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پارس توشه پیشگام در صنعت و سفیر خبرهای خوش

12حق اوست که بوتان را صنعت ملی بدانیم

18 حیدری مالیری سربلند، آن که حساب پاک است

شرکت ایران خودرو دیزل ره روی آهسته و پیوسته

نام ایران زمین، افتخار مردم این سرزمین

تقسیم سود 730 ریالی و خوشحالی سهامداران

مهندس امت علی دل سوخته ای که 
میدان برای کار می خواهد



سخن سردبیر

روزی را بنام گذاریم 
تا مباند یادگار

 خسرو
 امریحسینی

این روز را آوردم که بیاد آید سنت ماندگار در 
یادآوری مکرر که در سایل ماه است و ما را 
خواهد  می  اجازه  دارد.  نمی  وظیفه  از  دور 
به اصل موضوع برپدازیم کشور  بدون حاشیه 
رنسانس  دوره  از  آورند  دلیل که  هر  به  ایران 
چرخیدیم  پیشینیان  چرخه  مادر  و  مانده  بدور 
از هدیه فرنگیان به دربار شاه عباس با خربیم 
و از تسلیحات نادر در هند مطلع، چه شد که 
سماورساز اصفهانی را در دوره بعد از امریکبری 
هزاران  تجارت  در  فرستادیم.  خانه  به سالخ 
تا کاروانیان  ابریشم کشیدیم  جاده  پیش  سال 
در بالد آسوده روند، در دریانوردی به شهادت 
تاریخ یگان دریایی ما در جنگ با رومیان از 
مجهزترین ها بود و نقل شاهنامه برای تسخری 
شنوندگان  هنوز  بر صحنه  عقاب  توسط  فضا 
بسیار می دارد با این پیشینه چرا و به چه علت 
نمی خواهیم یک روز داشته باشیم همانند روز 

انگوریه.
صنعت خودرو ما می رود که قاره بزرگ آسیا 
را تسخری کند سر به آمریکای جنوبی و آفریقا 
های  بچه  تهران  آزادگان  جاده  در  هم کشیده 
خوب ایران خودرو دیزل دست از آستنی همت 
بریون کشیده و َنقل و ُنقل عالم و آدم شده اند 
صنعت گر  آن کرده که  زارع  یکه  مهندس  و 
بروجردی با سماور نیک کاالی خود هدیه به 
امریکبری داد و تفنگ انگلستان به شاه عباس 
سربلندی  برای  هند  در  نادری  زرادخانه  و 
ایران در رزم ما. چرا تولد این بچه مسلمان یا 
پوستنی دوز در سایپا و یا تولد یک صنعت ملی 
به روز نشناسیم. در همنی باب روز بانگ  را 

داری روز بافندگی ، روز داروسازی و روزهای 
دیگرمگر در آویزه های ما نبوده که 

	 نام	نیکو	گر	بماند	آدمی		
به	کزو	ماند	سرای	زرنگار	 	

در فرهنگ و ارشاد خودمان بخشی هست بنام 
اداره کل مطبوعات و حوزه معاونتی دارد به 
از  همنی نام آنجا که بدون هیچ چشم داشتی 
بام داران تا شامگاهان در خدمت اند چه شود  
اگر که روزی را بنام مطبوع و اهل قلم بنامیم تا 
بتوانیم جراید نشر و امثالهم در سویی و تالش 
گران وزارت در سوی دیگر بدین روز عیدی 

کنند و عیدی دهند و عیدی گریند.
جهت امر در این یادنامه بزرگ مرد صنعت و 
دل سوخته ای چون استاد خلیل عراقی مشهود 

است با هم بخوانیم:

اندیشه	یک	صنعتگر؛	در	مسری	»نو«	شدن!
توسط  صنعت«  »روز  اولنی   1376 سال  در 
اینجانب و یاران صنعتگر بزرگوارم پایه گذاری 
و تاکنون همه ساله مراسمی در این روز یعنی 
در  بررسی  و  از بحث  و پس  برگزار  تری  دهم 
خصوص عملکرد یکساله صنعت کشور نقطه 
بیانیه  قالب  در  صنعتگران  مجموعه  نظرات 
هایی عنوان شده است که بدون شک در حد 
امکان دربرگرینده دیدگاه های جامعه صنعتی 
بوده و در ارتقاء گفتمان صنعتی کشور و همدیل 
دولت و بخش خصوصی در یافنت راهکارهای 
حل مشکالت در حد خود موثر بوده است. به 
هر حال صنعت کشور نشان داده است قابلیت 

فراروی و رشد وزایش بسیار داشته است.شاهد 
مثال موضوع تجارب شخصی اینجانب است 
که در بدایت ورود به صنعت در سال 1332 
 0/8 ملی  ناخالص  درآمد  در  صنعت  سهم 
درصد بود و اکنون 22 درصد شده است که 
این حاصل زحمات بسیاری بوده است و دور 
از انصاف است که زحمات و تالشهای برنامه 
آنانکه  از  اعم  صنعتگران  دولتمردان،  ریزان، 
نادیده  را  حیاتند  قید  در  یا  و  اند  درگذشته 

بگرییم و حق شناس نباشیم.
به  ای  پایه  توجه  و  متمادی  سالیان  از  پس 
محرکه  بعنوان  صنعت  سرانجام  کشاورزی، 
نخبگان  و  شناخته  اقتصاد کشور  لوکوموتیو  و 
نتایج  همگرایی  این  کردند.  اجماع  آن  بر 
باور  این  بر داشته است و هرقدر  نیکویی در 
فراگریتر شود رسالت ما صنعتگران افزونرت می 
گردد. خاصه در شرایط این زمانه و رویارویی 
جهان با بحرانهای رنج آور روز که ناخودآگاه 
تاثریات ناپسند و تلخ أن در کشور عزیز و بیگناه 
ما نیز اثرگذار شده است. چرا که هرگاه نگرش 
منصفانه داشته باشیم نمی توانیم رکود اقتصاد 
جهانی و بحران های حاکم بر آن را ناظر باشیم 
و تاثری آن را بر مراودات خود با جهان بی اثر 

انگاریم.
از  است که  سال  شصت  ما  آگاهند که  همه 
نعمت برنامه ریزی برخورداریم و همنی برنامه 
ریزی برای ما دستاوردهای بسیاری در بر داشته 
است از آن جمله است: توسعه و گسرتش نریوی 
برق و گازرسانی در تمامی کشور، اداره صنعت 
نفت و پرتوشیمی بدست متخصصان میهنمان، 

مرحوم	ادیب	نیشابوری	سایل	یک	روز	،	طلبه	های	مدرسه	مالجعفر	مشهد	را	بر	می	داشت	
و	با	خود	به	نیشابور	می	برد،	وآن	روز	در	باغ	ادیب	همه	مهمان	انگور	بودند.	و	بدین	سبب	
سالها	این	روز	به	نام	یوم	االناگری		)روز	انگور(	بنی	طلبه	های	مشهد	معروف	شده	بود:	

روایت	شیخ	عبدالله	نورانی	از	طالب	قدیم	مدرسه	مالجعفر،	و	استاد	فاضل	امروز
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برخورداری  پهنای سرزمینمان،  در  اب سالمت  از  ستفاده 
ا

از جاده و راه آهن در گسرته وسیع کشور، تحقق پذیر شدن 

و  مهم  صنایع  سایر  و  سیمان  فوالد،  تولید  از  برخورداری 

اساسی در حدی قابل قبول و موثر، اشاعه بهداشت در کل 

ور و ارتقاء امید به زندگی از 40 به 70 سال و از همه مهمرت 
کش

ارتقاء کمی و کیفی سوادآموزی و تحصیالت دانشگاهی.

دیگری  حال گذار  در  جامعه  هر  مانند  پیش گفته  مزایای 

جمعیت را در دوره ای بشدت فزونی داد. لذا طبیعی است 

که مسئله کمبود منابع و نیازهای باالی اشتغال بعنوان مسائل 

اساسی در کشور طرح و به سبب سرایت بحران های جهانی 

این مشکالت افزون شود.

با عنایت به شرایط، چه خوب است از تجارب خود استفاده 

کنیم و برای برنامه ریزی ها شیوه های منسجم تر و متکامل 

ه که در توقف قانون حفاظت 
تری را در پیش گرییم. همانگون

از صنایع، ابالغ سیاست های اصل 44، سیاست های کلی 

نظام در بخش های مختلف و بخصوص صنعت و معدن 

قانون تعدیل مالیات ها و قانون بهبود مستمر فضای کسب و 

کار و.... مدیون دستورات مقام معظم رهربی بوده ایم، حق 

 دایر بر تولید ملی 
شناسی حکم می کند که پیام امسال معظم له

ت از کار و سرمایه ایرانی را صمیمانه تجلیل نماییم و 
و حمای

اینگونه نگرش را ضرورت تداوم و تحول در مسری توسعه و 

نجات اقتصاد ملی بدانیم.

اعتقاد داریم در همنی رهگذر و ملهم از آنچه گذشته، الزم 

است نگرشی نوین و اصطالحا تغیری پارادایم را بپذیریم که 

ذیال به آن اشاره می کنیم:

ما  نگاه  در  اشکال  ام که  رسیده  باور  این  به  من کهنسال 

الگو و مدل ذهنی و رفتار عینی خود را  باید  است. یعنی 

تغیری دهیم و در این تغری الگو ضمن عشق به خالق متعال 

و پروردگار هستی انسان دوستی را محور قرار دهیم. عشق 

و  هیجانی  تعبریی هوش  به  و  آشتی  و  دوستی  همنوع،  به 

هوش اخالقی باید در کارهایمان الگو باشد یا بعبارتی باید 

از سرمایه اجتماعی برخوردار شویم و آنرا پاس بداریم. یعنی 

آن چیزی را که مجموعه ای از قواعد، عادات، هنجارهای 

با  افراد  تعامل  آنها  سایه  در  است که  پذیرفته شده  رفتاری 

د را ارتقاء 
یکدیگر تسهیل و کم هزینه و پیش بینی پذیر می شو

دهیم تا امر توسعه امکان پذیر باشد.

عزیزان، رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه یک رابطه دو طرفه 

صاد ما در اصل 
و خودفزاینده است. در فقدان این رابطه، اقت

متاسفانه  بود که  نخواهد  برخوردار  سیرنجی  و  افزایی  هم 

بعضا نیز چننی شده است. بعنوان مثال در حوزه اقتصاد چاره 

ای جز جهاد ملی از طریق تدوین اسرتاتژی های نوین برای 

ایجاد  و  و خدمات  معدن، کشاورزی  و  بخش صنعت  سه 

هم افزایی و سیرنجی بنی این بخش ها از طریق اسرتاتژی 

تلفیقی با تعامل و همکاری و همدیل بخش خصوصی با 

ت موثر و فراگری جامعه علمی، 
قننه و نیز مشارک

دولت و قوه م

تخصصی و کارشناسی و همچننی تجارب حاصل از اجرای 

از  بعد  برنامه  چهار  و  اسالمی  انقالب  از  قبل  برنامه  پنج 

انقالب نداریم.

جه به پارادایم ذکر شده یعنی صلح و آشتی و همدیل و 
با تو

الگوی توسعه پیشنهادی یعنی هم افزایی بخش های مختلف 

اقتصادی بنظر می رسد در شرایط زمانی و مکانی حاضر 

ایرانی،  سرمایه  و  از کار  و حمایت  ملی  تولید  شعار  تحقق 

است  پذیر  امکان  ای  نوین صنعتی  سیاست  درچارچوب  

که با مولفه های راهربی دولت، محوریت بخش خصوص، 

ضور در بازارهای جهانی )علریغم 
بازار رقابتی صادرات و ح

تمام سختی ها ( همخوان و گسرتش ظرفیت و تکمیل ظرفیت 

اجرایی  راهربد  یک  بعنوان  را  تولیدی  واحدهای  خایل 

هدفگریی نماید.

و  انسانی  و  دوستانه  نگاهی  شد  چنانکه گفته  توسعه  راه 

ز و رویارویی است و محور این 
مبتنی براخالق و پرهیز از ستی

حرکت عشق است و الگوی عینی و تاریخی آن حماسه های 

جنگ تحمیلی و سرافراز بریون آمدن از این آزمون دشوار 

تاریخی است. امید است که چننی شود و شاهد پیشرفت و 

توسعه بیش از پیش کشور عزیزمان باشیم.
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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
ایست  خانواده  سفریان  هدیه  همراه  به  ذوج  این 
باشد مثال پسری  آن خرب شادی  قرار است در  که 
داماد یا دخرتی عروس می کنند یا ختنه سوران پسر 
بچه است و یا مبارک باد اعیاد و یا پایان برداشت 
بادام، گردو و  انگور،  ، جو،  محصول همانند گندم 

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 زیردست برگزار شد. مجمع 
با تصویب صورتهای مایل و سایر دستور جلسه با 
طننی 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.

درآمد	واقعی	و	پیش	بینی	هر	سهم
مقایسه بنی درآمد واقعی و پیش بینی هر سهم طی 

سالهای 1387 ایل 1390

جایگاه	شرکت	در	صنعت	
شرکت سرمایه گذاری پارس توشه با توجه به چشم 
است که  همواره کوشیده  خود  ماموریت  و  انداز 

پارس توشه 
پیشگام در صنعت 

و سفیر خبرهای خوش

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 بنی 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 اولنی معامله بر 
روی دو هزار و ششصد سهم شرکت انجام و سهام 

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

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

وسائل	ممکنه.

 خسرو
 امریحسینی
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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.«

  

درصد	تغییرات عملکرد
پیش	بینی-ریال سرمایه-میلیون	ریال سال

واقعی	به	پیش	بینی به	واقعی	سال	قبل واقعی-	ریال

)9( )5( 359 396 300,000 1387

5 17 422 401 300,000 1388

7 10 466 435 300,000 1389

5 15 537 512 300,000 1390

1387 1388 1389 1390 شرح

359 422 466 537 EPS-ریال 

17. 185 210 250 DPS-ریال 

درآمد	واقعی	و	پیش	بینی	هر	سهم
مقایسه بنی درآمد واقعی و پیش بینی هر سهم طی سال های 1387 ایل 1390

درآمد		و	سود	نقدی	هر	سهم
مقایسه درآمد  و سود نقدی  هر سهم طی سال های 1387 ایل 1390

7 اقتــصـاد	و	بیمه
1391 شـهـریـور 



	سمت 	 	 نام	 	 	 	سمت	نماینده	 	 	 نام	 	 	 	 	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 تامنی 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 همنی 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 قواننی مصوب جاری کشور گام برداشته و سعی در تطابق حداکثری فعالیتهای خود با قواننی جاری داشته است. 

مهمرتین قواننی حاکم بر فعالیتهای شرکت عبارتند از :
2- قواننی، آئنی نامه ها و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار 1- قانون تجارت   

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

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

11- سایر قواننی 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. 

															پارس	توشه 		 					بازار	 	 		سرمایه	گذاریها	 	 چند	رشته	ای	صنعتی	

شاخص	بازدهی	سهام
مقایسه بازدهی سهام پارس توشه با بازار و بنگاه های اقتصادی مشابه

بازدهی سهام پارس توشه  =
سهام جایزه  +  حق تقدم  +  DPS  +  )قیمت پایان دوره - قیمت اول دوره(

درصد افزایش سرمایه از محل آورده   +   قیمت اول دوره   
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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 چننی شرایطی است که باید تنها به توانایی 
ارزیابی  صدور  واحدهای  و  شرکت  کارشناسان 
براساس  شرایط  و  نرخ  تعینی  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 اولنی 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  تعینی  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(	
	عضو	موظف	ونایب	رئیس	هیات	مدیره 	 محمدرضا	تقوائی						 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(	

	سمت 	 	 نام	 	 	 	 	 	نماینده	

مهدی
خلج

در  الربز  بیمه  شرکت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
گسرتده  حضور  با  شرکت  محل  مورخ91/4/24در 
خربنگاران و سهامداران و فعالنی 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  امنی  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 همچننی 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
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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 تعینی 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 همچننی 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 تعینی کننده ای 
در ساماندهی حمل و نقل و حمل سیمان تولیدی 
شرکت به مبادی مصرف با هدف توسعه صادرات 

ایفا می نماید.
همچننی با توجه به افزایش داراییهای شرکت حمل 
و نقل امید سیمان داراب و دریافت زمنی 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  ماشنی  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 معنی 
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 چننی افزایش ظرفیت ماشنی 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 بنی 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 چننی 
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
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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 تامنی 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 
بنی شرکتهای پذیرفته شده در بورس از نظر شفافیت 

مایل
کشف نخستنی میدان هیدروکربوری در آبهای عمیق 

داخلی دریای خزر
وارد نمودن اولنی دستگاه حفاری دریایی پایه دار 

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

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

عملیات لنگر اندازی.
حفاری، تعمری و ترمیم چاه های نفت و گاز در آبهای 
المللی  بنی  استنانداردهای  طبق  ترکمنستان  کشور 
شرکت  با  خزر  ایران  سکوی  المللی  بنی  )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 اولنی 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 
همچننی  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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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 شاهنی 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 همچننی 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 همچننی 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  ماشنی  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 تامنی 
داخلی را نیز تحت تاثری قرار داد. بعنوان مثال، بهای 
فلزات مهم به دلیل تغیری مبنای محاسبه از ارز مرجع 
به میانگنی 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 بنی المللی بانکی بر علیه 
ایران: با تشدید تحریم های بنی 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 چنی روی آورده و توانستند برخی از 
اقالم مورد نیاز خود را از طریق این کشورها حتی 
اجرای  ادامه  نمایند. در  تامنی  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 بنی 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 سنگنی 

دیگری در سال 1390 بر دوش تولیدکنندگان بود.

حــق اوســت کــه بوتــان 
را صنعــت ملــی بدانیــم

 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 نخستنی 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  اولنی  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. چننی 
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 اولنی 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 همنی 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  بنی  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 بنی 
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 بنی 
المللی بانک سامان، وارد کشور نمایند تا بخشی از 
نیازهای مردم عزیز میهن اسالمی مان را تامنی 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	

	سمت 	 	 	 نماینده	 	 	 	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 اولنی 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 
ازبنی 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  میانگنی  به  نسبت  معامالت  حجم  همچننی 
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 میانگنی 
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 تامنی 
نماید و بر همنی 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  ماشنی  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 بنی 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 
امنی  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 سنگنی 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 

ماشنی 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 اولنی 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	 برگزار	شد	 درصد	سهامدار	 	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		

	سمت 	 نماینده	 	 	نام		

 خسرو
 امریحسینی
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اوات	کسکه
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 همنی 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.                                                      

 خسرو
 امریحسینی
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دستاوردهای	شرکت	در	سال	1390
1- شرکت مهندسی نصری ماشنی )سهامی عام( طی 
سال 1390 توانست در سایه رکود جهانی به بیشرتین 
پراید  لنگ  میل  محصول  در  خود  تولیدات  حجم 

دست یابد.
2- شرکت مهندسی نصریماشنی در سال 1390 و در 
تولید  به  اقدام  جهت جلب رضایت مشرتیان خود 
راستا  این  در  نمود که  صادراتی  ریو  لنگ  میل 
نمایندگان کره ای شرکت  KIA MOTORS از 
نمونه  و  آوردند  به عمل  بازدید  تولید شرکت  خط 
تولید شده توسط این شرکت مورد تائید قرار گرفت 
و تولید انبوه میل لنگ آغاز گردید. در همنی راستا 
تولید میل لنگ موتور ملی در سال 1390 به تولید 

انبوه رسید.
اخذ  شرکت  این  دستاوردهای  از  دیگر  یکی   -3
پروانه بهره برداری به میزان 240/000 قطعه انواع میل 
لنگ برای واحد تولید قم واقع در شهرک صنعتی 
افزایش  منظور  به  امر  این  باشد.  می  آباد  محمود 
از  بیشرتی  سهم  آوردن  دست  به  و  تولید  ظرفیت 
بازار است و همچننی استفاده از امکانات موجود 
دسرتسی های آسان تر به دانش فنی، کاهش هزینه 
های حمل و نقل و از همه مهمرت استفاده از معافیت 

مالیاتی ماده 132 )تبصره 1( می باشد.
4- برنامه ریزی و تولید انواع میل لنگ در مجموعه 
تاریخ 1389/11/28  از  اباد  شهرک صنعتی محمود 
شماره  به  برداری  بهره  پروانه  دریافت  از  پس 

126/4/14937

تاریخچه	
شرکت در تاریخ 1373/04/15 تحت عنوان شرکت 
خاص  سهامی  صورت  به  ماشنی  نصری  مهندسی 
تاسیس شده است و طی نامه شماره 105990 مورخ 
مالکیتهای  و  شرکتها  ثبت  اداره  در   1373/04/14

صنعتی تهران به ثبت رسیده است.
مورخ  العاده  فوق  مجمع  مصوبه  براساس 
1383/7/26 شرکت سهامی عام تبدیل و از تاریخ 
1383/10/15 در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته 
شده است و طی سال 1377 در اداره ثبت نجف 
براساس  است.  رسیده  ثبت  به   739 شماره  اباد 
شرکت  اصلی  محل  شده  انجام  تحوالت  آخرین 
از اداره  به شهرک صنعتی محموداباد قم منتقل و 
ثبت شرکتهای استان قم به شماره 10565 در تاریخ 

90/02/06 به ثبت رسیده است.
ماده	3  در	 تفصیل	 به	 شرکت	 فعالیت	 موضوع	

اساسنامه	درج	گردیده	است.
به موجب مفاد ماده مزبور اهم موضوعات شرکت 
شامل تاسیس و راه اندازی کارخانجات صنعتی و 
طراحی، مونتاژ و تولید توزیع انواع قطعات صنعتی 
و قطعات اتومبیل، انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی، 
مواد  و  اتومبیل  قطعات  صادرات کلیه  و  واردات 
ماشنی  صادرات کلیه  و  واردات   ، نیاز  مورد  اولیه 
آالت صنعتی ، اخذ نمایندگی از شرکت های بزرگ 
در  شعب  و  نمایندگی  ایجاد  و  خارجی  و  داخلی 

داخل و خارج کشور می باشد.

نایب	رئیس	هیات	مدیره 	 آقای	کامران	مهرانی	
عضو	هیات	مدیره	و	نماینده	شرکت	تولیدی	موتورگریبکس	و	اکسل	سایپا 	 آقای	امری	نعیمی	

مدیرعامل	و	عضو	هیات	مدیره 	 آقای	فرهاد	پزشکی	
رئیس	هیات	مدیره 	 آقای	قربانعلی	حائری	
عضو	هیات	مدیره 	 آقای	علی	پوررکنی		

نصیر ماشین سفیر صنعت خودرو به مجمع نشست آنروز که در صف کاری مجمع نصری ماشنی نشسته 
بودم مرا به سنگ قالب زمان بردند و به پنجاه 
پرتاب کردند استاد حسنی مامونیه ای  سال پیش 
برای نشسنت کف سوپاپ روی بدنه سیلندر از ماسه 
مسگری تا سوهان استاد عرب نجار را بکار گرفته 
از  بازمانده  دوج  موتور  این  برای  بتواند کاری  تا 
جنگ جهانی که تنها راکب بنی دو شهر بود بکند. 
آخر کار بدانجا رسید مرا که نوجوانی بودم و یک 
دوچرخه را له می داشتم به شهر فرستند و به داالن 
دراز میدان شاه بروم و از حاج عباس اوراقی یک 
دست سوپاپ و بوش سیلندر گرفته بازگردم و من 
دو روز تمام در قهوه خانه ای اسکان گزیده تا حاج 
عباس و مصیب شاگرد از درون مشتی آهن این 
خواسته برآورند. نقل کار بسیار و نمونه آن آوردیم 
صنعت  راستنی  سفری  ماشنی  نصری  بگوئیم که  تا 
ساالنه  مجمع   . بداریم  باورش  و  است  خودرو 
به ریاست جناب مهندس کامران مهرانی  شرکت 
و دبریی جناب اکربیان مدیر ارشد مایل با تقسیم 

سود یکصد ریال بکار خود پایان داد.

پیام	هیأت	مدیره

هیات  متعال،  پروردگار  درگاه  از  استعانت  با   -
مدیره شرکت مهندسی نصری ماشنی )سهامی عام( 
تقدیم  را  خود  فعالیت  سال  پانزدهمنی  گزارش 

صاحبان سهام ذینفع می نماید.
باور ما این است که با تکیه بر الطاف خداوندی، 
از  استفاده  با  و  محرتم  سهامداران  اعتماد  حسن 
نظر  از  استفاده  و  هنگام  به  های  سازی  تصمیم 
مسری  در  را  تواند شرکت  می  شورای کارشناسان 

تعایل رهنمون سازد.
شرکت  و کارکنان  مدیران  تالش کلیه  از  همچننی 
سرمایه  عام( که  )سهامی  ماشنی  نصری  مهندسی 
با  و  این شرکت محسوب می شوند  های اصلی 
پشتکار خستگی ناپذیر و مستمر خود را در اجرای 
بهرتین  به  را  مدیره  هیات   ، مصوب  های  برنامه 

شکل ممکن یاری نموده اند قدردانی می نماید.

اهداف	و	برنامه	های	آینده	شرکت:
توانمندسازی نریوی انسانی

بهبود فرآیندهای اصلی شرکت 
ایمن سازی محیط کار، حفظ سالمت کارکنان

ارتقای کیفیت محصوالت و بهبود شرایط تولید
افزایش سودآوری شرکت

افزایش میزان رضایت ذی نفعان 
تقویت نشان تجاری  

	سمت 	 	 نام	 	

 خسرو
 امریحسینی

17 اقتــصـاد	و	بیمه
1391 شـهـریـور 



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 
همچننی 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 
رکنی 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 همنی 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 
همنی 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	 درآمدهای	شرکت	

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 بنی 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 بنی 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 همچننی 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 
چهاردهمنی رتبه بندی 100 ـ imi دریافت لوح تقدیر 
بخاطر کسب عنوان برتر از نظر رشد سریع، حضور 
موفق در ششمنی نمایشگاه بنی 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 بنی 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، همچننی 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 
تامنی  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  میانگنی  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  تعینی  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  همچننی  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 
همچننی 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  تأمنی کلیه  7ـ 
ارائه  همچننی  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 اولنی 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 پاینی 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 همنی 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 
تأمنی سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری، در همنی 
راستا در سهام شرکت تأمنی سرمایه امنی 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 بنی 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	

	سمت 	 	 نام	 	 	 	 	نماینده	
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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 قواننی 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 قواننی 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 
مسئولنی 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 
آئنی 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 تشکیل شد
تقسیم سود 180 ریال به ازای هر سهم

بانک  فوق العاده  و  ساالنه  عادی  عمومی  مجامع 
جاری  سال  تریماه  از  روز  پنجمنی  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.

	سمت 	 	 نام	 	 	 	 	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  همچننی 
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 وبنی 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  بنی  جانبه 
مشکل  ایجاد  بود که ضمن  پرتوشیمی کشور  و  گاز 
و  شیمیایی  مواد  یدکی،  لوازم  و  قطعات  تامنی  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 تامنی خوراک و همچننی 
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. همچننی با وجود تشدید 
محدودیت های بنی 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 تامنی 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 اولنی 
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 طننی صلوات و عطرآگنی کردن فضا بکار 

خود پایان داد.

 خسرو
 امریحسینی

21 اقتــصـاد	و	بیمه
1391 شـهـریـور 



تاریخچه
در  خدمات کشاورزی  و  صنایع  شرکت گسرتش 
به صورت شرکت سهامی خاص  تاریخ 65/11/15 
تاسیس شده و طی شماره 64134 مورخ 65/12/12 
در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت 

رسیده است.
مرکز اصلی )دفرت مرکزی( شرکت در تهران- میدان 
توحید- خیابان پرچم- پالک 91 و کارخانه آن در 
جاده  تهران-  زنجان،  اتوبان   15 زنجان- کیلومرت 
طارم- کیلومرت 2 واقع است. در سال مایل 1382 
به  خاص  سهامی  از  شرکت  حقوقی  شخصیت 
سهامی عام تغیری یافته و با توجه به پذیرش سهام 
شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سهام 
شرکت از تاریخ 1382/9/16 در بازار بورس اوراق 

بهادار قابل معامله می باشد.
موضوع	فعالیت	شرکت

اساسنامه   2 ماده  طبق  شرکت  فعالیت  موضوع 
عبارت است از:

موضوعات	اصلی
تاسیس ، راه اندازی و اداره کارخانجات و کارگاه 
های تولید انواع ماشنی آالت کشاورزی ، دامرپوری، 
مرغداری، پرورش و صید آبزیان و خوراک دام طیور 
و دستگاه ها و لوازمی که در مراحل مختلف تهیه و 
تولید و نگهداری مواد لبنی ضروری هستند از قبیل 

دستگاه های شریدوش و قطعات منفصله آنها.
انجام فعالیتهای بازرگانی اعم از خرید وفروش و 
واردات و صادرات و ارائه خدمات مشاوره ای ، 
تحقیقاتی، پژوهشی و مدیریتی به اشخاص حقیقی 

وحقوقی در زمینه های فوق.
موضوعات	فرعی

سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها و موسسات 
و  تولیدی کشاورزی  های  طرح  و  ها  مجتمع  و 
آبزیان،  صید  و  پرورش   ، مرغداری   ، دامرپوری 

خوراک دام و طیور وصنایع تولید ماشنی آالت و 
تولید و فرآوری مواد اولیه، محصوالت  واسطه ای و 

محصوالت نهایی وابسته به فعالیتهای فوق
خرید و فروش وپذیره نویسی سهام شرکت ها.

اعطاء  و  شعبه  ایجاد  و  نمایندگی  هرگونه  اخذ 
نمایندگی در داخل و خارج از کشور.

انجام هرگونه فعالیت اقتصادی مجاز و مبادرت به 
کلیه معامالتی که به طور مستقیم و غری مستقیم برای 
تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا اجرای آن برای 

شرکت ضرورت می یابد.
پروانه	بهره	برداری	

به موجب پروانه بهره برداری شماره 183763 مورخ 
استان  اداره کل صنایع  توسط  1375/3/16 صادره 
زنجان، بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت 400 
انواع ماشنی جوجه کشی و 2500 دستگاه  دستگاه 
تاریخ  در  ثابت  و  سیار  شریدوش  ماشنی  انواع 

1375/5/1 آغاز شده است.
به منظور استفاده از ظرفیت کامل تولید در مقاطع 
رکود فعالیت اصلی، شرکت اقدام به اخذ پروانه بهره 
برداری شماره 18142 مورخ 1378/2/4 از وزارت 
صنایع استان زنجان نموده است و تولید سیستمهای 
 170 ظرفیت  با  را  مرغداری  اتوماتیک  دانخوری 
دستگاه در سال از تاریخ 1377/6/1 به پروانه بهره 

برداری قبلی اضافه نموده است.
در ضمن در تاریخ 1379/5/11 شرکت با اخذ پروانه 
از   1379/2/1 نورخ   182421 شماره  برداری  بهره 
اداره کل صنایع استان زنجان توانسته ظرفیت اسمی 
یدکی  قطعات  تولید  جهت  را  تولیدات کارخانه 
دانخوری،  سیستم  قطعات  مرغداری،  ماشنی آالت 
قطعات یدکی شریدوشهای ثابت و سیار و همچننی 
قطعات یدکی ماشنی جوجه کشی جمعا به وزن 17 

تن در سال افزایش دهد. 

سرمایه	گذاریها
تمام شده  بهای  به  مدت  بلند  گذاریهای  سرمایه 
بابت کاهش دائمی در  از کسر هرگونه ذخریه  پس 
ارزش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود 
درآمد حاصل از سرمایه گذاریهای بلندمدت هنگام 
تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام 
شناسایی  ترازنامه(  تاریخ  تا   ( پذیر  سرمایه  شرکت 

می شود. 
مخارج	تامنی	مایل

مخارج تامنی مایل در دوره وقوع بعنوان هزینه دوره 
مستقیما  مخارجی که  استثنای  به  می شود  شناسایی 
قابل انتساب به ساخت دارائیهای واجد شرایط است.

تسعری	ارز	
اقالم پویل ارزی با نرخ رسمی ارز در تاریخ ترازنامه 
تاریخی  شده  تمام  بهای  به  غریپویل که  اقالم  و 
برحسب ارز ثبت شده است با نرخ رسمی ارز در 
تاریخ انجام معامله، تسعری می شود. تفاوتهای ناشی 
از تسویه یا تسعری اقالم پویل ارزی به عنوان درآمد یا 

هزینه دوره وقوع شناسایی می شود.
ذخریه	مزایای	پایان	خدمت	کارکنان

ذخریه مزایای پایان خدمت کارکنان براساس دو ماه 
آخرین حقوق پایه برای هر سال خدمت آنان محاسبه 

و در حسابها منظور می شود.

	سمت 	 	 نام	 	 	 	 	نماینده	

شرکت گســترش صنایع و 
خدمات کشــاورزی نامی به 
اعتبار همه صنعتگران بخش 

دام و طیور
را  ساالنه  مجمع  توحید  بزرگ  تاالر  در  سال  هر 
در ذوق  دار  لبان سهام  به  برگزار می کنند و خنده 
و شوق می نشیند و با طننی صلوات پی در پی از 
خدمات ارزنده مدیرعامل فرهیخته و تیم همکارش 
جناب  با  مجمع  ریاست  امسال  می کنند  قدردانی 
مهندس  جناب  ناظری  و  اکربی  کاظم  مهندس 
کیانوش و دبریی استاد میالنی برگزار شد و مجمع با 
تصویب صورتهای مایل و تقدیر و تشکر از عملکرد 
آن  فرهیخته  مدیرعامل  بخصوص  شرکت  ساالنه 

بکار خود پایان داد.

رئیس	هیات	مدیره آقای	مهدی	علی	قنربی	 	 شرکت	سرمایه	گذاری	سعدی		
عضو	هیات	مدیره 	آقای	سید	صدرالله	پرهیزگار	 شرکت	سرمایه	گذاری	کشاورزی	کوثر		

مدیرعامل	و	عضو	هیت	مدیره 							 	آقای	رحیم	پرستو	 	 	 شرکت	شاهد		
عضو	هیات	مدیره 						 	آقای	اکرب	دل	پیشه	 شرکت	فرآوری	و	توسعه	ابنیه	شاهد		

نایب	رئیس	هیات	مدیره آقای	سید	موسی	خادمی	 	 سازمان	اقتصادی	کوثر		

 خسرو
 امریحسینی
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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 بنی 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  میانگنی  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  تامنی  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 بنی شرکتهای خصوصی  تقریبا  ریال 
معادل 41  داری درصد رشدی  دارد همچننی  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

	سمت 	 	 نام	 	 	 	 	 	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

23 اقتــصـاد	و	بیمه
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	رئیس	هیات	مدیره	 آقای	امری	محمد	تقی	گنجی	 	 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 ماشنی 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 
تامنی 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 
تامنی این اقالم یا امکان پذیر نبود و یا در صورت 
در گردش  بر سرمایه  را  زیادی  بسیار  فشار  تامنی،  

شرکت وارد می آورد.
در چننی 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  همچننی  و  غذایی کشور  صنعت  در 
همچننی  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. 

	سمت 	 	 نام	 	 	 	 	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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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	

	سمت 	 نام	 	 	 	 	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 چنی 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 بنی 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 تأمنی 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 همنی 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 تأمنی مواد 

اولیه متوجه شرکت نمی باشد.
و  روی  و  مس  جهانی  قیمت  افزایش  به  توجه  با 
مربم  نیاز  و  جهان  در  فلزات  این  قراضه  همچننی 
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 همنی 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 تأمنی 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
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در  ریخته گری  ماسه  تامنی  شرکت  ساالنه  مجمع 
جناب  ریاست  به  دار  سهام  درصد   93 حضور 
علی  جنابان  ناظر  دو  و  صمدی  محمد  مهندس 
قاسم زاده و سرکار خانم زهرا گنجی و دبریی جناب 
ستاری برگزار شد مجمع با تصویب سود 400 ریال 
به هر سهم و تقدیر و تشکر از زحمات مدیریت و 

کارکنان پرتالش بکار خود پایان داد.

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 
استفاده کنندگان  موجب گمراهی  آن  از  آگاهی 
تاریخ  در  و  نگردیده  حذف  از گزارش  شود  می 

1391/3/22 به تائید هیات مدیره رسیده است.

پیام	هیات	مدیره
وضعیت	و	تحوالت	ماسه	های	ریخته	گری:

اقدامات الزم جهت  مورد گزارش  مایل  سال  طی 
همچننی  پذیرفت،  صورت  فروش  مقدار  افزایش 
پیگرییهای الزم جهت فروش پودر سیلیس )باطله ها( 
که در محوطه کارخانه انباشته شده و باعث ایجاد 
انجام گرفت   می گردید  محیطی  زیست  مشکالت 

مورد  مایل  سال  در  فروش محصوالت  عبارتی  به 
گزارش 205/461 تن و به مبلغ 84/495 میلیون ریال 
و در سال مایل قبل )1389( مقدار 194/766 تن و 
از نظر مقدار  به عبارتی  ریال  مبلغ 70/145 میلیون 
5/5 درصد و از نظر مبلغ 20/4 درصد نسبت به سال 
گذشته افزایش نشان می دهد. عالوه بر آن حدود 
مبلغ 540 میلیون ریال)به مقدار 78 هزار تن( پودر 

سیلیس )باطله( طی سال 1390 فروخته شد.

جایگاه	شرکت	در	صنعت	ماسه	ریخته	گری	:
در  ریخته گری  ماسه  تولید کننده  اولنی  این شرکت 
کشور هم از نظر قدمت و هم از نظر مقدار تولید 
نظر  از  هم  و  باشد  می  ریخته گری  ماسه  وفروش 
دارا بودن معادن از نظر کیفیت، بهرتین معادن تولید 
ماسه ریخته گری را بدلیل گرد گوشه بودن ماسه در 
اختیار دارد. و در حدود 30 درصد بازار مصرف را 

در اختیار دارد.

اسرتاتژی	شرکت:
اسرتاتژی شرکت حفظ رتبه اول فروش در ماسه های 
ریخته گری و افزایش کیفیت محصوالت تولیدی و 

در نهایت به حداکثر رساندن سود می باشد.
برنامه	ها	و	چشم	انداز	وضعیت	شرکت

از برنامه های مهم شرکت طرح انتقال کارخانه به 
نزدیکی معادن می باشد.

چشم	انداز	وضعیت	شرکت
بدلیل  ریخته گری  ماسه  واردات  اینکه  به  توجه  با 
و همچننی  ندارد  اقتصادی  باال صرفه  هزینه حمل 
با عنایت به توسعه صنایع ریخته گری و نیاز کشور به 
صنایع فوق مصرف ماسه های ریخته گری در کشور 
روز به روز بیشرت می شود و از طرفی با توجه به اینکه 
معادن این شرکت از نظر کیفیت مناسب می باشند 
و همچننی به دلیل عدم وابستگی از نظر مواد اولیه 
و قطعات و لوازم یدکی به خارج از کشور وضعیت 
اینده شرکت مطلوب پیش بینی می گردد ویل باید 
بروز  روز  محصوالت  بردن کیفیت  باال  در  سعی 
انجام شود تا در بازار رقابتی بتوان کلیه مشرتیان را 

حفظ کرد.

ریسک	های	عمده
ریسک عمده شرکت تاخری در وصول مطالبات می 
باشد که آن هم ناشی از وضعیت اقتصادی کشور می 
باشد که باعث کاهش موجودی نقدی و توان مایل 
شرکت گردیده و در نتیجه توان پرداخت بدهی ها 
خصوصا سود سهم تقسیم شده سهامداران محرتم را 

کاهش داده است.

تاریخچه	شرکت
به  عام(  )سهامی  ریخته گری  ماسه  تامنی  شرکت 
فروش  خریدو   ، فرآوری  استخراج،  و  تهیه  منظور 
ویا  خرید  آنها،  بازیابی  و  ریخته گری  های  ماسه 
مبادرت  و  مربوطه  تاسیسات  و  ایجاد کارخانجات 
به هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم و یا غریمستقیم 
آالت  ماشنی  واردات  مشابه،  )مانند خرید کارخانه 
و  تولید  صادرات کاالی  نیاز،  مورد  اولیه  مواد  و 
غریه( برای انجام مقاصد باال ضروری و مفید باشد 
مستقال یا با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی 
دیگر و سرمایه گذاری و خرید سهام دیگر شرکتها 
سرمایه  با  تاریخ 1351/3/27  در  یا کارخانجات  و 
1/000/000 ریال منقسم به 100 سهم با نام 10/000 ریایل 
تاریخ  در  و  تشکیل گردید  شده،  پرداخت  تمام 
ثبت  اداره  در   15874 شماره  تحت   1351/5/15
شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده 
و مراتب در روزنامه رسمی مورخ 1351/5/29 جهت 

اطالع عموم آگهی شد.

سرمایه	شرکت	:
ریال  مبلغ 1/000/000  تاسیس  بدو  در  سرمایه شرکت 
)شامل تعداد 100 سهم به ارزش اسمی هر سهم 10/000 
ریال( بوده که طی چند مرحله به مبلغ 31/500 میلیون 
ریال )شامل تعداد 31/500/000 سهم به ارزش اسمی 
هر سهم 1000 ریال( در پایان سال مایل 1390/12/29 

افزایش یافته است.

زمینه	های	فعالیت:		
مهندسی  شده  آرایش  های  ماسه  انواع  تولید 
سیلیسی جهت مصارف ریخته گری، تصفیه آب و 
فاضالب،سند بالست ، کارخانجات سیمان ،بنت و 

فرآورده های آن.

		رئیس	هیات	مدیره )شرکت	تولیدی	و	تحقیقاتی	مبارز(	 	 آقای	محمد	صمدی		
عضو	هیات	مدیره 	 	 	- 	 آقای	علی	اصغر	عطاریان	
عضو	هیات	مدیره 	 	 	- 	 خانم	معصومه	سبحانی	پور	
عضو	هیات	مدیره )شرکت	سرمایه	گذاری	ملی	ایران(	 آقای	هوشنگ	معتمدی		

مدیرعامل	و	نایب	رئیس	هیات	مدیره 	 	 )شرکت	صنعتی	کاوه(	 	 آقای	محسن	سبحانی		

	سمت 	 	 	 نماینده	 	 	 	نام	

شرکت تامین ماسه ریخته گری 
با سود به مجمع نشست

 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  خادمنی  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  بنی  بانکداری  های  فعالیت  ی  عرصه  در 
به رغم تمام تحریم ها و سختی ها سودی بیش از 
اهداف تعینی 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 هفتمنی 

سمپوزیوم بنی 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  قواننی 

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 
نوین کسب و کار، کاهش  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 بنی المللی ، سرمایه گذاری در بانک ها و 

شرکت های تجاری و صنعتی بنی 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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سخنی	با	سهامداران	محرتم
بودیم  کرده  وعده  که  همانگونه  را   1390 سال 
به  اهداف  نسبی  با تحقق  و  آغاز کردیم  جهادگونه 
پایان رساندیم 260 درصد افزایش تولید، 106 درصد 
 7 میزان  به  بازار  سهم  افزایش  و  فروش  افزایش 
درصد دستیابی به این مهم در شرایطی حادث شد 
شرکتهای  برای کلیه  متفاوت  مقطعی   ،90 سال  که 
دیزل  خودرو  ایران  صنعتی  جمله گروه  از  تولیدی 
بود چرا که مجموعه ای از تهدیدها از قبیل تشدید 
در  تغیری  ارز،  نرخ  افزایش  المللی،  بنی  فشارهای 
سودهای بانکی، مشکالت بوجود آمده در نقل و 
انتقال پول در نظام بانکی بنی المللی و ... بر محیط 
کلیه شرکتهای ایرانی و در نتیجه گروه ایران خودرو 
دیزل حاکم گردید که نیازمند مدیریتی هوشمندانه به 
منظور خنثی نمودن تهدیدات و استفاده از فرصتها 

بوده است.
دیزل  خودرو  ایران  مشکالت،  تمامی  وجود  با 
توانست با مدیریت بر بازار و هزینه ها، ضمن کاهش 
افزوده  ارزش  اولیه،  مواد  خرید  تأمنی  های  هزینه 
مناسب برای سهامداران فراهم و رشدی پایدار برای 
ایران خودرو دیزل با بهره برداری از منابع داخلی 
آنچنان که شایسته نام پر آوازه بزرگرتین خودرو ساز 

تجاری خاورمیانه می باشد، به ارمغان آورد.
در سایل که سرپی گشت با برنامه ریزی های الزم 
خود  محصوالت،  داخل  ساخت  افزایش  جهت 
و  محور  شامل گریبکس،  محرکه  قوای  در  کفایی 
موتور و سایر قطعات اصلی مطابق با استانداردهای 
اطمینان  میزان  به  توانستیم  قانونی  الزامات  و  روز 
بخشی از سایه فشارهای بنی المللی به دور باشیم. 
همچننی با گسرتش امور تحقیق و توسعه مقدمه تولید 
محصوالت متنوع در حوزه های مسافری و باری 

همسو با نیاز روز مشرتیان فراهم گردیده است.
با عنایت به نام گذاری سال 91 تحت عنوان "تولید 
ایرانی" توسط مقام  از کار و سرمایه  ملی، حمایت 
اسرتاتژی  با  نیز  دیزل  خودرو  ایران  رهربی،  معظم 
توسعه محصول در جهت تولید محصوالت جدید 
با نشان تجاری IKD و عرضه محصوالت در گروه 
های مختلف، شامل اتوبوس، کامیون، کشنده، ون و 
پیکاپ به منظور افزایش تولید و سهم بازار و کسب 
رتبه اول در حوزه فروش و خدمات پس از فروش 
خودروهای تجاری گام های موثری بر خواهدداشت.

و کمرپسی  باری  های  بخش  در  آریا  تولید کامیون 
در دو تیپ نیمه سنگنی و سنگنی واتوبوس های 12 
به همراه   IKD برند با  و مفصلی 18 مرتی  مرتی 
سهند،  سنگنی  همچون کامیون  محصوالتی  تولید 
برنامه  در  پیکاپ  و  ون   ،A7 دنیز، کشنده کشنده 
تولید سال 91 نوید بخش سایل پر برکت برای این 

شرکت خواهد بود.
رونمایی  بورس،  بازار  و  سرمایه گذاران  حوزه  در 
نگاه  سازی  نهادینه  نیز  و  جدید  محصوالت  از 
و در کل زنجریه  فرآیند ها و عملکرد  به  اقتصادی 
ارزش نوید دهنده آینده ای مطمئن برای سهامداران 

و کارگزاران محرتم می باشد.
تاریخچه	و	موضوع	فعالیت:

نام شرکت: ایران خودرو دیزل )سهامی عام(
تاریخ تاسیس : 1338

شماره ثبت: 7174
تاریخ بهره برداری: 1339

موضوع	شرکت:
صدور  از  است  عبارت  شرکت  اصلی  فعالیت   
خدمات فنی و مهندسی، طراحی و ساخت و تولید 
وفروش خدمات بعد از فروش اتوبوس، مینی بوس، 
کامیون، کامیونت، کشنده، وانت، ون و سایر انواع 
مربوط  قطعات  تجاری،  و  شخصی  خودروهای 
واردات  و  صادرات  و  فروش  و  خرید  آنها،   به 
با  مرتبط  و قطعات  انواع خودرو  ارائه خدمات   ،
موضوع فعالیت شرکت، تاسیس شرکتهای تولیدی 
و بازرگانی با مشارکت اشخاص داخلی و خارجی، 
و  دریافت  شرکتها،  سهام  و  خرید کارخانجات 
اهداف  پیشربد  پرداخت تسهیالت مایل در جهت 
طور  به  )بازرگانی  خدماتی  امور  سایر  و  شرکت 
مستقیم یا از طریق تاسیس دفاتر نمایندگی در داخل 
یا خارج از کشور( و مبادرت به هر گونه فعالیتهایی 
که برای انجام مقاصد باال و تسهیل و اجرای آن 

الزم است.
وضعیت	سرمایه	شرکت	ایران	خودرو	دیزل

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 26 میلیون ریال 
ارزش اسمی هر سهم  به  تعداد 260 سهم،  )شامل 
یکصد هزار ریال( بوده که به مبلغ 1/600/000 میلیون 
ریال )شامل تعداد یکهزارو ششصد میلیون سهم، به 
ارزش اسمی هر سهم یکهزار ریال( در پایان سال 

مایل منتهی به 1390/12/29 افزایش یافته است.

عملکرد	حوزه	اجرایی
معادل  پرسنل  نفر  از 4185  بیش  با  اجرایی  حوزه 
بزرگرتین  عنوان  به  شرکت  درصد کل کارکنان   80
دارد.  فعالیت  دیزل  خودرو  ایران  بخش کارخانه 
اهم فعالیت های این حوزه ایجاد امکانات تولید- 
تجهیز ماشنی آالت و ابزارآالت تولید- برنامه ریزی 
تولید- تأمنی قطعات، تولید محصوالت با کیفیت، 
داخل شرکت  در  پروژه محصوالت جدید  اجرای 
و تعامل با سایر شرکتهای زیر مجموعه در راستای 
تأمنی و تولید قطعات و محصوالت و ارایه خدمات 

پس از فروش می باشد.
اهم	اقدامات	انجام	شده	در	حوزه	اجرایی	در	

سال	1390:
افزایش تولید محصوالت به میزان 26 درصد نسبت 

به سال 89
و   ED تولیدی کارمزدی  خدمات  تولید  افزایش 
رنگ بدنه های پراید و وانت به میزان 101 درصد 

از 10006 بدنه در سال 89 به 20119 بدنه در سال 90
کاهش هزینه توقفات تولید به میزان 41 درصد از 
 147/153 به   89 سال  در  ریال  میلیون   247/641

میلیون ریال در سال 90
کاهش زمان توقفات تولید به میزان 53% از 901/971 
نفر ساعت در سال 89 به 424/382 نفر ساعت در 

سال 90
از  قطعات  و  مواد  ضایعات  سرانه  هزینه  کاهش 
1/391/587 ریال در سال 89 به 706/384 ریال در 

سال 90 به میزان 49 درصد نسبت به تولید
سازی  تجاری  تا  تولید  توقفات  زمان  کاهش 

محصوالت به میزان 40 درصد.
حذف  با  )عملیاتی(  سربار  های  هزینه  کاهش 
استیجاری  انبارهای  حذف  و  پیمانکاری  عملیات 

شرکت.
سازی  بهینه  و  پرسی  قطعات  موجودی  کاهش 

عملیات تامنی ورق
افزایش کیفیت محصوالت به میزان 8/6% و کاهش 

دوباره کاری
و  محصوالت  سازی  بهینه  های  پروژه  10-اجرای 
بازار  افزایش سهم  توسعه محصوالت جدید برای 

خودروهای تجاری 
11-ساماندهی وضعیت خودروهای سنواتی و راکد 

با اجرای جلسات و پیگرییهای مستمر.

مهندس هاشم یکه زارع را دنیای صنعت بخوبی 
می شناسد جوانی الیق، مهندسی آگاه و با  تجربه 
ایکه اندوخته در کارش مشهود. امروز اگر کار بنز را 
از آلمانی ها بربی معنایش یعنی یکه زارع. دست 
و  شرق  قطب  دو  فنی کشوری که  دانش  به  یازی 
غرب بعد از پریوزی در جنگ نتوانستند بدان دانش 
دست یازند و امروز اگر در جاده ها، بندرگاه ها، 
در کویر و جنگل ره رویی را می بینی که پیوسته و 
آهسته طی می کند آن حاصل کار مهندس یکه زارع 

و شرکت ایران خودرو دیزل است و بس.
مجمع ساالنه شرکت به ریاست استاد شیخی برگزار 
شد و مجمع با تصویب صورتهای مایل و تقدیر و 

تشکر از تالشگران شرکت بکار خود پایان داد.

شرکت ایران خودرو دیزل ره روی آهسته و پیوسته

 خسرو
 امریحسینی
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رئیس	هیات	مدیره-	غریموظف 	 جواد	نجم	الدین	 	 	 	 شرکت	تام	ایران	خودرو	
نایب	ریس	هیات	مدیره-	غریموظف 	 علی	شیخی	 	 	 	 شرکت	سرمایه	گذاری	سمند	

مدیرعامل	و	عضو	هیات	مدیره-	موظف 	 هاشم	یکه	زارع		 شرکت	طراحی	مهندسی	وتامنی	قطعات	ایران	خودرو	)ساپکو(	
عضو	هیات	مدیره-	موظف 	 	 ویل	ملکی	 	 	 	 	 شرکت	ایران	خودرو	

عضو	هیات	مدیره	-	غریموظف 	 	شهاب	الدین	عزیزی	 شرکت	مهندسی	خدمات	صنعتی	ایران	خودرو	)ایسیکو(							

برنامه	ریزی	مواد	و	تولید
فعالیتهای	حائز	اهمیت	انجام	شده	در	این	امور	

شامل:
-انجام برنامه ریزی دقیق به منظور تامنی به موقع 

مواد اولیه
- ساماندهی انبارهای موجود و انتقال اقالم آسیب 

پذیر به فضاهای مسقف
- تعینی تکلیف اقالم سنواتی

- کنرتل مکانیزه MRP ها
-استفاده موثر از موجودی انبارهای شرکت با سفارش 

 گذاری بهینه تولید در جهت کاهش موجودی ها
- تشکیل جلسات مستمر کاهش ضایعات با هدف 
جلوگرییاز ایجاد ضایعات در چرخه تولید در شرکت

- استفاده بهینه از پالت به عنوان سرمایه شرکت
عملکرد	حوزه	بازرگانی

خریدهای  اقالم  تدارک  و  تأمنی  عملیات  کلیه 
و  شرکت  اقالم  سایر  و   CKD شامل  خارجی 
اعم  تابعه  شرکتهای  خریدهای  از  برخی  همچننی 
از قطعات موتور، گریبکس و محور و همچننی کلیه 
عملیات خدمات بازرگانی شامل ترخیص، حمل و 
نقل، بیمه و... توسط حوزه بازرگانی انجام می گرید.

اهم	فعالیتهای	حوزه	بازرگانی:
عدم  و  بازرگانی  عدیده  مشکالت  به  توجه  با 
علی  خارجی  شرکتهای  با  همکاری  امکان 
الخصوص شرکتهای اروپایی، و همچننی با عنایت 
اعتبار  مشکالت  قبیل  از  موجود  محدودیتهای  به 
اسنادی و غریه، حدودا 80 شرکت به لیست تامنی 
کنندگان مجاز اضافه شده که با احتساب 355 تامنی 
تا سال 1389 در سال گذشته  کننده واجد شرایط 
حدود 19% به تعداد تامنی کنندگان افزوده شده است.
قیمت  افزایش  جهت  فروشندگان  تالش  علریغم 
بدلیل افزایش تورم جهانی، قیمت عمده اقالم ثابت 
عمده کاالها  قیمت  افزایش  از  و  شد  داشته  نگه 

جلوگریی شد.
در راستای اسرتاتژی توسعه محصول گروه صنعتی 
با  جدید  محصوالت  تولید  و  دیزل  ایران خودرو 
هدف توسعه دانش فنی و دستیابی به تکنولوژی های 
جدید صنعت خودرو با حداکثر امکانات ساخت 
داخل پروژه های متعددی در سال 90 آغاز گردیدکه 
و  تامنی  جهت  در  نیز  بازرگانی  معاونت  حوزه 
را بعمل  اقدامات الزم  تدارک نمونه ها و قطعات 
آوردند. این پروژه ها شامل پروژه اتوبوس های شهری 
یوتانگ، ون برلیانس، کامیون آریا، پیکاب و سایر 

پروژه ها می باشد. 
عملکرد	حوزه	مایل	و	اقتصادی

انتقال  و  تحریم  مشکالت  علریغم   1390 سال  در 
وجه بنی بانکهای بنی المللی، مجموعه مایل شرکت 
آورد که تأمنی و  اقدامات الزم را بعمل  به نحوی 
تدارک مواد و قطعات مورد نیاز طبق بودجه انجام 
و نتیجه آن افزایش 26 درصد در تولید محصوالت 

شرکت در سال 90 نسبت به سال 89 گردید.

عملکرد	حوزه	فروش
بازاریابی و فروش محصوالت باری و مسافری

میزان ریایل فروش خالص  افزایش 106 درصد   -
)فروش تحویل شده( منجر به کاهش هزینه خواب 
سرمایه محصوالت مختلف در سال 90 شده است.

- افزایش جذب تعهدات و کاهش اسرتدادهای کلیه 
محصوالت به میزان 36 درصد منجر به جلوگریی از 
کاهش 36 درصد نقدینگی برگشتی از محل جذب 

تعهدات شده است.
- افزایش سهم فروش نمایندگان از 44 درصد سال 
سبد  اعطای  با   ،1390 سال  در  درصد  به 59  قبل 
محصوالت و قراردادهای مستقیم با نمایندگان که 
منجر به کاهش هزینه های تبلیغات و بازاریابی به 

میزان چشمگریی شده است.
موجب  قرارداد که  فرم  و  دستورالعمل ها  -اصالح 
تسریع در فرآیند فروش و حذف و تلفیق حداقل 6 

فرم شد
انجام  برای  مشرتی  به  مراجعه  دفعات  - کاهش 
مشرتی  حضور  حذف  و  خودرو  دریافت  مراحل 
توسط  بیمه  )انجام  خودرو.  بیمه  انجام  منظور  به 
شرکت( با هدف افزایش رضایت مشرتی و تسریع 

در انجام شماره گذاری خودروها
- کاهش میانگنی زمان تجاری تا تحویل خودرو به 

مشرتی
- فعال نمودن آموزش مشرتیان

باطری(  )خصوصا  ضایعات  چشمگری  - کاهش 
با توجه به بروز شدن تحویل محصوالت نسبت به 

سنوات گذشته باتوجه به مطالب فوق .

طرح	توسعه	محصوالت:
با توجه به نام گذاری سال 91 تحت عنوان "تولید 
ایرانی" توسط مقام  ملی، حمایت از کار و سرمایه 
معظم رهربی و تأکید ایشان بر توجه بیشرت به تولید 
داخلی و همچننی سیاست های کالن دولت، وزارت 
صنایع و گروه صنعتی ایران خودرو، رویکرد شرکت 
در سال 91 بهره گریی از منابع موجود بویژه دانش 
و توان نریوی انسانی و متخصص در جهت توسعه 

محصوالت شرکت می باشد.
در این راستا اسرتاتژی توسعه محصوالت شرکت، 
مختلف  های  بخش  در  بازار  سهم  افزایش 
خودروهای تجاری با ارایه محصوالت جدید و نیز 
کسب مقام اول در ارایه خدمات پس از فروش در 

کشور می باشد.
تولید  با  دیزل  خودرو  ایران  شرکت  منظور،  بدین 
سنگنی  نیمه  و  سنگنی  تیپ  دو  در  آریا  کامیون 
تولید  همراه  به   IKD برند با  اتوبوس  مدل  دو  و 
محصوالت خودرو سازان خارجی، همچون کشنده 
و  ون  سهند،  سنگنی  دنیز، کمرپسی  A7، کشنده 
پیکاپ، گامی بلند در عملی نمودن شعار سال 91 و 
تحقق اسرتاتژی توسعه محصول و نیز پاسخگویی به 

نیاز بازار و مشرتیان بر خواهد داشت.
عملیات	و	فرآیندها

 ISO TS کیفیت  مدیریت  سیستم  استقرار 
16949:2009 برای تمام محصوالت
استقرار کامل سیستم ردیابی قطعات

مدیریت موجودی انبارها از طریق سفارش گذاری 
به موقع، کنرتل مصرف اقالم

تست  انجام  جهت  جاده  تست  مسری  سازی  آماده 
های جاده و عملکرد خودروها

تامنی یک به یک )تامنی یک دستگاه معادل تولید 
یک دستگاه(

کاهش زمان تامنی قطعات تا تولید، از طریق بهینه 
 )MRP( سازی زمان اعالم نیاز قطعات

تولید قطعات ماشینکاری جهت حذف برون سپاری 
ساخت قطعه

تجهیز سالن های تولید و برش و پرس به ابزارآالت 
و دستگاههای جدید و پیشرفته

فایرب گالس جهت ساخت  فضای کارگاه  گسرتش 
قطعات فایربی محصوالت جدید

	سمت 	 	 نام	 	 	 	 	 	 	نماینده	
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تاریخچه	فعالیت:
شرکت ماشنی سازی اراک )سهامی عام( در تاریخ 
1346/1/21 با نام شرکت سهامی صنعتی و تولیدی 
ماشنی سازی اراک به منظور تاسیس کارخانجات 
ماشنی سازی و بهره برداری از تولید و فروش انواع 
ماشنی 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  ماشنی  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 ماشنی سازی و بهره 
و  فروش  تولید،  طراحی، ساخت،   ، آن  از  برداری 
سایر  و  تجهیزات  و  آالت  ماشنی  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 
همچننی  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 بنی المللی اعمال 
شده، نظری عدم پذیرش LCبانکهای ایرانی توسط 
امکان  عدم  خارجی،  سازندگان  و  تامنی 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 
تامنی  برای  وجه  انتقال  مشکالت  آن کشورها،  در 
LCهای گشایش  مکرر  ابطال  باعث  کنندگان که 
یافته شده است و تمایل تامنی 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 ماشنی 
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 همچننی 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 تامنی منابع مایل مورد 
اعم  شرکت  داخلی  درآمدهای  محل  از  خود  نیاز 
همچننی  و  ارائه خدمات  و  محصوالت  فروش  از 
شناسایی موجودیهای راکد و فضاهای غریتولیدی 
همچننی  باشد.  می  نقد  سرمایه  به  آنها  تبدیل  و 
مدیریت شرکت به منظور تامنی 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 ماشنی سازی و ساخت 
تجهیزات با نماد فاراک درج شده و سهام آن برای 
قرار  معامله  مورد  تاریخ 1374/4/27  در  بار  اولنی 

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  ماشنی  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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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 همنی 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- 
دومنی دوره جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت 

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

دارویی بنی 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 بنی 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 چهاردهمنی همایش انتخاب شرکت 

های برتر ایران.
با  برتر  یکصد شرکت  بنی  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 تامنی 
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 چهلمنی 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 تحسنی کشید می بود.

	سمت 	 	 	 نام	 	 	 	 	نماینده	

 خسرو
 امریحسینی

31 اقتــصـاد	و	بیمه
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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  قواننی  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  همچننی  و  بوده  باقی  در حسابها 

حسابهای بانکی شرکت گردیده است.
باعث  نقدینگی در سیستم مایل  برگشت  این عدم 
بحران در وضعیت تامنی 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 همنی 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 مسوولنی 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 ماشنی االت کورن فلکس شروع و در تاریخ 
1371/08/06 به بهره برداری رسیده است. همچننی 
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 همنی 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 اربعنی

	سمت 	 	 	 	 	 نام	 	 	 		

مهدی
خلج
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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 همچننی 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 تعینی 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 بنی 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 
چنی، 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 بنی  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 سنگنی 
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

سومنی  حال گذراندن  در  اکنون  هم  دی  بانک 
سال فعالیت خود می باشد . این بانک، براساس 
و  ها  بخشنامه  و  جاری کشور  مقررات  و  قواننی 
دستورالعمل های بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران، اساسنامه مصوب شورای پول و اعتبار بانک 
و همچننی 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

	سمت 	 	 نام	 	 	 	 	 	نماینده	

 خسرو
 امریحسینی
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سمت 	 	 	 		نماینده	 	 	 نام	

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 بنی 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  پاینی  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:

تامنی  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

	سمت 	 	 	 	 نماینده	 	 	 	 نام		

مهدی
خلج
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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 طننی 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 پنجمنی 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 همچننی 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 بنی 
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 
. همچننی  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  تأمنی  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 سنگنی، 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

	سمت 	 	 	 نماینده	 	 	 نام		

 خسرو
 امریحسینی
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با دو مشخصه اول: شنیده ایم که گویند بی پری مرو 
فتوحات  در  اسکندر  زمانی.  سکندر  خرابات گر 
افتاده.  پای  از  درمانده  سرداری  مقابل  در  گرفتار 
درآمد  فوج  به  خرب  پرسید  لشکریان  از  چاره  راه 
جنگجویی به نزد اسکندر آمد و گفت بر پای اسبان 
نمد بنه و در تاریکی شب حمله ور شو و اسکندر 
پند جوان به شنید آن به کرد و بر دشمن پریوز شده 
آن سوی پریوزی جوان جنگجو را به حضور طلبید 
بود  پدر  استحمام  حال  در  جوان  پیام آوران گفتند 
لختی دیگر آیدو اسکندر برآشفت و فرمان داد جالد 
حاضر شود جوان جنگجو سر رسید و اسکندر پرسید 
نربدی  فرمان  چرا  نباشد  همراه  پری  نبود  قرار  مگر 
جوان گفت پدرم جز من کسی نمی داشت و پند او 
مرا راه گشا بود و چنان که راه برتو هم گشود اسکندر 
متوجه شد آن پند از پری بود نه از جوان و بر این 
واقعه بود که گفتندی بی پری مرو خرابات گر سکندر 

زمانی. سعدی گوید
سپهبد برآمد بر آن تیغ کوه 
بشد نزد آن پری دانش پژوه 

فردوسی گوید:
توانا بود هر که دانا بود  

زدانش دل پری برنا بود

سعدی گوید:
بشنو که من نصیحت پریان شنیده ام  

بیش از تو خلق دیده و پیش از تو دیده ام
حافظ گوید:

پریما گفت خطا بر قلم صنع نرفت  
آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد

نظامی گوید:
گر مریدی چنانک رانندت  

برهی رو که پری خوانندت 
گفتیم سخن از صنعت است و نام آن کنتورسازی 

ایران و مدیریت بر آن بر دوش پری و جوان است
جوان کاری کرده  چاق   نفس  پری  تجربه  حاصل 
کارستان. سالها پیش آنروز که همه چیز دولتی بود 
منجمله کنتورسازی کاتب این سطور شاهد بود که 
شرکتهای فرانسوی ، گروه گروه به ایران می آمدند 
باور  این  بر  و  داشتند  می  بسیار  وعده  خود  با  و 
بودند بلعیدن 20 میلیون خانوار یا بقول آنها مشرتی 
وسوسه  بود  نزدیک  و  بود  بریان  بره  آنها  برای  نو 
های شیطانی آنها در قالب مدیران سفارش رفته و آن 
شودکه شرکت نفت انگلیس بر سرآبادان و مسجد 
سلیمان آورد این نیز بگذشت به لطف خدا کار به 
دست کاردان افتاد. اولنی سال مجمع را شاهد بودم 

بر مسند دو چهره از صنعت گران کشور را دیدم دلم 
قرص شد و باور دو چندان که راه ورود به صنعت 
به دست چپاولگران بسته خواهد شد برای تائید از 
هتل سیمرغ یک سال طول کشید تا به هتل المپیک 
رسیدیم و صداقت کاری این دو استون بر همه سهام 
داران معلوم و مشخص شد و طننی صلوات پی در 
پی به پاس خدمت فضای کاری را عطرآگنی کرد . 
احمد علی عاملی  از خانواده مهندس سید  سخن 
است از کار آفرین ترین و  متعهدترین و متدین ترین که 
توانسته لقمه از دهان شری بریون کشد و ارزش کاری 

ایران و ایرانی را بدان بیافزاید.
حضور 70 درصد سهام دار در یک روز گرم تابستانی 
در مجمع که ریاست آن با پری راه جناب عاملی پدر 
سود  ریال   500 داران که  سهام  خوشحایل  با  بود 
علی  نام  شد.  رو  در  رو  بود  شرکت  آورده  ساالنه 
در خانواده عاملی در پسوند و پیشوند مرسوم است 
پدر احمد علی و پسر سید علی دست در دست هم 
تاکنند کشور آباد. شرکت کنتورسازی خرب خوش هم 
می داشت تولید المپ کم مصرف در سبد ساخت 
بهرت آن دیدیم که به اصل گزارش رسیم از آن توشه 

برداریم.   

حمد و سپاس خداوند یکتا را که با الطاف بیکرانش 
تا در  به ما عطا نمود  را  توفیق  این  در سال 1390 
با  و  ولیعصر)عج(  توجهات کریمانه حضرت  سایه 
مدیران، کارشناسان، کارکنان،  راسخ  عزم  بر  تکیه 
پیمانکاران و با اتکاء به حمایت و اعتماد سهامداران 
معظم و شریف بتوانیم در عرصه تولید، کار و تالش 
خدمتگزار جامعه و سهامداران خود باشیم. ما ضمن 
تشکر و سپاس از کلیه عزیزانی که هیات مدیره را در 
داده اندمفتخریم  یاری   خویش  مسئولیتهای  انجام 
گزارش یک سال تالش، فعالیت و برنامه های هیات 

مدیره را تقدیم سهامداران عزیز نماییم.
سایل که گذشت و گزارش آن پیش روی شما می باشد 
سایل بود توام با فرصت ها و تهدیدها که عمده آنرا 

می توان به شرح ذیل خالصه نمود:

عقد قرارداد با یکی از شرکتهای صاحب نام خارجی 
و معترب در زمینه تولید کنتورهای الکرتونیکی هوشمند

شرکت و برنده شدن در مناقصه یک میلیون دستگاه 
بهره وری  ملی  سازمان  توسط  هوشمند که  کنتور 
انرژی)سابا( که در تاریخ 1390/07/27 برگزار گردید.
شرکت در نمایشگاهها و همایشهای ملی وبنی المللی.
مذاکرات پریامون صادرات کنتورهای پیش پرداختی 

به تاجیکستان و خط تولید به محله دیاله عراق
عضویت در هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران
انتخاب مجدد برای چهارمنی سال متوایل پس از 
خصوصی سازی بعنوان شرکت نمونه صنعتی استان 

قزوین
توسعه  اجالس  از  خالق  مدیریت  نشان  دریافت 

صنایع ملی ایران.

اخذ نشان استاندارد سازی از همایش استاندارد.
و  تحریم  در شرایط  وارداتی  فرصتهای  از  استفاده 

تجهیز مواد اولیه خطوط تولیدی 
اما سال 1390 با نگرانیهایی نیز همراه بود که از آن 

جمله موارد زیر را می توان نام برد
شرکت  به  توزیع  شرکتهای  دیون  پرداخت  عدم 
است  به ذکر  ایران)سهامی عام(الزم  کنتورسازی 
در سال 1390دوره بازگشت کاالی فروخته شده به 

شرکتهای توزیع بنی 12 تا 15 ماه بوده است.
ایران توسط  بانکی  و  اقتصادی  تشدید تحریمهای 

شورای امنیت سازمان ملل متحد
مشخص نشدن تاریخ اجرای مناقصه طرح فهام در 

سال 1390
عدم ثبات و نوسانات شدید نرخ ارز.

شرکت کنتورسازی ایران 
اشنای همه خانه ها در ایران

رئیس	هیات	مدیره-	موظف سید	احمد	علی	عاملی	 	 	 	- 	 	
نایب	رئیس	هیات	مدیره	–	غریموظف ویدا	بیگدیل	 شرکت	کنتورسازان	قزوین	مدار)سهامی	خاص(	

عضو	هیات	مدیره	–	غریموظف سید	احمد	نصری	 شرکت	سرمایه	گذاری	و	تجارتی	معنی	رنان	)سهامی	خاص(		
عضو	هیات	مدیره-	موظف محمد	تعلق	 	 شرکت	بازرگانی	مبنی	رنان	)سهامی	خاص(	

مدیرعامل	و	عضو	هیات	مدیره-	موظف سید	علی	عاملی			 	 	 	- 	 	

و  انداز  شماره  دانند  می  هم  حساب گر  را  کنتور 
مشخص کننده با اعداد. در ضرب المثل ها هم بی 
شمار از آن نام می برند ما را با آن کاری نیست از 
آشنای همه خانواده  رانیم که  محصویل سخن می 
هاست آمار گران در آمار خود نام از 19 میلیون خانوار 
نام در 75 میلیون  این  اند ویل  آورده  دارای کنتور 

نفوس رایج و معمول است

موفقیت	ها	پیام	هیأت	مدیره

	سمت 	 نام	 	 	 	 	 	نماینده	

 خسرو
 امریحسینی
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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 	 	سریوس	شیخ	زاده	 شرکت	سرمایه	گذاری	گروه	صنایع	بهشهر	ایران	)سهامی	عام(	

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

	سمت 	 	 نام	 	 	 	 	 	 	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 
پروتئنی گیاهی و کارخانجات دیگر وهمچننی 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 پروتئنی 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 آئنی نامه اجرایی جزء ب بند 78 قانون 
با  آورد تصمیم گرفت که  بودجه سال مزبور فراهم 
تجدید ارزیابی زمنی های شرکت نسبت به خروج 
و در  اقدام کند  قانون تجارت  ماده 141  از شمول 
مزبور که  قانون  نامه  ائنی  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 
زمنی 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 زمنی( مورد تائید این سازمان نمی 
باشد که پس از پیگریی و اعرتاض شرکت و اشاره به 
مفاد آئنی 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 زمنی( 
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 
زمنی 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 آئنی 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 آئنی  ارزیابی زمنی 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 چننی رفتاری با آن 
شود؟ افزایش سرمایه حکم صاحب است و حضور در بازار الزمه کار پس باید 
حمایت شود تا فرق بنی 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.

 خسرو
 امریحسینی
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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 
وسعت فرهنگ

عقل	 است	که	 تعریفی	 را	 عقل	 عالمان	گویند	
در	اعیان	غور	تفکر	می	کند	عاشقان	گویند	بر	

عاشق	عیان	شرح	حال	کنند
با	 عاشق	 هم	 عاقلند	 هم	 آریان	 پارس	 مدیران	

هم	بخوانیم

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  همچننی  است.  بوده  سال گذشته  اقتصادی 
مرکزی در ابتدای سال 1390 بسته سیاستی نظارتی 
ارئه نمود که براساس آن حداکثر نرخ  را  جدیدی 
تعینی  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 
بنی  روابط  از  نگرانی  اساسی،  محصوالت  قیمت 
الملل، ریسک های سیاسی، ادامه بحران اقتصادی 

در جهان بخصوص در منطقه یورو، تشدید تحریم 
های بنی 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 بنی 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 دومنی سال 
پیاپی و همچننی 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 
همچننی 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.

	سمت 	 	 نام	

 خسرو
 امریحسینی
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	سمت 	 	 نام	 	 	 	 	نماینده	

صدیقه
سرخوش لر

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 تامنی 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 همچننی 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  تامنی  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 همچننی 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  نصرخمنی  آرپی  شرکت 
خمنی 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  زمنی  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. 

39 اقتــصـاد	و	بیمه
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نماینده 	 	 	سمت	 	 نام	

سخن	مدیرعامل
رهربی  معظم  مقام  فرمایشات  تحقق  با  راستا  هم 
و نامگذاری سال 1391 به عنوان سال تولید ملی، 
حمایت از کار و سرمایه ایرانی که تاکیدی بر تداوم 
جهاد اقتصادی در سال جاری می باشد گروه صنعتی 
ایران خودرو ظرف سه سال اخری فعالیتهای توسعه 
ای خود را بر تقویت برند ملی و کاهش وابستگی 

و رسیدن به خودکفایی کامل متمرکز نموده است.
سال 1390 بعنوان سال جهاد اقتصادی دستاوردهای 
شگرفی برای صنعت خودرو کشور به ارمغان آورده 
است. این سال بعنوان اولنی سال از آخرین دهه قرن 
13 هجری شمسی ، سال ارتقاء تحول و دگردیسی 
صنعت خودرو بود و با توجه به رهنمودهای روشنگر 
معظم له در حوزه های تحقیق و توسعه، استقالل 
صنعتی، تعدیل بازرگانی، حفظ محیط زیست ، پیوند 
صنعت و دانشگاه و توسعه صادرات بعنوان سنگ 
بنای تحول در ایران خودرو تاکنون راهنمای مسئولنی 

و کارکنان شریف این گروه صنعتی قرار گرفته است.
این گروه در پرتو ان رهنمودها نقشه 91 را بر اساس 
توسعه صادرات افزایش سهم موتورهای کم مصرف 
ارتقاء  و مدرن، کاهش مستمر االیندگی خودروها، 
توسعه  و  ملی  موتور  و  خودرو  بر  تمرکز  ایمنی، 
محصوالت و پلتفرمهای جدید را در دستور کار قرار 
داده است. عالوه بر اینها تحول کیفی محصوالت و 
توجه بیش از پیش به حوزه خدمات پس از فروش 
و افزایش رضایت مشرتیان سرلوحه فعالیتهای این 
خودرو ساز طراز جهانی قرار گرفته است. که کسب 
موفقیت و دستیابی به این مهم ، مستلزم نهادینه شدن 
سه اسرتاتژی تولید و کیفیت ، مایل و صادرات در 

تمامی سطوح مدیریتی می باشد.
با  ایران خودرو  در سایل که گذشت گروه صنعتی 
وجود تنگناهایی که پیش رو داشت از جمله بحران 
جهانی اقتصاد، کنرتل قیمتها، محدودیت نقدینگی و 
تامنی اعتبار، افزایش نرخ حاملهای انرژی و سوخت، 
تولیدی،  خودروهای  شماره گذاری  محدودیت 
تغیریات نرخ بهره و سود بانکی ، مشکالت تامنی 
مایل، موانع بازرگانی و تامنی خارجی، هدفمندسازی 
و تالش کارکنان  به خداوند  توکل  با  و...  یارانه ها 
خالق و ساعی خود برگ زرین دیگری بر کارنامه 
افتخارات خود در عرصه داخلی و بنی المللی افزود.

توسط گروه  برتر  شرکت   100 بنی  اول  رتبه   کسب 
صنعتی ایران خودرو برای دومنی سال پیاپی

کسب رتبه اول در خدمات پس از فروش در بنی 
خودرو سازان دداخلی

اخذ جوایز ملی کیفیت ایران INQA در خدمات 

پس از فروش خودروهای سمند 206، تندر و سوزوکی
کسب 27 درصدی بازار خودروهای سواری و سهم 
سبک  خودروهای  تولید  از  درصدی   48 تقریبی 

کشور و دارنده سهم اکثریت مطلق تولید وانت
سهامداری  برنامه  از  درصد   95 به  نزدیک  تحقق 
ها،  هزینه  نهضت کاهش  اجرای  تداوم   90 سال 

انضباط مایل و کاهش ضایعات
نهادینه شدن نهضت کاهش هزینه از طراحی، تولید 

، تامنی و خدمات پس از فروش
ارتقای کیفیت محصوالت آدیت شده ایران خودرو 

به رده خوب و خیلی خوب
افزایش 78 درصدی تولید تندر 90 نسبت به سال 89 
به   6/300 از  شرکت  سرمایه  درصدی   40 افزایش 

8/820 میلیارد ریال
عرضه محصول جدید سوزوکی)کیزاشی(

تولید کلیه محصوالت سواری با ترمز ABS و کیسه هوا
خودکفایی ایران خودرو در تولید موتورهای کم مصرف

تثبیت روند تولید علی رغم تحریمها
جهش در تولید محصوالت مدرن و کم مصرف در 

شرایط تحریم
ایجاد قابلیت کسب استاندارد االیندگی یورو 4 برای 

محصوالت
کاهش مستمر مصرف سوخت سبد محصوالت

در بعد معرفی محصوالت جدید در سال 91 دومنی 
درصد   70 با  ماه  خرداد  از  رانا  نام  به  ملی  برند 
ساخت داخل ، دنا در نیمه دوم سال و وانت جدید 
U90 در شهریور ماه به تولید انبوه می رسد. همچننی 
و  تامنی  منظور  به   XUM یافته ارتقاء  موتور  تولید 
ارتقاء استانداردهای آالیندگی موتور XU7، تولید 
سمند میکروهیربید که در کاهش مصرف سوخت در 
سیکل شهری و ترافیک سنگنی نتایج قابل توجهی 
ایران خودرو  دارد و طراحی و توسعه موتور دیزل 
امسال  دیگر  های  برنامه  از  آتی  سال  در  آن  تولید 

ایران خودرو است.
از	 حمایت	 قطعات،	 تامنی	 ارتقاءزنجریه	
مجموعه	های	قطعه	ساز	برای	افزایش	ساخت	

داخل:
گروه صنعتی ایران خودرو در حال حاضر یکی از 
بزرگ ترین شبکه تامنی مواد و قطعات در کشور را 
در اختیار دارد، مجموعه های خودروسازی و قطعه 
سازی به صورت زنجریه ای با هم تعامل می کنند که 
ارتقاء آن در نهایت موجب فراهم شدن بسرت مناسب 
است.در  کشور  اقتصادی  وضعیت  بهبود  برای 
 )IPI( حال حاضر آخرین وضعیت حذف از پک
خودروهای  و  باشد  می   %85 معادل   206 خودرو 

405، پارس و سمند با موتور XU با حذف از پک 
100% به خودکفایی رسیده اند. همچننی دستیابی به 
رکورد تامنی ماهانه 75 هزار دستگاه خودرو، داخلی 
مشارکت  قطعه،  واردات  و کاهش  قطعات  سازی 
قطعه سازان از طراحی تا تولید محصوالت جدید 
حذف و یا ارتقای قطعه سازان گرید C از زنجریه 
تامنی، دستیابی به قیمت رقابتی در محصوالت از 
راه ارتقای کیفیت مواد و تنوع منابع تامنی قطعات 

از دیگر اقدامات انجام شده می باشد.
اهم	برنامه	های	مایل	و	اقتصادی	

دوم  مرحله  اجرای  طریق  از  مایل  ساختار  بهبود 
افزایش سرمایه و انتشار اوراق مشارکت

بر  مدیریت  طریق  از  ترازنامه  ساختار  بر  مدیریت 
سرمایه در گردش و تأمنی منابع مایل بلند مدت 

بهبود نسبت مالکانه از طریق فروش سرمایه گذاریها 
و دارائیهای غری اسرتاتژیک و کم بازده ، 

جهت  در  و گروه  شرکت  نقدینگی  بر  مدیریت 
به بهینه ترین وضعیت نقدینگی و کاهش  دستیابی 

هزینه تأمنی منابع مایل 
و  تولید  بهینه  ترکیب  با  شرکت  سودآوری  افزایش 

روشهای متنوع فروش با مدیریت بر هزینه ها 
اتخاد سیاست مناسب برای صادرات محصوالت 

وقطعات
بررسی اندازه اقتصادی سرمایه گذاری های انجام 
با هدف حفظ،،  در سهام شرکت های گروه  شده 

افزایش و یا فروش سهام آن شرکتها
کنرتل و نظارت بر سرمایه گذاریهای جدید و تکمیل 
در  یکنواختی  ایجاد  برای  تمام  نیمه  های  پروژه 

ظرفیتهای تولیدی
ای  هزینه  تحلیل محرک های  و  بررسی  شناسایی، 
ناشی از فعالیت های تولیدی، عملیاتی و غریعملیاتی 

و ارائه پیشنهادات مناسب جهت بهینه سازی آنها
عارضه یابی وضعیت طرح های سرمایه گذاری با 

نگرش مدیریت بر سرمایه
اعمال کنرتل قوی تر بر هزینه های فروش و خدمات 

پس از فروش در راستای کاهش هزینه.
در جهت حفظ  بازار سرمایه  در  تر  فعال  مشارکت 
حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی و شرکتهای تابعه 
کمک به تامنی ارز و گشایش اسنادی اعتباری ارزی 
و  مواد  ورود  منظور  به  ثالث  طریق کشورهای  از 

قطعات
میلیارد   37/000 از  شرکت  اعتباری  سقف  افزایش 

ریال به 42/000 میلیارد ریال
و  اقتصاد داخلی، جهانی  بررسی تحوالت محیط 

تجزیه و تحلیل تاثری آنها بر صنعت خودرو

سازمان	گسرتش	و	نوسازی	صنایع	ایران 	 رئیس	هیات	مدیره	 سید	مجید	هدایت		
شرکت	تعاونی	کارکنان	سازمان	گسرتش	و	نوسازی	صنایع	ایران 		نایب	رئیس	هیات	مدیره	 افشنی	روغنی	

شرکت	سرمایه	گذاری	گروه	صنعتی	رنا	 	 عضو	هیات	مدیره		 علی	اکرب	طاهری	
شرکت	سرمایه	گذاری	تامنی	اجتماعی 	 عضو	هیات	مدیره	 مهرداد	کارگری		
شرکت	سرمایه	گذاری	گروه	صنعتی	رنا 	 عضو	هیات	مدیره	 حسنی	جواد	نیا	

مرکز	گسرتش	فن	آوری	اطالعات 	 رئیس	هیات	مدیره	 محسن	صالحی	نیا	
سازمان	مدیریت	صنعتی مدیرعامل	و	عضو	هیات	مدیره	 جواد	نجم	الدین								

سازمان	گسرتش	و	نوسازی	صنایع	ایران نایب	رئیس	هیات	مدیره	 محمدعلی	وفائی	
شرکت	مدیریت	طرحهای	صنعتی	ایران 	 عضو	هیات	مدیره	 بهزاد	ظهریی		

شرکت	پیشگامان	بازرگانی	گلیار 	 عضو	هیات	مدیره	 سید	حسنی	امریی		

ایران خودرو در مجمع ســال 90 
از ســهامداران مهر تائید گرفت

آنانکه صنعت خودرو در ایران را پی گرفته اند خوب می دانند از که و از چه می 
گوئیم قلم نه چرخانیم و بهرت آن باشد که از نجم الدین مرد کار و اندیشه در صنعت 

سخن برانیم و پیامش درج مطلب شود که همه چیز در آن نهفته است.

 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 
ماشنی 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 تامنی 

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( بنی 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 ماشنی آالت قسمت 
االت  ماشنی  ریال(  میلیون   3500( کریستالیزاسیون 
االت  ماشنی  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 ماشنی 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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خداوند را شاکریم که فرصتی فراهم شد تا در جمع 
و  بررسی  را  بانک  عملکرد  زمنی  ایران  خانواده 
برنامه های آینده آن را ارائه نماییم. بانک در تاریخ 
مرکزی  بانک  از  را  فعالیت خود  1390/2/3 مجوز 
جمهوری اسالمی ایران اخذ نمود، و وجوه سرمایه 
از آذرماه این سال بتدریج در اختیار بانک  بانک 
قرار گرفت. بخش عمده فعالیت های بانک در سال 
ساختارهای  و  زیرساختها  ایجاد  به  معطوف   1390
بانک  اندازی بخش های مختلف  راه  برای  الزم 
مویل  اعتباری  و  مایل  موسسه  شعب  تعدیل  نیز  و 
است.  بوده  زمنی  ایران  بانک  به  الموحدین 
خوشبختانه تا پایان سال بخش های انفورماتیک، 
اعتبارات، مایل، منابع انسانی در وضعیت مناسب 
قرار گرفته است و 108 شعبه موسسه مذکور به شعب 
بانک تبدیل شده است. حداقل 103 شعبه دیگر نیز 
قبل از پایان 6 ماهه اول سال 1391 به شعبه بانک 
به شعب  پایان سال  تا  نیز حداکثر  تبدیل و مابقی 

بانک تبدیل خواهند شد.
درخصوص انتقال شعب، کارکنان و مدیران و دارایی 
ها و سرپده های مایل و اعتباری مویل الموحدین به 
بانک ایران زمنی تفاهم نامه، و دستورالعمل تبدیل 
تهیه و مسائل و پیچیدگی های تبدیل و نقل و انتقال 
دارائی ها و بدهی ها به خوبی مورد توجه قرار گرفته 
موسسه  اجتناب شود  بعدی  از مشکالت  تا  است 
عملیات  و حذف  ساختار  تجدید  به  اقدام  مذکور 
پویل و مایل از اساسنامه خود نموده است که این 
انتقال  و  تبدیل  فرآیند  در  موضوع موجب سرعت 

خواهد شد.
افزایش  اجرایی  اقدامات  همچننی   1390 سال  در 
سرمایه آغاز شد و تعدادی از سهامداران حدود 518 
میلیارد ریال از وجوه افزایش سرمایه را واریز نمودند 
و بقیه حق تقدم های استفاده نشده در تریماه سال 

1391 پذیره نویسی می شود.
دوم  بازار  در  بانک  معامالت  نماد  بازگشایی 
فرابورس به نقدشوندگی سهام بانک کمک نمود. 
حجم مناسب سهام شناور بانک موجب شد که در 
بسیاری از روزهای معامالتی سهم مورد دادو ستد 

قرار گرید.
ما امیدواریم در سال 1391 که از سوی مقام معظم 
سرمایه  و  از کار  حمایت  ملی،  تولید  سال  رهربی 
ایرانی نامیده شده است، با الطاف خدواند متعال 
حمایت  با  و  بانک  و کارکنان  مدیران  همت  به  و 
تالش  و  تعهد  سایه  در  و  عزیزان  شما  دلگرمی  و 
تحقق  شاهد  بانک  اندرکاران  دست  تخصص  و 
تنوع   ، شعب  شبکه  گسرتش  سرمایه،  افزایش 
بخشی به محصوالت و خدمات و توسعه خدمات 
در  بانک  سهم  افزایش  و  الکرتونیکی  بانکداری 
های  سرمایه  ما  باشیم.  بانکداری کشور  صنعت 
ایرانی را تجهیز و با آن به کمک تولید ملی خواهیم 
شتافت تا سرمایه انسانی و نریوی کار ایرانی هر چه 
خارجی  فشارهای  رغم  علی  و  شود  بیشرت شکوفا 
برای همه  آفرینی  ارزش  و  اقتصادی  پویایی  شاهد 
جایگاهی  به  بانک  رسیدن  برای  بانک  ذینفعان 

مناسب و پیشرفت میهن عزیز و اسالمیمان باشیم.

نام ایران زمین ، 
افتخار مردم این سرزمین

مجمع عمومی عادی ساالنه بانک ایران زمنی در 
و  وزارت کار  تالش  سالن  در  مورخه 1391/4/28 
تامنی اجتماعی با حضور 66 درصد از سهامداران 

برگزار گردید.
در این مجمع که ریاست آن با دکرت امری حسنخانی 
و ناظرین جنابان پرهام و وطن پور بودند و مهندس 
مقدم به عنوان منشی مجمع در آن حضور داشت.
جمله  از  علم  و  تجربه  دنیایی  با  حسنخانی  دکرت 
حوزه  در  پژوه کشور  دانش  و  فکر  خوش  مدیران 
مدیریت بانکی می باشد که حضورش در هر جایی 
موفق  مدیر  این  است.  بوده  برکت  و  خری  اسباب 
همواره به داشنت دیسیپلنی و برنامه ریزی در حوزه 

کاریش مشهور و معروف بوده است
توسط  مدیره  هیات  قرائت گزارش  با  مجمع  این 
دکرت فدائی از اعضاء هیات مدیره و  فرائت گزارش 

بازرس وحسابرس قانونی ادامه یافت.
در پایان مجمع با تصویب صورتهای مایل و تقدیر و 
تشکر از زحمات تیم مدیریت موفق و انتخاب بازرس 
به  و تعنی روزنامه کثریاالنتشار  قانونی  و حسابرس 
کار خود پایان داد. از زحمات گرانقدری که استاد 
رساندند  یاری  را  ما  این گزارش  تهیه  در  دربانیان 

کمال قدردانی و تشکر را دارا می باشیم.

پیام	هیات	مدیره

تاریخچه	
به  بنا  عام(  سهامی  )شرکت  زمنی  ایران  بانک 
موافقت اصویل تاسیس بانک به شماره 1926 مورخ 
اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  از   1387/4/20
ایران، و پذیره نویسی سهام در بهمن ماه 1389 با 
مجوز شماره 121/130460 مورخ 1389/11/16 سازمان 
بورس و اوراق بهادار تاسیس و به صورت شرکت 
سهامی عام طی شماره379279 مورخ 1389/12/24 
در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت 
رسید. در حال حاضر ، دفرت مرکزی بانک در تهران، 
خیابان  نبش  اسدآبادی،  الدین  سید جمال  خیابان 

شصت و هشتم، پالک 472 واقع است.
سرمایه

میلیارد   2/000 مبلغ  تاسیس  بدو  در  بانک  سرمایه 
ریال)شامل تعداد 2 میلیارد سهم، به ارزش اسمی 
هر سهم 1/000 ریال( بوده که بانک به منظور تامنی 
حداقل سرمایه مورد نیاز بانک های غریدولتی طبق 
مصوبات شورای پول و اعتبار و الزام بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ، کاهش ریسک از طریق بهبود 
همچننی  و  سرمایه  نسبت کفایت  و  مایل  ساختار 
سودآور،  های  فعالیت  توسعه  برای  ظرفیت  افزاش 
تصمیم به افزایش سرمایه به مبلغ 6/000 میلیارد ریال 

طی چند مرحله گرفت.
در گام اول اقدامات افزایش سرمایه به 4000 میلیارد 
ریال در سال 90 آغاز و تا تاریخ 1390/12/29 مبلغ 
الحساب  علی  عنوان  به  ریال  میلیون   518/293
افزایش سرمایه، توسط سهامداران و سرمایه گذاران 
تامنی و تادیه گردیده است و در سوم تریماه 91 نماد 
حق تقدم های استفاده نشده بازگشایی و انتظار می 
رود تا قبل از مجمع عمومی عادی وجوه افزایش 

سرمایه تامنی شود. 

مهدی
خلج

اقتــصـاد	و	بیمه42
1391 شـهـریـور 



عملکرد	بانک	در	بازار	سرمایه
وضعیت	معامالت	و	قیمت	سهام

بانک ایران زمنی در تابلوی بازار دوم فرابورس ایران 
در گروه بانک ها و نهادهای پویل )طبقه بانک ها 
و موسسات مایل( با نماد و زمنی پذیرفته شد و سهام 
متوسط  با  تاریخ1390/7/5  در  بار  اولنی  برای  آن 
ریال  میلیون  )با سرمایه 2000/000  ریال  قیمت 1294 
و ارزش اسمی هر سهم 1/000 ریایل( در بازار مورد 

معامله قرار گرفت.  
نظام	راهربی	بانک

طراحی و استقرار مناسب نظام راهربی شرکتی در 
بانک منجر به بهبود شفافیت عملکرد و حمایت از 
حقوق مشرتیان و سهامداران، به ویژه سرپده گذاران 
و سهام داران اقلیت، می شود، نظام راهربی شرکتی 
بانک ایران زمنی شامل هیات مدیره منتخب سهام 
داران، مدیرعامل و مدیران ارشد بانک و کمیته های 
اجرایی و کمیسیونهای تخصصی هیات مدیره و نیز 
کمیته »حسابرسی و کنرتل داخلی« و کمیته »مدیریت 

ریسک« و »کمیته مبارزه با پولشوئی« است.
اهم	مصوبات	و	اقدامات	انجام	شده

هیات مدیره بانک طی سال 1390 جمعا 75 جلسه 
برگزار کرده است. خالصه ای از مصوبات طی دوره 

مورد گزارش ارائه شده است.
مایل	و	اعتباری

تهیه و تصویب سیاستهای پویل، اعتباری و نظارتی 
براساس ضوابط بانک مرکزی ج.ا.ا. برای ابالغ به 
شعب تصویب برنامه سرمایه گذاری بانک براساس 

ضوابط و مقررات مربوطه.
انفورماتیک

سایتهای  اندازی  راه  و  ساخت  برای  ریزی  برنامه 
 Data سایت  اندازی  راه  نیز  و  پشتیبان  و  اصلی 

Gard  برای بانک.
انعقاد قرارداد برای استفاده از سیستم ساتنا و شتاب.

با  نگنی  افزاری  نرم  استفاده  برای  قرارداد  انعقاد 
شرکت کیش ویر.

قواننی	و	مقررات	
- اقدام برای اخذ مجوز اولیه فعالیتهای ارزی.

راهربی	شرکتی
با  مبارزه  و کمیته  پولشویی  با  مبارزه  اداره  تشکیل 

پولشوی
برنامه ریزی استقرار سیستم کنرتل داخلی

توسعه و بازاریابی
تصویب تبدیل شعب تعاونی اعتبار مویل الموحدین 

به شعب بانک ایران زمنی در 4 مرحله

تصویب مشارکت در تاسیس صندوق سرمایه گذاری 
بانک ایران زمنی و ملت ایران زمنی

ایران و باز شدن  پذیرش بانک در بازار فرابورس 
نماد بانک در بازار مذکور

افتتاح حساب در اداره معامالت ریایل بانک مرکزی
انجام اقدامات الزم برای صدور چک بنی بانکی و 

استفاده از اتاق پایاپای
تصویب انجام کلیه اقدامات مربوط به تبدیل 108شعبه 
شرکت تعاونی اعتبار مویل الموحدین به شعب بانک 

ایران زمنی و شروع فعالیت بانک در این شعب
بانکداری  اختصاصی  باجه  تاسیس  با  موافقت 
الکرتونیکی در شعب برای ارائه سرویس به مشرتیان

با  ریایل  بانکی  بنی  معامالت  برای  موافقتنامه 
سرمایه  نوین،  اقتصاد  تجارت، کارآفرین،  بانکهای 

و ملت.
مجوزهای	اخذ	شذه

اخذ مجوزفعالیت بانک به شماره 90/21175 مورخ 
1390/02/03

اخذ موافقت بانک مرکزی ج.ا.ا به شماره 23421 
مورخ 1390/02/05 برای افزایش سرمایه از مبلغ 2000 

میلیارد ریال به 6000 میلیارد ریال )در دو نوبت(
اخذ مجوز معامالت بنی بانکی

برای چاپ چک  ج.ا.ا  مرکزی  بانک  مجوز  اخذ 
های جاری اشخاص

اخذ مجوز وزارت امور اقتصاد و دارائی برای چاپ 
چک های جاری اشخاص

اخذ IIN برای فعالیت های نرم افزاری بانک
مدیریت ریسک اعتباری 

امکان سنجی استفاده از الگوهای آماری در جهت 
ایجاد نظام رتبه بندی مشرتیان اعتباری بانک

تدوین الگوی تعینی حدود اختیارات ارکان اعتباری 
مبتنی بر ریسک تا سطح مدیریت مناطق بانک

تدوین نظام نامه تسهیالت بانک بصورت کامل و 
منسجم تحت یک مجلد و به روز رسانی دوره ای آن

برنامه ریزی در جهت متنوع سازی پرتفوی اعتباری 
بانک جهت تناسب میزان ریسک با سودآوری منطقی

انتقال و آموزش نریوهای مستعد بانک، جهت امور 
اعتباری و ارجاع بررسی تسهیالت کالن و حساس 
تخصص  و  درجات  با  اعتباری  به کارشناسان 

اعتباری باالتر
مدیریت ریسک نقدینگی 

گروه  توسط  نقدینگی  روزانه  وضعیت  تحلیل 
کارشناسی منابع و مصارف

بررسی وضعیت کلی نقدینگی بانک و تصمیم گریی 
الزم توسط کمیته عایل منابع و مصارف

بررسی و مدیریت میزان پرداخت
جامع  نظام  سازی  پیاده  جهت  در  ریزی  برنامه 

مدیریت ریسک نقدینگی در بانک
مدیریت ریسک عملیاتی

تشکیل کمیته امنیت سیستم با هدف بررسی و کنرتل 
خطرات پیش روی شبکه بانکی و نیز سیستم های 

نرم افزاری
براساس  واحدها  فرآیندهایی  سازی  استاندارد 

استانداردهای ایزو
کاهش ریسک در حوزه انفورماتیکی با استفاده از 

سیستم های نوین الکرتونیکی
برنامه ریزی در جهت پیاده سازی روش های نوین 

اندازه گریی ریسک عملیاتی
مایل  تامنی  و  پولشویی  با  مبارزه  کمیته  تشکیل 

تروریست
مدیریت ریسک نرخ و ارز و نرخ بهره

تحلیل بررسی روش های مختلف پوشش ریسک 
تغیریات نرخ بهره و نرخ ارز

تحلیل بازار ارز با توجه به متغریهای کالن اقتصادی 
درون و برون مرزی
سیاست	تقسیم	سود

به ترتیبی که صورت سود و زیان سال مایل منتهی به 
1390/12/29 نشان می دهد، سود بانک قبل از کسر 
عنایت  با  باشد.  می  ریال  میلیون  مالیات 220/604 
مدیره  هیات  بانک،  سرمایه  افزایش  ثبت  عدم  به 
قانون   236 ماده  براساس  تا  است  نموده  پیشنهاد 
مورد  در  تصمیم گریی   ،1390 سال  برای  تجارت، 
سود نقدی به مجمع عادی به طور فوق العاده ای 
که بعد از ثبت افزایش سرمایه تشکیل خواهد شد 

موکول شود.
افزایش	 و	 راستای	توسعه	روزافزون	فعالیت	 در	
سهم	بانک	از	ظرفیت	های	بازار	پول	و	سرمایه،	
و	رسیدن	به	بودجه	پیش	بینی	شده	اولویت	های	
تعینی	شده	در	سال	1391به	شرح	ذیل	می	باشد.

برنامه ریزی الزم جهت جابجائی برخی شعب که به 
لحاظ مکانی وضعیت مناسبی ندارند.

بهسازی و بازسازی شعب
بررسی اقتصادی تاسیس شرکت سرمایه گذاری به 

عنوان شرکت وابسته
بکارگریی خدمات مشاورین برون سازمانی جهت 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه و استفاده از فرصت 

های این حوزه
برنامه ریزی جهت توسعه شعب با توجه به ظرفیتهای 
بانکهای  با سایر  استان و مقایسه  اقتصادی در هر 
استان )خصوصی ، دولتی( و احیاء حداقل شرایط 
تعداد 200  به  اندازی شعب حداقل  راه  برای  الزم 

شعبه بانک در سال 1391
تمرکز بر بانکداری مجازی با هدف کاهش هر چه 

بیشرت هزینه ها
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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  تامنی 
، فضای کسب و کار را در زمینه فوق در سال 1391 
متاسفانه  ویل  مناسب کرده  حدودی  تا   1390  –
به  منابع  تامنی  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 تامنی 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 اولنی 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 چنی، 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 چنی 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  همنی  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 همچننی 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 اولنی 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 طننی صلوات پی در 

پی بکار خود پایان داد.

 خسرو
 امریحسینی
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نماینده 	 	 	 	 	سمت	 	 	 نام	

حاشیه	مجمع
شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات در سال 1390 
از  اقتصادی  مشکالت کالن  رغم  علی  توانست 
بهره، تحریمهای  و  ارز  نرخ  باالی  نوسانات  جمله 
و   ... و  اقتصادی  مناسب  نا  سیاستهای  اقتصادی، 
مشکالت درونی همانند مشکالت شدید نقدینگی 
و باال بودن هزینه تأمنی مایل سال پر بار را پشت سر 
گذارد به نحویکه در درآمدها رشد 36 درصد، سود 
عملیاتی رشد 43 درصد و سود خالص پس از کسر 
مالیات رشد 55 درصد را نسبت به سال مایل قبل 

از خود ارایه کرد.
و  پتانسیل  پر  شرکتهای  در  سرمایه گذاری  افزایش 
دارای بازدهی مناسب از جمله چادرملو، گل گهر، 
ملی مس، گهر انرژی سریجان، آهن و فوالد ارفع، 
گهر زمنی و فوالد صبا نور موضوعی بود که باعث 
خوشنودی و امیدواری سهامداران از بابت سرمایه 
بازدهی  روند  به  توجه  با  زیرا  شد  خود  گذاری 
این  اند که  درک کرده  خوبی  به  سالهای گذشته 
سود  تواند  می  مدت  بلند  در  ها  سرمایه گذاری 

سرشاری نصیب آنان کند.

اهداف	اسرتاتژی	کالن	:
1( دستیابی به بازدهی سالیانه سرآمد بازار سرمایه 

کشور
2( کسب عنوان بزرگرتین پایگاه اطالعاتی معادن 

کشور خاورمیانه
3( کسب برند تخصصی سرمایه گذاری و تجارت 

معدن
4( افزایش وفاداری سهامداران و مشرتیان با خلق 

ارزشهای ویژه
با قابلیت  5( تقویت سرمایه های انسانی متناسب 

های ضروری مورد نیاز توسعه و حیات شرکت

سنگ	 صنعت	 در	 شرکت	 جایگاه	 بر	 مرور	کلی	
آهن	و	فوالد	کشور

شرکت سرمایه گذاری توسعه و معادن و فلزات به 
عنوان یکی از بزرگرتین هلدینگهای صنایع معدنی 

و  آهن  سنگ  بخش  در  الخصوص  علی  فلزی  و 
سرمایه گذاری  در  را  بسزایی  و  موثر  نقش  فوالد 
در بخشهای توسعه ای و افزایش ظرفیت شرکتهای 
موجود در این صنایع ایفا کرده و همچننی با حمایت 
در  مزبور  شرکتهای  سهام  شوندگی  نقد  افزایش  و 
ارزش  بردن  باال  در  سعی  بهادار،  اوراق  بورس 

پرتفوی خود است.
در این راستا شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و 
آهنی  دوقلوهای سنگ  داشنت  اختیار  در  با  فلزات 
تولید  بزرگرتین  عنوان  به  و گل گهر(  )چادرملو 
درصد،   65 سهم  با  آهن کشور  سنگ  کنندکان 
تولید  سوم  قطب  عنوان  به  خراسان  فوالد  مجتمع 
تولید  تنها  عنوان  به  ملی صنایع مس  فوالد کشور، 
ایران و  با آن در  کننده مس و محصوالت مرتبط 
های  حوزه  در  واقع  شرکتهای  از  بسیاری  همچننی 
تولید، خدمات دهنده فوالدی، بازرگانی، کارگزاری 
و ... عالوه بر ایجاد پتانسیل سودآوری باال، نقش 
موثر و حایز اهمیتی چه به لحاظ مدیریتی و تأمنی 
منابع مایل الزم برای شرکت های زیر مجموعه خود 
صنایع  چننی  توسعه  و  پیشرفت  با  قطعا  داراست، 
هر  یافتگی  توسعه  عنوان شاخص  به   ( اهمیتی  با 
کشور(، موجبات توسعه ترقی در اقتصاد کالن کشور 

فراهم می آید.
تجزیه	و	تحلیل	ریسک	شرکت

ریسکهای موجود بر سودآوری شرکتهای سرمایه پذیر 
عمدتا در مورد شرکت ملی مس ایران )با توجه به 
عوامل  به  توجه  شرکت(با  بودن  محور  صادرات 
تأثری گذار اقتصادی؛ اجتماعی و بنی المللی و بتبع آن 
تغیریات قیمت جهانی مس در بورس فلزات لندن و 
نیویورک می باشد. این عوامل به تنهایی می توانند هم 
در قالب فرصت برای رشد قیمت سهام آن و یا تهدید 

برای تنزل سودآوری و همچننی قیمت آن باشند.
بر  عالوه  فلزات؛  و  معادن  پرتفوی  برای کل  اما 
مجموعه ای از عوامل خارجی )همچون تحریمهای 
بانکی و نفتی؛ نوسانات نرخ ارز؛ نرخ بهره؛ نرخ 
و  معدنی  مقررات  و  قواننی  در  تغیریات  تورم؛ 
معادن؛ عوارض صادراتی؛  دولتی  صنعتی؛ حقوق 

...( و یکسری  سهمیه بندی در تخصیص گندله و 
و  داخلی  های  اسرتاتژی  همانند  داخلی  عوامل 
تصمیمات هیأت مدیره شرکت نیز بر روند سودآوری 

و قیمت سهام تأثری گذار می باشند.
از طرفی تمامی شرکتهای زیر مجموعه در صورت 
کسری منابع احتمایل جهت پرداخت به بستانکاران 
و یا مشارکت در طرح های توسعه خود می توانند 
یا سایر روش  و  استقراض  از طریق  را  مایل  منابع 
البته این فرآیندها نیز ریسکها و  ها تأمنی نمایند که 

چالش های خاص خود را خواهد داشت.
سرمایه  سایر  تعدیالت  روند  اینکه  به  توجه  با 
فوالدی  و  معدنی  صنایع  در  شرکت  گذاریهای 
و روند  را نمی کند  هنوز تکافوی مصرف داخلی 
جدی  تهدیدی  از  نشان  نیز  آن  جهانی  دورنمای 
در این صنعت نیست ویل افزایش سرمایه گذاریها 
مانند همه سرمایه گذاری های دیگر دارای ریسک 
مختص به خود می باشند که شرکت توسعه معادن و 
فلزات در صدد بوده که به سهم خود این ریسک را 

به حداقل ممکن برساند.
بر سودآوری  تهدید  فوق عوامل  موارد  به  توجه  با 
به  نیاز کشور  به  توجه  با  چند  هر  شده  بینی  پیش 
صنایع معدنی و فوالدی زیاد نیست ولیکن قیمتهای 
جهانی بر صنعت معدن و فلزات داخلی نیز اثرات 

خود را به میزان الزم دارا می باشد که بستگی به :
- چشم انداز اقتصاد جهانی

- سطح تقاضا و میزان واردات چنی
- رونق و یا رکود بخش مسکن و ساختمان آمریکا 

و چنی
- میزان موجودی انبارها

- تغیری در ارزش برابری دالر و یورو )بحران یورو(
- تغیری نرخ بهره در آمریکا

تولید  که  کشورهایی  در  کارگری  اعتصابهای   -
کنندگان اصلی هستند

این  در  سرمایه گذاری کشورها  حجم  و  میزان   -
صنایع

- وجود محصول جایگزین برای محصوالت
- تغیریات غری قابل پیش بینی دارد.

رییس	هیأت	مدیره 	 	 خدمات	عمومی	فوالد	ایران	 	 وجیه	اله	جعفری	
نایب	رییس	هیأت	مدیره 	 صندوق	حمایت	و	بازنشستگی	کارکنان	فوالد	 	 ایرج	پور	حسنی	اکربیه	

عضو	هیأت	مدیره 	 	 		 توسعه	مرآت	کیش	 اسرافیل	احمدیه	خانه	سر	
عضو	هیأت	مدیره 	 	 شرکت	فوالد	مبارکه	اصفهان	 محمد	مسعود	سمیعی	نژاد	

مدیر	عامل	و	عضو	هیأت	مدیره شرکت	فن	آوران	صندوق	بازنشستگی	کارکنان	فوالد					 سید	عبدالحمید	ثمره	هاشمی	

کسب رتبه اول بازدهی 
فروش در سال 90

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه 
گذاری توسعه معادن و فلزات رأس ساعت 10:00روز 
چهارشنبه مورخ 1391.04.28 درمحل سالن فرهنگی 
درصد   77 از  بیش  حضور  با  تالش  ورزشی  و 

سهامداران برگزار شد.
ایرج  آقای  حضور  با  مجمع  رئیسه  هیات  ترکیب 
آقایان  نظارت  و  مجمع  رئیس  عنوان  به  اکربیه 
ضرابی و تفضلی و به دبریی آقای علی اکربی بود.

	سمت 	 	 نام	 	 	 	 	نماینده	

 خسرو
 امریحسینی
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صنعت پرداخت الکرتونیک به عنوان حوزه اصلی 
شاهد  جهانی  سطح  در  امروزه  شرکت  فعالیت 
جایی که  تا  است  شگرفی  و  پرشتاب  تغییریات 
بسیاری از شرکت ها و فعاالن برتر این صنعت در 
سطوح ملی و بنی المللی در کشورهای توسعه یافته در 
حال ایجاد تغیریات اساسی در مسری کسب و کار خود 
به منظور انطباق با این تغیریات می باشند. از جمله 
مهمرتین این تغیریات نفوذ روزافزون موبایل )تلفن 
همراه( به بازار  پرداخت الکرتونیک و افزایش سهم 
بازار این بخش نسبت به سایر ابزارهای کالسیک 
اکنون  تا جایی که هم  است  الکرتونیک  پرداخت 
بالغ بر 5 میلیارد نفر در سراسر جهان از تلفن همراه 
استفاده می کنند و پیش بینی می شود در نیمه دوم 
سال 2012 این رقم به 6 میلیارد نفر برسد که در نهایت 
روی شرکت  پیش  را  برانگیز  تامل  و  مهم  چالشی 
های فعال در این صنعت قرار داده است از جمله 
ایجاد تغیریات در اسرتاتژی ها، فرایند ها و روش 
های عملیاتی و سرمایه گذاری در حوزه موبایلی در 

چه زمانی، چگونه و در چه گسرته ای.
پایانه  نظری  الکرتونیک  پرداخت  سنتی  ابزارهای 
تغیریات  با  انطباق  برای  امروزه  نیز  فروش  های 
پرشتاب نیازهای مشرتیان و تکنولوژی های جدید، 
در حال تجربه تغیریات عمیقی هستند که آنها را به 
بر  عالوه  امکانات کاربردی  ارائه  برای  ابزارهایی 
امکانات پرداخت های ساده از جمله ارائه خدمات 
صنعت  عمومی،  بهداشت  و  درمان  حوزه های  در 
گردشگری و هتل داری، سیستم های حمل و نقل 

و... بدل خواهد نمود.
مداوم  رصد  و  مانیتورینگ  دنبال  به  رو  این  از 
در  المللی  بنی  و  داخلی  سطوح  در  تغیریات 
ثبات  تضمنی  منظور  به  و  شرکت  فعالیت  حوزه 
پایداری و توسعه درآمدها و سهم بازار شرکت در 
نیازهای  با  همگام  تا  ایم  آتی کوشیده  های  سال 
را  الزم  های  توانمندی  آتی  و  فعلی  بازار  جدید 
در  مشرتیان  نیاز  مورد  خدمات  ارائه  جهت  به 
طریق  از  الکرتونیک  پرداخت  جدید  های  حوزه 
موبایلی  پرداخت  خدمات  ارائه  قراردادهای  عقد 
ایران  الکرتونیک  پول  )کیف  جریینگ  قبیل  از 

فناوری بر  مبتنی  پرداخت  های  وسیستم  کیش( 
 )NFC )Near filed Communication  
فراهم آوریم که به حول و قوه الهی عملی در زمینه 
آغاز  شرکت  در  اکنون  هم  خدمات  اینگونه  ارائه 
برنامه ریزی های انجام شده در  گردیده و مطابق 
اینده ای نزدیک شرکت به عنوان نخستنی تالش و 
کوشش همکاران و حمایت شما سهامداران محرتم 
حوزه  این  از  سرشار  درآمدهای  به کسب  اقدام 

خواهد نمود.
همچننی به یمن الطاف الهی و حمایت همه جانبه 
شرکت کارت  برای  را   1390 سال  توان  می  شما 
همه  رغم  به  عام(  )سهامی  ایران کیش  اعتباری 
قلمداد کرد،  موفق  و کار، سایل  چالش های کسب 
چالش های ناشی از شرایط رقابتی ، تکنولوژیکی و 
مشکل تحریم ها درخصوص برخی موارد مربوط به 
شرکت که در این سال شرکت توانست بر مشکالت 
و چالش ها فائق شده و به موفقیت های چشمگریی 
در این صنعت برسد، از جمله آنکه شرکت در این 
سال به عنوان چهارصد و شصت و نهمنی شرکت در 

بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.
از تحوالت عمده سال مورد بحث که صورت های 
مایل شرکت را تحت تاثری قرار داده کشف اختالف 
های  سال  به  مربوط  کارمزدهای  در  محاسباتی 
1387 لغایت 1390/12/20 بوده که اقدامات الزم در 
رفع مشکل انجام گردیده و شفاف سازی الزم در 

حساب ها انجام شده است.
مابنی  فی  رقابت  تشدید  دنبال  به  دیگر  سوی  از 
 )PSP( شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت
ایشان  وفاداری  افزایش  و  پذیرندگان  جذب  در 
ارتقای  نهایت  در  و  ها  تراکنش  افزایش  با هدف 
در  در سایل که گذشت، شرکت  سودأوری شرکت 
کنار مرکز تماس )Call center( ، اقدام به افتتاح 
بخش مدیریت ارتباط  با مشرتی )CRM( پس از 
یک سال مطالعه و امکان سنجی نموده و گام های 
موثری را در نیاز سنجی و پاسخگویی به مشکالت، 
سواالت و مشاوره به مشرتیان شرکت )پذیرندگان( 

برداشته است.
سال  در  شرکت  بانکی  قراردادهای  سبد  توسعه 

جاری از دیگر اولویت های عملیاتی شرکت در سال 
1390 بوده است. لزوم ایجاد ثبات و افزایش میزان 
اطمینان خاطر سهامداران در تحقق درآمدها و کسب 
ضرورت  و  سو  یک  از  شده  بینی  پیش  سودهای 
ارتقای  و  رشد  با هدف  درآمدهای شرکت  توسعه 
سهم بازار آن در کشورمان ما را بر آن داشت تا با 
تمام توان از طریق ایجاد زیربنای مناسب تشکیالتی 
با  قرارداد  عقد  شرکت،  عملیاتی  ظرفیت  ارتقاء  و 
سایر بانک ها را در دستور کار قرار دهیم که به شرح 
این سند موفقیت های قابل توجه و عقد قراردادهای 
متعدد بانکی از نتایج فعالیت های شرکت در این 
حوزه است. از دیگر اقدامات ارزنده شرکت در سال 
طریق  از  آموزشی  های  فعالیت  توسعه  آغاز   ،1390
برنامه ریزی مجدد و تدوین طرح بازبینی و توسعه 
سال  یک  از  بیش  دنبال  به  آموزشی  فرآیندهای 

مطالعه است.
تالش شرکت بر آن است که با سرمایه گذاری مناسب 
در این حوزه، کارکنان خود را برای ارائه خدمات 
نوین  های  حوزه  در  الکرتونیک  پرداخت  جدید 
این در حایل است که  نماید.  فعالیت شرکت مهیا 
همزمان با رفع نیازهای کنونی بازار فعالیت شرکت 
و مشرتیان کنونی همچون سایر شرکت های پیشرو و 
رهرب بازار در سطوح داخلی و بنی المللی از طریق 
ارائه طرح های توسعه ای و ایجاد زیرساخت های 
نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز آن، تالش می 
شود که آینده خود و کشور عزیزمان را خود رقم زده 
و امیدواریم در پرتو الطاف الهی ، حمایت های شما 
گرامیان و نیز تالش مجدانه مدیران و کارشناسان، 
اعتباری  شرکت کارت  توسط  برتر  خدمات  ارائه 

تقسیم سود 730 ریالی و 
خوشحالی سهامداران

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت کارت اعتباری 
ایران کیش در مورخه 1391/4/28 در هتل الله تهران 
برگزار شد. در این مجمع که 80 درصد سهامداران 
عسگری  جناب  با  مجمع  ریاست  بودند  حاضر 
مارانی و ناظرین جنابان تیموری و ارجمندی بو د 
ند و منشی مجمع جناب آقای مهندس هاشمی بود.

حسابرسی  و  مدیره  هیات  قرائت گزارش  از  پس 

و بازرسی قانونی و توضیحاتی که مدیر توانمند و 
الیق ارشد مایل شرکت جناب آقای مهندس شجاع 
خواه در پاسخ سواالت سهامداران داشتند مجمع 
باتقسیم سود 730 ریایل خنده را بر لبان سهامداران 
مجیدخان  سید  نشاند.حضور  نشینان  مجمع  و 
مریکبریی از مدیران مدبر و کاردان و آینده نگر در 
روشن  های  افق  از  نشان  شرکت  مدیرعاملی  مقام 

قابل دسرتسی دارد که شرکت برای خود ترسیم کرده 
است

وظیفه خود می دانیم از زحماتی که بچه های خوب 
روابط عمومی آقای محمدی و خانم رسول زاده و 
بالخصوص سرکار خانم سبزعلی در مقام مدیریت 
یاری  را  ما  این گزارش  تهیه  در  عمومی  روابط 

رساندند کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم.

پیام	هیات	مدیره

مهدی
خلج

اقتــصـاد	و	بیمه46
1391 شـهـریـور 



نماینده 	 	 	 	 	سمت	 	 	 نام	

کیش تداوم داشته باشد.
جایگاه	شرکت	در	صنعت

صنعت پرداخت الکرتونیک و شرکت کارت اعتباری 
ایران کیش )سهامی عام( )به عنوان بزرگ ترین شرکت 
با  الکرتونیک کشور(،  پرداخت  خدمات  ارائه دهنده 
عملیاتی  های  ظرفیت  تمامی  بکارگریی  به  توجه 
نظام  به  دستیابی  جهت  در  محرتم  دولت  توسط 
دستیابی  با هدف  الکرتونیک(  الکرتونیک)دولت 
به رشد، توسعه، آبادانی، افزایش سطح رفاه عمومی 
و افزایش حجم سرمایه گذاری و مبادالت تجاری، 
اهداف  تحقق  به  دیگری  زمان  هر  از  بیش  امروز 

توسعه پایدار کشور در این حوزه امیدوار است.

تاریخچه	شرکت
عام(  )سهامی  ایران کیش  اعتباری  شرکت کارت 
پرداخت  خدمات  ارائه  توسعه  ضرورت  درک  با 
الکرتونیک و نقش آن در توسعه پایدار و همه جانبه 
کشور، همکاری خویش را از فروردین ماه 1382 با 
با مجوز شماره  ایران آغاز کرده و  بانک صادرات 
1592 مورخ 1382/01/23 در اداره ثبت شرکتهای و 
مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش به 

ثبت رسید.
 1384 سال  از  ایران کیش  اعتباری  شرکت کارت 
مسوولیت ایجاد، پشتیبانی و توسعه شبکه پایانه های 
بانک  پرداخت و پذیرش  ابزارهای  فروش و سایر 
صادرات و شبکه بانکی کشور را با هدف گسرتش 
فعالیت های خود در زمینه ارائه خدمات پرداخت 
الکرتونیک به نظام بانکی، صنعت بیمه و بازارهای 

مایل بر عهده گرفت.
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در شهریور ماه 
1385 با تایید صالحیت ها و فعالیت های شرکت 
مجوز ارائه خدمات پرداخت الکرتونیک )PSP(را 
به شرکت اعطاء نموده و شرکت با چشم انداز توسعه 
ابزارهای پرداخت و پذیرش و تبدیل شدن به یکی از 
مطرح ترین شرکت های PSPجهان و بزرگ ترین 
شرکت PSPخاورمیانه، ماموریت خویش را درزمینه 
توسعه کمی و کیفی شبکه پذیرندگان کارت و ایجاد 
و  افزاری  نرم  ارتباطی  زیرساخت های  و  بسرتها 

سخت افزاری مرتبط بنا کرده است.
الزم به ذکر است شرکت کارت اعتباری ایران کیش 
)سهامی عام( پس از تالش های همه جانبه در زمینه 
و کسب  الکرتونیک  پرداخت  برتر  خدمات  ارائه 
موفقیت های مختلف در این عرصه بعنوان یکی از 
برترین شرکت های این صنعت نام خود را در لیست 
شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران 
به ثبت رسانده و در مدت زمان اندک حضور خود 
عنوان پرمعامله ترین سهام بورس تهران و رکورد کوتاه 

ترین زمان عرضه اولیه را به خود اختصاص داد.
فعالیت	شرکت

طور  به  اساسنامه  طبق  شرکت  فعالیت  موضوع 
خالصه به شرح ذیل می باشد:

ایجاد و اداره شبکه های گسرتده رایانه ای ارائه خدمات 
مکانیزم های  و  سیستم ها  انواع  از  استفاده  با  مربوط 
پشتیبانی  و  اجاره  فروش،  و  خرید  جمله  از  مرتبط 
فروش  پایانه  )ATM(و  خودپرداز  دستگاه های 
)POS(و ارائه خدمات پول گذاری و پول رسانی به 
بانک ها و موسسات مایل و اعتباری منطبق بر مقررات 
شده  اعالم  پرداخت  خدمات  ارائه دهندگان  بر  ناظر 
ارائه  ایران،  اسالمی  مرکزی جمهوری  بانک  توسط 
خدمات  فعالیت  زمینه های  در  حرفه ای  آموزش های 

پرداخت طبق مقررات جاری کشور.
برنامه	های	آتی	

براساس برنامه اسرتاتژیک شرکت، طرح هایی جهت 
توسعه خدمات قابل ارائه تدوین شده است که عموما 
در بسرتهای انفورماتیکی قابل پیاده سازی هستند و 
در قالب برنامه های کسب و کار به مرحله اجراء و 

ارائه درخواهند آمد که اهم آنها به شرح ذیل است:
استقرار و توسعه طرح فراپذیرش )اتصال یک ابزار 
پذیرش به حساب های پذیرندگان در - چند بانک 

مختلف(
استقرار و توسعه سیستم مدیریت ارتباط پذیرندگان

طراحی و تدوین
گسرتش و توسعه سیستم مدیریت ارتباط با مشرتی

توسعه سیستم یکپارچه اطالعات و گزارش گریی
در راستای اجراء و پیاده سازی طرح های توسعه آتی، 
شرکت برنامه هایی را طراحی و تدوین نموده است که 
این برنامه ها نحوه تحقق طرح های توسعه آتی و 
همچننی زمان بندی آنها را تعینی می نماید که در ذیل 
سرفصل طرح های عملیاتی شرکت بیان شده است.
گسرتش  شبکه پذیرندگی در قالب طرح فراپذیرش

نزد  در  سازمان  تخصصی  دانش  سطح  ارتقای 

کارکنان و متخصصان به واسطه آموزش های درون 
سازمانی و جذب نریوهای متخصص.

در  افزار  افزار، سخت  نرم  درحوزه  سرمایه گذاری 
جهت توسعه روابط تجاری فی مابنی با شرکت های 

خارجی در این عرصه
توسعه فعالیتهای مطالعاتی و تحقیقاتی و انتقال دانش 
فنی و تکنولوژی های نوین پرداخت الکرتونیک به 

شرکت و کشور

سرمایه	شرکت
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ده میلیارد ریال 
هر  اسمی  ارزش  به  سهم   10/000/000 تعداد  )شامل 
سهم 1000 ریال ( بوده که به مبلغ 299/975 میلیون 
ارزش  به  سهم   299/975/000 تعداد  )شامل  ریال 
اسمی هر سهم 1000 ریال ( در پایان سال مایل منتهی 

به 1390/12/29 افزایش یافته است.

گزارش	عملکرد	اجتماعی	شرکت	
یکی از مسائل مهم در هر سازمان ترغیب و تشویق 
کارکنان به ارائه کار بهرت و ایجاد انگیزه برای همسان 
نمودن پرسنل با اهداف کوتاه مدت و بلندمدت می 
باشد. در همنی راستا شرکت به منظور ایجاد انگیزه 
در بنی کارکنان و افزایش روحیه و بهبود کیفیت و 
انگیزش در عملکرد کارکنان اقداماتی نظری اهدای 
کارت هدیه به مناسبت تولد همکاران، اهدای رفاه 
کارت، تامنی امکانات ورزشی و استفاده از خدمات 
رفاهی جهت سالگرد ازدواج را فراهم نموده است.

محیط	قانونی	شرکت
قواننی و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

پریامون نظام پرداخت الکرتونیکی
قانون تجارت

قواننی سازمان بورس و اوراق بهادار
بر  مبنی  اساسی  قانون  اصل 44  به  مربوط  قواننی 

خصوصی سازی
قواننی مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

قانون تامنی اجتماعی
آینی نامه ها و دستورالعمل های داخلی شرکت

مصوبات هیات مدیره و مجامع عمومی
استانداردهای حسابداری

رئیس	هیات	مدیره محمدرضا	شجاع	الدینی	 	 شرکت	ملی	انفورماتیک	
نایب	رئیس	هیات	مدیره 	 سید	مسعود	هاشمی	 	 شرکت	سرمایه	گذاری	خوارزمی	

عضو	هیات	مدیره 		 سید	کاظم	دهقان	 	 شرکت	سرمایه	گذاری	ایرانیان	
عضو	هیات	مدیره 				 مهران	شریفی	 	 شرکت	خدمات	انفورماتیک	
عضوهیات	مدیره سید	علی	جالیل	نظری	 شرکت	سرمایه	گذاری	تدبری	ایرانیان	

مدیرعامل 	 سید	مجید	مریکبریی	 	 شرکت	کارت	اعتباری	ایران	کیش	
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أنروزها که پارس الکرتیک بنا گذارده شد در بعضی 
از بام های شهری یک عالمت صلیب بر سر یک 
می  لخت کشیده  سیم  أن  طرف  دو  در  تریچه که 
شد و به سر جعبه ای که ابعاد کوچک أن کمرت از 
50 سانتیمرت نبود می رسید و با گردش یک ولوم 
شنیدید  می  عربی  میان صفحه گاهی صدایی  در 
بقول مرحوم عباس وجدانی بچه دوالب ما هر چه 
میدان ارک می گشتیم تا یکی بیابیم تا آن را درست 
یا  آمدند  آنها که نمی  پیدا نمی کردیم  آدم  و  کند 
می ترسیدند یا حالل بودن آنرا مورد پرسش قرار 
بود  المانی  یا  ها  خانه  در  آورده  اصال  دادند  می 
پارس  از  رادیو است چون  یا روسی منظور همنی 
الکرتیک صحبت است باید به پیشینه آن هم کمی 
اشارت کرد. خدا رحمت کند رمضان میانه ای را 
خریده  زوار  رادیو  یک  بنده  پدر  از  بود  آمده  که 
وبرده بود خانه، روزیکه این اتفاق بود روز 17 ماه 
آننت  نصب  برای  را  روزی  و  بود  رمضان  مبارک 
همان صلیب که در بام بود رفت و آننت را گذارد 
و آمد پائنی و ولوم را چرخاند صدای خانمی که 
می خواند قهر تو را دیدم بیا آشتی کنیم درآمد در 
همنی زمان روحانی مسجد در خانه رمضان رو می 
کوبید و از طرف دیگر عیال رمضان می پرسید این 
خانم کیست که قهر تو را دیده رمضان به عیال می 
گفت جواب می دهم رختخواب را بیار بریز روی 
زوار تاصدایش به گوش شیخ نرسد و ... بگذریم.

خدایش  رادمردی که  همت  با  الکرتیک  پارس 
رحمت کند به پا شد و ما هر چه مقام از کشورها 
دعوت می کردیم برای پزدادن به پارس الکرتیک 
می بردیم نمی دانم چه شد در چند سال اخری و چه 
بر این برند برتر گذشت ویل  امسال گزارش ساالنه 

را خواندم و امیدوار شدم 
دبریی  و  خالق  جناب  ریاست  به  امسال  مجمع 
و  شد  برگزار  فرهیخته  مدیرعامل  سلیمانی  جناب 
مجمع با خربهای خوش ضمن تصویب صورتهای 

مایل بکار خود پایان داد.

تاریخچه	شرکت
شرکت کارخانجات پارس الکرتیک )سهامی عام( 
به  ایران  در  با شماره 8567  تاریخ 1341/12/9  در 
ثبت رسید و فعالیتهای آن با تاسیس و ایجاد کارخانه 
صنعتی و تولیدی مونتاژ رادیو و تلویزیون گروندیک 
آلمان در خیابان آزادی تهران شروع شد و در سال 

1354 به محل فعلی نقل مکان کرد.
در حال حاضر مرکز اصلی شرکت واقع در تهران – 

جاده مخصوص کرج – کیلومرت 11 می باشد.
کارخانجات پارس الکرتیک در تاریخ 1358/4/16 
در اجرای قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، ملی 
ملی  صنایع  سازمان  پوشش  تحت  و  اعالم گردید 
ایران واقع شد. در سال 1371 نقل و انتقال سهام بنی 
ایران و شرکت سرمایه گذاری  سازمان صنایع ملی 
تامنی اجتماعی  تامنی اجتماعی )شستا( و سازمان 
صورت گرفت و اداره امور شرکت را هیات مدیره 

منتخب مجمع صاحبان سهام ، عهده دار گردید. 
اهم	فعالیتهای	شرکت	پارس	الکرتیک

1-تمرکز	فعالیت	تولیدی	در	محل	مناسبرت	از	نظر	
ارزش	دارائی	ثابت	:

- شهر صنعتی الربز قزوین
- کارخانه الکرتونیک سریجان

2-	چابک	سازی	شرکت
- اقدام جهت برخورداری پرسنل مشمول مشاغل 
بازنشستگی  مزایای  از  غریه  و  آور  زیان  و  سخت 

براساس ضوابط تامنی اجتماعی.
- انحالل شرکتهای زیان ده تابعه و ادغام فعالیت 

آنها در شرکت اصلی
راستای کوچک  در  سازمانی  ساختار  بازنگری   -
سازی و حذف بوروکراسی شرکت اصلی و تعدیل 

نریوهای قراردادی متناسب با اصالح ساختار
نگاهی	به	وضعیت	شرکت	های	گروه

شرکت	پارس	الکرتیک
از  بهینه  استفاده  بر  مبنی  مطابق سیاستهای راهربدی 
داراییهای شرکت، هرگونه گسرتش و توسعه اتی شرکت 

در مکان شهر صنعتی الربز واقع در استان قزوین و یا 
شرکت الکرتونیک سریجان تعینی گردیده است.

پروانه تاسیس واحد شماره 2 پارس الکرتیک تحت 
و  معدن   ، صنعت  سازمان  از   14842/127 شماره 
تجارت قزوین اخذ گردیده است. مدیر پروژه و مدیر 
به  مربوط  دستورالعمل  و  انتخاب گردیده  عملیات 

امور پشتیبانی واحدهای ذیربط ابالغ شده است. 
شرکت ساخت و تولید قطعات الکرتونیک سریجان

با پیگرییهای به عمل آمده، پرونده تعزیرات حکومتی 
این شرکت به اتهام انتسابی قاچاق که منجر به ممنوع 
فعالیت  شدن  محدود  آن  تبع  به  و  شدن  المعامله 
شرکت شده بود و حتی در دادگاه تجدید نظر نیز این 
حکم تنفیذ گردیده بود خوشبختانه در دیوان عایل 
هم  دادگاه  به  پرونده  و  نقض  مذکور  کشور حکم 

عرض در استان کرمان احاله گردیده است.
پیش بینی می شود تا پایان شهریور 91 نتیجه نهایی 

به نفع شرکت حاصل شود.
همچننی پلمپ کارخانه در اواخر سال 90رفع و شرکت 

فعالیت تولیدی خود را مجددا شروع کرده است.
شرکت مهندسی و بازرگانی پارس

نظر به عدم تناسب حجم فعالیت با هزینه ها و ساختار 
، وفق مصوبات هیات مدیره با ایجاد واحد بازرگانی 
در شرکت پارس الکرتیک، فعالیت شرکت مهندسی 
و بازرگانی پارس به این واحد منتقل و تا تریماه 1391 

کلیه نریوی انسانی آن مشمول تعدیل گردیده اند.
شرکتهای در حال انحالل 

شرکت طراحی و مهندسی ساخت صنعت
شرکت پارس گالری
شرکت پارس نیک
شرکت پیوند جامع

در سال 1390 با تعینی مدیر تصفیه جهت شرکتهای 
فوق الذکر، فرایند انحالل با انتشار در روزنامه رسمی 
انجام پذیرفته و مراحل تسویه نهایی در جریان است.

پارس الکتریک ما در صنعت 
کشور به مجمع نشست

رئیس	هیات	مدیره 	 	 آقای	مجید	متقی	فر	
مدیرعامل	و	نائب	رئیس	هیات	مدیره 	 آقای	کورش	سلیمانی	میگونی	

عضو	هیات	مدیره 	 	 آقای	احمد	شکرپور	
عضو	هیات	مدیره 	 آقای	محمدرضا	فریوری	
عضو	هیات	مدیره آقای	سید	یاسر	مهدی	ابوترابی	فرد	

بدینوسیله		از	زحمات		آقای	مهندس	بیژن	سلطانی		قائم	مقام	مدیرعامل	که	ما	را	در	تهیه	این	گزارش	
یاری	رساندند	کمال	قدردانی	و	تشکر	را	دارا	می	باشیم.

 خسرو
 امریحسینی
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نماینده 	 	 	سمت	 	 	 	 نام	

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ 
مورخ  شنبه  پنج  روز  9:00صبح  ساعت  رأس  ایران 
1391.04.22 درمحل ساختمان مدیریت امور اعتباری 
درصد   94.3 از  بیش  حضور  با  تجارت  بانک 

سهامداران برگزار شد.
ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای سیامک 
دولتی به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان رضا 
سلطان زاده و احمد بهرامی و به دبریی آقای اقبایل 

تشکیل شد.
و  علیزاده  آقای  بورس  سازمان  نماینده  همچننی 
نماینده موسسه حسابرسی کاربرد ارقام نیز در جلسه 

حضور داشتند.
مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط 
آقای ابدایل و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل 

را اتخاذ نمود.
حاشیه	مجمع

جلسه مجمع امسال در حایل برگزار گردید که بازار 
پول و سرمایه کشور در سال 1390 به دلیلی شرایط 
حساس اقتصادی و نوسانات باالی نرخ ارز، بهره و 
کارمزد تأمنی منابع مایل دوران خاصی را طی کرد 
یافته  تداوم  نیز  جاری  سال  در  روند  این  البته  که 
است، که این امر باعث شده تصمیم گریی و ارایه 
با  مرتبط  شرکتهای  تمامی  برای  مدت  بلند  برنامه 

بازار مایل کشور دشوار گردد.
اما گزارش ارایه شده در مجمع و رشد درآمدها و 
رشد سود از سویی و رسیدن به ارقام بودجه مصوب 
شرکت نشان داد در صورتیکه مدیران با تجربه همراه 
حرکت کنند  یکدل  صورت  به  عمده  سهامدار  با 
و  را پشت سر گذاشت  تمامی مشکالت  توان  می 
با وجود همه مشکالت افقی روشن را پیش روی 

سهامداران قرار داد.
تصمیمات	و	اقدامات	انجام	شده	در	سال	1390

ماهه  سه  در  آمده  عمل  به  بارزترین کوششهای  از 
محرتم  سازمان  از  مجوز  اخذ   ،1390 سال  نخست 
بورس و اوراق بهادار به منظور افزایش سرمایه 150 
میلیون ریایل و کسب مصوبه الزم از مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1390/3/19 بود که پس از انجام 
تشریفات اولیه مربوط به درج اعالمیه پذیره نویسی 
تری ماه 1390، از آبان ماه سال مایل مورد گزارش تا 
سهام  امور  تالشهای  تمامی   1391 ماه  اردیبهشت 
از اداره ثبت  شرکت مصروف کسب مجوز فروش 
امید است  شرکتها و موسسات غری تجاری گردید. 

نویسی  پذیره  اعالمیه  انتشار  نخست  هفته  در 
)برای فروش حق تقدمهای استفاده نشده(، تعداد 
1.618.186 سهام حق تقدم فروش نرفته به فروش 
رسیده و تأییدیه بانکی مربوطه نیز اخذ و جهت ثبت 
نهایی صورتجلسه مجمع فوق العاده افزایش سرمایه 
و تکمیل مدارک، تسلیم مقامات اداره ثبت شرکتها 
و موسسات غری تجاری و همچننی مدیریت محرتم 
ای  سرمایه  بهادار  اوراق  ثبت  و  انتشار  بر  نظارت 

سازمان بورس گردد.
عمومی  مجمع  صورتجلسات  ثبت  بودن  بالمانع 
عادی ساالنه و فوق العاده 1390/3/19از سوی بانک 
محرتم مرکزی جمهوری اسالمی ایران با تأخری حدود 
7 ماه از زمان تسلیم صورتجلسات مذکور به بانک 
اعالم گردیده است  شرکتها  ثبت  اداره  به  مرکزی، 
که امید است در سنوات آتی رویه کنونی رسیدگی 
مقامات مذکور در خصوص شرکتهای پذیرفته شده در 
بازار بورس کشور تجدید نظر جدی شود به نحوی 
که تعینی تکلیف وضعیت سهام و دیگر موارد قانونی 
تأثری گذار بر قیمت سهام، خدشه ای به سرمایه گذاری 

سهامداران محرتم وارد نیاورد.
تأمنی منافع سهامداران ارزشمند این شرکت همواره 
مجموعه  این  مسئولنی  و  مدیران  ویژه  توجه  مورد 
تأثری  نیز که   1390 مایل  سال  در  و  بوده  اقتصادی 
و  پویل کشور  بازار  ناخواسته  های  بحران  گذاری 
تأمنی  و کارمزد  نرخ سود  در  تغیریات حادث شده 
غری  اعتباری  موسسات  اغلب  متوجه  مایل،  منابع 
بانکی و از جمله شرکتهای لیزینگ گردید، با بکار 
گریی از تفکرات صاحبنظران مسائل مایل و پویل 
فعالیت  دهه  چهار  به  نزدیک  تجربیات  و  کشور 
با  قانونمند  و  منطقی  روابط  حفظ  ضمن  شرکت 
دست اندرکاران نظام بانکی کشور و متابعت از کلیه 
مقررات و قواننی ناظر بر نظام اقتصادی و همچننی 
رعایت کامل دستورالعمل های مدون سازمان محرتم 
بودجه  ارقام  به  دستیابی  بهادار،  اوراق  و  بورس 

مصوب حاصل گردید.
برنامه	های	آتی	شرکت

در  نوساناتی  شاهد  همچنان   1390 مایل  سال  در 
خصوص نرخ تسهیالت اعطایی بانکها و تأثریات 
آن بر هزینه تأمنی منابع مایل شرکتهای لیزینگ و از 
طرفی کاهش دستوری سه درصدی نرخ شرکتهای 
به  توان دستیابی کامل  ناخواسته  بودیم که  لیزینگ 
همه برنامه ریزی هایی را که در گزارش فعالیت سال 

قبل به آن اشاره شده و یا در بودجه سال مایل مورد 
پیش بینی قرار گرفته را محدود و در برخی موارد غری 
مقدور مینمود، لذا بخش عمده ای از فعالیت های 
اجرایی شرکت معطوف تهیه و اجرای برنامه ریزی 
تداوم  ضمن  نحوی که  به  جایگزین گردیده  های 
به  دستیابی  توفیق  شرکت،  جاری  فعالیت  مناسب 

اهداف پیش بینی شده نیز حاصل گردید.
در نگاهی کوتاه و گذرا به فضای رو به رشد صنعت 
لیزینگ در ایران و با توجه ویژه به تأکیدات مقام 
معظم رهربی در خصوص حمایت جدی از تولیدات 
و سرمایه گذاری های داخلی و همچننی با عنایت 
مقررات  در  تأمل  قابل  و  ساختاری  اصالحات  به 
و قواننی جاری کشور در زمینه محدودیت و یا رفع 
خودروهای  انواع  رویه  بی  واردات  محدودیت 
سواری، سنگنی و سبک )حمل بار(، ماشنی آالت 
امثالهم، گسرتش  و  حفاری  معدنی،  سازی،  راه 
صنایع مونتاژ و با تولید خودرو، تأثریات تغیریات در 
نرخهای مالیاتی و نهایتا عرضه بسته های نظارتی 
بانک مرکزی، انتخاب اسرتاتژی سنجیده شرکتهای 
با  را  ایران(  لیزینگ  شرکت  )وخصوصا  لیزینگ 
پذیرفته  شرکتهای  جمع  در  پایدار  حضور  به  توجه 
شده در بازار بورس و ارواق بهادار بیش از گذشته 

نموده است.
37 سال قدمت فعالیت و وجود ارزشمند کارشناسان 
حضور  و  بانکداری  و  اقتصادی  مسایل  عالریتبه 
بازارسرمایه  از  مدیره  هیأت  عضو  یک  توانمند 
کشور در جمع مدیران اجرایی شرکت لیزینگ ایران، 
به حفظ،  این شرکت  افزون  پایبندی روز  موجبات 
سهامداران  تمامی  حقه  حقوق  از  پایداری  توسعه 
راهربدهای  تمامی  از  بکارگریی  و  محرتم گردیده 
مثبت و قانونمند در زمینه گسرتش و پایداری هرچه 
بیشرت این شرکت، در سر لوحه فعالیتهای جاری واقع 

شده است.
امید به خدمتگزاری بیشرت به هموطنان و رضایتمندی 
یکایک سهامداران همچون گذشته موجب سرفرازی 
و افتخار همکاران در این مجموعه اقتصادی میباشد.

با تالش مدیریت فهیم 
لیزینگ ایران حاصل گردید:

دستیابی به ارقام بودجه 
مصوب

رئیس	هیات	مدیره 	 	آقای	سیامک	دولتی	 	 شرکت	کارگزاری	بانک	تجارت		
نایب	رئیس	هیات	مدیره آقای	ناصر	صنعتی	نژادفرد	 شرکت	سرمایه	گذاری	و	ساختمانی	تجارت		

عضو	هیات	مدیره 	 آقای	اصغر	پورمتنی	 	 	 بانک	تجارت		
عضو	هیات	مدیره 	 خانم	رخساره	فاضلی	 	 شرکت	خدمات	تجارت	
	عضو	هیات	مدیره 			 آقای	رضا	سلطان	زاده	 شرکت	سرمایه	گذاری	صنایع	ایران		

 خسرو
 امریحسینی
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مدیران نفت عالوه بر داشته ها در ارائه محصویل با 
کیفیت دانشگاه فن آموزی این صنعت هم نام نهاده 

اند و محصویل با کیفیت روانه بازار نموده اند.
مجمع ساالنه شرکت با تصویب صورتهای مایل و 
تقسیم سود خیلی خوب بکار خود پایان داد. مجمع 
نشینان ضمن خوش آمد گویی به مهندس سید رضی 
حسنی شبریی مدیرعامل فرهیخته شرکت از خدمات 

مشارالیه در حیات کاریش قدردانی نمودند.

پیام	مدیرعامل	شرکت	نفت	بهران		
ستایش و سپاس بیکران ، پروردگار جهانیان را سزا 
است که در کنار انبوه نعمات بی منت خود، پشتوانه 
اعتماد سهامداران محرتم، عزم راسخ مدیران ، اراده 
استوار کارکنان و روحیه همکاری صمیمانه آنان را 
گرانبهاترین ارزش و سرمایه خانواده بزرگ شرکت 
نفت بهران قرارداد تا در سایه این تفضیل الهی، در 
سال 1390 نیز چون سال های دیگر، علریغم تشدید 

فشارهای بریونی به صنعت، توفیقاتی مانند:
تداوم افزایش تولید و فروش محصوالت با ارزش 

افزوده باالتر
افزایش تولید روغن پایه در پاالیشگاه و ادامه بهره 
برداری از شرکت های اقماری مانند گریس سازی به 
توتال، شرکت بازرگانی بهران و طرح های توسعه 
ای مانند فورفورال شوشرت و پایانه بندری را کسب 

نماید.
بدون  ایران،  و  اقتصادی جهان  به شرایط  توجه  با 
تردید، در سال 1391 نیز با چالش های فراوانی بر 
سر راه های نیل به آرمان ها و اهداف خود مواجه 
خواهیم شد، که انشاءالله با توکل به خداوند متعال و 
اتکاء به توانمندی های خداداد خود، با پیش بینی 
پروژه  تمهیدات مقتضی و استمرار طرح و اجرای 
های توسعه ای، همچون گذشته و حال، جایگاه برتر 
آن خود  از  نیز  آینده  در  را  رقابتی  در محیط های 

خواهیم نمود.

تاریخچه	فعالیت	شرکت
روانکاوی به عنوان علم تسهیل حرکت نسبی سطوح 
در تماس با یکدیگر تعریف شده است و سابقه آن 
به زمان پیش از پیدایش چرخ و استفاده از گردش 
آن به دور محور، به منظور ایجاد حرکتی روان، برمی 

گردد.
ریال  میلیون  با سرمایه 225  در سال 1345  شرکت 
تاسیس و تحت شماره 10844 به نام شرکت تولید و 
تصفیه روغن )سهامی عام( در اداره ثبت شرکت ها 

به ثبت رسیده است.
محصوالت  شرکت  این  انقالب،  پریوزی  زمان  تا 
با نام های تجاری  آرم ESSO و  خود را تحت 
می  عرضه  بازار  به  آمریکا،   EXXON کمپانی 
نمود در پی قطع رابطه با آمریکا مدیریت شرکت در 
اختیار کارکنان ایرانی قرار گرفت و کلیه سهام کمپانی 
EXXON که بالغ بر 25 درصد کل سهام شرکت 
بود به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی 

تعلق گرفت.
در تاریخ 1363/09/12 نام شرکت به پاالیش روغن 
تهران )شرکت سهامی عام( و مجددا برابر صورت 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1370/01/04 
نام شرکت به شرکت نفت بهران )سهامی عام( تغیری 

یافته است.
از  بهران  نفت  شرکت  پاالیشگاه  از  برداری  بهره 
سال 1347 با تولید 30 هزار تن روغن در سال آغاز 
گردیده که در سال 1368 ظرفیت تولید به 105 هزار 
پارافنی و 1500 تن ضدیخ اصالح  تن، 3 هزار تن 

گردید.

موضوع	فعالیت
براساس  بهران  نفت  شرکت  فعالیت  موضوع 
اساسنامه تولید، توزیع، و فروش انواع روغن های 

موتور صنعتی، ضدیخ و پارافنی واکس می باشد.
راه  موم گریی  واحد  توسعه  طرح   1372 سال  در 

اندازی شد.
در سال 1373 راه اندازی و بهره برداری از واحد 3 
هزار تنی تولید پارافنی واکس مرغوب انجام گرفت.
در سال 1380 مجوز ضدیخ به میزان 10 هزار تن و 
مجوز روغن به میزان 150 هزار تن در سال افزایش 

یافت.
الزم به ذکر است در تاریخ 90/4/5 وزارت صنایع 
تهران  استان  معادن  و  صنایع  سازمان  معادن-  و 
محصوالت  ظرفیت  اصالح  با  را  خود  موافقت 
روغن موتور به میزان 330000 تن و پارافنی به میزان 
25000 تن در سال طی نامه شماره 26617 به شرکت 
اعالم نموده است و در تاریخ 91/1/28 پروانه بهره 
برداری شرکت نیز با ظرفیت های مذکور صادر شده 

است.
 ISO استاندارد  گواهینامه   1378 سال  آغاز  در 
بهران،  نفت  شرکت  محصوالت  تمام  برای   ،9001
 SGS المللی  بنی  دهنده  سازمان گواهی  توسط 

YARSLEY صادر گردید.
در سال 1387 نیز شرکت موفق به دریافت گواهینامه 
از شرکت   )ISO14001( زیست محیطی  استاندارد 

TUV NORD گردید.
نفت  ماه سال 1389 شرکت  فروردین  در  همچننی 
مدیریت  سیستم  دریافت گواهینامه  به  موفق  بهران 
شرکت  از   OHSAS18001 بهداشت  و  ایمنی 

TUV NORD گردید.
دریافت گواهینامه سیستم تامنی کنندگان زنجریه تامنی 
در   ISO TS 16949 استاندارد بر  مبتنی  خودرو 
شرکت IMQ و گواهینامه عضویت در شبکه جهانی 

. IQNET کیفیت

رئیس	هیات	مدیره 	 آقای	علی	محمد	حریری	 	 	 	 	 	 بانک	سینا		
	نایب	رئیس	هیات	مدیره 	 									 آقای	غالمرضا	موذنی	 شرکت	سرمایه	گذاری	صندوق	بازنشستگی	کارکنان	صنعت	نفت	

	عضو	هیات	مدیره	و	مدیرعامل 	اقای	سید	رضی	حسنی	شبریی										 	 	 											 بنیاد	مستضعفان	انقالب	اسالمی	
عضو	هیات	مدیره 	 آقای	حسن	حرم	پناه							 	 شرکت	مادر	تخصصی	مایل	و	سرمایه	گذاری	سینا	
عضو	هیات	مدیره 	 آقای	حجت	اله	امانی	دولت	سرا	 	 	 	 شرکت	سرمایه	گذاری	کوثر	بهمن	

سمت 		 	 	 نام	 	 	 	 	 	 نماینده		

نفت بهران را همگان با کیفیت ترین روغن روان کاو می شناسند
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وارد  است که  قرن  نیم  نزدیک  الستیک  صنعت 
فراز  آشنا هستند  این صنعت  با  آنانکه  کشور شده 
جنگ  در کوران  دهند.  می  شهادت  را  او  فرود 
تحمیلی بود که دل سوخته ای به آب و خاک کمر 
همت بسته و بنایی به پا داشت که از باد و باران 
بدو گزندی نرسد .آنروز دست همه استکبار به پشت 
دژخیم بود و ما را در چنگال تحریم گرفتار. به سال 
1362، در این سال دل شری می خواست تا مردی 
در میدان کار بایستد و خدمت کند. گنجی این نام 
از آن جمله بود. آستنی  آشنا در اشتغال و کارآفرین 
باال زد و شرکت ارتاویل تایر را بنا گذارد به یاد دارم 
وقتی از جنوب به تهران بازگشتم دبری سرویس به من 
ماموریت داد تا در نشست خربی باشم. آن نشست 
در ساختمانی در جوار وزارت نفت بود و من آنروز 
بدان بالیدم که مردی از دیار مردخیز ایران از قبیله 
رجال خوش نام به پا خواسته تا هم تامنی نیاز آن روز 
جبهه کند هم کارآفرین در استانی که می باید باشد.

جند سال پیش به همراه یک تیم هندی به بازدید 
آمده  بود که گروهی  جالب  برایم  رفتم  کارخانه 
ازکشور هندوستان دست نیاز به دانش فنی شرکت 

آرتاویل دراز می داشتند.
رضا گنجی  دکرت  ریاست  به  شرکت  ساالنه  مجمع 
و  مایل  تصویب صورتهای  با  مجمع  و  برگزار شد 
بکار  فرهیخته شرکت  مدیرعامل  از  تشکر  و  تقدیر 

خود پایان داد.

پیام	هیات	مدیره
تولیدی  صنعت  تحوالت  و  وضعیت  بر  مرور کلی 

الستیک در سال مایل مورد گزارش:
سال  در  ساز  الستیک  داخلی  تولید کارخانجات 
است که  تن گردیده  هزار   240 بر  بالغ   1390 مایل 
نسبت به مشابه سال قبل 3/5% افزایش داشته است 
واثرات این کاهش نسبت به ظرفیتهای تولید وجود 
موانع در کسب تسهبالت بانکی و به طبع مشکالت 

در تامنی مواد اولیه تولید بوده است.
نسبت به تولید شرکت به کل تولید داخلی در سال 
با  باشد  می  معادل %2  سال 89  در  و  معادل %5 
توجه به افزایش ظرفیت تولید شرکت از 25/000 تن 
به 30/000 تن که عمال در اوایل سال 90 وارد مدار 
تولید شده است ویل وجود مشکالتی چون کمبود 
نقدینگی. عدم حمایت دولت در ارتباط با اعطای 
طبع  به  و  خارجی  رقبای  وجود  بانکی  تسهیالت 
اشغال بازار داخلی و عدم همکاری خود روسازان 
به قیمت  این صنعت  در جهت خرید محصوالت 
مصوب سازمان از حمایت مصرف کنندگان و بعضا 
زیر قیمت تمام شده که همه این عوامل در کاهش 

تولید اثر مستقیم داشت.
با توجه به افزایش ظرفیت شرکت اصلی و شرکت 

به  نظر  و  سال  در  تن   61/960 سقف  تا  فرعی 
اسرتاتژیک بودن این نوع محصوالت، در صورت 
افزایش نرخ تعرفه گمرکی وارداتی و رفع موانع در 
بانکها شرکت گروه  از  جهت اخذ تسهیالت مایل 
می تواند تا سقف 26% سهم تولید داخلی را بخود 
اختصاص دهد ویل متاسفانه با رخنه رقبای جدید 
و جدی در بازار و شکست بهای فروش حتی در 
مواقعی زیربهای تمام شده خصوصا به خودرو سازان 
ناشی از ورود کاالی مشابه وارداتی است که دست 
اندرکاران این صنعت را به چالش انداخته وبه شیب 
تند هدایت می کند ویل شرکت گروه تالش دارد با 
همت کارکنان این شیب تند را به شیب مالیم تبدیل 
و حداقل به 80% ظرفیت اسمی دسرتسی پیدا کند و 

این اطمینان در آینده نزدیک حاصل خواهد شد.
با توجه به کاهش میزان تولید در مقایسه با سنوات 
قبل پیوسته حفظ اشتغال مدنظر هیات مدیره بوده و 
با توجه به کاهش تولید و افزایش هزینه های ثابت و 
ایجاد زیان. طرح ریزش نریو به منظور حفظ کانون 
نریو  تعدیل  چهارچوب  در  شاغلنی  های  خانواده 
قرار نگرفته هرچند که سرانه تولید به ازای هر نفر در 
شرکت اصلی 9/905 کیلو و در شرکت فرعی 21/113 
کیلو بوده است ویل هیات مدیره تالش دارد سرانه 
تولید نامساعد را با یک حرکت جمعی و هدفمند 
و با یک انگیزه و امید به روند مساعد که از حاشیه 

سود وافری برخوردار باشد تبدیل گرداند.
مسائل و مشکالت صنعت تایر کشور در موارد ذیل 

قابل دسته بندی است:
عدم تولید با ظرفیت بهینه

به روز نبودن تکنولوژی در برخی از کارخانجات این 
صنعت

کمبود نقدینگی
وجود موانع در کسب تسهیالت بانکی

کاهش نرخ تعرفه گمرکی و هجوم رقبای جدید با 
کاالی نامرغوب بدون گارانتی در بازار

مشکالت در تامنی مواد اولیه
بی ثباتی نرخ ارز و عدم تصمیم گریی به موقع در 

خرید مواد اولیه وارداتی
محدودیت در نرخ سود بانکی

این کاالی  در  صنعتی  تفکر کار  و  فرهنگ سازی 
و  ارز  خروج  از  جلوگریی  منظور  به  اسرتاتژیک 

تقویت صادرات به منظور جذب ارز
فعالیت های هیات مدیره در ارتباط با پروژه های 

تکمیل شده:
دو دستگاه ماشنی برش برای استفاده کپ اسرتیت 
اندازی  راه  و  نصب  سواری  رادیال  تایرهای  در 
آن  استفاده  جهت  لزوم  مورد  تجهیزات  و  گردید 
در یک دستگاه تایرسازی نصب شده و در مراحل 

تکمیل می باشد.
پنج دستگاه پرس پخت تایر ساخت شرکت کروپ 
آلمان با قالب های سگمنتال به مرحله تولید رسید 

و سایر GS250 165/65/13 به بازار عرضه گردید.
در  استفاده  جهت   185/65/15  GS-2000 تولید 
خودروی سمند به مرحله فروش رسیده و اخذ تادیه 
آن از شرکت ساپکو ایران خودرو در مرحله نهایی 

می باشد.
به  هلند   Vmi شرکت  از   APEX یکدستگاه 
کارخانه حمل و در انبار کارخانه مستقر شده است 
که پس از انجام آموزش های الزم، نصب و به بهره 

برداری خواهد رسید.
موفقیت شرکت در جهت اخذ گواهینامه استاندارد 

اروپا برای تایرهای پژوئی.
ده دستگاه پرس پخت تایر ساخت شرکت الرسن 
قرار  برداری  بهره  مورد  سگمنتال  تایرهای  با  هند 
گرفت و تولید سایزهای 185/65/14 و 185/65/15 

GS 2000 وارد بازار گردید.
زمان پخت در پرسهای الرسن در سایز 158/65/14 
از 15 دقیقه به 14 دقیقه کاهش داده شد و راندمان 

تولید افزایش پیدا کرد.
با تغیری پلی اسرت بجای نایلون در سایزهای رادیال. 
کارکرد تایر در سرویس افزایش و نیز میزان عیوب 

محصوالت تولیدی کاهش یافته است.
تایرهای  در  بلت  استیل  نیز  و  الیرن  ایرن  کامپاندهای 
سواری رادیال. تغیری فرموالسیون داده شده و قیمت تمام 

شده کاهش و راندمان تولید افزایش پیدا کرده است.
تعمریات اساسی کمرپسورهای شرکت اطلس کوپکو 
به پایان رسیده و آماده بهره برداری مجدد رسیده است.

آرتاویل تایر مجهز ترین 
شرکت الســتیک کشور 
به مجمع ساالنه نشست

 خسرو
 امریحسینی
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الکرتونیکی  بانک  شرکت  ساالنه  عمومی  مجمع 
آرین در مورخه 1391/4/26 در ولنجک سالن شیک 
و زیبایی موسسه منظومه خود با حضور بیش از 70 

درصد سهامدار برگزار گردید.
با دکرت علریضا خان  آن  ریاست  این مجمع که  در 
عالئی رحمانی و ناظرین جنابان عبدالهی و یامی 
و دبریی جناب کتانی بود مجمع با قرائت گزارش 
دانشمند  محبوب  مدیرعامل  توسط  مدیره  هیات 
اصغرزاده  خان  غالمحسن  جناب  بانک  موفق  و 
زعفرانی ادامه یافت. مدیرعامل بانک با ارائه این 
گزارش نشان داد که با آماده سازی و مهیا نمودن 
برای  سازی  زمینه  حال  در  الزم،  های  زیرساخت 
نظام  در  آرین  بانک  پررنگ  و  درخشان  حضور 
بانکی کشور است. البته از مدیریت مدبر و فرهیخته 
بانک با آن سابقه درخشان در حوزه مدیریتی بانکی 

جز این توقعی نمی رفت.
حضور این تیم مدیریتی قوی ما را نیز به این باور 
رسانده است که بانک ارین آینده ای بسیار روشن 
پیش روی خواهد داشت در پایان مجمع با تصویب 
و  کثریاالنتشار  روزنامه  تعینی  و  مایل  صورتهای 
حسابرس و بازرسی قانونی و سایر مواردی که در 
صالحیت مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت بود 
به کار خود پایان بخشید. در پایان اجازه می خواهیم 
مدیریت محرتم  و همکاری صمیمانه  از مساعدت 
روابط عمومی بانک جناب مهندس افتتاحی که ما 
بسیار بخشیدند کمال  یاری  این گزارش  تهیه  در  را 

قدردانی و تشکر خود را داشته باشیم.   

بانک	 سازی	 آماده	 برای	 شده	 انجام	 اقدامات	
برای	آغاز	فعالیت	

همانگونه که استحضار دارند بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران در بسته سیاستی- نظارتی سال 1387 
تاسیس 2 بانک تمام الکرتونیکی )مجازی( را پیش 
با  از مدیران  تعدادی  اساس  بر همنی  و  نمود  بینی 
حوزه  در  عالقمند  سرمایه گذاران  و  بانکی  تجربه 
فناوری اطالعات با توجه به نگرش و دستورالعمل 
بانک مرکزی درخواست خود را برای تاسیس اولنی 
1387/10/28به  تاریخ  در  الکرتونیکی کشور  بانک 
کلیه  ارایه  از  پس  و  ارائه نمودند  مرکزی  بانک 
در  نهایتا  طوالنی  رسیدگی  و  مدارک  و  مستندات 
تاریخ 1388/12/05 موافقت اصویل خود را با تشکیل 
بانک صادر و مراتب را برای تصویب به شورای پول 
و اعتبار ارسال داشت. شورای محرتم پول و اعتبار 
نیز طی مصوبه ای با ایجاد بانک الکرتونیکی آرین 

موافقت و اساسنامه آن را تائید نمود.
به  را  مراتب   1389/4/15 تاریخ  در  مرکزی  بانک 
هیات موسس بانک رسما ابالغ نمود و خواستار 

واریز سرمایه اولیه تعهدی موسسنی به حساب تعینی 
شده در بانک مرکزی گردید. با واریز وجوه و اخذ 
ثبت  اداره  مرکزی،  بانک  از  نویسی  پذیره  مجوز 
شرکتها و سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره نویسی 
عام از طریق سیستم بانکی و فرابورس انجام شده 
در حساب  ریایل  میلیارد  شده 700  تعینی  سرمایه  و 
بانک مرکزی تامنی گردید. بانک مرکزی در تاریخ 
نهایتا  و  صادر  را  بانک  ثبت  اجازه   1389/12/24
الکرتونیکی  بانک  شرکت   1390/01/10 تازیخ  در 
ثبت  به  شرکتها  ثبت  اداره  در  عام(  آرین)سهامی 

رسید.
بنا به جهات نامعلوم، بانک مرکزی پیشنهاد افزایش 
و  پول  شورای  به  را  الکرتونیکی  بانکهای  سرمایه 
اعتبار تقدیم و علی رغم آنکه مراحل قانونی برای 
طی  آرین  الکرتونیکی  بانک  ثبت  و  مجوز  اخذ 
گردیده بود مصوبه شورا برخالف قواعد حقوقی به 
بانک الکرتونیکی آرین نیز تسری داده شد و عطف 
به ماسبق گردید. از طرف دیگر بانک مرکزی صدور 
اجازه فعالیت بانک را منوط به افزایش سرمایه ان 

هم طی مدت کوتاه و در زمانی نامناسب نمود.
با الزام بانک به افزایش سرمایه از 700 میلیارد ریال 
آن هم ظرف مدت 45 روز طی فروردین ماه 1390 که 
بخش عمده این مدت نیز عمال تعطیالت نوروزی 
برگزاری  با  باالجبار  بانک  گردد  می  محسوب 
 1390/01/31 تاریخ  در  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
عرضه  به  نسبت  بانک  سرمایه  افزایش  تصویب  و 
سهام در فرابورس اقدام و نهایتا پس از 2 بار عرضه 
مبلغ افزوده 1300 میلیارد ریال تامنی و در مرداد ماه 
همان سال نزد بانک مرکزی تامنی گردید. همزمان 
با این اقدامات و با این انتظار که بانک مرکزی به 
مورخ   89/288318 شماره  مجوز  مدلول  و  مفاد 
فعالیت  اجازه  اینکه  بر  مبنی  خود   1389/12/23
بانک را با سرمایه اولیه صادر خواهد نمود وفادار 
می ماند هیات مدیره بانک از هیات موسس بانک 
درخواست نمود تا برخی هزینه های سنگنی مربوط 
به قبل از فعالیت بانک را در سرفصل های مورد نیاز 
تامنی نماید تا پس از ازاد شدن سرمایه تودیعی نزد 

بانک مرکزی تصفیه شود.
امادگی  روزی  شبانه  تالشهای  این  رغم کلیه  علی 
بانک در شروع فعالیت که با بیش از 5000 نفر کار در 
مدت یکسال و نیم حاصل گردید و انتظار می رفت 
که بانک بر مبنای تائیدیه کتبی صادره بانک مرکزی 
و   1389/12/24 مورخ   89/2888318 شماره  طی 
نماید  آغاز  را  فعالیت خود  افزایش سرمایه  از  قبل 
متاسفانه بانک مرکزی نه تنها به مدلول تائیدیه خود 
را  بانک  فعالیت  مجوز  صدور  بلکه  نماند  وفادار 
طی نامه شماره 64743 مورخ 90/03/23 منوط به 

افزایش سرمایه به 4000 میلیارد ریال نمود که در واقع 
از  قبل  برابری سرمایه  افزایش حدود 6  آن  مفهوم 

فعالیت بانک می باشد.
هیات مدیره که این برخورد بانک مرکزی را خالف 
اصل 44 قانون اساسی و سایر مقررات و ضوابط 
سوابق  در  مکاتباتی که  طی  دانست  می  قانونی 
بانک موجود می باشد به شدت به این نحوه نگرش 
و رفتار اعرتاض نمود و به کرات خواستار رسیدگی 
مجدد و رفع موانع تاسیس بانک گردید. تالشهای 
هیات مدیره برای اقناع بانک مرکزی برای صدور 
و  تاسیس  بر  حاکم  مقررات  طبق  فعالیت  مجوز 
وسعت  به  اشاره  با  الکرتونیکی  بانکهای  فعالیت 
مصروفه  هنگفت  های  هزینه  و  شده  انجام  کار 
ادامه داشت تا اینکه با کمال تعجب و تاسف طی 
تارنمای  در  تاریخ 1390/12/17  در  ای که  اعالمیه 
شد که  حاصل  اطالع  یافت  انتشار  مرکزی  بانک 
مجوز تاسیس بانک توسط شورای پول و اعتبار لغو 

گردیده است.
مدیره  هیات  قبول  مورد  تصمیم  این  آنجائیکه  از 
بانک نبود لذا ضمن اعرتاض کتبی به این تصمیم 
و  مرکزی  بانک  محرتم  ریاست کل  با  را  جلساتی 
سایر مدیران عایل رتبه بانک مزبور برگزار تا با رفع 
ایراداتی که به بخشی از تامنی سرمایه افزوده وارد 
شده بود بتوان بانک را در قالب دیگری احیا نموده 
تا ضمن جلوگریی از اتالف تالش های معموله و 
سهامداران  به  بیشرت  اضرار  از  مصروفه  های  هزینه 

بانک جلوگریی به عمل آید.
مالقاتها و برگزاری جلسات متعدد با مدیریت عایل 
ادغام  برای  اصویل  توافق  به  نهایتا  مرکزی  بانک 
مرکزی  بانک  نظر  مورد  موسسات  با  مشارکت  و 
با وجود  ادغام  این  به  منجر شد که مباحث مربوط 
پیگرییهای مستمر تا این تاریخ نهائی نگردیده لیکن 
این انتظار وجود دارد که با همراهی بانک مرکزی 
و قولهای مساعدی که داده شده به سرمنزل مقصود 

برسد.
امید دارد که سهامداران محرتم در این شرایط صعب 

 خسرو
 امریحسینی
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و با عنایت به تالش های به عمل آمده برای تحقق 
اهدافی که اساسنامه بانک تبلور یافته هیات مدیره 

بانک را در ادامه مسری یاری نمایند. 
اقدامات	به	عمل	آمده	جهت	آماده	سازی	بانک	
استحضار	 به	 زیر	 شرح	 به	 فعالیت	 آغاز	 برای	

می	رسد:
فلا:	ساختمان	و	تجهیزات	ان

در  فعالیت  شروع  برای  بانک  استقرار  محل  تامنی 
ساختمان مناسب در بلوار مریداماد از طریق عقد قرارداد

تجهیز ساختمان مذکور به پیشرفته ترین سیستم شبکه 
و مرکز داده ها و سایر نیازهای مربوط

تامنی، نصب و راه اندازی تجهیزات فیزیکی ساختمان 
بانک

ایجاد و تجهیز مرکز اموزش کارکنان
ایجاد و تجهیز سایت پشتیبان

ب:	سیستم	های	اطالعاتی	و	عملیاتی
بومی سازی نرم افزارهای خریداری شده از خارج از 
 )core( کشور برای استقرار سیستم متمرکز بانکداری
و همچننی سایر  بانک  الکرتونیکی  و سیستم شعبه 
موبایل  و  تلفنبانک  وابسته  الکرتونیکی  های  نظام 

بانک
جهت  رابط  سیستم  و  سوییچ کارت  سیستم  تهیه 
اتصال سیستم های بانک به سیستم های پرداخت ملی 
از قبیل شتاب و ساتنا، انجام تست اتصال و عملیات 

و اخذ تائیدیه های مربوطه
تامنی و نصب سخت افزارهای ارتباطی سوئیچ کارت 

انجام تست و عملیاتی نمودن آن
خرید و پیاده سازی سیستم های مایل از جمله سیستم 

دارائی های ثابت، سهام، حقوق و دستمزد
عقد قرارداد با سایت شهرداری برای نصب سرورهای 

اصلی بانک
تشکیل شرکت فن آوری اطالعات و تامنی کادر مربوطه 
نگهداری  و  راهربی  نصب،  برای  شامل 40مهندس 

سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری بانک
از   )IIN( المللی  بنی  شناسه  شماره  اخذ 
صدور  برای   Payaments Admin UK

کارت های بانکی 
ج	:	منابع	انسانی

- استخدام و به کارگریی حدود 20 نفز از مدیران 
مرتبط  رشته های  متخصص  دانش آموختگان  و 
بخش های  پایه گذاری  جهت  نوین  بانکداری  با 

مختلف بانک
متقاضی   4000 بنی  از  نفر   20 جذب  و  - گزینش 
ویژه   به  بانک  نیاز  مورد  تامنی کادر  برای  استخدام 

مرکز 24 ساعته تماس مشرتیان
- اجرای دوره آموزشی به مدت 2 ماه به منظور آماده 

سازی کارکنان مذکور جهت آغاز فعالیت بانک
- تهیه و تدوین فرم ها و ائنی های مرتبط با منابع 

انسانی و آموزش نریوی انسانی
د	:	سایر

- تهیه و تدوین فرم های بانکی و منت قراردادهای 

تسهیالت،  اعطای  )سرپده گریی،  بانکی  عملیاتی 
صدور ضمانت نامه و ...(

استخراج  عملیاتی،  تهیه گزارشات  نحوه  تدوین   -
اطالعات و تهیه گزارشات مربوطه مطابق   مقررات 

احتیاطی بانک مرکزی
- تهیه و تدوین نحوه حسابداری فعالیت های بانکی 

و مایل و تهیه دستورالعمل های مربوطه

تدارکات،  قبیل  از  نامه های داخلی  ائنی  تدوین   -
بونسپاری و ...

- بررسی و تحقیق جهت انتخاب محل های مناب 
برای ایجاد دفاتر نمایندگی

تاریخچه	بانک
بانک الکرتونیکی آرین )سهامی عام( به استناد ماده 
98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی 
و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب بیست 
قانون  در چارچوب  و  ماه 1379  فروردین  یکم  و 
قانون   ،1351 سال  مصوب  بانکی کشور  و  پویل 
واحده  ماده  براساس  و  ربا  بدون  بانکی  عملیات 
قانون تاسیس بانکهای غریدولتی مصوب نهصدو 
شورای   1379/9/20 مورخ  جلسه  هشتمنی  و  چهل 
پول و اعتبار، وفق مقررات بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران و قانون تجارت تشکیل و اداره می 
شود. همچننی به موجب مجوز شماره 89/288318 
مرکزی  بانک  توسط  صادره   1389/12/24 مورخ 
جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 1390/01/10 تحت 
نزد  شماره 399331 و شناسه ملی 10320504669 
تجاری  غری  موسسات  و   ها  شرکت  ثبت  اداره 
نزد سازمان بورس  تاریخ 1389/9/17  تهران و در 
در  بانک  سهام  رسید.  ثبت  به  بهادار  اوراق  و 
تاریخ 1390/01/24 در فرابورس اوراق بهادار تهران 
فهرست  در   1390/01/30 تاریخ  از  و  شد  پذیرفته 
قیمت های فرابورس قرارگرفته است. تا تاریخ تهیه 
این گزارش مجوز فعالیت برای بانک صادر نشده 

است و فعالیت اصلی آن نیز شروع نشده است.
نبش  مریداماد،  بلوار  تهران  در  بانک  اصلی  مرکز 
واقع   187 پالک  شمایل  تربیزی  شمس  خیابان 

است.

در تاریخ این گزارش دفرت بانک به آدرس ذیل تغیری 
یافته و مراتب به اطالع بانک مرکزی رسیده است.
ساعی  پارک  بنزین  پمپ  جنب  ولیعصر  خ  تهران 
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فعالیت	اصلی	بانک
موضوع فعالیت بانک طبق ماده 2 اساسنامه عبارت 

است از :
رعایت  با  خود  اهداف  تحقق  اجرای  در  بانک 
قواننی و مقررات جاری و با اخذ مجوزهای الزم 
می تواند به کلیه عملیات مجاز ذیل صرفا به صورت 

الکرتونیکی مبادرت نماید.
قبول انواع سرپده های بانکی شامل سرپده قرض 
سرمایه  سرپده  انواع  و  جاری  انداز،  پس  الحسنه 

گذاری مدت دار.
انتشار و خرید و فروش اوراق مشارکت به حساب 
بانک یا به نمایندگی و وکالت از طریق اشخاص 
با رعایت ضوابط قانونی و دستورالعمل های بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
قانون  چارچوب  در  اعتباری  تسهیالت  اعطای 
عملیات بانکی بدون ربا، آئنی نامه ها و دستورالعمل 

های اجرایی مربوط.
خرید )تنزیل( اوراق و اسناد تجاری ریایل و ارزی که 
حاکی از بدهی ناشی از معامالت تجاری حقیقی 
باشد با رعایت ضوابط و دستورالعمل های بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
صدور گواهی سرپده مدت دار ویژه سرمایه گذاری به 

صورت با نام و یا بی نام قابل انتقال به غری.
و ظهر  ریایل  و  ارزی  انواع ضمانتنامه های  صدور 
نویسی و تضمنی اسناد و اوراق بهادار شامل اوراق 
از  آن  دیون  پرداخت  و  قبویل  و همچننی  مشارکت 
مرکزی  بانک  مصوبات  وفق  متفرعات  و  اصل 

جمهوری اسالمی ایران.
ارز،  فروش  و  از خرید  اعم  ارزی  معامالت  انجام 
افتتاح انواع حساب های ارزی و گشایش اعتبارات 
اسنادی و بروات ارزی با اخذ مجوز بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران.
افتتاح حساب های قرض الحسنه جاری، پس انداز 
و سرمایه گذاری به نام خود نزد بانک ها و موسسات 

اعتباری.
حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  از  تسهیالت  دریافت 
جمهوری  مرکزی  بانک  مقررات  و  ضوابط  طبق 

اسالمی ایران.
و  فنی  خدمات  صدور  برای  تسهیالت  10-اعطای 

مهندسی.
بانک ها و موسسات  نمایندگی  اعطای  11- اخذ و 
مایل و پویل اعتباری داخلی و خارجی پس از کسب 

مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
با  مستقیم  طور  به  سرمایه گذاری  و  مشارکت   -12
خرید سهام از طریق بورس اوراق بهادار در طرح ها 
و واحدهای تولیدی و خدماتی و بازرگانی با رعایت 
بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

و عملیات بانکی بدون ربا.
عملیات  و کلیه  نویسی  پذیره  خدمات  ارائه   -13
مربوط به آن در مورد سهام، اوراق مشارکت و هر 

نوع اوراق بهادار دیگر.
وجوه  شامل  پرتفوی  مدیریت  خدمات  ارائه   -14
نقدی، انواع گواهی سرپده ، اوراق مشارکت، سهام 

و سایر ابزار بازار پول و سرمایه. 
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نماینده 	 	 	سمت	 	 نام	

پیام	هیات	مدیره
صنعت قند و شکر ایران در سال 89 همانند سالهای 
گذشته با چالشها و تهدیدهای زیادی مواجه بود به 
طوریکه افزایش سطح زیرکشت، افزایش راندمان با 
وجود ادامه خشکسایل در سال 1389 نشان دهنده 
توجه بیشرت کشاورزان به این تولید بود و تولید شکر 
و قند در ایران در سال 1389 به میزان 1123 هزار تن 
بالغ گردید که در مقایسه 1257 هزار تن سال 1385 
پاینی تر است لیکن نسبت به سال 1388 با رشد صد 
در سال  تولید چغندر  است.  مواجه شده  درصدی 
1389 بالغ بر 3866 هزار تن گردید که در مقایسه با 
6/6 میلیون تن سال 1385 فاصله زیادی دارد لیکن 
افزایش شکر حاصل از نیشکر بخشی از کمبود را 
جربان نموده است. تجربه سیاست گذاریهای سال 
1385 و صفر شدن تعرفه شکر که باعث شد تولید 
شکر در سال 1387 به کمرتین سطح طی 40 سال 
گذشته برسد میتوانست درسی برای آینده باشد که به 
نظر می رسد تصمیمات مجدد صفر شدن تعرفه در 
تریماه جاری آغاز دوباره بحران در تولید شکر ایران 

را در پی خواهد داشت.
در سال 89 ما شاهد باالترین ضریب استحصال در 
تولید و باالترین قند در هکتار در بخش چغندری 
بوده ایم و عیار چغندر تولیدی نیز جزء سالهای موفق 
بوده و تولید شکر و قند از چغندر در این سال بالغ 
بر 555 هزار تن شده است و تولید شکر از نیشکر 
نیز برابر 5667 هزار تن در هکتار برداشت شده نیز 
جزء سالهای خوب بود و به متوسط 82/2 تن رسیده 
و تولید شکر از نیشکر نیز بالغ بر 544 هزار تن بوده 

است.
چنانچه  است که  این  فوق گویای  ارقام  و  آمار 
و  مقررات  برابر  اجرائی  و  اقتصادی  سیاستهای 
اجتماعی،  توسعه  پنجم  برنامه  مصوب  قواننی 
اقتصادی کشور و برنامه چشم انداز 20 ساله و حتی 
برنامه بودجه سال 90 باشد و این صنعت می تواند 
با تعرفه ای حدود 25 تا 30% برای شکر خام قابلیت 

دمپینگ شده  های حتی  قیمت  با  با شکر  رقابت 
بنی المللی را داشته باشد و این تعرفه در حد تعرفه 
حمایتی بزرگرتین کشورها تولید کننده جهان )برزیل 
با تعرفه 18%( می باشد. لذا در صورت اتخاذ چننی 
تعرفه ای می تواند حمایت الزم از تولید داخلی را 
به همراه داشته باشد که به نظر تولیدکنندگان داخلی 
این حداقل حمایت دولت منطبق با قواننی جاری 

است.
قیمت شکر در سال 1389 با اعمال تعرفه 20% از 
سال 88 این امکان را ایجاد نمود که کارخانجات 
داخلی بتوانند اغلب با شرایط بهرت و با زیان کمرتی 
محصول خود را عرضه نمایند. لیکن در 6 ماهه دوم 
سال 1389 که عمال تولید کنندگان محصول تولیدی 
فشارهای  با  نمودند  عرضه  بازار  به   1389 سال 
مختلفی از طرف سازمان حمایت و وزارت بازرگانی 
مواجه شده و با توجه به اینکه محصول تولید داخلی 
شکر از مهرماه شروع می شود و هزینه تمام شده 
براساس شاخص های سال 1389 بوده و قیمتهای 
قبل از شهریور مربوط به تولید سال 1388 می باشد 
سیاستی غریمنطقی و مغایر با مقررات قیمت گذاری 
از  بعد  لیکن  بود.  حمایت  سازمان  مصوب  شکر 
طرف  از  مطروحه  استداللهای  و  متعدد  جلسات 
اولیاء سازمان حمایت و وزارت بازرگانی و به عنوان 
یک همیاری ملی انجمن صنفی کارخانجات قند 
توصیه  وبه کارخانجات  نمودند  ترغیب  را  و شکر 
نماید که جهت کمک به اجرائی شدن قانون هدفمند 
کردن یارانه ها قیمت شکر تولید سال 1389 را بر 
پایه قیمت 8750 ریال هر کیلو تا پایان فروردین ماه  

1390 به بازار نمایند.
در خرداد ماه 1390 وزیر محرتم جهاد کشاورزی تعرفه 
واردات شکر خام از 20 درصد به 30 درصد و شکر 
سفید از 30 درصد به 70 درصد افزایش داده شد 
که می توانست در تقویت تولید داخلی بسیار مفید 
باشد. لیکن در تاریخ 90/4/15 کمیسیونی مرکب از 
بازرگانی  و  جهاد کشاورزی  وزیر  وزرای  معاونان 

نامه  ائنی  و  نامه  این  مفاد  رعایت  بدون  صنایع  و 
تعرفه  قند و شکر کشور  سیاست گذاریهای صنعت 
به  سریعا  و  تصویب  درصد  صفر  به  شکر  ورود 
وجود  علریغم  تصمیم  این  ابالغ گردید.  گمرکات 
ذخایر باالی شکر که دولت محرتم در زمان اجرای 
وارد  خود  مباشرین  توسط  هدفمندسازی  قانون 
نموده و می توانست با عرضه این شکرها تا شروع 
را  ها  قیمت  مهرماه 1390، سطح  در  داخلی  تولید 
کنرتل نمایند.لیکن بدلیل تامنی شکر ماه رمضان و 
غریه اقدام به حذف تعرفه نمودند و برابر اطالعات 
موجود 15 کشتی شکر بارگریی شده و به سوی بنادر 
با 615 هزار تن شکر در حرکت می باشد که  ایران 
مسلما ورود این حجم شکر و حجم بسیار بیشرتی 
از شکر که با اعالم تعرفه جدید به کشور وارد خواهد 
شد.)ماخذ خربنامه انجمن صنفی( کارخانجات را 
با مشکل اساسی مانند سال 1385 در عرضه شکر با 

قیمت تمام شده رو به رو خواهد کرد.
به عنوان  امیدواریم وزارت محرتم جهاد کشاورزی 
متویل و وزارت تجارت و صنعت به عنوان حامی 
تولید داخلی هر چه سریعرت نسبت به تعرفه به میزان 
پیشنهادی وزیر محرتم برای شکر خام به 30% و شکر 
سفید 70% اقدام نمایند تا شاهد از بنی رفنت تولید 

ملی و اسرتاتژیک شکر در ایران نباشیم.

بیان	اسرتاتژیک	شرکت:
قرار گرفنت جزء 5 شرکت بورس در صنعت قند 

باال بردن سطح علمی کشاورزان و مکانیزاسیون و 
باال بردن سطح وفاداری پیمانکاران به شرکت

در  قند  صنعت  توسعه  مختلف  الگوهای  مطالعه 
حال  در  یا  یافته  توسعه  منظر کشورهای  از  جهان 

توسعه
بهسازی محیط و خط تولید همراه با بهبود روشها و 
فرآیند بهینه سازی مصرف انرژی و اتوماسیون خط 

تولید 

رئیس	هیات	مدیره	–	غریموظف آقای	حمیدرضا	فتاحی	کسیلی	 	 	 شرکت	صادراتی	توسعه	صنایع	بهشهر	زرین		
نایب	رئیس	هیات	مدیره	–	غریموظف 						 آقای	حمیدرضا	آصفی	 		 	 	 شرکت	توسعه	صنایع	بهشهر		

مدیرعامل	و	عضو	هیات	مدیره آقای	محمدعلی	شاملو					 	 شرکت	سرمایه	گذاری	گروه	صنایع	بهشهر	ایران		
عضو	هیات	مدیره	–	غریموظف آقای	سید	فاضل	جالیل					 شرکت	سرمایه	گذاری	ساختمان	گروه	صنایع	بهشهر	ایران			
عضو	هیات	مدیره-	غریموظف آقای	سید	محسن	فاضلیان	 	 	 		 شرکت	سرمایه	گذاری	ملی	ایران	

مجمع ساالنه شرکت سهامی قند نیشابور سهامی عام در حضور 62/2 درصد سهام 
دار به ریاست استاد مقیم زاده و دبریی مهندس محمدعلی شاملو برگزار شد مجمع 

با تصویب صورتهای مایل و تقدیر از تالشگران شرکت بکار خود پایان داد.
مهندس محمدعلی شاملو از مدیران کاربلد و بدون منت کشور است و اگر بگوئیم 
او توانسته در یک شبانه روز 700 تن تولید داشته باشد گویای دیگر نشانه های 

موفقیت این مدیر مدبر و هوشمند است با هم بخوانیم.

قند نیشابور در یک شیفت 
شبانه روز 700 تن تولید می کند

 خسرو
 امریحسینی
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این جمله را خیلی شنیده ایم که آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک. 
در مجمع ساالنه شرکت سرمایه گذاری تدبریگران فارس و خوزستان که به ریاست 
جناب توکل این جوان خوش فکر و رسانه دوست و دبریی جناب مهندس ملک نیا 

در حضور 59/7 درصد سهام دار برگزار شد این را به عینه دیدیم.
آنچه برای سهام داران شرکت خوش آیند بود گزارش موسسه حسابرسی و خدمات 
تحسنی  این  داشت.  پی  در  را  همگان  تحسنی  بود که  می  حساب  همیار  مایل 
سهامداران از این باب بود که سرکار خانم تمدن مدیرارشد مایل با حساب های 
شفاف و بدون بند، امور مایل را مدیریت کرده و به مجمع آورده بود. به راستی در 
این روزها که آوای بخور، بخور در داخل وخارج کوس بلند آن گوش را کر می کند و 
سخن از سه هزار میلیاردها است مدیریت مایل سرکار خانم توانسته همه حساب های 
شرکت را با تائید بازرس، شفاف و بدون بند به مجمع بیاورد به واقعه خسته نباشید و 
احسن. عملکرد شرکت همه در جای خود تحسنی برانگیز بود که با هم می خوانیم:

صندوق	تدبریگران	آگاه	
از آنجا که شرکت سرمایه گذاری تدبریگران فارس و خوزستان دارای بخش قابل توجهی از سهام 
صندوق سرمایه گذاری تدبریگران آگاه است بررسی اجمایل رخدادهای مایل آن قابل توجه می 

باشد.

تاریخچه	فعالیت
صندوق سرمایه گذاری مشرتک تدبریگران آگاه صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب 
می شود، که در تاریخ 1390/1/14 تحت شماره 10844 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره 
27202 نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غریتجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از 
تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مایل و 
مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول ، تالش می شود بیشرتین بازدهی 
ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق، صندوق در سهام، حق تقدم 
خرید سهام پذیرفته شده در بورس ، اوراق بهادرار با درآمد ثابت و سرپده های بانکی ، سرمایه 

گذاری می نماید.
مدت فعالیت صندوق به موجب ماده )5( اساسنامه 2 سال است.

اطالع	رسانی
کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق مشرتک تدبریگران آگاه مطابق با ماده 54 اساسنامه در 

تارنمای صندوق به آدرس www.tadbirfund.com درج گردیده است.
به شرطی که حداقل 5  از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز  مجمع	صندوق، 

درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. 

  برنامه	های	آتی	شرکت
افزایش سرمایه به میزان %100

GRP پیگریی راه اندازی کارخانه لوله و الیاف بهراد و تولید و فروش لوله های
ادامه فعالیت در بورس اوراق بهادار

بهبود فعالیتهای صندوق سرمایه گذاری مشرتک تدبریگران آگاه

حسابها شفاف و بدون بند حسابرس

درصدتعداد	سهامسهامداران

6/600/00040شارل	سامی	خطار

4/950/00030شرکت	فارسیت	دورود

1/650/00010شرکت	سرمایه	گذاری	تدبریگران	فارس	و	خوزستان

3/300/00020فرشید	جهانبخش

16/500/000100

نگاهی	به	عملکرد	شرکت	در	سال	1390
اهم	اقدامات	و	فعالیتهای	انجام	شده	طی	

سال	1390 
پذیرش شرکت در فرابوس

معامالت انجام شده در بازار پایه
فروش الباقی واحدهای پروژه فاز 4 مهر شهر 

کرج
پیگریی راه اندازی کارخانه لوله و الیاف بهراد 
GRP گسرتش  های  لوله  فروش  و  تولید  و 

فعالیتهای کارگزاری مبنی سرمایه

الیاف	 لوله	 صنعتی	 شرکت	گروه	 تاریخچه	
بهراد	)سهامی	خاص(

ثبت  شماره  به   1387/6/5 تاریخ  در  شرکت 
لوله  صنعتی  شرکت گروه  نام  با  و   329372
ثبت  اداره  در  خاص(  )سهامی  بهراد  الیاف 
شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده 

است.

فعالیت	اصلی	شرکت
اساسنامه   2 ماده  طبق  شرکت  اصلی  فعالیت 
مخازن،  و  لوله  انواع  تولید  از  عبارتست 
فایربگالس  و  شیشه  فیرب  اتصاالت  و  قطعات 
و کلیه  فایربگالس  ترکیبی  محصوالت  و کلیه 
صادرات  و  فایربگالس  ترکیبی  محصوالت 
قانون  وفق  بازرگانی  عملیات  واردات کلیه  و 

تجارت می باشد.
 117/8466 شماره  تاسیس  پروانه  موجب  به 
اداره کل صنایع  توسط  مورخ 1387/6/11 که 
استان لرستان صادر شده و در تاریخ 89/11/26 

مورد بهره برداری قرار گرفته است.
تاسیس کارخانه با ظرفیت 15000 تن لوله فایرب 
گالس و 8600 تن مخازن فایرب گالس در دست 

احداث می باشد.

بهراد	 الیاف	 و	 لوله	 صنعتی	 سرمایه	گروه	
)سهامی	خاص(	

سرمایه اولیه شرکت مبلغ یک میلیارد ریال می 
فوق  عمومی  مجمع  مصوبه  براساس  باشد که 
العاده مورخ 1388/12/20 سرمایه به مبلغ یکصد 

و شصت و پنج میلیارد ریال افزایش یافت

ترکیب	سهامداران	شرکت	در	حال	حاضر	به	شرح	زیر	است	:

 خسرو
 امریحسینی
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مرور	کلی	بر	وضعیت	و	تحوالت	صنعت	الستیک	
سال	1390:

تایر،  انواع  تن  هزار   230 میزان   1390 سال  در 
شرکتهای  توسط  جنبی  مصوالت  و  نوار  تیوب، 
انواع  آن  تن  هزار  تولید گردیده که 198  تایرسازی 
سال  در  است. صنعت الستیک  بوده  تایر خودرو 
1390 با مشکالتی مانند کمبود سرمایه در گردش ، 
ناشی  رقابت  فشار  بانکی،  تسهیالت  محدودیت 
از واردات بی رویه بویژه از کشور چنی، تحریم ها، 
افزایش قیمت مواد اولیه و اقالم مصرفی مورد نیاز و 
عدم رشد نرخ فروش به تناسب رشد بهای تمام شده 
است.  بوده  روبرو  نظارتی  مبادی  محدودیتهای  و 
متاسفانه سرمایه گذاری کافی برای افزایش ظرفیت 
تایرهای رادیال سیمی که نیاز به این نوع تایرها بطور 
میزان کافی صورت  به  یابد  افزایش می  روزافزون 
نگرفته و نوسازی و بازسازی نیز به میزان کافی در 
با  و  است  نشده  انجام  شرکت  فرسوده  بخشهای 
توجه به اینکه مصرف تایرهای نوع بایاس به تدریج 
کاهش می یابد، توسعه ظرفیت محصوالت جدید 
ضروری است. خوشبختانه شرکت ایران تایر در سال 
1390 توانست پروژه  توسعه خود را برای تولید 4000 
به  سیمی  بلت  سواری  رادیال  تایرهای  انواع  تن 
ظرفیت نزدیک نماید. امید است زمینه های الزم 
برای مراحل بعدی توسعه شرکت به منظور افزایش 

ظرفیت تایرهای رادیال سیمی فراهم گردد.
مرور	کلی	بر	جایگاه	شرکت	در	صنعت	الستیک	

و	وضعیت	رقابتی	آن	در	سال	1390:
 صنعت الستیک به دلیل واردات بی رویه انواع 
با  چنی  از کشور  قیمت  ارزان  تایرهای  بویژه  تایر 
مشکالت مواجه می باشد.  از طرف دیگر به دلیل 
عدم سرمایه گذاری کافی در ایجاد ظرفیت تایرهای 
رادیال سیمی حدود دوسوم نیاز کشور به این نوع 
تایرها از خارج وارد می گردد. شرکت ایران تایر به 
دلیل تنوع باال و کیفیت مطلوب محصوالت خود 
مناسبی  جایگاه  از  بایاس  تایرهای  انواع  زمینه  در 
مصرف  به کاهش  توجه  با  باشد.  می  برخوردار 
تایرهای  انوع  به  روزافزون  نیاز  و  بایاس  تایرهای 
رادیال سیمی، این شرکت نیز پروژه توسعه 4000 تن 

انواع تایرهای رادیال سواری سیمی را اجرا نموده 
است که در سال 1389 به بهره برداری رسید. در 
سال 1390 محصوالت جدید شرکت به دلیل کیفیت 
در  روبرو گردید.  مشرتیان  استقبال  با  آنها  مطلوب 
تولید این محصوالت دانش فنی روز و تجهیزات 
تولیدی مدرن از منابع معترب اروپایی مورد استفاده 

قرار می گرید.
در  نوار  و  تایر  انواع  تن  سال 1390میزان 20710  در 
شرکت ایران تایر تولید گردید که نسبت به سال گذشته 
10درصدکاهش داشته است. سهم تولید شرکت در سال 
1390 از مجموع تولید کشور معادل 9 درصد بوده است. 
گروه صنعتی بارز با تولید 69هزار تن بیشرتین تولید را 

در کشور به خود اختصاص داده است.
مرور	کلی	بر	عملکرد	شرکت،	میزان	دستیابی	به	
اهداف	تعینی	شده	و	دستاوردهای	مهم	در	سال	

:1390
میزان تولید شرکت در سال 1390 در مقایسه با بودجه 
درصد   78 شرکت  فروش  میزان  و  23درصد کمرت 
تایر  ایران  نموده است. درشرکت  را محقق  بودجه 
اهداف مختلفی برای ارتقای عملکرد در زمینه های 
بهبود کیفیت محصوالت، افزایش تنوع محصوالت 
شرکت بویژه تایرهای رادیال سیمی، کاهش قیمت 
، افزایش سودآوری، کاهش ضایعات و  تمام شده 
مصرف منابع )مواد و انرژی( ، افزایش بهره وری 
و کنرتل ریسک مخاطرات محیط کار و جنبه های 

زیست محیطی فعالیت های شرکت تعریف گردده 
است که برنامه هایی اجرایی مربوطه نیز مدون شده 
و به اجرا درآمده است. در سال 90 به دلیل مشکالت 
تولید  میزان  ها  تحریم  و  نقدینگی  از کمبود  ناشی 
شرکت کاهش یافت. ضمنا به دلیل افزایش قیمت 
مواد اولیه و عدم امکان افزایش قیمت های فروش 
قیمت عوامل  تناسب رشد  به  محصوالت، شرکت 

تولید با زیان مواجه گردید. 
برای	 شرکت	 وضعیت	 انداز	 چشم	 و	 ها	 برنامه	

سال	1390:
شرکت در نظر دارد افزایش سهم ظرفیت تایرهای 
بلت سیمی را پیگریی نماید و بتدریج میزان تولید 
محصوالت قدیمی خود را کاهش دهد. با توجه به 
بهره برداری پروژه 4000 تن تایرهای رادیال سواری 
بلت سیمی، محصوالت جدید شرکت در جایگاه 
مناسبرتی در بازار قرار خواهد گرفت. بهبود کیفیت 
خاص،  های  پروژه  انجام  با  موجود  محصوالت 
کاهش  انرژی،  مصرف  سازی  بهینه  و  کاهش 
تعدادی  بهبود اصالح وضعیت  از طریق  ضایعات 
فرایندهای تولیدی، کنرتل و کاهش قیمت تمام شده 
و ... در سال 1390 در دستور کار بخشهای مربوطه 
با  می شود  بینی  است. پش  قرار گرفته  در شرکت 
برنامه  اجرای  و  شرکت  جدید  محصوالت  عرضه 
های بهبود عملکرد شرکت در حوزه های مختلف 

جایگاه در بازار ارتقاء یابد.

دل  علــی  امــت  مهنــدس 
ســوخته ای که میدان برای 

کار می خواهد

هستند کسانیکه دوان دوان بر سر سفره می نشینند و هرچه چرب ونرم برچیدمان سفره است می بلعند  همنی که 
شکم پرشد از سفره دور تا لختی دیگر بر سفره دیگر و اما کسانی دیگر هستند که روز را روزه دارند تا شب نان 
خشکی به آب زنند شکر خدا را بجا آورند و حاصل کارشان در روز، روزه جمعی را سری سازد. روز پیش پس 
از دوری سایل به مجمع ساالنه ایران تایر رفتم در سالن ورزشی شرکت چند نفر نشسته و دو حلقه بسکتبال 
بر بالنی سرشان معنی داشت اگر بشود توپ را به حلقه انداخت از یک امتیار تا سه امتیار به تیم آورده ای . 
ویل کدامنی کس این کار را پیشه کند سخن از صنعت تایر است و از مدیری که دستهای او را بسته اند و بر 
سفره خایل گذارده اند نه توپ بدست است نه سفره چیزی دارد. بقول حاج حسن وسمقی از بس خوردن 
نه در سینه جای آهی نه بر سفره کاهی. ایران تایر در صنعت الستیک یک برند است و کوچک و بزرگ این 
مرز بوم با این نام اشنا این نام را بازار بدانید در میدان ازادی تهران محل تولید. چه عاملی شده که دل بسوزد 
اشک ببارد مهندس امت علی می تواند دستها را باز کند او سفره پر می کند او را می شناسیم مدیریت توانمند 
و آگاه دلش برای کار می تپد یا حمایتش کنید یا اینکه کاری با کارش نداشته باشید چوب الی چرخش 
نگذارید. آن وقت است که هر دو می خندیم و شرکت سرفراز و توانمند می شود امت علی می تواند.

رئیس	هیات	مدیره آقای	سید	احمد	موسوی			 	 	 شخص	حقیقی		
نایب	رئیس	هیات	مدیره آقای	سید	محمد	حسنی	زینلی	 	 	 شخص	حقیقی	

مدیرعامل	و	عضو	هیات	مدیره 	 آقای	ارسالن	امتعلی	 	 شرکت	گسرتش	پایا	صنعت	سینا			
عضو	هیات	مدیره 	 آقای	بهزاد	سپهربند	 						 بنیاد	مستضعفان	انقالب	اسالمی	
عضو	هیات	مدیره آقای	محمد	ابوتی	اردکان	 شرکت	سرمایه	گذاری	ملی	ایران)سهامی	عام(	

	سمت 	 	 نام	 	 	 	 نماینده		

 خسرو
 امریحسینی
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تاریخچه	فعالیت	شرکت
شرکت سهامی صنایع داروئی بنی 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 – 
فامیلنی )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  همچننی 
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 

ماشنی  و  حیوانی  و  انسانی  شده  ساخته  داروهای 
االت صنعتی و لوازم و قطعات یدکی و ملزومات 
و تجهیزات و همچننی 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. همچننی 
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 همچننی 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.

	سمت 	 	 نام	

داروئی و بهداشتی لقمان به 
مجمع نشست

هم لقمان تاریخ و هم لقمان داروئی بهداشتی هر دو 
افتخار ایران زمنی 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 طننی 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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نمی خواستم اسب قلم را در گزارش مایل بانک به 
تاخت بروم  ویل چه کنم امروز ذهنم را شعر فردوسی 
طوسی به خود مشغول کرده و هرچه می کوشم جدا 

نتوان شد.
	 همانـا		که		آمـــــد	شما	را	خـــــرب	

که	ما	را	ز	اخـــــرت	چه	آمـــــد	به	سر 	
		 	 از	این	مار	خوار	اهمن	چهرگان
بـــــهرگان بی	 شـــــرم	 و	 دانایی	 ز	 	

نه	گنج	و	نه	نام	و	نه	تخت	و	نژاد		
همی	دادخـــو	خواهند	گیتی	به	باد 	

از	این	زاغ	ساران	بی	آب	و	رنگ	
نه	هوش	و	نه	دانش	نه	نام	و	نه	ننگ

دژخیمان ددمنش چنگال درهم فشرده تا ملتی آزاد 
و متمدن، گهواره جنبان تمدن بشری در ادوار تاریخ، 
را در تنگنای قرار دهند تا خوراک کفتار کنند این 
آرزو بگور است چون راست قامتان این مرز و بوم 
به شهادت تاریخ دست همت بر هم فشرده و از تل 
ساخته آنها باال نرفته بلکه به خاک ریز دل آزادگان 

کشیده اند.
مکتب  در  شمشری  با  آمد  هر که  اند  آزموده  را  ما 
ابنان خود  فرهنگی ما را به آرامی نشست و بقدر 
توشه برد و روز پیش در مجمع ساالنه بانک ملت 
نمونه بارز آنرا در جوانی بنام علی دیواندری دیدیم. 
اگر از گذر تاریخ آمدم نه به این است که مجیز گویی 
امروز که  ایران  در  داری  بانک  صنعت  بلکه  کنم 
خط مقدم در تهاجم است مردان مرد می خواهد که 
نگهبان باشد از این باب بود که دکرت خوب ما بر آن 

نشسته و ما بدان می بالیم.
پیام	هیات	مدیره

به عنوان یکی  بانکداری  امروز، صنعت  در جهان 
غریقابل  جایگاه  اقتصاد  ارکان  تاثریگذارترین  از 
هر کشور  اقتصاد  توسعه  و  رشد  در  را  خود  انکار 
نظر  در  بدون  نحوی که  به  است،  نموده  تثبیت 
توسعه  اقتصاد،  در چرخه  ها  بانک  گرفنت حضور 
کشور و زیرساخت های کار و تالش و موفقیت به 
سامان نخواهد بود. از سوی دیگر ، تاثریات شگرف 
اجتماعی و فرهنگی عرضه اقتصاد، این حوزه را به 
یکی از مهمرتین عوامل رشد و اعتالی جامعه تبدیل 

نموده است.
بانک ملت با درک اثر بخشی و کارایی این بخش 
مهم و موثر در اقتصاد کشور، در سال 1390 با برنامه 
تا ضمن حفظ  نمود  تالش  و گسرتده  وسیع  ریزی 
سهم خود در بازار رقابت ، نسبت به توسعه و تنوع 
ارائه خدمات به مشرتیان به عنوان مهمرتین سرمایه 
خود اقدام نموده و در سایه سهامداران خود موفقیت 

های قابل توجهی را کسب نماید.

گزارش حاضر بیانگر عملکرد خانواده بانک ملت 
در سال 1390 می باشد بدون تردید در سال 1391 نیز 
حداکثرسازی رضایت مشرتیان و ثروت سهامداران 
بانک، هدف اصلی کارکنان تالشگر بانک و نقطه 
بانک ملت  متعهد  تعهد کلیه خدمتگزاران  و  میثاق 
بوده و عزم و اراده همه مسئولنی، مدیران، کارشناسان 
و متصدیان بانک ملت ، با اتکاء به عنایات الهی 
معطوف به تحقق اهداف و برنامه های تعینی شده 

خواهد بود.
پایان موفقیت آمیز سال مایل 1390 گروه بانک ملت 
را به سهامداران گرامی تربیک عرض نموده و توفیق 
خدمت هر چه بیشرت در فضای مقدس کشور ایران را 

برای همگان از درگاه ایزد منان آرزو داریم. 

معرفی	بانک
مورخ  نامه  تصویب  موجب  به  ملت  بانک 
1358/09/29 مجمع عمومی بانکها با اجازه حاصل 
 10 ادغام  از  بانکها  امور  اداره  قانون   17 ماده  از 
بانک خصوصی در تاریخ 1359/4/31 تحت شماره 

38077 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.
ابالغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و قرار گرفنت 
بانک ملت در فهرست شرکتهای مشمول اصل یاد 
شده، موجب شد تا مدیریت این بانک برنامه ریزی 
الزم را با ایجاد کمیته خصوصی سازی جهت ورود 
به بورس انجام داده و به استناد تصویب نامه شماره 
هیات   1386/05/02 مورخ   37925 68985/ت 
محرتم وزیران و تصمیمات متخذه در مجمع عمومی 
فوق العاده بانک ها مورخ 1387/01/17 شخصیت 
حقوقی بانک ملت به سهامی عام تبدیل و بعنوان 
اولنی بانک دولتی و چهارصد و چهل و هشتمنی 
فهرست  در  تاریخ 1387/11/22  در  پذیرفته  شرکت 
اوراق  و  بورس  اول  بازار  شده  پذیرفته  شرکتهای 
اعتباری  موسسات  بانکها،  بخش  در  تهران  بهادار 
و سایر نهادهای پویل درج و در تاریخ 1387/11/30 
پنج درصد سهام آن جهت کشف قیمت در بورس 

عرضه گردید.
برنامه	ریزی	و	اسرتاتژیک	بانک

بانک ملت پس از تصویب چشم انداز اسرتاتژیک 
تا گامهای  تالش کرد   1389 سال  طی  در  خود، 
مستحکمی را در راستای استقرار برنامه اسرتاتژیک 
با  را  ای  منظور مطالعات گسرتده  این  به  و  بردارد 
کارشناسان،  مدیران،  از  وسیعی  جمع  مشارکت 
مراحل  تا  نمود  آغاز  بانکی  مشاوران  و  خربگان 
اجرایی این مسری را با موفقیت طی نموده و جهت 
گریی های اساسی در راه رسیدن به مقصود خود 
را  بانکی  صنعت  توانمندی  قله  به  دستیابی  یعنی 

مشخص نماید. این مهم در ابتدای سال 1389 با 
ابالغ هشت مضمون اسرتاتژیک محقق شد و این 
آغاز جنب و جوشی عظیم در بانک برای محقق 

نمودن مضامنی اسرتاتژیک خواهد بود.
سازمان  ارشد  مدیران  از  تن  شانزده  راستا  این  در 
این  استقرار  اجرایی  مدیریت  مستقیم  صورت  به 
همکاران  تمامی  و  اند  عهده گرفته  بر  را  مضامنی 
با قوت هر چه تمام تر  تا  بانک در تالش هستند 
نقش خود را در این مسری افتخار آفرین ایفا نمایند. 

دستاوردهای	بانک	در	سال	1390 
اداری سالمت  ارتقای  زمینه  در  برتر   دستگاه 

وزارت دادگسرتی در فرآیند ارزیابی جایزه مدیریت 
سالمت اداری کشور، بانک ملت را به عنوان یکی 
از 10 سازمان برگزیده نظام ارزیابی مدیریت سالمت 

اداری انتخاب نمود.

در	 پایانه	های	کارتخوان	 زمینه	 در	 نخست	 رتبه	
بنی	9	بانک	برتر	کشور	

پایانه ها،  تعداد  در  تغیریات  حیث  از  ملت  بانک 
تراکنش  مبلغ  از کل  آن  سهم  و  تراکنش ها  تعداد 
بانک ها در پایانه های کارتخوان، حائز رتبه اول در 

بنی 9 بانک برتر کشور گردیده است.

نخستنی	بانک	دریافت	کننده	گواهینامه	سیستم	
)ISMS(	اطالعات	امنیت	مدیریت

 بانک ملت در سال 1390 به عنوان نخستنی بانک 
اطالعات  امنیت  مدیریت  کشور، گواهینامه سیستم 
)ISMS( مبتنی بر استاندارد ISO 27001:2005 را 

برای سرویس بانکداری اینرتنتی دریافت نمود.

اعضاء	هیات	مدیره
- موظف      نماینده بخش خصوصی مدیرعامل و عضو هیات مدیره  دکرت علی دیواندری 

عضو و رئیس هیات مدیره - موظف نماینده شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان محمدرضا ساروخانی  
نماینده ج.ا.ا  عضو و نایب رئیس هیات مدیره- غریموظف  علی خورسندیان 

نماینده شرکت سرمایه گذاری صبا تامنی عضو هیات مدیره - موظف  محسن فدوی  
نماینده شرکت سرمایه گذاری استان فارس عضو هیات مدیره- موظف  علی رضا لگزایی 

بانک ملت باور 
مدار صنعت بانکداری

صدیقه
سرخوش لر
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بهنوش گل سرسبد 
صنعت نوشابه

در  و  بریون کشید  شرکت  از  پای  بهنوش  امسال 
داد. سهام  را سامان  المپیک مجمع خود  سینمای 
دارانی که از نعمت هدیه شرکت مطلع بودند کلمه 
المپیک را ملکه ذهن کرده بودند و به همراه مینی 
المپیک در مجموعه  به هتل  ره  بار  بوس و وانت 
ازادی می رفتند و در نهایت تلفن های ارتباط برگزار 
شد و در راه و نیمه راه بر صف افزون شد در نهایت 
وقتی به سالن سینما رسیدیم هر چه با انگشتان دست 
شمردیم حاضرین در تاالر از تمام انگشتها فزون می 
شدند و از طرف دیگر نامه حواله هر لحظه در دست 
مبارک عزیزان از 60 برگ کاسته و دوباره پر می شد. 
طبق رسالت خربی در صف نخست شدیم و آنجا 
سرمایه  آگاه  و  محرتم  نماینده  رمضانی  جناب  که 
گذاری ملی و نماینده محرتم بنیاد و معاونت مایل 
جلوس فرموده بودند چهره مهندس بایرامی مدیری 
که ثابت کرده کاروان را به سالمت به مقصد می 
رساند و تدبری کاری مهندس در جایگاهی هست که 
کمرت مدیری در شان و مقام او دیده ایم. مهندس 
بایرامی بهنوش از دست رفته را به جایگاهی رسانده 
است.  شده  نوشابه کشور  صنعت  سرسبد  که گل 

بهنوش در محلی فعالیت می دارد که ابتدا تا انتهای 
آن به اندازه یک میدان چوگان نیست ، ویل شیوه 
از  توانسته  بایرامی چنان است که  مدیریت حاجی 

سقف نمازخانه هم کاربری صنعت داشته باشد .
وقتی کاری را بدانی و بلد باشی می توانی بدون 
داشنت امکانات نامحدود مایل و فضای بزرگ چند 
ده برابر فضای بهنوش در مجمعی نشینی که دهکده 
المپیک از آن سریاب و سهامدار بدان افتخار و اهل 

قلم در این فضا چهره خندان داشته باشد.
بایرامی عالوه بر کار عایل، اخالقی بسیار پسندیده 
داشته و یک بچه مسلمان متعهد و متدین بوده که 
خنده از چهره برنمی دارد و به اهل قلم حرمت می 
باید  آن چنان است که  و در صنعت مدیریت  نهد 

بنیاد بدان ببالد.
مجمع ساالنه بهنوش در حضور 80 درصد سهام دار 
به ریاست جناب نویدفر و دبریی مهندس بایرامی 
و  مایل  صورتهای  تصویب  با  مجمع  شد  برگزار 
تقسیم سود و تقدیر و تشکر از عملکرد مدیریت و 
تالشگران شرکت بکار خود پایان داد. آنچه بیش از 
همه امسال چشم نواز بود نشسنت افراد در جایگاه 

طریق  از  آنها  بر  نظارت  بخصوص  و  خود  کاری 
از کارهای خوب دیگر حاجی بود  روابط عمومی 
از تالش جناب زعفرانیه و همکاران  که جا دارد 

مشارالیه در روابط عمومی تقدیرو تشکر نمائیم.

تاریخچه	شرکت
 در تاریخ 1345/2/15 تشکیل و تحت شماره 10620 
 1350/2/1 از  آن  از  برداری  بهره  و  رسیده  ثبت  به 
سرمایه  با  ایران  بهنوش  است.شرکت  آغاز گردیده 
اولیه 30میلیون ریال )30هزار سهم 1000 ریال با نام( 

فعالیت خود را آغاز نموده.
به  تولیدی  واحد  سه  دارای  ایران  بهنوش  شرکت 

شرح ذیل می باشد:
جاده   9 در کیلومرت  )واقع  مرکزی  بهنوش  شرکت 

مخصوص تهران - کرج(
جاده   15 در کیلومرت  )واقع  ستاره  بهنوش  شرکت 

مخصوص تهران -کرج(
شرکت بهنوش گچساران )واقع در حومه شهرستان 

گچساران(

عمده	محصوالت	تولیدی	شرکت	بهنوش	ایران	عبارتند	از:

- ماءالشعری:کالسیک-لیمویی-آناناس- سیب_ توت فرنگی_ هلو
)250cc330cc( بلک و گلدن دلسرت)دلسرت شیشه ای:کالسیک- لیموئی- آناناس- هلو- توت فرنگی -سیب- الیت )بدون شکر افزودنی -
330cc500cc 250cc )دلسرت قوطی: هلو -توت فرنگی- سیب- الیت )بدون شکر افزودنی( - کالسیک-لیمویی-آناناس- گلدن )طالیی -

)5lit/300cc1 نوشابه ایراندا:لیموناد - کوال- پرتقال- لیموئئ )در ظروف یکبار مصرف 
نوشابه قوطی زمزم :300ccو 250cc - کوال- پرتقایل- لیمویی- لیموناد- دلسرت pet یک لیرتی

,300cc ,250cc دوغ ایراندا: در ظروف
250cc )نوشابه انرژی زا )سیرنژی

آبمیوه: )حاوی تکه هر میوه( هلو - آناناس- پرتقال و انبه 250cc - با نام ساندیس و بهنوش
260gr عصاره مالت: معمویل و کاکائوئی

مالتا: جهت مصارف کارخانجات بیسکویت سازی
سودا: 250cc بطر شیشه ای )با مارک آبعلی(

)permix( جهت دستگاه پرمیکس)20 keg(Lit محصوالت دلسرت در بشک
Jcooper تحت لیسانس شرکت Cooper ماءالشعری یکبار مصرف

شرکت بهنوش ایران جهت توزیع محصوالت تولیدی خود دارای 300 نمایندگی فروش در سطح کشور و بالغ بر 26000 عامل فروش در سطح تهران و کرج میباشد که 
جهت سرویس به عاملنی شهر تهران از بیش از 100 دستگاه خودروی پخش و توزیع استفاده می گردد.   

1/5 lit

 خسرو
 امریحسینی
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مقدمه
با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض تربیک به 
مناسبت اعیاد شعبانیه و همچننی سالم و خری مقدم 
به شما سهامداران محرتم و حضار گرامی، خداوند 
نمود که ضمن  عطا  مجدد  فرصتی  شاکریم که  را 
سهامداران  حمایت کلیه  و  همراهی  از  قدردانی 
های  تالش  مجموعه  از  گزارشی  گرامی  محرتم 
صورت و دستاوردهای حاصله در گروه بهمن را به 

اطالع سهامداران محرتم برسانیم.
سال 1390 را می توان سال اقدام به تغیری راهربدی 
اسرتاتژی  از  پریوی  جهت  در  بهمن  های  فعالیت 
توسعه و کارها نامید، هر چند که تمرکز فعالیت های 
عملیاتی گروه بهمن همچنان بر صنعت خودرو قرار 
آن بررسی صنایع  داشته و خواهد داشت، در کنار 
جذاب جهت سرمایه گذاری و ایجاد زنجریه ارزش 
در دستور کار سازمان قرار گرفت، و در نهایت حوزه 
های معادن و فلزات ، انرژی و صنعت بانکداری 
به عنوان صنایع جذاب با داشنت مزیت نسبی برای 

گروه بهمن مشخص گردیدند.
های  چالش  و  موانع  بروز  و  وجود  سال  این  در 
صنعت  خاص  مسائل  ویژه  به  و  اقتصادی  فراوان 
خودرو )به عنوان یکی از صنایع مادر(، این کسب و 
کار را به شدت تحت تاثری خود قرارداد، و در نتیجه 
اکثر خودروسازان در تحقق کامل برنامه های خود 
مواجه گردیدند. گروه  ای  عدیده  های  چالش  با 
بهمن علریغم گسرتش این مخاطرات با استعانت از 
خداوند متعال و با اتخاذ تدابری مناسب ، از جمله 
اصالحات  محصوالت  شده  تمام  بهای  مدیریت 
درون  از  ارتقاء  اسرتاتژی  بکارگریی   ، ساختاری 
سازمان و نهادینه  نمودن فرهنگ کار اثربخش در 
سازمان، توانست عملکرد قابل توجهی از خود به 
منصه ظهور برساند، که از آن جمله می توان به توسعه 
سبد محصوالت با ورود به طبقه خودروهای سنگنی 
محصوالت  سبد  FAWتکمیل  معرفی کشنده  با 
وانتی و تثبیت جایگاه گروه در میان 50 شرکت برتر 
به  بزرگ  جدید  های  شرکت  ورود  علریغم  کشور 

لیست ارزیابی شرکت های برتر ایران اشاره نمود.
در ادامه به اهم چالش ها، دستاوردها و برنامه های 
اشاره گردیده است:محدودیت های بنی  آتی گروه 
المللی در تامنی قطعات، افزایش نرخ ارز، افزایش 
قیمت ها علی رغم دخالت گسرتده دولت در قیمت 
گذاری کاالها ، اختالالت مستمر در نقل و انتقال 
نقدینگی  فزاینده  مشکالت  بانکی،  نظام  در  پول 
بنگاه های تولیدی، افزایش هزینه های تولید ناشی 
از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و در نهایت تغیری 

باعث  نقدی  به  )یوزانس(  اعتباری  خرید  سیستم 
در  خصوص  به  داخلی  تولید کنندگان  گردید که 
بخش خودرو قطعات آن نسبت به سال های قبل، 
بیشرتبه منابع  داخلی متکی باشند ، این امر با توجه 
به مشکالت سیستم بانکی در تامنی اعتبارهمچننی 
را  مضاعفی  مشکالت  بانکی  سود  نرخ  افزایش 
سال  در  تولیدکنندگان  عبارتی  به  موجب گردید. 
1390، قطعات خارجی را نسبت به سال های قبل با 

هزینه باالتر و به سختی تامنی نمودند.
تامنی  بابت  از  تولیدکنندگان  است که  ذکر  به  الزم 
قطعات ساخت داخل نیز با افزایش بهای تمام شده 
روبرو بوده ، به طوری که طبق آمارهای بانک مرکزی 
شاخص  رشد  میانگنی  ایران،  اسالمی  جمهوری 
سال 1390  در  بخش صنعت  در  تولید کننده  بهای 
نسبت به سال 1389 بالغ بر 54 درصد بوده است. 
این درحایل است که دولت به دلیل اجرای فاز اول 
هدفمندی یارانه ها نسبت به هرگونه افزایش رسمی 

قیمت کاالها و خدمات مقاومت می نمود.
اقدامات	اساسی	گروه	بهمن	:	در	حوزه	ساختار	

سازمان:
با عنایت به پریوی از اسرتاتژی توسعه کسب و کار 
هولدینگ  یک  به  شدن  تبدیل  هدف گذاری  و 
تبدیل  مقدمات  ایجاد  انداز گروه،  چشم  در  پیشرو 
ساختار گروه هولدینگ، بازنگری و اصالح ساختار 
سازمان،  سازی  چابک  راستای  در  سازمانی گروه 
به شرکت  تبدیل مرکز بهمن موتور  ایجاد مقدمات 
بهمن موتور از اقدامات گروه در این حوزه می باشد.

سواری  خودروهای  بخش  در  و  حوزه صنعت  در 
گروه بهمن توانست با راه اندازی خط تولید سواری 
مزدا 2 ، این محصول جدید را در طبقه قیمتی 30-40 
میلیون تومان به بازار عرضه نماید. همچننی در این 
بخش پروژه راه اندازی خط تولید خودروی سواری 
BSO در دستور کار شرکت بهمن موتور قرار گرفت، 
که امید است این محصول جدید در سال 1391 در 
طبقه قیمتی 35-30 به بازار عرضه گردد. راه اندازی 
خط روباتیک بهمن موتور که موجبات بهبود کیفیت 
محصوالت  رنگ  فرآیند  در  سرعت  افزایش  و 
دیگر  از  داشته  همراه  به  را  بهمن  خودرویی گروه 

دستاوردهای حاصله در فضای خودرو می باشد.
در بخش وانت، این مجموعه توانست وانت تک 
کابنی تک دیفرانسیل کاپرا را به مرحله تولید انبوه 
دیزیل  وانت  تولید  پروژه  بخش  همنی  در  برساند. 
ایسوزو با 50% ساخت داخل و مینی وانت در دستور 
کار قرار گرفته و مقرر گردیده این سه محصول وانتی 
در سال 1391 به عنوان محصوالت جدید گروه در 

بخش وانت به بازار عرضه کردند. 
در بخش  خودروهای تجاری )کامیون و کامیونت( 
، پروژه طراحی و تولید اولنی کامیونت با برند بهمن 
تولید  دیزل،  بهمن  و  محرکه  نریو  های  شرکت  در 
کامیونت دو دیفرانسیل در شرکت پارس بوشونگ، 
پروژه تولید کامیونت سری جدید ایسوزو )700P( و 
کامیون ایسوزو مدل FVR در شرکت بهمن دیزل 
از اقدامات اساسی صورت گرفته در این بخش می 

باشد.
در سیستم وصول  بازنگری  این حوزه  در  همچننی 
مطالبات )علریغم اینکه نرخ اسناد واخواستی گروه 
به نسبت فروش تجمیعی از متوسط کل کشور پاینی 
تر می باشد(، بازنگری در سیستم اعتباردهی، ارتقاء 
سیستم های مایل و کنرتیل و بهبود روش های فروش 

نیز صورت پذیرفته است.
به  پارسیان  صنعت  نیک  شرکت  انرژی  حوزه  در 
قری  تولید  پاالیشگاه  احداث  پروژه  مجری  عنوان 
زیرمجموعه  های  شرکت  از  سنگنی  فوق  نفت  از 
گروه بهمن در حوزه نفت/ گاز و پرتوشیمی مشغول 
احداث  پروژه  اجرای  مکان  باشد.  می  فعالیت  به 
پاالیشگاه، منطقه آزاد قشم می باشد. ظرفیت تولید 
در  بشکه   30/000 شامل  صنعتی  واحد  این  روزانه 
نفتی  سبک  های  فرآورده  و  قری  تولید  جهت  روز 
طراحی گردیده است . این پروژه  تاکنون پیشرفت 
و  تفصیلی  در طراحی  پایه، %52  در طراحی   %100
21% در مهندسی خرید و نهایتا پیشرفت فیزیکی 20 
درصدی داشته است براساس اخرین برآورد صورت 
گرفته حجم سرمایه گذاری در این طرح 1300 میلیارد 
ریال می باشد. زمان بهره برداری از این طرح مطابق 

برنامه، نیمه دوم سال 1392 خواهد بود.

بهمن خوش درخشید
وقتی وارد سالن هتل شدم چهره اشنا و محجوب 
دکرت منطقی پدرموشک کشور را دیدم که درصدر 
دار  سهام  درصد  حضور 78/49  و  نشسته  شرکت 
درخشیده  بهمن خوش  داشت که  آن می  از  نشان 
سوی  از  آن  تصویب  و  مایل  صورتهای  تائید  و 
سهامداران موید آن می بود. بچه های بهمن همگی 
آنها ارج نهادن  خوبند و در خدمت، و کار بزرگ 
به خربنگار خرب بود و آنچه در پی می آید به همت 

مدیرعامل فرهیخته و توانمند شرکت می باشد.

 خسرو
 امریحسینی
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سهام	 صاحبان	 ساالنه	 عادی	 عمومی	 مجمع	
بورس	اوراق	بهادار	تهران	)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 
استفاده کنندگان  موجب گمراهی  آن  از  آگاهی 

تاریخ  در  و  نگردیده  حذف  از گزارش  شود  می 
1391/4/8 به تائید هیات مدیره رسیده است.

مشخصات	کلی	شرکت
عام(  )سهامی  آبگینه  صنعتی  و  تولیدی  شرکت 
تاریخ  در  و  تاسیس   1343/6/11 تاریخ  در 
1343/6/21تحت شماره ثبت 9434 در اداره ثبت 
شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به صورت " شرکت 
مجمع  مصوبات  طبق   . رسید  ثبت  به   " سهامی 
عمومی فوق العاده مورخ 1344/4/23 نوع شرکت 
از "سهامی " به " با مسئولیت محدود " تغیری یافت 
و متعاقب آن به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1345/5/8 نوع شرکت از " با مسئولیت 
محدود " به " سهامی تغیری یافت . در اجرای ماده 
248 اصالحیه قسمتی از قانون تجارت و به موجب 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه  مصوبات 
1352/1/18 نوع شرکت از " سهامی " به " سهامی 
جلسه  مصوبه  طبق  نهایتا"  و  یافت  تغیری   " خاص 
مجمع عمومی فوق العاده 1367/8/6 نوع شرکت 

از " سهامی خاص " به " سهامی عام تغیری یافت .
شیشه  ایجاد کارخانه  و  تاسیس  منظور  به  شرکت 
سازی و تولید شیشه آغاز به کار نمود و در تاریخ 
کارخانه  تاسیس  با  اقتصاد  وزارت   1348/4/25

تولید جام ساده و مشجر با ظرفیت ساالنه 20000 تن 
موافقت نمود و شرکت در تاریخ 1351/8/3 به بهره 

برداری رسید .
فعالیت اصلی شرکت تهیه و تولید انواع شیشه جام 
سایر  و  اتومبیل  های  شیشه   ، ایمنی  های  شیشه   ،
محصوالت شیشه ای و مواد اولیه مورد نیاز میباشد .
در تاریخ 1358/5/10 سهامداران ، مشول بند )ب ( 
قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران شناخته شده و 
از همان زمان هیات مدیره منتخب سازمان صنایع 

ملی اداره امور آن را به عهده گرفته است .
از تاریخ 61/9/14 بانک صنعت و معدن با تملک 
امور شرکتها  اداره  دار  ، عهده  درصد سهام   99/8
شده و متعاقبا" با انتقال 24/8 درصد سهام به شرکت 
سرمایه  به  دیگر  درصد  و 75  سپه  سرمایه گذاری 
گذاری بانک صادرات ) غدیر(عمال" اداره امور 
شرکت را در اختیار گرفتند. در حال حاضر نیز شرکت 
شرکت  و  درصد   66/77 با  غدیر  سرمایه گذاری 
سهام  از کل  درصد  با 16/19  تدبری  سرمایه گذاری 

شرکت ، اداره امور را به عهده دارند .
مدیریت  سیستم  نامه  دارای گواهی  آبگینه  شرکت 

کیفیت ایزو 2000- 9001 ورژن 2000 می باشد .

رئیس	هیات	مدیره	 				 	- 	 ماشاا...	ع	مقسمی	
عضو	هیات	مدیره	و	مدیرعامل 	 	- 	 زهرا	ع	مقسمی	

نایب	رئیس	هیات	مدیره شرکت	دیده	پرداز	 	 مسعود	کردستانی	
عضو	هیات	مدیره 	 						- 	 مهدی	ع	مقسمی	
عضو	هیات	مدیره شرکت	تدبری	 	 بهمن	دولت	ابادی	

باید به زیان بچه ها گفت چون قصه این شرکت جز 
با زبان نقل فهم دیگری نمی دارد

آخرین قیمت سهم 60 تومان از 100 تومان زبان انباشته 
از مرز 141 گذشته و گویی در مجمع برای خندیدن به 
سهام داران حقیقی خود آمده بودند. درد سهام دار 
که نباشد سلطان ائینه کشور خود بیند و الغری و نمی 

دانم چرا این شعر شاعر را نمی خواند

آئینه	چون	عیب	تونربد	راست	
خود	شکن	ائینه	شکسنت	خطاست

ما که سهم این شرکت را در چنته می داریم بگذار 
این کلمه زیر پا هم فدای این داشته بگذاریم تا مطلب 
صفحه کاغذ تمام نشده یک خاطره بگویم، در همنی 
نزدیکی خانه مسکونی ما چهاراره استامبول در کف 
نمایشگاه  و  بودند  آمده  ها  چینی  پارکینگ  یک 
ظروف چینی گذارده بودند و ما هم با عهد و عیال 

به دیدن آن رفتیم جالب اینکه غرفه آبگینه دیدنی 
ترین غرفه نمایشگاه چینی چنی بود از آن تاریخ که به 
تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد، نمی گذارد 
به  خنده  داشته  آن  از  فقط  مجمع  در  پیش  روز  و 
ریش خود دیدم بازگشتم، جناب مقسمی ما را با آن 
شرکت سخن ها خواهد بود که چرا شما امدید و آنرا 

بدین روز انداختید.

	سمت 	 	 نام	 	 	 	 	 	 	نماینده	

آب گینه با هزار پرسش

 خسرو
 امریحسینی
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رئیس	هیات	مدیره	)غریموظف( 	 حمیدرضا	متقاعدی	 	 	 شرکت	سرمایه	گذاری	استان	یزد					
نائب	رئیس	هیات	مدیره	)موظف( 	 محمد	غیثی								 شرکت	کارگزاری	سهام	عدالت	استان	هرمزگان	
عضو	هیات	مدیره)غریموظف( علریضا	عسکری	مارانی	 	 	 	 شرکت	سیمان	سپاهان	
عضو	هیات	مدیره	)غریموظف( عبدالرحیم	همایون	پور	 	 	 شرکت	سرمایه	گذاری	سپه		

مدیرعامل	و	عضو	هیات	مدیره	)موظف( 	 اکرب	مجیدپور	 	 شرکت	سرمایه	گذاری	استان	مرکزی	

پیام	هیات	مدیره
در سال 1390 اقتصاد ایران از عوامل داخلی و بنی 
قانون  اجرای  ادامه  پذیرفت.  تاثری  زیادی  المللی 
هدفمند کردن یارانه ها، نوسانات شدید در بازارهای 
بنی  های  تحریم  وتشدید  طال  و  ارز  مایل،  پویل، 
المللی در اواخر سال گذشته تا حدی سیستم بانکی 
را به لحاظ منابع با تنگنا مواجه نمود. اما بازنگری 
سیاستی-  بسته  در  اعتبار  و  پول  شورای  موقع  به 
نظارتی و بطور خاص در زمینه اصالح نرخ های 
سود بانکی نوسانات موجود در بازارها کاسته شده 

و سیستم بانکی کشور به ثبات اولیه بازگشت.
برای  سالها  دشوارترین  از  یکی   1390 سال  گرچه 
سیستم بانکی به شمار می اید. اما بانک تجارت 
علریغم تمامی مشکالت موفق شد همچون سالهای 
پیش جایگاه خود را در سیستم بانکی تثبیت نماید، 
بطوریکه توانست به لحاظ میانگنی منابع سرپده ای، 
بخش  در  و  باشد  داشته  درصد  معادل 21  رشدی 
ضمانتنامه ها با سهمی بالغ بر 34/7 درصد و در 
بالغ  سهمی  با  خارجی  اسنادی  اعتبارات  بخش 
میان  در  را  بر 31 درصد همچنان جایگاه نخست 
نماید.  برای خود حفظ  تجاری کشور،  بانک  پنج 
همچننی بانک با هدف افزایش توان سوداوری خود 
برای دومنی سال متوایل سرمایه خود را با رشد 29 
درصدی به رقم 17/500/000 میلیون ریال افزایش داد.

برترین  به  شدن  تبدیل  جهت  در  تجارت  بانک 
برتر خاور  بانکهای  از  یکی  و  مایل کشور  موسسه 
که  مایل  خدمات  محصوالت  ارائه  در  میانه 
خود  اصلی  اسرتاتژی های  بوده،  بانک  چشم انداز 
آنها  جمله  از  نمود که  مشخص  سال  این  در  را 
می توان به خلق و حضور فعال در بازارهای جدید 
خدمات بانکی،حرکت به سمت بانکداری شرکتی 
و اختصاصی، تقویت مشارکت بانک در طرحهای 
 IT سرمایه گذاری سودآور، توسعه زیرساخت های
اشاره  بازاریابی  نوین  رویکردهای  از  استفاده  و 
تحقق  جهت  در  الزم  های  برنامه ریزی  داشت که 

اسرتاتژی های تدوین شده صورت گرفته است.
در سال جاری نیز که به نام سال »تولید ملی، حمایت 
از کار و سرمایه ایرانی« نامگذاری شده است، امید 
آن داریم که با تحقق اسرتاتژی های مورد اشاره و 
بخصوص تقویت مشارکت های بانک در طرحهای 
منافع  تامنی  ضمن  بتوانیم  سودآور،  سرمایه گذاری 

تولید  از  در حمایت  برای سهامداران خود،  پایدار 
ملی و سرمایه ایرانی گامهای موثر برداریم.

چشم	انداز	)آرمان(
برترین موسسه کشور در ارائه محصوالت وخدمات 

مایل
یکی از بانک های برتر خاورمیانه در ارزش آفرینی 

برای ذی نفعان
خدمات  و  محصوالت  ارائه  در  فعال  حضوری 

بانکی در جهان
ماموریت	)رسالت(

اسالمی  بانکداری  محوریت  با  تجارت،  بانک 
برای ارائه محصوالت و خدمات بانکی در کسب 
و کارهای جذب سرپده، اعطای تسهیالت، پذیرش 

تعهدات و ارایه خدمات بانکی فعال می باشد.
تحلیل هوشمندانه شرایط بازار، شناسایی و ورود به 
کسب و کارهای جذاب و مرتبط با محصوالت و 
تامنی  و  نیازهای مشرتیان  رفع  برای  مایل  خدمات 

منافع سهامداران، رویکرد مستمر بانک می باشد.
ارزش	ها	و	باورها

فلا(	مشرتی	
خلق  اصلی  عامل  مشرتیان  باوریم که  این  بر  ما 
ای  به گونه  را  آنان  نیازهای   ، بنابراین  اند.  ارزش 
چون  هایی  شاخص  در  نمود که  خواهیم  برآورده 
رضایتمندی، وفاداری و ارتباط با مشرتی به مزیت 

رقابتی دست یابیم.
ب(	کارکنان

اصلی  های  سرمایه  باوریم که کارکنان،  این  بر  ما 
مایه  را  آنان  توانمندسازی  و  توسعه  و  بوده  بانک 
از  دانیم.  می  سازمانی  و  فردی  های  موفقیت 
از جمله محیطی  بسرتهای الزم  و  مقدمات  ایرنو، 
انگیزشی، مشارکت پذیر و دانایی محور را برای آنان 

فراهم خواهیم آورد.
ج(	سهامداران

ما خود را متعهد به تامنی منافع پایدار سهامداران در 
کنار کسب دستاوردهای کوتاه مدت ایشان می دانیم.

د(	جامعه
بانک خود  اجتماعی  مقبولیت  مستمر  ارتقای  به  ما 
اصول  رعایت  طریق  از  را  امر  این  و  هستیم  پایبند 
حاکمیت شرکتی و اخالق حرفه ای دنبال خواهیم نمود.

ه(	دانش	و	فناوریهای	نوین
و  دانش  از  مشرتیان  نیازهای  رفع  منظور  به  ما 

فناوریهای نوین استفاده می کنیم.
تاریخچه

بانک جدید شرق اولنی بانک به شیوه  امروزی بود 
که در سال 1366 هجری شمسی در شمال شرقی 
میدان امام خمینی )توپخانه( و در محل فعلی بانک 
تجارت فعالیت خود را آغاز کرد. هرچند فعالیت این 
بانک بیش از یکسال طول نکشید و بانک شاهی 
جایگزین آن شد لیکن این حرکت، پایه بانکداری 

نوین در ایران را بنا نهاد.
بانک تجارت به موجب مصوبه مورخ 1358/7/25 
و  ایران  بانکهای  ادغام  از  بانکها  عمومی  مجمع 
ایران،  و  ژاپن، روس  و  ایران  المللی  بنی  انگلیس، 
تجارتی ایران و هلند، ایران و خاورمیانه، اعتبارات 
ایران،  صنایع   ، ایرانشهر  ایران،  بازرگانی  ایران، 
شهریار، ایرانیان و کار در تاریخ 1358/9/27 تشکیل و 
در قالب شرکت سهامی خاص با مالکیت 100 درصد 
دولت جمهوری اسالمی ایران تحت شماره 38027 
در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید. تغیری شخصیت 
جایگزینی  و  عام(  )سهامی  به  بانک  حقوقی 
اساسنامه جدید در این راستا در تاریخ 1387/12/03 
در اداره ثبت شرکتها و موسسات غریتجاری تحت 
شماره 38027 ثبت و آگهی شده است. سهام بانک 
در تاریخ 1388/02/09 در بورس اوراق بهادار تهران 
فهرست  در   1388/02/28 تاریخ  از  و  شد  پذیرفته 
قیمت های بورس قرار گرفته است. موضوع فعالیت 
اصلی  مرکز  و  بوده  اساسنامه   2 ماده  طبق  بانک 

بانک در تهران واقع است.

گام های بلنــد موفقیت در 
بانــک تجــارت بانــک فردا

مجمع ساالنه بانک تجارت به ریاست جناب اقای 
دکرت داوری و دو ناظر و دبریی سرکار خانم کشاورز 
برگزار شد مجمع با تصویب صورتهای مایل و تقدیر 
وتشکر از زحمات و تالش شبانه روزی جناب دکرت 
فالح مدیرعامل فرهیخته و توانمند بانک و تالشگران 

مجموعه با طننی صلوات بکار خود پایان داد.

	سمت 	 	 نام	 	 	 	 	 	نماینده	

 خسرو
 امریحسینی
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