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دکتر غالمرضا خلیل ارجمند جوانی آراسته 
به ادب و دانش،
در مؤسسه اعتباری توسعه

مینو محبوب بچه ها
ره آورد تکنولوژی به ایران

گران فروشی یا گرانی؟

افزایش سرمایه شرکت توسعه صنایع بهشهر

فرزندان روسای جمهور این روزها 
چه می کنند؟

۴۰ پاکسان سود 600 ریالی داد

57
گروه سرمایه گذاری مسکن
300 ریال سود نقدی تقسیم کرد



سخن سردبیر

به کجا چنین شتابان
 خسرو

 امریحسینی

آن روزها گذشتند، چونان نسیم و کاروان رفته و داغی بر 
دل ها نشسته است: اما نام و یاد شهیدان همواره جاوید 
است و پایدار که: »مرگ، پایان کبوتر نیست؛ پرواز را 

به خاطر بسپار «
شهیدان همانند خورشید، گرما و روشنایی بخشند. آنها 

حتی در پس ابرهای فراموشی ما به یادمان هستند.
را  هایمان  دل  یادشان  نسیم که  مثل  مهربانند  شهیدان 
به عرش نزدیک تر می کند و روزهای پنجشنبه زیارت 

مزارهایشان جان هایمان را به ایمان آشناتر می سازد.
به راستی آسمانی که روزی فوج فوج کبوتر عاشق را در 
آغوش خویش داشت، اینک آرام، سر به گریبان یادها 

فرو برده است!
خاکی که روزگاری محراب سالکان بود، امروز چه سر 
به زیر در اندیشه فردایی است که باید رازهای سر به 
آشکار  را  مخفیانه  و گریه های  شبانه  سجده های  مهر 

سازد.
ماه های  آبی،  روزهای  آن  زود گذشتند  چه  راستی  به 

روشن و سال های پر از صداقت محض.
آن روزها که هیچ کس خود را نمی دید. تنها عشق بود 
که دل ها را تسخیر می کرد. هیچ کس اندیشه بازگشت 
فراخوانده  به همراهی  را  قافله ساالر همه  نداشت که 

بود.
آن روزها در بازار خاکریزها تنها سکه رایج، عشق بود 

و زبان رسمی سنگرنشینان، زبان اخالص.
آن روزها که گام به جبهه آشنا می شد، دیگر دل کندن 
محال بود و بسیجی ها تنها با وعده عملیات دیگر به 
مرخصی می رفتند. در شهر هر روز سراغ اعزام را از 

فرماندهان می گرفتند.
شب ها دلتنگی خود را با مزارهای خاموش هم سنگران 

از  هایی که  التماس  چه  و  می کردند  تقسیم  شهید 
دوردست هم شنیده می شد.

شب های جمعه دست در دست کمیل می گذاشتند و 
صبح های آدینه با ندبه، موالی خود را صدا می زدند.
پیمان  به  صادق که  مومنانی  آن  رفته اند  اینک  اما 
مانده اند  نیز  و گروهی  وفا کردند  محبوب  با  خویش 
چشم به راه و منتظر.آن روزها گذشتند چونان نسیم و 
نام  اما  است؛  نشسته  دل ها  بر  داغی  و  رفته  کاروان 
و یاد شهیدان همواره جاوید است و پایدار که : »این 
مقال  ما را به کجا می برد و این سخن در جان و دل 

چه می نشاند.« 
خدا رحمت کند  »کل عباس قاال« را که می گفت: 
»دیگه جار از باند قاال*۱ به دیه*۲ نیست، این روزها گپ 
توی کیه پاکرسی*۳ اگر ارزش داشته باشد از پل یاجوج 
ماجوج می گذرانند و به سن پترزبورگ می رسانند« 
دنیای کل عباس دورترینش سن پترزبورگ بوده و حوزه 
دیدش دیه همان روستای محل تولدش، که می گفت 
مبادا که پیوند گله ورمه از این جایگاه بگسلد، مبادا که 
پیوند راستی از ما بگسلد، مبادا پیوند مرد پاک از ما 

بگسلد، مبادا که پیوند آئین اسالمی از ما بگسلد و...
خود  می رسیم  تریبون که  پشت  به  می شود  چه  را  ما 
به  متعلق  نیستیم  خود  دیگر  اینکه  از  غافل  می شویم 
همه ایم فرقی نیست میان فقیر و غنی. باید باورمان باشد 
صندوق رأی ملت به هیچ کس هیچ مقامی بیش از یک 
قبای  می شود  این یک ها  و حاصل  دهد  نمی  امتیاز 
بگوئیم  بی پرده  جمهوری.  رییس  و  وکیلی  و  وزیری 
دست از من منیت بردارید. اگر رعیت زاده ای به کشت 
و داشت و  برداشت برو، اگر کاسب زاده ای به صنعت 
برو و اگر تاجر پیشه ای پی تجارتت برو، آن کس قبای 
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و  ملت  نبرد.  بکار  را  منت گذاری  بپوشد که  خدمت 
تحمل  را  من ها  لطف  و  می خواهند  خدمت  کشور 
نتوانند کرد. تیتر مطلب از همین باب است به کجا چنین 
شتابان. »کاروان ساالر انقالب می فرمودند این مردم 
خادم  آوردند،  صحنه  به  از گمنامی  را  شما  بودند که 

باشید.«
در  خیابانها  در  دیگر  بار  مردم  رسید  پایان  به  سال 
شنیدید؟؟؟  آیا  سردادند  اتحاد  آوای  متحد  صفوف 
اجازه بفرمائید این پیر سالخورده که نزدیک به هفت 
تو  بکند،  نصیحت  پشت سر گذارده یک  را  عمر  دهه 
بازگردید  خود  به  مالل.  خواه  پندگیر،  سخنم  از  خواه 
تا دنیا و  با دل و جان،  آنچه شما گفتید ما کردیم  هر 
عقبٰی را داشته باشیم. از دنیا که خبری نیست؛ برنج و 
روغن، آرد و نان، گوشت و غیره اگر هم باشد قدرت 
خریدمان نیست. اجاره خانه در دورترین نقاط شهری 
و روستایی فزون از داشته ما و بهداشت هم که نگو و 
در  هم  آنرا  هستیم که  فرهنگ  اشاعه  منتظر  ما  نپرس. 
باور  پس  است  دریغ گردیده  ما  از  آنچنانی  نام  ثبت 
بداریم به قول کل عباس قاال کپ توی کیه پاکرسی اگر 
ماجوج می گذرانند  یاجوج  پل  از  باشد  داشته  ارزش 
و به سن پترزبورگ می رسانند چون جهان شده یک 

دهکده کوچک. 
همه  از  را  آن  نسل کنونی که  ویژگی های  از  یکی 
در  زندگی کردن  است،  متمایز کرده  نسل های گذشته 
سرعت  و  فناوری  از  مندی  بهره  با  است که  جهانی 
به  شده که  پیوسته  هم  به  و  آنقدر کوچک  اطالعات، 
آن دهکده جهانی گفته می شود. اکنون در بازه زمانی 
بود،  غیرممکن  در گذشته  آن  تصور  دقیقه که  از  کمتر 
نشست،  جهان  از  هر گوشه ای  تماشای  به  می توان 
حتی در داخل خیابان های شهرهایی با هزاران کیلومتر 
فاصله، به گشت و گذار پرداخت و به هرگونه اطالعاتی 

دسترسی پیدا کرد.
بروز  از  ممانعت  هرگونه  فناوری،  امروزه  درواقع، 
دنیای کوچک  است.  ساخته  غیرممکن  را  اطالعات 
شده مدلی مناسب برای مشاهده تأثیر متقابل پدیده ها 
و درک چگونگی ماندگاری اندیشه و رفتار در جهان 
برای  آفرینش،  فهم  مفاهیمی که  از  بسیاری  آفرینش. 
انسان امروز آسان تر شده است. بسیاری از مفاهیمی که 
فهم آنها در گذشته مشکل می نمود، اکنون به راحتی 

درک می گردد. اینکه جهان چگونه از سخنی، رفتاری 
و حتی اندیشه ای در اقصی نقاط عالم متأثر می شود 
می تواند  نادرستی، چگونه  رفتار  و  اینکه، گفتار  یا  و 
زندگی  آشوب کشیده،  به  را  زمانی، جهانی  اندک  در 
قرار  تهدید  مورد  را  انسان  میلیاردها  بلکه  میلیون ها 

دهد.
مسوولیت  و گسترده،  سریع  تأثیر گذاری  همین  دلیل  به 
پردازی  نظریه  مدعی  ویژه کسانی که  به  امروز،  انسان 
و  اجتماعی  فرهنگی،  حوزه های  در  جهان  رهبری  و 
نیز بسیار خطیر شده است، به حدی که  اقتصادی اند 
است  ممکن  تأثیر گذار،  فردی  اشتباه  با کوچکترین 
محاسباتی  اشتباه  که  چنان  افتد.  اتفاق  فاجعه ای 
افرادی مسوول و مؤثر در دولت آمریکا، در مورد نرخ 
بهره وام مسکن و نرخ بیمه وام در سال ۲007، موجب 
اغلب کشورهای  اقتصاد  شد که  عظیم  بحرانی  بروز 
جهان را تحت تأثیر قرار داد. در بیشتر آنها و به ویژه 
رکود  افزایش  موجب  نفت  صادرکننده  در کشورهای 
آمدها  پی  بروز  بر  عالوه  شد که  بیکاری  و  اقتصادی 
بعد  از  فرهنگی،  و  اجتماعی  زمینه های  در  فسادآور 
منطقه،  مردم کشورهای  اخیر  خیزش  در  نیز،  سیاسی 
فساد،  با  مبارزه  برای  بنابراین،  است.  نبوده  بی تأثیر 
فحشا و نارضایتی ها، هیچ راهی جز مبارزه اساسی و 
قاطع با فقر و بیکاری نیست و از آنجا که شناخت علل 
آنها، الزمه داشتن مقابله است، مطلب حاضر می تواند 
به گواه  هرچند که  باشد.  راستا  این  در  روشنگر  گامی 
و کره  روسیه  همچون  سوسیالیستی،  اقتصاد کشورهای 
مالزی،  همچون  آزاد کشورهایی  اقتصاد  نیز  و  شمالی 
ترکیه و کره جنوبی، اقتصاد متکی به دولت، خود مانع 

بزرگ چنین تالشی است.  

ما از نسل می توانیم ها ایم از مانده های ۱۳۳۲ از آوای 
نواب صفوی از سربازی رفته های ۱۳4۳ میدانی طبیب، 
از نظم گیرنده های رفیق دوست سال 57. از جبهه دیده 
از  با ما به  های همت ها و باكری ها. ما می فهیمیم، 
را می كشید كه  ما  یارانه  و  هدیه  به صف  باشید.  این 
آزمودن خطاست.  را  آزموده  نكنید  اشتباه  نه  نگوئیم! 
و  پاریس  و  تهران، نجف  نیاموختید؟  انقالب  امام  از 
و همان گلیم،  زیرانداز  و  متكا  و چند  تكیه گاه  همان 

ولی سرفراز عالم و آدم.

باند قاال= بلندی قلعه   دیه= ده، روستا  
کیه پاکرسی = پای کرسی چه کسی نشسته است  
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در تاالر بزرگ هتل هما در جمع خربنگاران از قبیله جوانان فعل 
به ادب و دانش نشسته که کوله باری  آراسته  ما می توانیم،جوانی 
خلیل  غالمرضا  دکرت  از  سخن  دارد.  باخود  را  تجربه  و  علم  از 
ارجمندی چهره شناخته شده مدیریت برتر کشور است. دکرت سخن 
توسعه  اعتباری  مؤسسه  در  برنامه کاریش  و گزیده  به کمال گفت 
همان است که می باید، وقتی نشست رسانه ای تمام شد در مسری 
بازگشت به نشریه در این باور بودم که ملت بزرگ ایران به راستی 
و کاغذ  قلم  هنوز  آئینه.  در  دیگران  بیند که  آن  خام  خشت  در  که 
بچه های  بود که  نرفته  به کار  نشست  این  اطالعات  از  پر  ذهن  بر 
اعتباری  مؤسسه  از  بکر  خربی  اعالم کردند  ذوق  و  شوق  با  حوزه 
توسعه بر خروجیهای خربگزاریهای معترب نشسته و هر یک جدا از 
به لطف  افتخار حضور  آوردند و من که خود  را  دیگری کپی خرب 
بازاریابی  و  عمومی  روابط  امور  مدیریت  مهدلو  رضاخان  جناب 

می داشتم عالمی دیگر که از این عالم به در. 
سرپرست مؤسسه اعتباری توسعه خرب داد

صورت  رایزنی های  به  اشاره  با  توسعه  اعتباری  مؤسسه  سرپرست 
با بانک مرکزی برای رفع موانع تبدیل شدن این مؤسسه به  گرفته 
خدمات  و  منابع محور، کارمزد  فعالیت های  جای  به  بانک گفت: 

محور خواهیم بود.
غالمرضا خلیل ارجمندی در نشست خربی با خربنگاران با اشاره به 
برنامه ریزی برای تشکیل یک هلدینگ بزرگ اقتصادی در راستای 
با  راستا  این  در  داشت:  اظهار  مؤسسه  این  توسط  مقاومتی  اقتصاد 
چند شرکت بزرگ خصوصی مذاکره شده و گروه اقتصادی توسعه به 

ثبت رسیده است.
انرژی،  بنی الملل،  و  عمومی  مایل،  مجموعه  پنج  افزود:  وی 
ساختمان و فناوری اطالعات زیرمجموعه های این هلدینگ به شمار 

می روند.
یادآور شد:  اولویت های کاری حال حاضر مؤسسه،  به  اشاره  با  وی 
مدیره،  هیأت  اعضای  شامل  شرکت  اصلی  ارکان  تعینی تکلیف 
مدیرعامل و رییس هیأت مدیره از جمله این موارد است که با معرفی 

تأیید صالحیت  و  بانک  این  نظر  منتظر  مرکزی  بانک  به  پنج عضو 
آنان هستیم که امیدواریم تا دو هفته آینده این موضوع نهایی شود.

شدن  تبدیل  مورد  در  مرکزی  بانک  با  شد:  یادآور  ارجمندی  دکرت 
این مؤسسه با توجه به قدمت آن به بانک مذاکراتی صورت گرفته و 
بانک مرکزی مواردی را متذکر شده که از جمله مهم ترین آنها لزوم 

افزایش سرمایه از 2 هزار میلیارد به 4 هزار میلیارد ریال است.
وی افزود: در همنی راستا افزایش 2 هزار میلیاردی سرمایه مؤسسه 
نظر است،  ترکیب سهامداران مد  تغیری  و  موازین اصل 44  براساس 
بانک  خواسته  پاسخگوی  سهامداران  فعلی  ترکیب  ظاهرًا  چرا که 

مرکزی نیست.
باید  شویم،  بانک  اگر  اینکه  بر  تأکید  با  توسعه  مؤسسه  سرپرست 
توسعه فیزیکی شعب و کسب سهم بازار را نیز مدنظر داشته باشیم، 
تصریح کرد: در حال حاضر مهم ترین موضوع افزایش سرمایه است 
که در مجمع قبلی مؤسسه، افزایش آن به 5 هزار میلیارد ریال مصوب 

شده و پیگری این مسائل هستیم تا افزایش سرمایه صورت گرید.
ارجمندی در ادامه با اشاره به اینکه تسهیالت درون گروهی و ذینفع 
بوده که مرتفع شده  بانک مرکزی  از دیگر موارد مورد تذکر  واحد 
است، گفت: بر این اساس، چندشرکت از زیرمجموعه توسعه خارج 
مرکزی  بانک  شاخص های  مطابق  سرمایه گذاری ها  نسبت  و  شده 

تنظیم شده است.
به گفته وی، از حیث پذیرش در فرابورس نیز مشکلی نداریم.

صورت  برنامه ریزی های  با  تصریح کرد:  توسعه،  مؤسسه  سرپرست 
گرفته، از لحاظ آورده نقدی برای افزایش سرمایه نیز مشکلی نداریم 

و امیدواریم در سال 92 با تابلوی بانک به فعالیت برپدازیم.
پول،  بازار  در  موجود  اشکاالت  برخی  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
یادآور شد: از جمله این اشکاالت، موضوع رقابت غلط بر سر منابع 
منابع  جذب  به  سود،  نرخ  ابزار  با  و  منابع محورند  بانک ها  است، 

می پردازند.
خدمات محور  و  باید کارمزدمحور  است که  حایل  در  این  وی،  به گفته 

باشیم و در شرایط فعلی اقتصاد، نگاه باید کمک و حمایت و رشد باشد.

نگاهی بر راه اندازی گروه توسعه 
پشتوانه  با  نواندیش  و  خالق  مدیران  از  گروهی 
سال های متمادی تجربه ی اجرایی و مدیریتی در 
بخش های مختلف از جمله فعالیت های بانکی، 
سرمایه  بیمه،  صنعت  ساز،  و  ساخت  مهندسی 
گذاری، بورس و... دست به دست هم دادند تابنیان 
سازمانی پیش رو در عرصه فعالیت های اقتصادی را 
بنا نهند. این گروه کارآفرین با اعتقاد به توانائی های 
تخصصی خود و کارشناسان، فعالیت حرفه ای خود 
را از ۱6 سال پیش آغاز کردند و در این مسری با فراز 
و نشیب ها، سختی ها، نبودها و کمبودها ساختند، 
تا آن جا که استواری آن ها، بنای گروه توسعه را 

پابرجاترین  کرد.

لطف الهی، تالش دسته جمعی مدیران و کارمندان، 
مساعدت مسووالن نظام و اعتماد مشرتیان، منجر به 
راه اندازی تدریجی شرکت های بزرگی شده است 
که امروزه در قالب گروه توسعه در اکثر بخش های 

مهم اقتصادی فعال هستند.
موسسه اعتباری توسعه

)سهامی عام، سال تأسیس ۱۳76(
تأسیس  ایران،  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 
بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی را سومنی 
ملی  از  پس  بانکی کشور  نظام  در  بزرگ  تحول 
شدن بانک ها و تصویب قانون بانکی بدون ربا به 
شمار آورده است. تأسیس مؤسسه اعتباری توسعه را 
می توان سرآغاز تحویل بزرگ در جلب مشارکت 

بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در طرح های 
خرد و کالن بخش های مختلف اقتصادی دانست، 
چرا که مؤسسات اعتباری می توانند درتوسعه و تنوع 
بخشی به فعالیت های کارآمد اقتصادی اهمیت و 

نقش انکار ناپذیری داشته باشند.
اعتباری  مؤسسه ی  نخستنی  عنوان  به  »توسعه« 
شکوهمند  پریوزی  از  پس  خصوصی کشور که 
بانک  با اخذ مجوز  تأسیس شده است،  انقالب 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران و تدوین راهربد ارایه 
خدمات مایل و اعتباری در عرصه ی نظام بانکی 
کشور، در پانزدهم شهریور ماه ۱۳76، تحت نظارت 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران آغاز به کار 
زمان، در سایه تالش  از همان  این مؤسسه  نمود. 

دکتر غالمرضا خلیل ارجمند جوانی آراسته به ادب و دانش،

در مؤسسه اعتباری توسعه

 خسرو
 امریحسینی
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و  مشاوران، کارشناسان  مدیران،  مداوم  همت  و 
کارمندان صدیق خود با تلفیق روش های مدیریت 
توانست سازمانی منسجم، قوی، پویا و قابل انعطاف 
ارزنده ی  تجارب  بر  تکیه  با  و  آورد  وجود  به  را 
مجموعه ی کارکنان، تازه ترین نرم افزارها و سخت 
افزارهای بانکی و دیگر تجهیزات مورد نیاز در کنار 
بانک های بزرگ کشور، حضور پر صالبت خود 
را اعالم و در عرصه های خدمات بانکی، نوآوری 

نماید.
این مؤسسه خدمات خود را چارچوب آینی نامه های 
اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین و در 
و  ریزی  برنامه  به  اقدام  بانکی  زمینه های  تمامی 
طراحی سیستم نموده است. مؤسسه اعتباری توسعه 
اکنون که در میانه ی مسری گسرتش و شکوفایی قرار 
گرفته، برنامه ریزی دارد تا وارد دنیای بانکداری 
شود و در گروه بانک های خصوصی قرار گرید تا 
در کارنامه ی  را  وتالش  از خدمات  نوینی  فصل 

کاری خود به ثبت رساند.
بی شک در این مسری ارزش آفرینی، مشرتی مداری 
و ارایه خدمات نوین به مشرتیان هدف اصلی این 
بنای نظام مند خواهد بود. مؤسسه اعتباری توسعه 
بلکه هرن خود  وظیفه،  فقط  نه  را  خدمت گزاری 

می داند.
افتخارات

موسسه اعتباری توسعه در سال های اخری افتخارات 
فراوانی کسب کرد:

   UKAS 900۱ :۲008  کسب گواهی نامه ایزو
انتخاب مدیرعامل مؤسسه اعتباری توسعه از سوی 
جهادگر  و  برگزیده  عنوان  به  دادگسرتی  وزارت 
نمونه ی اقتصادی کشور در عرصه تولید، صنعت و 
بازرگانی و نوآور برتر با دریافت تندیس و لوح تقدیر 

از وزیر محرتم دادگسرتی 
به  توسعه  اعتباری  مؤسسه ی  مدیرعامل  انتخاب 
دریافت  و  اقتصاد کشور  و  قهرمان صنعت  عنوان 
تندیس و لوح تقدیر از وزیر محرتم صنعت، معدن 

و تجارت
انتخاب مدیرعامل مؤسسه اعتباری توسعه به عنوان 

یکی از مشاهری سه دهه اخری اقتصاد ایران
به  ج.ا.ا  مرکزی  بانک  از  تقدیر  نامه های  کسب 
جهت همراهی مطلوب مؤسسه ی اعتباری توسعه 
در طرح بزرگ هدفمندی یارانه ها با بیش از 95 

درصد تراکنش مثبت
ثبت نام مؤسسه ی اعتباری توسعه در گروه خریین 

اهداء کننده خون
دریافت جام اخالق مسابقات ورزشی بانک های 

خصوصی کشور در سال ۱۳90 و ۱۳88
دریافت نشان شوالیه مدیریت بازارهای مایل ایران از 

 Innova سوی نهاد بنی المللی
و  نوآوری  المللی  بنی  نامه ی  گواهی  دریافت 

اتحادیه  از   IU  500۲ سوئیس  الماس  خالقیت 
به  صنعتی  نوآوری های  و  اخرتاعات  بنی المللی 

جهت راه اندازی سوپرمارکت های مایل
برگزاری فراخوان روز کودک و دریافت بیش از ۱000 

نقاشی از کودکان سراسر کشور
برگزاری فراخوان خاطره، مقاله و یادداشت نویسی 
روز خانواده و تکریم بازنشستگان و دریافت بیش از 

۲00 اثر از سراسر کشور
برگزاری فراخوان کتاب و کتاب خوانی و دریافت 
بیش از ۲00 اثر از سراسر کشور و از گروه های سنی 

مختلف 
حضور در دومنی جشنواره ی بنی المللی گردشگری 
و بازار سفر و معرفی خدمات توسکا )توسعه کارت 

ارزی( برای مسافران خارج از کشور
کسب رتبه سازمان پیشرو درمدیریت سالمت اداری 
و دریافت لوح تقدیر و تندیس از وزارت دادگسرتی 

عضویت در انجمن مهندسی مایل ایران  
)۱00 IMI( وضعیت در فهرست صد شرکت دوم

کسب رتبه بندی ۱۱0 در بنی 400 شرکت برتر اقتصاد 
کشور از سازمان مدیریت صنعتی

دریافت رتبه ی ۱۱0 از نظر میزان فروش با تغیری ۲۱4 
پله ای در رتبه ی فروش سال ۱۳89 نسبت به سال 

 ۱۳88
دارای باالترین ارتقاء رتبه در گروه صد شرکت برتر 

دوم کشور
رتبه پنجم در بخش بیشرتین دارایی ها در گروه صد 

شرکت برتر دوم کشور
راه اندازی پایگاه اطالع رسانی :

پایانی  روزهای  در  توسعه  اعتباری  موسسه ی 
سال ۱۳90 از پایگاه اطالع رسانی جدید خود به 
پایگاه  در  کرد.  رونمایی   www.cid.ir نشانی 
خدمات،  همه ی  شده  تالش  الکرتونیکی  جدید 
دستآوردها، رویدادها، اطالعیه ها و اخبار مؤسسه 

جهت بهره برداری مخاطبان گنجانده شود.
خدمات بانکی توسعه

افتتاح انواع حساب 
این حساب ها در یک شعبه افتتاح و استفاده از آن 
در تمامی شعب مؤسسه )به صورت متمرکز( امکان 

پذیر است.
حساب سرپده سرمایه گذاری کوتاه مدت روز شمار

حساب سرپده سرمایه گذاری )بلند مدت( یک ساله
حساب سرپده سرمایه گذاری )بلند مدت( دو ساله
حساب سرپده سرمایه گذاری )بلند مدت( سه ساله

حساب سرپده سرمایه گذاری )بلند مدت( چهار ساله
حساب سرپده سرمایه گذاری )بلند مدت( پنج ساله

گذاری  سرمایه  سرپده های  از  قسمتی  پرداخت 
بلندمدت حسب نیاز مشرتی بدون ابطال و تغیری نرخ 

سود علی الحساب بابت باقی مانده ی سرپده
امکان انتقال تمام یا قسمتی از سرپده های سرمایه 

گذاری بلندمدت و منافع آن به بستگان درجه یک
پرداخت از حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت از 
طریق صدور دستور پرداخت بدون نیاز به حضور 

مشرتی در شعب
برخورداری از تخفیف معافیت در کارمزد خدمات 

برای برخی از دارندگان حساب نزد مؤسسه
وصول و واریز چک های واگذاری عهده ی شعب 
به  سررسید  روز  در  بانک های کشور  تهران کلیه 

حساب مشرتیان
ارائه ی تسهیالت بانکی 

مضاربه مشارکت مدنی
صدور ضمانت نامه های ریایل

ضمانت نامه ی بانکی شرکت در مناقصه و یا مزایده
ضمانت نامه ی بانکی پیش پرداخت 

ضمانت نامه ی بانکی حسن انجام تعهدات 
ضمانت نامه ی بانکی حسن انجام کار

ضمانت نامه ی بانکی اسرتداد کسور وجه الضمان 
ضمانت نامه ی بانکی گمرکی 

ضمانت نامه ی بانکی تعهد پرداخت
ضمانت نامه ی بانکی متفرقه

تلفن بانک
راه اندازی تلفن بانک مؤسسه اعتباری توسعه با 
و  فاصله  هدف کاهش  با   )0۲۱-8۱46۱( شماره 

اتالف وقت برای دست یابی به خدمات بانکی
خدمات بانکداری الکرتونیک

پرداخت قبوض
امکان پرداخت قبوض از طریق شبکه ی اینرتنت و 
یا خودپرداز با استفاده از کارت های مؤسسه اعتباری 

توسعه
سامانه تسویه ناخالص آنی )ساتنا(

عضویت در شبکه ساتنا و امکان واریز وجوه از یک 
حساب به حساب دیگر یا از یک بانک به بانک 

دیگر از طریق سامانه تسویه ناخالص آنی
سامانه پایاپای الکرتونیکی )پایا( 

پایاپای  اتاق  )سامانه  پایا  شبکه ی  در  عضویت 
مبادالت  امکانات  آوری  فراهم  و   ) الکرتونیکی 
انتقال وجه از یک حساب به چند جساب یا از یک 

بانک به چند بانک
سامانه حواله الکرتونیک بنی بانکی )سحاب( 

عضویت در شبکه ی سحاب و امکان انتقال وجه از 
توسعه کارت به کارت های بنی بانکی و بنی المللی 

بانک های کشور 
اینرتنت بانک

با استفاده از اینرتنت بانک مؤسسه اعتباری توسعه 
صاحبان حساب قادر خواهند بود تا در هر لحظه 
از شبانه روز از وضعیت عملکرد حساب های خود 

مطلع شوند.
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دکرت رضا 
گنجی

گران فروشی یا گرانی؟

آنچه مسلم است بقا و دوام هر ملتی بسته به تولید است و 
افزایش تولید ، موجب افزایش تولید ناخالص ملی و نهایتا 
صورت  مجدد  سرمایه گذاری   ، شود  می  اقتصادی  توسعه 
می گیرد و سیکل افزایش ثروت ملی تداوم می یابد . این 
روزها گران فروشی تبدیل به یکی از مشکالت سازمان های 
به  فروشان  از گران  هزاران شکایت  روزانه  و  شده  بازرسی 
دست آنها می رسد و البته با سختی  و کمبود پرسنل و ... به 
آنها رسیدگی می کنند اما آیا واقعًا همه پرونده های تشکیل 
شده در رابطه با گران فروشی ، ریشه در تقلب فروشنده و 

گران فروختن کاال دارد .
مسلمًا همه ما می دانیم در کشور ما اقتصاد بیشتر براساس 
تجارت استوار است تا تولید و براساس آمیزه های دینی ما 
نیز به کاسب حبیب الله می گویند ، اما آیا واقعًا این کاسب 
حبیب الله است که گران می فروشد ، پاسخ قطعًا خیر است 
و بیش از 90% از مغـازه داران ما را افرادی ســالم تشکیل 
می دهد که با همان سود ده درصد راضی هستند و حتی از آن 
مبلغ به مشتریان نیز تخفیف هم می دهند ، پس عامل اصلی 
که کاال گران به دست مردم می رسد چیست ؟ ریشه در گرانی 

است نه گرانی فروشی ؟
ارائه می کند  یا کارخانه دار کاالیی را که  بی شک کاسب 
آن  به  معقولی  سود  دارد که  ای  شده  تمام  یا  خرید  قیمت 
افزوده و کاال را به مصرف کننده یا بازار ارائه می نماید ، 
همه چیز به قیمت تمام شده بر می گردد . راه کنترل بازار 
کنترل قیمت تمام شده و کاهش بهای تولید است . بپذیریم 
باید   ، است  منطقی  سیری  معلول  قیمت کاال  افزایش  که 

گرانی را مدیریت کنیم . نه گران فروشی را کنترل !
تحریم ها و افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت کاال و 
خدمات شده اند ، پس گرانی معلول است و وظیفه ما مدیریت 
بیش  های  هم کنترل  اوقات  بعضی   . است  عوامل گرانی  بر 
به  بتواند  باید  تولید کننده   ، دهد  می  معکوس  نتیجه  حد  از 
راحتی به مسیر عادی اقتصاد کامل شامل واردات و صادرات 
دسترسی داشته باشد و از امتیازات و نام تجاری و معروفیت 
خود در همه نقاط جهان استفاده کند و نهایتًا قیمت تمام شده 

خود را هر روز پایین تر بیاورد .
است که  منابعی  از  یکی  صادراتی  ارز  تولید  و  صادرات 
قیمت کاال  زیرا  تمام شده کمک می کند  قیمت  به کاهش 

و  است  فراوانی  متغیرهای  تابع  جهان  از  ای  نقطه  هر  در 
کشور ما که دارای امتیازات طبیعی موجود نفت ، گاز و... 
می باشد  می تواند از این امتیازات استفاده و محصول نهایی 
قیمت  از  باالتر  قیمت   %۱00 با  را گاهی حتی  کارخانجات 
از  حاصل  سود  و  نموده  ارائه  جهانی  بازارهای  به  داخل 
ارائه کاالی  و  تمام شده  قیمت  را صرف کاهش  صادارت 
ارزان به مصرف کننده داخل نماید اما متأسفانه با ممنوع 
شدن کاالهای صادراتی تولیدکننده و مصرف کننده از این 

امتیاز محروم گردیدند .
و  تولید کننده  از  حمایت  قبیل  از  نظارتی  های  سازمان 
بازرس  ، هزاران  مصرف کننده، سازمان تعزیرات حکومتی 
ویژه دارند که بر گران فروشی نظارت می کنند و هدف نهایی 
آنها  کنترل قیمت ها در سطحی است که از سوی نهادهای 
زنجیره  توجه کنیم  اما   ، است  شده  تعیین  قیمت گذاری 
تولید مثاًل خودروسازی از ابتدا تا انتها با بیش از دو هزار 
قطعه ساز مرتبط است که هر کدام از آنها تأثیری از تحریم ها 
، محدودیت ها و قمیت ارز می گیرند و نهایتًا این عوامل 
و  می گذارند  تأثیر  خودرو  شده  تمام  قیمت  بر  هستند که 
خودرویی که تا چند سال قبل با 5-6 میلیون تومان به دست 
میلیون   ۲0 حدود  قیمت  با  اکنون  رسید  می  مصرف کننده 
تومان به دست وی می رسد . در این زنجیره از ابتدا تا انتها 
هیچ کس گران فروشی نکرده و خودرو با قیمت واقعی تمام 
شده و اعمال سود منطقی به دست مصرف کننده رسیده لکن 

نکته اصلی فراموش شده است !
قطعی  و  منطقی  حل  راه  فروشی  بپذیریم که کنترل گران 
مبارزه با گرانی نیست ، نهادهای زیادی به قیمت تمام شده 
به عنوان  و...  بانک مرکزی   ، ، مجلس  قبیل دولت  از  کاال 
عوامل داخلی و همچنین عواملی از قبیل تحریم ها ، روابط 
بر قیمت تمام شده  به عنوان عوامل خارجی  اقتصادی و... 
نهادهای  تواند  می  آنها  بر  مدیریت  دارند که  تأثیر  کاال 
نظارتی ما را از دردسر نظارت روزانه معاف داشته و بازار  

را به سمت تعادل و ارزان فروشی سوق دهد .
موجب  ملی  پول  خرید  قدرت  افزایش  است  مسلم  آنچه 
کاهش قیمت تمام شده و موجب افزایش خرید مردم خواهد 
خواهد  همراه  به  را  اجتماعی  عدالت  و  رفاه  نهایتًا  شد که 

داشت .
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نصرت اله منزوی
 از گروه تولیدی مهرام

مهرام طالیی شد.
نام مهرام عالوه بر طعم خوش برای هر 
ذائقه ای برای ایرانیان یادآور بربلندای 
می  نشسنت  تور  و  توپ  افتخار  سکوی 
است  مهرام  پرآوازه  نام  اینک  و  باشد 
تندیس  به دریافت  برتر مفتخر  و واحد 
مصرف  حقوق  از  حمایت  طالیی 

کنندگان در سال ۱۳9۱

واحد برتر مفتخر به دریافت
تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان  در سال 1391

National day of  protecting the righs of consumers
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سیمان  شرکت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
با   9۱/۱۱/۲5 چهارشنبه  مورخه  در  آرتااردبیل 

حضور 97 درصد از سهامداران برگزار گردید.
در این مجمع که ریاست آن با استاد مهجوری و 
ناظرین جنابان نجفی و غفاری بود و دبریی آن 
داشتند  به عهده  امینی  آقای مهندس  را جناب 
و گزارش  مدیره  هیأت  استماع گزارش  از  پس 
بازرس و حسابرس قانونی شرکت مجمع نشینان 
با تقدیر و تشکر از زحمات گرانقدر مدیرعامل و 
تیم مدیریتی شرکت که سایل پربار و سودی عایل 
را برای سهامدار به ارمغان آورده اند با تصویب 
صورتهای مایل و تقسیم سود ۱640 ریایل برای 

هر سهم به کار خود پایان داد.

پیام هیأت مدیره
با ذکر یاد و نام پروردگار یکتا و با عرض سالم و 
خری مقدم حضور سهامداران گرانقدر و حاضرین 
شرکت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  در 
همکاران  از کلیه  قدردانی  و  آرتااردبیل  سیمان 
منتهی  مایل  سال  شرکت، که  در  شاغل  محرتم 
با  مضاعف  و کوشش  تالش  با  را   9۱/9/۳0 به 
قبل پشت  موفقیت و سودآوری همانند سالهای 

سر گذاشته است.
شرکت تعایل سازمانی را با استفاده از متدولوژی 
مهندسی مجدد و ابزار کارت متوازن )BSC( از 
مدیریت  وبر  داده  قرار  خود  سرلوحه  پیش  سال 
تغیری اعتقاد راسخ دارد چرا که مدیریت شرکت بر 
این باور است که رشد و تعایل بدون تغیری امکان 
پذیر نیست لیکن تغیری بایستی برنامه ریزی شده 
بوده و هدایت و مدیریت گردد در این خصوص 
به شرح ذیل  بر شش منظر  فعالیت های شرکت 
سازی  بهینه  پروژه  قالب  در  استوار گردیده که 

تعریف و در حال انجام می باشد.
حوزه مایل

فرآیند داخلی شامل تولید
مشرتی مداری – رضایت مشرتی

رشد و یادگریی
محیط زیست، بهداشت و ایمنی

رضایت کارمندان
پروژه   ۳۲ بهینه سازی  پروژه  اجرای  راستای  در 
و رسیده  پایان  به  پروژه   ۱۳ تعداد  و  تعریف 

 ۱9 پروژه در حال اجرا می باشد که شرح تفصیلی 
حضار  و  سهامداران  نظر  و  سمع  به  ادامه  در 
با  شرکت  مایل  می گردد.اوضاع  ارایه  محرتم 

عنایت به تحوالت اقتصادی کشور از قبیل تشدید 
تورم  ارز،  نرخ  نوسانات  اقتصادی،  تحریم های 
بیش از انتظار، نرخ بیکاری و همچننی وضعیت 
قبیل  از  سیمان  صنعت  بر  حاکم  اختصاصی 
بخشنامه گمرکات کشور و تعینی ارزش صادرات 
سیمان برای هر تن 85 دالر آمریکا، قطع گاز و 
تحمیل استفاده از نفت کوره، قیمت گذاری نرخ 
سیمان از سوی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت 
سیمان و دخالت نهادهای دولتی تحت تأثری بوده 
است. علی رغم معضالت مذکور با استفاده از 
ظرفیت های محلی و توانمندی های مدیریت و 
بینی شده در  کارکنان موفق گردید بودجه پیش 
و  سیمان  و  تولید کلینکر  از جمله  کلیه حوزه ها 
فروش سیمان داخلی و صادراتی و سود قبل از 
 )EBITDA( مالیات، بهره بانکی و استهالک
برخی  در  و  داده  پوشش  کامل  طور  به  را 
شاخص ها بیشرت از بودجه و سال مایل قبل نیز 

عملکرد داشته باشد.
است که  باور  این  بر  همچنان  شرکت  مدیریت 
منظر،  هر  از  قیمت ها  افزایش  و  تورم  به  نسبت 
امکان افزایش قیمت فروش سیمان به تناسب نیز 

بایستی امکان پذیر باشد.

بیانیه مأموریت شرکت:
با  سیمان  انواع  عرضه  و  تولید  ما  ماموریت 
و کشورهای  منطقه  بازار  نیاز  مورد  کیفیت 
و  غنی  معادن  به  عنایت  با  می باشد.  همجوار 
مکفی همچننی امکانات دیگری همانند زمنی و 
ظرفیت آزاد بخشی از ماشنی آالت و تجهیزات 
موجود شرکت در راستای مأموریت خود اقدام به 
احداث خط دوم تولید کلینکر به ظرفیت ۲000 تن 
در روز نموده است که در طی سال مورد گزارش 
موفق به اخذ جواز تأسیس از سازمان صنعت و 
معدن و تجارت اردبیل گردیده و برای بهره مندی 
از تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی از طریق 
بانک سپه تا مرحله اخذ مجوز نائل گردیده است 
و با عنایت به استعدادهای بالقوه منطقه و شرکت 
امکان صادرات،  داخلی،  بازار  الخصوص  علی 
از  بخشی  و  معــدن  زمنی،  انســانی،  نیــروی 
ماشنی آالت حمل و نقل و برند محصوالت قویا 
انتظار دارد با حمایت قاطع سهامداران محرتم به 

روند اجرای پروژه سرعت بخشیده شود.
تأمنی منافع و حقوق کلیه ذینفعان

رعایت استانداردهای زیست محیطی و بهداشت 

و ایمنی
ایجاد شور و نشاط و رشد و یادگریی و توسعه 

کار تیمی
سرفصل های  و  رئوس  ذکر  با  پیوست  گزارش 
شرکت،  آتی  برنامه های  و  یافته  انجام  کاری 
تصویری گویا از وضع عمومی شرکت و چگونگی 
فعالیت های مؤثر در کسب موفقیت های حاصله 
سهامداران  حضور  به  وسیله  بدین  می باشد که 
تصویب  با  است  امید  می گردد.  تقدیم  محرتم 
 ،۱۳9۱ ماه  آذر   ۳0 به  منتهی  مایل  عملکرد سال 
تصمیمات  و  ارزشمند  رهنمودهای  از  کماکان 
قاطع صاحبان محرتم سهام همانند سنوات قبل 

بهره مند گردیم.

تاریخچه
 9۲4 شماره  دستورالعمل   4 بند  به  توجه  با 
وزیری  نخست  معاونت   ۱۳66/۳/۱6 مورخ 
پروژه  اجرای  منظور  به  شرکتی  تشکیل  بر  مبنی 
سیمان  شرکت  آذرشهر،  آهک  و  اردبیل  سیمان 
تأسیس  عام(  )سهامی  آذرشهر  آهک  و  اردبیل 
 ۱۳66/۳/۲5 تاریخ  در   65885 شماره  تحت  و 
در اداره کل ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید 
جلسه  صورت  موجب  به   78/۲/۱۱ تاریخ  در  و 
به  از سهامی خاص  العاده  فوق  عمومی  مجمع 
سهامی عام تبدیل و مرکز اصلی شرکت در تاریخ 
78/۲/۲8 به موجب صورت جلسه مجمع عمومی 
انتقال  اردبیل  به شهرستان  تهران  از  العاده  فوق 
در   ۱۳79/5/6 تاریخ  در   ۲7۲9 شماره  تحت  و 
اداره کل ثبت شرکتهای استان اردبیل ثبت و در 
تاریخ ۱۳8۲/7/۲8 در بورس اوراق بهادار تهران 
پذیرفته شده و در تاریخ ۱۳8۳/9/8 پنجاه و یک 
خصوصی  بخش  به  دولتی  بخش  سهام  درصد 
عرضه شد. حسب تصمیمات هیأت مدیره شرکت 
طی جلسات شماره ۳79 و ۳8۳ کارخانه آهک 
آگهی  طی   ۱۳88/۱۲/۱5 تــاریخ  در  آذرشهر 
مزایده واگذار و براساس تصمیم مجمع عمومی 
از  شرکت  نام   ۱۳89/7/۱4 مورخه  فوق العاده 
شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر به شرکت 
تصمیم  حسب  یافت.  تغیری  آرتاادربیل  سیمان 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳88/۲/9/۲8 
سال مایل شرکت روز اول دی ماه هر سال آغاز و 

در سی آذر ماه سال بعد به پایان رسید.

مهندس علی امینی با سود 
1640 ریال به مجمع آمد

 خسرو
 امریحسینی
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داوود بدیل 
از شرکت سپهر الکرتیک

که  مدبری  مدیر  بدیل  داوود  مهندس 
ثابت کرده فعل شدن را 

وقتی مجری تاالر نام مهندس داوود بدیل 
تندیس  دریافت،  برای  تا  کرد  اعالم  را 
مصرف کنندگان  حقوق  از  حمایت  طالیی 
در سال ۱۳9۱ به روی سن بیاید طننی تشویق 
صلوات فضای تاالر بزرگ صدا و سیما را 
داود  مردم می دانستند  عطرآگنی کرد چون 
خان بدیل مدیر مدبری است که ثابت کرده 

فعل شدن را

واحد برتر مفتخر به دریافت
تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان  در سال 1391

National day of  protecting the righs of consumers
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شعبه یزد بیمه رازی در تاریخ 1391/10/24 در شهرستان 
یزد با حضور تنی چند از مسوولنی محرتم دولتی و 
جناب  وهمچننی  رازی  بیمه  مدیره  هیأت  اعضاء 
آقای دشتی قائم مقام محرتم معاونت برنامه ریزی 
استان یزد و جناب آقای مری ریاست محرتم سازمان 
انجمن های  و  یزد  استان  اقتصادی  امور  و  دارائی 
مجید  قرآن  آیات  از  تالوتی  با  خربنگاران  و  صنفی 

افتتاح گردید.
ضمن  یزد  شعبه  رییس  افضلی  آقای  مراسم  این  در 
مخصوصًا  حاضرین  به  مقدم  خری  و  سالم  عرض 
که  خوشبختی  اظهار  با  استانی  محرتم  مسوولنی 
میهمانان گرامی  میزبان  ربیع  مبارک  ماه  ایام  در 
راستای  در  و  تربیک گفته  را  عزیز  ماه  این  هستند، 
توسعه و گسرتش صنعت بیمه به خصوص ضریب نفوذ 

بیمه در استان یزد بیاناتی اظهار فرمودند.
محمدرضا گنجی  دکرت  آقای  جناب  بعدی  سخرنان 
بیان  با  رازی  بیمه  مدیره  هیأت  محرتم  ریاست 
از  تشکر  و  مقدم  خری  و  سالم  عرض  و  خداوند  نام 
تشریف  و  فرمودند  زحمت  قبول  عزیزان که  کلیه 
شهرستان  مردم  می گویند  اینکه  بیان  با  آوردند. 
یزد دارالعباده و دارالمومننی هستند اضافه کردند ما 
آمده ایم انشاءاله از شما یاد بگرییم. ایشان در ادامه 
بیمه  شرکت  تأسیس  تاریخچه  مورد  در  را  مطالبی 
استانهای  در کلیه  مختلف  شعبات  تأسیس  و  رازی 
ایراد  نمایندگان  تعداد  افزایش  همچننی  و  کشور 
اعتالی  آرزوی  با  را  خود  سخرنانی  ایشان  نمودند. 
در  و شایسته تر  بهرت  ارایه خدمات  و  مان  میهن  نام 

بیمه رازی و تشکر از حاضرین به پایان رساندند.
سخرنان بعدی جناب آقای مری رییس سازمان دارائی 
بیان  و  سالم  عرض  با  یزد  استان  اقتصادی  امور  و 
رب  الحمدالله   – الرحیم  الرحمن  الله  بسم  کالم 

پاک شهدا،  روان طیبه  به  درود  و  و سالم  العالمنی 
مقام  سالمتی  و  صحت  آرزوی  و  امام  ملکوت  روح 
معظم رهربی و آرزوی خدمت رسانی بر دولتمردان 
به کلیه  آمدگوئی  با خوش  را  نظام، سخرنانی خود 
اینکه  اعالم  ضمن  ایشان  نمودند،  آغاز  حاضرین 
استان یزد رتبه پنجم کشوری را به دست آورده است، 
مطالبی را در مورد پیشرفت تکنولوژی، صادرات و 
در  را  فرمایشاتی  و همچننی  فرمودند  بیان  واردات 
هر  بیمه ای  و  مایل  منابع  همکاری  اقتضای  زمینه 
کشوری که می تواند باعث رشد اقتصادی شود ایراد 

فرمودند.
ضمن  رازی  بیمه  مدیرعامل  مظلومی  آقای  جناب 
عرض سالم و تشکر از مسوولنی استانی و همکارانی 
که از صنعت بیمه تشریف آورده بودند مطالب خود 
همکاران  می رود کلیه  انتظار  اینکه  مورد  در  را 
صنعت بیمه و مسوولنی محرتم اقتصاد دارائی استان 
بیمه ها کمک کنند  بقیه  مثل  رازی  بیمه  شرکت  به 
ارایه دهد، آغاز نمودند.  تا بتواند خدمات خود را 
می خواهیم  ما  نمودند که  عنوان  همینطور  ایشان 
قرار  بیمه  صنعت  پوشش  زیر  هنوز  را که  بخشهائی 
دنبال  نداریم  قصد  و  دهیم  پوشش  را  نگرفته اند 
شده  داده  پوشش  همکاران  توسط  که  بازارهایی 
بیمه  شرکت  فرمودند که  همچننی  برویم،  است 
می باشد.  خصوصی  واقعًا  شرکتهای  از  یکی  رازی 
هستند  خصوصی  هم  دیگر  بیمه ای  شرکتهای  البته 
ویل شرکت بیمه رازی به هیچ بنیادی و یا نهادهای 
دولتی و بیمه دولتی وابستگی ندارد و کاماًل صد در 
خصوصی  سهامداران کاماًل  و  است  خصوصی  صد 
هستند و این یکی از ویژگی های شرکت بیمه رازی 

می باشد.

مهران
 امریحسینی

شعبه یزد بیمه رازی افتتاح شد
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یونس مظلومی
 از شرکت بیمه رازی

واحد برتر مفتخر به دریافت
تندیس برنزی حمایت از حقوق مصرف کنندگان  در سال 1391
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در پی دو شکست پی در پی ایران در جنگ با روس 
عباس مریزا قجر فرمانده قشون ایران دریافت علت 
از دوره  بروز است، دانشی که  نبود دانش  شکست 
افشاریه بخواب رفته و در سایه خاقان وابن خاقان ها 
به بوته فراموشی سرپده شده. عباس مریزا سنگ بنای 
اعزام دانشجو به خارج را گذارد و دانشجویان اعزامی 
می دانستند که سفریان ملتی هستند که درباره آنها پیامرب 
عظیم الشان فرموده اند علم به دست ایرانی خواهد 
بازشدن  اعزام  این  باشد. حاصل  به چنی  اگر  افتاد 

دریچه یافته های بشر در دوره رنسانس به ایران شد..
عواملی چند در دوره قاجاریه مانع تشکیل سرمایه و 
رشد سـرمایه داری در اقتصاد ایران آن عصر شد که مهم 
ترین آن عبارت بود از: نبود امنیت الزم برای تجارت 
و سرمایه گذاری، تمرکز فعالیت های تجاری بنی المللی 
بر صادرات مواد خام و محصوالت کشاورزی، فساد 
اداری دربار و نبود قواننی مدرن تجاری و گمرکی، به 
گونه ای که شخص شاه در تعینی تعرفه های گمرکی 
ناتوانی  و  دولت  سیاسی  ضعف  می کرد.  دخالت 
تجار ایران در رقابت با تجار خارجی، شرایطی را در 
مجموع ایجاد کرده بود که تجارت به شکل سنتی خود 

باقی بماند.
فعالیت شرکت های خارجی در ایران، ضرر و زیان 

تجار و فعاالن اقتصادی ایران را مضاعف کرده بود.
و  برای صدور  خام  محصوالت  تولید  برای  تالش 
به  نقدینگی  تأمنی  منظور  به  ارزی  درآمد  تحصیل 
از  داخل  نیاز  مورد  صنعتی  واردات کاالهای  دلیل 
کشورهای غربی و صنعتی، از مهم ترین برنامه های 
این دوره محسوب  کاری تجار و فعاالن اقتصادی 
می شود. اما این کشمکش و کشش و نابرابری شرایط 
رقابت، روند وابستگی به سرمایه های خارجی را در 
ایران می افزود. از سویی همنی شرایط و سری تحوالت 
جهانی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، 
زمینه افزایش آگاهی تجار و روشنفکران ایرانی را 
فراهم آورد و مفاهیمی همچون رفاه اجتماعی، اعمال 
قواننی، توسعه منافع ملی، توازن صادرات و واردات 
و جلوگریی از خروج ارز و توسعه و تجارت و معنای 
روشنفکر  جامعه  تقاضای  آن  پیداکردن  کارکردی 

و تجار رو به تحول آن روز را رقم می زد. اگر چه 
زیادی  فاصله  تقاضا  این  با  قاجار  دولت  عملکرد 
داشت و اساسا فاقد درک مناسب از این مفاهیم بود.

در مقابل بخش خصوصی با آگاهی نسبت به تشکیل 
از  بهره گریی  با  و  سهامی  و  تجاری  شرکت های 
شیوه های مناسب نوین تجاری که در تعامل با کشورها 
و شرکت های غربی کسب کرده بود تالش می کرد 
اقتصادی  هجوم  با  مقابله  به  و  یابد  بهبود  اوضاع 

قدرت های خارجی برپدازد.
نیمه  در  بسیار  مشکالت  و  مخالفت ها  وجود  با 
دوم قرن نوزدهم، شرکت های تجاری قابل توجهی 
امنیه،  فارس، شرکت  از جمله کمپانی  تأسیس شد، 
شرکت)تجارتخانه( جمشیدیان و شرکت اسالمیه، اگر 
چه همه این شرکت ها به دلیل سوء مدیریت، اختالس، 
اختالفات درونی و بدهی ورشکست شده و از بنی 
رفتند ویل از این جهت که اولنی تجربه فعالیت جمعی 

در حوزه تجارت و اقتصاد بود حائز اهمیت است.
در همنی زمان اتفاق مهم دیگری رخ داد و آن هم 
تأسیس مجلس وکالی تجار ایران به عنوان نخستنی 
مجتمع گروهی تجار بود که حکایت از آگاهی صنفی 
و مسائل سیاسی کشور از سوی تجار در این زمان بود 
و تحت تأثری جریانات روشنفکری به آن دست یافته 
بود و با انتقاد از نظام استبدادی، امنیت مدنی و مایل 

و آزادی را مطالبه می کرد.
در اوضاع اقتصادی آشفته ای که از سویی تجارت 
داخلی  بازارهای  طرفی  از  و  مختل  را  خارجی 
جوالنگاه کاالهای خارجی شده بود و دولت متهم 
این شرایط بود، در چننی  و مسوول به وجود آمدن 

شرایطی مجلس وکالی تجار ایران شکل گرفت.
تأسیس مجلس وکالی تجار ایران از ابتدا در تهران 
توسط تجار به ویژه حاج محمد حسن امنی الضرب 
شکل گرفت و نامه ای به ناصرالدین شاه نوشتند که 
طی آن از شاه درخواست کردند که وزیر تجارت با نظر 
ایشان انتخاب شده و مطیع مجلس وکالی تجارت 
باشد و به دنبال آن اساسنامه مجلس وکالی تجار در 
شش فصل تنظیم شد و به امضای ناصرالدین شاه 

رسانده شد.

هفتم  در  تهران  تجار  مجلس  نمایندگان  انتخابات 
شوال ۱۳0۱ قمری انجام شد و ۱5 نفر به عنوان وکیل 
برگزیده شدند و عالوه بر تهران در زمانی کمرت از ۲ ماه 
انتخابات مجلس وکالی تجار در شهرهایی همچون 
خوی، مراغه، ارومیه، بوشهر و بندرعباس برگزار شد. 
همچننی در شهرهایی مثل بادکوبه و استانبول که تجار 
ایرانی زیادی مستقر بودند انتخابات مشابه برگزار و 

مجلس وکالی تجار ایران تأسیس شد.
این مجلس برای رسیدن به اهداف خود با مشکالت 
و مخالفت های زیادی مواجه شد و اصحاب قدرت 
استفاده کرده، کارشکنی ها در  از ضعف حاکمیت 
مسری آن کردند و نبود نریوی انسانی متخصص برای 
راهربی امور این مجلس بر ناکامی آن می افزود. با 
وجود تالش وافر وکالی تجار، برای برطرف کردن 
مشکالت و دوام و بقای این تشکل نوین که اولنی 
میان  از  بود،  مشروطیت  از  قبل  اقتصادی  تشکل 
یقینًا  می آورد  بیشرتی  دوام  مجلس  این  اگر  رفت. 
روند نوگرایی در جامعه سنتی آن روزگار را سرعت 
صورت  زیادی که  تالش  وجود  با  اما  می بخشید. 
گرفت توانایی مقابله با عناصر سنتی و معارض را 

نداشتند.
تشکیل مجلس شورای ملی به دنبال انقالب مشروطه 
و  اول  مجلس  انتخابات  در  تجار  فعال  حضور  و 
حضور نسبتاً گسرتده تجار در مجلس اول، باعث شد 
که اقدامات مهمی در زمینه حمایت از سرمایه داخلی، 
مقابله با نفوذ بیگانگان، محدود کردن قدرت سیاسی 
دربار، مخالفت با اخذ وام توسط دولت، طرح تأسیس 
بانک به منظور مقابله با بانک های خارجی مستقر 
در ایران که عماًل بر نظام پویل کشور مسلط بودند در 
دستور کار مجلس قرار گرفت. ایده تأسیس بانک هرگز 
عملی نشد، همچننی در این مجلس پیشنهاد کمیسیون 
مدرسه  تأسیس  و  تجارت  قانون  تدوین  تجارت، 
تجارت داده شد که همچون ایده تأسیس بانک هرگز 

عملی نشد و تا آغاز دوران پهلوی مسکوت ماند.
حضور تجار در مجلس دوم کمرنگ بود و مجلس از 
پیگریی مطالبات ایشان بازماند، نظام استبدادی حاکم 
بر ایران و مقاومت در مقابل هرگونه تغیریی باعث شد 

مینو محبوب بچه ها

ره آورد تکنولوژی به ایران

خسرو
 امریحسینی

اقتــصـاد و بیمه16
1391 اسفند ماه 



تجار برای دستیابی به اهداف خود از همان الگوی 
سنتی و فردگرایی استفاده کنند.

مجلس سوم با حضور امنی الضرب تشکیل شد ویل 
تعداد تجار از مجلس دوم هم کمرت بود و نتوانستند 

اقدام مؤثری انجام دهند.
ویل مجلس چهارم و پنجم دوره های قانون گذاری برای 
تجار بود. در مجلس پنجم بسیاری از خواسته های 
شرکت  اسناد،  ثبت  قانون  شد.  داده  پاسخ  تجار 
مقیاس ها،  یکسان کردن  تجارتی،  اوراق  و  نامه ها 
قانون توسعه راه ها، تأسیس خطوط راه آهن، قــواننی 
معافیت مالیاتی، طرح قانون تجارت و قانون تشکیل 

محاکم تجارتی و... تصویب شد.    
تأسیس اتاق تجارت تهران در سال ۱۳09 شمسی با 
این  مهم  اقدامات  از  تهران  تجار  معتربترین  ترکیب 
دوران است. قرار بود اعضای این اتاق با ایجاد رابطه 
مناسب بنی دولت ها و بخش خصوصی و آگاهی 
از بازارهای خارجی و با آشنایی با شیوه های نوین 

تجارت به توسعه تجارت خارجی برپدازند.
در سال ۱۳09 قانون اتاق های تجارت تصویب شد و 
براساس آن تأسیس اتاق تجارت در مراکز تجاری مهم 
کشور، بنا به درخواست تجار محلی و پیشنهاد وزارت 

اقتصاد ملی و تصویب دولت تأسیس شد.
الزم به ذکر است که قبل از این تاریخ یعنی در ۱6 مهر 
ماه ۱۳05 طبق تصویب نامه هیأت دولت اولنی اتاق 
تجارت ایران در وزارت بازرگانی در تهران تشکیل 

شد.
هیأت دولت اساسنامه اتاق تجارت را در این سال به 
صورت آزمایشی تصویب کرد و پس از چند سال با 
تصویب قانون در مجلس شورای ملی)مصوبه ۱۳09 

شمسی( این اتاق ها در سراسر کشور تأسیس شد.
پهلوی دوم و  آغاز دوران  اول و  پهلوی  پایان دوره 
تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این دوران 
تا اصالحات ارضی در کشور و پس از آن رویکرد 
اقتصادی به صنعت و تولید صنعتی با نگاه به بازار 
داخلی و تأمنی نیاز کاالهای مصرفی داخلی و ایجاد 
و  امر  این  برای تحقق  بانکی  نظام  و کارهای  ساز 
قابل  دادن بخش  نفتی و سوق  درآمدهای  افزایش 
توجهی از منابع درآمد نفتی به این منظور و توسعه 
صنایع انرژی و تحوالت اقتصادی در دوران پهلوی 
دوم، و نقش بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در 
اقتصاد ایران تا انقالب شکوهمند اسالمی و همچننی 
نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران و تحوالت 

تاکنون  المللی  بنی  و  منطقه ای  داخلی،  اقتصادی 
در  حیات  شرط  به  دارد که  نیاز  موسعی  مجال  به 

زمان های پیش رو به آن خواهیم پرداخت.
اما کالم آخر اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری افراد 
نخبه و فرهیخته در ساز و کارهای اقتصادی حضور 
و فعالیت دارند و پارلمان بخش خصوصی مفتخر 
به حضور بزرگانی است که در بخش های مختلف 
اقتصادی صاحب طرح و اندیشه هستند و می طلبد که 
در این شرایط حساس با همگرایی و هم افزایی برای 
توسعه اقتصادی کشور تالش وافر و درخور صورت 

بگرید.
باشد که نسل های آینده به این تالش ببالند و مفتخر 

شوند.
تاریخ را با حضور دانش آموختگان دوره اول تأسیس 
دانشگاه تهران به سال ۱۳۱۳ در باب اعزام دانشجو پی 
می گرییم. در آن دوره بود که اعزام شدگان از قاره اروپا 
به آمریکا رفتند و آنچه به عنوان صنعت نوین به عرضه 
ظهور رسید بازگشتیهای قاره آمریکای شمایل  بود. 
صنعت غذایی، صنعت شریینی و شکالت، صنعت 
دارو، صنعت ذوب فلزات، صنعت لوازم خانگی و 
دههای دیگر. دوبال دانش در جامعه دانشگاه های 
کشور اعزام به خارج و بازگشتیهای دانش آموختگان 
قوت به صنعت کشورمان داد و ماحصل این کار را 
در دهه 40 و 50 دیدم. با آمدن صنعت دوچرخ دیگر 
به گردش درآمد، فرهنگ بازاریابی و فرهنگ سرمایه 

گذاری. 
اگر امروز موفق ترین مدیران صنعت و بازار در سراسر 
است  مقال  آن  از  می دارند  ایرانی  پسوند  جهانی 
که نهال آنرا بزرگانی چون امریکبری کاشتند. در روز 
چهارشنبه مورخ دوم اسفند ماه سال 9۱ در خروجیهای 
دوخربگزاری شناخته شده و به نام کشور خربی آمد 

بدین مضمون:
مینو با عرضه 2 درصد سهام به بازار اول فرا بورس 

انتقال می یابد
مینو  شرکت  معارفه  جلسه  در  قدریˈ  حمیدرضا 
خرمدره برای عرضه دو درصد سهام این شرکت که 
با حضور مدیران، سهامداران و فعاالن بازار سرمایه 
برگزار شد، افزود: هلدینگ مینو متشکل از ۱0 کارخانه 
است و این شرکت در سال ۱۳5۳ در منطقه خرمدره 
زنجان راه اندازی شد و در سال 8۲ همراه با شرکت 
پارس مینو، شوکو پارس، پخش قاسم ایران به نام گروه 

صنعتی مینو فعالیت های خود را گسرتش داد.

بلندمدت گروه صنعتی  سرمایه گذاری های  به  وی 
مینو اشاره کرد و اظهار داشت : هم اکنون 47 درصد 
سهام شرکت پارس مینو، 67 درصد سهام شوکو پارس، 
99 درصد سهام پخش قاسم ایران، 4۱ درصد شرکت 
صنایع غذایی مینو شرق و 97 درصد شرکت صادراتی 

پرسوییس در اختیار این گروه صنعتی است.
مدیرعامل گروه صنعتی مینو با بیان اینکه در روزهای 
آینده دو درصد از سهام این شرکت به صورت خرد به 
سهامداران عرضه خواهد شد، اظهار داشت : با عرضه 
این تعداد سهم، شرایط برای انتقال شرکت مینو از 

بازار پایه به اول فرابورس فراهم می شود.
وی خاطر نشان کرد : مجوزهای الزم برای عرضه دو 
درصد سهام مینو صادر شده است که پس از آگهی 

عرضه، سهام آن به سهامداران واگذار خواهد شد.
مدیرعامل گروه صنعتی مینو سود سال 9۱ این شرکت 
را ۳۱ میلیارد و 500 میلیون تومان اعالم کرد و گفت : 
پیش بینی سود ۲۲0 تومان مینو محقق شده است و 

نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
وی پیش بینی سود سال آینده گروه صنعتی مینو را 
۳۳ میلیارد و 400 میلیون تومان و پیش بینی سود این 
شرکت را ۲۳۱ تومان اعالم کرد و افزود : این آمار و 
ارقام محتاطانه و با توجه به شرایط اقتصادی جامعه 

پیش بینی شده است.
قدری خاطر نشان کرد: نخستنی پیش بینی سود سال 
9۱ مینو ۱۲5 تومان بود که ۲۲0 تومان سود برای امسال 

محقق شده است.
افزایش سرمایه ۱00  از  مینو  مدیرعامل گروه صنعتی 
درصدی این شرکت خرب داد و گفت : مجوزهای الزم 
برای افزایش سرمایه این شرکت از ۱۲ به ۲4 میلیارد 
به زودی  امر  به گونه ای که  تومان اخذ شده است 

انجام می شود. 
قدری افزود: درحایل هم اکنون محصوالت مینو به 8 
کشور صادر می شود که افزایش تنوع محصوالت و 
کاهش بهای تمام شده مهمرتین اسرتاتژی توسعه ای 
را در  رقابت خود  توان  بتواند  تا  این شرکت است 

بازارهای داخلی و برون مرزی افزایش دهد.
گروه صنعتی مینو به منظور توسعه فعالیتهای خود در 
صنعت غذایی کشور با دیدگاه استفاده از امکانات 
و مزیتهای بومی و منطقه ای اقدام به تأسیس و راه 
و  مایع  قند  تولید  صنعتی  واحد  بزرگرتین  اندازی 

کنسانرته خرما نموده است.
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واحد برتر مفتخر به دریافت
تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان  در سال 1391

مهدی باقری 
از شرکت خدمات گلدیران

National day of  protecting the righs of consumers

اقتــصـاد و بیمه18
1391 اسفند ماه 



در  بیمه  صنعت  سرمایه گذاری  ساالنه  مجمع 
حضور 85/66 درصد از سهام داران به ریاست 
جناب آقای تاجدار )نماینده بیمه الربز( و دو ناظر 
جنابان آقایان رضازاده از بیمه مرکزی و زمردیان 
از بیمه آسیا و با دبریی مهندس محمد هاشم پور 

مدیرعامل کاردان و کاربلد شرکت برگزار گردید.
در پایان این مجمع با تصویب صورتهای مایل و 
تقدیر و تشکر از تالش کارکنان پرتالش و تیم موفق 
مدیریتی شرکت و تقسیم سود بکار خود پایان داد.

اقتصاد کشور  نقش سرمایه گذاری صنعت بیمه در 
جایگاهی بس عظیم و گسرتده می دارد در روزگاری 
که همه و همه بیمه و فرهنگ بیمه ما را به چالش 
کشیده و در بازاری که فرهنگ و باور بیمه در آن هنوز 
به خوبی جایگاه خود را پیدا نکرده و همواره شـاهد 
آن بوده ایم کـه مدیران سیـاست گــذار تصـمیمات 
خلق الساعه گرفته و همچنان بعد از هشت دهه پس از 

تأسیس هنوز اندر خم یک کوچه هستیم و...
بیمه  سرمایه گذاری صنعت  ساالنه  مجمع  روز  در 
درایران  بیمه  شرکت های  در  بودیم که  آن  شاهد 
آنچه  و  آن می چربد.  اقتصادی  بر  فرهنگی  بخش 
قابل تامل تر بود این جمله بر دل نشسته جناب محمد 
هاشم پور عضو هیأت مدیره و مدیرعامل فرهیخته و 
توانمند شرکت بود که من آمده ام تا مشکالت را حل 
کنم و این همان فعل خواسنت است که ما از مدیران 
متدین و متعهد می طلبیم. کار جالب دیگر شرکت 
هدیه یک کتاب از جنابان دکرت دیوید ویدمر، رابرت 
عظیمی  احمد  دکرت  ترجمه  استپیرنز  ویدمروسیندی 
بلوریان و علی حبیبی بود که از جمله کارهای خوب 
و نیک شرکت بود که بنی مدعووین توزیع گردید،که 
ما راسریاب از پس لرزه کرد. جا دارد از جوان برومند 
و خادم قلم که نامش را نمی دانم ویل دل و دین و 
عقل و هوش در اشاعه فرهنگ می داشت سپاس و 

قدردانی کنم که به همت او بود این گزارش ذیل.  
وضعیت اقتصاد ایران

به  واسطه   ۱۳89 سال  در  ایران که  اقتصادی  رشد 
جهانی  تقاضای  افزایش  و  نفت  جهانی  افزایش 
برای محصوالت پرتوشیمی و معدنی به 5/9 درصد 
رسیده بود طی سال گذشته و سال جاری، همراه با 
وخیم شدن اوضاع اقتصاد جهانی و همچننی، تشدید 
تحریم های بنی المللی، افزایش نرخ ارز و افزایش 

بهای حامل های انرژی، با کاهش مواجه شد براساس 
برآوردهای صندوق بنی المللی پول )IMF(، اقتصاد 
ایران در سال ۲0۱۱ تنها دو درصد رشد کرد و پیش بینی 
می شود که در سال ۲0۱۲ رشد اقتصادی ایران به منفی 
0/9 درصد برسد. این نرخ منفی رشد اقتصادی که طی 
دو دهه اخری بی سابقه بوده است عمدتاً نتیجه اثر 
نامطلوب تحریم ها و کاهش فروش نفت می باشد. هر 
چند پیش بینی می شود که در سال آینده مجدداً رونق 
محدودی به اقتصاد بازگردد و اقتصاد کشور با رشد 

0/8 درصدی روبرو شود.
با  کارخانه ای  صنایع  بخش  گذشته،  سال  طی 
ارز  نرخ  نوسان  و  تحریم  از  ناشی  چالش های 
در  ساز  و  نسبی ساخت  رونق  اما  اند.  بوده  روبرو 
بخش مسکن و ساختمان ادامه داشته است. تعداد 
احداث  برای  شده  صادر  ساختمانی  پروانه های 
ساختمان در بهار سال ۱۳9۱ نسبت به بهار سال گذشته 
حدود 4۳/5 درصد افزایش یافته و همچننی، تعداد 
واحدهای مسکونی پیش بینی شده در این پروانه ها 
در بهار سال ۱۳9۱ نسبت به فصل مشابه سال گذشته 
حال  این  با  است.  یافته  افزایش  درصد  حدود 5۱ 
نرخ بیکاری روند رو به افزایشی داشته و پیش بینی 
صندوق بنی المللی پول حاکی است که این نرخ در 
سال جاری به ۱4/۱ درصد رسیده که نسبت به سال قبل 

۱/8 درصد افزایش نشان می دهد.
براساس اطالعات منتشر شده توسط بانک مرکزی، 
حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه سال جاری به بیش 
از ۳760 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به خرداد 
ماه سال قبل ۲4/5 درصد افزایش یافته است. افزایش 
حجم نقدینگی در کنار افزایش نرخ ارز به افزایش 
شدید نرخ تورم منجر شد. نرخ تورم در شهریور ماه 
سال ۱۳9۱ نسبت به شهریور ماه سال قبل ۲4 درصد 

افزایش یافته است.
در بخش تجارت خارجی، شاهد تغیری روند رو به 
مبلغ  هستیم.  واردات  و  افزایش صادرات غرینفتی 
صادرات و واردات طی 6 ماهه ابتدای سال جاری 
نسبت به دوره قبل از آن به ترتیب حدود ۱0/5 و ۱7/9 
درصد کاهش یافتند. این امر عمدتاً به دلیل اعمال 
محدودیت های بانکی بنی المللی علیه کشور و عدم 

امکان صدور اعتبار اسنادی به وقوع پیوسته است. 
تاریخچه

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه)سهامی عام( در 

تاریخ ۱۳75/۳/9 تحت شماره ۱۲۱9۱8 در اداره ثبت 
به ثبت رسید.  تهران  شرکت ها و مالکیت صنعتی 
اوراق  بورس  سازمان  در  شرکت  پذیرش  تقاضای 
هیأت   ۱۳77/۱0/9 مورخ  جلسـه  در  تهران  بهادار 
تاریخ  از  و  رسید  تصویب  به  بهادار  اوراق  پذیرش 
سرمایه گذاری ها  در گروه  شرکت  نام   ۱۳78/۲/5
و واسطه گری های مایل و با نماد و بیمه به عنوان 
فهرست  در  شرکت  هفتمنی  و  هشتاد  و  دویست 

نرخ های بورس درج شد.
موضوع فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه 
به شرح زیر است:

واحدهای  الشرکه،  سهم  سهام،  در  سرمایه گذاری 
سـرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای 
صندوق های  یا  مؤسسـات  ها،  شـرکت  رأی  حق 
سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به 
تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود کنرتل شرکت، 
مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در 

اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه نیابد.
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول 
دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنرتل 

ناشر را به مالک نمی دهد.
سرمایه شرکت

سرمایه اولیه شرکت مبلغ 45/000 میلیون ریال منقسم به 
45 میلیون سهم یک هزار ریایل با نام بوده است که 
تاکنون طی هفت مرحله افزایش یافته و در حال حاضر 

سرمایه شرکت مبلغ 750/000 میلیون ریال می باشد.
برنامه های شرکت در سال مایل منتهی به ۱۳9۲/6/۳۱

همان طور که در بخش های قبلی گزارش اشاره شد، 
ترکیب نامتقارن سرمایه گذاری های شرکت، از جمله 
چالش های اساسی پیش روی رشد و توسعه شرکت 
درصدی   80 سهم  به  توجه  با  می شود.  محسوب 
امالک و مستغالت در سرمایه گذاری های شرکت، 
سیکل های تجاری این بخش که معمواًل یک بازه 
اثرات  می گریند،  بر  در  را  سال  سه  تا  دو  زمانی 
مخربی بر روی گردش نقدینگی و سودآوری شرکت 
می گذارد. از این رو اهم فعالیت هیأت مدیره در سال 

مایل منتهی به 9۲/6/۳۱ بر موارد ذیل قرار دارد:
پیگریی پروند مجتمع تجاری – اداری گلستان خیام.

تعینی تکلیف و فروش دارایی های ملکی و استفاده از 
منابع حاصله در فرصت های جدید.

شرکت سرمایه 
گذاری صنعت بیمه

مقدم شرکت کنندگان را 

گرامی داشت
صدیقه

سرخوش لر

19 اقتــصـاد و بیمه
1391 اسفند ماه 



فرزندان روسای جمهور این روزها چه می کنند؟ مهدی خلج

قرار  جمهوری  ریاست  انتخابات  آستانه  در  روزها که  این 
فعلی کشور هم  و  فرزندان روسای جمهور سابق  ایم،  گرفته 
رفسنجانی سوژه  فرزندان هاشمی  اند،  آتش گرفته  بر  دستی 
تا بگویند پدر  نامه های تحلیلی شده اند  گفت وگوی هفته 
را میلی به حضور در انتخابات نیست، فرزند احمدی نژاد در 
صفحه فیس بوک وارد دعوای پدر با الریجانی ها می شود 
بزرگداشت  پدرش  برای  دیگر  سال  صد  می نویسد که  و 
می گیرند و فرزند سید محمد خاتمی را خیلی خبری در این 

وادی نیست.

بچه های  ایران،  آخرین  جمهور  رییس  سه  فرزندان  بین  در 
امور  بر  دستی  هستند،  ترینشان  سیاسی  رفسنجانی  هاشمی 
اقتصاد دارند و در عرصه ورزش و امور اجتماعی هم سرک 

می کشند.
 به واقع حوزه های فعالیت ۳ پسر و ۲ دختر رییس جمهور 
دوران سازندگی، بینشان تقسیم شده است. محسن کمتر سعی 
خود  از  بیشتر  و  دهد  نشان  حاشیه  اهل  را  می کند خودش 
چهره ای معتدل به نمایش گذاشته است. پیش تر رییس دفتر 
پدرش در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و صاحب همان 
مؤسسه انتشاراتی که کتب خاطرات پدرش از قبل و بعد از 
مترو  سابق  عامل  مدیر  می کرد.  منتشر  را  اسالمی  انقالب 
اما در جریان انتخابات سال 88 ـ اگر چه به بهانه پاسخ به 
ـ  بود  برادران و خواهرانش وارد شده  به خود،  اتهاماتی که 
نامه های سرگشاده ای نوشت که آن اعتدال در چهره اش رنگ 

باخت و خود را از مسیرهای بدون جنجال خارج کرد.
به  قائل  باید  هم  پسران هاشمی  و  دختران  ازدواج  در  حتی 
تفاوتی ظریف شد. حتی در تأثیری که از ازدواجشان گرفته 
این  اند، گیرم حاال  فامیلی کرده  ازدواج  پسران  هر سه  اند. 

را  ـ  عمویش  ـ  هاشمی  محمد  دختر  با  مهدی  ازدواج  میان 
محسن  اما  ردیف کرد  سیاسی  ازدواج های  جرگه  در  بتوان 
با دخترخاله اش ازدواج کرده و یاسر با دختر پسرخاله اش. 
فرزندان حسن الهوتی  با  ازدواج  با  اگر چه  فائزه  و  فاطمه 
عالقه  سیاست  به  بیشتر  فائزه  اما  سیاسی کرده اند  ازدواج 
اهل  خیلی  فائزه  برخالف  فاطمه  فاطمه.  تا  می دهد  نشان 
قیل و قال نیست اما این اواخر در فرودگاه امام هنگام ورود 
در  بیشتر  او  زد،  فائزه  تنه  به  تنه  ایران،  به  مهدی  برادرش 
کارهای اجتماعی فعالیت دارد و در سال ۱۳85 مورد تقدیر 
فدراسیون بین المللی تاالسمی قرار گرفت. می گویند پیشنهاد 
درمان  ازدواج،  از  پیش  تاالسمی  آزمایش  شدن  اجباری 
راه اندازی  و  تأسیس  به  و کمک  تاالسمی  بیماران  رایگان 
مراکز درمانی تاالسمی از جمله اقدامات وی بوده است. اما 
مهدی! در چهره شدن و حاشیه سازی با فائزه رقابتی سنگین 
دارد، مثل فائزه نتوانسته است به مجلس راه پیدا کند یا اصاًل 
شانسش را در این حوزه نیازموده است که احیانًا در انتخابات 
پدرش  انتخاباتی  در ستاد  اما  بخورد  مجلس ششم شکست 
در انتخابات سال 84 فعالیت داشت و در انتخابات 88 هم 
از  متهمان حوادث پس  دادگاههای  در  او  نام  چنان کرد که 
انتخابات مکرر بر زبان آمد. مهدی که بعد از انتخابات 88 
به بهانه تحصیل از ایران خارج شده و در لندن به سر می برد، 
مهر ماه به تهران آمد و بنا به همان اتهاماتی که بر او وارد شد 
اتهام  همان  به  بنا  فائزه که  مثل خواهرش  زندان شد،  روانه 
فعالیت تبلیغی علیه نظام 6 ماه به حبس محکوم شده است 
و یک روز قبل از مهدی به زندان رفت. فائزه روزهای آخر 
اما به خاطر اخالل  دوران محکومیتش را سپری می کند و 
است.  شده  تشکیل  او  برای  هم  دیگری  پرونده  زندان  در 
مهدی هم که به قید وثیقه میلیاردی آزاد شده است به زودی 
محاکمه می شود. قاضی رسیدگی کننده به پرونده او غریبه 
پرونده  تا یکسال پیش درگیر  نیست. قاضی ناصر سراج که 
فساد بزرگ بانکی بود به عنوان قاضی پرونده مهدی هاشمی 

انتخاب شده است.

یاسر در این میان تعلق خاطری به سوارکاری و پرورش اسب 
مثل  و  می شود  سوارکاری  فدارسیون  ریاست  نامزد  دارد. 
مهدی که عالقه زیادی به کارهای اقتصادی دارد و اتهامات 
ظرایف  اوست،   متوجه  زمینه  این  در  هم  نشده  ثابت  نفتی 
کارهای اقتصادی را خوب می شناسد و دستی بر صادرات 

و واردات دارد.
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فعالیت فیس بوکی عماد
حاشیه های  خاتمی  محمد  سید  پسر  یک  و  دختر  دو  درباره 
از فعالیت های فیس بوکی عماد  زیادی وجود ندارد. به غیر 
تنها پسر رییس جمهور دوران اصالحات که در حوادث پس از 
انتخابات سال 88 شدت گرفته بود اندک خبری می توان درباره 
فعالیت این روزهای فرزندان رییس جمهور دوران اصالحات 
پیدا کرد. شاید دلیل این حاشیه های اندک در خروج دو دختر 
باشد.  اروپایی  در کشورهای  شان  زندگی  و  ایران  از  خاتمی 
یکی را می گویند در ایتالیا و دیگری در انگلیس. سال 84 هم 
حرف و حدیث هایی درباره نحوه ورود لیال دختر بزرگ سید 
در مقطع کارشناسی  او  و تحصیل  دانشگاه  به  محمد خاتمی 
ارشد منتشر شد که هم او خود در نامه ای به آن ادعاها پاسخ 
داد و نوشت که در سال 8۱ دوره دکترایش را به پایان رسانده 
ندارد.  ارشد  مقطع کارشناسی  در  مجدد  تحصیل  به  نیازی  و 
ایران  در  زمان حضورش  در  هم  لیال،  نرگس، خواهر کوچکتر 
خاتمی،  عماد  سید  ازدواج  بود.  مشغول  تحصیل  به  بیشتر 
فرزند ۲6 ساله سید محمد خاتمی در اسفند سال گذشته خبری 
غیرسیاسی بود که درباره این خانواده منتشر شد و بعدها هم 

حاشیه نگاری هایی بر آن صورت گرفت.
شاید از آن روی که گفته شد او شهریور ماه امسال ماه عسل 
خود را به  اروپا رفته بود و رسانه های منتقد اصالحات، این 
سفر را زیر ذره بین گرفته بودند. نه عماد، نه لیال و نه نرگس 
بزرگتر  دختر  لیال  نشدند.  وارد  سیاسی  عرصه  در  هیچ کدام 
سید محمد خاتمی که در تصویرهای قدیمی پدرش هم همراه 

اوست از دانش آموختگان شناخته شده ریاضی کشور بود.

برای پدرم بزرگداشت می گیرند
رییس  نوه پسری  پیش وقتی  نژاد چندی  نام علیرضا احمدی 
جمهور به دنیا آمد، بر سر زبان ها افتاد. علیرضا پسر کوچکتر 
آن  به  یعنی  است.  شده  شناخته  مهدی  از  نژاد کمتر  احمدی 
اندازه که مهدی حاشیه دارد و نامش در رسانه هاست، 
علیرضا نیست. مهدی اما داماد اسفندیار رحیم مشایی 
ازدواج کافی  همین  و  است  رییس جمهور  دفتر  رییس 
فارغ التحصیل  شود.  سیاست  عرصه  وارد  که  است 

آزاد واحد تهران مرکز است. در مقطعی گفته  دانشگاه 
می شد که او در بازرسی ریاست جمهوری حضوری فعال 
دارد اما حکمی به نام وی نخورده است.نقطه اشتراک 
مهدی و عماد را باید در فعالیت های فیس بوکی آن ها 
دانست. چندی پیش در این شبکه اجتماعی عکسی از 
اسفندیار رحیم مشایی منتشر شد که مهدی احمدی نژاد 
در ذیل آن عکس نوشته بود بعضیها هیچ هنری ندارند 
به جز اینکه به دیگران برچسب بزنند و چون چیزی برای 
اثبات ندارند اثبات خود را در نفی دیگران می دانند. 
فرض کنیم تمام مستکبرین و فتنه گران و منحرفین از بین 

رفتند، حرف حساب شما چیه؟
سوای حضورش در نیویورک و اجالس سازمان ملل و 
برخی سفرهای خارجی که با پدر می رود، چندی پیش  
ماجرای تحصیل او در شعبه دانشگاه شریف واحد کیش 
نیز برای او دردسر ساز شد. گفته شد که هزینه تحصیل 
تمامی رشته ها در واحد کیش دانشگاه شریف نزدیک ۲0 
میلیون تومان در هر ترم است. این وسط برخی سایت ها 
هزینه سکونت مهدی احمدی نژاد در یکی از برج های 
افزوده بودند.  این رقم  به  کیش را هم محاسبه کرده و 
بعد از این اتفاقات روابط عمومی دانشگاه شریف در 
اطالعیه ای نوشت که هزینه تحصیل کل دوره به مراتب 
از آن چیزی است که در رسانه ها اعالم شده  پایین تر 

است.

احمدی  الریجانی-  دعوای  وارد  اواخر  همین  مهدی 
نژاد هم شد و در پیامی با عنوان منطق خوارج نوشت: از 
تمام تریبون ها شبانه روز فحش و توهین سرازیر می کنند 
ولی تا به آن ها بگویی خودتان هستید می شوی بی ادب

استدالل دوستانی  افزود:  اسفندیار رحیم مشایی  داماد 
که احمدی نژاد و الریجانی را کنار هم قرار می دهند 
امت  معاویه  و  علی  می گفتند  است که  شبیه کسانی 
اسالمی را به تفرقه کشاندند و هر دو از دین خارجند و 

البته  تیغشان تنها بر سر علی فرود می آید.
مهدی احمدی نژاد در بخش دیگری از نوشته هایش، وعده 
روز  نژاد  احمدی  برای  مردم  دیگه  سال   ۱00« می دهد که 

بزرگداشت توی تقویم می گذارند!«
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تاالر بزرگ رازی 94درصد سهامدار سرمایه گذاری 
غدیر را در خود می دید و سهام داران حاضر در 
جلسه مجمع عمومی شرکت شاهد سخنوری مدیری 
بودند  که خوب می دانست در کجا ایستاده و غنای 
اطالعات او در شاخه های هلدینگ و کمپانی افزون 
از باور. دکرت غالمعلی کیانی مدیرعامل سرمایه گذاری 
غدیر سخنوری چریه دست، کارشــناسی مطلع و با 
عملـکردی عایل اسـت که نشاـن آن در بهــرتین در 
مایل  سـال  در  غدیر  سرمایــه گذاری  بودن  برترین 
مورد گــزارش می بود. مجـمع با حضــور 94 درصــد 
ناظر  دو  و  دقیقی  دکرت حسنی  ریاست  به  سهام دار 
جنابان سامی و گلچنی و دبریی جناب آقای بنایی 
برگزار شد. در نهایت مجمع با تصویب صورتهای 
مایل و تقدیر و تشکر از زحمات تالشگران و تقسیم 

سود 500 ریایل برای هر سهم به کار خود پایان داد.

شرکت سرمایه گذاری غدیر در تاریخ ۲4 مهر ۱۳70 با 
هدف مدیریت بیش از ۱۲0 شرکتی که بانک صادرات 
در عوض مطالبات خود از دولت دریافت کرده بود، 

تأسیس شد.
با پیشرفت و بهبود بورس اوراق بهادار تهران، این 
شرکت، سرمایه گذاری در بورس را فرصتی مناسب در 
جهت دستیابی به اهداف خود یافت. پیش از پیوسنت 
این شرکت به بورس اوراق بهادار در سال ۱۳74، نام 
آن به شرکت سرمایه گذاری غدیر)سهامی عام( تغیری 
یافت. شرکت سرمایه گذاری غدیر در تاریخ ۲6 اسفند 
تدریج  به  و  پیوست  بهادار  اوراق  بورس  به   ۱۳74
پس از تبدیل شدن به بزرگرتین شرکت بورسی در 
سال ۱۳8۳، به یک شرکت پیش رو در بورس تبدیل 
همچنان  غدیر  سرمایه گذاری  شرکت  امروزه  شد. 
به حساب  بزرگرتین شرکت سرمایه گذاری بورسی 
غدیر  سرمایه گذاری  شرکت  فعلی  سرمایه  می آید. 
۱6 هزار میلیارد ریال می باشد با عنایت به مصوبه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳9۱/9/۱4، انجام 
افزایش سرمایه به میزان دوهزار میلیارد ریال در اختیار 
هیأت مدیره شرکت قرار گرفته و در سه ماهه منتهی به 
۱۳9۲/۳/۳۱ سرمایه شرکت به ۱8 هزار میلیارد افزایش 

می یابد.

این شرکت در زمینه های نفت و گاز و پرتوشیمی، 
و  انرژی  نقل،  و  سیمان، صنعت، حمل  ساختمان، 
تجارت فعالیت دارد که این فعالیت ها در قالب هفت 

هلدینگ زیر مجموعه انجام می شود.
تاریخچه

تاریخ  در  غدیر  سرمایه گذاری  عام  سهامی  شرکت 
۱۳70/7/۲4 تحت شماره 86۱80 با نام اولیه شرکت 
سرمایه گذاری بانک صادرات )سهامی خاص( در 
اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت 

رسیده و مرکز اصلی آن تهران می باشد.
نوع شرکت به موجب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
۱۳74/9/۲8 از سهامی خاص به سهامی عام تغیری و 
در تاریخ ۱۳74/۱۱/۳0 تحت شماره ۳۲/۲59۲4 ثبت 
بورس  در   ۱۳74/۱۲/۲6 تاریخ  در  شرکـت  گردید. 
اوراق بهادار پذیرفته شده وبه موجب مجمـع عمومی 
فوق العاده مورخ ۱۳78/7/۱9 پایان سال مایل شرکت 
از ۳۱ شهریور ماه هر سال به ۳0 آذرماه تغیری یافته است.

نوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت 
است از :

تأسیس، تشکیل، مشارکت )حقوقی( در سرمایه، خرید 
سهام، بازسازی، نوسازی و راه اندازی انواع شرکتها 
و مؤسسات در داخل یا خارج از کشور، فروش سهام، 

واگذاری سهام شرکتها و یا انحالل آنها.
آماده کردن شرکتهای مورد سرمایه گذاری جهت ورود 

به بورس اوراق بهادار.
و  بانک ها  اعتباری  و  مایل  تسهیالت  از  استفاده 

مؤسسات اعتباری
پذیره نویسی سهام و انجام معامالت مربوط به سهام 

واوراق بهادار داخلی یا خارجی.
تأمنی خدمات مورد لزوم شرکتها در مورد نیازهای:

سرمایه گذاری  تولید،  زمینه  در  مشاوره  و  خدمات 
جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزی و بودجه بندی، 
قبول  و  تأیید  اعتباری، صدور،  و  مایل  منابع  تأمنی 
هرگونه ضمانت نامه یا تعهد نامه، بازاریابی و طراحی 
سیستم های مدیریتی جهت تسهیل و افزایش کارآیی 

آنها مباشر تا یا از طریق تشکیل شرکت و مؤسسه.
انتشار اوراق مشارکت

یا  مستقیم  طور  به  مجازی که  عملیات  انجام کلیه 
غری مستقیم برای تحقق هدف شرکت الزم یا مفید بوده 
و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته 

باشد.
پارسیان)هلدینگ  شرکت گروه گسرتش نفت و گاز 

نفت، گاز و پرتوشیمی(
شرکت گروه گسرتش نفت و گاز پارسیان )سهامی عام( 
در تاریخ ۱۳86/5/8 تحت نام شرکت سرمایه گذاری 
توسعه الوند غدیر)سهامی خاص( تأسیس و تحت 
شماره ۳0۲496 در اداره ثبت شرکت های تهران به 
ثبت رسید و به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ ۱۳90/9/۱6، نام شرکت به گروه گسرتش نفت و 
گاز پارسیان )سهامی عام( تغیری یافت و در تاریخ 
۱۳90/۱۱/۲6 نیز در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته 

شد.
در ابتدای ورود به عرصه صنعت نفت کشور در حوزه 
پرتوشیمی فعالیت خود را آغاز کرد و سپس فعالیت 
خود را آغاز کرد و سپس در حوزه باال دستی نفت 
نیز وارد گردید و در حال حاضر به عنوان بزرگرتین 
هلدینگ تخصصی نفت، گاز و پرتوشیمی در سطح 

کشور مطرح می باشد.
سرمایه شرکت

سرمایه شرکت مبلغ شش هزار میلیارد ریال می باشد.

سال مایل 
پایان سال مایل این شرکت مصادف با ۳0 آذر ماه هر 

سال می باشد
موضوع فعالیت

- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه واحدهای 
سرمایه گذاری، صندوق ها یا سایر اوراق بهادار

و  نفت، گاز  حوزه  پروژه های  در  سرمایه گذاری 
پرتوشیمی

به  تخصصی  و  فنی  تجاری،  خدمات  ارائه کلیه 
شرکت های سرمایه پذیر

تأمنی منابع مایل اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع 
مختلف داخلی و خارجی

مدیریتی  و  راهربی  کلی،  سیاست های  تدوین 
شرکت های تابعه

سرمایه گذاری غدیر در برترینها، بهرتین

خسرو
امری حسینی
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مرتضی سلطانی
از گروه صنعتی زرماکارون 

  

نمایندگی  به  فیاضی  مهندس  آقای  جناب 
از شرکت زرماکارون برای دریافت تندیس 

طالیی به سکوی افتخار آمد

واحد برتر مفتخر به دریافت
تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان  در سال 1391

National day of  protecting the righs of consumers ِِ
۲۳ اقتــصـاد و بیمه

1391 اسفند ماه 



محمود تدین
 از شركت بیمه معلم

National day of  protecting the righs of consumers

واحد برتر مفتخر به دریافت
گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان  در سال 1391
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واحد برتر مفتخر به دریافت
تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان  در سال 1391

افتخاری دیگر با کسب تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف کنندگان

شرکت بوتان، بنیانگذار صنعت گاز ایران، با اندیشه بهبود سطح زندگی مردم 
مصرف گاز  با گسترش  بعد،  سال  سه  تأسیس گردید.   ۱۳۳۲ سال  در  ایران 
مایع  در زندگی مردم، شرکت مستقل دیگری به نام شرکت صنعتی بوتان با 
مأموریت تولید سیلندر گاز مایع و لوازم گازسوز آبگرم، پخت و پز و گرمایشی، 
در کنار شرکت بوتان به عنوان اولین تولیدکننده لوازم گازسوز کشور پا به عرصه 

گذاشت. 
بوتان هم اینک به عنوان تولیدکننده برجسته لوازم گازسوز آبگرم و گرمایشی 
از قبیل آبگرمکن دیواری، پکیج شوفاژ دیواری و رادیاتور آلومینیومی، جایگاه 

رهبری صنعت لوازم گازسوز گرمایشی کشور را بر عهده دارد.
و کیفیت  ایمنی  استانداردهای  تمامی  کسب  ضمن  بوتان،  صنعتی  گروه 
به  مربوط  استانداردهای  توسعه  و  تدوین  پیشتاز  خدمات،  و  محصوالت 
خود،  مشتریان  رفاه  برای  شرکت  این  است.  ایران  در  لوازم گازسوز  صنعت 
ارتباط مشتریان  ۱800 سرویسکار ماهر در ۱۲ مرکز  از  با بیش  شبکه خدماتی 
و پوشش 650 شهر در سراسر کشور راه اندازی کرده و در راستای دستیابی به 
اهداف ماموریت خویش - مبنی بر تأمین آسایش خانواده ها با محصوالتی 
از جنس فردا - آسایش بیش از ۱0 میلیون خانواده ایرانی را با محصوالت 
تعهدات  اساس  بر  صنعتی  این گروه  است.  ساخته  فراهم  خویش  مطمئن 
حامی  و  بنیانگذار  نقش  در  مختلفی  همـکاریهای  تاکنون  اجتماعی خویش 

مالی انجمنهای خیریه ی اجتماعی و صنعتی مختلف داشته است.
جایگاه  دیواری  آبگرمکن  تولید  زمینه  در  اکنون  هم  بوتان  صنعتی  گروه 
بزرگترین تولید کننده خاورمیانه و رتبه سوم دنیا را به دست آورده است و در 
راستای نگرش جهانی شدن، در پی ایفای نقشی تأثیرگذار در صنعت لوازم 
در طول  ارزش محور  این شرکت  نوآوریهای  است.  گازسوز گرمایشی جهان 
شش دهه فعالیت مستمر آن موجب گشته هر ساله به عنوان الگوی صنعت لوازم 

گازسوز گرمایشی کشور شناخته شود.
گروه صنعتی بوتان در سال ۱۳9۱ نیز این افتخار را داشت که برای سومین 
رعایت  پیاپی گواهینامه  سال  پنجمین  برای  و  طالیی  تندیس  پیاپی  ســال 
حقوق مصرف کنندگان را از شــورای عالی اعطای گواهـینامه رعایت حقوق 
مصرف کنندگان دریافت نماید تا صحه ای دیگر باشد بر شش دهه فعالیت 

افتخارآمیز شرکت صنعتی بوتان.

۲5 اقتــصـاد و بیمه
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مجمع ساالنه کویرتایر در حضور 78/۱7 درصد 
سهام دار به ریاست جناب حمیدرضا بهزادی پور 
و دو ناظر جنابان مرتضی احمدی و معدنچی با 
دبریی مهندس منصور کامران مدیرعامل فرهیخته 
و پرتالش شرکت برگزار شد و مجمع با تصویب 
صورتهای مایل و شناخت هیأت مدیره حقوقی و 

تقسیم سود 700 ریایل بکار خود پایان داد. 

پیام هیأت مدیره
از  بیش  ایران  در  تایر  : صنعت  ایران  تایر  صنعت 
تایر در  تولید  اولنی کارخانه  50 سال قدمت دارد. 
است که  داشته  نام  بی اف گودریچ  شرکت  ایران 
با سرمایه گذاری و پشتوانه تکنیکایل آمریکا پا به 
عرصه تولید نهاد و تا پریوزی انقالب اسالمی نیز 
تولید  ظرفیت  و  اندازی شد  راه  دیگر  دوکارخانه 
اسالمی  انقالب  از  پس  رسید.  تن   60000 به  تایر 
تا به امروز نیز پنج کارخانه دیگر به بهره برداری 
رسیده است. در حال حاضر جمعًا هشت کارخانه 
وجود  تن  هزار   ۳50 حدود  ظرفیت  با  تایرسازی 
داخلی  صنایع  برداری  بهره  قابل  ظرفیت  دارد. 
می باشد ویل عماًل  در سال  تن  هزار   ۳۲0 حدود 
در چند سال گذشته تولید صنایع تایر سازی ایران 

بیش از ۲۱5 هزار تن در سال نبوده است.
در سال ۱۳90 تولید صنایع تایرسازی داخلی جمعًا 
۲08 هزار تن بوده است و واردات همنی سال بالغ 
بر ۱۱8 هزار تن بوده است و کل صادرات این سال 
هر کیلوگرم  واردات  ارزش  می باشد.  تن   7/770
محصول در سال ۱۳90 معادل ۳/۱۱ دالر و متوسط 
ارزش صادرات هر کیلوگرم ۳/84 دالر بوده است. 
هر  صادرات  و  واردات  ارزش  متوسط  مقایسه 
وارداتی  تایرهای  اینکه  به  عنایت  با  تایر  کیلوگرم 
عمدتًا تایرهای آل استیل و تایرهای رادیال استیل 
قاعدتًا  و  شود  نمی  تولید  ایران  در  بوده که  بلتی 
دارای قیمت باالتری از تولیدات داخلی می باشند، 
مبنی کم اظهاری در گمرکات در ورود این تایرها به 

کشور می باشد.
کویرتایر و جایگاه آن : 

شرکت کویرتایر با ظرفیت بهره برداری ۲7/900 تن 
و تولید ۲4/6۳7 تن، در سال مایل مورد گزارش ۱۲ 
به خود اختصاص داده  را  تولید داخلی  از  درصد 
است. محصوالت این شرکت به خصوص تایرهای 
بازار  در  ویژه ای  جایگاه  از  بلت  استیل  رادیال 

برخوردار  خودروسازان  نزد  به خصوص  و  مصرف 
به  نسبت  باالتری  افزوده  ارزش  دارای  و  است 
برای  دلیل  همنی  به  می باشد  محصوالت  سایر 
تولید این تایر ظرفیت سازی شده است به طوریکه 
ظرفیت تولید آن از 8/500 تن به ۱9/800 تن در سال 
ارتقاء یافته است. در سال مایل مورد بحث ارزش 
بوده  درصد   ۳۱ خودروسازان  به   OE تایر  فروش 
است همچننی 0/50 درصد به صادرات و بقیه یعنی 
حدود 69 درصد کل فروش به RT )تایر جایگزین( 
فروش  سهم  سال  این  در  است.  داشته  اختصاص 
بوده،  از 48 درصد  بیش  قباًل  به خودروسازان که 
کاهش داده شده و در عوض سهم فروش در بازار 
بیشرت  سودآوری  و  باالتر  نرخ  علت  به  جایگزین 
افزایش یافته است به طوریکه بخشی از سود حاصل 

شده در همنی ارتباط می باشد.
مقایسه  در  مورد گزارش  در سال  این شرکت  تولید 
با بودجه مصوب 95 درصد محقق شده است. هم 
درصد   ۱07 حدود  مایل  سال  فروش  ارزش  چننی 
بودجه مصوب را پوشش داده است. میزان دستیابی 
نیز ۱44 درصد می باشد.  بینی شده  پیش  به سود 
به  ترتیب  به  و کل  حقیقی  ضایعات  سال  این  در 
۱/5۱درصد و ۲ درصد رسید که در مقایسه با سایر 
نشان  را  مطلوبی  بسیار  وضعیت  داخلی  رقبای 
می دهد.در سال مورد بحث قیمت سهام کویر تایر 
و  یافت  افزایش  چشمگریی  طور  به  فرابورس  در 
مدت  این  در  نمود.  تجربه  را  ریال   ۲/866 رکورد 
تعداد 85/44۲/9۲7 سهم کویر تایر به ارزش تقریبی 

5۲۳ میلیارد ریال مبادله شد.
موفقیتها:

تالش  فوق،  چالشهای  و  معضالت  رغم  علی 
باعث گردید  و مدیریت شرکت  حداکثری کارکنان 
تا چرخه تأمنی، تولید و توزیع با رکود مواجه نشود 
حداکثر  با  توانست  خصوص کویرتایر  این  در  و 
اقتدار به حیات اقتصادی خود  با  تولید و  ظرفیت 
ادامه دهد. در این سال کویر تایر موفق شد چندین 
پروژه ارتقای بهره وری و کاهش قیمت تمام شده 
را با موفقیت اجرا و عملیاتی نماید که شاید اگر هر 
کدام از آنها استقرار نمی یافت سرنوشت کویرتایر به 
گونه ای دیگر رقم می خورد و مانند سایر شرکتهای 
تایرسازی با کاهش تولید و رکود مواجه می گردید. 
بلکه  نداد  رخ  شومی  اتفاق  چننی  تنها  نه  ولیکن 
موفقیتهای تحسنی برانگیز زیر نیز حاصل گردید که 

جای دارد به خاطر آنها از زحمات بی دریغ آحاد 
پرسنل کویر تایر تشکر و قدردانی نماییم.

افزایش ظرفیت بهره برداری کل شرکت به میزان دو 
تایرهای رادیال سواری که  تولید  افزایش  درصد و 
از ارزش افزوده بیشرتی نسبت به سایر محصوالت 

برخوردار است به میزان ۲/000 حلقه در روز 
دریافت گواهینامه رتبه زرین در طرح ملی رتبه بندی 

کارت های بازرگانی
رضایتمندی  ویژه  تندیس  و  گواهینامه  دریافت 

مشرتیان در اجالس توسعه صنایع ملی ایران
 ISO  ۱0004  :۲0۱0 المللی  بنی  دریافت گواهینامه 
در خصوص مدیریت اندازه گریی و پایش رضایت 
 ACS شرکت  از  کیفیت  مدیریت  و  مشرتی 

 registrars
 OHSAS بنی المللی  گواهینامه  دریافت 
و  ایمنی  سیستم  مدیریت  درخصوص   ۱800۱:۲007

 AGS بهداشت حرفه ای از شرکت
سیستم  مدیریت  المللی  بنی  گواهینامه  دریافت 

HSE )بهداشت، ایمنی و محیط زیست(
خراسان  استان  نمونه  صادرکننده  تندیس  دریافت 

جنوبی
دریافت گواهینامه و تندیس طالیی رعایت حقوق 
مصرف  از  حمایت  سازمان  از  کنندگان  مصرف 

کنندگان و تولیدکنندگان
راهربد شرکت :

سمت گریی  و  مصرف کنندگان  سلیقه  به  توجه  با 
بازار مصرف تایر از بایاس به رایدیال و هم چننی 
با توجه به عوامل محیطی و مزیت های داخلی و 
و  حفظ  و  تجاری  موفقیت های  تداوم  جهت  در 
تایر  صنعت  در  خود  جایگاه  و  موقعیت  گسرتش 
اقدام  دست  در  را  هایی  برنامه  شرکت  این  ایران، 
دارد که به طور خالصه می توان به آنها اشاره نمود:
افزایش  و  بایاس  تایرهای  تولید  از ظرفیت  کاسنت 

تولید تایرهای رادیال استیل بلت سواری و وانتی
و  محصول  توزیع  در  خودروسازان  سهم  کاهش 
بیشرتی  سودآوری  جایگزین که  بازار  به  آن  تزریق 

دارد.
توسعه سایز و طرح در محصوالت رادیال

مقیاس  به  دستیابی  و  شرکت  توسعه  طرح  اجرای 
باالتر تولید و ارتقای سطح دانش فنی

کاهش قیمت تمام شده محصوالت

مهندس کامران مدیریست مدبر با کویر تایر هم ۷00 ریال سود آورد

خسرو
امری حسینی
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منصور کامران
 از شرکت کویرتایر

منصور کامران  مهندس  با  تایر  کویر 
طال گرفت

مفتخر  برتر  واحد  که  بود  اسفند   9 روز 
از  حمایت  طالیی  تندیس  دریافت  به 
 ۱۳9۱ سال  در  کنندگان  مصرف  حقوق 
شد و به اعتماد بر صنعتی که توانسته همه 

استانداردها را داشته باشد افزود. 

واحد برتر مفتخر به دریافت
تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان  در سال 1391

National day of  protecting the righs of consumers
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عبدالمجید شریفی
 از شرکت فوالد خوزستان

عبدالمجید  و  خوزستان  فوالد 
شریفی دو بال پرواز

صف  به  خوزستان  فوالد  شرکت   
رسیده  شریفی  مهندس  با  برترین ها 
است این را به روز نهم اسفند ماه ثابت 
کرد واحد برتر مفتخر به دریافت تندیس 
مصرف  حقوق  از  حمایت  طالیی 

کنندگان در سال ۱۳9۱ 
نباشید  خسته  خان  عبدالمجید  جناب 
خوزستان  فوالد  توانستی  ا... که  بارک 

را به پا داری.
واحد برتر مفتخر به دریافت

تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان  در سال 1391

National day of  protecting the righs of consumers
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ایران  تراکتورسازی  صنعتی  گروه  مدیرعامل 
گفت: به دلیل عدم اعمال قیمت مناسب تراکتور 
ایران به عنوان ثروت ملی در حال تاراج است به 
نحوی که خرید تراکتور با ریال صورت می گرید و 
دالالن آن را در کشور همسایه با دالر می فروشند.

ابوالفتح ابراهیمی امروز در گفت وگو با ما در تربیز 
به  مجموعه  این  در  تولیدی  تراکتور  اظهار کرد: 
سازمان  سوی  از  واقعی  قیمت  اعمال  عدم  دلیل 
در  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  از  حمایت 

حال تاراج به خارج از کشور است.
بیش  به  پیش  ماه  چند  تراکتوری که  افزود:  وی 
از 8  به کمرت  اکنون  از 15 هزار دالر صادر می شد 
مرزهای  از  و  قانونی کشور  مبادی  از  دالر  هزار 
عراق و افغانستان به خارج از کشور صادر می شود 
به 2 هزار  نزدیک  از مرز عراق  تنها  به طوری که 
این کشور  به  شده  یاد  شرایط  با  تراکتور  دستگاه 
صادر شده که این امر فعالیت نمایندگی های این 

گروه در عراق را نیز با مشکل مواجه کرده است.
تراکتور  دالالن  بازار  شدن  فعال  به  ابراهیمی 
دالالن  این  شدن  فعال  ضرر  و گفت:  اشاره کرد 
را تولید کننده و مردم می دهند چرا که ثروتی را 
که می تواند برای کشور نه تنها ارز آور باشد بلکه 
را  عرصه  این  در  تولید  و  توسعه کشاورزی  زمینه 

فراهم کند به دست دالالن به تاراج می رود.
وی اضافه کرد: دالالن، تراکتور را در داخل کشور 
با ریال خریداری و در کشورهای همسایه با دالر به 

فروش می رسانند.
مواد  در  قیمتی که  افزایش  به  اشاره  با  ابراهیمی 
اولیه اتفاق افتاده گفت: آهن قراضه استفاده شده 
 13 به  ریال   500 و  هزار   3 از  ریخته گری گروه  در 
 3.5 از  الستیک  یافته،  افزایش  ریال   50 و  هزار 
یافته که  افزایش  ریال  میلیون   9 به  ریال  میلیون 

حکایت از رشد بیش از 200 درصدی در قیمت مواد 
تولیدی  محصول  در  شده  استفاده  مصرفی  اولیه 
محصول  قیمت  حایل که  در  دارد  مجموعه  این 
 30 تا   25 تنها  تراکتور  یعنی  این کارخانه  نهایی 

درصد افزایش داشته است.
این فعال عرصه صنعت با تأکید بر اینکه با روند 
مجموعه اش  در  تولیدی  محصول  هر  در  کنونی 
می شود،  دهی  ضرر  ریال  میلیون   50 به  نزدیک 
مانند  عظیمی  مجموعه  که  دلیلی  تنها  گفت: 
اقتصادی کنونی  شرایط  با  توانسته  تراکتورسازی 
گروه  این  در  موجود  خودکفایی  آورد  دوام 

تولیدی و نریوی متخصص آن بوده است.
الزم  تدابری  اتخاذ  عدم  به  نسبت  هشدار  با  وی 
تحت  مجموعه  در  تولیدی  محصوالت  زمینه  در 
تراکتور  قیمت  افزایش  بررسی  مدیریتش گفت: 
ادامه  همچنان  بررسی  این  اگر  و  شده  طوالنی 
عرصه  در  ناگوار  اتفاقات  شاهد  باشد  داشته 
بود  خواهیم  تراکتورسازی  صنعتی  تولیدی گروه 
آمریکا  قلب  جمله  از  و  جهان  قاره  چهار  به  که 

صادرات دارد.
ایران  تراکتورسازی  اینکه  بر  تأکید  با  ابراهیمی 
از خودروسازان خودرو سازتر است، گفت: دلیل 
نهایی  محصول  اجزا  تمام  تولید  نیز  مدعا  این 
تراکتور از موتور و قطعات پیچیده ریخته گرفته تا 
کوچکرتین قطعات آن در خود این گروه و در 12 
با  آن و همچننی حضور محصول  اقماری  شرکت 
کیفیتی باالتر از برندهای معترب جهانی در خارج 

از کشور و در بیش از 30 کشور جهان است.
و  کشوری  مسووالن  ویژه  توجه  خواستار  وی 
گروه  این  برای  آمده  پیش  معضل  به  استانی 
و  اولیه  افزایش قیمت مواد  تبع  به  عظیم صنعتی 

حامل های انرژی شد.

صدیقه
سرخوش لر

مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران خرب داد

قصه  غم انگیز تراکتور؛  از تاراج ریایل تا دالیل دالری
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هرن نزد
 ایرانیان است

 و بس
تمدنی  گهواره  قدیم  ایران 
شكوفان و فرهنگی متعایل بوده 

، سرزمنی نشاط و شادیها پریامون 
ایران هر چند، منابع  هرننمایش در 

ایرانی در این زمینه كم است ویل نقل 
ایران  در  نمایش  بیگانه  مورخنی  از  قول 

را دارای دو چهره مشخص معرفی می  قدیم 
برداشت  دراماتیك كه  های  نمایش  یكی  كند. 
هایی عاشقانه و غم انگیز و عاطفی داشته اند و 
دیگری جنبه های بسیار تند با مایه هایی از طنز 
و كنایه و تمسخر . نمونه نمایشهای نوع نخست 
مرگ سیاوش است. البته ریشه این حادثه را به 
سه هزار سال پیش منسوب می دارند. الكساندر 
مونگیت mongate در كتاب خود تصویری از 
یك مجلس سوگواری برای سیاوش آورده كه آن 
را از نقش های دیوار شهر سغدی پنج كند واقع 
در دره زرافشان به فاصله شصت و هشت كیلومرت 
قرن  سه  به  متعلق  آورده كه  به دست  سمرقند  از 
پیش از میالد است چنانكه معلوم است مردان و 
زنان گریبان دریده اند و بر سر و سینه خود می 
زنند یك عماری بر دوش چند نفر است كه آن 
را حمل می كنند . این مجلس شبیه به ماجرای 
حمل عماری در دسته های دوره اسالمی است.

ریشه تاریخی – مذهبی تعزیه :
سیدالشهداء فرزند گرانمایه و حق طلب نخستنی 
پیشوای شیعیان جهان علی )ع( در روز سه شنبه 
قمری  هجری  چهارم  سال  شعبان  ماه  چهارم 
)س(  فاطمه  چونان  مادری  از  میالدی   6۲۳
اسالم  بزرگ  پیامرب  محمد)ص(  دخرت حضرت 
مسلمانان در مدینه زاده و پدربزرگ بزرگوارشان 
نام حسنی بر او می گذارند. معاویه كه به ناحق 
را غصب  مسلمانان  امامت  و  ، خالفت  و ستم 
برادر  حسن)ع(  امام  با  بود،  تصاحب كرده  و 
بزرگرت امام حسنی)ع( پیمان بسته بود كه كسی 
را از خانواده و كسان خود به جانشینی نگمارد 
تا در نتیجه دوباره امامت و خالفت به خاندان 
امام  شهادت  از  پس  ویل  بازگردد  علی)ع( 
حسن)ع( كه به نرینگ و از سر خیانت صورت 
پیمان  به  توجه  بی  معاویه  فرزند  یزید  گرفت، 
امام حسن)ع( و معاویه علم حكومت و نیز ستم 
بهرسمیت  از  بن علی)ع(  برافراشت. حسنی  را 
شناخنت حكومت او سرباز زد و در نتیجه قدرت 
و نفوذیزید كه زاده زور و زر بود مجبور به خروج 

از شهر مدینه گشت.
امام  از  نامه های پرشمار  با نگاشنت  مردم كوفه 
و قول  رفته  به كوفه  تا  حسنی درخواست كردند 

امام  دهند.  یاری  را  او  رسالتش  در  دادند كه 
عمیق  و  فراوان  های  خطبه  راه  در  حسنی)ع( 
فرمودند  می  تكرار  پیوسته  و  می كردند  ایراد 
كه در حقیقت به راه ستیز با باطل گام نهاده و 
نیتی جز اجرای فرمان خدا ندارد. او می گفت 
باید  ویل  افزونست  شكست  بیم  وجودی كه  با 
حقیقت را بازیافت و پاس داشت و به سهولت 

از آن روی برنتافت.
خیل  با  در كربال  علی  بن  حسنی  باالخره  و 
عظیم سپاهیان دشمن روبرو شد. خطبه حضرت 
چنان  دشمن  سپاهیان  برابر  در  حسنی)ع( 
بود  جویی  حقیقت  جوهر  از  سرار  و  شورانگیز 
سرداران  از  ریاحی كه  حربن  آنان  فرمانده  كه 
یزید بود و برای جنگ با حسنی)ع( آمده بود به 
همراه برادرش و پسرش و غالمش حقانیت او را 
اذعان كردند و به گروه امام حسنی)ع( پیوستند 
و در راه او شهید گشتند. دامنه ستیز باال گرفت و 
عبیدبن زیاد امام حسنی)ع( و خاندان و همراهان 
و یارانش را محاصره كرد و آب را بر آنها بست. 
پس امام حسنی)ع( عنان مركب كشیده از میدان 
نربد به سوی صف لشكر خود باز آمد و دل بر 
هزار  هفده  بقویل  مخالف  لشكر  نهاد.  محاربه 
و  سواره  بیست  و  هزار  دو  و  سی  روایتی  به  و 
معركه  آن  در  و كوفه  شام  از  پیاده  هزار  دوازده 
حسنی  امام  حضرت  مالزمان  و  آمدند  حاضر 
بقویل هشتاد و به روایتی 7۲ تن بودند. همراهان 
امام سی و دو تنی سوار و چهل تن پیاده ، در 
این واقعه غم انگیز حضرت حسنی)ع( برادران 
و برادرزادگان، فرزندان و همه همراهان خود را 
از دست دادند و خود نیز شهید شدند زنان حرم 
و فرزندان صغریشان نیز به اسارت رفتند و خیمه 
پایمال سم  آتش گرفت وجسدشان  هایشان  گاه 
اسبان گردید. در حادثه مسلم ابن عقیل در كوفه 
هیچ ایرانی نبود ویل در خونخواهی مختار ثقفی 
علی  دوستداران  و  شیعیان  از  ایرانیان كه  نقش 
شدند  ملحق  مختار  به گروه  و  بودند  می  )ع( 
و مسببنی حادثه كربال را به كیفر رساندند نقش 
بی بدیل و قابل افتخاری برای ایرانیان آزاد راه 

بوده و هست.

طرفدار  و  نایب  را  خود  عباسیان كه 
علویان در آغاز كار می دانستند از این 
عالقه مندی عنصر ایرانی به خونخواهی 
و كینه كشی از ستمكاران بر آل علی)ع( 
و  شام  در  آنان  به كمك  و  استفاده كردند 
بركندند كه  چنان  را  ستمگر  امویان  ریشه  عراق 
از زنده و مرده ایشان در شام نشانی جز در گور 
عمر عبدالعزیز و قرب معاویه و یزید باقی نماند. 
یادگاری  تاریخی در اسالم كه  این واقعه عظیم 
از تالشی بزرگ در راه حق بود فعلی درخشان 
در اساطری مذهبی ایرانیان – كه به علی )ع( و 
حسنی)ع( عالقه تام داشتند گشود و خمری مایه 

تشكیل و تعزیه در قرن های بعد از آن گردید.
دانه  یافنت  هرنش  شمسه كه  تئاتر  جشنواره  در 
درشتهای مروارید از صدف است و می بایست 
به قالیباف این شهردار خدوم و متدین برای راه 
اندازی این جشنواره هزاران آفرین گفت تئاتر به 
صحنه رفت به نام تعزیه گرد به كارگردانی شهرام 
از تبار حسینیان و نقش آفرینی  شریعت جوانی 
آرمان شریعت خردسایل كه برای گفنت  اثر گذار 
می  برای گفنت  حرفهایی  بسیار  چه  بازیگری  و 
جوانش  بازیگران  درخشان  بازیگری  با  و  دارد 
محسن كاشی و خانم آزاده مقدم داستانی را به 
صحنه كشیده اند كه از تاریخ ۱۳۳0 سال به این 
طرف چه بسیار شیعه به عشق ماندن و آوای حق 
تعزیه  اند.  داده  سرها  آنان  برای  سردادن  طلبی 
گرد ماجرای فردی دل و دین و عقل و هوش 
آوای  برزن  و  در كوی  است كه  داده  به كربال 
مظلومیت وحق طلبی حسنی)ع( سر می دهد كه 
البته این آوا بر طایفه راحت طلب خوش ننشیند 
و بر آن خورده می گریند . تنها داشته تعزیه گرد 
مظلومان حسنی)ع(  سبز سید  زره  و  كاله خود 
و نماد كربالست كه در جهت زنده نگاه داشنت 
فرزند خردسالش بخاطر بیماریش به بازار مكاره 
می برد، همانگونه كه پریزن تنها بز حیات خود را 
به قربانگاه حسینیان می كشد. شهرام با شناخت 
امری  به لطف  نمایش  میدان  داشنت  و  تعزیه  هرن 
شهر سردار قالیباف كه طول عمرش به درازا باد 
بار دیگر از دریچه نوری وارد میدانی شده كه با 
تاریخ  مظلوم  مظلومیت  آوای  زره  و  خود  كاله 
را و پریوزی اش را بر ستمگران خود بر شمشری 
به  به خوبی عیان كرده و  این گذرگاه  شهرام در 
شایستگی در چندین رشته كاندید دریافت جایزه 
دست  بایست  می  همت  همه  این  به  گشته كه 

مریزاد و خسته نباشید گفت.        

خسرو
امری حسینی

اقتــصـاد و بیمه۳۰
1391 اسفند ماه 



حسن همتی
 از شرکت صنعتی پارس خزر

پارس خزر بر بلندای سكوی افتخار 
حمایت از مصرف كننده 

از  حمایت  سازمان  اسفندماه  نهم  روز  به 
خدمت  پاس  به  كنندگان  مصرف  حقوق 
شایسته و بایسته پارس خزر لوح افتخارش را 

به مهندس حسن همتی اهدا كرد .
در  متدین گروه كه همواره  و  متعهد  مدیران 
عرضه محصوالت به كیفیت و استانداردهای 
كشوری و جهانی بها داده و مشرتی مداری 

را سولوحه كاریشان قرار داده اند. 
پارس خزر نشان داده كه جایگاه فرهنگ را 
به خوبی شناخته و در اشاعه آن از اولنی ها 

می باشد.     واحد برتر مفتخر به دریافت
تندیس نقره ای حمایت از حقوق مصرف کنندگان  در سال 1391

National day of  protecting the righs of consumers

۳1 اقتــصـاد و بیمه
1391 اسفند ماه 



فخرالدین فیض
شرکت فرآورده های شیمیایی هف

واحد برتر مفتخر به دریافت
تندیس برنزی حمایت از حقوق مصرف کنندگان  در سال 1391

National day of  protecting the righs of consumers

اقتــصـاد و بیمه۳۲
1391 اسفند ماه 



امری محمد تقی گنجی
 از شرکت پرنیان مهیار

واحد برتر مفتخر به دریافت
تندیس برنزی حمایت از حقوق مصرف کنندگان  در سال 1391

National day of  protecting the righs of consumers

۳۳ اقتــصـاد و بیمه
1391 اسفند ماه 



افزایش سرمایه شركت توسعه صنایع بهشهر از ۳/0۲4 میلیارد ریال 
به ۳/6۲9 میلیارد ریال 

مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه صنایع بهشهر )سهامی 
سینما كانون  محل  در  صبح  ساعت9:۳0   9۱/۱۱/۲8 مورخ  عام( 
در خصوص توجیه لزوم افزایش سرمایه با ریاست خانم جنیدی 
آقای  و  ناظرین  به عنوان  فرهادی  حاج  خانم  و  نصریی  آقای  و 
مقیم زاده به عنوان دبری، هیأت رئیسه مجمع عمومی و با حضور 
75/7 درصد سهام دار تشكیل و با تصویب صورت های مایل 
داداش  مهندس  زحمات  از  تشكر  و  تقدیر  و  سرمایه  افزایش  و 
به كار خود  ایشان  مدیریتی یك دست  تیم  و  پرتالش  مدیرعامل 

پایان داد.
و مردان سرزمنی است كه  زنان  بزرگ  یاد  توسعه صنایع بهشهر 
پایداریش در برابر هر تجاوزی از  اسكندر گرفته تا محمود افغان 
یادآور  بهشهر  صنایع  توسعه  است.  مانده  بجا  و  ثبت  تاریخ  در 
بزرگ مردی است به نام محمود از دیار كاشان، همانجا كه شاعر 

شهریش می سراید: آب را گل نكنید
نهاد  را  بنایی  تهران سنگ  بازار  در سرای حافظ  حاج محمود 
كه از گزند باد و باران هیچ آسیبی نبیند. حاج محمود الجوردی 
بنیان گذار از جمله صنایع نساجی غذائی، ساختمانی و جملگی 

سرمایه گذاری در زیربناهای ماندگار  كشور.
در نشست مجمع فوق العاده افزایش سرمایه توسعه صنایع بهشهر 
مرغ دلم هوای تازه می داشت با اینكه مهندس مرتضی داداش ، 
مقیم زاده، اژه ای  هر كدام نامی پرآوازه در صنعت سرمایه حضور 
دارند و موی سپید این بزرگان نشان از كسب تجربه گرانقدرشان 
در گذر زمان می دارد. اما دوباره یادی از تیمچه حافظ سرای 
متكا  یك  رویش  ارج كه  صندیل  و  میزچوبی  آن  و  تهران  بازار 
می گذاردند تا پری بازار اهل كاشان بند به بند بنای ماندگار توسعه 

صنایع بهشهر را پایه گذاری كرد.

تاریخچه و موضوع فعالیت شركت
شرکت توسعه صنایع بهشهر در سال ۱۳49 در اداره ثبت شرکتها 
و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و سال ۱۳5۳ در بورس 
اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. موضوع فعالیت شرکت 
طبق اساسنامه، سرمایه گذاری در شرکتها از طریق خرید و فروش 
سهام آنها و خرید و فروش اوراق قرضه و اوراق بهادار و صدور 
اوراق قرضه و هر گونه اوراق بهادار دیگر و مشارکت در بانکها و 
سایر شرکتها اعم از تولیدی و بازرگانی و انجام سایر معامالت 

مجاز بازرگانی دیگری که مربوط به موضوع شركت می باشد. 

سرمایه و تغیریات آن
سرمایه شرکت در هنگام تأسیس مبلغ ۲50 میلیون ریال منقسم به 
سهام ده هزار ریایل با نام پرداخت شده بوده که طی چندین مرحله 

افزایش و با تغیری در ارزش اسمی هر سهم نهایتاً در پایان سال 
۱۳90 به ۳/0۲4 میلیارد ریال منقسم به تعداد ۳/0۲4 میلیون سهم 
یک هزار ریایل تمام پرداخت شده با نام بالغ گردیده است . شایان 
ذکر است، آخرین افزایش سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳89/۱۱/۲5 در 
مجمع عمومی فوق العاده به تصویب و در تاریخ ۱۳90/04/۱5 در 
اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده که طی آن سرمایه شرکت از مبلغ 
۲/۱60 میلیارد ریال به مبلغ ۳/0۲4 میلیارد ریال )به میزان 40 درصد( 

از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته است.

فعالیت اصلی شرکت
در اجرای مفاد اساسنامه ، فعالیت اصلی شرکت بر سرمایه گذاری 
در سهام شرکتها متمرکز گردیده و از این طریق برنامه ریزی های 
اقتصادی مورد نظر که منجر به کسب سود و مشارکت در توسعه 

کشور می گردد، اجرا شده است.
ماه  شهریور  پایان  در  شرکت  سرمایه گذاریهای  شده  تمام  بهای 

۱۳9۱ برابر با 4/۳75 میلیارد ریال بوده است.
سیاستهای راهربدی

سیاستهای راهربدی شرکت به شرح زیر می باشد:
میان  و  مدت  بلند  سرمایه گذاریهای  ساختار  سازی  متنوع   -۱

مدت.
۲- افزایش توانمندی شرکت مادر در زمینه شناسایی و مدیریت 
شراکتهای  و  ادغام  واگذاری،  گذاری،  سرمایه  های  فرصت 

راهربدی.
۳- تقویت مکانیزم وشیوه های تأمنی مایل شرکت مادر و بهینه 

سازی مدیریت منابع و مصارف بلند مدت و میان مدت.
4- تاکید بر استقالل شرکتهای زیر مجموعه با بکارگریی رویکرد 
مدیریت  عملکرد  نظام  استقرار  و  طراحی  طریق  از  مایل  کنرتل 

براساس اسرتاتژیها و بودجه های مصوب.
5- افزایش بهره وری سرمایه گذاریهای تحت مدیریت با تبدیل 
واگذاری  و  فروش  مولد،  دارایی های  به  مولد  غری  دارائی های 

شرکت های کم بازده و زیان ده و وصول مطالبات

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف از انجام افزایش سرمایه ، تأمنی منابع در راستای مشارکت 
برخی  انجام  درشرف  یا  و  انجام شده  های  سرمایه  افزایش  در 
از شرکت های سرمایه پذیر زیر مجموعه در چهارچوب سیاست 
های راهربدی به منظور حفظ درصد سرمایه گذاریهای بلند مدت، 
رشد و توسعه فعالیت شرکت و گسرتش حضور در بازار سرمایه در 
راستای کسب سود و بازدهی مناسب و رشد پایدار بازده سرمایه 

صاحبان سهام، میباشد.
عام(به عنوان یک شرکت  )سهامی  بهشهر  توسعه صنایع  شرکت 
هلدینگ سرمایه گذاری، ضرورتاً می بایستی به منظور گسرتش، 

افزایش سرمایه شرکت توسعه صنایع بهشهر
 از 3/024 میلیارد ریال به 3/629 میلیارد ریال

خسرو
امری حسینی

اقتــصـاد و بیمه۳۴
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رشد و توسعه فعالیت خود ، حضور مداوم و موثر در بازار
سرمایه داشته باشد. از آنجائیکه منابع نقدی این شرکت جهت سرمایه 
گذاری و ایفای تعهدات همانند سایر شرکتهای سرمایه گذار ، صرفًا 
محدود به سود سهام دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر می باشد و 
با توجه به نوع فعالیت شرکت نیز اخذ تسهیالت بانکی به میزان 
محدود امکان پذیر بوده و از طرفی با عنایت به اسرتاتژی شرکت 
به عنوان یک شرکت هلدینگ سرمایه گذاری که اعمال مدیریت بر 
شرکت های سرمایه پذیر دارد و عماًل سرمایه گذاریهای آن بلند مدت 
تلقی میگردد،بدیهی است شرکت در افزایش سرمایه ی شرکتهای 
سرمایه پذیر، شرکت توسعه صنایع بهشهر را در تسویه تعهدات خود 
با دشواری روبرو می سازد و به ناچار بایستی بخشی از وجوه مورد 

نیاز خود را از طریق افزایش سرمایه تأمنی نماید.
العاده  فوق  عمومی  مجمع  از  این گزارش،  مندرجات  به  باتوجه 
صاحبان سهام تقاضا دارد نسبت به تصویب پیشنهاد هیئت مدیره به 

شرح زیر اتخاذ تصمیم نماید:
افزایش سرمایه ۲0 درصدی شرکت در سال ۱۳9۱  • اجرائی شدن 
از مبلغ 0۲4 / ۳ میلیارد ریال به مبلغ 6۲9 / ۳ میلیارد ریال از محل 

مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
مدیریت گروه  و  تأسیس  در  الجوردی  محمود  حاج  پسران  نقش 
بهشهر به چه میزان بود و آیا اكنون اطالع دقیقی از فعالیت آنان 

دارید یا خری؟
احمد الجوردی در مسائل تولیدی و صنعتی واحدها نقش موثری 
داشت تا جایی كه توانست واحدهای صنعتی آكام و حتی شهركی 
با همنی نام را در شمال كشور تأسیس كند. قاسم الجوردی سناتور 
ونایب رئیس اتاق ایران در شال های دهه 50 بود و بیشرت مسائل مایل 
و ارتباطات سیاسی گروه بهشهر را به عهده داشت. حبیب الجوردی 
نیز موسس مركز مطالعات مدیریت ایران )ICMS( بود و مسوولیت 
كارهای تبلیغاتی، رسانه ای و امور فرهنگی و آموزش در واحدهای 

تولیدی و صنعتی بهشهر را به عهده داشت.
الجوردی  حبیب  انقالب،  از  پیش  های  درگریی  آغاز  زمان  در 
به  داشت  اقتصادی كشور  و  سیاسی  مسائل  از  دركی كه  براساس 
تاریخ  هاروارد  دانشگاه  در  هاست كه  سال  اكنون  و  رفت  آمریكا 
شفاهی ایران را پیگریی می كند. قبل از انقالب عده ای بهاحمد 
و  وی  تا  شد  موجب  مساله  همنی  و  تریاندازی كردند  الجوردی 
برادرش قاسم الجوردی نیز از كشور خارج شوند. اما مرحوم حاج 
محمود الجوردی پدر بعد از انقالب هم در ایران ماند. تا جایی كه 
خاطرم هست برخی از دوستان، ایشان را در حوایل سال های 6۳ 
در ایام جنگ در صف روغن دیده بودند! و این جای تامل زیادی 
برای  اكنون  می كرد  تولید  روغن  تن   ۳00 روزانه  فردی كه  داشت 
گرفنت روغن كوپنی در صف بایستد. او معتقد بود كه ایران سه دوره 
از شورش ها و بی نظمی ها را پشت سر گذاشته و این نا آرامی ها 
هم سرپی می شود و می تواند حقوق خود را مطالبه كند، اما چند 

سال بعد از انقالب دچار بیماری شد و برای معالجه به آمریكا نزد 
فرزندان خود رفت و در همانجا درگذشت.

شما به نقش حبیب الجوردی در امور فرهنگی گروه صنعتی بهشهر 
اشاره کردید. بیشرت توضیح می دهید؟

یکی از اقدامات حبیب الجوردی، استفاده از شعرا، ادبا و نویسندگان 
جوان در بخش اداری گروه صنعتی بهشهر برای انجام مکاتبات بود 
تا جایی که افرادی نظری محمدعلی سیانلو جزو کارکنان این شرکت 
بودند و از مجسمه ها و طراحی های هرنمند معاصر پرویز تناویل 
برای تزینی راهروهای شرکت استفاده شده بود، کهاین طرح ها و 
تابلوها انعکاس فرهنگ و اصالت ملی ما بود. همچننی تابلوهای 
نقاشی اثر سهراب سپهری، که البته دو سال بعد از انقالب آن تابلوها 
در زیرزمنی شرکت بهشهر به دست آمد. بیشرت این اقدامات از سوی 
حبیب الجوردی انجام می شد تا جایی که اطرافیان حاج محمود 
الجوردی به مزاح می گفتند که حاجی ICMS را برای اینکه حبیب 
در امور اقتصادی مداخله نکند به راه انداخته است. یکی دیگر از 
اقدامات حبیب الجوردی این بود که کارکنان و خانواده های آنها را 
به تاالر ۲5 شهریور که همان تاالر سنگلج امروزی است برای دیدن 

نمایش هایی با مضامنی آموزشی و اجتماعی می برد.
الجوردی ها یکی از موفق ترین تولیدکنندگان و صنعتگران قبل از 
انقالب بودند، به عقیده شما دالیل موفقیت این افراد در عرصه 

اقتصادی چیست؟
ترین دالیل  از عمده  یکی  مالکیت  و  مدیریت  میان  مرز  تفکیک 
اصلی موفقیت الجوردی ها در عرصه تولید و صنعت بود تا جایی 
که پس از این خانواده نتوانستم چننی شیوه مدیریتی را در هیچ واحد 
تولیدی و صنعتی مشاهده کنم. همنی امر باعث شد تا این خانواده 
بتواندد گروه صنعتی بهشهر را تأسیس و با ۳5 هزار نفر نریوی کار 
مستقیم آن را مدیریت کنند. الجوردی ها در بخش مدیریت دخالت 
بسیار بسیار ناچییزی داشتند و کاری می کردند که در مدیران اعتماد 
به نفس ایجاد شود تا مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی بهرتین 
شیوه ها را اتخاذ کرده و بهرتین نوع تصمیم گریی را داشته باشند، در 
حایل که اکنون ما در واحد های تولیدی خود با این مشکل مواجه 
باشند، در حایل که اکنون ما در واحدهای تولیدی خود با این مشکل 
واجه هستیم که نمی توان میان مدیریت و مالکیت حد و مرزی قائل 
شد و به همنی دلیل مدیران ما نمی توانند تصمیم گریی های بهینه 
داشته باشند زیرا همواره نگران برداشت ها و واکنش های اطرافیان 
نسبت به رفتار خود هستند. البته اتخاذ این شیوه ها یکی از بسرتهای 
تأسیس مرکز مطالعات مدیرت ایران )ICMS( )وابسته به دانشکده 
مدیریت دانشگاه هاروارد(- محل فعلی دانشگاه امام صادق )ع( – 
شد که یکی از موسسات بسیار پیشرفته ایران بود و در آنجا به آموزش 

مدیران توانمند توجه بسیار ویژه و جدی صورت می گرفت.

۳5 اقتــصـاد و بیمه
1391 اسفند ماه 



محمد عصارزاده گان
 از شرکت تولیدی آرد جرعه

واحد برتر مفتخر به دریافت
تندیس نقره ای حمایت از حقوق مصرف کنندگان  در سال 1391

National day of  protecting the righs of consumers

اقتــصـاد و بیمه۳6
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عباس حاج فتحعلی ها
 از شرکت بیمه آسیا

حاج  عباس  مهندس  با  آسیا  بیمه 
گواهینامه  دریافت  به  موفق  فتحعلی ها 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان  در سال 

۱۳9۱ گردید

واحد برتر مفتخر به دریافت
گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان  در سال 1391

National day of  protecting the righs of consumers

۳7 اقتــصـاد و بیمه
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علریضا كمیزی 
از شركت رادیاتور ایران

مهندس كمیزی مردی از صنعتگران آگاه
او توانسته یك تنه بدون هیچ ارتباط با 
وكیل و وزیر به پا ایستد، اشتغال ایجاد 
كند و بازارش آنچنان  به خوبی باشد كه 
مداری  مشرتی  و  بهداشت  استاندارد، 
وزیر كابینه  دست  با  و  نشیند  لوحی  در 
به او هدیه شود. این لحظه در صبحگاه 
به  بود كه  ماه سال ۱۳9۱  اسفند   9 روز 
خود بالیدم. فردی از این مردم كه فعل 
او  می كند  به خوبی صرف  را  خواسنت 
را اصحاب رسانه به خوبی می شـناسند، 
گام خربش افتخار صنعت و گرمابخـش 
باشد.  می  زده  یخ  و  خسته  خانه های 
دست  شاد.  دلش  و  شریین  كامش 

تالشگران این مجموعه را خدا قوت. 

واحد برتر مفتخر به دریافت
تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان  در سال 1391

National day of  protecting the righs of consumers

اقتــصـاد و بیمه۳8
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محمد علی شریعت
 از شرکت تولیدی شیمیایی کلران

واحد برتر مفتخر به دریافت
گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان  در سال 1391

National day of  protecting the righs of consumers

۳9 اقتــصـاد و بیمه
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پیام هیأت مدیره
سپاس خداوند یکتا را که بار دیگر توفیق ارایه عملکرد 
یک ساله هیأت مدیره را به سهامداران محرتم، برما 
ارزانی داشت و امید آنکه تالش این مجموعه مورد 

رضایت شما قرار گرید.
 ۱ - مرور کلی بر وضعیت و تحوالت این صنعت در 

سال مایل مورد گزارش
افزایش قیمت ارز صنعت در سال 9۱ از ارز مرجع به ارز 
اطاق مبادالت ارزی برای پودرشوینده، عدم تخصیص 
ارز اطاق مبادالت ارزی به سایر محصوالت شوینده، 
آرایشی و بهداشتی و واردات اقالم مورد نیاز برای این 
دسته از محصوالت با ارز آزاد، اجبار به تسویه اعتبارات 
اسنادی مدت دار سال 90 با ارز مرجع )به طور محدود( 
به  ارزی )اغلب موارد(، منجر  ارز اطاق مبادالت  و 
تحمیل هزینه سنگنی تسعری ارز به صنعت گردید. با 
عنایت به موارد فوق که قیمت تمام شده کلیه نهاده های 
تولید اعم از داخلی و وارداتی را به شدت افزایش داده 
است، پیگریی برای افزایش قیمتهای فروش علریغم 
مقاومت سازمانهای ذیربط تصمیم گری انجام و منجر به 
چند مرحله افزایش قیمت فروش به صورت مرحله ای 
گردید گرچه تاخری در تصویب قیمتهای جدید بر روند 
سودآوری صنعت و این شرکت تأثری منفی داشت ویل 
تنوع  آمده و جایگزین در  به عمل  ریزیهای  برنامه  با 
محصول، خوشبختانه عالوه بر حفظ و افزایش سهم 
بازار، نسبت به ایفای تعهد خود به سهامداران محرتم 

نیز موفق شدیم.
۲ - مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت 

رقابتی آن در سال مایل مورد گزارش
با وجود تمامی محدودیتهای فوق االشاره و تحمل 
نوسانات نرخ ارز، محدودیت جذب ارز اطاق مبادالت 
ارزی، تحمیل هزینه سنگنی تسعری ارز ناشی از تغیری نرخ 
ارز به شرکت، خوشبختانه با برنامه ریزی بعمل آمده 
توسط هیأت مدیره و تالش و کوشش شبانه روزی کلیه 
مدیران، روسا،کارشناسان و کارکنان شرکت، سهم بازار 
محصوالت حفظ و در برخی موارد افزایش یافته و 

روند سودآوری نیز تداوم یافت.
۳- بیان اسرتاتژی شرکت

با توجه به محدودیتهای خرید مواد اولیه و لوازم بسته 
بندی خارجی، اسرتاتژی شرکت برپایه نوآوری و خلق 
و  حفظ  با  مواداولیه  جایگزینی  جدید،  محصوالت 
ارتقاء کیفیت و کنرتل قیمت تمام شده بوده، به گونه ای 
به سالمت خانواده  پاکسان  که همانند گذشته شعار 

می اندیشد را در ذهن مصرف کنندگان یادآور باشد.
4- مرور کلی بر عملکرد شرکت ومیزان دستیابی به 
اهداف تعینی شده و دستاوردهای مهم در سال مایل 

مورد گزارش
درسال مایل مورد گزارش، اهداف و برنامه تعینی شده 
به صورت کامل تحقق یافت ودر رابطه با بودجه مقدار 
تولید 86 درصد ومبلغ فروش 96 درصد محقق گردید. 
انواع  تن  مقدار ۲۲۳۲6  صادرات  با  دررابطه  ضمناً 
محصوالت با پوشش 99 درصد از بودجه ارزی و ۱۳0 

درصد از بودجه ریایل محقق گردید.
5- بیان برنامه ها وچشم انداز وضعیت شرکت برای 

سال مایل آتی
درسال مایل مورد گزارش با راه اندازی و بهره برداری 
سیستم ERP، توقف کلیه سیستم های مکانیزه قبلی 
امکان استفاده بهینه از کلیه منابع سازمان ایجاد و با در 
دست بودن قیمت تمام شده محصوالت به صورت 
تأثری  شناسائی  امکان  ماهیانه،  سودوزیان  لحظه ای، 
تغیریات نرخ ارز، تغیریات نرخ مواداولیه و لوازم بسته 
بندی در قیمت تمام شده، تصمیم گریی برای جایگزین 
اقالم فوق و امکان رقابت با سایر تولید کنندگان این 
صنعت و در نتیجه تداوم روند سودآوری فراهم گردیده 
است. درعنی حال در سال مایل آتی عالوه بر بودجه 
جاری،  اجرائی  پروژه  های  و  عملیاتی  برنامه های  و 
اقدام  اداری در دست  اتوماسیون  اندازی سیستم  راه 

می باشد.
6- بیان ریسکهای عمده شرکت

مشروح ریسک هایی که شرکت در تحت موضوعات 
و محورهای متعدد نرخ تسهیالت، نوسانات نرخ ارز، 

قیمت های مواد اولیه و نهاده های تولیدی، تهدیدات 
عوامل خارجی)بنی المللی( و تغیریات ضوابط داخلی 
و قیمت های جایگزینی رقبای خارجی، مطرح بوده و 

در بخش های دیگر گزارش ها نیز بیان گردیده است.
ابراز قدردانی وتشکر ازکلیه کارکنان  درخاتمه ضمن 
شرکت که دراین مسری پرفرازونشیب همواره یارو یاور 
مدیریت بوده اند، سالمتی، شادکامی وبهروزی همگان 

را از درگاه ایزدمنان مسئلت می نماییم.

موضوع فعالیت شرکت:

 موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه، عبارت 
پاک کننده،  و  شوینده  مواد  انواع  تولید  و  تهیه  از 
و  تولیدی  آرایشی، کارهای  و  بهداشتی  محصوالت 
بازرگانی، سرمایه گذاری، صادرات و واردات و انجام 
هر نوع عملیات و معامالتی که به صورت مستقیم و 
یا غری مستقیم مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد، 

است.
شماره  برداری  بهره  پروانه های  موجب  به 
 45666  ،۱۳4۳/۳/۱7 مورخ   ۲/۲/4/6۲/۱۱۲59
 ،۱۳49/۳/۱۳ مورخ   7۲۲70  ،۱۳48/8/۱۳ مورخ 
اصالحیه های  و  مورخ ۱۳79/۱0/۱7  ۱/5/۳0۲۳9/۲/د 

بعدی که توسط وزارت صنایع صادر شده است.
شرکت با ظرفیت اسمی تولید بالغ بر ۲50 هزار تن انواع 
محصوالت شوینده و بهداشتی و پاک کننده فعالیت 

می نماید.

سرمایه 
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 5 میلیون ریال )شامل 
تعداد ۱00 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 50,000 ریال( 
بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱۳5,000 
میلیون ریال )شامل تعداد ۱۳5,000,000 سهم، به ارزش 
اسمی هر سهم ۱,000 ریال( در پایان سال مایل منتهی به 

۱۳8۲/۱۲/۲9افزایش یافته است.

 خسرو
 امریحسینی

پاکسان
 سود 600 ریایل داد
هتل  در  پاکسان  شرکت  ساالنه  مجمع 
المپیک به ریاست جناب مهندس فروزش 
و دو ناظر جنابان استاد مقیمی و خانم 
واالزاده  استاد  جناب  دبریی  با  اشعری 

برگزار شد.
مجمع با تصویب صورتهای مایل و تقسیم 
تالش  از  تشکر  و  تقدیر  و  ریال  سود 600 
پایان  خود  به کار  شرکت  پرتوان  مدیران 

داد. 

اقتــصـاد و بیمه۴۰
1391 اسفند ماه 



هوشنگ باالزاده
 از شرکت پاکسان

مهندس فروزش و تیم مدیریتی اش با 
گرفنت تندیس حمایت از حقوق مصرف 
دیگری  افتخار  پاکسان  برای  کنندگان 

رقم زدند

واحد برتر مفتخر به دریافت
تندیس نقره ای حمایت از حقوق مصرف کنندگان  در سال 1391

National day of  protecting the righs of consumers

۴1 اقتــصـاد و بیمه
1391 اسفند ماه 



مجمع ساالنه شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان 
کار در حضور 89/6 % سهامدار به ریاست جناب 
آقای مهندس بهزاد پور و دو ناظر جنابان مهندس 
آقای  جناب  دبریی  با  و  معدنچی  و  محصص 

مهندس مجید فدایی برگزار شد. 
مجمع با تصویب دستورجلسه مجمع و تقسیم سود 
هر سهم یکصد تومان و تقدیر و تشکر از مدیریت 
داد.  پایان  بکار خود  پرتالش شرکت  و کارکنان 
مرجان کار با مدیریت آگاه و فهیم خود توانسته 
در روند سود دهی همواره فعال و موفق عمل کند.

پیام هیأت مدیره
هیأت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است که امانتدار 
سهامداران محرتم بوده و به منظور حفظ، حراست 
و ارتقاء امانت واگذار شده، وظیفه خود می داندکه 
نورزد.  دریغ  راه  این  در  تالشی  و  هیچ کوشش  از 
در راستای تحقق این هدف علریغم رکود در بازار 
به  ساختمانی  سفایل  محصوالت  قیمت  و کاهش 
ویژه آجر و سفال ساختمانی به نحوی برنامه ریزی 
نماید که برآیند فعالیت های سال مایل مورد گزارش 
براساس رضایتمندی، حفظ و ارتقای منافع و ثروت 
سهامداران تدوین گردد و گزارش حاضر در بر گرینده 
و  اهداف  به  نیل  در جهت  فعالیتهای شرکت  اهم 

اسرتاتژی های مصوب می باشد.
ابتدا الزم می دانیم مرور کلی بر وضعیت و تحوالت 
به  را  مورد گزارش  مایل  سال  در  مربوط  صنعت 

استحضار سهامداران محرتم برسانیم.
در طی چند سال گذشته تولیدکنندگان محصوالت 
سفایل مسری پرفراز و نشیبی را طی نمودند و طی چند 
سال اخری تعداد کارخانجات تولید مصالح ساختمانی 
سفایل افزایش و ساخت و ساز مسکن کاهش یافت 
و به تبع آن کارخانجات ناچار به کاهش ساعت و 
با  شیفت کاری و اخراج کارگران موقت گردیدند. 
گذشت بیش از ۳ سال شرایط نامساعد در مسکن 
و فروش محصوالت ساختمانی کماکان ادامه داشته 
خود  بقاء  و  نقدینگی  تأمنی  برای  و کارخانجات 
می دادند  راساً کاهش  را  تولیدات  قیمت  مستمرا 
و قیمتها به نسبت زمان رونق در ساخت و ساز تا 
پایان سال مایل ۱4 درصد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل کاهش یافت ویل از آن جائیکه شرکت مرجان 
کار بدلیل برتری اتوماسیون نسبت به رقبا و کاهش 
انسان در زمینه تولید و کاهش هزینه های  دخالت 
نریوی انسانی و در دسرتس بودن مواد اولیه، )معدن 
در  و  جوار  در  مربع  مرت   ۱40/000 به مساحت  خاک 

مالکیت کارخانه می باشد( وجود کوره تونلی، باال 
بودن سرعت تولید و دارا بودن منابع مایل و انسانی با 
تجربه، ساختمانها، ماشنی االت، تجهیزات و خدمات 
پشتیبانی، تولید محصوالت و شیفت کاری و نریوی 
انسانی خود را تعدیل ننموده و سهم بازار خود را 
حفظ نموده است، و همگام با سایر کارخانجات با 
قیمتهای خود  بازار  در  قیمت محصوالت  کاهش 
را تعدیل نموده ویل بدلیل کیفیت برتر و حضور اثر 
بخش کنرتل کیفیت، اعتبار و شهرت و حسن سابقه به 
عنوان برترین شرکت در شمال کشور فعالیت تولیدی 
را ادامه داده است. با اجرایی شدن قانون هدفمندی 
یارانه ها و افزایش بهای حامل های انرژی در سه 
قیمت محصوالت  پایان سال ۱۳89 اصالح  ماهه 
قیمت  افزایش  تناسب  به  تاخری  ماه  با سه  تولیدی 
به  شرکت  این  و  یافت  افزایش  انرژی  حامل های 
تجهیزات  و  رقبا  به  نسبت  اتوماسیون  برتری  دلیل 
بازیافت حرارتی مصرف انرژی در واحد تولید نسبت 
هدفمند  قانون  باعث گردید  بود،  پاینی تر  رقبا  به 
را  بیشرتی  سوددهی  شرکت  به نفع  یارانه ها  کردن 
عاید نماید ویل کماکان شرایط رکود بازار در سال 
مایل شدت بیشرتی را داشت و باعث گردید قیمت 
محصوالت در چندین مرحله دیگر هماهنگ با بازار 
رقبا کاهش یابد و محصوالت تولیدی در محوطه 
کارخانه دپو شود ویل با تغیریات نرخ ارز و اعالم 
نرخ مبادالتی توسط دولت و ایجاد التهاب در بازار 
تقاضا برای محصوالت تولیدی به شدت افزایش 
پیدا کرد و عالوه بر توزیع و فروش محصوالت به 
تدریج محصوالت دپو شده در محوطه کارخانه که 
میزان آن در مقایسه با سنوات گذشته بی سابقه بود در 
مدت ۲ ماه جذب بازار گردید و تا پایان آبان ماه سال 
جاری محصوالت دپو شده به صفر رسید و مجددًا 
با عادی شدن شرایط و تثبیت نرخ ارز در بازار تقاضا 
شرکت  مجدداً  و  نمود  فروکش  محصوالت  برای 
ناچار گردید بخشی از محصوالت تولیدی خود را 
دپو نمود و در شرایط فعلی این روند کماکان ادامه 
دارد با اینحال اعضای هیأت مدیره و مدیران اجرایی 
تالش خود را معمول می دارند تا خللی در امر تولید 
بوجود نیاید و برنامه ها و پروژه های شرکت کماکان 

با قدرت ادامه یابد.
تاریخچه 

بیستم  در  مرجان کار  تولیدی  و  بازرگانی  شرکت 
فروردین ماه سال ۱۳60 با نام مرجان کار با مسوولیت 
محدود با سرمایه دو میلیون ریال با موضوع واردات 
توسط بخش  و فروش کاالهای مجاز  و صادرات 

خصوصی تأسیس و تحت شماره 40088 در اداره 
ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.
در تاریخ 6۱/۱۲/۱۲ سرمایه شرکت به 5 میلیون ریال 

افزایش یافت.
در تاریخ ۱۳6۲/9/۲0 به سهامی خاص تبدیل و کلمه 

تولیدی به موضوع شرکت اضافه گردید.
در تاریخ 6۲/۱۲/۲6 موافقت اصویل تأسیس کارخانه 
آجر و بلوک سفایل با ظرفیت ساالنه ۱8 میلیون قالب 

بلوک سقفی از وزارت صنایع اخذ گردید.
العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  به موجب 
به مبلغ ۳50 میلیون  مورخ 67/۱۲/۱۱ سرمایه شرکت 
 ۱05 پرداخت  با  سپه  بانک  و  یافت  افزایش  ریال 

میلیون ریال ۳0% از سهام شرکت را مالک گردید.
در تاریخ 68/۱/۲6 مرکز شرکت به شهرستان گرگان 
منتقل و تحت شماره ۱۱56 در اداره ثبت شرکتهای 

گرگان به ثبت رسید.
ابتدای  تا  اول کارخانه  فاز   ۱۳76 سال  اواخر  در 
با  و  برداری گردید  بهره  آماده  ماشنی،  سیتینگ 
احداث یک واحد کوره هوفمان ۳4 قمریه، کارخانه 
راه اندازی و در جوار ادامه پروژه جهت تأمنی قسمتی 
از هزینه های جاری، تولید محصوالت در حد ۱5 تا 

۲0% ظرفیت اسمی آغاز گردید.
و  افتتاح  رسماً  ماه سال ۱۳78 کارخانه  اسفند  در 
تولید آزمایشی آن آغاز و در تاریخ 79/7/۱ تولید انبوه 

محصوالت شروع شد.
خاص  سهامی  از  شرکت  نوع   8۲/۱۲/۱0 تاریخ  در 
آن  جدید  اساسنامه  و  یافت  تغیری  عام  سهامی  به 
که مشتمل بر 78 ماده و ۱4 تبصره می باشد مورد 

تصویب قرار گرفت.
العاده  بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق 
مورخ 8۳/۱۲/۲4 اساسنامه جدید شرکت که مشتمل بر 
79 ماده و ۱6 تبصره می باشد به منظور تأمنی نظرات 
سازمان بورس اوراق بهادار جایگزین اساسنامه قبلی 

گردید.
به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ ۱۳85/7/۲4 سرمایه شرکت از ۱۳/467 میلیون 

ریال به بیست میلیارد ریال افزایش یافت.
فرابورس  پذیرش  هیأت  در   ۱۳88/5/۱8 تاریخ  در 
کانی  محصوالت  سایر  ساخت  بخش  در  ایران 
غریفلزی گروه و طبقه ساخت کاالی سیمانی، بتنی و 

گچی با کد 0۱-95-۲6 پذیرفته شد.
در تاریخ ۱۳88/7/6 سهام شرکت در فرابورس ایران 

عرضه گردید.

دست پر داشت شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار صدیقه
سرخوس لر

اقتــصـاد و بیمه۴۲
1391 اسفند ماه 



مرتضی اسالمی 
از شركت بازرگانی ایران)سونی(

سونی آخرشه
در صف عکاسان ایستاده و منتظر بودیم تا مقامات 
به سن جلوس کنند و برگزیده گان تندیس طالیی 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان ۱۳9۱ را اهداء 

کنند.
دوربنی بنده سونی بود چشمان همه عکاسان خربی 
و غریخربی بدان دوخته و می گفتند سونی آخرشه.

به  آهسته دستی  میهمانان  از  یکی  تمام شد  جلسه 
شانه ما کشید و گفت تو که سونی داری یک عکس 
مهندس  جناب  نظر کردم  نیک  چون  بگری.  ما  از 
مرتضی خان اسالمی را دیدیم که هر چه در صنعت 
پیش رو داریم از او و همکارانش است که مفتخر به 
دریافت تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف 
ایران  بازرگانی  از شرکت   ۱۳9۱ در سال  کنندگان 
آن روز که  یاد گذشته شدم  به  )سونی( شده بودند 
حاج محسن از مکه بازگشته بود به زیارت مسافر 
یار رفتم حاج محسن با خود یک هدیه داشت با 
مارک سونی این هدیه از دیار یار بود محرتم بر من 
و مسافر آن دیار ، سونی باور یک ملتی است که 

صنعت الکرتونیک را معنی بخشید.

واحد برتر مفتخر به دریافت
تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان  در سال 1391

National day of  protecting the righs of consumers

۴۳ اقتــصـاد و بیمه
1391 اسفند ماه 



كوروش پرویزیان                                         شركت گروه سرمایه گذاری امید                                 رئیس هیأت مدیره
سید عبدالحمید ثمره هاشمی                          شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات                 نایب رئیس هیأت مدیره

امریحسنی نادری                                          شركت فوالد مباركه اصفهان                                     عضو هیأت مدیره
یونس الستی                                               شركت كارگزاری كاسپنی مهر ایرانیان                           عضو هیأت مدیره

محمد جالل مآب                                        شركت تأمنی مواد اولیه فوالد صباتور                   عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

اعضاء هیأت مدیره                                  نمایندگی                                                             سمت

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت 
دوشنبه  مورخه  در  صنعتی گل گهر  و  معدنی 
9۱/۱۲/۱4 با حضور 86/56 درصد سهامداران در 

محل باشگاه بانک سپه تهران تشکیل گردید. 
در این مجمع که ریاست آن با مهندس بهزادی پور 
بود  آبادی  ریش  علی اکربی  جنابان  ناظرین  و 
مهندس  خوبان  مهندس  با  جلسه  دبریی  و 
محمدجالل مآب  مدیرعامل فرهیخته و کاردان و 
کاربلد شرکت بود و مجمع نشینان با تقدیر و تشکر 
از زحمات گرانقدر مدیریت و تیم مدیریتی شرکت 
که روزهای خوشی را برای گل گهر ارمغان آورده 
است و با تصویب افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 
6/000 میلیارد ریال به ۱0/000 میلیارد ریال از محل 
مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران با 

اکثریت آرای ماخوذه موافقت کردند. 

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱6۱ اصالحیه قانون 
تجارت مصوب سال ۱۳47

سرمایه  افزایش  توجیهی  با گزارش  ارتباط  در 
نکات قابل توجه به شرح زیر است:

اجرای  با  ارتباط  در  سرمایه  افزایش  فلا-      
طرح تکمیلی آسیاب پلیکام و اجرای طرح واحد 
تأمنی  جهت   ۲ شماره  شکن  سنگ  و  خردایش 
میلیون   4 توسعه  طرح  اجرای  برای  اولیه  مواد 
توسعه گندله سازی  و طرح  6 کنسانرته  و   5 تنی 
شماره ۲ به ظرفیت 5 میلیون تن در سال که برآورد 
مبلغ  به  فوق جمعًا  ای طرحهای  مخارج سرمایه 
۲/۱۲4 میلیارد ریال می باشد. با توجه به اینکه تا 
پایان سال ۱۳90 مبلغ ۲48 میلیارد ریال از مخارج 
آسیاب  تکمیلی  طرح  با  ارتباط  در  ای  سرمایه 
پلیکام انجام شده، لذا از کل مخارج سرمایه ای 
پیش بینی شده برای طرحهای مزبور مبلغ ۱/876 
افزایش  منابع  از  بخشی  عنوان  به  ریال  میلیارد 

سرمایه در نظر گرفته شده است.
ب- افزایش سرمایه برای تأمنی منابع مایل الزم 
جهت مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای تابعه 

مبلغ  به  تأسیس جمعًا  تازه  و شرکتهای  وابسته  و 
صورتهای  طبق  باشد.  می  ریال  میلیارد   ۲/۱۲9
این  پایان سال ۱۳90 در  تا  مایل حسابرسی شده 
علی  )بصورت  ریال  میلیارد   89۳ مبلغ  ارتباط 
الحساب سرمایه گذاری ( پرداخت و در سرفصل

یافته  انعکاس  بلندمدت  های  سرمایه گذاری   
است. قابل ذکر است برای پروژه احداث کارخانه 
فوالد سازی که جزو پروژه های در جریان شرکت 
می باشد و قرار است پس از ارزیابی کارشناسی 
فوالد گل گهر  و  آهن  توسعه  وابسته  شرکت  به 
انتقال یابد، طبق صورتهای مایل حسابرسی شده 
تا پایان سال مایل ۱۳90 مبلغ حدود ۲99 میلیارد 
ریال مخارج سرمایه ای انجام و جزو دارایی های 

در جریان تکمیل منظور گردیده است.
های  طرح  انجام  برای  ای  سرمایه  مخارج  ج- 
فوق با فرض ثبات شرایط اقتصادی )در شرایط 
آزاد  توافقی  نرخ  با  ارزبری  بخش  در  و  فعلی( 
از جمله  تورم  از  ناشی  اثرات  و  بینی شده  پیش 

نوسانات ارزی در نظر گرفته نشده است.
مبلغ  درج گردیده  فوق  بند ب  در  بطوریکه  د- 
۱/۱9۲ میلیارد ریال از منابع افزایش سرمایه طبق 
سرمایه گذاری  سرفصل  در   ۱۳90/۱۲/۲9 ترازنامه 
شده  صرف  تکمیل  جریان  در  های  پروژه  یا  ها 
است. بنابراین بخشی از مبلغ افزایش سرمایه در 

واقع اصالح ساختار مایل شرکت می باشد.
ه – طبق گزارش توجیهی هیأت مدیره پیش بینی 
 ، گردیده در صورت عدم انجام افزایش سرمایه 
اجرای طرح تکمیلی آسیاب پلیکام )در صورت 
اجرای طرح مزبور۳00 هزار تن کنسانرته در سال 
۱۳9۲ و سالهای بعد از آن هر سال 800 هزار تن 
به تولید شرکت اضافه خواهد شد(، امکان پذیر 
نبوده ویل اجرای سایر طرحهای پیش بینی شده 
تسهیالت  دریافت  طریق  از  توجیهی  در گزارش 
ارتباط  این  در  باشد.  می  انجام  قابل  بانکی 
مستندات مربوط به توافق نامه های انجام شده با 
بانکی مالحظه  تسهیالت  دریافت  بانکها جهت 

نشده است.
طبق  شده  بینی  پیش  رویدادهای  اگر  حتی   -5
مفروضات ذهنی توصیف شده در باال رخ دهد، 
ها  بینی  پیش  از  متفاوت  احتماال  واقعی  نتایج 
شده  بینی  پیش  رویدادهای  زیرا  بود،  خواهد 
و  دهد  نمی  رخ  انتظار  مورد  ای  به گونه  اغلب 

تفاوتهای حاصله می تواند با اهمیت باشد.
6- این موسسه نسبت به گزارش توجیهی هیأت 
مدیره در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 6/000 
میلیارد ریال به ۱0/000 میلیارد ریال که به تصویب 
تاریخ  در  را  خود  رسیده، گزارش  مدیره  هیأت 
۱۳9۱/4/4 بصورت اظهارنظر مقبول صادر نموده 
توجه  با  محرتم  مدیره  هیأت  آن  متعاقب  است. 
و  منابع  مبالغ  در  تغیریات  برخی  انجام  لزوم  به 
برخی  انجام  به  اقدام  سرمایه،  افزایش  مصارف 
اصالحات در گزارش توجیهی نموده اند. بنا به 
مراتب فوق با انجام بررسی مجدد گزارش مزبور، 
گزارش بازرس قانونی جدید نسبت به آن بشرح 

فوق صادر گردیده است.
می  سرمایه  افزایش  اجرای  است  بدیهی   -7
بایستی با رعایت مبانی پیش بینی شده در موارد 
مربوطه اصالحیه قانون تجارت و سازمان بورس 

و اوراق بهادار صورت پذیرد. 
تشریح طرح افزایش سرمایه

هدف از انجام افزایش سرمایه
صنعتی گل گهر)سهامی  و  معدنی  شرکت  هدف 
از افزایش سرمایه موضوع این گزارش به  عام(، 

شرح خالصه زیر می باشد: 
اجرای طرح تکمیلی آسیاب پلیکام

اجرای طرح واحد خردایش و سنگ شکن شماره 
۲تأمنی منابع مایل شرکتهای تابعه از طریق تأسیس 

با مشارکت در افزایش سرمایه
سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمنی آن 

اجرای  نیاز جهت  مورد  سرمایه گذاری  مبلغ کل 
برنامه یاد شده، بالغ بر 4/006/۳07 میلیون ریال و 

منابع تأمنی آن به شرح جدول زیر می باشد:   

افزایش سرمایه گل گهر سریجان مصوب مجمع گرفت صدیقه
سرخوس لر

اقتــصـاد و بیمه۴۴
1391 اسفند ماه 



حسن تاجیک
 از شرکت زرین بنا پارسیان )سیندژ(

واحد برتر مفتخر به دریافت
گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان  در سال 1391

National day of  protecting the righs of consumers

۴5 اقتــصـاد و بیمه
1391 اسفند ماه 



مهندس حبیب همدانی رجا مدیر عامل فرهیخته 
و توانمند شرکت گلتاش از اصفهان محل شرکت 
به مجمع ساالنه شرکت در دهکده  پر  با دست 
المپیک تهران آمد و سود هر سهم ۱50 تومانی برای 
هر سهم خنده را بر لبان سهامداران خرد و کالن 
نشاند و این تالش حاج حبیب از آن رو قابل تقدیر 
و تشکر است که توانسته خنده به چهره بنیان گذار 
گلتاش جناب فروزش بنشاند و توانسته در میان 
رقبای پرشمار که از عملکرد نامناسب و زیان انباشته 
در انبان پنهان می شوند سربلند و سرفراز در مسند 
بنشینند و همه خواسته های سرمایه گذاران حقوقی 

و حقیقی را جامعه عمل بپوشانند.
مدیران کاربلد  جمله  از  رجا  همدانی  مهندس 
و توانمند کشور است که در آینده از او سخنها و 
کردار نیک بسیار خواهیم شنید و خواهیم داشت 
و تقدیر این قلم از آن روست که استاد مقیم زاده 
در عملکرد ساالنه شرکت بارها تکرار کرد که در 
صورتهای مایل و گزارشات ارایه شده این شرکت 
تحسنی  عملکردی  و  و صداقت کاری  شفافیت 

برانگیز قابل ستایش است.
سهامدار  درصد   94 درحضور  ساالنه  مجمع 
جنابان  ناظر  دو  و  زاده  مقیم  استاد  ریاست  به 
محصصی و استاد باالزاده و با دبریی مدیرعامل 
تصویب  با  مجمع  و  شد  برگزار  شرکت  کاردان 
صورتهای مایل و تقسیم سود ۱500 ریایل به ازای 
هر سهم و شناخت حقوقی اعضای هیأت مدیره 
و تقدیر و تشکر از عملکرد مدیریت و تالشگران 

شرکت بکار خود پایان داد. 

پیام هیأت مدیره
توفیق  دیگر  بار  سپاسگزاریم که  را  یکتا  خداوند 
ارایه عملکرد یک ساله هیأت مدیره و همکارانمان 
در شرکت گلتاش به محضر سهامداران ارجمند را 
به ما ارزانی داشت و امیدواریم که نتیجه یکسال 
تالش این مجموعه مورد رضایت پروردگار یکتا 
و شما سهامداران عزیز قرار گرید. اطمینان داریم که 
شما سهامداران گرامی بر اوضاع اقتصادی کشور و 
مشکالت و معضالت پیش روی صنعت به خوبی 

آگاهید.
از  ارز کافی  و عدم تخصیص  ارز  قیمت  افزایش 
طریق اطاق مبادالت ارزی به تولید کنندگان باعث 
افزایش شدید قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی 
و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده محصول گردید 

و این در حالیست که افزایش قیمت محصوالت با 
تاخری زمانی و ماهها پیگریی برای اخذ مجوزهای 
الزم از نهادهای نظارتی مثل سازمان حمایت از 
و  تولیدکنندگان صورت گرفته  و  مصرف کنندگان 
به  نیز  ارز  تسعری  هزینه های سنگنی  این  بر  افزون 

شرکت تحمیل گردیده است.
با این وجود، علریغم همه سختی ها و مشکالت 
هیأت مدیره با پیش بینی مناسب برای خرید مواد 
اولیه وارداتی به مقدار کافی و استفاده از تالش و 
کوشش بی دریغ تمامی مدیران، رؤسا و کارشناسان 
متخصص و کارگران دلسوز و متعهد شرکت توانست 
تولید  منابع  بهره وری  افزایش  و  بهینه  استفاده  با 
مساعدی  زمینه  و...(  نریوی کار  انرژی،  )سرمایه، 
برای تداوم تولید فراهم آورد؛ از سوی دیگر اصالح 
فرآیندهای تولید، ارتقای سطح اتوماسیون و افزایش 
سرعت ماشنی آالت، اصالح و نوسازی سالنهای 
تولیدی و سرمایه گذاری در زمینه تولید برخی از مواد 
اولیه و لوازم بسته بندی منجر به کاهش قیمت تمام 
شده و جربان بخشی از هزینه های ناشی از افزایش 
قیمت نهاده های تولید گردید که شرکت از نتایج آن 
در سال جاری و سالهای آتی نیز بهره مند خواهد 

شد.
همچننی با توجه به نوع محصوالت و جایگاه آن 
در سبد خانوار، تالش برای بهبود مستمر کیفیت و 
نوآوری در محصول به عنوان هدف اصلی در دستور 
کار شرکت بوده و به یاری حضرت حق در سال آتی 

نیز با جدیت تمام آن را ادامه خواهیم داد.
در سال مایل مورد گزارش میزان تولید با دو و دودهم 
)۲/۲( درصد کاهش به مقدار ۳4/0۳۲ تن و مبلغ 
فروش خالص با افزایش سی و یک )۳۱( درصد 

از مرز 78۱ میلیارد ریال گذشت.
در پایان بر خود الزم می دانیم مراتب قدردانی و 
تشکر خود را از تمامی همکارانی که ما را در این راه 
پرفراز و نشیب یاری و همراهی نموده و می نمایند، 
ابراز و از درگاه ایزدمنان تندرستی و توفیق همکاران 

را خواستاریم. 
تاریخچه

شـرکـت در تاریخ ۱۳6۱/5/۱0 تحت شماره ۳60۱ در 
اداره ثبت شرکتهـای اصفهـان بـه ثبت رسیـد و برابر 
صورتجلسه مجمع عمـومی عـادی به طور فـوق العـاده 
مـورخ ۱۳78/۱0/۲0 نوع شرکت از سهامی خاص به 
سهامی عام تبدیل گردید. شرکت گلتاش در مورخه 
79/۱۱/۲4 در هیأت پذیرش سازمان بورس اوراق 

بهادار تهران به طور مشروط پذیرفته شد و در تاریخ 
80/04/۱6 اولنی معامله بر روی سهام این شرکت با 

نرخ 4/۲۲۱ ریال انجام گرفت.
مرکز اصلی شرکت

براساس ماده 4 اساسنامه مرکز اصلی شرکت اصفهان 
شهرک صنعتی مبارکه خیابان هفتم می باشد و هیأت 
مدیره می تواند در داخل یا خارج از کشور مبادرت 

به تأسیس شعبه یا نمایندگی به تعداد الزم بنماید.
سرمایه

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ سی میلیون ریال 
بوده که طی چند مرحله به مبلغ 45 میلیارد ریال 
اسمی  ارزش  به  سهم،  میلیون   45 تعداد  )شامل 
هر سهم هزار ریال( در پایان سال مایل منتهی به 

۱۳9۱/9/۳0 افزایش یافته است.
موضوع شرکت 

موضوع فعالیت شرکت براساس ماده دو اساسنامه 
محصوالت  و  مواد  انواع  تولید  و  تهیه  و  تولید 
مواد  و  ارایشی  و  بهداشتی  پاک کننده  شوینده، 
صنعتی مرتبط، انجام کلیه امور خدمات بازرگانی 
و انجام امور صادرات و واردات کاالهای موضوع 
شرکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها و ایجاد 
شرکتهای جدید است. و همچننی انجام امور مربوط 
به تأمنی مایل در پارچوب قواننی و مقررات مربوطه و 
در جهت منافع شرکت.به موجب پروانه بهره برداری 
شماره ۱۳۱۳۳44 مورخ ۱4 مرداد ماه ۱۳9۱ صادره 
ظرفیت  تجارت،  و  معدن  وزارت صنعت،  توسط 
تولیدی شرکت حدودا به میزان 6۲ هزار تن می باشد.

در حال حاضر شرکت گلتاش)سهامی عام( با تولید 
حدود ۳4000تن محصوالت بهداشتی جزء بزرگرتین 
تولیدکنندگان محصوالت شوینده،بهداشتی و آرایشی 

کشور محسوب می شود.
جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت مواد شیمیایی فعالیت می کند. 
رشد فروش صنعت مذکور در سال جاری نسبت 
آن  اهم دالیل  قبل ۳ درصد می باشد که  به سال 
عبارت است از تغیری ترکیب فروش و توسعه بازار 
فروش محصوالت. شرکت در بنی شرکتهای فعال 
این صنعت با حجم فروش معادل مبلغ 78۱/۱58 
میلیون ریال در گروه های محصویل شامپو، خمری 
دندان، مایع دستشویی و صابون به ترتیب در رده ۳، 
۱، 4 و ۱ قرار دارد.)رتبه صابون مربوط به دو شرکت 
پاکسان و گلتاش می باشد که ۳0 درصد در گلتاش 

تولید می گردد(.

 خسرو
گلتاش از اصفهان امریحسینی

با دست پر به تهران آمد

اقتــصـاد و بیمه۴6
1391 اسفند ماه 



علریضا خزایی
 از شرکت صنایع گلدیران

علریضا خزایی در فرهنگ بازار  ثابت 
کرد که می تواند در اندک زمان

 ال جی یک برندی ساخت که مشکل 
پسندان او را انتخاب کنند

شرکت صنایع گلدیران

واحد برتر مفتخر به دریافت
گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان  در سال 1391

National day of  protecting the righs of consumers

۴7 اقتــصـاد و بیمه
1391 اسفند ماه 



حسنی پهلوان
 از شرکت صنعتی بهپاک

واحد برتر مفتخر به دریافت
گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان  در سال 1391

National day of  protecting the righs of consumers

اقتــصـاد و بیمه۴8
1391 اسفند ماه 



مظفر عبداله
 از شرکت کشت و صنعت روژین تاک

آفرینی  کار  عبدلله  مظفر  مهندس 
اشتغال زا با صادراتی نمومه

همه  در  متدین  و  متعهد  مدیری 
برترینها  بهرتین.

از او بیاموزیم که چگونه باید کار کرد 
تا راه به تعایل یافت

واحد برتر مفتخر به دریافت
گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان  در سال 1391

National day of  protecting the righs of consumers

۴9 اقتــصـاد و بیمه
1391 اسفند ماه 



نبی اله نوری نسب
 از شرکت مانتا )ماکارونی سمریا(

واحد برتر مفتخر به دریافت
گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان  در سال 1391

National day of  protecting the righs of consumers

اقتــصـاد و بیمه5۰
1391 اسفند ماه 



محمد خصوصی 
از شرکت گیاه

واحد برتر مفتخر به دریافت
گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان  در سال 1391

National day of  protecting the righs of consumers

51 اقتــصـاد و بیمه
1391 اسفند ماه 



در طی پاییز و زمستان امسال فرصتی دست داد 
تا برای دیدار با خواهرم به کشور اسرتالیا بروم، 
البته این دومنی مسافرت من به این کشور بود و 

مسافرت قبلی در سال 85 انجام شده بود. 
بشناسد، کشوری  همه  را  اسرتالیا  می کنم  فکر 
در نیمکره جنوبی، با 7/686/850 کیلومرت مربع 
وسعت، ششمنی کشور پهناور دنیا که 4/6 برابر 
ایران است. با بیش از ۲0 میلیون نفر جمعیت که 
در سال ۱90۱ از بریتانیا استقالل یافته و پایتخت 
مجلس  آن  در  شهری که  است،  شهر کانربا  آن 

کشور و خانه فرماندار کل قرار دارد.
سیدنی و ملبورن دو شهر بزرگ اسرتالیا هستند. 
دیگری  با کشور  خاکی  مرز  دارای  این کشور 
آرام،  اقیانوس  شرق،  از  را  آن  دور  و  نیست 
غرب  از  جنوبی،  منجمد  اقیانوس  جنوب  از 
اقیانوس هند و از شمال چندین دریا و خلیج در 
بر گرفته است. اسرتالیا همچننی سرزمنی اصلی 
قاره اقیانوسیه به شمار می آید که کوچک ترین 

قاره دنیاست.
سفر من به شهر بریزبنی در ایالت کوئیزلند انجام 
دارد.  قرار  این کشور  شرقی  شمال  در  شد که 
اسرتالیا  در کشور  ایالت کوئینزلند  مرکز  بریزبنی 
است. جمعیت کالنشهر بریزبنی ۱/8۲0/400 نفر 
است که 989/۱5۲ نفر آن در شهر بریزبنی زندگی 

ملبورن  و  سیدنی  از  بعد  شهر  این  می کنند که 
سومنی شهر بزرگ اسرتالیاست. ساختار شهری 
اسرتالیا  بزرگ  شهرهای  دیگر  همانند  بریزبنی 
 Central Business( مشتمل بر مرکز شهر
محله  زیادی  تعداد  و   )District, CBD

)Suburb( است.
رفنت  سفرم،  بخش های  ترین  جذاب  از  یکی 
به فروشگاه و خرید کردن بود؛ هرچند که شاید 
شهری  هر  در  خانم ها  باشد که  جذابیتی  این 
می توانند از آن لذت بربند. اما به نظرم خرید 

در آن فروشگاه ها لذت دیگری داشت.
در تهران که بودم همسرم به دلیل شغلش، همیشه 
و  مقررات  و  وقانون  مصرف کننده  حقوق  از 
مطالب،  این  و  می کرد  صحبت  آن  ضوابط 
را  راستش  می رسید،  نظر  به  کننده  خسته 
بخواهید حوصله آدم سر می رفت. حرف های 
همسرم برایم رنگ و بوی جذابی پیدا می کرد، 

هر چند که او آنجا را ندیده بود.
به خوبی ساختار متفاوت بازار قابل درک بود، 
عرضه کننده  دارد  مهم  سمت  دو  بازار  اینکه 
کننده  عرضه  نباشد  خریدار  اگر  خریدار،  و 
بی مفهوم است و رضایت فروشنده با رضایت 

خریدار به دست می آید.
اما  نیست  سختی  کار  باال  جمله های  گفنت 

سفرنامه ی 
اقتصادی
 مصرف کننده 
در استرالیا

حوری چاقری
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قبول  قابل  واقعی  بازار  درک  با  فقط  آن  فهم 
است، بازاری که ما درک می کنیم معمواًل یک 
طرف قالب دارد، یعنی ما می خریم چون فکر 
می کنیم که خوب است و فروشنده می فروشد 

تا سود کند.
آیا  نمی کند  سود  بداند که  فروشنده  اگر  اما 

می فروشد؟ آیا معامله معنا پیدا می کند؟
خوب است چند خرید خاطره انگیز را بشنوید.

خواهرم  منزل  در  به  نامه ای  آگهی  روز  یک 
رسید که در یک آگهی آن، گفته شده بود اگر 
در زمان خاصی به فروشگاه مورد نظر در آگهی 
بروید به جای پرداخت ۲0 دالر برای خرید یک 
 ۱5 و  می پردازید  دالر   5 فقط  بچگانه،  حوله 

دالر ذخریه می کنید.
و  مراجعه کردیم  فروشگاه  به  بالفاصله  هم  ما 
یک حوله پسرانه یک حـوله دخرتانه برداشتیم 
بردیـم.  صنـدوق  به  پـول  پرداخت  بــرای  و 
صندوق دار که از روی بارکد قیمت حوله ها را 
حساب کرد و به ما گفت که ۳0 دالر پرداخت 
اشتباه  را  آگهی  می کردیم  فکر  ما که  کنیم، 
در کیف  خوشبختانه  که  را  آگهی  خواندیم، 
خواهرم بود مجددًا نگاه کردیم و متوجه شدیم 
که صندوق دار اشتباه می کند، آگهی را به او 
نشان دادیم، تلفنی به صاحب فروشگاه زد و در 
پیغام خود گفت که آگهی برعکس چاپ شده، 
و 5  برپدازید  ۱5 دالر  باید گفته می شد؛  یعنی 

دالر ذخریه کنید.
تشکری  ما  از  دار  صندوق  شد،  تمام  تلفن که 
اینکه معطل شدیم عذر خواهی کرد  از  و  کرد 
و  حساب کرد  دالر   ۱0 مجموعا  را  حوله ها  و 

به ما داد.
ما که متوجه شده بودیم که اشتباه در آگهی بوده 
به فروشنده گفتیم که ایا از فروش حوله ها به این 
قیمت ضرر نمی کند؟ فروشنده با لبخندی به ما 
گفت که در قیمت ضرر مایل کمی می کند، اما 
زده  او  به حرفی که  ما  می برد که  زیادی  سود 
فروشگاه  این  از  خرید  خاطره  تا  اعتماد کنیم 
با  را  این سود  او گفت که  همیشه خوب باشد، 
با  مگر  آورد،  به دست  تواند  نمی  قیمتی  هیچ 

صداقتی که در رفتار، عمل می کند.
قیمت  با  یا  بدهیم  را پس  یا کاال  خواستیم که 
جمله ای گفت  فروشنده  حساب کنیم،  واقعی 
اعتقاد  سودی که گفته  به  شدیم که  متوجه  که 
قلبی دارد. فروشنده گفت که صاحب فروشگاه 
گفته که تمام کسانی که آگهی را خوانده و به 

فروشگاه مراجعه می کنند، در زمان تعینی شده، 
پرداخت کنند،  آگهی  قیمت  همان  را،  قیمت 

چون ما به مصرف کننده دروغ نمی گوییم.
روز دیگری در یک فروشگاه بزرگ، که اجناس 
فصل  حراج  می شد،  عرضه  آن  در  مختلف 
برگزار و اجناس به طور چشمگریی ارزان شد، 
را که  اجناسی  راهنما  تابلوهای  به  توجه  با  ما 
سبد  در  و  می کردیم  انتخاب  بود  تخفیف  در 
خریدمان می ریختیم. زیر لب حساب خریدمان 

را هم داشتیم که به اندازه جیبمان بخریم.
صندوق  به  اجناس  حساب کردن  برای  وقتی 
هم  با  دار  صندوق  و  ما  حساب  جمع  رفتیم، 
یکی  یکی  را  خرید  تمام  پیدا کرد،  اختالف 
چک کردیم و متوجه شدیم که ۲ جفت جورابی 
که قیمت آنها در تخفیف 50 سنت بوده، 5 دالر 
از  قبل  آنها  واقعی  قیمت  یعنی  شده،  حساب 

تخفیف.
به صندوق دار اعالم کردیم که در تابلوی مقابل 
از  50 سنت درج شده، یکی  قیمت  این جنس 
همکارانش بالفاصله به قفسه مربوطه مــراجعه 
دار  صندوق  تصــدیق کرد،  را  ما  و گفته  کرد 
قیمت  اینبار  و  کرد  صادر  را  فاکتور  مجددًا 
این  جوراب ها صفر زده شد. خنده ام گرفت، 

معنا که حساب کردن بلد نیستید؟!
صندوق دار به خنده ام جواب داد که به خاطر 
سبد  جوراب های  تمام  کردیم  که  اشتباهی 
خریدتان را مجانی از فروشگاه هدیه می گریید.

فروشگاه  چند  در  دیگر  چندبار  اتفاق  این 
فرهنگ  یک  این  فهمیدم که  و  افتاد  مختلف 
خرید است یعنی فروشنده به خاطر اشتباه خود 
از خریدار با داده هدیه عذرخواهی می کند تا 
ماجرا  این  در  فروشنده  نکندکه  تصور  خریدار 

قصد سود جویی یا کاله برداری داشته است.
یک  خرید  به  می شود  مربوط  دیگر  ماجرای 
دستبند بدیل، که قیمت زیادی نداشت اما خیلی 
زیبا بود و چند باری هم استفاده اش کردم، اما 
یک روز در دستم پاره شد، تکه های دستبند را 
جمع کردم و در کیفم یختم، مدتها بعد در حایل 
می کرد  تعریف  خود  از کاالهای  فروشنده  که 
خریده  را که  دستبندی  اعرتاض کردم که  من 

بودم چند بار استفاده کردم و نخ آن پاره شد.
من  و  ببیند  را  بند  دست  تا  خواست  فروشنده 
همه تکه های آن را روی ویرتین ریختم، شاید 
بعضی از تکه ها را هم گم کرده بودم، فروشنده 
نگاهی به نخ دستبند کرد و با اعالم شرمندگی 

پول دستبند را پس داد. چون که جنس مناسب 
از  نپسندیدیم  مغازه  در  دیگری  سلیقه  باب  و 
مغازه خارج شدیم، از خواهرم پرسیدم که نباید 
کاالی دیگری می خریدیم گفت چرا باید این 
پس  را  دستبند  چون  می کردیم؟ گفتم  را  کار 
دادیم گفت اینجا وقتی کاالیی را پس می دهی 
در مقابلش پولت را می گریی نه کاالی دیگر، 
چیزی که  از  استفاده  به  مجبور  را  چون کسی 

دوست ندارد نمی کنند.
این اتفاق پس دادن در ماه هایی که آنجا بودم 
یک  من  برای  خرید  حس  و  شد  تکرار  بارها 
اعتماد باال ایجاد می کرد، یعنی می دانستم که 
قرار نیست کسی سرم کاله بگذارد، اگر خوب 
نبودیا نپسندیدم پس می دهم. اینجا بود که به 
از فروش پس گرفته  یاد جمله اسرتس آور بعد 

نمی شود بعضی از کسبه خودمان افتادم.
فاسد  مواد  به  دیگر  توجه  قابل  موضوع  یک 
دارند  مصرف  زمان  که  موادی  یا  شدنی 
بر می گشت. مثال میوه یاشریینی و... این نوع 
شریینی  مثال  بودند.  متفاوت  قیمت،  در  مواد 
عرضه  پاینی  قیمت  با  روز  پایان  در  امروز 
می شد، تا برای روز بعد نماند، یا اجناسی که 
به زمان انقضاء نزدیک می شد بسیار ارزان تر 

فروش می رفت.
شاید  افتاد،  اتفاق  زیاد  مثال ها  قبیل  این  از 
روز  به  روز  باید  بنویسم  را  همه  بخواهم  اگر 
اما  مرور کنم،  را  مسافرتم  ماه   ۳ حدود  خاطره 
اگر بخواهم کوتاه و مختصر بگویم باید بگویم 
که نگاه به مصرف کننده بسیار متفاوت از آن 
چیزی بود که در معامالت مرسوم درکی از آن 
اختیار  در  در خرید،  امنیت  داشنت  داشتم، حق 
از  برخورداری  حق  با کیفیت،  گرفنت کاالی 
تبلیغات  از  برخورداری  حق  مناسب،  قیمت 

واقعی، حق داشنت کاالی سالم و...
امروز و با وجود قانون حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان در ایران، شرایط قانونی برقراری این 
فراهم  مصرف کنندگان کشورمان  برای  حقوق 
شده و باید فرهنگ حمایت از مصرف کنندگان 
با زاویه دید متفاوت در جامعه ما همه گری شود.
امیدوارم با همه گری شدن فرهنگ حقوق مصرف 
کنندگان در کشورمان، مصرف کنندگان خریدی 
مطلوب و خوشایند  را تجربه لحظه های زندگی 

خود کنند.   
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اسکندر ستوده
 از مجتمع صنایع الستیک یزد

واحد برتر مفتخر به دریافت
گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان  در سال 1391

National day of  protecting the righs of consumers
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غالمعلی غالمی
 از شرکت بیمه نوین

واحد برتر مفتخر به دریافت
تندیس برنزی حمایت از حقوق مصرف کنندگان  در سال 1391

National day of  protecting the righs of consumers
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محسن هاشم
 از شرکت داروسازی اکسری

مصرف  حقوق  از  حمایت  تندیس 
کننده در دستان مهندس نجات پور 
داروسازی  شرکت  از  نمایندگی  به 

اکسری

واحد برتر مفتخر به دریافت
گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان  در سال 1391

National day of  protecting the righs of consumers
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شرکت گروه سرمایه گذار مسکن سود نقدی ۳00 ریایل را به 
ازای هر سهم میان سهامداران خود تقسیم کرد. 

سرمایه گذاری  شرکت گروه  عمومی  روابط  به گزارش 
مسکن، مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت با مشارکت 9۳ 
درصدی سهامداران شرکت در تاریخ ۱4 اسفندماه امسال، 

تشکیل شد.
ترکیب هیأت رئیسه این مجمع شامل: ایوب قنربی به عنوان 
از گروه  نمایندگی  به  اصل  سهمانی  محمدعلی  رئیس، 
سرمایه گذاری بانک مسکن به عنوان ناظر اول، سیدرضا 
موسوی به نمایندگی از سرمایه گذاری خوارزمی به عنوان 
ناظر دوم و مصطفی ازگلی، معاون مایل و اداری شرکت 

گروه سرمایه گذاری مسکن به عنوان منشی جلسه بودند.

رشد 24 درصدی سود خالص
بعد از رسمیت جلسه، مهندس ایرج معزی، مدیرعامل شرکت 
گروه سرمایه گذاری مسکن گزارش یکساله فعالیت هیأت مدیره 

را برای سهامداران ارائه کرد.
وی گفت: خوشبختانه صورتهای مایل حسابرسی شده شرکت 
سود  درصدی   ۲4 رشد  از  حکایت   ،9۱ مایل  سال  پایان  در 
خالص و 6 درصدی حجم فروش دارد. به طوری که شرکت 
موفق شده سود خالصی معادل 8۱8 میلیارد ریال را برای سال 
مایل منتهی به ۳0 آذرماه سال 9۱ محقق کند که این رقم در سال 

مایل گذشته قریب 660 میلیارد ریال بوده است. 
وی افزود: هم چننی حجم فروش شرکت از 4۱۲9 میلیارد ریال 
در سال مایل 90 به 4۳8۲ میلیارد ریال در سال 9۱ افزایش یافته 
است. هدف گذاری ما برای سال های بعد نیز حفظ و توسعه 

رویه سودآوری و ایجاد ارزش برای سهامداران است. 
معزی تصریح کرد: استمرار سودآوری دغدغه همیشگی هیأت 
مدیره و تمامی همکاران من در هلدینگ و شرکت های تابعه 
است. برای سال مایل 9۲ هم سود 40۲ ریایل به ازای هر سهم 
را به بورس ارائه کرده ایم و امیدواریم بتوانیم بازده مناسبی را 

برای تمامی ذی نفعان شرکت ایجاد کنیم. 
در ادامه نیز بعد از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
تصویب  به   9۱ سال  آذرماه  پایان  به  متنهی  مایل  صورتهای 

حاضران در مجمع رسید. 
دستور   9۱ مایل  سال  نقدی  سود  خصوص  در  تصمیم گریی 
براساس نظر حاضران در مجمع،  بود که  بعدی جلسه مجمع 
مقرر شد سود نقدی ۳00 ریال به ازای هر سهم میان سهامداران 

شرکت توزیع شود. 
مصوبات دیگر این مجمع نیز شامل انتخاب سازمان حسابرسی 
به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مایل 9۲ و هم 
چننی روزنامه دنیای اقتصاد نیز به عنوان روزنامه کثریاالنتشار 

شرکت به مدت یکسال بود.
مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت

شهرها،  در  ساختمانی  های  پروانه  صدور  میزان  به  توجه  با 
فعالیت بسیار چشمگری بخش خصوصی و همچننی فعالیت و 

مهر،  مسکن  در  صورت گرفته  سرمایه گذاری 
کشور  در  مسکونی  واحدهای  تولید  میزان 
این  در  باشد.  می  مطلوبی  سطح  در  همچنان 
بنی شرکت، سرمایه گذاری مسکن پس از کسب 
موفقیت در رشد تولید و سهم بازار 4۱ درصدی 
در سال ۱۳90، طی سال ۱۳9۱ نیز موفق به حفظ 
سهم بازار خود شده و یا تولید و تکمیل حدود 
 0/  64 حدود  مربع،  مرت  هزار  بیست  و  پانصد 
درصد از تولید ساختمانهای شهری را به خود 

اختصاص داده است.
مرور کلی بر عملکرد شرکت

افزایش فعالیت های شرکت در قالب پروژه های 
مشارکتی در سبد درآمدی شرکت

تمرکز بر توسعه و ارتقاء برند شرکت گروه سرمایه 
گذاری مسکن

منظور  به  منطقه  بازارهای کشورهای  بررسی 
صدور خدمات فنی و مهندسی

و  بهبود  های  پروژه  پیگریی  و  اجرا  تداوم 
 INPE( حضور در جایزه ملی تعایل سازمانی
Award( در سال 9۱ با رویکرد ارتقاء سطح 

سرآمدی شرکت
در  سازمان  فرآیندهای  بهبود  و  طراحی  تداوم 
شرکت مادر و شرکت های تابعه ، بازنگری مدل 
حاکمیتی شرکت براساس ساختار و فرآیند های 

جدید بازنگری شناسنامه شغل های شرکت.
اقدام جهت جاری سازی اسرتاتژی ها براساس 

 BSC مدل

 )ERM( تداوم استقرار سیستم مدیریت ریسک
براساس مدل مبتنی بر تحقیقات علمی و مورد 

پذیرش جوامع و صنایع داخلی و بنی المللی
پذیرش دو شرکت و برنامه ریزی جهت افزایش 
حضور شرکت های گروه در تاالر فرعی بورس 

اوراق بهادار
توسعه هم افزایی میان شرکت های تابعه گروه 
اندیشی فصلی  برگزاری دو دوره هم  از طریق 
اصفهان  و  مشهد  شهرهای  در  مدیران گروه 
از  سنجی  نظر  با  هلدینگ  عملکرد  ارتقای  و 

شرکت های تابعه 
تاریخچه

از  یکی  مسکن  سرمایه گذاری  شرکت گروه 
بزرگرتین و موثرترین فعاالن صنعت ساختمان 
در کشور است. این شرکت در ششم اردیبهشت 
ماه سال ۱۳69 به شماره ثبت 788۲8 به منظور 
مسکن  بانک  مشرتیان  نیاز  به  پاسخگویی 
تاکنون  تأسیس  ابتدای  از  گردید.  تأسیس 
مسکونی  واحد   6۱۳47 اجرایی   عملیات 
توسط شرکت های گروه  پروژه  قالب ۳۲8  در 
 4۳6۲۱ و  شده  شروع  مسکن  سرمایه گذاری 
واحد مسکونی به بهره برداری رسیده است . 
تجاری،  های  مجتمع  در ساخت  آن  بر  عالوه 
اداری و آموزشی و نیز ساخت آزاد راه؛ خطوط 
های  فعالیت  زمنی  سازی  آماده  و  آب  انتقال 

چشمگریی داشته است

خسرو
امری حسینی

اعضاء هیأت مدیره                               نماینده                                       سمت
بانک مسکن                                    آقای قدرت اله شریفی           رئیس هیأت مدیره

شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن      آقای ایوب قنربی بهرام گسیلی       نایب رئیس هیأت مدیره
شرکت کارگزاری بانک مسکن              آقای ابوالفضل صومعلو           عضو هیأت مدیره

شرکت عمرانی مسکن گسرت                 آقای سید احمد مقیمی           عضوهیأت مدیره
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی   آقای سیدرضا مریصادقی         عضو هیأت مدیره

                                                     آقای ایرج معزی                    مدیرعامل

مسکن گذاری  سرمایه  گروه 

300 ریال سود نقدی تقسیم کرد

57 اقتــصـاد و بیمه
1391 اسفند ماه 



فضل اله حسینی
 از شركت تولیدی شیمیایی روناس

National day of  protecting the righs of consumers

واحد برتر مفتخر به دریافت
تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان  در سال 1391

اقتــصـاد و بیمه58
1391 اسفند ماه 



پیمان فیاض 
از شركت انتخاب سرویس حامی

واحد برتر مفتخر به دریافت
تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان  در سال 1391

National day of  protecting the righs of consumers

59 اقتــصـاد و بیمه
1391 اسفند ماه 



غالمحسنی صادقیان
 از شركت فرش خاطره كویر یزد

National day of  protecting the righs of consumers

واحد برتر مفتخر به دریافت
تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان  در سال 1391

اقتــصـاد و بیمه6۰
1391 اسفند ماه 










