندس مجید محمدزاده از موسفید 
مهندس  جنابان  ناظرین؛  و  صنعت  این  کرده های 
محسن  مهندس  برگزار گردید  سالمتی  و  مشایخی 

مدیران  از  شرکت که  مایل  ارشد  مدیریت  قنربی 
کاربلد و آگاه در امور مایل می باشد در مقام منشی 
توضیحات  ارائه  با  مجمع  داشت.  حضور  مجمع 
مهندس  آقای  شرکت  عامل  مدیریت  مبسوطی که 
از  نشان  و  ارائه کردند  ابن رسول صنعتی  سریوس 
حضور مدیریتی مدبر و کاردان که بخوبی به زیروبم 
آن  از  رفت شرکت  برون  راهکاری  و  و مشکالت 

و  ارائه گزارش  در هنگام  مهم  این  و  دارد  آشنایی 
بخوبی  سهامداران  متعدد  سؤاالت  به  پاسخگویی 
نمایان بود سرانجام در پایان سی امنی سال تأسیس 
شرکت با تقدیر و تشکر از زحمات گرانقدر مدیران 
با تجربه و کارکنان زحمتکش شرکت و با تقسیم سود 
۷۰ تومانی )سود صد در صدی( برای هر سهم خنده 

را بر لبان سهامداران خرد و کالن نشاند.

30 سال سابقه درخشان؛ 
شرکت فروسیلیس

مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت فروآلیاژها 
در سال ۱۳9۰:

خصوصا  فروآلیاژها  بازار  گذشت  که  سایل  در 
فروسیلیسیم شاهد موارد ذیل بود:

فلا( بازار جهانی
موجب   ۱۳۸9 اسفندماه  در  ریشرتی   9 زلزله  بروز 
بازار  به  چنی  صادرات کشو  از  درصد   ۴۵ شد که 
زمانی  مقطع  در  همچننی  شود.  روانه  ژاپن  کشور 
فوق وقفه ایجاد شده در تولید فوالد و عدم وجود 
تقاضای عمده در بازار، خریداران غری ژاپنی را به 
سمت توقف خرید و انتظار خرید سوق داد. که این 
رویکرد موجب گردید که خریداران در ماه های بعد 
قیمت های پاینی تری را جهت فروسیلیسیم پیشنهاد 
دهند و قیمت هر تن فروسیلیسیم را در حدود ۱۴۵۰ 
به  چنی  فروسیلیسیم  بازار  ولیکن  نگهدارند.  دالر 
سمت اصالح قیمت های قبلی روی آورد بطوریکه 
در ماههای مهر و آبان با وجود افزایش ۷ درصدی 
بهای  در چنی  تقاضا  و کاهش  این محصول  تولید 

هر تن فروسیلیسیم ثابت ماند و دارای نوسان قابل 
مالحظه ای نگردید )درحدود ۱۴۴۰- ۱۴۶۰ دالر(. 
رسیدن  و  میالدی  نو  سال  تعطیالت  طرفی  از 
درخواست کارخانجات فوالد به پاینی ترین مقدار 
خود در ماههای بعد موجب تغیری اندکی در قیمت 
این محصول شد و بهای این محصول را در این ماه 
به ۱۴2۰ ایل ۱۴۴۰ دالر کاهش داد. عدم وجود تقاضا 
موجب گردید که روند کاهشی بهای فروسیلیسیم در 
در  بطوریکه  یافت  ادامه  نیز  سال  پایانی  ماههای 
در  بطوریکه  یابد  ادامه  نیز  سال  پایانی  هفته های 
آنکه  علریغم  مورد گزارش  سال  پایانی  هفته های 
قیمت  با کاهش  چنی  بازار  بزرگ  صادر کنندگان 
این  این محصول  مبارزه می نمودند بهای هر تن 

محصول به ۱۳۸۰ ایل ۱۴۰۰ دالر کاهش یافت.
بهای هر تن فروسیلیسیم در مقطع تهیه گزارش حاضر 

در حدود ۱۳9۰-۱۴۱۰ دالر می باشد.

ب( بازار داخلی
با عنایت به آنکه صنعت فروآلیاژ کشور صنعت جوان 

و نوپایی است و تولیدات آن در مقایسه با تولیدات 
کشورهائی چون چنی، آفریقا و... رقم قابل توجهی 
بازار کشورهای  از  تا حدودی  نمی گردد  محسوب 
یاد شده تبعیت می نماید. ولیکن با توجه به شرایط 
اقتصادی کشور تاثریات بازار جهانی با تاخری و با 
با  می یابد.  انعکاس  داخلی  بازار  در  مالحظاتی 
بازار جهانی در سال مورد گزارش  آنکه  به  عنایت 
شاهد تغیریات اندکی در بهای فروسیلیسیم بود عمده 
معطوف  داخلی  بازار  در  محصول  این  تغیریات 
ارزی  و  مایل  سیاست های  و  ارز  نرخ  نوسانات 
کشور گردید. با توجه به افزایش نرخ ارز در بازار 
داخلی و با عنایت به اخذ مجوز از سازمان حمایت 
مورد  سال  در  مصرف کنندگان،  و  تولیدکنندگان 
گزارش بهای فروسیلیسیم در بازار داخلی در حدود 
۱۰ درصد افزایش نرخ را تجربه نمود ولیکن در سال 
مایل ۱۳9۱ چنانچه قیمت های جهانی نوسان قابل 
می گردد که  بینی  پیش  باشد  نداشته  مالحظه ای 
رشد قیمت این محصول در حدود 2۵ درصد باشد.

پیام هیأت مدیره

 مهدی
 خلج
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مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت 
سال  و  مورد گزارش  مایل  سال  در  آن  رقابتی 

جاری
تولید کنندگان  با  مقایسه  در  سویچ  پارس  شرکت 
محصوالت مشابه داخلی، با عمق ساخت داخل، 
بیش از ۵۰ درصد بی رقیب می باشد و عمده رقیبان 
شرکت وارد کنندگان محصول می باشند که با توجه 
و  دارند  قرار  موقعیت ضعیفرتی  در  سال  شعار  به 
تأمنی  بخصوص  برق  صنعت  در  شرکت  جایگاه 
تجهیزات کلید و سکسیونرهای HV و MV کاماًل 
شناخته شده و توانسته در محصوالت MV حدود 
۳۵ درصد و در HV  بیش از 9۰ درصد سهم بازار 

خود را حفظ نماید.
اسرتاتژی های شرکت

اسرتاتژی شرکت بر اساس موارد زیر دنبال می گردد.
انسانی،  منابع  توسعه  بهره وری،  مستمر  افزایش    
با امکانات  تمرکز به آموزش مؤثر و افزایش تولید 

موجود. 
  توسعه بازار، انواع کلیدهای خالء برای پوشش 

بازارMV  و توسعه آن به بازارهای برون مرزی. 
  نهایی کردن قرارداد دانش فنی و آغاز اجراء پروژه 

.GIS
  توسعه سکسیونرهای HV در زمینه محصوالت 
با  پانتوگراف  نوع  در  آن  تنوع  افزایش  و  موجود 
واحد  طراحی های  با  رقابتی،  شده  تمام  قیمت 

.R&D
  توسعه و ارتقاء مشخصات فنی کلیدهای HV در 
حال تولید )راه اندازی خط تولید کلید KV ۶۳ و 

.KA۴۰ ۱۴۵ با قدرت قطع KV
  نوسازی مستمر تجهیزات و ماشنی آالت تولید و 

جایگزینی آنها.
برای  شرکت  وضعیت  انداز  چشم  و  برنامه ها 

سال مایل آتی
برای  افزایش کیفیت  و  بیشرت  تولید  در  تالش    

همسویی با شعار سال و تأمنی اهداف آن. 
  پوشش بودجه تولید و فروش. 

داخلی  ساخت  عمق  با  خالء  عرضه کلیدهای    

بیشرت.
برنامه های  واجرای  پرسنلی  بهره وری  ارتقاء    

آموزشی. 
و  تولید  خط  نیازهای  تأمنی  در  ریزی  برنامه    
شناسائی راهکار در مشکالتی که در واردات ممکن 

است اتفاق افتد. 
  برنامه ریزی در تأمنی نیازهای وارداتی سال ۱۳9۱ 
و ۱۳92 با توجه به تشدید تحریم ها بمنظور امید به 

استمرار بلند مدت خط تولید
  شرکت در مناقصات این صنعت و حفظ و توسعه 

سهم بازار. 
R&D پیگریی فعالیتهای واحد  

و   GIS تکنولوژی  دارندگان  با  مذاکره  ادامه    
تالش در نهایی کردن قرارداد انتقال دانش فنی. 

  پیگریی وصول مطالبات و تأمنی منابع به منظور 
انجام تعهدات مایل. 

  در صورتی که نرخ ارز به مبلغ واقعی نزدیکرت گردد 
شرکت فرصت صادرات محصول را خواهد داشت.

تاریخچه و کلیات
توسعه صنعت برق و لزوم ایجاد شبکه های وسیع 
کلیدهای  تأمنی  ضرورت  کشور،  در  رسانی  برق 
واردات  آنجائیکه  از  می نمود.  توجیه  را  قدرت 
بی رویه انواع کلیدهای قدرت و لزوم تأمنی قطعات 
طرح  می کرد،  ایجاد  زیادی  مشکالت  آنها  یدکی 
ایجاد یک واحد تولیدی کلیدهای فشار متوسط و 

فشار قوی مورد توجه مسئولنی قرار گرفت.
مطالعات   ۱۳۵2 سال  از  ساتکاب  شرکت  بنابراین 
خود را جهت به اجرا در آوردن این طرح آغاز و 
فرانسه  آلستوم  شرکت  مشارکت  با   ۱۳۵۵ سال  در 
سویچ  پارس  شرکت  خصوصی  سهامداران  و 
تأسیس گردیدو شرکت به شماره ثبت ۱۷9۱ مورخ 
۱۳۷۱/۰۸/۱۷ در اداره ثبت شرکتهای استان زنجان 

به ثبت رسیده است.
اولنی جلسه مجمع عمومی مؤسسنی در خرداد ماه 
سال ۱۳۵۵ با تصویب اساسنامه شرکت و انتخاب 

اعضاء هیأت مدیره تشکیل گردید.
 

رییس هیأت مدیره شرکت نریوترانس )سهامی عام(           اکرب گزین           
نایب رییس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن )سهامی عام(   سید محمدعلی سید ابریشمی 

عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه )سهامی خاص(   هاشم مهدی پور         
عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری سهام عدالت )سهامی عام(    علریضا خجسته وهابزاده 
عضو هیأت مدیره  شرکت سرمایه گزاری برق و آب صبا )سهامی عام(      مهدی گرانمایه    

مدیرعامل خارج از عضو         ویل اله بیات   

برق درسال مورد گزارش  تولیدتجهیزات صنعت 
چندناحیه  از  تقاضا،  درتحقق  تردید  موازات  به 

باچالش جدی مواجه بود.
  تشدید محدودیتها در تأمنی تجهیزات وارداتی.

وارداتی،  اقالم  نقدی  خریدهای  ضرورت    
مشکالت انتقال پول به خارج از کشور و ریسک 

حواله های پویل.
  کاهش حجم مناقصات وزارت نریو که بدلیل 
وزارتخانه  این  معوقه  بدهی  و  بودجه  مشکل 

ارزیابی می گردد.
از مشرتیان، درکنار  دریافت مطالبات    مشکل 
ضرورت انجام تعهدات پرداختی به سیستم های 

بانکی و دولتی.
  در ابتدای سال و با پیش بینی احتمال تصویب 
تحریم در جامعه جهانی، شرکت در سفارش اقالم 
انحصاری از اروپا برای تأمنی نیاز دو ساله اقدام و 
توافقات الزم را بدست آورد و بر خالف انتظار 
و رویه جاری برای واردات عمده این سفارشات 
نمود که  توافق  اسنادی  اعتبار  طریق گشایش  از 
و  نیازهای سال ۱۳9۰  اول سفارشات که  بخش 
وارد  سال ۱۳9۰  پایان  تا  بود،  سال ۱۳9۱  اوایل 
شرکت گردید و نیازهای تا پایان سال 9۱ و اوایل 
اعتبار  تجارت گشایش  بانک  طریق  از  نیز   92
گردیده است. ویل بدلیل تحریم بانک تجارت، 
جایگزینی  برای  فروشنده  شرکت  با  مذاکرات 
بانک یا در بدترین حالت حواله از طریق صرافی 
خرید  در  دارید که  استحضار  می گردد.  دنبال 
نقدی و حواله پول از طریق صرافی ها، ارز مورد 
نیاز می باید از بازار آزاد خریداری گردد که حدود 
۴۵ درصد اختالف قیمت را شامل می شود و در 

افزایش قیمت تمام شده تأثری گذار می باشد.
فعالیت های  استمرار  اشاره،  مورد  اقدامات 
شرکت و تأمنی تجهیزات مورد نیاز صنعت برق 

را نوید می دهد.

سال  در  مربوط  صنعت  وضعیت  بر  مرور کلی 
مایل مورد گزارش و سال جاری

نماینده       سمت نام    

مجمع ساالنه شرکت پارس سویچ درحضور 9۳/۳ درصد سهام دار به ریاست جناب هوشنگ خان 
عمرانی و دبریی مهندس بیات مدیرعامل دانش پژوه شرکت برگزار شد. مجمع با تصویب صورتهای 

مایل و تقدیر و تشکر از زحمات تالشگران وتقسیم سود ۴۰۰ ریال به کار خود پایان داد.

پارس سویچ
با مهندس بیات مدیرعامل فرهیخته خود دست پر داشت.

صدیقه
 سرخوش لر
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 کلیات 
سرمایه  با  دریایی  خدمات  شرکت  سال ۱۳۴۷  در 
ده میلیون ریال منقسم به یک هزار سهم در تهران 
با مشارکت شرکت  ماه  از چند  بعد  و  تأسیس شد 
تایدواتر آمریکا به صورت ۵۱-۴9 شرکت سهامی عام 
خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه را تشکیل دادند 
سهامداران  و  مدیران  اسالمی  انقالب  از  پس  که 
خارجی شرکت از کشور خارج شدند. بعد از مدتی 
انقالب  شرکت تحت پوشش و نظارت دادستانی 
قرار گرفته و اداره امور آن طی سنوات ۱۳۵9 لغایت 
انقالب،  دادستانی  مستضعفان،  بنیاد  به   ۱۳۶۸
انقالب  شهید  بنیاد  و  ایران  نفت  ملی  شرکت 

اسالمی واگذار  گردید.
سپس در سال ۱۳۶۸ با توجه به واگذاری ۴9 درصد 
اسالمی  دولت جمهوری  به  آمریکا  تایدواتر  سهام 
به  مه ۱9۸۵  نامه مورخ ۴  بر مصالحه  بنا  ایران – 
مبلغ ۶۶9۰۰۰ دالر – هیأت دولت به موجب مصوبه 
 ۱۳۶۸ ماه  آبان   ۴ تاریخ  در  ۵۴۳9/ت/۵۴  شماره 
بنادر  به سازمان  یاد شده  به واگذاری سهام  اقدام 
پاره ای  وجود  دلیل  به  سپس  و  و کشتریانی کرد 
در  و  کشتریانی  بنادر  سازمان  مدیریتی  مشکالت 
تاریخ ۱۳۶9/۱2/۱۴، ۴۵ درصد سهام مصادره شده 
صندوق  نفع  به  بود،  شهید  بنیاد  درمالکیت  را که 
پس انداز کارکنان سازمان بنادر و کشتریانی خریداری 

نمود.
در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۷ براساس مجمع عمومی فوق 
شرکت  از  شرکت  نام  اساسنامه،  در  تغیری  با  العاده 

شرکت  به  خاورمیانه  تایدواتر  دریایی  خدمات 
تایدواتر خاورمیانه تغیری یافت.

مرکز اصلی شرکت در تهران – خیابان وزرا شماره 
۸۴ بوده و نواحی عملیاتی شرکت واقع در ناحیه 
)انزیل(،  گیالن  ناحیه  )بندرعباس(،  هرمزگان 
ناحیه خوزستان )بندر امام( و مازندران )امریآباد( 

می باشد.

فعالیت طبق اساسنامه
اساسنامه   ۳ ماده  طبق  شرکت  فعالیت  موضوع 
عبارت است از اجرای هرگونه خدمات کشتریانی از 

جمله افزایش )کاهش( در سرمایه در گردش.
الیروبی،  و  هیدروگرافی  عملیات  انجام  واحدها، 
تجسس و نجات، سالویج، غواصی، اطفا حریق در 
دریا، پیشگریی و مبارزه با آلودگی آب دریا و انجام 
یدک کشی،  امور  و  راهنمایی کشتی ها  عملیات 
سازه های  ساخت  عمرانی  و...  مشاوره  طراحی، 
دریایی، انجام امور سوخت و آب رسانی و تدارکاتی 
کلیه بنادر و آب های کشور و نیز حمل سوخت و 
آب برای جزایر، انجام هر گونه خدمات بندری از 
با  رابطه  در  مربوطه  خدمات  ارائه  و  تخلیه  جمله 
مکانیزه نمودن سیستم های تخلیه و بارگریی و حمل 
و نقل کاال، انجام هر گونه عملیات از جمله تأسیس 
تملک  و  خریداری  وابسته،  و  فرعی  شرکت های 
سهام شرکت های دیگر، حمل و نقل بنی المللی کاال 
و ترانزیت، مبادالت و ساخت و تعمری انواع کشتی 

و تجهیزات بندری و دریایی.

نام       سمت

رییس هیأت مدیره آقای محمد قافله باشی  
نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای محمد کاشانی   

عضو هیأت مدیره آقای علی اصغر بهرامیان    
عضو هیأت مدیره آقای یوسف الهی شکیب  
عضو هیأت مدیره آقای محمد ابراهیم محمد پورزرندی 

محمد کاشانی  )مدیرعامل( 
شرکت تایدواتر را به اعتبار 
جهانی رساند.

تاالر  در  ایران  واتر  تاید  شرکت  ساالنه  مجمع 
شیک و جمع و جور خود که به تازگی با همت و 
تالش بچه های تالشگر شرکت ساخته شده در 

حضور ۷۶ درصد سهامداران برگزارشد.
میانه  مدیران  از  یکی  توسط  مجمع  گزارش 
سمع  و  نشسته  سفید  پرده  بر  تصویر  با  شرکت 
و نظر سهامداران می رسید و حاصل عملکرد 
پیش  برابر سال  دو  و  بود  ساالنه شرکت عایل 
سود کسب کرده و هر سهمی ۴2۰ ریال سود داد 
و نشان داد که قدمی محکم بر آینده درخور شأن 
پایگاه جهانی خود به زمنی گذارده است. شرکت 
تایدواتر ایران یکی از پرکارترین ها و در جایگاه 
ردیف ۴۴ جهانی و در حسابها از صادق ترین ها 
می باشد  که  بازرس  و  حسابرس  شهادت  به 
در جایگاه  نظری ها  تنگ  و خم  پیچ  در  سالها 
از  محمدخان کاشانی که  آمدن  با  و  نبود  خود 
زیرو بم شرکت مطلع و یکی از بنیان گذاران آن 
است امسال خربی خوش شنیدم و دیدم روابط 
عمومی فعال که بیاد سعدی آن شاعر فهیم افتادم 

که  می فرمایند:
    چه باز آمدم کشور آسوده دیدم

پلنگان رها کرده خوی پلنگی   
مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام

قانون  اصالحیه   2۳2 ماده  مفاد  اجرای  در 
ماده ۴۵  و  ماه ۱۳۴۷  اسفند  مصوب  تجارت، 
قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره 
فعالیت و وضع عمومی شرکت برای دوره مایل 
مدارک  سوابق،  برپایه   ۱۳۸9/۱2/29 به  منتهی 
و اطالعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم 

می گردد.

 تاریخچه فعالیت شرکت

 خسرو
 امریحسینی
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محترم  سهامداران  حضور کلیه  احترام،  تقدیم  با 
به  منتهی  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  اولین  در 

۱۳9۰/۱2/29 را خیر مقدم عرض می نماییم.
در  که  دگرگونی هایی  و  تغییرات  به  توجه  با 
زمینه های مختلف در صنایع جهان در هر روزه و به 
طور مستمر حادث می گردد و این تحوالت دارای 
تأثیر شگرفی در گرایشها و نیازهای مشتریان گردیده 
بسیار  تهدیدات  با  شرکت ها  و  مؤسسات  است، 
گسترده ای جهت بقای خود مواجه شده اند. بازار 
رقابت ها سخت تر و زیرکانه تر شده است موفقیت 
در این بازار  زیرکی و هوشیاری همه سطوح سازمان 
و  حفظ  و  بقا  برای  سازمانها  می کند.  طلب  را 
ارتقا موقعیت خود در این دنیای پرتالطم تجارت 
می باید از استراتژی های متفاوتی استفاده نمایند و 
از روش ها و اصولی پیروی کنند که سازمان هایشان 

در ارائه خدمات رقابتی، هرچه بیشتر خالق، نوآور 
باشند.

شرکت بیمه آرمان با درک جایگاه خود مبتنی بر 
تجربه نیروهای انسانی و شناخت کافی از صنعت 
بیمه تالش نموده است که مشتریان محترم خود را به 
عنوان یک ذینفع مهم تلقی کرده و با طراحی جهت 
ارائه خدماتی متمایز و افزایش سطح تماس خود با 
بیمه گذار عالوه بر ایجاد رضایت، حس وفاداری را 

در ایشان تقویت نمایند.
شرکت بیمه آرمان با تکیه بر استراتژی های تدوین 
شده جهت حضور مؤثر و تعیین کننده در صنعت 
قالب شعب  در  را  خود  فروش  شبکه  بیمه کشور، 
از  تا  داد  خواهد  فعال گسترش  نمایندگی های  و 
این طریق به همراه کارکنانی کارا زمینه دستیابی به 
آرمانهای سازمان صنعت بیمه را مهیا سازد. مبنای 

ثروت آفرینی در اقتصاد امروز دانش آفرینی است و 
کارآفرینان از دانش و اطالعات ثروت می آفرینند. 
پیشگام شدن در صنعت و ایجاد مشتریانی وفادار 
بدون داشتن کارکنانی آگاه میسر نیست. با علم به 
این معنی شرکت بیمه آرمان حرکت گسترده ای را 
درخصوص آموزش کارکنان و نمایندگان خود آغاز 
ارائه  و  بیمه ای  متمایز  خدمات  ارائه  است.  کرده 
به  پرداخت خسارت  همانند  مناسب  سرویس های 
باعث  رسیدگی  زمان های  سریع، کاهش  و  موقع 

ارتقای سطح رضایت بیمه گزاران خواهد گردید.
امید است که با تقدیم گزارش عملکرد دوره مالی 
۱۳9۰ خدمت شما سهامداران محترم و کسب تأیید 
شما عزیزان، حرکت در این مسیر تعالی با انسجام 
و هماهنگی هر چه بیشتر هیأت مدیره و مدیرعامل، 
معاونین و مدیران و کارکنان به طور مستمر ادامه یابد.

اعتبار مویل الموحدین تعاونی رییس هیأت مدیره    آقای محمدرضا امری حسنخانی  
سرمایه گذاری بنی المللی ایرانیان نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل  آقای علی فتحعلی   

بانک تات )سهامی عام( عضو هیأت مدیره    آقای محمد علی بهزادان  
هواپیمایی ماهان )سهامی خاص( عضو هیأت مدیره    آقای رضا نمکشناس   

شرکت کیسون )سهامی خاص( عضو هیأت مدیره    آقای مسعود محمودزاده احمدی نژاد 

بیمه آرمان،یک تیم 
مدیریتی با سابقه 
درخشان برای دستیابی به 
افق روشن

حضور ۸۷/۳۱ سهامدار و وجود یک تیم مدیریتی 
مدیریتی  حوزه  در  دهه کار  دو  سابقه  کاربلد  که 
دارد که  آن  از  نشان  همگی  دارند  بانک  و  بیمه 
سهامداران با دیدی روشن به چشم اندازهای مثبت 
خان  علی  حضور  می نگرند.  شرکت  روی  پیش 
پیشینه  آن  با  شرکت  مدیرعامل  مقام  در  فتحعلی 
به  اشراف کاملی که  و  مدیریتی  در کار  درخشان 
حوزه بیمه و تنگناها و راهکردهای برون رفت از 
آرمان  بیمه  را می دهدکه  این  نوید  دارند خود  آن 
یک بیمه پیشرو در صنعت بیمه خواهد بود که سهم 

باالیی را در بازار این صنعت بدست خواهد آورد. 
حضور چشمگری صاحبان سهام و طننی صلوات پی 
در پی آنها در تأیید سخنان امیدوارکننده و روشن 
مهندس فتحعلی در مقام ریاست مجمع که جنابان 
و مهندس  ناظر  مقام  را در  بهزادان  و  محمودزاده 
بابازاده را در مقام منشی مجمع در کنار خود داشت 
سود  اعالم  می باشد.  نظریه  این  تأیید کننده  خود 
شرکت  ۱/۵ماه  فعالیت  دوره  یک  برای  ریایل   ۵۰
نشان داد که تیم مدیریت خوب کار خود را بلد است 
را  سودی  چننی  زمان  حداقل  این  در  توانسته  که 

نصیب سهامداران بکند .
متصور  آرمان  بیمه  برای  ما  را که  اندازی  چشم 
انداز بسیار مطلوب و مثبت در  هستیم یک چشم 
سایه مدیریت مدبر و کارکنان زحمتکش بیمه آرمان 

خواهد بود.
الزم می دانم به عنوان یک خربنگار اقتصادی از 
زحمات سرکار خانم ویسی مسئول روابط عمومی 
شرکت که ما را در تهیه این گزارش یاری رساندند 

کمال قدردانی و تشکر را داشته باشم.

مقدمه

 موضوع فعالیت:تاریخچه شرکت
مطابق با طرح اساسنامۀ شرکت بیمه آرمان )سهامی 

عام( موضوع فعالیت به  شرح ذیل می باشد: 
۱- انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته ای 
پروانه های  اساس  بر  زندگی   غیر  و  زندگی  بیمه 
جمهوری  مرکزی  بیمه  سوی  از  صادره  فعالیت 

اسالمی ایران.
2- تحصیل پوشش های بیمه های اتکایی از داخل 
یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره 

در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج.ا.ایران.
۳- قبول بیمه های اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی 
به  مشروط  مربوط،  مقررات  حدود  در  خارجی  یا 
رعایت ظرفیت نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه 

مرکزی ج.ا.ایران اعالم می نماید.
و  ذخایر  سرمایه،  محل  از  گذاری  سرمایه   -۴
ضوابط  چارچوب  در  قانونی  و  فنی  اندوخته های 

مصوب شورایعالی بیمه.

مؤسس  هیأت  محرتم  اعضای   ۱۳۸9 سال  در 
و  تجاری  موقعیت های  و  بازار کشور  بررسی  با 
لحاظ نمودن فعالیت های بیمه ای و منابع خود، 
تشکیل یک بنگاه اقتصادی کارآمد جهت انجام 
فعالیت های بیمه گری و تحت پوشش قرار دادن 
تحت  خدماتی  و  تجاری  تولیدی،  شرکت های 
پوشش هیأت مؤسس تصمیم گرفتند در راستای 
فعال  بر حضور  مبتنی  سیاست های کالن کشور 
بیمه، شرکت  بخش خصوصی درعرصه صنعت 
بیمه آرمان را تأسیس نمایند. شرکت بیمه آرمان 
بیمه مرکزی  از  نویسی  پذیره  از اخذ مجوز  پس 
ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار و رعایت 
تشریفات قانونی و فروش سهام خود در فرابورس 
مؤسسات  و  شرکت ها  ثبت  اداره  در  ایران، 

غریتجاری تهران ثبت گردید.

نماینده  نام     سمت    

مهدی 
خلج
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در سال ۱۳۴2 شرکت سایپا دیزل تحت نام شرکت 
متعلقات  و  خودرو  ساخت  منظور  به  ایران کاوه، 
ثبت  اداره  در   ۱۳۴۴ اردیبهشت   ۵ در  و  تأسیس 
شرکتها به شماره 9۸۶۳ جهت مونتاژ کامیون ماک 
خصوص  در  اقتصاد  وزارت  موافقت  با  و  ثبت 
ساالنه  ظرفیت  با  ساخت کامیون  تأسیس کارخانه 
۴۰۰ دستگاه کامیون شروع به فعالیت نمود. با انتقال 
کارخانه به محل فعلی خود در سال ۱۳۴۸ تولید به 
۱۰ دستگاه در روز بالغ گردید اما در سال ۱۳۵۶ تولید 
محصول ماک متوقف شد. در سال ۱۳۶2 قرارداد 
خرید کامیون ولوو بصورت C.K.D از کشور سوئد 
منعقد گردید. در سال ۱۳۷۱ طبق مصوبات مجمع 
به  خاص  سهامی  از  شرکت  العاده  فوق  عمومی 
سهامی عام تغیری و در سازمان بورس بهادار تهران 
پذیرفته شده و در سال ۱۳۷۳ برای اولنی بار تعداد 
به  هر سهم  قرار  از  از سهام شرکت  برگ  هزار  ده 
قیمت ۱2/۱9۶ ریال مورد معامله قرار گرفت. در سال 
۱۳۷۵ پروانه تأسیس استفاده از ظرفیت ساالنه ۸/۰۰۰ 
وزارت  سوی  از  تریلر  انواع  و   F۱2 ولوو دستگاه 

تولید کامیون  انتقال خط  با  دریافت گردید.  صنایع 
NL۱2 از شرکت زامیاد در سال ۱۳۷۷ شرکت بعنوان 
صادرکننده نمونه انتخاب گردید. در سال ۱۳۷9 با 
تولید محصول بادسان و عقد قرارداد همکاری با 
سازمان پایانه ها، پروانه بهره برداری ۱۰/۰۰۰ دستگاه 
از وزارت صنایع  انواع محصوالت در دو شیفت 
اخذ  توفیق  با  و معادن اخذ گردید. در سال ۱۳۸۰ 
 ،FH۱2 و تولید انبوه محصول ISO9۰۰۱ گواهینامه
شرکت بعنوان واحد نمونه صنعتی انتخاب گردید. 
شرکت  به   FM9 تولید  تکنولوژی   ۱۳۸۱ سال  در 
انتقال یافت. در سال ۱۳۸۳ با ایجاد سیستم رباتیک 
در  عمده  تغیریات  و  شرکت  در  بار  اولنی  برای 
زیست  استاندارد  دریافت  و  تولید  خطوط  ساختار 
شکسنت  به  موفق  شرکت   OHSAS محیطی 
در  انواع محصوالت  دستگاه  تولید۱۳/۵۴۰  رکورد 
سال گردید.در سال ۱۳۸۴ شرکت برای دومنی بار 
به عنوان واحد نمونه صنعتی انتخاب و همزمان با 
تولید محصوالت جدید FM۱2 ،FH۱۶ و میدالم 

2*۶، فروش کامیونهای چینی نیز آغاز گردید.
ایران  واگذاری شرکت  به  توجه  با  در سال ۱۳۸۶ 

کاوه به شرکت سایپا و تعدیل ظرفیت تولید )۴/۰۰۰ 
 ۶/۰۰۰ به  شرکت  نهائی  ظرفیت  تریلر(  دستگاه 
در سال ۱۳۸۷ شرکت سایپا  یافت.  تقلیل  دستگاه 
مؤسسه  از  فروش  از  اول خدمات پس  مقام  دیزل 
دوره   9 برای  ایران  استاندارد  و  بازرسی کیفیت 
میان  در  شرکت صادرکننده  دومنی  عنوان  و  پیاپی 
شرکتهای زیرمجموعه سازمان گسرتش و نوسازی را 
کسب نموده و بیش از ۸۰% از صادرات کل گروه 
خودروسازی سایپا را بخود اختصاص داده است. 
کسب عنوان صادرکننده نمونه کشور در سال ۱۳۸۷ 
جمهور  محرتم  ریاست  از  تقدیر  لوح  دریافت  و 
 ۱۳۸۷ سال  در  شرکت  مهم  دستاوردهای  از  نیز 
می باشد. در سال ۱۳۸۸ شرکت با راه اندازی خط 
تولید کامیونهای T۳۷۵ با نام ایرانی الربز و میدی 
باس F۳۳ در شرکت ایران کاوه گامی مطمئن در 
راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل باری و مسافری 
انتهای سال ۱۳9۰ شرکت با عبور  برداشته شد. در 
ثبت  به  موفق  فروش،  ریال  میلیارد  مرز ۱۰/۱۴۳  از 
رکورد بیشرتین مبلغ فروش از ابتدای فعالیت خود 

شده است.  

عضو غریموظف و رییس هیأت مدیره آقای نعمت الله پوستنی دوز   شرکت مهندسی و مشاور سازه گسرت سایپا  
عضو غریموظف و نایب رییس هیأت مدیره  آقای مریصالح سیدزاده اقدم     شرکت بازرگانی سایپا یدک   

عضو موظف هیأت مدیره و مدیرعامل آقای محمد شیخ االسالمی       شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(   
عضو موظف هیأت مدیره آقای آرش کوشا      مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا  

عضو غریموظف هیأت مدیره آقای ناصرآقا محمدی       شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار     

در حضور ۸۱/۶  دیزل  سایپا  ساالنه شرکت  مجمع 
دبیری  و  امیری  دکتر  ریاست  به  سهامدار  درصد 
جمله  از  دیزل  شد.سایپا  برگزار  کریمی  مهندس 
صنایعی است که حضورش در کشوری که بزرگترین 
بیش  به جنوبش  و شمال  می دارد  را  کویر جهان 
از هزاران کیلومتر فاصله داشته و تنها حمل و نقل 
نعمتی  وجودش  است  جاده  ترانسپورت  طریق  از 
بزرگ است. وجود مدیریتی چون مهندس محمد 
شیخ االسالمی و سایپا دیزل اعتبار است باور کنیم.

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
شرکت سایپا دیزل )سهامی عام( 

مجمع عمومی عادی اجرای مفاد ماده 2۳2 قانون 
پیوست  به   ۱۳۴۸ سال  اسفندماه  مصوب  تجارت 
دیزل  سایپا  مدیره  هیأت  عملکرد  از  چکیده ای 
 29 به  منتهی  مالی  سال  طی  در  )سهامی عام( 
اسفندماه ۱۳9۰، جهت مطالعه و ابالغ رهنمودهای 

الزم تقدیم آن مجمع محترم می گردد.

مهندس محمد شیخ االسالمی 
و سایپا دیزل اعتبار است 

باور کنیم

موضوع فعالیت شرکت طبق آخرین اساسنامه ثبت شده به شماره ۶/۷۴22 مورخ ۱۳۷۱/۴/2۴ اداره ثبت 
شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به شرح ذیل می باشد:

فلا- تولید و ساخت انواع خودرو و متعلقات و انجام امور صنفی مربوطه
ب – ایجاد و نگهداری انبار لوازم یدکی و سایر ملزومات وسائط نقلیه

ج- انجام هرگونه معامله ای که به نحوی از انحاء با وسایط نقلیه ارتباط دارد.
د - سرمایه گذاری یا مشارکت به صورتهای دیگر در هرگونه شرکت یا پروژه و فعالیت های دیگر

ه - همکاری و شرکت در هرگونه مشارکت سهامی یا انواع دیگر مؤسسات تجاری
و - انجام سایر اموری که مربوط به هریک از موضوعات فوق باشد. 

نام     سمت نماینده      

موضوع فعالیت

تاریخچه

 خسرو
 امریحسینی
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مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام
اطالعات مندرج در این گزارش که دراجرای ماده 
درباره  بهادار،  اوراق  بازار  قانون  اصالحیه   2۳2
عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تأکید بر 
ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت 
حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و 
واقعیت های  با  و هماهنگ  تهیه  اساسنامه شرکت 
تا  آینده  در  آنها  اثرات  و  است  شده  تهیه  موجود 
حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، 
به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه و هیچ 
موجب گمراهی  آن  از  آگاهی  عدم  موضوعی که 
استفاده کنندگان می شود از گزارش حذف نگردیده 

است.
پیام هیأت مدیره

سهامداران  تمام  از  می دانیم که  مناسب  را  زمان 
و  پیشنهادات  و  راهنماییها  با  همواره  ارجمند که 
به  در  را  مدیره  هیأت  خود،  ارزنده  حمایت های 
اهداف،  پیشبرد  تولید،  چرخهای  درآوردن  گردش 
طرح ها و برنامه های شرکت و اعتالی نام این واحد 
اقتصادی یاری و همراهی فرموده اند، سپاسگزاری 
همه  از  مدیره،  هیأت  همچنین  نماید.  قدردانی  و 
کارکنان ساعی و سخت کوش، انجمن اسالمی و 
با تالش و کوشش  شورای اسالمی کار شرکت که 
و  اهداف  تحقق  در  خود  بی دریغ  و  بی شائبه 
شده اند   واقع  مؤثر  مورد گزارش  سال  برنامه های 

کمال تشکر و امتنان را دارد.
در سال ۱۳9۰ علیرغم مشکالت و محدودیت های 
نسبتًا  شرکت  عملکرد  مجموع  در  متعدد،  محیطی 
مطلوب و مثبت بوده و تولیدات شرکت در سال 9۰ 
نسبت به سال قبل از آن معادل ۱۸% افزایش داشته 
است. بدون تردید پشتیبانی و ارائه خدمات تأمین 
نقدینگی و منابع مالی الزم، تأمین مواد و قطعات 
تولید با توجه به سیاست انقباضی و محدودیت های 
و  تالشها  پرتو  در  تحریم ها  از  ناشی  روزافزون 
در  همکاران  بی دریغ کلیه  و  بی وقفه  کوششهای 
واحدهای مختلف کارخانه و دفتر مرکزی در پیشبرد 

برنامه ها نقش مؤثر و تعیین کننده داشته است.
در سال 90 شرکت موفق به دریافت تندیس ها 

و لوح های تقدیر متعددی بشرح ذیل گردید.
-تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده. 

تولیدی  نمونه  واحد  تنها  عنوان  به  تقدیر  -لوح 
استاندارد در کشور در زمینه لوازم خانگی. 

لوازم  آزمایشگاه  المللی  بین  -دریافت گواهینامه 
خانگی برقی.

-دریافت گواهینامه استاندارد CE اروپا برای کلیه 
مدلهای محصول پنکه و پلوپز.

-تقدیرنامه در زمینه همکاری در راستای مدیریت 
انرژی.

-دریافت کارت بازرگانی با درجه طالیی.
-لوح تقدیر جایزه بهره وری در بخش اصلی و ویژه 

سومین جشنواره ملی و بهره وری.
نتیجه  شده  موفقیت های کسب  همه  شک  بدون 
تالشها، جدیت و پشتکار بی شائبه همکاران عزیر 
و رهنمودهای سهامداران محترم شرکت بوده است 
از  را  قدردانی خود  و  امتنان  مراتب  بدینوسیله  که 
همکاری های بعمل آمده ابراز داشته و از پروردگار 
یکتا برای همگان و شرکت توفیق بیشتر را مسئلت 

می نماید.
تاریخچه شرکت

صنعتی  شرکت  نام  با  ماه ۱۳۴۷  بهمن  در  شرکت 
به  ریال  میلیون   ۶۵ اولیه  سرمایه  با  توشیبا،  پارس 
منظور ساخت انواع وسایل برقی خانگی تأسیس 
گردیده و تحت شماره ۱29۳۴ در اداره ثبت شرکتها 
سال  ماه  اردیبهشت  در  رسیده.  ثبت  به  تهران  در 
در  و  تبدیل  به سهامی خاص  نوع شرکت   ،۱۳۵2
سال ۱۳۶۱ پس از واگذاری حقوق مالکانه شرکت 
توشیبای ژاپن، نام شرکت به صنعتی پارس خزر تغییر 

داده شد.
در بهمن ماه ۱۳۷۴ نوع شرکت از سهامی خاص 
هفتم  و  بیست  تاریخ  در  و  تبدیل  عام  سهامی  به 
اسفندماه همان سال، پس از احراز شرایط عضویت 
شمار  در  تهران،  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان 
شرکتهای پذیرفته شده در بورس پذیرفته شد و سهام 
آن با طبقه بندی در صنعت ماشین آالت و تجهیزات 

و با نماد لخزر مورد معامله قرار می گیرد.

رییس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری پارس توشه )سهامی عام(   هوشنگ دادوش 
مدیرعامل و عضوموظف هیأت مدیره شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا )سهامی خاص(  حسن همتی 

عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی پارس شید)سهامی خاص(    فرحمند پورعلی  
عضو موظف هیأت مدیره و معاون تأمنی و برنامه ریزی شرکت المپ پارس شهاب)سهامی عام(    عبدالمحمد فیاضی 

نایب رییس هیأت مدیره )موظف( و معاون مایل و اداری شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه)سهامی خاص(   قاسم زند  

مجمع ساالنه شرکت پارس خزر
در حضور 9۷ درصد سهام داران به ریاست جناب 
مهندس دادوش و دو ناظر جنابان ماهرو و عسکری 

آزاد و دبریی جناب آقای زند برگزار شد.
مجمع با تصویب صورتهای مایل و تقسیم سود و 
تقدیر و تشکر از تالشگران شرکت بکار خود پایان 

داد.

نماینده        سمت نام   

پارس خزر ستاره صنعت لوازم خانگی به مجمع ساالنه رسید

 خسرو
 امریحسینی
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مجمع ساالنه شرکت لوله و ماشنی سازی ایران در 
آقای  ریاست  به  سهامدار  درصد   ۶۸/۶۷ حضور 
و دبریی مهندس  دکرت نصراله محمد حسنی فالح 

مقصودی برگزار شد.
مجمع با تصویب صورتهای مایل و تقسیم سود۴2۰ 
ریایل و تقدیر و تشکر از زحمات تالشگران شرکت 
که  پرتوان  و  فرهیخته  عامل  مدیریت  بخصوص 
توانسته در این زمان پر فراز فرود شرکت را سر پا 
داشته و در پنجاه سالگی آنرا سربلند به میدان آورد.

شرکت  مدیرعامل  شنیدند که  همگان  پیش  روز  و 
گفت توانسته ایم بازار عراق را در چنگ خود گرییم 
و با استقرار سه پایگاه در عراق در شهرهای بصره، 
تحت  به خوبی  را  بازار  سلیمانیه  و کرکوک  بغداد 

پوشش خود قرار دهیم.
دوآورده  اتصاالت،  و  شریآالت  تولید  افزود  وی 

دیگری است که ما بدان عمل کرده ایم.
خارجی  سرمایه  جذب  با  هستیم که  برنامه  این  بر 
مهرعاملی  بودجه  بیافزائیم.  توسعه کاری  بر  بتوانیم 
بود که در شش ماهه اول سال گذشته رکورد زدیم. 
مدیرعامل شرکت دل خونی از عدم ثبات در قیمت 
او گفت روز پیش می باید  ارزش دالر می داشت 
هرچه  باشیم  داشته  حضور  ترکیه  در  منطقه ای  در 
و  پیدا کنیم  برابری  ارزش  نتوانستیم  حساب کردیم 

همگان می دانند نتیجه چه شد.
باید  با هند و چنی می داریم که  ما رقابت سختی 
این قیمت دالر  با  تکلیف روشن شود در حالیکه 
صادرات برای ما خوب است ویل نمی دانیم در 
آینده چه بر سر ما خواهد آمد. با اینکه خرید و فروش 
چمدانی است ویل ما ساعتی شش هزار مرتمکعب 
مصرف داریم. با افزون شدن قیمت انرژی می دانید 

چه بر سر ما آید؟!
به علت ۴۵ میلیارد بدهی دولت که زمان سررسید آن به 
دو سال می رسد مشکالتی، در سودآوری داشته ایم.

اوراق که گفته اند  فروش  اولنی  داریم  راه حل  دو 
اشکال شرعی دارد و این پرسش هست ۴۵ میلیارد 
نیست،  اشکال  این  داشته اند  نگاه  سال  دو  را  ما 

اوراق اشکال است!
البته  طلبمان که  بابت  زمنی  دادن  طرح  دومنی،  و 

راهگشا خواهید بود. 

اسرتاتژی شرکت
بر اساس مدل  و  به طور اصویل  اسرتاتژی شرکت 
به  آن  موقعیت  شناسایی  و  تدوین   SPACE
دارای گزینه های  است  شده  تعینی  رقابتی  عنوان 

اسرتاتژیک به شرح ذیل می باشد:
۱- توسعه محصوالت بر اساس نیاز داخلی.

2- شناسایی تولید بر اساس سفارش.
۳- توسعه بازار.

۴- کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری.
۵- توسعه صادرات.

۶- برون سپاری.
۷- ایجاد واحدهای مستقل.

برای  انداز وضعیت شرکت  و چشم  برنامه ها  میان 
سال مایل آتی.

- آماده نمودن شرایط جهت فروش بخشی یا کل 
زمنی کارخانه شماره ۱ )تپه سفید(

- اجرای مقدمات نقل و انتقال کارخانه تپه سفید 
به شمس آباد

- تکمیل خط ریخته گری شمس آباد و انتقال واحد 
شوفاژ و تولید اتصاالت سایز کوچک به خط جدید

- اقدام به مستقل نمودن خط ریخته گری شمس 
آباد و مشارکت با یک یا چند سرمایه گذار و اداره 

کارخانه فوق به صورت یک شرکت مستقل
وصول  رسیدن  نتیجه  به  جهت  پیگرییها  ادامه   -
مطالبات معوق شرکت از شرکتهای آب و فاضالب

- شروع به عقد قراردادهای فروش و نصب لوله 
از طریق فاینانس

و  مدیریت  هایی جهت  طرح  اجرای  و  مطالعه   -
بهبود راندمان مصرف انرژی )اعم از آب و برق و 
گاز( و همچننی بهبود راندمان و کاهش مصرف آب 
در شرکت با توجه به افزایش قابل توجه حامل های 
انرژی و احتمال افزایش مجدد آن در آینده نزدیک

مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت 
رقابتی آن در سال مایل 90

رقیب  فاقد  شرکت  نشکن  چدن  لوله  صنعت  در 
داخلی بوده و با راه اندازی شرکت هامون نایزه )که 
یکی از سهامداران آن لوله و ماشنی سازی می باشد( 
عملیات  و کلیه  یافته  افزایش  داخلی  تولید  ظرفیت 
هماهنگی کامل  با  شرکت  دو  فروش  و  بازاریابی 

انجام می گردد.
الزم به ذکر است توان تولید داخلی کشور 2۱۰.۰۰۰ 
بوده که  سال  در  لوله(  ۱۸۰۰ کیلومرت  )معادل  تن 
راه  صورت  در  و  نیست  داخلی  نیاز  پاسخگوی 
این  با کمبود  عمرانی، کشور  طرح های  اندازی 
نوع محصوالت روبرو خواهد بود. )نیاز داخلی بر 

اساس برنامه چهارم توسعه ۴2۰۰ کیلومرت می باشد(

طرح های توسعه و تکمیل سال 1391
طرح هاو پروژه های توسعه در سال 9۱ به شرح زیر 

می باشد:
۱- تکمیل واحد ریخته گری شوفاژ و اتصاالت در 

شمس آباد
 KVA ژنراتور 2- خرید و نصب یکدستگاه دیزل 

۷۵۰ جهت برق اضطراری واحد شمس آباد
۳- افزایش طول ماشنی لوله ریزی شماره 2

۴- پروژه استفاده از آهن اسفنجی بجای آهن قراضه
۵- تولید لوله ضد زلزله ۱2۰۰ و باالتر

چسب گرم  با  سازی  ماهیچه  دستگاه  تبدیل   -۶
)Cold Box( به روش چسب سرد )Hot Box(

برنامه های آینده شرکت
نریو جهت  وزارت  فاینانس  پروژ های  به  ورود   -۱

اجرای کامل خطوط لوله.
2- باال بردن سهم صادرات محصوالت با توجه به 
افزایش نرخ ارز و با صرفه تر شدن صادرات و باال 

رفنت قدرت رقابت شرکت.
زمنی کارخانه  از  بخشی  حداقل  نمودن  آماده   -۳
شماره ۱ )تپه سفید( برای فروش و استفاده از وجوه 
حاصله جهت نقل و انتقال کارخانه فوق به شمس 

آباد.

نصراله محمدحسنی فالح  رییس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری شریف   
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره علریضا مقصودی    صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز  

نایب رییس هیأت مدیره داداله قرینی    شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق  
عضو هیأت مدیره رضا بختیاری         شرکت سرمایه گذاری ملی ایران   
عضو هیأت مدیره منصور گرجی    صندوق بازنشستگی کشوری   

نیم قرن بودن در میدان سربلند حاصل مدیریت است

نام     سمت نماینده     

 خسرو
 امریحسینی
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وآرزوی  منان  خداوند  در گاه  به  وسپاس  حمد  با 
کلیه  به  مقدم  خری  وعرض  وسالمتی  توفیق 
سهامداران ومیهمانان محرتم،گزارش ذیل از نحوه 
عملکرد شرکت در سال مایل ۱۳9۰ تقدیم می گردد:

در جهان صنعتی امروز موفقیت مستمر و استوار هر 
افزایش کمی  به عواملی چون  پویا  شرکت فعال و 
مناسب  قیمت  وهمچننی  آن  تداوم  و  تولید  وکیفی 
همچون  مهمی  زیربنایی  عوامل  دارد، که  بستگی 
سازماندهی  و  آموزش  انسانی،  نریوی  ساختار 
اطالعات علمی و تکنولوژی روز، به هنگام بودن 
ماشنی آالت، مواد اولیه، خدمات نهایی و... نقش 
آنچه حائز اهمیت  دارند.اما  به عهده  را  آن  اصلی 
است این است که رسیدن به این مهم مسئولیت فرد، 
بخش یا افراد خاصی نیست بلکه مسئولیت مشرتک 
آحاد  باالخره  و  مسئوالن  مدیران،  تمامی کارکنان، 
جامعه است و اعتقاد ما برآن است که میتوان با علم 
از  و درک کامل  کافی، دقت کامل، سرعت عمل 
وضعیت حاکم بر جامعه و فرهنگ محیط با استفاده 
از کلیه امکانات و ابزارها به تمام اهداف ترسیم شده 
در برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت 
شرکت با بهره گریی ازروش بزرگان دین که همانا 

صداقت، تقوا، صرب و استقامت است دست یافت.
در  را  ما  امر که  مسئولنی  از  تشکر  ضمن  پایان  در 
امیدواریم  یاری کرده اند،  دشوار  و  شرایط سخت 
که گام کوچکی را در راه رسالت بزرگ خویش که 
همانا قطع وابستگی، رقابتی سالم و برتر و در نهایت 

کیفیت و بازار جهانی است برداشته باشیم.
که همگی بر این باورند که در قبال صنعت کاشی 
داشته  بعهده  سنگینی  مسئولیت  سرامیک کشور  و 
وبا اتکا به تکنولوژی برتر جهانی در زمره یکی از 
در  تولید کاشی  مدرنرتین کارخانجات  و  بزرگرتین 

کشور و خاور میانه هستند.
شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا)سهامی عام( 
و  گوناگون  اندازه های  در  را  خود  محصوالت 
باطرحهای مطلوب ومتنوع و مورد قبول و رضایت 
بازارهای خارجی  و  داخلی  بازارهای  در  مشرتیان 
با عزمی  از 2۵کشور جهان( عرضه نموده و  )بیش 
گام  مشرتیان  خواسته  تأمنی  راستای  در  راسخ 

برمی دارد.
شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا )سهامی عام( 
در طی دوران فعالیت دوازده ساله خود عالوه بر 
توجه به تولید محصوالت با کیفیت و زیبا، دستیابی 
نمودن  بهینه  و  صنعت کاشی  روز  فنی  دانش  به 
تجهیزات و دستگاههای خطوط تولید را همواره در 
اولویت کارها قرار داده است و افتخاراتی همچون 
دریافت گواهینامه   ISO 9000 دریافت گواهینامه
دریافت گواهینامه   ISO 14000 محیطی  زیست 
کیفیت بنی المللی جام طالیی فرانسه و نشان طالیی 
اسپانیا، دریافت گواهینامه استاندارد ملی محصول از 
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، کسب 
عنوان صادر کننده نمونه، کسب عنوان واحد نمونه 
صادراتی، ورود به بازار بورس، نشان طالئی کیفیت 
برتر از مؤسسه استاندارد ایران واولنی شرکت دریافت 
درصنعت کاشی   ISO 9001 - 2000 کننده: 
وسرامیک کشور،واحد تولید نمونه ملی در سال ۸۳ 
ودریافت لوح وتندیس تولید ملی از دست ریاست 
محرتم مجمع تشخیص مصلحت نظام وتنها واحد 
نمونه کیفی در سطح ملی در صنعت کاشی وسرامیک 
از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در سال ۸۴ 
مدیریت  شایستگی  طالئی  ستاره  نشان  ودریافت 
از سازمان جهانی بازاریابی در سال 2۰۰۵، تندیس 
وصادر کننده. ملی  تولید  نمونه  واحد  تقدیر  ولوح 

طی  در  سینا  وسرامیک  کاشی  صنایع  شرکت 
سالهای اخری بویژه در سالهای ۸۵ و ۸۶ مطالعات 
گسرتده ای را بر روی محصوالت مختلف جهت 
سهم  حفظ  برای  خود  تولیدی  ظرفیت  افزایش 
بازار آغاز نموده که در نهایت در سال ۸۶ شرکت 
تصمیم گرفت تا بر روی محصوالت سایز بزرگ، 
محصوالت  وسایر  بهداشتی  چینی  محصوالت 
تکمیلی کاشی وگرانیت از جمله حاشیه یا باند، تک 
گل وقرنیز سرمایه گذاری نماید که این موارد را در 
برنامه میان مدت خود پیش بینی ومجوز های اولیه 

اجرای آنها را از سازمان صنایع ومعادن.
بنیاد پس از جلسات متعدد توجیهی، فنی واقتصادی 
در یافت نمود که طرح راه اندازی خط کاشی سایز 
بزرگ به بهره برداری رسیده است و توسعه خطوط 
چینی بهداشتی و پخت سوم در دست اجرا می باشد.
پخت  )محصوالت  حاشیه  روی  گذاری  سرمایه 
سوم( در اواسط نیمه دوم سال ۸۶ شروع ودر بهار 
۸۷ بهره برداری از آن آغاز گردیده است بطوریکه در 
سال 9۰ با توجه به ظرفیت 2۵ هزار مرت مربعی تولید 

آن در حدود 92 هزار مرتمر بع تولید داشته است.
مجموعه خانواده شرکت صنایع کاشی و سرامیک 
باور است که  و  این عقیده  بر  سینا )سهامی عام( 
افزایش  ضمن  توسعه  و  بهبود  برنامه های  اجرای 
)اجرای  جدید  واحدهای  احداث  تولید،  ظرفیت 
افزایش  استمرار وبهبود کیفیت،  طرحهای توسعه(، 
تنوع محصوالت، تدوین و اجرای برنامه اسرتاتژیک 
شرکت و تمرکز فعالیت اصلی شرکت در زمینه تولید 
مهمرتین  از  سرامیک  و  محصوالت کاشی  انواع 
عواملی هستند که ضمن بقاوتداوم فعالیتهای شرکت 
در بازار رقابت جهانی هم در حال تشدید می باشد.

رییس و عضو غری موظف هیأت مدیره شخص حقیقی    علی قیامتیون     
نائب رییس و عضو غری موظف هیأت مدیره شخص حقیقی             نظام الدین اشرفی زاده 

عضو غریموظف هیأت مدیره شرکت کارخانه چینی ایران   عباس خلیلی      
عضوغری موظف هیأت مدیره بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی   یحیی مالمری چگینی  

مدیر عامل و عضو موظف هیأت مدیره شرکت گسرتش پایاصنعت سینا    رضا عزیزیان        

شرکت صنایع کاشی و 
سرامیک سینا خوش 

درخشید

مجمع ساالنه شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا در حضور بیش از ۶۰ درصد 
سهام دار به ریاست جناب عسکری و دو ناظر جنابان قوی دل و آقا حسنی با دبریی 
جناب   آقای سامانی برگزار شد مجمع با تصویب صورتهای مایل و تقدیر و تشکر 

از زحمات تالشگران شرکت بکار خود پایان داد.

شرکت در سال ۱۳۶۷ بنام شرکت کاشی ساوه و با 
تأسیس و تحت  شخصیت حقوقی سهامی خاص 
ثبت  اداره  در  شماره ۷29۵۷ مورخ ۱۰/۱۳/ ۱۳۶۷ 
شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. 
براساس تصمیمات متخذه در مجمع عمومی فوق 
عام  سهامی  به  شرکت   ۱۳۷۷/۴/2۷ مورخ  العاده 
اوراق  بورس  در   ۱۳۷۸/۷/۱۸ تاریخ  در  و  تبدیل 
بهادار تهران پذیرفته شده است. بموجب صورتجلسه 
نام  مورخ ۱۳۷۷/۶/۱۸  العاده  فوق  عمومی  مجمع 

ساوه  سرامیک  و  صنایع کاشی  شرکت  به  شرکت 
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  باستناد  متعاقباً  و 
العاده مورخ ۱۳۷9/۱/2۴ به شرکت صنایع کاشی و 
سرامیک سینا تغیری یافته است. از تاریخ ۱۳۸۸/۴/۱۵ 
شرکت تحت پوشش شرکت هلدینگ گسرتش پایا 
صنعت سینا )سهامی خاص( قرار گرفته است. مرکز 
اصلی شرکت در تهران و کارخانه آن در ساوه شهر 

صنعتی کاوه واقع است.

کلیاتی درباره شرکت:

نماینده      سمت نام    

پیام هیأت مدیره

 خسرو
 امریحسینی
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پارس شهاب  نوشتیم المپ  بود که  پیش  سال  در 
برای سال مایل آینده کمر را محکم بسته وشاهد آن 
عملکرد تیم کاری شرکت بود که نشان داد همواره 

یک قدم پیش از زمان است.
مهندس هوشنگ  ریاست جناب  به  مجمع ساالنه 
دادوش مرد سرد وگرم چشیده، مدیری مدبر که علم 
و تجربه را در هم آمیخته و دو ناظر جنابان عسکری 
آزاد و میهن دوست با دبریی استاد سلطان محمدی 
از 9۰ درصد سهامدار برگزار شد.  در حضور بیش 
مجمع با تصویب صورتهای مایل بکار خود پایان 

داد. 
مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام

شرکت المپ پارس شهاب )سهامی عام(
در اجرای مفاد ماده 2۳2 اصالحیه قانون تجارت، 
بازار  قانون   ۴۵ ماده  و  ماه ۱۳۴۷  اسفند  مصوب 
و  فعالیت  درباره  بدینوسیله گزارش  بهادار  اوراق 
به  منتهی  مایل  دوره  برای  شرکت  عمومی  وضع 
اطالعات  و  مدارک  سوابق،  برپایه   ۱۳9۰/۱2/29

موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. 
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای ساالنه 
ارائه  اطالعات  بر  مبتنی  مجمع،  به  مدیره  هیأت 
را  اطالعاتی  و  بوده  مایل  صورت  های  در  شده 
درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت 

مدیره فراهم می آورد. 
اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات 
ارائه  بر  تأکید  با  می باشد،  شرکت  عمومی  ووضع 
جهت  در  و  مدیره  هیأت  عملکرد  نتایج  منصفانه 
قانونی  مقررات  با  انطباق  و  شرکت  منافع  حفظ 
این  ارائه گردیده است.  و  تهیه  اساسنامه شرکت  و 
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 ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم 
استفاده کنندگان  موجب گمراهی  آن  از  آگاهی 
تاریخ  در  و  نگردیده  حذف  از گزارش  می شود 

۱۳9۱/۳/2۵ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

محیط کسب و کار 
برپایه تصویب نامه هیأت دولت، توزیع المپ های 
رشته ای بیش از ۴۰ وات، از ابتدای سال ۱۳9۳ در 
شرکت  ترتیب  بدین  می باشد  ممنوع  داخل کشور 
سبد  از  را  محصول  رده  این  تا  دارد  وقت  ماه   2۰
محصوالت قابل توزیع خود در داخل کشور خارج 
سازد خوشبختانه با جهت گریی ها و اسرتاتژی های 
رده  این  سهم  سال گذشته،  چند  در  شده  پیاده 
به   ۸۵ سال  در   %۵۰ از  شرکت  سبد  در  محصول 

۱۷% در سال 9۰ کاهش یافته است)پیش بینی ۱۳9۱ 
حذف  وجود  این  با  ویل  می باشد(   %۱۰ میزان  به 
المپ رشته ای، چالش های بزرگی را پیش روی 
این شرکت، که بزرگرتین تولید کننده این محصول، 
داده  قرار  می باشد  در کشور  زیاد  ساخت  با سطح 
است. گذر از این چالش پیش بیش از هر چیز نیاز به 
سرمایه گذار در کسب و کار و عمق بخشیدن به تولید 
تأمنی  دارد که  پربازده  یا  و  نوین  محصوالت  رده 
نقدینگی برای سرمایه گذاری عامل کلیدی موفقیت 

در آن می باشد.
و   T۱۰ فلورسنت  المپ  برای  تقاضا  روند کاهش 
 EPL به دلیل جایگزینی با المپ هایی چون T۸
و CFL شدت بیشرتی پیدا نموده، هر چند یکی 
از تولید کنندگان این محصول در سال مورد گزارش 
تولید و عرضه خود را متوقف نمود، ویل با این وجود 
روند کاهش تقاضا برای این المپ ضرورت سرمایه 
اندازه های  با  نوین که  محصوالت  روی  گذاری 
این  می توانند جایگزین  بیشرت  زیبایی  تر،  کوچک 

المپ شوند را بیش از پیش نموده است.
در سال مورد گزارش، به دلیل گران شدن نهاده های 
 )Rear Earth( اولیه کمیاب  مواد  مانند  تولید 
که در المپ کم مصرف کاربرد دارند، قیمت های 
با  نمود.  پیدا  افزایش چشمگری  این المپ  جهانی 
ویژگی های  دلیل  به  المپ،  این  برای  تقاضا  این 
بوده  افزایش  به  رو  همچنان  محصول،  این  مثبت 
است. اسرتاتژی شرکت، برای افزایش درجه ساخت 
 Gas( این محصول به وسیله تولید واحد روشنده
این  با شدت بیشرتی پیگریی گردید. در   )Tube
صنایع  اداره  تصویب  به  و  تهیه  تولید  طرح  راستا 
استان و وزارت صنعت و معدن و تجارت رسیده 
است و اینک در مرحله دریافت تسهیالت از محل 
طرح های آمایش صنعتی در بانک صنعت و معدن 

می باشد.
ساخت  درجه  توجه،  قابل  تولید  ظرفیت  وجود 
المپ های  تولید  در  گسرتده  تجربیات  و  باال 
شدن  و کوچک  سویی،  از  رشته ای  و  فلورسنت 
اندازه بازار داخلی این محصوالت از سوی دیگر، 
صادرات  اسرتاتژی  شرکت  که  گردیده  موجب 
و  انتخاب  را  منطقه  به کشورهای  این محصوالت 
پیگریی نماید. در این راستا بسرتسازی های الزم از 
سال قبل انجام گردید، در سال مورد گزارش تعداد 
2/۶ میلیون عدد المپ رشته ای و ۵۶۱ هزار عدد 
افزایش  برنامه  است.  شده  فلورسنت صادر  المپ 
از  یکی  سال 9۱  برای  محصول  دو  این  صادرات 
رهیافت ها برای جربان روند کاهشی تقاضای المپ 
فلورسنت و از رده خارج شدن المپ رشته ای از 

اول سال 9۳ می باشد.
افزایش تقاضای المپ LED، شیب تندی در سال 
این  فزاینده  ادامه  بینی  پیش  و  داشته  مورد گزارش 
روند از فرصت ها و چالش های پیش روی شرکت 
می باشد. از سویی بهرت شدن ویژگی های فنی این 
المپ )کیفیت نور، عمر، بازده( بهبود چشمگری پیدا 
کرده، از سوی دیگر روند کاهش قیمت جهانی این 
المپ موجب گردیده که این محصول مرحله معرفی 
در چرخه عمر خود را با شتابی بسیار، در بازده ای 
کوتاه طی نماید و وارد مرحله رشد فزآینده تقاضا 
گردد. بدلیل تنگناهای نقدینگی و محدودیت های 
برای  خود  اهداف  و  برنامه  در  شرکت  ها،  تحریم 
آن  محصوالت  سبد  در  المپ  این  سهم  افزایش 
چنان که باید موفق نبوده است. از این رو در برنامه ها 
و بودجه سال ۱۳9۱ هدف گذاری و پیش بینی های 
الزم برای اولویت بخشیدن در تأمنی منابع الزم برای 

دستیابی به این هدف صورت گرفته است.
افزون  روز  افزایش  ارز،  نرخ  ناگهانی  افزایش 
تحریم ها و به ویژه افزایش تنگناهای پرپیچ و خم 
تسهیالت  دریافت  و  اخذ  فرایند  شدن  طوالنی  و 
برای  بازدارنده های عمده  و  از چالش ها  بانکی، 
دستیابی به اهداف در سال مورد گزارش بوده است.
به  روشنایی  به صنعت  واردین  تازه  فزاینده  یورش 
عرضه کنندگان  به گونه ای که  بی سابقه،  صورت 
در  )برند(  نمانام   ۵۰ حدود  از  مصرف  المپ کم 
یا  یافته،  افزایش  نمانام   ۱۰۰ از  بیش  به   ۸9 سال 
تأسیس  پروانه  گنجایش  مجموع  رسیدن  اینکه 
ادارات صنایع،  وسیله  به  شده  LED صادر  تولید 
افزون بر حدود ۴/۵ میلیارد عدد دیود گسیل کننده 
المپ  عدد  میلیون   2۰۰ بر  افزون  تقریباً  نور)که 
LED می شود( از پدیده های بی سابقه ای است 
که موجب بروز چالش های غریمعمول در صنعت 
روشنایی کشور می باشد. کیفیت باال، یکنواختی در 
کیفیت، تضمنی محصوالت و در یک جمله خلق 
ارزش برای مشرتیان که از جمله مهم ترین عوامل 
است،از  )برندسازی(  سازی  نمانام  و  توجه  برای 
این  به  پاسخگویی  برای  است که  اقداماتی  جمله 
است.  شده  به کار گرفته  شرکت  سوی  از  چالش 
زیرا با تجربه ای که مصرف کنندگان در استفاده از 
المپ های بی کیفیت به دست آورده انداسرتاتژی 
شرکت همچنان پایبندی به تولید و عرضه کاالی با 
همچنان  به گونه ای که  بوده،  استاندارد  و  کیفیت 
المپ پارس در نزد بیشرت مصرف کنندگان انتخاب 
نخست بوده و نمانام شرکت سرمایه ارزنده ای است 
که می تواند نقش مؤثری برای پاسخ گویی به این 

چالش ایفانماید.   

شرکت صنعتی پارس خزر رییس هیأت مدیره  آقای هوشنگ دادوش  
شرکت سرمایه گذاری پارس توشه نائب رئیس   آقای محسن عسگری آزاد 

شرکت شهاب توشه مدیرعامل و عضو         آقای بهمن دژاکام  
شرکت شهاب شیشه عضو هیأت مدیره          آقای مسعود پورسلطان محمدی 

شرکت بازرگانی پارس شید عضو هیأت مدیره  آقای کامبیز نصریی ابریشم چی  

شرکت المپ پارس شهاب 
یک قدم به پیش

نماینده نام      سمت   

 خسرو
 امریحسینی
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مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام
در اجرای مفاد ماده 2۳2 اصالحیه قانون تجارت، 
بازار  قانون   ۴۵ ماده  و  ماه ۱۳۴۷  اسفند  مصوب 
و  فعالیت  درباره  بدینوسیله گزارش  بهادار  اوراق 
به  منتهی  مایل  دوره  برای  شرکت  عمومی  وضع 
اطالعات  و  مدارک  سوابق،  برپایه   ۱۳9۰/۱2/29

موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. 
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای ساالنه 
ارائه  اطالعات  بر  مبتنی  مجمع،  به  مدیره  هیأت 
را  اطالعاتی  و  بوده  مایل  صورت  های  در  شده 
درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت 

مدیره فراهم می آورد. 
اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات 
ارائه  بر  تأکید  با  می باشد،  شرکت  عمومی  ووضع 
جهت  در  و  مدیره  هیأت  عملکرد  نتایج  منصفانه 
قانونی  مقررات  با  انطباق  و  شرکت  منافع  حفظ 
این  ارائه گردیده است.  و  تهیه  اساسنامه شرکت  و 
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 ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم 
استفاده کنندگان  موجب گمراهی  آن  از  آگاهی 
تاریخ  در  و  نگردیده  حذف  از گزارش  می شود 

۱۳9۱/2/۱۴ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

رییس هیأت مدیره غریموظف      شرکت کربن ایران )سهامی عام(      حجت الله محمدیان پور 
نایب رییس هیأت مدیره شرکت گسرتش تجارت هامون)سهامی خاص(   غریموظف    محمود شریزاد دولت  

عضو هیأت مدیره غریموظف   سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی )سهامی خاص(   رضا عموزاد خلیلی  
عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری هامون کیش )سهامی خاص(  غریموظف   نیما مومنی زاده  

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع پرتوشیمی )سهامی عام(    بالل اسکندری   موظف  

شرکت صنایع الستیکی سهند
با مهندس بالل اسکندری خنده 
به چهره سهام دار نشاند.

در  سهند  الستیکی  صنایع  شرکت  ساالنه  مجمع 
جناب  ریاست  به  سهام دار   ۷۴/۵۰درصد  حضور 
و  عدیل  جنابان  ناظر  دو  و  شمس نظری  مهندس 
خاکپور با دبریی جناب مهندس اسکندری برگزار شد.

مجمع با تصویب صورتهای مایل و تقدیر و تشکر از 
خدمات مهندس بالل اسکندری که خنده به چهره 

سهامدار آورده بکار خود پایان داد.

با استعانت از خداوند سبحان، فرآیند پرشتاب و توام 
با تحول اقتصادی جهان، توجه و شناخت دقیق از 
شرایط و اقتضائات پریامون را برای ماندن در عرصه 
رقابت و حذف نشدن از گردونه فعالیت و تولید را 
ضروری می نماید. و ماندگار کسانی هستند که ضمن 
شناخت شرایط، محدودیت ها و قابلیت های خود، 
با بررسی و مطالعه الزم عناصر پریامون به شناخت 
شناسایی  و  قوت ها  تهدیدها،  شرایط،  از  مطلوبی 
به  اتکا  با  تا  یابند.  دست  رو  پیش  فرصت های 
این شناخت، برنامه ریزی و تدبری مناسبی را برای 
مواجه با شرایط اتخاذ کند از این رو شرکت صنایع 
الستیکی سهند علریغم فراز و نشیب و مشکالت 
و موانع در سال ۱۳9۰ به ویژه کسادی کسب و کار و 
افت فروش محصوالت در بازار عمده فروشی به 
ویژه تسمه نقاله الستیکی و به دنبال عدم اعطای 
تأمنی  در  بانکی کشور  سیستم  طرف  از  اعتبارات 
و  در گردش  سرمایه  جهت  نیاز  مورد  نقدینگی 
)در  دو  پروژه سهند  در  توجه  قابل  سرمایه گذاری 
جهت تسریع در بهره برداری آن( و خرید خط کلندر 
ادامه  دوم(  قسط  به  )مربوط  تکمیلی  تجهیزات  و 
این وضعیت را بغرنج و غریممکن می ساخت اما با 
همت و سخت کوشی کارکنان زحمت کش و خرد 
قدمت  پشتوانه  و  مدیره  هیأت  و همگرایی  جمعی 
و  پتانسیل  دارای  این شرکت که همچنان  ساله   ۵۰
قابلیت های فراوان در حوزه صنعت الستیک کشور 
در خود انباشته دارد و با وجود داشنت رقبای قدر در 
بازار عمده فروشی و سرازیر شدن انواع محصوالت 
ویژه  به  نامتعادل خارجی  قیمت های  با  نامرغوب 
فنی  دانش  بر  تکیه  و  راسخ  عزمی  با  دور  آسیای 
به کیفیت محصوالت  بخشیدن  ارتقا  ها،  داشته  و 
تولیدی، بهره گریی از ظرفیت ماشنی آالت، حضور 
فروش  نمایندگی  ایجاد  بازار،  تفکرات  در کانون 
در سراسر کشور و پیگریی رئوس طرح ها و توسعه 
خود موجبات تحقق و رسیدن به بخش عمده ای از 
اهداف و برنامه های از پیش تعینی و تعریف شده در 

سال مایل مورد گزارش دست یافت.

با نگاهی به روند رو به رشد شرکت صنایع الستیکی 
سهند در یک سال گذشته با به کار گریی روش ها 
می دهد  نشان  ساز  نهادینه  سیاست های  اعمال  و 
که وضعیت تولید، فروش محصوالت قیمت تمام 
شده کاال، کاهش هزینه ها و به تبع آن  سود نسبتًا 
قابل قبول بالغ  بر 2۳/۰۰۰ میلیون ریال )هر سهم ۳۳2 
ریال( نائل آمده است که بدین ترتیب تأثری بسزایی 
در باالبردن  قیمت سهام شرکت صنایع الستیکی 
سهند در سال ۱۳9۰ ایفا نموده است که تمامی این 
نتایج )جمع بندی فعالیت و عملکرد منتهی به سال 
۱۳9۰( و تا حدودی مطلوب با همراهی، همدیل و 
همکاری هیأت مدیره، کارکنان و نهادهای داخلی 

شرکت محقق گردیده است.
که امیدواریم در سال ۱۳9۱ نیز با بهره گریی از: 

محصوالت  عرضه  و  دو  سهند  اندازی  راه  فلا- 
جدید به بازار به صورت انبوه.

 ب- متنوع سازی محصوالت با بکارگریی بهینه 
منابع داخل شرکت و ظرفیت ماشنی آالت موجود

ج- فرایند نوآوری شرکت )تکنولوژی ماشنی آالت، 
تغیریات مورد نیاز رویه ها(.

د- تغیری شیوه فروش و حضور در کانون تفکرات 
بازار و گسرتش  بازار و حضور در کانون تفکرات 

نمایندگیهای فروش سراسر کشور.
جهت  در  محصوالت  مستمر کیفیت  بهبود   – ه 

افزایش رضایتمندی مشرتیان.
و – تسریع در تکمیل طرحها و برنامه های در دست 
انتقال  ویژه  به  تولید  و توسعه خطوط جدید  اقدام 

قطعی به اشتهارد.
به  بتوانیم  قوت ها  و  فرصت ها  از  استفاده  با  تا 
دست  آتی  مایل  سال  برای  مهم تر  دستآوردهای 
یابیم که این نیازمند به همراهی سهامداران محرتم 
و حمایت های بی دریغ مدیریت محرتم که همواره 
مشمول حال این شرکت بوده و خواهد بود کماکان 
این  در  بیشرت  چه  هر  موفقیت  و  بالندگی  شاهد 
باشیم   اشتهارد  اقدام  مجموعه و کارخانه در دست 

که دور از دسرتس نیست.

 پیام هیأت مدیره

نام        نماینده      سمت

مهران
 امریحسینی
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جایگاه شرکت در صنعت
جوشکاری  محصوالت  تولید  صنعت  در  شرکت 
فعالیت می کند. تولیدات شرکت با توجه به داشنت 
پایه های علمی آن در کلیه پروژه های نفت و گاز و 
پرتوشیمی، آب رسانی، اتصال لوله های گاز، پروژه 
از  استفاده  و  غریه  و  ، گازی  آبی  برق  تولید  های 
محصوالت شرکت در کارخانجات صنعتی بزرگ 
اراک،  سازی  ماشنی  آذرآب،  صنایع  شرکت  مانند 
صنایع که  سایر  و  تاشا  دمافنی،  پرتوشیمی کاویان، 
براساس پایه های علمی بنا نهاده اند از محصوالت 

این شرکت استفاده نمایند.  
گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

از عوامل احتمایل ریسک و مخاطراتی که ممکن 
تاثری  فعالیت شرکت  مختلف  های  در حوزه  است 

گذار باشد می توان به شرح زیر نام برد:
ریسک نوسانات نرخ ارز

با توجه به نوسانات زیاد نرخ ارز در سنوات گذشته 

و به دلیل تعدد خریدهای مواد اولیه و ماشنی آالت 
شرکت از خارج از کشور این شرکت همیشه نوسانات 
بر  تاثری گذار  عوامل  از  یکی  عنوان  به  را  ارز  نرخ 
قیمت تمام شده محصوالت خود در نظر گرفته است.

یا  و  المللی  بنی  عوامل  به  مربوط  ریسک 
تغیریات مقررات دولتی

یکی دیگر از ریسکهای تاثری گذار بر روند فعالیت 
المللی در رابطه  آما تحریمهای بن  شرکت صنعتی 
با خرید مواد اولیه می باشد، که این موضوع باعث 
به  شرکت  در گردش  سرمایه  اعظم  بخش  گردیده 
صورت مواد اولیه در شرکت نگهداری شود تا این 
شرکت بتواند در زمانهای تحریم به فعالیت عادی 

خود ادامه دهد.
اقدامات انجام شده درخصوص تکالیف مجمع

با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در خصوص موارد 
مطرح شده در مجمع عمومی صاحبان سهام هیچگونه 

تکلیفی در این خصوص مطرح نگردیده است.

رئیس هیات مدیره    - آقای اکرب علیزاده راد  
رئیس هیات مدیره نایب    بنیاد سرور  آقای رضا علیزاده راد  
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری تدبری   آقای پیمان شریفی  
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری ملی ایران  آقای ابوالفضل متنی  
عضو هیات مدیره خدماتی و مهندسی پرسپولیس  آقای علریضا آمیغ  

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

قانون  اصالحیه   2۳2 ماده  مفاد  اجرای  در 
ماده ۴۵  و  ماه ۱۳۴۷  اسفند  تجارت، مصوب 
گزارش  بدینوسیله  بهادار  اوراق  بازار  قانون 
برای  شرکت  عمومی  وضع  و  فعالیت  درباره 
دوره مایل منتهی به ۱۳9۰/۱2/29 برپایه سوابق ، 
مدارک و اطالعات موجود تهیه و به شرح ذیل 

تقدیم می گردد. 
از گزارشهای  یکی  عنوان  به  حاضر  گزارش 
بر  مبتنی  مجمع،  به  مدیره  هیات  ساالنه 
اطالعات ارائه شده در صورت های مایل بوده 
و اطالعاتی را درخصوص وضع عمومی شرکت 

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

۱۳9۱/۰۳/۰۱ به تائید هیات مدیره رسیده است.

رغم  علی  سایل که گذشت  در  سهامداران گرامی 
محدودیتهای تهیه مواد اولیه از منابع خارجی ناشی 
امکان گشایش  عدم  و  المللی  بنی  تحریمهای  از 
عدم  بانکی،  سیستم  طریق  از  ارز  انتقال  و  اعتبار 
تعدادی  توسط  ایران  مقصد  به  اولیه  مواد  فروش 
از فروشندگان خارجی، افزایش نرخ ارز و محدود 
و  لوازم  و  قطعات  و  اولیه  مواد  تهیه  منابع  بودن 
برای  سفارش  ثبت  مراحل  طوالنی  آالت،  ماشنی 
واردات، شرکت توانست با همت مدیریت و کارکنان 
دست  مصوب  بودجه  طبق  شده  تعینی  اهداف  به 

پیش  بودجه  تحقق  موازات  به  اینکه  ضمن  یابد. 
بینی شده اقدامات وبرنامه ریزی های انجام شده 
از  جهت نوسازی ماشنی آالت جدید، اخذ مجوز 
شهرداری منطقه ۱2 جهت ساخت و ساز در زمنی 
مجاور برای تکمیل طرح توسعه و پرداخت عوارض 
مربوطه ادامه یافت و در این راستا می توانبه سایر 
اقدامات از جمله اخذ مجوز از وزارت صنایع جهت 
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، عقد قرارداد 
وام با بانک مسکن جهت اخذ تسهیالت خرید مواد 

اولیه و سرمایه در گردش اشاره کرد.

 پیام هیأت مدیره

را  جاری  درسال  شرکت  های  برنامه  مهمرتین 
می توان به شرح زیر برشمرد:

و  تولید  زمینه  در  شرکت  جایگاه  ارتقای  و  حفظ 
فروش محصوالت در بازارهای داخلی و خارجی 
و تالش در جهت تحقق بودجه 9۱ و افزایش مستمر 

سطح رضایت مشرتیان
افزایش  و  آالت  ماین  ظرفیت  از  استفاده  حداکثر 

بهره وری انرژی و راه اندازی ماشنی آالت جدید
انجام عملیات ساختمانی در زمنی مجاور

سرمایه شرکت
سرمایه شرکت در بدوتاسیس مبلغ دو میلیون یکصد 
طی  که  بوده  محدود(  مسئولیت  )با  ریال  هزار 
تعداد  )شامل  ریال  میلیارد  مبلغ 2۴۰  به  مرحله   2۵
 ۱/۰۰۰ سهم  هر  اسمی  ارزش  به  سهم،   2۴۰/۰۰۰/۰۰۰

ریال( در تاریخ ۱۳۸9/۳/۱۱ افزایش یافته است.

نام      نماینده     سمت

آقای علیزاده یك زبان خوش دارد و ادبیات گفتاریش با عمل كاریش یكی است و چون حرف از دل براید 
بر دل نشیند مرد زحمت كشی است و دیل چون دریا دارد غم را می شناسد در نوشتاری اش آوردیم كه 
سهام داری برای 2۵۰ ریال سود مورد نیازش از طالقان آمده بود و آقای علیزاده به پهنای صورتش اشك می 
ریخت و می گفت در برابر گردن كشان و سودجویان چون سد سكندریست كه مشكل از آن گذر كنند. آقای 
علیزاده صنعت را خوب می شناسد و موسسه آما از پرقنداق با پول متولد نشده بلكه كار كرده و كارآفرین شده 
پس او را تحسنی می كنند كه زبان و دلش یكی است . مجمع ساالنه در تاالر شیك شركت آما به ریاست 
خودش و دبریی مدیرعامل شركت برگزار شد جناب علیزاده با زبان خودش و ساده گویی بسیاری از دردهای 
صنعت را به مستمع خود منتقل كرد و طننی صلوات پی در پی وكفهای ممتد حاضرین پاسخ مثبت به این 

كارافرین مخلص بود.   

علیزاده و آما 
الزم ملزوم هم دیگر 

 خسرو
 امریحسینی
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مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام 
تربیز   – ایران  تراكتورسازی  آهنگری  شركت 

)سهامی عام( )شرکت سهامی عام(
در اجرای مفاد ماده 2۳2 اصالحیه قانون تجارت، 
بازار  قانون   ۴۵ ماده  و  ماه ۱۳۴۷  اسفند  مصوب 
و  فعالیت  درباره  بدینوسیله گزارش  بهادار  اوراق 
به  منتهی  مایل  دوره  برای  شرکت  عمومی  وضع 
اطالعات  و  مدارک   ، سوابق  برپایه   ۱۳۸9/۱2/29

موجود تهیه تقدیم می گردد. 
در  شده  ارائه  اطالعات  بر  مبتنی  حاضر  گزارش 
صورت های مایل بوده و اطالعاتی را درخصوص 
وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره ارایه 

می کند. 
اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات 
ارائه  بر  با تاکید  ووضع عمومی شرکت می باشد، 
جهت  در  و  مدیره  هیات  عملکرد  نتایج  منصفانه 
قانونی  مقررات  با  انطباق  و  شرکت  منافع  حفظ 
این  ارائه گردیده است.  و  تهیه  اساسنامه شرکت  و 
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 ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم 
استفاده کنندگان  موجب گمراهی  آن  از  آگاهی 
تاریخ  در  و  نگردیده  حذف  از گزارش  شود  می 

۱۳9۱/۳/۳۱ به تائید هیات مدیره رسیده است.
اهداف  به  دستیابی  میزان  و  شركت  عملكرد 

تعینی شده
تولید قطعات آهنگری

براساس   ۱۳9۰ سال  در  آهنگری  قطعات  تولید 
از مشرتیان و قراردادهای  سفارش های اخذ شده 
فی مابنی و براساس مشخصات فنی و كیفی مبتنی بر 
المللی صنعت آهنگری صورت  استانداردهای بنی 

گرفته است.
میزان تولید شركت در سال ۱۳9۰ تقریبا 92% از برنامه 
مصوب را تحقق بخشیده و در مقایسه با میزان تولید 
سال قبل و بدلیل مشكالت كارگری پیش آمده از نظر 

وزنی تقریبا یازده و نیم درصد كاهش داشته است.
مشخصات كلی شركت

ایران )سهامی عام(  تراكتورسازی  شركت آهنگری 
در تاریخ ۱۳۶۶/9/2۳ تاسیس شد.

شماره آخرین پروانه بهره برداری ۵۱۰۵۷۴
آدرس كارخانه 

تربیز- كیلومرت ۵ جاده مراغه 
موضوع شركت طبق اساسنامه

خرید، واردات مواد اولیه و تولید و فروش و صادرات 
انواع  ساخت  و  طراحی  آهنگری،  قطعات  انواع 
قالب ها و ابزارهای مخصوص و تجهیزات صنعتی 
مورد نیاز صنایع آهنگری كشور و فروش و صادرات 
آنها و انجام هرگونه عملیات و عقد هرگونه قرارداد 
و  حقیقی  اشخاص  با  شركت  موضوع  به  مربوط 
حقوقی داخلی و خارجی از كشور و انجام هرگونه 
و  صنعتی  قطعات  ماشنی كاری  و  مونتاژ  عملیات 
خودروئی غریصنعتی و فوالدریزی و ذوب و چدن 

ریزی و نورد و فروش و صادرات آنها
سرمایه شركت 

سرمایه شركت در بدو تاسیس مبلغ یك میلیون ریال 
)شامل تعداد ۱۰۰۰ سهم ، به ارزش اسمی هر سهم 
 ۶۴۰۰۰ مبلغ  به  مرحله  چند  طی  و  بوده  ریال   ۱۰۰۰
میلیون ریال )شامل تعداد ۶۴ میلیون سهم، به ارزش 
اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال( در پایان سال مایل منتهی 

به ۱۳9۱/۱2/29 افزایش یافته است.    
شركت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معامالت و قیمت سهام
شركت در تاریخ ۱۳۷۶/۴/۱۷ در بورس اوراق بهادار 
با نماد خاهن درج شده و  تهران در گروه خودرو 
سهام آن برای اولنی بار در تاریخ ۱۳۷۶/۴/2۵ مورد 

معامله قرار گرفته است.
جایگاه شركت در صنعت

با توجه به اینكه سهم كل بازار داخلی با احتساب 
تولید كننده  های  شركت  اسمی  تولید  درصد   ۶۰
در  با  و  بوده  تن   ۸۸۰۰۰ حدودا  آهنگری  قطعات 
هر  برای  ریال   2۳۸۶۰ قیمت  میانگنی  نظر گرفنت 
كیلوگرم قطعه آهنگری تولیدی لذا كل بازار داخلی 
با  شد كه  خواهد  ریال  میلیارد   29۷9/۷ حدودا 
احتساب ۴۷۵/۳ میلیارد ریال سهم شركت آهنگری 
از  درصد  در حدود ۱۶  ایران چیزی  تراكتورسازی 
كل بازار داخلی در پایان سال ۱۳9۰ توسط شركت 
آهنگری تراكتورسازی ایران تامنی گردیده است. كه 
در مقایسه با سال ۱۳۸9 كه ۱2/۵ درصد از سهم بازار 
را تامنی نموده بود، ۵/۳ درصد افزایش داشته است.

تغیریات در وضعیت نقدینگی :
منابع اصلی تامنی نقدینگی : وصول از مشرتیان 

بابت فروش محصول
هزینه  و  اولیه  مواد  خرید  عمده:  نقدی  مصارف 

های جاری شركت
با توجه به فعالیت های مدیریتی و اهتمام مدیریت 
به وصول بموقع طلب های سازمان وضعیت نقدی 
چشمگریی  طور  به  سال ۱۳۸۸  به  نسبت  سازمان 

بهبود یافته است.
سیاستهای تامنی مایل و اعتباری

اخذ  برای  و تالش  نمودن وصول مطالبات  فعالرت 
باالترین  با  امكان  صورت  در  بانكی  تسهیالت 
سیاست های تامنی مایل و اعتباری شركت می باشد.

تغیریات در سرمایه در گردش
بعلت مشكل در تامنی نقدینگی و عدم بازپرداخت 
 ۱۳۸۷ سال  به  نسبت  مالیاتی  و  بانكی  بدهیهای 

كاهش داشته است.
اطالعات تعهدات مایل آتی شركت

از جمله تعهدات مایل آتی شركت می توان به بدهی 
های مالیاتی ، بیمه كاركنان و سود سهام پرداختنی و 
بازپرداخت تسهیالت مایل دریافت شده از بانكها 
اشاره نمودكه ارقام مربوطه در ترازنامه و یادداشت 

های همراه افشا گردیده است.
محیط حقوقی شركت

مهمرتین قواننی حاكم بر فعالیت شركت عبارتند از :
قانون تجارت

قانون كار و امور اجتماعی
ضوابط و آئنی نامه های اجرایی سازمان بورس و 

اوراق بهادار
اساسنامه شركت 

رئیس هیات مدیره شخصیت حقیقی      محمدرضا باویلی تربیزی 
نایب رئیس هیات مدیره شخصیت حقیقی     عبدالمجید قندریز  

عضو هیات مدیره حسن نوروزی       شخصیت حقوقی از طرف شركت نورد اریان فوالد 
عضو موظف هیات مدیره شخصیت حقوقی     پدرام باویلی تربیزی  

عضو هیات مدیره و مدیرعامل شخصیت حقوقی از طرف شركت پوالد قطعه   جالل حریت انگیز  

نام      نماینده       سمت

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت آهنگری تراكتورسازی ایران با حضور 71/5 سهامدار در مورخ 
91/4/20 و با ریاست مهندس باویلی تربیزی و دبریی مهندس جالل حریت انگیز كه مدیرعاملی 
شركت را عهده دار می باشد و پاسخگویی به سواالت و ابهامات موجود در گزارش ارائه شده از 
طرف هیات مدیره به سهامداران بود برگزار گردید. مجمع با تصویب صورتهای مایل و تقدیر و 
تشكر از مدیران موفق شركت و كاركنان زحمتكش شركت آهنگری تراكتورسازی به كار خود پایان 

داد.

باویلی تبریزی مرد سازنده است باورش بداریم  خسرو
 امریحسینی
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اسرتاتژی های شرکت:
اسرتاتژی  شرکت براساس موارد زیر دنبال می گردد.

افزایش مستمر بهره وری و افزایش تولید با امکانات 
موجود.

مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به 
اهداف تعینی شده و دستاوردهای مهم در سال 

مایل مورد گزارش:
در سال مورد گزارش شرکت موفق گردید طبق برنامه 
بودجه تجدید نظر شده، تولید را پوشش داده و مبلغ 

فروش سود خود را بیش از آن پوشش دهد.
برای  شرکت  وضعیت  انداز  چشم  و  برنامه ها 

سال مایل آتی:
-پوشش برنامه بودجه تولید و فروش.

-عرضه محصوالت.
-طرح توسعه واحدهای متانول دوم و یوتیلیتی.

-ارتقاء بهره وری پرسنلی واجرائ برنامه های آموزشی
و  تولید  خط  نیازهای  تأمنی  در  ریزی  -برنامه 
شناسائی راهکار در مشکالتی که بعضا در واردات 

قطعات و کاتالیست ممکن است اتفاق افتد.
-برنامه ریزی در تأمنی نیازهای وارداتی سال ۱۳9۰ 
با توجه به احتمال تشدید تحریم ها  و حتی ۱۳9۱ 

به منظور امید به استمرار بلند مدت خط تولید
-شرکت در مناقصات این صنعت و حفظ و توسعه 

سهم بازار
-پیگریی فعالیتهای واحد R&D با امید به موفقیت 

بیشرت در معرفی محصوالت در بازار
و  احداث  دست  در  پروژه های  انجام  -پیشربد 

بهره وری کامل از آنان
ریسکهای عمده شرکت:

ریسکهای عمده پیش روی شرکت عبارتند از:
هدفمند کردن  طرح  اجراء  تأثری  بودن  نامشخص 

یارانه ها در قیمت تمام شده.
تاریخچه و کلیات:

شرکت پرتوشیمی خارگ به صورت شرکت سهامی 
پرتوشیمی  صنایع  ملی  شرکت  به  وابسته  و  خاص 
اداره  در   ۱۳۴۶/۴/۸ مورخ   ۱۱۵۶9 شماره  تحت 

ثبت  به  تهران  صنعتی  مالکیت  و  شرکت ها  ثبت 
رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۷۵/۶/2۱ به شرکت 
در   ۱۳۷۷/۱۰/2۶ تاریخ  در  و  تبدیل  عام  سهامی 

بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.
مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه آن در جزیره 

خارگ واقع است.

موضوع شرکت:
طبق ماده 2 اساسنامه شرکت به شرح زیر می باشد:

کارخانجات  بهره برداری  و  اندازی  راه  احداث 
صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش و صدور 
انواع مختلف محصوالت پرتوشیمی مانند گوگرد، 
بوتان، پروپان، پنتان و مواد نفتی سنگنی تر، متانول 
نوع  یا هر  یا خطی  نفتی  و هر نوع مواد حلقوی 
ماده شیمیایی مشابه، بهره برداری کارخانه )تولیدات 
گوگرد، پروپان، بوتان، پنتان( با ظرفیت اسمی ۴۳۰ 
آغاز گردید.   ۱۳۴۸ سال  آبان  ابتدای  از  تن  هزار 
سال  از  اول خارگ  متانول  اجرائی طرح  عملیات 
۱۳۷۳ توسط شرکت مدیریت توسعه صنایع پرتوشیمی 
بعنوان مجری طرح آغاز و در تاریخ ۱۳۷۸/۱2/۱۵ 
سال  در  محصول  تن  هزار   ۶۶۰ اسمی  ظرفیت  با 
است. رسیده  بهره برداری  به  شیفت کاری  دو  در 

مدت شرکت: 
از تاریخ تصویب اساسنامه به مدت نامحدود.

تابعیت و مرکز اصلی شرکت:
اصلی شرکت  مرکز  و  است  ایرانی  تابعیت شرکت 

تهران است.
سرمایه و ترکیب سهامداران:

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 9۰۰میلیون ریال 
اسمی  ارزش  به  سهم،  9۰۰هزار  تعداد  )شامل  بود 
هر سهم ۱۰۰۰ ریال( بوده که طی چند مرحله به مبلغ 
۱/۰۰۰ میلیارد ریال )شامل تعداد ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ سهم  به 
ارزش اسمی هر سهم ۱/۰۰۰ ریال( در پایان سال مایل 

منتهی به 29 اسفند ۱۳9۰ می باشد.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
ریسک نوسانات نرخ بهره

با توجه به این که شرکت جهت کارهای جاری از 
وام استفاده نمی کند لذا نگرانی خاصی پیش بینی 

نمی گردد.
ریسک کیفیت محصوالت

رعایت  به  بودن شرکت  مقید  بدلیل  رابطه  این  در 
نگرانی  این صنعت،  در  المللی  بنی  استانداردهای 

خاصی وجود نخواهد داشت.
ریسک نوسانات نرخ ارز

هر نوع تغیریات در نرخ ارز مستقیما در مبلغ درآمد 
فروش محصوالت صادراتی شرکت اثر گذار خواهد 

بود.
ریسک قیمت نهاده های تولید

افزایش  باعث  می تواند  اولیه  مواد  هزینه  افزایش 
قیمت تمام شده محصول و کاهش سودآوری شرکت 

گردد.
ریسک کاهش قیمت محصول

شرکت،  تولیدی  محصوالت  نرخ های  کاهش 
مستقیما بر سودآوری شرکت تأثری گذار خواهد بود.

ریسک مربوط به عوامل بنی المللی و یا تغیری 
مقررات دولتی

با  ارتباط  در  المللی  بنی  احتمایل  تغیریات  هرگونه 
تغیری مقررات دولتی و سایر  یا  حمل محصوالت، 
و  صادرات  تولید-  بر  بینی  پیش  قابل  غری  موارد 

سودآوری شرکت تأثری مستقیم خواهد گذاشت.
ریسک تجاری 

داخل  در  تولید  توان  به  توجه  با  فعلی،  در شرایط 
ریسک  بازار جهانی مصرف،  و  از کشور  و خارج 

تجاری قابل مالحظه ای وجود ندارد.
اقبال مشرتیان به محصوالت جایگزین 
در شرایط امروز قابل پیش بینی نمی باشد.

ریسک نقدینگی 
در حال حاضر با توجه به شرایط نقدینگی شرکت، 

ریسک نقدینگی وجود ندارد

رییس هیأت مدیره )غریموظف( آقای علریضا علی احمدی      شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، کارکنان صنعت نفت    
نایب رییس هیأت مدیره )غریموظف( آقای فرشاد حیدری   شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پرتوشیمی تأمنی  

عضو هیأت مدیره)غریموظف( آقای محمد حسن پیوندی      صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت 
عضو هیأت مدیره )غریموظف( آقای محمد علی یزدان جو  شرکت سرمایه گذاری تأمنی اجتماعی   
عضو هیأت مدیره )غریموظف( آقای سید عبدالحمید ثمره هاشمی  شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری      

محسن شاهین مدیرعامل
پتروشیمی خارگ نشان داد 

که می تواند.

خروجی های  در  خارگ  پرتوشیمی  حادثه  وقتی 
خرب نشست کمرت کسی باور می داشت که این نام در 
این مکان به زودی ها بتواند به پا خیزد ویل آنانکه 
مدیریت شرکت را می شناختند بخوبی می دانستند 
میدان کار را او سرفرازانه در می نوردد و ما امسال 
آن دیدیم که توقع آن از مدیریت شركت می رفت و 
مدیرعامل فرهیخته شرکت پرتوشیمی خارگ نشان 

داد که می تواند.

سمت نام      نماینده       

 خسرو
 امریحسینی
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اسرتاتژی های شرکت:
اسرتاتژی  شرکت براساس موارد زیر دنبال می گردد.

افزایش مستمر بهره وری و افزایش تولید با امکانات 
موجود.

مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به 
اهداف تعینی شده و دستاوردهای مهم در سال 

مایل مورد گزارش:
در سال مورد گزارش شرکت موفق گردید طبق برنامه 
بودجه تجدید نظر شده، تولید را پوشش داده و مبلغ 

فروش سود خود را بیش از آن پوشش دهد.
برای  شرکت  وضعیت  انداز  چشم  و  برنامه ها 

سال مایل آتی:
-پوشش برنامه بودجه تولید و فروش.

-عرضه محصوالت.
-طرح توسعه واحدهای متانول دوم و یوتیلیتی.

-ارتقاء بهره وری پرسنلی واجرائ برنامه های آموزشی
و  تولید  خط  نیازهای  تأمنی  در  ریزی  -برنامه 
شناسائی راهکار در مشکالتی که بعضا در واردات 

قطعات و کاتالیست ممکن است اتفاق افتد.
-برنامه ریزی در تأمنی نیازهای وارداتی سال ۱۳9۰ 
با توجه به احتمال تشدید تحریم ها  و حتی ۱۳9۱ 

به منظور امید به استمرار بلند مدت خط تولید
-شرکت در مناقصات این صنعت و حفظ و توسعه 

سهم بازار
-پیگریی فعالیتهای واحد R&D با امید به موفقیت 

بیشرت در معرفی محصوالت در بازار
و  احداث  دست  در  پروژه های  انجام  -پیشربد 

بهره وری کامل از آنان
ریسکهای عمده شرکت:

ریسکهای عمده پیش روی شرکت عبارتند از:
هدفمند کردن  طرح  اجراء  تأثری  بودن  نامشخص 

یارانه ها در قیمت تمام شده.
تاریخچه و کلیات:

شرکت پرتوشیمی خارگ به صورت شرکت سهامی 
پرتوشیمی  صنایع  ملی  شرکت  به  وابسته  و  خاص 
اداره  در   ۱۳۴۶/۴/۸ مورخ   ۱۱۵۶9 شماره  تحت 

ثبت  به  تهران  صنعتی  مالکیت  و  شرکت ها  ثبت 
رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۷۵/۶/2۱ به شرکت 
در   ۱۳۷۷/۱۰/2۶ تاریخ  در  و  تبدیل  عام  سهامی 

بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.
مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه آن در جزیره 

خارگ واقع است.

موضوع شرکت:
طبق ماده 2 اساسنامه شرکت به شرح زیر می باشد:

کارخانجات  بهره برداری  و  اندازی  راه  احداث 
صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش و صدور 
انواع مختلف محصوالت پرتوشیمی مانند گوگرد، 
بوتان، پروپان، پنتان و مواد نفتی سنگنی تر، متانول 
نوع  یا هر  یا خطی  نفتی  و هر نوع مواد حلقوی 
ماده شیمیایی مشابه، بهره برداری کارخانه )تولیدات 
گوگرد، پروپان، بوتان، پنتان( با ظرفیت اسمی ۴۳۰ 
آغاز گردید.   ۱۳۴۸ سال  آبان  ابتدای  از  تن  هزار 
سال  از  اول خارگ  متانول  اجرائی طرح  عملیات 
۱۳۷۳ توسط شرکت مدیریت توسعه صنایع پرتوشیمی 
بعنوان مجری طرح آغاز و در تاریخ ۱۳۷۸/۱2/۱۵ 
سال  در  محصول  تن  هزار   ۶۶۰ اسمی  ظرفیت  با 
است. رسیده  بهره برداری  به  شیفت کاری  دو  در 

مدت شرکت: 
از تاریخ تصویب اساسنامه به مدت نامحدود.

تابعیت و مرکز اصلی شرکت:
اصلی شرکت  مرکز  و  است  ایرانی  تابعیت شرکت 

تهران است.
سرمایه و ترکیب سهامداران:

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 9۰۰میلیون ریال 
اسمی  ارزش  به  سهم،  9۰۰هزار  تعداد  )شامل  بود 
هر سهم ۱۰۰۰ ریال( بوده که طی چند مرحله به مبلغ 
۱/۰۰۰ میلیارد ریال )شامل تعداد ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ سهم  به 
ارزش اسمی هر سهم ۱/۰۰۰ ریال( در پایان سال مایل 

منتهی به 29 اسفند ۱۳9۰ می باشد.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
ریسک نوسانات نرخ بهره

با توجه به این که شرکت جهت کارهای جاری از 
وام استفاده نمی کند لذا نگرانی خاصی پیش بینی 

نمی گردد.
ریسک کیفیت محصوالت

رعایت  به  بودن شرکت  مقید  بدلیل  رابطه  این  در 
نگرانی  این صنعت،  در  المللی  بنی  استانداردهای 

خاصی وجود نخواهد داشت.
ریسک نوسانات نرخ ارز

هر نوع تغیریات در نرخ ارز مستقیما در مبلغ درآمد 
فروش محصوالت صادراتی شرکت اثر گذار خواهد 

بود.
ریسک قیمت نهاده های تولید

افزایش  باعث  می تواند  اولیه  مواد  هزینه  افزایش 
قیمت تمام شده محصول و کاهش سودآوری شرکت 

گردد.
ریسک کاهش قیمت محصول

شرکت،  تولیدی  محصوالت  نرخ های  کاهش 
مستقیما بر سودآوری شرکت تأثری گذار خواهد بود.

ریسک مربوط به عوامل بنی المللی و یا تغیری 
مقررات دولتی

با  ارتباط  در  المللی  بنی  احتمایل  تغیریات  هرگونه 
تغیری مقررات دولتی و سایر  یا  حمل محصوالت، 
و  صادرات  تولید-  بر  بینی  پیش  قابل  غری  موارد 

سودآوری شرکت تأثری مستقیم خواهد گذاشت.
ریسک تجاری 

داخل  در  تولید  توان  به  توجه  با  فعلی،  در شرایط 
ریسک  بازار جهانی مصرف،  و  از کشور  و خارج 

تجاری قابل مالحظه ای وجود ندارد.
اقبال مشرتیان به محصوالت جایگزین 
در شرایط امروز قابل پیش بینی نمی باشد.

ریسک نقدینگی 
در حال حاضر با توجه به شرایط نقدینگی شرکت، 

ریسک نقدینگی وجود ندارد

رییس هیأت مدیره )غریموظف( آقای علریضا علی احمدی      شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، کارکنان صنعت نفت    
نایب رییس هیأت مدیره )غریموظف( آقای فرشاد حیدری   شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پرتوشیمی تأمنی  

عضو هیأت مدیره)غریموظف( آقای محمد حسن پیوندی      صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت 
عضو هیأت مدیره )غریموظف( آقای محمد علی یزدان جو  شرکت سرمایه گذاری تأمنی اجتماعی   
عضو هیأت مدیره )غریموظف( آقای سید عبدالحمید ثمره هاشمی  شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری      

محسن شاهین مدیرعامل
پتروشیمی خارگ نشان داد 

که می تواند.

خروجی های  در  خارگ  پرتوشیمی  حادثه  وقتی 
خرب نشست کمرت کسی باور می داشت که این نام در 
این مکان به زودی ها بتواند به پا خیزد ویل آنانکه 
مدیریت شرکت را می شناختند بخوبی می دانستند 
میدان کار را او سرفرازانه در می نوردد و ما امسال 
آن دیدیم که توقع آن از مدیریت شركت می رفت و 
مدیرعامل فرهیخته شرکت پرتوشیمی خارگ نشان 

داد که می تواند.

سمت نام      نماینده       

 خسرو
 امریحسینی

اقتــصـاد و بیمه32
1391 مـرداد ماه 



   مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه آسیا با حضور 
اکثریت سهامداران، مدیر عامل، اعضای هیأت 
مدیره و نمایندگان دولت )وزارت امور اقتصادی 
و دارایی(، بیمه مرکزی جمهوی اسالمی ایران، 
سازمان بورس و سازمان حسابرسی روز پنج شنبه 

1391/4/8 برگزار شد.
روابط عمومی بیمه آسیا با اشاره به ارائه گزارش 
فتحعلیها،  حاج  عباس  دکرت  توسط  مدیره  هیأت 
مدیر عامل بیمه آسیا اعالم کرد: بیمه آسیا در سال 
بیمه  حق  تحقق  و  رشد  درصد  با ۵۱/۵۱   ۱۳9۰
بازار  ریایل، ۱۱/۶ درصد  میلیارد  هزار  تولیدی ۱۰ 

بیمه کشور را در اختیار دارد.
نسبت  می افزاید:  آسیا  بیمه  عامل  مدیر  گزارش 
خسارت بیمه آسیا در سال ۱۳9۰ با ۷ درصد کاهش 
خسارت  و  درصد   ۵9 به  سال ۱۳۸9  به  نسبت 
میلیارد  هزار   ۶ به  درصد   ۳۱/۶ معادل  پرداختی 
ریال رسیده است. این در حایل است که ضریب 
خسارت شرکت نیز با 2 درصد کاهش نسبت به سال 

۱۳۸9 به ۷2 درصد رسیده است.
بنا بر این گزارش، در سال ۱۳9۰، ۱۵/۱ درصد کل  

بیمه نامه های صادر شده در صنعت بیمه کشور در 
بیمه آسیا صادر شده است که با رشد ۱۰/۴ درصدی 

نسبت به سال ۱۳۸9 همراه بوده است.
براساس مصوبات مجمع و با توجه به پیش بینی 
سود 2۳۰ ریایل برای هر سهم، مقرر گردید مبلغ ۳۳ 
ریال سود به ازای هر سهم بنی سهامداران تقسیم 

شود.
و  دولت  نماینده  مجمع،  تصمیمات  طبق  همچننی 
شرکت های ستاره عمران زمنی، پارس پلیکان فریوزه، 
پویا فراز کیش و تعاونی معنی آتیه خواهان به عنوان 
اعضای هیأت مدیره، انتخاب و سازمان حسابرسی به 
عنوان حسابرس و بازرس قانونی و همچننی روزنامه 
اطالعات به عنوان روزنامه کثریاالنتشار بیمه آسیا تعینی 

گردید. 

   کوششی دیگر درراستای افزایش رضایتمندی 
مشرتیان

دومنی مرحله طرح کوشش، از تاریخ ۳۰ خرداد ماه 
۱۳9۱ آغاز می گردد. به منظور ارزش افرینی بیشرت 
از  برای مشرتیان گرامی، دومنی مرحله ی کوشش 
تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳9۱ آغاز گردیده و تا ۳۰ تریماه 
۱۳9۱ ادامه خواهد داشت. در این مرحله از طرح، 
اداره های  پشتیبانی  با  تات  بانک  شعب  تمامی 
آخرین  عرضه ی  و  معرفی  بر  عالوه  مرکزی 
عرصه ی  نوین  و  جدید  خدمات  و  محصوالت 
بانکداری،  با رویکردی جدیدتر در جهت افزایش 
نیازهای  ساخنت  برآورده  و  مشرتیان  رضایتمندی 

آنان، گام  برخواهند برداشت.

   بانک مرکزی رسمًا اعالم کرد
ادغام بانک تات با دو مؤسسه مایل و اعتباری 

صالحنی و آتی
و  پول  محرتم  شورای  سیاست های  راستای  در 

اعتبار و بانک محرتم مرکزی ج.ا.ا
    روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
سال  اسفندماه  مصوبه  براساس  اعالم کرد:  ایران 
گردید«بانک  مقرر  اعتبار  و  پول   شورای   9۰
شرف  در  اعتباری  و  مایل  مؤسسات  با  تات« 
درحال  و  گردد  تأسیس«صالحنی«و« آتی«ادغام 
حاضر روند ادغام این مؤسسات در شرف انجام 

است.

   در همنی راستا محمود ترابیان مدیر روابط عمومی 
بانک تات اظهار داشت: ضمناً فرآیند ادغام مذکور 
جمهوری  مرکزی  محرتم  بانک  نظارت  تحت 
الله  آن شاء  و  بوده  انجام  در حال  ایران  اسالمی 
سهامداران،  و  نهایی گردیده  ادغام  این  زودی  به 
مشرتیان و کارکنان بانک تات و دو مؤسسه مذکور، 

از مزایای این ادغام، بهره مند خواهند شد.
    وی افزود: با این ادغام دارایی ها، سرمایه و 

شعب این بانک افزایش می یابد.

   مجمع عمومی عادی ساالنه انجمن مدیران 
صنایع

مجمع عمومی عادی ساالنه انجمن مدیران صنایع 
)نوبت دوم( چهارم تریماه 9۱ با حضور جمع کثریی 
از اعضا و میهمانان و نمایندگان وزارت کشور و 
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در مجتمع فرهنگی 
راهربدی  نظارت  و  برنامه ریزی  معاونت  رفاهی  و 

ریاست جمهوری برگزار شد.
مهندس  مراسم  این  در  روابط عمومی  به گزارش 
ضمن  انجمن  هیأت مدیره  رییس  محسن خلیلی 
خریمقدم به اعضاء درباره تشکل گرایی و همدیل، 
مطالبی  تشکل ها  اعضای  اتحاد  و  همبستگی 

ایرادکرد.
محمدرضا ستوده دبریکل انجمن مدیران صنایع نیز 
در نشست مجمع،گزارشی از فعالیت ها و عملکرد 
سال ۱۳9۰ انجمن ارائه و فعالیت ها و برنامه و بودجه 

سال ۱۳9۱را به اطالع اعضای انجمن رساند.
مهندس حسنی سلیمی خزانه دار  انجمن نیز گزارش 
خود را در خصوص مسائل و وضعیت مایل انجمن 
قرائت کرد و احمد اثنی عشری بازرس انجمن نیز 
گزارش مبسوطی از  عملکرد صحیح فعالیت های 

انجمن ارائه نمود.
در ادامه مجمع ساالنه انجمن مدیران صنایع، در 
 9۰ سال  در  انجمن  فعالیت های  عملکرد   مورد 
صورت های مایل و برنامه و بودجه سال ۱۳9۱ و 
چارچوب  در  اعضا  عضویت  حق   %2۰ افزایش 
بودجه پیشنهادی سال ۱۳9۱ رای گریی به عمل آمد 

و به تصویب رسید.
آقایان احمد اثنی عشری و مهندس ابوالحسن خلیلی 
به ترتیب با اکثریت آراء به عنوان  بازرس اصلی و 
علی البدل به مدت یک سال دیگر انتخاب شدند و 
روزنامه اطالعات به عنوان نشریه کثریاالنتشار برای 

درج آگهی و اعالنات انجمن انتخاب گردید.
بانک های  از  یکی  عنوان  به  کارآفرین  بانک 
نزدیک به انجمن مدیران صنایع در مجمع عمومی 

عادی ساالنه حضور تبلیغاتی فعایل داشت.

با حمایت  داروسازان کشور  بزرگ  همایش    
بانک کارآفرین

با عنوان  همایش بزرگ انجمن داروسازان کشور 
و  داروسازان  مدون  بازآموزی  جامع  ))برنامه 
و  حضور  با  سراسر کشور((   عمومی  پزشکان 

حمایت بانک کارآفرین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی، این همایش ملی که برای 
نخستنی بار با همت اساتید و صاحب نظران انجمن 
علمی داروسازان ایران از ۸ تا ۱۰ تریماه جاری در 
شد،  برگزار  رازی  المللی  بنی  همایش های  مرکز 
شامل ۵۴ برنامه بازآموزی مدون و یک کنفرانس 

علمی یک روزه بود.
از  نفر   ۱۵۰۰ داروسازان کشور،  بزرگ  همایش  در 
سراسر  عمومی  پزشکان  از  ۱۵۰۰نفر  و  داروسازان 

علمی  بزرگرتین گردهمایی های  از  یکی  کشور، 
تشکیل  را  پزشکان عمومی  و  داروسازان  مشرتک 

دادند.
پنلهای  در  مذکور   همایش  طی  شرکت کنندگان 
و در  آموزشی   و  مختلف،کارگارههای تخصصی 
۱۰ سالن جداگانه به صورت همزمان درخصوص 
آخرین  و  داروسازی  و  پزشکی  مختلف  مسائل 

دستاوردهای این حوزه بحث و تبادل نظر کردند.
همایش  این  در  ایران  داروسازان  علمی  انجمن 
را  دارویی  و  علمی  دستاوردهای  آخرین  همچننی 
در قالب یک برنامه فشرده در اختیار  پزشکان و 

حاضران در این گردهم آیی قرار داد.
مختلف  شرکت های  همایش،  این  با  همزمان 
محصوالت  و  دارو  کننده  عرضه  و  تولیدکننده 
آخرین  نمایشگاهی  در  دارویی  و  پزشکی 

دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند.

رکود  دوره  در  وفروش  بازاریابی  همایش     
برگزار می شود

همایش بازاریابی و فروش در دوره رکود، فردا در 
مجموعه فرهنگی الهیه برگزار خواهد شد.

این  بانک کشاورزی،  عمومی  روابط  به گزارش 
وعملی  علمی  دانش  ارتقای  هدف  با  همایش 
کارکنان در زمینه بازاریابی و با حضور استادانی از 

دیگر کشور ها برگزار می شود.
بازاریابی  و  بازاریابی، خدمات مشرتیان  و  فروش 
و چگونگی تبدیل منابع انسانی به مرکز سود مهم 
مدرسان  و  است  همایش  این  محورهای  ترین 
و  رشد  شیوه های  و  روش ها  باره  در  خارجی 
با  اقتصادی،آشنایی  بحران  شرایط  در  آوری  سود 
چگونگی تشکیل حباب های اقتصادی،طول عمر 
و چگونگی از بنی رفنت آنها،شیوه ها وتکنیک های 
و  سودآوری  مشرتیان،رشد  فروش،تعداد  افزایش 
تجربیات  و  نظرات  و  دیدگاه ها  و....  بازار  سهم 

موفق خود را بیان خواهند کرد.
مدیره،مدیران  هیأت  مدیرعامل،اعضای 
امور،روسای ادارات مرکزی،کارشناسان حوزه های 
همچننی  و  آموزش  و  بازاریابی  عمومی،  روابط 
این  در  بانک کشاورزی  شعب  روسای  از  برخی 

همایش حضور دارند.

   قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز 
سال 1390 برگزار شد   

سال  پس انداز  قرض الحسنه  حسابهای  قرعه کشی 
۱۳9۰ بانک کشاورزی روز دوشنبه دوازدهم تریماه 

برگزار شد.
این  بانک کشاورزی،  عمومی  روابط  به گزارش 
عضو  فر  فروغی  حسن  محمد  حضور  با  مراسم 
هیأت مدیره، هیأت نظارت بر قرعه کشی متشکل 
مرکزی  بانک  دادستان کل کشور،  نمایندگان  از 
جمهوری اسالمی ایران و وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و همچننی جمعی از سرپده گذاران در محل 

ساختمان مرکزی بانک کشاورزی برگزار شد.
قرعه کشی  از  دوره  این  در  این گزارش،  براساس 
حسابهای قرض الحسنه پس انداز این بانک که به 
دو  از  بیش  برگزار شد،  متمرکز  و  استانی  صورت 

میلیون فقره هدیه به برندگان اهدا خواهد شد.
این گزارش می افزاید: ۷۰۰ کمک هزینه 2۵۰ میلیون 
میلیون   2۰ هزینه  خودرو،۸۰۰ کمک  خرید  ریایل 
ریایل خرید لوازم منزل،9۰۰ کمک هزینه ۱۰ میلیون 
ریایل،  میلیون  ریایل حج عمره،۱۰۰۰ کمک هزینه2 
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خرید صنایع دستی و بیش از 2 میلیون هدیة نقدی 
جمعاً به ارزش ۴۳2 میلیارد ریال هدایای این دوره 
قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز بانک 

کشاورزی به برندگان اهدا می شود.
   شهرداری ها در کانون توجهات بانک شهر 

قرار دارند
در  شهرداری ها  با  هماهنگی  و  ارتباط  مدیر 
ویژه  جایگاه  اهمیت  به  اشاره  با  شهر،  بانک 
بر  شهر،  بانک  بدنه  در  شهرداری های کشور 
لزوم پرداخنت به الزامات مهم ترین سهامداران 

این بانک تأکید نمود.
علریضا جعفری هرندی با تأکید بر طراحی خدمات 
ویژه از سوی این بانک در راستای توانمندسازی 
شهرداری ها در مسری توسعه فعالیت های عمرانی و 
آبادانی شهرها خاطر نشان ساخت دستیابی به این 
هدف از طریق تعمیق روابط و برقراری ارتباطات 
دوسویه بنی بانک شهر و شهرداری ها با سرعت و 

رشد تصاعدی برخوردار خواهد بود.
به  نسبت  بانک  مدیریت  عزم  اعالم  ضمن  وی 
طرف  بانک های  بنی  در  نخست  رتبه  کسب 
تعامل شهرداری ها، ایجاد جایگاه مدیریت ارتباط 
بانک  ساختار  در  را  شهرداری ها  با  هماهنگی  و 
شهر، مهر تأییدی بر این مطلب دانست و با توجه 
به پتانسیل های موجود و با انگیزه فزونی این نقاط 
قوت، خواستار مساعدت و هم افزایی بیش از پیش 

شهرداری ها با بانک شهر در سراسر کشور شد.
مدیر ارتباط و هماهنگی با شهرداری ها در بانک 
شهر، با اشاره به اهمیت جایگاه ویژه شهرداری های 
به  پرداخنت  لزوم  بر  شهر،  بانک  بدنه  در  کشور 
تأکید  بانک  این  سهامداران  مهم ترین  الزامات 

نمود.

سهامداران  توسط  حساب  افتتاح  ضرورت   
بانک شهر

سهامداران بانک شهر جهت دریافت سود سهام 
خود ملزم به افتتاح و ارائه شماره حساب نزد این 

بانک شدند.
مدیر امور مایل بانک شهر گفت: با عنایت به بروز 
مشکالت متعدد در پرداخت مطالبات سهامداران 
بانک ها،  سایر  حساب  شماره  طریق  از  گرامی 
واریز مبالغ در مراحل آتی صرفاً با شماره حساب 
سهامداران محرتم نزد بانک شهر امکانپذیر خواهد 

بود.
زمان  به  شدن  نزدیک  به  عنایت  با  نیلی  فرهاد 
به  منتهی  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  برگزاری 
29 اسفند ۱۳9۰ این بانک، از سهامداران محرتمی 
اعالم  شهر  بانک  نزد  حسابی  شماره  تا کنون  که 
امور  بخش  به  مراجعه  با  خواست  ننموده اند، 
نشانی  به  بانک  اینرتنتی  تارنمای  در  سهامداران 
حوزه  محل  یا  و   WWW.CITY-BANK.IR
شماره  اعالم  به  نسبت  بانک،  سهامداران  امور 
اقدام  مجمع،  برگزاری  تاریخ  از  قبل  تا  حساب 

نمایند.
وی همچننی خاطر نشان کرد مجمع عمومی عادی 
سالیانه بانک شهر در تاریخ 2۵ تریماه و با حضور 
این بانک در محل برج میالد برگزار  سهامداران 

خواهد شد.
 

بانکداری  خدمت  نخستنی  تریماه،  پایان  تا   
مجازی بانک اقتصادنوین رونمایی می شود

تا پایان تری ماه، نخستنی خدمت بانکداری مجازی 

می شودمدیرعامل  رونمایی  اقتصادنوین  بانک 
بانک اقتصادنوین با حضور در ساختمان شماره ۳ 
این بانک از واحدها و شرکت های مستقر در این 

ساختمان دیدن کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، دکرت 
محمدهاشم بت شکن مدیرعامل این بانک در این 
دیدار با اشاره به اینکه بانک اقتصادنوین همواره 
تالش کرده است با ارائه سبدی از خدمات، زمینه 
را برای ارتقای سطح رضایتمندی مشرتیان خود و 

نظام بانکی فراهم کند، گفت:
در این راستا بانک اقتصادنوین توانسته با راه اندازی 
شرکت های وابسته، خدمات متنوعی در عرصه های 
مختلف پویل و مایل در اختیار مشرتیان قرار دهد که 
این مهم موجب شده انواع نیازهای آحاد مختلف 
جامعه در بخش پویل و مایل در کوتاه ترین زمان 

ممکن تأمنی شود.
وی افزود: در راستای افزایش رضایتمندی مشرتیان 
و هموطنان عزیز، عالوه بر راه اندازی شرکت های 
وابسته، در داخل بانک نیز حوزه های مختلفی برای 
توسعه محصوالت و خدمات پیش بینی شده است 
که از آن جمله می توان به مدیریت بانکدار مجازی 

اشاره کرد.
محصوالت  عرضه  با  داد:  ادامه  بت شکن  دکرت 
اقتصادنوین  بانک  مشرتیان  مجازی،  بانکداری 
می توانند بدون مراجعه به شعب و در تمام شبانه 
روز از انواع خدمات این بانک که در شعب ارائه 

می شود بهره مند شوند.
بانکداری  مدیر  بشارتیان  مراسم هوشنگ  این  در 
سخنانی  طی  نیز  اقتصادنوین  بانک  مجازی 
گفت: با ارائه خدمات بانکداری مجازی ضریب 
رضایتمندی مشرتیان بانک اقتصادنوین دو چندان 

خواهد شد.
مجازی  بانکداری  محصول  نخستنی  وی  به گفته 
جاری  سال  تریماه  پایان  تا  اقتصادنوین  بانک 

رونمایی خواهد شد.

اقتصادنوین  رایان  مدیرعامل شرکت  بهروز گرجی 
نیز در این دیدار که علی اکرب حدادزادگان معاون 
سرمایه انسانی و پشتیبانی و مجتبی شریوانی مدیر 
حضور  اقتصادنوین  بانک  مشارکت های  امور 
این شرکت  داشتند، طی گزارشی آخرین وضعیت 

را تشریح کرد.

با  همراه  انصار  بانک  محرتم  عامل  مدیر   
معاوننی و مدیران عامل شرکت های وابسته به 

بانک از گروه سایپا بازدید نموده اند
از  یکی  مونتاژ  و  تولید  مراحل  بازدید  این  در 
خودروهای تولیدی شرکت مورد بازدید قرار گرفت 
و  عامل  مدیر  با حضور  جلسه ای  بازدید  از  پس 
مدیران گروه سایپا برگزار شد. در این جلسه مهندس 
پوستین دوز مدیر عامل محرتم گروه سایپا ضمن ارائه 
آمادگی  از روند فعالیت های گروه سایپا،  گزارش 
مجموعه شرکت های گروه سایپا را جهت تعامل با 

بانک انصار اعالم نمود.
تشریح  به  ابراهیمی  دکرت  آقای  جناب  ادامه  در 
بانک  برخورداری  و  قابلیت ها  فعالیت،  انواع 
سپس  پرداخت  بانکی  یکپارچه  سیستم های  از 
توافق   نامه ای بنی گروه سایپا و بانک انصار جهت 
بانکی  تعامل  بررسی های کارشناسی  و  همکاری 

منعقد و مبادله گردید.

بهینه  خصوص  در  انصار  بانک  اقدامات    
سازی کنرتل و نظارت داخلی تشریح شد

مدیر عامل بانک انصار در میزگرد«ارزیابی نظام 
کنرتل داخلی بانک ها«، با اشاره به تاریخچه و 
دستاوردهای بانک انصار، گفت: وجودبیش از نه 
میلیون حساب فعال و هفت ونیم میلیون مشرتی از 
افتخارات این بانک است و این نشان می دهد که 
بانک انصار تقریباٌ ۱۰ درصد جمعیت کل کشور را 

تحت پوشش قرار داده است.
رسانی  اطالع  و  تبلیغات  اداره کل  به گزارش 
داشت:  اظهار  ابراهیمی  اله  آیت  انصار،  بانک 
چهار  حدود  انصار  بانک  در  معوق  مطالبات 
درصد است که به جهت کنرتل بهینه آن در صدر 

بانک های دولتی و خصوصی قرار دارد.
به  اشاره  با  خود  سخنان  ادامه  در  ابراهیمی 
انصار گفت:  بانک  داخلی  نظام کنرتل  ساختار 
ساختار نظام کنرتل داخلی بانک انصار برمبنای 
بخشنامه  بال،  بانکی  نظارت  رهنمودهای کمیته 
الزامات  ایران،  اسالمی  مرکزی جمهوری  بانک 
سازمان بورس )اصول حاکمیت شرکتی( و مدل 
چارچوب یکپارچه )COSO- ویرایش 2۰۰9( 

طراحی شده است.
اجزای  به  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
نظام کنرتل داخلی بانک انصار اشاره نمود و با 

این نظام،  براین نکته که در فرآیند طراحی  تأکید 
استقرار و ارزیابی کنرتل داخلی بانک مدنظر دست 
اندرکاران قرارگرفته است، خاطرنشان کرد: محیط 
انضباط و ساختار  آوردن نظم و  با فراهم  کنرتیل 
مناسب، بنیانی برای دیگر اجزای کنرتل داخلی را 

فراهم می کند.
ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به اقدامات بانک انصار در خصوص بهینه سازی 
به  نیل  انصار جهت  بانک  داخلی، گفت:  کنرتل 
به  ویژه ای  اهتمام  پاک  سازمان  شاخص های 
سالمت  مقوله  همچننی  و  و کنرتل  نظارت  حوزه 
اداری و مبارزه با مفاسد مایل دارد که از این رو این 
بانک در اولنی دوره جایزه ملی به عنوان بنگاه برتر 
اقتصادی کشور، تندیس مدیریت سالمت اداری را 

به خود اختصاص داد.

   هدایای مشرتیان بانک انصار اهدا می شود
در  خود که  مشرتیان  از  تعدادی  از  انصار  بانک 
اطالعات  تکمیل  و  اصالح  به  شده  تعینی  تاریخ 

خود اقدام نموده اند، قدردانی می کند.
به گزارش اداره کل تبلیغات و اطالع رسانی بانک 
انصار، هدایای آن دسته از مشرتیان این بانک که 
براساس فراخوان های منتشره و در موعد مقرر با 
مراجعه به شعب بانک در سراسر کشور، نسبت به 
اطالعات  اصالح  و  ملی  و کارت  شناسنامه  ارائه 

خود اقدام کردند، هفته جاری اهدا خواهد شد.
براساس این گزارش، کمک هزینه سفر حج عمره، 
هدیه  و کارت  ایرانی  خرید کاالی  هزینه  کمک 
انصاردرقالب واریز نقدی وجه به سرپده مشرتیان از 
جمله این هدایا است که به منظور تکریم و تجلیل 

از افراد یاد شده در نظر گرفته شده است.
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میدانی نیست که او سرنزده و از آن سرفراز بیرون 
نیامده باشد دکتر عیسی رضائی را می گویم بچه 
شاه عبدالعظیم دوران بچگی را عالوه بر درس و 
مشق در مغازه میوه فروشی پدر كار می کرد و خود 
روزی  می آموختم  همواره  مغازه  در  می کند  نقل 
مشتری آمد و گفت 2 ریال سبزی بده و من با قهر 
گفتم دو ریال سبزی نمی شه ۵ ریال سبزی می شه 
و در این زمان برادرم رسید یک پشت گردنی زد آن 
به مشتری  و  را نصف کرد  ریالی سبزی  پنج  دسته 
داد و من از آن لحظه آموختم که مشتری مداری را 
چگونه باید عزت کرد. او مدتب بعد به گروه مبارزان 
آزادی گروید در آن جا اسالم راستین را شناخت. در 
جبهه از سطوح پایین شروع کرد تا به درجه عالی 
رسید ودرس و مشق تا سطوح دکترا پی گرفت بازار 
اقتصاد او را شناخت و شیوه مدیریت او را ارج نهاد. 
تراکتور ایران را تا دورترین نقطه جهان برد و ارزش 
حوزه  در  ری  شهر  بچه  بازگرداند.این  آنرا  واقعی 
مدیریت دلی چو شیر دارد و حضور خود او اسباب 

خیر همه کس است.
دکتر عیسی رضائی روز پیش در میان اصحاب رسانه 

نشست و از کوثر گفت:

 مؤسسه کوثر:
معنای متعددی از کوثر بیان گردیده که اکثر مفسرین 
از خیر کثیر از آن نام برده اند کوثر از کثرت می اید 
خیر کثیر هم به معنای خیر بزرگ، بابرکت است که 
به  را  نام خیرکثیری  این  برکت  به  هم  مؤسسه کوثر 

مشتریان خود ارائه نماید.فلسفه وجودی کوثر:
معمواًل قسمت های اقتصادی با گردهم آمدن چند 
خود  غیرنقدی  و  نقدی  دارایی های  تمرکز  و  نفر 
مبادرت به تشکیل شرکت یا مؤسسه مالی و اعتباری 
آن  تعیین  و  هدف  جامعه  بدنبال  سپس  نموده 
می روند در این مؤسسه کاماًل برعکس بوده است. 
تشکیل  به سمت  را  مسیر  نیازمندی جامعه هدف، 
از کارکنان  عظیمی  خیل  است  داده  شکل  مؤسسه 

بازنشسته و شاغل.
اصولی  موافقت   ۱۳۸۸ سال  اساس  این  بر  کوثر 
 ۱۳۸9 سال  اواخر  در  و  مرکزی گرفت  بانک  از 
قدرالسهم سرمایه خود را به حساب بانک مرکزی 
واریز و برنامه های خود را آغاز نمود )تالش مستمر 

جناب مهندس سعید رفیعی(.

 چشم انداز محور:
را  اتی  سال   ۵ برای  مؤسسه  انداز  چشم  ابتدا  ما 
مشخص و برآن اساس حرکت آغاز شده و ما باید 
در سال ۱۳9۴ جزء ۵ بانک برتر خصوصی کشور 

باشیم.
در همین راستا- تالش در جهت توسعه مدیریت 
تیم های  سازماندهی  سطوح  کلیه  در  راهبردی 
بهتر  بهبود نحوه  کاری در جهت تشریک مساعی 
تبدیل  جهت  در  تالش  عملکردی  شاخص های 

نیروی انسانی به سرمایه ارزش آفرین.
و  شرعی  موازین  اجرای کامل  راستای  در  تالش 

عقود اسالمی.

 شاخص های عملکردی: 
سیستم نرم افزاری:

کربانکینگ به طور کامل وازبیس
از چند شرکت موجود یکی انتخاب و بسرعت آماده 

سازی و عملیاتی گردید.
تجهیزات سخت افزاری انتخاب و ارسال برای شعب

خطوط مخابرات یکی از مشکالت اصلی خطوط 
پرسرعت

یکصد  و  نصب گردیده   ATM یکصد  از  بیش 
دستگاه بعدی در حال خرید است.

فراهم نمودن  و  بانکی  نوین  خدمات  بستر  ایجاد 
درگاههای  طریق  از  پرداخت  و  دریافت  امکان 
مختلف، موبایل بانکی، تلفن بانک اینترنت بانک...

استفاده از شبکه بانکی کشور جهت تسهیل در امور 
دریافت و پرداخت از طریق کوثر کارت که در برخی 

از بانکها مراودات عملیاتی است.
در حال عملیاتی شدن است  آخرین موضوعی که 
استفاده از ابزارها و تکنولوژی جهت فعالیت 2۴× ۷ 

که در این صورت کاماًل فعال خواهیم بود.

 نیروی انسانی
هدف گذاری، شناسایی، فراخوانی، آزمون، انتخاب 
حال  در  و  طی گردیده  بوده که  مراحلی  گزینش 
حاضر بیش از ۱2۵۰ نفر به عنوان همکار با معدل 
باال در حال فعالیت هستند. فلذا از لحاظ تخصص 
کامل سیستم آیا می توان با نیروی جزء ولی تجربه 

کم شعب را راه اندازی و فعال نمود.

 مسئولین شعب:
شرف  به  که  بانکی  نظام  شریف  کارکنان  از 
بازنشستگی نایل گردید بودند دعوت به همکاری 
بعمل آمده و تمامی مسئولین شعب ما در حال حاضر 
از  ترکیبی  ما  هستند  بانکی  نظام  بازنشستگان  از 
تجربه و تخصص را در کنار هم قرار داده و بزرگترین 
سرمایه ها همین ترکیب دانش و تجربه در کنار هم 
است. در آینده ای نه چندان دور سرمایه ای عظیم از 

نیروی انسانی در کوثر وجود خواهد داشت.
)آیا کارآفرینی بهتر از این(

 مباحث حقوقی و ثبتی:
با  با هماهنگی  فعالیت کاماًل  ابتدای شروع  از  ما 
و  مدیران  الخصوص  علی  مرکزی  بانک  کارکنان 
کارکنان اداره نظارت و اداره مطالعات پیش رفتیم 
با  نمایم.  آن عزیزان تشکر  از  اینجا  در  دارد  و جا 
برابر معمول گردید.  آنها سرعت ما چند  راهنمایی 
عملیاتی  سال  یک  از  ظرف کمتر  ما  بحمدا...  و 
از  و  بورس  برای  مرکزی  بانک  از  توانستیم مجوز 
و  ایم  را گرفته  شرکت ها  ثبت  اداره  برای  بورس 
انشاءا...  و  انجام  حال  در  نویسی  پذیره  مقدمات 

بزودی در مطبوعات چاپ می گردد.

 در پایان:
سنگ  سال  سالیان  هم  در کنار  سنگ  قطعه  دو 

می مانند.
در کنار هم  یا...  قطعه چوب  دو  یا  آهن  قطعه  دو 
بین  از  یا  و  مانده  باقی  قطعه  همان  سال  سالیان 
می روند اما دو قطعه آب به محض قرار گرفتن در 
به دریای  نهایت  در  و  به رودخانه  تبدیل  کنار هم 

آرامش می شوند )دریای کوثر(.
است. کوثر  مقدس  نام کوثر  است.  خیر کثیر  کوثر 
منشاء خیر و امیدواری است ما اعتقاد داریم مناسب 
سپرده گذاری کوثر  جهت  بانک  یا  موسسه  ترین 

است.
ما اعتقاد داریم بهترین سهم برای سهامدارای کوثر است.
ما اعتقاد داریم بهترین مکان برای فعالیت کوثر است.

و ما اعتقاد داریم آینده از آن ماست.

آغوش کوثر باز است
او را مرد کار و اندیشه 

می دانند

 خسرو
 امریحسینی
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 نماینده     سمت

تاریخچه
سال  ماه  آبان  در  عام(  سینا)سهامی  بیمع  شرکت 
۱۳۸2 به شماره ثبت 2۱۱۴۳9 با مجوز شماره ۱۳۱۶۷ 
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران براساس قانون 
و  تأسیس  بیمه گری،  و  ایران  مرکزی  بیمه  تأسیس 
نمود. دفرت مرکزی  آغاز  را  بیمه گری خود  فعالیت 
شرکت بیمه سینا در ابتدای سال مورد گزارش واقع 
در تهران خیابان شهید دکرت بهشتی، شماره ۳۰9 ودر 
حال حاضر واقع در تهران خیابان مریداماد، بعد از 

نفت شمایل، پالک 22۵ می باشد.
چشم انداز

شرکت بیمه سینا)سهامی عام(، با توجه به مرامنامه 
بازار  با عنایت به تفکرات  بیانیه مأموریتی خود  و 
محور و توسعه مدار با مجموعه نرم افزاری وسخت 
بیمه جزو ۳  بازار  تا در  دارد  افزاری شرکت قصد 
شرکت برتر از لحاظ سودآوری، ارائه خدمات نوین 
بمه، تکریم بیمه گذاران و پیشرو در پژوهش، آموزش 

و مشاوره بیمه باشد.
اهداف کالن

توسعه  و  تعمیق  راستای  در  تالش  و  مجاهدت 
فرهنگ بیمه و ایمنی در کشور

و اجرای مصوبات شورای عایل  قواننی  به  احرتام 
بیمه و همکاری تنگاتنگ با بیمه مرکزی جمهوری 
رقابتی،  سالم  محیط  ایجاد  جهت  ایران  اسالمی 
توسعه فعالیت بخش خصوصی، افزایش اشتغال و 

افزایش رفاه اجتماعی
جذب  جه  الزم  زیرساخت های  و  بسرتها  ایجاد 

و آموزش و ارتقاء کمی و کیفی سرمایه انسانی در 
شرکت

بیمه گری  فعایت  در  و کارآفرینی  نوآوری  ایجاد 
و  نوآوران  فعالیت  توسعه  جهت  الزم  بسرتهای  و 

کارآفرینان صنعت بیمه
ایجاد بسرتهای نظارتی و کنرتیل دقیق جهت ارزیابی 

و پرداخت عادالنه و درست خسارت بیمه
تخصصی  ظرفیت های  و  توانمندی ها  از  استفاده 

بالقوه و بالفعل شبکه کارگزاری کشور
گسرتش جذب ریسک های مطلوب و افزایش سهم 

از بازار بیمه اتکایی قبویل
جذب و آموزش نریوی انسانی متخصص در تمامی 

سطوح مورد نیاز
توانمندسازی کمی و کیفی شعب در سراسر کشور

شرکتهای  و  دفاتر  و کیفی  و گسرتش کمی  جذب 
نمایندگی بیمه در سراسر کشور

و  مدت  میان  کوتاه،  گذاری  سرماهی  گسرتش 
بلندمدت در حوزه های سودآور

رییس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت لیزینگ جامع سینا جناب آقای محمد قلی یوسفی   
نایب رییس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت صادرات نریو خلیج فارس جناب   آقای سعید خرقانی  

عضو هیأت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از بنیاد علوی جناب آقای فریدون صفرخانلو  
عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مایل و سرمایه گذاری سینا جناب آقای کامبیز پیکارجو  

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه سینا در مورخه ۱۸ تریماه در محل شرکت 
در بلوار مریداماد- نفت شمایل- پالک 22۵ و با حضور ۸۵ درصد سهامداران 

برگزار گردید.
در این مجمع که ریاست آن با جناب  آقای گلکار به عنوان یک مدیر آگاه شناخته 
شده و ناظرین جنابان آقایان دکرت خلبانی و علی شیب و دبریی جناب آقای مهندس 
صفرخان لو بود آنچه بیش از همه چیز قابل توجه بود حضور یک مدیر مدبر و کاردان 
و کاربلد در مقام مدیرعامل شرکت بود که با یک چهره مصمم و فروتن پاسخگوی 
تک تک سؤاالت سهامداران خرد و کالن شرکت بود.این مجمع با قرائت گزارش 

هیأت مدیره و گزارش بازرس و حسابرسی قانونی ادامه یافت.
در پایان مجمع با تصویب صورتهای مایل و تقدیر و تشکر از عملکرد قابل ستایش 
مدیران موفق و مدبر شرکت بیمه سینا و با تقسیم سود 2۷۰ ریایل به کار خود پایان داد.

برخود واجب می دانم از زحمات خانم عرب زاده مدیرمحبوب روابط عمومی که 
این مطبوع را در تهیه این گزارش یاری رسانند سپاسگذاری ویژه داشته باشیم.

پیام هیأت مدیره

سهامداران گرامی
با عرض سالم و خریمقدم، ستایش خداوند متعال 
را که توفیق خدمت عطا فرمود تا هیأت مدیره این 
شرکت گزارش حاصل تالش و فعالیت سال مایل 
منتهی به 29 اسفند ۱۳9۰ خود را که با همکاری 
شرکت  نمایندگی  شبکه  و  کارکنان  همدیل  و 
فراهم شده است را در اجرای تکالیف موضوع 
استحضار  به  تجارت،  قانون   2۳2 و   ۱۳۸ مواد 
برساند.  آنان  نمایندگان  و  محرتم  سهامداران 
ارائه شده در این گزارش به گونه ای  اطالعات 
است که امکان مطالعه عملکرد شرکت را در پایان 
سال ۱۳9۰ در حد ممکن فراهم می آورد. بدیهی 
است در این گزارش سعی شده است کلیه حقایق 
اختیار  در  روشن  و  اشکار  صورت  به  موجود 
سهامداران محرتم و نمایندگان ایشان قرار گرید تا 
با توجه به حق مسلم ایشان بر اشراف کامل به 
مسائل شرکت، با ارائه رهنمودهای خود اعضاء 
هیأت مدیره و کارکنان شرکت را در پیشربد هر چه 

بهرت امور یاری نمایند.
امید است این گزارش، زمینه ساز انگیزه و تالش 
بیشرت مدیران و کارکنان این شرکت در راستای نیل 
به اهداف تعینی شده و دستیابی به بازده مناسب 

در قبال سرمایه گذاری سهامداران گرامی باشد.

شرکت بیمه سینا، سروش آرامش و خدمت

مهدی
خلج
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متخصصانه،  نگاه  با  یقنی  به  محرتم  سهامداران 
شرایط اقتصادی جهانی و تحریمهای اعمال شده 
برعلیه کشور عزیزمان را درک نموده و آثار اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش شدید هزینه ها 
و مولفه های قیمت تمام شده محصوالت و مواد 
اولیه و انرژی و اثرات بازدارنده و منفی آنها را در 
بنگاه های اقتصادی اشراف دارند و مطمئن هستیم 
سهامداران محرتم با هیأت مدیره هم عقیده هستند 
العاده  فوق  شرایط  دارای  مورد گزارش  سال  که 
خاص برای فعالیت شرکتهای صنعتی بویژه صنعت 

پرتوشیمی بوده است.
خدای متعال را شاکریم که در سال 9۰ علریغم تمامی 
سختیها و مشکالت اقتصادی و تحریمها با همت و 
تالش خستگی ناپذیر و شبانه روزی خانواده بزرگ 
و  از جمله کارکنان سخت کوش  آبادان  پرتوشیمی 
فداکار و متخصصان و مدیران و حمایتهای مستمر 
با  تولید  و  تداوم کار  و  استمرار  سهامداران محرتم 
اقدامات  و  ریزی  برنامه  با  و  بهینه  تولید  محوریت 
ارزشمند، ضمن آغاز و اجرای اصالحات ساختاری 
بویژه در بخش مایل و تولید و نریوی انسانی رشد 
آشکار  مجموعه  پیکره  در  شکوفائی  و  بالندگی  و 

گردیده است.
شرکت پرتوشیمی آبادان در سال مورد گزارش ضمن 
در  بار  اولنی  برای  تولید،  اصالحیه  بودجه  تحقق 
ثبت  با   ۱۳9۰ ماه  دی  در  خود  بهره برداری  تاریخ 
رکورد تولید ۷۳۸۶ تن و تداوم افزایشی آن در بهمن 
و اسفندماه، در فروردین ماه ۱۳9۱ به باالترین عدد و 
رکورد تولید 9۳۱۷ تن دست یافت. این رکورد عظیم 
تولید  رکورد  آخرین  به  نسبت  )2۶( درصدی  رشد 
منان  عنایات خداوند  با  فقط  آن،  از  قبل  در سال 
تمام کارکنان  و فداکارانه  و تالشهای شبانه روزی 
افزایش  به یقنی  شریف شرکت محقق شده است، 
تولید بی سابقه و با محوریت تولید بهینه و اقتصادی 
آینده مسری امید بخش اقتصادی و دورنمای روشن 
ترسیم  آبادان و سهامداران محرتم  برای پرتوشیمی 

می نماید.

هیأت مدیره بخوبی درک می نماید که سهامداران 
محرتم تحقق EPS پیش بینی شده در اول سال را 
مورد انتظار داشتند اما اطمینان داریم با تحلیل های 
عوامل  فرمود که  خواهید  تأیید  خود  متخصصانه 
اشاره شده در سطور قبلی و از طرفی تغیری نگرش 
تقویت  بر  مبنی  شرکت  و کارشناسان  مدیره  هیأت 
مهندسی  و  مجموعه  مایل  و  اقتصادی  بنیه های 
سودهای  از  پرهیز  و  مایل  متخصصانه  مدیریت  و 
تولیدی  فعالیت  بر  تکیه  و  غریمنطقی  غریعملیاتی 
رعایت  به  تعهد  و  تولیدی  پارامرتهای  وتقویت 
امانت داری و شفاف سازی و حفظ سرمایه های 
سهامداران، سودهای واقعی و پایدار و رو به افزایش 

را در سال جدید به ارمغان خواهد آورد.
به  آبادان  پرتوشیمی  در  ارزشمند شما  سرمایه های 
قرار  و کارکنان شرکت  اختیار گردانندگان  در  امانت 
دارد و همه ما با درک مسئولیت سنگنی نگهداری 
و تداوم بازدهی مثبت این امانت، در تالشیم تا با 
توسعه  تعریف طرحهای  و  و گلوگاهها  تنگناها  رفع 
رویکرد  با  آنها  اجرای  و  زودبازده  اصالحی  و 
تمام  قیمت  بهینه"و"مدیریت  بر"تولید  مبتنی  جدید 
ها"و"بودجه های  برنامه  صحیح  شده"و"تدوین 
خواسته های  تحقق  مناسب"ضمن  عملیاتی 
نحو  به  را  شما  امانتی  سرمایه  عزیز،  سهامداران 
شایسته نگهداری، بهبود و بهینه سازی و با تقویت 
را  آن  پویائی  مایل،  و  اقتصادی  و  تولیدی  و  فنی 
پرتوشیمی  شرکت  مدیره  نمائیم.هیأت  تضمنی 
آبادان به عنوان نمایندگان امنی شما، اطمینان دارد 
عالیه  اهداف  تحقیق  در  را  ما  محرتم  سهامداران 
و  یاری  مجموعه  بالندگی  و  پویائی  محوریت  با 
ما نیز به همراه کلیه کارکنان صدیق و متخصص و 
شریف شرکت این عهد را می بندیم که اطالعات و 
گزارشات شفاف و دقیق و صادقانه از مجموعه در 
طول سال جدید مشاهده خواهید نمود و به یقنی با 
لطف پروردگار در سال 9۱ از اعالم و ارائه تعدیالت 
فورس  وقوع  عدم  )درصورت  برنامه ها  در  منفی 
ماژور خودداری خواهد شد چرا که فعالیتهای هیأت 

مدیره مبتنی بر برنامه های مطالعه شده و منطبق بر 
واقعیتها و تحقق وعده های منطقی استوار می باشد.

تحلیل  با  آبادان  پرتوشیمی  شرکت  مدیره  هیأت 
شرایط اقتصادی جهانی و کشور و تدوین و اجرای 
مدیریت  و  تولیدی  و  عملیاتی  مناسب  برنامه های 
و مهندسی دقیق مایل و رفع گلوگاههای موجود و 
تقویت واحدهای پشتیبانی و ستادی، این اطمینان را 
به سهامداران محرتم می دهد که ضمن کسب جایگاه 
واقعی ارزش سهام،  سود شایسته و مناسب و منطبق 
بر استانداردهای سازمان بورس و متکی بر عملیات 
و اجتناب از اعالم سودهای غریعملیاتی غریمنطقی 
را در سال جاری ارائه نماید. خوشحال هستیم که 
شاخص های  و  پارامرتها  از  خیلی  نمائیم  اعالم 
مثبت عملیاتی شرکت بصورت بی سابقه در حال 

وقوع و افزایش می باشد.
با عنایت به شناخت کامل از تمام مولفه های تأثری 
هیأت  مناسب،  و سودآوری  ارزش سهام  در  گذار 
توصیه  عزیز  سهامداران  شما  امنی  عنوان  به  مدیره 
در  را  آبادان  پرتوشیمی  شرکت  سهام  می نماید که 
سال ۱۳9۱ جزء سهام ممتاز و ارزشمند در سبد سهام 
خود نگهداری و تا حد ممکن درصد آن را افزایش 

دهید.

رییس هیأت مدیره شرکت پرتوسینا     سید خلف موسوی 
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت صنایع پرتوشیمیایی و شیمیایی تأمنی  مسعود جربائیلی 
عضو هیأت مدیره غریموظف شرکت فارابی    اسماعیل تبادار 
عضو هیأت مدیره غریموظف سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری  سجاد زینلی 
عضو هیأت مدیره غریموظف شرکت بیمه ایران    ابوالفضل عسگری 

را  ایران  تولید کننده پی وی سی در کشور نفت خیز  اگر می خواهید نخستنی 
بشناسید انگشت را روی پرتوشیمی آبادان بگذارید. پاسخ درست است آبادان 
ابادگر ایران با گذشته پرفراز و فرود خود به نیکی بر دل و جان کشور نشسته و 
هر چه می داریم از برکت این شهر است و الغری. در دل گرمای لوله های در 
کنار هم لمیده به سال ۱۳۶۰ یار همراهم گفت انگشت از ماشه برندار که این جا 
را با دل جان باید حفظ کنیم چون رگ حیاتی ماست و ما آن کردیم و ماندیم 
تا روزیکه دالوران آمدند و ما را از حصر درآوردند، بنازم به بچه های خوب 

عملیات ثامن االئمه.
آبادان من در حال و هوای حصر بودم و در  به روز مجمع ساالنه پرتوشیمی 

خنکای تاالر بزرگ دیگران در چالش سود بیشرت....
 بگذریم مجمع با ریاست جناب هاتف و دبریی جوان خوب و خوشنام آقای 
جربئیلی در حضور ۸۴/۷9 درصد سهام دار برگزار شد. باید از جناب مسعود خان 
تشکر کرد که آنچه ما می پنداشتیم و بر سر آن جان گذارده بودیم خوش درخشاند. 

آبادان آبادگر ایران با پتروشیمی آبادان

افتخارات سال 1391
کسب رکورد تولید 9۴۰۰ تن در فروردین ماه 
۱۳9۱ برای اولنی بار باالترین رکورد تولید 
در کل دوران پرتوشیمی ۷2۰۰ تن در ماه بوده 

است
آبادان  پرتوشیمی  شرکت  اول  رتبه  کسب 
شرکت  مدیریتی  تولیدی  شرکتهای  بنی  در 
سرمایه گذاری نفت و گاز و پرتوشیمی تأمنی 
)تاپیکو( در اردیبهشت ماه ۱۳9۱ برای اولنی 
بندی  رتبه  در  پله ای  سیزده  صعود  و  بار 

شرکتها
انجام تولید بهینه و سودآور

انجام تعدیل قیمت در EPS سال ۱۳9۱ از 
مبلغ ۴2۴ ریال به ۷۳۷ ریال 

از کسر  قبل  پوشش ۷9 درصدی کل سود 
مالیات سال ۱۳9۱ در مدت ۳ ماه اول سال 

     ۱۳9۱

 پیام هیأت مدیره

سمت نماینده     نام   

 خسرو
 امریحسینی
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شرکت تراکتورسازی ایران در سال ۱۳۴۷ بصورت 
شماره  طی  و  شده  تأسیس  خاص  سهامی  شرکت 
ثبت  اداره  در   ۱۳۴۷/۰2/2۶ مورخ   ۵۴۰/۳2۴
شرکتها)تربیز( به ثبت رسیده است. این شرکت در 
تاریخ ۱۳۷۵/۰۱/2۱ به شرکت سهامی عام تبدیل و در 
تاریخ ۱۳۷۵/۰۵/۰9 در بورس اوراق بهادار پذیرفته 
در  آن  و کارخانه  شرکت  اصلی  مرکز  است.  شده 
شهرستان تربیز واقع است. شروع مونتاژ تراکتورهای 
رومانی U۶۵۰ و U۶۵۱ ازسال ۱۳۴۸ آغاز گردید. از 
سال ۱۳۵۶ تراکتورهای سبک MF2۸۵ جایگزین 
تراکتورهای رومانی گردید و بنی سالهای ۱۳۶۶ و 
ریخته  موتورسازان،  آهنگری،  شرکت های   ۱۳۷2
از  صنعتی  آالت  ماشنی  و  صنعتی  خدمات  گری، 
شرکت مادر جدا گردید. تولید تراکتورهای سنگنی 
برای  دیفرانسیل  دو  و  دیفرانسیل  تک    ۳99MF

انجام گرفت.  شرکت  در   ۱۳۷2 سال  در  بار  اولنی 
پس  خدمات  و  بازرگانی  شرکت   ۱۳۷2 سال  در 
تراکتورسازی  شرکت   ۱۳۸2 سال  در  و  فروش  از 
تا   ۱۳۸2 سالهای  بنی  در  و  شد.  خریداری  ارومیه 
در  تاجریان  شرکت  کردستان،  شرکتهای    ۱۳۸۸
کشور تاجیکستان و خودروسازان دیزیل آذربایجان 
تراکتورهای جدید  تولید  تأسیس گردید، طراحی و 
از سال ۱۳۸۱ و با تراکتور ITM۸۰۰ شروع شد و 
 ITM299 تراکتورهای سال ۱۳۸۶  در  آن  متعاقب 
و ITM2۴۰  در شرکت تراکتورسازی به تولید انبوه 
رسید، با توجه به روند خصوصی سازی طی سالهای 
اخری، شرکت تراکتورسازی نیز از این قائده مستثنی 
نبوده و واگذاری بیش از ۴2 درصد از سهام شرکت 
تراکتورسازی به صندوق سرمایه گذاری مهر اقتصاد 
افتاد  ایرانیان و شرکت سایپا در سال ۱۳۸۷ اتفاق 

ملحق گردید. به بخش خصوصی  و عماًل شرکت 
از  شرکت  سهام  خرید  به  توجه  با  سال ۱۳۸۸  در 
ایرانیان،  اقتصاد  سوی صندوق سرمایه گذاری مهر 
این صندوق سهامدار عمده شرکت محسوب گردید. 
سازی  نمونه  و  طراحی  به  اقدام   ۱۳۸9 سال  در 
 ,  ITM۴۸۵,ITM۱۰۰۰  ,  ITM۱۰۵۰ تراکتورهای 
و  طراحی  نیز  و  دیفرانسیل  دو  و  تک   ITM۴۷۵
 ۱۳9۰ سال  در  و  ITM2۸۵NEW گردید  تولید 
ایجاد  از:  عبارتند  گرفته  انجام  اقدامات  اهم 
ستاد  تشکیل  راستای  در  تربیز  تراکتورسازی  مرکز 
محور  انبوه  تولید  و  طراحی  هلدینگ،  تخصصی 
تولید   ،2۰۰ دیفرانسیل سری  دو  تراکتورهای  جلوی 
انبوه تراکتور ITM۱۰۵۰ و همچننی طراحی و نمونه 

.ITM۴۷۰ سازی تراکتور

 پیام هیأت مدیره

تاریخچه

نگین صنعت سنگین کشور
شرکت تراکتورسازی ایران

تراکتور در بخش کشاورزی یعنی داشته و کاشته. اگر 
امروز سیلوها پرو بندرها برای صادرات گندم و جو 
پرتالش هستند حاصل چرخش چرخ تراکتور است 
را  نعره می کشد و دل زمنی  که در دشت و دمن 

می شکافد و بذر امید در آن می نشاند. 
تراکتور را همه می شناسند بخصوص در ایران ما. 
به سرپش خون خروس می پاشیدند و چرخش را بر 
روی تخم مرغ می گرداندند تا از چشم حسود بدور 
ابوالفتح  مهندس  باشد.  پربرکت  و گردونه چرخش 
یافته های دکرت عیسی رضایی  از  ابراهیمی جوانی 
همان  مدیرعاملی کاری کرده کارستان.  در کسوت 
آرزوی ننه سارا دشتستانی و غالم عباس کردستانی 
اروپا  در  و  را محقق کرده  لرستانی  و سلطان خان 
و آمریکا و آفریقا سهمی از بازار را به این ساخته 
بچه های مهندس مدرس خیابانی و سردار ملی قائل 
شده اند. یاشاسون بی زیم ایکید یاشاسون. مجمع 
ساالنه شرکت با ریاست مهندس مدرس خیابانی این 
جوان خوش رو و خوش دل از دامن بسیج برخواسته 
در حضور  نصریی  جناب  دبریی  و  مودب  البته  و 
با  برگزار شد  المپیک  هتل  در  ۷۸درصد سهامدار 
طننی صلوات پی درپی سهامداران در تأیید عملکرد 
ساالنه و تصویب صورتهای مایل و تقدیر و تشکر از 
تالشگران شرکت مجمع به کارخود پایان داد و آنچه 
در پی می آید با همت  مدیر روابط عمومی توانمند 
و وظیفه شناس می باشد که بعنوان یک روزنامه نگار 

به او و همکارانش خسته نباشید می گویم.

صنایع  مجموعه گروه  از  قدردانی  و  سپاس  ضمن 
و کارشناسان گرفته  مدیران  از  ایران،  تراکتورسازی 
ارائه گزارش  به  درحایل  سهامداران  و  تا کارگران 
این  بر  همچنان  می پردازیم که   9۰ سال  عملکرد 
باوریم که سرمایه اصلی گروه، سهامداران متعهد و 

صبور و کارگران و مدیران دلسوز هستند.
آینده  به  راههایی که  براینکه  اعتقاد  با   9۰ سال 
هستند  ساختنی  بلکه  نیستند  یافتنی  می شوند  ختم 
عملکردی را تجربه کردیم که اگر نگوییم بی نظری، 

اما کم نظری بود.
در سال جهاد اقتصادی تالش تمامی مجموعه بر 
این مهم قرار گرفت که علی رغم تمامی مشکالت 
به رکوردهایی در تولید، فروش، ارتقاء، سطح کیفیت 
و بهره وری و کنرتل هزینه ها دست یابیم که امروز با 
سهامداران  به  مجموعه  عملکرد  از  دفاع  و  غرور 
نوید روزهای خوش صنعت ماشنی آالت کشاورزی 

در صنایع تراکتورسازی ایران را می دهیم.
سال گذشته موفقیتهای بسیاری نصیب گروه شد که 
عمده ترین آنها انتخاب شرکت بعنوان صادر کننده 
تابعه  شرکتهای  و  جایگاه گروه  نمونه کشور،ارتقاء 

در بورس با افزایش EPS، افزایش تولیدنسبت به 
سال ۸9 و افزایش قیمت سهام، شفافیت عملکرد 
مایل، افزایش چشمگری صادرات و...همگی از جمله 
پرنوسان  رغم وضعیت  موفقیت هایی است که علی 
بازار و عدم تحویل مواد متناسب با ظرفیت تولید  

پذیرفت.
همچننی تمرکز، در سال تولید ملی و حمایت از کار و 
سرمایه ایرانی بر افزایش ساخت داخل و حداالمکان 
استفاده از پتانسیل های داخلی برای تحقق اهداف 
و  تولید،  ظرفیت  افزایش  تولید،  زمینه  در  شرکت 
شرکت،  محصوالت  برای  جدید  بازارهای  ایجاد 
فراهم  و  راندمان  ارتقاء  همراه  به  هزینه ها  کاهش 
نمودن فضای کسب و کار است که با صرب و حوصله 
سهامداران و جدیتی که در مجموعه شاهدیم به امید 

خداوند منان دور از دسرتس نخواهد بود.
و حمایت  ملی  تولید  سال  در  ما  ویژه  البته تالش 
از  بیشرت  هرچه  استفاده  بر  ایرانی  سرمایه  و  از کار 
ظرفیت ها و توان فنی داخلی برای نیل به ساخت 

داخل مجموعه های پیچیده استوار است.

 خسرو
 امریحسینی
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سرمایه گذاری، خرید، فروش، اداره، ایجاد، توسعه، 
و  انواع کارخانجات  اجاره  و  واگذاری  تکمیل، 
معدنی،  و  صنعتی  تولیدی،  اقتصادی،  واحدهای 
کشاورزی، ساختمانی و هرگونه اموری که به نحوی 
و  دخل  در  باشد  مرتبط  فوق  فعالیت  با  انحاء  از 

خارج از کشور.
تأسیس  در  مشارکت  یا  و  سرمایه گذاری  ایحاد 
بورس  شرکتهای کارگزاری  بیمه،  شرکتهای  بانکها، 
خدمات  شرکت  لیزینگ،  شرکتهای  بهادار،  اوراق 
بازرگانی،  تولیدی،  از  اعم  شرکتها  سایر  و  مایل 

خدماتی، کشاورزی و غریه
انجام معامالت کلیه اوراق بهادار که طبق قواننی و 

مقررات قانونی کشور قابل خرید و فروش باشند.
آماده کردن شرکتهای مورد سرمایه گذاری به منظور 
عرضه و فروش سهام آنها چه از طریق بورس اوراق 

بهادار و چه از طریق دیگر.
صدور اوراق قرضه یا اوراق مشارکت و یا هرگونه 
مقررات  و  قواننی  طبق  دیگری که  بهادار  اوراق 

قانونی کشور قابل خرید و فروش باشد.

فنی،  اقتصادی،  بررسی های  و  معامالت  انجام 
مایل، مدیریتی و نظارت و پیگریی اجرای طرح های 
سرمایه گذاری و کلیه فعالیتهای اقتصادی و یا ایجاد 
مهندسی  و  فنی  مطالعاتی،  مؤسسات  و  شرکتها 

ذیربط.
و  بانکها  واعتباری  مایل  تسهیالت  از  استفاده 

مؤسسات مایل و اعتباری داخلی و خارجی.
و  خارجی  و  داخلی  بازرگانی  معامالت  انجام 
و  اخذ  و  واردات کلیه کاالهای مجاز  و  صادرات 
حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  به  نمایندگی  اعطای 

داخل و خارج از کشور.
طرحهای  اجرای  منظور  به  اصویل  موافقت  اخذ 
تکمیل کارخانجات  و  توسعه  یا  و  جدید  تولیدی 
الزم  حقوقی  تشکیل شخصیت  و  موجود  تولیدی 

برای این امر.
یا  و  مستقیم  وعملیاتی که  امور  سایر  به  مبادرت 
غریمستقیم برای تحقق اهداف شرکت الزم و مفید 
بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت، 

ضرورت داشته باشد.

رییس هیأت مدیره آقای بهنام حسنی زاده ظروفچی  شرکت کیان امنی پارس )سهامی خاص(    
نایب رییس هیأت مدیره آقای لطفعلی دشمه    شرکت سیناگسرت زرین )سهامی خاص(     

عضو هیأت مدیره آقای مجید شریفی   شرکت سپهر سرافراز آسیا)سهامی خاص(    
عضو هیأت مدیره آقای حمیدرضا خوش کالم      شرکت تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب )سهامی خاص(    

عضو هیأت مدیره و مدیرعامل آقای امری منصور آروند     شرکت صنعتی آراسته معدن )سهامی خاص(    

امیر، امیری بود
حسابها شفاف و عملکرد عالی

آن  خرب  می داشتند  غم  سردر گریبان  امری  بچه های 
همکاران  از  یکی  ساالنه  مجمع  هنگام  به  بود که 
خدوم رخت از جهان بر بسته و به دیار باقی شتافت. 
ضمن عرض تسلیت به همه بچه های امری بخصوص 
همه  عمر  بقای  توان مند  و  فرهیخته  مدیرعامل 
بچه های دیگر که الحق بنای دوستی را تا آخر بجا 

آورده اند از خداوند منان خواستاریم.
درصد   ۵۴/۷۰ حضور  در  شرکت  ساالنه  مجمع 
حسنی زاده  مهندس  مجمعی  ریاست  به  سهام دار 
دبریی  و  ناظرین  به عنوان  دشمه  و  جنابان صدر  و 
اروند  مهندس  شرکت،جناب  فرهیخته  مدیرعامل 

برگزار  گردید.

شرکت گروه صنعتی و معدنی امری)سهامی عام( 
شرکت  صورت  به   ۱۳۵۶ تریماه   29 تاریخ  در 
 292۴۷ شماره  طی  و  تأسیس  خاص  سهامی 
در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران 
تاریخ  در  شرکت  نوع  و  است  رسیده  ثبت  به 
۱۳۷۶/۱2/۱۱ به سهامی عام تبدیل گردیده است.

مرکز اصلی شرکت:
براساس ماده ۴ اساسنامه مرکز اصلی شرکت تهران، 
خیابان  ونک،  میدان  از  باالتر  ولیعصر،  خیابان 

برادران شریفی، شماره ۱۳ می باشد.
سال مایل شرکت:

براساس ماده ۶۳ اساسنامه سال مایل شرکت از روز 
اول فروردین  ماه هر سال آغاز و در روز آخر همان 

سال خاتمه می یابد.
نوع شرکت:

نوع شرکت سهامی عام می باشد.

  سرمایه شرکت در هنگام تأسیس مبلغ ۱/92۰ میلیون 
با  ریایل  هزار  ۱/92۰/۰۰۰ سهم یک  به  منقسم  ریال 
نام پرداخت شده بود که طی چندین مرحله افزایش 
به  منقسم  ریال  میلیارد   ۸۴ مبلغ  به  نهایتاً  سرمایه، 
۸۴/۰۰۰/۰۰۰ سهم یک هزار ریایل تماما پرداخت شده 

با نام بالغ گردیده است.
 ۱۳۸۴/۰۵/29 تاریخ  در  سرمایه  افزایش  آخرین 
میلیارد ریال  از ۴2  صورت گرفته و سرمایه شرکت 
محل  درصد(از   ۱۰۰ میزان  )به  ریال  میلیارد  به ۸۴ 
مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافته است.   

حسابرسی  موسه  توسط  شرکت  مایل  صورتهای 
اندیشمند تدبر مورد بررسی قرار گرفته و خواهشمند 
است پس از استماع گزارش هیأت مدیره و همچننی 
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، نسبت 
به تصویب ترازنامه و صورت سود و زیال سال مایل 

منتهی به ۱۳9۰/۱2/29 اقدام فرمائید.
تجارت  قانون   ۱29 ماده  مشمول  معامالت  کلیه 
صورتهای  پیوست   ۴۰ شماره  یادداشت  در  مندرج 
مایل به بازرس قانونی شرکت اعالم شده است، کلیه 
با  و  فعالیت شرکت  روال عادی  در  معامالت  این 

رعایت مفاد قانون تجارت صورت گرفته است.
هیأت مدیره از مجمع عمومی صاحبان سهام تقاضا 

دارد معامالت ماده ۱29 را تصویب فرمایند.
صورتهای  و   ۱۳9۰ مایل  سال  عملکرد  به  توجه  با 
مزبور  دوره  ارائه شده، خالص سود عملکرد  مایل 
 ۷9۰ سهم  هر  )سود  ریال   ۶۶/۳99/۴۸۱/۰۰۷ مبلغ 
ریال( می باشد که تقاضا دارد با پیشنهاد تقسیم آن 

موافقت فرمایند.

پیشنهاد هیأت مدیره سرمایه شرکت

موضوع فعالیت شرکت به شرح ماده 2 اساسنامه به شرح ذیل می باشد: تاریخچه

نام    سمت  نماینده      

 خسرو
 امریحسینی

 خسرو
 امریحسینی
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سهام  صاحبان  ساالنه  عادی  عمومی  مجمع 
بورس اوراق بهادار تهران )شرکت سهامی عام(

در اجرای مفاد ماده 2۳2 اصالحیه قانون تجارت، 
بازار  قانون   ۴۵ ماده  و   ۱۳۴۷ ماه  اسفند  مصوب 
و  فعالیت  درباره  بدینوسیله گزارش  بهادار  اوراق 
به  منتهی  مایل  دوره  برای  شرکت  عمومی  وضع 
اطالعات  و  مدارک   ، سوابق  برپایه   ۱۳۸9/۱2/29

موجود تهیه تقدیم می گردد. 

در  شده  ارائه  اطالعات  بر  مبتنی  حاضر  گزارش 
صورت های مایل بوده و اطالعاتی را درخصوص 
وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره ارایه 

می کند. 
اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات 
ارائه  بر  تاکید  با  باشد.  ووضع عمومی شرکت می 
جهت  در  و  هیات مدیره  عملکرد  نتایج  منصفانه 
قانونی  مقررات  با  انطباق  و  شرکت  منافع  حفظ 

این  ارائه گردیده است.  و  تهیه  شرکت  اساسنامه  و 
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 ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم 
استفاده کنندگان  گمراهی  موجب  آن  از  آگاهی 
تاریخ  در  و  حذف نگردیده  از گزارش  می شود 

۱۳9۱/2/۵ به تائید هیات مدیره رسیده است.

در سال 2۰۱۱ اگرچه ارزش معامالت سهام در بورس 
های جهانی کاهش اندکی )۰/۱ درصد( را تجربه کرد 
و در واقع می توان گفت از ثبات نسبی برخوردار بود، 
ارزش بازار بورس ها  در سطح جهان کاهش  چشمگری 
آن  از  سطحی کمرت  به  و  بود  شاهد  را  درصد   ۱۳/۶
مقدار در پایان سال 2۰۰9 برگشت. این کاهش ارزش 
بازار تقریبا دامنگری همه بورس های عضو فدراسیون 
جهانی بورس شد و تنها چهار بورس از افزایش ارزش 
بازار برخوردار شدند. عالوه بر این براساس شاخص 
های اصلی )کل( بورس های عضو، متوسط بازدهی 
 ۱۱/9 با کاهش  جهانی  فدراسیون  عضو  های  بورس 
درصدی نسبت به سال 2۰۱۰ مواجه شد. نوسان شدید 
و تا اطمینانی جهانی ناشی از بحران بدهی هایدولتی 
را به عنوان عامل اصلی تاثریگذار در این زمینه عنوان 
می کنند. در این سال با توجه به شرایط نامساعد کالن 
اقتصادی برای بازار اولیه و جذب شرکت های جدید، 
بورس ها به متنوع کردن ابزارهای خود با به کارگریی 
انواع اوراق قرضه، صندوق های قابل معامله و سایر 

ابزارها پرداختند.
وجود  با   ۱۳9۰ سال  در  تهران  بهادار  اوراق  بورس 
چالش هایی از قبیل شرکت ها برای انطباق با شرایط 
ناشی از اجرای فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه ها، 
نوسان های طال و ارز و انتقال بخشی از نقدینگی وارد 
شده بهخ بازار به سمت بازارهای مزبور و تنش های 
موجود در روابط بنی الملل، برخالف روند کلی بازار 
جهانی با رشد شاخص های عملکردی مواجه بود و 
به حول و قوه الهی سال پرفروغی را پشت سر گذاشت 
و در جهت افزایش شفاف سازی و نقدشوندگی بازار، 
تنوع ابزار، تقویت ساز و کار نظارت، فرهنگ سازی 
فیزیکی  فضای  تامنی  و  مردم  عامه  فرهنگ  گسرتش 

درشان بازار سرمایه تالش کرد.
در سال مورد گزارش ارزش بازار بیش از ۱۵ درصد رشد 
کرد و ارزش اسمی سهام ÷ذیرفته شده در بورس )با 
توجه به افزایش سرمایه و پذیرش شرکت های جدید( 
از رشد ۳۳ درصدی و ارزش معامالت از رشد ۳/۸ 

درصدی برخوردار بود. همچننی سهم معامالت خرد و 
بلوک درکل معامالت قابل توجه بوده و نسبت به سال 
قبل با رشد ۳۴ درصدی مواجه بود که بیانگر افزایش 
نقدشوندگی بازار است. میزان تامنی مایل شرکت ها از 
طریق بورس نیز به عنوان یکی از کارکردهای محوری 
طوریکه  به  بود  برخوردار  مناسبی  رشد  از  نهاد  این 
شرکت های بورسی شاهد رشد 9۶ درصدی افزایش 
سرمایه بودند که ۵۵ درصد آن از محل مطالبات و آورده 
نقدی بوده است. همچننی درصد سهام شناور آزاد از 
۱9 درصد در سال ۸9 به بیش از 2۳ درصد رسید که 
تمامی عوامل فوق الذکر حاکی از شفافیت، سالمت 

ونقدشوندگی بازار می باشد.
در  شفافیت  و  پاسخگویی  اصول  رعایت  هدف  با 
سالمت  افزایش  و  ذینفعان  با  تعامالت  و  همکاری 
و شفافیت بازار برنامه های موثری با همکاری سایر 
نهادهای متویل در این زمینه طرح ریزی و اجرا گردید 
طرح  محاسبه  اجرای  دستورالعمل  ارائه  و  تدوین 
مشارکت  بورس،  سازمان  به  راهربی شرکتی  شاخص 
در مکانیزه نمودن بخشی از فرایند نظارت و بازرسی 
اعضاء اجرایی شدن دستورالعمل انضباطی کارگزاران 
از جمله این فعالیت هاست. همچننی باز طراحی و به 
روز رسانی قواعد اطالعاتی و معرفی ساز و کارهای 
جدیدمعامالتی، محورهای اصلی برنامه شرکت جهت 
افزایش حجم معامالت بود که  بهبود نقدشوندگی و 
از اقدامات قابل ذکر در این حوزه مایل می توان از 
تدوین طرحی به منظور عملیاتی نمودن مرحله حراج 
برد که  نام  پایانی  معامالت  مرحله  و  پایانی  ناپیوسته 
پس از بررسی در هیات مدیره به سازمان بورس ارائه 
گردیده است. همچننی طراحی ساز و کار قرض دهی 
اوراق بهادار نیز از دیگر اقدامات  اساسی انجام شده 

در این حوزه است.
برگزاری همایش ملی پذیرش بنگاه های اقتصادی در 
بورس اوراق بهادار، همایش فرصت های تامنی مایل 
سرمایه گذاران  جذب  برنامه   ، بورسی  های  شرکت 
ها  طریق کارگزاری  از  ایران  سرمایه  بازار  به  خارجی 

صورت گرفت. طی سال 9۰ تعداد ۸ شرکت جدید در 
بورس تهران پذیرش، درج و عرضه شد.

همچننی ۴ فقره اوراق آتی و 2 فقره  اوراق مشارکت 
تقویت  به منظور توسعه و  نیز پذیرش و درج گردید. 
و گسرتش  معامالتی  سامانه  ارتقای  و  مشتقه  بازار 
دسرتسی به این بازار اقدامات زیادی صورت گرفت 
که از آن جمله می توان به پیشنهاد مقررات ساز و کار 
تصویب  پیگریی  و  سازمان  به  اعتباری  و  مایل  تامنی 
دستورالعمل اختیار معامله اشاره نمود. همچننی پیگریی 
راه اندازی صندوق های قابل معامله در بورس تهران و 
افزایش تعداد سهام پایه قرار داد آتی از دیگر اقدامات 
انجام شده در این زمینه می باشد. در راستای گسرتش 
فرهنگ سرمایه گذاری و توسعه دانش مایل به منظور 
آشنایی و فراهم کردن مشارکت آگاهانه و مستمر مردم 
موفق  برگزاری  و  طراحی  قالب  در  سرمایه،  بازار  در 
دوره های آمکوزشی هدفمتد در سراس کشور به انجام 
رسید که نتیجه آن 2۰۸ هزار نفر ساعت آموزش، تدوین، 
آموزشی  بروشور  و  عنوان کتاب   2۵ انتشار  و  چاپ 
حمایت از 2۴ مورد همایش و سمینار مرتبط با بازار 
نامه و  پایان  از ۱۵ عنوان  و همچننی حمایت  سرمایه 
طراح پژوهشی به عمل آمد. در راستای برنامه گسرتش 
و تسهیل دسرتسی به بازار طریق به کارگریی فن آوری 
آماده سازی  آمده شامل  به عمل  اقدامات  اطالعات 
بسرت فنی و اجرایی انتشار داده های بورسی و برقراری 
ارتباط آزمایشی برای بهره برداران داخلی و خارجی 
شرکت  سهام  مذکور،  سال  در  همچننی   . است  بوده 
بورس اوراق بهادار تهران در بازار پایه فرابورس ایران 

با نماد » ذبورس« درج گردید.
از دیگر اقدامات مهم در سال 9۰ می توان به پیگریی 
و  طبقات  افزایش  زمنی،  تغیری کاربری  مجوز  اخذ  و 
تراکم قابل احداث، دریافت پروانه ساخت ، برگزاری 
تشریفات انتخاب مدیر طرح )عامل چهارم(، فراخوان 
قرارداد  عقد  طراحی،  برای  مشاور  مهندسنی  انتخاب 
درآمدهای  افزایش  همچننی  و  خاکربداری  شروع  و 
 ، سرمایه گذاری  و  وجوه  مدیریت  طریق  از  عملیاتی 

 پیام هیأت مدیره

سخن از بورس اوراق بهادار تهران است كه به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران 
مصوب اول آذر ماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسالمی و مجوز ثبت شماره ۱2۱/۳۳۵ مورخ ۱۳۸۵/۶/2۱ سازمان 
بورس و اوراق بهادار تاسیس شد و در تاریخ ۱۳۸۵/9/۱۵ با شماره 2۸۶۵۰2 در مرجع نشست و شركت به 
ثبت رسید و فعالیت عملیاتی خود را از اوایل دی ماه همان سال آغاز نمود. گرچه از حیات شركت به تعداد 
انگشتان یك دست نمی گذرد ویل در عملكرد كاری شده كارستان در سالهایی كه از سنگ ناله خیزد و همه 
عالم از بزرگرتین در آمریكا و اروپای از پا افتاده گرفته تا كشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا، یونان در اروپا و 
شركتهایی مانند جرنال موتور و بانكهای بزرگ در آمریكا دو دست بر سر دارند و كاسه چه كنم در دست در 
كنج میدان حسن اباد در یك ساختمان اجاره ای دكرت حسن قالیباف اصل و تیم یارانش باالترین شاخص 
عملكرد را به صفحه گزارش ترسیم كرده اند برای مثال روند ماهانه شاخص در اسفند ماه سال ۱۳۸9 رقم 
۱۵۰۰۰ میلیون سهم- میلیارد ریال و فروردین ماه سال ۱۳9۰ رقم 2۵۰۰۰ میلیون سهم  میلیارد ریال این تفاوت 

در رشد نشان از آن است كه ما مدعی هستیم كه دكرت قالیباف اصل توانست.
مجمع ساالنه شركت به ریاست جناب عسكری مارانی و دو ناظر جنابان زارعی و عنایت در حضور ۷۴ 
درصد سهام دار با دبریی دكرت قالیباف برگزار شد مجمع با تصویب صورتهای مایل و تقدیر و تشكر از 

تالشهای تیم كاری شركت و تقسیم سود بكار خود پایان داد.

دكتر قالیباف اصل توانست

 خسرو
 امریحسینی
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تاریخچه
بورس اوراق بهادار تهران )شركت سهامی عام( به 
موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی 
شورای  مجلس   ۱۳۸۴ آذرماه  اول  مصوب  ایران 
مورخ   ۱2۱/۳۳۵ شماره  ثبت  مجوز  و  اسالمی 
۱۳۸۵/۶/2۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، تاسیس 
شد و در تاریخ ۱۳۸۵/9/۱۵ با شماره 2۸۶۵۰2 در 
مرجع ثبت شركت ها به ثبت رسید و فعالیت عملیاتی 

خود را از اوایل دی ماه همان سال آغاز نمود.
موضوع فعالیت

به شرح  اساسنامه،  فعالیت شركت مطابق  موضوع 
زیر تعینی شده است: 

* تشكیل، سازماندهی و اداره بورس اوراق بهادار 
به منظور انجام معامالت اوراق بهادار پذیرفته شده 
در بورس توسط اشخاص ایرانی و غریایرانی مطابق 

قانون و مقررات.
* پذیرش اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار ناشران 

خارجی مطابق قانون و مقررات
* تعینی شرایط عضویت برای گروه های مختلف از 
اعضا، پذیرش متقاضیان عضویت، وضح و اجرای 
حرفه ای و انضباطی برای اعضای تعینی وظایف و 
مسئولیت های اعضا و نظارت بر فعالیت آنها و تنظیم 

روابط بنی آنها مطابق قانون و مقررات 
* فراهم آوردن شرایط الزم برای دسرتسی عادالنه 

اعضا به منظور انجام معامالت اوراق بهادار
* همكاری و هماهنگی با سایر نهادهای مایل كه 
بخشی از وظایف مربوط به دادوستد اوراق بهادار 
بورس  با  مرتبط  اطالعات  پردازش  و  انتشار  یا 
شركت  جمله  از  دارند  عهده  به  را  بهادار  اوراق 
وجوه  تسویه  و  بهادار  اوراق  مركزی  سرپده گذاری 
انجام تحقیقات، آموزش و فرهنگ سازی مرتبط با 
اوراق بهادار برای تسهیل، بهبود و گسرتش دادوستد 

و سرمایه گذاری دراوراق بهادار.
و خارج  ایران  در  دیگر  بورس های  با  * همكاری 
تجربیات،  و  اطالعات  تبادل  منظور  به  ایران  از 
پذیرش  و  استانداردها  و  مقررات  یكسان سازی 

همزمان اوراق بهادار 

بهادار  اوراق  معامالت  انجام  حسن  بر  نظارت   *
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

اطالعات  انتشار  و  پردازش  جمع آوری،  تهیه،   *
مربوط به سفارش ها و معامالت اوراق بهادار

پذیرفته  بهادار  اوراق  ناشران  فعالیت  بر  نظارت   *
شده مطابق قانون و مقررات

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود
محرتم،  سهامداران  از  تشكر  ضمن  مدیره  هیات 
تقاضا دارد تا با توجه به برنامه شركت برای تكمیل 
اندوخته  و  انباشته  سود  محل  از  سرمایه  افزایش 
برنامه های  سایر  و  ساختمان  احداث  احتیاطی، 
توسعه ای بورس، با پیشنهاد تخصیص سود خالص 
به اندوخته احتیاطی، اندوخته قانونی، و تقسیم ۱۰۰ 

ریال سود نقدی برای هر سهم موافقت فرمایند.
اهداف و برنامه های سال 91

در  كه  شركت  فعالیت  موضوع  چارچوب  در 
اساسنامه بورس اوراق بهادار تهران )شركت سهامی 
عام( مورد تاكید قرار گرفته است، چشم انداز شركت 
پیشران رشد  و  منطقه  برتر  بورس  به  »تبدیل شدن 
اقتصادی كشور« و فلسفه وجودی شركت »ایجاد 
بازاری منصفانه، كارا و شفاف  با ابزارهای متنوع 
و دسرتسی آسان به منظور ایجاد ارزش افزوده برای 

ذی نفعان« تعینی شده است.
اهداف كالن:

مایل  تامنی  در  سرمایه  بازار  سهم  ارتقای   *
فعالیت های مولد اقتصادی

* به كارگریی مقررات و رویه های موثر برای حفظ 
سالمت بازار و رعایت حقوق سهامداران 

* تعمیق و گسرتش بازار با بهره گریی از فناوری و 
فرایندهای به روز و كارامد

* توسعه دانش مایل و گسرتش فرهنگ سرمایه گذاری 
و سهامداری در كشور

تعامل  در  و شفافیت  پاسخگویی  رعایت اصول   *
با ذی نفعان 

*  خلق ارزش برای سهامداران 
* توسعه مستمر دارایی های فیزیکی و سرمایه انسانی 

شركت 

رئیس هیات مدیره  حمریضا رفیعی کشتلی      شرکت سرمایه گذاری تدبری  
نایب رئیس هیات مدیره خسرو پور معمار   کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار 

عضو غریموظف هیات مدیره حسنی سلیمی      شرکت سرمایه گذار تامنی اجتماعی 
عضو غریموظف هیات مدیره محمد ابراهیم پورزندی       شرکت کارگزاری بانک ملت  
عضو غریموظف هیات مدیره امریحسنی ارضاء   شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران 
عضو غریموظف هیات مدیره محمدرضا رهرب   شرکت کارگزاری حافظ     
عضو غریموظف هیات مدیره سید مجتبی فهیم هاشمی  شرکت بانک تجارت   

مدیرعامل حسن قالیباف اصل       

نام    سمت  نماینده    

برنامه های توسعه ای هیات مدیره 
بدیهی است تضمنی رشد مداوم بورس تهران و 
گذر آن از مرحله گذار به توسعه یافتگی، مستلزم 
همه  به  متوازن  دستیابی  برای  دقیق  برنامه ریزی 
و  منابع  محدودیت  اما  است.  شده  یاد  اهداف 
و  اهداف  اولویت بندی  است كه  قیدی  زمان، 
در  راستا،  همنی  در  می سازد.  ناگزیر  را  برنامه ها 
 ،9۱ سال  در  جدید  شركت  پذیرش  هدف  كنار 
ساختمان  پروژه  همراه  به  توسعه ای  های  برنامه 
جدید شركت، براساس اولویت و منابع در اختیار، 
از اهداف كالن شركت استخراج شده اند و برای 

دوره پیگریی خواهند شد.
طریق  از  مشتقه  ابزار  بازار  تقویت  و  توسعه   *
معرفی  سهام،  معامله  اختیار  قراردادهای  معرفی 
قراردادهای اتی مبتنی بر دارایی های پایه جدید، 
ارتقای سامانه معامالتی و گسرتش دسرتسی به این 

بازار 
ثابت  درآمد  با  بهادار  اوراق  بازار  راه اندازی   *
و  ارتقا  هدف  با  صكوك(  و  مشاركت  )اوراق 
تسهیل تامنی مایل از طریق بازار سرمایه و ایجاد 

فرصت جدید سرمایه گذاری 
و  شناسایی  طریق  از  مایل  تامنی  نظام  توسعه   *
ناشران  با  تعامل  تقویت  جدید،  ناشران  جذب 
پذیرفته شده و طراحی خدمات مایل مناسب برای 

پاسخگویی به نیاز فعاالن بازار.
* توسعه فرهنگ سهامداری، ارتقای گزارشگری، 
پاسخگویی مناسب به ذی نفعان و افزایش تعداد 
دوره های  برگزاری  طریق  از  فعال  سهامداران 
و  اعضا  شده  پذیرفته  ناشران  برای  كاربردی 

سرمایه گذاران 
* افزایش حجم معامالت و بهبود نقدشوندگی از 
طریق بازطراحی و به روز رسانی قواعد معامالتی 

و معرفی سازوكارهای جدید معامالتی 
ارتقای  با  بازار  شفافیت  و  سالمت  افزایش   *
سازوكارهای نظارت بر بازار و توسعه استفاده از 

سامانه های نظارتی مكانیزه وكارآمد
* توسعه همكاری های بنی المللی با هدف استفاده 
محصوالت  معرفی  جهانی،  تجربه  و  دانش  از 
مشرتك، ارتقای دانش فنی كارشناسان و حضور 
موثرتر در مجامع مرتبط با توجه به ریاست بورس 
تهران بر كمیته كاری FEAS و موافقت نامه های 

امضا شده 
طریق  از  فیزیكی  استقرار  فضای  بهبود  پروژه   *
اخذ مجوزهای الزم برای آغاز عملیات اجرایی 

ساختمان جدید
* افزایش سرمایه اؤ مبلغ ۳۰۰ میلیارى ریال به ۴۵۰ 
میلیارى ریال برای تامنی تامنی منابع مایل مورد نیاز

انسانی،  سرمایه  و  فکری  های  دارایی  مستمر  توسعه 
تکمیل  و  جوان  و  متخصص  نریوهای  جذب  جهت 

نظام های مورد نیاز بوده است.
هیات مدیره در پایان از رئیس و اعضای شورای عایل 
بورس ، ریاست و اعضاء هیات مدیره و مدیران سازمان 

بورس و اوراق بهادار، اعضاء و ناشران پذیرفته شده و 
تمامی ارکان بازار سرمایه، اصحاب رسانه و همکاران 
بورس صمیمانه قدردانی و سپاسگزاری نموده ومعتقد 
است توسعه و تعمیق بازار سرمایه جز با همکاری همه 

فعاالن بازار سرمایه میسر نخواهد بود.
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مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط 
در سال مالی مورد گزارش:

تجهیزات  درخصوص  تولید کننده  شرکت  تنها 
سوخت شرکت مهندسی تکنوتار می باشد ولی در 
منجر  خارجی  محصوالت  حضور  سنوات گذشته 
گردیده درصدی از بازار در اختیار سایرین قرار گیرد، 
بهبود  راستای  در  دولت  سیاستهای  به  با توجه 
باالخص  عمومی  خدماتی  واحدهای  وضعیت 
خاص  تسهیالت  ارائه  و  سوخت  جایگاه های 
فروش  روند  جایگاه  بهینه سازی  و  احداث  جهت 
با  می گردد  پیش بینی  و  می باشد  افزایش  حال  در 
توجه به تنوع محصوالت تکنوتار و انجام خدمات 
پشتیبانی منظم تأمین به موقع قطعات و استفاده از 
بازار  از  توجهی  قابل  سهم  با کیفیت  محصوالت 

موجود را در اختیار گرفت.
مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت ووضعیت 

رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش:

بودن  به محدود  توجه  با  تکنوتار  مهندسی  شرکت 
دارد  خاصی  جایگاه  تولید  زمینه  در  تولیدکنندگان 
وحدودا ۶2% جایگاه های موجود در کشور مجهز به 
تولیدات این شرکت می باشد ودر حال حاضر سهم 
بازار شرکت تکنوتار در بین خریداران جدید حدودا 

۵۰% می باشد.
دستیابی  میزان  شرکت،  عملکرد  بر  مرور کلی 
به اهداف تعیین شده ودستاوردهای مهم سال 

مالی مورد گزارش:
کاهش هزینه های مالی وتسویه تسهیالت با بهره های 

باال
اصالح ساختار مالی

افزایش رضایت مشتریان
نهائی نمودن قراردادهای سنوات گذشته ومطالبات 

مشکوک الوصول
برنامه ریزی  و  معوق  مطالبات  وصول  ساماندهی 

جهت وصول آنها

سیستم  تکمیل  راستای  در  نرم افزارها  استقرار 
اطالعات حسابداری- درصد پیشرفت %۱۰۰

اصالح ساختار سازمانی شرکت ها )متعادل نمودن 
اندازه سازمان، بازنگری شرح وظائف، اختیارات و 

مسئولیتها(
اصالح نظامهای مدیریتی )استقرار نظام بهره وری، 
مشارکت،  نظام  استقرار  نظام کنترل کیفیت،  بهبود 

استقرار نظام مدیریت کیفیت( درصد پیشرفت %۵۰
اصالح فرآیند و روشهای انجام کار)استانداردسازی 
استقرار   ،ICT نظام استقرار  انجام کار،  روش های 
)  ۵S نظام  استقرار  تعمیرات،  ریزی  برنامه  نظام 

درصد پیشرفت %۷۰ 
اصالح و بهسازی نیروی انسانی )برنامه ریزی نیروی 
طراحی  استخدام،  و  نظام جذب  طراحی  انسانی، 
ارزیابی  نظام  طراحی  دستمزد،  و  حقوق  نظام 

عملکرد( درصد پیشرفت %۶۰ 

رییس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس )سهامی عام(   امریخرمی شاد  
نایب رییس و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران )سهامی عام(   سید مهدی عایل نژاد 

عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه    غالمرضا کرمی 
عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبریگران آتیه ایرانیان )سهامی خاص(  سعید ذوالفقاری 

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان )سهامی خاص(  علی اصغر مهریزاده 

مهندسی تکنوتار در خانه جدید پر از امید

مجمع جمع جور شرکت مهندسی تکنوتار با سرمایه 9۵/2۴۳ میلیون ریال به ریاست جناب دکتر امیر خرمی 
شاد و دو ناظر جنابان دکتر سلیمی و دکتر آرگون با دبیری جناب آقای مهندس یوسفی مدیر ارشد مالی 
شرکت برگزار شد مجمع با گزارش جامع وکامل جناب آقای علی اصغر مهریزاده مدیرعامل فرهیخته وارد 
دستور جلسه و پس از استماع گزارش بازرس و حسابرس شرکت ضمن تأیید و تصویب صورتهای مالی با 
طنین صلوات بکار خود پایان داد. شرکت مهندسی تکنوتار از جمله شرکتهایی است که محصولش به طور 
متوسط روزانه در برابر دید میلیونها نفر قرار می گیرد ودر نهایت عملکرد کیفیتی آن در برابر چشمان بسیاری 

است و الحق توانسته سربلند باشد.

تاریخ  در  )سهامی عام(  تکنوتار  مهندسی  شرکت 
۱۳۴۸/۱2/2۳ با نام شرکت تکنوتار )سهامی خاص( 
و  شرکت ها  ثبت  اداره   در  شماره ۱۳۸۰۷  تحت  
اداره  به ثبت رسیده است.  مالکیت صنعتی تهران 
به موجب الیحه  از خرداد ماه ۱۳۵9  امور شرکت 
انقالب  شورای  مصوب   ۶۷۳۸ شماره  قانونی 
منتخب  مدیران  توسط  ایران  اسالمی  جمهوری 
نامه های  موافقت  موجب  به  و  انجام شده  دولت 
مورخ ۱۳۶۵/۱۰/۱۶ و ۱۳۶۶/۱۱/2۶ سازمان گسرتش 
و نوسازی صنایع ایران )به وکالت از طرف شرکت 
ماشنی سازی – سهامی خاص( با سهامداران سابق 
معادل 9۰/۷۱ درصد سهام شرکت به شرکت مذکور 
منتقل شده و از سال ۱۳۶۶ هیأت مدیره منتخب آن 

شرکت اداره امور شرکت را بعهده گرفته است.
سرمایه:

ریال  مبلغ ۵میلیون  تأسیس  بدو  در  شرکت  سرمایه 
هر سهم  اسمی  ارزش  به  تعداد ۵۰۰ سهم،  )شامل 
۱۰/۰۰۰ ریال( بوده که طی چند مرحله به مبلغ 9۵/2۴۳ 
میلیون ریال )شامل تعداد 9۵/2۴۳ میلیون سهم به 
ارزش اسمی هر سهم ۱/۰۰۰ ریال( در پایان سال مایل 

منتهی به 29 اسفند ۱۳۸9 افزایش یافته است.

چشم انداز
شرکت مهندسی تکنوتار )سهامی عام( با فعالیتهای تجاری و پیشرو در صنایع تأمنی وتولید انواع تجهیزات 
توزیع سوخت وخدمات جنبی آن چشم انداز خود را حضور مؤثر در بازارهای جهانی بخصوص بازارهای 

هدف همرتاز با شرکتهای مطرح و رهربی بازار داخلی ترسیم می نماید.
استفاده از دانش جهانی)علمی، تجربی( و ارائه راه حلهای ایرانی )بومی(، راه رسیدن به این چشم انداز 

است.
ماموریت شرکت 

در حوزه تولید: تولیدانواع تجهیزات توزیع سوخت اعم از تجهیزات مربوط به جایگاههای ثابت وسیار و 
سایر تجهیزات وخدمات وابسته

حوزه فعالیت شرکت پوشش نیاز بازار داخل وتقاضای کشورهای خارجی همسایه می باشد. 

تاریخچه بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مایل آتی

نماینده        سمت نام   
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رسالت و اهداف اسرتاتژیک
به  توجه  با  دوم سال 9۰  نیمسال  در  زامیاد  شرکت 
صنعت  در  موجود  شرایط  و  محیطی  تغیریات 
در  و  رسد کرده  را  خود  وضعیت  خودروسازی، 
راستای سیاستهای گروه سایپا )پرواز 9۵( از طریق 
نوآورانه  با رویکرد  برنامه ریزی اسرتاتژیک  تدوین 
Action Learning، شاخص های موفقت خود 

در أینده ترسیم می كند.
ارزشها

شایسته  فرهنگ  توسعه  و کرامت کارکنان:  عزت 
ساالری، افزایش بهره وری ، پرورش استعدادها و 

مشارکت خرد جمعی کارکنان
را  خود  تصمیمات  سهامداران:  اعتماد  و  تحمیم 

از طریق رشد  پایدار  ارزش های  راستای خلق  در 
سودآوری برای سهامداران خواهیم گرفت.

متقابل  سودمند  روابط  توسعه  پایدار:  شراکتهای 
بر اعتماد سازی و  با شرکاء و زنجریه تامنی مبتنی 

تقویت ارزشهای پایدار.
روزمره  وانتظارات  نیازها  ما   : مشرتی  خوشنودی 

راستای  در  و  شناسیم  می  را  مشرتیان  بلندمدت  و 
فرهنگ حداکثر سازی کیفیت محصوالت رقابتی 

مطابق با توان خرید مشرتیان تالش خواهیم نمود.
مسئولیت پذیری اجتماعی: بهره گریی اندیشمندانه 
از منابع و محیط زیست، تالش جهت رفع مشکالت 

اجتماعی در حد توان 

تاریخچه

نماینده        نام    
عضو رئیس هیات مدیره )به نمایندگی سایپا( – غریموظف نعمت اله پوستنی دوز  

مدیرعامل و عضو هیات مدیره )به نمایندگی قالبهای بزرگ صنعتی سایپا( – موظف رضا سرائی  
عضو هیات مدیره)به نمایندگی سرمایه گذاری سایپا( – موظف بهرام زبرجد 

عضو هیات مدیره )به نمایندگی سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار(- موظف کوروش رستمی 
عضو هیات مدیره )به نمایندگی سایپا یدک( غریموظف پرویز افتاب سوار  

تاریخ ۱۳۴2/2/۱۶  زامیاد )سهامی عام( در  شرکت 
و  شرکتها  ثبت  اداره  در   ۸۶۸2 شماره  تحت 
مالکیتهای صنعتی تهران به ثبت رسیده و به موجب 
 ۱۳۴2/۴/۳۱ مورخ   2۳۷۴ شماره  تاسیس  پروانه 
است  شده  داده  شرکت  به  ایجاد کارخانه  مجوز 
شماره ۳۵29۶۸  برداری  بهره  پروانه  موجب  به  و 
از  ومعدن  صنایع  وزارت   ۱۳۴۵/۱۱/۱2 مورخ 
از کارخانه  برداری  بهره  اجاره   ۱۳۴۳/2/۱۵ تاریخ 
اعطاء گردیده  تهران  استان  در  واقع  خودروسازی 

است.
شرکت زامیاد )سهامی عام( در تاریخ ۱۳۵۸/۴/۱۶ 
صنایع  توسعه  و  حفاظت  قانون  )فلا(  بند  مشمول 
هیات   ۱۳۶۰/9/۱۸ تاریخ  از  و  شده  شناخته  ایران 
صنایع  نوسازی  و  سازمان گسرتش  منتخب  مدیره 
در  و  عهده گرفت  به  را  شرکت  امور  اداره  ایران 
تاریخ ۱۳۶۵/2/2۸ به موجب مصوبه هیات وزیران 
و  گسرتش  سازمان  به  آن  مالکیت  درصد  صد 
دولت  طرف  از  وکالت  به  ایران  صنایع  نوسازی 
.و  است  منتقل گردیده  ایران  اسالمی  جمهوری 

همچننی براساس تقاضای صاحبان سهام در مورخ 
بورس  سازمان  در  پذیرش شرکت  با   ۱۳۷۷/۱2/۱۶
اوراق بهادار تهران موافقت به عمل آمده و متعاقب 
آن در مورخ ۱۳۷۸/۱/۱۸ بیش از 99 درصد سهام 
صنایع  نوسازی  و  سازمان گسرتش  توسط  شرکت 
زامیاد  در حال حاضر شرکت  عرضه گردید.  ایران 
جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سایپا )سهامی 

عام( می باشد.
محل کارخانه : تهران جاده قدیم کرج، کیلومرت ۱۵

شامل  مربع  مرت   ۱۰۱/۶۴۴ ساختمان:  مرتاژ  کل 
)کارخانه و خدمات پس از فروش(

کل مرتاژ زمنی کارخانه: 2۵ هکتار شامل : 2۰ هکتار 
زمنی کارخانه در تهران و ۵ هکتار زمنی خدمات پس 

از فروش در تهران
در سال ۱۳۸۳ جهت طرح توسعه کارخانه و افزایش 
وانت  تولید  خط  انتقال  به  تصمیم  شرکت  تولید، 
به خارج از فضای فعلی شرکت گرفت و براساس 
در  واقع  زمنی  قطعه  یک  توجیهی  طرح  گزارش 
شهرستان کاشان به مساحت ۳۰۰ هکتار از سازمان 

و  خریداری  اصفهان  استان  شهرسازی  و  مسکن 
در  نمود.  خودروسازی  ساخت کارخانه  به  اقدام 
پروژه  از   %۷۵ حدود  تکمیل  از  پس  سال ۱۳۸۷ 
مذکور، در راستای تحقق اهداف بلند مدت گروه و 
پریو بند  ۵ مصوبه شماره ۱۰/۱۷۷۷۷/۱۱۰۴۰2 مورخ 
همچننی  و  سایپا  مدیره شرکت  هیات   ۱۳۸۷/۵/۱۵
هشتصدو پنجاه و هفتمنی جلسه هیات مدیره شرکت 
زامیاد در تاریخ ۱۳۸۷/۸/۱۵ مقرر گردید با رعایت 
صرفه و صالح، مخارج انباشته پروژه کاشان تا تاریخ 
۱۳۸۷/۵/۳۱ پس از تشکیل شرکتی به نام سامیار)با 
سرمایه ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( به ارزش دفرتی به شرکت 
مذکور انتقال یافته و متعاقب آن ۶۰% سهام شرکت 
نامه  مبایعه  براساس  و  ارزش کارشناسی  به  سامیار 
به   ۱۳۸۷/۱2/2۶ مورخ   ۱۰/۱۱۷۸/۳۰۰۵۴۱ شماره 
شرکت سایپا واگذار گردد. در سال ۱۳۸۸ نیز طی 
مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۸/۱2/2۶ الباقی سهام شرکت 
به   )%۴۰ )معادل  زامیاد  شرکت  تملک  در  سامیار 

شرکت سایپا واگذار گردید.

است  توسعه  ركنی  ركن  زمینی  نقل  و  حمل  نقش 
آنانكه اتوبانهای هشت و دوازده بانده سراسری قاره 
ای را دیده اند بخوبی بدین معنی واقف اند. در 
ایران پایه گذاران شركت خوش نام زامیاد از جمله 
كسانی بوده اند كه با دل و جان به توسعه یافتگی 
ایران اباد آزاد واقف بوده اند روز چهارشنبه تریماه 
پژوهشگاه نریو شاهد انبوه سهام داران خرد و كالن 
سپید  پرده  و  بود  می  شركت  حقوقی  و  حقیقی 
شاهد كلیپی كوتاه  بزرگ  تاالر  سن  در  آویز  رنگ 
از عملكرد ساالنه مدیریتی بود كه فعل توانسنت را 

خوب صرف كرده و امید را به دل مصرف كنندگانی 
و  زامیاد  شركت  است.  بخشیده  سراسر گیتی  در 
كاركنان تالشگرش با پنجه های آهننی و فكر متعایل 
مهندسنی و تالشگران آزاد اندیشی كه در طول سال 
باعث  حاصل كار كاركنانش  و  نیاسودند  دم  یك 

سرفرازی و تحسنی همگان شد. 
خیابان  انتهای  در  دكان  دهنه  دو  آن  دیگر  زامیاد 
پرقدرتش  چرخهای  زامیاد  نیست.  تهران  سعدی 
امروز در مزارع و میادین، كامیونهایش در بنادر تا 
باراندازان سراسر ایران و جهان، عروسی است كه 

خوش می خرامد. زامیاد را نگنی طالی افتخار كشور 
بدانید و مدیریت برآن را فرزند نیك صنعت.

طننی صلوات پی در پی سهامداران كه تاالر را پر 
مدیرعامل  بزرگ  به كار  نیكو  پاسخ  بودند  كرده 
فرهیخته شركت بود. بااینكه همه چیز در طول سال 
خوب بود ایكاش در برگزاری مجمع بچه های خوب 
امور سهام و مایل و دیگر عزیزان كمی حرمت قلم را 
هم می داشتند كه خربنگار پل ارتباط سازمان با مردم 

است باید بدین رهگذر با چشمان دل نگاه كرد. 

زامیاد 
 خسروگل سرسبد حمل و نقل تجاری

 امریحسینی
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سرمایه
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ یک میلیون ریال 
سهم  هر  اسمی  ارزش  به  سهم،   ۱۰۰ تعداد  )شامل 
از  نوع شرکت  تبدیل  اثر  در  بوده که  ریال(   ۱۰/۰۰۰
سهامی خاص به سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم به 
۱/۰۰۰ ریال تغیری یافته و طی چند مرحله به شرح ذیل 
به مبلغ ۷۴/۰۰۰ میلیون ریال )شامل تعداد ۷۴ میلیون 
سهم ، به ارز اسمی هر سهم ۱/۰۰۰ ریال( در پایان 
سال مایل منتهی به ۱۳۸۵/۱2/29 افزایش یافته و پس 

از آن تغیریی نیافته است.
شرکت در پایان سال 9۰ دارای ۵۶۰۷ نفر سهامدار 
حقیقی با ۸2 درصد سهام و ۱۸ سهام دار حقوقی با 

۱۸ درصد سهام بوده است.
جایگاه شرکت در صنعت

موضوع فعالیت رکتطبق ماده 2 اساسنامه ساخت و 
یا مونتاژ هرگونه دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه 

مطبوع و سردکننده و قطعات یدکی آنها است.
در حال حاضر شرکت در بخشهای مختلف دارای 
تجهیزات مناسب برای تولیدات خود می باشد که 
با رکتهای مابه داخلی و  این تجهیزات در مقایسه 
برخوردار  سطح  باالترین  در  و کیفیت  تکنولوژی 
بوده و در مقایسه با رکتهای مشابه خارجی از جمله 

Carrier نیز در سطح قابل قبویل می باشد.
ماشنی آالت مورد استفاده در بخشهای تولید یا طی 
حدودا سه سال اخری خریداری شده و یا به تازگی 
بهسازی و نوسازی شده اند بطور کلی ماشنی آالت 
مناسبی  سطح کیفی  در  تکنولوژی های ساخت  و 

هستند.
بعنوان نمونه می توان به ماشنی آالت پرسهای ضربه 
 CNC هیدرولیک  خم  پرس  و  هیدرولیک   ، ای 
قیچی های مکانیکی و هیدورلیک CNC، پرس 
 UBend , دستگاههای تولید ،CNC پانچ های
HairPin خودکار با سرعت و دقت باال، پرسهای 
 Coil اکسپندر عمودی، دستگاه ، High Speed
فرزکاری،  تراشکاری،  االت  ماشنی   ،  Bender

سنگ زنی و دریلهای CNC با دقت باال و ظرفیتها 
و  شستشو  رنگ کاری،  خطوط  مختلف،  ابعاد  و 

چربی زدایی اشاره نمود.
برنامه های آینده شرکت:

تنوع  و  محصوالت  فروش  بازارهای  گسرتش 
بخشی شیوه های فروش

و  شرکت  محصوالت  درخصوص  موثر  تبلیغات 
اشنا نمودن مشرتیان با کیفیت باال و عمر طوالنی 

محصوالت تولیدی
بررسی نقاط قوت و ضعف محصوالت محصوالت 

فروش رفته قبلی
بازاریابی در پروژه های صنعتی

گسرتش و تنوع در خدمات پس از فروش
بازاریابی در پروژه های سیستمهای ذخریه سازی سرما

EPC بازاریابی در پروژه های
تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید

پروژه طراحی و تولید پکیج های برودتی
درخصوص  مرتیان  درخواستهای  به  توجه  با 
همچننی  و  باال  تناژهای  در  برودتی  پکیجهای 
امکان نصب انواع فیلرت و رطوبت زن و همچننی 
تولید  و  طراحی  پروژه  هوا،  مخلوط کننده  جعبه 
پکیجهای برودتی که قابلیت های ذکر شده را دارا 
بوده و نسبت به خواسته های مشرتی منعطف باشد 
مراحل  ابتدای سال ۱۳9۱  از  و  تعریف  در شرکت 

عملیات  ود  می  بینی  پیش  است.  آغاز گردیده  آن 
طراحی و تولید نمونه آن در نیمه اول سال ۱۳9۱ به 
انجام رسیده و پس از طی مراحل قیمت گذاری، 
در نیمه دوم سال در لیسا محصوالت قابل عرضه 

شرکت قرار گرید. 
دو  جذبی  چیلرهای  تولید  و  طراحی  پروژه 

مرحله ای شعله مستقیم
مرحله ای  دو  جذبی  چیلرهای  محاسن  به  توجه  با 
مصرفی  انرژی  میزان  به  می توان  جمله  آن  از  که 
یا عدم  و  مرحله ای  به چیلرهای یک  نسبت  کمرت 
چیلرهای  تولید  و  طراحی  اشاره کرد،  بویلر  به  نیاز 
جذبی دو مرحله ای شعله مستقیم در شرکت تعریف 
آغاز  آن  مراحل طراحی  تابستان ۱۳9  اواسط  از  و 

خواهدشد.
یونیتهای  تولید کندانسینگ  و  طراحی  پروژه 

38XD سری
سری  یونیتهای  تولید کندانسینگ  و  طراحی  پروژه 
۳۸XD با کمرپسور اسکرو )Screw( در ۱۷ مدل 
و از ظرفیت ۴۰ تن اسمی تا 2۸۰ تن اسمی بمنظور 
تکمیل محدوده ظرفیتی کندانسینگ یونیتهای سری 
در   ) اسمی  تن   ۴۴ تا   ۸ ظرفیت  )از   ۳۸AKS
شرکت تعریف و پیش بینی می شود که در نیمه سال 

۱۳9۱ مراحل و تولید آن به اتمام برسد.

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت صنایع سرماآفرین 
در مورخه 9۱/۴/2۱ در محل شركت با حضور %۶۵ 

سهامدار برگزار گردید.
در این مجمع که ریاست آن مهندس رحیم کالهدوز 
ناظرین جنابان بهزادی و مهندس گل زاده و دبریی 
تصویب  با  پایان  در  بود  تربیزیان  آقای  جناب 
صورتهای مایل و تقدیر و تشکر از زحمات بی شائبه 
مدیرعامل محرتم و کارکنان شرکت و تقسیم سود 2۵ 

تومانی به کار خود پایان داد.
بر خود واجب می دانیم از نگاه ویژه ای که استاد 
در کسوت  پژوه كه  دانش  و  مدبر  مدیر  زاده  گل 
مدیرعاملی شرکت در عنایت به این مطبوع داشت و 
همکاری که جناب آقای همایون در تهیه این گزارش 
با ما داشته کمال قدردانی و تشکر خود را اعالم 

داریم.

سرما آفرین با سود 250 ریال همه را خوشحال كرد

تاریخچه
در  عام(  )سهامی  ایران  سرماآفرین  صنایع  شرکت 
تاریخ ۱۳۴۷/۰۶/۰2 تحت شماره ۱2۶۰۵ و با نام اولیه 
است.  رسیده  ثبت  به  ترموفریگ  سهامی  شرکت 
بموجب پروانه بهره برداری شماره ۳۳9۸۸۱ مورخ 
۱۳۵۰/۱2/۱۳ بهره برداری از کارخانه شرکت آغاز و 
براساس موافقتنامه مورخ ۱۳۵2/۰۷/2۳ مقدار %۵۰ 
از سهام آن به شرکت آمریکایی کریر واگذار و به 
همنی سبب نام شرکت به کریرترموفریگ )سهامی 
خاص( تغیری نمود و در تاریخ ۱۳۵2/۱2/۰۴ سرمایه 

رکت به مبلغ 2۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.
قانون  براساس  اسالمی  انقالب  پریوزی  از  بعد 
پو  تحت  شرکت  ایران،  صنایع  توسعه  و  حفاظت 
بموجب  و  قرار گرفت  ایران  ملی  صنایع  سازمان 
سهام  مالکیت   ۱۳۶2/۰۳/۱۷ مورخ  نامه  مصالحه 

شرکت کریر به سازمان صنایع ملی ایران منتقل و در 
تاریخ ۱۳۶2/۰۴/2۵ نام شرکت به صنایع سرماآفرین 

ایران )سهامی خاص( تغیری داده شد.
به  خاص  سهامی  شرکتاز   ۱۳۶9/۱2/2۶ تاریخ  در 
سهامی عام تبدیل گردید و در تاریخ ۱۳۷۰/۰۷/۳۰ 
در هیات پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار تهران 
پذیرفته و در تاریخ ۱۳۷۰/۱2/۰۵ نام آن با نماد لسرما 

درج گردید.
از  سهم   ۱/۳۶9/۷۱۰ نماد   ۱۳۷۳/۰۴/2۸ تاریخ  در 
ملی  صنایع  سازمان  سرمایه گذاری  شرکت  سهام 
ایران از طریق سازمان بورس اوراق بهادار فروخته د 
و شرکت از تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران 

خارج گردید.
درحال حاضر رکت زیر نظر هیات مدیره منتخب 

مجمع عمومی عادی سهامداران اداره می گردد.

صدیقه
سرخوش لر

اقتــصـاد و بیمه46
1391 مـرداد ماه 



مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط 
در سال مایل مورد گزارش

های  سالیانه کلینکر کارخانه  تولید  سال۱۳9۰  در 
سیمان در حال تولید که تعداد آنها ۶9 کارخانه در 
بوده که  تن  میلیون  معادل ۶۷/۶  باشد  می  کشور 
نسبت به سال قبل ۱2% و تولید سیمان معادل ۶۶/۶ 
میلیون تن بوده که نسبت به سال قبل ۷/۸% افزایش 

داشته است.
از کل سیمان تولید شده حدود ۱۰ میلیون تن به خارج 
از کشور صادر گردیده که ۸/۶ میلیون تن سیمان و 

۱/۴ میلیون تن آن کلینکر می باشد.
به مقدار ۶۵/۷ میلیون تن  همچننی تحویل سیمان 
بوده که در مقایسه با سال ۱۳۸9 )۵۳/9 میلیون تن( 

شاهد افزایش ۸/2% می باشیم.
الزم به ذکر است با راه اندازی کارخانجات جدید 
و طرحهای توسعه، موجودی کلینکر کارخانجات به 
9/۶ میلیون تن و سیمان به یک میلیون تن رسیده 
و جای امیدواری است با تحویل بیشرت سیمان در 
سالهای آتی موجودی کلینکر و سیمان کارخانجات 

به حداقل برسد.
مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت 

رقابتی آن در سال مایل مورد گزارش
محصوالت  منطقه،  بازار  نیاز  به  توجه  با  شرکت 
تولیدی خود را در دو نوع سیمان تیپ 2 و ۵ به 
مشرتیان عرضه می نماید. در سال جاری با توجه 
به تمایل مشرتیان به خرید سیمان پاکتی، با استفاده 
از دو خط بارگریخانه امکان تحویل سیمان پاکتی 
به بیش از دو هزار و سیصد تن در روز فراهم شده 
است. ضمنا درسال مایل مورد گزارش تمامی کلینکر 
میزان  و  رفته  فروش  به  شرکت  تولیدی  سیمان  و 
فروش سیمان صادراتی از مرز ۱۰۰ هزار تن گذشت 
که نسبت به سال قبل ۵۶% افزایش مقداری و %۶۰ 

افزایش ریایل داشته است.

بیان اسرتاتژی شرکت
در سال ۱۳9۰ شرکت سیمان کارون توانسته با حفظ 
مصرف کنندگان عمده سیمان و پروژه های عمرانی 
منطقه با ایجاد امکانات و افزایش کیفیت محصول 
تولیدی مطابق با درخواست مشرتیان، ضمن حفظ 
مصرفی  سیمان   %۱۰۰  ، قدیمی  عاملنی  و  مشرتیان 
سدهای گتوند، کارون چهار و قطار شهری اهواز را 

نیز تامنی نماید.
دستیابی  میزان  شرکت،  عملکرد  بر  مرور کلی 
و دستاوردهای مهم در  تعینی شده  بهاهداف 

سال مایل مورد گزارش
راستای  در  مورد گزارش  مایل  سال  در  شرکت 
استانداردهای  حفظ  به  نسبت   ، مداری  مشرتی 
 ISO  –  2۰۰۸  ,  2۰۰۷  –  ISO9۰۰۱ ایزو-  
این  OHSAS,۱۴۰۰۱ ۱۸- 2۰۰۷ تالش نموده که 
تولیدی،  محصوالت  کیفیت  تضمنی  نشانه  امر 
مدیریت زیستی محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و 
بهداشت شغلی شرکت می باشد و در جهت تداوم 
تولید تعدادی از موتورهای اصلی و قطعات یدکی و 
مصرفی کارخانه، خریداری و تامنی گردیده همچننی 
در تمام مدت سال قبل سیستم کنرتل و مانیتورینگ 

S۷ کارخانه کامال وارد مدار گردیده است.
شرکت  وضعیت  انداز  چشم  و  ها  برنامه  بیان 

برای سال مایل آتی
شرکت درسال مایل جاری سعی درحفظ دستاوردهای 
آن  و گسرتش  شده  تعینی  اسرتاتژی  براساس  خود 
دارد و سعی خواهد نمود با امکانات مایل داخلی 
شرکت و اخذ وامهای تصویب شده از بانک عامل، 
عملیات اجرایی طرح توسعه را با برنامه ریزی مدون 

در کوتاه ترین زمان به اتمام برساند.
با توجه به اتمام دوره معافیا و با عنایت به اینکه 
صادرات سیمان از پرداخت مالیات معاف می باشد، 
افزایش صادرات در بودجه پیش بینی شده اولویت 

اصلی شرکت می باشد.

رئیس هیات مدیره- غریموظف آقای محمد تقی عالقبندیان   شركت بنت شن )با مسئولیت محدود(   
نایب رئیس هیات مدیره- غریموظف آقای محمدرضا برخوردار کاشانی   شرکت چینی و سرامیک اکباتان )سهامی خاص(  

عضو هیات مدیره- غریموظف بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی          آقای محمدحسن توالیی  
عضو هیات مدیره- غریموظف آقای مسعود خوانساری   شرکت سرمایه گذاری خوارزمی)سهامی عام( 
عضو هیات مدیره –غریموظف آقای حمیدرضا عالقبندیان      شرکت کشت و صنعت اکباتان )سهامی خاص(     

مدیرعامل )خارج از هیات مدیره(  آقای محمود ذوالفقاری        

سیمان کارون نگین طالیی استان خوزستان

مجمع عادی سالیانه شرکت سیمان کارون در مورخه 
9۱/۴/2۱ در هتل ارم تهران با حضور 9۳/۵ درصداز 

سهامداران حاضر در جلسه برگزار گردید.
این مجمع که ریاست آن با استاد برخوردار کاشانی 
بودند  بیگلری  و  وزیری  مهندس  ناظرین جنابان  و 

كه از مدیران ارشد مایل و نام آوران در امور مایل 
در کشور می باشند. جناب آقای مهندس شایان فر به 

عنوان منشی مجمع حاضر بودند.
در ادامه این جلسه با قرائت گزارش هیات مدیره توسط 
مهندس ذوالفقاری مدیرعامل کاردان و کاربلد و مدیر 

مدیریت  خم وچم  به  به خوبی  نشان داده  مدبری که 
دراین چننی شرکتهای سیمانی وارداست و در نهایت 
به مجمع با تصویب صورتهای مایل و تقدیر و تشکر 
از زحمات گرانقدر مدیریت شرکت و کارکنان دلسوز 

شرکت وتقسیم سود ۶۰۰ریال به کار خود پایان داد.

مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام
شرکت سیمان کارون )سهامی عام(

در اجرای مفاد ماده 2۳2 اصالحیه قانون تجارت، 
بازار  قانون   ۴۵ ماده  و  ماه ۱۳۴۷  اسفند  مصوب 
و  فعالیت  درباره  بدینوسیله گزارش  بهادار  اوراق 
به  منتهی  مایل  دوره  برای  شرکت  عمومی  وضع 
اطالعات  و  مدارک   ، سوابق  برپایه   ۱۳9۰/۱2/29

موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. 
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای ساالنه 
ارائه  اطالعات  بر  مبتنی  مجمع،  به  مدیره  هیات 
را  اطالعاتی  و  بوده  مایل  های  صورت  در  شده 
درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات 

مدیره فراهم می آورد. 
اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات 
ارائه  بر  با تاکید  ووضع عمومی شرکت می باشد. 
جهت  در  و  مدیره  هیات  عملکرد  نتایج  منصفانه 
قانونی  مقررات  با  انطباق  و  شرکت  منافع  حفظ 
این  ارائه گردیده است.  و  تهیه  اساسنامه شرکت  و 
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 ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم 
استفاده کنندگان  موجب گمراهی  آن  از  آگاهی 
تاریخ  در  و  نگردیده  حذف  از گزارش  شود  می 

۱۳9۱/۰۴/۰۷ به تائید هیات مدیره رسیده است.

تاریخچه:
شرکت سمیمان کارون )سهامی عام( در تاریخ 
۱۳۷۱/۵/۵ و تحت شماره 9۱۶۸۱ در اداره ثبت 
شرکتهای تهران به ثبت رسیده و در اوایل خرداد 
ماه ۱۳۷9 رسما افتتاح و مورد بهره برداری قرار 

گرفت.

نام       سمت نماینده      

مهدی
خلج
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سود هر سهم بانك انصار در سال 1390 مبلغ 497/7 ريال اعالم شد

گزارش مجمع ساالنه صاحبان سهام بانک انصار
سود هر سهم بانک انصار در سال 1390 مبلغ497/7 ریال اعالم شد
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سود هر سهم بانك انصار در سال 1390 مبلغ 497/7 ريال اعالم شد
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بهبود فرآیند تولید
باارزش  محصوالت  به  جانبی  محصوالت  تبدیل 

)Ole Chemicals( افزوده بیش تر

معرفی روش های جدید جهت فرآیند تولید
عالوه بر این فعالیت ها، کنرتل و تأکید کلیه مواد اولیه 
مصرفی تولید و همچننی بخشی از آزمایشات مربوط 
جمله  از  به کارخانه  وارداتی  خام  روغن های  به 
وظایف این آزمایشگاه می باشد در این آزمایشگاه به 
طور مستمر محصوالت تولید شرکت با محصوالت 
دیگر کارخانجات  تولید  و  بازار  در  موجود  مشابه 
داخلی و خارجی مقایسه می شود تا جایگاه شرکت 

در بازار داخلی ارزیابی شود.
یکی از امتیازات این آزمایشگاه دریافت گواهی نامه 
و  استاندارد  اداره کل  طرف  از  صالحیت  تأیید 
تحقیقات صنعتی ایران است كه به عنوان آزمایشگاه 
همكار از طرف این اداره معرفی شده است. لذا در 
این راستا آزمایشگاه اقدام به استقرار سیستم مدیریت 
استانداردهای  به  مربوط  ۱۷۰2۵ كه   ISO كیفیت 
كلیه  بنابراین  است.  نموده  می باشد،  آزمایشگاه 
استفاده  آزمایشگاه  این  در  آزمونی كه  روش های 
استانداردهای  از  و  بوده  روز  به  همگی  می شود، 
 ISIRI, AOCS, CODEX, مانند  دنیا  معترب 

ISO و... استخراج شده اند.
همچننی این آزمایشگاه به صورت فعال در كمیته های 
از طرف  و چربی ها  روغن ها  به  مربوط  تخصصی 
می نماید.  شركت  می شود،  برقرار  استاندارد  اداره 
ارایه مقاالت علمی در مجالت معترب دنیا و شركت 

اعتبارات  از جمله  در كنگره های ملی و بنی المللی 
دیگر این آزمایشگاه می باشد.

آزمایشگاه همواره جهت ارتقاء سطح دانش پرسنل 
می نماید  برگزار  متنوع  آموزشی  برنامه های  خود 
شركت  برنامه ها  این  در  هستند كه  موظف  افراد  و 

نمایند.

صنعتی  شركت  فروش  واحدی   33 افزایش 
بهشهر

به گزارش سازمان مدیریت صنعتی ، شركت صنعتی 
بهشهر در رتبه بندی سال ۸۶ ، با صعود۳۳ پله نسبت 
به سال قبل رتبه ۶۶ از بنی ۱۰۰ شركت برتر را به خود 

اختصاص داد.
ساخت  برای  ها  بافت  تمامی  قابلیت  به  توجه  با 
برای  نیازی  هیچ  بنابراین  بدن  نیاز  مورد  کلسرتول 
شواهد  ندارد.  وجود  غذا  طریق  از  تأمنی کلسرتول 
علمی گویای یک تمایل مثبت بنی کلسرتول مصرفی 
و مقدار کلسرتول LDL می باشند و در نتیجه یک 

ریسک بیماری قلبی وجود خواهد داشت.
متداول ترین بیماری قلبی، بیماری های عروق کرونر 
وقتی که  عروق کرونر  بیماری های  می باشد.  قلب 
خونی  رگ های  دیواره  در  مانند کلسرتول  موادی 
نتیجه  در  و  می دهد  رخ  یابند  تجمع  قلب  سمت 
مانع جریان خون و اکسیژن به قلب می شوند. غذاها 
کلسرتول بد یا LDL را وارد جریان خون می سازند. 
این نوع کلسرتول بد نام برده می شود زیرا به دیواره 
رگ ها چسبیده و آن ها را مسدود می کند. غذاهای 
مشتق شده از مواد گیاهی از قبیل روغن های گیاهی 

دارای مقدار زیادی چربی های خوب یا غریاشباع 
شده می باشند. این مسأله باعث جریان کلسرتول در 

خون و دفع آن از کبد می شود.

قلبی  بیماری های  خطر  کاهش  منظور  به 
پزشکان توصیه می کنند:

· به طور منظم مقدار کلسرتول خون را چک کنید.
· غذاهای دارای کلسرتول کم و چربی های اشباعی 

کم مصرف کنید.
· وزن خود را به طور مناسب کنرتل کنید.

· به طور منظم ورزش کنید.
· به توصیه های پزشکان عمل نمایید

چهار نکته مهم در انتخاب و مصرف روغن

تاسیسات ذخریه روغن خام: 
ذخریه  ظرفیت  به  بهشهر  تاسیسات شركت صنعتی 
۱۰۰۰۰۰ تن روغن خام شامل ۳۰ مخزن بزرگ ذخریه 

به ظرفیت اسمی ۳۳۰۰ تن می باشد.
مخازن در زمینی به مساحت ۱۰۰۰۰۰ مرتمربع در بندر 

امام خمینی)BIK( قرار دارند.
میتوانند  است كه  پرسنل   ۴2 شامل  تاسیسات  این 
كشتیها را با سرعت ۳۵۰ تن در ساعت تخلیه نمایند.

برای بارگریی  این تاسیسات امكاناتی  همچننی در 
روغن به تانكرها و واگن های حمل و نقل دریایی 
وجود دارد. ظرفیت بارگریی برای تانكرها ۸۰۰۰ تن 

در روزو برای واگن ها ۳۵۰۰ تن در روز است.

 خط مشی 
شركت صنعتی بهشهر

موارد ذیل بعنوان چارچوبی برای دست یابی به اهداف سازمان میباشد: 
ارتقاء مستمر كیفیت محصوالت موجود و تولید محصوالت جدید از طریق تحقیقات و با توجه به نظریات مصرف  كنندگان و آگاهی از بازارهای داخلی و خارجی.

تأمنی رضایت مصرف  كنندگان, سهامداران و كاركنان شركت. 
شناسایی جنبه  های زیست محیطی سازمان و فعالیت در جهت پیشگریی / كاهش اثرات آنها.

استفاده بهینه از انرژی و اعمال مدیریت انرژی.
كاهش ضایعات. 

تالش در جهت ارتقاء سالمت عمومی و بهداشت فردی كاركنان.
شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسكها و خطراتی كه پرسنل, تجهیزات و فعالیت های سازمان را در محیط كار مورد تهدید قرار می دهند و تالش در جهت پیشگریی 

/ كاهش آنها.
آموزش و آگاه سازی نریوی انسانی در جهت افزایش دانش فنی و رعایت نكات ایمنی و بهداشتی و اجرای سیستم های مدیریت كیفیت و زیست محیطی.
استفاده از تجهیزات مناسب در راستای بهبود مستمر كیفیت محصوالت و فرآیندهایی كه بر روی محیط زیست, ایمنی و بهداشت حرفه ای تأثریگذار هستند.

 خسرو
 امریحسینی
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