
سخن سردبیر

 خسرو
 امریحسینی

خرب  گردم  مي  باز  خود  روز كاران  به 
زيرنويس صفحه سيما آمده زلزله 6/2 ريشرت 
در آذربايجان شرقي منطقه هرسني را لرزاند 
و من خود شاهد اين بال بوده و هستم در 
شب  ده  ساعت   1341 سال  شهريور  دهم 
خرقان  بخش  را  ما  مسكوني  محل  زلزله 
قزوين لرزاند و در يك آن نه از تاك نشان 
ماند نه از تاك نشان هرچه بود رفت درد 
كشيده خوب درد را مي شناسد بگذاريد 

اين مطلب را در جاي ديگري پي بگيريم و 
در سوي ديگر در سرزميني آنجا كه المپيك 
در  آريوبرزن  سرزمني  هاي  بچه  نامند  اش 
رشته هاي قدرتي مانند كشتي، وزن برداري 
پرتاب و تكواندو و مدال آور شدند رشته 
هايي كه سابقه ديرين مي دارد از سنگ چاه 

بيژن تا كشتي پورياي ويل. 
و دل خوش  برد  با خود  را  ما  ديرينه  اين 
داشت آن اشك آه در آوردگاه لندن اشك 

اشك آه در آورد گاه

داستان اشك هم جالب است هم در خوشي و هم در غم يكي مي گريد از اينكه 
به مقصد رسيده و آن ديگري مي گيرد كه از دست رفته و امروز كه اين يادداشت را 
نقش بر كاغذ مي كنم در ميان آن دو گرفتار شبهاي قدر است يكي رفته مي فرمايد 

فزت و رب الكعبه و ديگري تالوت مي كند:
بسم الله الرحمن الرحيم

انا انزلناه يف ليله القدر 
و ما ادريك ما ليله القدر

ليله القدر خير من فلا شهر
تنزل المالئكه الروح فيها باذن ربهم من كل امر

سالم هي مطلع الفجر
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خوشحايل و در روزيكه بشر اعتبار گرفت با نزول 
آيات الهي جايگاه انسان آنجا كه ابوالفتح رازي 

گويد :
گويند عمر آدم هزار سال بود- چهل سال به داود 
بداد. تا هزار سال كه چهل سال باشه، چون عمر 
او به نهصد و شصت رسيد ملك الموت به او آيد.

آدم گفت : چه كار آمدي ؟
گفت تا جانت بردارم.

گفت: مرا چهل سال عمر مانده است.
گفت: نه به داود دادي ؟

انكار كرد و جحود پيش آورد و گفت: ندادم.
الجرم فرزندانش جاهد)جاهل؟ جاحد؟( باشند و 

نسيان افتاد....«
اين نسيان در مخلص ، نه در هزار سالگي، بل در 

عشره هفتم از صد سال اول عمر حاصل شده، 
به بازيگري ماند اين چرخ مست

كه بازي برآرد به هفتاد دست
شك نيست كه اين تيرت مركب سه كلمه اي ، خودش 
يك فريبندگي و جاذبه خاص دارد. امروز در عالم 
هرني  بزرگ  هاي  رشته  از  يكي  بازيگري  هرن 
است، و دانشگاهها و دانشكده ها به همني منظور 
از بانفوذترين  تاسيس شده، فازغ التحصيالن آن 
طبقات در روح جامعه هستند و تمام »رسانه هاي 
گروهي« در اختيار آنان قرار دارند، و اين كار آن 
قدر تبعات و عوارض دارد كه نه تنها ثروت بي 
شمار نصيب صاحب آن مي كند بل، گاهي ممكن 
است صاحب آن را – يعني بازيگر را- تا پلكان 
»كاخ سفيد« واشنگنت نيز برساند و حتي باعث 
شود كه صاحب آن در كاخ- مثل اقاي بوش – 

هشت سال »تخت پوست« نيز بيندازد.
چنني كلمه اي البته گوش نواز و خوش آيند است. 
ويل چنانكه گفتم، در اثر »نسيان و جحود« آن را 

فراموش كردم.
اويل هم  از  باشد – ديگر  آن كه كاخ  كلمه دوم 
فريبنده تر است- و كيست كه در روياي – اگر نه 
سكونت – بل در خيال گشت و گذار در يك كاخ 
رويا انگيز كه شاهزادگان و پريزادگان در آن جاي 
گرفته اند – شبهاي جواني را به روز نرسانده باشد 

كاخ هايي كه منوچهري در حق آن گويد:
سخت ام عجب آيد كه چگونه بردش خواب      آن 

را كه به كاخ اندر، يك شيشه شراب است؟
ونه تنها در جواني، بل در روزگار پيري نيز – اگر 
نه به كاخ آمال و آرزوها گام نهاده باشد- به آرزو 
و احتمال ورود در كاخ ها و باغ هاي بهشتي – 
كه آن نيز پر از حور و قصور است و شرابا طهورا 
دارد- بسا شبها تا صبح به دعا و مناجات و شب 

زنده داري روزگار نگذرانده باشد؟
»رنگ سبز« هم كه ديگر »سرهنگ رنگهاست« 
»ام  و  الصبالغ«  »سيد  و  ها،  هنگ  رنگ  سر 
السعادات« و »ابوالربكات«. دنيا به سرسبزي زنده 
است، و لباس خوشبختي است، و پوشاك خضر و 
پايگاه قلم موي نقاشان خوش بني و خوشفكر ، و 
همه مي دانند كه: سعدي خط سبز دوست دارد- 

نه هر علف جوال دوزي.

با  نصيحت  پدران  ما  بقول  بود  قدما  از  اينجا  تا 
در  آنرا  نمونه  موضوع كه  به  مي گرديم  بر  مثال 
گزارش ساالنه شركت سرمايه گذاري پارس توشه 
اگر زمني عامل  مي داريم و بقول دكرت مهرنوش 
است  اقتصاد كشاورزي  نظام  يك  توليدي كليدي 
وزغال سنگ و آهن و كارگر هم از جمله عوامل 
دري  پس كليد  نظام صنعتي.  يك  توسعه  كليدي 
كه يك نظام اقتصادي دانش محور باز مي شود 
چيست: وقتي بحث از يك نظام اقتصادي مبتني بر 
دانش و يا به قول معروف »اقتصاد دانايي محور« 
به ميان مي آيد. منظور اين است كه دانش به عنوان 
موتور محرك و رشد اقتصادي اين نظام اقتصادي 
اين  اقتصادي  نظام  نوع  اين  در  مي كند.  عمل 
به  آن  براي  را  مدت  بلند  رشد  است كه  دانش 
ارمغان مي اورد. دانش در چنني نظامي، توليدات 
را بهرت و با كيفيت تر مي كند . رشد اقتصادي را 
با  افزايش مي دهد، قدرت رقابت را در مقايسه 
ساير نظام هاي اقتصادي معمول ارتقا مي بخشد و 
در نهايت نقشي نافذ در توليد ثروت جامعه بازي 
مي كند كه كاري كه پارس توشه بدان دست يازيده 

و ما بدان مي باليم.
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پارس توشه 
پیشگام در صنعت واشتغال 

و سفیر خبرهای خوش

 در والیت ما وقتی پیام آور شادی می خواهند 
به اطراف و اکناف اعزام کنند دو فاکتور مهم 
را در نظر می دارند اول زوج رشید، زیبا، خوش 
کالم ، آداب دان و دوم راکب تیزتک با تزئنی 

بهرتین وسائل ممکنه.

 خسرو
 امریحسینی

 ناصر خسرو می فرماید :
قرآن را به پیغمرب ناورید مگر جربئیل آن مبارک 

سفری 
ناصرخسرو :

نه بس فخر آن گز امام زمانه 
سوی عاقالن خراسان سفریم

مولوی 
قطره ای گز بحر وحدت شد سفری 
هفت  بحر آن قطره  را گردد اسری

مولوی
هم سفری انبیاء خواهی بدن 

توحیات جان و روحی من بدن
این ذوج به همراه هدیه سفریان خانواده ایست که 
قرار است در آن خرب شادی باشد مثال پسری داماد یا 
دخرتی عروس می کنند یا ختنه سوران پسر بچه است 
برداشت محصول  پایان  یا  اعیاد و  باد  یا مبارک  و 

همانند گندم، جو، انگور، بادام، گردو و امثالهم.
سفریان اعزام شده به والیتهای دیگر مسئولیت آن 
از  و  بوده  اداب سخنوری سرآمد  در  دارند که  می 
دانش روز بهره مندی کامل داشته و نقش والیت را 
در پیام آوری آن بخوبی منتقل کنند. در اصل سفریان 
برای دعوت میهمان به آن دیار رفته ویل خود نشانه 
ای مهم از محل اعزام اند. میهمانان در روز دعوت 
که به والیت می رسیدند همه خانه ها منزل آنها بود 
و همه افراد میزبان چنانچه عروسی پسر باشد دیگر 
آن پسر متعلق به آن خانه نبوده بلکه او داماد است 
و داماد به معنی باالترین مقام و داماد دو وزیر و 
وکیل دارد که ساق دوش می گویند این تنها نام و 
نشانی است که در سه فرد معلوم باشد و بقیه اهل 
محل میزبانانی هستند بدون نام و نشان. آن سفریان 
این میزبانان را اعتبار گویند و یا بقول والیتها لیاقت 
می دهند. این کلمه لیاقت یک پسوند دارد که مثبت 
و منفی آن در پسوند است لیاقت داشت یا لیاقت 
نداشت و ما این سخن سردبری را به لیاقت داشت 

متصل کرده ایم.
سرمایه  های  شرکت  حوزه  در  قلم  اسب  بار  این 
گذاری می تازد تا مقام سفریی را داشته باشد به 
علل  و  علت  مجله.   21 شماره  صفحات  شهادت 
آن گزارشات درون جریده است که از میان صدها 
سفریان  بعنوان  را  شماری  انگشت  بورسی  شرکت 
صنعت شهامت اعالم اعداد و ارقام بوده و ما را 

بدان شهادت هست .

دانشگاه  یک  توشه  پارس  سرمایه گذاری  شرکت 
هر  و  داشته  خوب  خیلی  مجموعه  زیر  است که 
آن  دانش  بر  تولید  بر  عالوه  در صنعت  کدامشان 
افزوده و به کیفیت رسانده و امروز اگر بازار مصرف 
بدان روی خوش نشان می دهد همان بریون شد این 

دانشگاه است.
مجمع ساالنه شرکت سرمایه گذاری پارس توشه در 
حضور بیش از 80 درصد سهام دار به ریاست جناب 
و  رازغی  و  زند  ناظر جنابان  دو  و  ماهرو  مهندس 
دبریی جناب مهندس زبردست برگزار شد. مجمع 
با تصویب صورتهای مایل و سایر دستور جلسه با 
طنني صلوات پی در پی سهامداران به پاس خدمت 
و زحمات مدیران و کارکنان پرتالش شرکت و تقسیم 

سود هر سهم 250 ریال بکار خود پایان داد.
جایگاه شرکت در صنعت 

شرکت سرمایه گذاری پارس توشه با توجه به چشم 
است که  همواره کوشیده  خود  ماموریت  و  انداز 
عالوه بر در نظر گرفنت منافع کوتاه مدت سهامداران، 
بیشرتین بازدهی را در بلندمدت نصیب سهامداران 
محرتم سازد. مقایسه عملکرد شرکت سرمایه گذاری 
اقتصادی  بنگاههای  با  در سال 1390  توشه  پارس 
مشابه و بازار موید این مطلب است که این شرکت 
  )E/P(سهم هر  قیمت  به  درآمد  نسبت  زمینه  در 
دارای جایگاه مطلوبی در بني شرکت های سرمایه 
و  باشد  می  مشابه  اقتصادی  بنگاههای  و  گذاری 
بدین لحاظ سهامداران ریسک کمرتی در خرید این 

سهم متحمل می شوند.
شاخص بازدهی سهام

و  بازار  با  توشه  پارس  سهام  بازدهی  مقایسه 
بنگاههای اقتصادی مشابه

مقایسه شاخص کیفیت سود
نقد  وجه  تقسیم  حاصل  سود که  نمودار کیفیت 
حاصل از فعالیتهای عملیاتی به سود عملیاتی است 
نشان می دهد که شرکت سرمایه گذاری پارس توشه 
جایگاه مطلوبی داشته و در واقع سود نمایش داده 
شده در صورتهای مایل به صورت نقدینگی وارد 
شرکت شده و شرکت را از استفاده از منابع خارجی 
)افزایش سرمایه و استقراض( کم نیاز ساخته است.

تاریخچه 
شرکت سرمایه گذاری پارس توشه در اول شهریورماه 
بخش  مشارکت  با   32768 شماره  تحت   1357
توسعه  بانک  سهام(  درصد   40/4( خصوصی 

شرکت  و  سهام(  درصد   19/9( معدنی  و  صنعتی 
سود  درصد   39/7( ژاپن  توشیبا کورپوریشن کشور 
شرکت  سهام  تملک  و  تحصیل  هدف  با  سهام( 
است.  گردیده  تاسیس  تجارتی  و  صنعتی  های 
انقالب اسالمی در مهرماه 1363  از پریوزی  پس 
سهام توشیبا کورپوریشن از سوی سهامداران ایرانی 
خریداری و سپس سهام بانک صنعت و معدن نیز به 
بخش خصوصی فروخته شد. در اسفند ماه 1374 
نام این شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده 
در بورس درج و در تاریخ 74/12/28 اولني معامله بر 
روی دو هزار و ششصد سهم شرکت انجام و سهام 

مزبور بني 32/000 تا 32/028 ریال معامله گردید.
به موجب ماده 4 اساسنامه شرکت، موضوع فعالیت 

شرکت به شرح زیر می باشد:
* خرید و فروش و اداره سهام شرکت های تولیدی، 
بازرگانی، خدماتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی.

ایجاد،  در  مشارکت  یا  مستقیم  سرمایه گذاری   *
صنعتی، کشاورزی،  های  طرح  تکمیل  و  توسعه 

معدنی و ساختمانی
* مبادرت به تشویق و تسهیل امر سرمایه گذاری از 
طریق ارائه خدمات مشاوره مدیریت سرمایه گذاری 

یا قبول مدیریت سرمایه گذاری ها 
* اخذ تسهیالت مایل و اعتباری از بانک ها و سایر 
و  داخلی  عمومی  خصوصی،  اعتباری،  موسسات 

خارجی
* انجام عملیات خرید، فروش، واردات و صادرات 
مواد و محصوالت گوناگون که مستقیم یا غریمستقیم 

با موضوع شرکت مرتبط باشد.
* اخذ نمایندگی ایجاد شعبه و اعطا نمایندگی در 

داخل و خارج از کشور
سرمایه شرکت

اولیه شرکت بمبلغ 1510 میلیون ریال شامل  سرمایه 
تعداد 1/510/000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1/000 

ریال بوده است. 
برنامه های آتی شرکت:

شرکت سرمایه گذاری پارس توشه تحقق ماموریت 
زیر را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است: 

»جذب سرمایه از منابع مختلف و مدیریت و هدایت 
آن به سمت فعالیت های اقتصادی و مشارکت در 
توسعه صنعتی کشور با تاکید بر دستیابی به مناسب 
سرمایه  ریسک  و  بازدهی  از  ممکن  ترکیب  ترین 

گذاری ها.«
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نام    سمت نام    سمت نماینده     نماینده    

رئیس هیات مدیره حسنی ماهرو   شرکت المپ پارس شهاب  
نایب رئیس هیات مدیره جلیل میهن دوست   شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه  

مدیرعامل و عضو هیات مدیره هوشنگ دادوش   منتخب مجمع        
عضو هیات مدیره محمد صادق آل یاسنی  شرکت صنعتی پارس خزر  
عضو هیات مدیره محسن عسکری آزاد     شرکت بازرگانی پارس شید  

در اجرا و تحقق ماموریت فوق اهم محورهای برنامه ای زیر مورد تاکید هیات مدیره شرکت می باشد:
1- تحقق سود و EPS پیش بینی شده برای سال مایل 1391

2- تقویت ساختار و نظام های برنامه ریزی و کنرتیل 
3- حاکمیت موثر بر شرکت های تابعه با هدف ارتقای عملکرد آنان 

4- حضور در بازار سرمایه با هدف بهینه سازی سبد سهام شرکت از نظر بازدهی و ریسک سرمایه گذاری ها 
5- جستجو برای تامني منابع مایل جدید و مناسب تر 

6- شناسایی و بهره برداری از فرصت های اقتصادی در حال تحول و پیدایش 

راهربدهای سرمایه گذاری 
شرکت سرمایه گذاری پارس توشه همواره تالش نموده است در جهت افزایش ثروت سهامداران که هدف غائی و مطلوب هر شرکتی می باشد، 
گام برداشته و با تخصیص منابع در اختیار شرکت به سرمایه گذاری هایی که متضمن افزایش حداکثری ثروت سهامداران با حداقل ریسک است، 
بتواند پاسخگوی اعتماد آنان باشد. بر همني مبنا راهربدهای شرکت سرمایه گذاری پارس توشه در زمینه سرمایه گذاری عالوه بر اداره هر چه بهرت 

شرکت های تابعه، در زمینه سبد گرانی شرکت های بورسی عبارتند از:
1- مدیریت ریسک و بازده از طریق اسرتاتژی سرمایه گذاری متوازن 

2- افزایش درصد سهام شرکت های داری مزیت نسبی 
3- متنوع سازی پرتفوی بورسی شرکت 

4- استفاده از منابع مایل ارزان قیمت و سرمایه گذاری در بخش های پربازده در راستای چشم انداز شرکت و منافع سهامداران 

محیط قانونی 
شرکت از بدو تاسیس همواره در چارچوب قوانني مصوب جاری کشور گام برداشته و سعی در تطابق حداکثری فعالیتهای خود با قوانني جاری 

داشته است. مهمرتین قوانني حاکم بر فعالیتهای شرکت عبارتند از :
2- قوانني، آئني نامه ها و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار 1- قانون تجارت   

4- قوانني کار و تامني اجتماعی 3- استانداردهای حسابداری و حسابرسی 
6- اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع عمومی 5- قوانني مربوط به امور مالیاتی  

8- مصوبات هیات وزیران 7- مصوبات مجلس شورای اسالمی  
10- آئني نامه ها و دستورالعمل های داخلی 9- قانون و مقررات گمرکات کشور  

11- سایر قوانني و مقررات.
پارس توشه در کارآفرینی و توسعه صنعت پیشگام و در سوددهی به سهام داران در مقام اول قرار دارد. اصحاب خرب این مقام را به بچه های خوب 

مجموعه بخصوص به مدیرعامل توانمند و مودب شرکت تربیک گفته و خدا قوت بدان گویند. 
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داراب  سیمان  شرکت  محرتم  سهامداران 
)سهامی عام(:

حمد و سپاس خداوند یکتا را که طاعتش را موجب 
فزونی  باعث  را  آنان  شکرگزاری  و  بندگان  قرب 

نعمت قرار داد.
هیات مدیره در سال 1390 توفیق داشت تا با تکیه 
بر رهنمودهای ارزشمند و حسن اعتماد سهامداران 
محرتم و شریف و عزم راسخ کلیه کارکنان متخصص 
و متعهد در عرصه های کار و تولید خدمتگزار جامعه 
و سهامداران خود باشد. مفتخریم که اعالم نمائیم 
هم چون سالهای گذشته شاهد تحقق تمامی اهداف 

از پیش تعیني شده در بودجه مصوب بوده ایم .
منکر  نظری  صاحب  هیچ  که  است  مسلم  قدر 
و کار که  و کسب  تولید  راه  در  موانع  و  مشکالت 

شرایط کار را هر روز سخت تر می کند نمی باشد.
ماهه   3 در  ها  یارانه  هدفمندسازی  طرح  اجرای 
چهارم سال 1389 و افزایش قیمت انرژی و دیگر 
هزینه های مرتبط با تولید و همچنني انجام تعمریات 
بهره  سال  ده  از  پس  نیاز کارخانه  مورد  اساسی 
محصوالت  شده  تمام  بهای  از کارخانه.  برداری  
شرکت را بالغ بر 33 درصد افزایش داد در حایل 
تریماه  دوم  نیمه  در  سیمان  فروش  های  قیمت  که 
سال 1390 فقط معادل 16 درصد افزایش یافت و 
شرکت  عملیاتی  سود  باعث کاهش  موضوع  این 
به میزان 10 درصد گردید که البته شرکت با افزایش 
درآمدهای غریعملیاتی و استفاده بهینه از نقدینگی 
و اخذ تسهیالت ارزان قیمت از سیستم بانکی موفق 
گردید سود خالص شرکت را نسبت به پیش بینی 
 1/03  1389 سال  به  نسبت  و  درصد   3/6 بودجه 

درصد افزایش دهد.
عملکرد شرکت و میزان دست یابی به اهداف 

تعینی شده
تن   1.196.836 تحویل  با  داراب  سیمان  شرکت 
فارس  استان  در  سیمان  تحویل  اول  مقام  سیمان 
را در سال 1390 داشته است و این در حایل است 
دیگر  به  نسبت  داراب  سیمان  فاصله کارخانه  که 
تر  دور  استان  در  سیمان  تولید کننده  کارخانجات 
از بازارهای اصلی مصرف می باشد. مراکز عمده 
مصرف بیش از شعاع اقتصادی کارخانه بوده و این 
مسأله فضای رقابتی را با دیگر رقبا در استان فارس 
و هرمزگان سخت تر نموده است. شرکت با هدف 
تثبیت و گسرتش بازارهای خود در استان و خارج از 

استان موفق گردید به این مهم دست یابد.
و  منطقه  نقل  و  حمل  ناوگان  در  موجود  ضعف 
عمده  مشکالت  از  چنان  هم  تریلر کشنده  کمبود 
شرکت  بود که  سال گذشته  در  شرکت  روی  پیش 

برای مقابله با این چالش در اواخر سال گذشته با 
خرید 50 دستگاه تریلر با اخذ تسهیالت مناسب از 
بانک توسعه صادرات و تجهیز کامل ساختمانها و 
تأسیسات شرکت حمل و نقل اقدام نمود. هم اکنون 
شرکت حمل و نقل امید سیمان داراب با در اختیار 
داشنت 96 دستگاه تریلر کشنده نقش تعیني کننده ای 
در ساماندهی حمل و نقل و حمل سیمان تولیدی 
شرکت به مبادی مصرف با هدف توسعه صادرات 

ایفا می نماید.
همچنني با توجه به افزایش داراییهای شرکت حمل 
و نقل امید سیمان داراب و دریافت زمني و ایجاد 
 1390 سال  در  نیاز  مورد  تأسیسات  و  ساختمانها 
سرمایه شرکت حمل و نقل امید سیمان داراب به 
قانونی  مراحل  و  افزایش  ریال  میلیارد  مبلغ 15.25 
افزایش سرمایه انجام و به ثبت رسید در حال حاضر 
شرکت سیمان داراب مالک بالغ بر 99 درصد سهام 

شرکت یاد شده می باشد.
سرمایه گذاری در سایر شرکتهای سیمانی

و  آالت  ماشني  ظرفیت  محدودیت  به  عنایت  با 
تولید  از  ناشی  عملیاتی  سود  تجهیزات کارخانه 
و فروش سیمان با تمام تمهیداتی که برای کاهش 
بهای تمام شده بکار می رود بهر حال از حد معني 
و مشخصی فراتر نمی رود و افزایش سود موکول به 
افزایش بهای فروش سیمان می باشد که از طرفی 
قیمت گذاری توسط مراجعی دیگر صورت می گرید 
و موقعیت مکانی کارخانه نیز در مزیت رقابتی نمی 
باشد و هم چنني افزایش ظرفیت ماشني آالت موجود 
نیز نیاز به سرمایه گذاری هنگفتی دارد که در شرایط 
فعلی از توجیه الزم اقتصادی برخوردار نمی باشد. 
مدیریت  شرایط،  جمیع  نمودن  لحاظ  و  بررسی  با 
شرکت تصمیم گرفت برای حفظ روند سود شرکت 
و افزایش آن، در سایر شرکتهای تولید کننده سیمان 
که در موقعیت مکانی رقابتی قرار دارند و از سود 
سرمایه گذاری  باشند  می  برخوردار  مناسب  نسبتا 
با  نماید. در راستای این اسرتاتژی در سال 1386 
بهره گریی از یک موقعیت ممتاز واگذاری توسط 
سازمان خصوصی سازی در یک رقابت فشرده و 
تنگاتنگ، معادل 14.5 درصد از سهام صنایع سیمان 
دشتستان را به صورت 30 درصد نقدی و 70 درصد 
اقساط 48 ماهه خریداری گردید و در فروردین ماه 
سال 1388 درصد مالکیت به 16.12 درصد افزایش 
یافت. شرکت در سالهای 1387 لغایت 1390 عالوه 
بر پرداخت اقساط سهام خریداری شده سود مناسبی 
را هم همه ساله دریافت نموده و درآمد غری عملیاتی 

پایداری را نصیب سهامداران نموده است.
آمده  بعمل  های  بررسی  با   1390 سال  در  شرکت 

در  خود  سهام  درصد   16.7 معادل  تصمیم گرفت 
دارایی غری  به  را که عمال  سیمان شهر کرد  صنایع 

مولد تبدیل گردیده بود واگذار نماید.
شرکت با توجه به اسرتاتژی خود مبنی بر هم افزایی 
غری  درآمدهای  افزایش  و  ها  سرمایه گذاری  در 
عملیاتی، از محل منابع مربوطه اقدام به خرید سهام 
شرکتهای سیمانی و معدنی از طریق سازمان بورس 

اوراق بهادار نمود.
تولید  فرآیند  توفیق داشت در کنار  مدیریت شرکت 
تعمریات  انجام  با  از کارخانه  مناسب  برداری  بهره 
بهره  سال  ده  از  پس  نیاز کارخانه  مورد  اساسی 
برداری، که منجر به افزایش تولید کلینکر از 3600 تن 
در روز به 3700 تن در روز گردیده در چهارچوب 
)کارت   BSC روش  به  شده  تدوین  اسرتاتژی 
فعالیت  متوازن  رشد  و  توسعه  در  متوازن(  امتیازی 
سازمان  در   EFQM مدل  انتخاب  با  خود  های 
به عنوان مدل سرآمدی شرکتها و نقشه راه خود در 
و  استانداردها  تمدید  بر  عالوه  مورد گزارش  سال 
 9001 ISO ( گواهینامه های ملی و بني المللی خود
سیستم مدیریت کیفیت، ISO 14001 سیستم مدیریت 
محیط زیست، ISO 18001 سیستم مدیریت ایمنی 
و بهداشت حرفه ای، ISO 27001 سیستم مدیریت 
مدیریت  سیستم   17025  ISO اطالعات،  امنیت 
های  اخذ گواهینامه  به  نسبت  آزمایشگاه(  کیفیت 
مشرتیان،  بازخورد  مدیریت  سیستم   10002  ISO
ISO 10015 سیستم مدیریت آموزش( و تقدیر نامه 
تعایل  و  وری  بهره  ملی  جایزه  تندیس  و  ستاره   3
جایزه  بلورین  تندیس  و   EFQM مدل  سازمانی 
مدل  اشتهاربه کیفیت  تقدیرنامه  و  مایل  مدیریت 
INQA و گواهینامه جایزه مدیریت سبز اقدام نمود.

تولید  شرکت  تنها  عنوان  به  داراب  سیمان  شرکت 
کننده سیمان در کشور موفق به دریافت تقدیر نامه 
جایزه  بلورین  تندیس  و  ستاره   3 سازمانی  تعایل 

مدیریت مایل گردید.
موفقیت در این امر بیانگر توسعه و رشد یکپارچه و 
هماهنگ در عرصه های مربوط به فرآیند و رعایت 
حقوق تمامی ذینفعان از جمله سهامداران، مشرتیان، 
کارکنان و اهتمام در مسایل زیست محیطی و رعایت 
حقوق مصرف کنندگان و جامعه می باشد. هم چنني 
به  مایل  مدیریت  جایزه  بلورین  تندیس  دریافت 
عنوان تنها شرکت تولید کننده سیمان در کنار معدود 
مبارکه،  فوالد  چون  هم  نامی  صاحب  شرکتهای 
بانک پاسارگاد، شرکت مپنا بیانگر ارایه صورتهای 
مایل شفاف و توانایی در ارایه گزارشات متنوع به 

ذینفعان و استفاده کنندگان می باشد.

های  قصه  برایش  منی که  همچو  ذهن  در  داراب 
پای کرسی ننه قمر به شریینی گز اصفهان و حلوای 
و  شاه  داراب  با  است  مساوی  ماند  می  کاشان 
خیمگاه  به  چوپان  قالب  در  توانمندش  پشتیوان 
بداندیشان ملک  از روزگار  دشمن رسیدن و دمار 
حکایت  دبریستان  و  دبستان  در  و  درآوردن  ملت 
دودمانی  سرسلسله  و  آن  پیشینه  و  داراب  دانشگاه 

بزرگ در سخن حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی و 
امروز سخن از صنعت کانی و سیمان این نام و نشان 

داراب و من سریاب زین کالم .
مجمع ساالنه در تاالر باشگاه بانک سپه برگزار و 
من هر آنچه می بینم و می خوانم همان باور داراب 
به  در دل  و عینی است.  مثبت ذهنی  در شاخص 
آن دعا  فرهیخته  جان مهندس مجیدپور مدیرعامل 

می کنم و آرزومندم این مردان مرد همواره سالمت 
باشند که کارنامه کاریشان در سال مایل  و پرتالش 
شرکت گویای خری این دعاها است مجمع با حضور 
98 درصد سهام دار با تصویب صورتهای مایل و 
تقدیر و تشکر از عملکرد بسیار خوب و شفاف مایل 

و تقسیم سود 550 ریال به کار خود پایان داد.  

ســیمان داراب از پــس تاریخ ســربلند می آید
و مهنــدس مجیدپور محقق کننده این ذهنیت

 خسرو
 امریحسینی

اقتــصـاد و بیمه12
1391 شـهـریـور 



مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت 
حفاری شمال) سهامی عام( برای سال مایل منتهی 

به 29 اسفند 1390
حفاری  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
شمال،مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام 
شرکت حفاری شمال) سهامی عام( برای سال مایل 
منتهی به 29 اسفند 1390 صبح روز24 تریماه رآس 
ساعت 9صبح با حضور 80.56 درصد از سهامداران 

در پژوهشگاه نریو برگزار شد.
ریاست این مجمع را سید عزت اله حجازی رئیس 
اسعد  جلسه  این  اول  وناظر  شرکت  مدیره  هیات 
عزیزی به نمایندگی از شرکت مایل و سرمایه گذاری 
به  مرندی  آقای  جلسه  این  دوم  ایران،ناظر  پیشرو 
نمایندگی از سازمان تامني اجتماعی ، دبریمجمع را 
برعهده   ، شرکت  مایل  مدیر  محمدبیگی  نیزعبداله 

داشت.
مایل  سال  برای  مدیره  هیات  عملکرد  گزارش 
منتهی به 29 اسفند 1390 توسط هدایت اله خادمی 
مدیرعامل شرکت حفاری شمال ارائه شد که پس از 
آن صورت مایل سود و زیان و ترازنامه به تصویب 

مجمع رسید.
اعضای  پاسخگویی  از  پس  مجمع  جلسه  این  در 
انجام  رای گریی  سهامداران  سؤاالت  به  مجمع 

گرفت ومیزان سودهر سهم 350 ریال اعالم شد.

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

مایل 1390:
از  یکی  عنوان  به  شمال  حفاری  شرکت  انتخاب 

برترین شرکت های فعال اقتصادی در سال 1390 
در  رتبه 6  عنوان  به  شمال  حفاری  شرکت  معرفی 
بني شرکتهای پذیرفته شده در بورس از نظر شفافیت 

مایل
کشف نخستني میدان هیدروکربوری در آبهای عمیق 

داخلی دریای خزر
وارد نمودن اولني دستگاه حفاری دریایی پایه دار 

ملکی نو پس از 28 سال به آبهای خلیج فارس
دارا بودن قراردادهای بلندمدت داخلی و بني المللی 

عملیات حفاری در بخش دریا و خشکی
مدیریت و راهربی شناورهای کاسپني 1 و 2 و انجام 

عملیات لنگر اندازی.
حفاری، تعمری و ترمیم چاه های نفت و گاز در آبهای 
المللی  بني  استنانداردهای  طبق  ترکمنستان  کشور 
شرکت  با  خزر  ایران  سکوی  المللی  بني  )قرارداد 

دراگون اویل(
 Remotely( دارنده  شرکت  تنها  شمال  حفاری 
Operated Vehicle( Rov برای آبهای عمیق 

)1000 مرت( در ایران.
ایران  شناور  نیمه  سکوی  در   Re-entr سیستم 
سکو،  سطح  روی  سنسورهای:  شامل  امریکبری که 

زیراب.
و   VRU افقی  حرکت  EMS کنرتل  هواشناسی 
مکان یابی  GPSو DGPS و اخذ اصل مجوز 
 ، مخابراتی  پوشش  جهت  هاب  شبکه  تشکیل 

تصویری و اطالعات با دکل ها.
سیستم Zero Discharge در سکوی نیمه شناور 
ایران امریکبری و سیستم دفع و تصفیه فاضالب در 

محل استقرار دکلهای خشکی.
نیمه  مدرن  فوق  سکوی  راهربی  و  مدیریت 
شناور»امریکبری« در اب های عمیق داخلی دریای 

خزر برای اولني بار در ایران و خاورمیانه

مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت حفاری و 
وضعیت رقابتی آن در سال مایل 1390

برای  مهم  رخداد  یک  حاوی  سایل که گذشت 
عظیم  میدان  یک  بود، کشف  ایران  نفت  صنعت 
نفت و گاز در دریای خزر که شرکت حفاری شمال 
وظیفه راهربی دستگاه حفاری نیمه شناور امریکبری 
را در دریای خزر بر عهده داشت. اما این نه تنها 
فعالیت این شرکت در سال گذشته بود بلکه ورود 
دستگاه حفاری دریایی )سحر 1( ملکی پس از 28 
حفاری  شرکت  هدیه  طلسم،  این  شکست  و  سال 

شمال به ملت قهرمان و شهیدپرور ایران در استانه 
سال تولید ملی است. شرکت حفاری شمال با در 
در  خشکی  حفاری  دکل  دستگاه   9 داشنت  اختیار 
سال 90 در مناطق ذیل مشغول به عملیات حفاری 
ئ تکمیل چاه های نفت و گاز بوده است. محدوده 
عملیاتی شرکت حفاری شمال شامل NDC110 ، در 
منطقه فکه استان خوزستان،NDC 111، در منطقه 
در   ،NDC 112،رضوی خراسان  استان  خانگریان 
منطقه دهلران استان ایالم، NDC113 ، در منطقه 
خانگریان استان خراسان رضوی، NDC114 ، در 
منطقه شهرستان خنج و شهرستان المرد و شهرستان 
منطقه  در   ،  NDC115 فارس،  استان  آباد  فریوز 
در   NDC116  ، فارس  استان  فریوزاباد  شهرستان 
منطقه کنگان استان هرمزگان و شهرستان قری استان 
ماهشهر  شهرستان  منطقه  در   ،NDC117 و فارس 
همچنني  باشد.  می  خوزستان  استان  هندیجان  و 
از  نیز   ،NDC119گفتنی است که دستگاه حفاری
اسفندماه 1390 در منطقه چشمه خوش استان ایالم 
توسط  شده  حفاری  مرتاژ  است.  فعالیت  حال  در 
مرتاژ  اسفند 1390 کل  تاریخ 29  تا  شمال  حفاری 
حفاری 9 دستگاه دکل خشکی 37/255 مرت است. 
دستگاه حفاری ایران خزر در سال گذشته موفق به 
حفر، تکمیل و تعمری 6 حلقه چاه با مرتاژی بالغ بر 
18/259 مرت و دستگاه نیمه شناور امریکبری موفق به 

حفر 2/488 مرت شده است. 

تاریخچه
ثبت شرکت )سهامی خاص( در تاریخ 1377/12/24

آغاز فعالیت شرکت 1381
عملیاتی شدن سکوی دریایی ایران خزر و شناورهای 

ایران بهشهر و ایران کسماء 1384
1385  NDC110 راه اندازی دکل خشکی

 ,111  NDC خشکی  های  دکل  اندازی  راه 
NDC113 ,NDC112  تغیری نوع شرکت از سهامی 

خاص به سهامی عام  1387

در پژوهشگاه نیرو 
تهران برگزار شد

انجام انواع عملیات حفاری از جمله اکتشافی 
، توسعه ای و تعمری چاه ها در مخازن نفت و 

گاز در خشکی و دریا
انجام هرگونه خدمات فنی و جنبی حفاری و 

کلیه خدمات پشتیبانی عملیات حفاری
سکوهای  راهربی  و  مدیریت  هرگونه  انجام 
و  خشکی   ، دریا  های  بخش  در  حفاری 

شناورهای دریایی
دست  در  مناقصات کلید  در  شرکت  توانایی 

)Turn Key( حفاری

اهم فعالیت های شرکت

صدیقه
سرخوش لر
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پیام هیات مدیره
سال  پنجاه  از  بیش  با  داروپخش  بزرگ  خانواده 
همواره  دارو،  صنعت  عرصه  در  درخشان  سابقه 
کوشیده است با استفاده از دانش و فناوری روز، 
ارتقاء  در   ، نوآوری  و  مدیریتی  نوین  های  سیستم 

سطح سالمت و شادابی جامعه پیشتاز باشد.
در این مسری با بکارگریی مدل های نوین مدیریتی 
با  محور  اسرتاتژی  سازمانی  تعایل  طرح  قالب  در 
ایجاد زیرساختهای اطالعاتی مورد نیاز، ساماندهی 
نریوهای متخصص شرکتها در کمیته های عملیاتی 
اثربخش پروژه های  ، اجرای کارآمد و  داروپخش 
ارزش  ایجاد  های  زمینه  شرکتها  در  مشرتک  بهبود 
فراهم  درون گروه  از عضویت  ناشی  باالتر  افزوده 

شده است.

اهم فعالیتهای انجام شده در سال
های  فعالیت  و  عملیاتی  های  برنامه  ساله  هر 
هولدینگ داروپخش در راستای چشم انداز تدوین 
شده در قالب طرح الماس و در راستای اسرتاتژی 

های شرکت تدوین و اجرا می گردد.
در همني مبنا کلیات و اهم برنامه ها و پروژه های 
می  ارائه  ذیل  شرح  به   1390 سال  در  شده  انجام 

گردد.

)با  جامعه  سالمت  سطح  ارتقای  راستای  در 
اهداف افزایش کیفیت و افزایش اثر بخشی(:

فلا: دریافت تقدیرنامه اشتهار به کیفیت از سازمان 
دریافت کننده  شرکت  تنها  عنوان  به  دارو  و  غذا 
تقدیرنامه اشتهار به کیفیت در حوزه مدیریت راهربی 

در صنعت دارو در سال 1390.
در  داروپخش  شرکتهای گروه  موفقیت کلیه  ب- 
دومني دوره جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت 

ایران با کسب 12 جایزه
های  نمایشگاه  بزرگرتین  در  منسجم  حضور  ج 

دارویی بني المللی و منطقه ای و توسعه برند گروه
های  و کنفرانس  ها  همایش  در  فعال  حضور  د- 

علمی و تخصصی.
ه – اطالع رسانی از طریق نشریات گروه با هدف 
با کارکنان ، مشرتیان،  ارتباط  اثربخشی در  افزایش 

مراکز دانشگاهی، دولتی و تحقیقاتی.

اول  انتخاب  انداز  چشم  تحقق  راستای  در 
رضایت  افزایش  هدف  )با  ایرانی  مشرتیان 

مشرتی و افزایش سهم بازار(
های  نمایشگاه  بزرگرتین  در  منسجم  حضور  فلا- 

دارویی بني المللی و منطقه ای و توسعه برند گروه.
ب- حضور فعال در همایش ها و کنفرانس های 

علمی و تخصصی.
با  همراه  نشریات گروه  سطح کیفی  ارتقاء  ج- 
کاهش هزینه ها و افزایش اثربخشی آنها در ارتباط 
با کارکنان و مشرتیان و مراکز دانشگاهی، دولتی، و 

تحقیقاتی.

دارویی  شرکت  انداز  چشم  تحقق  راستای  در 
)با  منطقه  و  شستا   ، تامنی  دارویی  برتر گروه 
و  افزایش کارایی  و  وری  بهره  افزایش  هدف 

افزایش سودآوری(:
فلا- توسعه فعالیت های شرکت باافزایش سهام در 
شرکتهای داملران، اکسری، زهراوی، و ابوریحان در 

راستای افزایش بازدهی سرمایه ها.

نهایی  مذاکرات  انجام  و  مطالعات  اتمام  ب- 
جهت عقد قرارداد پروژه تولید واکسن های دامی 

در بروجرد.
ج- توسعه فعالیتهای صادراتی گروه، با 23 میلیون 
سطح  در  صادراتی  جوایز  و کسب  صادرات  دالر 

ملی.
سرمایه  از  جلوگریی  جهت  در  ریزی  برنامه  د- 
گذاری های مشرتک و توسعه اثربخش محصوالت 

جدید.

در راستای تحقق همکار برگزیده شرکت های 
توسعه صنعتی  به  )با هدف کمک  المللی  بنی 

کشور(:
شرکت  میان  در  شرکت  برترین  عنوان  فلا- کسب 
های دارویی در چهاردهمني همایش انتخاب شرکت 

های برتر ایران.
با  برتر  یکصد شرکت  بني  در  رتبه 51  ب- کسب 

ارتقای پنج رتبه ای نسبت به سال قبل 

تاریخچه
عنوان  با  ابتدا  عام(  )سهامی  داروپخش  شرکت 
بنگاه خرییه داروپخش تاسیس و تحت شماره 344 
و  رسید  ثبت  به  تهران  در   1335/11/28 تاریخ  به 
بعد از پریوزی انقالب اسالمی با تصویب شورای 
با  و  درآمد  بهداری  وزارت  مالکیت  به  انقالب، 
نام شرکت سهامی داروپخش تحت شماره 38109 
مورخ 1359/5/19 در تهران تجدید ثبت گردید. در 
تاریخ 1371/7/26 براساس مصوبه مجلس شورای 
اسالمی شرکت سهامی داروپخش به سازمان تامني 
اجتماعی واگذار گردید و به موجب مصوبه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1372/12/11 نوع شرکت 
با  در 1372/12/26  و  تبدیل گردید  عام  به سهامی 
تصویب هیات پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار 
تهران به عنوان یکصد و چهلمني شرکت در فهرست 

شرکتهای پذیرفته شده سازمان بورس درج گردید.

رئیس هیات مدیره دکرت سید حسن اعتماد زاده    شرکت سرمایه گذاری دارویی تامنی        
نایب رئیس هیات مدیره دکرت فرهاد زرگری       شرکت سرمایه گذاری صبا تامنی  

مدیرعامل و عضو هیات مدیره دکرت غالمحسنی فرزندی   شرکت سرمایه گذاری تامنی اجتماعی 
عضو هیات مدیره   سید محمد سعید خلیلی   شرکت داروسازی اکسری  

عضو هیات مدیره محمدعلی وطنی    شرکت سرمایه گذاری ملی ایران  

شرکت داروپخش افتخار 
صنعت دارو

وقتی سخنان گوهر بار رهرب معظم به روز کارگر از 
انسان  میلیونها  نظر  و  سمع  به  داروپخش  شرکت 
بدو  افتخار  ان  بالیدکه  بخود  دارو  صنعت  رسید، 
رسید. با این باور بود که به مجمع شرکت داروپخش 
مجمع  ریاست  در  را  زرگری  دکرت  جناب  و  رفتم 
95/88 درصدی دیدم و دبریی مجمع با جناب دکرت 
این مدیر مدبر که توانسته در صنعت دارو  فرزندی 

جهان را به تحسني کشید می بود.

نام     سمت  نماینده    

 خسرو
 امریحسینی
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مجمع عمومی عادی ســاالنه بانــک ســامان روز 
پنج شنبه 22 تری 1391 با حضور بیش از 87 درصد 
و  ورزشی  فرهنگی،  در سالن مجموعه  سهامداران 

تفریحی تالش تهران برگزار شد.
در این مجمع که برای نخستني بار با حضور نماینده 
از  برگزار شد، پس  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان 
و  مستقل  حسابرس  هیات مدیره،  گزارش  قرائت 
بانک  مایل  صورت های  بانک،  قانونی  بازرس 
سال  اسفند   29 به  منتهی  مایل  سال  برای  سامان 
1390، به تصویب سهامداران حاضر در جلسه رسید.

بر اساس این گزارش، سود خالص هر سهم در سال 
مبلغ  پرداخت  شد که  اعالم  ریال   210 مبلغ   1390
با  نقدی  سود  به عنوان  سهم  هر  ازای  به  ریال   60
تایید نماینده سازمان بورس مورد تصویب اکثریت 
مصوب  نقدی  سود  و  قرار گرفت  سهامداران 

بالفاصله به حساب سهامداران واریز شد.
 در ادامه این مجمع ویل ضرابیه عضو هیات مدیره 
بانک سامان ضمن اعالم خرب دریافت مجوز بانک 
مرکزی برای افزایش سرمایه بانک از مبلغ 4 هزار 
محل  از  ریال  میلیارد  مبلغ 6588  به  ریال  میلیارد 
تجدید ارزیابی دارایی ها، از تشکیل مجمع عمومی 
فوق العاده جهت تصویب افزایش سرمایه پیشنهادی 
اوراق  و  بورس  سازمان  از  مجوز  دریافت  از  پس 

بهادار خرب داد.
مشرتیان وفادار:

در  نوآوری  برپایه  درگذشته  ما  اسرتاتژیک  نگاه 
و  الکرتونیکی  بانکداری  ابزارهای  از  استفاده 
بود. تجربه  بازار  هوشمندی در شناخت فرصتهای 
دهه اول )1378 تا 1388 ( به ما آموخت که تنها 
کلید موفقیت بانک وجود مشرتیان وفادار و حامی 
است. برنامه پنج ساله که در سال 1389 به همت 
مدیرعامل و مدیران ارشد و همکاران اجرائی تهیه 
های  فعالیت  شدن  محور  برنامه  تجربه  اولني  شد، 
بانک را رقم زد و این باور را در همه بوجود آورد 
که باید مشرتیان ، راحت و سریع از خدمات بانک 
استفاده کنند تا نفع بربند و به ما اعتماد کنند. چنني 
تجربه ای برای مشرتی او را حامی وفادار به بانک 
از سامان می سازد که  برندی جدید  و  می سازید 
بخشی از زندگی روزمره مردم خواهد بود. مشاهده 
این تحوالت در بانک طی سال 1389 ما را به سال 

1390 بسیار امیدوار ساخت.

خرب خوش بهار:
بهار سال 1390 را با خرب خوش انتشار هزار میلیارد 
پایان  به  سامان  بانک  اجاره  اوراق صکوک  ریال 
بردیم. طراحی و انتشار این اوراق که اولني تجربه 
نظام بانکی کشور در این حوزه به شمار می رفت 
و در کمرت از 3 دقیقه تمام آن در فرابورس به فروش 
رفت ماحصل اندیشه های پویا و برنامه ریزی و کار 
گروهی مدیران بانک بشمار می رود . کسب رتبه 
سی و ششم در میان 100 شرکت برتر کشور و ارتقاء از 
رتبه 60 سال قبل به این رتبه و همزمان کسب جایگاه 
نخست رشد فروش در میان کلیه بانکهای دولتی و 
خصوصی توسط سازمان مدیریت صنعتی از دیگر 

دستاوردهای مهم این سال به شمار می رفت.
تبدیل تهدید به فرصت

به گروه  موسوم  پرونده  با چالش  را  تابستان  فصل 
اریا برای کل نظام بانکی منجمله بانک سامان به 
آغاز کردیم.  را  آفرین  بحران  پائیزی  و  بردیم  پایان 
یقینا مدیریت این بحران، جز با  اقدامات و تصمیم 
گریی های هوشمندانه، از تهیه گزارشات کارشناسی 
استعفای  تا  ربط گرفته  مراجع ذی  به  آن  ارسال  و 
اعضای هیات مدیره بانک و معرفی هیات مدیره 
جز  هدفی  اقدامات  این  نبود.  پذیر  امکان  جدید 
بانک  توانمند  و  شفاف  عملکرد  ساخنت  روشن 
سامان و مربی ساخنت بانک از فشارهای وارده را 

دنبال نمی نمود.
اما آنچه ما را بیش از پیش امیدوار و دلگرم کرد، این 
بود که این دشواری ها نه تنها مانعی برای پیگریی 
و تالش مجدانه کارکنان بانک و حمایت مشرتیان 
بدل نشد، بلکه عزم و اراده دست اندرکاران بانک 
را برای پیگریی اهداف برنامه ریزی شده بانک و 
اجرای تغیریات الزم برای رسیدن به این اهداف ، 
دوچندان  کرد و در همني ایام بود که دستاوردهای 
متفاوت از انچه به آن عادت داشتیم برای بانک رقم 
خورد و همه تهدیدها به فرصت هایی گرانبها تبدیل 

شد که از خداوند بزرگ سپاسگذاریم.
تحول بانک

در این ایام، بانک متحول شد و واحدهای عملیاتی 
آن برای گونه های مختلف مشرتی بنحوی طراحی 
و ایجاد گردیدند که مشرتیان در گروه های مختلف 
مطلوب  شکلی  به  بانکی  خدمات  از  و  شناسائی 
بهره مند شوند.واحدهای بانکداری شرکتی، مشرتیان 

ویژه، و امور بانک و بیمه که طی سال 1390 شاهد 
شکل گریی شان بودیم پایه های سامانی را پی ریزی 
اند که نویدبخش ایجاد نگاهی نو به سامان  کرده 
در اجتماع است. برای نشان دادن ابعاد این تحول 
کافی است اشاره کنیم که در 6 ماه پایانی سال 1390 
تنها در واحد بانکداری شرکتی سامان بیش از یک 
مشرتیان کالن  برای  اسنادی  اعتبار  دالر  میلیارد 
اعتبارات  مجموع  برابر   2 شد که  بانک گشایش 
اسنادی گشایش شده کل بانک در طول سال 1388 

بوده است.
موفقیت در ارتباطات بنی المللی:

نظام  بر  المللی  بني  های  تحریم  فشار  حالیکه  در 
بانکی افزایش می یافت و نرخ ارز، نوسانات بی 
سابقه ای را تجربه می کرد، در این شرایط، همکاران 
ما با تالش های شبانه روزی و سفرهای متعدد و 
بی وقفه برون مرزی توانستند ارتباطات بانکی بني 
المللی را برای بانک سامان بنحوی رشد و توسعه 
دهند که در این سال توانستیم بیشرتین میزان اعتبارات 
اسنادی و براوات )بیش از سه و نیم میلیارد دالر( 
وباالترین مبلغ درآمدهای غریمشاع )حدود سه هزار 
 11/9 یعنی کسب  ریال  میلیارد  پنجاه  و  چهارصد 
میلیارد ریال درآمد در هر روز از فعالیت بانک( را 
در طول عمر بانک سامان شاهد باشیم. یقینا برنامه 
ریزی و هماهنگی رخ داده در این بخش بدون عزم 
و اراده آهنینی برای مقابله با فشارهای تحریم و عبور 
از موانع متعدد امکان پذیر نبود و آنچه تاللو این 
و  مواد غذایی  در  دو چندان می کند،  را  عملکرد 
داروهائی است که مشرتیان توانستند با ارتباطات بني 
المللی بانک سامان، وارد کشور نمایند تا بخشی از 
نیازهای مردم عزیز میهن اسالمی مان را تامني کنند.

رئیس هیات مدیره اله ویردی رجائی سلماسی     
نایب رئیس هیات مدیره ایرج نیک نژاد      

عضو هیات مدیره محمد ضرابیه      
عضو هیات مدیره موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان مس  سعید آتشکاری  
عضو هیات مدیره رضا کریشچی خیابانی            

نماینده     سمت  نام    

مجمع عمومی عادی ســاالنه 
بانــک ســامان برگزار شــد

مهدی
خلج
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با  و  آوازه  بلند  نامی  نساجی  صنعت  در  مرینوس 
مفتح  دوازدهم  در کوچه  سالهاست  است.  اعتبار 
های  رفته  انتظار  در  چشم  و  اسکان گزیده  تهران 
خود نشسته و این شاخ پیچ در پیچ ارام می تواند 
سربند صنعتی شود که بردش میدان از یمن برگرفته 
بود و به روز مجمع حضوری مدیرعاملی را دیدم 
که توانمندیش می تواند بر صنعت نساجی راه گشا 

باشد جوانی از تبار می تواندها .
امروز مجمع شرکت سهامی ایران مرینوس را شاهدیم 
که درون آن آوای بلند صنعت نساجی کشوریست که 
روح و تن به گالب شسته و نقش نشسته بر بهمن 
بافت پارچه. زبان زد بشریت از نقش بر سنگ تا بر 

دیوار مشهود است.

سهام  صاحبان  ساالنه  عادی  عمومی  مجمع 
ایران مرینوس

در اجرای مفاد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، 
بازار  قانون   45 ماده  و  ماه 1347  اسفند  مصوب 
و  فعالیت  درباره  بدینوسیله گزارش  بهادار  اوراق 
به  منتهی  مایل  دوره  برای  شرکت  عمومی  وضع 
اطالعات  و  مدارک   ، سوابق  برپایه   1390/12/29

موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. 
در  شده  ارائه  اطالعات  بر  مبنی  گزارش  این 
صورتهای مایل بوده و بیانگر وضع مایل شرکت می 
باشد و تاکدبر منصفانه بودن نتایج عملکرد هیات 
مدیره در جهت حفظ منافع سهامداران دارد. این 
گزارش کامال با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت 
هیچ  است.  واقعی  اطالعات  به  متکی  و  منطبق 
موجب گمراهی  آن  از  آگاهی  عدم  موضوعی که 
استفاده کنندگان میشود از آن حذف نشده در تاریخ 
1391/4/14 مورد تائید هیات مدیره قرار گرفته است.

مورد گزارش  دوره  طی  مایل  عملکرد  اطالعات 
 1390 سال  در  است  شده  مقایسه  قبل  سال  دو  با 
درآمد عملیاتی شرکت 10% نسبت به سال 1389 و 
20%نسبت به سال 1388 افزایش داشته که با کسر 
هزینه های عملیاتی حدودا 136 میلیون تومان سود 
عملیاتی را باعث شده است و اولني پیش بینی سود 
برای هر سهم 771 ریال که با اصالح آن در پایان 
شش ماه اول به 649 ریال تقلیل یافت و در پایان 
سال به زیانی معادل 37ریال برای هر سهم برابر شد.

دالیل عمده زیان شرکت در سال مورد گزارش
فلا 1- کمبود نقدینگی که باعث شده شرکت نتواند 
از ظرفیت تولیدی بالقوه خود استفاده کند و هزینه 
های ثابت تنها روی تولیدات یک شیفت سرشکن 

شود.
2- افزایش قابل توجه هزینه حاملهای انرژی )گاز، 

برق، آب(
3- افزایش هزینه های کارگری که با توجه به افزایش 
15 درصد حقوق و دستمزد تنها 2/4% هزینه ها را 

افزایش داده است.
4- افزایش قیمت مواد اولیه

ب- هزینه های باالی مایل

در سال 1390 شرکت به دلیل عقب افتادگی اقساط 
بانکی  بهره های  بابت  تومان  میلیون  از 660  بیش 
متاسفانه  فوق  موارد  است که  شده  هزینه  متحمل 
زیانی معادل 240 میلیون تومان را باعث شده است.

آنچه در مقایسه درآمدهای اصلی شرکت در سه سال 
گذشته مشهود است سری صعودی این درآمدها است 
هرچند با توجه به ظرفیتهای موجود بیشرت از این باید 

انتظار داشت
این  و دورنمای شرکت کامال گویای  فعلی  شرایط 
واقعیت است که برطرف کردن مشکالت در جهت 
ازبني بردن زیان و تبدیل آن به سود دور از دسرتس 

نیست..

وضعیت سهام:
سهام معامله شده در سال مایل منتهی 1390/12/29 
معامالت  است که  بوده  سهم   4/882/404 تعداد 
سهام شرکت در بازار سرمایه نسبت به سال 1389 به 
مقدار 274% و نسبت به سال 1388 به مقدار %179 

افزایش داشته است.
شرکت  نماد  روز   138 جمعا  موردگزارش  سال  در 
در تابلو سازمان بورس و اوراق بهادار باز بوده ودر 
47 روز آن سهام شرکت مورد معامله قرار گرفته است 
موزون  میانگني  به  نسبت  معامالت  حجم  همچنني 
سرمایه 7/51% است که بیشرت از دو برابر سال قبل است.

سال  مجمع  از  بعد  شرکت  نماد  بازگشائی  درآغاز 
تاریخ  در  و  شروع  ریال  قیمت 4/678  با  گذشته 
1391/4/21 که بدلیل برگزاری مجمع نماد شرکت با 
قیمت 3/232 ریال برای هر سهم بسته شد و میانگني 
بهای معامله شده در سال 1390 برای هر سهم 3/550 

ریال بوده است.

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

نمودن  فراهم   ، آتی  سال  در  شرکت  های  برنامه 
زیر ساخت های اولیه برای اجرای اسرتاتژی های 
بلندمدت ایران مرینوس می باشد که می توان در سه 

بخش عمده مورد طبقه بندی قرار داد.
اجرایی نمودن مصوبه مجمع عمومی عادی بطور 

فوق العاده سال 1389
همانگونه که مستحضرید اجرای هر فعالیت بنیادی 
نیازمند منابع مایل متناسب با آن می باشد و به این 
عادی  عمومی  مجمع  مصوبه  باید گفت که  منظور 
تواند  العاده شرکت در سال 1389 می  بطور فوق 
اعظم نیازهای اجرایی را با کمی اصالحات تامني 
نماید و بر همني اساس یکی از اولویت های هیات 
مدیره در سال پیش روی اجرای هر چه بیشرت این 

مصوبه می باشد.
موضوعیت انتقال کارخانه فعلی به شکوهیه و رفع 

پیش روی آن
محل  در  تولید  آالت  ماشني  استقرار  منظور  به 
کارخانه شماه 2 و جلوگریی از بوجود آمدن وقفه در 
فعالیت های جاری پروژه، انتقال در سه فاز مستقل 

برنامه ریزی شده و هم اکنون در جریان است.

  

مرینوس آوای بلند صنعت نساجی

با توجه به ابهاماتی که در رابطه بني شرکت 
ایلیا وجود  مرینوس و شرکت سروش  ایران 
موارد  شدن  روشن  بمنظور  مذاکرات  دارد 
اختالف جدی و پیگری آغاز شده و انشاءا... 
به هم  نظرات  ماه سال جاری  مرداد  تا 15 
برای  مشرتکی  بالفاصله کمیته  و   ، نزدیک 
می  تشکیل  فروش  پیش  ضوابط  تدوین 
شود. الزم بذکر است بدلیل شروع عملیات 
امني  بلوار  در  جدید  تجاری  واحد  یک 
شرکت کیش  و  قم  شهرداری  مشارکت  با 
سازان که با سرعت در حال پیشرفت است، 
سریعرت  هرچه  پیشنهاد  ایلیا  سروش  شرکت 
پیش فروش واحدها را دارد که این موضوع 
بعد از رفع ابهامات و تشکیل کمیته مشرتک 
به منظور تصمیم گریی به هیات مدیره ارائه 

خواهد شد.
اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  تولید  افزایش 

موجود کشور
به  عالقه  قطعا  ارز  نرخ  نوسانات  عبدلیل 
سایر  مانند  نساجی  محصوالت  واردات 
محصوالت کاهش خواهد یافت و مصرف 
کنندگان به محصوالت داخلی تمایل نشان 
خواهند داد. که این موضوع فرصتی است 
ریزی  برنامه  و  اولیه  مواد  فراهم کردن  با  تا 
افزایش  به  نسبت  شیفتهای کاری  افزایش 
تولید اقدام نمود، تا سهم بیشرتی از بازار را 

بدست آوریم. 

تدوین اسرتاتژی برای پروژه سروش ایلیا

 خسرو
 امریحسینی
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مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت شوینده 
رقابتی  و جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت 

آن.
صنعت شوینده متأثر از رویدادهای اقتصادی کشور 
شروع سال 1390 را با اجرای طرح هدفمندسازی 
یارانه ها و پایان آن را با افزایش غریعادی نرخ ارز 

سرپی نمود.
های  چالش  با  گذشته  سالیان  در  صنعت  این 
بود،  مواجه  خارجی  و  داخلی  ابعاد  در  متعددی 
که در بعد داخلی ورود تولیدکنندگان جدید دراین 
و  بازار مصرف  بودن  به محدود  توجه  با   ، عرصه 
وجود مشکالت متعدد، از جمله خارج شدن پودر 
لباسشویی از سبد حمایتی دولت و به تبع آن افزایش 
نرخ فروش و تغیری الگوی مصرف مواد شوینده، و 
دربعد خارجی نیز ورود بی رویه انواع محصوالت 
رقابت  ایجاد  موجبات   ، مصرف  بازار  به  شوینده 
بسیار سنگني را در امر توزیع و فروش محصوالت 
مضافًا  است.  داشته  پی  در  شرکت کف  تولیدی 
از  حاصل  اولیه  مواد  خرید  نرخ  افزایش  براینکه 
سربار  های  هزینه  سایر  و  ارز  عادی  نوسانات غری 
شامل آب ،برق و گاز مصرفی باعث افزایش بهای 
تمام شده محصوالت گردیده، و مدیران این صنعت 

را با مشکالت متعددی مواجه ساخته است.
و  مستمر  حضور  منظور  به  شرکت  مدیره  هیئت 
بخصوص  و  خارجی  و  داخلی  بازار  در  گسرتده 
افزایش سهم مناسب از بازار فوق به گونه ای برنامه 
ریزی نموده، که مشکالت مذکور به حداقل رسیده 
و تمامی تالش خود را در زمینه افزایش فروش و 
باالبردن سهم خود از بازار مواد شوینده و آرایشی و 

بهداشتی بکار خواهد گرفت.
در  فعال  و  موقع  به  حضور  شرکت  *اسرتاتژی 
بازارهای داخلی و خارجی، افزایش ظرفیت تولید و 
به تبع آن افزایش فروش در داخل و خارج از کشور، 

از  کننده(  )مصرف  مشرتی  رضایتمندی  افزایش 
بعد تنوع و کیفیت محصوالت تولیدی و در نهایت 
رضایت  جلب  جهت  شرکت  سودآوری  افزایش 

سهامداران محرتم می باشد.
هیأت مدیره در سال 1390 با افزودن سایر شرکتها به 
شرکت کف از جمله شرکتهای تویل پرس ،تولیددارو 
بزرگرتین گروه  ایجاد  سمت  به  و کیوان  تاکستان 
شرکتهای فعال در زمینه صنعت مواد شوینده و پودر 
و  تولید  ظرفیت  بزرگرتین  ایجاد  هدف گذاری  با 
فروش مواد شوینده و پودر سعی در حداکثر نمودن 
سهامداران  مدت  میان  و  بلندمدت  منافع  و  سود 

محرتم داشته است.
عملکرد شرکت در چارچوب اسرتاتژی اعالم شده 
فوق در سال مایل مورد گزارش به طور اجمایل، رشد 
25 درصدی فروش ناخالص شرکت نسبت به سال 
محصوالت  خالص  فروش  14درصدی  رشد  قبل، 
نسبت به دوره مشابه سال قبل، تحقق سود پیش بینی 
شده هر سهم بیش از پیش بینی اعالم شده در شرکت 
اصلی، تماماً جزو دستاوردهای مهم در سال مایل 

مورد گزارش بوده است.
اهداف و برنامه های آتی شرکت به اجمال عبارتنداز:

صادراتی،  جهش  و  جدید  بازارهای  در  رسوخ 
تقویت و توسعه بازارهای فعلی، توسعه محصوالت 
تولیدی با ارزش افزوده باال، طراحی و تغیری شکل 
بسته بندی، ایجاد محصوالت جدید، بهبود و ارتقاء 
و  انسانی  نریوی  ابعاد  در  شرکت  در  بهره وری 

ماشني آالت و مواد.
ریسکهای عمده پیش روی شرکت به طور خالصه 
ریسک  نرخ ارز،  نوسانات  از: ریسک  عبارت است 
ریسک  بانکی،  و کارمزدهای  بهره  نرخ  نوسانات 
محصوالت  عرضه  ریسک  و  تولیدکننده  رقبای 
جدید، ریسک اجرای فازدوم هدفمندکردن یارانه ها 
فروش  دربازار  ناسالم  رقابت  ریسک  درنهایت  و 

محصوالت.
تاریخچه و فعالیت شرکت :

شرکت در سال 1307 با نام کارخانه صابون سازی 
داروگر به عنوان اولني کارخانه صابون سازی و لوازم 
آرایش آغاز به فعالیت نمود و در تاریخ 1/ 5/ 1336 
سرمایه  با  محدود  مسئولیت  با  شرکت کف  نام  با 
هشت میلیون ریال تاسیس و تحت شماره 5715 در 
و  ثبت رسید  به  ثبت شرکتها  اداره  در  سال 1336 
پس از پاره ای تغیریات، سرمایه آن در سال 1355 
به سیصد میلیون ریال افزایش و شخصیت حقوقی 
آن به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده به 

سهامی عام تغیری یافت.
اوراق  بورس  در   1368 اسفندماه  در  شرکت  این 
بهادار تهران پذیرفته شد و سهام آن مورد معامله قرار 

گرفت.
موضوع فعالیت شرکت :

طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از :
فلا : تهیه و ساخت و فروش انواع صابون و مواد 

شوینده و سایر وسایل و لوازم آرایشی و بهداشتی.
ب : تهیه و ساخت و فروش پودر لباسشویی و انواع 

مواد کف کننده و مواد شیمیایی.
پ : انجام سایر کارهای تولیدی

بطور  صنعتی که  و  بازرگانی  عملیات  ت: کلیه 
فوق  موضوعات  به  مربوط  مستقیم  غری  و  مستقیم 

الذکر میگردد.
و  حقیقی  از  اعم  اشخاص  سایر  با  مشارکت  ث: 
یا خرید  از طریق تاسیس شرکتهای جدید  حقوقی 
شرکتهای  و  از کارخانجات  نمایندگی  اخذ  سهام، 
خارجی و داخلی، شرکت در مناقصات عمومی و 

خصوصی و مختلط.
ح: بموجب مجمع فوق العاده مورخ 14 / 8/ 1382 
تهیه و ساخت ، صادرات و واردات فرآورده های 

دارویی نیز به فعالیت شرکت اضافه شده .

کف به مجمع خوش نشست

باالی  حضور  در  کف  شرکت  ساالنه  مجمع 
نشینان  ومجمع  شد  برگزار  سهامدار  درصد   80
از  تشکر  و  تقدیر  و  مایل  صورتهای  تصویب  با 
اسماعیلی  دکرت  جناب  روزی  شبانه  زحمات 
طننی  با  شرکت  نگاهداشنت  سرفراز  پاس  به 

صلوات بکار خود پایان دادند.

رئیس هیات مدیره جهان شیمی آریا  علی نقیب  
مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره الربز آریا رازی  بیژن اسماعیلی 

عضو هیات مدیره الربز شیمی رازی   عیسی اسحاقی 
عضو هیات مدیره کیوان تجارت دارو  مهناز عقبایی 
عضو هیات مدیره الربز تجارت رازی  نیلوفر اسماعیلی  

نماینده   سمت  نام   

 خسرو
 امریحسینی
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آوات کسکه
مصطفی خمینی
دانش آموزکالس پنجم

غار زندگی

با  من   
ملیسا با ساک جادوئیمان در جنگلهای سرسبز 

در حال گردش بودیم که گم شدیم. ما سالها بود که باهم دوست 
بودیم وگشت وگذار در این جنگلهای پوشیده از درخت وحیوانات تفریح هر روزه 

مان بود .سعی هم میکردیم از خانه هایمان زیاد دور نشویم چون پدر ومادرهایمان مارا از این 
کار و مشکالت ان آگاه کرده بودند. نمیدانم چه شد که یک ان به خود امدیم ودیدیم که در یک جایی 

هستیم که نمیدانیم کجا است. مثل جاهای  دیگر جنگل که بلد بودیم نبود.هردو ترسیده بودیم. جنگل خوفناکی 
بود هرچه پیش مریفتیم جنگل غریبرت وما بیشرت میرتسیدیم. دیگر انقدر پوشش درختی  وگیاهی جنگل بیشرت شد که 

نور خورشید وروشنایی آسمان را نمی توانستیم ببینیم. در همني زمان یکدفعه باران سختی هم شروع به باریدن کرد. آن هم 
چه بارانی، یک لحظه هم قطع نمیشد. چند ساعتی گذشت خسته بودیم گرسنه مان شده بود از طرف دیگر سرتا پا هم خیس 

شده بودیم. مشکل رفنت می داشتیم .بله ما گم شده بودیم. ملیسا گریه میکرد ومن هم نگران. چاره ای نبود باید کاری می کردیم. 
من از داخل ساک جادویی یک فانوس در آوردم  وملیسا ان را روشن کرد. از ملیسا خواستم بجای گریه کردن کنار یکدرخت بنشیند 
تا من برگردم وخودم هم راه افتادم  تا اطراف را خوب بگردم. یک کم جلوتر یک غار کوچک پیدا کردم. آخ جون سرپناه خوبی بود 
تا اقلکم زیر بارون خیس نشویم. وقتی به سمت جایی که ملیسا نشسته بود برگشتم با تعجب دیدم که ای وای ملیسا نیست. ساک با 
در باز زیر درخت بود اما ملیسا نبود. یکهو یه صدای خش خش آمد. پیش خودم گفتم ای وای این گرگ است حتما ملیسا را خورده 
واالن هم میخواهد منو بخورد. خیلی خیلی ترسیده بودم که  یک دفعه دیدم ای بابا ملیسا با یک خرگوش تو دستش دارد می اید. 
راستش رابخواهید ملیسا در  مسابقه تری اندازی با تری کمان همیشه من را میربد همونطوری که من هم همیشه توی مسابقه زود آتش 
درست کردن اونو میربدم.ویل هیچوقت فکرش رو نمیکردم ملیسا بتونه یک خرگوش را شکار کند. ملیسا خرگوش را داد دست 

من وخودش ساک را برداشت ودنبال من تا غار آمد.توی غار خیلی زود یک آتش درست وحسابی درست کردم وملیسا 
شروع کرد به کباب کردن خرگوش.من هم رفتم بریون غار و ازبرگهای درختان یک کاسه درست کردم وآب باران را در 

آن برای خوردن جمع کردم. بعد از مدتی که گذشت  ولباسهایمان خشک شده بود و آب وغذا هم خورده بودیم  
و حالمان سر جایش آمده بود  تازه یادمان افتاد که ای بابا ما مثال یک ساک جادویی داریم. در ساک را 

باز کردیم و با موبایل به مامان بزرگ وبابا بزرگ خرب دادیم که ما تو جنگل گم شدیم واالن هم 
توی یک غار هستیم.از بدشانسی ما شارژ تلفن مان تمام شد وماهم کنار آتش کم کم به 

خواب رفتیم. وقتی از خواب بیدار شدم، من در رختخواب خود بودم و 
آری آنچه خواندید یک خواب بود.                                                      
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آقای امری محمد تقی گنجی  رئیس هیات مدیره  شرکت دنیای علم پویا      
عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای سعید جارودی       شرکت ایرانیت    

نایب رئیس هیات مدیره آقای سهراب رسته   شرکت سرمایه گذاری دنیای شگرف  
عضو هیات مدیره آقای بیژن فتح ا... پور  شرکت دنیای فن آوران پویا  
عضو هیات مدیره آقای پیام شاه علی        شرکت توسعه سرمایه گذای کامیار  

موضوع شرکت طبق مفاد ماده 3 اساسنامه به 
شرح زیر تعینی شده است:

و  ایجاد کارخانه  و  تاسیس شرکت  به  اقدام   – فلا 
واحد زراعی و اداره آنها به منظور تهیه و تولید انواع 

مواد غذایی و صنایع وابسته
ب- خرید، بازاریابی، فروش و توزیع محصوالت 

غذایی در داخل و خارج کشور
و  اولیه  مواد  غذایی،  مواد  انواع  واردات  پ- 
بسته بندی و ماشني آالت مربوطه از خارج، و توزیع 

و فروش در داخل کشور 
تحقیقات  و  آزمایش  مطالعه،  نوع  هر  انجام  ت- 
برای پیشرفت صنایع غذایی و تعمیم و گسرتش فنون 

و تکنیک های مربوط به تهیه و تولید مواد غذایی
ث- سرمایه گذاری در سایر شرکت ها 

مدیره  هیات  تشخیص  به  فعالیتی که  هر گونه  ج- 
برای پیشربد اهداف شرکت الزم باشد.

مرکز اصلی شرکت: تهران- خیابان مطهری- بعد از 
هتل بزرگ تهران- پالک 333

محل کارخانه : قزوین- شهر صنعتی الربز- خیابان 
حکمت دوم

تغیریات سرمایه
سرمایه شرکت از زمان تاسیس تاکنون طی 10 مرحله 
فوق  عمومی  مجامع  مصوبات  براساس  افزایش 
العاده شرکت از مبلغ ده میلیون ریال، به مبلغ 35/000 

میلیون ریال افزایش یافته است.

پیام هیات مدیره 
شرکت گروه تولیدی مهرام )سهامی عام( نیز همچون 
سایر صنایع، سال مایل گذشته را با مشکالت عدیده 
ناشی  مشکالت  این  عمده  رسانید.  پایان  به  ای 
ارزی می باشد  اقتصادی و  از اعمال تحریم های 
که به طبع اعمال این تحریم ها، فشار بسیار زیادی 
مصرف  نهایت  در  و  توزیع  تولید،  های  بخش  به 

کنندگان کاال وارد شده است.
اولیه و  از مواد  اینکه بخش عمده ای  به  با توجه 
اقالم بسته بندی شرکت توسط واردکنندگان داخلی 
تامني می گردد و به دلیل مشکالت واردکنندگان این 
اقالم از جمله روغن، ورق، قوطی ، کاغذ و ... به 
دلیل اعمال تحریم ها نسبت به سیستم بانکی کشور 
از یک سو و نوسانات شدید نرخ ارز از سوی دیگر، 
عمال قیمت این اقالم دچار تغیریات زیادی گردید، 
بصورتیکه در خصوص برخی اقالم از قبیل روغن 
تا بیش از 100 درصد نیز افزایش یافته و عمال امکان 
تامني این اقالم یا امکان پذیر نبود و یا در صورت 
در گردش  بر سرمایه  را  زیادی  بسیار  فشار  تامني،  

شرکت وارد می آورد.
در چنني شرایطی امکان جربان کمبود نقدینگی ناشی 
از افزایش اقالم نهادهای تولید نیز به دلیل اعمال 
سیاستهای انقباظی پویل، از سیستم بانک های کشور 
امکان پذیر نبود و عمال اقدامات مدیریت شرکت 
جهت این مهم، به نتیجه نرسید. از سوی دیگر به 

دلیل سیاستهای کنرتل نرخ محصوالت نهائی توسط 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
 1390 سال  اسفندماه  تا  نیز  قیمت  افزایش  امکان 
بوجود نیامد و عمال چاره ای بجز کاهش تولید و به 
طبع آن فروش وجود نداشت و شرکت سعی نمود 
که با مدیریت نقدینگی و اعمال سیاستهای تولید و 
فروش محصوالتی که سود بیشرتی را عاید شرکت 

می نمود ، از تعطیلی کارخانه جلوگریی نماید.
این در حایل است که مدیریت شرکت بر این اعتقاد 
می باشد که تولید محصوالت نهائی در صنعت غذا 
، صرفا به ازمایشات علمی بستگی نداشته و احساس 
ذائقه انسانی نیز نقش مهمی را در انتخاب به خود 
اختصاص می دهد. لذا در شرایط نامناسب تولید نیز 
می بایستی کیفیت محصوالت و برند مهرام حفظ 

گردد که در شرایط فوق، کار بسیار مشکلی است.
نخست  جایگاه  حفظ  شرکت  مدیریت  اسرتاتژی 
تنوع  ارتقاء  همچنني  و  غذایی کشور  صنعت  در 
همچنني  و  جدید  های  بندی  بسته  با  محصوالت 
و  فنی  دانش  نیازمند  عرضه محصوالت جدید که 

علمی خاصی می باشد است.
این اسرتاتژی باعث می گردد تا ضمن ارتقاء سهم 
سود  و  فروش  مهرام،  محصوالت  جهت  بازار 
شرکت نیز افزایش یافته تاضمن حفظ حقوق شما 
سهامداران محرتم، شاهد ارتقاء جایگاه صنعت غذا 

در کشور عزیزمان ایران باشیم.

تاریخچه فعالیت شرکت: 
گروه تولیدی مهرام )شرکت سهامی عام( در تاریخ 
6 اسفند 1349 تحت شماره 14498 در اداره ثبت 
شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به عنوان شرکت 
سهامی خاص به ثبت رسیده و بالفاصله شروع به 
فعالیت نموده است. شرکت در تاریخ 1375/11/24 
پذیرفته  بهادار  اوراق  بورس  پذیرش  هیات  توسط 
شده و نام آن از تاریخ 1375/12/25 در فهرست نرخ 
های سازمان بورس اوراق بهادار تهران درج گردیده 

است.
غذایی  محصوالت  انواع  تولید  شرکت  فعالیت 
و کچاپ،  مایونز  سس های  انواع  قبیل  از  جانبی 
رب، مربا، زیتون و نظایر آن است که از طریق شرکت 
پخش پرنیان مهیار در سطح کشور به فروش می رسد. 

نام    سمت  نماینده    

دیگر مهرام یک تولیدگر مواد غذایی نیست مهرام مهرام در بام افتخار کشور سرفراز ایران
سال  چند  در  آنانکه  و  شده  پرافتخار  برند  یک 
اند که  اند دیده و شنیده  بوده  نام  این  اخری شاهد 
عملکرد بلند باالی مهرام بر سبد افتخار نشسته و 
بر سینه خود کاپ برترین فشرده، صفحات سیما در 
منطقه خاور میانه و گاها در جهان و کشور عزیزمان 
ساعتها به نامی اختصاص یافته که توانسته آن کند که 

کشوری بدان ببالد. 
سال مایل مهرام منتهی به 90/12/25 به روز 91/4/26 
در اتاق بازرگانی به مجمع نشست . ریاست مجمع 
با مهندس امری محمد گنجی چهره شناخته شده در 
صنعت غذایی و مدیریت ورزش بود و مجمع در 

حضور 92 درصد سهام دار برگزار شد.
 مجمع با تصویب صورتهای مایل و تقدیر و تشکر از 
تالش کارکنان بخصوص مدیریت شرکت که توانسته 

مهرام را بر قله افتخار برساند بکار خود پایان داد.

 خسرو
 امریحسینی
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تاریخچه فعالیت
شرکت فرآورده های غذایی و قند پریانشهر در سال 
1362 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی 
شماره 130269 مورخ 1362/9/26 در اداره ثبت شرکتها 
و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت 
در تاریخ 1375/8/2 به شرکت سهامی عام تبدیل و 
در تاریخ 1375/11/2 در بورس اوراق بهادار تهران در 
صنعت قند و شرکت پذیرفته شده است. مرکز اصلی 
شرکت در تهران و کارخانه آن در شهرستان پریانشهر و 
تبعات آن در شهرستان های نقده، اشنویه، محمدیار ، 

ارومیه و روستای لج مهاباد واقع شده است.

موضوع فعالیت 
مطابق اساسنامه شرکت فرآورده های غذایی و قند 
به  اصلی  فعالیت  موضوع  عام(  )سهامی  پریانشهر 

شرح زیر می باشد:

اداره کارخانجات  و  نوسازی  و  احیا  احداث  فلا( 
تولید شکر و قند و فروش محصوالت آن و خرید 
ماشني آالت و ابزار و لوازم و مواد اولیه مورد نیاز 
مزارع  اداره  و  احداث  داخلی کشور،  یا  از خارج 

چغندر قند و کشاورزی و دامرپوری .

یا  تاسیس  از طریق  در سایر شرکتها  ب( مشارکت 
تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید یا تعهد سهام 

شرکتهای موجود.

ج( به طور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و 
معامالت مایل و تجاری و صنعتی که به طور مستقیم 
موضوعات  از  یک  هر  یا  تمام  به  غریمستقیم  و 

مشروحه فوق مربوط باشد مبادرت نماید. 

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 
شرکت در فروردین ماه سال 1388، به منظور توسعه 
روز  در  چغندر  تن   3000 به   2500 از  تولید  ظرفیت 

اقدام به افزایش سرمایه از مبلغ 60/000 میلیون ریال به 
مبلغ 69/000 میلیون ریال )معادل 15 درصد( به طور 
کامل از محل سود انباشته، نموده است. این افزایش 

سرمایه در تاریخ 1388/3/6 به ثبت رسیده است.

تشریح طرح افزایش سرمایه 
هدف از انجام افزایش سرمایه

پریانشهر  قند  و  غذایی  های  فرآورده  شرکت  هدف 
بیانیه  این  افزایش سرمایه موضوع  از  )سهامی عام( 
ثبت به شرح زیر می باشد. تثبیت طرح افزایش ظرفیت 
جهت  فرسوده  های  دستگاه  تعویض  به  تنی   4000

استفاده بهینه از انرژی و کاهش بهای تمام شده.

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامنی آن 
اجرای  جهت  نیاز  مورد  سرمایه گذاری  مبلغ کل 
برنامه های یاد شده فوق 35/600 ریال و منابع تامني 

آن می باشد.

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامنی آن
های  فرآورده  شرکت  شده  ارائه  برنامه  به  توجه  با 
نظر  در  عام(  )سهامی  پرانشهر  قند  و  غذایی 
داردسرمایه خود را از مبلغ 69/000 میلیون ریال، از 

محل سود انباشته به شرح زیر افزایش دهد:
31/000 میلیون ریال )معادل 43/93 درصد( از محل 

سود انباشته.
 81523 مبلغ  به  تخصیص  قابل  خالص  سود  از 
خالص)به  ریال  میلیون   44850 مبلغ  ریال،  میلیون 
ازاء هر سهم 650 ریال( بني سهامداران تقسیم گردید 
و مبلغ 1487 میلیون ریال به حساب اندوخته قانونی 
و مابقی به مبلغ 35186 میلیون ریال در حساب سود 
انباشته باقی مانده ، که مبلغ 31000 میلیون ریال از 
حساب سود انباشته پس از دریافت مجوزهای الزم 
از سازمان بورس اوراق بهادار به افزایش سرمایه و 
هیات  پاداش  عنوان  به  نیز  ریال  میلیون  مبلغ 1400 

مدیره اختصاص یابد.

زمان ظرفیت ونحوه بهره برداری 
مابقی مبلغ باقیمانده از خرید ماشني آالت قسمت 
االت  ماشني  ریال(  میلیون   3500( کریستالیزاسیون 
االت  ماشني  و  ریال(  میلیون   5000( خام  قسمت 
تصفیه شربت به طور کامل )10000 میلیون ریال( جمعا 
به مبلغ 18500 میلیون ریال هنوز به طور کامل صورت 
نگرفته است و امید است این مبلغ در اوایل سال 
1391 هزینه گردد و با خرید ماشني االت مذکور، از 
تاریخ 1391/4/31 مورد بهره برداری قرار گریند. اما 
 PLC طرح گازسوز کردن کوره های قدیم و جدید و
فالینگ فیلم کوره های بخار قدیم و  اتوماسیون  و 
به طور  آن  تغذیه  و  الکل  جدید و طرح فاضالب 
کامل انجام گرفته و از تاریخ 1390/4/31 مورد بهره 

برداری قرار گرفته است.

اطالعات  مبنای  بر  عملیاتی  های  هزینه 
حسابداری کارخانه ثبت شده است

تصفیه  قسمت  طرح-  زیان  و  سود  بینی  پیش 
شربت )پرس ممربانی( 

اینکه نصب پرس ممربانی به جای سیستم  نظر به 
پرس های قدیمی شرکت عالوه بر آنکه قدرت کار 
کردن با هرگونه چغندر را خواهد داشت، می تواند 
ضایعات کل خط یک را که هم اکنون 3/14% کل 
چغندر مصرفی می شود را به میزان 7/% کاهش داده 
و به 2/44% برساند بنابراین کاهش این ضایعات به 
افزایش مقدار شکر تولیدی به شرح زیر کمک می 

کند.
قابل ذکر است که عالوه بر صرفه جویی های ریایل 
استفاده از دستگاه ممربانی باعث افزایش بریکس 
نیز  محیطی  زیست  مشکالت  و کاهش  شربت 

می گردد. 

قند پیرانشهر افزایش 
سرمایه را مصوب کرد

مجمع عادی بطور فوق العاده شرکت قند پریانشهر 
در حضور 79/8 درصد سهامدار به ریاست جناب 
با  امیدی  و  نعیمی  آقایان  ناظر  آقای استکی و دو 
شرکت  مدیرعامل  طالبیان  مهندس  جناب  دبریی 

برگزار شد. 
تقدیر  و  شرکت  سرمایه  افزایش  تصویب  با  مجمع 
و تشکر از عملکرد عایل تیم مدیریت و حسابهای 

شفاف مدیریت مایل بکار خود پایان داد.
در این مجمع پس از قرائت گزارش توجیهی هیات 
سرمایه  افزایش   ، قانونی  بازرس  و گزارش  مدیره 
شرکت به مبلغ 31 میلیارد ریال از مبلغ69 میلیارد ریال 
به 100 میلیارد ریال از محل سود انباشته به صورت 
قطعی مورد تایید کلیه سهامداران قرار گرفت و بند 

اساسنامه مربوط شرکت نیز اصالح شد.

مهران
امریحسینی
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سمت نام     نماینده    

سایپا اهداف کلیدی برنامه پرواز را به دست مهندسی 
می کند  صرف  خوش  را  خواسنت  فعل  جوان که 
سرپده است. دستیابی به سطح تولید 1/200/000دستگاه 
مجموعه خودروی سواری و تجاری و صادرات 20 
درصد تولید و گذر از سهم بازار داخل 60 درصد در 
مجموع خودرو های سواری و تجاری . این ارقام در 
برنامه او نشسته که افتخار کشوریست که بر پای خود 

ایستاده و جوانانش ثابت کرده اند که می توانند.
سایپا در چند سال اخری خوش به نقش نشسته و از 
دیروز گوشه نشینی در جاده کرج به امروزش مسند 

کشورهای آسیا و آفریقا رسیده است.
 مجمع ساالنه شرکت به ریاست جناب استاد جمشید 
ایمانی برگزارشد و مجمع با تصویب صورتهای مایل 
و تقدیر و تشکر از خدمات تالشگران و تیم مدیریت 

با طنني صلوات پی در پی بکار خود پایان داد.
عملکرد سال 90

در سال 1390 گروه سایپا همچون گذشته به روند روبه 
رشد خود در صنعت خودرو ادامه داد ، اختصاص 
داخل کشور،  خودروهای  بازار  سهم  47/8درصد 
50/8 درصدی سهم بازار خودروهای سواری و تنها 
خودروساز ایرانی که برای پنجمني بار بعنوان صادر 
کننده نمونه در صنعت خودرو معرفی شد بخشی از 
موفقیتهای گروه خودروسازی سایپا در این صنعت 
بود.در این سال تولید خودرو در سطح گروه با 5/5 
درصد افزایش حدود 803.000 دستگاه رسید و مبلغ 
افزایش  ریال گذشت  104/000میلیارد  مرز  از  فروش 
بیش از 88درصد و 66درصد در تولید تندر 90 و 
تولید سال 90  زمینه  در  توجه  قابل  موارد  از  مگان 
گروه میباشد. اما در رابطه با سودآوری باید گفت که 
افزایش نرخ ارز مرجع و افزایش قیمت نهاده های 
تولید ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، 
افزایش نرخ سود تسهیالت و همچنني مولفه های 
حاکم بر اقتصاد کشور باعث گردید علریغم افزایش 
حجم و نرخ فروش، سود گروه معادل 4/711 میلیارد 
ریال باشد که نسبت به سال گذشته کاهش نشان می 
دهد . البته الزم بذکر است دلیل اصلی تفاوت بني 
باال رفنت قیمت نهاده های تولید و افزایش قیمت 
فروش این بود که افزایش بهای تمام شده با سرعت 
اعمال  لیکن  و  شد  آغاز  سال  ابتدای  از  زیادی 
افزایش قیمت فروش بدلیل نیاز به ابالغ مجوز از 

مراجع ذیصالح با تأخری زمانی صورت پذیرفت.
سال 90 در گروه سایپا بعنوان سال تحقیق و توسعه 
طراحی و مهندسی نام گذاری شده بود. در این سال 
 100X پروژه های مهم طراحی و تولید موتور خانواده
و تیبا بر اساس استاندارد آالیندگی یورو 4 ، اجراء 
کامل پروژه ارتقاء سطح ایمنی و کیفی محصوالت 
خانواده پراید در قالب پروژه ای با نام 100X ، ایجاد 
 100X قابلیت نصب ایربگ در خودروهای خانواده
 HP+ یافته  ارتقاء  موتورهای  وساخت  طراحی   ،
. در حوزه تنوع و  به انجام رسید  پایه گاز سوز  و 
طراحی  های  پروژه  نیز  جدید  محصوالت  عرضه 
پنج  تیبا  ، طراحی  سایپا 133  و  سایپا 151  خودرو 
درب ، تولید آزمایشی خودرو پارس تندر و عرضه 
. همچنني  انجام گردید  محصوالت جدید تجاری 
در این راستا اقدامات و بسرتسازیهای متعددی برای 
امکان عرضه خودروهای جدید در سالهای برنامه 
پرواز 95 بعمل آمد که تشریح آن در بخش عملکرد و 

برنامه محصول گروه ارائه شده است .
برنامه های بلند مدت و اسرتاتژیک

چشم انداز گروه خودروسازی سایپا تولید در کالس 
و  در کشور  برند  جایگاه  ارتقاء  و  توسعه   ، جهانی 
بازارهای هدف و باال بردن ارزش سهام می باشد. 
در این راستا در حوزه محصول" نیاز به توسعه دانش 
طراحی و ساخت خودرو، همکاری در زمینه سرمایه 
تکنولوژی،  دارای  پیشرفته  شرکتهای  در  گذاری 
خودروسازان  با  مشرتک  های  همکاری  توسعه 
جهانی جهت تولید خودرو مشرتک و توسعه برند"، 
در حوزه مایل خدمات مایل / اعتباری،" مدیریت 
با  مایل  تأمني  و  اسرتاتژیک  های  دارایی  اصالح 
استفاده از بازارهای نوین" و در حوزه بازار "تداوم 

حفظ سهم بازار با تولید خودروی ارزان قیمت با 
بکارگریی مناسب از تکنولوژی روز و با مالحظات 
رده  سازندگان  توسعه  و  ایجاد  محیطی،  زیست 
اول جهت OEM ها و گسرتش فروش قطعات و 
خدمات در بازار خدمات پس از فروش و بازارهای 

هدف صادراتی” برنامه ریزی شده است.
گروه سایپا به گونه ای برنامه ریزی کرده است که نسبت 
صادرات به تولید از 8درصد در سال 91 به 20 درصد 
در سال 95 و ظرفیت تولید گروه به 1/200/000 دستگاه 
ظرفیت  50درصد  از  بیش  همواره  و  خواهدرسید 
مدیریت  و  مالکیت  تحت  در کشور  خودرو  تولید 
گروه سایپا باشد و اهداف گروه خودروسازی سایپا 
نیل به درآمد و سود گروه در سال 95 به ترتیب به 

میزان 292/000 و 13/540 میلیارد ریال میباشد.
اهداف کلیدی برنامه پرواز

تولید 1/200/000 دستگاه مجموع  به سطح  دستیابی 
خودروی سواری و تجاری در سال 95

تولیدات خودروی سواری در  صادرات 20 درصد 
سال 95

گذر از سهم بازار داخل 60 درصد در مجموع خودروی 
سواری و 50 درصد در مجموع خودرو تجاری

 2( تجاری  بخش  در  اختصاصی  پلتفرم   2 داشنت 
بخش  در  پلتفرم  یک  و  وانت  بخش  در  پلتفرم 

کامیون سبک و کامیونت(
رسیدن به سطح صادرات 240/000 دستگاه در سال 95

سرمایه  و  مشارکت  تمرکز  و  منابع  مناسب  هدایت 
مونتاژ  و  تولید  طراحی،  های  بخش  در  گذاری 
خودرو و موتور، پرس و قالب ابزار سنگني، خدمات 

پس از فروش و خدمات مایل
توسعه نمایندگی های مجاز حداقل به میزان 2000 مرکز

رئیس و عضوموظف هیات مدیره پیشگامان بازرگانی ستاره تابان     جمشید ایمانی      
نایب رئیس و عضو غریموظف هیات مدیره سازمان گسرتش و نوسازی صنایع ایران           محمود دودانگه           

مدیرعامل و عضوموظف هیات مدیره سرمایه گذاری کارکنان سایپا       نعمت اله پوستنی دوز  
عضو غریموظف هیات مدیره سرمایه گذاری گروه رنا    روح اله صمدی مله  
عضو غریموظف هیات مدیره تعاونی کارکنان سازمان گسرتش   علی ملک   

مهندس پوستین دوز و 
صنعت خودرو

نماینده     سمت نام    

 خسرو
 امریحسینی

21 اقتــصـاد و بیمه
1391 شـهـریـور 



تاریخچه فعالیت شرکت
شرکت سهامی صنایع داروئی بني المللی )آی . دی 
. آی( در تاریخ 20 تریماه 1347 تحت شماره 12461 
در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت 
رسیده   است که به موجب صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1352/1/20 به شرکت آی. دی. آی – 
فامیلني )سهامی خاص( تغیری یافت و در تاریخ سوم 
مرداد ماه 1358 به استناد الیحه قانونی شماره 6738 
ایران،  اسالمی  انقالب  شورای   1358/3/26 مورخ 
مدیران منتخب دولت عهده دار امور شرکت گردیدند 
و  حفاظت  قانون  ب  بند  مفاد  به  توجه  با  همچنني 
توسعه صنایع ایران به تملک دولت جمهوری اسالمی 
ایران درآمده و شرکت تحت پوشش سازمان صنایع 

ملی ایران قرار گرفت. 
متعاقبا به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
و  داروئی  شرکت  به  شرکت  1362/3/20نام  مورخ 

بهداشتی لقمان )سهامی خاص( تغیری داده شد.
العاده  باالخره طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
مورخ 1371/1/11 براساس ماده 2 اساسنامه جدید نام 
لقمان  بهداشتی  و  داروئی  به شرکت  نوع شرکت  و 
)سهامی عام( تغیری یافت. شرکت در تاریخ 1370/5/7 
توسط هیات پذیرش اوراق بهادار تهران بورس پذیرفته 
 1371/4/1 مورخ  شماره 1637  نامه  براساس  و  شد 
از  تهران، سهام شرکت  بهادار  اوراق  بورس  سازمان 
درج  تابلوی  نرخهای  فهرست  تاریخ 1371/3/23در 

شده و مرکز اصلی شرکت نیز در تهران می باشد.
فعالیت اصلی شرکت

اساسنامه   3 ماده  طبق  شرکت  فعالیت  موضوع 
عبارت است از :

به  البراتوارهایی  و  تاسیس کارخانجات  و  ایجاد 
، ساخت و  اولیه داروئی  تولید مواد  منظور تهیه و 
شیمیایی،  داروئی،  محصوالت  انواع  بندی  بسته 
آزمایشگاهی،  آرایشی،  بهداشتی،  درمانی،  لوازم 
عطریات، دامی، انواع مواد پاک کننده، مواد کشنده 
غذایی  مواد  غذای کودک،  حشرات، شریخشک، 
و  اولیه  مواد  انواع  واردات  و  تقویتی  و  پرهیزی 

ماشني  و  حیوانی  و  انسانی  شده  ساخته  داروهای 
االت صنعتی و لوازم و قطعات یدکی و ملزومات 
و تجهیزات و همچنني توزیع و فروش آنها در سراسر 
بهره  و  ایجاد  از کشور،  خارج  به  صدور  و  کشور 
برداری از کارخانجات تولیدی و صنعتی و فروش 
فروش  و  خرید  مشارکت،   ، سرمایه گذاری  و  آنها 
سهام سایر شرکتهای داخلی و خارجی، تاسیس یا 
تعهد سهام شرکتهای جدید و یا خرید و تعهد سهام 
شرکتهای موجود و اخذ نمایندگی و ایجاد شعب و 
اعطاء نمایندگی داخلی و خارجی از کشور، اقدام به 
فعالیتهای تحقیقاتی علمی و عملی مربوط به تبادل 
اطالعات  دانش فنی و تکنولوژی از طریق تهیه و 
تدارک آنها از شرکتهای داخلی و خارجی و هرگونه 
بطور  مجاز که  غریتجاری  تجاری،  مایل،  عملیات 

مستقیم یا غریمستقیم مرتبط به موارد فوق باشد.
سرمایه شرکت

با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ  آگهی شماره 6/22921  و  مورخ 1370/6/16 
شماره  رسمی  روزنامه  در  مندرج   1370/10/24
مبلغ  از  شرکت  سرمایه   1370/11/3 مورخ   13658
600/000/000 ریال به مبلغ 2/600/000/000 ریال افزایش 
یافت که منقسم به 2/600/000 سهم یک هزار ریایل با 
باستناد  نام تمام پرداخت شده می باشد. همچنني 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
آگهی شماره 3/2235 مورخ 78/8/9  و   78/5/21
مندرج در روزنامه رسمی به شماره 15936 مورخ 
78/8/19 سرمایه شرکت از مبلغ 2/600/000/000 ریال 
به مبلغ 3/000/000/000 ریال افزایش یافته و مجددا به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
هیات  و   79/5/6 مورخ  تنفس  جلسه  و   79/4/30
مدیره مورخ 79/8/9 و آگهی شماره 37145 مورخ 
79/11/30 مندرج در روزنامه رسمی به شماره 16311 
مورخ 79/12/2 سرمایه شرکت از مبلغ 3 میلیارد ریال 
به مبلغ 6 میلیارد ریال و بموجب صورتجلسه مجمع 
و هیات مدیره  العاده مورخ 79/5/6  عمومی فوق 
مورخ 80/11/30 و آگهی مندرج در روزنامه رسمی 

به شماره 16620 مورخ 80/12/26 سرمایه شرکت از 
مبلغ 6 میلیارد ریال بمبلغ 9 میلیارد ریال و به موجب 
هیات  و  پیش گفته  العاده  فوق  مجمع  صورتجلسه 
مدیره مورخ 1381/11/7 و آگهی مندرج در روزنامه 
سرمایه   81/12/10 مورخ   16898 شماره  به  رسمی 
ریال  میلیارد  به 15  ریال  میلیارد   9 مبلغ  از  شرکت 
افزایش یافت و همچنني به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 82/4/24 و هیات مدیره 
مورخ 82/8/28 و آگهی مندرج در روزنامه رسمی به 
شماره 17195 مورخ 82/12/19 سرمایه شرکت از مبلغ 
15 به 25/2 میلیارد ریال افزایش یافته است که منقسم 
تماما  نام که  با  ریایل  یکهزار  سهم   25/200/000 به 
پرداخت شده می باشد. ضمنا به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 86/4/4 و هیات 
روزنامه  در  مندرج  آگهی  و  مورخ 86/4/5  مدیره 
سرمایه   86/8/8 مورخ   18254 شماره  به  رسمی 
شرکت از مبلغ 25/2 به 75 میلیارد ریال افزایش یافته 
است که منقسم به 75/000/000 سهم یکهزار ریایل با 

نام که تماما پرداخت شده می باشد. 
سرمایه گذاریها:

سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس 
از کسر هرگونه ذخریه بابت کاهش دائمی در ارزش 

هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود.
آن گروه از سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار 
که بعنوان دارائی جاری طبقه بندی می شود به اقل 
مجموع  فروش  ارزش  خالص  و  شده  تمام  بهای 
سرمایه گذاریها و سایر سرمایه گذاریهای جاری به 
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک 

از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود.
شرکت  در  گذاریهای  سرمایه  از  حاصل  درآمد 
فرعی در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی 
تاریخ  )تا  پذیر  سرمایه  شرکت  سهام  صاحبان 
تصویب صورتهای مایل( و درآمد حاصل از سایر 
سرمایه گذاریها در زمان تصویب سود توسط مجمع 
عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر )تا تاریخ 

ترازنامه( شناسایی می شود.

نام    سمت

داروئی و بهداشتی لقمان به 
مجمع نشست

هم لقمان تاریخ و هم لقمان داروئی بهداشتی هر دو 
افتخار ایران زمني اند و من که در این باب به تهیه 
خرب رفتم چه خوش حال از آن بودم و از آن باالتر 
پذیرش سرکار خانم مدرج این شری زن کار و اندیشه 

از این حقری.
مجمع ساالنه شرکت درحضور 57 درصد سهامدار 
برگزار شد و صورتهای مایل با طنني صلوات پی در 
پی سهامداران مورد تصویب قرار گرفت و آنچه می 
خوانیم گوشه ای از تالش مدیران موفق به خصوص 

مدیرعامل فرهیخته شرکت می باشد.

رئیس هیات مدیره  آقای علریضا ظهره وند 
نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای علی محمد حاج علینقی 

عضو هیات مدیره آقای محمد علی نوید     
عضو هیات مدیره آقای امریاسماعیل ثقفی نیا      

عضو هیات مدیره و معاون مایل - اقتصادی آقای خسرو داوری  

مهران
امریحسینی
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مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
بانک شهر)سهامی عام(

در اجرای مفاد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، 
بازار  قانون   45 ماده  و  ماه 1347  اسفند  مصوب 
اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع 
عمومی بانک برای دوره مایل منتهی به 1390/12/29 

تهیه گردیده به شرح ذیل تقدیم می گردد. 
در  ارائه شده  اطالعات  بر  مبتنی  حاضر  گزارش 
صورت های مایل بوده و اطالعاتی را درخصوص 
وضع عمومی بانک و عملکرد هیات مدیره ارائه و 

فراهم می نماید. 
اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات 
ارائه  بر  تاکید  با  باشد  می  بانک  عمومی  ووضع 
جهت  در  و  هیات مدیره  عملکرد  نتایج  منصفانه 
قانونی  مقررات  با  انطباق  و  بانک  منافع  حفظ 
این  ارائه گردیده است.  و  تهیه  بانک  اساسنامه  و 
با  براساس سوابق، مدارک و هماهنگ  اطالعات 
تهیه گردیده که  ای  به گونه  موجود  های  واقعیت 
اثرات آنها با توجه به وضعیت فعلی در آینده قابل 

پیش بینی است
تاریخچه فعالیت

بانک شهر )سهامی عام( به استناد ماده 98 قانون 
برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران مصوب 1379/01/17 و ماده 
مصوب  غریدولتی  بانکهای  تاسیس  قانون  واحده 
بانکی  و  پویل  قانون  چارچوب  در   1379/01/21
مربوطه  مقررات  سایر  و  سال 1351 کشور  مصوب 
شرکت  به صورت  سال 1387  ماه  بهمن  در  ابتدا 
سهامی عام و تحت نام شرکت مایل و اعتباری شهر 
و سپس به موجب مجوز شماره 87/100288 مورخ 
1387/11/16 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
شرکتها  ثبت  اداره  در   342446 شماره  تحت  که 
و  است  رسیده  ثبت  به  غریتجاری  موسسات  و 
مجوزهای شماره 88/245896 مورخ 1388/11/19 
مرکزی  بانک   1388/11/21 مورخ   121/97281 و 
جمهوری اسالمی ایران و سازمان بورس و اوراق 
بهادار به عنوان بانک شهر فعالیت بانکداری را آغاز 
نمود. مراتب تغیری نام شرکت مایل و اعتباری شهر 

به بانک شهر در تاریخ 1388/12/04 در اداره ثبت 
شرکتها به ثبت رسیده است.

مرکز اصلی بانک تهران ، خیابان شهید سپهبد قرنی، 
نبش کوچه خسرو، پالک 147 می باشد.

موضوع فعالیت
بانک شهر )سهامی  اساسنامه  ماده 2  مفاد  مطابق 
عام( و براساس قوانني و مقررات مطروحه در قانون 
پویل و بانکی کشور مصوب تریماه 1351 موضوع 

فعالیت بانک عبارتست از:
کلیه عملیات و معامالت بانکی و  خدماتی که به 
موجب قوانني و مقررات برای بانک ها مجاز می 
باشد. این فعالیت ها شامل افتتاح و نگهداری انواع 
اعتبار،  و  تسهیالت  تحصیل  بانکی،  هایل  سرپده 
جاری  عقود  قالب  در  تسهیالت  انواع  اعطای 
کشور، نقل و انتقاالت وجوه، افتتاح اعتبار اسنادی 
ارزی، صدور  انتقاالت  یا  معامالت  انجام کلیه  و 
انواع ضمانت نامه ها و اعتبارنامه  و گواهی سرپده، 
صندوق  اجاره   ، مشارکت  اوراق  فروش  و  خرید 
امانات، ارائه خدمات کارت و به طور کلی انجام 
اهداف  تحقق  راستای  در  است که  عملیاتی  کلیه 
بانک در چارچوب مقررات جاری کشور قرار گرید.

اعضای هیات عامل
هیات های عامل استانی ابزاری توانمند در شناسایی 
پتانسیل های اقتصادی منطقه بوده و با هماهنگی با 
مسئولني ذیربط از طریق اقدامات و رهنمودهای زیر 

بانک را در تحقق اهداف همکاری می نمایند:
برنامه ریزی در جهت جذب منابع

مدیریتی  رهنمودهای  و  پیشنهادات  ها،  طرح  ارائه 
استان  بانک، در  اثربخشی شعب  جهت تقویت و 
و دستیابی به مزیت های رقابتی متناسب با شرایط 

استان و منطقه.
رعایت کامل قانون عملیات بانکداری بدون ربا و 
آئني نامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی ج.ا.ا 

و بانک شهر .
اعمال  طریق  از  شهر  بانک  شعب  موقعیت  ارتقای 
ابتکار، خالقیت ونوآوری و انتقال حسابهای شهرداری ها 
و سازمان های تابعه و سایر مشاغل و حرف به بانک 

شهر.

رئیس هیات مدیره مرتضی خامی   شرکت سرویس بیمه شهر  
نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل غالمرضا حاجی زاده    شهرداری تهران   

عضو هیات مدیره – موظف علریضا هادیان همدانی  صندوق ذخریه کارکنان شهرداری تهران 
عضو هیات مدیره- موظف غالمحسنی مظفری   شرکت خدمات اداری شهر  
عضو هیات مدیره – موظف خریالله بریانوند   شهرداری تربیز   

شهرداری مشهد 
شهرداری شریاز

مجامع عمومی عادی 
ساالنه و فوق العاده بانک 

شهر برگزار شد
تقسیم سود 180 ریال به ازای هر سهم

بانک  فوق العاده  و  ساالنه  عادی  عمومی  مجامع 
جاری  سال  تریماه  از  روز  پنجمني  و  بیست  شهر 
در محل برج میالد و با حضور 83/46 درصد از 

سهامداران بانک تشکیل شد.
حسابرس مستقل و بازرس قانونی در گزارش خود 
نسبت به صورت های مایل سال منتهی به 29 اسفند 

ماه 1390 بانک، اظهارنظر مقبول صادر نمود.
ادامه روند جلسه و حسب پیشنهاد هیات مدیره  در 
بانک و با تصویب به اتفاق آراء حاضرین در جلسه 
و اعضای محرتم هیات رئیسه مجمع، سود قطعی 

به ازای هر سهم180 ریال مورد تصویب قرار گرفت.
درجریان مجمع عمومی فوق العاده بانک شهر پیشنهاد 
مطرح  هیات مدیره  از سوی  بانک  سرمایه  افزایش 
شد و مجمع نیز افزایش سرمایه از مبلغ 4 هزار میلیارد 
ریال به 8هزار میلیارد ریال را از محل آورده نقد و 
مطالبات حال شده سهامداران طی دو مرحله و ظرف 
مدت دوسال  در اختیار هیات مدیره بانک قرار داد.

بانک  نماینده  پرویزیان  دکرت  ذکراست که  به  الزم 
به  سلطانی  و  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی 
نمایندگی از سازمان بورس اوراق بهادار در جلسات 

مجامع مذکور حضور داشتند.
در این مجمع که ریاست آن با جناب دکرت پورزرندی 
و ناظرین جنابان خندان دل و حسام نژاد و دبریی 
بانک شهر جناب دکرت  اقتصادی  و  معاونت مایل 
ارجمندی بود گزارش هیات مدیره توسط غالمرضا 
فرهیخته  و  دانشمند  مدیرعامل  زاده  حاجی  خان 
بانک شهر که نشان داده مدیری مدبر و مسلط به امور 
بوده قرائت گردید.اعالم پیشرفت امور بانک در کلیه 
زمینه هاو حصول سود 180 ریایل برای هر سهم باعث 

خشنودی و رضایت کلیه سهامداران شرکت گردید.
الزم می دانیم از زحمات بچه های خوب روابط 
آقای  عمومی  روابط  مدیریت  خصوصا  عمومی 
آقایان عظیمی و  مرادی نیا و همکاران صدیقشان 
جعفری که ما را در تهیه این گزارش یاری رساندند 

کمال قدردانی و تشکر را داشته باشیم.

نام    سمت  نماینده    

مهدی
خلج
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درصد  در حضور 93  ملی  توسعه  سرمایه گذاری   
سهامدار به ریاست آقای عسگری مارانی و ناظرین 
به دبریی جناب  و  پور  تقی  و  آقایان ضیاءالملکی 
آقای کریمی معاون مایل اداری شرکت برگزار شد و 
همچنني از سود 895 ریایل هر سهم 100 ریال تقسیم 
شد. آنچه این مجمع با دیگر مجامع که این روزها هر 
ساعت دو سه تای آن گذارده می شود می داشته رکن 
رکني آن بود یک عملکرد عایل در حیات چهارماهه 
مدیریت جدید دوم آشنایی و اشراف مدیریت مجمع 
به برگزاری آن و سوم شهامت و شجاعت گفتار و 
کردار مدیرعامل شرکت که حسابش پاک و وزین 
وقت  خیلی  بود.  حنانه  استوه  چون  سرفراز  پاکی 
بود دلم برای حرفهای پرجذبه یک مدیر مدبر تنگ 
شده بود و بغض گلویم را می فشرد این کم گویی و 
ترس از صنعت در میدان مدیریت عاملی شد که هر 
سهامدار خرد بخود اجازه بدهد هرچه که در قوطی 
عطار هم یافت نمی شود به جامعه مدیریت نثار کند 
برای چند  و  بزند  به ریش تالشگران  پوزخندی  و 
ریال سود بیشرت به چند ده سهام، میلیونها سهام دار 
مودب و موقر را در شرایط بد قرار دهد. در این باب 
گفتنی زیاد است و جای رسانه نیست ویل آنچه در 
مجمع سرمایه گذاری توسعه ملی دیدیم و شنیدیم از 
باب دیگری بود که با چند بیت از شاعر هم والیتی 

کاتب سطور بدان می پردازم:
هر چه رقصیدم به ساز مردم دوران بسه 

هرچه گفتم برکس و ناکس بلی قربان بسه
هرکه برگوشم زند محکم به گوشش می زنم  

پند عیسی را شنیدن تا همني االن بسه
هرکه اندازد کلوخم می زنم سنگش به سر 

همچو تنگی بود باید حالت سندان بسه
ریش آنکس را که می خندد به ریشم می کنم 

حرمت بیهوده بر ریش بز چوپان بسه
خندان  ریش  آن  از  یکی  پاسخ  در  حیدری  استاد 
عامل  مدیریت  در سطوح  است  سال  گفت چهل 
خدمت و در سطوح باالی مجمع مدیران نشسته ام 
و حاصل کارم در چهار ماه افزایش سود و سرمایه 
به  شما  در دست  آن  بوده که گزارش  داران  سهام 
شهادت حسابرس و بورس کشور می باشد و اکنون 
که پذیرفته ام که خدمت کنم این را وظیفه حرفه ای 
آنچنانی می  نه حقوقی  دانم  می  و وجدانی خود 
گریم نه چشم بدان دوخته و اگر نبود این وظیفه از 
همني جا می رفتم. شما هم خوب است چند نکته 

بدانید آن وقت بر حرمت ، عزت، حکمت بتازید.
درصدی   48 و   )EPS( درصدی   80 افزایش 
توسعه  سرمایه گذاری گروه  شرکت  درآمدهای 

ملی
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 
در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت ضمن 
ارائه گزارش عملکرد سال منتهی به 1390/12/29 بر 
اجرای نقشه راه و تحقق برنامه های اسرتاتژیک آتی 

مشتمل بر صنایع سنگ آهن و فوالد، دارو، نفت، 
واسطه گری  ساختمان،  سیمان،  پرتوشیمی،  و  گاز 

مایل شامل بانکداری و سرمایه گذاری تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی و روابط بني الملل شرکت 
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی مهندس محمد رضا 
گرفته  صورت  اقدامات  جامع  تشریح  حیدری،با 
گفت: سود هر سهم )EPS( شرکت درسال 1390 
با 80 در صد افزایش نسبت به سال 1389 به 895 
ریال برای هر سهم رسیده است، در آمدهای شرکت 
نیز در سال 1390 با 48 در صد افزایش نسبت به 
سال قبل به بیشرت از 2815 میلیارد ریال و مجموع 
دارائیهای شرکت با رشد 51 درصدی در سال 1390 
بیسابقه 19/583  رقم  به  آن  از  قبل  سال  به  نسبت 
سرمایه  شرکت  عامل  است.مدیر  رسیده  میلیارد 
گذاری گروه توسعه ملی با تأکید بر اصالح ساختار 
شرکتهای زیر مجموعه افزود: انجام افزایش سرمایه 
نمودن  سرمایه  به  تبدیل  منظور  به  جاری  سال  در 
انباشته شرکت که این امر منابع مایل ورودی  سود 
شرکت را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد و 
رتبه شرکت از لحاظ سرمایه در بني شرکتهای چند 
رشته ای صنعتی ارتقاء خواهد یافت.وی با اشاره به 
اهم فعالیتهای صورت گرفته خاطر نشان کرد خرید 
توسعه  از سهام مدیریتی شرکت  از 8 درصد  بیش 
صنایع بهشهر و در نتیجه در اختیار گرفنت 4 کرسی 
سود  رشد  شرکت،  این  مدیره  هئیت  7 کرسی  از 
آوری آتی، در برنامه های بلند مدت و سود ده بویژه 
اینکه 2 کرسی از هیأت مدیره بانک اقتصاد نوین 
نیز بواسطه این شرکت در اختیار بوده و سود آوری 
آینده آن قابل توجه و حائز اهمیت فراوانی است.

مهندس حیدری همچنني تصریح کرد: انتقال سهام 
بورسی متعلق به بانک ملی ایران از جمله 9/8 در 
صد پرتوشیمی خارک،7 در صد پرتوشیمی شازند، 
شرکتهای سیمانی و دارویی به سرمایه گذاری گروه 
این  نتیجه  در  آن،  مجموعه های  زیر  و  ملی  توسعه 
جابجایی سود شرکت در سال 1390 نزدیک به 50 
در صد افزایش یافته است.وی ورود به صف تولید 
و گندله  تولید کنسانرته  واحد های  احداث  با  فوالد 
به  ـ سنگان  منطقه عمومی خواف  در  آهن  سنگ 
ظرفیت هر کدام 2/5 میلیون تن حضور مؤثر در بورس 
اوراق بهادار و کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران 
را از دیگر اقدامات و فعالیتهای مهم شرکت سرمایه 
گذاری گروه توسعه ملی بر شمرد.مدیر عامل شرکت 
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی گفت قرار گرفنت در 
جمع 400 شرکت برتر ایران در سال 1390 براساس 
چهاردهمني رتبه بندی 100 ـ imi دریافت لوح تقدیر 
بخاطر کسب عنوان برتر از نظر رشد سریع، حضور 
موفق در ششمني نمایشگاه بني المللی بورس، بانک 
و بیمه از جمله مهمرتین فعالیتها و توفیقات یکسال 

گذشته بوده است. 
پیام هیات مدیره

از کلیه کارکنان  نمایندگی  به  هیات مدیره  اعضای 
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ضمن خری 
مقدم به سهامداران محرتم، برخود الزم می دانند 
قدردانی  مراتب  و  سپاس گفته  را  ایشان  اعتماد 
خود را ابراز نمایند.مدیریت شرکت اعتقاد دارد که 
امانتدار سهامداران محرتم بوده و به منظور حراست 
و ارتقاء امانت واگذار شده باید از هیچ تالشی دریغ 

نورزد.
ارزیابی عملکرد سال گذشته شرکت در چارچوب 
شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، حاکی از توفیق 
ساله  پنج  اسرتاتژیک  برنامه  راستای  در  حرکت  و 
شرکت می باشدبه گونه ای که در سال مایل مورد 
گزارش اقدامات اساسی جهت افزایش درآمدهای 
قابل توزیع بني سهامداران )مشتمل بر سود حاصل 
از DPS شرکت های سرمایه پذیر و سود حاصل 
از پروژه های در دست اجرا و سایر ابزارهای مایل( 
در ترکیب درآمدهای شرکت صورت پذیرفته است. 
اصالح  جهت  در  شرکت  مدیریت  اینکه  ضمن 
ساختاری ترکیب سبد سرمایه گذاری، در اسفندماه 
1390 دو اقدام با اهمیت، شامل خرید سهام کنرتیل 
و مدیریتی شرکت توسعه صنایع بهشهر و جابجایی 
و نقل و انتقال سهام در مجموعه گروه توسعه ملی 
با ارزش بالغ بر 100/000 میلیارد ریال را انجام داده که 
نتایج حاصل از آن افزایش قابل توجه در سود هر 
سهم  )EPS( و ارزش سهام شرکت سرمایه گذاری 
گروه توسعه ملی را بهمراه داشته، همچنني استفاده 
نهایت  در  و  سرمایه  بازار  های  موقعیت  از  بهینه 
شفاف سازی اطالعات شرکتهای زیرمجموعه اقدام 
رضایت  براساس  را  شرکت  حرکت  مسری  و  نموده 
مندی سهامداران و حفظ و ارتقای ثروت ایشان بنا 

نهاده است.
با  نیز،  جاری  سال  در  است  امیدوار  مدیره  هیات 
انجام اصالحاتی دیگر در سبد سرمایه گذاری ها به 
منظور هر چه نزدیک تر نمودن ارزش بازار سهام 
شرکت به خالص ارزش دارایی ها )NAV( و با 
از  حاصل  درآمدهای  سهم  افزایش  سیاست  ادامه 
تامني  را  سهامداران گرامی  منافع  تقسیمی،  سود 

نماید.
نگاهی اجمایل به تحوالت اقتصادی ایران

آغاز کرد که  حایل  در  را   1390 سال  ایران  اقتصاد 
ها  یارانه  هدفمندی  قانون  نخست  فاز  اجرای  از 
بنابراین، کارگزاران  بود.  ماه گذشته  تنها حدود سه 
اقتصادی همچنان درگری اصالح قیمت های نسبی 
تولید و نگهداری  انجام محاسبات جدید هزینه  و 
داراییها بودند. به دنبال بروز بحران مایل غرب و 
به تبع آن افزایش شدید قیمت های جهانی طال و 
درخصوص  محتمل  بسیار  های  بینی  پیش  وجود 
افزایش بهای جهانی هر اونس طال در سال گذشته 
میالدی نقطه آغاز ورود سرمایه گذاران داخلی به 
بازار پول و طال بود که رکود بورس اوراق بهادار
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ارزش  و  حجم  اندک  افزایش  با  همراه  تهران که 
معامالت بود دلیلی بر این مدعاست.

طی سال 1390 میزان تولید نفت خام بالغ بر 3/521 
حدود 2  خام  نفت  صادرات  میزان  بشکه،  میلیون 
خام  نفت  بشکه  هر  قیمت  میانگني  بشکه،  میلیون 
ایران 80/9 دالر ، صادرات غرینفتی 24/08 میلیارد 
دالر ، صادرات نفت و گاز 81/67 میلیارد دالر و 
بوده  دالر  میلیارد   73/713 واردات کشور  میزان 

است.
از  در سال 1390  اقتصادی کشور  مهم  شاخصهای 
بالغ  دولت  آمارهای  براساس  بیکاری  نرخ  جمله 
بر 14/4 درصد نرخ تورم براساس آمارهای بانک 
مرکزی 21/5 درصد، تولید ناخالص داخلی به قیمت 
جاری برابر با 5/275/5 تریلیون ریال، رشد شاخص 
بهره وری کل عوامل تولید 0/6 درصد، سرانه درآمد 

ارزی 1/511 دالر بوده است.
نگاهی اجمایل به تحوالت بورس اوراق بهادار 

تهران
بورس اوراق بهادار تهران در سال 1390 به دلیل بروز 
مجوز  لغو  همچون  اقتصادی  نامساعد  رخدادهای 
پروانه  و حق  مالکانه  بهره  تعیني  ها،  بانک  برخی 
برای معادن، نوسانات بسیار شدید ارز و طال و به 
تبع آن تنزل ارزش ریال، سال کم رونقی را سرپی 
نمود، به طوریکه شاخص قیمت و بازده نقدی طی 

سال 1390 حدود 11/2 درصد افزایش یافت. 
تاریخچه شرکت

)سهامی  ملی  توسعه  سرمایه گذاری گروه  شرکت 
سهامی  شرکت  بصورت   70/11/20 تاریخ  در  عام( 
عام تاسیس و در تاریخ 25 فروردین ماه 1371 تحت 
موسسات  و  شرکتها  ثبت  اداره  در  شماره 89584 

غریدولتی به ثبت رسیده است. 
در سال  1389 ، نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری 
یافت.  مرکز اصلی شرکت  تغیری  گروه توسعه ملی 
تهران بزرگراه حقانی خیابان دیدار شمایل پالک 

1 می باشد.
موضوع فعالیت شرکت :

فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 3 اساسنامه عبارت 
است از :

و  اندازی  راه  توسعه،  و  ایجاد  مطالعه،  بررسی،  1ـ 
سرمایه گذاری و مشارکت انواع طرحها و پروژه های 
و  مهندسی  و  خدماتی  و  بازرگانی  و  تولیدی 
ساختمانی دربخش های مختلف اقتصادی و اداره 

آنها.
تولیدی  شرکتهای  انواع  تأسیس  و  تشکیل  2ـ 
و  بازرگانی   ، مهندسی  و  خدماتی  صنعتی،  و 
ساختمانی و مبادرت به هر گونه مشارکت با انواع 

شرکتهای مذکور .
3ـ بازسازی، نوسازی، اداره و نگهداری، اصالح، 
و  شرکتها  انواع  انحالل  و  ادغام  توسعه،  توقف، 

مؤسسات اقتصادی داخل و خارج از کشور.
4ـ آماده کردن شرکتهای موردسرمایه گذاری به منظور 
فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار یا خارج 
الزم  امکانات  نمودن  فراهم  همچنني  و  بورس  از 

جهت ورود و پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار 
و مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتها و بنگاههای 

اقتصادی خارجی بارعایت مقررات مربوطه .
5 - استفاده از تسهیالت مایل و اعتباری بانکها و 
مؤسسات مایل و اعتباری داخل و خارج از کشور و 
همچنني انتشار اوراق مشارکت و خرید و فروش کلیه 

اوراق بهادار و سهام شرکتهای داخلی و خارجی.
6ـ انجام کلیه معامالت سهام و ارائه خدمات سرمایه 
پویل  و  مایل  فعالیتهای  به کلیه  مبادرت  و  گذاری 
در بازارهای پول و سرمایه و خرید و فروش کاال و 
اموال منقول و غری منقول و اداره وجوه امانی حسب 

درخواست متقاضیان .
تحت  شرکتهای  نیاز  مورد  خدمات  تأمني کلیه  7ـ 
ارائه  همچنني  و  غریمایل  و  مایل  از  اعم  پوشش 
خدمات مدیریتی و مشاوره ای و طراحی سیستم و 
بازاریابـی بمنظور تسهیل و افزایش کارآیی آنها و یا 
بمنظور سرمایه گذاری جدید و طرحهای توسعه و 
تکمیل چه از طریق مشارکت و یا مباشرت و تأیید 
جهـت  نامه  تعهد  یا  و  ضمانتنامه  هرگونه  قبول  و 

سازمانها و شرکتهای تابعه و تحت پوشش .
و  داخل  در  نمایندگی  هرگونه  اعطای  و  اخذ  8ـ 
خارج از کشور و اخذ موافقت نامه اصویل و هرگونه 
تولیدی  طرحهای  اجرای  بمنظور  دیگر  مجوزهای 
تشکیل  و  تکمیل  و  توسعه  یا  و  جدید  صنعتی  و 

شخصیت حقوقی الزم برای این منظور .
9ـ انجام کلیه عملیات مجاز که بطور مستقیم و غری 
مستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده ویا در 
جهت اجرای مـوضوع شرکت ضرورت داشته باشد 

از قبیل حق العملکاری کمیسیونری و غریه.
سرمایه شرکت:

اولیه شرکت مبلغ یکصد میلیارد ریال بوده  سرمایه 
که تا تاریخ 1382/10/23 براساس مصوبات مجامع 
عمومی فوق العاده صاحبان سهام به مبلغ یک هزار 
و ششصد و ده میلیارد ریال رسیده است و در سال 
العاده  براساس مصوبه مجمع عمومی فوق   1383
مورخ 1383/04/28 طی دو مرحله سرمایه شرکت به 
سه هزار و دویست و بیست میلیارد ریال افزایش یافته 

و در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.
بیست  و  دویست  و  میلیارد  سه  به  شرکت  سرمایه 
نام تقسیم که صد  با  میلیون سهم یک هزار ریایل 

درصد بهای اسمی آنها پرداخت شده است.
وضعیت معامالت وقیمت سهام

اوراق  بورس  در   1374.06.26 تاریخ  در  شرکت 
نماد  با  مایل  واسطه گری  در گروه  تهران  بهادار 
»وبانک« درج شده و سهام آن برای اولني بار در 
تاریخ 1374.06.26 مورد معامله قرار گرفته است. هم 
صنایع  در  شده  اعمال  تغیریات  به  توجه  با  اکنون 
بورس ، شرکت در گروه چند رشته ای صنعتی قرار 

دارد.
جایگاه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و 

صنعت
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی از نظر ارزش 
بازار و از نظر سرمایه ثبت شده در رتبه چهارم قرار 

دارد.
اهم اسرتاتژی های شرکت سرمایه گذاری گروه 

توسعه ملی :
و  سرمایه گذاری  اقتصادی،  مطالعات  انجام   )1
مشارکت در طرح ها و پروژه های صنعت نفت، گاز 
و پرتوشیمی و  صنایع پایني دستی و مرتبط با آن و در 

نهایت تشکیل هلدینگ تخصصی در  این صنعت.
2( سرمایه گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی 

)کانی های فلزی و فلزات اساسی( .
3( توسعه فعالیتهای هلدینگ تخصصی سیمان در 
سیمان کشور،  بازار  بر  تأثریگذاری  افزایش  جهت 
به همني لحاظ هلدینگ تخصصی سیمان تشکیل 
گردید و کلیه شرکتهای سیمانی مندرج در پرتفولیوی 
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به هلدینگ 

مذکور منتقل گردیده است.
طریق  از  بهادار  اوراق  بورس  در  مؤثر  حضور   )4
در  مشارکت  و  ملی  توسعه  سرمایه گذاری  شرکت 
حوزه های مربوط به واسطه گری مایل مانند موسسات 
تأمني سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری، در همني 
راستا در سهام شرکت تأمني سرمایه امني مشارکت 

گردید.
دائمی  و  همه جانبه  سیستماتیک،  بررسی   )5
واگذاری  ادامه  و  پرتفوی  در  موجود  شرکت های 

سهام شرکت هایی که مزیت اقتصادی ندارند .
6( ورود به عرصه تجارت های کالن از طریق تشکیل 
شرکت سرمایه گذاری توسعه بني الملل تجارت ملی 

که در سال 86 تأسیس وفعال گردیده است .
اهداف بلندمدت

سازمان ها  می باشند که  اهدافی  بلندمدت،  اهداف 
به  خود،  مأموریت های  انجام  جهت  دارند  قصد 
آنها دست یابند. اهداف بلندمدت معموال چالشگر، 
قابل سنجش، و به سختی قابل دستیابی )و نه کامال 
از  بلندمدت  اهداف  می باشند.  دسرتس(  از  دور 
و  )فرصت ها  خارجی  عوامل  بررسی  و  مأموریت 
تهدیدها( و داخلی )قوت و ضعف( سازمان بدست 
سرمایه گذاری  شرکت  بلندمدت  اهداف  می آیند. 
گروه توسعه ملی بر اساس سند برنامه اسرتاتژیک 

شرکت، عبارتند از:
شرکتهای  بزرگرتین  از  یکی  به  تبدیل شدن   -

سرمایه گذاری بورسی ایران از لحاظ ارزش بنگاه
- برخورداری از توانمندی برای رقابت با برترین 

هلدینگ های سرمایه گذاری موجود در منطقه
-برخورداری از توانایی کارشناسی و قابلیتهای باال 
در جهت جذب فرصت های سرمایه گذاری مناسب

رئیس هیات مدیره فرشاد حیدری     شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی 
نایب رئیس هیات مدیره سید جواد مریزاده طباطبایی  بانک ملی ایران   

عضو هیات مدیره حسنی پاپی    شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی  
عضو هیات مدیره  ابوالفضل نام آور   شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار 

مدیرعامل و عضو هیات مدیره محمدرضا حیدری   شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا  

نام    سمت  نماینده    
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 امریکبری در یک نگاه
امریکبیز  پرتوشیمی  تولید  میزان   1390 سال  در 
پیش %5/7  به سال  نسبت  بوده که  تن   1/169/873
کاهش داشته است. دریافت خوراک در سال 1390 
به میزان 929/060 بوده است که نسبت به سال 1389 به 

میزان 4% کاهش یافته است.
سال  در  شرکت  محصوالت  فروش  مقدار  همچنني 
1390 به 752/665 تن رسید که در مقایسه با سال پیش 
نظرریایل  از  ویل  داشته  مقداری 4% کاهش  نظر  از 
34% افزایش داشته است که دلیل آن افزایش قیمت 
فروش  جهت  شرکت  اسرتاتژی  و  محصوالت 

محصوالت بوده است.
از نظر مایل شرکت در سال 1390 به میزان 1/588/114 
میلیون ریال سود داشته که این میزان نسبت به سال قبل 

142% و نسبت به بودجه 21% افزایش داشته است.

اسرتاتژی شرکت 
مسری آتی شرکت با رویکرد توسعه تفکر اسرتاتژیک 
بازنگری شده و ماموریت ، چشم انداز و ارزش شرکت 

به شرح زیر می باشد:

ماموریت :
ما تولید کننده محصوالت و مواد اولیه پلیمر در بازار 
داخلی وبني المللی هستیم . ما در این مسری به ارتقاء 
مشرتیان،  )سهامداران،  ذینفعان  رضایتمندی  سطح 
کارکنان، جامعه و شرکاء( از طریق سودآوری پایدار، 
بهبود کیفی  برتر،  با کیفیت  خدمات  و  محصوالت 
ایمنی و بهداشت و محیط زیست و  زندگی، حفظ 

رابطه برد- برد اعتقاد قلبی داریم.

چشم انداز
امری کبری یعنی:مطمئن ترین مکان برای خرید

جذاب ترین مکان برای کار کردن و 
بهرتین دوستدار محیط زیست

ارزش ها:
ک: کرامت انسانی    ا: امیدواری به پیشرفت 

ب: بهبود مستمر م: مثبت اندیشی 
ی: یکرنگی و همدیل ی: یادگریی مستمر 

ر: رشد خالقیت و نوآوری       ر: روحیه کار تیمی

پیام هیات مدیره
عملکرد  مقدم، گزارش  خری  و  سالم  عرض  ضمن 
برنامه  حاصل  امریکبری که  پرتوشیمی  شرکت  یکساله 
بینانه و تالش مداوم مدیران و مسئوالن  ریزی واقع 
تعصب کاری کلیه کارکنان  و  اجرایی شرکت، همت 
دریغ  بی  های  حمایت  با  همراه  پرتوان  و  صدیق 
سهامداران محرتم می باشد و در طول سایل که به تعبری 
زیبای مقام معظم رهربی بنام » سال جهاد اقتصادی« 

مزین گشت به شرح زیر تقدیم می گردد:
صنعت پرتوشیمی به عنوان یکی از مهمرتین صنایع 
وابسته به نفت، از جمله صنایع اسرتاتژیک کشور می 
باشد و در سیاستگزاریهای کالن صنعت کشور یکی 
از راهکارهای اساسی جهت حرکت در مسری تحقق 
آرزوی عدم وابستگی به صدور نفت خام می باشد. 
چالش های جدی پیش روی صنعت پرتوشیمی طی 
سال 1390، تداوم و گسرتش بی سابقه تحریم های چند 
و  نفت  بر صنایع  الخصوص  المللی علی  بني  جانبه 
مشکل  ایجاد  بود که ضمن  پرتوشیمی کشور  و  گاز 
و  شیمیایی  مواد  یدکی،  لوازم  و  قطعات  تامني  در 
کاتالیست های مورد نیاز ، باعث افزایش قابل توجه 
بهای خرید به دلیل مشکالت ناشی از مبادالت ارزی 
و تغیری در روش های خرید گردید. مسائل و مشکالت 
نیز  ها  یارانه  هدفمند کردن  طرح  اجرای  از  ناشی 
یکی از چالشهای واحدهای تولید کننده محصوالت 

پرتوشیمی در این دوره محسوب می شود.
جایگاه  دارنده  عنوان  به  امریکبری  پرتوشیمی  شرکت 
بزرگرتین تولید کننده پلی اتیلن در کشور، موفق گردید در 
سال 1390 علریغم تحریم های اعمال شده و مشکالت 
و محدودیت های فراوان در تامني خوراک و همچنني 
صادرات محصوالت، با انجام برنامه ریزی های الزم 
و به همت حرکت جهادگونه کارکنان شایسته خود در 
حوزه های فنی، بازرگانی، خدماتی و... توانست بعد 
از گذشت چندین سال از تولید همراه با زیان انباشته به 
مقطع سود دهی که مورد انتظار به حق کلیه سهامداران 
است  امیدوار  شرکت  مدیریت  و  یابد  ورود  بود  آن 
توانسته باشد تا بخشی از دین خود نسبت به اعتماد 
سهامداران ارجمند به مجموعه مدیران و پرسنل خدوم 
شرکت را با عملکرد خود و ارائه سود به شرح ارائه 

شده در صورتهای مایل ادا نموده باشد.

این شرکت توانست در زمان اشباع بازار داخلی نسبت 
به افزایش صادراتی اقدام نماید، به طوری که مقدار 
وزنی صادرات شرکت نسبت به سال 89 به میزان 14 
درصد افزایش یافته است. همچنني با وجود تشدید 
محدودیت های بني المللی، شرکت توانست قطعات 
و مواد اولیه مورد نیاز خود را از منابع عمدتا اصلی 
خریداری و با ارائه تولیدات کیفی و با انجام بررسی و 
تحلیل بازارهای هدف، ضمن حفظ سهم بازار، اعتماد 
مشرتیان را به شکل مطلوب جلب نماید. پرتوشیمی 
امریکبری در سایل که در ابتدای آن توسط مدیرعامل 
بدون  و  ایمن  پایدار،  تولید  سال  عنوان  به   NPC
حادثه نام گرفت، توانست با استعانت از درگاه خداوند 
متعال و با رعایت الزامات و دستورالعملهای ایمنی و 
زیست محیطی ، سال بدون حادثه ای را سرپی نماید 
و با وجود افزایش حوادث در مجتمع های پرتوشیمی 
کشور از این بابت کارنامه خوبی ارائه نماید. شرکت 
توانسته است در طول سال مورد گزارش ضمن استفاده 
از شیوه های نوین در بهبود بهره وری و توسعه روحیه 
ابتکار، خالقیت و نوآوری و افزایش کارایی کارکنان 
در مسری انتقال دانش مدیریتی و اجرایی به نسل جوان 
اولیت  های  برنامه  از  یکی  بردارد.  موثری  گامهای 
داخلی  شرکتهای  توانمندی  از  استفاده  شرکت  دار 
جهت تامني قطعات و کمک به بومی سازی نیازهای 
صنعت پرتوشیمی کشور بوده است که در این مسری نیز 

خوشبختانه نتایج قابل توجهی کسب شده است.
های کلیدی  شاخص  بحمدالله  است  ذکر  به  الزم 
شرکت حاکی از مثبت بودن برآیند کلی عملکرد آن 
می باشد دورنمای فعالیت شرکت بسیار روشن و امید 

بخش است.

پتروشیمی امیرکبیر سربلند 
چون سروها

 مجمع ساالنه پرتوشیمی امریکبری در حضور 87/75 
درصد سهامدار برگزارشد. مجمع نشینها برای اولني 
بار بود که با جمالت گوش نواز چون کرامت انسانی، 
بهبود مستمر یکرنگی و همدیل و روحیه کار تیمی 

روبرو می شدند .
مثبت   به پیشرفت،  امیدواری  رقم،  و  برعدد  عالوه 
اندیشی، یادگریی مستمرو رشد خالقیت و نوآوری 
عالوه بر سود بهره معنوی می بود که در سبد اخالق 

خود نشاندند و کرامت انسانی را دریافت کردند. 
جمع  از  شرکت  فرهیخته  مدیرعامل  اینکه  جالب 
اساتید و نویسنده کتاب گرانمایه انسانی می باشد که 
حضورش نعمتی بزرگ بر شرکت است مجمع در 
تایید عملکرد مدیریت شرکت و تصویب صورتهای 
مایل با طنني صلوات و عطرآگني کردن فضا بکار 

خود پایان داد.

 خسرو
 امریحسینی
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رئیس- غریموظف حسن سائقه  سرمایه گذاری صدرتامنی  
مدیرعامل و نایب رئیس موظف اردشری امینی  سرمایه گذاری نفت و گاز و پرتوشیمی تامنی 

عضوموظف محمدرضا آل آقا  سرمایه گذاری تامنی اجتماعی        
عضو غریموظف محمدعلی نجفی  سرمایه گذاری صبا تامنی  
عضوغریموظف عبدالمجید رضوانی  سازمان تامنی اجتماعی  

نام   سمت  نماینده    

حاشیه مجمع
شرکت صنایع مس با هرن در حایل سال مایل خود را 
به پایان برد که توانست سود خود را نسبت به پیش 
بینی اولیه ارایه شده به بورس 44 درصد رشد داده و 
سهامداران را در وضعیت نا مناسب بازار سرمایه که 
در یکسال گذشته از قدرت و قوت مناسبی برخوردار 

نبود راضی و خوشنود گرداند.
به  توان  می  مایل  صورتهای  در  نگاهی گذرا  با 
توانمند  پرسنل  و  مدیریت  نظاره کرد که  خوبی 
شرکت توانستند با توجه به چالشهای فراوان همچون 
مس،  قیمت  نوسانات  بهره،  و  ارز  نرخ  نوسانات 
اقتصاد  سخت  شرایط  و  صادراتی  محدودیتهای 
کالن کشور، سال پر بار را برای صاحبان سهام به 
ارمغان آوردند، به نحویکه درآمد خالص شرکت از 
رشد 17 درصد، سود عملیاتی رشد 40 درصد و سود 
خالص پس از کسر مالیات رشد 13درصد نسبت به 

سال گذشته برخوردار بودند.
به نظر می رسید با توجه به آمار ارایه شده سال 90 
و طرح های توسعه شرکت از جمله تولید مطلس به 
ظرفیت 2500 تن که در سال جاری به بهره برداری 
می رسد و اتمام طرح لوله مسی با ظرفیت 5000 تن 
در سال جاری، سهامداران در کنار تمام مشکالت 
به آینده رو به رشد شرکت امیدوار بوده و خواستار 
اجرای کامل مدل کسب و کار شرکت برای رسیدن به 

باالترین بازدهی بودند.
پیام هیأت مدیره :

بازارهای  در  مس  فلز  قیمت   90 سال  ابتدای  در 
جهانی تحت تاثری اخبار مثبت ناشی از رونق اقتصاد 
جهانی و ارائه آمارهائی مبنی بر افزایش نرخ رشد 
اقتصاد آمریکا و چني و آرامش حاصل در بازارهای 
اروپائی و ناحیه یورو از رشد نسبتأ خوبی برخوردار 
بود به نحوی که در ابتدای فروردین سال 90 نسبت 
به دوره مشابه سال قبل رشد 2000 دالری را نشان 
می داد ویل بتدریج با ارائه آمارهای مبنی بر کاهش 
بر  و احتمال رکود مجدد  آمریکا  اشتغال در  سطح 
بازارهای  در  پایه  فلزات  قیمت  جهانی  اقتصاد 
در  را  نزویل  روند  و  به کاهش گذاشته  رو  جهانی 
پیش گرفت به نحوی که در نیمه دوم سال 90 قیمت 
نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 1.200دالری 
همراه بود و اما پیش بینی موسسات معترب بني المللی 

در خصوص قیمت مس از سه ماهه دوم به بعد در 
سال 2012 به شرح ذیل می باشد این پیش بینی ها 
که از سوی معتربترین تحلیلگران و موسسات مایل 
جهانی به عمل آمده و توسط متال بولنت گردآوری 

شده است به شرح ذیل می باشد:
الزم به ذکر است که در سه ماهه نخست سال 2012 
میالدی ، پیش بینی موسسات فوق در مورد قیمت 
مس به ترتیب باالترین درصد درستی را داشته است.

شرکت ملی مس به عنوان تأمني کننده اصلی مس 
کاتد برای شرکت مس شهید باهرن در بودجه سال 
91 خود بدالیل فوق الذکر پیش بینی درآمد هر سهم 
سال مایل 91 را با 20 درصد کاهش نسبت به سال 90 
به بازار اعالم کرده است. ظرفیت تولید ملی مس 
معادل 200 هزار تن در سال می باشد که توجه به میزان 
تولید شرکت امکان افزایش آن به 230 هزار تن را نیز 
برای  را  قیمت 7500 دالر  ملی مس  دارد. شرکت 
شمش مس و 8000 هزار دالر را برای کاتد مس در 
سال 91 پیش بینی کرده است و علریغم اینکه قیمت 
ارز را در بودجه خود بر اساس نرخ مرجع 12260 
ریال محاسبه کرده است ویل در محاسبات جهت 
قیمت گذاری در بورس کاالی تهران مبنای محاسبه 
دالر 15000 ریال می باشد و بر همني اساس شرکت 
مس شهید باهرن پیش بینی قیمت 8500 دالر را برای 

مس کاتد در بودجه سال 91 لحاظ نموده است.
با   90 سال  در  باهرن  شهید  مس  صنایع  شرکت 
مس،  قیمت  نوسانات  مانند  بیشماری  چالشهای 
محدودیت صادرات و واردات روبرو بوده که هزینه 
است.  نموده  تحمیل  شرکت  به  را  مضاعفی  های 
عمده ترین مواد اولیه شرکت کاتد ، اسلب ، روی و 
ضایعات می باشد که با توجه به اینکه کلیه مواد اولیه 
خود را از داخل تهیه می کند لذا ریسکی از بابت 
مسائل سیاسی و تحریم ها در خصوص تأمني مواد 

اولیه متوجه شرکت نمی باشد.
و  روی  و  مس  جهانی  قیمت  افزایش  به  توجه  با 
مربم  نیاز  و  جهان  در  فلزات  این  قراضه  همچنني 
بیشرتی  تالش  فلزات  این  به  همسایه  کشورهای 
نسبت به صدور این محصوالت به خارج از کشور 
صورت گرفته که نتیجه آن افزایش قیمت ضایعات 
مس و برنج در ایران شده و فشار بیشرتی بر شرکت 
از محل افزایش قیمت مواد اولیه تحمیل می نماید.

طرح های شرکت:
شرکت طرح تولید مطلس به ظرفیت 2500 تن را در 
دست اجرا دارد که در سال 91 به بهره برداری می 

رسد.
تولید  سال 90  دوم  ماهه  در شش  مسی  لوله  طرح 
آزمایشی خود را شروع کرده است که تولید آن در 
سال 90 حدود 305 تن بوده است و پیش بینی میشود 

در سال 91 بالغ بر 5000 تن تولید نماید.
برآورد هیأت مدیره برای متوسط نرخ LME مس 
در سال 1391 مبلغ 8.500 دالر به ازای هر تن میباشد 
که بر همني اساس نسبت به تهیه و ارائه بودجه سال 

1391 اقدام گردیده است.
اسرتاتژی شرکت :

1- دستیابی به برنامه و بودجه عملیاتی شرکت در 
سال 91 .

2- بهبود فرآیند های زنجریه ارزش )زنجریه خرید 
و تأمني و ... (.

3- بررسی و بهبود مدل کسب و کار شرکت.
4- تمرکز بر راهکارهای کاهش ضایعات.

5- تمرکز بر راهکارهای کاهش توقفات تولید.
6- توسعه دانش و مهارت کارکنان.

با  همگام  اطالعات  آوری  فن  سطح  ارتقاء   -7
نیازهای شرکت.

8- حذف هزینه های غریارزش زا.
9- تمرکز بر مدیریت کیفیت از طریق ارتقاء مرغوبیت 

محصوالت، تحویل به موقع و کاهش قیمت.
با  ایجاد ساختار فروش محصوالت  و  تقویت   -10

تمرکز به محصوالت سودآور.

رکورد شکنی مس شهید باهنر در ایجاد ارزش 
افزوده طی سال 1390

مس  صنایع  شرکت  سالیانه  عادی  مجمع  جلسه 
 15:00 ساعت  راس  ارم  هتل  محل  در  باهرن  شهید 
در تاریخ 91.4.27 با حضور بیش از 87.43 درصد 

سهامداران برگزار شد.
این مجمع به ریاست آقای مهندس زمانی و نظارت 
آقای  دبریی  با  و  پور  و شری محمد  آقایان صادقی 

امینی)مدیر عامل( برگزار گردید.
نماینده بورس و آقای فتاحی بافقی به عنوان نماینده 

حسابرس نیز در این جلسه حضور داشتند.

 خسرو
 امریحسینی

27 اقتــصـاد و بیمه
1391 شـهـریـور 



نام    سمت  نماینده    

تاریخچه شرکت
1- شرکت سرمایه گذاری نصر گسرت اراک در تاریخ 
1373/06/13 به شماره ثبت 107313 در دفرت اداره 
ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید 
و پس از گذشت 2 سال و اخذ مجوزهای الزم از 
وزارت صنایع و معادن و تامني ارز در سال 1375 
عملیات ساختمانی طرح اولیه تولید پنری UF را از 
اواسط سال 1376 شروع و در اوایل سال 1379 به 
بهره برداری رسید و با توجه به پذیرش شرکت در 
بهادار تهران در سال 1383  اوراق  سازمان بورس 
ضمن اصالح اساسنامه نوع شرکت به سهامی عام و 

نام شرکت به شرکت لبنیات کالرب تغیری یافت.
اساسنامه  مفاد  طبق  شرکت  فعالیت  موضوع   -2

عبارتست از :
غذایی  مواد  توزیع  و  تولید  امر  در  سرمایه گذاری 
از قبیل: لبنیات، اب میوه، بستنی، شکالت و سایر 
اقدام به واردات و صادرات  محصوالت مشابه و 
اقالم مجاز و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و انجام 

هرگونه عملیات تجاری و تولیدی مجاز
3- مرکز اصلی شرکت : تهران، خیابان دکرت بهشتی، 

خیابان مفتح، کوچه دوم، شماره 26 می باشد.
به  منقسم  ریال   2/000/000 ابتدا  شرکت  سرمایه   -4
200 سهم - /10/000 ریال بوده است که تا پایان سال 
1382 به 11/960/000/000 ریال منقسم به 11/960/000 
ابتدای  در  سپس  و  یافته  افزایش  ریایل   1000 سهم 
توسعه  و  اندوخته های طرح  از محل  سال 1383 
افزایش  ریال   25/000/000/000 مبلغ  به  احتیاطی  و 
یافته است. و سپس در سال 1388 مجددا از محل 
اندوخته های طرح و توسعه ، سرمایه شرکت به مبلغ 

44/000/000/000 ریال افزایش یافت.

طرحهای در دست اجرا
تولید  توسعه  طرحهای  گذاشنت  مسکوت  با   -1
مطروحه قبلی و تصمیم هیات مدیره مبنی بر تمرکز 
بر روی طرحهای توسعه فروش که با در نظر گرفنت 
شرایط حاکم بر بازار اتخاذ گردیده طرح نوسازی 
گسرتش مرکز توزیع تهران و انتقال به شهریار شروع 

با بهره گریی از  پایان سال 89 و در فاز اول  تا  و 
23 خودروی توزیع محصول در سطح شهر تهران و 
حومه پیشرفت نموده است این طرح هنوز با افزایش 
مناطق تحت پوشش توزیع در محدوده جغرافیایی 
استان تهران و الربز همچنان در حال اجرا و گسرتش 
هدف  توزیع  خودروی   120 به کارگریی  تا  و  بوده 

گذاری شده است.
مویرگی  توزیع وفروش  تاسیس و گسرتش  2- طرح 
در استان گیالن اجرا و بهره برداری از آن از تاریخ 
مهرماه سال 89 آغاز گردیده و در سال 90 نیز ادامه 

دارد..
3- طرح تاسیس و توزیع و فروش مویرگی در استان 
مازندران در اواخر سال 89 به بهره برداری رسیده و 

گسرتش ان در دستور کار شرکت می باشد.
4- طرح بازسازی و گسرتش فروش و توزیع مویرگی 
مختلف  دالیل  به  سال 88  در  اصفهان که  استان 
 89 سال  ماه  تری  تاریخ  از  بود  گردیده  متوقف 

بازگشایی و تاکنون روند رو به رشد داشته است.
وضعیت مایل در سال 1390

با توجه به عواملی چون سیاست تثبیت قیمت های 
فرآورده های لبنی که از طرف دولت در چند سال 
اخری اعمال گشته و روند صعودی هزینه های تولید 
و همچنني رکود حاکم بر بازار و روند کاهش تقاضا 
نسبت به سال های گذشته شرکت با اتخاذ سیاست 
تثبیت حضور در بازار در دوره بحران با افزایش 14 
درصدی فروش توانست 107 درصد نیز افزایش در 
سود خالص نسبت به سال 89 داشته باشد لذا سود 
خالص سال 90 بالغ بر 6/886/879/602 ریال می 

باشد.) با در نظر گرفنت سود شرکت های فرعی(
طرح های مشارکت شده

شرکت های صنایع بسته بندی نصرگسرت اراک
شرکت سرمایه ای بالغ بر 12/000/000/000 ریال دارد که 
54% متعلق به شرکت لبنیات کالرب می باشد کارخانه 
خود را در شهر صنعتی اراک ایجاد و بهره برداری 
خود را شروع نموده است و سرمایه گذاری ثابت 
انجام شد تاکنون بالغ بر 88/323/888/430 ریال  
تسهیالت  از  مایل  منابع  تامني  جهت  و  باشد  می 

حساب ذخریه ارزی استفاده نموده است.
شرکت مذکور در سال 1390 در تولید و فروش موفق 
بوده بطوریکه جمع فروش ان از 119/3 میلیارد ریال 
در سال 1389 به 151/7 میلیارد ریال در سال 1390 
افزایش یافت و سود خالص شرکت مبلغ 27 میلیارد 

ریال معادل 18 درصد نسبت به فروش می باشد.
شرکت صنایع شری ایالم زاگرس :

شرکت صنایع شری ایالم زاگرس با سرمایه ای معادل 
18/000/000/000ریال که 60/44% آن متعلق به شرکت 
لبنیات کالرب می باشد کارخانه خود را در شهر صنعتی 
ایالم ایجاد نموده است که هم اکنون در مراحل بهره 
پایان  زیان خالص شرکت فوق در  و  بوده  برداری 

سال 1390، معادل 2/9 میلیارد ریال می باشد.
شرکت سهامی زراعی عاجکو :

در  و  تنی   5000 ای  سردخانه  انبارش  امکانات  با 
مساحت 23000 مرت مربع با فضای اداری 200 مرت مربع 
در تاریخ 1389/04/01 از سازمان خصوصی سازی 
خریداری و سرمایه شرکت از 200 میلیون ریال به یک 
میلیارد ریال افزایش گردید و بیش از 99 درصد آن 
متعلق به شرکت لبنیات کالرب می باشد که با تغیری نام 
به پخش سراسری کاالی کالرب و تغیری اساسنامه مقرر 
شده که این شرکت که در قالب شخصیت مستقل 
تولیدات  انحصاری کلیه  فروش  به  نسبت  حقوقی 
شرکت لبنیات کالرب در سراسر کشور و همچنني دیگر 
محصوالت قابل تهیه از طریق سفارش تولید با برند 
کالرب به دیگر تولید کنندگان و یا واردات کاالهای 
مجاز و عرضه در شبکه توزیع سازماندهی شده خود 
اقدام نماید و در سال 1390 معادل 351/331/175 

ریال سود خالص داشته است.
شرکت آرپی نصرخمنی :

صنعتی  شهرک  در  واقع  نصرخمني  آرپی  شرکت 
خمني به عنوان طرح توسعه مطرح شده در شرکت 
نصر گسرت اراک با سرمایه ای بالغ بر 13/000/000/000 
تاسیس که 55% از آن متعلق به شرکت لبنیات کالرب 
عملیات  زمني  خرید  از  پس  تاکنون  و  باشد  می 
ساختمانی تا 80% به انجام رسیده و در سال 1390 

معادل 79/184/255 ریال سود داشته است.

رئیس هیات مدیره اقای لطف اله نایب زاده  شرکت پخش سراسری کاالی کالرب  
نایب رئیس هیات مدیره آقای دکرت رضا علیم مروستی  شرکت نصرگسرت اراک    

عضو هیات مدیره  آقای محمد هادی ایروانی  شرکت آرپی نصر خمنی  
عضو هیات مدیره آقای حمیدرضا بهزادی پور  شرکت سرمایه گذاری سپه  

عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای مجید داربی پورشریاز  شرکت نوید تجارت کوثر   

کالبر با لطف اله نایب زاده 
سربلند است

مجمع ساالنه شرکت لبنیات کالرب درحضور بیش از 90 
درصد سهامدار به ریاست جناب رستمی و دو ناظر 
جنابان مروستی و بهزاد پور برگزارشد با اینکه این روزها 
صنعت غذایی بخصوص لبنیات حال و وضع خوبی 
ندارد و هر دستی از هر کجا برای این صنعت چاله می 
کند، ویل هستند مدیرانی که آزموده اند و در کوران 
دوران آبدیده شده اند و از آن جمله اند مهندس نایب 

زاده ها با هم گزارش مجمع را می خوانیم. 

 خسرو
 امریحسینی

اقتــصـاد و بیمه28
1391 شـهـریـور 



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

در اجرای مفاد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، 
بازار  قانون   45 ماده  و  ماه 1347  اسفند  مصوب 
و  فعالیت  درباره  بدینوسیله گزارش  بهادار  اوراق 
به  منتهی  مایل  دوره  برای  شرکت  عمومی  وضع 
اطالعات  و  مدارک   ، سوابق  برپایه   1390/12/29

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 
آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می 
شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ 1391/4/5 

به تائید هیات مدیره رسیده است.

پیام هیات مدیره
بیمه  از سوی  منتشره  آماری  اطالعات  به  توجه  با 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران این شرکت بني 23 
شرکت بیمه ای در صنعت دارای رتبه 14 بوده و از 
نرخ رشد 41 درصدی برخوردار بوده است الزم به 
ذکر است که سیاست شرکت پرهیز از رشد بی رویه 
در رشته بیمه شخص ثالث ورشته درمان بوده است 
در  ثالث  بیمه شخص  رشد  میانگني  ای که  بگونه 
صنعت بیمه 60 درصد بوده است لیکن این شاخص 
در بیمه رازی 33 درصد بوده و بدین منظور با رشد 
و توسعه حق بیمه در سایر رشته ها جربان گردیده 
است و با توجه به اهم اسرتاتژیهای تعریف شده این 

شرکت به شرح زیر انتظار رشد بیشرتی را داریم.
توسعه بیمه های غریاتومبیل

معرفی طرحهای جدید بیمه ای
مدیریت ضریب خسارت

مدیریت و توسعه شبکه فروش
ارتقاء سیستم های مدیریتی و اطالعاتی

آموزش و توسعه منابع انسانی
در رابطه با اهداف کلی شرکت الزم به توضیح می 
باشد که برنامه ایی پنج ساله تهیه شده است، در سال 
1390 تولید حق بیمه مورد انتظار 1/176/823 میلیون 
بیمه  حق  مقایسه  در  بود که  شده  بینی  پیش  ریال 
محقق شده به مبلغ 1/188/743 میلیون ریال دارای 

رشد مناسبی می باشد.

تاریخچه
سال 1382  در  را  خود  فعالیت  رازی  بیمه  شرکت 
طبق  و  دیگر  خصوصی  شرکت  چهار  با  همزمان 
بیمه  سوی  از  صادره   5194 شماره  فعالیت  پروانه 
خدمات  زمینه  در  ایران  اسالمی  مرکزی جمهوری 
بیمه ای در تمام رشته های بیمه زندگی و غری زندگی 

آغاز نمود.

سرمایه 
در آغاز فعالیت سرمایه شرکت مبلغ 140 میلیارد ریال 
و متشکل از 140 میلیون سهم یکهزار ریایل می باشد 
که 50% آن پرداخت و 50% مابقی در تعهد صاحبان 
شده  پرداخت  مایل 1384  سال  در  بوده که  سهام 
شرکت  سرمایه  میزان   1385 مایل  سال  در  است. 
به 200 میلیارد ریال افزایش یافته و مجددا در سال 
ریال  میلیارد   280 به  شرکت  سرمایه  میزان   1388
از آن از محل سود  یافته است که قسمتی  افزایش 
آورده  محل  از  مابقی  و   1386 سال  نشده  تقسیم 
میزان  حاضر  حال  در  و  است  شده  تامني  نقدی 
می  ریایل  یکهزار  سرمایه شرکت 280/000/000 سهم 

باشد.

جایگاه شرکت در صنعت
یکی  عنوان  به   1382 سال  اردیبهشت  در  شرکت 
ایران مجوز فعالیت  از چهار شرکت خصوصی در 
خود را از بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران اخذ 
نموده است و از آن سال تاکنون در تمام رشته های 

بیمه ایی و در سطح ایران فعالیت داشته است این 
میلیون  با حجم فروش معادل 1/188/743  شرکت 
در ردیف 13 بني شرکتهای خصوصی  تقریبا  ریال 
معادل 41  داری درصد رشدی  دارد همچنني  قرار 

درصد نسبت به سال گذشته می باشد.

چشم انداز شرکت:
ایجاد آرامش و رضایت با حضور در سبد بیمه ای 

هر خانواده ایرانی با نگاهی به بازارهای منطقه 

ماموریت :
ارائه کلیه خدمات بیمه ای با تاکید بر بیمه های خرد 
در سراسر کشور به منظور ایجاد منافع برای ذینفعان. 

ریسک های عمده برای شرکت در کل صنعت به 
شرح زیر می باشد:

حذف نظام تعرفه ایی وازاد سازی نرخها
تشدید رقابتهای غری حرفه ای

افزایش میزان تعهدات بیمه گر در رشته ثالث بدون 
افزایش حق بیمه

افزایش تعداد رقبا و تمایل به خود بیمه گری 

برنامه های آتی شرکت
و  انداز  چشم  اسرتاتژیک،  اهداف  به  توجه  با 
ماموریت تعریف شده شرکت به منظور دستیابی به 
اهداف و ارتقاء وضعیت موجود که در ابتدا توضیح 
داده شد برنامه هایی را در سال 1391 در دست اقدام 
دارد که از اهم آنها می توان موارد به شرح زیر را 

بیان نمود:
کنرتل دائمی و مستمر ریسک های پذیرفته شده و 

کاهش خسارتها
ارتقاء سیستم های فناوری اطالعات

تشکیل کمیته هایی در رابطه با بهبود شرایط فروش 
بیمه نامه ها، کسب سهم بیشرتی از بازار بیمه کشور، 

و وصول حق بیمه ها
باال بردن پتانسیل و قابلیتهای نمایندگان قدیمی و 

جدید شرکت از طریق برگزاری کالسهای آموزشی 

رئیس هیات مدیره-آقای دکرت محمدرضا تقی گنجی
نایب رئیس هیات مدیره-آقای دکرت کریم مسعود تقی گنجی

عضو هیات مدیره و مدیرعاملشرکت کیمیا رزینآقای یونس مظلومی
عضو هیات مدیرهشرکت شیمیایی رازیآقای جمشید میزانی

عضو هیات مدیرهشرکت ارتاویل تایردکرت حسنی توفیق
عضو هیات مدیرهشرکت لیزینگ رازیآقای اسماعیل صابری

عضو هیات مدیره-آقای مهدی سعید نقی گنجی

بیمه رازی رکورد بهترینها را می دارد

نام    سمت  نماینده     

از روزیکه بیمه گری از انحصار بیمه دولتی بریون شد نزدیک به یک دهه می گذرد 
و کم کم بیمه های خصوصی متولد شدند. در میان نام این بیمه ها، بیمه رازی آهسته 
آهسته پیوسته ره پیمود و رکورددار بهرتینهای بیمه کشور شد و اکنون در ادامه مسری 
رشدش بیمه رازی می رود که به منطقه سرویس دهد. باورش کنیم که رازی می 

تواند. با هم گزارش مجمع ساالنه و اهداف آینده را می خوانیم:

 خسرو
 امریحسینی
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پیام هیات مدیره
می گویم که  سپاس  را  مهربان  بخشنده  پروردگار 
تالش گرد  جمع  سایه گسرت  بی کرانش  الطاف 
صادرات  بانک  در  شما  خادمني  ناپذیر  خستگی 
ایران شد و توانستیم به رغم تنگناها و مسری پرفراز 
و نشیب ، سایل پر چالش را با سربلندی پشت سر 
نهاده و همچنان در مسری موفقیت و تحقق اهداف 

گام برداریم.
المللی  بني  بانکداری  های  فعالیت  ی  عرصه  در 
به رغم تمام تحریم ها و سختی ها سودی بیش از 
اهداف تعیني شده کسب شد و به افتخاراتی نظری 
بانک   ،  Banker نشریه  انتخاب  به  برتر  بانک 
برتر در راستای تحقق دولت الکرتونیک در طرح 
هدف مندی یارانه ها، برترین بانک کشور در رتبه 
بندی سازمان مدیریت صنعتی ، مدیر برتر در هفتمني 

سمپوزیوم بني المللی بانک 1390 نایل آمدیم.
بی تردید دستاوردهای بانک به پشتوانه ی اعتماد 
مشرتیان   ، سهامداران گرانقدر  شما  های  حمایت 
وفادار و تالش های بی بدیل همکاران با تجربه، 
متخصص و صدیق به دست آمده است. امیدواریم 
از تجربه ی  بهره گریی  و  الهی  الطاف  بر  تکیه  با 
از سال های متمادی فعالیت  گران سنگ حاصل 
در عرصه ی بانکداری و با اتکا بر همراهی و تداوم 
وفادار  مشرتیان  و  بزرگواران  شما  های  حمایت 
بیش از پیش همکارانمان در بانک صادرات ایران 
بتوانیم در سایل که مزین به تولید ملی، حمایت از کار 
و سرمایه ایرانی است پویاتر از گذشته و در راستای 
ایجاد ارزش افزوده و ارزش های با ثبات تر و بلند 
ارتقاء  برای تمامی ذی نفعان و حفظ و  تر  مدت 
بازارهای پویل، گام  و در  نزد مردم  بانک  جایگاه 

های شایسته و محکم تری را برداریم .
از خداوند سبحان سرافرازی و رضایت همه ی ذی 

نفعان را خواستاریم.   

معرفی بانک صادرات 
تاریخ 1331/6/16 تحت  ایران در  بانک صادرات 
شماره 3833 و با نام بانک صادرات و معادن در 

اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید.
در سال 1342 کلمه معادن از نام بانک حذف شد 
عرصه  در  نامی جدید  با  ایران  بانک صادرات  و 
رقابت با بانک های دیگر ظاهر شد. در خرداد ماه 
سال 1358 به موجب قانون ملی شدن بانک ها، 
ها  بانک  با سایر  نیزهمگام  ایران  بانک صادرات 
تابعه  واحدهای  و  در سال 1359 شعب  ملی شد. 
به  استان ها  از  یک  هر  در  ایران  صادرات  بانک 
بانک مستقلی تحت عنوان بانک صادرات استان 
ایران تنها سهام دار  تبدیل شده که بانک صادرات 
این بانک ها بوده است. بانک صادرات ایران در 
با شماره 10683 در  تاریخ 19 اسفند ماه 1387 و 
فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس 
و اوراق بهادار پذیرفته شد و از تاریخ 1388/3/3 
سهام بانک با نماد و بصادر مورد معامله قرار گرفته 
مجمع  تصمیمات  طبق  است  ذکر  شایان  است. 
عمومی فوق العاده مورخ 89/12/29 مصوب گردید 
صادرات  بانک  در  استانی  صادرات  های  بانک 
ایران ادغام و تحت نام واحد بانک صادرات ایران 
به فعالیت خود ادامه دهند. مرکز اصلی بانک در 
تهران خیابان سمیه، ساختمان سپهر، شماره 43 واقع 

است.
موضوع فعالیت:

شامل  2اساسنامه  ماده  طبق  بانک  اصلی  فعالیت 
کلیه عملیات و معامالت بانکی است که به موجب 
شناخته  مجاز  بانک ها  برای  مقررات  و  قوانني 

شده است.
سرمایه بانک: 

بانک صادرات ایران در سال 1331 با سرمایه اولیه 
20 میلیون ریال تشکیل گردید. آخرین سرمایه قانونی 
بانک که در تاریخ تهیه این گزارش مبلغ 22/906/142 

میلیون ریال )منقسم به 22/906 میلیون سهم عادی با 
نام ارزش اسمی یک هزار ریایل ( می باشد.

سیاست ها و خط مشی ها
مدیریت   ، و کار  برنامه کسب  در  بنیادی  تغیریات 
بهینه هزینه ها و درآمدها در فرآیند مایل، استفاده از 
ابزارهای جدید مایل در جذب و تخصیص منابع، 
های  روش  از  استفاده  با  ریسک  مدیریت  اعمال 
و کار، کاهش  نوین کسب  فرایند  تدوین  استاندارد، 
محور  فرآیند  بانکی،  خدمات  تولید  های  هزینه 
نمودن بانک و افزایش توان پاسخ گویی، افزایش 

سرعت در انجام فعالیت های بانکی.
مشرتی  با  ارتباط  مدیریت  سیستم  سازی  پیاده 
و  خدمات  خلق  بانک،  شبکه  در   )CRM(
محصوالت با کیفیت متنوع برای مشرتیان، شناسایی 
بازارهای بالقوه و تمرکز بر بازارهای هدف، گسرتش 
در  ، حضور  ارزی  و محصوالت  ارایه خدمات  و 
بازارهای پویل و مایل خارج از کشور ونیز تعامالت 
بانکی و بني المللی ، سرمایه گذاری در بانک ها و 

شرکت های تجاری و صنعتی بني المللی.
الکرتونیکی،  مبادالت  های  شبکه  و  ابزارها  توسعه 
ارتقاء سطح کیفیت محصوالت و خدمات اینرتنتی، 
توسعه و ترویج خدمات بانکداری الکرتونیکی، توسعه 
مجازی(،  )بانکداری  بانک  ای  شعبه  غری  خدمات 
افزایش درآمدهای غریمستقیم بانک، سرعت دهی و 

اطمینان بخشی در معامالت. 
ارتقاء کارایی  بانک،  در  عملکرد  مدیریت  استقرار 
به  بانک  تبدیل   ، اثربخش  آموزش های  با  کارکنان 
یک سازمان یادگرینده، ارتقاء سطح فرهنگ سازمانی 
به عنوان سازمان مشرتی محور، همسو ساخنت اهداف 
و منافع کارکنان با سهامداران، ایجاد سیستم ارتباطات 
فرهنگ  توسعه  بانک،  ساختار  در  پویا  سازمانی 
در کارکنان،  وفاداری  ایجاد حس  و  پایدار  سازمانی 
تغیری ساختار سازمانی منعطف و کاراء، تقویت توان 

پاسخگویی کارکنان به نیازهای آتی مشرتیان.  

بانک صادرات آن بود که می باید

بانک صادرات ریشه دار است اصل دارد به باد و باران نمی لرزد آنقدر در چاله چوله زمان غلطیده 
که از هرگونه گزنه در امان باشد.

بانک صادرات از اعتبارات کشور است برند نامی در صنعت بانک داری. نیم قرن پیش که خدمت 
در جریده توفیق می داشتم جمله ای بیاد دارم که توفیق در روی صفحه می داشت و آن شعبه در هر 

جا و هر مکانی بود که بانک صادرات نشان داده آن است.
امروز بانک صادرات به مجمع ساالنه نشست و گزارش مدیرعامل فرهیخته آن نشان از آن می داشت 

که صادرات آن بود که می باید.

رئیس هیات مدیره محمدرضا عرفانی   
عضو هیات مدیره و مدیرعامل محمدرضا پیشرو  

عضو هیات مدیره   محمد ربیع زاده  
عضوهیات مدیره محمد حسنی فتحعلی زاده 
عضو هیات مدیره روح اله خدارحمی  

سمت نام    

مهدی
خلج
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تاریخچه فعالیت:
شرکت ماشني سازی اراک )سهامی عام( در تاریخ 
1346/1/21 با نام شرکت سهامی صنعتی و تولیدی 
ماشني سازی اراک به منظور تاسیس کارخانجات 
ماشني سازی و بهره برداری از تولید و فروش انواع 
ماشني آالت و سایر فراورده های صنعتی و تولیدی 
با سرمایه یکصد میلیون ریال منقسم به یکصد هزار 
مدت  به  و  دولت  به  متعلق  ریایل  هزار  سهم یک 
اداره  در  تاریخ 1346/5/11  در  و  نامحدود تشکیل 
به  اراک تحت شماره 179  ثبت شرکتهای داخلی 
عمومی  مجمع  مصوبه  براساس  سپس  رسید  ثبت 
نام   1350/5/30 مورخ  سهام  صاحبان  العاده  فوق 
اراک)سهامی  سازی  ماشني  شرکت  به  شرکت 
نصب  و  ساختمانی  عملیات  یافت.  تغیری  خاص( 
در  و  آغاز   1346 سال  از  شرکت  دستگاههای 
است.  رسیده  برداری  بهره  به   1351 ماه  شهریور 
حسب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان 
از  شرکت  حقوقی  نوع  مورخ 1373/12/23  سهام 
سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده و با تغیری 
مرکز اصلی شرکت در اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غریتجاری تهران تحت شماره 115670 به ثبت رسید. 
العاده  فوق  نهایت طبق مصوبه مجمع عمومی  در 
مرکز  انتقال  با   1386/4/27 مورخ  سهام  صاحبان 
اصلی شرکت به اراک تحت شماره 230 در اداره 

ثبت شرکتهای اراک به ثبت رسید.

موضوع شرکت:
موضوع شرکت طبق مفاد ماده 2 اساسنامه عبارت 
است از : تاسیس کارخانجات ماشني سازی و بهره 
و  فروش  تولید،  طراحی، ساخت،   ، آن  از  برداری 
سایر  و  تجهیزات  و  آالت  ماشني  انواع  صادرات 
فرآورده های صنعتی ، مونتاژ، نصب و راه اندازی 
در  صنعتی  و  عمرانی  های  پروژه  و  کارخانجات 
اولیه  مواد  واردات  عمومی،  پیمانکاری  قالب 
هر  انجام  و  مذکور  فعالیتهای  نیاز  مورد  قطعات  و 
نوع عملیات مشابه و عقد هرگونه قرارداد مرتبط با 
با مشارکت اشخاص  یا  موضوع شرکت مستقال و 
همچنني  خارجی،  و  داخلی  حقوقی  یا  حقیقی 
سرمایه  هرگونه  انجام  و  جدید  شرکتهای  تاسیس 

گذاری و مشارکت در سایر شرکتها.
پیام هیات مدیره:

در بخش  نقدینگی  ، کمبود  مورد گزارش  در سال 
در  تاخری  عمرانی،  های  بودجه  صنعت، کاهش 

پرداختها و پرداختهای نامنظم کارفرمایان از یک سو 
و مشکالت ناشی از تحریم های بني المللی اعمال 
شده، نظری عدم پذیرش LCبانکهای ایرانی توسط 
امکان  عدم  خارجی،  سازندگان  و  تامني کنندگان 
گشایش LC توسط بانکهای ایرانی بعد از تحریم 
بانک مرکزی، عدم امکان استفاده از وجوه حواله 
حواله  ارز  فروش  به  اجبار  و  دریافتی  ارزی  های 
ارز  انتقال  و  قیمت دولتی و خرید  به  های مذکور 
از طریق صرافی به نرخ بازار و تفاوت فاحش نرخ 
ارز بانکی با ارز آزاد، محدودیتهای تهیه مواد اولیه 
استنلس استیل، تیتانیوم و کلد مورد نیاز پروژه ها به 
لحاظ کاربرد دوگانه این فلزات، مشکالت سفارش 
امور  انجام  و  واسطه  طریق کشورهای  از  گذاری 
نگهداری کاال  و  صادرات(  و  )واردات  گمرکی 
تامني  برای  وجه  انتقال  مشکالت  آن کشورها،  در 
LCهای گشایش  مکرر  ابطال  باعث  کنندگان که 
یافته شده است و تمایل تامني کنندگان خارجی به 
دریافت نقدی و تحمیل شرایط خود به خریداران، 
مشکالت اقتصادی ناشی از افزایش غریقابل پیش 
بینی نرخ ارز و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از 
افتادن  تعویق  به  یا  و  توقف  موجب  دیگر،  سوی 
اجرای برخی از پروژه ها و عدم دستیابی به فروش 
پیش بینی شده به مبلغ 1/890 میلیارد ریال گردیده 
محدودیتهای  و  مشکالت  علریغم  لیکن  است، 
مذکور، مدیریت شرکت با توکل بر حضرت حق و 
با استفاده از روشهای نوین مدیریت خالق و پویا ، 
توانست ضمن تبدیل تهدیدها به فرصت، شرکت را 
از چالش پیش رو حفظ نموده و در جهت نیل به 
اهداف نهایی خود یعنی افزایش فروش و سودآوری 
سوق دهد به نحوی که صعود و فروش شرکت در 
سال 1390 باالترین سطح در تاریخ فعالیت ماشني 
سازی اراک را نشان می دهد. مضافا شرکت پس از 
پنج سال تالش بی وقفه در شهریور ماه سال مذکور 
از شمولیت ماده 141 قانون تجارت خارج گردیده 

است.
مناسب  و  موقع  به  فوق جابجایی  موارد  بر  عالوه 
منابع نقد شرکت و استفاده بهینه از منابع مذکور به 
منظور کسب بازدهی مناسب و جلوگریی از کاهش 
ارزش آنها و همچنني انجام مراحل مختلف افزایش 
سرمایه جهت اصالح ساختار مایل و نریوی انسانی 
شرکت به منظور کاهش هزینه ها و افزایش سوداوری 

از اقدامات انجام شده در سال 1390 می باشد.
برنامه های آتی شرکت معطوف به افزایش فروش با 

حاشیه سود مناسب ، مشارکت در پروژه های بزرگ 
جدید  طرحهای  اجرای  کشور،  سطح  EPCدر 
نهایتا  و  محصوالت  و کیفی  توسعه کمی  بمنظور 

افزایش سهم بازار می باشد.

سیاستهای   تامنی مایل و اعتباری شرکت:
بطور کلی سیاست شرکت بر تامني منابع مایل مورد 
اعم  شرکت  داخلی  درآمدهای  محل  از  خود  نیاز 
همچنني  و  ارائه خدمات  و  محصوالت  فروش  از 
شناسایی موجودیهای راکد و فضاهای غریتولیدی 
همچنني  باشد.  می  نقد  سرمایه  به  آنها  تبدیل  و 
مدیریت شرکت به منظور تامني منابع مایل مورد نیاز 
جهت اصالح ساختار مایل و نریوی انسانی پیشنهاد 
افزایش سرمایه از محل آورده نقدی صاحبان سهام 
ارائه  را  ریال  میلیارد   1/000 به  ریال  میلیارد  از 540 
در  العاده  فوق  عمومی  مجمع  در  است که  نموده 
تاریخ 1391/2/10 به تصویب رسیده و تا مرحله پذیره 

نویسی پیش رفته است.

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار:
اوراق  بورس  در   1374/1/28 تاریخ  در  شرکت 
بهادار تهران در گروه صنایع ماشني سازی و ساخت 
تجهیزات با نماد فاراک درج شده و سهام آن برای 
قرار  معامله  مورد  تاریخ 1374/4/27  در  بار  اولني 

گرفته است.

مورد  سال  در  شرکت  عملکرد  بر  مرور کلی 
گزارش :

علریغم کاهش میزان فروش شرکت نسبت به بودجه 
مصوب اولیه که عمدتا ناشی از نقدینگی نامناسب 
برخی از پروژه ها و عدم پرداخت مطالبات شرکت 
خریدهای  بر  حاکم  ومشکالت  توسط کارفرمایان 
در  شرکت  گذاری  سیاست  باشد.  می  خارجی 
از  پروژه ها  برنامه ریزی و کنرتل مناسب  با  ارتباط 
خصوص  در  شرکت  مدیریت  سیاستهای  و  یکسو 
مدیریت صحیح هزینه و بودجه بندی از سوی دیگر 
موجب بهبود روند اجرای پروژه های در جریان و 
هزینه های  و  تمام شده محصوالت  بهای  کاهش 
عمومی و اداری و در نتیجه افزایش سود واقعی سال 
1390 شرکت نسبت به سود پیش بینی شده به میزان 

64/5% گردیده است.

امسال ماشین سازی اراک
خوش درخشید

سهامی  اراک  سازی  ماشني  ساالنه شرکت  مجمع 
عام به ریاست جناب مهندس ملکی تهرانی چهره 
مدیرارشد  پریزاده  و دبریی جناب  در صنعت  آشنا 
شد  برگزار  دار  سهام  درصد   82 حضور  در  مایل 
مجمع با استماع گزارش ساالنه از زبان مدیرعامل 
فرهیخته و دانش پژوه شرکت ادامه یافت و مجمع با 
تصویب صورتهای مایل و تقدیر و تشکر از عملکرد 

تیم کاری پرتالش شرکت بکار خود پایان داد.

 خسرو
 امریحسینی
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مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت کیوان با حضور 
برگزار  در مورخه 1391/04/31  92 درصد سهامدار 

گردید.
ناظرین  و  بهروزی  مهندس  اقای  با  ریاست مجمع 
مجمع  منشی  و  بودند  و کشاورز  باغی  قره  جنابان 
و  فرهیخته  مدیرعامل  شیخ  مهندس  آقای  جناب 
مدبر شرکت بودند که در کنار ایشان جناب مهندس 
امریحاج حسینی مدیرمایل خوش فکر شرکت ایشان 
را در ارائه گزارش هیات مدیره به مجمع یاری می 
رساندند که بدینوسیله از زحمات این عزیزان گرانقدر 
رساندند کمال  یاری  این گزارش  تهیه  در  را  ما  که 

قدردانی و تشکر را دارا می باشیم. 
بهرت آن دیدیم که با سخن مدیرعامل کاردان و کاربلد 

شرکت صفحه را به آرائیم.
پیام هیات مدیره

و   1390 سال  در  صنعت  وضعیت کلی  بر  مروری 
اقدامات آتی در آن:

تولید  روند  بر  تاثریگذار  بسیار  سال 1390  در  آنچه 
در  ها  رایانه  حذف  قوانني  اعمال  یافته  وقوع 
وضعیت  است،  یافته  وقوع  تولید کشور  و  صنعت 
صنایع غذایی نیز تحت تاثری آن واقع شده و آنچه 
تکثری کارخانجات  از  ناشی  تولید  حد  از  بیش  که 
بیسکویت و شکالت و ورود آن به چرخه تولید و 
عدم امکان فروش مجموعه محصوالت تولیدی در 
بازار داخلی و خارجی رخ داده است، کارخانجات 
به  حتی  و  غریمتعادل  رقابت  در کوران  را  مذکور 
نوعی غریمتعارف قرار داده که نتایج آن به نظر می 
رسد برای تمامی آنها مشکالت عدیده ای را فراهم 

خواهد نموده است.
مورد  در سال مایل  قیمت ها  افزایش  امکان  عدم 
گزارش در شرایطی که با افزایش هزینه های دستمزد 
افزایش  هستیم،  روبرو  جاری  سال  در  سربار  و 
حدودی 200درصدی حامل های انرژی از سه ماهه 
آخر سال 89 ، افزایش هزینه های حمل و نقل به 
میزان حدود 25 درصدی و خرید مواد اولیه اصلی 
تواند  می   ، تولیدی  واحد  بر  درصد،   100 میزان  تا 
صنعت کشور و از جمله صنایع غذایی را از هر نظر 
با چالش های جدی مواجه می نماید که عبور از هر 
یک از آنها مستلزم صرف انرژی قابل مالحظه ای 

خواهد بود.

با  الذکر  فوق  موارد کالن  از  غری  به  شرکت کیوان 
چالشهای از سنوات قبل که هنوز در حسابها اثرگذار 
بوده و برای شرکت بارمایل فراوانی در پی داشته 

است به شرح زیر روبرو می باشد:
تغذیه  ستاد  از  مطالباتی  قبل  سنوات  از  شرکت 
مدارس دارد که تا این تاریخ هیچگونه وصویل از 

این بابت نداشته است.
شرکت با توجه به ساختار قدیمی دچار مشکالت 
ناشی از برگشت از فروش محصوالت و حجم زیاد 
ضایعات از طرف خریداران بوده که اثرات ضررو 

زیان آن در حسابها منعکس گردیده است.
در  بانکها  از  شده  اخذ  وامها  از  اعظمی  بخش 
سنوات گذشته بوده است و با توجه به عدم برگشت 
آن  مایل  هزینه های  اثرات  خریداران  از  مطالبات 
مسدودی  باعث  همچنني  و  بوده  باقی  در حسابها 

حسابهای بانکی شرکت گردیده است.
باعث  نقدینگی در سیستم مایل  برگشت  این عدم 
بحران در وضعیت تامني مواد و تعهدات شرکت و 

تعویق پرداختها شده است.
باعث  سنوات گذشته که  از  تعهدات  به  توجه  با 
این   4 بند  در  شده  ذکر  موارد  بر  عالوه  گردیده 
تعهدات برای شرکت بارحقوقی به همراه داشته و از 
این بابت انرژی فراوانی که می بایست صرف فرایند 
تولید بهبود روشهای آن باشد از دست رفته است. و 
در بخشی از موارد در زمان حیاتی تولید با توقیف 

مواد اولیه و بسته بندی مواجه شده است.
غذایی  مواد  فروش  فصل  بهرتین  اینکه  به  نظر 
شریینی و کیک در نیمه دوم سال می باشد، بعلت 
بندهای  در  که  مایل  ومشکالت  نقدینگی  عدم 
فوق ذکر گردیدو شرکت مجبور به عدم همکاری با 
پخش الربز نمود تا بتواند تعهدات خود را از محل 
مطالبات با پخش الربز پوشش دهد در همني راستا 
جهت ادامه فعالیت خود و جلوگریی از زیان ناشی 
از افزایش قیمتها شروع به خرید مواد اولیه با پیش 

پرداخت قیمت های سال 90 نموده است.
  در سال مورد گزارش بعلت حجم بدهیهای شرکت 
و  بیمه  مالیاتی،  امور  اداره  بستانکاران،  بانکها،  به 
شهرداری استان همدان از بابت مطالبات سنواتی که 
در حسابها درج گردیده است. فعالیت تولید، انرژی 
مدیریت و پرسنل را صرف خود نموده که امید است 

با همکاری مسوولني مربوطه استان بتوان بخشی از 
آنها را در مرور زمان حل نمود.

شناخت  با  جهانی  بازار  در  امیدواریم  نهایت  در 
روشن و درست توانایی ادامه کار از طریق صادرات 
غذایی  مواد  انجمن  صنفی  تالش  با  و  بهرت گردد 
تمهیدات،  از  ی  مجموعه  نظر گرفنت  در  با  کشور 
امکان خسارات و ضرر و زیانهای احتمایل ناشی از 
شرایط موجود را با فراهم آوردن فضای سالم رقابت 
و افزایش منطقی قیمت فروش ، به حداقل ممکن 

کاهش داد.
لذا هیات مدیره شرکت نیز به منظور ارتقاء و پیشرفت 
به  اقدام  از پیش تدوین شده  با سیاستهای  شرکت 

انجام اصالحاتی نموده است. 
تاریخچه

صورت  به   1341/05/02 تاریخ  در  کیوان  شرکت 
شماره  مجوز  با  و  تاسیس  خاص  سهامی  شرکت 
372/23/18100 وزارت صنایع در تهران شروع به کار 
نمود و در تاریخ 1344/11/21 تحت شماره 10436 
به  تهران  مالکیت صنعتی  و  شرکتها  ثبت  اداره  در 
ثبت رسیده است. در سال 1353 عملیات توسعه با 
احداث ساختمان کارخانه کیک و کامک در همدان 
شروع و با مجوز شماره 327075 مورخ 1354/04/10 
وزارت صنایع در تاریخ 1355/10/01 بهره برداری از 
آن آغاز گردید. در آبان 1370 احداث سالن تولید و 
نصب ماشني االت کورن فلکس شروع و در تاریخ 
1371/08/06 به بهره برداری رسیده است. همچنني 
شکالت  و  ویفر  تولید  واحدهای   1357 سال  در 
تخت و مایع راه اندازی و تولید آن در واحدهای 
جلسه  صورت  استناد  به  است.  شده  آغاز  همدان 
مورخ 1375/09/25 مجمع عمومی فوق العاده نوع 
و  تبدیل  عام  سهامی  به  خاص  سهامی  از  شرکت 
طبق نامه شماره 15771 مورخ 1375/12/29سازمان 
بورس و اوراق بهادار پذیرش سهام این شرکت در 
صورتجلسه مورخ 1375/11/29 هیات پذیرش، مورد 
تصویب قرار گرفت و سهام آن از تاریخ 1375/12/22 
در فهرست نرخهای بورس درج گردیده است. مرکز 
اصلی شرکت در تهران و کارخانه های آن تا اواخر 
سال 80 در تهران و همدان و در سال 81 با توجه به 

طرح انتقال کال در همدان واقع گردیده است.

رئیس هیات مدیره آقای بیژن اسمعیلی نماینده شرکت بنی الملل جهان تریاژه پارسیان )سهامی خاص(   
نایب رئیس هیات مدیره آقای عیسی اسحاقی نماینده شرکت بنی المللی گروه غذایی جهان ناز پاسارگاد )سهامی خاص( 

اعضاء هیات مدیره خانم مهناز عقبانی نماینده شرکت ساختمانی بنی المللی دنیای طراحان آریا )سهامی خاص(  
اعضاء هیات مدیره آقای سید محمود مدنی نماینده شرکت دنیای شیمی پلیمر )با مسئولیت محدود(  

مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای علی شیخ         

کیوان به نیم قرن رسید
تابستان در دفرت  ماه  میان  در  بود که  پیش  50 سال 
صنایع تهران نام کیوان نشست و حدود ده سال طول 
کشید که شهر ابوعلی سینا همني همدان خودمان نام 
دیگر کیوان را  با کیک و کامک به همدیگر چسباند. 
در چهره این صنعت پریی ندیدم، همه اش شادابی 
از انرژی که مرا به یاد حافظ شریین  بود و سرشار 

سخن انداخت
سحر که ره روی در سرزمینی  

همی گفت این معما با قرینی 
که ای صوفی شراب آن گه شود صاف  

که در شیشه به ماند اربعني

نام       سمت     

مهدی
خلج
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به روز مجمع ساالنه بوتان به پهنای صورت اشکم 
جاری بود برای همچو منی که خوب ارزشها را می 
شناسد و خدمت بوتان را با پوست و گوشت لمس 
کرده هم افتخار بود هم شوق دیدار و آنگاه که پری 
بوتان تکیه بر عصای دل کرد و گفت من نوکر این 
مردم هستم من خادم صنعت هستم به پسرم که در 
میلیونی حقوق می گرفت و خدمات  ماهیانه  ناسا 
علمی اش بر سازمان فضایی باور بود گفتم برگرد و 
به کشور و ملت ایران خدمت کن نوکری کن که این 
بهرت از آن است. پری بوتان گفت اگر صدایم بلندتر 
نیست سرطان امانم را بریده ویل امروز به شوق بودن 
در میان شما هستم او گفت و من گریستم به شوق 
در  منهم  او  را می شناسم همچون  درد  او.  داشنت 
سینه دردی دارم او خدمت کرد و از آشپزخانه محل 
سوسک و موش و شپش عود و منرب کاشت و گازی 
که می سوخت در آنروز که رجل برای صندیل سراز 
پا نمی شناختند او دانش نریو را بکار بست و گاز را 
به کپسول کشید و شاهدان گفتند به مدت پنج سال 
تا  به خانه می رفت و نصب گاز می کرد  رایگان 
عفریت دود را از خانه بریون کند و امروز به برکت او 
و خانواده محرتم و معظم خلیلی اگر بوتان را صنعت 
ملی بدانیم بحق است چون او آورده ای آورده که 

بقول فردوسی طوسی زدانش دل پری برنا بود. 
مجمع ساالنه بوتان به ریاست شاهني خلیلی برگزار 
شد و آنچه در پی می آید خالصه عملکرد ساالنه 

شرکتی است که باید بدان ملتی ببالد.   
تاریخچه شرکت:

تاریخ  در  عام(  )سهامی  بوتان  صنعتی  گروه 
ثبت  اداره  در   9466 شماره  با   1343/7/6
شرکت های تهران ثبت شد و در تاریخ 1346/1/22 
ابتدای سال 1381 محل  از  به بهره برداری رسید. 
شهرک  به  تهران  از  شوفاژ  و  آبگرمکن  کارخانه 
صنعتی کاوه واقع در شهرستان ساوه انتقال یافت. 
این انتقال به منظور ایجاد تحوالت اساسی در تولید 
محصوالت و همچنني استفاده از معافیت مالیاتی ده 
ساله موضوع ماده 138 قانون مالیات های مستقیم 

انجام گرفت.
در ادامه و به منظور تکمیل سبد محصوالت شرکت 
از معافیت مالیاتی ده ساله  و همچنني برخورداری 
در  دولت  محرتم  هیات  استانی  مصوبه  با  مطابق 
استان مرکزی، کارخانه رادیاتور بوتان در پایان سال 
1387 تکمیل و آماده راه اندازی گردید و تولید انبوه 

خود را از ابتدای سال 1388 آغاز نمود.
سهروردی  خیابان  تهران،  شرکت  قانونی  اقامتگاه 
محل  و   34 شماره  شرقی،  هویزه  خیابان  شمایل، 
صنعتی کاوه،  شهرک  ساوه،  شرکت،  کارخانجات 
خیابان 12 می باشد. شرکت در تاریخ 75/12/20 در 

بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و نام آن از 
تاریخ 1375/12/27 در تابلوی بورس درج گردید.

فعالیت های اصلی شرکت:
موضوع شرکت عبارت است از: 

خرید  و  واردات  تولید،  اصلی:  موضوعات  فلا- 
لوازم  لوازم گازسوز،  تاسیساتی،  انواع محصوالت 
خانگی، قطعات و مواد اولیه آنها، ساخت و بهره 
ایجاد،  تولید،  آالت  ماشني  و  دستگاه ها  برداری 
اجاره و اداره کارخانجات در داخل و یا خارج از 
کشور، توزیع و فروش و صادرات محصوالت فوق 
ب- موضوعات فرعی: تاسیس هر گونه شرکت با 
یا بدون مشارکت اشخاص داخلی و یا خارجی و 
خرید کارخانجات و سهام شرکت های موجود و یا 
در حال ایجاد و مبادرت به فعالیت هایی که به طور 
مستقیم و یا غریمستقیم برای مقاصد فوق یا تسهیل 

اجرای آن الزم یا مفید باشد.
پیام هیات مدیره:

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

ترین  پرچالش  و  ترین  سخت  از  یکی   1390 سال 
سالهای صنعت و بخصوص صنعت لوازم تاسیساتی 

بود که به اهم آنها اشاره می گردد:
آزاد  ارز  نرخ  و  مرجع  ارز  نرخ  ارز:  نرخ  افزایش 
به  سال  ابتدای  با  مقایسه  در   1390 سال  پایان  در 
قابل  افزایش  داشت.  افزایش  و %72  ترتیب %18 
تنها بطور مستقیم موجب صعود  نه  ارز  توجه نرخ 
بلکه  وارداتی گردید،  قطعات  و  اولیه  مواد  بهای 
بطور غریمستقیم بهای مواد اولیه و اقالم قابل تامني 
داخلی را نیز تحت تاثری قرار داد. بعنوان مثال، بهای 
فلزات مهم به دلیل تغیری مبنای محاسبه از ارز مرجع 
به میانگني ارز آزاد و ارز مرجع و در برخی موارد بر 
مبنای ارز آزاد، قیمت گذاری گردید و از این بابت 

افزایش قابل توجهی را تجربه کرد.
نتیجتا تولید کنندگان تحت تاثری اثرات افزایش نرخ 
ارز با رشد قابل مالحظه بهای نهاده های تولیدی 
خود روبرو شدند که برخی از آنها بدلیل عدم امکان 
افزایش نرخ فروش محصوالت خود، عمال امکان 
های  چالش  با  یا  و  دادند  از دست  را  بقاء  ادامه 

جدی برای ادامه حیات خود روبرو شدند.
ادامه و تشدید تحریم های بني المللی بانکی بر علیه 
ایران: با تشدید تحریم های بني المللی بانکی برعلیه 
بسیاری  نیاز  مورد  اقالم  و  اولیه  مواد  ایران، خرید 
از صنایع با چالش جدی مواجه شد و در بسیاری 
اینکه  به  با توجه  از موارد عمال غریممکن گردید. 
تحریم های بانکی یادشده عمدتا از طرف آمریکا 
تولید  بود،  یافته  شدت  و  اعمال  اروپا  اتحادیه  و 
کنندگان برای خرید مواد اولیه خود به ناچار به سایر 

کشورها مثال کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه، 
هندوستان و چني روی آورده و توانستند برخی از 
اقالم مورد نیاز خود را از طریق این کشورها حتی 
اجرای  ادامه  نمایند. در  تامني  متفاوت  با  کیفیت 
تحریم ها، کشورهای یاد شده نیز بدلیل فشار آمریکا 
و اتحادیه اروپا، انجام معامالت بانکی خود با ایران 
را به مرور محدود تر و در برخی موارد کامال قطع 
کردند. اعمال فشارهای یاد شده، موجب کندی و 
غریممکن شدن مبادالت ارزی توسط بانک مرکزی 
تولید  توانایی  عدم  به  منجر  نتیجتا  بانکهاعامل  و 
کنندگان در ایفای تعهداتشان گردید و از این بابت 

آنها را با تهدیدهای جدی مواجه ساخت.
ارزی  منابع  پریو کمبود  مرجع:  ارز  بندی  سهمیه 
واعمال تحریم های بني المللی بانکی بر علیه ایران، 
به  مبادرت  پایانی سال،  ماههای  در  بانک مرکزی 
نرخ  به  ارز  اعمال سیاستهای کنرتیل در تخصیص 
مرجع نمود. مطابق تقسیم بندی انجام شده، اولویت 
و  ضروری  و  حساس  اساسی،  به کاالهای  اول 
اولویت دوم به مواد اولیه تولید و مواد واسطه ای 
تعلق گرفت و در نهایت بقیه کاالهای غریضروری 
انجام  بندی  اولویت  شدند.  محروم  مرجع  ارز  از 
شده بسیاری از صنایعی را که تولیدات آنها در زمره 
کاالهای غریضروری طبقه بندی می شد، با چالش 
جدی مواجه ساخت. مضافا اینکه علریغم نیت خری 
بهینه  تخصیص  شک  بدون  تصمیم گریندگان که 
منابع ارزی بود. در عمل بدلیل عدم تعریف فرایند 
مناسب، شفاف و اثربخش ، بسیاری از صنایع در پیچ 
و خم مسری ثبت سفارش بالتکلیف ماندند و برخی 
نیز که موفق به ثبت سفارش برمبنای ارز مرجع شده 
بودند، در صف طوالنی بانکها برای برخورداری از 
این مزیت منتظر مانده و نتیجه ای نگرفتند . عالوه 
بر این اکثریت بانکهای عامل از منابع ارزی کافی 
برای پاسخگویی به تقاضای موجود برخوردار بودند 

و بناچار دست رد به سینه تولیدکنندگان زدند.
انجام  به  مجبور  صنایع  از  بسیاری  ترتیب  بدین 
تعهدات خود با نرخ ارز آزاد و تحمل هزینه %56 
بیش از ارز مرجع شدند و این هزینه نیز بار سنگني 

دیگری در سال 1390 بر دوش تولیدکنندگان بود.

بوتان را صنعت ملی بدانیم
حق اوست

 خسرو
 امریحسینی
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مجمع عمومی عادی ساالنه بانک دی در مورخه 
1391/04/31 در محل سالن تالش در وزارت کار و 

امور اجتماعی برگزار گردید.
دراین مجمع که 80/97 درصد از سهامداران بانک 
و  مزچی  آقای  با  مجمع  ریاست  داشتند  حضور 
نبیئی و خانم غنی و منشی مجمع  ناظرین جنابان 
مدیره  هیات  قرائت گزارش  با  بود  رحمتی  آقای 
و  فرهیخته  مدیرعامل  جمایل  جعفر  دکرت  توسط 
خالق بانک که گزارش مفصل و مبسوطی بود و 
ارائه بسیاری از جزئیات مربوط به فعالیت بانک در 
سال گذشته و نیل به تعهد دستورات مجمع سال قبل 
و همچنني ارائه برنامه های آتی بانک برای رسیدن 
بانک های خصوصی  معتربترین  از  مقام یکی  در 
مردانی  حضور  یافت.  ادامه  مجمع  نشست  کشور 
خوش نام چون دکرت جمایل ، مهندس بذری، دکرت 
افقی  دهنده  نشان   ... و  رحمتی  مهندس   ، طالبی 

روشن برای بانک دی می باشد.
قانونی شرکت  بازرس  و  از گزارش حسابرس  پس 
و تصویب صورتهای مایل و تقدیر و تشکر مجمع 
و  قوی  مدیریتی  تیم  زحمات  و  تالشها  از  نشینان 
با  مجمع  بانک،  زحمتکش  و کارکنان  شهامت  با 
تصویب سود 170 ریال و تعیني روزنامه کثریاالنتشار 
خود  بکار  قانونی  حسابرس  و  بازرس  انتخاب  و 
دکرت  گرانقدر  زحمات  از  بدینوسیله  داد.  پایان 
محسنی و بچه های خوب روابط عمومی که ما را 
در تهیه این گزارش یاری رساندند کمال قدردانی و 

تشکر را دارا می باشیم.

بانکداری جهانی و اقتصاد ایران در سال 1391
هفت روند بانکداری جهانی در سال 1391

در سال 1391، بحران مایل که از سال های 2007 و 
2008 پهنه جهان را درنوردیده بود ، به رغم امیدهای 
اولیه، ابعاد جدیدی پیدا کرد و با بروز بحران بدهی 
در دولت های اروپایی، به ویژه در یونان، اسپانیا و 
ایتالیا، حوزه یورو به شدت تضعیف شد. تضعیف 
حوزه یورو، بسیاری از کشورهای بدهکار را ناگزیر 
تا  نمود  اقتصادی  ریاضت  های  برنامه  اجرای  از 
تجدید  امکان  عمومی  بخش  مخارج  با کاهش 
حیات بخش مایل اقتصاد فراهم شود. با این حال، 

اجرای این برنامه ها پی آمدهای بسیاری بر زندگی 
این کشورها گذاشت.  در  اجتماعی  و  اقتصادی 
از سویی ، شاهد اختالف نظر در کشورهای حوزه 
یورو در این زمینه، شکاف و بحران های سیاسی در 
اتحادیه بوده ایم و از سوی دیگر فعاالن بازارهای 
را  یورو  تحوالت حوزه  نگرانی  با  اقتصاد جهانی 
های  نشیب  فراز  این تحوالت  و  دنبال می کردند 
بسیاری در بخش مایل به ویژه بورس های اوراق 

بهادار پدید آورد.
براساس  جهانی  اقتصاد  رشد  نرخ   ،2011 سال  در 
برآورد صندوق بني المللی پول، 2/7 درصد بود. این 
در حایل است که در سال قبل این نرخ در سطح 
نیست  تردیدی   ، بنابراین  داشت.  قرار  درصد   4/1
می  سر  به  رکودی  شرایط  در  جهانی  اقتصاد  که 
اقتصادهای نوظهوری مانند  برد. کاهش نرخ رشد 
چني، هند، برزیل، آفریقای جنوبی و .... انتظار بهبود 
وضعیت اقتصاد جهانی و خروج از رکودی که در 
پی بحران 2008 اقتصاد جهان را گرفتار خود کرده 
بود با نومیدی روبه رو ساخته است. اکنون نگاه ها 
نسبت به آینده اقتصاد جهانی توام با عدم اطمینان و 
ریسک فزاینده ای است که در پهنه جهانی خود را 
نمایان ساخته است. بازارهای مایل نیز متاثر از رکود 
به رغم کمک های هنگفت دولت ها،  اقتصادی، 
کماکان با مشکالت بسیاری دست به گریبان بودند 
بانکداری  در صنعت  طور خاص  به  رو  این  از  و 
جهانی شاهد فرایند کند فعالیت ها و نیز رشد اندک 

بودیم.
به طور کلی ، در سال گذشته، هفت روند در نظام 

بانکی جهانی رخ داده است:
اعتبار  کم  های  وام  از  ناشی  بحران  از  بعد 
های گذشته،  سال  در   –  subprime loans
بانک ها در جست و جوی منابع جدید درآمدی 
برآمدند. از این رو، به منظور حفظ روند سودآوری 
به آرامی شاهد افزایش حق الزحمه خدمات بانکی 
المللی  از بانک های بني  از جمله بسیاری  بودیم. 
برای خدماتی در زمینه حساب جاری، یا خدماتی که 
پیش تر رایگان بود، حق الزحمه هایی مطالبه کردند.

خدمت  ها  بانک  از  بسیاری  باال،  درچارچوب 
رسانی در زمینه ی کارت های بدهی را به منظور 

کاهش هزینه ها، محدودتر ساختند و این کارت ها 
را در اختیار گروه محدودتری از مشرتیان قرار دادند 
یا برای برخی واحدهای کوچک خرده فروشی  و 

خدمات خود را محدودتر ساختند.
شمار شعب بانکی شاخصی از گسرته ی جغرافیایی 
به  توجه  با  اکنون  اما  است.  بانک  بازار  نفوذ  و 
گسرتش بانکداری الکرتونیکی و هزینه های سنگني 
های  بانک  از  برخی  ها،  بانک  شعب  باالسری 
بزرگ جهانی سیاست کاهش تعداد شعب را دنبال 
کردند و به نظر می رسد که این روند کماکان ادامه 

پیدا کند.
بانکداری با استفاده از تلفن همراه، صرفا در نیمه 
نخست سال 2011 شاهد رشدی 45 درصدی بود. 
خدمات  از  استفاده کنندگان  شمار   ، حال  این  با 
بانکی با استفاده از تلفن همراه، کماکان در مقایسه 
با دارندگان تلفن همراه بسیار ناچیز است. با افزایش 
بانک  تلفن همراه،  از طریق  بانکی  شمار مشرتیان 
ها برنامه های کاربردی پیش تری برای استفاده در 
دستگاه های تلفن همراه طراحی کرده اند که به نوبه 
خود استفاده از بانکداری با استفاده از تلفن همراه 

را گسرتش می دهد. 
معرفی و تاریخچه بانک

سومني  حال گذراندن  در  اکنون  هم  دی  بانک 
سال فعالیت خود می باشد . این بانک، براساس 
و  ها  بخشنامه  و  جاری کشور  مقررات  و  قوانني 
دستورالعمل های بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران، اساسنامه مصوب شورای پول و اعتبار بانک 
و همچنني مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره 

اداره می گردد. 

رئیس هیات مدیره علی اکرب عرب مازار   شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر )سهامی خاص( 
نایب رئیس هیات مدیره حسنی عبدی هنجنی   شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر)سهامی عام( 

عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل داریوش بذری   سازمان اقتصادی کوثر      
عضو هیات مدیره محمد علی مورج    عمران و ساختمان ایت مهر ایثار)سهامی خاص( 

عضو هیات مدیره و مدیرعامل جعفر جمایل   سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر )سهامی عام( 

بانک دی از برترین بانک های خصوصی کشور
دکتر جعفری با بانک دی خوش درخشید

نام    سمت  نماینده     

مهدی
خلج
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سمت نام     نماینده    

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت کربن ایران در 
مورخه 91/4/28 در هتل سیمرغ تهران برگزار گردید.

در این مجمع بیش از 80/46 درصد از سهامداران 
مجمع که  این  در  بودند.  حاضر  آن  در  شرکت 
ریاست آن با اقای محمدیان پور و ناظرین جنابان 
بود گزارش  پور  شعبان  آقای  و  پورمحمدی  آقای 
هیات مدیره توسط مهندس وفائی منشی مجمع که 
مدیرعاملی شرکت را دارا می باشند قرائت گردید. 

شرکت  مدبر  مدیریت  اشنایی  از  نشان  گزارش که 
مهندس  می باشد.  صحیح  مدیریت  چهارچوب  با 
وفائی از آن جمله مدیران کاردان و کاربلدی است 
که حضور او در این صنعت نوید روزهای روشن و 

بسیار خوبی را برای شرکت کربن می دهد. 
در نهایت مجمع با تصویب صورتهای مایل و تقدیر 
و تشکر از زحمات مدیریت و کارکنان شرکت به کار 
خلج  آقایان  زحمات  از  بدینوسیله  داد.  پایان  خود 
و مهندس عقلی که ما را در تهیه این گزارش یاری 

رساندند کمال قدردانی و تشکر را دارا می باشیم.
مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت:

عملکرد  از  متاثر  ایران  در  بالک  صنعت کربن 
شرکت  یعنی  صنعتی  دوده  تولید کننده  شرکت  سه 
و شرکت  پارس  دوده صنعتی  ایران، شرکت  کربن 
داخلی  تایرسازان  آن  سهامداران  عمده  سیمرغ که 
در سالهای گذشته شرکت کربن  است.  باشند،  می 
بود  صنعت  این  در  داخلی  تولید کننده  تنها  ایران 
اختیار داشت.  در  را  بازار داخلی  تمامی سهم  که 
به واسطه ورود شرکت دوده صنعتی پارس در سال 
1374 با 15000 تن ظرفیت تولید و افزایش ظرفیت 
به 30000 تن در سال 1385 و ورود شرکت سیمرغ 
در  حضور  برای  توانایی  عدم  و  تولید  عرصه  به 
بازارهای صادراتی به واسطه تحریم های بني المللی 
، سهم بازار این شرکت و بالطبع سهم تولید آن دچار 
کاهش شده است. با توجه به افزایش شدید نرخ 
مواد اولیه نسبت به سالهای گذشته در برابر نرخ کم 
افزایش قیمت فروش، هر ساله شاهد کاهش میزان 
حاشیه سود در صنعت هستیم. کاهش در میزان تولید 
و در نهایت کاهش در میزان فروش باعث کاهش 
خالص  سود  نهایت  در  و  عملیاتی  سود  شدید 
شرکت میگردد.تغیری در تکنولوژی که باعث افزایش 
راندمان تولید وکاهش قیمت تمام شده می شود از 
جمله راههایی است که باعث افزایش سودآوری در 

صنعت میگردد.

مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت 
رقابتی آن :

شرکت  ترین  قدیمی  عنوان  به  ایران  شرکت کربن 
داشنت  با  ساله  همه  صنعتی،  دوده  تولیدکننده 
بیشرتین سهم از تولید و فروش در بازار داخلی با 
اهمیت ترین شرکت تولید کننده می باشد. لکن در 
افتتاح کارخانه تولید دوده  با  سالهای 86 ایل 88 
شرکت  دوم  فاز  از  برداری  وبهره  سیمرغ  صنعتی 
دوده صنعتی پارس از طرفی و کاهش ظرفیت تولید 
کارخانه های تایرسازی از سوی دیگر، میزان تولید 
و فروش شرکت کربن ایران به نسبت سالهای گذشته 
کاهش چشمگریی داشته است.علریغم این وضعیت 
در سال 1390 نیز شرکت کربن ایران دارای بیشرتین 
سهم از تولید و فروش داخلی می باشد. بنابراین، 
شرکت کربن ایران در این صنعت، در داخل کشور 
رتبه یک را از لحاظ تولید و فروش در اختیار دارد. 
در بازارهای جهانی نیز به واسطه صادرات به بیش 
از 15 کشور در سه قاره دنیا، شرکت کربن ایران برند 
کامال شناخته شده ای است و توان بالقوه ای برای 

حضور در بازارهای جهانی دارد.
مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به 

اهداف تعینی شده و دستاوردهای مهم :
اجرای برنامه طرح ریزی پروژه جابجایی کارخانه

نگه داشنت ضریب مصرف  پایني  تالش در جهت 
روغن

ISO 9001/2008 اخذ استاندارد
 ISO 14001/2004 اخذ استاندارد

اخذ گواهینامه نظام مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی 
 18001ISO/2007

آزمایشگاه  صالحیت  تایید  نظام  اخذ گواهینامه 
ISO 17025/2005

دریافت لوح تقدیر مسئول کنرتل کیفی نمونه استان 
از اداره کل استاندارد استان خوزستان

دریافت لوح تقدیر کمیته برتر حفاظت فنی وبهداشت 
کار استان از اداره کار استان خوزستان

تمدید پروانه استاندارد تشویقی محصول از اداره کل 
استاندارد استان خوزستان

دریافت تندیس صادرکننده نمونه کشور در سال90
دریافت تندیس صادر کننده نمونه استان خوزستان 

در سال 90
برنامه ها وچشم انداز وضعیت شرکت برای سال مایل آتی:

اجرای پروژه جابجایی کارخانه

تولید به میزان 30000 تن محصول مطابق استاندارد 
ASTM

صادرات محصول به میزان 5000 تن در سال 1391
محصوالت  برای  اجباری  استانداردهای  دریافت 

شرکت از موسسه استاندارد
استقرار سیستم های فرآیندی به جهت افزایش بهره وری
تمرکز بر توسعه منابع انسانی شایسته به عنوان ابزار 

اصلی پیشربد شرکت
ریسک های عمده شرکت :

اثرات  آتی  سال  در  شرکت  ریسک  مهمرتین 
نفتی،  مشتقات  قیمت  افزایش  ناشی از  ناشناخته 
با  متناسب  فروش،  قیمتهای  از افزایش  جلوگریی 
بازارها  در  ثبات  و عدم  اولیه  مواد  قیمت  افزایش 
به واسطه بحران های مایل است.اجرای مرحله دوم 
طرح هدفمند کردن یارانه ها واثرات ناشی از تحریم 
علیه ایران نیز از دیگر ریسکهای اثرگذار بر وضعیت 

شرکت می باشد. 
تاریخچه:

تامني  منظور  به   1351 سال  در  ایران  شرکت کربن 
با  و الستیک  تایر  نیاز صنعت  مورد  کربن بالک 
مشارکت صاحب نام ترین تولید کننده کربن پالک 
جهان، شرکت کابوت آمریکا با ظرفیت سالیانه 16000 
تن آغاز به کار نمود ودر سال 1373 با احداث واحد 
جدید ظرفیت اسمی خود را به 36000 تن افزایش 

داد.
شرکت کربن در سال 1374 به شرکت سهامی عام 
صنایع  سرمایه گذاری  شرکتهای  وبه گروه  تبدیل 
پرتوشیمی پیوست و در حال حاضر یکی از شرکتهای 

فعال در بازار بورس اوراق بهادار کشور می باشد.
انواع محصوالت تولیدی:

 )Grade( کربن ایران در ابتدا با تولید چهار نوع
کربن بالک آغاز به کار نمود وتاکنون با توجه به 
نیاز بازار موفق به تولید دوازده نوع کربن شده است.

رئیس هیأت مدیره شرکت دوده صنعتی پارس     آقای احمد رضا خطیبی  
نایب رئیس هیأت مدیره  شرکت سرمایه گذاری هامون کیش        آقای محمد جواد خوشنویس انصاری 

عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی    آقای پژمان شعبان پورفرد   
عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی   آقای حنیف عاشق ایرانپور  

عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صنایع پرتوشیمی         آقای حسن وفایی    

کربن ایران، 
پیشرو در منطقه، 

نقش آفرین در جهان

نماینده      سمت نام     

مهدی
خلج
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مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنایع نفت و 
گاز در سال 1390:

ایران  علی رغم تداوم رکود جهانی، تاثریات آن در 
داشته  ظهور  و  بروز  نفتی، کمرت  پشتوانه  واسطه  به 
پروژه ها  مناسب،  قیمت  با  نفت  فروش  یمن  به  و 
تغیریات و  نفتی پیگریی شده است.  و طرح های 
جابجائیهای صورت گرفته در سطوح کالن صنعت 
با تاخری مواجه  از پروژه ها را  نفت عمال بسیاری 
های  هزینه  افزایش  باعث  آن  طبع  به  ساخته که 
با  را  پیمانکاران  و  ها  و شرکت  تمام شده گردیده 
بحران های شدید نقدینگی روبرو نموده و موضوع 
تحریم، حضور شرکت های نفتی و فاینانس پروژه ها 
و مراودات بانکی را دچار مخاطراتی کرده است. 
بر  ایشان  لیکن رویکرد وزیر جدید نفت و تمرکز  
پروژه های پارس جنوبی و میدانهای مشرتک و تایید 
توسط  ها  پروژه  و  ها  اجرای طرح  بر  مبنی  ایشان 
شرکت های ایرانی از یک طرف و روی آوری به 
داخلی  مایل  موسسات  و  ها  بانک  از  منابع  تامني 
، فضای کسب و کار را در زمینه فوق در سال 1391 
متاسفانه  ویل  مناسب کرده  حدودی  تا   1390  –
به  منابع  تامني  سازمانهای  از  بانکها  شدن  تبدیل 
شرکت های رقیب در زمینه نفت و گاز، عارضه ای 
را بوجود آورده که نه تنها کارکرد اصلی آنان لطمه 
خواهد خورد بلکه در زمینه اجرای پروژه ها نیز قطعا 
بدلیل عدم تخصص، سازگاری ساختاری و ... موفق 
نخواهد شد. در این زمینه اکثر پروژه ها به شرکتهای 
شبه دولتی که امکانات تامني منابع را داشته باشند 
واگذار گردیده که البته این رویکرد نیاز به بازبینی و 
بررسی دقیقی دارد که اثرات آن بر سایر شرکتهای 

پیمانکاری نیز بایستی مورد ارزیابی قرار گرید.

مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنایع نفت و گاز 
و وضعیت رقابتی آن در سال 1390:

گروه شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت در زمینه 
فعال  و گاز  نفت  به صنعت  ارائه خدمات  و  تولید 
بوده و در برخی موارد جایگاه ویژه ای کسب نموده 
است. به عنوان مثال در خصوص تولید رگوالتور 
و کنتور گاز شهری حدود 40 درصد بازار، سوخت 
رسانی به هواپیماها 30 درصد بازار، در زمینه حفاری 
چاه های نفت و گاز در بخش خصوصی حدود 20 
درصد بازار، در زمینه خدمات حفاری چاه ها در 

بخش خصوصی بعنوان برترین شرکت 35 درصد 
بوده و در تولید مواد شیمیایی در پاره ای از موارد به 
صورت تولیدی انحصاری جمعا 30 درصد بازار را 
در اختیار داشته است.در زمینه سوآپ گاز طبیعی نیز 

بعنوان اولني شرکت در این زمینه فعال بوده است. 
بیان اسرتاتژی شرکت:

حضور شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت در پروژه 
های نفت و گاز باالخص صنایع باالدستی بعنوان 
چند  به  منجر  اصلی شرکت که  فعالیتهای  از  یکی 
تفاهم نامه با شرکت ملی نفت و نهائی شدن قرارداد 
سواپ گاز گردیده است. در جهت سیاست های کلی 
شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت مبنی بر گسرتش 
فعالیت در زمینه فعالیت های نفتی و گسرتش صنایع 
تولید  افزایش  جهت  قرارداد  عقد  نفت  باالدستی 
قاره  فالت  نفت  شرکت  با   Mature Field در 
و از طرفی خروج از سرمایه گذاری های غریمرتبط 
با این رویکرد، اسرتاتژی شرکت توسعه پروژه های 
موجود شامل ترمینال نفتی، حضور در زمینه اجاره 
و ساخت مخازن نفت خام در کشور چني، توسعه 
ناوگان حفاری و خدمات مربوطه، افزایش سوخت 
رسانی در سایر فرودگاه ها، فعالیت در کشور سودان 
در زمینه های نفت و گاز و انجام معامالت فرآورده 

های نفت و گاز خواهد بود.

بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت در 
سال مایل آتی:

در  نفت  صنعت  سرمایه گذاری  شرکت  حضور   *
باالدستی  باالخص صنایع  و گاز  نفت  پروژه های 
شتاب بیشرتی یافته که منجر به چند تفاهم نامه با 
شرکت ملی نفت و در زمینه افزایش تولید از میدانها 
شرکت  یک  شراکت  و  همکاری  با   Mature
خارجی با شرکت نفت فالت قاره در حال نهایی 
شدن می باشد. یک میدان نفتی در دریا مشخص و 
اطالعات فنی آن دریافت گردیده است. در جهت 
صنعت  سرمایه گذاری  شرکت  های کلی  سیاست 
نفت مبنی بر گسرتش فعالیت در زمینه فعالیت های 
از طرفی  نفتی و گسرتش صنایع باالدستی نفت و 
این  با  غریمرتبط  های  سرمایه گذاری  از  خروج 
اسرتاتژی، برنامه های اتی هیات مدیره در سال 1391 

به شرح زیر می باشد:
و  نفت خام  ترمینال ذخریه سازی  پروژه  اجرای   *

ساخت  اجرای  عملیات  قشم،  در  میعانات گازی 
ترمینال با استفاده از منابع حاصل از افزایش سرمایه 

و فاینانس و مشارکت 
*حضور در کشور چني در زمینه مخازن نفت خام، 
موافقتهای اولیه صورت گرفته است و امید است در 

سال 91 عملیاتی و اجرایی گردد.
موافقت  دریایی که  دکل  یک  اجاره  و  خرید   *
نامه های فاینانس و اجاره و خرید آن نهایی گردیده 

است.
*افزایش حجم سوخت رسانی از طریق حضور در 
صرفه  با  اقتصادی  منظر  از  فرودگاههایی که  سایر 

می باشند.
نظام در خصوص حذف  به سیاست های  توجه  با 
اوج  شرکت  برای  مناسبی  بسیار  فرصت  یارانه ها 
فراهم شده که خدمات خود را به سایر فرودگاه های 
تعداد  منظور  همني  به  دهد.  نیز گسرتش  کشور 
عدد   11 به   91 سال  در  سوخت گریی  واحدهای 

خواهد رسید.
* با عنایت به تجربه این شرکت در خرید و فروش 
فرآورده های نفتی که از سال 1378 با سوآپ بیش 
با توجه به  از 250 هزار تن گازوئیل اغاز گردید، و 
نیاز روزافزون کشورهای عراق، افغانستان، ارمنستان 
و گاز  نفت  های  فرآورده  سوآپ  امکان  و  ترکیه  و 
و گاز  نفت  فرآورده های  تجارت  پیش بینی می شود 

گسرتش یابد .
نظر به امضاء تفاهم نامه و همکاری در کشور سودان 
در دو زمینه احداث خط لوله فرآورده های نفتی که 
30% توسط طرف سودانی و 70% توسط ما فاینانس 
ما  به   EPCF احداث خط بصورت خواهد شد 

واگذار خواهد شد. 
سرمایه گذاری  شرکت  مرکزی  ساختمان  اتمام   *
صنعت نفت که از نظر تولید برق و همچنني بهینه 
نمونه  ساختمان  عنوان  به  انرژی  استفاده  نمودن 
زیرنظر سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور 

در حال ساخت می باشد.
* سواپ گاز طبیعی که برای اولني بار در ایران انجام 
می شود از نظر اقتصادی و روابط منطقه ای بسیار 
با اهمیت می باشد. این سواپ ضمن سود آوری 
مناسب فضای بسیار مناسبی نیز برای حضور ما در 

بازار گاز منطقه ایجاد خواهد کرد.

شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت 
خوش به مجمع آمد سخن از نفت است از طالی سیاه. سوار بر اقیانوس 

پیماها در دل ابهای نیلگون تا برسد به درب خانه 
های مردم ، از دل جنگل آمازون تا کویر لوت، از 
اتیوپی.  نشینان  زاغه  تا  نیویورک  اسمانخراشهای 
گویند عامل نریوست از فسیل میلیونها سال قبل تهیه 
شده و اگر قطره اش را به حلق مرده بریزی جان 
گرید و به لطف اوست که شکارچیان سوسمار بر 
اند.  بالگرد مریاث نشسته و برج شیشه ای ساخته 
را که  پارسی  سخن  شریین  شاعر  خدارحمت کند 

می فرمود : زشری شرت و خوردن سوسمار.... 
بگذریم سخن از نفت است شرکتی به نام سرمایه 
گذاری نفت که در سال مایل 90 خوش به مجمع آمد.

یاسینی  جناب  مجمعی  ریاست  با  ساالنه  مجمع 
بزرگ مرد سرد و گرم چشیده و دو ناظر سرکار خانم 
یارمحمدی و جناب خاکی با دبریی جناب قاسم 
زاده در حضور 62/12 درصد سهام دار برگزار شد. 
مجمع با تصویب صورتهای مایل و تقدیر و تشکر از 
مدیرعامل فرهیخته و کاردان با طنني صلوات پی در 

پی بکار خود پایان داد.

صدیقه
سرخوش لر
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رئیس هیات مدیره – غریموظف مسعود اژیه    شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر)سهامی خاص( 
نایب رئیس هیات مدیره- غریموظف حجت اله صحرادی   شرکت توسعه صنایع بهشهر )سهامی عام(   

عضو هیات مدیره- غریموظف حمیدرضا فتاحی گسیلی     شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران )سهامی عام( 
عضو هیات مدیره- غریموظف شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران )سهامی عام(  سریوس شیخ زاده  

مدیرعامل و عضو هیات مدیره- موظف دکرت علریضا شریفی   شرکت بهپخش )سهامی عام(    

نام    سمت  نماینده      

کلیات و تاریخچه شرکت
تاریخ  در  )سهامی خاص(  بهپاک  شرکت صنعتی 
1347/6/14تحت شماره 84 در اداره ثبت شرکتهای 
تهران  به  متعاقبا  رسید که  ثبت  به  بهشهر  شهرستان 
منتقل شد. تحت شماره 13190در اداره ثبت شرکتها و 
مالکیتهای صنعتی تهران به ثبت رسید و طبق تصمیم 
به   1373/12/21 مورخ  فوق العاده  عمومی  مجمع 

سهامی عام تبدیل شد.

موضوع فعالیت شرکت:
فعالیت شرکت به استناد ماده 2 اساسنامه عبارتست 
از تاسیس کارخانجات پنبه پاک کنی، روغنکشی و 
پروتئني گیاهی و کارخانجات دیگر وهمچنني کارهای 
تولیدی و بازرگانی، سرمایه گذاری، صادرات، واردات 
و انجام هرنوع عملیات و معامالت که به صورت 
مستقیم یا غریمستقیم مرتبط با موضوع شرکت باشد.

از تجدید  از محل مازاد ناشی  افزایش سرمایه 
ارزیابی دارائی های ثابت

شرکت صنعتی بهپاک به دنبال زیان دهی شدید از 
سال 1381 دچار مشکالت عدیده ای در ارتباط با 
بورس  سازمان  و  بانکها  جمله  از  ذینفع  اشخاص 
اوراق بهادارگردید که با تالش مدیران شرکت طی 
به  مشکالت  این  از  سعی شد که  چندسال گذشته 
نحوی عبورشده و عملیات تولیدی شرکت متوقف 
صنعتی  شرکت  که  است  ذکر  به  الزم  نگردد. 
بهپاک خود عملیات تولیدی ندارد ویل خرید دانه 
مجموعه )شرکت های  زیر  دوشرکت  عملیات  برای 
روغنکشی و پروتئني بهپاک( توسط بهپاک انجام 
می شود. در پی مشکالتی که پس از خروج شرکت 
از بورس به دلیل زیان انباشته برای سهامداران پیش 
برای  عمده  سهامداران  هماهنگی  با  شرکت  آمد 
حل مشکل  به راه های مختلفی متوسل شد که از 
جمله آنها فروش مقداری از سهام شرکت در بانک 
اقتصاد نوین بود که با ورود نقدینگی حاصل از آن 
و اعمال تدابریی خاص، بخشی از مشکالت حل و 

در کنار برنامه های خاصی که به اجرا درآمد، در سال 
89 منجر به سود 270 میلیارد ریایل شرکت گردید 
که زیان انباشته را به میزان قابل مالحظه ای کاهش 
داد. در سال 1390 هیات مدیره شرکت با استفاده از 
امکانی که آئني نامه اجرایی جزء ب بند 78 قانون 
با  آورد تصمیم گرفت که  بودجه سال مزبور فراهم 
تجدید ارزیابی زمني های شرکت نسبت به خروج 
و در  اقدام کند  قانون تجارت  ماده 141  از شمول 
مزبور که  قانون  نامه  ائني  مفاد  علریغم  راستا  این 
هیچ محدودیتی در انتخاب کارشناس برای ارزیابی 
دارایی های ثابت قائل نشده بود، پس از استعالم 
از دادستانی شهرستان بهشهر )به دلیل عدم وجود 
کانون کارشناسان رسمی( جهت معرفی کارشناس 
رسمی و نیز پس از اخذ مجوز و تائید کارشناس از 
مجمع فوق العاده صاحبان سهام اقدام به ارزیابی 
زمني های شرکت نمود و مدارک و مستندات مورد 
لزوم به انضمام گزارشات کارشناس در اواخر اسفند 
تهران  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  به   90 ماه 
تهران  بهادار  اوراق  و  بورس  شد.سازمان  ارسال 
در مورخ 91/3/1 طی نامه شماره 121/179567 به 
شرکت اعالم نمود با عنایت به اینکه ارزیابی های 
انجام شده توسط هیات کارشناسان رسمی معرفی 
دادگسرتی  رسمی  از سوی کانون کارشناسان  شده 
یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکالء و کارشناسان 
سرمایه  افزایش  است،  نگرفته  قضائیه صورت  قوه 
ثابت  دارائی  ارزیابی  تجدید  محل  از  شرکت  آن 
)تجدید ارزیابی زمني( مورد تائید این سازمان نمی 
باشد که پس از پیگریی و اعرتاض شرکت و اشاره به 
مفاد آئني نامه اجرایی ابالغ شده مجددا طی نامه 
شرکت  به   1391/3/16 مورخ   120/181414 شماره 
تاکید کردند بازگشت به نامه شماره 48/9170619-

21 مورخ 91/3/7 آن شرکت مبنی بر صدور مجوز 
و  ارزیابی  تجدید  مازاد  محل  از  سرمایه  افزایش 
این   91/3/1 مورخ   121/179567 شماره  نامه  پریو 
اداره، به اطالع می رساند براساس مصوبه هیات 
مدیره سازمان، ارزیابی دارایی ها می بایست توسط 

سوی  از  شده  معرفی  رسمی  کارشناسان  هیات 
امور  مرکز  یا  دادگسرتی  رسمی  کانون کارشناسان 
قضائیه  قوه  و کارشناسان  وکالء  حقوقی،  مشاوران 
صورت پذیرد. باعنایت به اینکه ارزیابی دارایی ها 
در شرکت صنعتی بهپاک )سهامی عام( فاقد ویژگی 
مزبور بوده، ازاین رو افزایش سرمایه شرکت از محل 
تجدید ارزیابی دارائی ثابت )تجدید ارزیابی زمني( 
مورد تائید این سازمان نمی باشد. با عنایت به مراتب 
با توجه به اظهارنظر سازمان بورس  عنوان شده و 
ارزیابی  تجدید  اینکه  بر  تاکید  و  بهادار  اوراق  و 
زمني های شرکت می بایست توسط هیات کارشناسان 
رسمی صورت پذیرد به نظر می رسد موضوع مصوبه 
به  عطف  عمال  بورس  سازمان   91 ماه  اردیبهشت 
مصوبه  دستورالعمل های  و  مفاد  و  ماسبق گردیده 
جدید سازمان به اقدامات انجام شده شرکت در سال 
90 هم تعمیم داده شده است در حالیکه در آئني نامه 
اجرایی جزء ب بند 78 قانون بودجه سال 1390 هیچ 
اشاره ای به نحوه گزینش کارشناس ارزیاب نگردیده 
و تنها به اینکه ارزیابی جدید باید توسط کارشناس 

رسمی صورت پذیرد اشاره شده است.
شرکت بهپاک در مقطع آغاز عملیات اجرایی برای 
اینکه آئني  ارزیابی زمني های خود علریغم  تجدید 
نامه اجرایی مزبور به هیچ صورتی شرکت را موظف 
به اتخاذ رویه خاصی در انتخاب کارشناس رسمی 
نمی کرد صرفا برای اینکه هرگونه شبهه ای را در 
آینده از این عملیات دور کند برای انتخاب کارشناس 
رفتار  بهشهر  شهرستان  دادستانی  نظر  طبق  رسمی 
با توجه به توضیحات فوق  نمود. مشخص گردیده 
با  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  موافقت  عدم  و 
افزایش سرمایه ناشی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی 
های ثابت شرکت، بدینوسیله تقاضا می گردد مجمع 
عمومی فوق العاده صاحبان محرتم سهام تصمیمات 
و   1390/12/1 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجامع 

1390/12/27 را لغو نماید.  

بهپاک را حمایت الزم است
این نیست که در اطاق در بسته بنشینی و نگاه به چند ماده تبصره کنی و از تحول 
بریون بی خرب و قلم را بر همان ماده تبصره بچرخانی. در تعریف عقل گفته اند 
در اعیان غور تفکر می کند. اگر این تعریف را قبول دارید پس نگاه به اعیان 
جایش کجاست؟ بهپاک با قدمت نیم قرن از پیش قراوالن صنعت غذائی 
بوده و امروز با سوددهی به سرمایه و اشتغال زایی چرا باید چنني رفتاری با آن 
شود؟ افزایش سرمایه حکم صاحب است و حضور در بازار الزمه کار پس باید 
حمایت شود تا فرق بني دلسوز متدین و متعهد با رباط امضاء مشخص باشد 

ما را این باور است که هرکس در این مقام نباشد رباط امضاء است والغری. 
گزارش هیات مدیره شرکت صنعتی بهپاک سهامی عام به مجمع عمومی فوق 
العاده صاحبان سهام مورخ 1391/4/28 را از شرکتی می خوانیم که برگزیده 
برگزیده گان صنعت سبز، اسکار اقتصادی کشور، ستاره طالیی رهربی ، تندیس 

دروازه طالیی اروپا و قهرمان صنعت و اقتصاد کشور است.
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مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام
در اجرای مفاد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، 
بازار  قانون   45 ماده  و  ماه 1347  اسفند  مصوب 
و  فعالیت  درباره  بدینوسیله گزارش  بهادار  اوراق 
به  منتهی  مایل  دوره  برای  شرکت  عمومی  وضع 
اطالعات  و  مدارک   ، سوابق  برپایه   1390/12/29

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 
آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می 
شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ 1391/4/6 

به تائید هیات مدیره رسیده است.

پارس آریان 
میدانی به تعالی فرهنگ

در تعریف عقل و عشق گویند.
عقل در اعیان غور و تفکر می کند

عیان بر عاشق شرح حال

رئیس هیات مدیره مجید قاسمی  
نایب رئیس هیات مدیره غالمرضا اسالمی بیدگلی 

عضو هیات مدیره رسول سعدی  
عضو هیات مدیره علی دهقان منشادی  

مدیرعامل و عضو هیات مدیره علی اکرب امنی تفرشی   

پیام هیات مدیره
برخی  علریغم   1390 سال  در  اقتصاد کشورمان 
با موضوعات چالشی بسیاری مواجه  موفقیت ها، 
بود. در ابتدای سال طرح هدفمندی یارانه ها، ماه 
های اولیه عمر خود را سرپی می کرد. این طرح بی 
گمان یکی از بزرگرتین و تاثریگذارترین جریانهایی 
بانک  همچنني  است.  بوده  سال گذشته  اقتصادی 
مرکزی در ابتدای سال 1390 بسته سیاستی نظارتی 
ارئه نمود که براساس آن حداکثر نرخ  را  جدیدی 
تعیني  درصد  ساله، 15  بانکی 5  های  سود سرپده 
آثار  با  آن  شدن  مصادف  و  بسته  این  اعالم  شد. 
ها  یارانه  هدفمندی  طرح  اجرای  از  ناشی  تورمی 
مثل طال، سکه  موازی  بازارهای  موجب گردید که 
جذب  خود  به  را  توجهی  قابل  نقدینگی  ارز  و 
اقتصاد کشور  به  را  تری  افزون  نمایند و مشکالت 
تحمیل نمایند بسته ای که در نهایت بانک مرکزی 
در روزهای پایانی سال مورد گزارش مجبور به تغیری 
آن شد و با اعالم نرخ سود بانکی حتی تا بیش از 
به نوعی روش شوک درمانی را جهت  20 درصد 
اتخاذ  ها  بانک  به  مردمی  اندازهای  پس  عودت 
سال  آغازین  ماه  در  سرمایه کشور  بازار  اما  نمود 
1390 شروع بسیار طوفانی داشت و شاخص بورس 
به عدد 222 /26 واحد رسید. اما در ادامه از اوائل 
اردیبهشت ماه به بعد تحت تاثری نگرانیهای سیاسی 
و اقتصادی به تدریج عرضه ها بر تقاضا پیشی گرفتند 
و شاخص ها نزویل شدند . ادامه رونق در بازارهای 
بازارهای جهانی و کاهش  ارز، سکه و طال، رکود 
بني  روابط  از  نگرانی  اساسی،  محصوالت  قیمت 
الملل، ریسک های سیاسی، ادامه بحران اقتصادی 

در جهان بخصوص در منطقه یورو، تشدید تحریم 
های بني المللی و نبود اخبار امیدوار کننده در بازار 
سهام، همگی موجب شدند که بازار سرمایه کشور در 

رکود فرو رود که تا پایان سال نیز ادامه داشت.
با توجه به تغیری و تحوالت فوق در عرصه اقتصاد 
داخلی و بني المللی ، هیات مدیره شرکت با درک 
مختلف  های  ریسک  و  دشوار  شرایط  از  صحیح 
موجود در بازار حداکثر توان خود را به کار گرفت 
و  شرکت  تخصصی  توان  و  دانش  بر  تکیه  با  تا 
گروه، بتواند در چارچوب برنامه های اسرتاتژیک 
خود بعنوان هلدینگ گروه مایل پاسارگاد، مسئولیت 
های محوله را بنحو مطلوب انجام داده و در انتها 

دستاوردی شایسته را تقدیم سهامداران بنماید.
شرکتهای  در گروه  شرکت  برترین  جایگاه  کسب 
سرمایه گذاری و واسطه گری مایل برای دومني سال 
پیاپی و همچنني کسب جایگاه ارزنده دوازدهم در 
رتبه بندی 400 شرکت برتر ایران به انتخاب سازمان 
مدیریت صنعتی )سال گذشته شانزدهم( رشد قابل 
میلیارد  را  رقم 486  از  شرکت  خالص  سود  توجه 
ریال در سال گذشته به رقم 2/481 میلیارد در سال 
دارائیهای  رشد   ، رشد(  درصد   67( مورد گزارش 
شرکت از رقم 11/820 میلیارد ریال در سال گذشته به 
رقم 14/322 میلیارد ریال در سال 1390 )21 درصد 
رشد(، رشد EPS شرکت از 180 ریال در سال قبل 
به 300 ریال در سال 1390 )67 درصد رشد(، تنها 
سال  در  شرکت  عظیم  های  موفقیت  از  بخشهایی 
مورد گزارش می باشد که با اتکال به خداوند متعال 
و با همت تالش جمعی همکاران و مدیران فرهیخته 

شرکت محقق شده است.

هیات مدیره ضمن تشکر و سپاس از پشتیبانی همه 
به  را  نوید  این  اعتماد سهامداران محرتم،  و  جانبه 
سهامداران گرامی می دهد که به ثمر رسیدن پروژه 
و  پذیر  سرمایه  شرکتهای  در  تولیدی  عظیم  های 
همچنني رشد و توسعه فعالیت های سود آور در گروه 
خدمات مایل بخصوص بانک پاسارگاد ، ان شاءالله 
موفقیت های ارزنده دیگری نیز حاصل خواهد شد 
که در این راستا محتاج راهنمائی و نقطه نظرات 

حکیمانه و عالمانه سهامداران گرامی می باشیم. 

تاریخچه
عام(  )سهامی  اریان  پارس  سرمایه گذاری  شرکت 
بدوا تحت نام شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی 
در   1381/7/10 تاریخ  در  خاص(  )سهامی  مینو 
اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید. در تریماه 
1384 این شرکت توسط موسسان بانک پاسارگاد 
و به منظور ایجاد یک شرکت مادر برای گروه مایل 
پاسارگاد خریداری و پس از انتخاب اعضاء جدید 
هیات مدیره و با تشکیل مجامع عمومی فوق العاده 
اریان  پارس  سرمایه گذاری  شرکت  به  شرکت  نام 
تغیری و سرمایه شرکت نیز طی دو مرحله به یک هزار 
نوع  تبدیل  یافت.  افزایش  ریال  میلیارد  و دویست 
شرکت از سهامی خاص به سهامی عام نیز از جمله 
پارس  سرمایه گذاری  بود. شرکت  بعدی  اقدامات 
اریان در حاضر با سرمایه 8/280 میلیارد ریایل، در 
در کشور  سرمایه گذاری  شرکتهای  بزرگرتین  زمره 

محسوب می گردد.

نام    سمت
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مقدمه 
بیمه،  صنعت  تحول  طرح  های  سیاست  اجرای 
شرایط حاکم بر بازار بیمه گری کشور را به شدت 
متاثر کرد و موجب شد تا تغیریات قابل توجهی رخ 
های  سیستم  در  تغیری  رقابتی،  فضای  ایجاد  دهد. 
جای  به  مایل  نظارت  نظام  جایگزینی  و  نظارتی 
نظام تعرفه ای، مشارکت بخش خصوصی در ارائه 
بیمه  واگذاری  میزان  در  تغیری  و  ای  بیمه  خدمات 
ترین  ملموس  از  از کشور  خارج  به  اتکایی  های 
تاثریاتی است که اجرای این طرح بر صنعت بیمه 

داشته است. 
صنعت بیمه در سال 1390 ، با رشد 45/8 درصد 
در حق بیمه و 29/2 درصد خسارت، حق بیمه بیش 
از 51/000  بیش  و خسارت  ریال  میلیارد  از 87/000 

میلیارد ریال را تجربه کرد.
بیمه الربز با کسب تجربه در تدوین و اجرای برنامه 
قوت  و  ضعف  نقاط  بررسی  با  و  خود  ساالنه 
تهدیدها و فرصت ها و در راستای بهبود و تقویت 
سیاستگذاری  با  هماهنگ  ماندگاری،  و  توانگری 
های گذشته  همانند سال  بیمه،  های کالن صنعت 
موفق شده است عملکرد قابل قبویل در صنعت بیمه 

ارائه نماید.
و  شفافیت  مداری،  مشرتی  الگوی  انتخاب 
پاسخگویی در مدیریت شرکت، بسرتساز دستیابی به 
موفقیت های شرکت بوده است. ضمن آنکه توجه 
به آموزش و رفاه کارکنان، شایسته ساالری ، تفویض 
اختیار و بهادادن به شعب و نمایندگان، نقش مهمی 

در ارتقای وضعیت و بهبود شرایط داشته است.
باید توجه داشت که با آزاد سازی تعرفه ها، حضور 
بیش از بیست شرکت بیمه در بازار، ارائه نرخ های 

غریفنی و رواج شرایط غریمنطقی ، دور از انتظار 
نیست. در چنني شرایطی است که باید تنها به توانایی 
ارزیابی  صدور  واحدهای  و  شرکت  کارشناسان 
براساس  شرایط  و  نرخ  تعیني  و  ریسک  صحیح 

الزامات فنی و تحلیل هزینه فایده اتکا داشت.

معرفی شرکت بیمه الربز )سهامی خاص(
با   1338 ماه  تری   28 تاریخ  در  الربز  بیمه  شرکت 
سرمایه اولیه پنجاه میلیون ریال منقسم به هزار سهم 
در   6796 شماره  تحت  نام  با  ریایل  هزار  پنجاه 
اداره ثبت شرکتها به صورت شرکت سهامی خاص 
مصوب  قانونی  الیحه  موجب  است.به  شده  ثبت 
ماده یک  به  و مستند  انقالب  1358/4/4 شورای 
قانون مذکور ملی اعالم و اداره آن به هیات مدیره 
مشرتکی متشکل از رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران 
و نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی، دارائی ، 
بازرگانی، کار و امور اجتماعی ، بهداری و بهزیستی، 
برنامه  و  مدیریت  سازمان  سرپرست  و  مشاور  وزیر 
ریزی واگذار شد و سپس در اجرای ماده 2 قانون 
اداره امور شرکت های بیمه در تاریخ 1367/9/13 
است.  رسیده  اسالمی  شورای  مجلس  تصویب  به 
مجمع عمومی شرکت به وزرای اقتصاد و دارائی، 
بازرگانی و برنامه و بودجه تغیری یافت و اساسنامه 
شرکت بیمه الربز در جلسه مورخ 1368/9/15 هیات 
وزیران تصویب و مستند به ماده 3 اساسنامه ، سرمایه 
شرکت به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون ریال منقسم به 
75000 سهم ده هزار ریایل با نام که کلیه سهام متعلق 

به دولت است، تصویب شد.
بیمه الربز در سال 1388 به عنوان اولني شرکت بیمه 

دولتی دربورس پذیرفته شد و سهام آن با استقبال 
بی نظری سرمایه گذاران و فعاالن بورس همراه شد 
و 80 درصد سهام آن واگذار گردید و بدین ترتیب از 
بیمه خصوصی  بیمه دولتی به شرکت  یک شرکت 

)سهامی عام( تغیری وضعیت داد.

فعالیت اصلی شرکت
اساسنامه  ماده2  بند  طبق  شرکت  فعالیت  موضوع 

شرکت بیمه الربز)سهامی عام( عبارت است از :
انواع  در  مستقیم  ای  بیمه  عملیات  انواع  انجام 
رشته های بیمه زندگی وغری زندگی براساس پروانه 

فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران
یا  داخل  از  اتکائی  های  بیمه  پوشش  تحصیل 
خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره در 

چارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج.ا.ایران
قبول بیمه های اتکائی از موسسات بیمه داخلی یا 
خارج در حدود مقررات مربوط مشروط به رعایت 
ظرفیت نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی 

ج.ا.ایران اعالم می کند. 
سرمایه گذاری از محل سرمایه ، ذخایر و اندوخته 
قانونی در چارچوب ضوابط مصوب  های فنی و 

شورای عایل بیمه.

سیاست های با اهمیت سال 91
برون سپاری ارزیابی ریسک و خسارت

حضور در صحنه تصادفات در تهران
مطالبات  قطعی  تکلیف  تعیني  و  مطالبات  وصول 

مقتضی شده
پاالیش نمایندگان

برخورد انضباطی با کارکنان و نمایندگان متخلف

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محمد ابراهیم امنی   وزارت امور اقتصادی و دارائی)سهام دولت(  
محمدرضا تقوائی        عضو موظف ونایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران )سهامی عام( 

عضو موظف هیات مدیره مجید نادری           شرکت گروه مایل ملت )سهامی عام(      
سید مجید موسویان احمدآبادی    عضو غریموظف هیات مدیره موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر      
عضو غریموظف هیات مدیره حسنی سلیمی        شرکت کارگزاری باهرن )سهامی خاص(     

نام    سمت  نماینده     

مهدی
خلج در  الربز  بیمه  شرکت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 

گسرتده  حضور  با  شرکت  محل  مورخ91/4/24در 
خربنگاران و سهامداران و فعالني اقتصادی برگزار گردید.

در این مجمع که در حضور 90/19 درصد سهامداران 
از استقبال خوبی داشت که عملکرد شرکت  نشان 
را تایید نمود در این مجمع که ریاست آن با محمد 
و  قدیری  جنابان  ناظرین  و  امني  خان  ابراهیم 
خرسندیان و دبریی آقای تقوایی بود در توضیحاتی 
منابع  امور  تیم مدیری شرکت )مدیریت  که توسط 
تصویب  با  نهایت  در  ...(ارائه گردید  و  انسانی 
قابل  از عملکرد  تشکر  و  تقدیر  و  مایل  صورتهای 
ستایش مدیران کاربلد و کاردان و کارکنان زحمتکش 
شرکت و همچنني تقسیم سود 310 ریایل مجمع به 
کار خود پایان داد.در پایان از زحمات خانم عاشری 
رساندند کمال  یاری  این گزارش  تهیه  در  را  ما  که 

قدردانی و تشکر را دارا می باشیم

بیمه البرز
نامی با اعتبار در نیم قرن امید

39 اقتــصـاد و بیمه
1391 شـهـریـور 
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