
سخن سردبیر

 خسرومن بابا نفتیم
 امریحسینی

به راستی سنگ بنای نفت در ایران را دارسی انگلیسی در یكصد سال پیش نهاد 
یا ما خودمان آن را شناخته و گذارده بودیم تا به انكه زمانش برسد و از آن سود 

بربیم.

این پرسش هست كه آیا از زمان عرضه نفت در یك 
قرن پیش به بازار جهانی حاصل سود بوده یا روزی 
كه ته مانده آن را می سابیم به ارزش واقعی این 
مایع بدبوی سیاه رنگ  از پی قرون مانده در عمق 
زمنی می بریم.  آن زمان است كه تازه  افسوس اینكه 
بردند و خوردند را بخوریم. ما را بر آن نیست كه 
غصه آن روزها را داشته باشیم آنقدر در سینه درد 
هست كه الاقل این نفس از آن بریون نمی شود. 
روز پیش نوه دبستانی من می پرسید: بابا بزرگ 

سهم من از نفت چقدر است؟ 
این پرسش از كودكی است كه نباید از بزرگرتش 
دروغ بشنود و این تكلیف من است كه پایبندی 
به صداقت به یاد سالهای دور او بماند. چه كنم؟ 
اندكی به ذهن پر مشغله فشار می آورم ویل برای 
آن پاسخی ندارم. این از آن جنس سوال هاست 
كه در قیل و قال توپ، تانك ، موشك و خمپاره در 

شلمچه، سومار ، فاو و خرمشهر به سراغم می آمد.
هنوز كودك منتظر است. از خاطرم گذشت راستی 
چرا از علم ریاضی استفاده نكنم؟ روزنه ای برایم 
و  بیاور  را  مدادت  و  بدو كاغذ  پسرم   : شد  باز 

بنویس !
و  داریم  نفت  بشكه  میلیون   4 استخراج  روزانه 
فروش هر بشكه 109 دالر است، پسرم حاال ضرب 
كن؛ حاصل می شود ) 436/000/000 = 4× 109( 
رقم  حاال  دالر.  میلیون  و شش  وسی  چهارصد 

حاصل را به 75 میلیون تقسیم كن تقریبا می شود 
581 دالر برای هر نفر. اگر این عدد را در روزهای 
سال ضرب كنیم ) 365× 581( می شود 212065 
دالر و حال اگر دالر را به قیمت روز به تومان 
تبدیل كنیم می شود  نفری 682849300 تومان و 
اگر تومان را به ریال ) هر تومان مساوی 10 ریال( 
رایج مملكت تبدیل كنیم  به عدد 6/828/493/000 
ریال می رسیم .  با یك عمل ضرب و جمع ساده 
مشخص شد كه سهم تو از نفت در سال چقدر 

است، فهمیدی پسرم؟
دست در جیب كرده و جیب را بریون می كشد، رو 
به من كرده و می گوید : بابا بزرگ، اگر من اینقدر 
كه می گویی پول دارم پس چرا هیچ پویل ندارم .

فقط نگاهش می كنم. ساكتم و این سكوت من 
دوباره او را به تقال می اندازد.

بابا  راستی   : می گوید  اوست كه سخن  هم  باز 
بزرگ شما خیلی خیلی پول دارید مگه نه؟ آخه  
از قبل از اینكه من به دنیا بیایم  حتی قبل ترش تا 
به امروز شما توی این كشور نفت بوده اید. برای 
این كشور نفتی تو منطقه نفتیش جنگیدید. مگه 
بابابزرگ همه به من نمی گن چون دوستاتون رو 
اونجا جا گذاشتید االن خیلی تنهایید؟ بابابزرگ 

من از این به بعد بهت بگم بابانفتی؟
آهی كشیدم، اشكم سرازیر شد و روی باز گرداندم. 

راستی من بابا نفتیم؟
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نه فرزند دلبندم، من بابا نفتی نیستم من متولد شدم 
كه لعن تاریخ را به جان نام بخرم. نه فرزندم در 
كشوری متولد شده ام كه خداوند تبارك و تعایل 
همه نعمتها را به وفور در آن انباشته است .در این 
مام وطن عالوه بر نفت و معادن غنی، جنگل 
های سرسبز رودخانه های سرشار به وفور وجود 
دارد. در كشوری كه در هر فصل آن می توان چهار 
فصل را یافت. در جنوب گرما در غرب سرما در 
شمال باران ودر مركزكویر خشك .بزرگرتین دریاچه 
دریای  حاشیه  در  جهان  بزرگرتین كویر  جهان 
متصل به اقیانوس و پل ارتباطی جهان قدیم به 
جهان جدید. نه فرزندم من در فقر بهداشتی در فقر 
مایل و از همه گذشته در فقر شناخت از خود و 
اجداد نیاكان می سوزم . فرزندم گفتم كه 
من متولد شدم در عصری كه 

تكنولوژی به عمق زمنی پی برده و مثل نخ از ته 
سوزن گذشته و صاحبان این جهان همچو منی را 
بلعیده و بر من سفره بی نان گذارده و در زمانیكه 
تو قد می كشی و نان آور سفره خانه می شوی 
دیگر از این انرژی بدبو در این مرز جغرافیایی 
خربی نیست و چند گالن آب نمك مانده كه به یك 

پول سیاه نمی ارزد.                   
دیگر تاب نمی آورم. اشك است و اشك كه سرازیر 
می شود. معصومانه دلداریم می دهد : نه بابا بزرگ 
می خونم  درس  شم  می  بزرگ  من  نكن  گریه 
دانشمند می شم با علم و عملم روسفیدت می كنم 
و برای تو آمرزش می طلبم . بابابزرگم غصه نخور، 
مگر در قصه ها رنج را اول و سعادت را آخر نمی 
گفتی و نمی گویی؟ حاال چه شده كه سعادت در 
این قصه  پرغصه ات نیست پدربزرگ؟ من آن می 

شوم كه انتهای قصه های تو است.      
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امام علی علیه السالم
ای مالک : سفارش مرا به نیکی نسبت به بازرگانان و صنعتگران بپذیر و در حق 
آنان ، به كارگزارانت به نیکی توصیه کن.... زیرا آنان مایه های منافع و فراهم آوران 

اسباب آسایش جامعه هستند.
آینده از آن ماست

لوگوی خورشیدو ماه نشان از آن می دارد که ما شب و روز در خدمتیم و برای فتح 
قله بلند 19 گام پیش بینی کردیم که به لطف حق و پشتیبانی همکاران صدیق و 
متعهد و متدین این مجمع هیجدهمنی گام آن است و انتخاب هیات مدیره و ثبت 
و تائید ان آخرین گام وسرانجامش فتح قله کوثر جمع کثری است ودر برگرینده دامن 
پر مهری كه بر همه پهن و آنچه تاکنون شده و ثابت کردیم مهرورزی بوده ودرهر 
محلی و مکانی كه رفته به حمایت رفته و اکنون در مسری آنیم که در کوتاه مدت در 
جایگاه یكی از پنج بانک برتر کشور بنشینیم . کوثر به برکت نام مبارکش و نعمت 
وجودیش در زمانیکه بهرتین صندوقها در کشور و بانک مرکزی می بود سرفراز 
در برابر همه مشکالت پریوزمندانه گامهای خود را به سوی قله افتخار برداشت 
وبسیارپیش تراز برنامه های تدوین شده رفته است و اکنون با 350 شعبه در تمام 

نقاط کشور این نام مبارک کوثر است که می درخشد.
شرکت مایل و اعتباری کوثر مرکزی به مجمع عمومی موسس نشست

دعوت نامه در دو خط تایپی بدستم رسید که روز 1391/10/19ساعت 9صبح مجمع شرکت 
مایل و اعتباری کوثر مرکزی سهامی عام در شرف تاسیس برگزار خواهد شد و من بدین 

مژده گر جان فشانم رواست.
محل برگزاری مجمع طبقه یازدهم ساختمان کوثر همان ساختمانی که چشم چراغ 
خیابان وصال و بلوار کشاورز است كه خورشید درخشان کوثر بر تارکش نشسته. از 
بدو ورود چهره های خندان بچه های کوثر مرا به سنگ قالب زمان برد و به دهه 
1360 انداخت. همنی دکرت رضائی خوبمان همنی امری حاج سعید رفیعی که در 
سنگر اسالم چون موج دریا بر خشم خود دندان می فشردند و تازه واردان به سنگر 
را با همنی اخالص خنده بر چهره امید می دادند که ما پریوزیم وپریوز و من در تک 
تک طبقات ساختمان کوثر با پوست و گوشت حس می کردم که این شعارمبارك 
آینده از آن ماست با استواری ودرایت این دریا دالن استوار محقق می شود چون 
این گفته كسانی است كه در ان مشكالت متعدد حادث شده در اوایل سال 1360 
جانانه می سرودند  كه ما پریوزیم و آنگاه که سر از بدن صدام و صدامیان میان 
برکنده شد و دالوران سرفراز پریوزایرانی به سنگر دیگری برای اعتالی بلندای 
نام ایران اسالمی رفتند و این همان سنگر سازندگی بود که در راس برنامه کاریش 
تولید صنعت بود نه تداوم نهضت مونتاژوازمهم ترین هایش برقی کردن راه آهن 

تهران مشهد و سرمایه گذاری در صنعت نفت و مشتقات آن وپرتوشیمی و...

بنابررسالت وظیفه خربیم وارد سالن شدم چهره های اشنا و دل باخته دین ومیهن 
را یکی پس از دیگری در میان مدعوین نشسته وچون دیدمشان دست ودلم می 
لرزد كه از کدامنی چهره وازکدامنی نام این خادمان ملك وملت تصویر کشم.نفسم 
در سینه پردرد به سختی می زند ،باورم نیست كه اینجا نشست یک مجمع است 
همانند صدهانشست مجمع  دیگر، نه این افراد جملگی کوله باری از فعل خواسنت 
اند، این جماعت دل و دین وعقل و هوش را به یکجا به پای انقالب اسالمی 
داده اند. اینها پرستوهای عاشق اند كه نه برای اندوخنت کیسه مایل بلکه فقط وفقط 

برای خدمت به جامعه اسالمی گرد یكدیگر آمده اند وبس.
وقتی سردار رفیع گفت: نام مبارك کوثر بر عده ای شاید خوش نیایدولكن ما 

ایستادیم ومرد ومردانه گفتیم ما بدین باور جان گذارده ایم.  
دوباره پشتم لرزیدكه مرد، این مکان را نه یک نشست اقتصادی ساده بدان كه بسیار 
فراتر از ان نشست دلسوزان  سوخته دل  اقتصاد ومهنی بشناس وگواهیش ده.آهسته 
فالش دوربنی را زدم و در کنجی نشستم و در پیش خود دریادسالهای پیش غرق 
غورو تفکر گشتم،طبق برنامه اعالمی مدیر دفرتم قرار بود بعد این مجمع به مجلس 
شورای اسالمی بروم، قید رفنت رازدم كه نیك میدانستم در میان دریادالن نشستم كه 

نشسنت در این جمع دلریان مرز وبوم سعادت است که بر من رخ نموده.
 مع الوصف قاعده بازی شروع شد ترکیب پانل اینگونه است، ریاست مجمع با 
جناب حاج سعید رفیعی هست و دو ناظرین جنابان دکرت عیسی رضائی و دکرت 
عبدی ایشان رادر اداره مجمع یاری مریسانند و دبریی مجمع به جناب محمدرضا 
عالیپور سرپده شد .مجمع با حضور 89 درصد سهام دارتشكیل و با تصویب تمامی 

دستورات جلسه و مشخص نمودن هیات رئیسه حقوقی بکار خود پایان داد.
در گزارش عملکرد کوثر آنچه تحسنی همگان را برانگیخت گزارش کوتاه و گویای 
دکرت عیسی رضائی مدیر برجسته  و شناخته شده اقتصاد کشور و مدیرارشد کوثر بود 
که برای سهام داران بازار نعمتی بود که هم با چالش های امروزه اقتصاد کشور آشنا 

و هم توانستند اینده و افق پیش روی این موسسه را بخوبی رصد كنند. 
صاحبنظران اقتصادی وخربگان بازارهای مایل وكارشناسان اهل فن دکرت عیسی 
رضائی را بسان باران رحمت می دانند كه هر آنجا  که بوده بسیاری را شیفته 
کاریش کرده وهمواره منشائ خریبوده والبته چهره خندان این مردآزموده جمعه به 

مکتب آوردهر طفل گریزپای را.
اصحاب قلم را افتخاروموهبتی است که حمایت از مشارالیه می دارد و نگاه 
شایسته مدیریتی  ایشان كه هرگاه نظری درباب گشایش اقتصاد و دکرتین بورس می 
داشته در یک نشست به سمع ونظر صحابه خرب رسانده است. او هم معلم کارست 

وهم مدیری متعهد و متدین و با کارنامه ثبت وثابت شده به نیکی.
  

گزارش هیات موسس به مجمع عمومی موسس
شرکت مایل و اعتباری کوثر مرکزی سهامی عام 

)در شرف تاسیس(
و  محرتم  سهامدارارن  حضور  از  فراوان  سپاس  با 
مجمع  جلسه  در  سهام  صاحبان  معزز  نمایندگان 
و  مایل  تاسیس  شرف  در  شرکت  موسس  عمومی 
اعتباری کوثر مرکزی در آغاز گزارش هیات موسس 
الزم می داند از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که 
با مشارکت در پذیره نویسی عمومی، هیات موسس 
را در تامنی سرمایه شرکت یاری نموده اند، صمیمانه 

قدردانی نماید.
نقطه آغازین این شرکت از تحلیل ها و پیش بینی 
و  ها  فرصت  آنالیز  و  بانکداری  صنعت  های 
تهدیدهای پیشرو در این صنعت می باشد که منتج به 

ارائه برنامه تجاری تاسیس شرکت مایل و اعتباری 
طرح  ارائه  با  شرکت  موسسنی  مرکزی گردید  کوثر 
تجاری به بانک مرکزی درخواست اخذ مجوز در 
این خصوص نمودند که این مجوز، به استناد موافقت 
اصویل به شماره 88/185145 به مورخ 1388/09/02 
ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  از  صادره 
ارائه گردید. براساس موافقت اصویل شرکت مایل 
و اعتباری کوثر مرکزی با سرمایه اولیه 1500 میلیارد 
ریال و پرداخت 70% از سرمایه اسمی شرکت توسط 
موسسنی شروع به فعالیت درخصوص طراحی بنیادی 
و شکل دهی شرکت نمود و با توجه به لزوم تامنی 
30% باقیمانده سرمایه شرکت از طریق پذیره نویسی 
 121/184368 شماره  مجوز  به  عنایت  با  عمومی، 
مورخ 1391/04/10 سازمان بورس و اوراق بهادار و 

مجوز شماره 35314/ک 91/32 مورخ 1391/05/07 
اداره ثبت شرکت ها ، مقرر گردید تعداد 450 میلیون 
مرکزی  اعتباری کوثر  و  مایل  شرکت  عادی  سهام 
)سهامی عام در شرف تاسیس( مورد پذیره نویسی 

عمومی قرار گرید.
موضوع و حدود فعالیت شرکت:

قبول سرپده ها، صدور گواهی سرپده عام و خاص، 
از  اعتباری  انجام عملیات  بانکی،  انجام عملیات 
جمله اعطای تسهیالت به اشخاص در قالب عقود 
شرط  به  اجاره   ، اقساطی  فروش  الحسنه،  قرض 
تملیک، سلف، جعاله، مضاربه، مشارکت حقوقی، 
 ، مزارعه  مدنی،  مشارکت  مستقیم،  سرمایه گذاری 
مساقات، خرید دین، مرابحه و استصناع، ارائه انواع 
ابزارهای پرداخت. دریافت، پرداخت، نقل و انتقال 

آینده از آن ماست
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وجوه ریایل و ارزی، انجام امور نمایندگی به منظور 
شهری،  خدمات  قبوض  انواع  وجوه،  آوری  جمع 
ودایع و ... گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور 
انواع ضمانت نامه. ارائه خدمات بانکی الکرتونیکی 
از جمله صدور انواع کارت های الکرتونیکی )کارت 
های خرید، کارت بدهی، کارت اعتباری، کیف پول 
. قبول و نگاهداری اشیاء گران بها،  الکرتونیکی( 
به  امانات  اجاره صندوق  و  بهادار  اوراق  و  اسناد 
مشرتیان، تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها در 
ارزی  انجام عملیات  اوراق صکوک.  انتشار  قالب 
نظری خرید و فروش ارز، دریافت و اعطای تسهیالت 
ارزی، صدور حوالجات ارزی. ارائه خدمات مربوط 
اداره شده. تضمنی بازخرید اوراق بهادار  به وجوه 
صادره اشخاص حقوقی دولتی و غریدولتی. انتشار 
یا عرضه اوراق مشارکت ریایل و ارزی در داخل و 
مشرتیان  مستمر  سفارشات  انجام  از کشور.  خارج 
از طریق  پرداخت مستمر(. سرمایه گذاری  )دستور 
خرید اوراق مشارکت، اوراق بهادار خارجی و اوراق 
صکوک و نظایر آن. ارائه خدمات مشاوره ای از قبیل 
سرمایه گذاری ، خدمات مایل، مدیریت دارایی ها 
و  وکالت  وصایت،  قیمومیت،  وظایف  انجام   ... و 
نمایندگی مشرتیان طبق قواننی و مقررات مربوطه. 
ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای داراییهای شرکت 
، نزد شرکت ها و موسسات بیمه. حفظ ، برقراری 
و ایجاد رابطه کارگزاری با بانکهای داخل و خارج. 
ترخیص کاال از بنادر و گمرکات به حساب شرکت. 
انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای 

مشرتیان.
پذیره نویسی سهام شرکت های در شرف تاسیس و یا 
افزایش سرمایه شرکت ها، وصول مطالبات اسنادی. 
وصول سود سهام مشرتیان به حساب آنها . فروش 

تمرب مالیاتی و سفته. 
چشم انداز و ماموریت کسب و کار

مرکزی  اعتباری کوثر  و  مایل  شرکت  انداز  چشم 
)سهامی عام در شرف تاسیس( در یک افق بلند 

مدت به صورت زیر تعریف شده است:
چشم انداز  

و  مایل  بخش  در  ها  دارایی  بازده  نرخ  بیشرتین 
اعتباری کشور با مدیریت یکپارچه ثروت مشرتیان، 
چشم اندازی که با پرورش سرمایه های انسانی متعهد، 

نوآور و با انگیزه محقق خواهد شد.
ماموریت

اعتباری  اعتباری کوثر یک شرکت  و  شرکت مایل 
غریدولتی است که کلیه خدمات مایل و اعتباری را 
در محدوده ملی ارائه می نماید. این شرکت بیشرتین 
تعهد را در ایجاد ارزش برای مشرتیان و سهامدارارن 

دارا می باشد.  
و  مایل  شرکت  شده،  ترسیم  دورنمای  به  وجه  با 
شرف  در   – عام  )سهامی  مرکزی  اعتباری کوثر 
تاسیس( ماموریت های زیر را تدوین و برنامه ریزی 

نموده است:
خلق ارزش و کمک به شکوفایی اقتصاد ملی

ارزش آفرینی برای ذینفعان )سهامداران،مشرتیان و (
تامنی مایل مطلوب مشرتیان

توسعه و بهبود فعالیت های ارزی و بنی الملل صنعت 
بانکداری کشور

نظام مند کردن کسب و کارها و فعالیت های سرمایه 
گذاری مشرتیان

ارزش آفرینی و ایجاد هم افزایی از یکپارچه کردن و 
گردآوری منابع مشرتیان
اهداف و اسرتاتژی ها

جهت  شرکت  های  اسرتاتژی  و  اهداف  مهمرتین 
دستیابی به چشم انداز و ماموریت های تعریف شده 

به شرح زیر است:
کسب رتبه قابل قبول در جذب سرپده های بانکی 

در سطح کشور 
جذب نریوهای متخصص و تقویت توان علمی و 

تخصصی بانکی و بانکداری
اختصاص تسهیالت به پروژه های اقتصادی بهینه و 

سودآور
اتخاذ سیاست های بازاریابی و تبلیغاتی مناسب برای 

جذب حداکثر سرپده های بانکی
توانمندسازی شرکت در ابعاد مختلف از جمله بهبود 
کیفیت و افزایش سرعت در ارائه خدمات، قابلیت 

اعتماد و کاهش هزینه ها.
گسرتش حوزه خدمات در سطح کشور از طریق راه 

اندازی شعب جدید و افزایش توان رقابت
ارائه  جهت  در  الکرتونیکی  بانکداری  گسرتش 

خدمات نوین بانکداری
حرکت در جهت جذب سرپده های کم هزینه و کاهش 

نرخ هزینه پول
راهربی شرکتی

شرکتی  راهربی  نظام  مناسب  استقرار  و  طراحی 
در هرسازمانی منجر به بهبود شفافیت، عملکرد و 
حمایت از حقوق سهامداران می شود . از این رو 
شرکت در نظر دارد همزمان با تاسیس و راه اندازی 
شرکت، با طراحی و استقرار نظام راهربی مطلوب 
یک واحد بانکی در جهت دستیابی به اهداف مذکور 

گام بردارد.
منتخب  مدیره  هیات  شامل  شرکتی  راهربی  نظام 
و  مدیره  هیات  اجرایی  های  کمیته  سهامداران، 
ارشد  مدیران  و  مدیرعامل  مقام  قائم  مدیرعامل، 

شرکت می باشند.
برنامه های آتی

برنامه تجهیز و تخصیص منابع
تجهیز منابع

شرکت مایل و اعتباری کوثر مرکزی )سهامی عام – 
در شرف تاسیس( به منظور جذب منابع مورد ناز 

خود متکی به دو منبع عمده می باشد:
آورده نقدی سهامداران )سرمایه شرکا(

سرپده گریی
سرمایه اولیه شرکت بالغ بر 1/500 میلیارد ریال خواهد 
بود)70 درصد توسط موسسنی و 30 درصد از طریق 
پذیره نویسی عمومی تامنی گردیده است( که پیش 
بینی شده است طی سال های دوم و چهارم افزایش 

یابد.
سرپده شامل انواع سرپده های رایج در سیستم بانکی 
کشور می باشد. بازار اصلی سرپده های شرکت در 
شرکت  های کلی  اسرتاتژی  باشد  می  سطح کشور 

درخصوص جذب سرپده ها به شرح زیر می باشد:
انتشار ابزارهای مایل اسالمی نوین از جمله اوراق 
و گواهی  اجاره  اوراق صکوک  اسالمی،  مشارکت 

سرپده عام
تالش در جهت ارائه خدمات نوین بانکی )هزینه 
کمرت و سرعت بیشرت برای مشرتیان(( به منظور جذب 

پس اندازهای افراد جامعه

ارائه تسهیالت و خدمات بیشرت به بازرگانان و تجار
راه اندازی شعب ممتاز و نمونه در کلیه مناطق کشور 

با ویژگی ها و خدمات منحصر بفرد  
با  اسنادی  اعتبارات  در حوزه  ارائه خدمات کامل 

توجه به حجم گسرتده صادرات و واردات
برنامه فناوری اطالعات و بانکداری الکرتونیکی

شرکت مایل و اعتباری کوثر مرکزی )سهامی عام- در 
شرف تاسیس( نیز با توجه به شرایط موجود حاکم 
بر صنعت بانکداری و موسسات مایل و چشم انداز 
توسعه الکرتونیکی بیشرت این عرصه در کشور، اجرای 
پروژه ای فراگری با عنوان طرح Core Banking را 
در دستور کار خود قرار خواهد داد. این طرح اهداف 

ذیل را دنبال خواهد کرد:
ارائه خدمات مناسب )دقت – سرعت( و افزایش 

توان پاسخگویی به مشرتیان؛
راه اندازی دستگاه ATM و صدور کارت اعتباری 

برای مشرتیان؛
استقبال مشرتی از شعبه و تبدیل مشرتی یک شعبه به 

مشرتی شرکت؛
قطع وابستگی جغرافیایی و زمانی در ارائه خدمات 

به مشرتیان؛
رضایتمندی مشرتیان به دلیل صرفه جویی در زمان 

انجام درخواست هایشان؛
دسرتسی مدیران به اطالعات به صورت لحظه ای؛

افزایش توان مایل از طریق مدیرت نقدینگی شعب 
و مناطق؛

تسهیل نقل و انتقال وجوه نقد بنی واحدها؛
کاهش هزینه های عملیاتی و غریعملیاتی از طریق 

جلوگریی از خطای انسانی در انجام کارها؛
افزایش بهره وری با استفاده از تکنولوژی روز جهان؛

بهره مندی از امکانات بانکی دیگر و تعامل با دیگر 
بانک ها و موسسات اعتباری؛

استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات و نریوی انسانی 
موجود در سراسر کشور؛

ایجاد ارتباط ارگانیک و سیستمی پویا و موثر بنی 
معاونت ها و مناطق شعب؛

در راستای دستیابی به اهداف فوق و اجرای موفقیت 
آمیز طرح Core Banking، شرکت مایل و اعتباری 
کوثر مرکزی )سهامی عام- در شرف تاسیس( خود 
را ملزم به فراهم نمودن زیرساخت ها و تمهیدات 
الزم برای توفیق این پروژه می داند که مهم ترین آنها 

عبارتند از :
توسعه کیی نریوی انسانی؛

پایه ریزی سیستم آموزشی و دایر نمودن دوره های 
نریوی  توسعه کیفی  به  نیل  برای  مناسب  آموزشی 

انسانی؛
حمایت مدیران عایل؛

گسرتش فرهنگ استفاده از خدمات نوین مایل؛
به خدمت گرفنت نریوهای متخصص و آشنا با فناوری 

اطالعات و ارتباطات؛
ایجاد ارتباط کارآمد بنی واحدهای سازمانی؛
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نهیم چرا چوب  نمی  ارج  را  ارزشها  ما  چرا 
برداشته و بر سر مدیران می زنیم مگر نمی دانیم 
مدیر، ارزشی باالتر از سرمایه مایل می دارد. 
مگر اعتبار مدیر نیست که همه داشته ها را به 
امضاء او می سپاریم. در اقتصاد کشور چند تا 
دکرت حسنی زارعی می داریم که در مجمع این 
گونه برخورد می کنیم این عادت بد را که در 
یکی دو سال اخری رایج شده ترک کنیم جواب 
انقالب  اول  سالهای  در  را  تدبریی  بی  این 
خوردیم بقول شاهنی بوتان بقال سرکوچه هم 
بمن جنس نمی فروخت و می گفتند سرمایه 
پیش  قرن  نیم  از  بوتانی که  صفت،  زالو  دار 
خدمت به کشور کرده، که امروز تصویر آنرا در 
تاقچه خانه می گذاریم تا فرزندان ما آنرا ببینند 

و الگو بگریند. نه برادر نه سهام دار عزیز مدیر 
برای تو سرمایه است بگذار نمونه آنرا بیاوریم 
پیچید،  هم  در  شوروی  جماهری  اتحاد  وقتی 
جهان بیدار اولنی کارش جذب انسانهای مدیر 
و محقق آن بود و تا متحدین آمدند بخود بیایند 
کشور شوراها خایل از مدیر موفق شد. روزی در 
آلمان در ایستگاه هامبورگ سوار تاکسی شدم 
راننده تاکسی گفت از روسیه آمده ام و خلبان 
یك میگ بودم و ما در کشور  خودمان به دلیل 
نبود و نداشنت خلبان قابل هدایت هواپیمای 
روسی را به یک دوستی ناوارد دادیم و آن می 

شد که می دانید.
مدیریت در میدان کاری مظلوم واقع شده و هر 
چه می دانیم و هر چه عقده داریم بر سر او می 

ریزیم در حالیکه باید بدانیم زیان مدیر هم به 
مثابه سود است چون جور معلم که از مهر پدر 

بهرت و خوب تر است .
بدانجا  را  دانا  مدیر  و  آرام  مرد  بد کردیم که 
کشاندیم که این جمله را بکار برد: برنامه آینده 
را ولش کن. این مختصر بدان آوردیم که حرمت 
داشته ای را نگاه نمی داریم که دردانه کشور و 

کاالی پر قیمت است حرمت مدیر را.
مجمع ساالنه سرمایه گذاری صنعت معدن در 
حضور 92/5 درصد سهام دار به ریاست جناب 
محمدرضا زنگنه و دو ناظر جنابان رفیعی و 
طاهری با دبریی جناب دکرت زارعی برگزار شد 
و مجمع با تصویب صورتهای مایل و تقسیم 

سود حاصله بکار خود پایان داد.  

سمت نمایندگی      اعضاء هیات مدیره  
رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند   ایوب قنربی  

نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه  خسرو فرحی  
عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن    محسن ابراهیمی جمارانی 
عضو هیات مدیره شرکت صندوق بازنشستگی صنعت نفت  رضا نجات بخش  

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت لیزینگ صنعت و معدن          حسنی زارعی     

مدیریت را ارج نهیم که 

آبادی کشور بدست با 

کفایت اوست

شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن 
در خرداد ماه سال 1375 با مشارکت بانک صنعت و معدن 
و بیش از یکهزار نفر سهامدار مردمی تاسیس گردید. پس از 
پذیرش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران نام شرکت 
در تاریخ 1377/6/31 در فهرست نرخ های بورس درج و 
اولنی معامله بر روی سهام آن در همان روز انجام گردید . با 
انجام معامالت بعدی به تدریج از سهام بانک کاسته و به 

میزان سهام مردمی افزوده شده است.
سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها، مجتمع ها، طرح ها و 

واحدهای تولیدی )صنعتی، معدنی و کشاورزی(
سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتهای بازرگانی و خدماتی 

که در بورس پذیرفته شده باشند.
تشویق و تسهیل امر سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی 

و حقوقی. 

گزارش مجمع ساالنه شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن
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مدیرعامل بیمه ایران اعالم کرد
افزایش 10 برابری سرمایه شرکت/ ارائه بیمه 

بازنشستگی در آینده نزدیک
افزایش  به  اشاره  با  ایران  بیمه  مدیرعامل 
هزار   2 از  شرکت  این  سرمایه  برابری   10
میلیارد به 20 هزار میلیارد ریال گفت: بیمه 
بازنشستگی در آینده نزدیک ارائه می شود.

اینکه  به  اشاره  با  نشست خربی  در یک 
صنعت بیمه یکی از شاخص های رشد و 
توسعه اقتصادی هر کشور محسوب می شود، 

 10 فرمان  یکی  مهم که  اتفاق  دو  گفت: 
ماده ای رئیس جمهور برای تحول صنعت 
بیمه و دوم تحریم اقتصادی، فرصت مناسبی 

را برای صنعت بیمه ایجاد کرد.
وی با اشاره به نقش اساسی بیمه ایران در 
راهربی صنعت بیمه کشور گفت: بیمه ایران 
از طریق بیمه مشرتک با سایر شرکت ها توان 

پذیرش ریسک آنها را افزایش داده است.
وی ادامه داد: براساس سیاست های کلی 
اصل 44 و فرمان مقام معظم رهربی، بیمه 

ایران به عنوان تنها شرکت دولتی در صنعت 
بیمه، دولتی باقی ماند، اما حمایت خود را 

از بخش خصوصی دارد.
لزوم  بر  تأکید  با  ایران  بیمه  مدیرعامل 
نیازسنجی در ارائه خدمات بیمه ای تصریح 
کرد: امروز صنعت بیمه نباید خدمتی ارائه 
همنی  به  و  نباشد  مردم  موردنیاز  کند که 
منظور شورای نیازسنجی بیمه ای کشور در 

این شرکت تشکیل شد.

رئیس کل بیمه مرکزی خرب داد
تولیدی/  بیمه های  رشد 56 درصدی حق 

شرکت ورشکسته نداریم
رشد  به  اشاره  با  مرکزی  بیمه  رئیس کل 
در  تولیدی  بیمه های  حق  درصدی   56
سال جاری، بر نظارت جدی بر عملکرد 
هیچ  و گفت:  تاکید کرد  بیمه  شرکت های 

شرکت ورشکسته ای نداریم.
سید محمد کریمی در نشست خربی امروز با 
اشاره به رشد چشمگری ضریب نفوذ بیمه در 
دو سال گذشته، اظهار داشت: سال گذشته 

صنعت بیمه رشد 45 درصدی در تولید حق 
بیمه داشته و به همنی دلیل رتبه برتر در دنیا 

را کسب کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران ادامه داد: همچننی در 9 ماهه امسال 
بیمه های  حق  در  درصدی   56 رشد  نیز 
تولیدی حاصل شده؛ این در حایل است که 
ضریب نفوذ بیمه در دنیا به دلیل بحران های 

اقتصادی در حال کاهش است.
در  باید  بیمه  فرهنگ  اینکه  بیان  با  وی 
روشن  مردم  برای  بیمه ای  رشته های  همه 

شود، گفت: برای مثال با توجه به حوادث 
غریمرتقبه  زیادی که ساالنه در کشورمان رخ 
منازل  درصد   10 حدود  تنها  اما  می دهد، 
غریمرتقبه  حوادث  بیمه  دارای  مسکونی 

هستند.
تا  امسال  ابتدای  از  تصریح کرد:  کریمی 
در  بیمه نامه  میلیون   27 تعداد  آذر،  پایان 
سال  اندازه کل  به  شده که  صادر  کشور 
درصد  مدت 53  این  در  و  است  گذشته 
بازار در اختیار بخش خصوصی بوده است.

اخبار بیمه
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پیام هیات مدیره
»با نام و یاد خداوند متعال و با عرض سالم و خری 
محرتم، گزارش  یكایک سهامداران  مقدم حضور 
هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام 
شركت سرمایه گذاری پردیس )سهامی عام( برای 
سال مایل منتهی به 30 آذرماه 1391 را به استحضار 

می رساند.
شركت سرمایه گذاری پردیس هفتمنی سال فعالیت 
در  را  سرمایه گذاری  شركت  یک  عنوان  به  خود 
فضایی پر تحول سرپی نمود. كاهش رشد اقتصاد 
جهانی، ادامه بحران مایل اروپا، ادامه روند متزلزل 
های  تحریم  تشدید  در كنار  آمریكا  اقتصاد  بهبود 
یكجانبه نفتی و سیستم بانكی ایران از سوی آمریكا 
و اتحادیه اروپا، كاهش صادرات نفت ایران، رشد 
شدید نرخ ارز در داخل كشور و تاثری آن بر افزایش 
سطح عمومی قیمتها و تورم، افزایش تمایل به سرمایه 
گذاری در طال و ارز و رشد قابل توجه شاخص 
بورس تهران در ماه های پایانی سال مایل شركت 
از جمله مهمرتین رویدادهای مهم یک سال اخری 

بوده است.
هر چند سه فصل ابتدایی سال مایل با ركود نسبی 
این  با  بود،  همراه  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در 
حال هیأت مدیره وكاركنان شركت تمام تالش خود 
را به كار گرفتند تا با توجه به شرایط متغری، بهرتین 

اقدامات را در راستای بهبود
عملكرد شركت به انجام برسانند. اگرچه طی دوره 
یادشده بخش قابل توجهی از برنامه های شركت 
تحقق یافته بود، با این حال فضای رونق ایجاد شده 
در سه ماه پایانی سال مایل این امكان را فراهم آورد 
تا شركت از برنامه های تدوین شده خود فراتر رفته 
و عملكرد قابل توجهی را به مجمع گزارش نماید. 
انجام مرحله دوم افزایش سرمایه، پیگریی اسرتاتژی 
فعال در معامالت بورسی و ثبت ركوردهای جدید 
در این زمینه، جابجایی منابع در ابزارهای مختلف 
سرمایه گذاری به منظور كسب بازدهی مناسب و 
در عنی حال مدیریت ریسک شركت، تحقق سودی 
فراتر از سود پیش بینی شده و افزایش انضباط مایل 
و گزارشگری از جمله ره آوردهای هیأت مدیره و 
كاركنان شركت برای سهامداران گرامی بوده است.

بعدی  مراحل  انجام  با  است  امیدوار  این شركت 
افزایش سرمایه، تكمیل و تقویت كادر كارشناسی، 
بهره گریی هرچه بیشرت از توان تخصصی كاركنان و 
تداوم اسرتاتژی های مناسب خود در سایه حمایت 
های سهامداران محرتم شاهد تداوم رشد عملكرد در 

سال های آتی باشد.«
تاریخچه تاسیس شركت

شركت سرمایه گذاری پردیس)سهامی عام ( درتاریخ 
و  پالستیك  جرنال  شركت  نام  تحت   1335/6/4
طی  و  تاسیس  خاص  سهامی  شركت  صورت  به 
مالكیت  و  ها  ثبت شركت  دراداره  شماره 5335 
صنعتی درتهران به ثبت رسید. بنابرمصوبه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 62/8/28 نام شركت به 
عایق پالستیک تغیری یافت. به استناد مصوبه مجمع 

عمومی فوق العاده مورخ 77/7/15
شخصیت حقوقی شركت به سهامی عام تغیری نمود 
و درمورخ 77/11/28 نزد بورس اوراق بهادار تهران 
پذیرفته شد. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق 
به  پالستیك  عایق  از  نام شركت  العاده 84/6/27 

سرمایه گذاری پردیس تغیری یافت.
موضوع فعالیت شركت

موضوع فعالیت اصلی شركت طبق اساسنامه تطبیق 
یافته با ضوابط بورس، مصوب مجمع عمومی عادی 
:»خرید،  از  عبارتست  مورخ 87/9/3  العاده  فوق 
فروش و سرمایه گذاری در اوراق بهادار با رعایت 
بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  مصوب  مقررات 
انتفاع بدون قصد كنرتل عملیات  با هدف كسب 

شركت سرمایه پذیر«.
سرمایه شركت

سرمایه شركت در بدو فعالیت به عنوان یک شركت 
)شامل  ریال   میلیون   10/700 مبلغ  سرمایه گذاری 
به ارزش اسمی هر سهم  تعداد 10/006/885 سهم 
1/000 ریال( بوده كه طی چند مرحله به مبلغ 325 
میلیارد ریال )شامل تعداد 325 میلیون سهم به ارزش 
هر سهم 1/000 ریال( در پایان سال مایل منتهی به 
مصوبه  براساس  است.  یافته  افزایش   1391/9/30
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1390/3/2 و مجوز 
سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش سرمایه شركت 
از مبلغ 200 میلیارد ریال به مبلغ 400 میلیارد ریال از 

محل سود انباشته در طی سه مرحله تصویب گردید كه 
مرحله اول آن تا مبلغ 260 میلیارد ریال، در مجمع مورد 
اشاره قطعی و در اداره ثبت شركت ها و موسسات 
غریتجاری ثبت گردید. مرحله دوم افزایش سرمایه در 
تاریخ 91/01/21 در مرجع ثبت شركتها به ثبت رسید 
و به این ترتیب سرمایه شركت با 65 میلیارد ریال 

افزایش به رقم 325 میلیارد ریال افزایش یافت.
با توجه به تغیری سیاست سهامداران مبنی بر تقسیم 
حداكثر سود در مجمع فعلی، مرحله بعدی افزایش 
سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران 

انجام خواهد شد.
برنامه ها و فعالیت های اتی  

اصول  درراستای  پردیس  سرمایه گذاری  شركت 
با شرایط  متناسب  ترسیم شده  و سیاست گذاری 
اقتصادی و نیز به منظور سودآوری بیشرت و افزایش 
توانائیهای شركت درمواجهه با تحوالت گوناگون 
اقتصادی و حضور فعال و مستمر دربازار سرمایه 
كشور برنامه های زیر را دراقدامات آتی خود لحاظ 

كرده است:
-  انجام مراحل بعدی افزایش سرمایه به منظور 
بازار  در  تر  فعال  و حضور  جایگاه شركت  حفظ 

سرمایه كشور؛
-  تخصیص بخشی از منابع شركت برای استفاده 
از فرصت های مناسب به وجود آمده در راستای 
اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی و 

عرضه سهام شركتهای دولتی؛
-  ایجاد تنوع درسرمایه گذاریه ای شركت به منظور 
كاهش ریسک و افزایش سودآوری با لحاظ مسائل 

مختلف كالن و خرد اقتصادی و سیاسی؛
 - تكمیل كادركارشناسی شركت به منظور استفاده 
مناسب وبهینه ازمنابع دراختیار و شناسائی فرصت 

های جدید سرمایه گذاری؛
 - حضور فعالرت وگسرتده تر دربازار بورس اوراق 
بهادار، بازار فرابورس، بازار معامالت آتی سهام و 

كاال؛
با عنایت به موارد مطروحه فوق امید است كه شركت 
عملكرد  آتی  مایل  درسال  پردیس  سرمایه گذاری 
مطلوب تری در دستیابی به اهداف درنظر گرفته شده 

وكسب سودآوری و بازدهی باال داشته باشد.
سمت نماینده    اعضاء هیات مدیره  

رئیس هیات مدیره شركت سرمایه گذاری تدبری   محمد تقی جمالیان  
نایب رئیس هیات مدیره شركت ایران و شرق         ناصر ساالر   

عضو هیات مدیره شركت تولید و صادرات ریشمك  رسول سعدی  
عضو هیات مدیره شركت كشاورزی مدیر كشت توس  پرویز جمعلی نتاج  

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شركت سرمایه گذاری پویا  مجتبی تقی پور  

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سرمایه گذاری پردیس در مورخه 91/10/25 
در حضور بیش از 95 درصد سهامداران در هتل سیمرغ تهران برگزار گردید.

در این مجمع كه ریاست آن با جناب مهندس رفیعی مدیر ارشد و محبوب شناخته 
شده بازارهای مایل و سرمایه گذاری و ناظرین جنابان نامداری و بشرخواه بوده 
و دبریی مجمع بر عهده جناب آقای امریی مدیرمایل موفق كه حساب و كتابش 
همواره شفاف و گویا بوده پس از استماع گزارش هیات مدیره شركت و پرسش 
و پاسخ سهامداران با مدیرعامل شركت جناب مجتبی تقی پور و رئیس هیات 
مدیره شركت جناب مهندس جمالیان بود جمع نشینان با تقدیر و تشكر از زحمات 
گرانقدر تیم مدیریت شركت كه نشان دار تیم مدیریتی جوان، كاردان و كاربلد و 

البته یكدل می باشد با تصویب صورتهای مایل و تقسیم سود 380 ریایل و تعینی 
اعضای جدید هیات مدیره  به كار خود پایان داد و خنده را بر لبان سهامداران 
جاری ساخت. آنچه در این جمع بیشرت به چشم می آمد حضور یك تیم مدیریتی 
قوی بود كه نشان از افق های روشن برای سرمایه گذاری پردیس را می دهد 
و البته كل سهامداران از مدیران شركت كه با توجه به روند صعودی شركت در 
سودآوری و شفافیت حساب و كتاب و تعامل فراوان شركت با بورس چرا شركت 
از نظر تبلیغات نداشته در جایگاه موفقی قرار گرید. جایگاهی كه جامعه برای 

سرمایه گذاری پردیس در راس سرمایه گذاری های دیگر متصوریم.

مهندس مجتبی تقی پور کاری کرد کارستان؛
این شهادت سهامداران مجمع بود
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بیستون  قند  شرکت  مدیره  هیات  گزارش 
)سهامی عام( به مجمع عمومی عادی سالیانه

مایل  سال  عملکرد  مورد  در   91/10/27 مورخ 
منتهی به 91/6/31

با حمد و سپاس بیکران به درگاه ایزد منان و با 
در  محرتم  سهامداران  به حضور  خریمقدم  عرض 
این مجمع در اجرای ماده 232 قانون تجارت . و 
مفاد اساسنامه شرکت گزارش عملکرد در سال مایل 

منتهی به 91/6/31 را به شرح ذیل تقدیم می دارد.
تاریخچه شرکت

شرکت قند بیستون در سال 1340 با نام شرکت سهام 
عام قند کرمانشاه تاسیس و به شماره 8105 مورخ 
1340/12/19 در اداره ثبت شرکتهای تجاری تهران 
به ثبت رسیده و در سال 1341 اولنی بهره برداری 
کارخانه قند کرمانشاه آغاز شده است. سرمایه اولیه 
شرکت 150 میلیون ریال بوده است که طی سالهای 
بعد و عمدتا از محل سودهای حاصل از عملکرد 
شرکت و طی 14 مرحله به 30 میلیارد ریال در تاریخ 
از 1382/8/26  و  یافته است  افزایش   1382/8/25
افزایش سرمایه ای صورت نگرفته است.  تاکنون 
ضمنا در سال 1361 بنا به مصوبه مجمع عمومی نام 
شرکت سهامی عام قند کرمانشاه به شرکت سهامی 

عام قند بیستون تغیری یافته است.
فعالیت های شرکت:

فعالیت های کشاورزی
در سال مورد گزارش با تعداد 2482 نفر از کشاورزان 
چغندر کار و در 4503 هکتار قرارداد کشت چغندر 
تن  میزان 191583  قرارداد  این  محل  از  و  منعقد 

چغندر خریداری نموده است.
موفق  شکت  مورد گزارش  سال  در  خوشبختانه 
گردیده است بعد از یک دوره در کاهش تولید و 
خرید چغندر مجددا بتواند نزدیک به ظرفیت عملی 

کارخانه، چغندر خریداری و مصرف نماید.
ضمنا بمنظور تشویق کشاورزان در طی سال مورد 
گزارش مقدار 5000 واحد بذر منوژرم مقاوم و تعداد 
5000 واحد بذر منوژرم ایرانی در اختیار کشاورزان قرار 
گرفته است و سعی و تالش شده است مطالبات 
کشاورزان تا پایان سال پرداخت تا موجب تشویق بیشرت 

کشاورزان ئدر همکاری با شرکت قند بیستون گردد.

فعالیت های تولیدی
شرکت در سال مورد گزارش موفق به تولید 24719 
تن شکر از چغندر و مقدار 2495 تن شکر از محل 

تصفیه  شکر خام شد است.
توسعه سرمایه گذاری شرکت

از  بهینه  استفاده  بیستون جهت  قند  فلا- شرکت 
سرمایه های راکد خود اقدام به اجرای طرح ایجاد 
ساختمان در زمنی دفرت مرکزی شرکت نموده است. 
مطالعات اقتصادی به عمل آمده این طرح سودآوری 
قابل توجهی برای شرکت در بر خواهند داشت که 
اکنون به صورت مستقیم از طریق شرکت در حال 
پیگریی است و براساس پروانه در حال صدور این 
ساختمان در 10 طبقه )3 طبقه منفی برای پارکینگ 
و 7 طبقه مسکونی و بخشی از آن اداری ( احداث 
خواهد شد.هیات مدیره نسبت به برنامه مطالعات 
اقتصادی در زمینه نحوه سرمایه گذاری در طرح فوق 
ایجاب  اقتصادی  در صورتیکه مطالعات  و  اقدام 
ایجاد شرکت  طریق  از  تواند  می  ادامه کار  نماید 
و  مراتب  پذیرد که  توسعه سرمایه گذاری صورت 
فوق  بطور  عادی  در جلسه مجمع عمومی  نتیجه 

العاده در آینده مطرح خواهد شد.
سالهای  طی  بیستون  قند  اراضی  از  بخشی  ب- 
گذشته توسط سازمان مریاث فرهنگی جزء محدوده 
باستانی بیستون اعالم شده بود و اجازه ساخت و 
ساز و یا تصرف و واگذاری داده نمی شد. به منظور 
استیفای حقوق شرکت با سازمان مریاث فرهنگی 
مکاتباتی صورت گرفت لیکن مشخص شد که قبال 
سازمان  توسط  فوق  اراضی  های گذشته  سال  در 
از  منابع طبیعی ملی اعالم گردیده است. شرکت 
طریق مراجع ذیصالح طرح دعوا نموده که بعد از 
مستدل  و  مشروح  مدافعات  و  پیگریی  سال  چند 
طی مراحل مختلف دادرسی باالخره رای نهایی و 
قطعی به نفع شرکت قند بیستون صادر شده است. 
لذا شرکت با توجه به رای صادره مجددآ با سازمان 
مریاث فرهنگی براساس قانون مربوطه در زمینه آزاد 
سازی و یا دریافت ارزش روز اراضی و یا زمنی به 
صورت معوض وارد مکاتبه شده است و پیگریی 
ادامه دارد. امید است با موفقیت در استیفای حقوق 
شرکت بتوان از محل منابع حاصله در توسعه سرمایه 

گذاری و بازرگانی شرکت اقدام نمود.
خط مشی آینده شرکت

خط مشی پیشنهادی هیات مدیره با توجه به شرایط 
اقتصادی روز و توانائی های شرکت به شرح ذیل 

تقدیم می گردد.
توسعه فعالیت های عقد قرارداد کشت چغندر در 
منطقه با انجام مشوقهای الزم به کشاورزان تا 250 

هزار تن برای سال آتی
پیگریی عقد قرارداد 50 هزار تن تصفیه شکر خام ک 

تاکنون 30 هزار تن آن محقق شده است
انجام مطالعات جامع در بهینه کردن دارائی های 
راکد شرکت در جهت توسعه فعالیت های تولیدی، 

بازرگانی و اقتصادی شامل:
و  تولید  های  رفع گلوگاه  در  سرمایه گذاری  فلا- 

ظرفیت کارخانه
ب- سرمایه گذاری در احداث ساختمان در زمنی 

دفرت مرکزی
ج-  انجام امور مربوط به فروش سهام قند قهستان 
و یا در صورت اقتصادی بودن انتقال سهام فوق به 

شرکت جدیدالتاسیس
توسعه  شرکت  ایجاد  جهت  مطالعات  انجام  د- 
سرمایه گذاری جهت انتقال بخشی از فعالیت های 

ذکرشده در فوق
ه- استیفای حقوق شرکت در زمینه اراضی مورد 

ادعای سازمان مریاث فرهنگی
پیشنهادات هیات مدیره

با تشکر مجدد از حضور صاحبان سهام تقاضا دارد 
از قرائت و بررسی گزارش بازرس قانونی و  پس 
حسابرس، ترازنامه و حساب سود وزیان را تصویب 
اینکه جمع سود عملکرد  به  عنایت  با  و  فرمایند 
جاری و سود انباشته سال قبل بالغ بر 62 میلیارد 
ریال گردیده است نسبت به نحوه تخصیص سود و 
انتخاب بازرس قانونی وروزنامه کثریاالنتشار اتخاذ 

تصمیم فرمایند.
فعالیتهای  و  تالشها  از  میداند  الزم  پایان  در 
مدیرعامل و کلیه کارکنان شرکت و کارخانه قدردانی 
نموده و نظر مجمع محرتم را نسبت به مساعی انجام 

شده جلب نماید.

سمت   اعضاء هیات مدیره   
رئیس هیات مدیره آقای جمال الدین عباسیان  

نایب رئیس هیات مدیره اقای علریضا اشرف   
عضو هیات مدیره آقای محمدعلی ذاکرزاده  
عضو هیات مدیره آقای حاج محمد مریمحمد صادقی 
عضو هیات مدیره آقای جواد توکل هرندی  

سمت   اعضاء هیات مدیره   
عضو موظف مایل هیات مدیره آقای جمشید مصور  

عضو هیات مدیره از تاریخ 90/10/21  آقای حاج مهدی کاظمی 
آقای مهندس بهرام رمضانی از تاریخ 1389/11/30 به عنوان مدیرعامل 

شرکت منصوب گردیده و فعالیت می نمایند.

مجمع شركت قند بیستون با حضور 63 درصد سهامدار به ریاست آقای مهندس 
علریضا اشرف تشكیل گردیدو پس از قرائت گزارش هیات مدیره و حسابرس و 
بازرس قانونی شركت مجمع نشینان با تقدیر و تشكر از زحمات كادر مدیریتی 
شركت بخصوص مهندس بهرام رمضانی مدیرعامل كاردان و كاربلد شركت كه 

اثرات حضور او در این شركت منشاء خری و بركت بوده با تصویب صورتهای 
مایل و تقسیم سود 200 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان داد. گزارش ذیل با 
همكاری جنابان مهندس رمضانی مدیرعامل فرهیخته شركت و مهندس یوسفی 

مدیرمایل شركت بوده كه مطبوع از نامربده گان كمال تشكر را می دارد. 

بیستون اثبات کرد شریینی قند هم دارد.
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در نهایت جز پشیمانی ارمغانی نخواهد داشت و 
چه بسا گریبان خود ما والدین را هم خواهد گرفت 
و تازه آنوقت متوجه خواهیم شد که دچار چه اشتباه 
بزرگی شده ایم و حسرت می خوریم که ای کاش 
فرزند دلبندمان که چون ثروتی گرانبها در کنار ما می 
بود هنوز هم در خانه و سر سفره خودمان بود تا آن که 
ازدواجی زود و نافرجام داشته و در پی کسب و کاری 
نامناسب رفته و اکنون مشکالت بسیاری بیشرت از 
قبل گریبان او و ما را گرفته و همه اینها فقط و فقط 
به خاطر عجله و گرفنت تصمیم اشتباه بود البته ازدواج 
در وقت مناسب و تشکیل کار و زندگی و استقالل 
برای ادامه زندگی هر فرد بالغ امری است طبیعی و 
واجب و همچننی مقدس اما هر کاری زمان خود را 

می طلبد
بیائید با جوانان و نوجوانان امروز خود مهربان تر 

از این باشیم. 
چرا ما پدران و مادران پیوسته از فرزندان جوانمان 
توقعات بی پایان و بیش از حد داریم. چرا همیشه 
آنها را با خود مقایسه می کنیم چرا فکر می کنیم 
که آنها باید مثل ما باشند تا موفق شوند و چرا می 
خواهیم که آنها پیوسته ما را دوست بدارند و پریو 
عملکرد اشتباه ما باشند شاید در نظرمان زندگی ما 
سالم و درست طبق مقررات و خالصه از همه ابعاد 
درست بود اما باید بدانیم ما نسل گذشته ای هستیم 
که همه چیز حاال تغیری کرده ما شاید دست کم 25 
تا 30 سال و به مراتب بیشرت با فرزندانمان فاصله 
سنی داریم. همچننی فاصله فرهنگی در عصری که 
فرزندان ما، در آن بلوغ را می گذرانند دیگر در آن 
آرامش قدیم وجود ندارد آن ارزانی ها و کم توقعی 
ها و رفت و امدهای فامیلی و ... دیگر کمرت به چشم 
می خورد، سپس باید رفتارهای آنها با ما متفاوت 
باشد و اگر اینگونه نیست حتما خالء ای وجود دارد 
چرا که اگر جوانی حاال با سرعت بسیار باال عصر 
تکنولوژی و یافته های امروزی پیش نرود و عقب 
بماند خود حتما دچار مشکل خواهد بود . قطعا 
همه ما چه نسل قدیم تر و چه نسل جدید دارای 
اعتقادات دینی و مذهبی عمیقی هستیم که نه تنها 
مرور زمان و گذر عمر از ارزشهای آنها نمی کاهد 
بلکه همواره در پی کامل تر کردن آنها هم هستیم 
و این موضوع هرگز و هرگز با تغیری فرهنگ تغیری 
نخواهد کرد. زیرا ریشه در عقاید بسیار عمیق ما دارد 
. اما نمی شود دین را با سایر تغیریات فرهنگی و 

محیطی و .... تغیری داد.
حال پریو گفته های باال متذکر می شویم که چنانچه 
خانواده از ابتداء و شروع با هم محیطی کامال سالم 
بوجود آورند و به همه ارزشهای انسانی یکدیگر 

هنجارهای  با  اصطالح  به  و  بگذارند  احرتام 
اجتماعی پیش روند با تولد اولنی فرزند در خانه 
مشرتک این روند بطور سالم پابرجا خواهد ماند و در 
پی آن همه اهل خانه با تمامی مشکالتی که در پیش 

رو دارند مطمئنا سالم خواهند ماند.
و دیگر اصال هیچ پشیمانی پیش نخواهد آمد و هیچ 

کدام از ما خود را مقصر نمی دانیم.
آیا  ایم که  آیا ما والدین با خود اندیشیده  براستی 
عزیزانمان می توانند به سادگی با ما هم عقیده باشند؟ 
آیا می شود تنها به صرف اینکه ما بزرگرتهای آنها 
هستیم باید و باید با ما هم رای باشند؟ و آیا به راستی 
آن احرتامی که ما از آنان توقع داریم خود آنها آن را 
ادا كنند برای مثال آیا هر روز صبح کفش های آنها 
را جفت می کنیم آیا هر روز صبح قبل از آنها سالم 
می گوییم راستی در هفته شما مادر عزیز چندین مرتبه 
لباسهای فرزنددر حال بلوغت را اتومی کشید یا بر 
زلفان دخرت جوانت بوسه می زنی باید قبول کنیم 
که شاید مدتهاست دیگر این رفتارها را فراموش 
کرده ایم و به کنار گذاشته ایم غافل از اینکه نباید 
اینگونه باشد گرچه فرزندان ما جلوی چشمانمان هر 
روز بزرگ و بزرگرت می شوند اما باید بدانیم آنها 
همواره همان کودکان کوچک هستند که حاال قد 
کشیده اند اما عواطف درونی آنها همچنان منتظر 
محبت ماست. بوسیدن و نوازش کردن آنها بسیار 
امر فقط مخصوص  این  و  است  و الزم  ضروری 
کودکان نیست – شما والدین گرامی در هفته چندین 
مرتبه و به مدت چند ساعت پای صحبتها و درد دل 
های جوانانتان می نشیند و آیا اصال جرات این کار 
را دارید اگر دارید باید به شما تربیک بگوئیم که هم 
صحبتی با جوان امروز هم فن و راه و روش خود را 
می طلبد و اگر از این قضیه آگاهی الزم را نداشته 

باشید بی شک با مشکل مواجه خواهید شد.
و  مختلف  عقاید  شنیدن  پای  است گاهی  خوب 
البته  نشینیم  جوانانمان  جدید  هم  شاید  و  جالب 
گوش دادن به بعضی از عقاید آنان شاید برای ما 
بسیار سخت و ناگوار باشد و تاب و تحمل شنیدن 
آنها را نداشته باشیم وبا خود بیندیشیم که جوان ما 
دچار آفت و یا معضل اجتماعی شده است زیرا که 
حرفها و صحبتهای او برای ما بسیار عجیب است. 
و هرگز تصورش را هم نکنیم که او در چه حال و 
هوایی است و در ذهن خود چه افکاری می پروراند 
و احتماال این افکار برایش خطرناک است اما باید 
این فرصت را به او داد. باید پای عقاید او نشست 
تا بتوانیم او را یاری و راهنمایی کنیم مطمئنا اگر 
جوانانمان ما را اینگونه بیابند که بدون جر و بحث 
و بدور از هرگونه جنجال می توانند با ما درد و دل 

مقدمه
بسیار شنیده ایم که والدین هنگامی که با دوران نوجوانی و جوانی فرزندان خود روبرو می شوند تاب و تحمل 
خود را از دست می دهند و با عصبانیت تمام از کلمات و جمالتی استفاده می کنند که برای جوانان ما بسیار 

خطرناک است 
بروید دنبال زندگی خودتان تا ما هم یک نفس راحت بکشیم بروید بگذارید ما هم راحت شویم تا کی باید 
شما را تحمل کنیم ما جوان که بودیم و به سن و سال شما شاید کوچکرت از شما صاحب کار و زندگی و زن و 
فرزند بودیم و اما شما چه؟؟ و اما غافل از اینکه گفنت همنی کلمات به ظاهر ساده و معمول و بدون کنایه چه 
آتشی به جان جوان ما می اندازد که پیامدهای بسیاری دارد و او با خود می اندیشد که من باید به کجا بروم 
چگونه در پی کسب و کار باشم شاید هنوز باید درس بخوانم و ده ها شایدهای دیگر که متاسفانه باعث می 
شود جوان ما از محیط خانه و خانواده به ناچار رانده شود و خود را عضو اضافی بداند و تصمیمات اشتباه 

اعظم بگرید و به افرادی اعتماد کند که ....
مرایل

فرزند دلبند،
 ثروتی گرانبهاست

اقتــصـاد و بیمه14
1391 بهمن ماه 



کنند و به اصطالح با ما مشورت کنند و افکار و 
عقاید خود را در میان بگذراند حتما این کار را 
خواهند کرد و هیچگاه از ما دور نخواهند شد و ما  
را بهرتین و داناترین و عاقل ترین دوستان خود می 
دانند که البته این قضیه در مورد مادران و دخرتان 

و هم پدران و پسران و هر دوی آنها صادق است
.

والدین گرامی 
بیائیم آهسته آهسته به دنیای جوان امروز پا بگذاریم 
فاصله ها را کم کنیم و به این باور برسیم که آنها 
تقریبا 30 سال یا بیشرت از ما جلوتر هستند همچننی 
در بسیاری از مواقع از ما با سوادتر . پس به آنها 
اعتماد کنیم در کارهایمان با آنها مشورت کنیم از 
فکر جدید و امروز آنها استفاده کنیم آنها را حمایت 
کنیم این را بدانیم جوانان امروز خود دارای عقل 
و شعور باالی اجتماعی هستند زیرا در دنیایی پا 
به عرصه ظهور گذاشته اند که این چننی افرادی با 

قدرت تفکر و تجزیه و تحلیل باال را می طلبد و 
برای موقعیت و پریوزی در همه امور باید تجربه 
جای  پس  بیاموزند  را  جهانی  و  علمی  های 
هیچگونه نگرانی وجود ندارد. والدین گرامی بیائید 
از گفنت کلمات و جمالت و رفتارهای نامناسب که 
فقط روحیه جوانمان را متزلزل می کند و اعتماد به 
نفس او را پائنی می آورد جدا خودداری کنیم. تا 
خدای ناکرده او را درصدد انجام عمل متقابل و 

خصمانه خویش قرار ندهیم.
فرزندان ما در دوران بلوغ و استقالل بسیار شکننده 
و حساس و به اصطالح غریقابل کنرتل می شوند 
و این رفتارها مربوط به مکانیزم درونی آنهاست 
آنان در دورانی بسیار پرشور و حرارت و در عنی 
حال خطر ساز بسر می برند. که چنانچه آرامش و 
رفتار درست ما کنرتل نشوند مانند طوفانی هستند 
که همه چیز و همه جا را خراب خواهند کرد و اولنی 
آسیب ها را به خود و اطرافیان خود خواهند زد، و 

در نهایت با دنیایی از پشیمانی آرام خواهند گرفت.  
ناگفته نماند آنها پیوسته از درک نکردن والدین 
شان شاکی و گله مند هستند و بارها و بارها می 
شنویم که با غم و حسرت این جمله را تکرار می 
کنند که ای کاش ما را کمی درک کنند. آگاه باشیم 
فقط با کمی صرب و حوصله می توانیم جوانانمان 

را درك کنیم.
و با آنها همراه شویم زیرا آنها به همراهی ما نیاز 
شدید دارند تا بتوانند از کنار معضالت اجتماعی 
به سالمت عبور کنند و خدای ناکرده درون باتالق 
ها و گرداب های جرم و فساد نیفتند و دیگران را 
هم درون آن فرو نربند. و این انتظار که ما آنها را 
درک کنیم حق طبیعی آنهاست و کامال منطقی و 
درست است. زیرا در جامعه ای که مشکالت و 
ناهماهنگی ها همچننی هزینه های باالی حیات 

این چننی سر بر افالک گذاشته است. 

اگر ما با جوانانمان همواره نباشیم و اگر درک متقابل 
را نداشته باشیم هیچگاه به آرامش و موفقیت نخواهیم 
زورآزمایی  و  اعالم وجود  باید فرصت  البته  رسید 
و تجربه بسیاری از مسائل را به آنها داد تا خود را 
بیازمایند و نتیجه بگریند ما باید بدانیم که جهان امروز 
خواه و ناخواه در دست جوانان است واین نکته را 
فراموش نکنیم که آنان والدین فردا هستند . فردایی 
که فرزندانی به مراتب باسوادتر ، باهوش تر ، خالق 
تر و پرتوان تر از لحاظ فرهنگی- دینی و اجتماعی 
و سیاسی و اقتصادی از خود آنها خواهند داشت. 
فرزندان امروز باید که بتواند با فرزندان فردای خود 
تعامل و ارتباط سالم و دوستانه داشته باشند این امر 
محقق نخواهد شد مگر اینکه از هم اینک باید در پی 
کسب رفتارهای سالم همراه با هنجارهای اجتماعی 

و فرهنگی هم سو با اقشار جامعه به پیش روند.
همراهان بیائید از تحریکات برپهیزیم. از اختالل و 
تنش ها دوری کنیم آرامش و مهربانی و تفاهم را در 
خانه میهمان کنیم و از همه مهمرت از یکدیگر درک 

متقابل داشته باشیم.
مکان  و  زمان  هر  در  را  بردباری  و  صرب  همچننی 

سرلوحه زندگی خود قرار دهیم.
میوه در انتهای کمال به زمنی می افتد و برگ در 
انتهال زوال. بنگر که تو چگونه زمنی می افتی ، چون 

برگی زرد و یا سیبی سرخ.  
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چشم به زمنی دوخته، مسافرین از آن ره نش
ره نمی روی و او گفت: اینجا یافته بکجا روم و من 
آن ره نشنی شدم. امروز به سال 1391 در کنج همان 
خانه همان سفره دل نشسته محاسن سفید و دلدادگان 
کهن و جوان دور تا دور او آهسته به تاریخ خزیدم به 
مدرسه خواجه در اصفهان می رسم پای درس شیخ 
بهائی، استاد مسلم، آیه پنجاه و ششم از سوره سی و 
سوم قرآن موسوم به احزاب را بر 
زبان می آورد: ان الله و مالئکته 
یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا 
صلو علیه وسلموا تسلیما. این مرتبه 
و مقام نصیب هیچیک از انبیای 
گذشته نشد و خداوند در هیچ یک 
هیچ  نموده.  نازل  از کتابهائی که 
اینطور  از پیغمربان سلف را  یک 
مورد تجلیل قرار نداد و چون پیغمرب 
اسالم از نوع بشر بود و خود می 
گفت که من انسان هستم مثل شما.

این تجلیل خداوند از پیغمرب ما شامل نوع بشر نیز 
می شود و ثابت می کند که یک فرد از افراد بشر 
استعداد دارد به مرتبه و مقامی برسد كه خداوند بر 
او صلوات بفرستد و چننی فرد ، اکمل است یعنی 
باالتر از کامل. در زبان عربی »صلوا« و »سلموا« 
هردو فعل امر است و بر مسلمان واجب است که 
پیغمرب صلوات بفرستد. خداوند در این آیه می 
فرمایند، خداوند و فرشتگانش بر پیغمرب صلوات 
می فرستند. از اصفهان ذهنم خارج شده به سال 

دهم هجرت می روم. 
در سال دهم هجری، حضرت رسول – صلی الله 
علیه و آله و سلم – از طرف خداوند ماموریت 
یافت تا شخصا در مراسم حج شرکت کند و حج 
کامل را به مسلمانان بیاموزد. به دستور ایشان در 
ماه ذی القعده الحرام در شهر مدینه اعالم گردید 
که پیامرب عازم حج است. در این زمان امریمومنان 
دعوت  برای  پیامرب  سوی  از  السالم-  علیه   –
مردم یمن به اسالم، به آن منطقه اعزام شده بود. 
با شنیدن خرب حرکت پیامرب به سوی مکه، ایشان 
نیز برای شرکت در مراسم حج، از یمن بازگشت 
و عازم مکه گردید. در این سال پیامرب در نزدیکی 
مکه حج کامل را به مسلمانان آموخت و در روز 
نهم ذی الحجه )عرفه( نماز ظهر و عصر را در 
سرزمنی عرفات با صد هزار تن از مسلمانان برگزار 
نمود. با پایان گرفنت مراسم حج، پیامرب گرامی مکه 
را به قصد مدینه ترک گفت و در این زمان بود که 

فرشته ی وحی فرود آمد:
» یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان 
لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس 

ان الله ال یهدی القوم الکافرین«.
ای پیغمرب آنچه از خدا بر نازل شد به خلق برسان 
که اگر نرسانی تبلیغ رسالت و ادای وظیفه نکرده 
ای و خدا تو را از شر و آزار مردمان محفوظ خواهد 
داشت بیم مکن و دل قوی دار که خدا گروه کافران 

را به هیچ راه موفقیتی راهنمایی نخواهد کرد.

می که به غدیر خم رسیدند پیامرب به همراهانش 
فرمان ایست داد و در آنجا اجتماع نمودند . به 
و  ساختند  منربی  اشرتان  جهاز  از  پیامرب  دستور 
با صدای رسا  بر منرب نهاد و  پا  حضرت رسول 
ابتدا  در  نمود.  ایراد  را  تاریخی خود  ای  خطبه 
پیامرب از دو یادگار گران قدر خود، قران کریم و اهل 
بیت بزرگوارش یاد نمود و مسلمانان را در حفظ و 

احرتام به آنان تشویق نمود و سپس فرمود:
من کنت مواله فهذا علی مواله و سپس چننی دعا 
کرد: اللهم و آل من وااله و عاد من عاداه و احب 
من احبه و ابغض من ابغضه و انصر من نصره و 

اخذل من خذله و ادر الحق معه حیث دار.
اوست.  موالی  علی  اویم،  موالی  من  هرکس 
را  او  و  بپذیرد  را  علی  خدایا! کسی که والیت 
دوست بدارد وی را دوست بدار. خدایا! یاران 
علی را یاری کن و دشمنان علی را خوار کن و علی 

محور حق گردان.
در همنی لحظات ارزشمند و روحانی بود که فرشته 

ی وحی بر حضرت رسول وارد گردید:
الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و 

رضیت لکم االسالم دینا 
امروز دین شما را به حد کمال رسانیدم و بر شما 
را که اسالم  آینی  بهرتین  و  تمام کردم  را  نعمت 

برایتان برگزیدم.
در این روز بزرگرتین صحابه ی پیامرب در این جلسه 
حاضر بودند و اولنی کسانی بودند که با حضرت 
الغدیر  ارزشمند  در کتاب  نمودند.  بیعت  علی 
آمده است که : زیدبن ارقم می گوید: از مهاجران 
ابوبکر، عمر عثمان، طلحه و زبری نخستنی کسانی 
بودند که با علی- علیه السالم- دست بیعت دادند 

و مراسم تربیک و بیعت تا مغرب ادامه داشت.
خداوند به حادثه ی غدیر توجه ویژه داشته وبعد از 
این اتفاق است که بر پیامرب وحی می کند که امروز 
دین شما کامل گردید . با توجه به این شواهد، 
هرکس که اهل تفکر و تعقل بوده بر حقانیت این 

واقعه صحه گذاشته است. شاعران خردمند فارسی 
زبان نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند . ادبیات 
اگر چه به ظاهر ممکن است به منظور سرگرمی 
خالق یک اثر و یا شنونده ی آن پدید آمده باشد 
اما گاه به منظور خرسندی و خشنودی خداوند و 
نیز شناخت انسانها از خود، مذهب و پریامونشان 
پدید می آید. واقعه ی غدیر خم به عنوان یکی از 
مهمرتین حوادث تاریخ اسالم همواره مورد توجه 
شاعران و نویسندگان ایرانی واقع شده است و با 
توجه به این نکته ی چشم گری که فردوسی، مولوی 
، سعدی و حافظ به عنوان ارکان اربعه ی ادبیات 
اند، به طور قطع می توان  فارسی شناخته شده 
گفت که آنان نز با نگاهی تیزبنی و متفکرانه این 
حادثه را نادیده نگرفته اند و اگر چه به برخی از 
آنان به طور مستقیم به آن اشاره نکرده اند با این 
وجود جنبه های مختلف ارادت خود را به موالی 

متقیان در آثارشان نشان داده اند.
به حال بازمی گردم

شب از نیمه گذشته از خانه عشق بریون می شوم و 
من کیستم یک سالک حادثه نگار یا واقعه نگر يا 
مسلمانی متعهد يا گم گشته ای در بیابان که سرزنش 
های خار مغيالن داشنت غم نخوردن و من خسته 
از آنچه بر او گذشته و من شاهد حضور تنها که بی 
خرب از راز و رمز محفلها كه كجا دانند حال مان 
كه االن محملها خدا رحمت کند عباس وجدانی 
آخرین بازمانده خرابات دوالب می فرمود گوشت 
را ته بشقاب بگذار و رویش یک مشت برنج بریز 
تا مردم ندانند و آن دانند که می بینند. حضرت 
قطار علیشاه حاضری بردل، شاهدی بر اعمال و 
صادقی در کردار كه مي فرمايند عاشق بايست از 
صداي نفس پاك باشد تا ميخانه عشق را از هوس 
آلوده نكند. بار دیگر سه شنبه و حضوری دیگر در 

محفلی که می آیند تا به کمال برسد

است كه  اي  تجربه  همان  اين  است  الهام  وحي 
شاعران و عارفان دارند هرچند پيامرب)ص( اين را 
در سطح باالتري تجربه مي كنند در روزگار مدرن 
ما وحي را با استفاده از استعاره ي شعر مي فهميم 
چنان كه يكي از فيلسوفان مسلمان گفته است وحي 
باالترين درجه ي شعر است . شعر ابزاري معرفتي 
است كه كاركردي متفاوت با علم و فلسفه دارد. 
شاعر احساس مي كند كه منبعي خارجي به او الهام 
يك  مانند وحي،  درست  شاعري  و  شعر  مي كند 
استعداد و قريحه است شاعر مي تواند افق هاي تازه 
اي را به روي مردم بگشايد ، شاعر مي تواند جهان 

را از منظر ديگر به آن ها بنماياند.
آلوده خواب  میخانه  در  به  رفتم  دوش 
آلوده شراب  به  سجاده  و  دامن  تر  خرقه 
فروش باده  مغبچه  کنان  افسوس  آمد 
آلوده خواب  رهرو  ای  شو  بیدار  گفت 
تهران  به  جنوب کشور  از  است   1360 سال 
روابط عمومی یکی  در  پستی  و  ام  بازگشته 
از وزارتنی آنروز می داشته والبته میز و هوای 
خنکای تهران با خمریه وجود ما سازگار نبود و 
نیست از آن روز که پاشنه ورکشیدم و روستای 
زادگاهم را به قصد خدمت ترک کردم همواره 
آرزویم خدمت بود و چون خدمت در ذهنم 
با قصه های شب اسماعیل چپش پر بود از 
خدمت ملک جمشيد و ملک ابراهیم به خلق 

خدا و صد البته خدمات آنها به درماندگان پریشان 
احواالن، داستان کوراوغلی، شاه اسماعیل، كچل 
می  سلطان  نه  بود.  ذهنم  ملکه  عیوض،  و  حسن 
از بی بی  الله. فقط دست گریی  نه ظل  شناختم 
جان، ننه گوهر، خاله اصغر صغری، حسن چوپان و ... 
الله، محمد، علی  جنگ تحمیلی آغاز شد و من 
گفتم. چون شنیده ها در قصه ها این جمله بود. شبی 
به همراه آقای یوسفی دبری ادبیات دارالفنون به خانه 
جناب پاکستانی رفتیم. حاضرین خراباتیان تهران و 
تفسری مثنوی بود. شب به نیمه نرسیده بود که جناب 
عباس وجدانی آخرین بازمانده خراباتي دوالب ما 
را به شب زنده داری دیگر برد. در آن جمع شش 

نفره یکی بود که نامی بلند آوازه در تهران می داشت 
جناب ناصر مریزایی، سفره دل او بر خادمان خدوم 
موال گسرتده و حرف زبان و دلش یکی بود و یک. 
ذهن بازگشت و من را به مکتب آقا شیخ اسماعیل 
برد آنجا که می فرمود ایراهیم ادهم بر راهی نشسته و 
 پرسیدند 

وحی الهام است
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شنیدم قو بوقت جان سرپدن
رود آهسته در آغوش دریا

نشیند روی امواج خروشان
شود با موجها پاینی و باال

نگاهش را همی دوزد به مغرب 
كه تا خورشید گم گردد در آنجا

در آنجائی كه از باران اثر نیست
بخواند آخرین آهنگ خود را 

نوای او چراغ پر شكسته
بسوزد هر دیل از سنگ خارا

چراغ عمر او گردد چو خاموش
گذارد سر بروی موج دریا

منم آن قو كه در دریا نشسته

منم تنها و پری و دل شكسته
نشستم روی موج زندگانی

شدم باال بان حدی كه دانه
بهر مجلس دو صد دل می ربودم

بهر جا نغمه ای نو می سرودم
بهر شهری بشد آوازه من 

خالیق مست از هر نغمه من
یكی می گفت جان من فدایت
یكی می گفت قربان صدایت
یكی از بهر من پیغام می داد 
یكی ده ها نفر را شام می داد

سخن كوتاه گردانم كه تنگ است
برای مرد این گفتار ننگ است

من از موج بلند زندگانی
فرو گشتم با من مشكل كه دانی
صدایم گشت چون نای شكسته
شدم فرتوت و زار و پری و خسته

زخاطرها همه گشتم فراموش
چراغ عمر من گردیده خاموش

عزیزان ما همه قوئیم قوئیم
بجز این ره ره دیگر نپوئیم

بیا بشنو نوای آخرینم
برفت از كف قرار و صرب و دینم

نوای آخر من وصال است
كه غم از بهر سالك انگبنی است



تاریخچه فعالیت
گروه شامل شرکت گروه پرتوشیمی سرمایه گذاری 
ایرانیان )سهامی عام( بعنوان شرکت اصلی و شرکت 
های گروه شامل شرکتهای مدیران اقتصاد، مهرآوران 
کوی نارون، کود شیمیایی اوره لردگان، شیمیایی 
صدف عسلویه، پرتوشیمی نوین، پرتوشیمی ایالم، 
پرتوشیمی  پرتوشیمی کازرون،  ممسنی،  پرتوشیمی 
ارومیه، پرتوشیمی دهدشت و پرتوشیمی بروجن می 
تاریخ 1389/11/16 تحت  باشد. شرکت اصلی در 
شماره 396888 در اداره ثبت شرکتهای تهران به 
ثبت رسیده و مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان 
ولیعصر، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل افروز 

پالک 23 واقع است.
فعالیت اصلی شرکت

شرکت  اساسنامه  سه  ماده  طبق  فعالیت  موضوع 
واحدهای  الشرکه  سهم  سهام،  در  سرمایه گذاری 
بهادار  اوراق  سایر  یا  ها  صندوق  سرمایه گذاری 
و کنرتل  انتفاع  هدف کسب  با  رای  حق  دارای 
عملیات یا نفوذ قابل مالحظه در شرکت، موسسه یا 
صندوق سرمایه پذیر، به طوری که شرکت، موسسه یا 
صندوق سرمایه پذیر )اعم از ایرانی یا خارجی( در 

زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند:
تهیه و تولید انواع مواد و محصوالت پرتوشیمی و 
شیمیایی و فرآورده های فرعی آنها که از مواد خام 
آیل اعم از گازهای طبیعی و هیدروکربن ها به دست 

می آید.
خرید و تامنی مواد اولیه مورد نیاز برای تهیه و تولید 
محصوالت سایر شرکت های سرمایه پذیر و سایر 
اشخاص )حقیقی و حقوقی( که در تهیه، تولید و 
بازرگانی محصوالت بند 1 فوق فعالیت می کنند، از 

داخل یا خارج از کشور.
طراحی و مهندسی اصویل و تفصیلی پروژه های در 

دست اجرا و آتی سایر شرکت های سرمایه پذیر.
خرید، تهیه و تولید کلیه ی ماشنی االت مورد نیاز 
تولید محصوالت سایر شرکت های  و  تهیه  برای 
سرمایه پذیر و سایر اشخاص )حقیقی و حقوقی( 

که در تهیه، تولید و بازرگانی محصوالت بند 1 فوق 
فعالیت می کنند، از داخل یا خارج از کشور.

حمل و نقل، انبارداری ، بازاریابی، توزیع و فروش 
محصوالت و خدمات سایر شرکت های سرمایه پذیر 
و اشخاص )حقیقی و حقوقی( که در زمینه ی تهیه 
، تولید و بازرگانی محصوالت موضوع بند 1 فوق 

فعالیت می کنند.
انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، 
توسعه ی  برای  اقتصادی  و  بازرگانی  فنی علمی، 
سایر  و  برداری  بهره  و  فنی  دانش  انتقال  فناوری، 
شرکت های سرمایه پذیر و سایر اشخاص )حقیقی و 
حقوقی( که در زمینه ی تهیه و تولید و بازرگانی مواد 

و محصوالت موضوع بند 1 فوق فعالیت می کنند.
سرمایه 

سرمایه شرکت اصلی به مبلغ 100 میلیارد ریال منقسم 
به یکصد میلیون سهم هزار ریایل با نام كه تماما 

پرداخت شده می باشد.
بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1391/06/05 سرمایه شرکت از مبلغ 100 میلیارد ریال 
فعلی به مبلغ 10/000 میلیارد )ده هزار میلیارد( ریال از 
محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و از طریق 
انجام  مراحل  یافت،  افزایش  جدید  سهام  صدور 
افزایش سرمایه بعد از سال مایل مورد گزارش تماما 
انجام شده و مراحل ثبتی آن نزد اداره ثبت شرکتها 

در حال انجام می باشد.

داراییهای ثابت مشهود
داراییهای ثابت مشهود برمبنای بهای تمام شده در 
حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمریات 
اساسی که باعث افزایش قابل مالحظه در ظرفیت 
در  اساسی  بهبود  یا  ثابت  دارایهای  مفید  عمر  یا 
کیفیت بازدهی آنها می گردد بعنوان مخارج سرمایه 
ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای 
مربوط مستهلک می شود هزینه های نگهداری و 
تعمریات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع 
استاندارد  از  تجاری  واحد  انتظار  مورد  اقتصادی 
عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود 
هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به 

سودو زیان دوره منظور می شود. 
مخارج تامنی مایل:

مخارج تامنی مایل در دوره وقوع به عنوان هزینه 
شناسایی می شود باستثنای مخارجی که مستقیما 
داراییهای واجد شرایط  به تحصیل  انتساب  قابل 

است.
تسعری ارز:

تاریخ  در  ارز  ای  مبادله  نرخ  با  ارزی  پویل  اقالم 
ترازنامه و اقالم پویل که به بهای تمام شده تاریخی 
ارز ثبت شده است با نرخ رسمی ارز در تاریخ انجام 
معامله تسعری می شود تفاوت های ناشی از تسویه یا 
تسعری اقالم پویل ارزی بعنوان درآمد یا هزینه دوره 

وقوع شناسایی می شود.

سمت  اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل  
 شرکت سرمایه گذاری ایران به نمایندگی اقای عباس صمیمی       رئیس هیات مدیره

شرکت بازرگانی پرتوشیمی به نمایندگی آقای مصطفی طهرانی صفا      نایب رئیس هیات مدیره
شرکت عمرانی سرمایه گذاری ایران به نمایندگی آقای ایرج قربانی     عضو هیات مدیره
عضو هیات مدیره شرکت طراحی مهندسی و تامنی قطعات صنایع پرتوشیمی به نمایندگی آقای حبیب الله معصومیان 

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت فراساحل ایران به نمایندگی آقای سیدابوالحسن سیدخاموشی    
عضو هیات مدیره شرکت مدیران اقتصاد به نمایندگی آقای حسن بیگی       
عضو هیات مدیره شرکت کاال بازار ایرانیان به نمایندگی آقای محمد احتیاطی     

عملکرد عالی مدیریت شرکت گروه پتروشیمی 
سرمایه گذاری ایرانیان خاصل کار مردان و زنان 

متدین و متعهد است

تاالر شیک و زیرپله ای هتل سیمرغ شاهد حضور 97 درصد سهامدار شرکت گروه پرتوشیمی سرمایه 
گذاری ایرانیان به ریاست جناب آقای شریفی و دو ناظر جنابان دکرت بلوری و قائد با دبریی جناب 
آقای معبودی چهره آشنای اقتصاددانان کشور برگزار شد مجمع با تصویب صورتهای مایل و شناخت 
هیات مدیره حقوقی و سایر دستورات جلسه با طننی صلوات بکار خود پایان داد. حضور چهره های 
شناخته شده اقتصاد بخصوص حضور استاد گرانقدر جناب خاموشی پدر اقتصاد نوین ایران به غنای 
مجمع افزوده بود حقری که شاهد تولد شرکت در سال 1389 بوده و ذره ذره تشکیل وجودیش را ناظر 
بوده ام امروز که توانسته در صحنه اقتصاد سروی برومند شود و چهره های شاخص اقتصاد کشور را 

بخود جلب کند نشان از پایگاه اقتصادی است که توانسته فعل می تواند را بخوبی صرف کند.
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اعضاء هیات مدیره
با  زرین  بهشهر  صنایع  توسعه  صادراتی  شركت 
نمایندگی آقای حمیدرضا فتاحی كسیلی   

رئیس هیات مدیره – غریموظف
اقای  نمایندگی  با  بهشهر  صنایع  توسعه  شركت 
هیات  رئیس  نایب  حمیدرضا آصفی      

مدیره – غریموظف
شركت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران با 
نمایندگی اقای محمدعلی شاملو    مدیرعامل و 

عضو هیات مدیره
شركت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر 
ایران با نمایندگی آقای سید فاضل جالیل    عضو 

هیات مدیره – غریموظف
شركت سرمایه گذاری ملی ایران با نمایندگی آقای 
مدیره-  هیات  عضو  سید محسن فاضلیان   

غریموظف 
پیام هیات مدیره

در طی سال جاری بازار ارز كشور یكی از پرنوسان 
ترین دوران های خود را پشت سر گذاشت كه این 
موضوع سبب ایجاد بی ثباتی در برنامه ریزی ها 
و فعالیتهای اقتصاد صنایع گردید. به عالوه با توجه 
به هدفمند كردن یارانه ها، گران شدن حامل های 
انرژی ، عدم تخصیص بسته حمایتی و ... مشكالت 

مضاعفی را برای صنعت قند ایجاد نمود.
در بهره برداری سال 1390 فعالیت صنعت قند كشور 
در مقایسه با بهره برداری سال 1389 چشم گریتر 
بوده است مقدار چغندر قند تحویلی در این سال 
تولیدی 636000  قند و شكر  و  تن  حدود 4700000 
تن بوده است در كارخانجات قند نیشكری مقدار 
نیشكر تولیدی حدود 5600000 تن و شكر استحصال 
شده 510000 تن بوده و مجموع قند و شكر تولیدی 
در كارخانجات قند و شكر ایران بالغ بر 1146000 تن 

گردیده است.
استان  شكر  و  قند  مقایسه  به  نگاهی كوتاه 

خراسان با كل كشور :
از آغاز به كار نخستنی كارخانه قند و شكر در كشور 
صنعت  این  حاضر  حال  در  می گذرد  سال   117
داری 40 واحد قند و شكر )32 واحد چغندری و 
8 واحد نیشكری( در سطح كشور می باشد كه پنج 
واحد چغندری آن در سال 1390 به حالت تعطیل 
این صنعت  درآمده است شایان ذكر است كه در 
عالوه بر اشتغال بخش قابل توجهی از نریوی كار در 
بخشهای كشاورزی ، صنعتی ، بازرگانی و خدمات 
از جنبه تولید یكی از كاالهای اسرتاتژیك بوده كه 
جایگاه خاصی را در مباحث اقتصادی، اجتماعی 

دارد.
قند  های  اسمی كارخانه  ظرفیت  حاضر  حال  در 
مصرف  تن   70000 مجموعا  چغندری كل كشور 
چغندر در روز است كه ظرفیت عملی آنها در سال 
1390 حدود 70% ظرفیت اسمی انها می باشد این 
ظرفیت بدین معنی است كه حداقل كشت چغندر در 

سال باید 7 میلیون تن باشد.
درصورتیكه مقدار برداشت چغندر را در سال نسبت 
به مجموع ظرفیت كارخانه های كشور را با استان 
خراسان مقایسه كنیم میزان برداشت چغندر در سال 
های 1385 – 1380 روندی افزایش داشته و فاصله 
آن با حداقل مقدار كشت چغندر با توجه به ظرفیت 
اسمی كارخانه در حال كاهش بوده اما از سال 85 
طی كرده  روندی كاهشی  چغندر  برداشت  میزان 
بطوریكه در سال 87 كمرتین میزان برداشت صورت 
گرفته است مشخص می باشد كه نه از طرف دولت 
و نه از طرف كارخانه ها مدیریت صحیح در كاشت 

چغندر وجود نداشته است.
هرچند با افزایش سطح زیر كشت چغندر قند یك 
روندی افزایشی در تولید چغندر قند وجود داشته 
به طوریكه در سال 1385 با سطح كشت 59 هزار 
هكتار و تولید 2 میلیون تن چغندر قند در استان 
خراسان در طول عمر 117 ساله خود تجربه بی سابقه 

ای را پشت سر گذاشت و تا مرز خودكفائی پیش 
رفت اما در نیمه این روند ده ساله بدلیل مشكالت 
در  تغیری كشت كشاورزان  آن  نتیجه  آمده كه  پیش 
استان خراسان بوده است روند كاهشی داشته است. 
زیر  قند و سطح  تولید چغندر  بررسی وضعیت  با 
كشت و به تبع آن تولید قند و شكر ، می توان گفت 
كه روند كاهشی این تغیریها تنها به دلیل واردات و 
عدم اصالح حقوق ورودی نمی باشد. بلكه موارد 
دیگری نظری بازار مناسب سایر كشت های جایگزین، 
عدم پرداخت بدهی كشاورزان در موعد مقرر و نیز 
عدم سیاست گذاری و برنامه ریزی مشخص دولت 
آینده  و عدم  این صنعت  تولیدات  از  در حمایت 

نگری در این امر بوده اند. 
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
مطالعه الگوهای مختلف توسعه صنعت قند در جهان 

از منظر کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه
بهبود روشها و فرآیند بهینه سازی مصرف انرژی و 

اتوماسیون خط تولید 
برنامه های آینده شركت:

آتی  مایل  سال  های  برنامه  به  مربوط  اطالعات 
شركت درخصوص:

فلا( گسرتش بازارهای فروش محصوالت و تنوع 
بخش شیوه های فروش : موردی ندارد.

ب( تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید: 
موردی ندارد

ج( مشاركتها و سرمایه گذاریها: موردی ندارد
د( شیوه های تامنی مایل: شركت از طریق فروش 
سیستم  از  استقراض  و  خود  تولیدی  محصوالت 
بانكی كشور جهت تامنی هزینه های تولید و خرید 

مواد اولیه منجمله چغندر قند اقدام خواهد كرد.

قند نیشابور كامها را در تهران شیرین كرد

نیشابور در تاریخ ایران نامی بلند آوازه و بزرگانش مفاخر كشور و جهان بوده 
از نظامی تا خیام از عطار تا كمال الملك. شمار خادمان این شهر و این منطقه 
پرشمار و نمونه آن همنی قند نیشابور كه توانسته در میان سالطنی سربلند و باور 
مدار به مجمع ساالنه نشیند واین كوتاه به زنان و مردان تالشگر و پرتوان در 
مدیریت آگاه و توانمند همچون مهندس محمدعلی شاملو، حمیدرضا فتاحی 

كسیلی، حمیدرضا آصفی، سید فاضل جالیل و جناب آقا سید محسن فاضلیان. 
مجمع با حضور 78 درصد سهامدار به ریاست جناب استاد مقیمی و دبریی 
جناب شاملو برگزار شد. مجمع با تصویب صورتهای مایل و تقدیر و تشكر از 
زحمات بی شائبه مدیریت در طول سال و تقسیم سود و سایر دستورات جلسه 

بكار خود پایان داد. 
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پیام هیات مدیره
با عرض سالم و خریمقدم به سهامداران و اعضاء 
محرتم مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه 
گذاری صندوق بازنشستگی کشوری )سهامی عام(، 
ضمن عرض تربيك حلول ماه ربيع االول، گزارش 
مایل  سال  طی  در  شرکت  مدیره  هیات  عملکرد 
منتهی به 1391/6/31 که حاصل تالش و فعالیت 
و کارکنان شرکت  مدیران  مديره،  هيات  یک ساله 
بوده و همچننی خالصه عملکرد یکساله شرکتهای 
گروه و برنامه ها و سیاستهای کالن شرکت را تقدیم 
مي دارد و از مجمع عمومی محرتم صاحبان سهام 
تقاضا می نماید با رهنمودهای خود، هیات مدیره را 
در انجام وظایف محوله یاری و همچون گذشته با 
حمایت های بی دریغ خود راه نیل به اهداف تعینی 

شده را هموار نمایند.
امید است که با توسل به ذات اقدس باری تعایل و 
در سايه توجهات حضرت ويل عصر)عج( با برنامه 
ريزي اصويل و فعالیت مستمر کلیه مديران و کارکنان، 
شاهد اجرای دقیق برنامه های تعینی شده برای سال 

مایل آینده باشیم.ان شاءالله. 
همان گونه كه استحضار داريد شرکت سرمایه گذاری 
صندوق بازنشستگی کشوری، با هدف مدیریت بهينه 
بخشی از دارایی های صندوق بازنشستگی کشوری 
و افزایش دارایی بازنشستگان محرتم تاسیس شد. 
رسالتی که بردوش این شرکت در قبال بازنشستگان 
محرتم قرار گرفت باعث شد که تصمیم گریان، مدیران 
و کارشناسان این شرکت را بر آن دارد تا با انجام 
بررسی های جامع و دقیق سرمایه های در اختیار را 
به سمت حوزه هایي با حاشیه سود مطلوب سوق 
دهند.هيات مديره و مديريت شركت افتخار دارند كه 
امانت دار سهامداران محرتم بوده و در جهت حفظ 
و افزايش ثروت آنها از هيچ كوشش و تالشي دريغ 
نورزيده و در راستاي تحقق اين هدف و به منظور 
ادامه روند پويايي و موفقيت شركت، در سال مورد 
گزارش در جهت اصالحات موثر و متنوع سازي 
پرتفوي و افزودن حجم سرمايه گذاري ها و استفاده 
بهينه از موقعيت هاي بازار سرمايه و همچننی بازار 

به عمل  را  اساسي  اقدامات  گرداني سهام گروه، 
آورده و اساس برنامه ريزي هاي خود را مطالعات 
بازار ، شناسايي فرصتها و تهديدهاي محيطي جهت 
حفظ و ارتقاي منافع و ثروت سهامداران بنا نهاده 

است.
در اين راستا شركت با تدوين چشم انداز، اهداف 
و اسرتاتژيهاي خود، برنامه عملياتي جهت كسب 
را مدنظر  افزايش ثروت سهامداران  بيشرت و  سود 
محيطي  فرصتهاي  اين گامها  در  است.  قرارداده 
جهت اجتناب از تهديدها و بهره گيري هرچه بيشرت 
از نقاط قوت و پوشش نقاط ضعف شناسايي شده 
است. به همنی منظور شركتهاي زيان ده و كم بازده 
در فهرست واگذاري قرار گرفته تا منافع حاصل از 
فروش آن داراييها در حوزه هاي با مزيت نسبي و هم 

راستا با اسرتاتژي شركت سرمايه گذاري شود.
همچننی حضور فعال در صنایع با مزیت نسبی کشور 
در اولویت فعالیت های شركت قرار گرفته است. بر 
این اساس و با توجه به بهره مندی کشورمان از منابع 
غنی نفت و گاز و معادن مختلف و نیز دانش کافی 
در این صنایع، سرمایه گذاری در صنعت پرتوشیمی 
و صنایع معدنی و فلزات اساسي در اولویت فعالیت 
های سرمایه گذاری خود قرار داده و خوشبختانه 
نگاه  و  کارشناسی  مطالعات  از  گریی  بهره  با 
اسرتاتژیک، توانسته است موقعیت های مطلوبی را 

شناسایی و سرمایه گذاری نماید.
هيات مديره شركت معتقد است تمامي افتخارات و 
موفقيت هاي كسب شده، در سايه حمايت بي دريغ 
و به پشتوانه حمايت سهامداران محرتم حاصل شده 
است. تعامل مطلوب و بيان انتقادات سازنده شما 
سهامداران محرتم، مطمئنا راه گشا و چراغ راه ما در 

آينده خواهد بود.
در آخر الزم مي دانيم از تمامي سهامداران محرتم 
كه در اين مجمع حضور به هم رسانده اند، صميمانه 
تشكر و قدرداني نماييم. مديريت شركت بر طبق 
رسالت و وظايف خود در هر زمان با افتخار، پذيرا 
و پاسخگوي سهامداران محرتم بوده و مقدم شما 
و  بركت  و  خير  موجب  شك  بدون  را كه  عزيزان 

دلگرمي مي باشد ، گرامي مي دارد و سربلندي ، 
عزت و رفاه و آسايش ايران و ايراني را از خداوند 

متعال مسئلت دارد.   
تاسیس شـركـــت : 

بازنشستگي  صندوق  گذاري  سرمايه  شركت 
مستخدمنی مشمول قانون استخدام كشوري در تـاريخ 
1367/04/25در قالب شركت سهامي خاص تحت 
شماره 70513 در اداره ثبــت شــركت هــاي تــهران 
با   1378/03/26 تــاريـخ  در  و  رسيــد  ثبــت  بــه 
تصويب اساسنامه جديد توسط مجمع عمومي فوق 
العاده صاحبان محتـرم سهام ، نام شركت به شركت 
 ( بازنشستگي كشوري  صنـدوق  سرمايه گذاري 
سهامي عـام ( تبـديل گرديد و در تاريخ 1379/06/31 
در ســازمــان بــورس اوراق بهـادار تهـران پذيرفتــه 

شده است .
 مــوضــوع فعــالیت شــركــت : 

فعاليت شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي 
كشـوري ) سهامي عام ( طبق ماده )2( اساسنامه 
عبارت است از: سرمايه گذاري ومشاركت درشركتها، 
و  ، خدماتي  صنعتي  و  توليدي  طرحها، واحدهاي 
شركتها  اينگونه  سهام  وفروش  وخريد  بازرگاني 
وانجام عملياتي كه بصورت مستقيم وياغيرمستقيم 
با فعاليتهاي مذكور ارتباط داشته باشد ويا اجراي 
آنها را تسهيل نمايد ونيز اداره آن قسمت از امـوال 
تبصره 82  به  مربـوط  و شركت هاي  مـوسسات   ،
قانون بودجه سال 1362 كل كشـور و سـاير امـوال 
صندوق  توسـط  هايي كه  شركت  و  مؤسسات  و 
بـازنشستگي كشوري در اختيار ايـن شركت گذاشته 

مي شود.

سمت نماینده      اعضاء هیات مدیره  
رئیس هیات مدیره شركت سرمایه گذاری اتیه صبا    علی صدوقی  

نائب رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری   فرشاد ابراهیم پور       
عضو هیات مدیره شرکت آزاد راه امریکبری     كیارش مهرانی  
عضو هیات مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی         مجید هاتف وحید  

مدیرعامل وعضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری    احسان اله یار محمد  

صندوق بازنشستگی كشوری
را جوانی پاک به بار نشاند

وقتي مركب تيز تك را به ميدان عمل شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي 
كشوري راندم باورم نمي بود در اين وانفسا كه از سنگ ناله خيزد به ميداني 
به وسعت انديشه اي كهن و عملكردي جوان رسم. در پاركينگ طبقاتي تاالر 
انديشه مركب به يك جوان افغان سرپدم و زوم دوربنی را بر چهره جواناني كه در 
بدو ورود در پشت مونيتور نشسته و شرح حال سهام دار در آن به عينه مي كشند 
و با يك هديه كيف مدرسه ره به سالن اصلي يافتيم حرمت قلم و تصوير كشي 
چهره خدوم دو عاملي بود كه هدايت گران از صف طويل بيرون كشيده به صحنه 
خدمت رساندند در صف اويل همه چهره ها جوان و خندان ويل انديشه ذهني 

از شركت و نام آوازه بنيان گذاران و بهره وران آني به خود نمي گذاشت تركيب 
پانل براساس مواد قانوني شكل گرفت و جناب دكرت صدوقي بر مسند نشست و 
دو ناظر جنابان مهندس طالقاني و بيگديل با دبيري جناب مهندس هاتف هيات 
رئيسه مجمع ساالنه را تشكيل دادند و آنچه در گزارش مي بود انديشه اي كهن و 
عملكردي جوان بود كه به عينه مشهود بود و از دل به جواني كه فعل خواسنت در 
سراسر وجودش در راه خدمت بود بنام مهندس الله يار محمد احسنت فرستادم 
و منهم كه در سن پدري هستم دل خونش زين مدير امانت دار مادران و پدران 

شاد شاد.
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العاده صاحبان سهام شركت  مجمع عمومی فوق 
در  شركت  این  سرمایه  افزایش  جهت  نریوسرمایه 

مورخه 91/10/26 تشكیل گردید.
در این مجمع كه با حضور 57/62 درصد سهامداران 
تشكیل گردید ریاست آن با اقای مهندس مصطفی 
آذرنوش و ناظرین جنابان عبدالكریم رئیس كرمی و 
محمود معنی فر و دبریی آن با جناب آقای سیاووش 
محمدی نیا مدیر مجامع و عضو هیات مدیره شركت 
بود. مجمع نشینان در پایان پس از قرائت گزارش 
بازرس و حسابرس قانونی شركت و استماع نظر 
موافقنی و مخالفنی به اتفاق آراء به افزایش سرمایه 
شركت رای مثبت دادند و به همنی علت ماده 6 

اساسنامه شركت اصالح گردید.
شایان ذكر است پس از تقدیر ویژه ای كه صاحبان 
سهام شركت از تیم مدیریتی كاردان و كاربلد شركت 
بعمل آوردند مدیریت عامل شركت مراتب قدردانی 
این  به  سهامداران  اعتمادی كه  حسن  از  را  خود 
مجموعه داشتند و باعث تصویب افزایش سرمایه 

شركت گردید بعمل آورد.
الزم می دانیم از زحماتی كه جناب اقای مهندس 
مشهدی باقر مدیریت محرتم مایل كه در تهیه این 
گزارش ما را یاری رساندند بنوبه خود تشكر الزم 

را داشته باشیم
مقدمه

 161 ماده   2 تبصره  مفاد  اجرای  در  این گزارش 
اصالحیه قانون تجارت مصوب اسفند 1347 و با 
هدف ارائه اطالعات سودمند درخصوص پیشنهاد 
هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه شرکت نریو 
سرمایه )سهامی عام( جهت ارائه به بازرس قانونی 
شرکت به منظور اظهارنظر و همچننی به منظور تقدیم 
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت 

اتخاذ تصمیم تهیه شده است.
تاریخچه فعالیت شرکت:

شرکت نریو سرمایه در تاریخ 1373/2/26 به صورت 
شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 
104931 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غریتجاری 
تهران به ثبت رسیده است، و طبق مصوبه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1384/12/20 نوع شرکت 
از »سهامی خاص« به »سهامی عام« تبدیل گردد، 
مرکز اصلی شرکت – تهران – خ استاد مطهری – خ 

مریعماد – کوچه سیزدهم پالک 26 واقع است.
موضوع فعالیت اصلی شرکت:

مطابق اساسنامه شرکت نریو سرمایه سهامی عام، 
موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه خرید 
پذیرفته  شرکتهای  سهام  نویسی  پذیره  و  فروش  و 
شده در بورس و خارج از بورس و خرید و فروش 
کاالی قابل معامله در بورسهای کاال در داخل و 
خارج از کشور ، خرید و فروش انواع اوراق بهادار 
و مشارکت، سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها 
بازرگانی، خدماتی  تولیدی، تجاری،  و موسسات 
و نهادهای مایل داخل و خارج، اخذ نمایندگی از 

موسسات و شرکتهای معترب داخلی و خارجی جهت 
تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت، شرکت 
در مناقصات، مزایده ها و نمایشگاههای داخلی و 
خارجی، واردات و صادرات و حق العمل کاری و 

ترخیص کلیه کاالهای مجاز بازرگانی.
توجیه لزوم انجام افزایش سرمایه :

حقوق صاحبان سهام )متشكل از سرمایه و سودهای 
انباشته شده( در كنار بدهی به عنوان 2 منبع مهم تامنی 
مایل شركت ها به شمار می روند. اگر چه همواره 
در ادبیات مایل بر این نكته تاكید می شود كه تامنی 
مایل از طریق حقوق صاحبان سهام گران ترین منبع 
تناسب  این حال  با  به شمار می رود،  تامنی مایل 
منابع و دستیابی به ساختار سرمایه ای متوازن نیز از 
فاكتورهای مهم در كاهش ریسك مایل شركت و به 
تبع آن افزایش ارزش شركت و ثروت سهامداران به 
شمار می رود، تعینی وضعیت ساختار سرمایه شركت 
ها مستلزم برنامه ریزی مایل می باشد و برنامه ریزی 
مایل نیز تعینی كننده دستیابی به اهداف شركت می 
باشد. بسیاری از تصمیمات بلندمدت بوده و اجرای 
آنها مستلزم تصمیم گریی صحیح و به موقع می باشد.

مدیریت شركت نریو سرمایه همواره وظیفه به حداكثر 
رساندن ثروت سهامداران شركت را به عنوان اصلی 
ترین هدف خود در نظر گرفته است و در راستای نیل 
به هدف مزبور و افزایش سودآوری شركت دو هدف 
سرمایه گذاری بهینه از یك سو و تامنی مایل سرمایه 
گذاری ها از سوی دیگر را تعقیب نموده است. دو 
مقوله سرمایه گذاری و تامنی مایل همواره می بایست 
به موازات یكدیگر انجام شود تا بهرتین نتیجه حاصل 
شده و از به هدر رفنت منابع جلوگریی شود. در دنیای 
واقع، همزمانی سرمایه گذاری و تامنی مایل همیشه در 
زمان مطلوب رخ نمی دهد. تامنی مایل همواره از 
دغدغه های سرمایه گذاران می باشد و این امر ممكن 

است سرمایه گذاری شركت ها را دچار وقفه سازد.
اقتصاد كشور كشف و  بر  در فضای رقابتی حاكم 
از فرصتهای سرمایه گذاری امری حیاتی  استفاده 
برای شركت ها محسوب می شود و موفقیت شركت 
ها مستلزم سرعت در شناسایی فرصتها و سرمایه 

گذاری صحیح در آنها می باشد.
شناسایی و بهره مندی از فرصت های سرمایه گذاری 
بدون برنامه ریزی تامنی مایل و تامنی مایل متناسب 
امكان پذیر نمی باشد. با توجه به ماهیت سهامی 
عام شركت استفاده از سرمایه سهامداران شركت در 
قالب افزایش سرمایه یكی از راههای تامنی مایل 
محسوب می شود و سهامداران در مجمع عمومی 
به تصویب  بایست نسبت  العاده شركت می  فوق 
طرح افزایش سرمایه تصمیم گریی نمایند. با عنایت 
افزایش  توجیهی  دالیل  مهمرتین  موضوع  این  به 
سرمایه شركت كه می بایست به اطالع سهامداران 

شركت برسد موارد ذیل می باشد.
جربان مخارج سرمایه گذاری بلندمدت

شركت نریو سرمایه در سال 89 در راستای شناسایی 
و استفاده از فرصت ها اقدام به خرید سهام شركت 
نریو توسعه )سهامی خاص( از دو شركت توزیع برق 

تهران بزرگ و شركت برق نواحی نمود. پرداخت 
شركت نریو سرمایه بابت خرید یاد شده )طی دو 
مرحله( بالغ بر 3/994 میلیون ریال بوده است. عالوه 
بر این شركت نریو سرمایه با مشاركت در افزایش 
سرمایه شركت نریو توسعه از محل سود انباشته در 
توانست درصد سهامداری  الذكر  كنار خرید فوق 
خود را از 25 به 35 درصد افزایش دهد و نفوذ قابل 
توجه و بیشرتی در شركت نریو توسعه یابد. این نفوذ 
موجب خواهد شد تا شركت نریو سرمایه بتواند حوزه 
فعالیت تهیه و توزیع تجهیزات برقی خود را به میزان 

قابل توجهی افزایش دهد.
بهای تمام شده خرید سهام شركت نریو توسعه و 
نریو  افزایش سرمایه شركت  در  همچننی مشاركت 
توسعه بالغ بر 11/967 میلیون ریال بوده است كه این 
سرمایه گذاری موجب گردید تا سرمایه گذاری های 
بلندمدت شركت بیش از 73 درصد افزایش یابد. با 
توجه به بلندمدت بودن سرمایه گذاری مزبور شركت 
نریو سرمایه در نظر دارد تا به منظور جربان بخشی 
از سرمایه گذاری انجام شده)خرید سهام شركت نریو 

توسعه( سرمایه خود را افزایش دهد.
برای گسرتش  شركت  نقدینگی  توان  افزایش 

فعالیت تجاری
سابقه گذشته  و  شركت  فعالیت  موضوع  براساس 
و فروش  بازرگانی در حوزه خرید  فعالیت  شركت 
درآمد  اصلی كسب  منابع  از  برقی یكی  تجهیزات 
شركت محسوب می شود. با توجه به رقابتی بودن 
فروش  افزایش  و  برقی  تجهیزات  فروش  فضای 
اعتباری تجهیزات برقی در اختیار داشنت نقدینگی 
یكی از عوامل موفقیت شركت در افزایش فروش و 
سهم بازار شركت محسوب می شود. براساس برنامه 
ریزی های به عمل آمده در صورت در اختیار داشنت 
نقدینگی از محل افزایش سرمایه به میزان 21/000 میلیون 
ریال شركت می تواند در سال 91 فروش كل سال خود 
را به بیش از 150 درصد افزایش دهد . براساس دوره 
با در اختیار داشنت  وصول مطالبات 4 ماه شركت 
35/458 میلیون ریال به منظور خرید تجهیزات برقی و 
سه بار گردش موجودی در سال 91 شركت می تواند به 

فروش برنامه ریزی شده خود دست یابد. 
درصورت تقسیم كل مبلغ خرید به دوره های 4 ماه در 
سال كل سرمایه در گردش مورد نیاز 35/458 میلیون 
ریال خواهد شد كه با 3 مرتبه گردش در طول سال 
موجب فروش 115/620 میلیون ریایل برای شركت در 

سال 91 خواهد شد.
در صورت عدم اجرای افزایش سرمایه شركت مجبور 
خواهد بود به علت كمبود نقدینگی تا حدود 60 درصد 
از سطح فعالیت خود را در حوزه خرید تجهیزات برقی 
در سال 91 نسبت به وضعیت مناسب نقدینگی )به 
علت افزایش سرمایه( در سال 91 كاهش دهد و به تبع 

آن فروش تجهیزات برقی كاهش یابد. 

سمت نماینده    اعضاء هیات مدیره  
رئیس هیات مدیره آقای علریضا حدادی    شرکت بهمن تابان 

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای سید مجتبی احمدی         -  
عضو هیات مدیره آقای مصطفی آذرتوش   شرکت نریو توسعه 
عضو هیات مدیره آقای سید عبدالکریم رئیس کرمی     -  
عضو هیات مدیره آقای محمود معنی فر    شرکت افشان گسرت  

سید مجتبی احمدی در عملکرد ساالنه گل کاشت
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فرمول  با  سالیانه کارگران  دستمزد  حداقل  تعینی 
تامنی  مبنای  بر  قانون کار   41 ماده  در  مشخص 
معیشت خانوار و نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی 
دولت  و  ، کارفرمایی  نمایندگان کارگری  توسط 
بررسی و در نهایت با تعینی درصدی رشد، مصوبه 

جدید دستمزد اعالم می شود.
طی سالهای گذشته همواره تعینی حداقل دستمزد 
و  آراء کارگران  تضارب  و  مناقشه  چالش،  محل 
کارفرمایان بود. هرچند اشتیاق جامعه کارگری به این 
مسئله به دلیل تاثریگذاری مستقیم در زندگی آنان از 
جامعه کارفرمایی و دولت بیشرت است، اما در نهایت 
این کارفرمایان و دولت هستند که نفوذ بیشرتی را در 

تعینی درصد نهایی خواهند داشت.
کارفرمایان به لحاظ تمایل به کاهش هزینه های خود 
در اداره بنگاه ها سعی در کمرتین افزایش سالیانه 
دارند و با اینکه دولت در سال های اخری اظهار 
بی طرفی و احرتام گذاشنت به تصمیمات کارگران و 
کارفرمایان را داشته است، اما به واقع در نهایت با 
نظر نزدیکرت به کارفرمایان رای نهایی خود را اعالم 
کرده است. برخی فعاالن جامعه کارگری معتقدند 
با اینکه ماده 41 قانون کار برای این موضوع یک 
چارچوبی را تعینی کرده است ویل افزایش بی سابقه 
فاصله بنی حداقل دستمزد و سبد هزینه ای خانوار، 
همچننی افزایش بی رویه و افسار کسیخته قیمت ها 
در بازار باعث شده تا دولت هر ساله حرف آخر 
را در مورد تعینی حداقل دستمزد بزند و به نوعی 
نرخ  اعالم  است.  رفته  پیش  با کدخدامنشی کار 
تورم بانک مرکزی که به تازگی حدود 27 درصد 
نیز شده باید یکی از پایه ها و مبانی اساسی تعینی 
حداقل دستمزد سالیانه کارگران باشد به نحوی که 
در صورت رعایت عنی ماده 41 قانون کار ، حداقل 
دستمزد باید به میزان نرخ تورم هرسال افزایش یابد 
ویل تاکنون چننی نشده است. این عده از فعاالن 
کارگری براین باور هستند که نه تنها هرگز نرخ تور 
دستمزد  حداقل  تعینی  در  مرکزی  بانک  اعالمی 
نهایی کارگران لحاظ نشده است بلکه تامنی سبد 
معیشت خانوار کارگری به عنوان رکن دوم ماده 41 
قانون کار نیز نادیده گرفته شده و به صورت کلی بنی 
حداقل دستمزد تعینی شده در شورای عایل کار که 
برای سال جاری به میزان 389 هزار و 700 تومان 

است و حداقل دستمزد واقعی، بیش از 100 درصد 
اختالف و شکاف ایجاد شده است.

صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که وقتی سطح 
معیشت کارگران به نقطه نزول نزدیک می شود، تاثری 
آن به شدت روی تولید قابل محاسبه است، البته 
یک نکته را نباید فراموش کرد که کوتاهی قد حقوق 
افزایش  برای  صنعتی  و گریز کارفرمایان  کارگران 
حداقل حقوق کارگران دلیلی جز وضع نامطلوب 
تولید ندارد. در همنی رابطه یک فعال صنعتی در 
خود  »باورکنید  می گوید:  و گویی کوتاه  گفت 
کارفرمایان صنعتی نیز با گره های معیشتی دست به 
گریبان هستند. خیلی از تولیدکنندگان می خواهند 
کارخانه های خود را رها کنند و در مسری واردات 

کاالهای مصرفی قرار بگریند«.
این نکته را دکرت علی وانوایی، استاد دانشگاه نیز 
تائید می کند: » بخش زیادی از مشکالت معیشتی 
کارگران به معضالت حاکم بر تولید برمی گردد. 
های  رفع گره  و  اوضاع کارگران  بهرت شدن  برای 
اقتصادی در جامعه کارگری باید مسری سرمایه گذاری 
های صنعتی و مولد را باز کرد«. وی همچننی ادامه 
برای  خوبی  جای  تولید  زمانی که  دهد:»تا  می 
تنفس نداشته باشد، نمی توان انتظار داشته باشیم 
که کارگران دغدغه کمرتی به لحاظ معیشت داشته 
افرادی  دیگر چون کارگران جزو  از سوی  باشند. 
امرار معیشت  از طریق فروش کار خود  هستند که 
می کنند برای همنی بیشرت در معرض آسیب های 

اقتصادی قرار دارند«.
عضو هیات مدیره کانون عایل شوراهای اسالمی 
کار استان تهران نیز درباره ویژه گی ها و اولویت 
در  بهرتین حداقل دستمزد  تعینی  برای  های الزم 
سال 92 و خروج از روش فعلی تعینی مزد، عنوان 
ها  یارانه  هدفمند کردن  قانون  »اجرای  می کند: 
، افزایش نرخ ارز و تغیری روز به روز قیمت ها در 
سبد معیشت خانواد، به صورت کلی مسائل جدیدی 
را در حوزه دستمزد مطرح کرده است. علی دهقان 
کیا می افزاید: افزایش نرخ تورم در ماه های اخری 
و جهش یکباره قیمت اقالم مصرفی خانوار باعث 
و  جامعه کارگری  برای  فراوانی  مشکالت  بروز 
حقوق بگریان شده است وی با اشاره به افت تولید 
در بسیاری از واحدهای تولیدی کشور، خاطر نشان 

می کند: دولت باید یک فکر اساسی در مورد باال 
رفنت هزینه های تولید داشته باشد . این مقام مسئول 
کارگری کشور تائید می کند اما باید از کارفرمایان 
تا 10 برابری  افزایش 6  برابر  پرسید که چگونه در 
قیمت گاز و برق و باال رفنت هزینه واردات مواد اولیه 
سخن نمی گویند اما برای افزایش 50 هزار تومان 
حقوق کارگر، می گویند ما نمی توانیم چون ممکن 

است واحد تعطیل شود!
دهقان کیا بیان می کند: رئیس جمهور امسال در 
مورد بازنشستگان اعالم کرد که میزان حداقل حقوق 
آنها باید 700 هزار تومان باشد، بنابراین شاید بتوان 
انتظار داشت که کارگران و مشموالن قانون کار نیز 
باید در همنی حد و به میزان 700 هزار تومان حداقل 

دستمزد در سال 92 دریافت کنند «.
شاید خیلی بریان نباشد که اگر بگوییم بسیاری از 
است  نهادی  نداشنت  از  ناشی  معضالت کارگران 
پیگری  اقتصادی  های  ضهف  از  فارغ  بتواند  که 
معیشت و نیازهای صنفی کارگران باشد. این نکته 
از آن روی مطرح می شود که در سایه همه انتقادها 
نهفته است که  واقعیت  این  اقتصادی  و گله های 
بسیاری از مشکالت معیشتی ریشه در ساختارهای 
ضعیف اقتصادی دارد که به صورت تاریخی شکل 
گرفته اند. در مورد تولید می توان به جدیت گفت 
که دردهای تولید، دردهای تاریخی هستند اما فارغ 
از این ماجرا، شک نباید کرد که کارگران ، به عنوان 
بزرگ ترین جامعه انسانی این کشور، به دلیل نداشنت 
نهادی واقعی که بتواند فارغ از تمایالت سیاسی 
آسیب  باشد،  آنها  زندگی  رفاه  و  معیشت  پیگری 

بیشرتی را متحمل شده اند.
فارغ از همه اینها نباید از یاد برد که کارگران در 
واقع راویان تولید و اقتصاد مولد هستند. در حال 
 ، دستمزد کارگران  و  تورم  میان  در کورس  حاضر 
همیشه حقوق های کارگری بازنده بوده اند و این 
دقیقا اتفاقی است که می تواند توسعه صنعتی را در 
معرض آسیب قرار دهد. این نکته هر سال نیز مطرح 
می شود و هر سال نیز دوبارهدستمزد کارگران باید 
کمی عقب تر از نرخ تورم شکل بگرید امسال هم 
با فرارسیدن فصل زمستان، در واقع فصل ارزیابی 
باز  آیا  اما  است،  رسیده  راه  از  دستمزد کارگران 

قراراست کارگران پشت سر تورم بایستند؟

حداقـل دستمزد 

کارگــران ،
پـشت ســر تــورم

کاظم
 احمدیان
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معرفی 
عرضه كننده  و  تولید  پردیس  پرتوشیمی  شركت 
محصوالت آمونیاك و اوره، مالك بزرگرتین مجتمع 
تولیدكننده آمونیاك و اوره در خاورمیانه و نیز یكی 
از بزرگرتین تولیدكنندگان این محصوالت در سطح 
جهان می باشد. حجم باالی تولیدات و فنآوری 
برتر ، هماهنگی با استانداردهای زیست محیطی ، از 
تاسیسات ذخریه سازی و اسكله بارگریی اختصاصی 
برای صادرات محصول اوره، از جمله مزیت ها و 
ویژگی های این مجتمع بوده كه چشم انداز روشنی 
را برای جایگاه این شركت در بازارهای بنی المللی 

ترسیم می نماید.
تاكنون فاز اول و دوم این مجتمع به بهره برداری 
رسیده كه تولیدات این دو فاز سهم ایران را در تولید 
وآمونیاك و اوره، به مقدار قابل توجهی افزایش داده 
است. همچننی مقدمات توسعه مجتمع در فاز سوم 

نیز از سال 1390 آغاز گردیده است.
تاریخچه

همسو با سیاست های توسعه ای كشور در حوزه 
اقدامات  چارچوب  در  و  پرتوشیمی  و  نفت، گاز 
صورت گرفته توسط شركت ملی صنایع پرتوشیمی 
انرژی پارس  جهت توسعه منطقه ویژه اقتصادی/ 
جنوبی ، احداث فاز اول و دوم مجتمع پرتوشیمی 
پردیس به ترتیب در سالهای 1380 و 1383 توسط 
پرتوشیمی صورت  توسعه صنایع  مدیریت  شركت 
پذیرفته است. همچننی ساخت فاز سوم این مجتمع 
و دستگاهها  تولید. خطوط  بینی ظرفیت  پیش  با 
از   ، دوم  و  اول  فازهای  معادل  و  مشابه  بصورت 

ابتدای سال 1390 آغاز گردیده است.
با  هماهنگی  جهت  در  و   1389 سال  ابتدای  در 
سیاست های اجرای اصل 44، كلیه سهام شركت 
ملی صنایع پرتوشیمی در این شركت، از طریق ساز 
پرتوشیمی  شركت  و  شد  واگذار  فرابورس  و كار 
پردیس عمال و 100% خصوصی گردید. سهام داران 

شركت به شرح ذیل می باشند:
شركت گسرتش صنعت و گاز پارسیان

شركت بازرگانی پرتوشیمی

سهام ترجیحی كاركنان
سهامداران حقیقی

سرمایه شركت
سرمایه شركت در بدو تاسیس مبلغ 1/000 میلیون ریال 
)شامل تعداد 100/000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 
10/000 ریال( بوده كه طی یك مرحله به مبلغ 1/000/000 
به  سهم،   1/000/000/000 تعداد  )شامل  ریال  میلیون 
ارزش اسمی هر سهم 1/000 ریال( تا پایان سال مایل 

منتهی به 1390/9/30 افزایش یافته است.
دستاوردها

كسب جایگاه ویژه در تولید جهانی آمونیاك و اوره
اشتغال زایی و كارآفرینی در مراحل ساخت، نصب، 

راه اندازی و بهره برداری
كمك به رونق بخش كشاورزی در كشور

 )GDP( افزایش تولید ناخالص داخلی
افزایش صادرات غرینفتی كشور

استفاده از پیشرفته ترین دستاوردهای تكنولوژی در 
ساخت و طراحی دستگاه ها و ماشنی آالت

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود
ارائه اطالعات درباره:

 18,372,344 تخصیص:  قابل  سود  میزان  فلا( 
میلیون ریال

ب( نحوه تخصیص سود : حدود 77 % سود خالص
ج( میزان سود قابل تقسیم : 10,096,000 میلیون ریال

د( حداكثر سود قابل تقسیم با توجه به وضعیت 
نقدینگی و توان پرداخت سود : 10,096,000 میلیون 

ریال
و( پیشنهاد تقسیم سود : 10,096,000 میلیون ریال

با  ارتباط  در  شركت  پیشنهادی  های  برنامه  ه( 
پرداخت سود تقسیم شده شامل سود سهام پرداخت 
نشده سنوات قبل )درصورت وجود( و سود سهام 
شیوه  و  پرداخت  زمانبندی  )شامل  جاری  سال 

پرداخت آن( :
اشخاص حقوقی طبق ماده 240 قانون تجارت و 

اشخاص حقیقی پانزده روز پس از تاریخ مجمع
برنامه های آینده شركت

اطالعات مربوط به برنامه های سال آتی شركت 

در خصوص:
فلا( گسرتش بازارهای فروش محصوالت و تنوع 

بخشی شیوه های فروش
حضور در بازارهای جهانی و افزایش صادرات اوره 
و آمونیاك ورود به بازارهای   كشورهای آمریكای 

التنی
ب( مشاركت ها و سرمایه گذاری ها:

بازرگانی  های  شركت  در  سرمایه گذاری       
پرتوشیمی بنی الملل و ناوك اسیا كیش و گلدن فیوچر

شیوه های تامنی مایل:
فروش  محل  از  نیاز  مورد  ارزی  و  ریایل  وجوه    
محصوالت داخلی و صادراتی، افزایش سرمایه از 
محل آورده های صاحبان سهام و تسهیالت مایل 

بانك ها تامنی می گردد.
ارائه گزیده داده های مربوط به بودجه مایل شركت 
به ویژه داده های مربوط به صورت سود و زیان پیش 

بینی شده. 
   

سمت نماینده    اعضاء هیات مدیره   
رئیس هیات مدیره آقای مرتضی عزیزی   شركت سرمایه گذاری غدیر  

نایب رئیس هیات مدیره آقای محسن احمدیان   شركت بازرگانی پرتوشیمی ایران  
عضو هیات مدیره آقای رحیم اسماعیلی دانا  شركت صنعتی و بازرگانی غدیر  

عضو هیات مدیره و مدیرعامل آقای بهمن زمانی   شركت توسعه سرمایه و صنعت غدیر 
عضو هیات مدیره آقای سیدجالل الدین سیدی  شركت سرمایه گذاری توسعه الوند غدیر 

روزیكه همه 
شاد شاد شدند

پرتوشیمی پردیس با دست پر به مجمع نشست

تاالر بزرگ رازی شاهد حضور بسیاری از مجامع شركتهای كوچك و بزرگ 
كشور بوده و درو دیوار آن شاهد غم و شادی سرمایه گذاران خرد و كالن می بوده 
و از این روست كه تیرت زده ایم، روزیكه همه خندیدند. چون پرتوشیمی پردیس 
با دست پر به مجمع نشست و به هر سهم یك هزار و نه تومان و شش ریال سود 
سهم پرداخت. مجمع نشینان در طول سه ساعت مجمع از عملكرد بورس رضایت 
نمی داشته و هر یك به كالمی علت بی مهری بورس را به بیان می كشیدند. سهام 

داران معرتض بودند كه بورس وظیفه اصلی خود را فراموش كرده و چننی سیاستی 
انتخاب كرده كه در آن حمایت از صاحبان سهام و شفاف سازی حسابها نیست 
و بقول دكرت رباب اسماعیلی مدیر مجمع بورس چیزی می داند كه ما نمی دانیم. 
آنچه در مجمع ساالنه پرتوشیمی پردیس به شهادت همگان قابل تحسنی و تمجید 
بود حضور مدیریت توانمندی چون مرتضی عزیزی و تیم چیده شده بر این شاخه 

توسط سرمایه گذاری غدیر است.   
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پیام هیات مدیره
با ذکر یاد و نام خداوند سبحان و صلوات بر محمد و 
آل محمد و با عرض خری مقدم به حضور سهامداران 
گرانقدر و عزیزان حاضر در جلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت بنی المللی توسعه ساختمان 
وقدردانی از زحمات کلیه همکاران محرتم خانواده 
بزرگ شرکت بنی المللی توسعه ساختمان که در طی 
سال مایل 91-90 با تالش و کوشش، سایل توام با 
موفقیت و سودآوری را پشت سر گذاشته و این شرکت 
انعطاف  تخصص،   ، نوآوری  و  سخت کوشی  با 
پذیری و درک مناسب تیم مدیریتی چشم اندازی 
روشن و آینده ای مطمئن را نوید می دهد. بدینوسیله 
گزارش فعالیت های شرکت برای دوره مایل یکساله 
منتهی به پایان شهریور یک هزار و سیصد و نود یک 

خورشیدی تقدیم حضور می گردد.
صنعت  تحوالت  و  وضعیت  بر  مرور کلی 

ساختمان در کشور
رشد نقدینگی

سرمایه  بازارهای  انواع   ، نقدینگی  افزایش  با 
گذاری با شرایط رونق مواجه می شوند البته بنی 
بازارها براساس میزان بازدهی، نرخ ریسک و قدرت 
نقدشوندگی رقابت وجود دارد در حوزه مسکن با 
افزایش نقدینگی قدرت خرید متقاضیان و سرمایه 
گذاران مسکن افزایش یافته و با افزایش تقاضا، 

بهای مسکن نیز رشد می کند.
قانون هدفمندسازی یارانه ها

بهای  افزایش  با  یکسو  از  هدفمندسازی  قانون 
انرژی منجر به تغیری سلیقه مشرتیان شده و جذابیت 
را  انرژی  باالی  بازدهی  با  مسکونی  واحدهای 
افزایش می دهد و از سوی دیگر با گران شدن نهاده 
های تولید منجر به افزایش هزینه های ساخت می 
شود. همچننی در بلند مدت تقاضا برای بازسازی 

بافتهای فرسوده را افزایش می دهد 
محدودیت در ارائه وام خرید مسکن

در سالهای اخری با محدود شدن ارائه تسهیالت وام 
مسکن به بانک مسکن، قدرت خرید افراد کاهش 
یافته و لذا تقاضای موثر برای ساختمان نیز کاهش 
یافته و حفظ این سیاست در بلند مدت منجر به 
کاهش ساخت و ساز شده است. تقاضای انباشته 
افزایش خواهد یافت که احتمال جهش  همچنان 
مجدد قیمت را در شرایط رونق اقتصادی افزایش 

می دهد.
اهم اقدامات انجام شده شرکت در سال 1391

اتمام عملیات سفت کاری و شروع نازک کاری و 
تاسیسات مکانیکی و برقی و نما پروژه سعدی در 

شریازی
اتمام عملیات ساخت و تحویل برج n1 سعادت آباد

رسیدن به پیشرفت فیزیکی 79 درصد پروژه بعثت
خرید 33 درصد پروژه چند منظوره پارس در تهران

خرید 22 درصد از سهام شرکت پدیدآوران اطلس 
پارس

تهیه و تدوین اسرتاتژی شرکت توسط مشاور
خرید زمنی خیابان انقالب واقع در شهر شریاز جهت 

طراحی و ساخت
اتمام و تحویل پروژه هروی تهران

تهیه و تدوین گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت 
از مبلغ 1/500 میلیارد ریال به 3/000 میلیارد ریال و 
اخذ تایید از حسابرس و بازرس قانونی و تصویب 

در هیات مدیره محرتم شرکت سرمایه گذاری غدیر
بهادار  اوراق  بورس  بازار  در  شرکت  رتبه  ارتقای 
از لحاظ ارائه به موقع و با کیفیت اطالعات )رتبه 
شفافیت( از رتبه 309 در سال 1388 به رتبه 10 در 

سال 1389 و به رتبه 3 در سال 1390 
تاریخچه

شرکت بنی المللی توسعه ساختمان )سهامی عام( 
در تاریخ هشتم بهمن سال 1364 تحت نام شرکت 
به  و  خاص(  )سهامی  ساختمان  سرمایه گذاری 
شماره 3552 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان تربیز 
به ثبت رسید . در پی مصوبات مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1377/03/26 محل قانونی شرکت از 
تربیز به تهران منتقل و تحت شماره 142583 در 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غریتجاری تهران به 
ثبت رسیده است. مجامع عمومی فوق العاده مورخ 
شخصیت  ترتیب  به   1383/09/10 و   1383/03/26
حقوقی شرکت را از سهامی خاص به سهامی عام و 
نام شرکت بنی المللی توسعه ساختمان تغیری دادند. 
شرکت بنی المللی توسعه ساختمان )سهامی عام( 
از تاریخ 1383/07/20 در بورس اوراق بهادار تهران 
پذیرفته و از تاریخ 1383/10/09 به عنوان چهارصد 
و چهاردهمنی شرکت در فهرست شرکتهای بورسی 

درج شده است.
موضوع فعالیت 

توسعه  المللی  بنی  شرکت  اساسنامه  مطابق 
ساختمان )سهامی عام( موضوع فعالیت شرکت، 
احداث  منظور  به  زمنی  و  ملک  فروش  و  خرید 
ساختمان، شهرک، مجتمع های مسکونی ، احداث 
کارخانجات و مشارکت و سرمایه گذاری، احداث 
و اجاره کارخانه های تولید مصالح ساختمان، خرید 
و فروش و اجاره ابزار و ماشنی االت ساختمانی و 
راهسازی و مصالح ساختمانی در داخل و خارج 
مشارکت  با  جدید  های  شرکت  تاسیس   ، کشور 
اشخاص حقیقی و حقوقی ، همچننی پذیره نویسی 
خرید و فروش سهام و انجام معامالت مربوط به 
سهام و سایر اوراق بهادار داخلی و خارجی و سایر 

امور مرتبط با فعالیت شرکت می باشد.

صنعت ساختمان نهضت مسکن سازی را معنا کرد

سمت   اعضاء هیات مدیره        
رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر )سهامی عام( به نمایندگی غالمعلی کیانی   

نایب رئیس هیات مدیره شرکت صنعتی و بازرگانی غدیر)سهامی خاص( به نمایندگی حمیدرضا ارشاد منش  
عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران )سهامی خاص( به نمایندگی علی محمد بد  
عضو هیات مدیره شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر )سهامی عام( به نمایندگی آقا حسنی نعیمی ابیانه  
عضو هیات مدیره شرکت دریابان جنوب ایران )سهامی خاص( به نمایندگی علریضا جاوید   
عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر )سهامی خاص( به نمایندگی سید مجید موسویان احمد آبادی 
عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا )سهامی خاص( به نمایندگی مرتضی حبیبی کهرودی   

مدیرعامل )خارج از اعضای هیات مدیره( حسنی کاظم پور        

آنان که این صنعت را می شناسند بخوبی می دانند که خانه از پای بست ویران 
است کجا درچه کشوری دولت بر ملت خانه ساخته که ما این انتظار واهی را باید 
داشته باشیم. به مجمع ساالنه شرکت بنی المللی توسعه ساختمان سهامی عام 
رفتم و آنچه بود در پی می آید ویل بجا دیدم که این گفته اولیاء را آویزه کنیم که 
کار مردم را مردم می داند و دست در دست هم دهیم به مهر تا کنیم کشور خویش 
را آباد. دست یاری را از مردم نگرییم و خود کاری نکنیم و منت نگذاریم که این 
باب مردی نیست آنانکه زین نمد کاله می دوزند مردم نیستند بلکه مشتی فرصت 
طلب می باشند. گزارش ساالنه مجمع شرکت بنی المللی توسعه ساختمان در 
حضور 96/7 درصد سهام دار به ریاست مهندس ثابتی و دو ناظر جنابان طاهری 

و نظرپور با دبریی جناب تدین مدیرارشد مایل که حساب و کتابش چون آئینه 
بود برگزار شد و مجمع با تصویب صورتهای مایل و تقدیر تشکر از مدیرعامل 
فرهیخته و توانمند شرکت با تقسیم سود 280 ریال بکار خود پایان داد. آنچه بیشرت 

از همه جالب بود در دل سهامداران بود که 
توضیحات مبسوط مدیرعامل شرکت مهندس کاظم پور درباره طرح های توسعه 
ای اش که با انجام طرحهای نارنجستان و سعدی شریازی و کیش و باغمیشه و 
... كه بعد از پروژه بزرگ برج بنی المللی تهران باعث پویایی و بالندگی هر چه 
بیشرت شرکت می گردد و در پی آن گوش باز و روی گشوده مدیران شرکت بود در 

شنیدن سخنان سهامداران جزء.  

25 اقتــصـاد و بیمه
1391 بهمن ماه 



پیام هیات مدیره
مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت قند در سال 

مایل مورد گزارش
صنعت قند بعد از چند سال تحمل نامالیمات و 
گرفتاریهای ناشی از واردات حجیم شکر با توجه 
به قیمتهای کم و پائنی جهانی، از سال 88 آرامشی 
نسبی را تجربه و بازار شکر به لطف افزایش قیمتهای 
جهانی از یکسو و افزایش تعرفه از سوی دیگر بهبود 
یافته و کارخانه های قند توانستند محصول تولیدی 
سال 88 و 89 را با نرخی مناسبرت و زمانی کوتاهرت 
نسبت به چند سال قبل از آن بفروش رسانیده با 
تسویه حساب سریع و بموقع با کشاورزان، رضایت 
آنان را جلب و در سال 90 استقبال مناسبرتی را از 

آنان جهت کشت چغندر شاهد باشند.
از  ناشی  به حساسیتهای موجود  با توجه  سال 90 
یارانه ها سایل پرکار  اجرای طرح هدفمند سازی 
و پرتالش را برای انجمن صنفی کارخانه های قند 
عدم  هرگونه  اینکه  چه  برداشت  در  ایران  و شکر 
موارد  در  بموقع  تصمیم گریی  عدم  و  هماهنگی 
را  ناپذیری  جربان  و  سخت  مشکالت  مطروحه، 
به صنعت تحمیل می نمود. پاره ای از تالشهای 
صورت پذیرفته را بشرح زیر به استحضار می رساند.

داشت  مهم که ضرورت  بسیار  نکات  از  1-یکی 
شده  بکار گرفته  انرژی  و  تالش  از  سهم  بیشرتین 
انجمن صنفی کارخانه های  مدیره  هیات  اعضاء 
قند و شکر ایران به آن اختصاص یابد، بحث قیمت 
فروش شکر تولیدی بود چه اینکه با اجرای طرح 
هدفمند سازی یارانه ها و الزام تولید کنندگان مواد 
غذائی خصوصا کاالهای اساسی و اسرتاتژیک بر 
افزایش  از  جلوگریی  و  شده  تمام  قیمت  کاهش 
چشمگری قیمت، شرایط حساسی را پیش روی این 
دسته از واحدهای تولیدی قرار داد، در اواسط بهمن 
ماه 89 انجمن صنفی اقدام به مبادله تفاهمنامه ای 
با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
نمود که براساس آن مقرر شد از تاریخ تفاهمنامه 
هر کیلوگرم  برای  بهای شکر  فروردین 90  پایان  تا 
8750 ریال تثبیت گردد. از اوایل اردیبهشت 90 مقرر 
شد شرکتهای قند با رعایت ضوابط قیمت گذاری 
کاالهای تولید داخل نسبت به محاسبه قیمت قابل 
فروش شکر تولیدی خود اقدام و محصول خود را 

بفروش رسانند.
این ابتکار و عملکرد درخصوص کنرتل نرخ بازار 
شکر  جهانی  قیمتهای  به  توجه  با  تا  شد  باعث 
و قیمت تمام شده باالی آن ، انگیزه ها را برای 
واردات شکر به حداقل رسانده بنحوی که تا پایان 
تریماه 90 مجموع شکر وارداتی فقط به 104 هزار تن 
بالغ شد و این امر در حایل بود که در زمان مشابه 
سال قبل از آن )تریماه 89( میزان شکر وارداتی بالغ 
بر 542 هزار تن بود. در همنی ایام متاسفانه بازار 
بخش  اینکه  به  توجه  با  شده  تالطم  دچار  شکر 
از شکرهای تولیدی توسط دالالن و  چشمگریی 
واسطه ها خریداری و نگهداری شده بود، بازار شکر 
بطور کاذب با کبمود مواجه و از سویی قیمت عمده 
فروشی شکر تا 12000 ریال در هر کیلوگرم افزایش 
یافت و این امر مقدمات کاهش تعرفه را ایجاد نمود 
و علریغم پیگرییها و مکاتبات و جلسات متعدد، 
نتیجه مثبتی حاصل نشده تعرفه شکر از اول مرداد 
لغایت پایان شهریور 1390 به صفر کاهش یافت که 
نتیجه آن واردات بیش از 685 هزار تن شکر در دو 

ماهه مرداد و شهریور بود.
2- با پیگریی ها مستمری که توسط انجمن صورت 
گرفت علریغم تمایل برخی دستگاهها جهت اصالح 
تعرفه برگشت آن به قبل از مرداد ماه، این مهم از اول 
مهرماه 1390 صورت گرفت اما با توجه به میزان شکر 
وارد شده از یکسو و آغاز بهره برداری کارخانه ها و 
عرضه شکر تولیدی آنها از سوی دیگر، نرخ شکر 
سری نزویل را طی و به کمرت از ده هزار ریال در هر 
کیلوگرم کاهش یافت. در مدت یکماه از ابتدای بهره 
برداری، انجمن بطور مستمر و همه روزه و با استفاده 
از پیامکهای گروهی نسبت به اطالع رسانی قیمت 
به مدیران محرتم شرکتها اقدام و تا حدودی از کاهش 
بیشرت قیمت جلوگریی نمود اما نیاز مایل شرکتهای 
قند باعث می شد تا نتیجه مطلوب و دلخواه بدست 
نیاید از ایرنو اقدام به برگزاری دو جلسه با مدیران 
محرتم عامل شرکتهای قند جهت هماهنگی بیشرت و 
اتخاذ تصمیم برای جلوگریی از سقوط بیشرت قیمتها 
گردید. خوشبختانه این عمل تا حدود زیادی موثر 
واقع و قیمت شکر از آبان ماه نه تنها کاهشی را 
تجربه نکرد بلکه به مرور و بدون شتاب در مسری 
رشد قرار گرفت. آمارهای موجود و سوابق پیامکهای 

ارسایل نشان می دهد که بهای شکر در آبان ماه 1390 
تا 10800  تا 10400 و آذر ماه 10500  در حدود 10200 
و در دی ماه نیز بنی 11000 تا 11200 ریال در نوسان 

بوده است.
3- درحالیکه بازار شکر تا حدود دو دهه از دیماه 
بسیار آرام و بدون تالطم طی می شد اما دهه سوم 
شکر  بازار  مجددا  شد که  حادث  اتفاقاتی  دیماه 
دچار از هم گسیختگی شده، دستگاههای نظارتی 
بی  افزایش  از  برای جلوگریی  تا  داشت  آن  بر  را 
تولیدکنندگان  برای  را  محدودیتهائی  قیمت،  رویه 
و فروشندگان شکر ایجاد نمایند. در ایام مذکور به 
میزان چشمگریی شکر توسط مباشرین دولت در امر 
تامنی کاالهای اساسی از طریق بورس کاال عرضه 
و در دو مرحله با قیمتهای حدود 13000 تا 14270 
ریال مورد معامله قرار گرفت. هرچند که این خرید و 
فروش بصورت ال سی داخلی با سررسید شش ماهه 
صورت پذیرفته بود اما همنی امر کافی بود تا مجددا 
کار گروه کنرتل بازار در مقابل این افزایش به یکباره، 

موضع گریی نموده درصدد تثبیت قیمت برآید.
در این رابطه جلسات متعددی با مسئولنی محرتم 
وزارت صنعت ، معدن و تجارت و خصوصا سازمان 
حمایت برگزار شد و اعالم نمودند که نظر دولت 
و  استوار  ریال  تا 11000  هر کیلوگرم 10500  براساس 
خواستار ارائه صورتهای مایل شرکتهای قند شدند. 
بهر حال با ادامه مذاکرات و ارائه ادله الزم و جلب 
برای هر کیلوگرم 11750  بهای شکر  نظر مسئولنی، 
ریال مورد تفاهم قرار گرفت و مقرر شد از بهمن ماه 
90 لغایت پایان فروردین ماه 91 امالک عمل قرار 

گرید.    
تاریخچه

شرکت شکر )سهامی عام( در تاریخ 1337/7/23 
تحت شماره 6306 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت 

صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

شکرشکن شدند سهامداران

مهندس مقیمی را بازار بورس کشور بخوبی می 
شناسند همه وجودش دانسنت است از حقوق کار 
تا رقص اعداد بر صفحه کاغذ. از جمله مدیران 
با تجربه ای است که در هر برنامه ای جوان بقول 
ضرب المثل معروف در خشت خام تصویر را می 
بیند و تصویر آینده را با عدد و ارقام می فهماند. 
در نشست مجامعی که مسند نشنی آن استاد مقیمی 
باشد گوش شنوا برسخن او بسیار است تا گزارش 
از بخت خوش مجمع ساالنه  عملکرد موضوع. 
شکر به ریاست استاد بود و میانه پرده گفتارش بر 
من روزنامه نگار، درس و مشق. شکر با دست پر به 
مجمع آمده بود و با سرمایه جدید، 240 ریال سود 
خالص این حاصل کار جناب مهندس ابطحی پدر 
صنعت قند است که از دیار بایزید شیخ ابوالحسن 

خرقانی به کام سهامداران شکر شکن شد. 
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و  فرهنگی  فضاسازی  هدف  با  نمایشگاه  این 
ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و تشویق جوانان 
 به استفاده از لباس های ایرانی برگزار شده است.

در آستانه  سی و چهارمنی سالگرد پریوزی انقالب 
اسالمی و با هدف تبنی و ترویج فرهنگ حجاب و 
عفاف بر سالمت فرد، جامعه و خانواده تشکیل شده 
است. عالوه بر این ارائه متناسب با ذوق و سلیقه 
زنان ایرانی مسلمان، پوشش های اسالمی به نمایش 
در آمده است. این نمایشگاه حاصل تالش فرهنگیان 
و دانش آموزان در کلیه مقاطع تحصیلی بوده است. 

سخرنان برنامه افتتاحیه مدیر کل محرتم؟؟ حلیمی
  در کنار این نمایشگاه غرفه های کتاب های تخصصی 
حجاب که توسط فرهنگیان شناسایی و یا تالیف 
 شده است برای بازدید عموم به نمایش درآمده بود.

این نمایشگاه به مدت یک هفته از تاریخ دوم تا  
آموزش  مدیر  برگزار گرديد.؟؟حجرگشت،  بهمن9 
شورایاری  دبری  و  کرج  یک  ناحیه  پرورش  و 
خصوص  در  شهرستان کرج  پرورش  و  آموزش 
می گوید:"  حجاب  و  عفاف  نمایشگاه  برگزاری 
عفاف  و  حجاب  به خصوص  فرهنگی  مقوله 
برای دانش آموزان و فرهنگیان از جایگاه خاصی 
برخوردار است. آموزش و پرورش تالش می کند با 
برگزاری نشست ها و جلسات، کارگاه های آموزشی، 
کالس ها و برپایی نمایشگاه ها این بحث فرهنگی 
را دنبال کند. عفاف و حجاب یک دستور شرعی 
است." بیت)ع(  اهل  موکد  و  است  قرآنی   و 

حجر گشت اضافه می کند:" یکی از وظایف آموزش 
و پرورش تربیت جوانان با حجاب و با حیاء است و 
در همنی راستا و به مناسبت ایم دهه فجر نمایشگاه 
حجاب و عفاف در کانون شهید فهمیده کرج برگزار 
و کاراهای  نمایشگاه  این  از  بازدید  است.  شده 
ارائه شده در آن به عالقهمندان کمک می کند تا 
 به بحث حجاب و عفاف اهمیت بیشرتی دهند.

او با اشاره به نقش حجاب در جامعه ابراز می کند:"  
گاهی ممکن است از سر نا آگاهی و به طور ناخودآگاه 
دانش آموزان و حتی فرهنگیان ما غفلت هایی در 

زمینه حجاب داشته باشند که با برپایی این نمایشگاه 
شود." دیده  اتفاق کم تر  این  تذکر  نوعی  به   و 

حجر گشت با اشاره به اقدامات آموزش و پرورش 
و نقش آن در جامعه می گوید:" اقدامات آموزش 
و پرورش حتی اگر کوچک هم باشد می تواند تاثری 
گذایی به سزایی در کل جامعه داشته باشد و خود به 
 خود در کل جامعه تاثری بگذارد و گسرتش پیدا کند."

حجرگشت در خاتمه می گوید:" با الهام از تعالیم 
اسالمی و نگاه به گذشتگانمان که چطور با حجاب و 
باحیاء بودند آنها را الگو قرار دهیم و با مشارکن جدی و 
مسوالنه تر این نقش مهم را در جامعه ایفا کنیم تا جامعه 
 ای بدون آسیب در زمینه حجاب و عفاف داشته باشیم.”

سمت؟/؟
حميده امرییزدانی در خصوص برپایی این نمایشگاه 
اداره  از طرف  ترنم حجاب  نمایشگاه  می گوید:" 
کل آموزش و پرورش استان الربز برگزار شده است. 
منتخب  لباس های  وو  تشکیل شده  داوری  کمیته 
 در نمایشگاه برای بازدید عموم به نمایش در آمد. 
" وی در ادامه در خصوص نوآوری در نمایشگاه 
عفاف  و  حجاب  نمایشگاه  می کند:"  اضافه 
کردند،  تقسیم بندی  مختلفی  های  غرفه  به  را 
لباس های  غرفه  کودک،  غرفه  چاپ،  غرفه 
و  ها  لباس  صورت  این  به  که   ... و  تاریخی 

" شدند.  مجزا  هم  از  مختلف  های   سبک 
امری یزدانی یکی از موضوعات مهم را حمایت از 
تولید کنندگان پوشاک می داند و با اشاره به تولیدی 
از  متشکل  تولیدی که  این  می گوید:"  هرن  خانه 
تولید  به  بازنشسته است که  یا  فرهنگیان شاغل و 
پوشاک مدارس از قبیل: مانتو و شلوار، لباس کار 
پوشاکی  نوع  هر  و  پرده  برای هرنستان ها، چادر، 
 که مدارس احتیاج داشته باشند را تولید می کند.

ناحیه  فرهنگیان  از  جمعی  هرن که  خانه  تولیدی 
بر  در  را  الربز  استان  پرورش  و  آموزش  یک 
آموزش  حمایت  را  تقاضایش  تنها  می گرید 
می داند." مدارس  به  معرفی  برای  پرورش   و 

هرن  خانه  تولید  قیمت های  می کند:"  ابراز  وی 
همکاری  آنها  با  مدارس  متفرقه که  تولیدهای  از 
را  متنوعی  طرح های  و  است  ارزان تر  می کنند 
برای  است.  نظر گرفته  در  آموزان  دانش  برای 
رنگ های  از  دبستان  و  پیش دبستانی  مقاطع 
می کند." استفاده  روز  های  مدل  و   شاد 
هرن  خانه  تولید  مورد  در  نهایت  در  یزدانی  امری 
می گوید:" این تولیدی با مدارس قرار داد می بندد و 
کار معرفی تولیداتش را خودش به عهده دارد و تنها 
حمایت آموزش و پرورش را همکاری و معرفی به 

تمامی مدارس می داند. "

نمایشگاه 

ترنم حجاب 
در البرز بر پا شد
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مجمع ساالنه شركت سرمایه گذاری ساختمان ایران 
در حضور 73 درصد سهام دار به ریاست جناب 
آقای زراعتی و دو ناظر بدیعی و قاجاری برگزار شد.

مجمع با تصویب صورتهای مایل و تقدیر و تشكر از 
زحمات تالشگران شركت بخصوص امور مایل و 

مدیران و تقسیم سود بكار خود پایان داد.
آنچه در پی می آید به لطف همكاران خدوم شركت 
بوده كه  دانند  می  بخوبی  را  خربی  فرهنگ  كه 
اقتصاد و بیمه از همه این عزیزان كمال تشكر را می 

دارد.

پیام هیات مدیره
ورود پرحجم ، كالن و گسرتده دولت به مساله مسكن 
ساخت  ریزی  برنامه  و  طراحی  اخری،  سالهای  در 
برای  مسكونی كوچك  واحد  میلیون  حداقل 1/5 
اقشار كم درآمد در طرح مسكن مهر ، تمركز بخش 
اطراف  در  سازها  و  ساخت  این  از  توجهی  قابل 
و  پرند  پردیس،  جدید  )شهرهای  تهران  كالنشهر 
هشتگرد( و همچننی حاشیه شهرهای كوچك اطراف 
تهران، حذف قیمت زمنی از بهای تمام شده واحد در 
بخش غالب واحدهای مسكونی این طرح و امكان 
عرضه واحد مسكونی به قیمتی به مراتب كمرت از 
واحدهای مشابه و مهم تر از همه خروج حدود 1/5 
میلیون خانوار)عمدتا جوان( از بازار تقاضا، اثرات 
قابل توجهی در این حوزه بر جای گذاشته است. 
آثار قوت و ضعف ذاتی طرحی چننی  از  گذشته 
كالن و گسرتده، همزمانی اجرای مراحل پایانی طرح 
با نوسانات غریقابل باور سایر بازارها )بورس، ارز و 
طال( در عمل تمامی بازیگران موثر در بخش مسكن 
انتظار برای تشخیص  و ساختمان را دچار نوعی 

جهت صحیح حركت نموده است.
نتیجه قطعی و ملموس اقدام دولت در زمینه مساله 
مسكن را نه در تامنی مسكن اقشار كم درآمد ، كه در 
یك نكته بسیار مهم و اساسی می توان جمع بندی 
كرد و آن اینكه ساخت و ساز مسكن را وارد یك 
رقابتی  دوره  این  است.  جدی كرده  رقابتی  دوره 
چنانچه بدرستی تعریف گردد، به نتایجی درخور 
توجه منتهی می شود كه با توجه به اهمیت مساله 
دوره رقابتی شامل كاهش قیمت تمام شده، سرعت 
اتمام عملیات اجرائی، افزایش كیفیت ساخت و ساز 

، استاندارد شدن مصالح و تجهیزات ساختمان، به 
ورود   ، اجراء  مدیریت  نوین  های  روش  كارگریی 
روش های صنعتی جدید و ساخت و ساز طراحی 
روش های نوین بازار سازی و بازاریابی ، مشرتی 
بیمه   ، فروش  از  بعد  خدمات  به  توجه  مداری، 
ساختمان، مقررات ملی ساختمان، به ویژه موضوع 
صرفه جویی در مصرف انرژی و ... قابل تعریف 

است.
شركت سرمایه گذاری ساختمان ایران نیز موظف 
است تا خود را برای حضوری موثر در این بازار 
رقابتی آماده سازد. در این راه الزم است تا در یك 
برنامه زمانبندی شده توسط شركت های خانواده، 
یا  و  واگذاری  برای  تمام  نیمه  پروژه های  تمامی 
تكمیل و فروش تعینی تكلیف شده و برای تعریف 
پروژه های جدید اقدام شود. همچننی الزم است 
تا با اصالح ساختار سازمانی و با تكیه به دانش 
افزایش كارآئی كاركنان الیق مجموعه  روز، زمینه 
فراهم گردد. این نیز ضرورتی اجتناب ناپذیر است 
دوره  در  انداز شركت  برنامه چشم  طراحی  با  كه 
بلندمدت  و  مدت  میان  مدت،  زمانی كوتاه  های 
كه بصورت مستمر با عملكرد واقعی مورد بررسی 
و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. چشم اندازی 
شفاف برای هدایت فعالیت ها ترسیم گردد. فعالیت 
های مجموعه خانواده ساختمان نمی تواند صرفا در 
بعد تامنی مسكن خالصه شده و از ورود به دیگر 
عرصه های مرتبط با ساخت و ساز غفلت نماید. 
هیات مدیره شركت سرمایه گذاری ساختمان ایران 
این باور است و هم وظیفه خود می داند  بر  هم 
كه تمامی شركت های خانواده ساختمان را مهیای 
بتواند  شركت  تا  سازد  رقابتی  دوره  این  به  ورود 
جایگاه مناسب خود را در این حوزه فعالیت موثر 
كشور بدست آورد. فارغ از هرگونه شك و تردیدی، 
موثر  پشتیبانی  و  بدون حمایت، همدیل  مهم  این 
سهامداران گرامی شركت، اعم از حقیقی و حقوقی 
مدیران  و  تمامی كاركنان  آمد.  نخواهد  دست  به 
شركت های خانواده ساختمان برتعهد خود برای 
سودآوری بیشرت بر پایه نكات برشمرده و رعایت 
تمامی اصول ، مقررات و قواننی پای بند بوده، هیات 
مدیره هلدینگ خود را موظف به مهیا نمودن شرایط 
و امكانات مناسب و در عنی حال نظارت مستمر و 
موثر بر پیشربد طبق برنامه امور شركت های خانواده 

ساختمان دانسته و با استعانت از درگاه حق، خود را 
نیازمند حمایت بی شائبه و دائمی سهامداران محرتم 
می داند. در راه سختی كه پیش رو داریم استفاده از 
شیوه های نوین تامنی مایل در صنعت ساختمان با 
همكاری سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند 
موجبات تعایل شركت و كلیه دست اندركاران این 
حوزه فعالیت كالن كشور را برای اجرای پروژه های 

بزرگ فراهم سازد.
تاریخچه 

شركت سرمایه گذاری ساختمان ایران)سهامی عام( 
در   122539 شماره  تحت   1375/04/04 تاریخ  در 
اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی تهران به ثبت 
رسیده است، هدف از تاسیس شركت جذب سرمایه 
ها و تجهیز پس انداز ها به طور مستقیم و انبوه سازی 
و سرمایه گذاری در بازار سرمایه و همچننی راه یابی 
به بازار بورس اوراق بهادار بطوریكه این مهم در 

تاریخ 1377/02/28 محقق گردیده است.
سرمایه شركت

سرمایه شركت در بدو تاسیس مبلغ 110/000/000/000 
ریال )شامل تعداد 110/000/000 سهم، به ارزش اسمی 
هر سهم 1/000 ریال( بوده كه طی چند مرحله به مبلغ 
1/090/296/000/000 ریال )شامل تعداد 1/090/296/000 
سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1/000 ریال ( در پایان 
سال مایل منتهی به 1391/06/31 افزایش یافته است.

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود
ارائه اطالعات دربره :

فلا( میزان سود قابل تخصیص: مبلغ 601/260 میلیون 
ریال

ب( نحوه تخصیص سود: سود قابل تقسیم مطابق 
اساسنامه

ج( میزان سود قابل تقسیم: 11/905 میلیون ریال
د( پیشنهاد تقسیم سود: پیشنهاد 11 ریال برای هر 

سهم )10 درصد قانونی( 
ه( برنامه های پیشنهادی شركت در رابطه با پرداخت 
سود تقسیم شده شامل پرداخت سود سهام پرداخت 
نشده سنوات قبل برخی از سهامداران و سود سهام 
شیوه  و  پرداخت  زمانبندی  )شامل  جاری  سال 

پرداخت ان(
جدول  مجمع  برگزاری  از  پس  ماه  یك  حداكثر 

زمانبندی پرداخت سود ارائه خواهد شد.

سمت نماینده      اعضاء هیات مدیره  
رئیس هیات مدیره مهندسی توسعه شهری فراز   سیاوش زراعتی سندیانی 

نایب رئیس هیات مدیره سرمایه گذاری هامون كیش   سید حسنی سیدشفیعی 
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری صنایع پرتوشیمی   علی ممیزان  
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری رهروان دوراندیش   احمد ضیائی  

عضو هیات مدیره و مدیرعامل پیمان سازان نجات اطلس   اسفندیار برومند  

بهترین سال و برترین عملكرد برای سرمایه گذاری ساختمان ایران
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دو بار تختی را دیدم اولنی بار در زلزله سال 1341 
آنروز كه ما در خاك و خون و ماتم غرق بودیم از یك 
جیب غالمرضا تختی و اصغر دوچرخه ساز و حسنی 
ذغایل پیاده شدند و بزرگ و كوچك را به آغوش مهر 
فشردند اكرب آقای حاج باقر از آن جمع در میان ما 
ماند و ماند و بار دوم آن روز بود كه تختی از سفر 
بازگشته به دلیل كم لطفی غالمرضا پهلوی برادر شاه 
قرار بود كه استقبایل از او نشود. بچه های خوب 
آباد با چاپ پوسرت بدین مضمون كه  محله خانی 
سهیل ورزش ما باز آمد و الصاق آن به در و دیوار و 
برپایی چندین طاق نصرت در قنات آباد و خانی آباد 
و  شاهپور مولوی، بازار بسته شد. آن شب در مدرسه 
جعفری در كنار تختی نشسته و سخن از اكرب آقا حاج 
باقر به میان آمد حسنی خاله ذغایل ماجرا را به پهلوان 
گفت كه اكرب آقا پایبند عیال شده ، در هنگام بسنت 
صفحات مجله بودم كه مهدی خربی آورد تا درج 
در این شماره شود مطلب جان داشت و مرا هم با 
خود به سالهای دهه چهل برد و یاد امروز كه رنگنی 
نامه ها چه نام هایی را سلطان و ژنرال القاب می 
دهند. راستی نماز علی دائی در گوشه چمن بایرن و 
سفری بنی المللی شدنش برای كمك به بچه های بی 
سرپرست كجا و قهر و آشتی این قنداق پیچیده ها كه 
نه درد مردم دیده و نه درد كشیده، یك پایشان در بنز 
و پای دیگرشان در آتلیه عكاسی جریده های صدفی 

به یك غاز و ...
این الگوها چه بر سر بچه ها می آورند كه حاصل آن 
بر چوبه دار است یا در گوشه پارك كجایی تختی كه 
می گفتی از التی تا لوتی فاصله است بسیار بسیار.   
میدان  در  و جوانمردی  جای خایل »تختی« 

سیاست ایران
و  دانست  را  حریف  ضعف  نقطه   ، تختی  اگر 
جوانمردانه از آن بهره نجست ، اینان ، حتی اگر نقطه 
ضعفی هم نیابند ، درست می کنند: از برچسب های 
اخالقی تا اتهامات مایل و ارتباط با بیگانه و هزار 

انگ دیگر.
الکساندر مدوید، قهرمان افسانه ای کشتی جهان ، که 
در رقابت های جهانی تولیدوی آمریکا توانست بر 
غالمرضا تختی غلبه کند ، درباره مسابقه معروفش با 

جهان پهلوان ایرانی ها چننی می گوید:
»قبل از آن که غالمرضا را به طور کامل بشناسم و 
او را بهرتین رفیق ورزشی خود بدانم،به او فقط به 
می  احرتام  مدعی  و  رقیب خطرناک  یک  عنوان 

گذاشتم تا این که آن ماجرای معروف پیش آمد.
من از ناحیه پای راست آسیب دیده بودم و غالمرضا 
در حال عبور از رختکن به چشم دید که پزشک تیم 

شوروی در حال بانداژ پای مصدوم من است.
است  تمام  من گفت کارت  به  دکرت  لحظه  همان 
،حریف فهمید پای راست تو آسیب دیده و راحت 
شکستت می دهد حتی سرمربی تیم از من خواست 
انصراف بدهم و کشتی نگریم اما من روی تشک 
حاضر شدم و غالمرضا حتی یک بار هم به پای 

آسیب دیده من دست نزد .
او کشتی را با نتیجه مساوی و به خاطر وزن بیشرت به 

من باخت اما برنده و اقعی او بود.«
اینک ، سال ها از آن ماجرا می گذرد ویل خاطره 
آن جوانمردی در یکی از حرفه ای ترین میدان های 

"مدوید"  جان  و  دل  در  به حدی   ، جهان  رقابتی 
بزرگداشت  برای  حتی   ، بعدها  بوده که  اثرگذار 
سالروز درگذشت تختی نیز به ایران آمد و یاد رقیب و 

دوست دیرینش را گرامی داشت.
این ماجرا را ، بسیاری شنیده اند و قهرمان آن را 
، حتی سیاسیونی که چند سایل  تحسنی می کنند 
است در کوبیدن بر سر و روی همدیگر ، سر از پا 
نمی شناسند ، وقتی می خواهند مثایل از جوانمردی 
ماجرا  این  به  تمام  افتخار  با   ، مطرح کنند  ایرانی 
اشاره می کنند... اما مسأله ، به همنی اشارت تاریخی 
ختم می شود و کوچکرتین نشانه ای از این فتوت و 
اخالقمداری در رفتارهای خودشان وجود ندارد و 
اتفاقاً یکی از مشکالت عمده سیاست در کشور ما 

همنی است.
 امروز ، اغلب فعاالن سیاسی کشور ، در تعامل با 
رقبای سیاسی شان ، نه تنها کوچک ترین نرمش و 
مماشاتی از خود نشان نمی دهند ، بلکه به بدترین 
روش های ضداخالقی ، سعی در حذف و مرگ 

رقیب می کنند.
آنها نه تنها از کوچک ترین نقطه ضعف رقیب ، در 
نمی گذرند ، بلکه به دنبال تولید ضعف و پرونده 
سازی برای یکدیگر هم هستند و در این میان ،عمدتًا 
هر که دست باالتر را داشته و از قدرت بیشرتی بهره 
مند باشد ، بی پرواتر هم عمل می کند؛گو این که 
در جامعه ایرانی ، هیچ گاه چیزی به نام مروت و 
جوانمردی وجود نداشته است و گو این که چیزی به 

نام پروا و پرهیزکاری ، متعلق به افسانه هاست!
و  دانست  را  حریف  ضعف  نقطه   ، تختی  اگر 
جوانمردانه از آن بهره نجست ، اینان ، حتی اگر نقطه 
ضعفی هم نیابند ، درست می کنند: از برچسب های 
اخالقی تا اتهامات مایل و ارتباط با بیگانه و هزار 

انگ دیگر.
اگر تختی ، با حریف ، رو در رو بود و هر دو ، در 
منازعه با یکدیگر برابر بودند و می توانستند حمله و 
دفاع کنند ، اینک در مجمع سیاستمداران ایرانی ، 
ناجوانمردی به حدی رسیده است که برای قربانی ، 

حتی حق دفاع نیز قائل نیستند.
همنی افراد ، اگر در خیابان ببینند که چند نفر ، فردی 
به جانش  با مشت و لگد  و  انداخته  به کنجی  را 

افتاده اند ، کار مهاجمان را در "ضعیف گری آوردن" 
و "ضعیف کشی" تقبیح می کنند ؛ حتی یک بار که 
تیم ملی فوتبال ایران با تیم فلسطنی مسابقه داد و 6-0 
برد ، همنی ها انتقاد کردند که چرا با تیم فلسطنی که 

ضعیف بود چننی کردید؟!
اگر افشای تخلفات و کژی های طرف های سیاسی 
حتی  و  بدانیم  متعارف  امری  را  عمومی  امور  در 
گاه ، آن را مهم و واجب ، اما ورود به حوزه های 
خصوصی افراد و خانواده ها و بدتر از آن ، ساخنت 
داستان های جعلی درباره "رقبای سیاسی" و حتی 
"دشمنان" ، با نیت مخدوش کردن چهره آنها ، هرگز 
نمی تواند با اصول جوانمردی و آموزه های اولیه 

دینی مطابقت کند.
حضرت علی علیه السالم ، هیچگاه در مذمت معاویه 
، پا را فراتر از معرفی چهره واقعی او نگذاشت و 
هرگز به کسی چون معاویه ، اتهامی نبست که خارج 
از واقعیت باشد ، اما در مقابل ، معاویه ، هر انچه 
از زشتی و بدی بود ، بر علی علیه السالم بست و 
علیه او رواج داد به طوری که وقتی حضرت در حال 
نماز و در مسجد کوفه به شهید شد و خربش به مردم 
شام رسید ، شنوندگان خرب با شگفتی از یکدیگر می 
پرسیدند که مگر علی مسجد می رفت و نماز می 

خواند؟!
مشکل مهم سیاست امروز ایران این است که تختی 
ها ، بر تخت های سیاست و رسانه ننشسته اند . هم 
از این روست که به راحتی آب خوردن ، می توانند 
برای این و آن خربسازی کنند و به این هم نیندیشند که 
وقتی در روز جزا ، از آنها خواسته شود که اتهاماتی 
که به این و آن می زدند را ثابت کنند ، چه خواهند 

گفت؟ )البته اگر به رستاخیز ، باور داشته باشند!(.
 ، این رویکردهای خود  برای  اینجاست که  جالب 
توجیهاتی از قبیل حفظ نظام و انقالب و اسالم هم 
می آورند و حال آن که اواًل این کارهایشان ، عنی 
تیشه به ریشه نظام و انقالب و اسالم زدن است و 
ثانیاً اگر با چننی توجیهی می شد هر کاری کرد ، پس 
چرا علی علیه السالم برای حفظ نظام اسالمی اش ، 

از این کارهای ناجوانمردانه نکرد؟!
فقدان انصاف و جوانمردی ، آفت مهلک مزرعه 

سیاست امروز ایران است؛ همنی!

تــخـتی
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سال پیش وقتی به مجمع ساالنه شركت بنی المللی 
بنوشتم كه  رفتم  عام  سهامی  پارس  محصوالت 
تهران  پنجاه كیلومرتی  در  آستانه رضوی  مسافران 
در شهرك صنعتی جنت اباد چشمشان به مجموعه 
ای می خورد كه بقول یك سهامدار به پرتوشیمی 
می ماند و امسال كه با حال ناخوش تنی كه تب 
دیدار  من گرفته ویل شوق  از  توان  اش  درجه  دو 
عملكرد جوانی از غبار می تواند ها مرا ان توان 
داد كه بروم و اینجا تاالر شیك و ساده مجموعه ای 
است كه بقول شاهدین عینی پنج سال پیش اینجا 
یك قطعه زمنی بی اب و علف بود . حال چرخ 
صنعتی در این وادی می گردد كه آسیای صغری، عراق 
، افغانستان و كشورهای حوزه خلیج فارس در صف 
خرید محصول آن به صف نشسته اند گفتیم جوانی 
از تبار می تواند ها بچه بسیجی كه در كوره سازندگی 
آبدیده شده و ادب حرمت كاریش جمعه به مكتب 
آورد. گزارش ده صفحه ای نشان از محتوای كاری 
می داد كه جمعی دست در دست هم دادند كاری 
به مهربانی بر توسعه كشوری به پا خواسته با فعل 
خواسنت.از قطره قطره آب برون شده از عمق دو صد 
مرت به بلند باالی صنعت در برجی 50 مرت باالتر از 
زمنی برخواسته و چرخه تولید را به گردش درآورده 
است. كه همگان بدان شاهد و معرفند. اینجا كارخانه 
محصوالت پارس است اینجاست كه صدها كارگر 
و مهندس و كاردان در تالش اند و محوریت این 
تالش با مهندس مهربان و مهندس قاسملو می باشد.

به راستی كه سهام دار عمده آن برخواسته از دامان 
پر مهر مادری مسلمان و خانواده ای متعهد و متدین 
رشد یافته، یارانی كه ارزش انقالب را به خوبی یافته 

و بعمل رسانده اند.
مهندس  جناب  ریاست  با  شركت  ساالنه  مجمع 
مهربان و دو ناظر جنابان استاد منتظری و كریمیانی 
89درصد  حضور  در  الوانكار  مهندس  دبریی  و 
سهامدار برگزار شد. مجمع با تصویب صورتهای 
مایل و تقسیم سود 165 ریال و تقدیر و تشكر از 
عملكرد ساالنه و مدیریت با طننی صلوات بكار خود 

پایان داد.

پیام هیات مدیره
شرکت بنی المللی محصوالت پارس در سال مایل 
 EPS گذشته موفق شد به لحاظ سودآوری و کسب
به عدد 291 ریال به ازای هر سهم برسد. این عدد به 
میزان 5 درصد باالتر از عدد پیش بینی شده ی 278 

ریال به ازای هر سهم بوده است.
التاسیس 195000 هزار  به بركت كارخانه ی جدید 
اباد،  جنت  شهرك صنعتی  در  واقع   2 پارس  تنی 
شركت با سابقه ای نزدیك به نیم قرن، موفق به كسب 
ركوردهای جدید به لحاظ تولید و فروش اعم از 
داخلی و صادراتی شد. به نحوی كه شاهد رشد 105 
درصدی كل فروش پودر لباسشویی و افزایش 375 
به كشورهای  لباسشویی  پودر  صادرات  درصدی 
همسایه بوده ایم. در حوزه ی فروش مایع ظرفشویی 
و سولفونیك اسید به ترتیب 37 و 10 درصد افزایش 
بدست آمده است. این مهم به مدد تالش بی وقفه 
ی كاركنان و برخورداری از آخرین فن آوری های 

روز دنیا در تولید پودر بوده است.
نقدینگی،  رغم كمبود  علی  مایل گذشته  سال  در 
افزایش بی سابقه ی قیمت ارز ، گروه بندی كاالها 
و قطع تخصیص ارز مرجع، سخت تر شدن عملیات 
ناپدیدشدن  خارجی،  خریدهای  و  پول  انتقال 
و  نقدی  درصدی   10 اعتبارات  ناگهانی گشایش 
ریفاینانس و جایگزینی گشایش های 130 درصدی 
نقدی و پیش پرداخت، رشد 2 تا 3 برابری قیمت 
مواد اولیه ی داخلی، سخت گریی شدید بانك ها 
تبدیل   ، اعتباری  جدید  حدود  تخصیص  عدم  و 
خریدهای مدت دار و اعتباری به نقدی و حتی پیش 
پرداخت، عدم همراهی بموقع سازمان های مسئول 
صدور مجوز افزایش قیمت مصرف كننده ، اما موفق 
شده ایم به لحاظ كمیت فروش 79 درصد و به لحاظ 

ارزش ریایل 81 درصد افزایش را ایجاد نماییم.
ادامه  به  نسبت  است كه  نظر  در  آینده  سال  در 
معرفی   ، محصوالت  ارزشی  و  افزایش كمی  ی 
بسته  به  بخشیدن  تنوع  ویژه،  و  جدید  برندهای 

فروش  و گسرتش  صادراتی  و  داخلی  های  بندی 
محصوالت اقدام نماییم. 

ریسک های عمده: 
تشدید بیشرت تحریم ها در عرصه ی بنی المللی

و  قواننی  بینی  پیش  غریقابل  و  مداوم  تغیریات 
بخشنامه ها

مشكل تر شدن انتقال ارز و واردات مواد اولیه
تغیریات مجدد در نرخ ارز و مواد اولیه ی داخلی

سیاست تثبیت قیمت محصوالت شوینده همزمان با 
شروع فاز دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها و باال 
رفنت قیمت تمام شده ی نهاده های حامل انرژی 

نظری گاز، گازوئیل، برق، بنزین و ...
تاریخچه   

شرکت  نام  با   1342 تریماه   31 تاریخ  در  شرکت 
سهامی پراکرت اند گمبل ایران و تحت شماره 8791 
در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ایران به ثبت 
رسیده است. در تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1347 » 
نام شرکت به شرکت سهامی بنی المللی محصوالت 
پارس« و در تاریخ 12 اسفندماه 1351 انواع آن از 
سهامی به سهامی خاص و در تاریخ 4 بهمن ماه 
1355 به سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1370 در 

بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. 
به موجب مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1390/3/28 صاحبان سهام اساسنامه جدید شرکت 
مشتمل بر 56 ماده و 11 تبصره جایگزین اساسنامه 
قبلی گردیده است . فعالیت عمده شرکت طبق ماده 
2 اساسنامه عبارتست از تولید و ساخت و خرید و 
فروش اجناس و معامالت مربوط به اجناس مورد 
جمله  از  و  صنعتی  خانگی،  شخصی،  استفاده 
محصوالت پاک کننده و شستشو دهنده مانند مواد 
پاک کننده مصنوعی و صابون توالت و محصوالت 
بهداشتی مخصوص توالت، مواد غذایی و همچننی 
سایر  و  صنعتی  بازرگانی  و  مایل  عملیات  انجام 
عملیاتی که بطور مستقیم و یا غری مستقیم مربوط 
به موضوعات باال می باشد. توضیح اینکه فعالیت 

مردانی كاردان  و  صنعتی سرفراز 
در صنعت محصوالت پارس
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سمت نماینده       اعضاء هیات مدیره  
رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سپهر )با مسئولیت محدود(   علریضا مهربان  

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شركت پخش بنی المللی محصوالت پارس   نیكپوی قاسملو  
عضو هیات مدیره شرکت بوژان )با مسئولیت محدود(   علی صادقی ضمری        
عضو هیات مدیره شرکت پخش پارس کندر )سهامی خاص(   سید مصطفی الوانكار  
عضو هیات مدیره شركت كندر )سهامی خاص(    فیض اله محمدخانی  

شرکت در سال مایل منتهی به 1391/6/31 تولید پودر 
لباسشویی) دستی و ماشینی( و مایع ظرفشویی و 

اسید سولفونیک و سدیم سیلیكات بوده است.
سرمایه و ترکیب سهامداران 

ریال   75000 مبلغ  تاسیس  بدو  در  شرکت  سرمایه 
)شامل تعداد 75 سهم ده هزار ریایل( بوده که طی 
چند مرحله به مبلغ 100/000 میلیون ریال )شامل تعداد 

100 میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال 
( در پایان سال مایل منتهی به 1391/6/31 افزایش 

یافته است
برنامه های آینده شركت

تنوع تولیدات به لحاظ نام های تجاری، نوع بسته 
بندی و كیفیت محصوالت در بازارهای داخلی و 

صادراتی

افزایش حجم فروش داخلی و صادرات در مقایسه 
با سال مایل گذشته

معرفی نام های تجاری جدید در سال اینده
تنوع  گسرتش  سلولزی  محصوالت  حوزه  در 

محصوالت و افزایش كمیت فروش
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پیام هیات مدیره
سیمان  شركت  عمومی  مجمع  محرتم  اعضاء 

هرمزگان:
گزارش حاضر كه حاصل تالش و فعالیت مدیران و 
كارگران شركت در سال تولید ملی، حمایت از كار 

و سرمایه ایرانی می باشد تقدیم حضور می گردد. 
تقاضا  سهام  صاحبان  محرتم  عمومی  مجمع  از 
با رهنمودهای خود، هیات مدیره را در  می شود 
انجام وظایف محوله همچون گذشته یاری نمایند 
و امیدوارم كه مورد توجه و عنایت مجمع عمومی 

عادی ساالنه صاحبان سهام قرار گرید.
رجاء واثق دارد با توكل بر ذات اقدس باری تعایل 
)جل جالله( و توسل به ائمه اطهار )علیهم السالم( 
در پناه توجهات حضرت ویل عصر )عج( با پیمودن 
مسری مورد نظر مقام عظمای والیت در سال جاری 
و سال آینده به برنامه های از پیش تعینی شده دست 
پیدا كرده و با پیاده سازی شعار صداقت در گفتار، 
توسط  در كار  صالحیت  و  رفتار  در  صمیمیت 
كارگران این شركت گامهای موثری در جهت ارتقاء 

منافع ملی این مرز و بوم برداریم ان شاءالله.
انجام  بر  عالوه  جاری  سال  در  شركت  رسالت 
و  مند  نظام  علمی،  توجه  خود،  معمول  وظایف 
و  شد  معطوف  شئونات شركت  تمامی  به  فراگری 
در این راستا با انجام بررسی های جامع، دقیق و 
عالمانه در جهت پیگریی اهداف راهربدی شركت 
نسبت به اصالح در برنامه های راهربدی خود قدم 

برداشته است.
تدبری و اسرتاتژی هیات مدیره، رصد دقیق، مستمر 
و نظام مند كلیه شئونات شركت از جمله حوزه منابع 
انسانی است. از این منظر، منابع انسانی مهمرتین 
سرمایه شركت تلقی شده و رویكرد ارتقاء توانمندی 
نریوی انسانی شركت از طریق اصالحات ساختاری، 
ارتقاء توان ارزش آفرین نریوها، اقدامات رفاهی ، 
انگیزشی و نهایتا افزایش بهره وری با هدف افزایش 
منافع كلیه ذینفعان بویژه سهامداران محرتم در دستور 

كار قرار گرفته است.
در سال جاری بدلیل افزایش بی رویه قیمتها و كاهش 
مقدار فروش سیمان بدلیل افت كشش بازار سیمان 
در مناطق جنوب كشور، كلیه شركتهای سیمانی از 
جمله این شركت با كاهش حاشیه سود مواجه شدند 
كه براساس سیاست گذاریهای انجام شده در هیات 

توسط  آنها  مناسب  اجرای  ریزی  برنامه  و  مدیره 
مجریان، سرمایه گذاریهای جانبی صورت گرفته و 
همچننی افزایش 22 درصدی نرخ فروش سیمان در 
دو ماهه پایانی سال مایل مورد گزارش جربان گردیده 

است.
علریغم افزایش هزینه های تولید در سال جاری این 
قبال  ایفاء مسئولیت اجتماعی خود در  از  شركت 
محیط زیست و جوامع محلی غافل نبوده، همچننی 
توجه به این مناطق واشتغالزایی را در رئوس برنامه 
های خود در نظر گرفته ، ارتقاء تعامل منطقی با ذی 
نفعان بخصوص سازمانهای مرتبط را نیز مورد توجه 

قرار داده است.
آنچه مهم است این است كه فعالیت شبانه روزی 
مجاهدان عرصه تولید در شركت سیمان هرمزگان 
نوید بخش آینده ای درخشان برای توسعه پایدار 
منطقه و سودی مناسب برای سهامداران محرتم می 

باشد.
  تاریخچه فعالیت شركت

    شركت سیمان هرمزگان )سهامی عام( به صورت 
شركت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 
ثبت  اداره  در   1361 ماه  دی   27 مورخ   46412
شركت ها و مالكیت صنعتی تهران به ثبت رسیده 
براساس مصوبه  است. شخصیت حقوقی شركت 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1378/4/26  از 
»سهامی خاص« به »سهامی عام« تبدیل و مركز 
اصلی شركت در تاریخ 16 تری ماه 1379 از تهران 
به بندرعباس انتقال یافت. به موجب مصوبه مورخ 
العاده صاحبان  1384/03/30 مجمع عمومی فوق 
سهام، سال مایل شركت از اول آذرماه هر سال آغاز و 

در آخر آبان ماه سال بعد به پایان می رسد.
    ضمنا طبق مصوبه مجمع مذكور محل اصلی 
شركت مجددا از بندرعباس به تهران انتقال یافت. 
در حال حاضر محل قانونی شركت در تهران، میدان 
مادر، خیابان بهروز، باالتر از میدان مینا پالك 37 

می باشد.
    فعالیت اصلی شركت

    موضوع فعالیت شركت طبق ماده 3 اساسنامه 
عبارت است از ایجاد و تاسیس كارخانجات تولید 
همچننی  و  آن  به  وابسته  جنبی  صنایع  و  سیمان 
معادن  از كلیه  برداری  بهره  و  استخراج  اكتشاف، 
موردنیاز این صنعت. به موجب پروانه بهره برداری 

شماره 10011 مورخ 4 آذرماه 1381 كه توسط سازمان 
صنایع و معادن استان هرمزگان صادر شده، ظرفیت 
تولید سالیانه معادل 1800000تن انواع سیمان در سه 

شیفت كاری می باشد.
بر مبنای اطالعات دریافتی از شرکت شرکت سیمان 
هرمزگان این شرکت  برای سال مایل منتهی به 30 
آبان 90 مبلغ 1835 ریال سود به ازاء هر سهم پیش 
بینی کرده که این مبلغ در مدت مشابه سال گذشته 

معادل 2117 ریال بود.
شرکت  وضعیت  اندازهای  چشم  و  ها  برنامه 

برای سال مایل آتی :
1- تالش جهت دستیابی کامل به بودجه مصوب

افزایش ظرفیت  2- برنامه ریزی و مطالعه برا ی 
تولید كارخانه

های  درفعالیت  منابع  بهینه  سرمایه گذاری   -3
سودآور

4- حضور موثر و افزایش سهم شرکت در بازار های 
خارجی

5- اجرای طرحهای بهینه سازی مصارف انرژی
6- اجرا و تکمیل طرحهای توسعه و افزایش ظرفیت 
تولید سیمان ) نظری نصب آسیاب سیمان چهارم و 
 UPGRADING نصب پکرسوم و اجرای طرح

خطوط تولید با صرف کمرتین هزینه (
   

    

مهندس عالی با سیمان هرمزگان ،هم به 
تهران، با دست پر آمد

مجمع ساالنه سیمان هرمزگان در حضور 92/36 
بهزادی  دكرت  جناب  ریاست  به  دار  سهام  درصد 
و دو ناظر جنابان محصص و معدنچی با دبریی 
مهندس عایل مدیرعامل فرهیخته و توانمند شركت 

برگزار شد
تقسیم سود  و  با تصویب صورتهای مایل  مجمع 
شركت  تالشگران  زحمات  از  تشكر  و  تقدیر  و 
بخصوص مدیر ارشد مایل كه صورتهای شفاف به 
مجمع آورده بود بكار خود پایان داد. آنچه در این 
مجمع چشم نواز بود حضور بزرگان صنعت سیمان 
و مدیران ارشد مایل می بود كه هر یك در كارنامه 
كاریشان بخصوص در دو دهه اخری خدمات ارزنده 
در  توان  را می  آن  بهرتین گواه  و  بسته  ای نقش 

تصویر بر صفحه نشسته مالحظه كرد.
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حقوق پرسنل را فدای اجرای طرح های مختلف 
نمی كنیم 

دكرت محمد حسنی پورزندی ، معاون مایل و اداری 
شهرداری تهران گفت: با وجود همه محدودیت 
های مایل و ضرورت تامنی منابع مورد نیاز توسعه 
فدای  را  پرسنل  و حقوق  مزایا  هیچ گاه  شهر، 

اجرای طرح های مختلف نكرده ایم.
مسكن كاركنان  تعاونی  افتتاح  مراسم  در  وی 
اعالم  با  تهران،  شهرداری  سازمانبازنشستگی 
اینكه اخذ رتبه برتر سالمت اداری در شهرداری 
تهران در میان دیگر دستگاه های اجرایی كشور 
رهاورد توجه به معیشت كاركنان است، افزود: 
توجه به معیشت كاركنان از توصیه های شهردار 

است.
رفاه  بخش  در  تحوالتی كه  یادآوری  با  وی 
كاركنان شهرداری تهران طی دوره مدیریت اخری 
شهرداری تهران به وجود آمده است گفت : در 
رفاهی كاركنان در حوزه  آمار سرانه  به  نگاهی 
در  توان گفت كه  می  واقع  به  مدیریت شهری 
حوزه نگهداشت منابع انسانی و رفاهی شهرداری 
تهران انقالب بزرگی صورت گرفته ، به طوری كه 
در امر سرانه وام كاركنان با رشد چند ده برابری 
مواجه بوده و در بحث مسكن نیز اقدامات بسیار 
خوبی برای مسكن كاركنان صورت پذیرفته است 

كه پیش از این بدیلی نداشته است.
افزایش  تهران  شهرداری  اداری  و  مایل  معاون 

دیگر  یكی  را  شهری  خدمات  حقوق كاركنان 
و  دانست  تهران  شهرداری  رفاهی  اقدامات  از 
توضیح داد: مشكل بیكاری در كشور باعث شده 
افراد تحصیلكرده زیادی متقاضی فعالیت حتی 
داشته حقوق  نیز  را  در بخش خدمات شهری 
كارگران خدمات شهری را نیز با صد درصد رشد 
به میزانی برساند كه بتواند حداقل های زندگی 
خود را تامنی و اداره كنند. زیرا معتقدیم اگر زندگی 
كارگران مجموعه خدمات شهری تامنی نباشد و 
نتواند مشكالت معیشتی خود را مرتفع سازند، 
نمی توانیم انتظار داشته باشیم كه شهری تمیز و در 
شان شهروندان تهرانی داشته باشیم. پورزندی با 
اشاره به طرح های اجرایی متعدد موجود در شهر 
تهران گفت: در حال حاضر 13 طرح عكرانی با 
شاخص  طرح های ملی در تهران در حال انجام 
است كه مدیریت شهری باید به رغم محدودیتها 
و مشكالت موجود، منابع مورد نیاز این طرح ها 
را بدون فوت وقت تهیه و به پروژه ها تزریق كند. 
وی خاطر نشان كرد: با وجود همه محدودیت 
نیاز  مورد  منابع  تامنی  ضرورت  و  مایل  های 
را  پرسنل  و حقوق  مزایا  توسعه شهر، هیچگاه 
فدای اجرای طرح های مختلف نكرده ایم، بلكه 
با اولویت بندی ضروریات شهر، هم به حقوق 
پرسنل ، هم به نگهداشت شهر و هم به توسعه 

شهر به موازات هم پرداخته و می پردازیم.  

13 طرح عمرانی در تهران را با شاخص ملی 
اجرا می كنیم

دكرت حسنی محمد پورزندی  ، مدیر آینده ساز
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مدیرعامل بانک سپه اعالم کرد
عرضه 10 میلیارد دالر اوراق سلف نفتی/ سود نهایی بر اساس سودآوری طرح

مدیرعامل بانک سپه از عرضه قریب الوقوع 10 میلیارد دالر اوراق سلف نفتی خرب داد و گفت: 
سود این اوراق بر اساس سود نهایی پروژه پرداخت می شود.

رامنی پاشایی فام در نشستی خربی اظهار داشت: بانک سپه قراردادهای بزرگی با بخش های 
مختلف منعقد کرده که بیشرت در حوزه نفتی و انرژی بوده است.

وی افزود: دو قرارداد بزرگ برای ایجاد و استخراج نفت در حوزه دارخوین بود که این پروژه به 
خوبی در حال اجراست و زودتر از زمان بندی به پایان خواهد رسید.

به گفته وی، با بهره برداری از این پروژه، ذخریه سازی نفت چندین برابر افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل بانک سپه با اشاره به انتشار اوراق سلف نفتی گفت: این اوراق که به زودی منتشر 
خواهد شد بهرتین نوع سرمایه گذاری برای عموم مردم است زیرا سود آن براساس سود نهایی 

پروژه پرداخت می شود.

اخبار بانک ها
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران خرب داد

راه اندازی شعب سیار بانک قرض الحسنه مهر در دهه فجر
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با اشاره به افزایش 58 درصدی منابع این بانک طی 10 ماهه 
سال جاری گفت: این شعب سیار برای برخی مناطق کشور تهیه شده که در ایام دهه فجر رونمایی 

خواهد شد

راه اندازی شعب سیار بانک قرض الحسنه مهر در دهه فجر
غالمرضا مصطفی پور در نشست خربی با اشاره به عملکرد بانک قرض الحسنه مهر ایران، اظهار 
داشت: نوع فعالیت بانک به گونه ای است که یک ریال سود تسهیالت و یک ریال سود سرپده 
پرداخت و دریافت نمی کنند و تنها با استفاده از کارمزد 4 درصد هزینه های خود را پوشش می دهد.

به گفته وی، هزینه های بانک بیش از درآمد از ناحیه کارمزد بوده و کارمزدها جوابگوی نیازهای بانک 
نیست.

رئیس سازمان بورس در پاسخ به فارس:
بازنشستگی بهمنی بر شاخص بورس اثر 

ندارد/ وزیر شدنم شایعه است

رئیس سازمان بورس ضمن تکذیب اثر اعالم 
بازنشستگی رئیس کل بانک مرکزی بر روند 
منفی شاخص بورس، شایعه وزیر شدنش در 

وزارت اقتصاد را تکذیب کرد.
امروز  برگزاری نشست مطبوعاتی  در جریان 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار که در محل 
وزارت اقتصاد برگزار شد، علی صالح آبادی 
ضمن ارائه گزارشی از عملکرد فعالیت یک 
سال اخری سازمان و ارائه آمارهایی در مورد 
متغیری های اصلی معامالت و اقدامات انجام 
شده و همچننی برنامه های مدنظر تا پایان سال 
به سؤاالت مختلف خربنگاران مختلف پاسخ 

داد.
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مدیرعامل بانک توسعه صادرات اعالم کرد
انتقال مطلوب پول با وجود شرایط تحریم/ 

تأیید صحت عملکرد ارزی بانک 
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به 
تحریم،  شرایط  در  بانکی  مشکالت  برخی 
با  پول  انتقال  و  نقل  این،  وجود  با  گفت: 
مانده  و  می شود  انجام  مختلفی  روش های 
تسهیالت پرداختی در 9 ماهه امسال 46 هزار 

میلیارد ریال بوده است.
بهمن وکیلی در نشست خربی امروز، با اشاره 
اخری،  سال  یک  در  بانک  این  اقدامات  به 
اظهار داشت: مشکالت تحریم موجب شده 
تا تغیریات زیادی در اقدامات بانکی اعمال 
کنیم به همنی دلیل امکان استفاده از روش های 

کالسیک بانکی وجود ندارد.
برابر  در  وضعیتی که  چننی  در  افزود:  وی 
از  دور  به  موظفیم  داریم،  قرار  تحریم ها 
فضاسازی سیاسی، فعالیت های خود را انجام 
دهیم تا کمرتین تبعات برای کشور وجود داشته 

باشد.

مدیرعامل بانک ملی خرب داد
ارائه مستندات 1.6 میلیون عملیات ارزی/ 

بدهی به بانک مرکزی نداریم
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به ارائه مستندات 
زمینه  این  در  به  ارزی  عملیات  میلیون   1.6
تخلفی نداشته ایم و امیدواریم بانک مرکزی با 
بررسی این اسناد، مبالغ برداشتی را به حساب 

ما بازگرداند.
فرشاد حیدری در نشست خربی صبح امروز با 
اشاره به افزایش 30 درصدی حجم سرپده های 
اظهار  جاری،  سال  ماهه   10 در  بانک  این 
داشت: این میزان رشد بیشرت از رشد نقدینگی 

بوده است.
وی افزود: میزان تسهیالت اعطایی این بانک 
در 10 ماهه امسال 683 هزار میلیارد ریال بوده 
که بخش عمده آن برای بخش های تولیدی، 

مسکن روستایی و خوداشتغایل بوده است.
مدیرعامل بانک ملی تصریح کرد: بانک ملی 
 447 خودپرداز،   391 و  هزار   6 با  هم ا کنون 
هزار دستگاه پوز و 30 میلیون و 400 هزار کارت 
قرار  الکرتونیک  بانکدرای  صدر  در  بانکی 
گرفته است؛ پروژه های مهمی مانند شهاب ملی 
در دست اقدام بوده که این اقدام در راستای 
الکرتونیکی شدن خدمات بانکی به مشرتیان 
صورت گرفته است که شعب آن در دهه فجر به 

بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن اعالم کرد
2.5 میلیارد دالر برای 290 طرح صنعتی/

سرمایه  دالر  15میلیارد  افزایش  به  امید 
بانک ها

مدیرعامل بانک صنعت و معدن با اشاره سهم 
و  سیمانی  طرح های  از  بانک  درصدی   33
58 درصدی کاشی و شیشه، گفت: 2 میلیارد 
یورو در بخش پرتوشیمی، 980 میلیارد تومان 
در بخش نریوگاه و از جمله اقدامات بانک 

بوده است.
قربان دانیایل امروز در نشست خربی، با اشاره 
به فعالیت بانک صنعت و معدن به عنوان تنها 
و  صنعت  بخش  در  فعال  تخصصی  بانک 
معدن، اظهارداشت: این بانک با سرمایه 27 
لحاظ شاخص سرمایه  از  ریال،  میلیارد  هزار 

دومنی بانک کشور است.
وی افزود: 15 درصد کل تسهیالت پرداختی 
بانک  این  توسط  معدن  و  بخش صنعت  به 
تخصصی بوده است و مجموع کل سرپده های 
بانک به 24 هزار میلیارد ریال می رسد که در 

یک سال اخری 90 درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به 
فارس:

دارایی  تومان  میلیارد  112هزار  واگذاری 
دولت/ دارایی های واگذارنشده بیش از این 

است
رئیس سازمان خصوصی سازی با اعالم آخرین 
گفت:  عدالت  سهام  و  واگذاری   عملکرد 
از  بیشرت  بسیار  دولت  باقی مانده  دارایی های 
112هزار میلیارد تومان دارایی فروخته شده است 

و فعاًل نمی توان رقمی را اعالم کرد.
برگزاری  جریان  در  احمدوند  محمدرحیم 
نشست مطبوعاتی که امروز در وزارت اقتصاد 
برگزار شد،آخرین وضعیت واگذاری ها و سهام 
موانع  برخی  و  اولویت ها  همراه  به  عدالت 
موجود در واگذاری بنگاه های دولتی را اعالم 
از  تومان  میلیارد  هزار   112 فروش  از  و  کرد 
دارایی های دولت و باقی  ماندن حجم بسیار 

بیشرتی از 112 هزار میلیارد تومان خرب داد.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی خرب داد
الکرتونیکی/  مزایده  سامانه  راه اندازی 
طالی  تومان  1.6میلیارد  تکلیف  تعینی 

قاچاق
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به 
راه اندازی سامانه مزایده الکرتونیکی »سما« 
تا پایان سال گفت: یک میلیارد و 600 میلیون 
تومان طالی قاچاق در 10 ماهه امسال تعینی 

تکلیف شده است.
امروز در   اردشری محمدی در نشست خربی 
مورد وظیفه اصلی سازمان جمع آوری و فروش 
تکلیف  تعینی  داشت:  اظهار  تملیکی  اموال 
اموال منقول و غریمنقول که به اشکال مختلف 
اصلی  وظیفه  می آید،  در  دولت  تملک  به 

سازمان است.
وی ادامه داد: اموال منقویل که به  عنوان کاالی 
مرتوکه هستند اغلب اموایل هستند که به دلیل 
عدم ترخیص از سوی صاحب آنها در گمرک 
مطروحه و برای تعینی تکلیف به این سازمان 

ارجاع می شود.
قاچاقی  دوم کاالهای  دسته  محمدی گفت: 
صورت  در  و  شده  تحویل گمرک  است که 
قطعیت قاچاق بودن آنها به این سازمان اعالم 

می شود.

دهنده  ارايه  اقتصادنوين  بانك  اينرتنت 
خدمات متنوع بانکي

مشرتيان بانک اقتصادنوين مي توانند با استفاده 
از “اينرتنت بانك” اقتصادنوين، در تمام ساعات 
شبانه روز و بدون نياز به مراجعه حضوري به 
استفاده  بانک  اين  متنوع  از خدمات  شعب 

نمايند.
از  استفاده  با  مي توانند  بانک  اين  مشرتيان 
اينرتنت بانک اقتصادنوين اطالعات مربوط 
لحظه اي  صورت  به  را  خود  حساب هاي  به 
از طريق  اينکه  در اختيار داشته باشند ضمن 
مديريت حساب  و  امکان کنرتل  اين خدمت 

مشرتيان امکان پذير است.
کاربران اينرتنت بانک اقتصادنوين با استفاده 
از اين سيستم به خدمات متنوع بانکي از جمله 
صورت حساب  حساب ،  موجودي  دريافت 
عملكرد حساب ها، انتقال وجه از حساب خود 
به حساب ديگر در بانك اقتصادنوين، انتقال 
در  ديگري  حساب  به  خود  حساب  از  وجه 
افتتاح  پايا،  و  از طريق ساتنا  بانکي  شبکه ي 
تهيه   ،)... و  بلندمدت  )کوتاه مدت،  سرپده 
گزارش و مشاهده تسهيالت، مديريت چک، 
در  مشخص  مبلغ  پرداخت  مستمر  دستور 
بانك  اقساط  پرداخت  و  معنی  سررسيدهاي 
اقتصادنوين از جمله خدمات بانکي است که 
از طريق اينرتنت بانک اقتصادنوين به مشرتيان 

ارايه مي شود.
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گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی 
هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شركت بهنوش ایران )سهامی عام(

اصالحیه   161 ماده   2 تبصره  مفاد  اجرای  در 
قانون تجارت مصوب سال 1347

مدیره  هیات  مورخ 1389/3/29  توجیهی  گزارش 
درخصوص  عام(  )سهامی  ایران  بهنوش  شركت 
افزایش سرمایه آن شركت از مبلغ 82/304 میلیون 
ریال به مبلغ 164/608 میلیون ریال )معادل صد در 
صد سرمایه ( مشتمل به صورت سود و زیان سالهای 
آتی و سایر اطالعات مایل فرضی ، طبق استاندارد 
مورد  آتی  مایل  اطالعات  به  رسیدگی  حسابرسی 
مسئولیت  است.  قرار گرفته  سازمان  این  رسیدگی 
گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن 

با هیات مدیره شركت است.
گزارش مزبور در اجرای تبصره 2 ماده 161 اصالحیه 
توسط  شده  تعینی  تكلیف  طبق  و  تجارت  قانون 
 1388/4/17 مورخ  ساالنه  عادی  عمومی  مجمع 
افزایش سرمایه  توجیه  با هدف  و  صاحبان سهام 
شركت از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی 
سهامداران به مبلغ 82/304 میلیون ریال و به منظور 
جربان مخارج سرمایه ای انجام شده طی سالهای 
اخری از محل منابع داخلی و تسهیالت مایل دریافتی، 
اصالح ساختار و نسبت های مایل با در نظر گرفنت 
نسبت سرمایه فعلی به مجموع داراییها بمیزان 6/5 
درصد و كاهش هزینه های تامنی مایل و با برآورد 
دوران بازگشت سرمایه حدودا 4 ساله )ارزش فعلی 

جریانات نقدی آتی با نرخ تنزیل 15 درصد ( تهیه 
شده است. این گزارش توجیهی براساس مفروضاتی 
مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و 
اقدامات مدیریت تهیه شده است كه انتظار نمی رود 
لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده كنندگان 
توجه داده می شود كه این گزارش توجیهی ممكن 
است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال 

مناسب نباشد.
براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با 
فرض تحقق كاهش هزینه های تامنی مایل، افزایش 
نقدی  جریانات  افزایش  نتیجتا  و  فروش  و  تولید 
ورودی و سودآوری آتی پیش بینی شده در گزارش 
مذكور، این سازمان به مواردی برخورد نكرده است 
كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول 
برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی كند. به عالوه 
شده  یاد  توجیهی  سازمان، گزارش  این  نظر  به   ،
براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق 

استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات 
ذهنی توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج واقعی 
احتماال متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا 
رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد 
انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند 

با اهمیت باشد.   
اطالعیه صدور مجوز افزایش سرمایه

جمهوری  بهادار  اوراق  بازار  قانون  اجرای  در 
(، تقاضای  آذرماه 1384  ایران )مصوب  اسالمی 
افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شركت بهنوش 

ایران )سهامی عام(، در این سازمان مورد بررسی 
قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی 
با قواننی و مقررات مربوط در  از مغایرت  حاكی 
انتشار سهام مالحظه نگردیده و افزایش سرمایه با 
مشخصات زیر و با رعایت قواننی و مقررات مربوطه، 

از نظر این سازمان بالمانع می باشد.
تعداد سهام قابل انتشار: 000 ر 304 ر 82 سهم

ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 304 ر 82 میلیون ریال

شده  حال  مطالبات  سرمایه:  افزایش  تأمنی  منبع 
سهامداران و آورده نقدی

موضوع افزایش سرمایه: جربان مخارج سرمایه ای 
انجام شده در سا ل های اخری و اصالح ساختار 

مایل
خاطر نشان می سازد، شروع پذیره نویسی حداكثر 
تا شصت روز پس از تاریخ این مجوز امكان پذیر 

خواهد بود .
عدم شروع پذیره نویسی در مهلت مقرر، موجب 
انجام آن مستلزم اخذ  این مجوز گردیده و  ابطال 

مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.
همچننی مطابق مادة 21 قانون بازار اوراق بهادار، 
منظور حصول  به  نزد سازمان،  بهادار  اوراق  ثبت 
مصوبات  و  قانونی  مقررات  رعایت  از  اطمینان 
سازمان و شفافیت اطالعاتی بوده و به منزله تأیید 
مزایا، تضمنی سودآوری و یا توصیه و سفارشی در 
مورد شركت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط 

سازمان نمی باشد.

افزایش سرمایه بهنوش مصوب مجمع گرفت
مهندس بایرامی عیدی خوبی داد

سمت اعضاء هیات مدیره       
رئیس هیات مدیره بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی به نمایندگی آقای رضا نوید برق   

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره آقای كمال الدین بایرامی      
عضو هیات مدیره شركت سرمایه گذاری ملی ایران به نمایندگی آقای محمود احمدپور داریانی  
عضو هیات مدیره شركت مادر تخصصی مایل . سرمایه گذاری سینا به نمایندگی آقای مصطفی شهریاری 
عضو هیات مدیره شركت مادر تخصصی گسرتش صنایع غذایی سینا به نمایندگی آقای كاوس سلیمی 

اگر شركت بهنوش را نمادی از مدیریت موفق و رتبه برتر صنعت بنامیم به درستی 
حق مطلب را بجا آورده ایم. جناب مهندس بایرامی در صنعت نوشابه و بسته 
بندی دكرتینی داشته كه در كل چهارصد و اندی شركت بورسی و فرابورسی 
هیچ یك بدان مقام نرسیده اند در حالیكه ما شاهد شركتهای دیگر نوشابه سازی 
بوده و هستیم و با اینكه برند جهانی می دارند ویل در میدان كار آنچه بدست 
نیاورده مشرتی است والغری . بهنوش با تنوع محصول و توزیع مناسب در بازار 
مصرف و شناخت ذائقه مشرتی و رعایت كامل اصول بهداشتی رتبه برترین را 
بخود اختصاص داده و میدان كار را چنان به برنامه مداری اداره كرده كه دیگران 

جملگی انگشت حریت و تحسنی بر لب گرفته اند. مهندس بایرامی نشان داد 
كه فعل خواسنت را خوب صرف می كنند و برای دست یازی به قله موفقیت تیم 
مدیریت كاری را برگزیده كه بقول حضرت حافظ به مقامی رسیده اند كه مرپس. 
مجمع فوق العاده شركت به ریاست جناب بیگدیل و دبریی مدیرعامل فرهیخته 

شركت مهندس كمال الدین بایرامی در حضور 91 درصد سهامدار برگزار شد.
مجمع با تصویب افزایش سرمایه و تقدیر و تشكر از عملكرد برنامه بندی شركت 

بكار خود پایان داد.
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پیام هیات مدیره 
حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال كه نعمت كار 
و خدمت به صنایع و مردم كشور عزیزمان را به هیات 
مدیره و پرسنل سخت كوش شركت گلوكوزان عطا 

فرمود.
در سال مایل منتهی به 1391/6/31 شركت گلوكوزان 
رغم  به  توانست  و كاركنان خود  مدیران  با تالش 
همه دشواری های ناشی از تحریم های اقتصادی و 
افزایش شدید قیمت ارز و مواد اولیه، گامهای بلندی 

در راستای سیاست های سهامداران محرتم بردارد.
دستیابی  ظرفیت،  افزایش  های  طرح  تكمیل 
و  بهسازی  جدید،  تولید  خط  عملی  ظرفیت  به 
افزایش  فروش،  و  تولید  های  زیرساخت  نوسازی 
و  نشاسته ذرت  بازار  از  و كسب %55  بازار  سهم 
گلوكوز، افزایش 83 درصدی فروش كه 45 درصد 
آن ناشی از افزایش میزان تولید بوده است، افزایش 
25 درصدی بهره وری نریوی انسانی گسرتش تنوع 
و محصوالت تولیدی حاصل گامهای بلندی است 
كه در چهارچوب راهنمایی های سهامداران محرتم 

برداشته شده است.
كلیاتی درباره شركت

شركت گلوكزان به موجب ماده 197 قانون تجارت و 
ماده 6 آئنی نامه همان قانون در تاریخ 1349/3/31 با 
شماره 14012 در اداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی 
تهران به ثبت رسیده است. این شركت با مشاركت 
بانك صنعت و معدن ، شركت سرمایه گذاری پارس 
تقی  محمد  وحاج  معتمدی  عباس  دكرت  آقایان  و 
برخوردار به منظور تولید گلوكوز و نشاسته با ظرفیت 
روزانه 50 تن آسیاب ذرت دانه ای و سرمایه اولیه 70 
میلیون ریال در سال 1349 تاسیس و در سال 1352 

بهره برداری از كارخانه عمال آغاز گردید.
با توجه به تقاضای روزافزون گلوكوز و نشاسته در 
كشور، صاحبان سهام در سالهای 1353 و 1354 با 
كمك فنی و شراكت شركت CPC طرح توسعه 

كارخانه را با ظرفیت روزانه 150 تن آسیاب ذرت 
تهیه و آغاز نمودند. اما با پریوزی انقالب اسالمی، 
تغیری سهامداران، تسخری النه جاسوسی و خروج 
این  اجرایی  عملیات   ،CPC شركت  متخصصنی 
پروژه كه تا قبل از آن حدود 90% پیشرفت داشت، 
متوقف گردید اما در سال 1365 پس از سالها تالش 
پرسنل و مهندسنی شركت، این طرح راه اندازی و 
ظرفیت تولید شركت به حدود 150 تن در روز رسید.

در ابان ماه سال 1376 بنیاد مستضعفان و جانبازان با 
پرداخت بدهی های معوق بانكی و افزایش سرمایه 
از آن محل، عمال اداره شركت را از هیات حمایت 
از صنایع خارج نمود و شركت تحویل سهامداران 
گردید. در سال 1378 نیز شركت در سازمان بورس 

اوراق بهادار پذیرفته شد.
دست  به  شركت  اداره  اختیار گرفنت  در  از  بعد 
زیادی  زیربنایی  و  اساسی  اقدامات  سهامداران، 
در شركت و كارخانه صورت پذیرفته است. تجهیز 
سیلوهای  افزودن   ، تولیدی  امكانات  تقویبت  و 
نگهداری ، تعویض سیستم تغلیظ و اپراتور گلوكوز و 
اصالح اساسی سیستم دریافت ذرت موجب تثبیت 
عملكرد تولیدی و تقویت زیرساخت های شركت 
گردید. در سال 1389 عملیات نوسازی و بهسازی 
واحد آسیاب ذرت و افزایش ظرفیت آن از 150 تن 
به 300 تن در روز آغاز شد و در بهمن ماه همنی 
سال فاز اول آن به پایان رسید. در سال مایل 91-90 
ضمن تالش برای رفع مشكالت خط تولید جدید و 
رساندن به ظرفیت هدف، اقدامات مربوط به تكمیل 
جدید  دستگاههای  اندازی  راه  و  بعدی  فازهای 
صورت پذیرفت و بدین ترتیب میانگنی تولید در این 
سال مایل به بیش از 290 تن در روز رسیده است. 
همچننی اقدامات اولیه مربوط به طرحهای توسعه 
آتی این شركت شامل افزایش مجدد ظرفیت و ایجاد 

خطوط تولید محصوالت متنوع آغاز شده است.
در این راستا كارخانه دوم شركت گلوكوزان به عنوان 

بزرگرتین كارخانه ذرت خشك كنی خاور میانه در 
روستای كمال آباد )به فاصله پنج كیلومرت از كارخانه 
اصلی( در سال 1387 به بهره برداری رسید. احداث 
این كارخانه با هدف جمع آوری و خشك كردن ذرت 
مرطوب استان قزوین و استان های همجوار )همدان 
و كرمانشاه( درخصوص برداشت و اوج تولید ذرت، 
قدم مهمی در تبدیل شدن شركت گلوكوزان به قطب 

ذرت كشور بوده است.
موضوع فعالیت شركت 

براساس ماده 3 اساسنامه ، موضوع شركت عبارت 
است از:

تاسیس و خرید كارخانه های تولیدی نشاسته و گلوكوز 
و محصوالت فرعی و وابسته و فروش و توزیع آنها، 
تهیه مواد اولیه جهت تولید محصوالت شركت از 
ایران و خارج و همچننی تاسیس و مشاركت در هر 
نوع كارخانه و موسسه تولیدی و صنعتی و تجاری و 
كشاورزی و هر نوع فعالیتی كه منجر به تولید نشاسته 

و گلوكوز و متفرعات آن گردد.
جایگاه شركت در صنعت

حوزه اصلی فعالیت شركت گلوكوزان در تولید گلوكوز 
و نشاسته از ذرت است. رشد فروش محصوالت 
در سال جاری نسبت به سال قبل معادل 34 درصد 
بوده است كه عمدتا به دلیل افزایش تولید، افزایش 
نیاز به این محصوالت و گسرتش بازار مصرف این 
محصوالت به صنایع دیگر است. شركت در بنی 
شركتهای فعال در تولید گلوكوز و نشاسته ذرت حدود 

55 درصد از كل فروش داخلی را در دست دارد.  
سرمایه شركت

سرمایه شركت در بدو تاسیس 70 میلیون ریال بوده كه 
طی چند مرحله به مبلغ 38/000 میلیون ریال )شامل 
38/000/000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1/000 ریال 
( در پایان سال مایل منتهی به 1384/6/31 افزایش 

یافته است.

سمت نماینده     اعضاء هیات مدیره 
رئیس هیات مدیره سرمایه گذاری ایران و فرانسه   محمدرضا نظری 
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری كوثر بهمن   حمید صادقیان 
عضو هیات مدیره شركت سرمایه گذاری مایل سینا   محمد مفید چرپدار 
عضو هیات مدیره سرمایه گذاری صنعت و معدن   محمدرضا پیشرو 

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره بنیاد مستضعفان    مهدی یزدان شناس 

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت گلوكوزان با حضور 95/6 درصد سهامدار 
آقای مهندس  با ریاست  این مجمع كه  برگزار شد در  تهران  در هتل بزرگ 
دادخواه و ناظرین جنابان آقای اصفهانی  و سركار خانم سیاح و دبریی جناب 
آقای منتظریان مدیرمایل دوست داشتنی شركت كه همواره حسابهای دقیق و 
موشكافانه اش تحسنی همگان را در بر داشته است برگزار گردید و پس از قرائت 
گزارش هیات مدیره شركت توسط مهندس مهدی یزدان شناس مدیركاردان و 
كاربلد شركت مجمع نشینان با تقدیر و تشكر از زحماتی كه مدیریت شركت و 
تیم مدیریتی او در سال گذشته متقبل شده اند با تصویب صورتهای مایل و تقسیم 

سود 1750 ریایل خنده را بر لبان سهامداران خرد و كالن نشاندند.
برخود واجب می دانیم كه از زحمات آقای منتظریان مدیرمایل شركت كه همواره 
حسابهایش شفاف و عملكردش بی خدشه بوده و عنایت خاصی به اهل قلم 
داشته اند و تالش های گرانقدری كه مهندس محبوب گلوكوزان جناب یزدان 
شناس در سودآوری روزافزون این شركت داشته و گزارش عملكرد قابل تحسنی 
آن در پاینی منعكس شده و لطفی كه در تهیه این گزارش ما را یاری رسان بودند، 

كمال قدردانی و تشكر را داشته باشیم.

گاوکوزان ؛ سفیر سالمت با مدیریت توانمندش به مجمع ساالنه نشست
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پیام هیات مدیره
شركت نئوپان 22 بهمن با بیش از 30 سال قدمت 
به عنوان تولیدكننده نئوپانهای ساده و مالمینه در 
بازار سرمایه كشور شناخته شده و همواره در راستای 
سهامداران گام  ثروت  و  شركت  ارزش  افزایش 
برداشته است و در این راستا می توان به موارد ذیل 
اشاره نمود كه به عنوان مهم ترین ابعاد برنامه های 

آتی این شركت محسوب می گردند:
و  بالقوه  قابلیت ها و ظرفیت های  از  بهره گریی 

بكارگریی توانمندیها و امكانات موجود
با  همراه  تخصصی كاركنان  دانش  سطح  ارتقاء 

آموزشهای الزم
تحكیم و تداوم تولید در بخش نئوپانهای ساده و 

مالمینه
حضور موثر در  همایشهای علمی و نمایشگاه های 

تخصصی
جذب مواد اولیه مورد نیاز در سطح كشور

اخذ صالحیت های اجرائی منطبق با استانداردهای 
كشور

امید است با یاری خدا و در سایه تدبری مدیریت و 
تالش كاركنان، اهداف این شركت همسو با سیاست 

های اقتصادی كشور برآورده گردد.
تاریخچه

تاریخ 1355/06/18 تحت شماره 387  در  شركت 
در اداره ثبت شهرستان ساری به ثبت رسیده و در 
تاریخ 1366/06/01 با تغیری ماده 14 اساسنامه مركز 
اصلی شركت به محل كارخانه واقع در كیلومرت 8 
جاده بهشهر – گرگان انتقال یافت و در اداره ثبت 
شهرستان بهشهر در تاریخ 1363/09/04 تحت شماره 

215 به ثبت رسید.
 1375/11/30 مورخ  صورتجلسه  بموجب  سپس 
به  العاده مركز اصلی شركت  مجمع عمومی فوق 
تهران خیابان آفریقای شمایل، نبش گلفام، شماره 
86، طبقه اول انتقال یافته و موضوع تحت شماره » 
129810 مورخ 1376/01/28« در اداره ثبت شركتها و 

مالكیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.
پروانه تاسیس

 1357/02/15 مورخ   1457 بشماره  تاسیس  پروانه 
صادره از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
با  نئوپان  تاسیس كارخانه  مازندران جهت  استان 
صادر  مكعب  مرت   45/000 بمقدار  سالیانه  ظرفیت 

گردید.
پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری تحت شماره 701/42179 مورخ 
بهره  پروانه  جایگزین  پروانه  )این   1389/12/26
برداری شماره 23/75537/828 مورخ 1370/3/6 
گردیده است( و توسط سازمان صنعت ، معدن و 
تجارت استان مازندران صادر و تاریخ بهره برداری 

در آن سال 1361 قید گردیده است.
سرمایه شركت

سرمایه شركت در بدو تاسیس 572/856 میلیون ریال 
) شامل تعداد 571/8 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 
1/000/000 ریال( بوده كه طی چند مرحله به مبلغ 5/000 
میلیارد ریال )شامل تعداد 5/000/000 سهم، به ارزش 
اسمی هر سهم 1/000 ریال( در سال مایل منتهی به 

1385/06/31 افزایش یافته است. 
جایگاه شركت در صنعت

شركت نئوپان 22 بهمن با توجه به فعالیت در بخش 
تولید در صنعت نئوپانهای ساده و مالمینه در بازار 
بورس اوراق بهادار تهران در نماد چنوپا طبقه بندی 
شده است. سرمایه شركت بالغ بر 5 میلیارد ریال می 
باشد كه در سال مایل مورد گزارش تغیری نداشته است 
و فروش محصوالت این شركت در سال مایل منتهی 

به 1391/06/31 به شرح زیر بوده است:
59/139 میلیون ریال نئوپان ساده  
104/614 میلیون ریال نئوپان مالمینه شده 

شركت از منظر بورس اوراق بهادار
شركت در تاریخ مرداد ماه 1376 در بورس اوراق 
بهادار تهران در گروه سلولزی با نماد چنوپا درج 
شده و سهام آن برای اولنی بار در تاریخ 1376/5/28 

مورد معامله قرار گرفته است.  
برنامه آینده شركت

با توجه به شرایط كنونی و اهداف راهربدی آتی، 
شركت نئوپان 22 بهمن ، افزایش سرمایه را در دستور 
كار خود قرار داده است و تصمیم دارد از این طریق 

تامنی مایل نماید.
عمومی  مجمع  به  مدیره  هیات  پیشنهادات 

عادی سالیانه
)زیان(  سود  حساب  صورت  و  ترازنامه  تصویب 

عملكرد منتهی به 1392/06/31
با توجه به صورت حساب سود و زیان شركت برای 
می  پیشنهاد  مدیره  هیات  مورد گزارش  مایل  سال 

نماید.
برای  ریال   500 )معادل  ریال  میلیون   2/500 مبلغ 
بنی  مورد گزارش  دوره  خالص  سود  از  سهم(  هر 

سهامداران تقسیم گردد.
2-2- مبلغ 3/500 میلیون ریال )معادل 700 ریال 
برای هر سهم( از حساب سود انباشته بنی سهامداران 

تقسیم گردد.
3-2- اتخاذ تصمیم در زمینه پاداش هیات مدیره

مشمول  شركتهای  با  شده  انجام  معامالت   -3
مفاد ماده 129 اصالحیه قانون تجارت كه پیوست 
صورتهای مایل می باشد مورد تصویب و تنفیذ قرار 

گرید.
همچننی الزم می داند از همكاریهای صمیمانه و 
زحمات بی شائبه مدیران اجرائی و كاركنان صدیق 

شركت نئوپان 22 بهمن تقدیر و تشكر نماید.

سمت اعضاء هیات مدیره  
رئیس هیات مدیره علی مشمویل اسبوئی  

نایب رئیس هیات مدیره مرتضی ازگلی  
عضو هیات مدیره  مجید ازگلی   
عضو هیات مدیره سید مجید شفاعت  

مدیرعامل و عضو هیات مدیره سید حمید ادیبی فر  

عــادی  عمومــی  مجمــع 
نئوپان  سالیانه شــركت 
درصــد   89 حضــور  بــا 
محــل  در  ســهامداران 

شركت برگزار گردید.

در این مجمع كه ریاست آن با اقای مهندس علی خان مشمویل و دو ناظر جنابان سید احمد ادیبی فر و مرتضی ازگلی و دبریی جناب مهندس سید مهدی حسینی 
دارابی بود پس از قرائت گزارش هیات مدیره شركت به صاحبان سهام و گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با تقدیر و تشكر از زحمات فراوانی كه 

مهندس ادیبی فر مدیرعامل زحمتكش شركت و تیم مدیریتی ایشان بعمل آورده اند با تصویب صورتهای مایل و تقسیم سود 1200 ریایل به كار خود پایان داد.
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