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خدا رحمت کند پدر رییس جمهور را که شب عید، دل اهل قلم را شاد و 
کامشان را شیرین می کرد. بی مقدمه، فاش، سخن می گوییم 400 هزار تومان 
پول رایج مملکت را به دست پرتالش خبرنگاران می دهند و می گویند این هم 

عیدی فزون شما، پولت در کارت است، مال خودت برو وحالش را ببر. 
من ماندم وعیال شیرین تر از جانم یارغارم مونس شب و روزم مادر 5 فرزند 
دختر و پسر هر یک با قد باالتر از 170 سانتیمتر و وزن نزدیک به هشتاد کیلو 
در بیکاری پرکار و در خواب سرحلقه و در تب وتاب سرقطار، درس ومشق به 
قاعده خوانده و البته و صد البته در جمع بیکاران خوش رکاب نشسته و برای 
یافتن آن به هر کوی و برزن سرزده که برای اینان کار شده جن و آنها بسم الله.

 زین هم که بگذریم به چگونگی خرج این مبلغ عیدی رسیم. بفرمان بزرگ 
خاندان بار و بندیل بسته در جوار برادر خانم و مادرزن مهربان برای چند روزی 
مسافرت به طرف شمال برنامه بستیم و من زین کار چه بسیار خشنود و خندان.

از غروب چهارشنبه پیش از عید لنگی به دست با سطلی پر از کف و شامپو، 
شلنگ آبی به دست دگر و با حالی خوش وخرم بشور و بشور تا لکی در تمام 

وجود زی وجود این ُاتول مش ممدلی خانی ما خسی و خشی نماند.
 شب از نیمه نگذشته که ورقه صورت هزینه در برابر چشم گذارده شد، بخواندم 

بنزین700 تومان و گاز 40 تومان. پس با گاز می رویم و با بنزین بر می گردیم.
نه نشد، هزینه می زند باال با پیش بینی حداقل 500 کیلومتر رفت و برگشت و گاز 
40تومان کم کم می شود 20 هزارتومان. چای، قند، میوه و گوشت 150 هزارتومان، 
ذغال لیمویی اعالء 25هزار تومان، توتون دو سیب قلیان  10 هزار تومان ناقابل، 
تعویض روغن ماشین با هواکش باصرف تعرفه های جدیدخودرو سازان 90 
هزارتومان، خرید از نثاراحمد افغانی 40 هزار تومان که به پسته است البته نه 
از نوع دست دوم و حاصل همین چند قلم 355 هزار تومان ناقابل، ته هدیه 
پیشکشی رییس جمهور می ماند 45 تومان،که برای اهل حساب وکتاب خود 
یارانه خیلی زیاد یک ماه است. صبح روز پنج شنبه قرار این بود که جمع مسافران 
در نقطه ای میان راه کرج گچسر به هم بپیوندیم. در مسیر بودیم که خبر رسید راه 
چالوس پرترافیک است و باید از مسیر امام زاده هاشم رفت و من که نزدیک 
به چهار دهه است زین راه نرفته ام دیدن این مسیرهم فال بود و هم تماشا.

ساعت هشت صبح از اتوبان بابایی به راه آبعلی رسیدیم از گردنه جاجرود 
گذشتیم تا امام زاده هاشم 8 ساعت کشید و از امام زاده هاشم تا محمود آباد 
8 ساعت.این تن علیل در مسیری که 16 ساعت »شما نخوانید 16 سال« بطول 
انجامید قرار نداشتم و ندارم که سفرنامه بنویسم ولی آنچه دیدم همان جاده 
همان آسفالت همان تونل چهل سال پیش و مخلص کالم هیچ وهیچ اقدامی 

نشده که نشده. به یاد مرحوم ماشاالله خان اتوبوس دارافتادم که می گفت این 
ُاتول و اینم راه، خدا به داد مسافر همراه برسد.

 ما که با پول عیدی و لطف حضرت رییس به سفر رفتیم ولی آنانکه از عرق 
جبین و کد یمین نان از عمل خویش خورند کجا دانند حال ما سبک باالن 
ساحل ها. غرض راهی که طی کردیم همان راه چهل سال پیش با این تفاوت 
که وفوری بود از چاله و چوله وحضور رشک برانگیز ُاتولهای آخرین سیستم از 
بنز و بی ام و گرفته تا پروشه و تویوتا و خیلی هم از آن ماشین های آخرین سیستم 
نو و تازه از کاغذ کادو بیرون کشیده ی پالک موقت که نامش را هم نمیدانیم 

وقس علی هذا.
 جانم به شما بگه که ُاتول سوارهای این جاده امام زاده هاشم به اولین شهر که 
رسیدند الزم  و واجب است به مغازه های ردیف منتظر مشتری وارد شوند و 
فرمان و رینگ الستیک را زین راه، از جا برون شده تیمار  کنند.جانم به شما 
بگه از امامزاده هاشم که به طرف مازندران حرکت می کنی تا به اولین شهر و 
دومی و سومی و چهارمی از جنگل خبری نیست و اگر شما نیاز به یک چیلیکه 

داشته باشی تا به چشمت فروکنی حرامت باد. 
به فکر می روم چه شد آن جنگل زیبا، آن سبز کوه، آن دره خرم، چه شد آن 
درختان سر به فلک کشیده؟ چه کردیم وچه ها شد؟ چشم را می گردانم در 
سواحل دریا آنچه می بینم برج باروی مسکونی متری 3 میلیون و نیمی است 
تا بخری و به دریایی نگاه کنی که چند ماهیگیر با تور وقالب در به در بدنبال 
ماهی وروزی اند ودرساحل ُاتولهای رنگارنگ است ودر پالژزنان ومردان با 
پوششهای تنگ تنگ در روی خاک نمناک پرگل و سنگ. غم دردل می نشیند 
که نسل ما با این طبیعت  چه کرده؟ جنگل شمال دیگرجنگل نیست چه در 
گیالن چه در مازندران چه در گرگان وچه در.....فقط وفقط مانده یک تپه سبز 
در حوالی رامسر و دیگر هیچ. از خود چندین وچندین باره به پرسیم به راستی 
چه کرده ایم؟ جنگل از بیخ و بن کندیم که برج بارو بسازیم و چندرغازی به 
جیب گشاد بریزیم، ُاتول مدل سال سوار شدیم و در این جاده پردست انداز 
برانیم و به عالم آدم فخر بفروشیم، گندم از آمریکا بخریم تا نان داشته باشیم 
گوشت از برزیل می اوریم تا کباب بپزیم سیب و پرتقال از لبنان و مصر وارد 
می کنیم وبرنج از هند. کت و شلوار از ترکیه و کفش و کاله از ایتالیا، بلغورو پتو و 
تشک از چین ولباس رو از  کره و لباس زیرازپاریس. انواع نژاد سگ از آلمان 
واتریش و تریاک از افغانستان، توتون قلیان از پاکستان و دارو و درمان هم از 

سویس و دانمارک. هنر هم در آکادمی من و تو در انگلیس و......
این بحر و بر را با این سؤال به پایان می بریم که چه کرده و چه می کنیم؟؟؟

 چون صوفیان به حالت رقصند مقتدا          مانیز هم به شعبده دستی بر آوریم

چو دخلت بود نوزده  خرج بیست...

اقتــصـاد و بیمه۲
1392 فروردین 



بگذارید از گذشته ها تمثیلی بگویم، فردای سیزده بدر آنانکه دل از زمین وکشت 
وداشت  وبرداشت کنده بودند ازوالیـت خودراهی سرکوره آجرپزی ها درنعمت 
آباد و اسماعیل ابادوشمس آباد می شدند. یکی چونه می کرد و اون دیگری 
گل در می آورد و آن دیگری قالب می زد و زنان هم خشت جمع می کردند 
وخاکستر الک می کردند و آخر سری آجر خشک شده به قبر می بردند و در 

جهنم کوره برای پخت می گذاردند.
کار کوره پز خانه تمام روز آدم را می گرفت تا آنجا که فرصت دست وروی 
شستن  نمی بود. وسط بهار بود که از والیت اصغر مد جعفر آمد برای کار. 
شب که شد هم والیتی ها زیر یک سقف توی منزل دور هم جمع شده و از 
اصغر حال وضع ده را می پرسیدند. یکی می پرسید: ها اصغر به ده باران 
آمده؟ اصغر می گفت: باوا ای چوکه »بگو یه قطره« دیگری می پرسید: اصغر 
یکی  یه کی«.  باوا ای کی»بگو  می گفت:  ؟اصغر  درختی هست  سر  جان 
می پرسید:اصغر جان گوسفند کرپه کرده؟ اصغر می گفت: باوا ای دانه »بگو 
یه دونه« یکی از والیتها که حسابی عصبانی شده بود وخون خونشو میخورد 
با صدای بلند معترضانه داد زد: اصغر قبرستان چی اونجا هم خبری نیست؟ 

و اصغر با خنده ای فراخ گفت:شکر خدا اون پر و پیمونه.
توی خبرهای اصغر یک خبر مثبت بود که آن هم در نوع خودش منفی بود 

قبرستان پر و پیمونه.
با اینکه با مشت در برابر توپ و تفنگ دژخیم پیروز شدیم وبا اینکه طی جنگ 
تحمیلی با ایثار و تدبیر چشم جهانیان را گرد کردیم و پیروز و سربلند شدیم واگر 
همه پوشش پوشالی دانش استعمار را از تن کندیم واز کالبد بی جان وبی رمق 
سر هم سازی ومونتاژ بیرون شدیم، کنون که باید خود باشیم ازخود پرسیده ایم 
که آیا هستیـــم؟ از جنگل شمال چیزی مانده اگر نیست کجا رفته این برج 
باروهای سر به فلک کشیده که در جای جای جنگل سابق نشسته  جایگاه کیان 
وکدامند؟  راستی از رزمندگان از مشت های گره کرده سربازان نگاهدار انقالب 
چه خبر؟یا سرسبزی نیست یا اگر هم هست در حصار ودر بند یک تپه.ایا توی 
این دیار سابقا سر سبز هست کسی که آنان را یادی کند. در جمع قلیان کش ها، 
پاسوربازها و دل مشغولها جایی بر این تن خسته های از دوران خبری هست؟ 
خدا رحمت کند سهراب سپهری را که می سرود آب را گل نکنید در فرودست 
انگار کبوتری می خورد اب سبز، دست درویشی نان در آب می زندو... بگذریم 

گذشت زنده باد بهار
ما را زین سفر خبری بود که بقول نویسنده وپژوهشگر محترم وهمشهری عزیز 
جناب جلیل کرمی جنگل رابیابان کردیم دیگر به حال خود واگذاریمش.زین 
مقال برویم سراغ اقتصاد درایران و جهان در سالی که گذشت به اختصار تا 

شود سخن سردبیر.

اقتصاد جهان در یک نگاه
اقتصاد جهان در سال 2012 به علت وجود بحران بدهی در منطقه یورو، افزایش 
بیکاری و کسری بودجه کشورهای این حوزه با کاهش تقاضا مواجه بوده است و 
اتحادیه اروپا مجبور به اتخاذ سیاست های اقتصادی مالی انقباضی شده است. 
از دیگر راهکارهای اتخاذ شده، اعطای وام به کشورهای بحران زده به شرط 
کاهش کسری بودجه و اعمال انضباط مالی می باشد تا بتوانند از ورشکستگی 
رهایی یابند. کاهش بودجه موجب گردیده است تا کشورهای بحران زده منطقه 
اروپا با مشکالت سیاسی – اقتصادی بیشتری رو به رو شوند زیرا این سیاست 
در شرایطی اعمال گردید  که اقتصاد این کشورها به علت وجود رکود، به اعمال 
سیاست های مالی انبساطی و حمایت از تولید و اشتغال نیاز مبرم داشته است. 
به طور کلی اقتصاد قاره سبز در سال 2012 با مشکالت جدی همچون افزایش 
بیکاری و کاهش تولید رو به رو گردید به نحوی که حتی با بهبود نسبی شرایط 
اقتصادی در فصل چهارم میالدی 2012، کماکان نرخ رشد اقتصادی برآورد 

شده برای این قاره در سال میالدی 2013  –  0/2 درصد می باشد.
بحران حوزه اروپا، سایر نقاط جهان را نیز تحت تأثیر قرار داد به نحوی که 

پولی  سیاست های  اعمال  به  بیکاری  برای کاهش  آمریکا  متحده  ایاالت 
انبساطی و مالی انقباضی موسوم به صخره مالیاتی با هدف افزایش اشتغال و 
تولید مجبور گردید. مکانیسم تزریق دالر و یا به عبارت بهتر کاهش ارزی دالر با 
تغییر قیمت های نسبی در سطح بین المللی باعث تغییر خالص صادرات کشور 
و افزایش تولید ناخالص داخلی گردیده است و برآوردهای انجام شده در مورد 
نرخ رشد ایاالت متحده آمریکا حکایت از رشد حدود 2 درصدی برای این 

کشور در سال میالدی 2013 دارد.

اقتصاد ایران در یک نگاه 
سال 1391 که از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی سال تولید ملی و حمایت از 
کار و سرمایه ایرانی نامیده شده است برای اقتصاد ایران مقارن با دومین سال 
از دوران اجرای برنامه پنجم توسعه کشور و از سال های پایانی دوره اجرای 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تحول سیاسی در نظام اقتصادی و 

اداری کشور بوده است.
از سوی دیگر در این سال برخی از مولفه های اقتصادی همچون نرخ ارز، 
نقدینگی، رشد اقتصادی و... دست خوش تغییرات شدیدی شدند. تغییرات 
مذکور به اندازه ای بود که می توان گفت فضای کسب و کار کشور به طور 
چشمگیری تغییر کرده است. طی سال 1391 نرخ غیر رسمی دالر کمتر از 20 
هزار ریال در ابتدای سال به بیش از 35 هزار ریال در پایان آذر ماه 1391 رسید. 
از این رو تقاضای سفته با ارز افزایش یافت و به نظر می رسد در سال 1392 

شرایط اقتصادی در وضعیتی کاماًل متفاوت قرار گیرد.
براساس  است.  بوده  تورم   1391 سال  در  ایران  اقتصاد  مشکالت  از  یکی 
آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم سال 1390 معادل 21/5 درصد اعالم گردید 
و نرخ تورم سال 1391، طبق برآوردهای این بانک بالغ بر 32 درصد پیش 
بینی می گردد تورم ایران در سال گذشته تحت تأثیر چند عامل از جمله اعمال 
تحریم های خصمانه علیه کشور و محدود کردن درآمدهای ارزی و نقل و انتقال 
آن بوده است که این امر از طریق افزایش قیمت ارز در کشور و محدود کردن 
درآمدهای ارزی و نقل و انتقال آن بوده است که این امر از طریق افزایش قیمت 
ارز در کشور نمود پیدا کرد و منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها گردید  که 
در اصطالح اقتصادی به این نوع نرخ تورم، تورم وارداتی اطالق می گردد. 
عامل مهم و تأثیر گذار دیگر بر تورم، رشد نقدینگی می باشد که در پایان سال 
1390 معادل 18/3 درصد و برای سال 1391 معادل 17/8 درصد پیش بینی شده 
است. افزایش رشد نقدینگی بیش از رشد تولید منجر به ایجاد تورم می گردد و 

هر چه اختالف مذکور بیشتر باشد، تورم ایجاد شده بیشتر خواهد گردید.
در سال 1391 به علت افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش قیمت حامل های 
انرژی، دستمزد و سایر عوامل تأثیر گذار، بهای تمام شده کاال و خدمات افزایش 
یافته است. این افزایش قیمت را می توان با استناد به نرخ تورم تولید کننده 
مدنظر قرار داد  که در سال 1390 معادل 34/2 درصد اعالم گردیده و برای سال 

1391 معادل 36/3 درصد برآورد شده است.
نرخ رشد اقتصادی در سال 1390 معادل 4 درصد اعالم گردیده است و پیش 
بینی های کارشناسان از رشد اقتصادی کمتر از 4 درصدی برای سال 1391 
حکایت دارد و تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1376 معادل 572/5 
هزار میلیارد ریال می باشد. نرخ بیکاری پیش بینی شده نیز برای سال های 

مذکور به ترتیب معادل 12/3 و 14/1 درصد می باشند.
در انتها خاطر نشان می سازد گرچه تحریم ها در کوتاه مدت می توانند اقتصاد 
بلند مدت به علت وجود تعدیالت در  اما در  کشور را دچار اختالل کنند 
اقتصاد، مشکالت ایجاد شده به علت تحریم ها تأثیر کمتری بر اقتصاد خواهند 
داشت که این امر در پیش بینی های مربوط به رشد اقتصادی و بیکاری در 
سال 1392 که به ترتیب با افزایش و کاهش همراه می باشند، مالحظه می گردد. 
افزایش نرخ رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری نوید بهبود اوضاع اقتصادی 

را در سال 1392 می دهند.

۳ اقتــصـاد و بیمه
1392 فروردین 



پیام هیأت مدیره 
هیأت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است که امانتدار 
سهامداران محترم بوده و به منظور حراست و ارتقاء 
امانت واگذار شده به آنها، وظیفه خود می داند  که 
از انجام هیچ تالش و کوششی دریغ نورزد. مدیریت 
شرکت در راستای تحقق این هدف و با اعتقادی 
راسخ به ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت، در 
ترکیب  مورد گزارش در جهت اصالح  مالی  سال 
سبد دارائیها و نیز افزودن حجم سرمایه گذاری ها و 

استفاده بهینه از موقعیت های بازار سرمایه، اقدامات 
اساسی به عمل آورده و برنامه ریزی های خود را بر 
ارتقای  حفظ  و  سهامداران  رضایت مندی  مبنای 
منافع ایشان بنا نهاده است. بر این اساس گزارش 
حاضر در برگیرنده اهم فعالیتهای شرکت در جهت 

نیل به اهداف و استراتژی های شرکت است.
هیأت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است تمامی 
سایه  در  شده،  موفقیت های کسب  و  افتخارات 
حمایت های بی دریغ و با پشتوانه سهامداران محترم 
از  استفاده  و  مطلوب  تعامل  است.  شده  حاصل 
نظرات و انتقادات سازنده شما سهامداران محترم 

بوده  آینده  و  حال  راه گذشته،  چراغ  بی شک 
و  نظرات  از  مندی  بهره  راستا  این  در  هست.  و 
رهنمودهای شما عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری 
یگانه در راستای بهبود فرایندهای تصمیم گیری و 

برنامه ریزی خود می دانیم.
در پایان شایان ذکر است مدیریت شرکت بر خود 
در  خود  وظایف  و  رسالت  طبق  می داند  فرض 
هر زمان با افتخار، پذیرا و پاسخگوی سهامداران 
محترم بوده و مقدم سهامداران محترم را که بی شک 
همراه خیر و برکت برای شرکت خواهد بود، گرامی 

می دارد.

 خسرو
 امریحسینی

نماینده                                                          سمت  اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل   

محمود سعیدی         شرکت توسعه نریوگاهها و انرژی برق )سهامی خاص(       رییس هیأت مدیره - غریموظف
)سهامی خاص(               نایب رییس هیأت مدیره - موظف محمد بیگدیل          شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا 

                                                         شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار )سهامی خاص(    عضو هیأت مدیره -غریموظف
علی اکرب وصله چی                         شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی)سهامی عام(    عضو هیأت مدیره- موظف

فواد فتح اللهی                          شرکت ملی شیمی کشاورز)سهامی عام(                     مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

هفتاد و اندی بهار پشت سر گذارده و در ردیف آخر سالن کارگزاری بانک ملی که مجمع ساالنه شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی سهامی عام 
برگزار شده به عنوان سهام دار حقیقی نشسته و چهره شاد و خندان و زمزمه و دعای زیرلبش  مرا به خود کشید. در این دیار خبرنگار دوربین 
به دست هنوز تعریفی پیدا نکرده یا عکاس نامند یا آقای فتو و ما هم چهل سال است آنچه شنیده ایم ملکه ذهنمان شده و در پی نام و نشان 

دگر نمی گردیم 
پیر آگاه در می یابد  که پرسشی می دارم و صندلی بغل خود را نشان می دهد و ما را بدان دعوت می کند. می پرسم شادیت از چیست؟ صفحه 
اول بولتن گزارش ساالنه شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی را باز می گشاید و انگشت لرزان خود را روی نام فواد فتح اللهی می گذارد و 
می گوید شادیم از بودن نام این مدیر جوان الیق است و عملکردش قابل تحسین. هم سود آورده و هم حسابهای شفاف. قیمت هر سهم شده 
1510 ریال. من هر سهم را 704 ریال خرید داشته ام و اکنون سود 250 ریالی حاصل کارش. بابا دستش درد نکنه، خدا قوتش بده. به راستی که 
این جوان قادر است هر ناممکنی را ممکن کند و او می گفت و می گفت و من سرشار زین ارزش گذاری بر کاری آن هم از زبان کهن سالی 
که سرد و گرم زمان را بیش از نیم قرن دیده و کشیده است. در راهرو ورودی سالن دکتر در رفت و آمد و نظم دادن به مجمع. حرمت قلم را 
می دارد و آن را می شناسد تعارفم می کند در صف اول بنشینیم و ما که خبر را از دل مردم می داریم  درصف  اول جای پایش نبود. به میانه 
تاالر آمدم نجوای 92/23 درصد سهام دار همه یک دل و یک حرف از مدیریت جوانی سخن می داشتند که فعل خواستن را خوب صرف 
کرده و آنچه به کاغذ نشسته حاصل گردش مالی شرکتی است که توانسته دل پیر و برنا را شاد کند و ما با اطمینان یافتیم که این دکترای اقتصاد 
این مدیرعامل جوان حرفهای بسیاری می دارد و میدانی به وسعت کارش می طلبد. باورمان شد دل پیری را شاد کردن در این روزها که از 

سنگ ناله خیزد مرد میدان می خواهد که دکتر فواد فتح اللهی مرد این میدان هاست.

جوانان به میدان آمدند
دکتر فواد فتح اللهی از نسل جوانان به میدان آمده 

تا آینده ای درخشان را ترسیم کند و 
ما بدان امید بسته ایم

اقتــصـاد و بیمه۴
1392 فروردین 



تاریخچه
شرکت گروه صنایع ثروت آفرین در تاریخ 1382/6/15 
به صورت شرکت سهامی عام تأسیس گردیده و طی 
مالکیت  و  شرکتها  ثبت  اداره  در  شماره 208669 
صنعتی تهران به ثبت رسیده است. برابر مصوبات 
العاده صاحبان سهام که در  فوق  مجامع عمومی 
تشکیل   1383/3/27 و   1382/8/20 تاریخ های 
گردیده نام شرکت ابتدا به  شرکت گسترش صنایع 
سرمایه  شرکت  به  سپس  و  )سهامی عام(  بهمن 

گذاری توسعه ملی )سهامی عام( تغییر یافته است.

فعالیت اصلی شرکت:
اساسنامه   )2( ماده  طبق  فعالیت شرکت  موضوع 

از: عبارتست 
الف - فعالیت اصلی شرکت عبارت است از خرید، 
فروش و سرمایه گذاری در اوراق بهادار با رعایت 
بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  مصوب  مقررات 
با هدف کسب انتفاع بدون قصد کنترل عملیات 

شرکت سرمایه پذیر.
ب - فعالیت فرعی شرکت عبارت است از :

جمله  از  موارد  سایر  در  گذاری  سرمایه   -1
دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی، پروژه های 
سپرده های  گواهی  گرانبها،  فلزات  ساختمانی، 
بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و 

مؤسسات مالی و اعتباری معتبر
و  بهادار  اوراق  بازار  با  مرتبط  ارایه خدمات   -2
نهادهای مالی پس از تأیید یا صدور مجوز توسط 

سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله :
1-2- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری، 
صندوق های  ساختمان،  و  زمین  صندوق های 

پرمخاطره و سایر نهادهای مالی
2-2- تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار

3-2- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار
4-2- تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود 

اوراق بهادار

3- سرمایه گذاری و مشارکت در تأسیس نهادهای 
مالی، بورس ها و بازارهای خارج از بورس

سرمایه و تغییرات آن:
میلیون   10 مبلغ  تأسیس  تاریخ  در  شرکت  سرمایه 
ریال بوده است. بر اساس مصوبه مجمع عمومی 
مبلغ  از  شرکت  سرمایه   ،1383/5/14 فوق العاده 
10میلیون ریال به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال از محل 
مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و در 
تاریخ 1383/6/25رسماً به ثبت رسید. بدین ترتیب 
سرمایه فعلی شرکت منقسم به 3 میلیارد سهم 1،000 

ریالی عادی با نام تماماً پرداخت شده  می باشد.

وضعیت معامالت و قیمت سهام
تاریخ  در  ملی  توسعه  گذاری  سرمایه  شرکت 
1383/11/12 در بورس اوراق بهادار تهران در گروه 
سرمایه گذاری ها با نماد وتوسم درج شده و سهام 
آن برای اولین بار در تاریخ 1384/01/29 به قیمت هر 
سهم 1/100 ریال مورد معامله قرار گرفته است. سهام 
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی در حال حاضر در 
فهرست اولیه بزار دوم بورس اوراق بهادار قرار دارد.

جایگاه شرکت در صنعت
عام(  )سهامی  ملی  توسعه  سرمایه گذاری  شرکت 
طبق گروه بندی صنایع شرکتهای بورسی در صنعت 
سرمایه گذاری ها فعالیت می کند. به لحاظ سرمایه، 
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی در دومین شرکت 
حاضر در این صنعت است و در پایان آذر 91 جایگاه 
شرکت در صنعت از نظر ارزش بازار نیز در رتبه دوم 
ابقاء شده است. این در حالی است که سهم ارزش 
بازار شرکت از ارزش جاری کل صنعت طی سال 

مالی مورد  گزارش 10/96 درصد بوده است.
نکته دیگری که در این خصوص شایان ذکر است 
حفظ سهم ارزش صنعت سرمایه گذاری ها از ارزش 

کل بازار سرمایه، هم راستا با افزایش ارزش بازار 
طی سالهای گذشته می باشد. این صنعت علیرغم 
رشد ارزش بازار، همواره حدود 2درصد از ارزش 
کل بازار را در اختیار خود داشته است این در حالی 
است که ورود شرکتهای جدید به جمع این صنعت 
در سالهای اخیر و افزایش سرمایه از سوی شرکتهای 
موجود در این صنعت طی سالهای اخیر بسیار معدود 
و در مقایسه با کل بازار قابل اغماض بوده است.

محیط حقوقی شرکت
مهمترین قوانین مقررات حاکم بر فعالیت شرکت 

عبارتند از :
قانون تجارت و الیحه قسمتی از آن

قانون مالیات های مستقیم
و  نامه ها  آیین  و  بهادار  اوراق  بازار  قانون 

دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار
استانداردها و مقررات حسابدار

قانون کار و تأمین اجتماعی
تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

اوضاع  بر  که  سیاسی  ریسک های  از  غیر  به 
اقتصاد  کشور  و  منطقه ای  جهانی،  اقتصاد  کلی 
سایر  هستند.  اثرگذار  سرمایه،  بازار  خصوص  به 
ریسک هایی که بر فعالیت شرکت تأثیر گذار می باشد 

به شرح زیر است:
ریسک نوسانات نرخ ارز

عملکرد شرکت های سرمایه پذیر در معرض ریسک 
نوسانات نرخ ارز قرار دارد و به تبع آن سودآوری 

شرکت تحت تأثیر قرار می گیرد.
ریسک مربوط به تغییر مقررات و ایین نامه های 

دولتی و بین المللی
رویارویی با تحریم ها و محدودیت های اقتصادی 
منجر به تجدید فعالیت شرکتهای ایرانی و اختالل در 
جریان کسب و کار و تجارت شده و به طور مستقیم 
عملکرد شرکتهای سرمایه پذیر را تحت تأثیر قرار 

می دهد.

۵ اقتــصـاد و بیمه
1392 فروردین 



یاد باد....
یاد باد آن روزگاران یاد باد )1(

در کنار مرغزاران یاد باد
یاد ایام خوش آسودگی

در میان الله زاران یاد باد
لحظه هائی را که با غفلت گذشت

لحظه دیدار یاران یاد باد
یاد بازی های ایام شباب

یاد  گلگشت بهاران یاد باد
روستای ویدر)2( و آن کاسیو)3(

جنگل خان)4( بامزاران یاد باد
قصبه )5( جیرین)6( مله کوه دوشاق)7(

مردو و آن بذرکاران یاد باد
در کنار پاقزین)8( و اسیو)9(

باغ زر)10( با جوکناران یاد باد
آالر)11(، آالر بازی اندر کوچه ها

غرق شادی زیرباران یاد باد

چوب )12( امج، نی سواری)13(، یارکشی)14(
بازی اندر سبزه زاران یاد باد

جیرو جیر چرخ خرمن کوب ده 
رقصهای گلعذاران یاد باد

آن عروسی ها )15( و سیب پشت بام
قصه آئینه داران یاد باد

کوچ ییالق)16( عشایر در بهار
داستان تک سواران)17( یاد باد

آسمان صافی و براخترش
بر همه اختر شماران یاد باد
آن زالل آب کهریز)18( مشد 

در سحر بر روزه داران یاد باد
در مناجات سحر مل)19( ایرباهم

راز آن شب زنده داران یاد باد
رقص سنبلهای گندم در بهار

در میان کشت زاران یاد باد
ممدآقا)20( شینگیل و غارتگری

داستان سربداران یاد باد
وقت الروبی جوی آبها

کسب و کار بیلداران یاد باد
نرمه خاک)21( و باغ سلطان)22( و   ماغار)23(

شورکا،)24( و شوره زاران یاد باد
قصه میرارسالن نامدار

داستان سنگ باران یاد باد
باغ ها و بوستان در دهکده
کشت و کار باغداران یاد باد

من شنیدم قصه ها و غصه ها
قصه های شهر یاران یاد باد

من به یاد روزگاران شباب
آنچه بنوشتم همه دیدم به خواب

عباس شریعت 72/6/29 
)امیر بازنشسته ارتش(

یاد باد....
یاد باد آن روزگاران یاد باد 

عباس 
شریعت

پاورقی....
نیم بیت اول این شعر از آن حافظ است که نیم بیت 
دوم غزلی است که نیم اولش عبارت است روز وصل 

دوستداران یاد باد.
2- روستای ویدر : از روستاهای خوش آب و هوای 
زادگاه  و  زرندیه»قباًل ساوه«  بخش خرقان شهرستان 

اصلی حقیر.
کاسیو: نام کوهی در ضلع شرقی روستا که بقولی کوه 

آسیاب گفته شد که آسیابی در نزدیکی کوه بوده است
باصفای  و  منظره  خوش  باغات  از  خان:  جنگل 

روستاست.
قصبه: محل کشت گندم و صیفی جات روستا که در 

ضلع شرقی، غربی روستا واقع است.
جیرین مله: یعنی محله پایین.

کوه دوشاق: کوه مرتفعی در ضلع شرقی که وقتی از 
دور نگاه کنی همچون دو شاخه تیرو کمان می ماند.

پاقزین : محل تفرج بخصوص روزهای سیزده بدر بود 
و نزدیک درخت گردو.

باغ زر: یکی از باغات نزدیک روستا.
آسیوهمان آسیاب ابی است.

آالر االر: نوعی بازی کودکانه.
به قطر یکی دو  بازی کودکانه است. چوبهائی  آمج: 
سانت و ارتفاع نیم متر که بر سرش از حلبی تکه ای 

نصب می کردند که در زمین فرو برود.
است که کودکان  بازی کودکانه  نوعی  سواری:  نی 
در  را  سوارکاری  ادای  و  می شدند  سوار  چوبی  بر 

می آوردند.
بازی  سردسته  برای  نفر  انتخاب  از  عبارت  یارکشی 

کنان بود که تقریبًا یارکش ارشدتر و با جربزه تر بود.
سیب پشت بام: رسم روستا بود موقع آمدن عروس به 
خانه داماد و از پشت بام به سمت عروس سیب پرتاب 
می کردند. البته عروسی که بر اسب سوار بود و دو نفر 

هم در دو طرف اسب بعنوان حافظ و نگهبان.
از  و  بهار کوچ می کردند  کوچ ییالق عشایر در موقع 
ییالقات  دستی که  باال  روستاهای  به  روستا  اطراف 
مسابقه  فاصله گهگاهی  این  در  و  می رفتند  بود  آنها 

سوارکاری هم می گذاشتند.
تک سواران : در هنگام مسابقه تک سواران از عشایر 

خودی نشان می دادند.
نزدیک  غربی  ضلع  در  است  قناتی  نام  مشد:  کهریز 
امام زاده قاسم که گورستان عمومی روستا هم آنجاست
مل ایرباهم: همان مال ابراهیم به لهجه محلی است که 
دائی حقیر بود و آوای خوشی داشت در ماه مبارک 
از تعزیه داران  رمضان در سحرها مناجات می کرد و 

سیدالشهداء هم بود در ایام محرم.
اوباش غارتگر  و  اراذل  از  نام یکی  ممدآقا شینگیل: 

حمله  روستائی  به  سوارانش  با  هراز گاهی  بود که 
می کرد و دار و ندار روستائیان را چپاول می کرد. سر 
آخر به دام افتاد و بدارش کشیدند بقول مرحوم مادر 
مدتها سر بی تن این شرور در سردر بازار ساوه آویزان 

بود..
نرمه خاک: نام منطقه ای که باغات فراوان در ضلع 
سیراب  قراخان  با  قنات  آب  از  و  دارد  روستا  غربی 
صیفی  و  زارها  همینطور گندم  و  درختان  می شوند 

جات.
که  هست  و  بوده  معروفی  باغ  نام  سلطان:  باغ 
می گفتند صاحبش قسمتی از باغ را در ازای 7 راس 
میش می فروشد که شبانه گرگ حمله می کند و مثلی 

است که می گویند باغ سلطان را گرگ خورد.
ماغار: همان مغار است به لهجه محلی که حفره بسیار 
بزرگی در دل کوههای جنوبی و غربی روستا است و 
در فصل تابستان از سقف آن آب چکه می کند و محل 

استراحت گوسفندان در تابستان است.
روستا  مشرقی  ضلع  در  است  ساری  چشمه  شورکا: 
که آبش شور است. برخالف همه آبهای روستا و ما 
تنی می کردم گاهی  آب  استخر  آن  در  بودیم  بچه  که 
احساس می کردیم که در کف استخر چشمه آب شیرین 

می جوشد و می خوردیم و قطعًا از عجایب است.
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خصوصی،  بخش  صنعتی  تشکل های  بر  عالوه 
متولیان دولتی بخش صنعت نیز به مشکالت تأمین 
سرمایه و نقدینگی اذعان دارند. فخرالله موالیی؛ 
شهرک های  و  صنایع کوچک  سازمان  مدیرعامل 
از  بیش  مشکل  را  نقدینگی  مشکل  صنعتی، 
75درصد واحدهای صنعتی می داند و می گوید: 
»تأمین نقدینگی به عهده بانک ها است.« این در 
حالی است که افزایش نرخ ارز، تولیدکنندگانی را 
که پیشتر از تسهیالت ارزی استفاده کرده اند، در 
بازپرداخت با مشکل مواجه کرده و این معوقات 
بانکی برای برخی واحدهای تولیدی به محرومیت 

از کل تسهیالت بانکی انجامیده است.
قدرت  ارز  بازار  در  ثبات  نبود  دیگر،  سوی  از 
و مرکز  تولیدی گرفته  از واحدهای  را  برنامه ریزی 
مبادالت ارزی نیز تا بدین جا تنها مکانیزمی برای 
تعریف نرخ جدید تسعیر ارز در راستای چند نرخی 
از کار  است گرهی  نتوانسته  و  بوده  بازار  کردن 

صنعتگران  بگشاید.
صنعت،  وزیر  غضنفری،  مهدی  راستا،  همین  در 
معدن و تجارت در دهمین جشنواره »تولید ملی؛ 
افتخار ملی« با تشریح شرایط کنونی کشور و طرح 
این پرسش که چگونه از این شرایط گذر کنیم، گفت: 
»آیا فشارها را فرصتی بی نظیر برای خروج اقتصاد 
متکی به نفت بدانیم و لوازم خروج را فراهم کنیم 
و بحران  پیچیدگی  تولیدی،  توان  یا شاهد کاهش 
در حوزه تولید باشیم؟ این تولیدکنندگان هستند که 

می توانند ما را در رسیدن به پاسخ یاری کنند.«
با  ال.سی هایی که  متأسفانه   »امسال  افزود:  وی 
10درصد گشایش می یافت، با حرکت نرخ ارز، دو 
برابر، 2.5 برابر و حتی گاهی سه برابر شد و فشار 
وارد کرد.« غضنفری  تولیدکنندگان  به  را  بیشتری 
پرونده  از  ناشی  مشکالت  به  اشاره  با  همچنین 
سه هزار میلیارد تومانی بانکی گفت: »این وضعیت 
باعث شد تا جرأت مخاطره پذیری از برخی بانک ها 

گرفته شود و به دلیل آثار منفی این مسأله روابط بین 
بانک و تولیدکننده مخدوش شد و در کنار سختی 
تحریم و برخی گرفتاری های داخلی، سال سختی را 

برای تولید رقم زد.« 
وی ادامه داد: »در این شرایط در کنار تسهیالت 
معمولی تولید، سه طرح برای کمک به حوزه تولید 
و ارتقا و سرمایه در گردش دنبال شد؛ نمایندگان 
مجلس سال گذشته بندی را در کمیسیون تلفیق از 
وزارت صنعت، معدن  و تجارت پذیرفتند که طبق 
نزد  در  بانک ها  سپرده  درصد  تا سه  قرار شد  آن 
برای  از طریق بانک های تخصصی  بانک مرکزی 
سرمایه در گردش حوزه تولید در نظر گرفته شود. از 
محل سه درصد سپرده بانکها که 800 میلیارد تومان 
براین  معرفی شدند که  بانکها  به  واحد  بود، 812 
اساس 600 واحد موفق به دریافت 530 میلیارد تومان 

شدند.«
وزیر صنعت درباره موضوع تخصیص 10 درصد از 
منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه در گردش 
واحدها  توضیح داد: »اعضای کمیسیون تلفیق این 
موضوع را از ما پذیرفتند و از این بابت از طریق 
صندوق توسعه ملی دوهزار و 350 واحد صنعتی و 
معدنی به بانک ها معرفی شدند و قرار شد 5.3 
هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش به این واحدها 
داده شود.برای بهره مندی از این تسهیالت تا حدود 
هشت هزار میلیارد تومان می توانیم طرح معرفی کنیم 
که به بیانی این فرایند هنوز تمام نشده است، اما 
با این وجود عملکرد کنونی قابل توجه نیست و 
تنها 100 شرکت موفق به دریافت 400 میلیارد تومان 

شده اند.«

آمارهای 10 ماهه تولید در سال 91
افزایش 6.3 درصدی تولید فوالد خام و رسیدن به 
12.4 میلیون تن، افزایش 4.6 درصدی تولید سیمان 
و رسیدن به 59 میلیون تن، افزایش 40 درصدی تولید 

فیبر و رسیدن به 352 هزار متر مکعب، افزایش 9.6 
درصدی تولید سنگ آهن و رساندن به میزان 25 
میلیون تن ازجمله آمارهای افزایشی تولید در این 
مدت است. همچنین افزایش 8.2 درصدی تولید 
تولید  افزایش  هزارتن،   831 تولید  با  جام  شیشه 
تجهیزات صنعتی به میزان 4.6 درصد با تولید 171 

هزارتن بیانگر رشد تولید در 10 ماه سال 91 است.
تولید  درصدی  چهار  حال، کاهش  همین  در  اما 
 14 کاهش  لباسشویی،  ماشین  و  لوازم خانگی 
درصدی تولید یخچال فریزر، کاهش 16 درصدی 
انواع  تولید  درصدی   50 تلویزیون، کاهش  تولید 
از  پتروشیمی  درصدی  چهار  و کاهش  خودرو 

کاهش های حوزه تولید در سال 91 بوده است.
احتساب  با  نیز   91 سال  ماهه   10 صادرات  میزان 
 35 یعنی   90 سال  با  برابر  تقریباً  میعانات گازی 
باز  نیز  میعانات  بدون  و  است  شده  دالر  میلیارد 
هم یکسان )26.8 میلیارد دالر( هستند. بر اساس 
آمارها، صادرات صنعتی از 9.3 میلیارد دالر به 12.1 
میلیارد دالر رسیده و رشد 29 درصدی داشته است. 
همچنین صادرات معدنی از 1.8 میلیارد دالر به 2.2 
میلیارد دالر رسیده و 21 درصد افزایش یافته است 
و درمجموع، سهم صادرات صنعتی و معدنی از کل 

صادرات غیرنفتی 42 درصد بوده است.
اعالم  همچنین  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت، 
کرده است که در نیمه نخست امسال، 40 درصد از 
واردات کشور از طریق ارز حاصل از صادرات انجام 
شده است. ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی 
کشور نیز طی 10 ماهه نخست سال جاری به رقم 
دو میلیارد و 364 میلیون دالر رسید. بنا بر آمارها، 
طی 10 ماهه گذشته بالغ بر سه هزار 161 قلم کاالی 
غیر نفتی )بدون احتساب میعانات گازی( از ایران 

به 156 کشور جهان صادر شد.

فرنوش
 آقاصفی

در سال 1391 عالوه بر نوسانات نرخ ارز و مشکالت ناشی از تحریم مانند موانع و مشکالت 
مسائل  مانند  نیز  دیگری  معضالت  صنایع،  نیاز  مورد  قطعات  و  فناوری  اولیه،  مواد  برخی 
مالیاتی، مشکالت گشایش ال.سی در سال 91 بیش از پیش مقابل صنعتگران قرار گرفت و ارایه 
بر  افزوده  ارزش  بر  مالیات  محاسبه  همچننی  و  اولیه  مواد  مراودات  برای  متفاوت  نرخهای 
حسب ارز مبادله برای واحدهای تولیدی مشکل ساز شد. همچننی با توجه به اینکه قسمتی از 
مواد اولیه صنایع و واحدهای تولیدی از خارج از کشور تأمنی می شود، افزایش نرخ ارز باعث 
افزایش هزینه های تولیدی بنگاه ها شده و مشکالتی را در تأمنی سرمایه در گردش بنگاه ها و 

واحدهای تولیدی ایجاد کرد.

صنعت، معدن و جتارت در 
سالی که گذشت
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امین  اکبر  ریاست جناب مهندس علی  به  مجمع 
تفرشی و دو ناظر جنابان جهانگیری و مصباح و با 
دبیری آقای علویان »معاون حقوقی« وتوضیحات 
از  بیش  زیرک نژاد که  اکبر  علی  استاد  تملیکی 
چهار دهه سابقه خدمت در باالترین سطوح مدیریت 
بانکی کشور از بانک ایران آلمان گرفته تا بانک 
صنعت و معدن را در سابقه مدیریتی خود می دارد. 
و در حضور 92/34 درصد سهام دار برگزار شد. 
مجمع با تصویب دستور جلسه و شناخت هیأت 
مدیره حقوقی با طنین صلوات پی در پی در تائید 
و تقدیر از تالشگران شرکت بکار خود پایان داد.

بر خود وظیفه می دانیم که از تالشهای بچه های 
خوب روابط عمومی شرکت جناب اسدی و سرکار 
بسیاری  تالش  مجمع  دربرگزاری  آرش که  خانم 
داشته و باالخص از یاری مهندس لیاقت ورز که در 
تهیه این گزارش ما را یاری رساندند کمال تشکر و 

قدردانی را داشته باشیم.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
و  فرهنگی  میراث  سرمایه گذاری  شرکت گروه 

گردشگری ایران در اجرای مفاد ماده 232 اصالحیه 
قانون تجارت، مصوب اسفند ماه 1347 و ماده 45 
قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره 
مالی  دوره  برای  شرکت  عمومی  وضع  و  فعالیت 
منتهی به 30 آذر ماه 1391 بر پایه سوابق، مدارک 
تقدیم  ذیل  شرح  به  و  تهیه  موجود  اطالعات  و 

می گردد. 
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های ساالنه 
هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطالعات ارایه شده در 
صورت های مالی بوده و اطالعاتی را درخصوص 
در  مدیره  و عملکرد هیأت  وضع عمومی شرکت 
جهت حفظ منافع شرکت و با تأکید منصفانه نتایج 
عملکرد هیأت مدیره و انطباق با مقررات قانونی 
و اساسنامه شرکت فراهم می آورد. این اطالعات 
اثرات  و  بوده  موجود  واقعیت های  با  هماهنگ 
آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان 
پیش بینی نمود،به نحو درست و کافی در این گزارش 
ارایه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن 
موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود از گزارش 
تأیید  به   1392/01/10 تاریخ  در  و  نگردیده  حذف 

هیأت مدیره رسیده است.

پیام هیأت مدیره
محترم  سهامداران  حضور  به  مقدم  خیر  باعرض 
سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  نشست  برای  که 
و  میراث فرهنگی  سرمایه گذاری  گروه  شرکت 
آمده اند،  گرد هم  )سهامی عام(  ایران  گردشگری 
محلی  عنوان  به  شرکت  این  انتخاب  از  تشکر  و 
بــــــــرای سرمایه گذاری امید است با حمایت ها 
بر  تکیه  با  و  محترم  راهنمایی های سهامداران  و 
الطاف خداوند متعال، هیأت مدیره بتواند گام های 
مؤثر و مفیدی برای رشد و ارتقاء شرکت برداشته و 
آنچه که برای آینده برنامه ریزی شده و برآورد گردیده 

نماید. مبدل  واقعیت  به 

تاریخچه
و  میراث فرهنگی  گذاری  سرمایه  گروه  شرکت 
اختصار  به  که  )سهامی عام(  ایران  گردشگری 
سمگا نامیده می شود، نخستین هلدینگ تخصصی 
گردشگری کشور می باشد که به عنوان عضو بخش 
جهانی  سازمان  عضویت  به  ایرانی  خصوصی 
جهانگردی )UNWTO( درآمده است. مهمترین 
هدف این شرکت انتفاع سهامداران و توسعه صنعت 
گردشگری کشور عزیزمان و سرمایه گذاری در این 
فراهم کردن  و  عمومی  مشارکت  طریق  از  بخش 
فضایی است که عالقمندان به سرمایه گذاری در 
حوزه گردشگری اعم از داخلی و خارجی بتوانند 
نقشی مناسب در توسعه زیرساخت های گردشگری 

کشور ایفا نمایند.
و  فرهنگی  میراث  سرمایه گذاری  گروه  شرکت 
تاریخ  در  عام(  )سهامی  ایران  گردشگری 
سرمایه  با  و   350282 شماره  تحت   1388/04/07
دویست میلیارد ریال منقسم به دویست میلیون سهم 
یک هزار ریالی با نام در اداره ثبت شرکت ها و 
مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. تابعیت 
شرکت ایرانی است و مرکز اصلی شرکت به نشانی 
تهران- خیابان ولیعصر، باالتر از چهار راه پارک 
 51 شماره  فیاضی)فرشته(  شهید  خیابان  وی، 
می باشد و همچنین سال مالی شرکت از اول دی 
ماه هر سال آغاز و در انتهای آذر ماه سال بعد به 

می رسد. پایان 
درخصوص  شرکت  تقاضای   1388 مهرماه  در 
در  جهانگردی  جهانی  سازمان  در  عضویت 
هجدهمین مجمع عمومی آن سازمان به تصویب 
رسید. شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و 
گردشگری ایران اولین بخش خصوصی ایران عضو 

می باشد. جهانگردی  جهانی  سازمان 

اعضاء هیأت مدیره                                                                           نماینده                                            سمت

مسگا
 به مجمع نشست

آنانکه در سالن هتل اسپیناس در صبح روز 
محقق  سخنان  و  بودند   1392/1/31 شنبه 
آقای  جناب  برجسته کشورمان  دانشمند  و 
مهدی جهانگریی کوهشاهی را درباب آینده 
شرکت گروه سرمایه گذاری مریاث فرهنگی 
و گردشگری ایران شنیدند دریافتند بار دیگر 
کشور اسالمی ایران سرفراز این بار عالوه بر 
اندیشه و فرهنگ و علوم و ریاضی فرهنگ 
آموخت  خواهد  جهانیان  به  را  گردشگری 
این مختصر را گفتیم و شاهد آنرا اگر حیاتی 

بود در زمان کوتاه به عینه خواهید دید.

مهدی
خلج

رییس هیأت مدیره شرکت گروه خدمات گردشگری تارپ ایرانیان  مهدی جهانگریی کوهشاهی  
نایب رییس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری پارس آریان   علی اکرب امنی تفرشی  

عضو هیأت مدیره شرکت بنی المللی تجارت الوند    حامد واحدی   
شرکت طرح سازه تنیان    عضو هیأت مدیره احسان تابش   
شرکت طالیه داران تجارت کاسپنی   عضو هیأت مدیره سعید اوحدی   

عضوهیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم   عباس صمیمی   
عضو هیأت مدیره و مدیرعام شرکت فراز عمران آریانا    علی زیرک نژاد   
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سرمایه اولیه:
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ دویست میلیارد 
ریال منقسم به دویست میلیون سهم به ارزش اسمی 
هر سهم یک هزار ریال بوده که تماما و نقدا پرداخت 

شده است.
افزایش سرمایه :

عـــــمومی  پیرو مصوبه مورخ 1389/1/26 مجمع 
میزان  به  سرمایه  افزایش  بر  مبنی  فوق العاده 
شماره  به  مجوز  اخذ  از  پس  و  ریال  میلیارد   600
121/123902 مورخ 89/09/01 سازمان بورس و اوراق 
بهادار، اولین دوره افزایش سرمایه شرکت از تاریخ 
سرمایه  نهایت  در  و  انجام   90/5/20 تا   90/03/16
شرکت در مورخ 90/9/27 به میزان 400 میلیارد ریال 

به ثبت رسیده است. اداره ثبت شرکت ها  در 
خط مشی کیفیت

و  فرهنگی  میراث  سرمایه گذاری  شرکت گروه 
هدف  با  )سهامی عام(  ایران- سمگا  گردشگری 
امکان سرمایه گذاری در صنعت  تسهیل و توسعه 
از  بهینه  برداری  بهره  و  توسعه  و  گردشگری 
با  مرتبط  زمینه های  در  موجود  ظرفیت های 
تأمین رضایت  از طریق  دارد  نظر  در  این صنعت 
در  را  و سرمایه گذاران، جایگاه خود  سهامداران 
ترین شرکت های صنعت گردشگری  بزرگ  زمره 

دهد. ارتقاء  و  نموده  تثبیت 
لذا در راستای این اهداف، خط مشی کیفیت خود 

را در چارچوب موارد ذیل عنوان می نماید:
جذب  طریق  از  گردشگری  صنعت  توسعه 

عمومی مشارکت 
زمینه سازی برای حضور سرمایه گذاران عالقمند در 

جهت توسعه گردشگری
جذب و هدایت سرمایه ها در توسعه بخش های 
مختلف صنعت گردشگری و تسهیل و ارتقاء سطح 

بازدهی سرمایه ها
از  برداری  بهره  افزایش  منظور  به  بسترسازی 
صنعت  توسعه  مسیر  در  موجود  ظرفیت های 

ی شگر د گر
امکان سنجی تأسیسات وزیرساخت های صنعت 

گردشگری و معرفی و توسعه آن ها
جلب رضایت سهامداران، سرمایه گذاران و کارکنان

بهره برداری از منابع انسانی متخصص و با تجربه، 
منابع مالی،سهولت و سرعت در عملیاتی کردن برنامه 
ها، از مزایا و ویژگی های منحصر به فرد سمگا در 
خصوص دست یابی به موارد اعالمی فوق می باشد.

این شرکت در  فوق،  نمودن موضوعات  لحاظ  با 
راستای دست یابی به اهداف و سیاست های کالن 
سازمان و پایبندی به خط مشی خود،اقدام به پیاده 
سازی سیستم مدیریت کیفیت برمبنای استانــدارد 
جلب  با  نموده که   ISO  9001  :2008 بین المللی 
رعایت  به  متعهد  را  خود  مشارکت کلیه کارکنان، 
الزامات این استاندارد به بهترین نحو ممکن و بهبود 
مداوم فعالیت ها و فرایندهای مرتبط با آن می داند.
اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی منتهی 

به 1391/9/30
تکمیل، راه اندازی و یا واگذاری بخشی از سهام 

شرکت ها و تعریف پروژه های جدید.
امکان سنجی پروژه های جدید سرمایه گذاری و 

اجرایی آغاز عملیات 
با توجه به ماهیت سرمایه گذاری شرکت سمگا، این 
شرکت پروژه های سرمایه گذاری جدیدی را در سال 
جاری مورد مطالعه قرار داده است که از این بین 
می توان به مجتمع اداری، تجاری تفریحی شهرک 
غرب، ساختمان اداری تجاری خیابان سئول و سایر 

طرح های در حال مطالعه اشاره کرد.
بازنگری مطالعات امکان سنجی پروژه های موجود 

و ادامه عملیات اجرایی آن ها.
به منظور اطمینان از بازدهی اقتصادی حداکثری 
پروژه های موجود، بازنگری مطالعات امکان سنجی 
این پروژه ها انجام گرفته است. همچنین عملیات 
امام  بین المللی  پروژه ها ی هتل فرودگاه  عمرانی 
رفاهی  خدماتی  مجتمع  پروژه های  و  خمینی 
این  تهیه  زمان  تا  است که  یافته  ادامه  راهی  بین 
گزارش، 4پروژه مجتمع بین راهی دارای پیشرفت 
فیزیکی 95% می باشند. گزارش تکمیلی پیشرفت 
سایر پروژه ها در بخش شرکت های سرمایه پذیر 

آمده است.
واگذاری بخشی از سهام شرکت ها:

در سال مالی منتهی به 1391/9/30 شرکت سمگا 
شرکت  سهام  از  قسمتی  واگذاری  به  نسبت 
شرکت  و  ایران  نگین گردشگری  سرمایه گذاری 
است. نموده  اقدام  آزاد کاراد  اندیشه  تالشگران 

تاسیس مرکز آموزشی علمی، کاربردی کاراد
مورخ   36272/91/ م  شماره  مجوز  موجب  به 
1391/05/07 دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت 
مرکز  تأسیس  به  اقدام  اندیشه کاراد  تالشگران 
آموزشی علمی، کاربردی کاراد نمود که این مرکز 
در تاریخ 1391/4/15 رسماً راه اندازی و هم اکنون 

تعداد 387 نفر دانشجو در آن مشغول به تحصیل 
می باشند.

دیگر فعالیت شرکت تالشگران اندیشه کاراد، اقدام 
به اخذ قرارداد با 750 هتل و مرکز اقامتی جهت 
اقامتی  اجرای طرح تطبیق استانداردسازی مراکز 
مورد   360 تاکنون  تعداد  این  از  است که  نموده 
مورد ارزیابی قرار گرفته و برای 112 واحد اقامتــــی، 

گواهی نامه مورد نظر صادر شده است.
گسترش دامنه فعالیت باشگاه گردشگری ایرانیان:

راه اندازی پروژه، عضوگیری و عقد قرارداد با ارایه 
دهندگان خدمات و ارایه تسهیالت به متقاضیان سفر 

از طریق بانک گردشگری.
توسعه دامنه ارایه دهندگان خدمات، تسهیل در فرآیند 
ارایه تسهیالت سفر به متقاضیان سفر از طریق راه 

اندازی پروژه گردش کارت
در حال حاضر باشگاه گردشگری ایرانیان بیش از 
50 هزار نفر عضو دارد که از طریق تعداد بیش از 
رسانی  آنها خدمات  به  دهنده خدمات  ارایه   400

می نماید.
تصــویب  مورد  در  مدیره  هیـأت  پیشنــهاد 

ها حساب 
طبق صورت های مالی شرکت اصلی زیان خالص 
سال مالی منتهی به 1391/9/30 به ازای هر سهم 

ریال می باشد.  )56(
و  از حضور  تشکر  مدیره ضمن  هیأت  خاتمه  در 
و  محترم  سهامداران  به  توجه  و  استماع گزارش 
حمایت و رهنمود  آنان و با امتنان  از  زحمات 
بازرس و حسابرس محترم و همکاران شرکت، تقاضا 
دارد صورت های مالی شرکت و گزارش تقدیمی را 
مورد تصویب قرار داده و نسبت به انتخاب بازرسان 
برای سال مالی 1391-1392 و تعیین حق الزحمه 
آنان و انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت 
مدیره و تعیین حق حضور در جلسات هیأت مدیره 
روزنامه کثیراالنتشار  تعیین  و  غیرموظف  اعضای 
برای درج آگهی ها و اطالعیه های شرکت اقدام 

فرمایند.
هیأت مدیره امیدوار است با توفیق الهی و رهنمودها 
و مساعدت سهامداران محترم و با تالش جمعی 
برنامه ها  اجرای  در  دلسوز  و  صمیمی  کارکنان 
و اهداف پیش بینی شده موفق بوده و بتواند در 
شرکت گروه  پیشرفت  و  شکوفائی  و  رشد  جهت 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران 

بردارد.   مؤثری  )سهامی عام( گام های 

۹ اقتــصـاد و بیمه
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مدیره  هیأت  استماع گزارش  از  پس  مجمع 
و  )مدیرعامل(  مهری  حسین  آقای  توسط 
گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ 

نمود.

1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 
1391.09.30

2- تقسیم 8000 ریال به عنوان سود نقدی به ازای 
هر سهم

3- انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس 
و بازرس قانونی شرکت

4- انتخاب دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر 
االنتشار

پیام هیأت مدیره
ما قصد داریم از طریق نوآوری و تنوع بخشی به 
محصوالت و گسترش بازارهای هدف، رشد پایدار 
خویش را استمرار داده و پیشتازی خود را در منطقه 

تداوم بخشیم.
با  بود  دوره ای   1391 سال  ابتدای  ماهه   9 دوره 
خصوصًا  خاص  مشکالت  و  مصائب  و  مسائل 
و  خارجی  تحریمهای  از  ناشی  وتبعات  اثرات 
محدودیتهای بین المللی که خوشبختانه با پشتیبانی 
و حمایت سهامداران محترم وبا اتکاء به زحمات 
وکارکنان  مدیران  ناپذیر  خستگی  و  روزی  شبانه 
شرکت موانع مرتفع و دوره مزبور با افتخار و اقتدار 

به پایان رسید.
اینک ضمن قدردانی از اعتماد وحمایت بی دریغ 
سهامداران محترم و تالش مستمر کارکنان در به ثمر 
الطاف خداوند  بر  تکیه  با  اهداف 1391  رسیدن 
منان و برنامه ها و سیاستهای شرکت در دوره مالی 
مزبور، تالش خواهیم نمود در سال مالی 92 و با 
پشتوانه سهامداران عزیز که همواره حامیانی مؤثر در 
نیل به اهداف سازمان بوده اند، بار خطیر مسئولیت 
را به بهترین نحو ممکن به دوش کشیده و در سایه 
تعهد کارکنان نهایت سعی خود را در استفاده بهینه 
از منابع شرکت بکار بسته وعالوه بر ایجاد ارزش 
و  رشد  از  نقش کوچکی  ایفای  ضمن  افزوده، 
شکوفائی اقتصاد کشور، شاهد ادامه مسیر رو به رشد 

شرکت وتامین رضایت ذینفعان باشیم.
 استراتژی های شرکت

از  یکی  عنوان  به  شرکتها  برای  استراتژی  تدوین 
روشهای نوین مدیریتی در هر شرایطی تأثیر بسزایی 

در رشد وتعالی سازمان دارد.
 برنامه ریزی استراتژیک ابزار مدیریتی توانمند است 
که شرایط فعلی سازمان را توضیح و عوامل کلیدی 
مؤثر بر موفقیت آن را شناسائی و مسیر آینده را روشن 
می کند. لذا شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی 
به  اقدام  تعیین خط مشی خود  راستای  در  ایران 
تعریف استراتژیهای اصلی و فرعی بشرح زیر نمود.

استراتژیهای اصلی :
- افزایش بهره وری و رهبری هزینه

- تنوع محصوالت
- توسعه ظرفیت تولید

- توسعه نیروی انسانی وسازمانی
استراتژیهای فرعی :

- بهینه سازی زنجیره تأمین کاال وخدمات
- توسعه بازار

HSE - توسعه
- مدیریت بهینه تأمین وتخصیص

- توسعه کارآفرینی سازمانی
جایگاه شرکت در صنعت

به منظور تأمین خوراک صنایع شوینده، بهداشتی 
وآرایشی کشور میباشد. نقش )LAB( تولید اصلی 
شرکت الکیل بنزن خطی را نرمال پارافین که در یک 
فرآیند شیمیایی پیوسته از برشهای موجود در نفت 
سفید حاصل LAB اساسی محصول میانی در تولید 

می شود ایفا می نماید.

FOB نفت سفید و بنزن میباشد و مواد مزبور به 
قیمت LAB با توجه به اینکه مواد اولیه موردنیاز 
برای تولید نرمال پارافین و خلیج فارس خریداری 
میگردد. لذا تغییرات قیمت جهانی نفت خام متأثر 
از عرضه و تقاضا، تغییرات جوی و تنشهای سیاسی، 
متقاباًل تأثیر مستقیم و آنی بر روی محصوالت این 

شرکت را دارد.
و  صنعت  در  شرکت  جایگاه  بر  مروری کلی  با 
به  مورد گزارش  مالی  دردوره  آن  رقابتی  وضعیت 

عرض میرساند تا مورد نیاز کشور از طریق واردات 
و  راهاندازی کارخانه  از  پس  لذا  میگردید  تأمین 
LAB، پیش از راهاندازی کارخانه در سال 1373 
در  ظرفیت  افزایش  طرح  اجرای  با  آن  ادامه  در 
سال 1382 عالوه بر تأمین نیاز داخلی کشور مازاد 

تولیدات به خارج از کشور صادر می شود.
به این صنعت، LAB از سال 1384 با راه اندازی 
به  شرکت  این  ورود  و  بیستون  پتروشیمی  شرکت 
 LAB عنوان تولید کننده داخل کشور توسط شرکت
تولید مذکور در وضعیت رقابتی قرار گرفته، در حال 
حاضر بیش از 74 درصد تولیدات سرمایه گذاری 
صنایع شیمیایی ایران صورت میگیرد. لذا تولید کل 
کشور در دوره مالی 9 ماهه منتهی به پایان آذر ماه 

1391 معادل 105.898 تن بوده است.
صنایع  سرمایه گذاری  شرکت  است  ذکر  شایان 
شیمیایی ایران تنها تولیدکننده کشور است که عالوه 
بر تأمین نیازهای داخلی نرمال پارافین، نسبت به 
اقدام  هم  از کشور  خارج  به  این محصول  صدور 
به  موفق  یک سال گذشته  طی  شرکت  می کند. 
دو  از  خود  محصوالت  بخشی  تنوع  و  افزایش 
محصول به هشت محصول شده و توانسته عالوه 
بر محصوالت اصلی فروش قابل مالحظه ای برای 

سایر محصوالت جانبی خود ایجاد نماید.
سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 165 میلیون ریال 
هر  اسمی  ارزش  به  سهم،   165.000 تعداد  )شامل 
سهم 1000 ریال( بوده که طی چند مرحله به شرح 
تعداد  )شامل  ریال  میلیون   257.166 مبلغ  به  زیر 
 1000 سهم  هر  اسمی  ارزش  به  سهم   257.166.000
به 1382.12.29  منتهی  مالی  سال  پایان  در  ریال( 

افزایش یافته و پس از آن تغییری نیافته است.
افتخارات شرکت در دوره مالی مورد گزارش

- شرکت برگزیده جشنواره ملی بهره وری
تخصصی  چهارمین گروههای  نمونه  شرکت   -

نامداران صنعت و تجارت ایران در سال 1391
- شرکت نمونه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان 

اصفهان در سال 1391
 – ملی  تولید  نهمین جشنواره  برگزیده  - شرکت 

افتخار ملی در سال 1391

با تقسیم سود ۸000 ریالی در مجمع صاحبان سهام
لبخند بر لبان سهامداران " شیران " نقش بست  خسرو

 امریحسینی

مورخ  دوشنبه  روز  8:00 صبح  رأس ساعت  ایران  شیمیایی  سالیانه شرکت سرمایه گذاری صنایع  عادی  جلسه مجمع عمومی 
1391.12.21 درمحل شرکت با حضور بیش از 89 درصد سهامداران برگزار شد.

ترکیب هیأت رئیسه مجمع با حضور آقای ایرج پورحسنی اکربیه به عنوان رییس مجمع و نظارت آقایان طاهری و زنگنه و به 
دبریی آقای محمدرضا شمس )مدیر مایل شرکت( تشکیل شد.

همچننی نماینده سازمان بورس و نماینده مؤسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.

ااا

اقتــصـاد و بیمه۱۰
1392 فروردین 



ااا

خوش خبر بود سرمایه  گذاری صنایع بهشهر
موضوع : خالصه تصمیمات مجمع عمومی عادی دوره 9 ماهه منتهی به 91/09/30

مجمع عمومی عادی دوره 9 ماهه منتهی به 09/30/  91 شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران )سهامی عام( در تاریخ 91/12/19 
تشکیل شد. خالصه تصمیمات مجمع به شرح ذیل می باشد:

ماهه   9 دوره  عادی  عمومی  مجمع  تصمیمات 
:91/09/30 به  منتهی 

 91/09/30 به  منتهی  دوره  مالی  صورت های   )1
قرار گرفت. تصویب  مورد  شرکت 

2( سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس 
سال  برای  شرکت  علی البدل  و  اصلی  قانونی 

انتخاب گردید. مالی92 
3( روزنامه  اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 
جهت درج آگهی های شرکت در سال مالی 92 

انتخاب گردید.
4( حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره 
ماهیانه مبلغ 5/500/000 ریال )ناخالص( تصویب 

گردید.
5( سود نقدی هر سهم به مبلغ 240 ریال تقسیم 

گردید.
6( مبلغ 1/500 میلیون ریال )ناخالص( نیز به عنوان 

پاداش اعضای هیأت مدیره تقسیم گردید.
7( شرکت توسعه صنایع بهشهر، شرکت به بخش، 
شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر 
شرکت  و  بازنشستگی کشوری  صندوق  تهران، 
به عنوان اعضای اصلی  آتیه صبا  سرمایه گذاری 
و  صنعت  سرمایه گذاری  شرکت  و  مدیره  هیأت 
به  بهشهر  بیمه  سرمایه گذاری  شرکت  و  معدن 
سال   2 مدت  برای  علی البدل  اعضای  عنوان 

گردیدند. انتخاب 
مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام

در اجرای مفاد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، 
مصوب اسفند ماه 1347 و ماده 45 قانون بازار 
اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و 
به  منتهی  مالی  دوره  برای  وضع عمومی شرکت 
اطالعات  و  مدارک  سوابق،  برپایه   1391/09/30

موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. 
اطالعات مندرج در این گزارش با تأکید بر ارایه 
منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت 
حفظ منافع شرکت و منطبق بر اساسنامه شرکت 

و مقررات مربوط است. این گزارش که در تاریخ 
1391/11/18 به تأیید هیأت مدیره رسیده، مبتنی بر 
اثرات  و  فعالیت شرکت  بر  واقعیتهای حکمفرما 
هیچ  و  است  بینی  پیش  قابل  حد  در  آنها  آتی 
موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی 
استفاده کننده گان شود، از آن حذف نشده است.

طبق مصوب مجمع عمومی عادی ساالنه مورخ 
1390/04/13، اعضای هیأت مدیره شرکت به مدت 

دو سال انتخاب گردیدند.
معرفی شرکت

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در 
تأسیس  به صورت سهامی خاص  تیر 1375   14
شرکتها  ثبت  اداره  در   122763 شماره  تحت  و 
و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. در سال 
1382 براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 
9 تیر 1382 شرکت به سهامی عام تبدیل گردید، و 
در تاریخ 27 بهمن 1382 در بورس اوراق بهادار 

تهران پذیرفته شد.
از  یکی  عنوان  به  را  شرکت  فعالیت  موضوع 
بهشهر  صنایع  توسعه  گروه  وابسته  شرکتهای 

برشمرد: می توان   چنین  )سهامی عام( 

موضوع فعالیت اصلی
سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای 
اوراق  سایر  یا  صندوق ها  سرمایه گذاری 
مؤسسات  ها،  شرکت  رأی  حق  دارای  بهادار 
هدف کسب  با  سرمایه گذاری  صندوق های  با 
انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص 
صندوق  با  مؤسسه  شرکت،  خود، کنترل  وابسته 
سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا 

نیابد. مالحظه ای  قابل  نفوذ  آن  در 
طور  به  بهادار که  اوراق  سایر  در  سرمایه گذاری 
معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب 
مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بـــــهادار 

نمی دهد.  

سرمایه و ترکیب سهامداران 
بر پایه مصوبه مورخ 24 تیر 1383 مجمع عمومی 
فوق العاده و مصوبه هیأت مدیره در همان تاریخ، 
سرمایه شرکت در مرحله اول از 100 به 200 میلیارد 
ریال، و در مرحله دوم در سال 1384 به 500 میلیارد 
مصوبه  براساس  سویی  از  یافت.  افزایش  ریال 
العاده  فوق  عمومی  مجمع   1390 تیر   13 مورخ 
به 750   500 از  افزایش سرمایه شرکت شرکت  با 
میلیارد ریال در دو مرحله موافقت شد. بنابراین بر 
پایه مصوبه هیأت مدیره در همان تاریخ، سرمایه 
در  یافت.  افزایش  میلیارد   600 به   500 از  شرکت 
 4 تاریخ  در  شرکت  سرمایه  افزایش  دوم  مرحله 
شهریور 1391 سرمایه شرکت از 600 میلیارد ریال 
افزایش یافت. بدین ترتیب  به 750 میلیارد ریال 
سرمایه شرکت به 750 میلیون سهم یک هزار ریالی 
عادی با نام تقسیم و تمام آن پرداخت شده است. 
در  تاریخ 1391/11/17  در  افزایش سرمایه مذکور 

مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

سبد سرمایه گذاری شرکت
 1391 سال  پایان  در  شرکت  سرمایه گذاری  سبد 
از 83 درصد سرمایه گذاری بورسی و 17 درصد 
سرمایه گذاری غیر بورسی تشکیل شده است. در 
این سال، ارزش معامالتی سرمایه گذاری بورسی 
سرمایه گذاریها  ارزش کل  و  درصد،   23 شرکت 
اعم از بورسی و غیر بورسی 22 درصد کاهش یافته 

است.
دادو ستد سهام توسط شرکت

در  شرکت  توسط  شده  دادوستد  سهام  مجموع 
سال 1391 به ارزش 307 میلیارد ریال، نسبت به 
فعالیت شرکت در سال قبل از کاهش 72 درصدی 
برخوردار بوده است. ارقام مزبور بر پایه معامالت 
خرد به دست آمده، و دادوستد عمده در آن وجود 

نداشته است.

 خسرو
 امریحسینی

۱۱ اقتــصـاد و بیمه
1392 فروردین 



پیام مدیرعامل
الهی آنچه با نام و یاد تو آغاز شود، پی ثمریست و 
آنچه برای تو شکل گیرد، فناپذیر نخواهد بود. پس 
با نام و یاد تو آغاز می کنیم. سپاس خدایی را که 
سخنوران در ستودن او بمانند و ستارگان در شمردن 
نعمتهای او ندانند و کوشندگان حق او را گذاردن 
است  افتخار  و  و خرسندی  موجب کمال  نتوانند. 
زحمات  و  جانبه  همه  حمایت های  و  همکاری 
بی دریغ هیأت مدیره محترم شرکت، مدیران ارشد 
در شرکت صمیمانه  و همکاران خود  بهمن  گروه 

تشکر نمایم.
توانمندی های  از  استفاده  برای  امروزه، سازمان ها 
کارآفرینی  ارزش  و  کارایی  افزایش  مجموعه ها، 
بیشتر و انعطاف پذیری آنها در محیط کسب و کار 
فعالیت های خود را به صورت سرمایه گذاری انجام 
می دهند تا در سطوح باالتر به فعالیت در عرصه بازار 

سرمایه بپردازند.
شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به عنوان یکی از 
شرکت های سرمایه گذاری و بررسی های مدبرانه و 
استراتژیک در صنایع پربازده بورسی حضوری فعال 
داشته و امید دارد نقش مؤثری در این راستا ایفا نماید. 
حصول این مهم استفاده از پتانسیل ها و مزیت های 
نسبی و فرصت های موجود در کشور در دستور کار 
قرار گرفته و سعی داریم با بهره مندی از سرمایه های 
راهبردی  اهداف  به  دلسوز  و  متخصص  انسانی 
یابیم. دست  شده  تعیین  مأموریت های  انجام  و 

تاریخچه
شرکت دوچرخه و موتورسیکلت سازی ایران در تاریخ 

1349 تحت شماره 14046 در اداره ثبت شرکتها و 
سال  در  و  رسیده  ثبت  به  ایران  صنعتی  مالکیت 
1351 شروع به بهره برداری نموده است. شرکت در 
اردیبهشت ماه 1352 در بورس اوراق بهادار تهران 
پذیرفته شده و نام آن از تاریخ مذکور در تابلوی بورس 
درج شده است. در تاریخ 1383/11/12 تغییر موضوع 
فعالیت شرکت از تولیدی به سرمایه گذاری تصویب 
شد و در تاریخ 1384/5/15 نام شرکت از دوچرخه و 
موتورسیکلت سازی ایران )سهامی عام( به شرکت 
سرمایه گذاری اعتبارایران )سهامی عام( تغییر یافت 
و در تاریخ 1384/12/22 طی مصوبه مجمع عمومی 
فوق العاده مرکز اصلی شرکت از قزوین به تهران و 
طی اطالعیه روزنامه رسمی شماره 6812/32 مورخه 
1385/3/6 به شماره 14046 به اطالع عموم رسید. 
در اسفندماه 1388 طی مصوبه هیأت پذیرش بورس 
نام و نماد جدید )خعتبار( شرکت در تابلو معامالتی 

بورس آماده انجام معامله گردید.

ساخت  و  طراحی  شرکت  آتی  برنامه های 
صنایع ایران:

خرید دستگاه پرس 1500 تنی 
انتقال شرکت به سایت جدید

تولید قطعات سنگین گلگیر کاپرا  
برنامه های آتی ایران دوچرخ

ساخت و تولید داخلی محصول وی 6
افزایش فروش صادراتی

برنامه ریزی برای تولید انجین با همــــــکاری و سرمایه 
گذاری مشترک با شرکت تایزینـــــــگ از کشور چین

برنامه ریزی برای ارایه محصوالت جدید

 ATV فروش محصوالت سری
دوچرخه برقی 

موتورسیکلت برقی 
بخش بورسی

برنامه های آینده شرکت
استمرار حرکت به سمت انطباق سبد سهام شرکت با 

سبد سهام هدف بورس اوراق بهادار.
افزایش سرمایه شرکت به 600 میلیارد ریال

اهداف  بر  مبتنی  بورس  بازار  در  فروش  و  خرید 
بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت با محوریت تنظیم 

ریسک، نقدینگی و سودآوری بیشتر حرکت
اصالح ساختار و ترکیب پرتفوی بورسی با در نظر 

گرفتن ریسک و بازدهی
در  متقابل  منافع  براساس  مشترک  فصل  ایجاد 
بهتر  اداره  جهت  مؤثر  سهامداران  با  شرکت ها 
بنگاه ها و نظارت مستمر بر حسن اجرای سیاست ها 

طراحی معامالت عمده.
حضور فعال در بازارهای نوین مالی

جهت کسب  غیربورسی  پرتفوی  ساختار  اصالح 
انتفاع بیشتر

تدوین استراتژی مناسب درخصوص صنایع پربازده 
در طی سال مالی 1392

برنامه ریزی خرید سهام شرکتهای اصل 44
افزایش و تقویت EPS شرکت در سال 1392

بهبود NAV شرکت از طریق بهره گیری از فرصتهای 
بازار

وارد شدن به بازار ابزارهای مالی نوینی که امکان 
معامله آن ها در بازار فراهم می شود.

ایران  اعتبار  سرمایه گذاری  شرکت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
مرکز  محل  در   1391/12/20 مورخ  یکشنبه  روز   10 ساعت  در  )سهامی عام( 
همایش های دانشگاه شهید بهشتی واقع در بزرگراه شهید چمران – خیابان یمن 
– بلوار رشیدالدین فضل اله میدان شهید شهریاری – دانشگاه شهید بهشتی با 

حضور 96/98 درصد صاحبان سهام بشرح زیر تشکیل گردید.

بدوا نسبت به تعینی هیأت رئیسه مجمع اقدام و آقای محمدرضا سروش به سمت 
رییس مجمع، آقای سعید موحدی به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران و 
اقای هدایت ابراهیمی فرد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس 
به سمت ناظرین مجمع، و آقای حسن معماریان به سمت دبری مجمع انتخاب 

گردیدند. 

مهندس خرمی شاد در سرمایه گذاری 
اعتبار ایران برای هر سهم 250 ریال 

سود آورد

اعضاء هیأت مدیره                                                                           نماینده                                            سمت

 خسرو
 امریحسینی

آقای محمدرضا سروش  رییس هیأت مدیره شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران )سهامی خاص(  
آقای مسعود مهردادی   نایب رییس هیأت مدیره شرکت گروه بهمن )سهامی عام(    

عضو هیأت مدیره شرکت شاسی ساز ایران)سهامی عام(     آقای حسنی پناهیان  
عضو هیأت مدیره آقای سعید موحدی   شرکت مزدا یدک )سهامی عام(     

عضو هیأت مدیره و مدیرعامل آقای امری خرمی شاد   شرکت پویا همگام)سهامی خاص(   

با سود 250 ریال 
سروش خوش سرود

اقتــصـاد و بیمه۱۲
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مجمع ساالنه در حضور 95/6 درصد سهامدار به 
جناب پاک طینت و دو ناظر جنابان طاهری و زنگنه 

با دبیری دکتر جمالی تشکیل گردید.

تاریخچه شرکت
شرکت لیزینگ صنعت و معدن )سهامی عام( )پی 
تحت شماره  تاریخ 1356/03/16  در  سابق(  خرید 
28788 در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری 
تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در 
تهران خیابان خرمشهر- پالک 61 جدید )89 قدیم( 

می باشد.
با  تاریخ 1383/3/2  در  شخصیت حقوقی شرکت 
تصویب مجمع عمومی فوق العاده از شرکت سهامی 
خاص به شرکت سهامی عام تغییر نموده و تقاضای 
پذیرش شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران 
در تاریخ 1383/10/7 مورد تأیید هیأت پذیرش قرار 
تاریخ  از  الزم،  مقدمات  انجام  از  پس  گرفته که 
1383/11/26 نام شرکت در فهرست نرخ های بورس 
درج و در تاریخ 1383/12/25 اولین معامله بر روی 
سهام شرکت انجام شده است. با توجه به اینکه 90/5 
درصد سهام  )با درنظر گرفتن شرکت های هم گروه( 
متعلق به بانک صنعت و معدن است لذا شرکت جزء 

واحدهای تابعه بانک مزبور می باشد.
العاده مورخ  بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق 
1391/05/17 سال مالی شرکت از پایان اسفندماه به 
پایان آذر ماه تغییر یافته و مراتب طی روزنامه رسمی 
ثبت  اداره  در   1391/07/26 مورخ   19698 شماره 

شرکت ها به ثبت رسیده است.
موضوع فعالیت

حوزه فعالیت شرکت طبق اساسنامه، قوانین ومقررات 
عبارتست از:

انجام عملیات لیزینگ شامل خرید کاالهای مجاز 

و  فروشنـــــدگان  از  مشــتریان  درخواست  مورد 
تولید کنندگان داخلی و خارجی و واگذاری آنها از 
طریق اجاره یا فروش اقساطی طبق شرایط مقرر در 
دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت 
بر شرکت های لیزینگ و خرید و فروش انواع اوراق 
چارچوب  در  نقدینگی  مدیریت  منظور  به  بهادار 
مرکزی  بانک  دستورالعمل  و  مقررات  و  قوانین 
مصوبه مورخ 1386/04/09 و 1386/04/16 شورای 

پول و اعتبار.
اهداف و استراتژیهای شرکت

 افزایش ثروت سهامداران، افزایش سود سهامداران، 
افزایش بازده دارایی ها، کاهش آهنگ رشد و نسبت 

معوقات.
افزایش حجم عملکرد و اعطای تسهیالت، افزایش 
و  بهبـــــــود  خدمات،  و کیفیت  مشتریان  رضایت 
ارتقاء  ساده سازی فرآیندهای عملیاتی، آموزش و 
منابع انسانی،گسترش خدمات لیزینگ الکترونیکی، 
مطالبات  وصول  نوین  روش های  ارایه  و  نوآوری 
معوق، افزایش سهم مشتریان گروهی )تفاهم نامه(، 
افزایش مشارکت شعب و جذب سریع مشتریان   و 

سایر برنامه های آتی.

هیأت مدیره در سال 1392 سعی در تحقق موارد 
دارد: ذیل 

- حفظ سهم بازار موجود و سعی در توسعه آن.
- بازنگری در برنامه ریزی استراتژیک و تدوین سند 

توسعه و طرح تجاری شرکت.
- افزایش راندمان و کارایی

- تجهیز منابع مالی از طرق گوناگون
- بهبود وضعیت وصول مطالبات.

- بهبود و ارتقای سیستم های نرم افزاری.
- تجهیز نیروی انسانی سازمان به منظور ورود به 

جدید. فعالیت های 
- اجرای مرحله نهائی افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 
600 میلیارد ریال به 1.000 میلیارد ریال طبق مصوبه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1390/05/02 از محل 

مطالبات و آورده نقدی سهامداران.
اطالعات طرح های توسعه شرکت 

- مطالعه سیر تکاملی لیزینگ در کشور های پیشرفته 
و بومی سازی آنها

- اشاعه فرهنگ لیزینگ در جامعه و آشنا ساختن 
اذهان با این واژه و فرهنگ

به کارکنان  ادواری  و  دایمی  آموزشهای  ارایه   -
آنها اجرایی  و  علمی  توان  ارتقاء  بمنظور 

برای  آموزشی  و کارگاههای  سمینارها  برگزاری   -
متخصص  و  نیروهای کاردان  آموزش 

- مطالعه فرصتهای جدید سرمایه گذاری
- بررسی و ارایه راهکارها و روشهای جدید برای 

لیزینگ مطابق با الگوهای جامعه ایرانی
توسعه  در  لیزینگ  اثرات  معرفی  و  بررسی   -

کشور اقتصادی 
- مطالعه تطبیقی زمینه های مختلف صنعت لیزینگ 

در جهت تدوین استراتژی مناسب
- مطالعه علمی بازار های موجود و تعیین سهم بازار
- بررسی موانع قانونی فراروی توسعه لیزینگ در ایران

- مطالعه و بررسی زمینه های فعالیت متناسب با 
نرخ سود تعیین شده و الزام در رعایت آن و نوع 
تضامین قابل اخذ به منظور کنترل ریسک اعتباری 
منجمله ریسک عدم وصول مطالبات در سررسید، 
الوصول شدن اقساط و... مطالعه روشهای جایگزین 
رعایت  با  توأم  سهامداران  منافع  حفظ  منظور  به 

موضوعه قوانین 
- پیگیری سیستماتیک وصول مطالبات با توجه به 

شاخصهای مربوطه

اصغر پاک طینت      رییس هیأت مدیره )غیر موظف(  بانک صنعت و معدن   
سید محمد علی سید ابریشمی     عضو موظف هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند  

محمدرضا عرفانی      عضوهیأت مدیره )غیر موظف(  شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی 
علی خسروانی      عضو هیأت مدیره)غیر موظف( شرکت سرمایه گذاری  صنعت و معدن 

مهدی جمالی      نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آتیه الوند   

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل    سمت     

 خسرو
 امریحسینی

لیزینگ صنعت و معدن به مجمع ساالنه نشست

۱۳ اقتــصـاد و بیمه
1392 فروردین 



افزایش سرمایه بیمه آسیا مصوب مجمع گرفت

در  آسیــا  بیـمه  الــعاده  فوق  عـــادی   مجمع 
مورخ 92/1/20 درحضور 97 درصد  سهامدار آن 
به ریاست آقای مهندس مصطفی رییس هیأت 
و  مرکزی  بیمه  از  ناظر  دو  و  آسیا  بیمه  مدیره 
بانک ملت با دبیری جناب آقای اقبال پور مدیر 

ارشد مالی شرکت بیمه آسیا برگزار شد. 
قانونی  بازرس  استماع گزارش  از  پس  مجمع 
مدیرعامل  توسط  تکمیلی  توضیحات  و 
فرهیخته و مودب شرکت جناب دکتر عباس 
سرمایه  افزایش  مجمع  فتحعلی ها  حاج 
از مبلغ 455  را  شرکت بیمه آسیا سهامی عام 
ریال  میلیارد   2/300 مبلغ  به  ریال  میلیارد 
تصویب کرد. آنچه در پی می آید با همکاری 
مدیریت آگاه و مدبر روابط عمومی می باشد 
که مالحظه می فرمایید. جا دارد به نوبه خود 
از نظرات کارشناسی جناب اقبال پور در مورد 
و توضیحات کامل علمی  پرسش های خبری 

ایشان تقدیر  و  تشکر مراتب بعمل آید. 

تاریخچه
شرکت سهامی بیمه آسیا در تاریخ 30 تیر ماه سال 
مورخ   6795 شماره  طی  و  شده  تأسیس   1338
1338/04/30 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده 

است.
مصوبه  براساس   1358/04/04 تاریخ  در  شرکت 
امور  اداره  ایران، ملی و  شورای انقالب اسالمی 
آن به عهده مدیران منتخب دولت واگذار گردید و 
متعاقب آن در تاریخ 1367/09/13 براساس قانون 
مجلس  مصوب  بیمه  شرکتهای  امور  اداره  نحوه 
شورای اسالمی، دولتی اعالم و کلیه سهام شرکت 
متعلق به دولت گردید. در تاریخ 1388/02/10 سهام 
 )44( اصل  سیاست های کلی  راستای  در  شرکت 
قانون اساسی پس از طی مراحل پذیرش، در بورس 
به  آن  عمده  بخش  و  عرضه  تهران  بهادار  اوراق 

بخش خصوصی واگذار گردید.

موضوع فعالیت
اساسنامه  ماده 3  فعالیت شرکت مطابق  موضوع 

عبارت است از :
انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های 
بیمه زندگی و غیر زندگی براساس پروانه فعالیت 

صادره از سوی بیمه مرکزی ایران.
و  داخل  در  اتکایی  بیمه های  واگذاری  و  قبول 
خارج از کشور در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی 

ایران
و  ذخایر  سرمایه،  محل  از  گذاری  سرمایه 
اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط 

مصوب شورای عالی بیمه
تأسیس شرکتهای فرعی،  نوع عملیات شامل  هر 
خرید و تملک سهام شرکتهای دیگر با حق فروش 
و انتقال آنها و سایر عملیات تجاری و اقتصادی 

طبق مقررات
افزایش  انجام  از  هدف  و  مبانی 

سرمایه
نگهداری  حیث  از  بیمه  شرکتهای  سرمایه  میزان 
قبول  و  خود  نزد  صادره،  نامه های  بیمه  ریسک 
اتکایی از بازار صنعت بیمه حائز اهمیت می باشد، 
براساس مفاد ماده 2 آیین نامه شماره 55 مصوبه 
حداکثر  بیمه  عالی  شورای   1386/2/25 مورخ 
ظرفیت نگهداری مجاز مؤسسه بیمه از هر بیمه نامه 
با هر ریسک، معادل بیست درصد مجموع سرمایه 
پرداخت شده، اندوخته ها و ذخایر فنی به استثناء 

ذخیره خسارت معوق می باشد.
هر  در  شرکت  نگهداری  سهم  ظرفیت  افزایش 
بازار  در  ریسک ها  انتخاب  امکان  و  ریسک 
رقابتی صنعت بیمه در حال حاضر مزیتی مهم برای 
همچنــین  می گردد.  محسوب  بیمه  شرکت های 
براســــاس آیین نامه شــماره 69 شورای عالی بیمه 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران درخصوص نحوه 
محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه، 
افزایش سرمایه از عوامل مؤثر ارتقاء و بهبود ضریب 

مذکور می باشد.
ماده 2 آیین نامه اجرایی جزء »ب« بند )78( و 

قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع مصوبه 
 1390/09/27 مورخ  ه   47548 189120/ت  شماره 
هیـــأت مــحترم وزیران و درج این موضـــوع در 
آیین نامه اجرائی بند )39( قانون بودجه سال 1391 
کل کشور، بنگاههای اقتصادی را مجاز دانسته است 
تا در صورتیکه در سال 1391 دارایی های خود را 
با  را  آن  از  مازاد حاصل  نمایند،  ارزیابی  تجدید 
رعایت مفاد سایر مواد آیین نامه به حساب سرمایه 

منظور نمایند.
مــفاد  اجرای  در  عام(  آسیا)سهامی  بیمه  شرکت 
ظرفیت  افزایش  منظور  به  و  اخیرالذکر  نامه  آیین 
سهم نگهداری در چارچوب آیین نامه شماره 55 
دارایی های  ارزیابی  تجدید  با  بیمه  عالی  شورای 
خود در طبقه زمین توسط هیأت کارشناسان رسمی 
قوه قضائیه اقدام به شناسایی مازاد تجدید ارزیابی به 
مبلغ 1/845 میلیارد ریال نموده است تا در صورت 
صاحبان  فوق العاده  عمومی  مجمع  مصوبه  اخذ 
سهام نسبت به افزایش سرمایه از مبلغ 455 میلیارد 
ریال به مبلغ 2/300 میلیارد ریال اقدام نماید تا ضمن 
برخورداری از مزایای این تجدید ارزیابی، مطابق 
مفاد ماده 2 آیین نامه مصوب هیأت محترم وزیران، 
در نتیجه تجدید ارزیابی زمین های شرکت و انتقال 
از  به حساب سرمایه شرکت،  آن  از  مازاد حاصل 

معافیت مالیات مربوطه استفاده نماید.
ارزیابی  تجدید  مزایای  سایر  است  ذکر  شایان 

دارایی های مربوط به شرح زیر می باشد:
به روز شدن ارزش امالک شرکت.

شفاف شدن صورتهای مالی.
اصالح و بهبود نسبت های مالی.

پیشنهاد هیأت مدیره:
با توجه به گزارش ارایه شده به عنوان مبانی افزایش 
سرمایه و لزوم سرمایه شرکت از محل مازاد تجدید 
از  بهره مندی  همچنین  و  شرکت  امالک  ارزیابی 
معافیت مالیاتی بر آن و سایر مزایای ذکر شده هیأت 
مدیره پیشنهاد می نماید مجمع عمومی محترم با 
افزایش سرمایه از مبلغ 455 میلیارد ریال به مبلغ 

2/300 میلیارد ریال موافقت نماید.

 خسرو
 امریحسینی

اقتــصـاد و بیمه۱۴
1392 فروردین 



مهندس به منش و یارانش شرکت سرمایه گذاری آتیه 
دماوند را به راه تعالی بردند.

دماوند  آتیه  مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری 
به ریاست جناب ملک و دو ناظر جنابان طاهری 
و رفیعا با دبیری جناب رضایی در باشگاه صنعت و 
معدن برگزار شد مجمع با تصویب صورتهای مالی و 
تقسیم سود و تقدیر و تشکر از خدمات جناب مالک 
بهمنش نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت 

و بقیه تالشگران بکار خود پایان داد. 
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند با فراز فرودهائی 
که در سالهای اخیر می داشته کمتر امید می رفت 
که بتواند به آن توانمندی شایسته و بایسته که در 
نهاد خود می دارد برسد ولی بچه های خوب ایران 
اسالمی ثابت کرده اند که فعل می توانند را به خوبی 
صرف می کنند و از آن جمله جناب مهندس مالک 
بهمنش این جوان از قبیله خوبان عنان اختیار به کف  
گرفت و آنچه بود که شرکت به راه تعالی افتاد و 
امروز در سران افراست کاتب این سطور در طول 
دهها سال حضور در مجامع و تنظیم صدا گزارشی از 
عملکرد شرکتهای بورسی برای نخستین بار است که 
به حرمت قلم عرض می کنم بهمنش خسته نباشی 

خوش درخشیدی.

پیام هیأت مدیره
برنامه  اجرای  دوران  از  سال  دومین   ،1391 سال 
بلند  دوره  از  سال  هفتمین  و  توسعه کشور  پنجم 
مدت بیست ساله تحقق اهداف سند چشم انداز 
جمهوری اسالمی ایران و همچنین سالهای پایانی 
دوره اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 
و تحول اساسی در نظام اقتصادی و اداری ایران 
بوده است. سال 1391 یکی از دوره های بسیار با 

اهمیت اقتصادی کشور بوده بطوریکه که می توان آن 
را دوره انتقال بزرگ اقتصاد ایران از یک وضعیت 

به وضعیت کاماًل متفاوت و جدید دانست.
بورس اوراق بهادار که نمود صنعت سرمایه گذاری 
با فراز و  ایران می باشد در دوره مورد گزارش  در 
نشیب های بسیاری از جمله تحریمهای اقتصادی، 
منطقه ای  تحوالت  و  ارز  و  سکه  بازار  بی ثباتی 

همراه بود.
ماه، شاخص کل  مرداد  اواسط  تا  سال  ابتدای  از 
در اکثر روزهای معامالتی با کاهش مواجه می شد 
بطوریکه بیشتر معامله گران از خرید و فروش سهام 
دلسرد شده به بازارهای موازی روی آورده بودند. اما 
از اواسط مرداد به یکباره چهره بورس اوراق بهادار 
متحول گردید و با بهبود اوضاع اقتصادی کشور و 
به یمن افزایش نرخ ارز، شاخص کل با افزایش های 
مواجه  معامالتی  روزهای  بعضی  در  چشمگیری 
گردید. شاخــص کل در 181 روز معامالتـــی در 
دوره نه ماهه منتهی به 1391/9/30 با 100 روز رشد 
پایان آذرماه میزان آن 35/760  مواجه گردید و در 
در حدود 36% گردید. عمده  آن  بازدهی  و  واحد 
علت این افزایش، تأثیر افزایش نرخ ارز بر گزارشات 

6 ماهه و 9 ماهه شرکت ها بوده است.
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند نیز از تحوالت 
بی تاثیر  سرمایه  بازار  در  آمده  بوجود  تغییرات  و 
نبود. مدیران شرکت با پیگیری وضعیت و تحوالت 
را  خود  تالش  حداکثر  مذکور  دوره  در  اقتصادی 
بردن  بهره  و  ارزش سهام شرکت  در جهت حفظ 
به منظور  بورس  در  آمده  بوجود  مثبت  از وضعیت 
بعمل  بورسی  سرمایه گذاری های  ارزش  افزایش 
آوردند. بطوری که ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 
 4/493 بر  بالغ  مورد گزارش  مالی  دوره  پایان  در 

به میزان  قبل  به سال  نسبت  ریال گردید که  میلیارد 
حدود 110 درصد رشد داشته است الزم به ذکر است 
متوسط بازدهی بورس در این دوره 34 درصد بوده 

است.
این  اعضای هیأت مدیره و کلیه مدیران و کارکنان 
شرکت و همچنین مدیران و کارکنان شرکتهای تابعه 
در سال تولید مالی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، 
علیرغم تمام مشکالت موجود و تورم بیش از حد 
انتظار، با در نظر گرفتن اینکه حفظ و ارتقاء دارایی ها 
مهمترین  از  یکی  شرکت  سهامداران  سرمایه  و 
مسئولیتها و مأموریتهای اعضای هیأت مدیره این 
شرکت می باشد. حداکثر تالش و نیروی خود را 
مصروف تحقق مأموریت و وظایف فوق نموده است.

تاریخچه 
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند با سرمایه اولیه 3 
میلیارد ریال منقسم به 3 میلیون سهم عادی با نام 
تاریخ  در  شماره 185658  تحت  ریالی  هزار  یک 
1381/02/14 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی 

تهران به ثبت رسید.
سرمایه شرکت براساس تصمیمات مجمع عمومی 
از   1382/04/10 مورخ  سهام  صاحبان  العاده  فوق 
مبلغ سه میلیارد ریال به مبلغ یک هزار میلیارد ریال 
 32/036732 ثبت  شماره  طی  )که  یافت  افزایش 
مورخ 1382/09/2 به ثبــت رسیده است( نام شرکــت 
سرمایه گذاری آتیه دماوند در تاریخ 1383/11/26 در 
بورس اوراق بهادار تهران در گروه سرمایه گذاری 
مالی با نماد »وااتی« درج گردید و سهام شرکت 
در  تـــاریـــخ 1383/12/26  در  بار  اولــــین  بــرای 

بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار گرفت.

رییس هیأت مدیره علی فلک رو    شرکت لیزینگ صنعت و معدن   
عضو هیأت مدیره سید محمد بطحائی    شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن  
عضو هیأت مدیره علی اکرب رضایی    شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن  
عضو هیأت مدیره محمدرضا زنگنه    شرکت لیزینگ آتیه الوند   

نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل مالک بهمنش    بانک صنعت و معدن   

سمت اعضاء هیأت مدیره     نماینده    

مهندس بهمنش و یارانش شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند را به راه تعالی بردند  خسرو
 امریحسینی

۱۵ اقتــصـاد و بیمه
1392 فروردین 
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در  ایران  ملی  سرمایه گذاری  ساالنه  مجمع 
حضور 85/2 درصد سهام دار به ریاست جناب 
آقای معتمدی و دو ناظر آقایان بهزادی پور و 

جالل آبادی با دبیری بیژن شفتی برگزار شد.
مجمع با تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود 
200 ریال و تقدیر و تشکر از مدیریت و کارکنان 

پرتالش شرکت بکار خود پایان داد.

پیام هیأت مدیره
مورد گزارش  مالی  سال  در  سما  شرکت  فعالیت 
براساس دستیابی به اهداف مورد نظر به شرح زیر 

برنامه ریزی و اجرا شده است:
بر  و کیــفی  مستمر کمی  و  مداوم  و کنترل  نظارت 
سرمایه گذاری های انجام شده از طریق حضور فعال 
در مجامع و هیأت مدیره شرکت های سرمایه پذیر 
و همچنین بررسی و پیگیری اجرای قوانین مربوط 
به حاکمیت شرکتی و استانداردهای حسابداری در 

مجامع.
شناسایی صنایع با مزیت نسبی در اقتصاد جــهت 
سرمایه گذاری حرکت به سمت انطباق سبد سهام 
شرکت با صنایع موجود در بورس با انتخاب های 

بهینه در هر صنعت.
در جهت کسب  هدایت ساختار سودآوری شرکت 

منافع بیشتر از سود حاصل از سرمایه گذاری ها.
سازمان  از  اقساط  و  نقد  بصورت  سهام  خرید 

خصوصی سازی.
تالش جهت واقعی کردن قیمت سهام شرکت های 
سرمایه پذیر صاحب دارایی های غیر مولد و ارزشمند.
شرکـــت های  پتــانسیل  سازی  آزاد  جهت  تالش 
سرمایه پذیر در ایجاد سود عملیاتی بیشتر از طریق 
هماهنگی مؤثر با نمایندگان شرکت سما در هیأت 

مدیره شرکت های مذکور.
تالش جهت فروش شرکت های غیر بورسی و اخراج 
به  آنها  تبدیل  و  منصفانه  ارزش  به  بورس  از  شده 

دارایی های نرخ بندی شده.
در  معامالت بخصوص  روان سازی  تالش جهت 
سهام شرکت های کم گردش در بورس اوراق بهادار.

تعامل مؤثر با شرکای استراتژیک شرکت به منظور 

اداره مؤثرتر و بهینه شرکت ها.
یا  و  کسب  سیاست های  اجرای  و  برنامه ریزی 
نگهداری کرسی هیأت مدیره به منظور ایجاد مزیت 

در دارایی ها.
پیگیری مؤثر وصول مطالبات ناشی از سود سهام 
شرکت های سرمایه پذیر و مطالبات از سازمان امور 

مالیاتی.
پرداخت همزمان سود سهام کلیه سهامداران حقیقی 

از طریق سیستم بانکی در اقصی نقاط کشور.
کنترل مؤثر بر هزینه های شرکت در جهت کاهش و 

حذف هزینه های غیر ضروری.
آموزش پرسنل جهت بروز رسانی سطح دانش آنها.

بهینه سازی ساختار نیروی انسانی از نظر کمی و کیفی.
هدایت و راهبری و نظارت مؤثر بر شرکت های تابعه 

در جهت اهداف شرکت اصلی.
در شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با برنامه ریزی های 
انجام شده و تنظیم آن براساس حرکت بازار، قیمت 
غیر  و  بورسی  سرمایه گذاری های  سبد  تمام شده 
بورسی شرکت از 6/833 میلیارد ریال در ابتدای سال 
مالی به 7/066 میلیارد ریال در پایان سال مالی رسیده 
که از رشد حدود 3/4 درصدی برخوردار بوده است 
که از این افزایش مبلغ 202 میلیارد ریال ناشی از خرید 
سهام شرکت ها، 142 میلیارد ریال ناشی از شرکت در 
افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و کسر مبلغ 
111 میلیارد ریال ناشی از فروش سهام بوده است. 
روند افت و خیز شاخص های مالی و قیمت های 
جهانی به طور همزمان بر ارزش روز پرتفوی شرکت 
تأثیر گذار بوده، به طوریکه طی همین دوره ارزش 
بازار سبد سهام شرکت های بورسی سما از 8/488 
میلیارد ریال به 8/892 میلیارد ریال رسیده که با رشد 
حدود 5 درصدی همراه بوده است و در طی همین 
شرکتهای  سهام  بازار  ارزش  باالترین  مالی  دوره 
بورسی سما 8/938 میلیارد ریال و پایین ترین ارزش 

آن 6/948 میلیارد ریال بوده است.

تاریخچه
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در آبان 1354 در 
راستای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی 
به عنوان اولین شرکت سـرمایه گذاری خصوصـــی 

وسهامی عام تأسیس شد و در اسفندماه همان سال 
در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق 

بهادار تهران قرار گرفت.
در اساسنامه شرکت، هدف های عمده و وظایف آن، 

به شرح زیر مشخص است:
     1- سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد، 

توسعه و راه اندازی طرحهای تولیدی و صنعتی
     2- خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و 

خدماتی و اوراق بهادار
     3- تشویق و تسهیل امر سرمایه گذاری برای 
اشخاص حقیقی و حقوقی ازطریق عرضه خدمات    

         مشاوره ای و مدیریت سرمایه گذاری

سرمایه شرکت:
سرمایه اولیه شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در 
بدو تأسیس، 10 میلیارد ریال مشتمل بر 10 میلیون 
سهم 1000 ریالی بود که به تدریج در طول سالهای 
فعالیت شرکت، افزایش یافته و در حال حاضر به 
2/900 میلیارد ریال شامل 2/900 میلیون سهم 1000 
ریالی بالغ شده است. در آخرین افزایش سرمایه، 
سرمایه شرکت از مبلغ 850 میلیارد ریال به 2/900 
یافت  افزایش  درصد(   241 )معادل  ریال  میلیارد 
که از مبلغ 2/050 میلیارد ریال افزایش، تنها مبلغ 
از  آن  درصد(   8/3 )معادل  ریال   میلیارد   170
محل مطالبات سهامداران محترم بوده و مابقی به 
مبلغ 1/880 میلیارد ریال )معادل 91/7 درصد( از 
محل اضافه ارزش ایجاد شده از خرید و فروش 
سهام شرکت های پرتفوی بدون تغییر در مالکیت 

شرکت و یا صنایع تأمین شده است.
شــــده  تـــمام  قیـــمت  افزایــش  علــیرغــم 
خرید  بر  )مشتمل  شرکت  سرمایه گذاری های 
شرکت های  سرمایه  افزایش  در  شرکت  و  سهام 
ریال معادل  میلیارد  میزان 4/502  به  سرمایه پذیر( 
شرکت،  افزایش  آخرین  تاریخ  از  درصد   169
است. نداشته  افزایش سرمایه ای  تاکنون شرکت 

استاد عسکری مارانی
 دائره المعارف اقتصاد کالن کشور
در آخرین روزهای اسفند با 
سما به مجمع نشست

 خسرو
 امریحسینی

اعضاء هیأت مدیره                                                   نماینده                                              سمت

آقای یداله اثنی عشری                        بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران                        رییس هیأت مدیره
محمدرضا رنجربفالح                          شرکت گروه انرژی آریادانا )سهامی عام(                  نایب رییس هیأت مدیره

مجیدرضا داوری                                  بانک تجارت)شرکت سهامی عام(                             عضو هیأت مدیره
وحید محمودی                                    گروه بهمن )شرکت سهامی عام(                               عضو هیأت مدیره

حسنی یعقوبی میاب                            بانک سپه                                                               عضو هیأت مدیره
علریضا عسکری مارانی                                                                                                         مدیرعامل

۱۹ اقتــصـاد و بیمه
1392 فروردین 



مجمع ساالنه خوراک دام پارس سهامی عام در 
مورخ 92/1/19 در حضور 93/47 درصد سهام دار به 
ریاست دکتر حسین و دو ناظر سرکار خانم مهندس 
بیگدلی و جناب مهندس افشاری با دبیری آقای 

وجدانی برگزار شد.
مجمع با تصویب صورتهای مالی و سایر دستورات 
شرکت  تالشگران  از  تشکر  و  تقدیر  و  جلسه 
بخصوص اعضای محترم هیأت مدیره و زحمات 
مدیریتی  تیم  و  محبوب  مدیرعامل  فراوانی که 
شرکت بعمل آورده با تقسیم سود 1000 ریال بکار 

خود پایان داد.

آنچه در مجمع امسال چشمگیر بود دست پر سال 
مالی و سود باالی سهامداران با حسابهای شفاف و 

گزارش حسابرسی بدون بند می بود.

پیام هیأت مدیره 
در آغاز حمد و سپاس خداوند سبحان که کائنات 
درود  و  است  عاجز  نعماتش  شمارش  از  عالم 
محمد  حضرت  مرتبت  ختمی  پیامبر  به  خداوند 
)ص( و ائمه اطهار )علیهم السالم( و درود و سالم 
به ارواح پاک شهدا و امام )ره( و آرزوی سالمتی 
و طول عمر با عزت برای رهبر فرزانه انقالب که 
و  از کار  حمایت  ملی،  تولید  سال  را   1391 سال 
سرمایه ایرانی نامگذاری نموده اند بر عموم ملت 
ایران اسالمی علی الخصوص سهامداران گرامی 
و کارکنان زحمتکش شرکت، پیام هیأت مدیره این 

شرکت به عرض میرسد.
دامپروری  شاخه  آن  الطبع  با  صنعت کشاورزی 
اقتصادی  مسائل  تاثیرات  از  صنایع  سایر  همانند 
جهان و کشور مصون نبوده و همواره مسائل مذکور 
تأثیر در  و وضع مقررات و قوانین جدید موجب 

سودآوری شرکت بوده است.
چالشهای پیش روی صنعت 

- نوسانات نرخ مواد اولیه
افزایش رقبا در تولید خوراک دام و طیور و کاهش 

سهم بازار با توجه به فعالیت 600 کارخانه 
- توزیع مواد اولیه )ذرت و سویا و گندم و جو( 
توسط اتحادیه های تعاونی روستایی به مرغداران 

و دامداران 
اولیه  مواد  ارز)80 درصد  نرخ  نوسانات شدید   -

مورد نیاز صنعت وارداتی می باشد(
به  منجر  فروش محصوالت که  بودن  اعتباری   -

کاهش نقدینگی می گردد.
- نوسانات شدید نرخ قیمت جوجه یک روزه و 

مرغ زنده و تخم مرغ و شیر.
- آسیب پذیری مراکز پرورش دام و طیور

- ماشین آالت فرسوده.
- عدم رغبت مرغداران به جوجه ریزی به علت باال 

بودن هزینه های تولید.
پشت سر قرار دادن چالشها.

شرکت با ملحوظ داشتن شرایط بازار و استفاده تولید 
بر مبنای سفارش مشتری اقدام به خرید مواد اولیه در 
دوره های زمانی مناسب نموده تا حدی که بتواند 
از زیان های ناشی از تغییر قیمت پیشگیری نماید.

درخصوص آسیب پذیری مراکز پرورش دام و طیور 
سیستم های  از  دامپروران  و  مرغداران  استفاده  و 
سنتی که موجب آلوده شدن فارم های تولید گردیده 
که تهدیدهای محیطی را پیش روی شرکت قرار 
استانداردهای  با  مطابق  شرکت  این  می دهد که 
کیفیت از نظر بهداشت که به طور مستقیم با سالمت 
جامعه در ارتباط است توانسته محصولی مطمئن 

تحویل استفاده کنندگان آن قرار دهد.
شرکت درخصوص جایگزینی ماشین آالت فرسوده 
با تکنولوژی روز  تولید  ایجاد یک خط  به  اقدام 
اوایل  در  می گردد  بینی  پیش  نموده که  صنعت 

ماههای سال آتی به بهره برداری برسد.
آتی  مالی  برای سال  انداز وضعیت شرکت  چشم 
بدنبال توسعه و افزایش سهم بازار می باشد، کلیه 
پرسنل، کارشناسان و مدیریت شرکت سعی در ایجاد 
بازارهای جدید و تولید محصوالت متنوع براساس 
با  ارتباطی  شبکه های  ایجاد  و  مشتری  سابقه 
مشتریان می باشد که با تقویت شایستگی های خود 
هدف راهبردی و درک نیاز مشتریان را هر چه بیشتر 

در سرلوحه اهداف شرکت قرار می دهد.

تاریخچه
 1345/7/20 تاریخ  در  پارس  دام  خوراک  شرکت 
تأسیس و در تاریخ 1345/7/26 تحت شماره 11035 
نزد اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت 

رسیده است.
موضوع فعالیت شرکت

طبق ماده 2 اساسنامه فعالیت اصلی شرکت به شرح 
زیر است: 

تاسیس و سرمایه گذاری در کارخانجات تولیدی 
به منظــور تهیــه و تــولیــد خــوراک و داروی دام 
و طیور، آبـــــزیان و سایر حیوانات و گوشت و تخم 
مرغ و فروش آن و صدور تولیدات شرکـت و واردات 
ماشین آالت و قطعات یدکی و مواد اولیه و سایر 
لوازم مورد نیاز برای فعالیتهای فوق و انجام خدمات 
اجاره انبار و سیلو و سایر عملیات بازرگانی مجاز 
و مربوط به فعالیت شرکت اعم از خرید و فروش 
ذرت، کنجاله سویا، تخم پنبه، آفتابگردان، جو، گندم، 
پودر ماهی، سبوس گندم و برنج فسفات کلسیم، پودر 
صدف استخوان، نمک، پودر گوشت، یونجه، تفاله 
مواد  و  ویتامین ها  انواع  متیونین،  چغندر، مالس، 
معدنی، کیسه های پالستیکی و سایر مواردی که به 

صنعت دام و طیور ارتباط داشته باشد.

بهره برداری و ظرفیتها
 57686 شماره  مجوز  موجب  به  شرکت  فعالیت 
و  صنایع  وزارت  از  صادره   1347/12/18 مورخه 
معادن، بهره برداری از کارخانه با ظرفیت 400 تن )به 
صورت مش( در روز آغاز گردیده است. مضافا به 
موجب نامه شماره 35011 مورخه 1356/9/8 صادره 
از اداره کل صنایع غذایی و دارویی وزارت صنایع 
و معادن ظرفیت اسمی به 600 تن )یادداشت 22-5 
صورتهای مالی( در روز )دو شیفت( افزایش یافته 
است. ظرفیت قابل دسترس شرکت ارتباط مستقیم 
با حجم سفارش مشتریان )در طول سنوات گذشته 
و سال مالی مورد گزارش( دارد و تولید شرکت نیز 
متاثر از فروش در هر سال در نوسان میباشد. مضافا 
این شرکت در سال 1356 به عضویت سازمان بورس 

اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

اعضاء هیأت مدیره                                                   نماینده                                              سمت

صدیقه
سر خوش لر

سود عالی، حسابها شفاف
مهندس مسعود حسن زاده با دست پر 

به مجمع خوراک دام پارس نشست

مرغ، مار، خرگوش و طوطی 
زین سفره بهره مندند

 محمدرضا جهانسوز                  شرکت سرمایه گذاری بوعلی                                  رییس هیأت مدیره
    علی رحیمیان اصفهانی           بیمارستان خرییه رحیمیان                                   نایب رییس هیأت مدیره

طیب موسوی هومونلو                 شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر                     عضوهیأت مدیره
  ژاله خوشخو                    سازمان اقتصادی کوثر                                              عضو هیأت مدیره
اصغر تفضلی هرندی                      شرکت سرمایه گذاری ملی ایران                           عضوهیأت مدیره

مسعود حسن زاده                                                                                                                       مدیرعامل 

اقتــصـاد و بیمه۲۰
1392 فروردین 



مدیریت در سرمایه گذاری ملت 
کیفیت افشا و اطالع رسانی را به رتبه 

اول رساند.

رتبه اول اطالع رسانی از آن ملت شد

سمت اعضاء هیأت مدیره                                                        نماینده   

وقتی حساب پاک است وقتی صداقت در کار است وقتی مدیریت از 
با سهامداران خود آنچه هست در میان  غنای فهم برخوردار است 
می گذارد و این سهام دار است که با فهم مورد پا به میدان می گذارد 
وقتی مجمع به پایان کارش رسید یکی از سهامداران حقیقی به کاتب 
این سطور گفت سود نربدم ویل با فهم به این سهم نشستم که آویزه 

گوشم است:
گر راست بگوئی تو در بند بمانی   

به زآنکه دروغت بد هد از بند رهائی   

شرکت تندر ماشین زرین به نمایندگی                    رییس هیأت مدیره آقای سعید امامی  
شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا به نمایندگی   نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای سهراب رسته  

شرکت سرمایه گذاری دنیای شگرف به نمایندگی     عضو غیرموظف هیأت مدیره آقای حسن عطری  
عضو غیرموظف هیأت مدیره شرکت سالمت جویان تهران به نمایندگی            آقای علی اصغرزاده صادق 
عضو غیرموظف هیأت مدیره شرکت دنیای فن آوران پویا به نمایندگی              آقای غالمرضا جوانی 

 مهدی
خلج را جوانی خوش  گزارش عملکرد ساالنه شرکت 

اخالق و مطلع از امور به سمع و نظر 62 درصد 
سهام دار حاضر در جلسه مجمع که به ریاست جناب 
مهندس سعید امامی و دو ناظر جنابان صمدیان و 
فتح الله پور با دبیری جناب مهندس سهراب رسته 
تشکیل شده بود رساند و بیان گشت که آنچه در دو 
سه سال اخیر شرکت متاثر و تاثیرپذیر از آن بوده سه 

عامل اصلی است.
 1- ریسک نوسانات نرخ بهره 

2- ریسک مربوط به تغییر مقررات و آیین نامه های 
دولتی و بین المللی

 3- ریسک نقدینگی.
خطر  معرض  در  نیز  پذیر  سرمایه  شرکت های 
به طبع سودآوری  ارز قرار دارند و  نوسانات نرخ 

شرکت آنها را با مخاطره مربوطه مواجه می نماید. 

پیام هیأت مدیره
هستند  مطلع  محترم  سهامداران  که  همانگونه 
بخش قابل توجهی از سرمایه ثبت شده در شرکت 
امالک  در  )سهامی عام(  ملت  سرمایه گذاری 
لذا  است،  گردیده  لحاظ  چاتانوگا  به  معروف 
ملک  متوجه  شرکت  سیاست گذاری  عمده ترین 

مذکور می باشد.
سایر  و  فوق  ملک  درخصوص  آتی  برنامه های 
به استحضار  ذیل  شرح  به  مدیره  هیأت  اهداف 

می رسد.
با توجه به شرایط رو به بهبود بازار مسکن، یکی از 
مناسبترین راهکارها، اقدام برای مشارکت در ساخت 
امالک معروف به چاتانوگا می باشد. در رابطه با 
زمین یاد شده پیشنهادات متفاوتی برای مشارکت در 

ساخت از طرف شرکتهای داخلی و خارجی در دوره 
به شرکت سرمایه گذاری ملت  مالی مورد گزارش 
)سهامی عام( ارایه گردیده، که تمامی موارد توسط 
هیأت مدیره مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است.

    لذا با توجه به عدم اطمینان از قطعیت مذاکرات 
افشاء  از  این گزارش  در  فوق،  مقابل  طرفهای 
خودداری گردیده  آمده  بعمل  مذاکرات  جزییات 
از  اطمینان سهامداران   محترم  به منظور  و صرفاً 
پیگیری مستمر هیأت مدیره نسبت به استفاده بهینه 
از پتانسیل موجود در شرکت، گزارش گیری مذکور 

بعمل آمده است.
هدف بعدی هیأت مدیره علی الرغم پیگیری های 
مشارکت  عملیات  یعنی   ،1 بند  موضوع  مستمر 
در ساخت، فروش زمین مذکور به قیمت مناسب 
می باشد. در صورت توفیق در فروش زمین مذکور و 
دریافت وجوه ناشی از واگذاری آن، سرمایه گذاری 
در ســـــهام های پربازده و برگشت به فعالیت اصلی 
شرکت سرمایه گذاری ملت)سهامی عام( در بازار 
بورس اوراق بهادار مدنظر هیأت مدیره می باشد. با 
توجه به افزایش قیمت زمین و مسکن، ارزش واقعی 
زمین چاتانوگا به میزان قابل توجهی افزایش یافته، 
بطوریکه مشتریان پیشنهاد خرید آنرا به شرکت داده 
اند. ولیکن به دلیل سوددهی بسیار قابل توجه در 
عملیات ساخت و ساز، هیأت مدیره همچنان پیشنهاد 

اول را با حساسیت بیشتری پیگیری می نمایند.
از دیگر اهداف هیأت مدیره، تالش جهت فروش 
کلیه شرکتهای زیان ده که مشمول ماده 141 بوده اند 

فعالیت  عدم  بدلیل  مذکور  شرکتهای  می باشد 
مناسب و عدم استفاده از ظرفیت کامل، تماما زیان 
ده بوده و نگهداری از آنها برای شرکت مادر مقرون 

به صرفه نمی باشد.
مجمع  توسط  مدیره ای که  هیأت  توسط  شرکت 
عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1391/1/15 
انتخاب شده است اداره می گردد با توجه به ترکیب 
و درصد مالکیت سهامداران عمده، اعضاء حقوقی 
منتخب مجمع مزبور، شامل 5 عضو هیأت مدیره 
تقی گنجی  آقای دکتر رسول  به  وابسته  شرکتهای 

می باشد.
لذا سیاست گذاری و راهبری شرکت توسط سهامدار 

عمده تعیین و اداره می گردد. 
  

پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود

با توجه به زیان تلفیقی که عمدتا مربوط به زیان 
ایران  شرکت ماشین االت صنعتی تراکتور سازی 
وجود  تقسیم  قابل  سود  می باشد  عام(  )سهامی 
سهامداران  حضور  از  تشکر  با  خاتمه  در  ندارد. 
درخواست  مجمع  از  مدیره  هیأت  محترم، 
می نمایدضمن ارایه رهنمودهای الزم و راه گشا، 
تصویب  را  به 1391/9/30  منتهی  مالی  صورتهای 
نموده و معامالت مشمول ماده 129 قانون تجارت را 
نیز تنفیذ و نسبت به سایر موارد دستور جلسه مجمع 

عمومی عادی ساالنه اتخاذ تصمیم نماید.

۲۱ اقتــصـاد و بیمه
1392 فروردین 



                                                                                                                                                

مجمع فوق العاده شرکت پارس آریان در مورخه 
91/12/22 با حضور 96/7 درصد سهام دار به ریاست 

جناب آقای دکتر قاسمی برگزار شد. 
با تصویب افزایش سرمایه شرکت پارس  مجمع 
آریان به میزان 50% سرمایه فعلی مصوب مجمع 

گرفت.
        به نام خالق زیبائی ها

وقت گل و روز شادمانی آمد   
         هنگام نشاط و کامرانی آمد

آن شد که به سرما نتوانی آمد    
         سرما شد و وقت مهربانی آمد

روح  و  و چه شادی بخش  نوروز  است  دلپذیر  چه 
بهاری سرسبز و  آمد،  بهاری دیگر  نوبهار!  افزاست 

دلکش، بهاری شاد و سرخوش!
بهار را سالم گوئیم و به مواهبش درود فرستیم.

نوروز به سرزمین عزیز ما گام می نهد و با تاجی از 
بوسه  پاک  خاک  این  تابناک  پیشانی  بر  شکوفه، 
می زند، شکوفه های بهاری همه این پهنه دیرپا را که 

میهن عزیز ما نام دارد، فراگرفته است.
اینک که آغاز بهار است و فصل شکوفه و روئیدن 
نیز که  ما  می پوشد،  نو  جامه  طبیعت  و گل،  سبزه 
باید برخیزیم و جامه کهنه  فرزندان طبیعت هستیم، 
را از تن بدر آریم و برتالش و کوشش خود بیفزائیم. 
همانگونه که طبیعت خفته در اثر آفتاب بهاری جان 
تازه ای می گیرد ما نیز می بایست با افتاب دانش و 

بینش، بهار تازه ای از زندگی خود پدید آوریم.
از چهره  آفرین، غبار  این روزهای خوش شادی  در 
دل می شوئیم و در هوای روح بخش بهاری، پیوند 
ارزش های  و  سازندگی  زندگی، کار،  با  را  خویش 
واالی ایرانی، استوارتر می سازیم و به سوی فردائی 
آرزومندیم که  و  داریم  برمی  پربارتر گام  و  روشن تر 
زندگانی همه ما چون گلهای بهاری پیوسته شاداب 
و با نیک بختی و نیک خواهی همراه باشد و میهن 

عزیزمان پیوسته سرافراز و شکوهمند باشد. 
فرهنگ  استوار  پایه های  فراموش کنیم که  نباید  ما 
تا  بر کران  بهاری  خورشید  هستیم.  جهان  تمدن  و 
کران سرزمین ما و بر مردمی که سنت های کهن را 
زنده می دارند و ملیت خود را هزاران سال در برابر 
نگاه  مصون  جهانی  رویدادهای  و  تند  گردبادهای 

داشته اند، می تابد. این خاک مهربان پر از نعمت ها 
و زیبایی هایی است که پروردگار بزرگ به ما ارزانی 
حد  تا  خدادادی  مواهب  این  از  باید  ما  و  فرموده 
توانائی بهره گیریم و ستایشگر خداوندی باشیم که 
آنها را به ما ارزانی داشته و در نهایت ایرانی آبادتر و 

سرافرازتر را به فرزندان و نوادگان خود بسپاریم.
را  ما  ایزدی  پرتو بخشش ها ولطف  در  اینکه  امید 
و  هنروری  و  پژوهی  دانش  نیروی  و  اندیشی  نیک 
بتوانیم  تا  نوافزون تر گردد  سال  در  و کوشش  کار 
و  خور  در  پاسخی  را  بعهده گرفته  مسئولیت های 

شایسته دهیم.
عیدتان مبارک و دلهاتان پر از شادی و سرور باد، پربار 

باشید و میوه آرزوهایتان را بچیند.
علی امین تفرشی مدیرعامل

پارس آریان در یک نگاه
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان نخستین سنگ بنای 
گروه مالی پاسارگاد با هدف بستر سازی و راهبری 
و  مالی  بزرگترین گروه های  از  یکی  تشکیل  فرآیند 
اقتصادی کشور و با آرمان گام نهادن در مسیر اعتالی 
همه جانبه ایران اسالمی، در تیرماه 1384 با سرمایه 

اولیه  1000 میلیارد ریال شکل گرفت.
این شرکت با برنامه ریزی و تشکیل گروه مالی پاسارگاد 
و همچنین سرمایه گذاری های مستقل خود در بازار 
حوزه های  دیگر  و  بازرگانی  فعالیت های  سرمایه، 
اعتماد  خور  در  پاسخی  سرمایه گذاری،  متنوع 
سهامداران  محترم گروه مالی پاسارگاد را در کارنامه 
از طی چندین  اکنون پس  و  ثبت کرده است  خود 
مرحله افزایش سرمایه، با سرمایه ای بالغ بر 8/280 
سرمایه  شرکت  بزرگترین  جایگاه  در  ریال  میلیارد 
گذاری متعلق به بخش خصوصی در ایران قرار دارد.

بندی  رتبه  در  آریان  پارس  سرمایه گذاری  شرکت 
سازمان  توسط  ساله  هر  که  شرکت ها  تخصصی 
مدیریت صنعتی انجام می شود در بین 400 شرکت 
برگزیده کشور در سه سال پیاپی )1388 الی 1390( 
رتبه نخست را در بین شرکت های سرمایه گذاری و 
واسطه گری مالی از آن خود کرد و در مقایسه کلی بین 
یکصد شرکت برتر ایران در سال 1388 رتبه شانزدهم، 
رتبه   1390 سال  در  و  دوازدهم  رتبه  سال 1398  در 

پانزدهم را به خود اختصاص داده است. همچنین 
در  شد  موفق  آریان  پارس  سرمایه گذاری  شرکت 
چهارمین جشنواره ملی بهره وری، مقام اول را از حیث 
شاخص های مالی، اقتصادی و بهره وری در گروه 
شرکت های سرمایه گذاری کسب نماید. درآمدهای 
شرکت طی نزدیک به 7 سال فعالیت همواره روند 
سال 1390 سود خالص  پایان  در  و  داشته  افزایشی 
شرکت، به میزان 2/481 میلیارد ریال بالغ گردیده که 
این رقم نسبت به سال قبل رشد چشمگیر 70 درصدی 

داشته است. 

چشم انداز شرکت
چشم انداز شرکت سرمایه گذاری پارس اریان عبارت 
است از : همکاری و مشارکت در ایجاد، توسعه و 
جایگاه  جهت کسب  پاسارگاد  مالی  راهبری گروه 
شایسته در بین 10 هلدینگ بزرگ و معتبر مالی در 

منطقه خاور میانه با فعالیت بین المللی.
ماموریتهای شرکت

ایجاد و تأسیس شرکتهای تعریف شده در گروه مالی 
پاسارگاد.

بازار سازی و پشتیبانی سهام شرکتهای عضو گروه به 
منظور ایجاد ارزش افزوده.

مالی  عضو گروه  شرکتهای  مالی  و کنترل  نظارت 
پاسارگاد، به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد 

و کسب بازده مورد انتظار در چارچوب اهداف گروه
حمایت از سهام شرکت های عضو گروه مالی پاسارگاد 

در بازار معامالت ثانویه.
تامین حداکثر بازده ممکن برای سهامداران شرکت 

تجزیه و تحلیل اقتصادی و بررسی نوسانات بازارهای 
مختلف مالی جهت بهره گیری در تصمیم گیری های 

مدیریتی.
شناسایی و استفاده از فرصتهای جدید در جهت ارتقاء 
و بهبود موقعیت گروه مالی پاسارگاد در داخل و خارج 

از کشور.
و  اخالقی  ارزشهای  منشور  به  نسبت  تعهد  ایجاد 

حرفهای گروه مالی پاسارگاد.
حفظ و ارتقاء سرمایه انسانی رقابتی در گروه مالی پاسارگاد
10-تاکید بر فرهنگ مشتری مداری و نهادینه کردن 

مفهوم مشتری ذات بانک است.

افزایش سرمایه پارس آریان مصوب مجمع گرفت
شرکت سرمایه گذاری پارس آ ریان در رتبه بندی تخصصی شرکت ها که هر ساله توسط سازمان مدیریت صنعتی انجام 
می شوددر بنی 400 شرکت برگزیده کشور، در سه ساله پیاپی، رتبه نخست را در بنی شرکت های سرمایه گذاری و واسطه 

گری مایل از آن خود کرد.
آنچه در پی می آید کوتاه سخن از مدیرعامل فرهیخته و فرهنگ شناس آن جناب امنی تفرشی می باشد که به سمع نظر 

خوانندگان فرهیخته مجله می رسد.

 خسرو
 امریحسینی

اقتــصـاد و بیمه۲۲
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 از تکانه های شدید ارزی تا پس لرزه های خودرویی

سال 91 با همه فراز و فرود آن گذشت؛ سایل که با زمزمه های 
با  نهایت  در  و  آغاز  یارانه ها  هدفمندی  دوم  فاز  اجرای 
تعینی  و  خودرویی  وقوسهای  ارزی، کش  شدید  تکانه های 

حداقل دستمزد کارگران به پایان رسید.

تقویم اقتصادی 91
خسرو

امریحسینی

توجه  مورد  همه  از  بیش  آنچه  شاید  سال  این  در 
اقتصادیون قرار گرفت، افزایش نرخ ارز و متعاقب آن 
پس لرزههای تورمی بود که به بدنه اقتصاد کشور وارد 
شد؛ تکانه هایی که به نوبه خود نقاط قوت و ضعف 
اقتصاد را آشکارتر ساخت تا در سال جدید با رفع 
نقاط ضعف، به تقویت نقاط مثبت پرداخته شود و 
در نهایت سال تحقق کامل شعار آن یعنی »حماسه 

سیاسی و اقتصادی« باشد.
در همین راستا به بررسی مهمترین تحوالت اقتصادی 
کشور در سال گذشته پرداخته ایم که شاید بتوان به 
نوعی آن  را »تقویم اقتصادی سال 91« دانست که 

بازخوانی آن قطعاً خالی از لطف نخواهد بود.
دوم  فاز  اجرای  زمزمه های  و  فروردین   **

هدفمندی
اجرای  زمزمه های  با  اقتصادی  از جنبه  سال 1391 
شد  آغاز  سال  این  در  یارانه ها  هدفمندی  دوم  فاز 
که متعاقب آن، علی الریجانی، رییس قوه مقننه با 
ارسال نامه ای خطاب به رهبر معظم انقالب، نسبت 

به اجرای این طرح با رویکرد دولت، هشدار داد.
حساب  از  مرکزی  بانک  شبانه  برداشت  ماجرای 
نیز   91 سال  ابتدای  در   ،90 سال  اسفند  در  بانکها 
به  و کار حتی  داشت  قرار  اخبار  در صدر  کماکان 
اعالم خبر استعفای بهمنی رییس کل بانک مرکزی 
کشید. موضوع هک اطــالعات 3 میــلیون کـــارت و 
حساب بانکی، بحث واریز مابه التفاوت یارانه مرحله 
مختلف  پیامکهای  ارسال  و  هدفمندی  دوم  و  اول 
از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها و مراجعه مردم 
به سایت برای اعالم انصراف یا عدم انصراف از 
دریافت این مابه التفاوت یا کل یارانه، توقف پیش 
فروش سکه و آغاز نوسانات بازار ارز و طال و جنجال 
بر سر انتصاب مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی از 

دیگر مباحث مهم اقتصادی این ماه به شمار میرود.
افزایش آرام و پر سر و صدای قیمت برخی مواد در 
بازار نظیر لبنیات و مواد شوینده، شک و تردیدها در 
مورد اشتغال 1.6 میلیون نفر در سال 90، حذف کدهای 
سوخت  نرخ  افزایش  و  تهران  استان  شهری  درون 
هواپیما از دیگر موضوعاتی بود که در فروردین سال 

90 خبرساز بودند.
** اردیبهشت؛ وعده واردات 24 میلیون دالری

زمزمههای انحالل بانک تات و تشکیل بانک آینده، 
تداوم افزایش نرخها در بازار طال و ارز، پیگیری و 
حمله گسترده  بانکی،  فساد  ماجرای  اخبار  انتشار 
سایبری به مجموعه های وزارت نفت و نیز اعالم 

غیرقانونی بودن چاپ چک پولهای 50 هزار تومانی 
در اردیبهشت امسال مورد توجه رسانه ها و مردم بود.
ادامه گمانه زنیها در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی 
یارانه ها، اظهارات جالب رحیمی، معاون اول رییس 
جمهور در مورد واردات 24 میلیون دالری و روایت 
اجرای  در  دولت  تخلف  مورد  از 17  توکلی  احمد 
هدفمندی یارانه ها از دیگر موضوعات مورد رصد 

رسانه ها به شمار میرود.
** خرداد؛ اختالس 3000 میلیارد تومان و فرار 

خاوری
مدیرعامل  خاوری،  فرار  چگونگی  مستندات  ارائه 
سابق بانک ملی، اعالم تخلفات مالی و پولشویی 
در بیمه ایران، حمله بدافزار »شعله« به زیرساختهای 
تعاونیهای  از  بازپسگیری زمین  فناوری 30 کشور و 
مسکن کمکار توسط وزیر راه نیز در خرداد امسال از 

اهم موضوعات اقتصادی مطرح شده بود.
رسمی  اعالم  نان،  یارانه  افزایش  دیگر،  سوی  از 
تخلف بانکها در فروش ارز دولتی در بازار، رایزنی 
بر سر دبیر کلی ایران در اوپک، ابهام در اجرای فاز 
دوم هدفمندی تا شهریور، افزایش درآمدهای نفتی 
و فروش نفت خام به چین در شرایط تحریم و نیز 
نیز  تومان  میلیارد  هزار  مرز 352  از  نقدینگی  عبور 
موضوعاتی اقتصادی بودند که در خردادماه سال 1391 

به آنها پرداخته شد.
** تیر؛ فشار تحریم و تهدید بستن تنگه هرمز

در این ماه از جمله موضوعات و اخبار مهم اقتصادی 
برای  پرسپولیس  باشگاه  آمادگی  اعالم  به  میتوان 
واگذاری، تداوم افزایش قیمت سکه تا مرز 800 هزار 
تومان، اعالم دالیل سقوط هواپیمای بوئینگ 727 
تنگه هرمز در  به بسته شدن  تهدید  ارومیه،  ـ  تهران 
صورت تداوم فشارها و تحریم و نیز ماجرای اجاره 

زمینهای کشاورزی به قطریها اشاره کرد.
ماجرای چندنرخی شدن قیمت مرغ و فروش آن با 
کارت ملی، لغو مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی 
و تالش برای رفع ایرادات آن، اعالم قیمتهای جدید 
لبنیات، اتمام ارزشگذاری دارایی های گروه امیرمنصور 
آریا، انحالل شرکت ملی صادرات گاز و جریانسازی 
بررسی  و  خارجی  و  داخلی  رسانه های  جالب 
موضوعات  دیگر  از  مرجع  ارز  دریافت  اولویتهای 

اقتصادی مهم کشور در این ماه به شمار میرود.
** مرداد و ماجرای اولویتهای ده گانه ارزی

جزییــات  اعالم  همچون  موضوعاتی  ماه  این  در 
مرجع،  ارز  دریافت  10گانه  بندیهای  اولویت 

رکوردشکنیهای جدید قیمت سکه و دالر، ماجرای 
زلزله غم انگیز استان آذربایجان شرقی و آماده شدن 
تهران برای میزبانی اجالس عدم تعهد در صدر اخبار 

قرار داشت.
آزادسازی واردات گوشت قرمز، طرح جدی موضوع 
ارشد کشور،  مسئوالن  سوی  از  مقاومتی  اقتصاد 
نوسانات رو به باالی قیمت مرغ تا مرز 5500 تومان و 
آغاز ذخیره سازی 24 کاالی اساسی توسط دولت نیز 

در این ماه خبرساز بودند.
از دیگر موضوعات مهم اقتصادی در این ماه میتوان 
به توقف واردات بنزین سوپر، خروج بانک ملت از 
بورس  اندازی  راه  طرح  اروپا،  اتحادیه  تحریمهای 
ارز، آغاز واگذاری 2 میلیون سکه پیش فروش، کلید 
مرکزی،  بانک  از  تفحص  و  تحقیق  طرح  خوردن 
مالکیت تأمین اجتماعی بر هتلهای هما و نیز پیگیری 
طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی توسط مجلس 

اشاره کرد.
صعود  و  بانکی  معوقات  افزایش  شهریور؛   **

نقدینگی
در  مالی  فسـاد  نظیر  مباحثی  بود که  ماه  این  در 
مرکزی  بانک  رنگارنگ  وعده های  پتروشیمی ها، 
برای کنترل بازار ارز و طال، منتفی شدن راه اندازی 
قیمت  افزایش  و  بازار  بی ثباتی  تداوم  ارز،  بورس 
اقتصادی  مبادالت  از  انواع خودرو و حذف دالر 
ایران با چند کشور در رسانه ها و فضای اقتصادی 

کشور مطرح شد.
افزایش مطالبات معوق بانکی به 60 هزار میلیارد و 
برای  نقدینگی به 387 هزار میلیارد تومان، تالش 
زمزمه  ارز،  عرضه  جهت  صادرکنندگان  نظر  جلب 
و  ژاپن  معافیت  ارزی،  مبادالت  مرکز  راهاندازی 
برخی کشورهای اروپایی از تحریمهای نفتی ایران، 
گمانه زنی در مورد تغییر نرخ ارز مرجع، ابالغ احکام 
متهمان فساد بانکی و در آخر مانور رسانه های داخلی 
و خارجی در مورد چشم انداز و دستاوردهای اجالس 
عدم تعهد از دیگر مباحث اقتصادی مهم و اثرگذار در 

این ماه به شمار میرود.
** مهر؛ آغاز به کار مرکز مبادالت ارزی

آغاز به کار آزمایشی مرکز مبادالت ارزی در این ماه 
از جمله مهمترین اخبار و موضوعات اقتصادی به 
شمار میرود. بازداشت چند متهم به اخالل در بازار 
لوازم خانگی،  بازار  در  دور جدید گرانفروشی  ارز، 
سکوت سازمانهای حمایتی و نظارتی در برابر گرانی 
انواع خودرو، رکوردشکنی سکه با 1.4 میلیون تومان 
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و دالر 3600 تومانی از دیگر موضوعات و محورهای 
مهم اقتصادی در این ماه است.

رفتن  جمعیت،  افزایش  مشوقهای  تعیین  و  تدوین 
پوستین دوز از شرکت ملی مس، واکنشهای مختلف 
مسئوالن، مجلس، مردم و کارشناسان نسبت به افزایش 
سرسام آور نرخ ارز، اما و اگرهای اجرای فاز دوم 
هدفمندی و طرح دو فوریتی توقف واردات کاالهای 
غیرضرور را نیز میتوان به سر خط اخبار مهم اقتصادی 

این ماه افزود.
از 46  پس  بورس  رکوردشکنی  شاهد  ماه  این  در 
سال با پریدن شاخص به قله 27 هزار واحد، انتشار 
انواع و اقسام اوراق مشارکت برای جذب نقدینگی، 
غربالگری اولویتهای 9گانه کاالیی برای دریافت ارز 
مرجع و مبادلهای و تعیین قیمت 111 دالری برای هر 

بشکه نفت ایران نیز بودیم.
و  تحقیق  برای  امضاء  آوری  جمع  دیگر،  سوی  از 
و خودروسازها،  مرکزی  بانک  عملکرد  از  تفحص 
اعالم 16 میلیارد دالر کسری بودجه و برداشت 4 هزار 
میلیاردی برای پرداخت یارانه و در آخر، آغاز روابط 
تجاری ایران و مصر را نیز میتوان در پرونده اقتصادی 

مهرماه مشاهده کرد.
** آبان؛ ممنوعیت جنجال آفرین واردات 50 قلم 

کاال
آن  این ماه شاهد  اقتصادی که در  موضوعات مهم 
بودیم، شامل تدوین فهرست برای ممنوعیت واردات 
بیش از 50 قلم کاال، توافق 6 ماده ای با صادرکنندگان 
افزایش  و  مبادالت  مرکز  به  ارز  عرضه  برای 

افسارگسیخته قیمت انواع خودرو در بازار بود.
از سوی دیگر اولویتبندی خودروها برای ثبت سفارش 
و واردات، واکنشهای جالب شورای رقابت در کورس 
افزایش قیمتها، هشدار در مورد قطع صادرات نفت در 
صورت تداوم فشارهای غرب، افزایش سطح تولید 
نفت خام کشور به باالی 3 میلیون بشکه در روز و 
تصویب افزایش نرخ سوخت هواپیما از آذرماه نیز 

مورد توجه رسانه ها و مردم در این ماه قرار گرفت.
موضوعاتی همچون گمانه زنی و رایزنی برای انتخاب 
دبیرکل اوپک در آذر، اعالم قیمت برخی اقالم لبنیات 
تا 15 فروردین و درنهایت تعیین قیمت خرید شیرخام 

نیز در این ماه رخ داد.
بر  نیکزاد  سرپرستی  و  پور  تقی  عزل  آذر؛   **

مخابرات
در این ماه بود که شاهد سرپرستی نیکزاد بر وزارت 
ارتباطات در پی عزل تقی پور توسط رییس جمهور، 
حذف 2 وزیر از هیأت امنای صندوق توسعه ارزی، 

باختن  و جان  در طبس  زغال سنگ  معدن  ریزش 
تعدادی از معدنکاران و ابالغ ضوابط جدید گشایش 
LC ارزی پس از مسدود شدن آن در پی افشای فساد 

3 هزار میلیاردی بودیم.
بحثهای  ترکمنستان،  و  ایران  جدید گازی  توافقات 
جنجالی دولت و مجلس بر سر احتمال ادغام وزارت 
ادغام،  ممنوعیت  تصویب  درنهایت  و  ارتباطات 
انحالل و هرگونه انفصال یا سرپرستی یک وزیر بر 
وزارتخانه دیگر بدون تصویب مجلس و تالش برای 
تثبیت قیمت مرغ و تخم مرغ از دیگر موضوعات مهم 

اقتصادی بود که مورد توجه همگان قرار داشت.
شبانه  برداشت  موضوع  به  محاسبات  دیوان  ورود 
آمدهای  و  رفت  بانکها،  حساب  از  مرکزی  بانک 
و  مرکزی  بانک  و کشمکش  دیوان  این  به  بهمنی 
وزارت بهداشت بر سر ارز دارو نیز در این ماه خبرساز 

شد.
** دی؛ دعوای نفتیها و شرکتهای هواپیمایی بر 

سر تسویه قیمت سوخت 
در این ماه بود که شاهد فوت سلطان شکر بودیم؛ 

بدون آنکه کار به مرحله دادگاه و حکم برسد.
برگزاری جلسات مشترک دولت و مجلس در مورد 
موضوعات اقتصادی و هدفمندی یارانه ها، منتفی 
شدن محاسبه قیمت طال و سکه به نرخ مبادله ای، 
طرح برابری دیه زن و مرد. اثبات 30 هزار میلیارد ریال 
تخلف ارزی بانکها و داستان استخدامهای جدید 

دولت نیز سر خط اخبار مهم اقتصادی این ماه بود.
از سوی دیگر آغاز طرحی موسوم به »شبنم« برای 
مبارزه با قاچاق کاال، اعالم بدهی 35 هزار میلیاردی 
تنها 500 دانه درشت به سیستم بانکی، تجارت 72 
ماجرای  و  تحریم  شرایط  در  دالری کشور  میلیارد 
ارتباطات و مرکز ملی  چالش کش و قوس وزارت 
فضای مجازی بر سر پژوهشگاه LCT نیز در این ماه 

دیده شد.
از دیگر موضوعات مهم اقتصادی این ماه میتوان به 
مهلت خواهی و مهلت دهی شرکتهای هواپیمایی و 
شرکت نفت بر سر تسویه بدهی بنزین هواپیما، افتتاح 
بزرگترین خط لوله اتیلن کشور با حضور رییس جمهور 
و درنهایت ثبت رکورد پرش شاخص بورس به 36 

هزار واحد اشاره کرد.
** بهمن و استیضاح پرحاشیه وزیر کار

یکی از مهمترین اتفاقات مهم و در عین حال تلخی که 
در این ماه به وقوع پیوست، برخورد رییس قوه قضائیه 
مجریه و رییس قوه مقننه در مجلس بر سر موضوع 
استیضاح مرتضوی بود که بازتاب خبری گسترده ای 

در رسانه های داخلی و خارجی داشت.
از دیگر موضوعات مهم این ماه میتوان به تصویب 
پرداخت کمک عیدانه و نقدی به میزان 85 و 100 
هزار تومان در اسفندماه به ازای هر نفر، طرح موضوع 
دور جدید پیش فروش سکه در اسفندماه، ماجرای 
از  وی  انفصال  اعالم حکم  و  بهمنی  بازنشستگی 
خدمت توسط دیوان محاسبات به دنبال عدم اقناع 
در موضوع برداشت بانک مرکزی از حساب بانکها، 
و  تومان  میلیون   50 به  مسکن  ساخت  وام  افزایش 

حذف ارز مرجع برای واردات برنج اشاره کرد.
به دلیل  ممنوعیت و رفع ممنوعیت صادرات پسته 
مرکزی  بانک  طرح  داخل،  قیمت  شدید  افزایش 
برای تشدید مبارزه با خرید و فروش غیرضرور ارز، 
برکناری مدیرعامل شستا، غرق شدن جکت فاز 13 
پارس جنوبی، آغاز رایزنیها و گمانه زنیها بر سر دستمزد 
کارگران در سال آینده و طرح موضوع قیمت گذاری 

خودرو با ارز مبادل های نیز در این ماه مطرح شد.
از سوی دیگر، تداوم التهاب بازار خودرو و افزایش 
فـهرست کــــــاالهــای  از  طــال  خروج  قیمــتها، 
دریافت کننده ارز مبادلهای، اعالم قیمتهای جدید 
قوس  و  خریداران، کش  تمام  تعجب  و  خودروها 
نمایندگان و بانک مرکزی بر سر موضوع تحقیق و 
و  مرغ  ممنوعیت صادرات  بانک،  این  از  تفحص 
چراغ سبز برداشت و تبدیل ریالی 2 میلیارد دالر از 
صندوق توسعه برای کمک عیدانه به مردم نیز در این 

ماه مورد توجه مردم و رسانه ها قرار گرفت.
** اسفند؛ پیش فروش پر اما و اگر سکه

در این ماه بود که اخبار و گمانه زنیهای مختلف در 
مورد پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی به اوج 
اعالم گردید که  آن  درنهایت ضوابط  و  رسید  خود 

چندان مورد استقبال قرار نگرفت.
تعیین و اعالم نرخ دیه در سال 92 به ازای هر فرد 
میلیون  ماه حرام 152  و  ماه عادی 114  در  مسلمان 
مبادالت،  مرکز  به  ارزی  درآمدهای  تزریق  تومان، 
بازداشت سلطان پتروشیمی، آغاز پیش فروش انواع 
و اقسام بلیت اتوبوس و قطار و ارایه الیحه بودجه 
92 با 84 روز تأخیر به مجلس نیز در این ماه پایانی 
سال صورت گرفت.  از جمله آخرین و مهمترین وقایع 
به  میتوان   ،91 سال  پایانی  ماه  در  اقتصادی کشور، 
ورود نامی به وزارت ارتباطات با کسب رأی اعتماد 
مرکز  به  توسعه  صندوق  ارزهای  تزریق  مجلس،  از 
مبادالت، کش وقوسهای خودرویی و در نهایت در 
آخرین ایستگاه می توان برای تعیین حداقل دستمزد 

کارگران برای سال 92 اشاره کرد.
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خالصه تصمیمات مجمع به شرح ذیل میباشد:
تصمیمات مجمع عمومی عادی دوره 3 ماهه منتهی به 91/09/30:

1( صورتهای مایل دوره 3 ماهه منتهی به 91/09/30 شرکت مورد تصویب قرار 
گرفت.

2( سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و بازرس 
علیالبدل شرکت برای سال مایل 92 انتخاب گردید.

3( روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثریاالنتشار جهت درج آگهی های 
شرکت در سال مایل 92 انتخاب گردید.

4( حق حضور اعضای غری موظف هیأتمدیره ماهیانه مبلغ 000ر000ر5 ریال 
)ناخالص( تصویب گردید.

5( سود نقدی هر سهم به مبلغ 2 ریال تقسیم گردید.
6 (  هیچگونه مبلغی نیز به عنوان پاداش اعضای هیأت مدیره تقسیم نگردید.

پیام هیأت مدیره
حمد و سپاس خداوند متعال را که این توفیق را نصیب ما فرمود تا در سال 1391 
با مجمعی دیگر در خدمت سهامداران گرامی شرکت سرمایه گذاری صنعت و 
معدن باشیم. هیأت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت، اعتماد شما سهامداران را 

سپاس گفته و بدینوسیله قدردانی خود را ابراز می دارد.
هیأت مدیره مدیریت شرکت بمنظور حفظ و حراست امانت واگذار شده، وظیفه 
خود می داند که از انجام هیچ کوشش و تالشی در این راه دریغ نورزد. در 
راستای تحقق این هدف و تداوم پویایی و موفقیت شرکت، هیأت مدیره با 
اعتقادی راسخ و در جهت اصالحات اساسی و بهینه سازی سرمایه گذاریها با 
توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و استفاده بهینه از موقعیت های بازار 
سرمایه، اقدامات اساسی الزم را بعمل آورده و برنامه ریزی های خود را براساس 

رضایتمندی، حفظ و ارتقای منافع و ثروت سهامداران بنا نهاده است.
براساس مصوبه مجمع فوق العاده شرکت در مورخه 91/08/10، سال مایل شرکت 
از پایان شهریور ماه به پایان آذرماه تغیری نمود. از ایرنو گزارش حاضر برای دوره 
سه ماهه تهیه گردیده لذا ارقام مربوط به عملکرد شرکت، درآمدها، هزینه ها، 
سودآوری و سایر شاخص های عملکردی دیگر به صورت سه ماهه بوده و 
قابلیت مقایسه ای نخواهد داشت. لیکن عملکرد شرکت طی ماه های گذشته و 
نتایج آن، نوید بخش سال مایل آتی بسیار پربار برای شرکت می باشد. توضیح 
آنکه برای سال مایل آتی منتهی به 1391/09/30 تاکنون مبلغ 200 میلیارد ریال سود 
تحقق یافته است. این در حالیست که سود حاصل از شرکتهای سرمایه پذیر عمدتا 
در ماههای خرداد و تری )سه ماهه دوم سال مایل( محقق می گردند. ضمنا بابت 
کاهش ارزش پرتفوی نیز در سالهای گذشته ذخایر کافی در حسابها منظور شده 
و انتظار می رود با توجه به بهبود وضعیت پرتفوی، سوداوری شرکت از محل 
آزاد سازی ذخایر نیز در پایان دوره مایل آتی با افزایش قابل مالحظه ای مواجه 
گردیده در مجموع با یاری خداوند متعال یک رکورد تاریخی در سودآوری 

شرکت دست یابیم.
در دوره مایل سه ماهه منتهی به 1391/09/30 شاخص کل بورس اوراق بهادار 

از 26875 واحد در ابتدای مهرماه به 35760 واحد در پایان اذرماه سال 1391 
افزایش یافت که حدود 33 درصد افزایش  داشته است. ارزش کل شرکتهای 
به  افزایش  درصد  با 33  ماهه  سه  دوره  این  در  نیز  بورس  در  شده  پذیرفته 

1/629/077 میلیارد ریال رسید.
در طول سال گذشته وضع تحریم های اقتصادی غرب علیه جمهوری اسالمی 
ایران و همچننی نوسانات ارزی تأثری بسزایی در صنایع و شرکتهای بورس بر جای 
گذاشت. متأسفانه دو صنعت خودرو و سیمان که سهم عمده ای در پرتفوی 
سرمایه گذاری این شرکت دارند به شدت از این دو عامل متاثر شدند و تاثریات 
منفی آنها بر پرتفوی بورسی شرکت قابل مشاهده است که البته امید می رود با 
حمایت های صورت گرفته وضعیت این دو صنعت به روال سابق بازگردد و زیان 

متحمل بر شرکت مرتفع گردد.
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن همانند سایر شرکتها و از جمله شرکتهای 
سرمایه گذاری، با ریسکهای مختلفی از جمله ریسک نرخ بهره، نوسانات نرخ 
ارز، تورم و سایر عوامل سیاسی تأثری گذار بر بازار سرمایه و ریسک نقدینگی 

مواجه می باشد.
هیأت مدیره شرکت معتقد است موفقیت شرکت در سایه حمایت بی دریغ و با 
پشتوانه سهامداران محرتم حاصل شده است. تعامل مطلوب و استفاده از نظرات 
و بیان انتقادات سازنده شما سهامداران محرتم مطمئنا چراغ راه اهداف ما در 
آینده نیز خواهد بود. در این راستا، بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شما 
عزیزان را ارج نهاده و آن را بسرتی مناسب جهت بهبود فرایندهای تصمیم گریی 

و برنامه ریزی خود می دانیم.
در پایان الزم می دانیم از تمامی سهامداران محرتم که در این مجمع حضور به 
هم رسانده اند صمیمانه تشکر و قدردانی نماییم. مدیریت شرکت بر طبق رسالت 
و وظایف خود در هر زمان افتخار، پذیرا و پاسخگوی سهامداران محرتم بوده 
و مقدم شما عزیزان را که بدون شک موجب خری و برکت و دلگرمی می باشد، 

گرامی می دارد.

تاریخچه
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن )سهامی عام( در تاریخ 1362/7/2 تحت 
نام شرکت المپ الربز سهامی خاص و به شماره ثبت 49352 در اداره ثبت 
شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و در تاریخ 1375/3/12 نام شرکت 
به شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن )سهامی عام( تغیری یافت. تقاضای 
پذیرش شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ 1376/12/25 
مورد تائید هیأت پذیرش قرار گرفت و در تاریخ 1377/6/31 اولنی معامله بر روی 

سهام شرکت انجام گردید.

سرمایه شرکت
سرمایه شرکت مبلغ 1/500 میلیارد ریال شامل 1/500/000/000 سهم، به ارزش اسمی 

هر سهم 1000 ریال در پایان سال مایل منتهی به 1391/9/30 می باشد.

شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن
 با برنامه ای روشن به مجمع نشست

دکتر حسین زارعی از تبار جوانانی که می تواند

اعضاء هیأت مدیره                                                        نماینده                                                                   سمت

ایوب قنربی                                                سرمایه گذاری آتیه دماوند                                  رییس هیأت مدیره
خسرو فرحی                                               سرمایه گذاری ایران و فرانسه                               نایب رییس هیأت مدیره

محسن ابراهیمی جمارانی                               بانک صنعت و معدن                                       عضو هیأت مدیره
رضا نجات بخش اصفهانی                             صندوق بازنشستگی کارکنان نفت                         عضو هیأت مدیره

دکرت حسنی زارعی                                         لیزینگ صنعت و معدن                                     مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

صدیقه
سر خوشلر

اقتــصـاد و بیمه۲۶
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آنهم  می شناسد  را  برندی  غذائی  مواد  بازار 
از  یادگار  این  او،  صنعتی بهشهر و هم خانواده 
مردی است که در سرای حافظیه بازار تهران در 
بزرگی می داشت  اندیشه  حجره محقر کوچک 
امروز کشور  سازی  چاره  برای  پیش  قرن  نیم  و 
75 میلیونی می بود. آن روزها ایران در آمار 17 
میلیون جمعیت می داشت و حاصل برداشت از 
اقتصاد شبانی در مرز خودکفائی می بود با امدن 
بهداشت و انقالب سالمت بعد از جنگ جهانی 
دوم در اندک زمانی جمعیت 17 میلیونی به 75 
میلیون تبدیل شد و آنانکه چشم دل می داشتند 
نهال بارور صنعتی را کشتند که نام نیکو ماندگار شد 
و صنعتی بهشهر از آن جمله است مجمع سالنه 
شرکت با سود 1800 ریال و تقدیر و تشکر مجمع 
نشینان از عملکرد نیکو هیأت مدیره به کار خود 

پایان داد.
آنچه بر اهل خرب ماند لطف جناب شهرضائی که 
حرمت قلم را می داند و نگاه مثبت آن حاصل 

برون رفت خستگی از تن جان شد انشاءالله. 

پیام هیأت مدیره 
در سایل که گذشت، شرکت صنعتی بهشهر )سهامی 
درخصوص  دیگر  صنایع  برخی  همچون  نیز  عام( 

واردات مواد اولیه خود با مشکالتی روبرو گردید.
این شرکت با توجه به تولید کاالی اسرتاتژیک در ایران 
همواره از حمایت سیستم بانکی و سازمانهای دولتی 
برخوردار بوده و توانسته بخشی از مشکالت خود را از 

طریق بانکهای مختلف حل و فصل نماید.
با توجه به اینکه عمده مواد اولیه مصرفی شرکت از 
قبیل روغن خام و ورق حلب و قطعات یدکی از منابع 
خارجی تأمنی می گردند. بنابراین ریسک عمده شرکت 

تأمنی به موقع آنها می باشد.
در سال جاری به دلیل مشکالت موجود در سیستم 
بانکی در برخی دوره ها موجودی مواد اولیه شرکت 
به شدت کاهش یافت. برای مثال در خرداد ماه 1391 
شرکت با موجودی 5 روز مواد اولیه مشغول فعالیت بود 
در حالیکه موجودی شرکت در حالت عادی باید بنی 
دو تا سه ماه باشد این امر باعث شد در برخی مقاطع 

بخشی از بازار فروش از دست برود.
با سخت تر شدن شرایط انتقال وجه به فروشندگان، 

در  خود  حداقل  به  جاری  سال  در  شرکت  واردات 
سنوات اخری رسید و شرکت بخش عمده ای از نیاز 
خود را از وارد کنندگان روغن خام و شرکت بازرگانی 

دولتی تأمنی نمود.
با توجه به شرایط سخت تخصیص و انتقال ارز، ادامه 
روند منتج به محدود شدن تأمنی مواد اولیه به شرکت 
بازرگانی دولتی و احتمااًل کاهش حجم تولید می باشد.
از  بخشی  شدن  خارج  و  ارز  نرخ  افزایش  دنبال  به 
ارز مرجع،  از تخصیص  نیاز شرکت  اولیه مورد  مواد 
)مواد بسته بندی و مواد شیمیایی( قیمت تمام شده 
کاالهای تولیدی افزایش قابل توجهی یافت که شرکت 
با هماهنگی وزارت بازرگانی، اقدام به افزایش قیمت 
نهاده های  قیمت  افزایش  و  نمود  خود  محصوالت 

تولید را جربان نمود.
شرکت صنعتی بهشهر به طور متوسط حدود 32% بازار 
کشور را در اختیار داشته و در این زمینه رتبه نخست را 

در بنی 28 شرکت تولید کننده دار است.
اسرتاتژی شرکت کسب جایگاه نخست روغن مایع و 
جامد )خانوار( و همچننی صنف و صنعت و رسیدن 
به حداکثر سود از طریق کاهش هزینه ها و همچننی 
تولید محصوالت جدید که نیازمند دانش فنی باال است 
می باشد. برنامه های شرکت در سال مایل آتی ادامه 
اجرای پروژه های روغن های تخصصی که تولید آنها 
نیازمند دانش فنی باالست، می باشد. این تولیدات 
به دلیل تخصصی بودن آنها از سودآوری قابل توجهی 

برخوردار خواهد بود.
نتایج عملیات شرکت در سال مایل گذشته نشان از فائق 
آمدن مدیریت و کارکنان شرکت بر مشکالت بوجود 
آمده دارد و امید است در سال آینده با تالش مدیریت و 
کارکنان زحمتکش شرکت، نتایج پیش بینی شده محقق 

گردد.
تاریخچه  

تاریخ تأسیس: شرکت صنعتی بهشهر )سهامی عام( 
در تاریخ 1330/1/19 تحت نام شرکت پنبه پاک کنی 
بهشهر به شماره 3479 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت 
صنعتی تهران به ثبت  رسیده است و طبق تصمیم مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1373/11/18 نوع شرکت به 

سهامی عام تبدیل گردیده است.
موضوع فعالیت اصلی شرکت : باستناد ماده 2 اساسنامه 
از کارخانجات  برداری  بهره  و  تأسیس  از  عبارتست 

سایر  و  روغن  تصفیه  روغن کشی،  پاک کنی،  پنبه 
کارخانجات و تولید انواع محصوالت از قبیل روغن، 

پنبه، لینرت، کنجاله.
موضوع فرعی : تولید و خرید و فروش  محصوالت 
غذایی از قبیل انواع سس- قند- شکر- غالت- 
برنج- چای- ماکارونی- انواع رشته های خوراکی- 
آجیل- میوه خشک- آب میوه- انواع رب – انواع 
کمپوت و کنسرو- آب معدنی- و بسته بندی و توزیع 
آنها در بازارهای داخلی و خارجی و خرید و واردات 
ماشنی آالت، قطعات و لوازم، مواد اولیه و سایر مواد 
کمکی و به طور کلی هر نوع مایحتاج مورد نیاز برای 
امور تولیدی و یا برای فروش آنها. صادرات محصوالت 
شرکت و همچننی انجام هر نوع معامالت بازرگانی و 
صنعتی به طور اعم، انجام سرمایه گذاری و خرید سهام 

شرکتهای تولیدی و تجارتی.
سرمایه 

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 6/5 میلیون ریال 
)شامل تعداد 260 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 25/000 
میلیارد  مبلغ 330  به  بوده که طی چند مرحله  ریال( 
ریال)شامل 330 میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم 
1000 ریال( در پایان فروردین ماه سال 1388 افزایش 

یافته است.
پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود

هیأت مدیره ضمن تشکر و قدردانی از حضور صاحبان 
سهام در این مجمع و قدردانی از رهنمودهای معمول 

مراتب ذیل را پیشنهاد می نماید:
تصویب صورتهای مایل

تصویب معامالت موضوع ماده 129 قانون تجارت
مبلغ 594/000 میلیون ریال سود خالص )برای هر سهم 

1/800 ریال ( تقسیم گردد.
تصویب پاداش هیأت مدیره

برنامه های آینده شرکت
گسرتش بازارهای فروش محصوالت از طریق توسعه 
و  شهرها  در  محصوالت  پخش  و  توزیع  سیستم 

روستاهای کوچک بوسیله شبکه نمایندگی.
از  ارائه محصوالت جدید در روغنهای خانوار مایع 

طریق فرمولهای جدید و دانش فنی روز دنیا
شرکت در نظر دارد در سال آینده افزایش سرمایه ای 
به میزان 247 میلیارد ریال انجام دهد که از محل سود 

انباشته صورت خواهد گرفت.

صنعتی بهشهر برندی

 در صنعت غذایی

اعضاء هیأت مدیره                                                        نماینده                                                                   سمت

آقای مامون فالح سعید الداود                         شرکت صافوال بهشهر)سهامی خاص(                                                رییس هیأت مدیره
آقای محمد عباسعلی پور کبریه                          شرکت روغن نباتی بهشهر منطقه ازاد اروند)سهامی خاص(           نایب رییس هیأت مدیره

آقای محبوب احمد                                            شرکت حمل و نقل و پشتیبانی پرتو گسرت بهشهر )سهامی خاص(    عضو هیأت مدیره
آقای سیامک ربیعی                                          شرکت مارگارین )سهامی عام(                                                           عضو هیأت مدیره
آقای علریضا شریفی                                          شرکت شکر صافوال بهشهر)سهامی خاص(                                       عضو هیأت مدیره

صدیقه
سر خوشلر

۲7 اقتــصـاد و بیمه
1392 فروردین 



افزایش دویست درصدی 
سرمایه گلتاش،

مصوب مجمع گرفت

گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی هیأت مدیره درخصوص 
افزایش سرمایه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت گلتاش )سهامی عام(
در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347

گزارش توجیهی مورخ 1391/9/28 هیأت مدیره شرکت گلتاش )سهامی عام( 
درخصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 45/000 میلیون ریال به 90/000 میلیون 
ریال که پیوست می باشد، مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت 

گزارش مذکور با هیأت مدیره شرکت است.
بدلیل اینکه افزایش سرمایه پیشنهادی از محل اندوخته توسعه و تکمیل می باشد 
که پروژه های مرتبط با آن قباًل انجام و تأییدیه های الزم در این خصوص 
از مراجع ذیصالح اخذ شده است. لذا براساس بند 22 دستورالعمل تهیه و 
ارایه گزارش بازرس قانونی در مورد رسیدگی به گزارش توجیهی هیأت مدیره 
درخصوص افزایش سرمایه، ضرورتی به ارایه اطالعات مالی آتی در گزارش 

مزبور نبوده است.
گزارشات مالی شش ماهه )حسابرسی شده( و نه ماهه )حسابرسی نشده( 
شرکت برای سال مالی منتهی به 1391/9/30، از طریق سایت رسمی سازمان 

بورس و اوراق بهادار به اطالع عموم رسیده است/
براساس رسیدگی های انجام شده، به نظر این مؤسسه، گزارش هیأت مدیره در 

توجیه افزایش سرمایه پیشنهادی به گونه ای مناسب تهیه شده است.
به شرح مندرج در گزارش توجیهی مزبور، افزایش سرمایه پیشنهادی به منظور 
اصالح ساختار مالی شرکت و همچنین با هدف افزایش تدریجی سرمایه شرکت 

جهت تداوم حضور در بازار دوم طبق ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار 
می باشد. شایان ذکر است سرمایه پیشنهادی تأثیر با اهمیتی بر روند سودآوری 

آتی شرکت نخواهد داشت.

تاریخچه فعالیت
شرکت در تاریخ 10 مرداد ماه 1361 بنام شرکت آرایشی و بهداشتی گلتاش به 
صورت شرکت با مسئولیت محدود تأسیس و طی شماره 3601 مورخ 10 مرداد 
ماه 1361 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی استان اصفهان به ثبت رسیده 
است. شرکت براساس مصوبه مجامع عمومی فوق العاده مورخ 1361/07/24 
و 1378/10/20 ابتدا به سهامی خاص و سپس به سهامی عام تبدیل گردید و 
براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1378/10/20 نام شرکت به 
شرکت گلتاش تغییر یافته است. در حال حاضر شرکت گلتاش )سهامی عام( جزء 
واحدهای تجاری فرعی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر 
)سهامی خاص( می باشد. شرکت در تاریخ 1380/04/02 در بورس اوراق بهادار 
تهران )در گروه  ساخت مواد شیمیایی، صابون، پاک کننده و  فرآورده های  تمیز 
کننده، عطر و فرآورده های بهداشتی( پذیرفته و نام آن در تابلوی بورس درج 
شده است. مرکز اصلی شرکت طبق مفاد ماده 4 اساسنامه واقع در اصفهان – 

شهرک صنعتی مبارکه – خیابان هفتم می باشد.

سرمایه شرکت
آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ 45 میلیارد ریال منقسم به 45 میلیون سهم 

یک هزار ریالی می باشد که در تاریخ 1382/04/08 به ثبت رسیده است.  

آن روز که مأمورین اصل چهار رییس جمهور ترومنی برای آموزش 
ساخنت تاپاله های گاو با فیلم و عکس به دیار ما آمده بودند من 
غم نشناخنت مالصدرا و شیخ بهائی را می داشتم و امروز که بازار 
تزار را به سهم تولید خود کشیده ایم اشک شوق بر صورت جاری 
است. در سال 61 بود که بنای گلتاش در اصفهان گذارده شد آن روز 
بنای گلتاش خشت اول بود که امروز سر به اسمان می کشد و افزایش 

سرمایه جهت تولید بیشرت.
به ریاست جناب  العاده گلتاش در حضور 94 درصد  مجمع فوق 
مهندس جمشید فروزش و دو ناظر جنابان باالزاده و زمانی فر با 
دبریی جناب همدانی برگزار و مجمع با تصویب افزایش دویست 

درصدی گلتاش بکار خود پایان داد.

جمشید فروزش                                                       شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر)سهامی عام(           رییس هیأت مدیره
علی صفوی نژاد                                                     شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران)سهامی عام(                 نایب رییس  هیأت مدیره

حبیب همدانی رجا                                                  شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر)سهامی خاص(      مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
سروش نامدارپور                                                     شرکت توسعه صنایع بهشهر)سهامی عام(                                         عضو هیأت مدیره   

رضا عظیمی شهرابی                                              شرکت به پخش)سهامی عام(                                                          عضو هیأت مدیره

اعضاء هیأت مدیره                                                        نماینده                                                                   سمت
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شرکت آذریت )سهامی عام(
در اجرای مفاد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه 1347 
و ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع 
عمومی شرکت برای دوره مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1391 بر پایه سوابق، 

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

وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می آورد. 
اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت 
می باشد. با تأکید بر ارایه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ 
منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارایه گردیده 
است. این اطالعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آن ها در 
آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود. به نحو درست و 
کافی در این گزارش ارایه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب 
گمراهی استفاده کنندگان می شود از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ 11 

فروردین ماه 1392 به تائید هیأت مدیره رسیده است.

پیام هیأت مدیره
شرکت آذریت علی رغم شرایط خاص سال 91 درخصوص اعمال محدودیت های 
ورود آزبست و همچنین توسعه بازار محصوالت جایگزین در بخشهای ورق و 
لوله توانست با اعمال مدیریت و با استفاده بهینه از شرایط حاکم بر بازار )تولید 
و قیمتها(  از نظر مقدار تولید و تناژ فروش مطابق برنامه بودجه شده اقدام نماید.

بیان استراتژی 
)الفـــ( استراتژی کنترل هزینه ها جهت کاهش بهای تمام شده به عنوان مؤثرترین 

عامل برتری در بازار رقابت و دستیابی به اهداف سازمانی
)ب( تالش برای تولید ورق بدون آزبست جهت برون رفت از محدودیتهای 
اعمال شده توسط سازمان محیط زیست و حفظ تداوم فعالیت شرکت و ایجاد 

فرصت برای اجرای طرحهای بلند مدت
)ج( تداوم اصالح ساختار مالی و نیروی انسانی و بهینه سازی اشتغال پرسنل 
جهت کاهش قیمت تمام شده و همچنین اخذ تسهیالت مالی کم بهره از سیستم 

بانکی جهت سرمایه گذاری در طرحهای جایگزین و توجیه پذیر.
علی  سیمانی  محصوالت  به  بخشی  تنوع  افزایش  توسعه  و  تحقیق  )ج( 
الخصوص اجرای طرح تولید بتن سبک به روش AAC که توجیهات فنی و 
اقتصادی آن به هلدینگ سیمان تأمین ارایه گردیده و منظر اعالم نظر آن شرکت 

محترم می باشیم.
)هـ(توسعه بازار محصوالت با اجرای سیاستهای تشویقی برای نمایندگان و 

توجه به دو اصل قیمت پایین و کیفیت باال.

تاریخچه
شرکت آذریت در تاریخ 9 مرداد ماه 1353 به صورت شرکت سهامی عام تأسیس 
و طی شماره 768 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان تبریز به ثبت رسیده است و 
در تاریخ 30 آبان ماه 1372 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده 
است و در تاریخ 91/2/11 طی نامه شماره 130/34780 سازمان بورس و اوراق 

بهادار به بازار پایه فرا بورس انتقال می یابد.

موضوع فعالیت شرکت
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه ایجاد و بهره برداری از کارخانجات 
تولید لوله و ورق و سایر فرآورده های آزبست و سیمان و فرآورده های الیاف 
سیمانی و هر نوع مصالح ساختمانی و خرید وسائل و تـأسیسات و مــواد و 
ماشین آالت مورد نیاز کارخانه و فروش انواع محصوالت آن و ایجاد صنایع 
وابسته به آن و هر نوع فعالیت تجاری دیگر مربوط به موضوع شرکت و مشارکت 
با شرکتهای دیگر داخلی و خارجی و خرید و فروش و واردات و صادرات انواع 
مصالح ساختمانی، لوله های پلی اتیلن، لوله های GRP، لوله های ساختمانی، 

لوله های فلزی، بام پوش های اندولین، فایبر گالس، سمنت برد.

موقعیت کارخانه
کارخانه آذریت در شهرستان شبستر و در کیلومتر 33 جاده تبریز – مرند روبروی 
کارخانجات سیمان صوفیان در زمینی به مساحت 175000 متر مربع احداث 
گردید و دارای 26/219 متر مربع زیربنا می باشد که شامل سالنهای تولید ورق و 

لوله و انبارها و ساختمانهای اداری و خدماتی می باشد. 

گزارش تولید سال 1391
تولید لوله در سال مالی مورد گزارش 

در سایزهای 100 الی D,C,B )PN , PR( 600 تولید 861 تن لوله در کالسهای
- با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و براساس سفارشات واحد بازرگانی 
و مصوبات هیأت مدیره تولید مطابق برنامه انجام گردید علیرغم ساماندهی و 
تعمیرات اساسی انجام شده.در سال قبل روی ماشین آالت برای تولید بیشتر 
در سال 91، شرایط حاکم بر بازار و عدم وجود سفارش کافی باعث گردید از 
حداکثر ظرفیت و پتانسیل های بوجود آمده استفاده نگردد. الجرم هماهنگی با 
واحد بازرگانی و مطابق با تعدیل برنامه ها نسبت به تولید اقدام گردید. لذا با در 
نظر گرفتن موجودی آزبــست در محل کارخــانه و سفارشــات امـور بــازرگانــی 
با مد نظر دادن مقدار آزبست از کل بودجه پیش بینی شده سال نود و یک از 860 

تن به مقدار 861 تن از کالس 100 الی 600 تولید و تحویل گردیده است.

در مجمع آذریت هر که نشسته بود انگشت حریت به دندان گزید زیرا در جائیکه از سنگ ناله خیزد 
جناب مهندس بدری با سود عملکرد آمده بود. مدیران برجسته و کاردان را در کارنامه کاریشان باید 
شناخت به گفته ناکرده نباید اندیشید مجمع ساالنه ریاست مرد سرد و گرم چشیده صنعت کانی جناب 
توکل و دو ناظر جنابان جواهری و اسماعیلی با دبریی جناب طاهر علی پور مدیر ارشد مایل و 
بازرگانی شرکت که حساب و کتابش چون روی ماهش پاک و بدون هیچ گری و کور برگزار و مجمع با 
تصویب صورت های مایل و تقدیر و تشکر از خدمات مدیرعامل و تالشگران سرزمنی مردان مرد و 

تقسیم سود هر سهم 1500 ریال به کار خود پایان داد. 

آذریت کاری
 کرد کارستان

مهدی 
خلج

۲۹ اقتــصـاد و بیمه
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در گیرودار خبر به سخنان یکی از این جوانان نام او 
برخوردم و در پی آن شهادت مردان اعتبار را دیدیم 
و بر آن شدم تا عینا بازنگارم تا چه قبول افتد چه در 

نظر آید.
دیدار محمدباقر قالیباف با علما و مراجع قم محمدباقر 
و  عظام  آیات  حضرات  با  تهران  شهردار  قالیباف 

مراجع بزرگوار تقلید در قم دیدار و گفت وگو کرد.
اساس این گزارش، محمد باقر قالیباف،  با آیت الله 
سید هاشم حسینی بوشهری، مدیر مرکز مدیریت حوزه 
علمیه قم و نماینده مردم بوشهر در مجلس خبرگان 

رهبری  دیدار و گفت و گو کرد.
در این دیدار آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به 
ابراز داشت:  اقدامات و خدمات شهرداری تهران، 
اتفاقات تهران در مقابل چشم همه هست و من - به 
دلیل نوع کاری که دارم و باید هفته ای چند بار به 
تهران بیایم - این اقدامات و تالش ها را می بینم؛ 
فکر می کنم کمتر کسی باشد که این موفقیت ها را 

ببیند و به یاد شما نیفتد.
امام جمعه موقت قم خاطر نشان ساخت: انصاف این 
است که  - در یک جمله بگویم - وضع تهران به 
گونه ای است که انسان احساس طراوت، شادابی و 
زندگی می کند و تهران شهری است که برای ادامه 
زندگی می توان به آن دل بست ؛ این نتیجه برنامه ها 
و دلسوزی های شما است، اگرچه در تهران با این 
وسعت و گستردگی مشکالت و مسایلی هم وجود 

دارد.
تهران  به شهردار  بوشهری خطاب  آیت الله حسینی 
با  هستید که  موفقین  جزو  شما  خوشبختانه  گفت: 
دسـت  به  بسیار  موفقیت های  دلسوزی،  و  پشتکار 
آورده اید؛ ما برای اداره کشور به این فاکتور ها، یعنی 
همان دلسوزی، پشتکار و انعطاف پذیری نیاز داریم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین اظهار 
کرد: نکته دیگر غفلتی است که گاهی اتفاق می افتد، 
باید بدانیم خاستگاه انقالب حوزه و روحانیت است، 
نمی توانیم جامعه ای را تعریف کنیم اما خاستگاه 
اصلی آن را فراموش کنیم. اگر روحانیت و حوزه را از 
انقالب منها کنیم، هویت آن از بین می رود.  اگر کسی 
در دوره دفاع مقدس شهید می شد، با این نگاه بود 
که امام )ره( نــایب امام زمان )عج( است و یـــک 

امر تعبدی انجام داده است.
مدیر عالی حوزه های علمیه سراسر کشور در پایان 
تأکید کرد: خوشبختانه شما به این موضوعات توجه 
موفقیت های  حفظ  با  بتوانید  امیدوارم  و  دارید 

بردارید. بیشتری  آمیز  موفقیت  گذشته، گام های 
بر اساس این گزارش، همچنین آیت الله علوی گرگانی 
در دیدار با شهردار تهران گفت که خدمات شهرداری 

در تهران بسیار خوب و مطلوب بوده است.
  محمد باقر قالیباف در جریان دیدار با آیات عظام 
و مراجع تــقلید شهر مــقدس قم، باحــضور در بیــت 
آیت الله علوی گرگانی با ایشان دیدار و گفت و گو کرد.

آیت الله العظمی محمد علی علوی گرگانی در دیدار با 
محمد باقر قالیباف، ضمن تشکر و قدر دانی از حضور 
شهردار تهران در دیدار با مراجع عظام تقلید، اظهار 
داشت:  این توجه و لطفی که شما نسبت به مراجع 
و روحانیون دین دارید و خود را مقید می دانید که  
همه ساله با حضور در بیوت مراجع به ارایه گزارش 

بپردازید، نشان از حسن عقیده جنابعالی دارد.
آیت الله العظمی علوی گرگانی با بیان اینکه »خدمات 
شما در تهران بسیار خوب و مطلوب بوده است«، 
خطاب به شهردار تهران، تصریح کردند: انتظار ما هم 
از شما این است که در انجام خدماتتان، خدا و خلق 
خدا از شما راضی باشند زیرا خداوند فرموده است 

رضایت  خلق خدا  رضایت من است.
این مرجع تقلید جهان تشیع تأکید کردند: من معتقدم 
که اگر برنامه های شما نه تنها در تهران بلکه در تمام 

ایران اجرا شود، راحتی مردم فراهم خواهد شد.
ایشان همچنین با اشاره به موضوع عفاف و حجاب 
در پایتخت، اظهار داشت: در رابطه با تهران، آنچه 
باعث نگرانی من می شود موضوع فرهنگ عفاف 
و حجاب آن است. اگر نیت پاک شما در این بخش 
هم نه به صورت اجبار، بلکه با فرهنگ سازی انجام 
و  عفاف  مردم  تا  شد  خواهد  باعث  انشالله  شود، 
حجاب را رعایت کنند. اگرچه این موضوع نیازم  به 

همکاری همه بخش ها و دستگاه ها دارد.
ابراز داشت: وقتی  آیت الله علوی گرگانی در پایان 
در رابطه با این موضوعات صحبت می شود برخی 
می گویند نمی توان مسائل را حل کرد؛ اما مهم این 
است افرادی مثل شما که دارای تعهد هستند، نسبت 
به موضوعات دقت نظر و اجرا داشته باشند و  انشالله 

با این تعهد مشکالت حل خواهد شد.
بر اساس گزارش خبرنگار ما آیت الله شهرستانی سید 
العظمی حسینی  جواد شهرستانی، نماینده آیت الله 
سیستانی در ایران در دیدار با محمد باقر قالیباف، 
گفت: شما از جمله مدیران موفق هستید و خداوند 
توانسته اید  و  است  داده  به شما  بسیاری  توفیقات 
پایتخت جمهوری  در  را  مهمی  و  بزرگ  اقدامات 
اسالمی انجام دهید. افرادی که حتی یک بار تهران 
را دیده باشند، روند تغییرات و به روز شدن تهران را 

می کنند. درک 
پایتخت،  هوای  آلودگی  موضوع  به  اشاره  با  وی 
خطاب به شهردار تهران گفت: شما توانایی حل این 
موضوع را دارید، به عنوان یک توصیه به شما عرض 
در  انشالله  تا  نذرکنید  موضوع  این  برای  می کنم 

مردان تاریخ ساز
 خود را بشناسیم

 خسرو
 امریحسینی

ما را چه شده که نخواسته ایم در این بزنگاه زمان که توسط مدیران وارسته و برجسته از آن به سالمت گذر کرده و سرافراز عالم آدم شده نامی بربیم 
به آنها ارج نهیم در عصر ارتباطات هم مثل دوره پارینه سنگی بی نام و نشان بمانیم. در حالیکه چپاولگران سرزمنی ما در ته پاره های گذشته از ما 

آنچنان کنکاشی کرده که در عصر  تسخری فضا شهادت می دهند:  که ایران زمنی، گهواره جنبان تاریخ  تمدن بوده .
ما را چه شده که امروزه دیگر از زبان و خط پدران خود بی خربیم، پدرانی که در علم ریاضی سی قرن پیش در معماری در اقتصاد  در حقوق  در 

مدیریت  جهان در یکتا پرستی و... بر قله افتخار بودند

اقتــصـاد و بیمه۳۰
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ص

سمت های باالتر، در طی یک دوره سه – چهار ساله 
مسأله آلودگی هوا را که باعث آسیب های بسیاری 
برای شهروندان است، حل کنید. انشالله خدا حتما 

این نذر شما را برآورده خواهد کرد.
محمد باقر قالیباف شهردار تهران در ادامه سفر خود 
به شهر مقدس قـــم با حــــضور در بـــیــت مرحوم 
آیت الله العظمی فاضل لنکرانی با فرزند ایشان دیدار 

و گفت و گو کرد.
حجت االســالم مــحمدجواد فاضــل لنــکرانی،فرزند 
مرحوم آیت الله  العظمی فاضل لنکرانی در این دیدار 
خطاب به شهردار تهران گفت: شما جمله ای را از 
دیدار خصوصی با پدرم نقل کردید که بازخورد های 

بسیار زیادی داشت و مورد توجه مردم قرار گرفت.
  قالیباف نیز در ادامه، ابراز داشت: در گذشته دیداری 
خصوصی با آیت الله فاضل لنکرانی داشتم، در آن 

زمــان فرمــانده نــیروی انتــظامی بــودم. 
آیت الله فاضل لنکرانی بــه من گفتند شما در نیروی 
انتظامی مسئولیت بسیار سنگینی برای دفاع از ناموس 
یک  عنوان  به  را  من  اگر  و  دارید  جامعه  حریم  و 
کارشناس دینی قبول دارید سفارشی به شما می کنم 
که آن را انجام دهید و فردای قیامت اگر نسبت به این 
موضوع مسأله ای پیش آمد، بگویید این موضوع را 

فاضل به من گفته است.
در  من گفتند  به  ایشان  شد:  یادآور  تهران  شهردار 
این سمت هایی که دارید واجباتتان را به دقت و به 
موقع انجام دهید و به جای انجام مستحباتتان، کار 
مردم را راه بیاندازید. حجت االسالم محمد جواد 
این دیــدار، گفـــت:  ادامــه  نیز در  لنکرانی  فاضل 
لنکرانی(  فاضل  العظمی  آیت الله  )مرحوم  ایشان 
و  نظام  در  شما  بودن  مؤثر  و  جنابعالی  به  نسبت 
کشور و مسئولیت های مهمی که در کشور و همچنین 
دوران دفاع مقدس داشتید بسیار خوشبین بودند و 
با خوشحالی و اطمینان می گفتند از عهده مسئولیت 
هایتان بر می آیید؛ بحمدالله که چنین بود و موفق هم 

بودید.
تأکید کرد:  پایان  در  لنکرانی  فاضل  آیت الله  فرزند 
انشالله موقعیت های بزرگتری که شایسته آن هستید را 
عهده دار شوید و مشکالتی که در دوره های اخیر به 

وجود آمده است را برطرف کنید.
محمد باقر قالیباف در جریان سفر به شهر مقدس قم، 
با حضور آیت الله سید محمدجواد علوی بروجردی،  
استاد برجسته حوزه علمیه قم با ایشان دیدار و گفت و 
گو کرد. آیت الله علوی بروجردی در این دیدار خطاب 
به شهردار تهران، گفت:  شما از سرمایه های بزرگ 
انقالب و یک حجتی برای شخصیت های اجرایی 
کشور هستید؛ حدیثی از حضرت امام حسن عسگری 
)ع( داریـــم کـــه مــی فرمایند ما حجت خدا بر مردم 
هستیم و فاطمه )س( بر ما ائمه حجت است.شما هم 
باتوجه به خدماتی که داشته اید حجتی برای مدیران 

اجرایی هستید.
و  اقدامات  به  اشاره  با  قم  علمیه  حوزه  استاد  این 
فعالیت های شهرداری تهران، یادآور شد:  در گذشته 
برخی می گفتند باید پایتخت منتقل شود؛ مشکالت 
بسیار است اما شما کارهای شاّقی که اصاًل ممکن 
نبود را عملی کردید و زندگی نه در شمال تهران که در 

جنوب تهران هم جاری شد.
آیت الله علوی بروجردی خاطر نشان ساخت: ما به 

اقتضای سن آیت الله مان، شهرداران بسیاری را در قبل 
و بعد از انقالب دیدیم، اما هیچ کس نتوانست مثل 
شما موفق باشد؛ همیشه دعایتان می کنیم و امیدواریم 

از این ظرفیت در سرتاسر ممکلت استفاده شود.
بر اساس گزارش خبرنگار ما شهردار تهران در ادامه 

سفر با  آیت الله جعفر سبحانی دیدار کرد.
آیت الله جعفر سبحانــی با اشــاره به پــایــان دوره 
بودن  پیش  در  و  فعلی  دوره  در  شهری  مدیریت 
انتخابات شوراها، افزودند: پیغمبر اسالم )ص( پیش 
از ترک دنیا جانشینی که شایسته ایشان باشد را معرفی 
کردند، شما که امروز این همه خدمات کرده اید نیز 
بتواند  و  باشد  تربیت شده  نیرویی که  است  خوب 

کارهای شما را ادامه دهد، معرفی کنید.
پایان دوره مدیریت  به در پیش بودن  با اشاره  وی 
شهری در دوره فعلی افزود: پیغمبر اسالم )ص( پیش 
از ترک دنیا جانشینی که شایسته ایشان باشد را معرفی 
کردند، شما که امروز این همه خدمات کرده اید نیز 
بتواند  و  باشد  تربیت شده  نیرویی که  است  خوب 

کارهای شما را ادامه دهد، معرفی کنید.
با  دیدار  در  شیرازی  مکارم  ناصر  العظمی  آیت الله 
محمد باقر قالیباف، ابراز داشتند: گزارشی که دادید 
فعالیت های  حوزه  در  هم  داشت،  تازگی  بسیار 
فعالیت های  حوزه  در  هم  و  آبادانی  و  عمرانی 
فرهنگی کارهای بسیار خوبی انجام شده است؛ البته 
همانگونه که خود شما هم بارها اشاره کرده اید، انسان 
نباید نسبت به موفقیت های خود قانع شود، بلکه باید 
محیط  وسیع تر و افق گسترده تری را در نظر گرفت تا 

رشد و موفقیت تداوم داشته باشد.
این مرجع تقلید شیعیان در ادامه تأکید کردند: آنچه 
و جمله کارهای  تاریخ می ماند  در  داده اید  انجام 
مبارکی که انجام داده اید، باقیات و الصالحات شما 

است.
آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه » آنچه شما انجام 
داده اید را تبلیغ غیر مستقیم نظام و اسالم می دانم«، 
گفت: هنگامی که افراد خارجی به تهران می آیند و 
ایران را می بینند،حتما در مقایسه با کسانی که تهران را 
ندیده اند، نگاه متفاوتی نسبت به جمهوری اسالمی 
خواهند داشت، این افراد با دیدن این موفقیت ها 
می فهمند اسالم برای زندگی سالم مردم برنامه دارد 
و معلوم می شود شهرداری به معنای عمران و آبادانی 
شهر نیســت، بلــکه به معــنای در نظر گرفتن سالمت 

جسمی و روحی مردم شهر است.
این مرجع عالیقدر جهان تشیع خاطر نشان ساختند: 
شاید بسیاری از اقداماتی که انجام داده اید در خارج 
از حیطه کار شهرداری بوده باشد، اما وقتی دیدید 
کارهای بر زمین مانده متولی ندارد و یا متولی آن به 
آن ها نمی پردازد، وارد میدان شدید و آن کار را بر 

عهده گرفتید که این کار بسیار خوبی است.
این مرجع تقلید به معضل آلودگی هوای تهران اشاره 
و تصریح کردند: پیشنهاد می کنم درباره تهران فکری 
هوا  آلودگی  بست  بن  از  این شهر  تا  اساسی شود 
خارج شود؛ این حرف هایی که برخی می زنند که باید 
پایتخت را عوض کنیم، دلیل بر ضعف آن ها و ضعف 
مدیریت آن ها است. باید خبرگان بیایند، برنامه ریزی 
کنند، الگو های جهانی را ببینند و بتوانند راهکاری 

برای این کار پیدا کنند.
ایشان یادآور شدند: در این حوزه باید طبق قاعده 

میسور در فقه، عمل کنیم؛ یعنی آنچه را که در توان 
است انجام دهیم و به بهانه اینکه نمی توانیم، نباید 
حضور خود را متوقف کنیم. این قاعده در مسائل 
اخالقی هم حاکم است و تا جایی که می توانیم باید 
زمینه امر به معروف و نهی از منکر را فراهم کنیم. 
همانطور که از حضور روحانیون در فضاهای مختلف 
شهری بهره برده اید، با قدرت بیشتری از این امکان 
استفاده کنید تا حضور افراد دیندار در همه فضاها و 
اماکن برای مشورت و پاسخ گویی به شبهات فراهم 

شود.
آیت الله مکارم شیرازی در پایان خطاب به قالیباف، 
گفتند: برای شما دعا می کنم، شما را مدیر موفقی 
برای  بیشتری  توفیق  خداوند  امیدوارم  و  می دانم 

خدمت به شما بدهد.
محمد باقر قالیباف شهردار تهران که به منظور دیدار 
به شهر  تقلید  آیات عظام و مراجع  با  ساالنه خود 
مقدس قم سفر کرده بود، با حضرت آیت الله ابراهیم 
امینی، عضو جامعه مدرسین و  امام جمعه قم دیدار 

در گفت و گو کرد.
آیت الله امینی در این دیدار خطاب به شهردار تهران، 
گفت:  من پیش از این هم در مورد شهرداری تهران 
بسیار شنیده ام و نوعا مردم از شما تعریف می کنند، 
شما شهرداری نمونه و موفق بوده اید؛ اقداماتی که در 
حوزه فرهنگ انجام داده اید، کارهای بسیار خوبی 
بوده است و اگر قباًل هم می توانستم حتما از شما 

تشکر می کردم.
به  خطاب  خود  سخنان  پایان  در  قم  جمعه  امام 
قالیباف، گفت: از شما می خواهم تا به صورت جدی 
وارد صحنه انتخابات شوید و پیش قدم در راه این 

مسائل باشید. نتیجه هم هرچه شد با خدا است.
العظمی  آیت الله  بیت  در  حضور  با  تهران  شهردار 
حسین نوری همدانی، با این مرجع تقلید جهان تشیع 
دیدار  و به ارایه گزارشی از اقدامات شهرداری تهران 

در طول سال گذشته پرداخت.
آیت الله العظمی نوری همدانی نیز در این دیدار، پس 
از استماع سخنان شهردار تهران، خطاب به قالیباف 
گفت:  آنچه شما انجــام داده اید و کــارهایــی که 
کرده اید، نام آن را جز حماسه،چیزی دیگری نمی 
توان گذاشت؛  یعنی شما در کارهای خود خلق حماسه 
کرده اید.آنچه انجام شده  با توجه به گستردگی کارها 
و ویژگی هایی همانند شجاعت، قدرت و مدیریت که 

شما دارید، افتاده است.
این مرجع تقلید جهان تشیع با بیان اینکه » مردم باید 
بدانند فردی که حماسه ساز است تا چه حد می تواند 
نقش آفرین باشد«، گفت: گزارش های شما مرا به یاد 

سرلوحه نامه امام علی )ع( به مالک اشتر انداخت.
به  خطاب  پایان  در  تشییع  جهان  تقلید  مرجع  این 
شهردار تهران، گفتند: امیدوارم دفعه بعد که شما را 
می بینم، تبریک این موضوع را بگویم که: کسی آمده 

که جهاد و حماسه را ایجاد کرده است.
محمد باقر قالیباف و هیأت همراه با حضور در محل 
بنیاد بین المللی علوم وحــیانی اسراء با حضــــرت 

آیت الله جوادی آملی دیــدار کرد.
در این دیدار حضرت آیت الله جوادی آملی با اشاره 
به گزارش ارایه شده از سوی شهردار تهران درباره 
1391، گفتند:   سال  در  شهری  مدیریت  اقدامات 
اقداماتی که در شهر تهران و شهرداری انجام داده اید، 

۳۱ اقتــصـاد و بیمه
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بـــسیار مسرت بخش است، برای شما توفیق ارایه 
خدمات برتر و بهتر را از خداوند متعال خواستارم.
ایشان همچنین افزودند:  ژاک شیراک که شهردار بود 
و بعد رییس جمهور شد به این دلیل بود که شهرش را 
به گونه ای اداره کرد که آن شهر را الگوی کشور دید؛ 
اگر کسی شهری فکر کند او همیشه شهردار خواهد 
بود، اما اگر کسی شهری را الگوی کشور بداند و آن 
را به شکلی بسازد که نمونه کشور باشد آن وقت اگر 
10 میلیون جمعیـــت شدند 70 میلیــــون نــفر بازهـــم 
کار آمدند. چون مردم نمونه مملکت اند. باید کار را به 
آنها بسپارند و نظارت کنند و آنها کارشان را خودشان 

انجام دهند  مردم می توانند این کار را انجام دهند.
معظم له اضافه کردند:بنابراین اگر کسی شهری فکر 
کند و شهری عمل کند همیشه شهردار است اما اگر 
کشوری فکر کند و شهر را اداره کند می تواند آینده 

خوبی داشته باشد.
آیت الله جوادی آملی اضافه کرد:چرا دانشجویان، این 
هنرمندان، این عزیزان، این متفّکران نباید صاحب نظر 
باشند و مشکالت نسل خودشان را حل بکنند؟ منتظر 
شغل اند؟ نباید این طور باشد، بیکارند؟ نباید این طور 
باشد؛ تجربه نشان داده که کشور را یا زهرا، یاحسین 
و حسینیه ها هستند که در روز خطر حفظ می کند، 
مردمی که معتقد به شهادت اند این کشور را حفظ 

می کنند.
روال  طبق  تهران  شهردار  قالیباف،  باقر  محمد 
مراجع  و  عظام  آیات  با  خود  ساله  همه  دیدارهای 
بزرگوار تقلید قم دیدار و گزارشی از عملکرد سازمان 

ارایه کرد. خود  مدیریت  تحت 
شهردار تهران در این دیدار ها  با مراجع تقلید و آیات 
عظام مکارم شیرازی، جوادی آملی، نوری همدانی، 
حسینی بوشهری، سعیدی، علوی گرگانی، سبحانی، 
موسوی اردبیلی، امینی، علوی بروجردی و شهرستانی 

دیدار و گفت و گو  کرد.
تهران در دیدارهای  این گزارش، شهردار  بر اساس 
جداگانه با مراجع عظام تقلید، گزارشی از عملکرد 

ارایه داد. سال 1391 شهرداری تهران 
قالیباف همچنین با حضور در بیت حضرت آیت الله 

انصاری شیرازی از این عالم عامل عیادت کرد.
آیت الله  مرحوم   بیت  در  حضور  با  تهران  شهردار 
موسوی الری، رییس فقید مرکز نشر معارف اسالمی 
در جهان، با بیت مکرم ایشان دیدار کرد و فقدان این 
عالم ربانی و پژوهشگر بزرگ جهان تشیع را تسلیت 

گفت.
وی همـــچنین با حـــضور در بـــیت مرحـــوم آیت الله 
فاضل لنکرانی، با فرزند ایشان دیدار و گفت و گو کرد.
شهردار تهران در دیدار با مراجع عظام تقلید گزارشی 
حوزه های  در  تهران  شهرداری  فعالیت های  از 
مختلف فرهنگی، اجتماعی،عمرانی،زیست محیطی 

و حمل و نقلی ارایه کرد.
  قالیباف با بیان اینکه »امروز در شهرداری تهران 
ما کاماًل سوار بر کار هستیم و می دانیم کار را باید به 
کدام سمت و سو  و چگونه هدایت کنیم«، گفت: 
همانطور که می دانید شهرداری ها بر خالف دولت 
در  پول  خودشان  باید  و  نیستند  برخوردار  نفت  از 

بیاورند و هزینه کنند.
عظام  آیات  و  تقلید  مراجع  با  دیدار  در  وی 
گفت:الحمدالله با همه مشکالتی که ناشی از تحریم 

و مسائل حاشیه ای در سال 91بود هیچ خدشه ای بر 
روند کار در شهرداری تهران وارد نشد. یعنی هرآنچه 
که در سال نود تصویب شد برای سال نودویک بدون 
هیچگونه تاخیر و تغییری طبق سند سال نودویک 

انجام شد.
شهردار تهران اضافه کرد:با برنامه ریزی که انجام شده 
بود و همت همکاران و عزیزان در مدیریت شهری 
نه تنها کسری بودجه در مدیریت شهری نداشتیم که 
افزایش درآمد  هم داشتیم و مطابق قانون درخواست 
متمم بودجه هم ارایه کردیم تا مازاد درامد را برای 

پیشبرد پروژه ها هزینه کنیم.
در موضوع  واقعاً  داد  نشان  امر  قالیباف گفت:این 
تحریم و فشارهای اقتصادی اگر با مدیریت درست 
و برنامه ریزی شده حرکت کنیم می شود مشکالت 
را کاهش داد.تنها اثری که تحریم در سال گذشته بر 
شهرداری تهران داشت که آن هم بسیار محدود بود 
خاصی  جرثقیل های  وارد کردن  و  ساخت  بحث 
بود که برای پروژه پل صدر باید در خارج از کشور 
می ساختیم و به داخل منتقل می کردیم. اما به خاطر 
مشکالت اداری و مکاتبات تنها 4 ماه تاخیر داریم.
وی تأکید کرد: اگر قرار بود این پروژه در حالت عادی 
اجرا شود یک پروژه 8 ساله بود اما ما این پروژه را 
دوساله تعریف کردیم. در نتیجه این تاخیر 4 ماهه در 
زمان بندی دو اسله است نه  8 ساله. یعنی در نوع 

خود یک پروژه پر سرعت است.
از جمله  اضـــافه کرد:پـروژه صـــدر  تهران  شهردار 
طرح هایی  است که در حوزه فنی به آنها پروژه قرنی 
گفته می شود یعنی در هر قرن شاید یکبار این افاق 
بیفتد.خوشبختانه  این کار بدست جامعه مهندسی 
برای جامعه مهندسین  افتخاری  و  اجرا شد  ایرانی 
کشور است.این پل بصورت تک پایه اجرا می شود تا 
از تمامی ظرفیت ترافیکی این بزرگراه استفاده شود.

شهردار تهران با اشاره به افتتاح بزرگراه آزادگان در 
جنوب پایتخت، گفت: ترافیک این بخش از جمله 
مشکالت تهران بود که هزینه های  مختلفی از نظر 
زمانی، تلفات جانی و مالی به مردم تحمیل می کرد. 
این بزرگراه که پر ترافیک ترین محور شرقی – غربی 

به شمار می رود، اسفند ماه امسال افتتاح شد.
وی با اشاره به پروژه احداث بزرگراه امام علی )ع( 
گفت: این بزرگراه شمالی - جنوبی تهران از دارآباد 
تا حرم حضرت امام  )ره( اجرا می شود، پیش از این 
بخشی از این بزرگراه از جماران تا رسالت ساخته 
شده بود، اما 26 کلیومتر از آن باقی مانده بود که باید از 
وسط شهر و خانه های بسیاری عبور می کرد. در مسیر 
این بزرگراه بیش از هفت هزار خانه قرار داشت. طول 
این بزرگراه مجموعا 34 کیلومتر است که دارآباد را 
بدون هیچ تقاطع و چراغ قرمزی به بهشت زهرا)س( 
وصل می کند و امیدوارم همزمان با میالد حضرت 

امام علی )ع( در 13 رجب امسال افتتاح شود.
وی با تأکید بر اینکه »کارهای فرهنگی که جوهره 
دینی داشته باشد در دستور کار ما است« به اقدامات 
خانوار،  سرپرست  زنان  زمینه  در  تهران  شهرداری 
مهارت آموزی آن ها، اقدامات انجام شده در رابطه 
با زندان زنان، آموزش، پرورش و حل مشکالت زنان 
و  اشاره کرد  آن  از  و موفقیت های حاصل  زندانی 
گفت: نتایج حاصل شده از این اقدام به گونه ای بود 
که قرار شد با هماهنگی دستگاه های مربوطه، این 

اقدامات به شکل الگویی برای استان های مختلف 
اجرایی شود.

داشتیم که  مناطقی  تهران  در  افزود:  تهران  شهردار 
شهرت آسیبی دارند، اقدامی که شهرداری تهران در 
این حوزه های آسیب اجتماعی انجام داد، این بود که 

کالبد آن منطقه را تغییر اساسی دادیم.
وی با ذکر مثالی، به ساخت بوستان نهج ابالغه اشاره 
کرد که در محل رود دره فرحزاد ساخته شده و مزار 

شهدای گمنام  است.
زیباترین  از  یکی  مجموعه  این  گفت:  قالیباف 
خوب  استقبال  مورد  است که  تهران  بوستان های 
شهروندان عزیز تهرانی قرار گرفته است. فاز دوم این 

می شود. افتتاح  آینده  هفته  طی  نیز  بوستان 
وی با اشاره به ساخت پیاده راه آئینی در میدان امام 
حسین )ع( تهران، گفت: وضعیت و فضایی که در 
میدان امام حسین )ع( و میدان شهدا وجود داشت 
در شان نام امام حسین )ع( نبود؛ به همین منظور 
مرکزی  تا  شد  تالش  شد،  انجام  فضاسازی که  با 
تداعی کننده  مکانی که  و  آئینی  برای گردهمایی 
نام آن بزرگوار باشد ایجاد شود. در فاطمیه امسال 
و مراسم های عزاداری گذشته نیز جمعیت کثیری از 
مردم برای برگزاری مراسم های مذهبی در آنجا تجمع 

کردند.
ساخت  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
دریاچه چیتگر در غرب تهران اشاره کرد و گفت : 
ساخت  با  رابطه  در  می خواستند  انقالب  از  قبل 
این کار  اما  دهند  انجام  مطالعاتی  دریاچه کار  این 
بر زمین مانده بود، امروز خوشبختانه این دریاچه با 
حدود 130 هکتار سطح زیر آب ساخته شده و در روز 
میالد حضرت زهرا )س( افتتاح می شود که عالوه بر 
تاثیرات زیست محیطی بر منطقه، می تواند به عنوان 
یکی از مهم ترین گردشگاه های شهر مورد توجه قرار 

گیرد.
قالیباف در ادامه به کاشت شش میلیون اصله درخت 
طی اسفند ماه سال گذشته در سطح شهر تهران و 
کاشت یک و نیم میلیون درخت مثمر به درخواست 
شهروندان تهرانی در خانه پایتخت نشینان اشاره کرد.
وی گفت: امسال پنج میلیون گل الله در سطح شهر 
به  را  زیبایی خاصی  و  و طراوت  تهران کاشته شد 
تهران بخشید. نکته مهم در این موضوع، فرهنگ 
باالی مردم است. علیرغم اینکه این گل ها بسیار زیبا 
و گران قیمت است اما حتی یک مورد گزارش نداشتیم 
که مردم گل ها را کنده و یا تخریب کرده باشند و این 
نشان می دهد اگر مسئوالن کارشان را خوب انجام 

دهند، مردم هم به خوبی حمایت می کنند.
و  زیرساختی  موضوعات  پیگیری  به  تهران  شهردار 
حمل و نقلی در تهران اشاره کرد و گفت: در زمینه 
حمل و نقل، مترو و... کارها با همان سرعت گذشته 

در حال پیشروی است.
  قالیباف از اقدامات انجام شده در زمینه بازیافت 
زباله در منطقه کهریزک به عنوان یکی از اتفاقات مهم 
در شهر تهران یاد کرد و گفت: کهریزک انبار زباله تهران 
بود و آلودگی زیادی ایجاد کرده بود. دریاچه ای از 
شیرابه در زیر زمین بود و سال ها به محل دفن زباله ها 
تبدیل شده بود. روزانه به طور متوسط، شش تا هفت 
هزار تن زباله در تهران جمع  آوری می شود که این 
حجم در ماه های پایانی سال - و به عنوان مثال 
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اسفند ماه  - به روزی 11 هزار و 400 تن می رسد. 
دیگر  است که  این  افتاده  مهمی که  اتفاق  امروز 
زباله ای دفن نمی شود؛ بلکه زباله ها تبدیل به کود 
می شود و با همکاری خوبی که با دانشگاه تهران 
انجام شد و تحقیقات گسترده ای که صورت گرفت، 
به نتایجی رسیدیم که شیرابه ها را از زمین خارج و 
تبدیل به مواد غیر مضر کنیم. فکر می کنم تا دو سال 
داشت،  تعفن  بوی  منطقه ای که همواره  آن  دیگر، 

کاماًل پاک و به یک بوستان بزرگ تبدیل شود.
تبدیل  زمینه  در  نشان ساخت:  پایان خاطر  در  وی 
زباله به انرژی تا به امروز کاری در ایران نشده بود، 
اما به لطف خدا اولین کارخانه سوخت زباله و تبدیل 
به انرژی در منطقه چهار احداث شده که می تواند 
روزانه 350 تن زباله تر را تبدیل و سه مگاوات برق 
تولید کند. تصمیم داریم این شیوه را در کل شهر توسعه 

دهیم تا دیگر نیازی به حمل زباله ها نباشد.

قالیباف:
حزب اللهی کسی است که کارآمدی دین در اداره امور 

جامعه را به اثبات می رساند.
در رکن اجرایی اگر کارآمدی دین در اداره جامعه را به 
اثبات نرسانیم کمک به ضد انقالب و دشمنان دین 
کرده ایم و چه بخواهیم یا نخواهیم، آب در آسیاب 
آمریکا ریخته ایم؛ در این صورت خیانت به خون شهدا 
کرده ایم، سربازی والیت را نکرده و دین خدا را یاری 

نکرده ایم.
امروز به باور بنده حزب اللهی کسی است کــه کارآمدی 
دین در اداره امور جامعه را به اثبات می رساند؛ در 
این مسیر شعار الزم است اما کافی نیست، اگر زمانی 
شعار دهیم و خالف شعارهای خود عمل کنیم، در 
واقع هم به شعار ها خیانت کرده ایم و هم به عملی که 

باید انجام می دادیم و ندادیم.
به گزارش خبرنگار اختصاصی ما از مشهد مقدس 
محمد باقر قالیباف طی سخنانی در دیدار جمعی از 
طالب، اساتید، علما و روحانیون حوزه های علمیه 
خراسان رضوی ضمن تسلیت ایام عزاداری دخت 
مکرم نبی اسالم و ایام فاطمیه، ابراز داشت: خداوند 
بزرگ را شاکرم که توفیق پیدا کردم در این ایام عزیز 
که متعلق به دخت نبی مکرم اسالم است و در شب 
جمعه در جمع علمای بزرگوار، مردم عزیر، متدین، 
شریف، نجیب، والیت مدار و شهید پرور، در شهر 

مشهد حضور یابم.
برکت  به  ما  اسالمی  »انقالب  اینکه  بیان  با  وی 
حضرت امام خمینی )ره( به پیروزی رسید«، عنوان 
کرد: امام خمینی )ره( مردی الهی بود که هر چه از 
زندگی پر برکت او را درک کردیم، دیدیم، شنیدیم، 
خواندیم و بزرگان برای ما نقل کرده اند، جز برای خدا 
کالمی نگفت و جز در راه خدا گامی بر نداشت؛ 
در رکاب این امام عزیز، شهدای گرانقدر خالصانه 
مجاهدت کرده و توفیق شهادت پیدا کردند و این 
موضوع باعث شد تا انقالب اسالمی تحقق پیدا 

کند.
همچنین باید توجه داشته باشیم که انقالب ما یک 
انقالب اسالمی بوده است نه یک انقالب سیاسی؛ 
بدون شک امام )ره( و مردم آمدند که دین خدا را 

یاری کنند.
محمد باقر قالیباف یادآور شد: از همین جهت است 

که از قبل و بعد از انقالب، در هر فراز و نشیب و 
سختی که در حوزه مسائل جاری و مادی پیش آمده 
است، مردم حساب انقالب و نظام خود را با حساب 

ما مسئوالن از یکدیگر جدا می دانند.
قالیباف با اشاره به بازدید اخیر خود از مناطق عملیاتی 
میرزایی  شهید  از  خاطره ای  ذکر  به  جنوب کشور، 
پرداخت و گفت: شهید میرزایی، مسئول تخریب تیپ 
امام رضا )ع( بود؛ یک شب پیش از عملیات رمضان 
می خواستیم برای شناسایی عملیات اقدام کنیم؛ در 
منطقه ای که بعدا عملیات کربالی پنج در آنجا انجام 
شد، خط بسیار نزدیک بود؛ تا حدی که بار ها و بار ها 
در زمانی که فضا آرام بود، صبح ها که عراقی ها در 
سنگر خود موج رادیو را عوض می کردند، صدای 

تغییر موج را در سنگر خود می شنیدیم.
وی افزود: در روشنایی روز تردد در این خط ممنوع 
بود و سنگر کمین عراقی ها نیز بسیار نزدیک بود؛ این 
در حالی است که قرار بود یک محور شناسایی در 
این مسیر قرار داشته باشد؛ در میان ما بحث بود که 
در پل عرایض )پل نو( آیا باید از این معبر عبور کنیم 

و یا خیر؟ 
فرمانده سابق لشکر 5 نصر در دوران دفاع مقدس در 
ادامه اظهار داشت: بر اساس تصمیم شهید باقری قرار 
شد تا برادر شهید میرزایی که در تخریب فعال بود، 
به همراه یکی از رزمندگان به این مسیر بروند. هر دو 
در پشت خاکریز غسل شهادت کردند و راه افتادند؛ 
ما نیز با دوربین مادون قرمز آن ها را نگاه می کردیم؛ 
هنگامی که به کمین رسیدند، توانستند چند متر از کمین 
رد شوند اما در   نهایت درگیری شد و هر دو شهید 
شدند؛ تا جایی که پیکر مطهر آن ها همانجا باقی ماند 
و صبح در زیر آفتاب، پیکر آن ها معلوم بود؛ پس از 
چند روز عراقی ها جنازه ها را به سمت خود کشیدند و 
مقداری خاک روی آن ریختند اما برآمدگی خاک تا 

حدی در محل شهادت آن ها معلوم بود.
قالیباف خاطر نشان ساخت: مادر شهید میرزایی از 
آقا مهدی )میرزایی( برای دریافت جنازه فرزندش 
پیگیری می کرد. مادر شهید میرزایی می گفت چرا 
پیکر شهید را نمی آورید؟ شهید مهدی میرزایی نیز 
می گفت ما آن ها را می بینیم اما نمی توانیم پیکرشان 
را بیاوریم. مهدی که بسیار شوخ و اهل مزاح بود، 
به مادرش گفته بود من عرضه آوردن جسد برادرم 
تا من  بیا  را ندارم و می ترسم؛ شما اگر می توانی، 
محل شهادت را نشانت دهم. من به آقا مهدی گفتم: 
آقا  اما  بیاوری؟  را  مادرت  نگیری  تصمیم  مهدی! 
مهدی مادر خود را در   همان خط کوت سواری آورد 
و محل شهادت فرزندش را نشان داد و بعدا خود آقا 
مهدی نیز شهید شد. اما با این وجود مادر این شهید 
زمانی که در خط آمد، خم به ابرو نیاورد؛ چرا که قرار 

بود دین خدا را یاری کند.
وی تأکید کرد: بر این باوریم که باید نعمت بزرگ 
نظام را حفظ کنیم، چرا که این مردم در این نظام نشان 

دادند در تمامی مراحل ایستاده اند.
قالیباف یادآور شد: زمانی عنوان می کردند دین و 
معنویت از جامعه رخت بر بسته است اما   همان افراد 
در یادداشت های خود می گویند قرن بیست و یکم، 
قرن امام خمینی )ره( است. این انقالب در زمانی 
به وقوع پیوست که هر اتفاقی که می خواست در این 
کره خاکی محقق شود یا باید از سوی اتحاد جماهیر 

شوروی تصمیم گیری می شد و یا از سوی آمریکا. در 
این شرایط که خارج از اراده این دو هیچ اتفاقی رخ 
نمی داد و حتی بروز هر انقالب، کودتا، جنگ، کار 
اقتصادی، آمدن رژیم و رفتن هر حکومتی در سیطره 
این دو قدرت بود، انقالب ما در آن مقطع به رهبری 
امام عزیز به پیروزی رسید و امروز نیز آثار و برکات 

انقالب را در دنیا می بینیم.
شهردار فعلی تهران و فرمانده سابق تیپ امام رضا 
)ع( در دوران دفاع مقدس همچنین با ذکر خاطره ای 
دیگر از دوران دفاع مقدس، گفت: امام خمینی )ره( 
در  اما گاهی  می گذرد  از کربال  قدس  راه  فرمودند 
جبهه تا حدی کار پشت خاکریز بر ما سخت می شد 
که می گفتیم خدا! ما از خیر قدس و کربال گذشتیم؛ 
همین تکه خاکریز را برای ما نگه دار. گاهی اوقات 
آنقدر فشار وارد می شد که نه می توانستیم نان و آب 
به خط برسانیم، نه مجروح را به عقب برگردانیم و 
نه شهید را تخلیه کنیم. در آن زمان می گفتیم خدایا! 
اگر همین خاکریز را برای ما نگه نمی داری، خاکریز 
قبلی را برای ما نگه دار! با این وجود این سختی ها 
و محدودیت ها، گذشت و خلوص ها، گذشت پدر و 
مادر ها، یاری دین خدا، شجاعت و اخالص رزمنده ها 
و با وجود آن حماسه عظیم دفاع مقدس، در   نهایت 

دیدید صدام به چه روزگاری گرفتار شد.
در ادامه سخنان خود وی افزود: امروز با عزت به 
عتبات عالیات می رویم و یک نظام اسالمی در عراق 
مستقر شده است؛ این در حالی است که آمریکایی ها 
به عراق حمله کردند تا دولت مد نظر خود را بر سر 
کار بیاورند اما یک نظام اسالمی در عراق مستقر 
شده است. شک نکنید این جز به برکت خون شهدا 
و اخالص دوران دفاع مقدس چیز دیگری نیست؛ 
تردید نکنید که ما با دیپلماسی و سیاست خارجی به 
جایی نمی رسیدیم چرا که این وعده و سنت الهی 

است.
محمد باقر قالیباف خاطر نشان ساخت: امروز باید 
بدانیم انقالب اسالمی دو رکن دارد؛ یک رکن آن 
نظری و مبانی است که انقالب بر اساس آن شکل 
می گیرد، این رکن باور های ما و متکی بر اسالم است 
و یک بخش دیگر آن نیز رکن اجرایی است. انقالب 
انقالب  یک  نه  است  اسالمی  انقالب  یک  ما 

سیاسی.
وی گفت: در رکن اجرایی اگر کارآمدی دین در اداره 
جامعه را به اثبات نرسانیم کمک به ضد انقالب و 
دشمنان دین کرده ایم و چه بخواهیم یا نخواهیم، آب 
در آسیاب آمریکا ریخته ایم؛ در این صورت خیانت به 
خون شهدا کرده ایم، سربازی والیت را نکرده و دین 

خدا را یاری نکرده ایم.
قالیباف تصریح کرد: نمی توانیم تنها شعار دهیم که 
سرباز والیت هستیم و شعار دهیم و بگوییم کسانی 
باید  نرود.  هدر  شهدا  خون  می خواهیم  هستیم که 
بایستیم و راه شهدا و امام شهدا را ادامه دهیم. اما 

راه چیست؟ این 
وی با بیان اینکه »جنگ تمام شده است اما دفاع 
پشت  باید  روز  آن  است«، گفت:  باقی  همچنان 
خاکریز می ایستادیم و آنگونه می جنگیدیم، اما امروز 
باید در بستر کار و تالش مبتنی برصداقت، عقالنیت، 
محبت، دیانت و گذشت، هم پرکار باشیم و هم خوب 
تالش کنیم؛ باید خوب کار کنیم و حتما با تـکیه بر 
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خرد جمعی کار خوب کنیم.
بنده،حزب اللهی  باور  به  امروز  تأکید کرد:  قالیباف 
امور جامعه  اداره  کسی است که کارآمدی دین در 
را به اثبات می رساند؛ در این مسیر شعار الزم است 
و خالف  دهیم  شعار  زمانی  اگر  نیست،  اما کافی 
به شعار ها  واقع هم  در  شعارهای خود عمل کنیم، 
خیانت کرده ایم و هم به عملی که باید انجام می دادیم 

ندادیم. و 
محمد باقر قالیباف با اشاره به دیدار امام خمینی )ره( 
در سال 58 با جمعی از تجار، اصناف، بازاریان و 
بازرگانان اصفهانی که در شهر قم انجام شده بود، 
عنوان داشت: کالمی را از حضرت امام )ره( خواندم 
که خودم تا دو سال قبل این متن را ندیده بودم و 
در  )ره(  امام  حضرت  مضمون کالم  شدم،  متحیر 
تالش  اقتصاد  برای  باید  شما  بود که  این  صحیفه 
کنید؛ کارهای اقتصادی را شما باید انجام دهید و 
دولت در این کار خیلی دخالت نکند؛ در کاری که 
از دست شما بر می آید نباید منتظر دولت باشید و 
دولت هم خیلی در اقتصاد دخالت نکند. حضرت 
امام )ره( فرمودند شما به کارگران هم توجه کنید چرا 
که اگر شما به کارگران توجه کنید در واقع به خودتان 
توجه کرده اید. آن ها انگیزه بیشتری پیدا می کنند و کار 

بیشتری می کنند.
ما  اگر  فرمودند  )ره(  خمینی  امام  تأکید کرد:  وی 
نتوانیم در آینده مشکالت اقتصادی جامعه را حل 
ما  و  بازمی گردند  خود  دین  از  مردم  همین  کنیم، 
نمی توانیم به موفقیت و پیروزی برسیم در این صورت 
انقالب از بین می رود. امام خمینی )ره( تأکید داشتند 
اگر چنین اتفاقی می خواهد بیفتد آنگاه مگر خدا به 
لطف خون سید الشهدا به ما رحم کند و از دین اسالم 

محافظت کند.
قالیباف عنوان کرد: انفالب ما انقالب اسالمی است 
اما اگر در اداره جامعه از خود ضعف نشان دهیم 
مشکالت جدی برای ما درست خواهد شد. بنابراین 
هم نیازمند آن هستیم که در رکن نظری بر مبانی اسالم 
حرکت کنیم و هم در خروجی کار و تاثیراتی که در 
حوزه مادی و معنوی می گذارد، شرایطی برای جامعه 
فراهم کنیم تا عبادت خدا را انجام دهند. بندگانی 
که درگیر بحث های حاشیه ای شوند، فرصتی برای 

عبادت خدا پیدا نمی کنند
برگزار  انتخاباتی که در مقاطع مختلف  افزود:  وی 
انتخاباتی که قرار است رییس  می شود، مخصوصا 
قوه مجریه که اساسی ترین و مهم ترین رکن اجرایی 
کشور است را انتخاب کنید، برای آن است که همین 
موضوعات ساماندهی شده و به خوبی پیش رود.

قالیباف با بیان اینکه مشارکت کنندگان و افرادی که 
در معرض رأی مردم قرار می گیرند هر کدام وظایفی 
را بر عهده دارند، گفت: مهم ترین وظیقٔه افرادی که 
می خواهند رأی دهند، به جز رأی دادن که یک وظیفه 
شرعی و سیاسی است آن است که برای کار خود 
حجت داشته باشند؛ زمانی که می خواهیم فرزندانمان 
و تحقیق  بررسی  یا عروس کنیم چقدر  و  داماد  را 
می کنیم؟ واقعاً اداره کشور و قوه مجریه آنقدر ارزش 
ندارد که جامعه اسالمی را با این اهمیت به دست 
کسی بدهیم که می خواهد آن را اداره کند و برای این 

کا ر تحقیق نکنیم؟

وی ادامه داد: در فضای انتخابات می گوییم موج 
درست کن و برو. موج درست کنیم و کجا برویم؟ موج 
درست کن و برو   همان فرهنگ غرب است. حجت 
داشتن فرهنگ دینی است؛ شما فردای قیامت باید در 
پیشگاه خداوند پاسخ داشته باشید که چرا چنین فردی 
را در مسند اجرایی نظام اسالمی که با این همه خون 
و زحمت بعد از قرن ها شکل گرفته، قرار داده اید. آیا 
با موج جلو آمده است و واقعاً می توانیم با موج این 

کار را انجام دهیم؟
قالیباف با اشاره به نام گذاری سال جاری با عنوان 
سال حماسه، سیاسی و حماسه اقتصادی از سوی 
رهبر  هنگامی که  عنوان کرد:  رهبری  معظم  مقام 
معظم انقالب فرمودند حماسه سیاسی، یعنی چه؟ 
نشان  خودش،  لغوی  معنی  از  فارغ  حماسه  کلمه 
می دهد یک بار کاماًل معنوی و یک جوهره دینی 
دارد. وقتی در فرهنگ خودمان حماسه را می فهمیم، 
از آن فرهنگ عاشورا، کربال، اهل بیت و دیانت را 
درک می کنیم. معلوم است در این میان جایی برای 

بی تقوایی، دروغ، ریا و پرده دری وجود ندارد.
دینــی،  ضـد  این کــارهــای  با  تــصریح کرد:  وی 
حماسه سیاسی اتفاق نمی افتد؛ با زد و بند سیاسی، 
حماسه سیاسی اتفاق نمی افتد. الزاما به هر کار بزرگ 
خیلی  نیز  اول  جهانی  جنگ  نمی گویند؛  حماسه 
باید کار  نمی گویند.  حماسه  آن  به  اما  بود  بزرگ 
بزرگی منطبق بر سنت های الهی و مبتنی بر فرهنگ 

اهل بیت )ع( اتفاق بیفتد تا حماسه رخ دهد.
محمد باقر قالیباف یادآور شد: اگر نامزدی پیدا شد که 
دروغ گفت و ریاکاری کرد و اگر نامزدی خود را در 
معرض رأی مردم قرار داد اما میان خود و خدای خود 
می دانست این کار از او بر نمی آید، حماسه اتفاق 
نمی افتد. این نکته مهمی است که در حماسه سیاسی 
که پیش رو داریم، باید مبتنی بر عقالنیت و دیانت 
رفتار کنیم. باید بسیار دقت کنیم تا شاخصه هایی که 
حضرت آقا مطرح می کنند را درست تحلیل کرده و 

تحقیق کنیم.
وی با بیان اینکه »کارنامه افراد پس از گذشت 35 
سال از انقالب اسالمی روشن است« گفت: نباید 
تأثیر حرف هایی که تحقیق نشده است قرار  تحت 
افترا می زنند و کم و زیاد  بگیریم؛ تهمت می زنند، 
می گویند؛ باید حواسمان باشد. بعد از 35 سال افراد 
را می شناسیم، هر کسی که می خواهد بیاید باید یک 

کارنامه و برنامه داشته باشد.
وی خاطر نشان ساخت: تنها داشتن برنامه کفایت 
نمی کند؛ مگر ما سند چشم انداز نداریم؟ این یک 
رهبری  معظم  مقام  تصویب  به  است که  برنامه ای 
هم رسیده است؛ امروزنزدیک به هشت سال از این 
سند می گذرد و سند چشم انداز نیز بیست ساله بوده 
است. چه کار کرده ایم و به کجا رسیده ایم؟ چند برنامه 
نوشته ایم؟  پنجم  و  چهارم  سوم،  دوم،  مدت  کوتاه 
چه کرده ایم؟ پس نوشتن برنامه الزم است اما کافی 
نیست. باید به کسی که برنامه می دهد، بگوییم که 
و چه کار  بودی  بده. کجا  ما  به  نیز  را  کارنامه ات 
کرده ای؟ در این میان این که کجا بودی مهم نیست 

بلکه آن چه کرده ای مهم است.
فرماندار سابق پلیس کشور و شهردار فعلی تهران در 
ادامه عنوان داشت: برای مردم ما مهم است که افراد 

با چه کسانی کار می کنند و اطرافیان آن ها چه کسانی 
هستند، چرا که اطرافیان نیز اثرگذار هستند. آیا خط 
قرمز دارند یا ندارند؟ یعنی چون فالنی صرفاً با بنده 
کار می کند و من قبولش دارم، اگر هر خطایی کرد من 
باید چشم بپوشم؟ من تا روزی که خطا نکرده است 
باید از او دفاع کنم، ولی به محض اینکه خطا کرد و 
مراجع ذی صالح تشخیص دادند که خطا کرده است 
دیگر من حق دفاع ندارم. باید کفش هایش را جفت 
کنم و بگویم خداحافظ. اینجا باید یک آدم امانتدار، 

مدیر و والیی باشم.
است،  مهم  »هم کارنامه  اینکه  بیان  با  قالیباف 
می خواهند کار  افرادی که  و  تیم  هم  و  برنامه  هم 
کنند اهمیت دارند«، گفت: نباید احساس کنیم که 
می ایستیم تا هفته آخر ببینم موج کدام است. باید 
به  افرادی که  مخصوصا  ما چیست؛  ببینیم حجت 
اطالعات دسترسی دارند و می توانند تحقیق کرده و 
مردم را توجیه کنند. ما امروز نیازمند آن هستیم اینگونه 
از انقالب و اسالم دفاع کنیم، علما نیز در این کار 

دارند. اساسی  و  نقش جدی 
وی با بیان اینکه گاهی قضاوت ها از روی بی انصافی 
فردی  زمانی  یک  داشت:  ابراز  می گیرد،  صورت 
گفت علما بچه های مردم را به جبهه می فرستند و 
را  این حرف  زمان گفتم  نمی آیند؛ همان  خودشان 
نزنید؛ هیچ قشری در جامعه ما به اندازه روحانیت در 
جبهه شهید نداده است؛ هیچ گاه پشت خاکریزی نبود 
که در سخت ترین جای خاکریز، یک روحانی پشت 
خاکریز نداشته باشیم، اینگونه بچه ها می دانستند این 
روحانی که بر روی منبر انگونه صحبت می کند امروز 
هم عبا و قبا را درآورده است، اما عمامه بر سر دارد 
و پشت خط، دین خدا را یاری می کند و آر پی جی 

می زند.
قالیباف در پایان تأکید کرد: این حکومت اسالمی 
روحانیت می دانیم،  از  را  دین خود  نیز  ما  و  است 
اگر  ندهید  اجاره  و  بایستید  پای کار  باید  محکم 
افرادی مثل بنده ضعفی داریم بیایم و این خسارت را 

به نام شما اسالم و جامعه اسالمی بزنیم.

اقتــصـاد و بیمه۳۴
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موضوع : خالصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
بهــمن  سرمایه گــذاری  سهام شرکت  سالیانه صاحبان  عادی  عـــمومی  مــجمع 
)سهامی عام( در تاریخ 91/12/21با حضور حدود 90 درصد سهامدار و با ریاست 
مجمع؛ آقای سروش و ناظرین آقایان موحدی و هاشمی و دبیری مجمع جناب 

مهندس عابدی تشکیل شد و خالصه تصمیمات مجمع به شرح ذیل میباشد:
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه:

1( صورتهای مالی سالیانه منتهی به 91/09/30 شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
2( مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و 
مؤسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای سال 

مالی 92 انتخاب گردید.
3( روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 

در سال مالی 92 انتخاب گردید.
4( حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره ماهیانه مبلغ 5/500/000 ریال 

)ناخالص( تصویب گردید.
5( سود نقدی هر سهم به مبلغ 240 ریال تقسیم گردید.

6( مبلغ 2/500 میلیون ریال )ناخالص( نیز به عنوان پاداش اعضای هیأت مدیره 
تقسیم گردید.

مروری بر اقتصاد جهان
به طور کلی سال 2012 برای اقتصاد جهان سال پرتالطمی بود. در این سال اگر چه 
رشد اقتصادی آمریکا به نسبت سال قبل کمی بهبود یافت، اما اروپا هم چنان گرفتار 
بحران بدهی ها باقی ماند. رکود اقتصادی کشورهای حوزه یورو و کسری بودجه 
دولت آمریکا از مهمترین عواملی بودند که سبب شدند کارنامه اقتصاد جهانی در 
سالی که گذشت چندان قابل قبول به حساب نیاید. گزارش های صندوق بین المللی 
پول نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی در منطقه یورو در سال جاری منفی 0/6 
درصدبوده است و نرخ رشد کشورهای توسعه یافته تنها به لطف رشد 2/2 درصدی 
کشور آمریکا به زیر یک درصد نرسیده است. رشد اقتصاد جهانی در سال 2012 نیز 
به حدود 3/3 درصد کاهش یافته است. این رقم برای سال های 2011 و 2010 به ترتیب 
برابر 3/8 و 5/1 درصد بوده است. بدون شک اقتصاد جهان در سال آتی، چشم 
به ســـیاست های ریاضتی کشـــورهای حوزه یورو و سیــاست های پولی و مــالــی 
دولت آمریکا دارد. در این میان توافقات مقطعی صورت گرفته در مجلس سنای 
آمریکا در آخرین دقایق سال 2012، پیرامون بحران کسری بودجه که از آن با نام پرتگاه 
مالی یاد می شود، بارقه های امید را برای گذار سریع تر اقتصاد جهانی از دامنه های 
رکودی پررنگ تر کرده است. در ادامه، روند تغییرات قیمت کاالهای اساسی از جمله 
نفت خام، طال و فلزات اساسی و نیز شاخص ها در بازارهای مالی مهم دنیا، به طور 

خالصه مرور خواهد شد.
قیمت نفت خام که سال 2012 را در حدود 104 دالر در هر بشکه، با روندی صعودی 
آغاز کرده بود، در نهایت با 0/6 درصد کاهش نسبت به دسامبر سال قبل به کار خود 

در سال 2012 پایان داد. قیمت طال اما با فراز و نشیب های بیشتری همراه بود و در 
نهایت در پایان سال 2012، حدود 2 درصد افزایش نسبت به دسامبر سال قبل را تجربه 

کرد و در محدوده 1/675 دالر در هر اونس به کار خود در سال 2012 پایان داد.
قیمت فلزات اساسی نیز در سال میالدی گذشته، متاثر از رکود جهانی یا با کاهش 
تقاضا و قیمت همراه بوده اند و یا افزایش قیمت اندکی را تجربه کرده اند. به عنوان 
مثال قیمت جهانی هر تن فوالد نسبت به ابتدای سال میالدی با کاهش قیمت حدود 
200 دالری مواجه بوده است و یا قیمت جهانی هر تن مس با اینکه تا حدود 8/500 
دالر در اوایل سال هم افزایش یافت، اما نهایتاً در ابتدای ژانویه 2013 تنها حدود 20 

دالر افزایش قیمت را نسبت به ژانویه 2012 ثبت کرد.
روند شاخص ها در بازارهای مالی مهم جهان در سال 2012 در مجموع صعودی 
بود. در بازارهای آسیایی، شاخص نیکی با 24/-% شاخص هنگ کنگ با %20 
اروپا،  در  و  با حدود %8  داوجونز  آمریکا، شاخص  در  با 19/5  و شاخص دبی 
شاخص های دکس با 25% و فوتسی با 7/5% همگی نسبت به سال 2011 روندی 
صعودی را طی کردند و بدون شک یکی از دالیل این صعود، کاهش تقاضا در 

بازارهای کاالیی بود.  
چشم انداز اقتصاد

گزارش صندوق بین المللی پول از رشد 1/5 درصدی اقتصادهای پیشرفته و 5/6 
درصدی کشورهای در حال توسعه در سال 2013 حکایت می کند. این سازمان 
همچنین رشد اقتصادی آمریکا را در سال 2013 با 0/1 درصد کاهش نسبت به سال 
2012، 2/1% و رشد اقتصادی کشورهای حوزه یورو را 0/2% برآورد کرده است. در 
منطقه خاورمیانه نیز انتظار رشد 3/6 درصدی برای سال 2013 می رود که نسبت به 

رشد 5/6 درصدی سال گذشته با کاهش همراه خواهد بود.
در مجموع می توان گفت که در سال 2013 انتظار می رود که وضعیت رشد اقتصادی 
جهان به میزان کمی بهبود یابد و این موضوع می تواند اندکی امیدواری را در زمینه 
افزایش تقاضا برای مواد اولیه ایجاد کند. هر چند که وضعیت بحران بدهی اروپا و 
چالش های پیش روی اقتصاد آمریکا نگرانی های زیادی را برای تحلیلگران باقی 

خواهد گذاشت. 
تاریخچه

شرکت سرمایه گذاری بهمن )سهامی عام( در تاریخ 1381/6/21 با مجوز شماره 
آ.ت / 1461 پذیره نویسی بانک مرکزی به صورت سهامی عام تأسیس و در تاریخ 
1381/6/21 تحت شماره 192195 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران 

به ثبت رسیده است. 
تغییرات سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 50/000 میلیون ریال )شامل تعداد 50 میلیون سهم، 
به ارزش اسمی هر سهم 1/000 ریال( بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 
2/420/000 میلیون ریال )شامل تعداد 2/420 میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم 

1/000 ریال ( افزایش یافته است.

محمدرضا سروش                                                رییس هیأت مدیره گروه بهمن    
نایب           رییس هیأت مدیره تعاونی اعتبار ثامن االئمه )ع(                        سید محسن هاشمی 
مسعود حجاریان کاشانی       عضو هیأت مدیره گروه انرژی مهستان                                  
سرمایه گذاری پویا هنگام                        امری خرمی شاد                                                عضو هیأت مدیره
سرمایه گذاری کیا مهستان                         رضا کامرانی جویمند                                 عضو هیأت مدیره

                                                                        محمدرضا رستمی                                                مدیرعامل )خارج از اعضا(

      نماینده                                                  اعضاء هیأت مدیره                                                                 سمت

مجمع نشینان بهمن با خوش آمدگوئی به دکتر رستمی مدیرعامل جدید
 سرمایه گذاری بهمن و سود 240 ریالی مجمع ساالنه  را با طنین صلوان عطرآگین کردند.

 خسرو
 امریحسینی

۳۵ اقتــصـاد و بیمه
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با دکتر رسول اف بانک آینده در مجمع مؤسس رأی باال گرفت
مجمع عمومی مؤسس بانک آینده در شرف تأسیس در حضور سهام داران عمده هیأت مدیره خود را به 

شرح ذیل شناخت

عمده هیأت مدیره خود را به شرح ذیل شناخت

صدیقه
 سرخوشلر

نام بانک، عبارت است از بانک آینده )سهامی عام( که در این اساسنامه از این 
پس بانک نامیده می شود بانک با مالکیت اشخاص غیردولتی و به استناد قانون 
اجاره تأسیس بانک های غیردولتی مصوب بیست و یکم فروردین ماه یک هزار 
و سیصد و هفتاد و نه تأسیس یافته است و می بایست در چارچوب قانون پولی 
و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، 

بخشنامه های بانک مرکزی،اساسنامه و سایر مقررات موضوعه فعالیت نماید.

موضوع بانک
بانک در اجرای تحقق اهداف خود با رعایت قوانین و مقررات جاری و با اخذ 

مجوزهای الزم می تواند به کلیه عملیات مجاز به شرح ذیل مبادرت نماید:
-قبول سپرده ها.

-صدور گواهی سپرده عام و خاص
-ارائه چک و خدمات مرتبط با آن. طبق قانون صدور چک و سایر قوانین مربوط.

انجام عملیات بین بانکی.
انجام عملیات اعتباری از جمله اعطای تسهیالت به اشخاص در قالب عـقود 
قرض الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملک، سلف، جعاله، مضاربه، 
مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم، مشارکت مدنی، مزارعه، مساقات، خرید 

دین، مرایحه و استصناع.
-ارائه انواع ابزارهای پرداخت

-دریافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی.
-انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه، انواع قبوض خدمات شهری، 

ودایع و...
-گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه.

انـــواع کارت های  صــدور  جمــله  از  الکترونیــکی  بانــکی  خدمات  -ارائه 
پول  اعــتباری، کـــیف  بدهی، کارت  خرید، کارت  الکترونیکی)کارت های 

الکترونیکی(.
-قبول و نگاهداری اشیا گران بها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات 

به مشتریان.
-تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها در قالب انتشار اوراق صکوک.

-انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز، دریافت و اعطای تسهیالت ارزی، 

صدور حوالجات ارزی.
-ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده.

-تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی.
-انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور

-انجام سفارشات مستمر مشتریان )دستور پرداخت مستمر(
-سرمایه گذاری از طریق خرید اوراق مشارکت، اوراق بهادار خارجی و اوراق 

صکوک و نظایر آن.
مدیریت  مالی،  خدمات  سرمایه گذاری،  قبیل  از  مشاوره ای  خدمات  -ارائه 

دارایی ها و...
-انجام وظایف قیمومیت، وصایت، وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و 
نزد  بانک،  دارایی های  برای  بیمه ای  پوشش  هرگونه  ایجاد  مربوطه  مقررات 

-شرکت ها و مؤسسات بیمه..
-حفظ برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های داخل و خارج.

-ترخیص کاال از بنادر و گمرکات به حساب بانک.
-انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان.

-پذیره نویسی سهام شرکت های در شرف تأسیس و با افزایش سرمایه شرکت ها
-وصول مطالبات اسنادی.

-وصول سود سهام مشتریان به حساب آن ه.ا
-فروش تمبر مالیاتی و سفته.

میزان سرمایه 
سرمایه بانک مبلغ 8/000/000/000/000 ریال )هشت هزار میلیارد ریال( است که به 
هشت میلیارد سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت 

گردیده است.
شیوه افزایش سرمایه

سرمایه بانک با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت مقررات مربوطه از 
طریق صدور سهام جدید قابل افزایش می باشد.تادیه مبلغ اسمی سهام جدید، به 

یکی از طریق زیر امکان پذیر است:
پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام.

تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از بانک به سهام جدید.
انتقال سود تقسیم نشده، اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به 

سرمایه بانک.
-تبدیل اوراق مشارکت بانک به سهام.

تابعیت و مرکز اصلی بانک
تابعیت بانک ایرانی است مرکز اصلی بانک در شهر تهران است انتقال مرکز اصلی 
بانک بــه هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده 
و تأیید قبلی بانک مرکزی می باشد، لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر با 
تأیید قبلی بانک مرکزی و بنا به تصویب هیأت مدیره صورت خواهد گرفت. هیأت 
مدیره بانک می تواند در هر موقع، در داخل یا خارج از کشور،پس از اخذ مجوز از 

بانک مرکزی، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید.

قاسم بختیاری فر
محمد علی بهزادان

بابک جهان ارا
جالل رسول اف

مرتضی شاکری سیاوشان
ناصر کریمی

عبدالله فالح دار
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برای  تومانی  سود 902 
هر سهم همراه اول

صعود به قله های افتخار تدبیر تالشگران همراه اول با 
مهندس وحید صدوقی

به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران، 
سومین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ارتباطات 
سیار ایران با حضور بیش از 97 درصد سهامداران در 

سالن اصلی مرکز همایشهای برج میالد برگزار شد.
• سود 902 تومانی سهام همراه اول

در این مراسم پس از سخنان رییس مجمع و مدیرعامل 
نظرات  و  حسابرس  استماع گزارش  و  اول  همراه 
سهامداران، درباره اعضای حقوقی هیأت مدیره، سود 
آگهی و  روزنامه های کثیراالنتشار چاپ  تقسیمی، 

پاداش و حق جلسه هیأت مدیره تصمیم گیری شد.
در جلسه روز یکشنبه پس از نظرخواهی از سهامداران 
رئیسه،  از اعضای هیأت  تعدادی  حاضر و سخنان 
برای هر سهم 902 تومان سود در نظر گرفته و مقرر 
شد  سود سهامداران از روز دوشنبه 2 اردیبهشت ماه 

از طریق بانک ملت واریز شود.
در پایان این مراسم 7 شرکت مخابرات ایران، مهر 
گسترش  مهستان،  شهریار  ایرانیان،  نوین  اقتصاد 
الکترونیک مبین ایران، توسعه ارتباطات جامع مبین، 
مخابرات استان تهران و مخابرات استان اصفهان به 
عنوان اعضای حقوقی هیأت مدیره همراه اول اعالم 
شدند. همچنین روزنامه های دنیای اقتصاد و فناوران 
معرفی  اول  همراه  مجمع  آگهی های  چاپ  برای 

شدند.
• قرائت گزارش عملکرد هیأت مدیره به مجمع

مهندس وحید صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات 
سیار ایران در این مراسم، گزارش کاملی از عملکرد 
سال 91 هیأت مدیره اپراتور اول به مجمع صاحبان 

سهام ارایه کرد.
وی با اشاره به جایگاه همراه اول در صنعت اپراتوری 
تلفن همراه گفت: همراه اول از نظر تعداد مشترک 
دایمی در خاورمیانه و آسیای جنوبی در رتبه اول و در 

دنیا)بین 983 اپراتور( هفدهم است.
وی افزود: از نظر تعداد کل مشترکین نیز همراه اول 
در خاورمیانه در جایگاه نخست، در آسیای جنوبی 
در جایگاه هشتم و در دنیا در جایگاه بیست و سوم 

ایستاده است.
صدوقی با اشاره به جایگاه همراه اول در رتبه بندی 
یکصد شرکت برتر کشور نیز اظهار داشت: طبق رتبه 
بندی سال گذشته، همراه اول از نظر "سودآوری" و 
"باالترین ارزش بازار" رتبه دوم، "ارزش افزوده" رتبه 

ششم و "میزان فروش" رتبه دوازدهم را داراست.
• کسب بیش از 30 عنوان و افتخار در سال 91

مدیرعامل همراه اول در ادامه با بیان اینکه در سال 
گذشته این اپراتور 6 گواهینامه استاندارد بین المللی 
دریافت کرده است گفت: گواهینامه هفتم را در حال 
کسب بوده و اولین اپراتوری در خاورمیانه هستیم که 

گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه)IMS( دریافت 
کرده ایم.

وی افزود: انتخاب به عنوان اپراتور برتر در حمایت 
از تولید ملی، دریافت لوح و نشان تعالی نخبگان، 
انتخاب به عنوان برترین اپراتور تلفن همراه، انتخاب 
به عنوان اپراتور پیشرو در خدمات بانکداری همراه، 
به  انتخاب  بازار،  پیشتاز  اپراتور  عنوان  به  انتخاب 
عنوان برترین و بزرگترین حامی ورزش ایران و... از 
دیگر عناوین و افتخارات همراه اول در سال 91 است.
• ارایه 15 طرح و محصول در راستای توسعه بازار 

و سبد محصوالت
 91 سال  در  محصول  و  طرح   15 ارایه  از  صدوقی 
خبر داد و گفت: طرح های هزاران لبخند، 5+55، 
اول  همراهان  سرویس های  و  شادباش  میلیون ها 
از  و...  بان  تماس  خدمات،  جامع  سامانه  دائمی، 
مهمترین طرح ها و محصوالت اپراتور اول در سال 

گذشته بوده است.  
• توسعه فضاهای جدید کسب و کار

مدیرعامل همراه اول در ادامه گزارش عملکرد این 
اپراتور در سال 91 به "همبانک" و "جیرینگ" اشاره 
کرد و اظهار داشت: در بحث موبایل بانکینگ، پروژه 
"همبانک" را با 6 بانک سینا، ملی، انصار، ملت، 
مسکن و پست بانک و در بحث موبایل پیمنت از 
طریق شرکت "جیرینگ" اقدامات خوبی انجام شده 

است.
میلیون   33 اول  همراه  اکنون  هم  افزود:  صدوقی 
مشترک ثبت شده جیرینگ دارد. همچنین این اپراتور 
از آبان ماه سال گذشته مجوز ارایه خدمات مالی را از 

بانک مرکزی دریافت کرده است.
وی در ادامه معرفی فعالیت های همراه اول در توسعه 
فضاهای کسب و کار، به شرکت ارتباطات مبین نت 
شهر   129 نت  مبین  وایمکس  و گفت:  اشاره کرد 
را تحت پوشش دارد و سهم بازار آن با 438 هزار 

مشترک 52درصد است.
و  اول کیفیت"  "نقش  ایجاد شرکت های  صدوقی 
"توسعه سرمایه گذاری نوردنا" را از اقدامات مثبت 
از  بیش  نوردنا  و گفت: شرکت  دانست  اول  همراه 
528 ملیارد ریال سود خالص داشته که سرمایه آن 1000 

میلیارد ریال بوده است.
• سهم بازار 69 درصدی همراه اول 

صدوقی با بیان اینکه سهم بازار درآمد همراه اول 
در خدمات ارزش افزوده 56 درصد است گفت: هم 
اینک بیش از650 سرویس پیامکی و بیش از 1600 

آوای انتظار توسط اپراتور اول ارایه می شود.
وی اظهار داشت: برنامه فروش سیم کارت بیش از 
100درصد تحقق یافته است و همراه اول 54 میلیون 

مشترک ثبت شده دارد.
وی باتاکید بر اینکه اپراتور اول بزرگترین عرضه کننده 

خدمات ارتباطی کشور است اظهار داشت:
ضریب نفوذ همراه اول در کشور حدود 71 درصد و 
سهم بازار آن از سیم کارت های روشن اول 69 درصد 

است.
صدوقی افزود: هم اکنون همراه اول با 271 اپراتور در 

112 کشور رومینگ دارد.
• نوسازی شبکه برای ارایه سرویس های جدید 

و متنوع
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران با اشاره به 
اجرای پروژه نوسازی شبکه این اپراتور در 31 استان، 
 ،)HLR( از افزایش ظرفیت مراکز ثبت سیم کارت
 MMS، ،پیامک تبادل  مراکز   ،IN سوئیچ،  مراکز 

MCA و RBT خبر داد.
صدوقی افزود: این نوسازی که با سرمایه گذاری ارزی 
363 میلیون یورویی و سرمایه گذاری ریالی یک هزار 
و 302 میلیارد ریالی انجام شده است، دستاوردهایی از 
جمله افزایش کیفیت سرویس ها، کاهش هزینه های 
نسل های  با  پذیری  تطبیق  نگهداری،  و  عملیاتی 

توسعه یافته استاندارد GSM و... داشته است.
تحت  شهرهای  تعداد  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
شهرهای  تمام  یعنی  شهر  اول 1169  همراه  پوشش 
ایران است گفت: مسیرهای مواصالتی تحت پوشش 

نیز 126 درصد تعهد یعنی 69690 کیلومتر می باشد.
صدوقی با اشاره به افزایش کیفیت شبکه نیز گفت: 
درجه  و  درصد  به 61 صدم  مکالمات  قطعی  نرخ 

سرویس دهی شبکه 99/53 درصد است.
EPS رشد 24 درصدی•

مدیرعامل اپراتور اول با اشاره به دستاوردهای مالی 
این شرکت در سال 91 اظهار داشت: در مقایسه با 
سال EPS 90 24درصد،  درآمد عملیاتی 20 درصد، 
تعداد مشترکین اعتباری 17درصد و تعداد مشترکین 

دایمی 1/5 درصد رشد داشته است.
صدوقی با اشاره به مبالغ پرداختی همراه اول به دولت 
اظهار داشت: در سال گذشته 28 هزار و 523 میلیارد 

ریال برآورد پرداختی به دولت بوده است.

•موافقت با کلیت طرح فلت کردن تعرفه ها
مدیرعامل اپراتوراول از موافقت رگوالتوری با کلیت 
و  داد  خبر  اول  همراه  تعرفه های  فلت کردن  طرح 
گفت: حدود 10 سال است که تعرفه های همراه اول 
تغییری نداشته و حدود یکسال از ارایه طرح فلت 
خبردار  می گذرد که  اول  همراه  تعرفه های  کردن 
شدیم رگوالتوری با کلیت این طرح موافقت کرده 

است.

خسرو 
امری حسینی

۳7 اقتــصـاد و بیمه
1392 فروردین 



کوثر  واعتباری  مالی  مؤسسه  عامل  مدیر 
گفت:ما چشم اندازی را ترسیم کردیم که در 
سال 94 جزو پنج بانک برترخصوصی کشور 
باشیم. دکتر عیسی رضایی در اولین همایش 
واعتباری  مالی  مؤسسه  کارکنان  سراسری 
کوثر با بیان این مطلب که شیک ترین شعب 
به  متعلق  بانکها  وبعضا  مؤسسات  سطح  در 
است،اظهار  کوثر  واعتباری  مالی  مؤسسه 
که  است  مؤسسه ای  تنها  مؤسسه  کرد:این 
 core( متمرکز  بانکداری  دارای  پایه  از 
banking( است. در حالی که در بسیاری از 
بانکهای کشور این سیستم وجود ندارد. وی 
اقتصادی  حماسه  امسال،سال  تصریح کرد: 
به اعتقاد ما مؤسسه کوثر در سال  است ولی 
است. وی  را سروده  این حماسه  نیز  گذشته 
مالی  مؤسسه  گیری  شکل  روند  تشریح  با 
تأمین  برای  کوثرافزود:موسسه  واعتباری 

شد. ایجاد  هدف  جامعه  مالی 

روند تشکیل مؤسسه مالی واعتباری کوثر
تأسیس  بدو  در  داد:  ادامه  رضایی  دکتر 
اولیه و وجود هیأت  تأمین سرمایه  مؤسسه،بحث 
سرمایه  زمانی  مقطع  آن  شد.در  مطرح  مؤسس 
اولیه  بالغ بر 150 میلیارد تومان بود. مدیر عامل 
مؤسسه مالی و اعتباری کوثر با بیان این که پس 
از تأمین سرمایه ومشخص شدن هیأت مؤسس،  
افتتاح شعب و راه اندازی خطوط ارتباطی آغاز 
تأکید  نیز  انسانی  نیروی  تأمین  شد، گفت:برای 
لیسانس  دارای مدرک  نیروهای  از  شد که حتما 
فناوری  بانکی،  علوم  رشته های حسابداری،  در 
اطالعات و مدیریت بازرگانی استفاده شود. در 
این زمینه نیز تنها مؤسسه مالی واعتباری هستیم 
که دارای چنین مزیت نسبی هستیم. وی تصریح 
مباحث  کوثردر  واعتباری  مالی  مؤسسه  کرد: 
حقوقی نیز تقریباً از اکثر مؤسسات دارای سابقه 
جلوتر است.کارهای مربوط به پذیره نویسی وثبت 
شرکت انجام شده است. مدیر عامل مؤسسه مالی 
واعتباری کوثر با تأکید براینکه با تبدیل مؤسسه به 
بانک حوزه فعالیتی گسترده تر می گردد، گفت:در 
این اوضاع، ارایه خدمات به مشتریانی که 30 سال 
با بانکهای دیگر کار کرده اند، نیز مشکل است. 
دکتر رضایی اظهار کرد: در سال گذشته، صندوق 
قرض الحسنه جوانان خیر با مؤسسه ادغام شده  

قرار گرفته است. وتحت کفالت مؤسسه 

موسسه کوثر به عنوان اولین مؤسسه در شرف 
تأسیس

مدیر عامل مؤسسه مالی و اعتباری کوثر گفت: با 

تدابیراندیشیده شده، مؤسسه جایگاه خود را یافته 
از مؤسسات را  است.موسسه کوثر دیگر بسیاری 
رقیب خود نمی داند. چرا که با ادغام شش مؤسسه 
اعالم شده، مؤسسه کوثر به عنوان اولین مؤسسه 
تصریح کرد:این  وی  است.  تأسیس  شرف  در 
سطح کشوراست  در  شعبه   350 دارای  مؤسسه 
واین  یافته  این مهم ظرف دو سال دست  به  که 
امر بی سابقه است. وی با تأکید براینکه برخی 
از همان ابتدا از نرخ های سود اعالمی مؤسسه 
انتقاد می کردند ومی گفتند باالست،اظهار کرد:اما 
بسیاری از مؤسسات  امروز همین نرخ ها را مبنا 
رضایی گفت:  دکتر  پردازند.  ومی  داده اند  قرار 
بخش عمده ای از منابع مؤسسه در اختیار جامعه 
هدف قرار گرفت. وی با بیان اینکه در حال حاضر 
2500 نفر پرسنل داریم، افزود: این تعداد نیرو از 
تصریح  وی  هستند.  برخوردار  خوبی  وری  بهره 
کرد:چگونگی حفظ مشتریان ومسیر رو به رشد در 
سه کلمه خوش رویی، خوشگویی وخوش خویی 
به کارکنان شعب  خالصه می شود. وی خطاب 
مؤسسه  سرپنجه های  شما  تهران گفت:  استان 
هستید.این را بدانید که سالم وادب واحترام شما 
مشتری را جذب نموده و با بی احترامی،مشتری 

از دست می رود.
 

راه اندازی نماد مؤسسه مالی واعتباری کوثر 
فرابورس در 

مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری کوثر در یک 
خبرنگاران  سؤال  به  پاسخ  در  و  خبری  نشست 
این  نماد  امسال  خردادماه  از  قبل  تا  گفت: 
فرابورس  در  سهام  فروش  و  خرید  برای  مؤسسه 
اینکه  بر  تأکید  با  فعال می شود. عیسی رضایی 
افزایش  برای  دوم  نوبت  نویسی  پذیره  زودی  به 
انجام  افزود:مقدمات  می شود،  انجام  سرمایه 
است.  شده  صادر  سرمایه  افزایش  ومجوز 
مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری کوثر با اشاره 
به این موضوع که مذاکره با بانک مرکزی برای 
حال  در  بانک  به  شدن  تبدیل  مجوز  دریافت 
پیگیری است، گفت: طی 2 سال فعالیت مؤسسه 
حدود 4 هزار میلیارد تومان منابع جذب وحدود 
دو هزار میلیارد تومان نیز به مصرف رسیده است. 
وی ادامه داد: براساس برنامه ریزی صورت گرفته 
تا پایان امسال مانده منابع به 10 هزار میلیارد تومان 
خواهد رسید.  رضایی ادامه داد: سال گذشته به 
بانکی کشور  و  پولی  مباحث  در  حماسه  نوعی 
ادامه  هم  سال جاری  در  را  روند  این  و  داشتیم 
می دهیم. هم اکنون گسترش کمی مؤسسه به پایان 
رسیده و بحث بهبود خدمات دهی و کیفی سازی 
در سال 92 دنبال می شود. همچنین ارتقاء سطح 
آموزش و دانش پرسنل و برآورده سازی اهداف 

جامعه هدف نیز از اولویت های مؤسسه محسوب 
می شود.

با بورس  با اشاره به هماهنگی   مدیرعامل کوثر 
از  قبل  تا  بورس  در  نماد کوثر  شدن  فعال  برای 
تبدیل  از  قبل  باید  افزود:  سال جاری  خردادماه 
مؤسسه به بانک برخی موارد روشن شود. با ادغام 
صندوق جوانان خیر، 1000 میلیاردتومان مطالبات 
را  آن  باید تکلیف  بانک مرکزی  دارد که  وجود 
مشخص کند.  رضایی با بیان اینکه کوثر به دنبال 
انجام فعالیت های بین المللی نیز است اما در حال 
مصوبه  باید  بانک  به  شدن  تبدیل  برای  حاضر 
نیز بگیرد، گفت: تمرکز  را  اعتبار  شورای پول و 
فعلی مؤسسه برای دریافت مجوز از بانک مرکزی 
است و پس ازآن اتصال به شبکه شتاب بانکی 

می شود. انجام 
 

تحقق 89 درصدی برنامه های ابالغی سال 91 
جواد فهیمی پور مدیر شعب منطقه یک مؤسسه 
ارایه  ضمن  سخنانی   در  واعتباری کوثر  مالی 
آماری از عملکرد این منطقه ایجاد حس همدلی و 
دوستی میان همکاران و مدیریت ارشد در محیط 
همسویی  زمینه های  همایش،ایجاد  صمیمی 
و  آرمان  جهت  در  سازمانی  و  فردی  اهداف 
اهداف مؤسسه،ارائه گزارش عملکرد منطقه 1 و 
تبیین برنامه ها واهداف سال 92 واستفاده از نقطه 
نظرات کارکنان را نیز از اهداف برگزاری همایش 

اعالم کرد. فوق 

مالی  مؤسسه  شعب  انتخاب  چگونگی 
کوثر واعتباری 

فهیمی پور با بیان اینکه برای استقرار شعب بیش 
از 350 نقطه جهت اجاره و خرید شعب شناسایی 
شد، افزود: 200 نقطه از میان نقاط شناسایی شده 
انتخاب وقرارداد اجاره برای  68شعبه منعقد و19 
شعبه به صورت ملکی خریداری شده  است وی 
ادامه داد:بنابراین87 شعبه قرار داد اجاره منعقد 
ویا خریداری شده وبرای 3 شعبه نیز تعین مکان 
شده است. به گفته وی،ادغام شعبه پنها در شعبه 
آزادی درسال 90،ادغام شعبه قدس در شعبه مصلی 
درسال 91 وانتقال محل شعبه صادقیه از خیابان 
ستارخان به میدان صادقیه از دیگر اقدامات انجام 
شده برای استقرار شعب بوده است. مدیر شعب 
منطقه یک مؤسسه مالی واعتباری کوثرگفت: 89 
بینی شده در سال گذشته  برنامه پیش  از  درصد 

محقق شده است.

نرم  و  افزاری  سخت  سیستم های  استقرار 
افزاری

وی با تأکید براینکه نصب و راه اندازی سیستم 

تداوم حماسه سازی کوثر در سال 92
راه اندازی نماد مؤسسه مایل واعتباری کوثر در فرابورس

اقتــصـاد و بیمه۳8
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سیمیا در شعب جدید،تعویض سیستم عامل ها در 
شعب و ستاد منطقه،راه اندازی آنتی ویروس در 
شعب و ستاد منطقه واعمال تنظیمات بروزرسانی  
نرم افزارسیمیا درتمامی شعب از جمله اقدامات 
افزاری  سخت  سیستم های  استقرار  برای 
است،  بوده  یک  منطقه  شعب  در  افزاری  ونرم 
در  اداری  اتوماسیون  سامانه  اندازی  افزود:راه 
شعب و ستاد منطقه نیز از دیگر اقدامات است. 
وی در بیان سایر فعالیتهای عملیاتی در راستای 
و  اظهار کرد:سازماندهی  مؤسسه  اصلی  اهداف 
 4 اندازی  راه  و  ساختاری،تشکیل  اصالحات 
با حداقل 4 نفر،تشکیل و  حوزه در منطقه یک 
راه اندازی دایره بازرسی،تجهیز ساختمان مطهری 
و انتقال از ساختمان قبلی،مصوب نمودن نمودار 
اساس  بر  انسانی  نیروی  وساماندهی  سازمانی 
جمله  از  شعب  ساختمانی  نواقص  ورفع  آن 
آئین  داد:  ادامه  پور  فهیمی  فعالیت هاست.  این 
انجام  و  جاری  نامه ها،بخشنامه ها،روشهای 
وبا  ابالغ  اداری  امور  پیگیری  جهت  مکاتبات 
بانکی  بازنشسته  شعب  مسئولین  از  نفر  یکصد 
جهت جذب آنها به عنوان روسای شعب منطقه 
ازآنان به کار گرفته شده اند.  مصاحبه و 77 نفر 
وعملی  علمی  آموزش های  اظهار کرد:ارایه  وی 
تسهیالت،امور  شامل  پایه  آموزش های  همچون 
1920نفر  و...در  اطالعات  مالی،فناوری 
ساعت،ارسال  نفر  در160  ساعت،اتوماسیون 
پیامهای آموزشی،کار آموزی وآشناسازی مدیران 
جدید شعب در پنج هزار و600 ساعت، آموزش و 
مغایرت  توجیه حسابداران در خصوص صورت 
تازه  نیروهای  در 480 ساعت، کارآموزی  بانکی 
وارد در شعب و اعزام کارکنان به آموزش ضمن 
خدمت در حوزه مرکزی از دیگر اقدامات انجام 

است. شده 

اقدامات کنترلی ونظارتی
مالی  مؤسسه  یک  منطقه  شعب  امور  مدیر 
از  بازدید سراسری  اینکه  بیان  با  واعتباری کوثر 
منطقه  مدیران  توسط   91 ماه  درآذر  شعب  کلیه 
و  ارتباط  گرفت،افزود:مانیتورینگ  صورت 
دوایر  توسط  خودپرداز شعب،مانیتورینگ شعب 
مالی  امور  اطالعات،  آوری  فن  جمله  از  منطقه 
پیش  مسائل  به  رسیدگی  و  پشتیبانی  بازرسی،  و 
 720 در کل  بازرسی که  آمده،جوابیه مالحضات 
فراز از 38 شعبه میباشد،که بسیاری از موارد مرتفع 
گردیده،پاسخگویی به شکواییه 465 مورد مشتری 
وپاسخ به شکواییه های مطرح شده ازحوزه مرکزی 
ونظارتی  اقدامات کنترلی  دیگر  از  مورد  در27 
بوده است. به گفته وی، کنترل و نظارت بر اسناد، 
تنخواه  و  دریافتها  و  شعب،پرداختها  هزینه های 

گردان شعب انجام پذیرفت وحداقل یک مورد 
بازرسی از کلیه شعب منطقه توسط دایره بازرسی 
محقق شد. وی ادامه داد:کنترل مستمر و روزانه 
رعایت سقف نقدینگی در شعب وکنترل مطالبات 
اقدامات  دیگر  از  نیز  معوق  و  سررسید گذشته 
و  پور گفت:بررسی  فهیمی  است.  بوده  کنترلی 
جمع بندی مغایرت گواهی سپرده های بلند مدت 
و  مالی،پیگیری  معاونت  به  آن  ارسال  و  شعب 
انجام همه امورات مربوط به دسته حواله شعب 
اموال  چسب  بر  مغایرت،نصب  هر گونه  رفع  و 
در55 شعبه،بستن حسابها ی شعب در پایان سال 
وهماهنگی با بانک انصار برای تأمین نقدینگی 
و پول رسانی به شعب نیز از دیگر اقدامات مالی 

است. بوده 

مانده تسهیالت درپایان سال گذشته
واعتباری  مالی  مؤسسه  یک  منطقه  شعب  مدیر 
کوثر با تأکید براینکه 582 میلیارد ریال تسهیالت 
است،افزود:231  شده  پرداخت  الحسنه  قرض 
فروش  طرح های  به  تسهیالت  ریال  میلیارد 
طرحهای  سایر  به  ریال  و218میلیارد  اقساطی 
گفته  به  است.  شده  پرداخت  اقساطی  فروش 
وجوه  محل  از  تسهیالت  ریال  میلیارد  وی،263 

است. شده  شده،اعطا  اداره 

برنامه های سال 92
مالی  مؤسسه  یک  منطقه  شعب  امور  مدیر 
واعتباری کوثربا تأکید براینکه تکمیل شبکه شعب 
منطقه تا 90 شعبه از جمله برنامه های سال جاری 
به  شعب  خودپرداز  شبکه  تکمیل  است،افزود: 
گونه ای که کلیه شعب دارای حداقل یک خود 
به  سالنی  پرداز های  خود  افزایش  باشند،  پرداز 
تعداد 20 دستگاه و تکمیل سیستم های ایمنی و 
و....  حریق  اعالم  دوربین،  شامل  شعب  امنیتی 
سال  برنامه های  دیگر  از  نیز  شعب  همه  جهت 
جاری خواهد بود. در ادامه جواد فهیمی پور مدیر 
شعب منطقه یک مؤسسه مالی واعتباری کوثردر 
جمع خبرنگاران تصریح کرد:کارکنان مؤسسه در 
سال جاری مجرب تر از گذشته خواهند بود. وی 
افزود:برخی شعب زمان کمی برای ثبت کارآیی 
شان داشته اند وقطعاً امیدواریم این امر در سال 
وجود  با  داد:  ادامه  وی  شود.  محقق  جاری 
نوسانات ارزی وریالی در سال گذشته، 90 درصد 

نمودیم. را محقق  هایمان  برنامه 
شهرابی: موفقیت در برقراری روابط بلند مدت با 

مشتریان است
امور  و  بازاریابی  معاون  شهرابی،  رضا  مهندس 
ضمن  کوثر  واعتباری  مالی  مؤسسه  مشتریان 
مشکالت  مؤثر  حل  برای  ارایه  رهنمودهایی 

مؤثر  وزن عوامل  توسط کارکنان گفت:  مشتریان 
در جلب رضایت مشتری به ترتیب اولویت شامل 
شواهد  خدمت،  قیمت،فرآیند،کارکنان،مکان، 
وی  افزود:این  است.  وتشویق  وتبلیغ  فیزیکی 
از  شعبه   200 از  پژوهشی که  براساس  اولویت ها 
بانکها در سطح استان تهران به صورت تصادفی 
گفت:  وی  است.  شده  گرفته،حاصل  صورت 
ابزارهای  و  تبلیغات  عموم،  تصور  خالف  بر 
رضایت  جلب  سطح  ترین  پایین  در  تشویقی 
مشتری قرار دارد.اما برخالف آن نرخ سود انواع 
سپرده ها و تسهیالت اعطایی در باالترین مرتبه 
ادامه  شهرابی  دارد.  قرار  مشتری  رضایت  جلب 
داد:فرآیند ارایه خدمات و نحوه تعامل پرسنل با 
و سوم  دوم  مرتبه  در  ناچیز  اختالف  با  مشتریان 
نتایج  در  تأمل  اندکی  اساس  دارند.براین  قرار 
به  را معطوف  از پیش توجه  حاصل شده، بیش 
متصدیان و تأثیر گذاری مستقیم نحوه تعامل آنان 
وامور  بازاریابی  معاون  می نماید.  مشتریان  با 
مشتریان مؤسسه مالی واعتباری کوثر با بیان اینکه 
دستیابی به کارکنان پویا و با انگیزه نیاز به تأمین 
و توجه به متغیر های مؤثر در کیفیت و کمیت کار 
در  مؤثر  انگیزشی  است،گفت:عوامل  کارکنان 
مادی  مؤسسه شامل  کیفیت وکمیت کار کارکنان 
)حقوق و مزایا( با وزنی معادل 0.26  ،غیر مادی 
و تحصیالت  تجربه  با 0.14،  مدیر(  از  )رضایت 
)میزان تجربه(  با 0.22  ، ابزارها و تجهیزات با 
0.13  ، عوامل محیطی و امکانات درون سازمانی 
با 0.10  و عوامل محیطی برون سازمانی با 0.15 
وزن است. شهرابی با بیان اینکه رضایت مشتری 
به دو عامل عملکرد خدمات و متصدیان انتظار 
مشتری بستگی دارد، افزود:هر گاه عملکرد کمتر 
می شود.در  نارضایتی  موجب  باشد  انتظار  از 
عین حال عملکرد برابر با انتظار موجب رضایت 
وعملکرد بیش از انتظار باعث خشنودی خواهد 
بود.< وی باتاکید براینکه بازارشناسی به عنوان 
اولین رکن در بازاریابی،  زیر بنای تحول در بانک  
می باشد، گفت:اخذ موافقت اصولی مؤسسه کوثر 
از بانک مرکزی  در آذر ماه 1388وشروع فعالیت 
مؤسسه از بهمن ماه 1389 با حضور مدیر عامل و 
هیأت مدیره جدید بوده است.در حال حاضر نیز 
تقاضای افزایش سرمایه برای تبدیل شدن به بانک 
در حال انجام است. وی تأکید کرد: موفقیت یک 
مشتریان  با  مدت  بلند  روابط  برقراری  به  بانک 
بستگی دارد. به گفته وی، ویژگی های شاخص 
با مشتریان شامل جامعه  تعامل  پرسنل صف در 
مهارت های  مذاکره،  فنون  شناسی،روانشناسی، 

ارتباطی، زبان بدن و فنون فروش است.

۳۹ اقتــصـاد و بیمه
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در صدر این جلسه جناب مهندس توکل این نام 
آشنا در صنعت سیمان و کانی و عارف و عاشق 
به فرهنگ و هنر و هدایت گر آن به اشاعه برای 
آیندگان به عنوان ریاست مجمع نشسته و با ناظری 
سرکار خانم مهندس سماواتی و جناب اسماعیلی 
و با دبیری مهندس شریفی، آنکه حاصل کارش 
و  تشکیل گردید  برانگیخت  را  همگان  تحسین 
در حضور مجمع نشینان که افزون از 97 درصد 
تقسیم  و  مالی  صورتهای  تصویب  با  می بودند 
سود 1900 ریالی و تقدیر و تشکر از مدیریت مالی 
جناب شاهسون که حساب و کتابش پاک پاک 

است به کار خود پایان داد.

پیام هیأت مدیره
محصول سیمان با توجه به ویژگی های خاصی 
و  متنوع  و کاربردهای  مصارف  از  دارد  که 
حال  عین  در  و  است  برخوردار  گسترده ای 
در  سو،  یک  از  سیمان  ندارد.  هم  جایگزینی 
محسوب  اصلی  مصالح  جزء  ساختمان  بخش 
می شود و از سوی دیگر، در اجرای پروژه های 
دارد.  تعیین کننده ای  نقش  زیربنایی  و  عمرانی 
حجیم و سنگین بودن سیمان و هزینه های باالی 
حمل آن نسبت بع بهای آن، موجب شده است 
صدور  قابلیت  با  و  منطقه ای  سیمان کاالیی 

پایین محسوب شود.
نشان  هر کشوری  در  رشد مصرف سرایه سیمان 
از رشد اقتصادی آن کشور دارد. مصرف سیمان 
در بخش ساخت و ساز مسکن نشان از ارتقای 
سطح رفاه و مصرف آن در پروژه های عمرانی 
و بخش تولید نشان از رشد اقتصادی یک کشور 

در میان مدت و دراز مدت دارد.
تالش مدیران و برنامه ریزان شرکت بر این است 
ارقام موجود،  و  آمار  و  با مطالعه اطالعات  که 
با  و  نمایند  ارایه  شرکت  عملکرد  از  شمایی 
بررسی وضعیت حاضر و در نظر گرفتن اهداف 
افزایش  برای  سازمان،  بلندمدت  و  استراتژیک 
ثروت سهامداران و سود  فرآوری، حداکثرکردن 
شرکت، از نقاط قوت و ضعف خویش آگاهی 
موجبات  شایسته،  راهبردهای  اتخاذ  با  و  یافته 
بهینه سازی فعالیت ها و ساختار منابع موجود و 
به دنبال آن به بهره جویی قابل قبول از سرمایه 
گذاری های انجام شده را فراهم آورند. بر این 
و  تثبیت  جهت  بازار  مطالعات  انجام  اساس، 

گسترش بازار داخلی و دست یابی به بازارهای 
راندمان  افزایش  صادراتی،  پایداری  و  جدید 
و کاهش  انرژی  مصرف  سازی  بهینه  و  تولید 
هزینه های تولید می تواند دست یابی به اهداف 

کالن شرکت را تسهیل نماید.

تاریخچه فعالیت
در  نی ریز  سفید  سیمان  خاص  سهامی  شرکت 
تاریخ 15 اسفند 1366 تحت شماره 69262 در 
به  تهران  صنعتی  مالکیت  و  شرکتها  ثبت  اداره 
1382/10/27به  تاریخ  از  و  است  رسیده  ثبت 
شرکت سهامی عام تبدیل و درتاریخ 1384/3/31 
مورد  تهران  بهادار  اوراق  بورس  سازمان  در 

پذیرش قرار گرفته است.
براساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
تهران  از  شرکت  مرکزی  دفتر  محل   1385/5/21
به شماره  ثبت شرکت  و شماره  انتقال  به شیراز 
مالی  سال  همچنین  است.  تغییرنموده   20393
ماه  شهریور  پایان  به  منتهی  یکساله  از  شرکت 
هرسال به سال شمسی منتهی 29 اسفند ماه تغییر 

نموده است.

فعالیت اصلی شرکت :
 )  3( ماده  طبق  شرکت  اصلی  فعالیت  موضوع 
اساسنامه، عبارت از تولید انواع سیمان، اعم از 
سیمانهای  و  سفید  سیمان   , خاکستری  سیمان 
جانبی  صنایع  و  سیمان  وایجاد کارخانه  رنگی 

وابسته به آن و... می باشد.

سرمایه شرکت
میلیون   100 مبلغ  تأسیس  بدو  در  شرکت  سرمایه 
ریال )شامل تعداد سهم 10.000، به ارزش اسمی 
هر سهم 10.000 ریال ( بوده که طی چند مرحله به 
مبلغ 50.000 میلیون ریال )شامل تعداد 50.000.000 
در  ریال(   1/000 سهم  هر  اسمی  ارزش  سهم،به 
افزایش   1385/6/31 به  منتهی  مالی  سال  پایان 

یافته است.

جایگاه شرکت در صنعت
شرکت در صنعت سیمان سفید فعالیت می کنند. 
رشد فروش سیمان سفید در سال جاری نسبت به 
سال قبل 0.2 % میباشد. شرکت در بین شرکتهای 
معادل  فروش  حجم  با  صنعت  این  در  فعال 

155.890 تن سیمان 19 % از کل حجم فروش را 
به خود اختصاص داده است.

- برنامه های آتی شرکت :
اطالعات مربوط به برنامه های سال آتی شرکت 

در خصوص:
هیتر  پری  نیازاحتراق  مورد  هوای گرم  تأمین   •

)تعمیر یا تعویض ایر هیتر(
• تکمیل وراه اندازی سیستم گاز آناالیزر

• کاوش وپی جویی معدن کائولن در مجاورت 
کارخانه

• ممیزی سیستم احتراق پری هیتر
باسکول  توزین  سیستم  نصب  و  بازسازی   •

ورودی کارخانه
• نصب وراه اندازی مبدل حرارتی جهت پیش 

گرم مازوت مصرفی
•راه اندازی  Sand Filter  تصفیه خانه

• توسعه حوضچه های آب برگشتی خط تولید
• تکمیل وراه اندازی پروژه هاپر وفیدر خروجی 

سنگ شکن آهک
سنگ  معدن  از  استخراج  طرح  سازی  آماده   •

آهک
• اجرای سیستم تصفیه خانه جهت تأمین آب با 

سختی ومیزان رسوب گذاری کم
• پیگیری حفر چاه آب کمکی به منظور جبران 

کمبود آب چاه کارخانه
از  برخی  در  سپاری  برون  طرح  اجرای   •

دپارتمانهای تولیدی
برق  سیستم  اندازی  وراه  طراحی،نصب   •

واتوماسیون هاپر آهک سنگ شکن
SP FAN پیگیری خرید موتور •
• خرید ونصب مشعل اصلی کوره
• نصب تابلوی جدید بارگیرخانه

پروفیدر  پروژه های  اندازی  راه  و  تکمیل   •
خروجی سنگ شکن آهک

راستای  در  الکتریکی کارخانه  انرژی  ممیزی   •
استاندارد 7873

• نهائی نمودن چارت سازمانی در راستای بهینه 
سازی توزیع نیروی انسانی در واحدها

بازنشستگی کارهای  طرح  از  استفاده  ادامه   •
سخت و زیان آور

بشنو از نی چون حکایت 
می کند

در اتاق کوچک شرکت سیمانی بزرگی نشسته که آوازه 
کاریش در پهن دشت ایران پرو پیمان و شریف است. 
آهسته در گوشه این خان سیمرغ می خزم و گوش شنوا 

را از زیر مقنعه بریون می کشم تا بیشرت بشنوم.
صدیقه

 سرخوشلر

اقتــصـاد و بیمه۴۰
1392 فروردین 
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