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فاطــمه سیـــد 
 طفل شـش ساله

 سید فاطمه که در کالس اول ابتدایی مشغول به تحصیل است در تعطیالت 
عید سعید باستانی به همراه پدر و مادر خود زوار حرم سید و ساالر شهیدان 
بوده و امروز که 17 فروردین است و روز اول مدرسه در سال نو عالوه بر دفتر 
و کتاب تعدادی هم جانماز و مهر برای هم کالسیهای خود سوغات سفر به 
همراه می دارد. کیف سید فاطمه کمی سنگین تر از همیشه است و الجرم از 
مادر خود خواهش می کند تا سر جاده کمکش کند. سید فاطمه یک برادر 
بزرگتر از خود هم دارد به نام سید مجتبی که او هم در دوره راهنمایی مشغول 
به تحصیل است. سید مجتبی برای رسیدن به مدرسه از منزل مسکونی خودشان 
تا مدرسه در چندین کیلومتر آن طرف کوه های روستایشان هر روز مسافر جاده 
است. امروز، اما، امروزماشین آقا معلم دیر کرده و سید فاطمه و مادرش در کنار 
جاده به انتظار ایستاده و البته خوب فرصتی هست تا درباب پرسش خود پاسخ 

داشته باشد این نازنین دختر مادر.
سید فاطمه: مادر جان شما هم که در کالس اول بودی آقا معلمتان هر روز 
می اید دنبالتان تا ببردتان سرکالس به مدرسه آنور پشت کوه ها؟ مادر نه دخترم 
در دوره ما این روستا دو تا مدرسه داشت که یکی از آن مدرسه ها که اسم 
شهید هم زینت بخش آن است هنوز هم هست. تابستان ها بچه های شهرنشین 
که می آیند آب و هوا خوری، در حیاط آن فوتبال بازی می کنندو دومی را 
هم وزارت آموزش و پرورش فروخت و امروز حیاط بغل فروشگاه شهریاری 

متعلق به...
سید فاطمه مادر جان فکر کنم آن روز در ده مان خیلی بچه بوده ها درسته؟ 

مادر: بله فاطمه جان. جونم بتو بگه چهارصد خانوار اینجا زندگی می کردند 
هشت سوری »گله« گوسفند داشتند، چهار کرپه، دو گله نره خر، سه گله گاو گل، 
تازه صد و هشتاد جفت گاو نر کاری و تازه آن زمان تو تمام بخشهای شهر اصلی 
این ده خودمان چهارمین روستایی بود که مدرسه می داشت. اولین مدرسه در 
شهرستان و بخشها بود اول چهار کالسه بود بعد شد پنج کالسه و بعد شد ششم.

سید فاطمه : مادر چهار کالسه یعنی چه؟
مادر: یعنی از کالس اول تا کالس چهارم دبستان داشتیم اول، دوم، سوم، چهارم 

فاطمه: فهمیدم مادر جان بازم بگو.
مادر: هر کالس چند ده تا شاگرد می داشت و معلم، آنروزها آنقدر معلم کم بود 
که از شهرهای دیگر می آمدند و یک موقع آموزش و پرورش برای تدریس 
آنانکه ششم ابتدایی داشتند را در معلمی استخدام می کرد. بعدش سپاه دانش 

آمد.
فاطمه: مادر پس چه شد؟ پس چرا مدرسه بسته شده؟ فقط توی ده من یکی 
مدرسه ای هستم اون هم ابتدایی و برادرم که راهنمائی است تازه آن هم باید 
برویم ده پشت کوه ها و تازه آقا معلم چند تا ده می گرده تا چند تا بچه با ماشین 
خودش جمع کند ببرد اون ده که سه تا بچه هست تا جمع ما بشود بقد این 
انگشت دستها تازه شروع به درس دادن بکند. تازه ترش بمن یک جور درس 
می گه به اون بچه ها یک جور دیگر و تا یک صفحه درس به آخر نرسیده 

تعطیل و دوباره سوار ماشین آقا معلم و به خانه هایمان برمی گردیم.
سید فاطمه می گفت و می گفت و اشک در تمام پهنای صورت مادر جاری. 

یک ساعتی بگذشت و از دور صدای موتوری که به زحمت می تواند دو نفر 
را در آن جاده با خود بیاورد شنیده می شود. موتور عباس خشکرودی است 
که معلم در ترک او نشسته و به بچه های کنار جاده می گوید به خانه برگردید 
ماشین امروز خراب شده برگردید به خانه. فردا نه پس فردا اگر ماشین درست 

شده بود می آیم. 
دربازگشت سید فاطمه و مادرش به سوی خانه این بار اشک است که به 
صورت سید فاطمه نشسته و می ماسد و با بغض و آن و افسوس می گوید 
مادر جان من برای بچه ها همکالسی هایم مهر و جانماز سوغات می خواستم 
ببرم و مادر مهربانش دست به سر و روی سید فاطمه می کشد و در آغوشش 

می گیرد و دلداری اش می دهد و با هم در سکوت به خانه بازمی گردند.
تهران  شهر  ابر  نزدیکی  همین  در  واقعه  این  نیست،   خیالی  قضیه  این 
پایتخت ام القرای اسالم به فاصله یک ساعت، در نزدیکی شهرستان ساوه به 
فاصله بیست دقیقه و در نزدیکی شهر زرندیه به فاصله ده دقیقه رخ داده است. 
از روستا و روستاهایی نقل می کنیم که به گفته مادرانی چون مادر سید فاطمه 
دارائیهای آن در دام و کشت روزی چهارصد خانوار را تأمین می کرد پرسیده ایم 
تا بحال که با خود چه کرده ایم؟ روستائی که قنوات آب شیرین آن در کشور 
بی نظیر است، چشم سارهای دلنواز و و آب گوارای آن سروده های شیرین در 
داستانها می دارد. نامهای معتبری چون چشمه مرشد، قزل قوای، چشمه نبی، 
چشمه زر زندل، چشمه سیالک و قنواتی چون قنات مشهد، دادکل، نرم خاک 
همه آب شیرین قنوات و چشمه های آبهای شور طبیعی مانند چشمه شورکا 

شورجه و... 
و اگر بگوییم قنواتی که روزی آب شیرین و گوارا و پر از امالح و مواد مصرفی 
آن باغ و مزرعه را سیراب می کرد امروز تنها استفاده اش شده شستشوی 
اتولهای آن چنانی از پیکان گرفته تا ماشینهای دیزل و سواری های مدل باالی 

روز و...
زمین حاصلخیز و پربرکت زیر کشت تبدیل شده به باغ و ویال، آن هم برای 
استفاده در تعطیالت به روز پنج شنبه و جمعه. صدها به شمار گاو و گوسفند 
حمار آنروزها که برکت می آورند و رزق و روزی بود شده اتول هایی که منابع 
زیرزمینی و روزمینی روستا را هر روز به غارت می برند و... و در روزهای غیر 

تعطیل جاده مسافر می شود.
من که روزی در همین جا به مکتب خانه مرحوم مال اسماعیل میرفتم وپدرم که 
به مکتب خانه مال عباس و پدر بزرگم که به مکتب خانه مال غالم وبه کل همه 
روستای های اطراف از مالهای مکتبی این روستا سود می بردند چه شده که 
امروز نه آب مانده نه آبادانی. نه جای آموختن علم است نه بانگ مسلمانی.
آیا مهاجرت این بالها راسر ما آورده؟ آیا شهر وکت وشلوارش، ارخالوق از 
تن ما بیرون کرده و پیراهن یخه کرواتی به تن ما کرده؟ واقعاً ما را چه می شود.

ماکه درآوردن مدیران قنداق بسته وخدمت به شایسته وکمر محکم بسته سرآمد 
هستیم وبه اطراف خود نگاه از پنجره شیشه دوجداره میکنیم ومقاماتمان چنان 
با جالل وجبروت به رفت وآمدند  که  در سفرنامه ناصری هیچگاه بدان بر 
نخورده ایم. از خود پرسیده ام سید فاطمه شش ساله و شش ساله ها اگر در 
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سفره شان نان میخواهند در محل سکونت هم آیا مدرسه میخواهند؟
امروز آن معرفت ذاتی یونسکو  که بدان میبالیدیم میرود  که رنگ ورو ببازد،که 
در سایه سارهاجمع بازگشته به روستا این را شهادت میدهند.چندین مکتب 
خانه رابستیم که مدرسه باشد وگفتیم این تمدن است!حال همان مدرسه بسته 
خود  دگر...واز  بهانه  ویک  وهزار  ندارد  شاگرد  چندده  چرا؟چون  شده 
نپرسیده ایم که چه شد  که قبلتر صدای کوس رسوایی آن را نشنیدیم. مثل ما 
مثل آن دزدی است که قفلی را میبرید.یکی پرسیدش:چه میکنی؟گفتیش:ساز 
میزنم.عوام بپرسید:پس چرا من صدای سازت را نمیشنوم؟دزد قفلبر بگفتیش: 

آنچنان میزنم که فردا آوای آن را تمامی بشنوند!!!
اصال تعقل و درک محیط و شرایط محاط در مقوله مهاجرت و پیشرفت 
وبه روز شدن نه متولی دارد ونه محلی از اعراب، آنچنان که امام زاده قاسم 
روستا که از بیخ و بن ضریح و گنبدش را کندند وتلی از خاک بجای گذاردند 
وچون چوب شورا وشورانشینان را میخورد واینان نه حرف عقالنی میپذیرند 
ونه پند ریش سفید گوش میکنند حاصل آن شده که بنای امامزاده شده خراب 

وخراب و ول معطل.
دعاکن سید فاطمه جان طفل شش ساله که عقلی به سر باشد تا امور روستا 
با روستا نشینی هم قرین باشد نه با شورای روس... تا، که یادمان نرود بزرگ 
خاندان شورا ها در کاخ کرملین به کجا رفته وکشور شوراهادر کجای تاریخ 
غرق شده که تازه ما امروز امور مربوط به آب وخاک و دام و هم زیستی 
والیت را به آن نقشه راه سپرده ایم.آنچه شده زین کوچه گذشته و.... روستا 
قنات وباغ و زمین کشت و دام دارد.کشاورز در دستش بیل و داس و خرمن 
کوب هست. روستایی نه روستا نشین تولید ازکشت و داشت و برداشت دارد، 
نه صدقه میخواهد نه گردن پیش والی و حاکم خم میکند. نان از عمل خویش 
میخورد و منت حاتم طاعی نمی کشد.کشاورز روستایی به هیچ چیز دل نبسته 
فقط چشم به راه چنارجوانه زده است وزین آرزوی سایه بدان آفتاب روتغییر 
جا می دهد.آری عزیزان این تفاوت درد ما است با شما. دردی که پوست 
وگوشت مالک را شکافته واستخوانش را شکسته واو را به حجلع عفریت 
مرگ رهنمون می سازد.در روستایی که همه خورده شریک اند وهر کس یک 
یا دو سهم دارد، مدیریت در کار و محافظت از مال وناموس اهل روستا را 
فرمان خان شمرده وحکم بد بودن بدان می دهند.براستی در این وادی القاب 

خان وفئودال ومالک زالو صفت ومرفه بی درد معنی دارد؟
این مفاهیم شده ابزار مشتی مفت چر، نه چرخه تولید می شناسند ونه برای 
ذوق رسیدن وچیدن سنبل گندم اعتباری قائل. مخلص کالم اینکه تا مفت 
خور ومفت خوری هست سید فاطمه ها در پشت موتور در به در ودر پشت او 

کوه ها بدنبال یادگیری الف وب هستند تا بیسواد نباشند و....
سید فاطمه و آن چهار چرخ معلم، این روزها که کسب رأی انتخابات شده 
چون هلو آیا گیرنده این هلو می داند گرفتن آب و خاک یعنی چه ؟ تولید از 
زمین  نگهداری دام یعنی چه ؟ خداوندگار منان شاهد که این نقل را بدان باب 

سخن سردبیر کردم که دلم سخت می سوزد. 
روزی در جوانی رییس شده و حکم بمن داده بودند، همان روز به شوق خود 
را به روستا رسانده پدر را دیدم که زیر درخت توت نشسته و چشم انتظار من 
از ذوق ریاست شرط ادب را فراموش کرده و پوشه حکم ریاست خود را با 
غرور بدست پدر پیر روستانشین دادم و او خواند. کمی تعمل کرد. من که منتظر 
تبریک چهره خندان او بودم دیدم پدر که مورد احترام همه بود وبه بزرگی و 

کرم می شناختندش سر باال کرد و با بغض در گلو گفت:
ای کاش از پشت تراکتور پیاده می شدی و یا در پی گله به خانه می آمدی 
و من حنا به دستم می گذاردم و گوسفند پیش پایت قربانی و گالب بر سرت 
می ریختم. پسرم این حکم ریاست بر تو و کوچ نسل بعد از تو از این درخت و 

این سبزی و باغ و هستی و مزرعه بر تو سخت بر خود لرزیدم..
و امروز که مدرسه بسته شده، باغ خشکیده و مزرعه بایر شده و من از روستا 

رفته... 
چه بدست آورده ایم که نمی دانم چیست! راستی پرسیده ایم از خود پارک 
در شهر یعنی چه و پارک بروها کیانند. عجب این شهر، آن روستا، کالم پدر. 

خدایا ما را به راه راست هدایت کن.  
 وقتی محمود افغان، کرمان را در محاصره گرفت، »رستم محمدخان حاکم 
کرمان، با موازی چهار پنج هزار جوانان جرار خنجر گدار، بیرون آمده حمالت 
مردانه بدان سپاه مخالفت نمودند... جماعت افغان از جانب شمال قلعه 
یورش به خاکریز بوده، و از باالی قلعه نیز، کرمانیان، بسیاری از طایفه افغان را 
برخاک مذلت افکندند. آن جماعت )افاغنه( قدم تهور و دلیری پیش گذاشته، 
خود را به زیر حصاربند قلعه گرفته، نردبان بسیار در دیوار آن گذاشتند. کرمانیان 
مستاصل شده، چند نفر نزد رستم محمدخان آمده خبرآوردند که افغان یورش 
به قلعه آورد... به مجرد اطالع،)رستم محمدخان( جنگ و گریز نموده داخل 
شهر گردیده، برج و بارو را استحکام داد... محمود افغان امرائ و معارف سپاه 
خود را تعذیب زیادی نموده که امروز اگر از شما در عرصه میدان کوتاهی واقع 

نمی شد – البته قلعه را به تصرف در می آوردم.
مال زعفران- که از جمله ندماء و مقربان درگاه بود- به عرض مبادرت نمود 
که هرگاه: صلح نموده و به جانب عراق و اصفهان حرکت نمایید، بعد از 
تسخیر آن نواحی، جمیع بالد عراق – بدون سرکشی – اطاعت و انقیاد رو 
به اجاق سپهر رواق خواهند نمود، رجال که خود را در پای هر قلعه چندین 
روز و ماه معطل نمایید- فرداست که لشکرهای عراق و خراسان وارد گردیده 
جمعت ما را متفرق خواهند نمود. )مثل اینکه حرف مال زعفران درست بوده، 
آخوند و این قدر استراتژیست؟( محمود شاه، سخن مالزعفران را قبول نموده 
گفت: حاال چاره این کار چیست؟ نحوی نمایید که از اینجا به خوشی در 

حرکت آمده روانه اصفهان شویم.
مالزعفران نامه ای جهت اهالی کرمان قلمی نمود که : پادشاه ستیزه نمودن از 
عقل دور است- اگر همگی از روی امیدواری وارد گردید- مورد نوازشات 
خآقانی خواهید گردید، و هرگاه درآمدن تخلف نمایید البد و ناچار به گردن 
پادشاه الزم می گردد  که دمار از روزگار شما برآورد، اولی این است که از راه 

سازش درآمده- به هرچیز خیر و صالح ایشان باشد- ما نیز موافقیم.
نامه مهر نموده روانه فرمودند. راوی ذکر می کند که رستم محمدخان، مکرر 
عرایض درباب ورود افغان به خدمت پادشاه جم جاه مالیک سپاه )شاه 
سلطان حسین( به اصفهان قلمی نمود که به قدر چهار پنج هزار نفر امداد 
روانه نمایند- سودی نداد... چون رستم محمدخان غفلت امراء و پادشاه 
بدان مرتبه مالحظه نمود، و قحط و غال در آن بلده طغیان نمود، )همین 
روزها یک قیام عمومی را هم یک کرباس فروش در کرمان راه انداخته، و در 
واقع، شهر، از درون- به قول کرمانی ها: توتم- یا به قول امروزی ها، فروپاشی 
کرده بوده است. رجوع شود به صحیفه االرشاد، ص 80 و 89 و 347( رستم 
محمدخان ناچار از راه اضطرار به مال زعفران اعالم نمود که هرگاه اصفهان 
را تصرف نمایید من نیز قلعه را بدون مضایقه خواهم سپرد، و هرگاه خواسته 
باشیدکه این ننگ را در اجاق من گذارید- تا جان در تن باشد قلعه را به 

رضای خود نخواهم داد.
چون مال زعفران نامه را دید، آمده چگونگی را به محمود عرض نمود، او را 
نیز قبول افتاده، یک دست خلعت، با ماکوالت جهت رستم محمدخان روانه 
نموده، بعد از مصالحه در حرکت آمده، عنان تسخیر به صوب دارالسلطنه 

اصفهان معطوف نمود.)عالم ارای نادری، تصحیح دکتر ریاحی، ص 26(.
خوب، این نکته را خارج از موضوع در اینجا به این تفصیل آوردم تا بدانید 
که اوال مال زعفران یک حق بزرگ به گردن کرمان داشته، وگرنه هفتاد سال 
قبل از واقعه آقا محمد خانی، می بایست کرمان به چنان سرنوشت وحشتناکی 

دچار شده باشد.
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خسرو  امریحسینی

گردشـگری  بانـک 
مــرزها   از  فـراتر   

خسرو  امریحسینی

عنایات خداوند متعال، مجالی دوباره یافتیم تا کارنامه 
تالشگران بانک گردشگری را یک بار دیگر تقدیم 

حضورتان کنیم.
وجود  با  که  نماییم  اعالم  خوشحالیم  بسیار 
اقتصاد  بر  حاکم  خاص  شرایط  و  محدودیت ها 
جهان و بالطبع کشور عزیزمان توانستیم حداقل بازده 
مورد انتظار سهامداران محترم را برآورده نموده و با 
اتکال به خداوند بزرگ و همراهی شما سهامداران 
با  و  استوار گروهی  اراده  از  بهره گیری  و  گرانقدر 
تالش جمعی، ضمن حضور فعال در عرصه اقتصادی 
کشور، ارزش آفرینی برای همه ذینفعان را از اندیشه 
به عمل برسانیم و شرایطی را مهیا نماییم تا بتوان در 
راستای برنامه های استراتژیک بانک قدم برداشته و 
با تخصص انعطاف پذیری و درک مناسب مدیران 
اجرائی بانک به دستاوردهای جدیدی به شرح ذیل 

در سال مالی 1391 نائل شویم.
مرکزی  بانک  دوباره  مثبت  و  موافق  نظر  -کسب 
جمهوری اسالمی ایران و نهادهای نظارتی و با بقا و 
تداوم فعالیت بانک با رفع ایرادات و انطباق عملکرد 

بانک با ضوابط و مبانی موضوعه
از بانک مرکزی جمهوری  -کسب مجوزات الزم 

اسالمی ایران برای بازگشایی شعب بانک
-اخذ موافقت از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران و نیز سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برای 
رفع انسداد از نماد معامالتی بانک در بازار فرابورس 

و بازگشایی مجدد نماد مزبور
-عملیاتی نمودن و افزایش سرمایه ثبتی بانک از مبلغ 
2000 میلیارد ریال به 4000 میلیارد ریال با کسب موافقت 

و اخذ مجوزات الزم از تمامی مراجع ذیربط
-حضور در جمع 400 شرکت برتر ایران با کسب رتبه 
248 در اولین سال حضور بانک در بازار پولی کشور

-بازنگری و اصالح ساختار سازمانی بانک با هدف 
بهبود کنترلهای داخلی و افزایش کارآیی و بهره وری 

سازمانی
عملیاتی  برنامه های  و  اهداف  ابالغ  و  -تبیین 

واحدهای ستادی و شعب بانک
اطمینان می دهیم که بانک گردشگری همواره خود را 
مفتخر و متعهد به رعایت ضوابط و مقررات و ملزم 
به حفظ و صیانت منافع همه افراد ذینفع می داند و 
این راه را با جدیت ادامه خواهد داد. افتخار ما تحقق 
خواسته های به حق مشتریان، همراه با ارایه خدمات 
و  می باشد  بانکی  متنوع  و  نوین  محصوالت  و 
بی تردید بالندگی روزافزون این بانک و فتح قله های 
خدمتگزاری جز با برخورداری از اطمینان و اعتماد 

جمعی مشتریان بزرگوار به منصه ظهور نمی رسد.
اعتقاد داریم توجه سهامداران بانک به عملکرد این 
دوره و ارایه نقطه نظرات خود در بهبود هرچه بیشتر و 
بهتر عملکرد دوره آتی بانک مؤثر خواهد بود و انتظار 
داریم با ارایه پیشنهادات سازنده خود، این مجموعه را 

برای رسیدن به »فراتر از مرزها...«
دوام و قوام یک بنگاه یا واحد اقتصادی، به مشتریانش 
است. در حقیقت، یک واحد اقتصادی هر قدر هم که 
کوچک باشد، توفیق یا عدم توفیقش یا اصاًل استقبال یا 
عدم استقبال نسبت به محصوالت، تولیدات و خدمات 
خود را در آئینه ای می بیند که ساخته دست مشتریان 
است. به بیان دیگر، وقتی که مشتریان نسبت به خدمات 
و تولیدات یک واحد یا بنگاه، اعالم رضایت می کنند، 
یعنی اصلی ترین هدف یا به تعبیری رسالت آن به بنگاه 

به بار نشسته و تحقق یافته است.
مراد از مقدمه ای که طرح شد، اشاره به نقش مشتریان 
در حیات و ممات یک واحد تجاری و اقتصادی بود 
و شاید یکی از مراکزی که بیش از هر حوزه دیگری به 
اهمیت این شعار بنیادین واقف است، بانک باشد. در 
حقیقت بانک در چارچوب فعالیت ها و رقابت های 
گسترده اقتصادی، تنها زمانی می تواند در عرصه رقابت 
حرفی برای گفتن داشته باشد که از مراجعان خود مشتری 
بسازد، بر شمار مشتریان وفادار خود را در باالترین سطح 

ممکن نگه دارد.
و  بدیع  خدمات  است که  الزم  نیز  مهم  این  برای 
طرح های تازه و خآلقانه به میان بیاید و همه آنها به 
گونه ای وسیع در دسترس مخاطبان و مشتریان بالقوه 
قرار گیرد تا موجبات آگاهی افزایی آنها را فراهم آورد. در 
چنین صورتی گام بعدی ترغیب مشتری به پرسش درباره 
آن کاال یا خدمات است و مراجعه به تارنمای بانک و یا 
شعب آن می تواند به تأمین بیشتر نیاز شخص بیانجامد.

هدف ما در بانک گردشگری، چنان که از همان ابتدا بر 
آن تأکید کرده ایم رسیدن به فراتر از مرزها و نگنجیدن در 
مرزهای جغرافیایی کشور عزیزمان است، چون معتقدیم 
به ایرانیهای سرفراز در هر جایی از این کره خاکی باشند 
باید خدماتی شایسته داد و چه بهتر که این مهم از طریق 
یک بانک ایرانی با کیفیت ناب ایرانی- همان گونه که 
نظیرش در نوع پذیرایی های با شهرت جهانی مان یافت 

می شود- صورت بگیرد.

گمان ما این است که برای رسیدن به هدف عالی باید 
در چند فاز رفتار کنیم. از این رواست که یک مرحله از 
این مسیر را در افتتاح شعب جدید می بینیم که به لطف 
خدا و با مساعدت های بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران و حمایت ها و تالش های گسترده جناب آقای 
مهندس جهانگیری، بنیان گذار محترم بانک و ریاست 
هیأت مدیره گروه مالی گردشگری در ماه های گذشته، 

گام های مؤثری در این راستا برداشته است.
البته الزم است از بردباری سهام داران محترم که همراهی 
شان دلگرم کننده و امید آفرین بود و نیز از همیاری و 
تالش های جدی یکایک اعضای خانواده بزرگ مالی 
و گردشگری تشکر جدی به عمل آید اما با وجود این 
مطلب نیز الزم به توجه است که ما هنوز برای رسیدن به 
اهداف بزرگ و مهمی که مدنظر داریم. راه درازی داریم 
و طی این طریق مقدور نیست مگر با همدلی و همیاری 

و تقویت روحیه فعالیت دسته جمعی.
تقویت  باید  بدانیم،  نخست  فاز  را  شعب  افتتاح  اگر 
بانکداری اینترنتی که به طور قطع مخاطبان بیشتری برای 
بانک به ثمر می آورد را در حکم گامی دیگر در این 
مسیر دانست. البته نباید هم از یاد ببریم که در تماس 
نزدیک بودن با مخاطبانی از جنسی دیگر نیز در بازار 
سرمایه مقدور است و این امکان هم شکر خدا به سبب 
بازگشایی نماد بانک در فرابورس هم اکنون در دست 

بانک است.
حال که امکانات، رفته رفته فراهم می شود، شاید بد 
نباشد که یادمان بیاوریم که هدف ما فرامرزی شدن است 

و برایش باید بسیار بیش از این تالش کنیم.
مجمع با شرکت 77/7 درصد سهام دار به ریاست جناب 
مهندس جهانگیری و دو ناظر جنابان دکتر طاهری و 

دبیری جناب مهندس زیرک نژاد برگزار شد.
مجمع با تصویب صورتهای مالی و سایر دستور جلسه با 

طنین صلوات پی در پی بکار خود پایان داد
پیام هیأت مدیره 

خرسندیم که پس از یک سال تالش و تکاپو، به یاری و 

روزها  آن  پرداختم.  مشق  و  درس  به  سن کاری  در  باور  این  با  من  و  نیست  دیر  هیچگاه  دانستن  برای 
و  رتبه  و گرفتن  تحصیلی  مدرک  تکمیل  برای  و  می داشتم  مسئولیت کار  وزارت خانه جوانی  در حوزه 
پست های باال می باید رفت و آموخت. خدا رحمت کند علی اصغر حکمت را مشوق اصلی آن بزرگوار 
بگذارد  می خواست  تأیید  مهر  خود  خارجی  زبانهای  و  ادبیات  عالی  مدرسه  در  پذیرش  برای  و  بود 
نبوی،  دکتر  بنام  می داشت  ساالری  راه کاروان  این  و  می داشت  دیگری  راهی  رقم  عدد  حساب  که 
مدرسه  این  دانشجویان  و  احداث کرده  بازرگانی  عالی  مدرسه  نبوی  دکتر  اکبری.  دکتر  و  وثوق  دکتر 
امرکم علل  الرسول،  الله، عطی  در عطی  آموختن  در  چنان  یا  و  تیمی  خانه  در  یا  و  بودند  زندان  در   یا 

،غرق بقول شیخ ابوالحسن خرقانی غافل و من در پیچ کاری بر مکتب دو بزرگوار از آن قبیله بر تلمذ نشستم. 
دکتر محمد صادق طاهری و دکتر عادلی و چند عزیز دیگر اکنون که چهاردهه زان بگذشته در کسوت خبری در 
مجمعی بودم که ریاست هیأت مدیره آن با استاد طاهری می باشد و شاگرد مو سپیدی در حضور معلم پردانشی 

که مقامش به جایی رسیده که بقول حافظ مپرس.
افزون چه توانم نوشت که پیشگاه بزرگان این نشست که هر یک در میدان دانش کار از برترین ها جناب 
جهانگیری چهره آشنا و برنامه ریز خوش فکر و اندیشه جناب صادقی که توانسته چهره بانکی کشور را بسوی 
تعالی ببرد و جناب دکتر ناصر ساالر مرد سرد و گرم چشیده و اقتصاد دان فرهیخته کشور و مدیری مدبر، مقال 

را با گزارش روابط عمومی پر تالش بانک گردشگری آغاز می کنیم.
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یاری نمایند. امید است با حمایت ها و راهنمایی های 
سهامداران محترم و با تکیه بر الطاف خداوند متعال، 
هیأت مدیره بتواند گام های مؤثر و مفیدی برای رشد و 
ارتقای بانک برداشته و آنچه که برای آینده برنامه ریزی 

شده و برآورد گردیده به واقعیت تبدیل نماید.
در تاریخ تهیه این گزارش افزایش سرمایه بانک از مبلغ 
2000 میلیارد به 4/000 میلیارد ریال انجام گردیده است و 
موضوع در حال تأیید از سوی بانک مرکزی می باشد.  

معرفی بانک گردشگری 
 بانک گردشگری )شرکت سهامی عام( به استناد ماده 
و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  سوم  برنامه  قانون   98
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 1379/01/17، 
ماده واحده قانون تأسیس بانک های غیردولتی مصوب 
بانکی  و  پولی  قانون  چارچوب  در  1379/01/21و 
کشور مصوب سال 1351، ضوابط تأسیس بانک های 
غیردولتی مصوب نهصدو چهل و هشتمین جلسه مورخ 
1379/09/20 شورای پول و اعتبار، وفق مقررات بانک 
به  اداره می شود،  و  تشکیل  تجارت  قانون  و  مرکزی 
موجب مجوز شماره 202084 /88 مورخ 1389/08/26 
صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و 
مجوز شماره 121/123611 مورخ 1389/08/29، در تاریخ 
1389/10/07 در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری 
تهران تحت شماره 392373 به ثبت رسیده است. سهام 
مورد  فرابورس  بازار  در  تاریخ 1390/05/03  در  بانک 
پذیرش و سهام آن برای اولین بار در تاریخ 1390/05/05 

مورد معامله قرار گرفته است.

بانک  مهم  اسرتاژی  دو  سرعت؛  و  سالمت 
گردشگری

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک گردشگری منتهی 
با حضور حدود 80 درصد  آذر 91  به سال مایل 30 
سهامداران حقیقی و حقوقی و نماینده سازمان بورس 

و اوراق بهادار در هتل اسپیناس تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، در ابتدای 
به  جهانگریی  مهدی  حاضرین،  تأیید  با  جلسه  این 
و  یامی  نژاد،  زیرک  طاهری،  و  مجمع  رییس  عنوان 
صفاتی به عنوان دیگر اعضای جلسه انتخاب شدند، 
همچنن ناصرساالر- مدیرعامل بانک گردشگری نیز 
به عنوان نماینده رسمی بانک در کنار هیأت رئیسه 
مجمع قرار گرفت تا پس از ارایه گزارش هیأت مدیره 
مایل  صورت های  ارایه گزارش  و  قانونی  بازرس  و 
قانونی  بازرسان  انتخاب  برای  گردشگری،  بانک 
اصلی و  علی البدل و حسابرس مستقل شرکت و تعینی 
حق الزحمه ایشان، انتخاب روزنامه های کثریاالنتشار و 
انتخاب اعضای هیأت مدیره، جلسه مجمع عمومی 

عادی سالیانه بانک گردشگری را اداره کنند.
مجمع  رییس  جهانگریی،  »مهدی  جلسه،  این  در 
تالش های  به  اشاره  با  بانک گردشگری«  عمومی 

صورت گرفته برای رفع موانع و چالش های پیش روی 
این بانک به سهامداران حقیقی و حقوقی تأکید کرد: 
دو سال گذشته،  در  است  توانسته  بانک گردشگری 
EPS  خوبی داشته باشد و با ورود به صنعت فوالد 
کشور در قالب خرید  بخشی از مجموعه فوالد بناب 

در حوزه اقتصاد ملی به ایفای نقش برپدازد.
دریافت  وهمچننی  بانک  جدید  شعب  افتتاح  وی 
مجوزها برای راه اندازی شعب دیگر در تمامی مراکز 
استان ها را از دیگر اقدامات انجام شده برشمرد و اذعان 
کرد: تحقق افزایش سرمایه بانک و به دست آوردن 
382 ریال سود قابل تخصیص با سرمایه 2000 میلیارد 
ریایل برای دو سال مایل نیز اقدامی بزرگی است که 
امیدواریم در تریماه با برگزاری مجمع فوق العاده بتوانیم 

سود نهایی هر سهم را پرداخت کنیم.
با  گردشگری  بانک  اینکه  بیان  با  جهانگریی   
کارشناسی های دقیق و علمی از هر زمینه ای برای رشد 
و توسعه دامنه فعالیت های خود استفاده می کند، گفت: 
باشگاه گردشگری  در  سرمایه گذاری  با  بانک  این 
ایرانیان به عنوان حلقه واسط بنی خدمات دهندگان و 
خدمات گریندگان سفر، ورود به عرصه های آموزشی، 
فوالد، ساختمان سازی و کلیه زمینه های سرمایه گذاری 
توانسته است افق روشنی را پیش روی خود قرار دهد 
که مطمئنا سود حاصله ازاین فعالیت های توسعه ای 
در درجه اول به نفع کشور و در مرحله بعد به سود 

سهامداران خواهد بود.
اسرتاژی  دو  را  و سرعت«  مجمع، »سالمت  رییس 
مدیران بانک گردشگری و شرکت های تابعه دانست 
و افزود: با اتکا به این دو اصل، تالش می کنیم تا 
همه ظرفیت های بانک - اعم از نریوی انسانی شاغل، 
تجهیزات و زیرساخت های موجود - را برای رسیدن به 
اهداف بلند اقتصادی کشور و سهامداران به کار بربیم و 

دراین راه از هیچ کوششی دریغ نکنیم.
وی تعامل کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی با مدیران 
ارشد بانک گردشگری را خواستار شد و افزود: تأسیس 
حضور  با  بانک گردشگری  سیاستگذاری   شورای 
سهامداران باالی 3 درصد نمونه ای از زمینه های فراهم 
برای هم فکری و مشارکت کلیه سهامداران در  شده 

آینده فعالیت های آن است.
جهانگریی، با بیان اینکه خوشبختانه کلیه چالش های 
داد:  ادامه  شده  مرتفع  بانک گردشگری  روی  پیش 
هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران ارشد بانک 
باید در جهت اجرای برنامه های پیش بینی شده، قدم 
بردارند و برای رسیدن به این اهداف از کلیه توان علمی 
و فنی خود برای تولید محصوالت متنوع و کاربردی 

استفاده کنند. 
همچننی در این جلسه »ناصر ساالر، عضو هیأت مدیره 

و مدیرعامل بانک گردشگری« گزارشی از عملکرد 
یک ساله این بانک ارایه کرد.

وی با اشاره به رشد 17 درصدی سود خالص بانک  از 
415 میلیارد ریال به 485 میلیارد ریال گفت : امیدواریم 
برای  الزم  مجوز  بتوانیم  آینده  ماه   2 مدت  ظرف 
پرداخت و تقسیم سود از سوی بانک مرکزی را دریافت 
و سود دو سال گذشته را به سهامداران عزیر ارایه کنیم.

گرفته  صورت  سرمایه گذاری های  به  همچننی  وی 
دربانک گردشگری اشاره کرد و گفت: میزان سرمایه 
بر 925  بالغ  آذرماه سال 91  پایان  در  بانک  گذاری 
میلیارد ریال افزایش داشته است که 8.9 درصد از کل 
سرمایه گذاری ها متعلق به سرمایه گذاری در شرکت های 
به گفته وی در حوزه  پذیرفته شده در بورس است. 
اجتماعی نیز بانک گردشگری با راه اندازی صندوق 
تبلیغاتی  طراحی کمپنی  نیکوکاری،  سرمایه گذاری 
از کودکان  یابان، جمایت  توان  و  امور خرییه   برای 
بی سرپرست و معلول جسمی و حرکتی  و... به ایفای 

نقش پرداخته است.
در  گرفته  صورت  فعالیت های  به  همچننی  ساالر 
حوزه های اعتباری و برنامه ریزی و فناوری اطالعات 
بانک گردشگری  الکرتونیک  بانکداری  ویژه  به  و 
اشاره کرد و گفت : مجموعه مدیران و دست  اندرکاران 
بانک تالش کرده اند تا ضمن پیاده سازی برنامه های از 
پیش تعینی شده، مقدمات حضور بانک در عرصه های 

مختلف را فراهم کنند.
وی ارایه خدمات نوین ومدرن بانکداری به مشرتیان 
را مهمرتین برنامه آتی بانک گردشگری اعالم کرد و 
گفت: مدیران این بانک جذب 5 درصد از بازار پویل 
کشور در قالب جذب 18700 میلیارد ریال سرپده را در 
از سایر  آن  و در کنار  قرارداده اند  دستورکاری خود 

برنامه های توسعه ای برای بانک غافل نمانده اند.
به گفته وی، توسعه بانکداری اختصاصی و شرکتی،  
توسعه شعب بانک، انتشار حداقل 5000 میلیارد اوراق 
اوراق مشارکت  انتشار  گواهی سرپده عام و خاص، 
طرح های توسعه فوالد صنعت بناب، گسرتش شبکه 
انواع کارت های بانکی داخلی و بنی المللی و اتصال به 
شبکه های برون مرزی، استقرار نظام  حاکمیت شرکتی 
و مدیریت ریسک، پیاده سازی سامانه هوش تجاری، 
تکمیل مراحل قانونی افزایش سرمایه بانک مطابق با 
مصوبه مجمع عمومی، توسعه فنی پایانه های فروش، 
خودپرداز و خدمات اینرتنتی در راس امور برنامه های 

آتی بانک گردشگری قراردارند.
در ادامه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بانک 
گردشگری پس از قرائت گزارش حسابرس مستقل و 
بارزس قانونی، مدیران بانک به سؤاالت مطرح شده 

از سوی حاضران پاسخ دادند.
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تاریخچه فعالیت شرکت
کلیا ت 

تحت   1346 ماه  مرداد   12 تاریخ  در  شرکت 
به  شرکتهای کرمان  ثبت  اداره  در   170 شماره 
در  و  رسیده  ثبت  به  سهامی  شرکت  صورت 
تاریخ 1351/7/25 به شرکت سهامی عام تبدیل 
و در آبان ماه 1351 در بورس اوراق بهادار تهران 
پذیرفته شده است. نام شرکت به موجب مصوبه 
به  العاده  مورخ 1385/9/5 مجمع عمومی فوق 
گروه صنایع سیمان کرمان )شرکت سهامی عام( 
تغیری یافته. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای 
توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت  فرعی  تجاری 
مرکز  است.  خاص(  )سهامی  سیمان  صنایع 
اصلی شرکت در کرمان کیلومرت 17 جاده تهران 

و در محل کارخانه واقع است. 

فعالیتهای اصلی شرکت 
اساسنامه   2 ماده  طبق  شرکت  فعالیت  موضوع 
و  سیمان  تولید  تأسیس کارخانجات  و  ایجاد 
تأمنی کلیه  و  تهیه  آن،  به  وابسته  جانبی  صنایع 
مورد  ماشنی آالت  و  و وسائل دستگاهها  مواد 

نیاز این صنایع از داخل و خارج از کشور.

خالصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
عمومی  مجمع  می رساند  اطالع  به  بدین وسیله 
سیمان کرمان  صنایع  شرکت گروه  سالیانه  عادی 
شد.  تشکیل   92/02/15 تاریخ  در  )سهامی عام( 

خالصه تصمیمات مجمع به شرح ذیل می باشد:
1( صورت های مایل سال مایل منتهی به 91/12/30 

شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
2( سود تقسیمی به ازای هر سهم  مبلغ 200ر1 ریال 

مورد تصویب قرار گرفت.
3( پاداش هیأت مدیره  به مبلغ 448ر2 میلیون ریال 

ناخالص تصویب گردید.
به عنوان حسابرس شرکت  سازمان حسابرسی   )4

برای سال مایل 92 انتخاب گردید.
5( روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه  کثریاالنتشار 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
6( حق حضور اعضای غریموظف هیأت مدیره به 

مبلغ 000ر500ر4 ریال تصویب گردید.

مبنای تهیه صورتهای مایل
شده  تمام  مبنای  بر  اساسا  مایل  صورتهای 
از  مقتضی  موارد  در  و  شده  تهیه  تاریخی 

ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

کرمـان  ســیمان 
کانیها سرسبد  گل 

اعضاء هیأت مدیره                               نماینده                                                        سمت

آقای نادر غفاری              شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان )سهامی خاص(         رییس هیأت مدیره - غریموظف
آقای عباس کفاش تهرانی      شرکت سرمایه گذاری ملی ایران)سهامی عام(                                     نایب رییس هیأت مدیره - غریموظف

آقای محمد جعفر باجالن      شرکت سیمان مازندران)سهامی عام(                                                عضو هیأت مدیره – غریموظف
آقای اکرب دهنوی فرد         شرکت سیمان شمال )سهامی عام(                                    عضو هیأت مدیره- غریموظف

آقای علی جعفر حیدری         شرکت سیمان فریوزکوه)سهامی خاص(                    عضو هیأت مدیره- غریموظف 
آقای محمدنامجو                                                                                                             مدیرعامل

مهران  امریحسینی

ادب  آور  نام  و  فرهیخته  استاد  نورانی  چهره  می آید  نام کرمان  وقتی 
جناب دکرت باستانی پاریزی در برابر شاگرد بی نام و نشان همچو منی 
آسیای  قلعه،  هفت  خاتون  تا  صدای کلنگ  از  و  می کند  ظهور  حضور 
هفت سنگ، اژدهای هفت سر و سنگ هفت قلم تا کویر قطار می شوند 

که از کدام از چه بنویسم.
در  بودم  رفته  به کرمان  شرکت  فرهیخته  مدیرعامل  دعوت  به  روزی 
تاالری که به تازگی ساخته شده و چه خوش نشسته در مجموعه شنیدم 
که مأموران حیات وحش مشکل برای معدن شرکت ایجاد کرده که صدای 
انفجار خواب خرگوش را بهم می ریزد و من احساس کردم در جائیکه 
جان  شریه  این  سرمایه  می شود  مگر  می شود  حمایت  خرگوش  خواب 
سهام دار ضمانت اعتبار نگرید. سیمان کرمان با دو بال تولید و تحقیق 

در فرآوری توانسته بچه های محقق دانشگاه کرمان را در صدر تحقیقات 
بتونی بربد و این عملکرد ساالنه خود شاهد توانمندی مدیری دل سوخته 

و آگاه و مدبر را نشان می دهد.
گاه دل سوخته و دو  مجمع ساالنه به ریاست استاد ساالرمند این جوان آ
ناظر جنابان خانم مهندس بیگدیل و مهندس گودرزی با دبریی جناب 

نامجو در حضور 77 درصد سهام دار برگزار شد.
 مجمع با تصویب صورتهای مایل و تقسیم سود ۱۲۰۰ریایل برای هر سهم 
و تقدیر وتشکر از تالشگران مجموعه شرکت بخصوص مدیران مایل که 
توانسته اند حسابهای شفاف داشته باشند بکار خود در میان تشویق های 

پی در پی پایان داد.
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اعضاء هیأت مدیره                               نماینده                                                                  سمت
آقای امری خرمی شاد                  شرکت توسعه معادن روی ایران )سهامی عام(                    رییس هیأت مدیره 

آقای حمری محمدیون                 شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران )سهامی خاص(          نایب رییس هیأت مدیره
آقای پرویز خسروشاهی               شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی )سهامی خاص(     عضوغریموظف

آقای محمدعلی ضیغمی             شرکت کالسیمنی )سهامی عام(                                        عضو غریموظف
آقای محسن علی حسینی            شرکت مسکن و ساختمان جهان )سهامی خاص(     عضو غریموظف 

آقای محمود معمارنژادیان                                                                               مدیرعامل

 عملکرد موفق ملی سرب و روی  در سال مالی
وقتی کار دست کاردان باشد حاصل رضایت است 
مدتها  از  در کلیه سطوح. شرکت های کانی پس 
و  عدیده  مشکالت  با  نرم کردن  پنجه  و  دست 
بسته  حنا  پا  دست  افراد  بعضی  نظریهای  تنگ 
توانست امروز با سخن رنجور به دست مدیریتی 
آگاه و مدبر و کاربلد برسد و شاهد آن عملکرد 
ساالنه  مجمع  در  ریالی   50 سود  تقسیم  با  موفق 

می بود.
سرب  ملی  شرکت  ساالنه  عادی  عمومی  مجمع 
روز   10 ساعت  در  عام(  )سهامی  ایران  روی  و 
دوشنبه مورخ 1392/02/09 با حضور 76/85 درصد 
تهران کرج، ضلع  اتوبان  در محل  صاحبان سهام 
غربی استادیوم آزادی، بلوار دهکده، هتل المپیک، 
سالن پارسه برگزار شد. در این جلسه که به ریاست 
آقایان محمد  برگزار شد،  یعقوب کارگرزاده  آقای 
اسکندری و سید علی رییس زاده به عنوان ناظران 
و آقای محمود معمارنژادیان به عنوان دبیر مجمع 
فعالیت  استماع گزارش  از  پس  داشتند.  حضور 
مدیر عامل شرکت  توسط  به مجمع  مدیره  هیأت 
جناب آقای مهندس محمود معمارنژادیان و قرائت 
گزارش حسابرس توسط نماینده مؤسسه حسابرسی 
و خدمات مالی فاطر، در این جلسه صورت های 
مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 
از سود  1391 مورد تصویب قرار گرفت. همچنین 
264 ریالی هر سهم، 50 ریال تقسیم شد و روزنامه 
دنیای اقتصاد، به عنوان روزنامه رسمی شرکت و 
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان 
بازرس قانونی و حسابرس مستقل اصلی و مؤسسه 
حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس قانونی و 
حسابرس علی البدل برای سال مالی 92 انتخاب 

شدند.

تاریخچه
شرکت ملی سرب و روی ایران در تاریخ 1360/09/24 
تحت شماره 940 بصورت شرکت سهامی خاص 
در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی زنجان به 
ثبت رسیده و در تاریخ 1371/5/26 بهره برداری از 

کارخانه تولید سرب آغاز و عملیات اجرائی کارخانه 
از  نیز  با ظرفیت 15 هزار تن در سال  تولید روی 
تاریخ 1378/4/25  در  ماه 1375 شروع که  مرداد 
به بهره برداری رسید. شرکت در تاریخ 1379/2/31 
به سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1379/10/12 در 
شده  پذیرفته  تهران  بهادار  اوراق  بورس  سازمان 
 12 زنجان، کیلومتر  در  شرکت  اصلی  مرکز  است. 
جاده قدیم زنجان- تهران می باشد. ضمنا با توجه 
به ترکیب سهامداران شرکت ملی سرب و روی ایران 
از جمله شرکتهای فرعی شرکت توسعه معادن روی 

ایران محسوب می شود.

موضوع شرکت
موضوع شرکت طبق ماده ۲ اسنامه شامل:

الف- موضوعات اصلی:
و  آلیاژها  انواع  روی،  و  سرب  شمش  تولید 
برداری  بهره  و  ایجاد  مربوطه،  جنبی  محصوالت 
و  غیرآهنی  فلزات  و تصفیه  تولید  از کارخانجات 

محصوالت فرعی و جانبی و وابسته به آنها.
اکتشاف، استخراج، بهره برداری از معادن و پرعیار 

کردن انواع سنگها
توزیع، فروش، صادرات انواع محصوالت، واردات 
با  مرتبط  تجهیزات  و  آالت  ماشین  اولیه،  مواد 

فعالیت شرکت.
ب- موضوعات فرعی:

انجام خدمات تولیدی ومعامالت مالی، بازرگانی و 
صنعتی در داخل و خارج از کشور که به طور مستقیم 
و یا غیرمستقیم با تمام هر یک از موضوعات فوق 
مربوط می باشد. تأسیس شرکتهای جدید و یا سرمایه 

گذاری در سایر شرکتها در زمینه موضوع شرکت. 

سرمایه و ترکیب سهامداران
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 46/000 میلیون 
ریال بوده که طی چند مرحله افزایش مبلغ سرمایه 
به 322 میلیارد ریال )منقسم به سهام 322 میلیون 
سهم با ارزش اسمی هر سهم 1000ریال( در پایان 

سال مالی منتهی به 1391/12/30 بالغ گردیده است.

پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود
با عنایت به مستهلک شدن زیان انباشته ابتدای سال 
91، در سال مالی مورد  گزارش و مانده سود انباشته 
ریال تقسیم سود معادل  میلیون  میزان 41/717  به 
32/200 میلیون ریال، 100 ریال برای هر سهم پیشنهاد 

می شود.

برنامه های آینده شرکت 
اقدام مؤثر درخصوص تأمین مواد اولیه مورد نیاز 
ظرفیت های  به  دسترسی  جهت  کارخانجات 
موازین  رعایت  بودن  اولویت  در  شده،  طراحی 
از  جلوگیری  و  محیطی  زیست  دستورالعملهای  و 
و  هزینه ها  مؤثر  مدیریت  آلودگی محیط،  هرگونه 
تالش در جهت کاهش بهای تمام شده و حفظ 
کیفیت تولید محصوالت، حفظ و توسعه جایگاه 
صادراتی شرکت با افزایش در حجم صادرات و 
تأمین قطعات و لوازم مورد نیاز خارجی از محل 

منابع حاصل از صادرات.

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت
شرکت با داشتن تکنولوژی پیشرفته در امر فیلترینگ 
اهتمام  محیطی  زیست  مسائل  رعایت  به  نسبت 
تمام داشته و در همین راستا در سال مالی مورد 
گزارش سیستم آنالین کنترل خروجی گازهای کوره 
کالدو )ارتباط از طریق اینترنت با سازمان محیط 
است.  نموده  برقرار  قبل  سال  همانند  را  زیست( 
همچنین با دارا بودن سیستم پیشرفته تصفیه آب و 
گاز و سیستم های یک فیلتر مناسب و نیز با ایجاد و 
نگهداری و توسعه فضای سبز در سطح وسیع نسبت 

به حفاظت از محیط زیست کوشا بوده است. 
به جهت حفظ ایمنی کار و نیز رعایت بهداشت 
و  ایمنی  واحد  از  شرکت  توسط کارکنان،  فردی 
بهداشت و مرکز بهداشت کار بسیار فعال و کارآمد 
برخوردار بوده و آموزشهای ایمنی و بهداشتی حسب 
ضرورت به کارگران وکارکنان داده شده است. ضمن 
اینکه آزمایشات دوره ای پرسنل همانند گذشته از 

جمله امور مهم و اساسی تلقی گردیده است.

خسرو  امریحسینی
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می چرخد خوش  بـارز  چرخ 

توجیهی  درباره گزارش  قانونی  بازرس  گزارش 
هیأت مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

سهام  صاحبان  العاده  فوق  عمومی  مجمع  به 
شرکت گروه صنعتی بارز )سهامی عام(

در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱6۱ اصالحیه قانون 
تجارت مصوب سال ۱347

1- گزارش توجیهی مورخ اسفند ماه 1391 هیأت مدیره 
شرکت گروه صنعتی بارز )سهامی عام( درخصوص 
افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ 666/500 میلیون ریال 
به مبلغ 981/500 میلیون ریال )از طریق افزایش تعداد 
سهام( مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان و جریان 
وجه نقد فرضی و یادداشتهای همراه مالی فرضی که 
پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی رسیدگی 
مؤسسه  این  رسیدگی  مورد  آتی  مالی  اطالعات  به 
قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و 
مفروضات مبنای تهیه آن با هیأت مدیره شرکت است.

2- گزارش مزبور در اجرای تبصره 2 ماده 161 قانون 
تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت از 
محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران 

جمعا به مبلغ 315/000 میلیون ریال تهیه شده است. 
این گزارش توجیهی براساس مفروضاتی مشتمل بر 
مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات 
مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوما به 

وقوع بپیوندد. 
در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که 
این گزارش توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز 

هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- گزارش مزبور به منظور مشارکت در افزایش سرمایه 
اندازی  راه  جهت  بارز کردستان(  )الستیک  شرکت 
خط تولید تایر رادیال سواری شرکت سرمایه پذیر تهیه 
مبلغ93/7  به  طرح  ارزی  هزینه های  است.  گردیده 
میلیون یورو به نرخ هر یورو معادل 15/343 ریال برآورده 
شده و مقرر گردید 100 درصد کل هزینه های ارزی طرح 
از محل تسهیالت مالی بلند مدت بانک صنعت و 
اقدامات  این گزارش،  تاریخ  تا  تأمین گردد.  معدن 
انجام شده درخصوص گشایش اعتبار اسنادی الزم 
جهت خرید تجهیزات و نیز تائید نرخهای ارزی مزبور 

توسط بانک، به نتیجه نهایی نرسیده است.

4- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات با 
توجه به مورد مندرج در بند 3 فوق و با فرض تحقق 
مفروضات مندرج در گزارش توجیهی هیأت مدیره، 
این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد 
شود مفروضات مزبور مبنایی معقول برای تهیه گزارش 
توجیهی فراهم نمی کند.به عالوه، به نظر این مؤسسه، 
به  مفروضات  براساس  شده،  یاد  توجیهی  گزارش 
گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری 

ارایه شده است.
طبق  شده  بینی  پیش  رویدادهای  اگر  حتی   -5
مفروضات ذهنی توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج 
واقعی احتمااًل متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، 
زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد 
انتظار رخ نمی دهد وتفاوتهای حاصل می تواند با 

اهمیت باشد.

تاریخچه
الستیک  مجتمع  عنوان  تحت  ابتدا  شرکت  این 
تحت  تاریخ 1363/4/2  )سهامی خاص(در  سیرجان 
ومالکیت  شرکت ها  ثبت  اداره  در   52653 شماره 
صنعتی تهران به ثبت رسید. به موجب مصوبه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1366/10/16 صاحبان سهام، 
نام شرکت به مجمع صنایع الستیک کرمان و نوع 
آن از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و در تاریخ 
العاده  فوق  مجمع  مصوبه  موجب  به   1384/10/24
صاحبان سهام مجدداً نام مجتمع به گروه صنعتی بارز 
)سهامی عام( تغییر یافت و مراتب در روزنامه رسمی 

17781 مورخ 1384/12/18 درج گردیده است.
سهام شرکت گروه صنعتی بارز )سهامی عام( در تاریخ 
پذیرفته  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در   1376/6/24
شده و طبقه بندی در صنعت الستیک و پالستیک 
با نماد معامالتی پکرمان مورد معامله قرار می گیرد. 
الزم به ذکر است تاریخ بهره برداری واقعی کارخانه 

1373/06/01 بوده است.
دفتر مرکزی شرکت در تهران، خیابان سهروردی شمالی، 

خیابان هویزه غربی، شماره 103 واقع می باشد.

اعضاء هیأت مدیره                               نماینده                                                        سمت

آقای سید حسن سلطانی فریوز          شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی                رییس هیأت مدیره 
علی اکرب مشرفی                        شرکت پرتوشیمی آبادان                نایب رییس هیأت مدیره

علی اکرب مظلومی ابوخیلی         شرکت توسعه تجارت تأمنی اجتماعی               عضو هیأت مدیره
علی اصغر اسمعیلی                        شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی)سهامی عام(      عضو هیأت مدیره

عباس عباسی ابیانه                        شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پرتوشیمی تأمنی    مدیرعامل وعضو هیأت مدیره

بارز نامی آشنا در صنعت الستیک و این شناخت از کیفیت و مشتری مداری شرکتی است که مردم با نام بارز 
می شناسند. وقتی به طرف تاالر اجتماعات شرکت می رفتم یاد خاطره ای افتادم که در بندرعباس شاهد آن بودم 
راننده کامیونی پس از پارک راکب خود از پشت فرمان بیرون پرید. دور کامیون گشت رودر روی من که سالمش 
داده بودم ایستاد و نگاهی به سرتا پای من انداخت به دوربین خیره شد پرسید تو کار خبری ؟ گفتم آری. گفت 

خبرنگار که سالم نمی دهد گفتم چرا چنین فکر می کنی گفت: خبرنگاران ناظر به دورند نه سینه به سینه کار.
 متوجه فرمایشش نشدم ولی پرسیدم چرا دور کامیون گشتی گفت سوره چهارقل خواندم و فوت کردم آخه ماشین 
بنزه الستیک بارزه راننده هم که من باید از چشم حسود به دور باشد. گفتم بنز، بارز هر دو با اولش هست؟ بقول 
شعرا قافیه جور کرده ای با تعجب نگاه کرد و گفت بنز عروس جاده ها الستیک بارز امید بار کامیون و راننده 
در کیفیت و دست مرا گرفت برد روی یک چرخ و فشار داد روی الستیک و گفت هزار کیلومتر راه آمدم ببین 
داغ است برو بنویس بارز اولشه. به تاالر حضور رسیدم اولین کسی که آمد جناب مهندس عباس عباسی ابیانه 
بود مردی از دیار راست قامتان سربداران با چهره خندان حرمت قلم می دارد و خوش آمد گویی کرد به یاد نیمه 
شعبان هر سال افتادم و حسینیه ابیانیه ها در میدان خراسان و آن چهل چراغ ها که حضرت دوست دل بدان 

روشن می کند.
موضوع گزارش توجیهی افزایش سرمایه گروه صنعتی بارز شرکت سهامی عام از مبلغ 666/500 میلیون ریال به  

981/500 میلیون ریال.
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        اعضاء هیأت مدیره                                             نماینده                                                 سمت

دکرت محمد مسعود علیمراد                                    شرکت سرمایه گذاری الربز               رییس هیأت مدیره
آقای جالل بهارستان                                          شرکت الربز دارو               نایب رییس هیأت مدیره

دکرت مهدی پریصالحی                                        شرکت سبحان دارو                             عضو هیأت مدیره
دکرت محمدرضا صادقی مقدم                                شرکت سرمایه گذاری ملی ایران                      عضو هیأت مدیره

دکرت اشکان احسانی                                           شرکت گروه داروئی سبحان              عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

پیام هیأت مدیره
هیأت مدیره شرکت ایران دارو با ارایه گزارش عملکرد 
سالیانه به مجمع عمومی امیدوار است تصویر روشن و 
دقیقی از فعالیت های شرکت در سال مورد گزارش را 
برای سهامداران ترسیم نماید. در این چکیده برآنیم تا 
ضمن بررسی چند سال گذشته، سال 91 را مورد معامله 
قرار داده و نیم نگاهی نیز به سال پیش رو داشته باشیم.

از آنجا که تغییر و دگرگونی به صورت صعود یا افول 
جزء الینفک بسترهای اقتصادی در دنیا است، برنامه 
ریزی دقیق و برآورد فرصتها و تهدیدها در قالب آینده 
ضرورتی  تولیدی  شرکتهای  برای  واقع بینانه  نگری 
اجتناب ناپذیر می نماید تا برنامه های تولیدی خود را 
علیرغم اوج و حضیض های گریز ناپذیر محیط بیرونی 

به درستی هدایت و اجرا نمایند.
در همین راستا مفتخریم اعالم نماییم که شرکت ایران 
دارو علیرغم رقابت تنگاتنگ در صنعت تولید دارو، 
میلیارد ریال  با فروش حدود 380  موفق شده است 

ایران دارو با ۲۵۰ ریال سود برای هر سهم شادی را به مجمع آورد

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت ایران دارو در 
مورخه 1392/2/17 در دانشکده داروسازی تهران 
تشکیل  سهامداران  درصد   85/80 حضور  با  و 

گردید.
ریاست این مجمع با دکرت رضوانی فر و دبریی 
آن با جناب ربیعی مدیر مایل و مبادی آداب که 
صورتهای مایل شفاف او همگان را به تحسنی 
ارایه گزارش هیأت مدیره  از  برگزار گردید. پس 
شرکت توسط مدیرعامل جناب دکرت احسانی که 
گزارش مبسوط و جامع او جای هیچ سؤال را 
برای سهامداران  باقی نگذاشت. مجمع نشینان 
از زحمات و تالش  با تقدیر و تشکر  پایان  در 
وافری که تیم مدیریتی شرکت متقبل گردیده و با 
تصویب صورتهای مایل و تقسیم سود 250 ریال به 

کار خود پایان داد. 

براساس قیمت مصرف کننده، از رشد فزاینده ای 
معادل 22% برخوردار گردد.

در همین دوره شرکت رتبه 33 خود را در شرکتهای 
از عزم و  تولیدی حفظ نموده، که همگی نشان 
در  دارو  ایران  و کارکنان شرکت  مدیریت  جدیت 
ارتقای کمی وکیفی محصوالت تولیدی دارد و لذا 
به جرات می توانیم ادعا نماییم که عملکرد گذشته 
آن که  بر  است  منطقی  دلیل  دارو  ایران  شرکت 
انشاءا... در سال جاری نیز کلیه اهداف آتی حاصل 

و سود پیش بینی شده محقق خواهد شد.
خود  استراتژی  شرکت  اهداف،  به  نیل  جهت 
بخشهای  روی  بر  سرمایه گذاری  به  معطوف  را 
تحقیقات نموده و بر بازاریابی و عرضه محصوالت 
جدید و پرفروش اهتمام خواهد ورزید ضمن آنکه 
از طریق تطبیق تمام  ارتقای کیفیت محصوالت 
خطوط تولید براساس استانداردهای CGMP از 

ارکان دیگر این استراتژی خواهد بود.
از  قبل  سنوات  همچون  شرکت  مدیره  هیأت 
راسخ  اعتقاد  و  اعتماد  با  خود که  سهامداران 
مشوق فعالیتهای ما بوده اند سپاس گزاری نموده 
و امیدوار است که با عنایت ایزد یکتا و پشتکار 
کارکنان شریف خود و حمایت همه جانبه گروه 
داروئی سبحان و مدیریت محترم شرکت سرمایه 
گذاری البرز، بتوانیم در سال پیش رو نیز همچون 
گذشته نوید بخش رونق اقتصادی برای کشور و 

سهامداران محترم باشیم. 

تاریخچه فعالیت
ایران دارو )سایانامید کی بی سی سابق(  شرکت 
در تاریخ 4 خرداد ماه 1343 با سرمایه اولیه 40/8 
میلیون ریال مشتمل بر 408 سهم عادی یکصد هزار 
ریالی تأسیس گردید. در بیست و یکم مهر ماه سال 
1343 تحت شماره 9489 به ثبت رسید و در تاریخ 
25 اردیبهشت ماه سال 1345 بهره برداری از آن 

آغاز شد.
دولت  سیاستهای  اجرای  در   1373 سال  در 
جمهوری اسالمی ایران در زمینه واگذاری سهام 
متعلق به دولت شرکتهای دولتی و شرکتهای تحت 
پوشش، سازمان صنایع ملی ایران تعداد 527 سهم 
معادل 33 درصد از کل سهام شرکت ایران دارو را به 
بنیاد پانزده خرداد منتقل نمود و در ماههای پایانی 
خرداد  پانزده  سرمایه گذاری  شرکت  سال 1378 
کل سهام خود را به شرکتهای سرمایه گذاری البرز 
)سهامی عام( منتقل نمود باالخره اینکه در اسفند 
ماه سال 1383 شرکت سرمایه گذاری البرز)سهامی 
عام( تعداد 7/344/529 سهم معادل 72 درصد از 
کل سهام خود را به شرکت گروه داروئی سبحان 

واگذار نمود.

برنامه های آینده شرکت
بهینه سازی و یکپارچه کردن سیستمهای اطالعاتی 
و مالی جهت ارتقای اعتبار گزارشات شرکت به 

ذینفعان داخلی و خارجی.
توسعه و تعدیق بازار داروهائی جدید شرکت.

گسترش اثر بخشی و بهینه سازی سیستمهای کیفی 
که در سال 1391 استقرار یافته اند.

انطباق  جهت  کارآمد  داخلی  کنترلهای  اعمال 
انداز  وچشم  مصوب  بودجه  با  شرکت  عملیات 
مدون. با توجه به اینکه بازار فروش محصوالت 
شرکت، عمدتا داخلی است و محصوالت تولیدی 
هم طبق ضوابط موضوعه، از طریق شرکتهای پخش 
این  در  نیز  سال 1392  در  می شود.  توزیع  دارو، 

خصوص تغییری ایجاد نخواهد شد.
منابع مالی شرکت در سال 1392 متشکل خواهد 
بود از : وجوه حاصل از فروش و درآمد خدمات، 
مالی  تسهیالت  مدت،  کوتاه  مالی  تسهیالت 
بلندمدت، سود انباشته و اخذ اعتبار از فروشندگان.
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پـــارس نفـــت 
 1۰۰۰ ریال سود داد

خسرو  امریحسینی

مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام
شرکت نفت پارس )سهامی عام(

در اجرای مفاد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، مصوب 
بهادار  اوراق  بازار  قانون   45 ماده  و   1347 ماه  اسفند 
بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت 
برای دوره مالی منتهی به 1391/12/30 برپایه سوابق، مدارک 

و اطالعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد. 
ساالنه  از گزارشهای  یکی  عنوان  به  حاضر  گزارش 
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 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 
واقعیت های  با  این اطالعات هماهنگ  گردیده است. 
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 1392/2/07 به تائید هیأت مدیره 

رسیده است. 

پیام هیأت مدیره
هیأت مدیره شرکت به منظور دستیابی به بازارهای داخلی 
و خارجی تمام تالش خود را به کار گرفته است و امید دارد 
که بتواند اقدامات زیر را در سال 1392 به نحو مطلوب 

اجرا نماید:
پارس  نفت  شعار  شرکت که  استراتژی  به  توجه  1-با 
تجربه ای متفاوت از قدرت می باشد بررسی های وسیعی 
در مورد بازاریابی خارجی به عمل آمده است که بررسی 
بازار کردستان و جنوب عراق، ارایه محصول گریس برای 
جهت   Green RPO بازاریابی  و  صادراتی  بازارهای 
بازارهای صادراتی از جمله کارهایی است که در دست 

اقدام است.
2-با توجه به اثر پذیری این شرکت از ریسک های موجود 
در بازار تجارت داخلی و بین المللی، لذا تمهیدات الزم 
جهت کاهش آثار این ریسک ها بر شرکت اندیشیده شده و 
توضیحات الزم در این خصوص در بند 10 این گزارش به 

طور کامل ارایه شده است.

تاریخچه :
شرکت در تاریخ 15 آذر ماه 1337 تحت شماره 6388 در 
اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده 

و پروانه بهره برداری اصالح شده بشماره 43941175014 
مورخ 1378/10/20 با ظرفیت تولیدی بشرح زیر از سوی 

وزارت صنایع صادر گردیده است.

نوع شرکت:
براساس ماده یک اساسنامه نوع شرکت سهامی عام بوده و 
شرکت از سال 1346 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران 

پذیرفته شده است.

موضوع شرکت :
موضوع شرکت براساس ماده دو اساسنامه عبارت است از :

الف: ایجاد کارخانجات تهیه مواد و محصوالت نفتی و 
ساختمان تصفیه خانه های نفت در نقاط مختلف کشور و 
واردات مواد و محصوالت نفتی، بسته بندی، توزیع، حمل،  
فروش و صادرات مواد و محصوالت نفتی و آنچه مربوط 
به مواد نفتی و هیدروکربورها می باشد که برای شرکت الزم 
به نظر می رسد یا بعداً هیأت مدیره و یا شرکاء الزم بدانند 

)با رعایت قوانین مربوطه(.
ب: تصدی هرنوع عملیات تولیدی و معامالت مربوطه 
به آن که طبق تشخیص هیأت مدیره شرکت متضمن منافع 
شرکت باشد یا به نحوی از انحاء موجبات ازدیاد حقوق 
شرکت یا اموال آن را فراهم بنماید، باالخص نسبت به تولید 

مواد.
نحوی که مقصود  به  و کارخانه ها  ج: ساخت عمارات 

شرکت را عملی سازد.
د: اقدام به عملیات مذکور در فوق اصالتاً و وکالتاً و یا 
غیرمستقیم یا به وسیله تعیین نماینده یا غیر آن در تمام 
نقاط دنیا و یا به وسیله عقد قرار داد به واگذاری کار به 
پیمانکاران یا به وسیله هیأت های نمایندگی یا به وسیله 
تأسیس شرکتها و یا از طریق مشارکت با افراد حقیقی یا 
حقوقی یا مبادرت به هر نوع عملی که قانوناً مجاز باشد و 

به هر نحوی که قانون به صراحت منع نکرده باشد.

سرمایه شرکت
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 150/000/000 ریال )شامل 
تعداد 15/000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 10/000 ریال ( 
بوده که برای آخرین بار طبق مصوبه هیأت مدیره مورخ 
1386/9/18 از مبلغ 150 میلیارد ریال به مبلغ 250 میلیارد 
ریال منقسم به 250 میلیون سهم با نام یکهزار ریالی افزایش 

یافته است. 

برنامه های آتی واحد فروش:
-بهبود جریان نقدی.

-تمرکز بر محصوالت خاص.
-کاهش بیشتر الیه های شبکه توزیع.

نفت  شرکت  ساالنه  مجمع 
پارس به ریاست جناب مهندس 
ناظر  دو  و  برهان  شجاعی 
با  ناسوتی  و  مهاجر  جنابان 
صادقی  مهندس  جناب  دبیری 
جوانی از تبار آنانکه می توانند 
سهامدار  درصد   87 حضور  در 

برگزار شد.
مجرد  صادق  مهندس 
شرکت  فرهیخته  مدیرعامل 
نفت پارس با اعالم برنامه های 
آتی شرکت و برنامه ریزی برای 
صددرصدی  سرمایه  افزایش 
افزود   ،9۲ سال  اول  نیمه  در 
تعالی ارزش بازار سهام شرکت 
بازاری جهانی و بین  به سمت 
 ۱39۲ سال  اولویت  در  المللی 
با  مجمع  می باشد.  شرکت 
و  مالی  صورتهای  تصویب 
تالشگران  از  تشکر  و  تقدیر 
مدیرعامل  بخصوص  شرکت 
توانسته  مالی که  ارشد  مدیر  و 
همه چیز را شفاف و سربلند به 
سمع و نظر سهامداران بگذارد 
بکار  ریال   ۱۰۰۰ سود  تقسیم  با 

خود پایان داد.
صادقی  اصغر  علی  مهندس 
در  توانسته  که  جوانی  مجرد 
چون  بزرگانی  حوزه کاری که 
راحت،  نوذری،  دکتر  آقایان 
هم  و  کند  داری  عبدلیمیدان 
چهره بزرگ مردان انرژی هم 
و  سرفراز  پرتوان  سهامداران 
تحسین برانگیز باشد ذوق شوق 
را می رساند که  او  و علم حلم 
نباشید  خسته  بدان  قلم  اهل 

می گوید.
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        اعضاء هیأت مدیره                                    نماینده                                                           سمت
آقای  غالمحسنی نوذری                                          شرکت فواد ری                 رییس هیأت مدیره  

آقای سید ضیاء الدین شجاعی برهان                         شرکت سرمایه گذاری ری              نایب رییس هیأت مدیره
آقای پرویز راحت                                                   گروه توسعه انرژی تدبری              عضو هیأت مدیره
آقای حمید عبدیل                                                  شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا                 عضو هیأت مدیره 

آقای علی اصغر صادقی مجرد                                 شرکت پارس بازرگان                عضو هیأت مدیره و مدیر عامل

-افزایش وسعت جغرافیایی.
-فروش مستقیم از طریق کانال های جدید توزیع

تمرکز بیشتر بر محصوالت دیزلی.
-حفظ سهم و جایگاه نفت پارس در صنایع با توجه 
به سیاست جدید فروش با قیمت های باالتر از درب 

پاالیشگاه.
-نگاه ویژه به بازار روغن های مالتی گرید و کسب 
حداکثر در شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان 

کشور در بازار داخل و خارج از کشور.
در صنایع کاشی  بازارهای مصرف جدید  -ایجاد 

سرامیک و الستیک سازی.
بازار  به  جدید  محصوالت  عرضه  -نهایی کردن 
سطوح  آخرین  فرموالسیون جهت  تهیه  و  مصرف 
کارایی روغن های موتوری- بنزینی )SN( و دیزلی 

.)4-CJ(

فعالیت های مربوط به خدمات پس از فروش
فعالیت های انجام شده در ارتباط با خدمات پس از 

فروش به شرح ذیل خالصه می گردد:
بازدیدهای  دوره ای از صنایع جهت بررسی کارائی 

محصوالت و تطبیق آنها با نیازهای مشتریان.
مشاوره فنی جهت مصرف بهینه محصوالت شرکت 

نفت پارس.
تشکیل کالسهای آموزشی در محل مشتریان جهت 
آگاهی  سطح  باالبردن  و  محصوالت  شناسایی 

مصرف کنندگان.
انتخاب صحیح  راهنمائی مصرف کنندگان جهت 

روانکارها با توجه به نوع و شرایط دستگاه ها.
با  داخلی  و  خارجی  روانکارهای  یابی  معادل 

محصوالت شرکت نفت پارس. 

عملکرد اجتماعی شرکت
مورد  مالی  سال  برای  شرکت  اجتماعی  عملکرد 
به  مختلف  در حوزه های  اخیر  سنوات  و  گزارش 

شرح زیر خالصه می گردد:

وضعیت مصرف انرژی در شرکت:
اقدامات انجام شده در زمینه بهینه سازی مصرف 

انرژی در سال 91 به شرح ذیل بوده است:
-ادامه روند بهره گیری حداکثری از سوخت گاز به 

جای سوخت مایع در واحدهای فورفورال.
-ساخت نمونه آزمایشی مشعل با توان باالتر جهت 
حذف سوخت مایع در کوره های واحدهای فوفورال.

در  بخار  تله های  مدیریت  پروژه  روند  -ادامه 
واحدهای عملیاتی و واحد رنگبری پارافین.

عملکرد زیست محیطی شرکت :
همانطور که می دانید با نصب مشعل های دوگانه 
سوز و استفاده از گاز به جای گازوئیل درصد آالیندگی 
دودکش های پاالیشگاه به نحو چشمگیری کاهش 
یافته است ضمن این که گازهای خروجی دودکشها 
هر 6 ماه یکبار اندازه گیری و آنالیز می گردد و در 
صورت نیاز اقدامات اصالحی الزم انجام می شود 
هم چنین به منظور جلوگیری از آلودگی زیست محیطی 
و استفاده مجدد از پساب صنعتی نیز با اجرای سیستم 
تصفیه بیولوژیک، خروجی پساب پاالیشگاه در حد 
مصارف کشاورزی  برای  زیست،  محیط  استاندارد 
داخل  صنعتی  مصارف  برای  مجدد  واستفاده 
پاالیشگاه مورد استفاده قرار گرفته است و اخیراً یک 
دستگاه آناالیزر به صورت ON-LINE بر روی کانال 
خروجی پساب نصب شده است که پارامترهای اندازه 
گیری شده را مستقیماًدر اختیار سازمان محیط زیست 
قرار می دهد. میزان هزینه های انجام شده در این 

رابطه در بخش پروژه ها درج شده است.

اقدامات انجام شده در رابطه با مقررات زیست 
محیطی:

ضمن ذکر مجدد این نکته که کلیه اقدامات انجام 
زیست  مقررات  رعایت  منظور  به  الذکر  فوق  شده 
محیطی بوده است معهذا با توجه به این که شرکت 
محیطی  زیست  مدیریت  سیستم  دارای گواهینامه 
 14001ISO  :2004 استاندارد  الگوی  براساس 

می باشد رعایت الزامات این استاندارد برای شرکت 
زیست  محیط  اداره  این که  ضمن  است  ضروری 
همواره از پاالیشگاه این شرکت بازدید می نماید و 
تاکنون مورد قابل توجهی که برخالف مقررات باشد 

به شرکت ابالغ نشده است. 

کارکنان  برای  بهداشتی  و  رفاهی  اقدامات 
شرکت :

با توجه به این که شرکت دارای گواهینامه استاندارد 
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای براساس 
 2007 : 18001 OHSAS الگوی استاندارد
می باشد، به منظور رعایت الزامات استاندارد فوق 
اقدامات رفاهی و بهداشتی الزم را طی سال انجام 
می دهد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

-انجام معاینات پزشکی و تستهای آزمایشگاهی.
-انجام آزمایش های قبل از استخدام.

و  رستوران  پرسنل  جهت  بهداشت  -تهیه کارت 
ابدارخانه ها.

از رستوران و سرویس های  -بازدیدهای دوره ای 
پاالیشگاه.

-انجام آزمایش باکتریولوژی آب شرب و غیرشرب 
پاالیشگاه.

-اندازه گیری عوامل شیمیایی و فیزیکی محیط کار
کلرسنجی آب شرب ورودی به پاالیشگاه.

-بازدید از مواد اولیه رستوران ومخازن آب شرب 
پاالیشگاه. 

پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود
اصالح  منظور  به  مدیره  هیأت  این که  به  توجه  با 
مالی  هزینه های  و کاهش  شرکت  مالی  ساختار 
پیشنهاد افزایش سرمایه به مبلغ 25/000 میلیون ریال 
را داده است پیرو اطالعیه های ارسالی به سازمان 
بورس پیشنهاد تقسیم 900 ریال از سود سال مالی مورد 

گزرارش را دارد.
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پتروشیمی جم جزو معدود شرکت های پتروشیمی است که توان استفاده از هر دو 
خوراک مایع و گاز را دارا است و به همین دلیل نیز امکان تولید محصوالتی با 
ارزش افزوده باالنظیر بوتادین و پروپیلن را دارد که تأثیر قابل توجهی در سودآوری 
این شرکت دارند. این شرکت که در سال 1391 با ظرفیت 65 درصد ظرفیت اسمی 
تولید کرده است با دریافت خوراک کافی در سال 1392 توان تولید در ظرفیت 100 
درصد را خواهد داشت که به این ترتیب با رشد سودآوری قابل توجهی در سال 
1392 روبه رو خواهد بود. در شرایط کنونی ارزش جایگزینی این مجموعه در 

حدود 15 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
معارفه پتروشیمی جم در گستره بازار سرمایه به عنوان تولیدکننده محصوالت متنوعی 
به ویژه الفین ها و پلی الفین ها با حضور سهامداران عمده این مجتمع، جمعی از 
مدیران و فعاالن بازار سرمایه و نیز خبرنگاران در منطقه ویژه انرژی پارس واقع در 
عسلویه انجام شد. طی برنامه بازدید از مجتمع پتروشیمی جم توانمندی های این 

مجموعه توسط مدیر عامل به شرکت کنندگان معرفی شد.
سپهدار انصاری نیک در این خصوص گفت: شرکت پتروشیمی جم – الفین دهم 
– که هم اکنون از آن با نام بزرگ ترین واحد تولید اتیلن جهان یاد می شود، 
یکی از طرح های برنامه استراتژیک توسعه صنایع پتروشیمی کشور بوده که مراحل 
مقدماتی و توجیهات فنی و اقتصادی آن در سال 1378 در مدیریت برنامه ریزی و 

توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی آغاز و در سال1379 اجرایی شد.
وی افزود: محصول تولیدی پتروشیمی جم پلی الفین به عنوان محصول میانی 
صنعت پتروشیمی است که در فرآیند تولید آن نیز از خوراک مایع و گاز استفاده 

می شود.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم تصریح کرد: متان به عنوان خوراک گازی مورد 
نیاز پتروشیمی جم به صورت مستقیم از پاالیشگاه فازهای مختلف پارس جنوبی 
و رافینت به عنوان خوراک مایع از پتروشیمی برزویه که در همسایگی این مجموعه 
واقع است، تأمین می شود و تأمین خوراک مصرفی به صورت مستمر و مستقیم از 
منابع اصلی کشور یکی از ویژگی های منحصر به فرد این مجتمع به شمار می رود 

که ریسک تأمین خوراک آن را به حداقل می رساند.    

مشکل تأمین خوراک پتروشیمی جم مرتفع شده است
وی با بیان اینکه پتروشیمی جم در سال گذشته در روند تأمین خوراک با کمبود 
مواجه بوده، خاطرنشان کرد: با تالش های صورت گرفته مشکل موجود در تأمین 
خوراک مصرفی کافی در سال جاری رفع می شود و در ماه های آتی نیز به نظر 
می رسد مشکلی در این خصوص به وجود نیاید. به این ترتیب به نظر می رسد 
با بهره برداری از فازهای جدید پاالیشگاه های پارس جنوبی طی سال های آتی 
حتی با مازاد خوراک نیز رو به رو خواهیم بود. بر همین اساس می توان به تولید 
این مجتمع در ظرفیت کامل در سال جاری امیدوار بود. به گفته ایشان در حال 
حاضر واحدهای پلیمری این مجتمع با ظرفیت بیش از 100 درصد در حال فعالیت 

می باشند.
 انصاری نیک با اشاره به یکی دیگر از ویژگی های واحدهای این مجتمع 
گفت :کارخانه هایی که در این مجتمع سرمایه گذاری شدند، در واحدهای 
الفین از مدرن ترین تکنولوژی های برتر دنیا برخوردار هستند. بر همین اساس 
محصوالت پتروشیمی جم یکی از باکیفیت ترین محصوالت در جهان است.

وی، دارا بودن بزرگ ترین خط تولید اتیلن دنیا با تکنولوژی روز را از دیگر مزایای 
این واحد پتروشیمی برشمرد و افزود: با در اختیار داشتن جدیدترین تجهیزات 
در این خط تولید، پتروشیمی جم در زمینه عدم مواجهه با توقف تولید الفین نیز 

رکورددار است.
مدیر عامل پتروشیمی جم ضمن اعالم به بهره برداری رسیدن دو بخش از فاز 
دوم مجتمع، از روند خرید و تأمین تجهیزات مربوط به احداث فاز 2 کارخانه 
Rubber& ABS به ظرفیت 260هزار تن در سال و آلفا الفین خبر داد و گفت: با 
استفاده از اجرا و تکمیل این پروژه، ظرفیت جم در تولید پلی الفین ها جزو کامل 
ترین واحدهای تولیدی خواهد بود و این ویژگی آن را مستعد سرمایه گذاری های 

جدید می سازد.
وی در خصوص خوراک این واحد پتروشیمی گفت: پتروشیمی جم برای تأمین 
خوراک گازی با شرکت ملی گاز ایران قرارداد 15 ساله منعقد کرده که حدود 11 سال 
آن باقی مانده است. ایشان گفتند در تالش هستیم تا قرارداد تأمین خوراک این 

مجتمع را به 25 سال افزایش دهیم.
افزایش ۵ برابری نرخ عملی نیست

انصاری نیک با اشاره به احتمال ضعیف افزایش 5 برابری نرخ خوراک، تصریح 
کرد :چنین مواردی در سال های گذشته نیز مطرح شد، اما به مرحله اجرا نرسید. 
از این رو به نظر می رسد افزایش پنج برابری نرخ خوراک اجرایی نشود. ایشان 
با اشاره به مصوبه سال 1388 مجلس شورای اسالمی و تأیید آن توسط شورای 
نگهبان، گفت: بر اساس قانون نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی باید تا 10 سال 
65 درصد قیمت سبد منطقه باشد که با توجه به قیمت ناچیز خوراک تحویلی 
توسط عربستان به مجتمع های پتروشیمی، نرخ خوراک طبق قانون باید کاهش 
نیز داشته باشد.وی تأکید کرد: پتروشیمی جم با توجه به اینکه توان استفاده از هر 
دو خوراک مایع و گاز را دارا است، با مشکل چندانی رو به رو نیست و با راه 
اندازی واحد آلفا الفین به نظر می رسد ارزش افزوده باالیی برای آن ایجاد شود. 
در شرایط کنونی نیز ارزش جایگزینی این مجموعه در حدود 15 هزار میلیارد تومان 

برآورد می شود.
وی، از مذاکره با وزارت نفت برای اجرای یک برنامه 10 ساله جهت تأمین 
خوراک خبر داد و افزود: طبق این برنامه پتروشیمی جم با همکاری وزارت نفت 
در پروژه های مربوط به تأمین خوراک سرمایه گذاری می کند و هدف از این 
برنامه آن است که مجتمع به صورت مستقل بخش تأمین کننده خوراک مورد نیاز 

خود را در اختیار داشته باشد.
رشد نرخ دالر، کاهش صادرات پتروشیمی را جبران کرد

مجید هاتف وحید، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نیز 
در جلسه پرسش و پاسخ پیرامون اثرات ناشی از تحریم ها بر فروش صادرات 
پتروشیمی جم گفت: با توجه به تحریم های بین المللی کاهش صادرات قابل 
پیش بینی بود، اما عبور از شرایط تحریم و رشد نرخ دالر در سال گذشته توانست 
کاهش درآمدهای حاصل از صادرات را جبران کند. البته با توجه به تمهیدات 
اندیشیده شده در سال جاری مشکلی در خصوص صادرات محصوالت وجود 
ندارد، طوری که برخی از محصوالت این مجتمع در حال حاضر به نرخ شناور 

پیش فروش شده است. 
  

عرضه پتروشیمی جم در بورس
بر اساس اطالعات ارایه شده در این بازدید، مراحل مربوط به پذیرش این شرکت 
در فرابورس در سال 1391 انجام شده است و با توجه به نهایی شدن قیمت گذاری، 
در صورت مساعد بودن شرایط بازار، 5 درصد این شرکت تا آخر اردیبهشت ماه در 

بازار دوم فرابورس عرضه خواهد شد.
تحوالت مدیریتی

بر اساس اطالعات ارایه شده در این بازدید، مشخص شد بخش قابل توجهی از 
سودآوری پایین پتروشیمی جم در سال گذشته که توقف حدود 6 ماه واحد پلی 
اتیلن سبک به دلیل مشکل قطعه و نیز توقف یک ماهه خط تولید به دلیل مشکل 
پیش آمده برای واحد خنک کننده مجموعه و... بخشی از این موارد در اواخر سال 
1390 و اوایل سال 1391 بود با تحوالت مدیریتی ایجاد شده در این مجموعه مرتفع 
و با ایجاد تعامل مطلوب شرکت بازرگانی زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری 
صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت پتروشیمی جم، روند فروش و صادرات 
شرکت با رشد قابل توجهی روبه رو شده است. به عنوان مثال می توان به پیش 
فروش صادراتی بخشی از محصوالت شرکت با نرخ شناور اشاره نمود که در سال 

1392 انجام شده است.
   

پتروشیمی  عرضه  بــهانه  به 
فعــاالن  فرابورس  در  جم 

قابلیت های  با  سرمـایه  بازار 
شدند آشنا  جم  پتروشیمی 

مهران  امریحسینی
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گفتند را  بله  تایر  آرتاویل  سهامداران 

اعضاء هیأت مدیره                               نماینده                                                        سمت

آقای مهدی سعید تقی گنجی                                                                            رییس هیأت مدیره
آقای حسن وهابزاده                                                                                          نایب رییس هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره خانم شهال یاراحمدیان         شرکت بیمه رازی                                  
آقای علریضا انصاری           شرکت کیمیا رزین                                             عضو هیأت مدیره
آقای بهمن اطمینان                 شرکت شیمیایی رازی                                       عضو هیأت مدیره 

گزارش بازرس قانونی 
ــان  ــاده صاحب ــوق الع ــی ف ــع عموم ــه مجم ب
آرتاویــل  صنعتــی  مجتمــع  شــرکت  ســهام 

عــام( تایر)ســهامی 
1- گــزارش توجیهــی مــورخ 9 آبــان مــاه 1391 
هیــأت مدیــره شــرکت مجتمع صنعتــی آرتاویــل تایر 
ــاده  ــوق الع ــی ف ــع عموم ــه مجم )ســهامی عــام( ب
صاحبــان ســهام، درخصــوص پیشــنهاد افزایــش 
ــال بــه  ــون ری ــغ 202/500 میلی ســرمایه شــرکت از مبل
مبلــغ 1/202/500 میلیــون ریــال مشــتمل براطالعــات 
مالــی آتــی کــه  پیوســت می باشــد، طبــق اســتاندارد 
ــی و  ــی آت ــه اطالعــات مال حسابرســی رســیدگی ب
بــا توجــه بــه تبصــره 2 مــاده 161 قانــون اصالحــی 
قســمتی از تجــارت مصــوب اســفند مــاه 1347، 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــن مؤسس ــیدگی ای ــورد رس م
مســئولیت اطالعــات مالــی پیــش بینــی شــده مزبور 

و مفروضــات مبنــای تهیــه آنهــا بــه شــرح مذکــور در 
گــزارش توجیهــی، بــا هیــأت مدیــره شــرکت اســت.

مــاده  تبصــره 2  اجــرای  در  مزبــور  2-گــزارش 
161 اصالحیــه قانــون تجــارت و بــا هــدف توجیــه 
افزایــش ســرمایه شــرکت از محــل مطالبــات حــال 
ایــن  اســت.  شــده  تهیــه  نقــدی  آورده  و  شــده 
ــتمل  ــی مش ــاس مفروضات ــی براس ــزارش توجیه گ
ــی و  ــاره رویدادهــای آت ــی درب ــر مفروضــات ذهن ب
ــار  ــه انتظ ــت ک ــده اس ــه ش ــت تهی ــات مدیری اقدام
نمــی رود لزومــا بــه وقــوع بپیونــدد. در نتیجــه، بــه 
ــن  ــه ای ــود ک ــه داده می ش ــدگان توج ــتفاده کنن اس
ــرای هدفهایــی  گــزارش توجیهــی ممکــن اســت ب
جــز هــدف توصیــف شــده در بــاال مناســب نباشــد.

پشــتوانه  شــواهد  بــه  رســیدگی  براســاس   -3
مفروضــات، ایــن مؤسســه بــه مــواردی برخــورد 
نکــرده اســت کــه متقاعــد شــود مفروضــات مزبــور 

مبنــای معقولــی را بــرای تهیــه اطالعــات مالــی آتی  
فراهــم نمــی کند.بــه عــالوه، بــه نظــر ایــن مؤسســه، 
اطالعــات مالــی آتــی یــاد شــده در بــاال براســاس 
ــق  ــه و طب ــب تهی ــه ای مناس ــه گون ــات و ب مفروض

ــت. ــده اس ــه ش ــابداری ارای ــتانداردهای حس اس
4- حتــی اگــر رویدادهــای پیــش بینــی شــده طبــق 
مفروضــات ذهنــی توصیــف شــده در بــاال رخ دهد، 
نتایــج واقعــی احتمــااًل متفــاوت از پیــش بینی هــا 
ــی شــده  ــش بین ــرا رویدادهــای پی ــود، زی خواهــد ب
ــورد انتظــار رخ نمــی دهــد  ــه ای م ــه گون ــب ب اغل
وتفاوتهــای حاصــل می توانــد بــا اهمیــت باشــد.

 
هدف از انجام افزایش سرمایه

هــدف شــرکت مجتمــع صنعتــی آرتاویــل تایــر 
)ســهامی عــام( از افزایــش ســرمایه موضــوع ایــن 

بیانیــه ثبــت، بشــرح زیــر می باشــد.
مجتمــع صنعتــی آرتاویــل تایــر )ســهامی عــام( 
هــدف اصلــی از افزایــش ســرمایه مــورد نظــر خــود 
را اصــالح ســاختار مالــی شــامل بهبود بخشــیدن به 
وجــه اعتبــاری شــرکت نــزد بانکهــا )جهــت تســهیل 
در واردات( و مؤسســات اعتبــاری از طریق افزایش 

ســرمایه اعــالم می نمایــد.   

تشریح جزییات طرح
جزییــات طــرح افزایش ســرمایه پیشــنهادی به شــرح 

زیــر می باشــد.
ــود  ــی و بهب ــاختار مال ــالح س ــه اص ــه اینک ــر ب نظ
ــا  ــزد بانکه ــاری شــرکت ن ــه وجــه اعتب بخشــیدن ب
در مؤسســات اعتبــاری و جلوگیــری از تحمیــل 
هزینه هــای مالــی بابــت اســتقراض از سیســتم 
ــه اســت پیشــنهاد می گــردد  بانکــی ضــرورت یافت
ــون  ــا 1/000/000 میلی ــر ب ــرمایه براب ــش س ــغ افزای مبل
ریــال از محــل مطالبــات حــال شــده و آورده نقــدی 

ــردد. ــن گ ــهامداران تأمی س

در مجمع فوق العاده جهت افزایش سرمایه

حضــور کارشناســان زبــده بــورس و بازرس قانونــی و 99 درصد ســهامدار درخصوص 
پیشــنهاد افزایــش ســرمایه شــرکت آرتاویــل تایــر از مبلــغ 202/500 میلیــون ریــال بــه مبلغ 
1/202/500 میلیــون ریــال از محــل مطالبــات حــال شــده و آورده نقــدی مــورد تصویــب 

مجمــع نشــینان قــرار گرفت.
ریاســت مجمــع بــا جنــاب مهنــدس مهــدی ســعید نقــی گنجــی می بــود. جوانــی کــه 
بــا بیــان کوتــاه خــود نشــان داد ادب کالمیــش و نظــر کارشناســی اش گــوی چــوکان 
میــدان را ربــوده و پیــروزی کار را نویــد می دهــد مهنــدس مهــدی گفــت آورده ســهام 
داران بدیــن بــاور بــوده کــه چــرخ صنعــت برگــردد تــا چنــد صــد خانــوار چــراغ خانــه 

شــان روشــن و دلشــان شــاد باشــد.
رییــس هیــأت مدیــره شــرکت ارتاویــل تایــر گفــت: ایــن روزهــا بــه هــر دلیــل دســت 
؟؟\ از اســتین کشینشــان بــرون شــده تــا بــه هــر صــورت دلیــل دل ازارنــد و مــا وظیفــه 
دانســتیم با رفعت اســالمی و کرامت انســانی وارد شــویم و هیچ امیدی به تســهیالت 
نداشــته و بــا آورده ســهامداران ارتاویــل را بــه عرضــه تولیــد آن هــم در میــدان کار بــه 

ســرحد اعــالء برســانیم.
عضوهیــأت مدیــره شــرکت آرتاویــل گفــت: آورده نقــدی صاحبــان ســهام تبدیــل بــه 
ســهام شــود وچشــم امیــد چنــد صــد نفــر بــه این مســأله وچــراغ روشــن خانوارهــا تنها 
هــدف ماســت کــه انشــاءا... محقــق خواهــد شــد و عزیــزان در بــورس مــا را یــاری 
خواهنــد فرمــود. دربازگشــت از مجمــع فــوق العــاده شــرکت بــاورم شــد کــه خانــواده 
معظم گنجی در کارآفرینی و اشــتغال پیشــگام و دل عملشــان در روشــن نگاه داشــتن 
چراغهــای امیــد در کشــور اســالمی مــان ایــران اســت و ثابــت کرده انــد چــذاغ امیــد 
انــد. خســته نباشــید کــه همچــون شــما ای کاش بــه تعــداد انگشــتان دســت می بــود. 
چــون ســهامداران در روز مجمــع فــوق العــاده بــرای افزایــش ســرمایه شــرکت ارتاویــل 

تایــر یــک صــدا بلــه گفتنــد.
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حضور  در  پارسیان  الکترونیک  تجارت  ساالنه  مجمع 
89/8 درصد سهام دار به ریاست دکتر محمد فطانت و دو 
ناظر جنابان محمودی و کوکبی با دبیری جناب بشرخواه 
و  جلسه  دستور  تصویب  با  نشینان  مجمع  و  شد  برگزار 
بخصوص  شرکت  تالشگران  زحمات  از  تشکر  تقدیرو 
مالی  مدیرارشد  و  پورسعید  عبدالمجید  مهندس  جناب 
جناب گندم کار که گزارش شرکت را به کمال در مجمع به 

عرض سهام داران رساندند.
در پایان از زحماتی که جناب آقای علیزاده مدیر محترم 
روابط عمومی در تهیه این گزارش ما را یاری رساندند، 

کمال قدردانی را دارا می باشیم.
مجمع با تصویب صورتهای مالی و با تقسیم سود 1439 

ریالی برای هر سهم به کار خود پایان داد.

ضرورت و دالیل افزایش سرمایه 
بهره  با  )پککو(  پارسیان  الکترونیک  تجارت  شرکت 
عرصه  در  خود  قابلیت های  و  توانمندی  از  گیری 
فناوری های نوین در حوزه ابزارهای پرداخت و پردازش 
الکترونیکی طی مدت زمان فعالیت خود توانسته است 
به عنوان بزرگترین شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت 
)PSP( بیشترین سهم بازار از حیث جذب تراکنش های 
انجام گرفته در شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص 
دهد. این شرکت با بیش از 10 سال تجربه و سهم باالی 
بازار، تضمین کیفی و اطمینان از استفاده از سرویس ها 
را یکی از مهم ترین محورهای این کسب و کار قرارداده 
و  قبل سرویس های جدیدتر  به سال  نسبت  هر سال  و 

مطمئن تری را به بازار عرضه نموده است.
افزایش تراکنش ها و همچنین تعداد سرویس ها و لزوم 
حفظ پایداری و استمرار ارایه خدمات مطلوب و همچنین 
ایجاد امنیت و اعتماد و جلوگیری از ریسک های کسب 
و  زیرساخت ها  ایجاد  و  ریزی  برنامه  به  نیاز  و کار، 
نیاز  اهداف  این  به  دستیابی  دارد که  فرایندهای جدید 
به تأمین منابع مالی از طریق افزایش سرمایه دارد. لذا 
هدف شرکت تجارت الکترونیک پارسیان )سهامی عام( 
ضمن  است که  هایی  طرح  اجرای  سرمایه،  افزایش  از 
توسعه عملیات در آینده، امکان حفظ و افزایش سهم از 

بازار را برای شرکت فراهم خواهد کرد.
مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی

با توجه به برنامه ارایه شده، شرکت تجارت الکترونیک 
از  را  دارد سرمایه خود  نظر  در  پارسیان )سهامی عام( 
مبلغ 506/000 میلیون ریال به مبلغ 1/506/000 میلیون ریال، 

از محل مطالبات و آورده نقد سهامداران افزایش دهد.

پیشنهادات هیأت مدیره
ارزیابی های  از  حاصل  نتایج  براساس  مدیره  هیأت 

مالی و قابلیت اجرای برنامه های تدوین شده 
برای سال های آتی سهامداران محترم پیشنهاد 
مبلغ  از  شرکت  سرمایه  افزایش  با  می نماید 
506/000 میلیون ریال به مبلغ 1/506/000 میلیون 

ریال به شرح ذیل موافقت فرمایند:
از محل  افزایش سرمایه  تأمین وجوه  1-محل 
آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران 
با  و  جدید  نام  با  سهام  صدور  طریق  از 
قانون   166 ماده  زمانی  و  قانونی  مالحظات 
تجارت وبا رعایت ضوابط قانون بازار سرمایه 

انجام خواهد شد.
سال  در  و  مرحله  دو  در  سرمایه  2-افزایش 

1392 و 1393 انجام خواهد شد.

گزارش  درباره  قانونی  بازرس  گزارش 
افزایش  درخصوص  مدیره  هیأت  توجیهی 

سرمایه 
صاحبان  العاده  فوق  عمومی  مجمع  به 
پارسیان  الکترونیک  تجارت  شرکت  سهام 

)سهامی عام(
در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱6۱ اصالحیه 

قانون تجارت مصوب سال ۱347
ماه  اردیبهشت   5 مورخ  توجیهی  1-گزارش 
1391 هیأت مدیره شرکت تجارت الکترونیک 
افزایش  درخصوص  عام(  )سهامی  پارسیان 
سرمایه آن شرکت از مبلغ 506 میلیون ریال به 
اطالعات  بر  مشتمل  ریال  میلیارد   1/506 مبلغ 
طبق  می باشد،  پیوست  که  فرضی  مالی 
اطالعات  به  رسیدگی  حسابرسی  استاندارد 
قرار  مؤسسه  این  رسیدگی  مورد  آتی  مالی 
گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و 
مفروضات مبنای تهیه آن با هیأت مدیره شرکت 

است.
ماده   2 تبصره  اجرای  در  مزبور  2-گزارش 
افزایش  توجیه  با هدف  و  تجارت  قانون   161
سرمایه شرکت از محل آورده نقدی و مطالبات 

حال شده صاحبان سهام تهیه شده است. این 
مشتمل  مفروضاتی  براساس  توجیهی  گزارش 
آتی  رویدادهای  درباره  ذهنی  مفروضات  بر 
و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار 
نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به 
این  می شود که  داده  توجه  استفاده کنندگان 
هدفهایی  برای  است  ممکن  توجیهی  گزارش 
جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
پشتوانه  شواهد  به  رسیدگی  براساس   -3
مفروضات  تحقق  فرض  با  و  مفروضات 
گزارش مزبور، این مؤسسه به مواردی برخورد 
نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، 
توجیهی  گزارش  تهیه  برای  معقول  مبنایی 
این مؤسسه  فراهم نمی کند.به عالوه، به نظر 
گزارش توجیهی یاد شده براساس مفروضات 
به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای 

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

وتفاوتهای حاصل می تواند با اهمیت باشد.
5- افزایش سرمایه به مبلغ 1/000 میلیارد ریال 
از محل آورده نقدی صاحبان سهام و مطالبات 
حال شده و از طریق صدور سهام جدید در دو 
مرحله به منظور ایجاد و توسعه سرویس های 
بهبود  همچنین  و  جدید  فعالیتهای  خدماتی، 
زیر ساختها و توسعه ظرفیت عملیاتی شرکت 
به منظور حفظ و افزایش سهم شرکت از بازار 
مورد  تجهیزات  تأمین  و  الکترونیک  تجارت 
نیاز، پیشنهاد شده است. دوره بازگشت سرمایه 
و نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری به شرح زیر 

محاسبه شده است:
دوره بازگشت سرمایه 3 سال و 8 ماه

دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده 4 سال و 5 ماه 
30درصد    IRR نرخ بازده داخلی

اعضای هیأت مدیره                                                 سمت
دکرت محمد فطانت                                      رییس هیأت مدیره

عبدالمجید پورسعید                                    مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره
فریدون توده فالح                                      عضو هیأت مدیره
محمود رضا قلی                                      عضو هیأت مدیره
اکرب کالمی                                                     عضوهیأت مدیره
مهران شریفی                                      عضو هیأت مدیره
یاشار فروهر                                                   عضو هیأت مدیره

تجارت الکتــــرونیک پارسیان 
در مجمع ساالنه خوش نشست

مهدی خلج
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        اعضاء هیأت مدیره                                             نماینده                                                 سمت
محسن شریفی                                                       شرکت ملی انفورماتیک                        رییس هیأت مدیره

حسنی معنی زاد                                                      شرکت فرادیس گسرت                نایب رییس هیأت مدیره
پریا اسدالهی نیک                                                  شرکت داده ورزی فرادیس الربز               عضو هیأت مدیره
سید ابوطالب نجفی                                               شرکت خدمات انفورماتیک کیش               عضو هیأت مدیره
حسنی طاهباز توکلی                                                شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران                عضو هیأت مدیره

 پیام هیأت مدیره 
پیشتازی شرکت داده پردازی ایران در تأمین سخت 
افزار و نرم افزار سیستم مورد نیاز سازمان ها و نهادهای 
صنایع  و  بزرگ  بانک های  قبیل  از  بزرگ کشور 
حساس کماکان شهره بوده و ادامه این پیشتازی در 
سال های آتی نیز قویا قابل پیش بینی است. بعالوه، 
روند رو به رشد پیشرفت فناورانه اطالعات و ارتباطات 
در سال های پیش رو در زمینه های امنیت، پردازش 
و  موبایل  بزرگ،  بسیار  داده های  بر خط  تحلیل  و 
کاربردهای آن و کاربردهای ابری فرصت های مغتنمی 
برای ورود شرکت به بازار این فناوری ها و تأمین سهم 
مناسب خود از این بازار در کشور را فراهم می نماید 
انجام این مهم از طریق ایجاد ظرفیت های جدید برای 
کسب فناوری های نو به جهت ورود به حوزه های 
کاربرد جدید و نیز بازسازی کاربردهای قدیم امکان 
ارایه  به سمت  بدینوسیله، حرکت  بود.  پذیر خواهد 
خدمات به عنوان کار و کسب مهم در کنار کار و کسب 
نیز  تجهیزات کامپیوتری  نگهداری  و  فروش  سنتی 

مقدور خواهد شد. 

داده  شرکت  راهبردی  و  کلی  سیاست های 
پردازی ایران

از  یک  هر  سودآوری  و  مالی  استقالل  بر  تاکید 
زمینه های کالن فعالیت

به کارگیری توان وتخصص فنی موجود در شرکتهای 
فعال در این صنعت

توسعه کمی و کیفی و سرعت در پاسخگویی به مشتریان
استمرار سیاست کنترل هزینه ها

طریق گرفتن  از  بانکها  در  حضور  سطح  افزایش 
CA پروژه های حاکمیتی از جمله

برنامه محوری و حرکت بر مبنای برنامه
بازبینی و چابک سازی فرآیندهای داخلی شرکت

بهینه سازی ساختار سازمانی شرکت
بررسی و یافتن شرکای خارجی و داخلی در زمینه های 

فعالیتی جدید
تأمین کنندگان داخلی و خارجی و  یافتن  بررسی و 

انتخاب آنان با قابلیت اعتماد و سطح دسترسی باال
افزایش ظرفیت ها و توانمندی مشتریان از طریق انتقال 

دستاوردهای جدید و دانش فناوری اطالعات
جلب مشارکت وایجاد اعتماد بیشتر سهامدار عمده 
)شرکت ملی انفورماتیک و شرکت های وابسته( در 
کسب حمایتهای الزم جهت تقویت و گسترش حضور 

در بازارهای هدف.

تاریخچه
ایران که  در   )IBM( بی ام  آی  شعبه  فعالیت های 
شناخته  ایران  پردازی  داده  شرکت  عنوان  به  بعدها 
شد، در سال 1336 و هم زمان با اجرای سرشماری 
عمومی کشور و به کارگیری دستگاه های کارت خوان 
آغاز شد. با توجه به زمینه های رو به گسترش کاربرد 
کامپیوتر در انجام محاسبات ریاضی و ذخیره سازی 
اطالعات، به مرور فعالیت های این شرکت در بسیاری 
از سازمان ها، وزارتخانه ها و دانشگاه ها توسعه پیدا 
نمود به گونه ای که در سال های 56 و 57، با قریب به 
چهارصد نیروی متخصص، به طور تقریباً انحصاری 
تمامی فعالیت های پردازش و محاسبات الکترونیک 
در مراکز مهم تصمیم گیری، برنامه ریزی و دانشگاهی 

کشور را برعهده داشته است.          
شرایط  به  توجه  با  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  با 
تمامی  واگذاری  با  بی ام  آی  شعبه  خاص کشور 
امکانات و تجهیزات و حفظ نام تجاری با عنوان 
و  برنامه  به سازمان  وابسته  بی ام سابق  آی  شرکت 
بودجه به فعالیت های خود ادامه داد. در سال 1363، 
سازمان برنامه و بودجه کشور – معاونت برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی رییس جمهور فعلی - به عنوان 
نماینده قانونی دولت در موضوع مرتبط با فعالیت 
شرکت آی بی ام سابق، به دلیل وابستگی و نیاز به 
فعالیت های این شرکت، شرکتی با عنوان داده پردازی 
ایران را با شماره 52667  ثبت رساند و تمامی حقوق 
مادی و معنوی شرکت آی بی ام سابق به این شرکت 

منتقل گردید.

بود  مجمــــعی  چه 
پردازی داده  مجمــع 

جناب  ریاست  به  دار  سهام  درصد   82 حضور  با 
محسن شریفی و دو ناظر آقایان ناصری و رمضان 
زاده با دبیری یوسفی برگزار شد. مجمع با تصویب 
صورتهای مالی و تقدیر و تشکر از زحمات تالشگران 
شرکت بخصوص مدیرعامل فرهیخته ودانشور شرکت 
و مدیر ارشد مالی که توانسته حسابهای شفاف به 
مجمع آورد، با تأیید صلوات پی در پی کرد. جوانی 
بلندباال و شیک پوش و خوش چهره با نوای دل نشین 
وقتی پشت تریبون رفت پس حمد و ثنای حق تعالی 
شعری خواند که حاضرین بر صندلی میخکوب شدند، 

آزاد شو از بند خویش زنجیر را باور مکن
اکنون زمان زندگیست، تاخیر را باور مکن
حرف از هیاهو کم بزن، از آشتی ها دم بزن

از دشمنی پرهیز کن، شمشیر را باور نکن
خود را ضعیف و کم ندان تنها در این عالم ندان

تو شاهکار خالقی، تحقیر را باور نکن
بر روی بوم زندگی، هر چیز می خواهی بکش
زیبا و زشتش پای توست، تقدیر را باور نکن

تصویر اگر زیبا نبود، نقاش خوبی نیستی
از نو دوباره رسم کن، تصویر را باور نکن

خالق تو را شاد آفرید، آزاد آزاد آفرید
پرواز کن تا آرزو، زنجیر را باور نکن

در حیات کاریم نشده که قلم درباب اعداد نچرخد 
بار  اولین  این  و  اقتصادی  مجالس  در  بخصوص 
بود که ذوق همه وجودم را گرفته و بیاد بزرگ مرد 
راویان فتح افتاده و این بار وجود این دانش آموخته 
مدیریت سیستم ها و بهره وری دانشگاه صنعتی شریف 
و دانشگاه پلی تکنیک جناب مهندس فرامرز خالقی 
جمع  به  مرا  ایران  پردازی  داده  شرکت  مدیرعامل 
نشست استاد مجتبی مینوی، فروزانفر، عیسی صدیق 
و علی اصغر حکمت برد آنروز که جوانی بودم در 
خدمت آموزش عالی کشور اسب قلم می تازد. و کسی 
نیست جلودارش باشد آنها رفتند و امروز مجمع داده 
پردازی در هتل انقالب است و حرف از عدد رقم 

عملکرد مالی و سالیانه.
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آنانکه  تبار  از  جوانی  هامونی  امیر  مهندس 
می توانند به تازگی بر صندلی شرکت فرابورس 
بازار  در  فعال  مردان  و  زنان  و  زده  تکیه  ایران 
را  ماندگار  و  جوان  چهره  این  بخوبی  بورس 
را می دانند.  آن  در  و فعل خواستن  می شناسد 
به روز مجمع آهسته به پشت تریبون مجمع رفت 
کوتاه سخن گفت با آنکه سخن بسیار می داشت 
و به قول شاعر با آنکه سخن به لطف آب است 

کم گفتن آن سخن صواب است.
چهره های  می گفت که  سخن  جایی  در  امیر 
آشنا در اقتصاد کشور هم چون عسکری مارانی، 
چهره  دهها  و  سلیمی  حسن  عنایت  سعدی، 
داد که  نشان  و  دار حضور می داشتند  استخوان 
هم در کار و در سخنوری گوی میدان را ربوده 
خواهیم  بسیار  سخن  او  از  آینده  روزهای  ما  و 

نگاشت.
مجمع با ریاست جناب سعدی و دو ناظر جنابان 
مهندس  بردباری  و  عجمی  و  مارانی  عسکری 
برگزار  سهامدار  درصد   55/32 حضور  در  متین 
تقسیم  و  مالی  با تصویب صورتهای  شد مجمع 
به  تائید  مهر  صلوات  طنین  با  و  ریال  و  سود 

عملکرد مدیریت دلسوز شرکت زدند.

پیام هیأت مدیره
ایران در سال 1391، روند رو به رشد  فرابورس 
سالهای گذشته خود را ادامه داد و با برنامه ریزی 
انجام گرفته موفق شد ارزش معامالت فرابورس 
را با 69 درصد رشد نسبت به سال قبل به بیش 
از 147 هزار میلیارد ریال برساند. همچنین ارزش 
معامالتی  روز  آخرین  پایان  در  فرابورس  بازار 
سال 1391 به رقم 493/735 میلیارد ریال رسید 
که نسبت به سال گذشته رشدی 48 درصدی را 

نشان می دهد. 
در طی سال 1391 فرابورس تالش و برنامه های 
ادامه داد و در  اندازی جدید را  خود برای راه 
همین راستا در مهر ماه سال گذشته، بازار مذاکره 
را در بازار ابزارهای نوین مالی ایجاد  کرد و در 
بار  نخستین  برای   ،1391 سال  پایانی  روزهای 

پذیره نویسی اوراق مرابحه انجام شد.
فرابورس و  به رشد شرکت  به روند رو  با توجه 
لزوم برنامه ریزی بلندمدت برای شرکت، تدوین 
دستور کار  در  ایران  فرابورس  راهبردی  برنامه 
ریزی های  برنامه  با  و  قرار گرفت  مدیره  هیأت 
نهایی   1392 سال  در  برنامه  این  صورت گرفته، 
دستورالعمل  تصویب  با  همچنین  می گردد. 
راهبری شرکتی، پیاده سازی نظام راهبری شرکتی 

در فرابورس انجام شده است.
هیأت مدیره فرابورس ایران با تصویب برنامه ها 
و اقدامات شرکت برای سال 1392، در نظر دارد 
را  سرمایه  بازار  توسعه  در  ایران  فرابورس  سهم 
افزایش دهد و با تنوع بخشی به ابزارها، زمینه 
بازار  ایران را در  از مردم  حضور اقشار بیشتری 

سرمایه فراهم آورد.

تاریخچه
تاسیس و راه اندازی بازارهای خارج از بورس 
در قانون بازار اوراق بهادار )مصوب 1384/9/1( 
از ماده  بند 8  براساس  و  بینی شده است  پیش 
از  خارج  بازار  بهادار،  اوراق  بازار  قانون  یک 
بورس، بازاری در قالب شبکه ارتباط الکترونیک 
یا غیر الکترونیک برای معامالت اوراق بهادار 
ماده 4  طبق  است.  معرفی شده  مذاکره  پایه  بر 
و  تعلیق  صدور،  هم  بهادار  اوراق  بازار  قانون 
بر  بورس  از  خارج  بازارهای  فعالیت های  لغو 

و  است  شده  نهاده  بورس  عالی  شورای  عهده 
در ماده 28 نیز تأسیس بازارهای خارج از بورس 
همانند تأسیس بورس ها و نهادهای مالی منوط 
به ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است 
انجام  سازمان  نظارت  تحت  آن ها  فعالیت  و 
شود بدین ترتیب، به موجب دستورالعمل فعالیت 
 1386/6/12 بورس، مصوب  از  بازارهای خارج 
ماده   5 بند  اجرای  در  و  بورس  عالی  شورای 
اسالمی  جمهوری  بهادار  اوراق  بازار  قانون   4
شماره  مجوز  و   1384 آذرماه  مصوب  ایران 
121/52946 مورخ 1387/8/19 سازمان بورس و 
تاریخ  در  ایران  فرابورس  شرکت  بهادار،  اوراق 
اداره  در   332483 شماره  تحت   1387/8/22
ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به 
از  پس  اغاز کرد.  را  خود  فعالیت  و  رسید  ثبت 
نیاز  مورد  دستورالعمل های  تصویب  و  تدوین 
جهت پذیرش و دستورالعمل اجرایی نحوه انجام 
زیرساخت های  ایجاد  و  فرابورس  معامالت 
ماه  تاریخ 6 مهر  ایران در  فرابورس  بازار  الزم، 
سال 1388 به طور رسمی فعالیت خود را آغاز 

کرد.

سرمایه
 100/000 مبلغ  تأسیس  بدو  در  شرکت  سرمایه 
میلیون ریال )شامل تعداد یک صد میلیون سهم، 
بوده که  ریال(   1/000 سهم  هر  اسمی  ارزش  به 
العاده  فوق  عمومی  مجمع  تصمیمات  براساس 
ریال  میلیون   200/000 مبلغ  به   ،1391/7/22 مورخ 
)از محل سود انباشته مبلغ 80/000 میلیون ریال، از 
محل اندوخته مبلغ 20/000 میلیون ریال( افزایش 
ثبت  مرجع  در   1391/08/23 تاریخ  در  و  یافته 

شرکتها به ثبت رسیده است.    

        اعضاء هیأت مدیره                                              نماینده                                                        سمت
رییس هیأت مدیره دکرت رسول سعدی                                                    شرکت بورس اوراق بهادار تهران         

دکرت سید ابراهیم عنایت                                            بانک پارسیان                    نایب رییس هیأت مدیره
عضو هیأت مدیره حمید حسینی                                                          شرکت گروه توسعه اقتصادی آروند  
عضو هیأت مدیره فتحعلی خوشبنی                                                      شرکت گروه مایل ملت   
عضو هیأت مدیره حیدر سلیتی                                                            شرکت کارگزاری بانک صادرات  

حسنی سلیمی                                                          مرکز مایل ایران                                    عضو هیأت مدیره
دکرت مهرداد نعمتی                                                    مؤسسه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار  عضو هیأت مدیره

امری هامونی                                                             خارج از اعضای هیأت مدیره   مدیرعامل 

به ایـران  فرابــورس 
نشست ساالنه  مجمع 
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 با گذشت دو قرن از انقالب صنعتی در جهان، 
اکنون ما نیز احساس می کنیم که برای خود تولید 
و صنعتی داریم. قسمت اعظم این صنعت، شامل 
از کشورهای  ماشین آالتش  که  است  تولیداتی 
توسط  از کاتالوگ ها  تقلید  به صورت  و  صنعتی 
افراد متخصص یا غیرمتخصص ساخته می شوند. 
این تولیدات بدون فلسفه  وجودی، زمان و مکان 
و نیز شناسایی نیازهای مربوط به استفاده کنندگان 
طراحی شده اند، مانند بسیاری از وسایل و لوازمی 
بی آن که  پر کرده اند،  را  ما  آشپزخانه های  که 
پیش زمینه و ضرورتی برای استفاده از آن در جامعه  
ما وجود داشته باشد. البته محصوالت دیگری هم 
در بازار ایران موجود است که برای رفع نیازهای 
داخلی طراحی شده اند، مانند دستگاه های برشته 
کردن تخمه  آفتابگردان، دستگاه های آبلیموگیری، 
به  توجه  با  و... که  دستگاه های سبزی خردکنی 
نیاز و فرهنگ  داخلی تولید شده اند، اما ظاهری 

بدون زیبایی دارند. 
با هدف  تبلیغ مصرف  ازطریق  تنها  ما  متأسفانه 
پی  در  تولیدی  محصوالت  آسان تر  فروش 
شبیه سازی جوامع صنعتی هستیم، بی آن که نوع 
و شیوه زندگی بومی خود را در نظر بگیریم و این 
مانند پوشیدن کفش  میهمانی برای قدم زدن در 
کویر است، غافل از این که در کشورهای صنعتی 
می شود.  خلق  نیازی  رفع  برای  مصنوعی  هر 
نیازی  و  محصول  یک  وجودی  فلسفه  بنابراین 
که برآورده می کند، اولین بحث مهم در طراحی 
صنعتی است. کشورهایی که بدون پشتوانه  علمی 
به  راه  این  از  دارند  سعی  و  می کنند  فقط کپی 
دنیا  روز  فناوری های  به  برسند، هرگز  تکنولوژی 
دست نمی یابند و حضور محدود و کوتاه آن ها در 
بازار تولید هیچ گاه به رقابت جدی نمی انجامد. 
تجهیز  یک  یک کاال،  عرضه   زمان  وقتی  زیرا 
صنعتی  اتوماسیون  تجهیز  یک  یا  الکترونیکی 
برخالف  کشورها  این  می شود،  تمام  دنیا  در 
و  سریع  جایگزینی  توان  پیشرفته،  کشورهای 

به موقع ندارند.
مسلم است که در دنیای امروز، صنعتی که قدرت 
رقابت و صادرات نداشته باشد، همواره مشکل 
منابع  و  دولت ها  کمک  به  و  داشت  خواهد 
این  بر  قرار  اگر  بود.  وابسته خواهد  مالی کشور 
بهتر  یابد،  ادامه  صنایع  در  رویه  همین  است که 
ایجاد  چون  تعطیل کنیم،  را  دانشگاه ها  است 
صنایع مونتاژ با وجود اطالعات پایه  دبیرستانی 
به  نیازی  و  است  ممکن  هم  هنرستانی  یا 
تا  دیگر  طرف  از  ندارد.  دانشگاهی  تخصص 
در  چندم  دست  صنایع  با  می توانیم  زمانی  چه 
کنار تولیدکنندگان اصلی این صنایع در بازارهای 
باشیم که  داشته  هم  توقع  و  بگیریم  قرار  جهانی 
از  حاصل  صادراتی  ارز  باشیم.  رقابت  به  قادر 
ارز  صنعتی که  و  است  محدود  بسیار  ما  صنایع 

صادراتی نداشته باشد محکوم به فنا است.
از  حمایت  شعار  با  اخیر  سال های  در  دولت 
از  بسیاری  واردات  تعرفه  داخلی  مصرف کننده 
کاالها را کاهش داده است و این امر بر ضرورت 
افتتاح بخش طراحی در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت افزوده است. اکنون صنایع مونتاژ  کشور 
از گردونه  تا  باشند  داشته  پیشتاز  محصول  باید 
رقابت حذف نشوند، کاری که خوشبختانه درباره 
اما  داد.  و جواب  انجام شد  خانگی  اجاق گاز 
در محصوالتی مانند موتورسیکلت شاهد اشباع 
اسم های  با  مختلف  محصوالت  هستیم؛  بازار 
از  محصوالت  این  اما  می شود،  تبلیغ  گوناگون 
نظر شکل و شمایل و میزان سوخت مصرفی و 
مولفه های مرتبط با نیاز مردم تمایز خاصی با هم 

ندارند.
از  را  مونتاژ  صنایع  برخی کارشناسان،  اگرچه 
نمی دانند،  ایران  صنعت  اندام  اصلی  اعضای 
کنار  در  نمی کنند.  انکار  نیز  را  آن  لزوم  اما 
مصنوعات  مبدع  طراحان که  باید  همین صنایع 
باشند  داشته  حضور  حتما  هستند،  امروز  جهان 
سال  هر  بداند که  موظف  را  خود  صنعت  هر  و 

دستاوردهای جدیدش را به نمایش بگذارد و این 
دستاوردها تفاوت محسوسی با محصوالت قبلی 
داشته باشند. صنعتی که وابسته به خارج از کشور 
و کاتالوگ ها و فاقد تفکر داخلی است، در یک 
چارچوب بسته مهار خواهد شد و از توسعه باز 
خواهد ماند، چراکه رقابت صنعتی در تمام دنیا 
بر مبنای تولد مصنوعات جدید است و صنعت 

بدون آن معنایی ندارد.
عادت به خوردن کنسرو، انسان را از آشپزی باز 
می دارد و اکتفا به آنچه در دسترس و مهیا است، 
بین  از  را  تازه  محصول  تولید  به  نیاز  احساس 
می برد. اولین گام در توسعه صنعتی آگاهی از نیاز 
است، نیازی که صنعت و دانشگاه را به سوی هم 
سوق خواهد داد و براساس آن تمام عوامل روند 
تولد یک محصول از جامعه شناسی صنعتی گرفته 
تا طراحی، مهندسی و ساخت را به جریان خواهد 
در  صرف  تقلید  و  واردات  وفور  اما  انداخت. 
کشور ما به توقف تفکر در این زمینه ها انجامیده 
است، تفکری که باید با حمایت از متخصصان و 

مدیران با کفایت به پویایی و نوآوری برسد.
احساس  با  را  خود  صحیح  روند  صنعت  اگر 
در  جدید  محصول  یک  تولید  به  نسبت  وظیفه 
سال طی کند، مشکل بیکاری هم حل خواهد شد 
سمینارهای  برگزاری  نشود،  محقق  امر  این  تا  و 
بخش  در  است.  بی فایده  علوم  شدن  کاربردی 
رباتیک  توانبخشی  زمینه  در  ازجمله  پزشکی 
به  است که   افتاده  اتفاق  مهم  این  حدودی  تا 
ملموس تر بودن نیازها در این بخش برمی گردد، 
الکترونیک که  صنایع  مانند  بخش هایی  در  اما 
پیچ ها  بستن  و  است  آماده  و کیت ها  دستگاه ها 
کفایت می کند، این نیاز کمتر احساس شده است. 
سخن آخر این که تنها درصورت باالرفتن کیفیت 
محصوالت داخلی و دیدن جسارت های صنعتی 
انفعال  این  است که  تازه  مصنوعات  تولید  در 
فرهنگی در میان مردم کم می شود و تولید ملی و 

اتکای به توان داخل می یابد.

طـراحی« بدون  مونتاژ  زیـان های  »همه  
مصرفی؟ توســـعه   یا  صنعتی  رشـــد 

محمد علی دیانتی زاده
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تاریخچه
با  خراسان  سیمان  اولیه  نام  با  قاین  سیمان  شرکت 
ایران و  ملی  سرمایه گذاری مشترک سازمان صنایع 
بانک ملی ایران در تاریخ 1360/9/19 تشکیل گردید. 
اجرای  محل  اقتصادی  و  فنی  بررسی های  از  پس 
قاین-  جاده  10 کیلومتری  در  قاین  سیمان  کارخانه 
بیرجند در مجاورت معادن سنگ آهک و آلوویم در 
زمینی به وسعت 140 هکتار در نظر گرفته شد. پروانه 
تأسیس شرکت به شماره 31064 در تاریخ 1369/6/27 
جهت تولید روزانه 2000 تن سیمان خاکستری صادر 

گردید.
وزارت  از سوی  برداری صادره  بهره  پروانه  باستناد 
صنایع و معادن در تاریخ 1373/10/5 ظرفیت سالیانه 
شرکت برابر با 660000 تن برای 330 روز کاری با تولید 
روزانه 2000 تن سیمان خاکستری در نظر گرفته شده 
است. شرکت از اواخر سال 1373 آغاز به تولید نمود 
و در سال 1384 موفق به اجرای طرح افزایش ظرفیت 
گردید. تولید شرکت از سال 1385 به حدود 2500 تن 

در روز ارتقاء یافت.

سرمایه
طی  بوده که  ریال  میلیون   100 شرکت  اولیه  سرمایه 
به  تاریخ 1378/12/8  در  نهایتاً  افزایش  مرحله  چند 
26/611/2 میلیون ریال افزایش یافت. شرکت سرمایه 

گذاری سیمان تأمین حدود 55 درصد از سهام این 
از سهام  درصد  و 44  داشته  تملک  در  را  شرکت 
متعلق به شرکت های تحت پوشش بانک ملی ایران 
و 1 درصد از سهام متعلق به اشخاص می باشد

دستاوردهای شرکت در سال ۱39۱
بخش  در   1391 سال  تعالی  به  تعهد  اخذ گواهی 
ساخت و تولید از دبیرخانه جایزه تعالی سازمانی مرکز 

مطالعات بهره وری و منابع انسانی
اخذ گواهینامه نامزد دریافت لوح تقدیر برای عملکرد 
مناسب در بخش های اصلی و جانبی از چهارمین 
جشنواره ملی بهره وری در گروه سیمان، آهک و گچ 

طی سالهای 90-86 
دریافت لوح از همایش برند افتخار ملی با رویکرد 

رضایت مندی مشتری در سال 1391
 CE اخذ گواهینامه سیستمارم محصول اتحادیه اروپا

ارتقاء رتبه شفافیت بورس اوراق بهادار از 17 به 5

عمومی  مجمع  به  مدیره  هیأت  پیشنهاد 
صاحبان سهام

و  سهام  از صاحبان  قدردانی  و  تشکر  با  خاتمه  در 
مجمع  در  حضور  لحاظ  به  آنها  قانونی  نمایندگان 
ساالنه شرکت و ضمن پیشنهاد مبلغ 5000 ریال بصورت 
خالص برای هر سهم تقاضا دارد نسبت به تصویب 
صورتها و حسابهای سال مالی منتهی به 1391/12/30 
رهنمود و پیشنهادات الزم را به هیأت مدیره شرکت 

ارایه فرمایند. 

شرح مختصری از فرایند تولید:
مواد اولیه اصلی تولید سیمان، مارل، سنگ آهک، 
بوکسیت و سنگ آهن و گچ می باشد.مارل، سنگ 
آهک و بوکسیت در سنگ شکن و سرند به دانه بندی 
زیر یک اینچ می رسد و در سالن مواد ذخیره می شود. 
بعد از افزایش سنگ آهک وارد آسیاب مواد شده و به 
صورت پودر آماده پخت می گردد. مواد پودری وارد 
پری هیتر و کوره گردیده وبه کلینکر تبدیل می شود. 
پس از خنک شدن در گریت کولر، مواد وارد سیلوی 
کلینکر گردیده سپس مواد وارد آسیاب می شود و با 

افزودن گچ و سایر افزودنی ها به سیمان تبدیل و در 
سیلوی سیمان ذخیره می شود. سیمان تولید شده به دو 

صورت پاکتی و فله تحویل می گردد.
محصوالت این شرکت در حال حاضر سیمان های 
تیپ 2 و تیپ 5 و سیمان 425-1 می باشند. باستناد 
گزارش مرکز تحقیقات سیمان و بتن و شرکت خدمات 
صنعت سیمان مقاومت فشاری سیمان تیپ 2 به ترتیب 
سه روزه 200 کیلوگرم بر سانتی متر مربع، هفت روزه 
 458 روزه   28 و  مربع،  متر  سانتی  بر  312 کیلوگرم 
کیلوگرم بر سانتی متر مربع و مقاومت فشاریسیمان 
تیپ 5 به ترتیب سه روزه 200 کیلوگرم، هفت روزه 292 

و بیست و هشت روزه 508 کیلوگرم می باشد.
در سال 1386 شرکت موفق به اخذ پروانه تولید سیمان 
425-1 گردیده و از اردیبهشت ماه 1387 آنرا به سبد 

تولیدات خود اضافه نمود.

جوایز و رتبه های سازمانی:
بخش  در   1391 سال  تعالی  به  تعهد  -اخذ گواهی 
ساخت و تولید از دبیرخانه جایزه تعالی سازمانی مرکز 

مطالعات بهره وری و منابع انسانی.
برای  تقدیر  لوح  دریافت  نامزد  -اخذ گواهینامه 
از  جانبی  و  اصلی  بخش های  در  مناسب  عملکرد 
در گروه سیمان،  وری  بهره  ملی  چهارمین جشنواره 

آهک و گچ طی سالهای 90-86.
-دریافت لوح از همایش برند افتخار ملی با رویکرد 

رضایت مندی مشتری در سال 1391.
CE اخذ گواهینامه سیستم آرم محصول اتحادیه اروپا-

چشم اندازشرکت سیمان قاین ۱39۵
پیشتاز در  و  ترین واحد صنعتی شرق کشور  متعالی 
صنعت سیمان از طریق تولید انواع سیمان با کیفیت 
برتر و تکیه بر سرمایه های انسانی در جهت توسعه 

پایدار و حصول افتخار ملی

شعارهای بیانیه چشم انداز
قابلیت توسعه پایدار و حصول افتخار ملی

 اعتماد و احترام متقابل
یکپارچگی و تعالی سازمان

        اعضاء هیأت مدیره                                          نماینده                                                     سمت
آقای احمد بلوکیان                                                      شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان                  رییس هیأت مدیره

آقای بیژن جواهری                                                     شرکت سیمان صوفیان                         نایب رییس هیأت مدیره
آقای محمدرضا شهیدی                                                      شرکت سیمان شمال                                  عضو هیأت مدیره
آقای سعید حشمتی                                                     شرکت سیمان اروومیه                         عضو هیأت مدیره

آقای حمید اقبالیان                                                      شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمنی                                عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

قـــاین  سیـــــمان 
هاست سیمانی  زعفران 

تقسیم سود  ۸۰۰۰ ریالی به ازای هر سهم 

مهندس اقبالیان چهره آشنای مطبوعات و مدیر خستگی 
چشمهای  خود  عملکرد  با  سیمانی  ناپذیر کامنی 

سهامداران را از ذوق کار گرد کرد
کارنامه کاری مهندس اقبالیان گویای توان این مدیر 

است دانش فهم کاری، ادب رفتاری و امانت داری.
مجمع ساالنه شرکت در حضور 99 درصد سهام دار به 
ریاست استاد توکل این چهره آشنا و توانمند با دو ناظر 
با دبیری جناب حمید  جنابان گودرزی و اسماعیلی 

اقبالیان مدیرعامل شرکت برگزار شد.
مجمع با تصویب صورتهای مالی و سایر دستورات و 
تقدیر و تشکر از زحمات  مدیر ارشد مالی شرکت با 

تقسیم سود 8000 ریال بکار خود پایان داد.
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خسرو  امریحسینی

شازند پتروشیمی 
 آن بود که می باید

پیام هیأت مدیره
خرسندیم که پس از یک سال تالش و کوشش به 
یاری و عنایات خداوند متعال، مجالی دوباره یافتیم تا 
کارنامه تالشگران شرکت پتروشیمی شازند )اراک( 

را تقدیم حضورتان کنیم.
بسیار مفتخریم اعالم نماییم که با وجود محدودیت ها 
بالطبع  و  اقتصاد جهان  بر  و شرایط خاص حاکم 
کشور عزیزمان توانستیم بازده مورد انتظار سهامداران 
محترم را برآورده نموده و با اتکال به خداوند بزرگ 
و همراهی شما سهامداران گرانقدر و بهره گیری از 
اراده استوار و با تالش جمعی، ضمن حضور فعال 
در عرصه اقتصاد کشور، ارزش آفرینی را برای همه 
ذینفعان از اندیشه به عمل برسانیم و شرایطی را مهیا 
برنامه های استراتژیک  بتوان در راستای  تا  نماییم 
شرکت قدم برداشته و با تخصص، انعطاف پذیری 
تولید  سال  در  و کارکنان  مدیران  مناسب  درک  و 
ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی موفق به کسب 
افتخارات و دستاوردهای جدید به شرح ذیل درسال 

مالی 1391 نائل شویم:
میزان  به  فروش  مقدار  رکورد  باالترین  1- کسب 

827,477 تن
2- کسب باالترین رکورد مبلغ فروش به مبلغ 21,421 

میلیارد ریال
3- کسب باالترین رکورد تولید محصوالت نهایی و 

میانی به میزان 1,819,380 تن
4-  کسب باالترین سود عملیاتی و سود بعد از کسر 
مالیات به ترتیب به مبلغ 4,394 و 4,036 میلیارد ریال

5- افزایش روند سود دهی شرکت پلی پروپیلن جم 
و ثبت رکورد سود پس از کسر مالیات به مبلغ 1,612 

میلیارد ریال
6- تصویب چارت سازمانی شرکت برای اولین بار 

پس از خصوصی سازی
7- افزایش ظرفیت تولید به میزان 10 درصد نسبت 
به سال قبل و میزان 7 درصد نسبت به طراحی و 2 

درصد نسبت به برنامه
8– راه اندازی آزمایشی پروژه هیدروناسیون C4 و 
ایجاد قابلیت الزم برای تأمین 10 % خوراک واحد 

الفین از این طریق.
9- کسب عنوان نخست بهره وری سرمایه و بهره 
وری انرژی در چهارمین دوره جشنواره ملی بهره وری 

صنایع پتروشیمی.
10- کسب عنوان تولید کننده برتر سال 1391 جشنواره 

تولید ملی برای هفتمین سال متوالی.
11- کسب عنوان صادر کننده نمونه سال 1391 برای 

چهارمین سال.
12- دریافت لوح و تندیس قهرمان صنعت در سال 

1391
13- بهبود کیفیت محصوالت تولیدی و کاهش قابل 

توجه شکایت مشتریان از کیفیت محصوالت.

 138 )ماده  پروژه ها  مالیاتی  معافیت  اخذ   -14
ق.م.م( از هیأت 251 مکرر.

15 - بهبود شاخصهای سودآوری، عملیاتی، تأمین 
مالی و نقدینگی شرکت نسبت به سنوات قبل.

می دهیم که  اطمینان  سهامدارن گرانقدر  به  لذا 
این شرکت همواره خود را مفتخر و متعهد و ملزم 
به رعایت، حفظ و صیانت منافع همه افراد ذینفع 
می داند و این مهم را با جدیت ادامه خواهد داد. 
مشتریان،  حق  به  خواسته های  تحقق  ما  افتخار 
و  رشد  بی تردید  می باشد،  وسهامداران  کارکنان 
بالندگی روز افزون شرکت و کسب رکورد های فوق 

بدون در نظرگرفتن منافع ذینفعان میسر نخواهد بود.
اعتقاد داریم توجه سهامداران به عملکرد این دوره 
بیشتر  هرچه  بهبود  در  خود  نظرات  نقطه  ارایه  و 
و بهتر عملکرد دوره آتی مؤثر خواهد بود و انتظار 
داریم با ارایه پیشنهادات سازنده خود، این مجموعه 
را یاری نمایند. امید است با حمایت ها و راهنمایی 
سهامداران محترم و با تکیه بر الطاف خداوند متعال، 
هیأت مدیره بتواند گام های مؤثر و مفیدتری برای 
رشد و ارتقاء برداشته و آنچه که برای آینده برنامه 

ریزی شده به واقعیت تبدیل نماید.

تاریخچه
شرکت در تاریخ 1366/1/19 به نام شرکت پتروشیمی 
ثبتی  شماره  به  و  تأسیس  خاص(  )سهامی  اراک 
2/64473-2 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی 

واقع در تهران به ثبت رسیده است.
سهامی  شرکت  به   1377/8/30 تاریخ  در  شرکت 
عام تبدیل و در شهریو رماه 1378 در بورس اور اق 
بهادار تهران پذیرفته شده است. سهام شرکت از تاریخ 
تهران  بهادار  اوراق  بورس  پذیرش، توسط سازمان 

مورد معامله قرار می گیرد.
در  محل کارخانه  و  تهران  در  شرکت  اصلی  مرکز 

کیلومتر 22 جاده اراک – بروجرد واقع شده است.
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  تائید  براساس 
اراک)سهامی  پتروشیمی  شرکت  نام   ،1389/3/10
عام( به شرکت پتروشیمی شازند )سهامی عام ( تغییر 

یافت.

کسب باالترین رکورد تولید و فروش 
تقسیم 3۰۰۰ ریال سود خالص برای هر سهم 

و  ریاست جمهوری  انتخابات  دلیل  به  روزها  این 
شورای شهر تاالرهای دانشگاه ها پر رفت و آمد و 
جمع تشکل و تجمع احزاب و بقول حاج عباس 
وجدانی آخرین بازمانده خرابان دوالب وعده ها و 

خبرهای خروار یک غاز به وفور...
تاالر  ظهر  بعداز  سه  ساعت   1392/2/29 یکشنبه 
بزرگ دانشگاه شهید بهشتی در اوین جایی برای 
مدیران  اقتصاد،  مردان  نیست  انداختن  سوزن 
مبتکر،  و  دست  خوش  گران  صنعت  برجسته، 
تا  تاالر  و  در صف  ساز  بازار  و  آگاه  سهامداران 
بشنوند. عملکرد مدیری از تبار دلدادگان به انقالب 
اسالمی و امتحان پس داده به نحو احسن در جای 
جای صنعت. خدمت بایسته او در صنعت ملی ایران 
خودرو اگر نبود جناب رضا رحمانی با این دکترین 
کاریش ما بجای سالن های تاالر خودرو می بایست 
انباری از آهن و ورق قراضه می داشتیم. برای دل 
پردرد خود بود که توانست آن کند که ما بدین صنعت 

ملی امروزه بنازیم. 
امروز در جایگاه مدیرعاملی شرکت پتروشیمی شازند 
فرهیخته ای خادم خدمت است. برای آنچه گفتیم 
شاهد از اعداد هست. تفاوت جمع فروش خالص 
امسال 1392  برای  و   12/916/130 مبلغ   1390 سال 
مبلغ 21/420/642 و سود عملیاتی در سال 91 مبلغ 

4/393/683 و به سال 1390 مبلغ 1/636/335.
است که  پژوهی  دانش  رحمانی  مهندس  جناب 
حرمت قلم می دارد و ارزش گذار به اشاعه فرهنگ.

در مجمع ساالنه عمومی پتروشیمی شازند پیرمردی 
که می گفت هشتاد و اندی عمر پشت سرگذارده و 
خود شاهد جنگ جهانی بوده و بسیاری از امیران 
و وزیران اسبق را دیده و احوالشان را درک کرده. 
دستم را گرفت و پیش خود نشاند. زبان گشود که 
من سرمایه گذارم و سالهاست در بازار بورس هستم 
تاکنون مدیری به توانمندی و آگاهی این مدیرعامل 
نشنیده ام دستم  و  ندیده  پتروشیمی شازند  شرکت 
را فشرد و رو کرد به من و گفت: این کالم که گفتم 
امانت است نزد تو، برو و بنویسش تا جایگاه خدمت 

به ارزش خود برسد.
مجمع ساالنه شرکت پتروشیمی شازند در حضور 
بیش از 92 درصد سهام دار به ریاست خانم مهندس 
جنیدی و دبیری جناب علی اکبری برگزار شد.مجمع 
با تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود با تقدیر 
همه  ناپذیر  خستگی  و کوشش  تالش  از  تشکر  و 
تالشگران این شرکت بخصوص مدیرعامل کاردان 
و کاربلد و مبتکر و تقسیم سود 3000 ریالی با طنین 

صلوات پی در پی بکار خود پایان داد. 
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        اعضاء هیأت مدیره                                    نماینده                                                           سمت
رییس هیأت مدیره غالمرضا دلشادی                                                  شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی )سهامی عام(  

نایب رییس هیأت مدیره علی اکرب شعبانی فرد                                           شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پرتوشیمی تأمنی )سهامی عام( 
عضو هیأت مدیره سید محمد حسن حسینی خامنه                                شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(  
حسن شاهرخی                                                     صندوق بازنشستگی کشوری                     عضوهیأت مدیره

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره رضا رحمانی                                                        شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا )سهامی عام(        

سرمایه شرکت
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 72 میلیارد ریال بود 
که طی چند مرحله به مبلغ 1/200 میلیارد ریال )شامل 
1/200/000/000 تعداد سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1/000 

ریال ( افزایش یافته است.
وضعیت صنعت پتروشیمی ایران و جهان

رشد سریع استفاده از نفت خام و گاز طبیعی از اوایل 
قرن بیستم به عنوان منبع انرژی و ماده اولیه برای تهیه 
بسیاری از محصوالت مورد نیاز، برای بهبود زندگی بشر 
مشهود بوده است. افزایش دانش و رشد فناوری ها در 
دهه های اخیر موجب تولید متنوع محصوالت مبتنی 
افزایش وابستگی  نتیجه  بر مواد هیدروکربوری و در 
بشر به تولیدات منتج از مو اد نفتی گردیده است. در 
این میان، صنعت پتروشیمی به عنوان راه کار عملی 
تبدیل مواد اولیه و تولید محصوالت متنوع از نفت و 
گاز، روز به روز اهیمت حیاتی و استراتژیک خود را به 
نمایش گذاشته است با استفاده از این صنعت و طی 
زنجیره ای از فرآیندهای شیمیایی و یا پلیمری امکان 
تبدیل هیدروکربورهای موجود در گاز، میعانات گازی و 
برشهای سبک نفت خام به انواع محصوالت با ارزش 

افزوده باال و بعضاً حیاتی فراهم می گردد.
صنعت  در  حاصله که  مشتقات  مهمترین  جمله  از 
به  و  بوده  برخوردار  ویژه ای  جایگاه  از  پتروشیمی 
در کشورهای  آنها  مصرف  و  تولید  میزان  گونه ای 
مختلف در دهه های اخیر یکی از شاخص های رشد 
از  می توان  می گردد  محسوب  اقتصادی  توسعه  و 
دو محصول میانی اتیلن و پروپیلن نام برد. این مواد 
استراتژیک در واقع محصوالت اصلی فرآیند کراکینگ 
بیان،  این  با  می باشند  الفین  واحدهای  در  حرارتی 
روشن است که واحدهای الفین اعم از نفتا کراکر یا 
اتان کراکر نقش واحد مادر را در بخش عظیمی از 

زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی برعهده دارند.

 رسالت شرکت :
به  دستیابی  طریق  از  تولیدی  و  عملیاتی  تعالی   -

استانداردهای جهانی
- بلوغ و تکامل سرمایه های انسانی از طریق تمرکز بر 

یادگیری، خالقیت، نوآوری و همسویی
در  سهم  افزایش  و  جدید  بازارهای  به  دستیابی   -

بازارهای عمومی
- دستیابی به نتایج مطلوب مالی

- استراتژی های اصلی سازمان

اهم فعالیتهای شاخص و اثر گذار شرکت طی سال 
۱39۱ مجتمع 

1 - دریافت لوح و تندیس قهرمان صنعت در سال 
1391

2 - کسب عنوان تولید کننده برتر سال 1391 جشنواره 
تولید ملی برای هفتمین سال متوالی

3 - کسب عنوان صادر کننده نمونه سال 1391 برای 
چهارمین سال

4 - کسب عنوان نخست بهره وری سرمایه و بهره وری 
انرژی در چهارمین دوره جشنواره ملی بهره وری صنایع 

پتروشیمی
5- دستیابی به آمار 41 /35 میلیون نفر ساعت در 1362 
روز کار بدون حادثه که در بین شرکت های مشابه یک 

رکورد چشمگیر محسوب می گردد.
تولید گریدهای  بر  پروپیلن عالوه  پلی  درواحد   -  6
تولید  واحد،  این  فنی  دانش  در  تعریف شده  متنوع 
گریدهای جدید تداوم داشته است )محصوالتی ازقبیل 
گرید ویژه High Impact  با نام EP740R و گرید 
رندوم کوپلیمر ARP230( و ضمنا تولید بعضی گریدهای 
دیگر از قبیل Spun Bounded انجام شده است.

7 - ادامه پروژه طرح جامع آب و پساب، تعیین باالنس 
آب و پساب نمکی مجتمع

 Purification CH4  8 -  راه اندازی پروژه
 EO/EG ) خالص سازی اتان ( درواحد(

9 - حفظ و تداوم گواهینامه آزمایشگاه همکار مؤسسه 
و  مجتمع  مرکزی  آزمایشگاه  توسط  ایران  استاندارد 
اخذ  جهت  قرارداد  عقد  برای  الزم  اقدامات  انجام 

استاندارد ISO- 17025 از مؤسسات بین المللی
10 - افزایش ظرفیت ذخیره سازی و بنزین سازی واحد 

PGH
11- پرژه ذخیره سازی و بنزین سازی A80 که منجر 
به تولید روزانه 400 تن از این محصول با ارزش گردیده 

است و اجرای خط سکوهای بارگیری این محصول
موجب  2EH که  واحد   PSA پروژه  اجرای   –  12
افزایش 10 درصدی تولید 2EH و یا تولید 45 کیلو گرم 

در ساعت هیدروژن خواهد شد.
سازی  ذخیره  ظرفیت  افزایش  پروژه  اجرای   -  13

خوراک واحد اتوکسیالت
ایجاد  و  هیدروژن  بارگیری  محوطه  ساخت    -14

امکانات الزم برای عرضه هیدروژن
15- اجرای لوله گذاری جهت رفت و برگشت نیتروژن 
بین پتروشیمی و پاالیشگاه مجاور به منظور تأمین متقابل 

نیتروژن در تعمیرات اساسی هریک از دو کارخانه.
پروژه کامپاندر  به  مربوط  فعالیت های  اجرای   - 16
این  اکسترودر  ظرفیت  افزایش  منظور  به   PPواحد

واحد. 
17 - اجرای فاز اول افزایش ظرفیت BD به میزان 8 

درصد با استفاده از دانش فنی کارشناسان شرکت 
راکتور  کاتالیستهای  مدت  طوالنی  کارکرد   -18
1001C-Rواحد PGH از 3 تا 4 سال به حدود 6 
سال که به دلیل رعایت اصول مهندسی در بکارگیری 
کاتالیست حاصل شده است، با توجه به مشکالت تهیه 
کاتالیست مذکور به دلیل تحریم، این موضوع عالوه بر 
کاهش هزینه ها، تداوم تولید در دراز مدت را تضمین 

می نماید.
19 - اجرای پروژه LPG Vaporizer  به منظور 
تزریق خوراک گازی LPG و خوراک تولیدی واحد 

جدید CHU به صورت گاز به کوره های الفین
20 - ایجاد تعاونی کارکنان پتروشیمی شازند)اراک( 
با هدف انسجام در فعالیتهای خدماتی و جانبی مورد 
نیاز شرکت و فراهم نمودن شرایط مناسبتر برای اعمال 

مدیریت و کنترل های سیستمی در این خصوص

برنامه های آتی شرکت
و کشورهای  منطقه ای  بازارهای  در  فعال  - حضور 
همجوار  از جمله کشور ترکیه و کشورهای واقع در حاشیه 

دریای خزر.
برنامه های  راستای  در  بازار  تحقیقات  انجام   -
پژوهش،  تیم های  چارچوب  در  شرکت،  استراتژیک 

تکنولوژی و بازار.
- بازنگری استراتژیک فروش محصوالت خاص به 

منظور افزایش سود.
- تشکیل کمیته سرمایه گذاریهای بلند مدت و کوتاه 

مدت به منظور شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری
- تعیین اهداف کالن سازمان )حفظ و ارتقای ارزش 
بلند مدت سهام، رضایت ذینفعان کلیدی، افزایش سهم 
) جدید  محصوالت  تولید  جدید،  هدف  بازارهای 
- تعریف پروژه ها یی در حوزه مدیریت فناوری اطالعات 
سازمان استراتژیک های  راستای  در  ارتباطات  و 
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خسرو  امریحسینی

دوست داشتن، بنیادی ترین اصلی است که براساس آن اهل دل و معرفت 
جهان و هرچه را که در آن وجود دارد، می ستایند و تفسیر می کنند. آنان 
درک می کنند که برای آنکه دوست داشته شوند، باید دوست بدارند. 
اینکه کسی فرد دیگر، یا امر دیگری را دوست داشته باشد، چندان توجه 
را سر  دارم«  را دوست  ندای»من خدا  اینکه کسی  اما  نیست.  برانگیز 
اهل  خود  حتی  بردارد که  در  را  شگرف  بس  معنایی  چنان  می دهد، 
محبت خدا نیز گاهی در این امر تردید می کنند. نوشتار حاضر کوششی 

است برای کندوکاو در برخی الیه ها و جوانب این امر.
این جمله ظاهرا ساده، داستانی مفصل دارد. برخالف ساده و گویا بودن 
آن در روزگار ما در گذشته نه بیان آن ساده بود و نه پذیرش باری که بر 
دوش گوینده خود می گذاشت همچنین به واسطه پیآمد بسیار بزرگی که 

در عرصه شریعت – به ویژه شریعت اسالمی- به دنبال داشت.
آنچه که در این عبارت جلوه ویژه ای دارد، از جنس امری است که هر 
را  آنچه  را به گونه ای در وجود خود حس می کند. گویا همه  انسانی 
که از انسان سر می زند و از او ناشی می شود، به شکل پیدا و پنهان، 
گاهانه و ناآگاهانه، با آن در ارتباط و پیوند  و به شیوه سلبی ایجابی، آ
است؛ و آن مفهوم »محبت«،»مهر« یا کلمات و عبارات های دیگری 
آنها،»عشق« است به طوری که هرکس به شکلی  است که مشهورترین 
خود را سالک این وادی می داند و آنچه را که انجام می دهد، یا انجام 
یا  گاهانه  آ و...  خواهد  نمی  و  می خواهد  را  آنچه  حتی  و  دهد  نمی 
گاهانه به گونه ای با این مفهوم در ارتباط است و یا می توان گفت  ناآ
تحت سیطره آن است. از این رو، بسیار طبیعی است که در فرهنگ ها، 
زبان ها، و حتی مکاتب و حوزه های فکری و معرفتی مختلف، هرکس 
به گونه ای به تفسیر این مفهوم بپردازد و بر این باور باشد که آن را به 
به  این است که  اما واقعیت  صورت واقعی و دقیق تشریح کرده است 
از  بگفتند  چه  هر  همه  راز،  شبستری صاحب گلشن  محمود  شیخ  قول 
کم و بیش نشانی داده انداز دیده خویش چرا که این مفهوم نیز مثل 
به  از مفاهیم و اصطالحات کلیدی و کالن بشری در حقیقت  بسیاری 
سان »فیل در تاریکی« یا »فیل در شهر کوران« است که هرکس مطابق 
حس و فهم خود، آن را تشخیص می دهد و براساس این تشخیص به 

شرح و بیان آن می پردازد.
به همین دلیل تقریبًا نمی توان دو تعریف یکسان را درباره این مفهوم 
تا این حد گسترده، پیدا کرد که تا حد زیادی به لحاظ خاستگاه و پیامد 
شباهتی معقول داشته باشند. البته علت این امر، عالوه بر تعداد و تنوع 
آرا درباره مفاهیم و اصطالحات مختلف، از طبیعت خود آن نیز ناشی 

می شود.  
امور  این گونه  و طبیعی است که  یا »نفسی«  درونی  امری  مفهوم  این 
برخالف امور بیرونی یا »آفاقی« نه تنها بنا به تفاوت افراد مختلف، بلکه 
حتی بنا به حاالت مختلف یک فرد واحد هم تفاوت می کنند. طوری 
که دیده می شود یک عارف یا عاشق نامدار و مسلط نیز در حالت های 

مختلف روح و سلوک خویش، پیام ها، تغییرها و تعریف های مختلف و 
گوناگونی از این مفهوم دارد.1

به عالوه کسانی که دستی در این کار ندارند و به زبان امروزی تجربه ای 
شخصی از این مفهوم در جان آنان شکل نگرفته است. عالوه بر تنوع و 
تعداد در تعریف خود »ابهام« را نیز دورتر می سازند و به گنگی و ابهام 
بیشتری فرو می برند. چرا که درباره مساله ای سخن می گویند که نه خود 
دیده اند و نه حس و لمس کرده اند، بلکه براساس آنچه که شنیده اند، به 
شرح و بیان می پردازند، که الزمه حتمی آن »وجدان« یا دریافت واسطه 

آن توسط خود شخص است!

جدال بر سر عشق
گفته شد، گفتن»من خدا را دوست دارم« چندان ساده و گزاف نبود. زیرا 
»دوست داشتن« که در این عبارت به عنوان معادلی برای »عشق« قرار 
گرفته است، امری است که در تصور عموم، اعم از عالم و عامی، مربوط 
به زمین، زمان و زمینه مادی و عادی زندگی است! بنابراین آیا شایسته 
است امری که تحقق آن در میان دو فرد انسانی قابل تصور است. درباره 
خداوند به کار برده شود؟! در این زمینه بارها عبارت »این التراب و رب 

االرباب« خاک کجا و پروردگار کجا؟! به کار برده می شد! 
به باور این دسته، الزمه یا شرط معرفت و محبت جنسیت است و »عشق 

از جنسیت و هماهنگی دو روح با یکدیگر ناشی می شود« 2   
اراده بنده به چیزی  اراده و خواهش است و  به عالوه »محبت نوعی 
می تواند تعلق بگیرد که از امور ممکنه باشد، تا تصرف در آن قابل تصور 
باشد و چون خدا قدیم است، نمی تواند به اراده بنده تعلق بگیرد چرا 
در حالی که »خدا  نیست«.3  پذیر  امکان  قدیم  در  تصرف حادث  که 
به تمام ذات با خلق مباین است و بنابراین مناسبتی میان او و مخلوق 
وجود ندارد تا محبتی متصور شود«4 به سخن دیگر نسبتی که میان خالق 
و مخلوق وجود دارد تباین یا جدایی است.»و بنابراین عقیده، منکران 
هرجا که لفظ »حب« و مشتقات آن را در قرآن کریم دیده اند، آن را به 
معنی تعظیم و یا اراده طاعت فرض کرده اند«5 و ادعای عشق یا محبت 

صوفی به خدا را کفر شمرده اند.6
پیدا است کسی که اندیشمند عرصه شریعت است، هر یک از این امور 
و در  امتناع ورزد  و  ابا  امری  از چنین  تا خود  نامبرده کفایت می کند 
صورت مشاهده آن از سوی دیگران، آنان را به پرهیز فراخواند. اگر از 
این کار ناتوان باشد یا به هر شکل دیگری این امر نامیسر شود، کفر آنان 

را علنی سازد! وچه اتهامی باالتر از کفر.
ایرادهای مربوط به این مساله، صرفًا از جانب فقها نبود  البته تقدیر و 
بلکه حتی دسته ای از صوفیان بزرگ و مشایخ طریقت نیز در این باره، 
متکلمان همسو و همساز می شدند که  و  فقها  با  به دالیل خاص خود 
البته به نظر می رسد بیشتر ناشی از اختالف ذوق یا همان تجربه روحی 
آنان با عرفا و عشاقی بود که از عشق الهی دم می زدند در این راستا، 

را دوســت دارم
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دسته ای از مشایخ درباره امکان وجود روابط متقابل عاشقانه میان خالق 
و مخلوق مثل عاشق و معشوق شک کرده اند، یا درصدد جمع بین طریقت 
و شریعت و زهد و جذبه برآمده اند و یا برای نزدیک شدن مفهوم محبت 
به افق فهم و اراک و قبول و استنباط متشرعه کوشیده اند. در نتیجه، آنچه 
از کلمه محبت دریافت و بیان کرده اند، به تعبیر واستنباط متکلمین نزدیک 

شده است.7
ابن قیم الجوزیه )691-751 هجری( نیز در کتاب مهم »طریق الجهرتین و 
باب السعادتین« دالیل مفصل و توضیحات فراوانی را برای اثبات این امر 
ذکر کرده است که چرا نمی توان کلمه عشق را در باره خداوند به کاربرد که 

از مهمترین آنها می توان به این دو نمونه اشاره کرد.
عشق یعنی افراط در محبت، و افراط درباره خداوند هیچ معنایی ندارد

این کلمه درزبان کتاب و سنت بیان نشده است، لذا دلیلی برای بیان آن به 
عنوان یک مفهوم دینی وجود ندارد.

امری هم که درباره پیامد بسیار بزرگ این امر در ساخت شریعت بیان شد، 
این گونه رقم خورد که باالترین تفسیر و تصویر آن در رایافت عرفانی از 
رابعه عدویه )وفات در : 185 هجری( رقم خورد. او نخستین بار مفهوم 

محبت الهی )حب( را در تاریخ نصوف اسالم مطرح کرد.8 
پیش از او صوفیان از شوق 9 یا خلت )دوستداری( سخن گفته اما رابعه 
از آنان بسیار فراتر رفت و با عبارتی پرشور از محبت مومن به خدا سخن 

گفت.10
در روایتی از رابعه آمده است که پیامبر در خواب بر وی پدیدار شد و پرسید : یا 
رابعه! مرا دوست داری؟ پاسخ داد: یا رسول الله! که باشد که تو را دوست 
ندارد؟ لکن محبت حق مرا چنان فرگرفته است که دوستی و دشمنی غیر 

او در دلم نمانده است.11
این جمله با عبارت پر برق و جال که در نگاه نخست سرشار از توحید و 
یکتاگرایی و یکتادوستی است در باطن خود چندین پیام و پیامد مهم و 
سنگین دارد که در صورت دقت به آن نمی توان به سادگی گفت: من خدا 

را دوست دارم.
عنوان  به  را  )ص(  پیامبر  نقش  بود که:  این  آن  اصلی  و  مهم  پیامد 
جدی ای  دشواری  با  انسان  و  خدا  میان  ارتباط  حلقه  ترین  بزرگ 
مواجه می کرد. به طوری که براساس آنچه در این نقل از رابعه مندرج 
است، نقش پیامبر)ص( در فرآیند رابطه با خدا تا اندازه فراوانی فرعی 
است که  خدا که کاری کرده  محبت  میان  این  در  است.  شده  قلمداد 
محبت، خلت، مورد حمد بودن و... معرفی شده است و به جان، زمان 

و مکان وی قسم خورده شده است، امری فرعی قلمداد شود.
پیامد دوم هم این است که محبت خدا با این شیوه، کاری می کند که فرد 
مدعی این گونه محبت، از هرگونه محبت ورزی به دیگران سرباز زند ویا 
عماًل دچار نوعی معلولیت نسبت به اظهار و ابراز این امر باشد. در نتیجه، 
به تجرد، عزوبت و فرار از زندگی با همسر، به عنوان اصلی که زمینه تقدس 

و پرهیزکاری را ناهموار می سازد، می نگرد.
در حالی که نه شخص پیامبر)ص( چنین بینشی داشت و نه یاران صدیق 
و شاگردان او چنین نگرشی را از معلم خویش نقل کرده اند. هیچ گاه هم 
چنین چیزی را عماًل اجرانکرده اند. برعکس، در مکتب نبوی، هیچ یک 
از این امور، الزمه بالفصل عشق به خدا تلقی نشد و این گونه تعلیم داده 
مفهوم  و  معنا  زندگی  در  همواره  عشق  بلکه  زندگی!  یا  عشق  یا  نشد که 
از نشانه های خداوند  به عنوان یکی  با همسر،  می یافت و حتی زندگی 
معرفی می شود که خداوند دو هدیه ارزشمند »مودت« و »رحمت« را به 
عنوان اصل مبنایی، برای آن قرار داده است. بنابراین، هیچ عشق راستینی 
هرگز نمی تواند از یک سو خود را در پیوند با خدا معرفی معرفی کند و از 

سوی دیگر خود را از مسیری که خداوند نشان داده است، دور نگه دارد.
آنچه هم که برخی از عرفان پردازان خواسته اند با ایجاد تفاوت میان کلمه 
»حب« و »عشق« کاری کنند که میان متشرعه و فقها آشتی ایجاد شود، 
کاری نیکو است، اما دست کم در روزگار ما نیازی به آن نیست. به این 

دلیل که اگر در آن روزگار که این گست و شکاف آشکار شد، دقت های 
لغوی و بحث درباره کژتابی های زبانی برای علما و عرفا مهم بود و مایل 
بودند که در ساحت کلمات و عبارات نیز راه راستی را در پیش بگیرند که آن 

را با مراد شارع با مقصود مکتب خویش همراستا می دانستند.
و  برجسته  چندان  حساسیتی  چنین  روزگار  این  در  است که  این  واقعیت 
نمایان نیست و مقصود آن کس که می گوید:»اساس و بنیاد هستی بر عشق 
نهاده شده و جنب و جوشی که سراسر وجود را فراگرفته به همین مناسبت 

است. پس کمال واقعی را در عشق باید جست و جو کرد.«
با این حال، به نظر می رسد حقیقت مطلب دراین است که موالنا جالل 
الدین بلخی فرمود: نیست فرقی در میان »حب« و »عشق« شام در معنی 

نباشد جز دمشق.
آنچه در این مطلب به آن اشاره شد، مقدمه ای کوتاه بود که اگر فیض روح 
آن  و جوانب  از جلوه ها  برخی  به  آینده  مطالب  در  فرماید،  مدد  القدس 
پرداخته می شود تا نشان داده شود آنچه در زبان عرفا و اهل دل در این 
باره بر زبان و قلم جاری شده است، نه تنها یک تفنن ذهنی و هنری نبوده 
است. زیرا گمان آن است که عرفا به عنوان روان پژوهان بشری، یکی از 
مهم ترین خصیصه های جان بشری را چنان برق و جال داده اند که امروزه 
ناگزیر باید برای درمان بسیاری از افات و آسیب های ناشی از زندگی در 

دنیای مدرن به آن پناه برد و دمی در سایه آن آرمید.
اکنون و در این روزگار بی بنیاد، سیاست، اقتصاد، اجتماع، خانواده و حتی 
باید  یک فرد واحد در درون خود چنان دچار تنش و پریشانی است که 
»حکیمی دلسوز« یا »دلسوزی« و »شفقت«، گامی بردارد و کاری بکند، 
آگاهانه است  پرورش  نوعی  از  ناشی  بر مهرورزی صادقانه  نیز  این  بنیاد 
که مقصد آن یافتن راهی برای رهایی باشد وگرنه، قرن ها است که چند و 
چون فلسفی و ذهنی، بشر را گرفتار دام و دانه»من« و »تو« کرده است و 
موجب شده بشر به جای همگرایی و تالش جمعی برای درمان دردهای 
پیدا و پنهان خود، به جدایی وصف بندی بپردازد که یکی از محصوالت 

اجتناب ناپذیر آن نیز احساس جدایی و دوری است.
این درحالی است که مشکل بشر امروزی نداشتن استقالل و برخورداری 
و  این گونه گرایش ها  بشر  درد  برعکس،  نیست  خط کشی ها  انواع  از 
گرفتاری ها است که او را به سراشیبی سقوط انداخته و سرمشق او را گم 
کرده است. طوری که بسیاری از فضیلت ها، فراموش شده و هوای سرد 
پنجه  ارکان روح  بر  افکن،  و جان  به سان زمستانی سخت  آلوده  برف  و 

انداخته است.
همه کسانی که  فراخوان  برای  است  ندایی  دارم«  دوست  را  خدا  »من 
پیام  می کنند.  حس  خویش  خسته  دل  اندرون  در  هنوز  را  مهر  از  بویی 
کسانی است که باور دارند»پرستش به مستی است در کیش مهر«. پیغام 
کسانی است که باور دارند خداوند بسیار گسترده مهر پرشفقتی بر هر زمان 
و زمینه ای حاضر و ناظر است که هدیه گرانبهای خود)بهشت( را به »بها« 

نمی دهد؛ به »بهانه« می دهد.
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برتر بیمه  پاسـارگاد  بیمه 

مجمع عمومی عادی ساالنه بیمه پاسارگاد با حضور94/79 
درصد صاحبان سهام در ساعت 15 روز سه شنبه، بیست و 
چهارم اردیبهشت ماه 1392 در مرکز مطالعات بهره وری و 
منابع انسانی برگزار شد و صورت های مایل سال منتهی 

به 30 اسفند ماه 1391به تصویب رسید.
عادی صاحبان  مجمع عمومی  این گزارش،  اساس  بر 
سهام بیمه پاسارگاد به ریاست آقای دکرت مجید قاسمی 
رییس هیأت مدیره این شرکت برگزارشد؛ آقایان محمود 
امراللهی و علی امنی تفرشی به عنوان ناظر وخانم دکرت 
نعیمیان به عنوان منشی جلسه وی را در برگزاری مجمع 
همراهی کردند و گزارش کاملی از فعالیت های شرکت در 
سال مایل1391 توسط آقای پریوز باستانی عضو هیأت 
مدیره و معاون مایل و اداری بیمه پاسارگاد  به سمع و نظر 

سهامداران رسانده شد. 
همچننی تصویب مبلغ 181,440 میلیون ریال سود قابل 
تقسیم، تعینی مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به 
عـنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ایران مشهود 
روزنامه های  انتخاب  و  البدل  علی  بازرس  عنوان  به 
روزنامه های  عنوان  به  اقتصاد  دنیای  و  اطالعات 
کثریاالنتشار شرکت از مصوبات مجمع عمومی صاحبان 

سهام بیمه پاسارگاد بود.
همچننی بر اساس عملکرد سال مایل 1391و صورت های 
مایل ارایه شده، عایدی هر سهم )EPS( 358/77 ریال 
تعینی شد و مبلغ 240 ریال به صورت سود نقدی برای 
هر سهم تخصیص یافت. شرکت بیمه پاسارگاد در سال 
مایل1391 با صدور بیش از 698 هزار فقره بیمه نامه بیش 
از 3,394 میلیارد ریال حق بیمه تولید کرد که این رقم 
نسبت به سال قبل 96/1 درصد افزایش را نشان می دهد. 
بدین ترتیب سهم بیمه پاسارگاد در بازار از حدود 1/96 
درصد در سال 1390 به بیش از 2/5 درصد در سال 1391 
افزایش یافته است. همچننی میزان خسارت پرداختی این 
شرکت در سال گذشته بالغ بر 1,201 میلیارد ریال بوده 

است.
به  مربوط  شرکت  پرتفوی  درصد  آمار47  اساس  بر 
بیمه  های اتومبیل، 37/8 درصد بیمه های اشخاص، 3/8 
درصد بیمه آتش سوزی، 3/7 درصد بیمه باربری، 5/9 
درصد بیمه مسئولیت و 1/8 درصد مربوط به بیمه های 
مهندسی، انرژی و سایر بیمه ها است. ضریب خسارت 
شرکت نیز در سال 1391 حدود 63/6 درصد بوده است. 
این در حایل است که به استناد سالنامه آماری سال 1390 
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی  بیمه که توسط  صنعت 
ایران منتشر شده، ضریب خسارت بازار بیمه کشور بیش از  

76/9  درصد بوده است.

اعضاء هیأت مدیره                               نماینده                                                    

آقای مجید قاسمی                                  رییس هیأت مدیره
آقای معصوم ضمریی                              نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل

آقای احمد شفیعی هنجنی         عضو هیأت مدیره )موظف( 
 آقای پریوز باستانی

آقای ابوالقاسم دباغ 

خسرو  امریحسینی

ازای هر  به  پاسارگاد  بیمه 
سهم۲۴۰ ریال سـود داد

تصویب صورت های مایل سال 1391، رشد 96 
درصدی پرتفوی و ترکیب همگون آن، ضریب 
خسارت مناسب، پذیرش در فرابورس، گشایش 
نماد " بپاس " در روز دوم اردیبهشت ماه سال 
1391 و معامله بیش از 175,800,000 سهم طی 
سرمایه  افزایش  اول  مرحله  تحقق  و  روز   204
از مبلغ 630 میلیارد ریال به 756 میلیارد ریال، 
عملکرد بسیار شفاف بیمه پاسارگاد و رضایت 

سهامداران این شرکت را تأیید کرد. 
همچننی شرکت بیمه پاسارگاد در پانزدهمنی سال 
تدوین فهرست شرکتهای برتر که توسط سازمان 
 1390 سال  عملکرد  برای  صنعتی  مدیریت 
شرکت¬های بزرگ ایران صورت گرفت، با 32 
پله صعود، رتبه 183 را کسب نمود و برای دومنی 
سال پیاپی عنوان شرکت برتر از نظر رشد سریع 

را به دست آورده است.

تاریخچه
منظور عرضه خدمات  به  پاسارگاد  بیمه  شرکت 
کسب  جهانی،  استانداردهای  در  بیمه ای 
با مصالح و منافع ملی و  سود متوازن و همسو 
فعالیت در زمینه بیمه های زندگی و غیرزندگی 
)به طور مستقیم و قبولی اتکائی ( توسط گروه 
مـالی پاسـارگاد تأسیس شد. شرکــت در تـاریخ 
مؤسسات  و  شرکتها  ثبت  اداره  در   18/11/85
طی  از  پس  و  رسید.  ثبت  به  تهران  غیرتجاری 
پروانه   29/11/85 تاریخ  در   الزم  تشریفات 
بیمه ای  رشتــه های  در کلیـه  را  خـود  فعالیت 
از بیمه مرکـزی جمهوری اسالمی ایران دریافت 
نخسـتین  با صـدور  تـاریخ 1/12/85  در  و  نمود 

بیمه نامه، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
شرکت توانست در تاریخ 5/8/86 مجوز قبولی 
بیمه  از  را  داخلی  بیمه  مؤسسات  از  اتکایی 
و  دریافت کند  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی 

با صدور اولین گواهی قبولی در تاریخ 18/9/86 
فعالیت خود را در این بخش نیز آغاز نمود.

سرمایه
شرکت با سرمایه 450 میلیارد ریال منقسم به 450 
میلیون سهم 1/000 ریالی عادی با نام که 50 درصد 
آن معادل 225/000 میلیارد ریال پرداخت شده بود 
و طی سال های 1387- 1388  رسید  ثبت  به 
و 1389 معادل 50 درصد دیگر از ارزش اسمی 
سهام از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران 

تأمین گردید.
مجمع   1389/06/30 مورخ  مصوبه  موجب  به 
از  شرکت  سرمایه  افزایش  العاده،  فوق  عمومی 
به  ریال  میلیارد   630 به  ریال  میلیارد   450 مبلغ 
تصویب رسید و طی 2 مرحله از محل مطالبات 
و آورده نقدی سهامداران تأمین و در تاریخ های 
رسید.هم  ثبت  به   1390/06/08 و   1389/12/10
چنین به موجب مصوبه مورخ 1391/9/30 مجمع 
از  شرکت  سرمایه  افزایش  العاده،  فوق  عمومی 
میلیارد   1/134 مبلغ  به  ریال  میلیارد   630 مبلغ 
ریال به تصویب رسیده و مقرر شد طی 3 مرحله 
از محل مطالبات و  به مدت حداکثر 2 سال  و 
آورده نقدی سهامداران، سود انباشته و اندوخته 
افزایش  اول  مرحله  گردد.  تأمین  سرمایه ای 
سرمایه مذکور برای رسیدن به مبلغ 756 میلیارد 

ریال انجام پذیرفته است. 

هیأت مدیره و مدیرعامل 
در طول دوره مورد گزارش آقایان شفیعی هنجنی، 
انجام  موظف  صورت  به  نیز  باستانی  و  دباغ 

وظیفه نموده اند.

2۴
اقتــصـاد و بیمه
اردیبهشت1392



        اعضاء هیأت مدیره                                             نماینده                                                 سمت
یعقوب کارگرزاده                           شرکت توسعه معادن روی ایران                 رییس هیأت مدیره

محمد ابراهیم فروزنده                                           شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی                          نایب رییس هیأت مدیره
سید چنگیز خضری                                           شرکت مجتمع ذوب و احیاء روی قشم              مدیرعامل و عضو هیأت مدیره )موظف(

عضو هیأت مدیره مهئی جبل عاملی                                           شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران  
عضو هیأت مدیره علی رستمی                                            شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غریآهنی  

پیام مدیرعامل
به نام خداوند جان آفرین

با سالم و درود بر همه سهامداران وفادار، هیأت 
سختکوش  و کارکنان  مهندسان  محترم،  مدیره 
مجموعه بزرگ شرکت کالسیمین و همه سازمانها 
و دستگاههای اجرائی که در سال 1391 ما را در 

پیمودن مسیر دشوار تولید همیاری نموده اند.
انقالب سال  از سوی رهبر معظم  سال 1391 که 
تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده 
کالسیمین  بزرگ  خانواده  در  واقعاً  بود  شده 
مصداق خود را پیدا کرده و امروز بسیار مفتخریم 
که بار دیگر رهبر عزیز انقالب با نامیدن سال 92 به 
نام سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی انرژی 
ما را در پیمودن راه جهاد اقتصادی در سال 90، 
تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی در سال 
91 و حماسه اقتصادی دو چندان نموده اند و رجاء 
وائق داریم که در این سال پرسنل خدوم کالسیمین 

ایفا  اقتصادی  حماسه  خلق  در  را  مؤثری  نقش 
خواهند کرد.

سال 91 سال پرتحرکی برای شرکت کالسیمین بوده 
فرصت  خود  برای  تهدیدها  از  است  توانسته  و 
خلق نماید و خدای بزرگ را شاکریم که توانستیم 
علیرغم مشکالت تأمین ماده معدنی و نوسانات 
جهانی قیمت سرب و روی و افزایش قیمتحمل و 
مشکالت ناشی از افزایش نرخ ارز و... با یک عزم 
راسخ و برنامه ریزی صحیح و سازمان یکپارچه به 
اهداف از پیش تعیین شده به سرعت دست یافته و 

اهداف جدیدی را برای خود ترسیم نماید.
تولید پایدار در این سال و کسب افتخارات بزرگ 
سازمانی،  تعالی  ستاره  سه  تقدیرنامه  قبیل  از 
صادرکننده نمونه استانی، قهرمانی صنعت کشور 
تعالی  جهانی  جایزه  متوالی،  سال  دومین  برای 
کسب و کار از مادرید اسپانیا، اخذ تندیس نشان 
پنجمین گردهمایی  تندیس  اخذ  مدیریت،  عالی 

کالسیمین  شرکت 
نشست مجمع  در  بزرگانش  با 

ایران،  تجارت  و  نامداران صنعت  المللی  بین 
برگزیده همایش بزرگان رضایت مندی مشتری، 
قرارگیری در ردیف 10 شرکت اول جشنواره 100 
و... گوشه ای  آذربایجان  منطقه  برتر  شرکت 
در  ایران  بزرگ  ملت  فرزندان  افتخارات  از 

مجموعه کالسیمین می باشد.
اینها مرهون تالش  به خوبی می دانیم که همه 
شبانه روزی و همت عالی کلیه مدیران، مهندسان 
خیر  دعای  همچنین  و  زحمت کش  و کارگران 
سهامداران محترم این مجموعه بزرگ بوده که 

بتواند سودآوری پیوسته خود را تضمین نماید.

مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام
شرکت کالسیمین )سهامی عام(

اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات 
ووضع 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 
استفاده کنندگان  موجب گمراهی  آن  از  آگاهی 
تاریخ  در  و  نگردیده  از گزارش حذف  می شود 

1392/2/11 به تائید هیأت مدیره رسیده است.

مجمع ساالنه شرکت کالسیمین در حضور بیش از 70 درصد سهامدار به ریاست جناب مهندس یعقوب 
کارگرزاده و دو ناظر جنابان اسکندری، فروزنده و دبیری دکتر برگزار شد. مجمع با تصویب صورتهای مالی 
و تقسیم سود با تشویق های پی در پی از عملکرد تحسین برانگیز تیم مدیریت و کارکنان پرتالش شرکت 

بخصوص مدیرعامل فرهیخته و مدیرارشد مالی بکار خود پایان داد.
دکتر سید خضری مدیرعامل شرکت کالسیمین جوانی از تبار می تواندها سخن را با سعدی آغاز کند. بسیار 
اماده، سخنوری چیره دست، بوسه به دست کارگر زد و تقدیر و تشکر از هیأت مدیره کرد از مهر اقتصاد ایران 
به نیکی یاد نمود سپس کشور را ستود و چنین گفت منت خدای عزوجل که طاعتش موجب قربت است و 
به شکر اندرش مزید نعمت. هرنفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می اید مفرح ذات. پس در 

هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. 
من امروز پشت این تریبون دست کارگران پرتالش که توانسته اند افزون از سال پیش تولید کنند درآمد 
کسب شود در بازار با کیفیت محصول حرف اول را داشته باشدسالم و درود می فرستم به هیأت مدیره 
گاه و مطلع در امور و سالم و ادب خدمت سهامداران که ما در خدمت آنها پرتوان و پرتالشیم.  هم آ
شرکت کالسیمنی با دو بال تجربه علم توانسته بهره 4 درصدی از بازار را بخود اختصاص دهد با عیاری 
باالتر از 99/99 درصد و عملکرد مایل طی دوره 2/600/548 میلیون ریال و سود عملیاتی 1/234/476 
و غری عملیاتی 113/248 بخوانید در سال مایل مورد گزارش: نرخ بازده دارائی ها 40 درصد  و نرخ بازده 
حقوق صاحبان سهام 48 درصد و گزیده اطالعات تلفیقی، درآمد خالص 3/438/379 و سود عملیاتی 

1/471/222و درآمد غیرعملیاتی 173/539
و نرخ بازده دارائی ها 41% و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ارزش ویژه 53 درصد.

25 اقتــصـاد و بیمه
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        اعضاء هیأت مدیره                                             نماینده                                                 سمت
 محمد هادی ذواالنواری                         مؤسسه مشاوره حقوق و تجارت بنی الملل               رییس هیأت مدیره

ابوالفضل حسن بیکی                                             شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تأمنی )سهامی خاص(          نایب رییس هیأت مدیره
احمد نصریی                                                        شرکت بازرگانی نیک نفت )سهامی خاص(                   مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

سید محمود یاسینی                                                شرکت خدمات مهندسی ری سامان )سهامی خاص(      عضو هیأت مدیره
بهروز کره بند بوشهری                                             شرکت بازرگانی نفت یاب )سهامی خاص(               عضو هیأت مدیره
حسنی ناوک پور                                                     شرکت سرمایه گذاری تأمنی اجتماعی )سهامی خاص(             عضو هیأت مدیره

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری نفت 
در مورخ 92/2/22 و با حضور 63/43 به ریاست جناب 
با  ناظر جنابان رجبی و بهشتیان  دکتر قاسمی و دو 
دبیری جناب قاسم زاده برگزار شد. هیأت رئیسه ای که 
جملگی از فرهیختگان و نخبگان صنعت نفت کشور 

بوده و هستند.
 مجمع نشینان پس از استماع گزارش مبسوط، کامل و 
جامع مدیرعامل دانشمند شرکت جناب آقای مهندس 
وکیلی فرد با افزایش سرمایه از رقم 85 میلیارد به 115 

میلیارد تومان موافقت کردند.
جا دارد از لطفی که مهندس بهرامی عضو هیأت مدیره 
شرکت و مدیرمالی محترم شرکت جناب آقای فلسفی و 
همکاری همکاران محبوب و محجوب روابط عمومی 
آقایان تحویلی و محمدی که در تهیه این گزارش ما را 
یاری رساندند کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم. 

گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی 
هیأت مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

سهام  صاحبان  العاده  فوق  عمومی  مجمع  به 
شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت)سهامی عام(

قانون  اصالحیه   ۱6۱ ماده   ۲ تبصره  مفاد  اجرای  در 
تجارت مصوب سال ۱347

1- گزارش توجیهی مورخ 2 مهر 1391 هیأت مدیره 
شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت )سهامی عام( به 
آن مجمع مبنی بر لزوم افزایش سرمایه آن شرکت از 
مبلغ 850 میلیارد ریال فعلی به مبلغ 1/150 میلیارد ریال، 
مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان و جریان وجه 
نقد که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی 
این  مورد رسیدگی  آتی  مالی  اطالعات  به  رسیدگی 
توجیهی  مسئولیت گزارش  است.  قرار گرفته  مؤسسه 
مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیأت مدیره شرکت 

است. 
2- گزارش مزبور در اجرای تبصره 2 ماده 161اصالحیه 

از  سرمایه  افزایش  توجیه  با هدف  و  تجارت  قانون 
منظور  به  مطالبات سهامداران  و  نقدی  آورده  محل 
تأمین منابع مالی مورد لزوم جهت تکمیل ساختمان 
دفتر مرکزی در جریان احداث و تأمین وجوه افزایش 
سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده شرکت فرعی 
سرمایه گذاری نفت قشم از مبلغ 234 میلیارد ریال به 
مبلغ 400 میلیارد ریال جهت اجرای طرح احداث پایانه 
ذخیره سازی وانتقال نفت خام در جزیزه قشم با توجه 
ارایه  ایران،  نفت  ملی  شرکت  با  منعقده  قرارداد  به 
گردیده است. این گزارش توجیهی براساس مفروضاتی 
مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و 
اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود 
لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان 
ممکن  توجیهی  این گزارش  می شود که  داده  توجه 
است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال 

مناسب نباشد.
3- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات با 
فرض تحقق مفروضات هیأت مدیره، بویژه تأمین منابع 
مالی مورد لزوم از طریق اخذ تسهیالت مالی جهت 
تکمیل و ادامه عملیات ساختمانی دفتر مرکزی شرکت، 
و همچنین فراهم شدن انمکان تأمین منابع مالی جهت 
اجرای عملیات احداث پایانه ذخیره سازی و انتقال 
نفت توسط شرکت فرعی سرمایه گذاری نفت قشم 
از طریق انتشار اوراق مشارکت به میزان 1/200 میلیارد 
ریال و تأمین 400 میلیارد ریال از منابع مالی مورد لزوم 
بازنشستگی  صندوق  سرمایه گذاری  شرکت  توسط 
کارکنان صنعت نفت، تأمین ارز مورد لزوم پروژه ذخیره 
سازی نفت خام بر مبنای نرخ مرجع بانک مرکزی 
از  بموقع  برداری  بهره  و  ایران،  اسالمی  جمهوری 
پروژه )ابتدای سال 1393( به منظور تأمین منابع مالی 
از  جهت بازپرداخت بدهیها از محل عواید حاصل 
ذخیره سازی نفت خام، این مؤسسه به مواردی برخورد 
نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی 

معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی کند. به 
عالوه، به نظر این مؤسسه، گزارش توجیهی یاد شده، 
براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق 

استانداردهای حسابداری ارایه شده است.
طبق  شده  بینی  پیش  رویدادهای  اگر  حتی   -4
مفروضات ذهنی توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج 
واقعی احتمااًل متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، 
زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد 
انتظار رخ نمی دهد وتفاوتهای حاصل می تواند با 

اهمیت باشد.
ضمن عرض خیر مقدم به سهامداران محترم، گزارش 
توجیهی افزایش سرمایه سرمایه گذاری صنعت نفت 
فعلی  ریال   850/000/000/000 مبلغ  از  عام(  )سهامی 
ماده  مفاد  اجرای  در  ریال   1/150/000/000/000 مبلغ  به 
161 اصالحیه قانون تجارت بشرح زیر به استحضار 

می رسد

تاریخچه
شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت )سهامی عام( در 
تاریخ 75/9/25 تأسیس و تحت شماره 126738 در 
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت 
رسیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران قرار دارد. 
ضمنا متعاقب اقدامات مدیریت بموجب نامه مورخ 
1382/3/21 مدیر پذیرش و امور مجامع سازمان بورس 
اوراق بهادار، سهام شرکت در سازمان مزبور پذیرفته 

شده است.
فعالیت اصلی شرکت بموجب مفاد ماده 3 اساسنامه 
عبارت از سرمایه گذاری در شرکتها، مجتمع و طرح های 
تولیدی، صنعتی، تجاری، خدماتی و فرهنگی بمنظور 
ایجاد، راه اندازی و مشارکت توسعه اینگونه واحدها 
می باشد. الزم به توضیح است که بخش عمده فعالیت 
شرکت در سنوات اخیر در حوزه های مرتبط با عملیات 

نفتی متمرکز شده است.

   سرمایه گذاری صنعت نفت افزایش سرمایه را مصوب کرد

مهدی خلج
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۱-شرکتی که در تابلو کارش نگاشته
شرکت های  ارزیابی  در  سودآوری  در  اول  رتبه 

برتر ایرانی
ارزیابی  در  افزوده  ارزش  ایجاد  در  اول  رتبه 

شرکت های برتر ایرانی
رتبه اول در ارزش بازار در ارزیابی شرکت های 

برتر ایرانی
ارزیابی  در  زایی  اشتغال  در  چهارم  رتبه 

شرکت های برتر ایرانی
رتبه هفتم در فروش در ارزیابی شرکت های برتر 

ایرانی

۲- ارتقای ظرفیت دیتا و تلفن ثابت و سیار 
در سال ۱39۱

دایری تلفن ثابت به 27478000 شماره
تلفن همراه ثبت شده به 53900000 شماره

ظرفیت سازی دیتا به 2619000 پورت

3- اهم موارد
ADSL برگزاری کمپنی های فروش

اندازی شبکه های نوین مخابراتی  راه  نصب و 
NGN/IMS در سه استان کشور

افزایش سهم بازار ارتباطات سیار به %69
حوزه  در  مأموریت  و  اهداف  اسرتاتژی،  تثبیت 

ارتباطات سیار
جذب حدود 9/9 میلیون مشرتک جدید سیار

جذب حدود یک میلیون مشرتک جدید ثابت
تحقق 103 درصدی برنامه فروش سیم کارت

بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت شبکه سیار
سیار  شبکه  ساختار  در  سازی  مدرن  و  نوسازی 

مبتنی بر فناوری پهن باند
توزیع  ایجاد شبکه  و  توزیع  به روزرسانی شبکه 

الکرتونیک در حوزه سیار 
 2/313 مبلغ   )1391/12/28( تاریخ  در  روز  نرخ 

ریال می باشد.

مقایسه اقالم ترازنامه در سالهای ۱39۰ و 3۱39۱- سود سهام سال ۱39۰ – ارقام به میلیون ریال                                                     

ایران  مخابرات  شرکت 
به مجمع ساالنه 

خوش نشست

نام شرکت

وضعیت شرکت در ۱39۱/۱۲/3۰

سهم
نرخ روز

1391/12/30 )ریال(

بهای جاری

درصدمبلغ )میلیارد ریال(

45/873/655/6522/313104/8670/39شرکت مخابرات ایران

شرح                           مبلغ سود تخصیصی به سهامداران در سال 1390    

سهامدار عمده                                         9/633/467       
سهم دولت                                                     3/853/387

سایر سهامداران                                                963/347     
سود سهام ترجیحی کارکنان                                  963/347   
جمع کل                                                         19/266/935

شرح
سال 1391

)میلیارد لایر(

سال 1390

)میلیارد لایر(

تغییرات 

1391 نسبت 

به سال 1390 

)میلیارد لایر(

درصد

افزایش / 

کاهش

58/30355/7642/5394/6دارائیهای جاری

129/909120/3449/5657/9دارائیهای غیرجاری

188/212176/10812/1046/9جمع دارائیها

42/18033/8648/31624/6بدهیهای جاری

9/1057/7741/33117بدهیهای غیر جاری
51/28541/6389/64723/2جمع بدهیها

0/04-55/74855/77325حقوق عمومی
حقوق صاحبان 

سهام
81/17978/6972/4823/2

جمع بدهیها و حقوق 

صاحبان سهام و 

حقوق عمومی

188/212176/10812/1046/9

شرح                                            سال 1391            سال 1390
                           )میلیارد ریال(         )میلیارد ریال(
درآمد عملیاتی                            90/322               75/270
درآمد غری عملیاتی                        8/648                7/531
کل درآمدها                               98/970               82/801
کل هزینه ها                               71/881              58/092
سود عملیاتی                              19/707               17/392
سود قبل از کسر مالیات                 27/089               24/709
مالیات                                      5/212                   5/042
سود خالص                               21/877              19/667
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        اعضاء هیأت مدیره                                    نماینده                                                           سمت
سید مصطفی سید هاشمی                   شرکت گسرتش الکرتونیک مبنی ایران )سهامی خاص(       رییس هیأت مدیره

مسعود مهردادی                                   شرکت شهریار مهستان )سهامی عام(               نایب رییس هیأت مدیره 
علی بقایی                                         شرکت توسعه اعتماد مبنی )سهامی خاص(             عضو هیأت مدیره
علی اصغر عمیدیان                                  وزارت امور اقتصاد و دارایی به نمایندگی از دولت           عضو هیأت مدیره
 محمد روح اللهی                                 شرکت کارگزاری سهام عدالت                              عضو هیأت مدیره

تاریخچه شرکت مخابرات ایران:
با   1350 سال  در  ایران  مخابرات  شرکت 
شد.  تأسیس  ریال  میلیارد   5 بر  بالغ  سرمایه ای 
این شرکت در سال 1373 با تأسیس شرکت های 
تأسیس  با   1383 سال  در  و  استانی  مخابرات 
شرکت ارتباطات سیار موفق به تغیری ساختار شده 
و در سال 1387 با واگذاری 5% از سهام خویش 
پا به عرصه خصوصی سازی گذاشت به طوری 
که در سال 1388 با تبدیل شرکت ارتباطات سیار 
به سهامی عام واگذاری 50% سهام بعالوه یک 
سهم به شرکت توسعه اعتماد مبنی، به طور کامل 
 1390 سال  در  راستا  همنی  در  و  شد  خصوصی 
مدیریت سازمان ستاره  تأسیس شرکت  به  موفق 

غدیر)سهامی خاص( گشت.

معرفی سهامداران شرکت مخابرات ایران:
شرکت توسعه اعتماد مبنی )50% سهام + 1 سهم(

دولت جمهوری اسالمی ایران )20% سهام(
سهامدار شرکتهای کارگزاری سهام عدالت )%20 

سهام(
کارکنان )5% سهام – 1 سهم(

سایر سهامداران حقیقی و حقوقی )5% سهام(

موضوع فعالیت شرکت:
و  ارتباطی  شبکه های  از  برداری  بهره  و  ایجاد 
حوزه  به  مربوط  فعالیت  هرگونه  و  مخابراتی 
ارتباطات و فناوری اطالعات )ICT( در حوزه 

شبکه های غری مادر مخابراتی.

به  دار  سهام  درصد   92 حضور  مجمع  روز  به 
هاشمی  سید  سید مصطفی  دکرت  جناب  ریاست 
و دو ناظر جنابان سرکار خانم خسروی و آقای 
گلچنی با دبریی جناب توکل برگزار شد و مجمع 
نشینان با تصویب صورتهای مایل و تقسیم سود 
فضای  پی  در  پی  صلوات  طننی  با  خود  بکار 

سالن را عطرآگنی کرد.

اهم برنامه های سال 9۲ شرکت مخابرات
ارتقای ظرفیت و افزایش مشرتکنی در حوزه های 

ثابت، دیتا و سیار
حرکت به سمت بازارهای جدید و ایجاد مراکز 
به  متمرکز  دهی  پایه جهت سرویس  بر  داده ای 

شرکت های گروه و سایرین
قالب  در  باند  پهن  بازار  سمت  به  حرکت 

سازمان ها و مشرتکنی خانگی و تجاری
حرکت به سمت هم افزایی در شبکه های سیار 
و  جاری  هزینه های  منظور کاهش  به  ثابت  و 

افزایش بهره وری
مدیریت پهنای باند به صورت تجمیعی

مخابرات   IP شبکه  نوسازی  و  رسانی  روز  به 
ایران

سرویس های  یکپارچه  مدیریت  افزار  نرم  ایجاد 
 BSS/OSS/CRM دیتا

حفظ نقش پیشرو همراه اول و ارایه سبد فراگری 
محصوالت و خدمات

نیازهای  با  متناسب  خدمات  ارایه  در  نوآوری 
متنوع سازمان ها و شرکت ها 

با  همزمان  جانبه،  وهمه  سریع  پاسخگویی 
انعطاف پذیری

ارتقای  در  اجتماعی  رسالت  ایفای 
زیرساخت های ارتباطی و کمک به توسعه کسب 
ایجاد  اجتماعی،  و  اقتصادی  رشد  و  و کارها 

فضای تعامل و همکاری با مشرتیان سازمانی

سال                                       عملکرد سرمایه ای

8/492                                               1388
             7/699                                              1389

 11/920                                                    1390
19/704                                                  1391

جمع کل                                              47/815

شرح                                               سال ۱39۱             سال ۱39۰       سال ۱389     

تعداد رروزهای گشایش نماد        220 روز            236 روز             223 روز

تعداد رروزهای معامالتی           220 روز            236 روز             223 روز

نسبت حجم معامالت به میانگنی
موزون سرمایه                            %24                   %3                  %61

پوشش مسریهای مواصالتی به میزان 126% تعهد ارایه شده                                    
روند سرمایه گذاری شرکت از 1388 تا 1391 

– ارقام به میلیارد ریال

مخابرات از منظر بورس:
نقدشوندگی سهام

        اعضاء هیأت مدیره                                              نماینده                                                        سمت
آقای حمیدرضا قدری                                             شرکت سهامی عام صنعتی مینو       رییس هیأت مدیره عضو غریموظف

آقای رحیم نعمت پرور                                            شرکت قاسم ایران                        نایب رییس هیأت مدیره عضو غریموظف
آقای عارف سجاده چی                                            شرکت صادراتی پرسوئیس                       عضو هیأت مدیره غریموظف
آقای وحید هوشنگ نژاد                                            خدمات مایل و مدیریت معنی ازادگان       عضو هیأت مدیره غریموظف
خانم زهره گنجه                             شرکت سرمایه گذاری ملی ایران       عضو هیأت مدیره غریموظف
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حضور بیش از 70 درصد سهام دار به ریاست جناب 
آقای هوشنگ نژاد و دو ناظر خانم جلیلی و مهندس 
مظفری با دبیری مهندس پارسی مدیرعامل برگزار 
شدو مدیرمالی مجمع با تصویب صورتهای مالی و 
تقسیم سود هر سهم 500 ریال با طنین صلوات پی در 

پی حاضرین در مجمع بکار خود پایان داد. 

پیام هیأت مدیره 
امانتدار  که  است  معتقد  شرکت  مدیره  هیأت 
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 
سال مالی مورد گزارش در جهت استفاده بهینه از 
موقعیت های بازار، اقدامات اساسی به عمل آورده 
و برنامه ریزی های خود را بر مبنای افزایش هرچه 
بیشتر تولید با حاشیه سود مناسب، رضایت مندی 
سهامداران و حفظ ارتقای منافع ایشان بنا نهاده 
برگیرنده  در  حاضر  اساس گزارش  براین  است. 
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 
سهامداران  پشتوانه  با  و  بی دریغ  حمایت های 
محترم حاصل شده است. تعامل مطلوب واستفاده 
سهامداران  شما  سازنده  وانتقادات  نظرات  از 
آینده  و  حال  راه گذشته،  چراغ  بی شک  محترم 
بوده و هست. در این راستا بهره مندی از نظرات و 
رهنمودهای شما عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری 
یگانه در راستای بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و 

برنامه ریزی خود می دانیم.
در پایان شایان ذکر است مدیریت شرکت بر خود 
فرض می داند طبق رسالت و وظایف در هر زمان 
با افتخار پاسخگوی سهامداران محترم بوده و مقدم 

سهامداران محترم را که بی شک همراه با خیر و 
برکت برای شرکت خواهد بود گرامی می دارد.

۱(استراتژیهای شرکت به شرح ذیل می باشد:
 -مدیریت قیمت تمام شده و کاهش هزینه ها به 

منظور رقابت با سایر شرکتها.
توسعه  و  فعالیتها  در  نوآوری  و  -خالقیت 
محصوالت جدید و ارایه آن به مصرف کننده در 

تمام نقاط کشور.
۲( ریسکهای شرکت به شرح ذیل می باشد:

-افزایش نرخ مواد اولیه و بسته بندی در مقایسه با 
سایر شرکتها.

-افزایش نرخ قطعات یدکی.
-باال بودن درصد مواد اولیه از بهای تولید.

-عدم افزایش نرخ فروش متناسب با افزایش قیمت 
تمام شده از طرف سازمان حمایت از مصرف کننده.

تاریخچه 
مالکیت  با   1341 ماه  تیر  در  شوکوپارس  شرکت 
خصوصی تحت شماره 8302 در اداره ثبت شرکتهای 
تهران فعالیت خود را با نام شوکومارس )مسئولیت 
محدود( و با موضوعیت فعالیت تهیه، تولید، توزیع 
و صادرات انواع مواد غذایی به ثبت رسیده است. 
براساس  اسالمی شرکت  انقالب  پیروزی  از  پس 
پوشش  تحت  صنایع  توسعه  و  حفاظت  قانون 
سازمان صنایع ملی و مدیریت منتخب دولتی قرار 
گرفت و به نام شکالت پارس تغییر یافت.در سال 
1373 در راستای سیاست خصوصی سازی دولت 
به بخش خصوصی واگذار شد و از شکالت پارس 
به شوکوپارس تغییر نام یافت.در سال 1380 سهام 
آن توسط گروه صنعتی مینو خریداری و در راستای 
سیاستهای شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان 
از اسفند ماه 1387 به محل مینوی خرمدره منتقل و 
فعالیت خود را در آنجا آغاز و درسال 1390 با انتقال 
قطعی شرکت به شهرستان خرمدره تحت شماره 606 
در اداره ثبت استان شرکتهای استان زنجان مجددًا 

به ثبت رسید.
در سالهای گذشته فروش از طریق شرکت توزیع و 
پخش سراسری رسان فرابر انجام می گرفت و با 
تمام  ایران که در  قاسم  امکانات شرکت  به  توجه 
می توان  طرفی  از  و  شعبه دارد  استانهای کشور 
واحد  در  و  ماهانه  جامع،  صورت  به  را  فروش 
محصول برنامه ریزی نمود و همچنین مدت زمان 
امکان  و  سریعتر  فروش  از  حاصل  وجه  برگشت 
سوخت شدن مطالبات نیز کاهش می یابد، در این 
راستا هیأت مدیره شرکت تصمیم گرفت از ابتدای 
از طریق شرکت  فروش شرکت  سال 1389 عمده 

قاسم ایران انجام پذیرد.

فعالیت اصلی شرکت
اساسنامه   3 ماده  طبق  شرکت  فعالیت  موضوع 
عبارتست از : تهیه، تولید و توزیع و صادرات انواع 
شکالت،  انواع  پودرکاکائو،  شامل  غذایی  مواد 
ویفر، آبنبات، بیسکویت، تافی انواع عصاره های 
میوه، انواع خشکبار و وارد کردن انواع مواد اولیه، 
بسته بندی محصوالت ساخته شده و ماشین آالت 
و قطعات یدکی وخرید تکنولوژی از خارج از کشور. 
مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تأسیس یا تعهد 
سهام  تعهد  یا  خرید  یا  جدید  شرکت های  سهام 

شرکت های موجود.
و  عملیات  به کلیه  می تواند  شرکت  طور کلی  به 
معامالت مالی و تجاری و صنعتی که به طور مستقیم 
موضوعات  از  هر یک  یا  تمام  به  مستقیم  غیر  یا 

مشروحه فوق مربوط باشد مبادرت نماید.
 

سرمایه شرکت
سرمایه شرکت در هنگام تأسیس مبلغ 12 میلیون ریال 
بوده که طی 8 مرحله افزایش و یک مرحله کاهش 
 6500000 تعداد  )شامل  ریال  میلیون   6500 مبلغ  به 
سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال( در پایان 
سال مالی منتهی به 1391/12/30 افزایش یافته است.

        اعضاء هیأت مدیره                                              نماینده                                                        سمت
آقای حمیدرضا قدری                                        شرکت سهامی عام صنعتی مینو                         رییس هیأت مدیره عضو غریموظف

آقای رحیم نعمت پرور                                       شرکت قاسم ایران                                           نایب رییس هیأت مدیره عضو غریموظف
آقای عارف سجاده چی                                       شرکت صادراتی پرسوئیس                         عضو هیأت مدیره غریموظف
آقای وحید هوشنگ نژاد                                       خدمات مایل و مدیریت معنی ازادگان                         عضو هیأت مدیره غریموظف
خانم زهره گنجه                      شرکت سرمایه گذاری ملی ایران                         عضو هیأت مدیره غریموظف

خسرو امری حسینی

ســـاالنه  مجـمع 
گذشت بخوبی  شوکوپارس 
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مهدی خلج

به تاریخ تأسیس آن که نگاه می کنی فقط یک 
اندیشه است که توسط محققی دانا و اقتصاد دانی 

توانا به سازمانی پویا تبدیل شده.
و  بهادار  اوراق  مرکزی  گذاری  سپرده  شرکت 
تسویه وجوه سهامی عام به مجمع ساالنه نشست 
دو  و  فر  طاهریان  دکتر  ریاست جناب  به  هم  آن 
جناب  دبیری  با  حدادی  و  قدیری  جنابان  ناظر 
و  اندیشمند،کاردان  مدیرعامل  آقای سلطانی نژاد 
کار بلد  شرکت در حضور 65/90 درصد سهام دار 

و تقسیم سود هر سهم 56 ریال.

پیام هیأت مدیره
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
را  وجوه، سال 91 خوش درخشید.این درخشش 
می توان از میان کامیابی های مختلف شرکت در 
مدیریت ریسک، فعالیت های بین المللی و طراحی 
و راه اندازی سامانه های جدید و بومی جستجو 
سامانه های  موفق  اندازی  راه  در  کرد؛ کامیابی 
این  مهمترین  از  انرژی  بورس  معامالت  از  پس 

درخشش هاست.
تثبیت خود در امور جاری  سمات اکنون دوران 
تبدیل  در حال  و  را پشت سر گذرانده  روزمره  و 
شدن به یک نهاد ثبتی و تسویه ای توانمند است؛ 
خارجی  دانش  از  استقالل  رغم  به  نهادی که 
در  خود  همطراز  نهادهای  از  موفق تر  توانسته 
بسیاری از کشورهای منطقه عمل کند و مسیر این 
پیشرفت به سوی یگانگی در منطقه، کاماًلروشن 
و امید بخش است. رسیدن به این یگانگی زمان 

زیادی نمی خواهد.
اندازهای  چشم  و  امیدها  از  بسیاری   92 سال 
پیش روی شرکت سپرده گذاری به یاری خداوند 
متعال جامه تحقق خواهد پوشید و سال های بعد 
اتفآقات بزرگتر و بنیادینی در شرکت خواهد افتاد

تاریخچه
جمهوری  بهادار  اوراق  بازار  قانون  تصویب  با 
جدیدی  باب   1384 ماه  آذر  ایراندر  اسالمی 
آن  شالوده  شد که  سرمایه کشور گشوده  بازار  در 
تفکیک دو رکن نظارت و اجرا می باشد. براین 
شرکتی  واجرایی  قانونی  فرآیند  ایران  در  اساس 
شرکت  و  شد  آغاز   )Demutualization( شدن 
تسویه  و  بهادار  اوراق  مرکزی  گذاری  سپرده 
وجوه )سهامی عام( و سایر نهادهای اجرایی با 
مشارکت نهادهای مالی و سرمایه گذاران حقیقی 
و غیره تشکیل گردیدند. سازمان بورس و اوراق 
بهادار نیز با واگذاری تدذریجی وظایف اجرایی 
که به صورت سنتی برعهده داشت فعالیت های 
نظارتی خود را آغاز نمود و در این راستا برای 
اعمال بهتر کنترل های داخلی، وظایف معامالت 
و  تفکیک گردید  معامالت  از  پس  وظایف  از 
وظایف پس از معامالت بازارهای مالی برعهده 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادر و تسویه 
معامالت  از  پس  وظایف  شد.  داده  قرار  وجوه 
بازارهای مالی شامل ثبت و سپرده گذاری اوراق 
شده  انجام  معامالت  تسویه  و  پایاپای  و  بهادار 
در بازارهای مالی می باشد که مشروح آن شامل 
نگهداری اطالعات پایه اوراق بهادار، سهامداران 
اطالعات  مالی،  بازارهای  بازیگران  سایر  و 
دارایی سهامداران، جزییات مربوط به معامالت 
انجام شده در بازارهای مالی، پایاپای و محاسبه 
تعهدات طرفین معامله و تسویه تعهدات و ساز و 
کارهای تسهیل و تضمین تسویه و غیره می شود. 
شرکت  فعالیت های  عناوین  از  طور که  همان 
پیداست، وظایف این شرکت چه در مورد ثبت و 
سپرده گذاری اوراق بهادار و چه در زمینه پایاپای 
و تسویه وجوه معامالت بازارهای مالی، از آن جا 
که مستقیما حافظ منافع سرمایه گذاران است و 

بقا و تداوم بازارهای مالی را فراهم می کند از 
اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.

همچنین براساس بند پنج ماده چهار قانون بازار 
اعطای  ایران،  اسالمی  جمهوری  بهادار  اوراق 
عالی  شورای  به  شرکت  این  به  فعالیت  مجوز 
در  است.  شده  واگذار  بهادار  اوراق  و  بورس 
همین راستا و با توجه به آگاهی قبلی از مقررات 
پیش بینی شده در پیش نویس الیحه بازار اوراق 
اقدامات الزم  ایرانف  اسالمی  بهادار جمهوری 
فعالیت شرکت سپرده گذاری  و  برای تشکیل  را 
مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه )سهامی عام( 
هویت  احراز  از  پس  و   1384/7/10 تاریخ  در 
پذیره  بانک  و گواهی  نویسان  پذیره  و  مؤسسین 
نویس مبنی بر واریز وجه سرمایه و گزارش هیأت 
البته  شد.  صادر  شرکت  تأسیس  اجازه  مؤسس، 
انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و اجازه 
ثبت و انجام مراحل قانونی پس از تصویب قانون 
انجام شد و شرکت براساس آگهی روزنامه رسمی 
جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 1384/10/5 به 
شماره 262549 به ثبت رسید و فعالیت خود را 
مؤسسان  مجمع  مصوب  اساسنامه  در  آغاز کرد. 
شرکت سال مالی شرکت از ابتدای بهمن هر سال 
تا پایان دی ماه سال بعد در نظر گرفته شده بود 
که طی مجمع عمومی فوق العاده سهامداران در 
تاریخ 13385/12/9 سال مالی شرکت تغییر و از 
ابتدای فروردین هر سال شروع و تا پایان اسفند 
همان سال تعیین گردید. آخرین تغییرات اساسنامه 
سهامداران  العاده  فوق  عمومی  مجمع  طی  نیز 
در تاریخ 1388/12/24 اصالح و تعدیالت الزم 
افزایش  اعمال گردید. همچنین در همان مجمع 
دویست  به  ریال  میلیارد  صد  از  شرکت  سرمایه 
میلیارد ریال از محل سود انباشته و پرداخت سهام 

جایزه به هایت مدیره شرکت تفویض گردید.   

        اعضاء هیأت مدیره                                             نماینده                                                 سمت
باقر طاهریان فر                                                        سازمان بورس و اوراق بهادار                       رییس هیأت مدیره

محمدرضا رهرب                                                        شرکت بورس اوراق بهادار تهران                 نایب رییس هیأت مدیره
علی رضا لگزایی                                                      بانک ملت                                  عضو هیأت مدیره
علی رضا حاجی نوروزی                                           شرکت مدیریت فناوری بورس تهران                 عضو هیأت مدیره

حامد سلطانی نژاد                                                    شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس                 عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

گذاری  سپرده  شرکت 
مرکزی اوراق بهادر و 

وجوه تسویه 
سرمایه  بـــازار  امین 
می باید که  کرد  چنـان 
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سیمان  شرکت  سهام  درصد   84/۲ دارندگان 
بهبهان )سهامی عام( ساعت ۱4 روز دوشنبه 
مورخ 9۲/۲/۱6 مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت را جهت رسیدگی به صورتهای مالی 
و عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به 

9۱/۱۲/3۰ تشکیل دادند.
اسماعیلی  آقایان  رئیس،  بعنوان  توکل  آقای 
وبهشتیان به عنوان ناظرین و آقای بستانیان 
به عنوان دبیر هیأت رئیسه مجمع عمومی را 

تشکیل دادند.
مجمع عمومی پس از استماع گزارش هیأت 
شرح  به  قانونی  بازرس  نظر  اظهار  و  مدیره 

زیر اتخاذ تصمیم نمود:
هیأت  پیشنهادی  شرح  به  مالی  صورتهای 

مدیره تصویب گردید.
برای هر سهم مبلغ ۵7۰۰ ریال سود تخصیص 
بازرس  بعنوان  حسابرسی  سازمان  یافت. 
روزنامه  بعنوان  اطالعات  روزنامه  و  قانونی 
جاری  مالی  سال  در  شرکت  کثیراالنتشار 

انتخاب شدند.

تاریخچه شرکت 
مطالعات اولیه و عملیات ساخت کارخانه سیمان 
بهبهان به عنوان یکی از واحد های تابعه شرکت 
سال  در  خوزستان  و  فارس  سیمان  عام  سهامی 
1352در شهرستان بهبهان شروع و در بهمن ماه 
شماره  تحت  و  آغاز  آن  از  برداری  بهره   1357
4081 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی 
تهران به ثبت رسید، سپس در تاریخ 1378/7/21 

شرکت های  ثبت  اداره  در   817 شماره  تحت 
شهرستان بهبهان می باشد بر اساس توافق هیأت 
فارس  سیمان  عام  سهامی  شرکت  محترم  مدیره 
دارایی ها  1378/9/1 کلیه  تاریخ  در  و خوزستان 
به شرکت  بهبهان  سیمان  بدهی های کارخانه  و 

سهامی خاص سیمان بهبهان واگذار گردید.
از  بهبهان  سیمان  1381/5/1شرکت  درتاریخ 
سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در تاریخ 
بورس  سازمان  در  شرکت  سهام   1382/4/24

اوراق بهادار پذیرفته شده است.

فعالیت اصلی 
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه به 

شرح زیر می باشد:
1- احداث و توسعه و تجهیز کارخانجات تولید 
فروش  و  برداری  بهره  و  بتنی  صنایع  و  سیمان 

محصوالت آن.
و  لوازم  و  آالت  ماشین  ساخت  و  خرید   -2

تجهیزات مورد نیاز و فروش آن.
3- خرید و احداث هر نوع ساختمان و یا زمین 

مورد نیاز شرکت.
4- سرمایه گذاری در بانک ها و سرمایه گذاری 
خدماتی  و  تولیدی  شرکت های  در  مشارکت  و 
تأسیس  هایی که  شرکت  یا  موجود  بازرگانی  و 

می شوند.
از  )اعم  تجاری  معامالت  هرگونه  انجام   -5

داخلی یا خارجی( در حدود موضوع شرکت.
-75016 شماره  برداری  بهره  پروانه  موجب  به 

وزارت  توسط  1374/1/15 که  مورخ   441892
با  از کارخانه  برداری  بهره  شده،  صادر  صنایع 
ماه  بهمن  تاریخ  در  تن کلینکر   825.000 ظرفیت 

1357 آغاز شده است.
شرکت  )استراتژیک(  آرمانی  بیانیه های 

سیمان بهبهان
ارزش  در کیفیت،  سرآمدی  انداز ۱3۵9:  چشم 

آفرینی و حفظ محیط زیست

ماموریت:
با  محصولی  ارایه  با  اطمینان  و  ارزش  ایجاد 

کیفیت برتر در بستر توسعه پایدار

ارزشهای بنیادی:
یادگیری تعهد سازمانی مشارکت رعایت قوانین 
و مقررات استفاده بهینه از منابع شایسته ساالری

سرمایه 
سرمایه شرکت به مبلغ 55 میلیارد ریال منقسم به  
55/000/000 سهم عادی با نام 1000 ریالی می باشد 
افزایش  نوبت  آخرین  شده  پرداخت  تماما  که 
صورت   1383/7/5 تاریخ  در  شرکت  سرمایه 
پذیرفته است و براساس سرمایه شرکت از محل 
اندوخته توسعه و تکمیل از مبلغ 25 میلیارد ریال 

به مبلغ 55 میلیارد ریال افزایش یافته است. 

عمومی  مجمع  به  مدیره  هیأت  پیشنهاد 
صاحبان سهام:

در خاتمه با تشکر از صاحبان سهام و نمایندگان 
ساالنه  مجمع  در  حضور  لحاظ  به  آنها  قانونی 
شرکت و  ضمن پیشنهاد مبلغ42154 ریال صورت 
به  نسبت  دارد  تقاضا  سهم،  هر  برای  خالص 
منتهی  مالی  سال  حسابهای  و  صورتها  تصویب 
به 1391/12/30 رهنمود و پیشنهادات الزم را به 

هیأت مدیره شرکت ارایه فرمایند. 

        اعضاء هیأت مدیره                                              نماینده                                                        سمت
آقای عبدالحمید صالحی              شرکت ساخت و نصب صنعتی الربز                        رییس هیأت مدیره

آقای کمال صدیقی                              شرکت سیمان قائن                         نایب رییس هیأت مدیره
آقای علریضا بستانیان                             شرکت سیمان فارس و خوزستان                         مدیر عامل و عضو هیأت مدیره 

آقای حمید مشرییان                             صندوقهای بازنشستگی پس انداز و رفاه صنعت نفت              عضو هیأت مدیره
آقای تقی حاجیوند                              شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان              عضو هیأت مدیره

ریال   ۵7۰۰ مبلغ  اختصاص 
ســـهم  هر  به  ســــود 
بهبهان سیــمان  شـرکت 
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رشد  موتور  نوپا،  و کارهای  و کسب  حاضر، کارآفرینی  عصر  در 
توسعه  از  اعم  دولت ها  از  بسیاری  و  می شوند  اقتصادی محسوب 
یافته، در حال توسعه یا توسعه نیافته، افزایش میزان کارآفرینی را در 
سیاست های کالن خود پیگیری می کنند. این در حالی است که در 
به  اقتصادی  رشد  و  میان کارآفرینی  دقیق  ارتباط  موارد  از  بسیاری 
این  دلیل  است.  نشده  دقیقًا درک  مستقیم،  رابطه  علت عدم وجود 
عدم ارتباط مستقیم این است که این دو چندین قدم علی و معلولی 
از یکدیگر فاصله دارند و متغیرهای کارآفرینی و رشد اقتصادی در 
سطوح تجلیلی متفاوت)فردی )individual( در مقابل کالن( مطرح 
هستند که این مسأله تشخیص رابطه بین این دو را دشوار می کند. 
بنابراین پیش از هر گونه سیاست گذاری و سرمایه گذاری در راستای 
آنها  توسعه کارآفرینی در جامعه نیاز است که مشخص شود که دقیقًا 
نرخ  یک کشور  اقتصادی  توسعه  بر  منفی  یا  مثبت  نقش های  چه 
رشد اقتصادی آن است که به طور معمول با نرخ رشد ساالنه تولید 

ناخالص داخلی )gdp( اندازه گیری می شود.
بر  نوپا  و شرکت های  تاثیرات گوناگون کارآفرینی  به  آنکه  از  پیش 
رشد اقتصادی بپردازیم، الزم است بحث شود که آیا کارآفرینی اساسا 
یا خیر محققان  مفیدی محسوب می شود  امر  اقتصادی  برای رشد 
این  به  با تجلیل داده ها در کشورهای مختلف  طی تحقیقات اخیر 
نتیجه رسیده اند که کشورهای با اقتصاد توسعه یافته، به علت داشتن 
زیرساخت ها و نهادهای سیاست گذاری و حمایتی مورد نیاز، از وجود 
کارآفرینان سود می برند. با این همه نرخ کارآفرینی در این کشورها به 
طور عمومی پایین است )بین 3 تا 5 درصد کل نیروی کار( به استثنای 
ایاالت متحده که نرخ کارآفرینی باال )حدود 8/5 درصد کل نیروی 
کار( نسبت به کشورهای توسعه یافته دیگر دارد از علل عدم گرایش 
افراد به کارآفرینی در این کشورها وجود فرصت های شغلی گوناگون 
یکاری  حقوق  باال)مانند  اجتماعی  امنیت  همچنین  و  جذاب  و 
مکفی( است که افراد را نسبت به ایجاد کسب و کار جدید به نیازمند 
مسئولیت پذیری و تحمل فشار کاری زیاد است، بی میل می نماید. 
در کشورهای در حال توسعه اما وضع کاماًل برعکس است واقتصاد 
فرصت های کاری متنوع و جذاب زیادی را برای افراد ایجاد نمی 
کند. لذا از یک طرف نرخ بیکاری در این کشورها معمواًل باال بوده 
باال)حقوق  اجتماعی  امنیت  وجود  عدم  علت  به  دیگر  از طرف  و 
بیکاری ناچیز(، افراد مجبور به کسب درآمد از طرق دیگر می شوند 
که در این شرایط درصد باالیی از افراد به کارآفرینی روی می آورند 
داده ها و  نیروی کار( همان طور که  تا حدود 12 درصد کل  )بین 6 

تحلیل های 15 سال اخیر کشورهای مختلف شرکت کننده در مطالعه 
نیز   )Global Entrepreneurship Monitor( جهانی کارآفرینی 
تأیید می کنند، نرخ کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه، برخالف 
توسعه  در کشورهای  نرخ کارآفرینی  از  باالتر  بسیار  عمومی،  تصور 
یافته است. اما معما اینجا است که چرا این نرخ باال منجر به رشد 
بلکه حتی در مواردی  این کشورها نشده است،  اقتصادی در  سریع 
منجر به کندتر شدن رشد اقتصادی نیز شده است که در ادامه به شرح 

بخشی از علل آن می پردازیم.

فازهای توسعه اقتصادی و تأثیر کارآفرینان بر اقتصاد
می کنند  استدالل  توسعه  اقتصاد  و حوزه  محققان حوزه کارآفرینی 
که به طور کلی 3 مرحله توسعه اقتصادی وجود دارد و کشورها باید 
به  تا  عبور کنند   2 و   1 مراحل  از  یافتگی  توسعه  تحقق  راستای  در 

اقتصادی توسعه یافته تبدیل شوند:

 1- اقتصاد مبتنی بر کشاورزی وشرکت های تولیدی کوچک با ارزش 
افزوده ناچیز.

بر کارآیی )efficiency( و صرفه  تأکید  با  انبوه  تولید  اقتصاد   -2  
.)economites of scale( مقیاس

3- اقتصاد دانش محور مبتنی بر نوآوری و تکنولوژی.
همانگونه که تاحدودی مشخص است، کارآفرینان در فاز سوم یعنی 
اقتصاد مبتنی بر نوآوری تأثیر مثبت بر رشد و توسعه اقتصادی ایفا 
می کنند چرا که نهادهای دولتی و بسترهای حمایتی در این کشورها، 
در  را  جدید  خدمات(  )با  محصوالت  ارایه  توانایی  و  خالقیت 

شرکت های نوپا با ایده های بکر تقویت کرده اند.    
بزرگ  شرکت های  طبعا حضور  و  انبوه  تولید  لزوم  دوم که  فاز  در 
احساس می شود، نیاز اصلی به مدیران توانمند بیشتر است تا بتوانند 
شرکت های بزرگ را در رشد کسب و کار و افزایش صادرات یاری 
فاز  در  توسعه  حال  در  در کشورهای  است که  حالی  در  این  دهند. 
اول یعنی اقتصاد کشاورزی، انبوه کارآفرینان در حقیقت به علت عدم 
وجود فرصت های شغلی جذاب به تأسیس شرکت و کسب و کار خود 
روی آورده اند و تأثیر چندانی بر نوآوری، تولید ارزش افزوده باال 
و رشد اقتصادی ندارند. ایران طبق این طبقه بندی بین مرحله 1 و 
2یعنی در حال گذار از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد تولید انبوه قرار 
و شرکت های کوچک  اهمیت کارآفرینان  منظر  این  از  می گیرد که 

می تواند محل سؤال و تردید قرار گیرد.

اقتصادی رشد  برای  تهدیدی  یا  فرصت  کارآفرینی؛ 

مهدی خلج
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عمومی  مجمع  تصمیمات  خالصه 
ســهام  صاحبان  العاده،  فوق 

رازی بیمه 

اعضاء هیأت مدیره                                                                         

 بهمن یزدخواستی                                                                               
 یونس مظلومی
 حسن عدلخواه

اکرب دیلمانی
فرهاد مشهدی محمدی

فرهاد خالقی
 اسماعیل صابری

عمومی  مجامع  می رساند،  اطالع  به  بدینوسیله 
العاده صاحبان  به طور فوق  العاده و عادی  فوق 
تاریخ  در  )سهامی عام(  رازی  بیمه  شرکت  سهام 
تصمیمات  خالصه  گردید.  تشکیل   1392/02/22

مجامع مذکور به شرح ذیل می باشد:
الف. خالصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 
اعضای  )تقلیل  مجمع  جلسه  دستور  درخصوص 
هیأت مدیره از 7 نفر عضو اصلی به 5 نفر( تصمیم 
سازمان  از  مجوز  به کسب  موکول  و  نشد  گیری 

بورس و اوراق بهادار گردید.
به  عادی  عمومی  مجمع  تصمیمات  خالصه  ب. 

طور فوق العاده

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

زندگی آغاز نمود.

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

می باشد.
بیمه رازی تندیس ملی رعایت حقوق مصرف 

کنندگان دریافت کرد
مصرف  از  حمایت  ملی  همایش  دوازدهمین  در 
ملی  روز  با  مصادف  ماه  اسفند  نهم  کنندگان که 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار شد، بیمه 
رازی تندیس برنزی رعایت حقوق مصرف کنندگان 

را دریافت کرد
این تندیس به شرکت هایی داده می شود که: 

متوالی  بصورت  این  از  پیش  سال  دو  حداقل 
را  کنندگان  مصرف  حقوق  رعایت  گواهینامه 

دریافت داشته باشند.
امتیازهای  در مجموع  امتیاز   90 به کسب حداقل 

اعطای گواهی نامه موفق شده باشند. 
زیان مالی نداشته باشند.

-حداقل در 20 استان کشور گسترده توزیع داشته 
باشند.

- به رضایت مندی باالی 90 درصد مشتریان دست 
یافته باشند.

از حقوق  ملی حمایت  انجمن  توسط  ارزیابی ها 
حمایت  سازمان  همکاری  با  و  مصرف کننده 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان صورت می گیرد و 
نتایج در شورای سیاستگذاری و اعطای گواهینامه 
و تندیس مرکب از سازمان حمایت - انجمن ملی 
حمایت - سازمان استاندارد - وزارت بهداشت 
و سه نفر از اعضای کارگروه تعیین و تثبیت قیمتها 
تعیین تکلیف می شود.در این همایش وزیر صنعت، 
و  حمایت  سازمان  عامل  مدیر  تجارت،  و  معدن 
جمع زیادی از مدیران و صاحب نظران بخش های 
تولیدی، خدماتی و اقتصادی کشور حضور داشتند.

پیش از این بیمه رازی در سالهای 89 و 90 موفق به 
دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان 

شده بود.
بیمه  شرکت  امسال  بیمه  شرکتهای  میان  از 
 - نقره  تندیس  دریافت  به  موفق  ایران 
دریافت  به  موفق  نوین  و  رازی  بیمه  شرکتهای 
تندیس برنزی و شرکتهای بیمه البرز - آسیا - معلم 

و ملت به دریافت گواهینامه حمایت موفق شدند.

ماموریت و چشم انداز
: )Mission( ماموریت

بیمه های  بر  تأکید  با  بیمه ای  ارائه کلیه خدمات 
برای  منافع  ایجاد  منظور  به  خرد در سراسر کشور 

ذی نفعان

: )Vision( چشم انداز
ایجاد آرامش و رضایت با حضور در سبد بیمه ای 

هر خانواده ایرانی با نگاهی به بازارهای منطقه ای

: )Values( ارزشهای سازمانی
-رعایت اخالق حرفه ای  
-نوآوری در ارایه خدمات

-رضایتمندی کارکنان 
-مشتری مداری

استراتژیهای اصلی بیمه رازی :
-توسعه بیمه های غیر اتومبیل     

-مدیریت و توسعه شبکه فروش
-معرفی طرح های جدید بیمه ای  

-ارتقاء سیستمهای مدیریتی و اطالعاتی
-مدیریت ضریب خسارت  

-آموزش و توسعه منابع انسانی

شعار تبلیغاتی :
آرامش را با بیمه رازی تجربه کنید
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گالن های  عـرضه  از 
پمپ های  تا  بنـزین 

الکترومکانیکی

  معرفی شرکت
تولید  هدف  با   1374 سال  در  ابزار  نفت  شرکت 
تجهیزات جایگاه های توزیع سوخت تشکیل و راه 
اندازی گردید. در این راستا متخصصین توانمند این 
شرکت برای اولین بار در ایران موفق به ایجاد فن آوری 
پیچیده خط تولید پیمانه گر تلمبه های توزیع سوخت و 
قطعات این محصول همچون مقسم )Valve Seat( و 

بدنه و... شدند.
شرکت نفت ابزار برگزیده جشنواره خوارزمی در سال 
1379 توسط سازمان پژوهشی های علمی و صنعتی 
گردید و از مقام ریاست جمهوری وقت لوح تقدیر 

دریافت نمود.
شرکت نفت ابزار در سال 1380 موفق به راه اندازی 
سوخت گردید  توزیع  تلمبه های  تولید کامل  خط 
و رعایت  مناسب  قیمت  باال،  به کیفیت  توجه  با  و 
استانداردهای بین المللی، پس از مطالعات و مذاکرات 
الزم موفق به انعقاد قرارداد با یکی از شعب شرکت 
گیلبارکو، که در حال حاضر بزرگترین تولید کننده تلمبه 
در جهان است گردید وخط مونتاژ و تست نهایی تلمبه 
و دیسپنسر را تحت نظارت کارشناسان شرکت محترم 

پخش و پاالیش فرآورده های نفتی رساند.
اکنون با افزایش تنوع تولیدات خود توانسته است 
نیازهای موجود در بازار را تأمین نماید که حاصل این 

تالش 32 مدل تلمبه رو دیسپنسر می باشد.
به  اقدام  بار در کشور  اولین  برای  ابزار  شرکت نفت 
سریع  و  جایگاه های کوچک  ساخت  و  طراحی 
النصب نموده است. مزیت اصلی این جایگاه ضمن 
آن  اجرای  ایمنی  موارد  و  استانداردها  حفظ کلیه 
در زمینی به مساحت حدود 200 متر و سرعت عمل 
اجراست زیرا اجزای اصلی جایگاه در 2 واحد مجزا 
در کارخانه ساخته شده و در زمان کمتر از 24 ساعت 
با  پروژه  این  اکنون  هم  می گردد.  اجرا  محل  در 
استقبال گسترده ای در کل کشور مواجه شده است و 
شهرداری ها، بنادر صیادی و کشتیرانی و جایگاه های 
ساحلی متقاضیان اصلی این پروژه هستند. هم اکنون 
پروژه های جایگاه های سیار و جایگاه سریع النصب 
و جایگاه های مدرن در شرکت اقماری شرکت نفت 

ابزار با نام »فن آوران نفت ابزار« اجرا می گردد.
شرکت نفت ابزار با در اختیار داشتن بیشترین سهم 
فروش تلمبه به عنوان بزرگترین تولید کننده تجهیزات 
و  است  مطرح  سوخت کشور  توزیع  جایگاه های 
نفتی،  فرآورده های  پخش  شرکت های  از  بسیاری 
و  آزادراه ها  توسعه  شرکت های  ها،  شهرداری 
ترمینال ها از مشتریان این شرکت هستند. اطالعات 
جامع و فنی محصوالت تولیدی این شرکت در پخش 

معرفی محصوالت به تفصیل ارایه گردیده است.

راهبردهای اساسی شرکت مهندسی نفت ابزار
کسب اعتماد مشتریان از طریق :

تعهد در ارایه خدمات پس از فروش بموقع و با کیفیت 
احترام به حقوق مشتریان به هنگام خرید و عقد قرارداد

تالش در بهبود مستمر  کیفیت محصول
عمل به تعهدات در قبال جامعه و محیط زیست

تعامل برنده – برنده با پیمانکاران و تأمین کنندگان 
مواد اولیه

ایجاد فرهنگ خودباوری و انگیزش پرسنل 
شکوفایی  و  رشد  جهت  مناسب  بستر  ایجاد 
استعدادهای پرسنل و افزایش مهارت های فنی در آنها  

خدمات پس از فروش نفت ابزار
یکی از اصلی ترین راهبردهای شرکت ارایه خدمات 
پس از فروش سریع، به موقع و با کیفیت به مشتریان 
است براین اساس خدمات پس از فروش محصوالت 
تحت  مستقل  شرکت  یک  قالب  در  خود  شرکت 
ارایه  پیشگامان  سوخت  تجهیزات  شرکت  عنوان 
می گردد. شرکت مذکور دارای نمایندگی فعال در کلیه 
اداری  ساعات  تمامی  در  و  بوده  استان های کشور 

آماده پاسخگویی به مشتریان محترم می باشد.

جایگاه کوچک سریع النصب
-قابلیت عرضه انواع سوخت )بنزین معمولی، بنزین 
سوپر، نفت و گاز و...( بصورت تک سوخت و دو 

سوخت.
)قابلیت  عدد   12 تا  نازل  تعداد  افزایش  -قابلیت 

سوختگیری 12 خودرو بصورت همزمان(
-قابلیت نصب در زمین هایی با ابعاد مختلف )باالی 

200 متر مربع(
-مخزن با ظرفیت های 20/000 لیتری، 30/000 و 45000 

لیتری.
-قابلیت دفن مخازن بصورت کانتینری و غیر کانتینری.
-قابلیت پیش بینی طرح کهاب و تانک مونیتورینگ.

-تحویل جایگاه در کمتر از یکماه.
-دارای یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از 

فروش مناسب جهت استقرار در:
-پارکینگ، اتوبان ها و بزرگ راه ها- ترمینال ها.

-اسکله های بارگیری قایقرانی بنادر.
-تفریح گاههای ساحلی.

-پادگان های نظامی.
-شهرکهای اقماری.

-کارگاه های سدسازی.

صدیقه سرخوش

خان  ماشاءالله  حاج  مرحوم  رحمت کند  خدا 
 4۰ 3۰به  دهه  سالهای  در  بار  اولین  را که  شوفر 
ببریم  بگیریم  تا یک عکس  آورد  تهران  به  را  ما 
بزند  تا  بدهیم به جناب غالم حسین خان معلم 
یک  مسیر  در  مان.  ابتدایی  ششم  تصدیق  روی 
توسط  بنزین  رباط کریم که  در  بود  بنزین  پمپ 
لیتری  پنج  شیشه های  در  می شد  پمپاژ  نفر  یک 
زین  می گشت.  هدایت  باک  داخل  به  بعد  و 
عمل تلمبه زنها همیشه نفرین کاری داشتند. در 
بیست  روزها گالن های  آن  در  دست  دور  نقاط 
با  هم   آن  البته  می کرد که  مشکل  حل  لیتری 
مشکالت خود روبرو بود روزی را به یادم هست، 
اتاق  اتوبوس  یک  خان  ماشاءالله  مرحوم  که 
تعداد  و  می داشت  جلو  موتور  جمس،  چوبی 
صندلی های داخل اتاق نزدیک به سی سرنشین 
والیتیها  هم  قول  به  اتول  این  می داد.  جا  را 
بود  باری  هم  آمبوالنس،  هم  بود،  چوبدار  هم 
یک گردنه که   خیر  به  یادش  زوار  راکب  هم  و 
به  اتول  غول،  بنام  بود  روستاها  راه  مسیر  در 
آقا  »حاج  خان  ماشاءالله  شوفر  نرسیده  گردنه 
شاگرد«آقا شاگرد به سرنشینها می گفت صلوات 
تا  از گردنه غول  از گردنه بگذریم.  تا  پی در پی 
بنزین  لیتری  بیست  عرضه گالون  محل  مامونیه 

نزدیک به چهل کیلومتر راه بود.
یک جایی حاج ماشاءالله خان رو کرد به حاجی 
پیاده  تو  است  چلسبان  راه  آخر  و گفت:  شاگرد 
و  بغلت  بگیر  بنزین  پیت  یک  مامونیه  برو  شو 
راه  توی  برمی گردم  من که  بیا  جاده  طول  در 
پیاده  حاجی  نرسد  بنزین  شاید  می رسیم،  بهم 
مامونیه  در  و  بازگشت  دلی کنان  دلی  را  مسیر  و 
یک حلب بنزین گرفت بغل و افتاد توی جاده و 
هی بیا و بیا تا اتوبوس سر برسه. این مقال بگذار 
و بگذر. به نمایشگاه بین المللی تهران درگشت 
وگذار می باشیم که یک باره چشمان به غرفه ای 
افتاد که ما را در سنگ قالب زمان گذارد. به نیم 
قرن پیش فرستاد این غرفه متعلق به شرکت تولید 
کننده پمپاژ بنزین همان هایی که در جایگاه ها 
تا سرحد  را  ماشین  باک  ثانیه  ایکی  و  می بینیم 
بود که  باورم  این  اولش  رسیدیم.  می کند.  پر 
همه تلمبه ها متعلق به یک شرکت بورسی است 
صدایی  چه  عجب  و  افتاده  بام  از  آن  طشت  که 
هم... نزدیک شدیم در برابرمان جوانی آراسته 
خوش  و  ایستاده  ابزار  نفت  شرکت  از  مودب  و 
پرسشگری خبری گل کرد  آمد گوئی داشت روح 
خوب  بچه های  عمل  از  می آید  پی  در  آنچه 
و  چشم  راستی  به  است که  شرکتی  مدار  باور  و 

چراغ نمایشگاه بین المللی نفت گاز بود.
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        اعضاء هیأت مدیره                                             نماینده                                                 سمت
محمدحسن رضایی عراقی                        شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان      رییس هیأت مدیره 

محمد فاطمیان                                        شرکت گچ ماشینی فارس                                  نایب رییس هیأت مدیره
علی حسنی قراچه                                        شرکت سیمان فارس و خوزستان                               مدیرعامل و عضو هیأت مدیره 

علریضا بستانیان                                        شرکت سیمان بهبهان               عضو هیأت مدیره 
علریضا عبدالهی                                         شرکت سیمان فارس نو                                     عضو هیأت مدیره

دارندگان باالی 99 درصد سهام شرکت سیمان فارس 
)سهامی عام( ساعت 15 روز شنبه مورخ 92/2/21 مجمع 
به  رسیدگی  جهت  را  شرکت  سالیانه  عادی  عمومی 
صورتهای مالی و عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی 

به 91/12/30 تشکیل دادند.
در این مجمع آقای توکل بعنوان رئیس، آقایان پاکساز و 
اسماعیلی به عنوان ناظرین و آقای خوش کالم مدیر مالی 
پرتالش شرکت که صورتهای مالی شفاف و پاک پاکش 
زبانزد خاص و عام است  به عنوان دبیر هیأت رئیسه، 

مجمع عمومی را تشکیل دادند.
پس از خوش آمد گویی صمیمانه توسط مهندس رضایی 
رییس دوست داشتنی هیأت مدیره، مجمع عمومی پس از 
استماع گزارش هیأت مدیره توسط جناب مهندس قراچه 
و اظهار نظر بازرس قانونی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

صورتهای مالی به شرح پیشنهادی هیأت مدیره تصویب 
گردید.

برای هر سهم مبلغ 2000 ریال سود تخصیص یافت
و  قانونی  بازرس  بعنوان  موسسه حسابرسی حافظ گام 
روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت در 

سال مالی جاری انتخاب شدند.
 

پیام هیأت مدیره
مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط 

در سال مالی مورد گزارش:
با روند رو به رشد تولید سیمان در کشور و با راه اندازی 
کارخانجات جدید به نظر می رسد که میزان برابری عرضه 
پایداری رسیده و  به وضعیت  این صنعت  و تقاضا در 
در صورت کاهش تقاضا برای ساخت و ساز و عمران 
و آبادی نیاز به صدور محصوالت امری اجتناب ناپذیر 
خواهد بود. با توجه به اجرای طرح تحول اقتصادی و 
افزایش بهای حامل های انرژی تولید سیمانهای مخلوط 
با در نظر گرفتن کیفیت امری ضروری می باشد. تنوع 

بر کاهش  عالوه  مصرف  الگوی  نمودن  بهینه  و  تولید 
مخاطرات زیست محیطی باعث افزایش بهره وری و در 

نتیجه درآمد بیشتر می باشد.

و  صنعت  در  شرکت  جایگاه  بر  مرور کلی 
وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش:
با توجه به تعدد کارخانجات سیمان در استان فارس و 
بازار عمده مصرف در مرکز استان یعنی شیراز وضعیت 
انجام  لزوم  می باشیم که  را شاهد  تری  رقابتی سخت 
تغییرات مستمر در امر بازاریابی و کسب اطالعات مورد 
تالش  و  داشته  قرار  دستور کار  در  امر  این  نیاز جهت 
می گردد براساس تولید بیشتر سهم بازار مصرف بیشتری 

برای سال پیش رو در اختیار شرکت قرار گیرد.

بیان استراتژی شرکت:
افزایش درآمد: - حفظ و توسعه سهم بازار داخلی - 
حضور در بازارهای صادراتی منطقه - جلب رضایت 

مشتریان
افزایش بهره وری: - کاهش بهای تمام شده تولید و توزیع 

- مدیریت مصرف انرژی - افزایش بازدهی تولید
دستیابی به معیارهای برتر زیست محیطی، سالمت و ایمنی:  
زیست محیط  آلودگی های  و کاهش  پیشگیری، کنترل 

- پیشگیری از وقوع رویدادهای ناشی از کار
توسعه منابع انسانی:

افزایش توانمندی کارکنان - توسعه فرهنگ مشارکت و 
افزایش رضایتمندی و  ارزیابی عملکرد و  کارتیمی - 
آوری  فن  افزایش کاربردی   - تعلق کارکنان  احساس 

اطالعات - استانداردسازی فرآیندهای تولیدی شرکت

تاریخچه فعالیت
شرکت سیمان فارس به صورت شرکت سهامی خاص 
تأسیس شده و در تاریخ 1381/2/28 تحت شماره 12240 

در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شیراز به ثبت 
شرکت  به   1383/3/20 تاریخ  در  شرکت  است.  رسیده 
بورس  در   1383/5/12 تاریخ  در  و  تبدیل  عام  سهامی 
اوراق بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت 
سیمان فارس جزء واحد های تجاری فرعی شرکت سیمان 

فارس و خوزستان است.

سرمایه و ترکیب سهامداران
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 100 میلیون ریال )شامل 
تعداد 100.000 سهم، ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال( بوده 
که طی چند مرحله به مبلغ 50.000 میلیون ریال )شامل 
تعداد 50.000.000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال( 
در پایان سال مالی منتهی به 1386/12/29 افزایش یافته 

است.

بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای 
سال مالی آتی:

بهسازی سیستم آسیاب های مواد خام
بهسازی سیستم پخت 

بهسازی سیستم آسیابهای سیمان
افزایش ظرفیت بارگیری

 PM ارتقاء سیستم
اجرای طرح تفصیلی معدن خاک حاجی آباد

بهسازی سیستم ایمنی و بهداشت
آنالین کردن خروجی دودکش الکتروفیلتر گریت کولر واحد یک

اجرای درختکاری معدن جدید و مکانیزه کردن سیستم آبیاری 
فضای سبز

بهسازی سیستم فیلتراسیون آسیاب 200 تنی مواد خام
کاهش آلودگی محوطه کارخانه

در  و کنترل کلیفرم  پارکینگ  فاضالب  تصفیه  تجرای سیستم 
خروجی تصفیه فاضالب حمام

اجرای سیستم های مدیریتی
انجام ممیزی انرژی به منظور بهینه سازی مصرف

ایجاد آزمایشگاه بتن وتولید محصوالت بتنی
تولید آزمایشی سیمان نانو

برای هر ســهم سیمان فارس ریالی   ۲۰۰۰ ســود 

مهدی خلج
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سیاست گذاران اقتصادی بخصوص در بخش معادن در 
یک برنامه چه کنم چه کنم گرفتارند و اگر نبود این انگشت 
این  بسیجی  مسجدی  بچه  و  سوخته  دل  مدیران  شمار 
سردرگمی بالی بزرگی می شد. برای حضور در شرکتهایی 
که رنگ بوی کانی دارند خود با این تن علیل حضور بهم 
می رسانم تا قوت جان گیرم زین عمل نیک مردان دل 
سوخته به ملک و ملکت. مهندس کارگرزاده، خرمی شاد 
و بهزاد خان الزمی از آن جمله مردان میدان کارند که بقول 

شیخ ابوالحسن خرقانی یک گام به پیش اند.
مجمع ساالنه در حضور افزون از 90 درصد به ریاست 
جناب کارگرزاده برگزار و مجمع نشینان با طنین صلوات 
پی در پی با تائید عملکرد ساالنه و تصویب صورتهای 

مالی و دستور جلسه بکار خود پایان داد.

مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام
شرکت فراوری مواد معدنی ایران )سهامی عام(

در اجرای مفاد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، مصوب 
بهادار  اوراق  بازار  قانون   45 ماده  و  ماه 1347  اسفند 
بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت 
سوابق،  برپایه   1391/12/30 به  منتهی  مالی  دوره  برای 
مدارک و اطالعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم 
از گزارشهای  یکی  عنوان  به  حاضر  می گردد. گزارش 
ساالنه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطالعات ارایه شده 
را درخصوص  اطالعاتی  و  بوده  مالی  در صورت های 
فراهم  مدیره  هیأت  عملکرد  و  شرکت  عمومی  وضع 

می آورد. 
درباره  این گزارش که  در  مندرج  اطالعات  اینجانبان 
بر  تأکید  با  می باشد،  شرکت  عمومی  ووضع  عملیات 
در جهت  و  مدیره  هیأت  عملکرد  نتایج  منصفانه  ارایه 
و  قانونی  مقررات  با  انطباق  و  شرکت  منافع  حفظ 
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 
و  نگردیده  از گزارش حذف  می شود  استفاده کنندگان 
در تاریخ 1392/1/21 به تائید هیأت مدیره رسیده است.

پیام هیأت مدیره
با سالم، حمد و سپاس خداوند یکتا را که باعنایت الطاف 
بی کرانش در سال 1391 این توفیق را به ما عطا نمود 
تا  با تکیه بر عزم مدیران، کارشناسان، کارکنان، پیمانکاران 
تولید خدمتگزار جامعه و سهامداران  بتوانیم در عرصه 
خود باشیم. ما ضمن تشکر و سپاس از کلیه عزیزانی که 
هیأت مدیره را در انجام مسئولیتهای خویش یاری داده اند 
مفتخریم گزارش یک سال فعالیت و برنامه های هیأت 

مدیره را تقدیم سهامداران عزیز نماییم.
هدف اعضای هیأت مدیره براین اساس بوده که شرکت را 
به عنوان شرکتی معتبر در سطح ایران معرفی نموده  و با 
برنامه ریزی درست قادر به رقابت با رقبای فعال در این 
صنعت باشد. در همین راستا افق آینده شرکت به صورت 

زیر تدوین گردیده است:
استاندارد  براساس  محصول  تثبیت کیفیت  و  ارتقاء   )1
جهانی J.I.SH21078 به منظور افزایش سهم بازار 

خارج و رضایت مشتریان. 
2( انجام پروژه های زیست محیطی به منظور کاهش و 
کنترل االینده ها و جنبه های زیست محیطی و ورود به 

صنعت سبز.
3( افزایش راندمان استحصال ریخته گری

انرژی در  به منظور تعدیل سهم  انرژی  بهینه سازی   )4
قیمت تمام شده محصول.

5( استقرار سیستم های مدیریت یکپارچه

6( چابک سازی شرکت با استفاده از فن آوری اطالعات 
 M.I.S و سیستم مدیریت اطالعات

هیأت مدیره آرزو دارد که در سال جاری نیز با استعانت از 
ایزد منان، تالش کارکنان و اعتماد سهامداران محترم بتواند 
در صیانت از منابع شرکت و منافع سهامداران گامهای 
مؤثری را بر دارد. آنچه توانستیم لطف خدا بوده است و 

آنچه پیش رو داریم با امید به عنایت او خواهد بود.

تاریخچه
تاریخ  در  ایران  معدنی  مواد  فرآوری  شرکت 
1370/07/30 به صورت شرکت سهامی خاص و با 
سرمایه اولیه 5/000/000 ریال تأسیس و تحت شماره 
مالکیت صنعتی  و  ثبت شرکتها  اداره  در   86319
تاریخ 1379/10/1  در  است.  رسیده  ثبت  به  تهران 
شرکت به سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1381/2/11 
به عنوان سیصد و بیست و دومنی عضو سازمان 
بورس اوراق بهادار تهران، در گروه ساخت فلزات 
شرکت  اصلی  مرکز  است.  شده  پذیرفته  اساسی 
شهرستان زنجان و محل کارخانه آن در شهرستان 
با  است. ضمنا  واقع گردیده  زنجان  استان  دندی 
مواد  فرآوری  سهامداران، شرکت  ترکیب  به  توجه 
معدنی ایران از جمله شرکتهای فرعی شرکت توسعه 

معادن روی ایران )سهامی عام( می باشد.

سرمایه و ترکیب سهامداران
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 5 میلیون ریال )شامل 
تعداد 100 سهم به ارزش اسمی هر سهم 50/000 ریال ( بوده 
که طی چند مرحله به مبلغ 120/000 میلیون ریال )شامل 
تعداد 120/000/000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1/000 ریال( 
در پایان سال مالی منتهی به 1391/12/30 افزایش یافته 

است.

        اعضاء هیأت مدیره                                              نماینده                                                        سمت
آقای امری خرمی شاد                            شرکت توسعه معادن روی ایران)سهامی عام(           رییس هیأت مدیره 

آقای هاشم گرامی منفرد                           شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی )سهامی خاص(              نایب رییس هیأت مدیره
آقای مهدی غریبلو                           شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران )سهامی خاص(           عضو هیأت مدیره 
آقای محمود معمار نژادیان                       شرکت کالسیمنی )سهامی عام(                                            عضو هیأت مدیره 

آقای محمد سعید باقری                           شرکت سرمایه گذاری تأمنی اجتماعی نریوهای مسلح              عضو هیأت مدیره  
آقای بهزاد الزمی                                                                                                               مدیرعامل

ایران با شرکت فرآوری مواد معدنی  مهندس بهزاد الزمی 
 یک گام به پـیش بود

خسرو امری حسینی
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        اعضاء هیأت مدیره                                             نماینده                                                 سمت
آقای مهدی اکربی یگانه                  شرکت صنایع سیمان غرب )سهامی عام(             رییس هیأت مدیره )غریموظف(

آقای همایون آزادی نائینی                                شرکت ساخت ونصب صنعتی الربز آبیک )سهامی خاص(     نایب رییس هیأت مدیره )غریموظف(
آقای محمدجعفر باجالن                 شرکت سیمان آبیک )سهامی عام(                             عضو هیأت مدیره )غریموظف(
آقای احمد شریفی خریآبادی                 شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان                   عضو هیأت مدیره )غریموظف(

آقای عبدالمجید نیکنام                                   شرکت سیمان فارس)سهامی عام(                             عضوهیأت مدیره و مدیرعامل )موظف(

مجمع ساالنه شرکت سیمان فارس نو سهامی عام 
به ریاست جناب مهندس توکل و دو ناظر جنابان 
عبدالوهای  آقای  دبیری  با  پاکساز  و  اسماعیلی 
کشاورزی در حضور 92/28 درصد سهامدار برگزار 
شد. پس از قرائت گزارش هیأت مدیره و صورتهای 
مالی شرکت توسط مدیرعامل فرهیخته شرکت جناب 
صورتهای  تصویب  با  مجمع  نیکنام.  عبدالمجید 
مالی و تقدیر و تشکر از عملکرد مدیریت و کارکنان 
پرتالش بخصوص مدیرارشد مالی و همکاران او  که 
صورتهای شفاف به مجمع آورده و تقسیم سود 228 

ریال بکار خود پایان داد.
و  پیش  از  افزون  صادرات  عملکرد  در گزارش 
پیش بینی فراتر از امسال هم خبر خوش بود و هم 

عملکردی عالی در پی آنچه می آید.
جا دارد از همت بچه های خوب امور سهام، مالی و 
روابط عمومی علی الخصوص مهندس کمالی)مدیر 
و  سهام  صاحبان  پاسخگوی  عمومی( که  روابط 
این  تهیه  در  را  ما  و  می باشند  جراید  خبرنگاران 

گزارش یاری رساندند کمال تشکر را داشته باشیم.
 

پیام هیأت مدیره 
یک  عملکرد  است که گزارش  ما  افتخار  موجب 
سال گذشته خود را به شما سهامداران محترم تقدیم 

داریم.
برای  نامساعد  و  پرحادثه  سالی  سالی که گذشت 
فعالیت اقتصادی بود در این سال جهش برق اسا در 
قیمت ارز و طال، افزایش شدید بهای مسکن و مواد 
غذایی و افزایش بهای سایر کاالها را به دنبال داشت 
اولیه و تجهیزات و  به مواد  و تحریم ها دسترسی 
قطعات یدکی را برای بسیاری از صنایع دشوار نمود.
درآمدهای نفتی دولت کاهش و هزینه های ریالی آن 
افزایش یافت و تقاضای بخش دولتی برای سیمان 

را کاهش داد. کاهش تقاضا با افزایش عرضه رقبا 
هم همراه شد و سیمان فارس نو رقبای منطقه ای 
جدیدی هم پیدا کرد. لیکن علیرغم تمامی مشکالت 
کوچک و برگ موجود، فارس نو سال 1391 را هم با 
کارنامه ای رضایتبخش پشت سر گذاشت و همچنان 
آماده است با دریافت رهنمودهای سودمند کماکان 

در خدمت شما سهامداران عزیز و گرامی باشد.
هیأت مدیره و کارکنان سپاس خود را از سهامداران 
محترم که همواره در کنار و حامی شرکت بوده اند 
روشن ساختن وضعیت عمومی  منظور  به  و  ابراز 
اطالع  به  ادامه  در  را  توجه  قابل  موارد  شرکت 

می رساند.
امید است مجموعه اطالعات فراهم شده نیازهای 
اطالعاتی سهامداران را برآورده و درک روشنی از 

وضعیت شرکت سیمان فارس نو ارایه دهد.

صنعت سیمان 
سیمان یکی از پرکاربردترین کاالهای صنعتی جهان 
و از اساسی ترین مصالح الزم برای رشد و توسعه 
اقتصادی است. در اقتصاد کشورهای رو به رشد این 
صنعت جایگاه مهمی دارد. از جمله در کشور ما این 
صنعت بعد از نفت و پتروشیمی از زمره مهمترین 
صنایع بوده و به تنهایی 2% از تولید ناخالص داخلی 
را دارد. در سالیان اخیر این صنعت رشدی جهشی 
داشته و حجم باالیی از سرمایه گذاری را به خود 
جذب نموده است در نتیجه این سرمایه گذاری ها 
مرتبا به حجم تولید افزوده شده و اکنون ایران یکی از 
بزرگترین تولید کنندگان سیمان جهان است و سیمان 

ایران در کشورهای همسایه هم به فروش می رسد.

تاریخچه شرکت 
شرکت سیمان فارس نو )سهامی عام( در تاریخ 11 
آذر 1369 تحت شماره 81232 به صورت سهامی 

خاص در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی 
انتقال  با  سال 1378  در  و  رسیده  ثبت  به  تهران 
مرکز اصلی شرکت به شهرستان شیراز، شماره ثبت 
آن به 10346 تغییر یافته است. همچنین نوع شرکت 
براساس مصوبه مورخ 8 تیر 1382 مجمع عمومی 
به  خاص  سهامی  از  سهام،  صاحبان  العاده  فوق 
سهامی عام تغییر یافته است. شرکت در تاریخ 23 
شهریور 1388 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته 
شد. مرکز اصلی شرکت در شهر شیراز واقع و در حال 
حاضر شرکت جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت 
واحد  و  خوزستان،  و  فارس  سیمان  عام  سهامی 
تأمین  سرمایه گذاری  شرکت  نهایی گروه  تجاری 

اجتماعی )شستا( است.

سرمایه
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 300 میلیون ریال 
)300/000 سهم 1/000 ریالی( بوده که تا پایان سال مالی 
منتهی به 29 اسفند 1384 در چند مرحله افزایش 
یافته و نهایتاً در اسفند ماه سال 1380 به 350/000 
میلیون ریال )متشکل از 350 میلیون سهم 1000 ریالی( 

بالغ شده است.

استراتژی های شرکت
کاهش مصرف انرژی در فرآیندهای تولیدی

افزایش رضایت مشتریان شرکت
کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری شرکت 

رشد خالقیت کارکنان و دریافت و عملیاتی کردن 
ایده های نو

بهسازی فرآیند تولید به منظور کاهش توقفات آن و 
حفظ کیفیت سیمان تولیدی

کاهش آلودگی )غبار(

می شناسد بخوبی  را  نیکنام  عبدالمجید  مهندس  کانی  صنعت 
می دهد شـــهادت  نو  فارس  سیمان  عملـکرد  و 

مهدی خلج
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امام  مهر  صندوق  اشتغالزایی  تسهیالت  پرداخت 
رضا)ع( در سال جاری آغاز شد.مهدی حسین نژاد، 
روز گذشته  رضا)ع(  امام  مهر  صندوق  مدیرعامل 
در یک نشست خبری با اعالم این خبر گفت: برای 
اعتبار،  تومان  میلیارد   900 مجموع  در   1391 سال 
برای پرداخت تسهیالت اشتغال زایی در سه بخش 
مشاغل خانگی، خود اشتغالی و طرح های کارآفرینی 

اختصاص یافته است.
وی اضافه کرد: با توجه به نرخ تورم میزان وام های 

سال جاری صندوق افزایش یافته است.
     وی توضیح داد: بر این اساس وام مشاغل خانگی 
از 3 به 5 میلیون تومان، خوداشتغالی از 10 میلیون 
تومان سال گذشته به 20 میلیون تومان برای شهرهای 
بزرگ و 15 میلیون تومان برای شهرهای کوچک و 
برای طرح های کارآفرینی تا سقف 100 میلیون تومان 

افزایش یافته است.
به گفته وی در بخش مشاغل خانگی تسهیالت در دو 
بخش مشاغل خانگی مستقل به مبلغ 5میلیون تومان و 

پشتیبان تا سقف 50 میلیون تومان پرداخت می شود.
مدیرعامل صندوق مهر امام رضا)ع( تصریح کرد: وام 
پرداختی به صورت قرض الحسنه، بدون سپرده گذاری 
و دراقساط 24 تا 60 ماهه به متقاضیان پرداخت خواهد 

شد.
چه کسانی می توانند وام بگیرند

متقاضیان  شرایط  درباره  و  ادامه  در  حسین نژاد 
وام  متقاضیان  داشت:  اظهار  اشتغالزایی  تسهیالت 
اشتغال باید دارای دو شرط اصلی باشند که یکی بیکار 
بودن آن ها است که این موضوع از طریق بیمه ها و 

تحقیقات محلی استعالم می شود.
وی ادامه داد: شرط دوم داشتن مهارت شغلی است 
که از طریق داشتن مدارک فنی و حرفه ای، دانشگاه 
علمی و کاربردی، کارآفرینی و سابقه استاد شاگردی 

شناسایی می شود.
به گفته وی پرونده زنان سرپرست خانوار بدون نوبت 

بررسی خواهد شد.
وی همچنین تأکید کرد: کسانی که وام اشتغال دریافت 
می کنند، حتماً بایستی طرح مورد نظر را اجرا کنند چرا 
که تسهیالت به صورت مرحله ای پرداخت می شود.   

چگونگی ثبت نام متقاضیان
به  بااشاره  رضا)ع(  امام  مهر  صندوق  مدیرعامل 
این که از ابتدای سال تاکنون حدود 900 متقاضی 
برای دریافت تسهیالت ثبت نام کرده اند، اعالم 
کرد: متقاضیانی که دارای شرایط هستند در ابتدا 
بایستی به صندوق مهر امام رضا)ع( محل زندگی 
خود مراجعه کنند تا با یک بررسی اولیه واجدین 

شرایط شناسایی شدند.
وی افزود: به کسانی که در مرحله اول دارای شرایط 
باشند یک شناسه کاربری و رمز عبور داده می شود 
تا از طریق آن بتوانند در سایت صندوق ثبت نام 

نهایی شوند.
به گفته وی پرونده متقاضیان حداکثر ظرف مدت 
45 روز بررسی و نتیجه به آن ها اعالم می شود. 
اشتغال  تسهیالت  ضمانت  درباره  نژاد  حسین 
تسهیالت  تومان  میلیون   10 هر  برای  تصریح کرد: 
یک ضامن معتبر و در روستاها برای هر 5 میلیون 

تومان یک ضامن پذیرفته می شود. 

ایجاد صندوق اشتغال در ۱۰۰۰ روستا
از  یکی  رضا)ع(  امام  مهر  صندوق  مدیرعامل 
ایجاد  را  صندوق  این  جاری  سال  برنامه های 
محروم  نقاط  روستاهای  در  اشتغال  صندوق های 
کشور اعالم کرد و گفت: در سال جاری به صورت 
ایجاد  اشتغال  صندوق  روستا  هزار  در  پایلوت 
از این طریق تسهیالت اشتغالزایی در  تا  می شود 

اختیار روستاییان قرار گیرد.
طریق  از  نظر  مورد  روستاهای  داد:  ادامه  وی 
اردیبهشت ماه جاری  تا 20  انتخاب و  استانداران 
میزان  درباره  وی  می شوند.  معرفی  صندوق  به 
هر  برای  روستاها گفت:  به  پرداختی  تسهیالت 
200میلیارد  مجموع  در  و  تومان  میلیون   200 روستا 

تومان اعتبار نظر گرفته شده است.
تسهیالت  این  نیز  روستاها  در  تصریح کرد:  وی 
و  اشتغالی  خود  خانگی،  مشاغل  قالب  سه  در 

تعاونی ها تا 10 نفر کار کن پرداخت می شود.
به گفته وی به هر تعاونی تا سقف 100 میلیون تومان 

تسهیالت تعلق می گیرد.

۵۲ هزار کارگر کارت خرید اعتباری می گیرند
حسین نژاد همچنین از اعطای 52 هزار کارت خرید 
سال  در  به کارگران  تومانی  میلیون   1/5 اعتباری 
جاری خبر داد و اضافه کرد: در 9 استان محروم 
پرداخت این کارت ها انجام می شود که امیدواریم 
به  آن  اعطای  جاری  سال  نخست  ماه  شش  تا 
بیمه  داد: کارگرانی که  توضیح  وی  برسد.  اتمام 
اداره کار  پوشش  وتحت  هستند  اجتماعی  تأمین 
اعتباری  دریافت کارت خرید  دارند مشمول  قرار 
می شوند. به گفته وی تسهیالت این کارت ها به 
صورت قرض الحسنه و در اقساط 24ماهه پرداخت 

خواهد شد.  

ایجاد 67۰هزار فرصت شغلی
مدیرعامل صندوق مهر امام رضا)ع( در خصوص 
عملکرد این صندوق از بدو تأسیس تاکنون اظهار 
داشت: در سال 90 با پرداخت هزار میلیارد تومان 
تسهیالت، 169 هزار و 920 شغل و در سال 91 با 
پرداخت 700 میلیارد تومان، 116 هزار شغل ایجاد 

شد.
تاکنون  ابتدا  از  مجموع  در  داد:  ادامه  وی 
به  وام  تومان  میلیارد   600 و  هزار   3 این صندوق 
متقاضیان پرداخت کرده که این تسهیالت 670هزار 

فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است.
وی با اشاره به این که از کل شغل های ایجادی هم 
اکنون 80 درصد طرح ها فعال هستند، گفت: این 
مشاغل با آدرس و تلفن در پرونده ها موجود است.

درصد   20 از  تصریح کرد:  همچنین  نژاد  حسین 
داده،  انصراف  درصد   5 نیستند  فعال  طرحی که 
بازپس گرفته شده و 10  به دلیل تخلف  5 درصد 
شکست  بازار  نوسانات  دلیل  به  طرح ها  درصد 

خورده است.
پایان  در  رضا)ع(  امام  مهر  صندوق  مدیرعامل 
دنیا  96 کشور  در  اکنون  هم  این که  اعالم  با 
خاطرنشان  است،  فعال  اجتماعی  صندوق های 
کرد: صندوق مهر امام رضا)ع( نیز سعی دارد با 
استفاده از مشارکت مردم خود را به یک صندوق 

اجتماعی تبدیل کند.

مدیرعامـل صندوق مهــر امام رضــا)ع( خرب داد 

 چگونگی پرداخت وام اشتغال اعالم شد
9۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای وام اشتغال در نظر گرفته شده است
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شرکت  العاده  فوق  طور  به  عادی  مجمع 
مهندس  جناب  ریاست  به  پردیس  پتروشیمی 
مرتضی عزیزی در حضور بیش از 9۲ درصد سهام 
دار برگزار و مجمع فوق العاده با تصویب افزایش 

سرمایه به کار خود پایان داد.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده
انتشار  و  سرمایه  افزایش  درخصوص  تصمیم گیری 

اوراق مشارکت قابل تبدیل
 2/000/000 مبلغ  تبدیل:  قابل  مشارکت  اوراق  انتشار 

میلیون ریال
افزایش سرمایه از محل سود انباشته: از مبلغ 1/000/000 
میلیون ریال به مبلغ 3/000/000 میلیون ریال )معادل 200 

درصد(
وتبدیل  تقدم  حق  سلب  طریق  از  سرمایه  افزایش 
مطالبات ناشی از اوراق مشارکت: تا مبلغ 3/000/000 

میلیون ریال به مبلغ 5/000/000 میلیون ریال
به مبلغ 1/856  از محل صرف سهام  صرف سهام: 
)یک هزار هشت صد و پنجاه و شش( میلیارد ریال 
حاصل از واگذاری تعداد 144 )یک صد و چهل و 
چهار( میلیون سهم جدید، تعداد 1/856 )یک هزار و 
هشتصد و پنجاه و شش( میلیون سهم به عنوان سهام 
جایزه به سهامداران شرکت در زمان تصویب افزایش 

سرمایه توسط هیأت مدیره تعلق خواهد گرفت. 

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

اول و دوم، از ابتدای سال 1389 آغاز گردیده است.
با  هماهنگی  جهت  در  و   1389 سال  ابتدای  در 
سیاست های اجرای اصل 44، کلیه سهام شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی در این شرکت، از طریق ساز و کار 
فرابورس واگذار شد و شرکت پتروشیمی پردیس عماًل 

و 100% خصوصی گردید. سهام داران شرکت به شرح 
ذیل می باشند:

شرکت گسترش صنعت نفت و گاز پارسیان
شرکت بازرگانی پتروشیمی

سهام ترجیحی کارکنان
سهامداران حقیقی

موقعیت جغرافیایی
مجتمع پتروشیمی پردیس در منطقه ویژه اقتصادی/ 
فاصله 270 کیلومتری  به  و  عسلویه  شهر  در  انرژی، 
جنوب شرقی بندربوشهر واقع گردیده است. مساحت 
کل مجتمع شامل فاز اول، دوم و سوم جمعا حدود 

64/5 هکتار می باشد مشتمل بر:
مساحت فاز اول: 34 هکتار 
مساحت فاز دوم : 17 هکتار

مساحت فاز سوم : 13/5 هکتار

خوراک مجتمع
 670 میزان  به  طبیعی  مجتمع، گاز  فاز  هر  خوراک 
میلیون نرمال متر مکعب در سال است که از محل 
فازهای گازی پارس جنوبی و یا مجتمع پتروشیمی 

پارس تأمین می شود.

حجم تولید محصوالت
در حال حاضر ظرفیت اسمی فاز اول و دوم مجتمع 
)کود  اوره  تن   2/150/000 حدود  مجموعا  ساالنه 
تن   1/360/000 و  صادرات  قابل  عمدتا  شیمیایی( 
آمونیاک می باشد که از این میزان آمونیاک، حدود 
و  بوده  اوره  تولید  نیاز خطوط  بر  مازاد  تن   150/000

جهت فروش و صادرات عرضه می گردد. 

انبارها و بارگریی محصول
تاسیسات انبارها ی ذخیره سازی محصول، بسته بندی 
و کیسه پرکنی و اسکله صادرات مجتمع عبارتند از: 
سه مخزن ذخیره سازی محصول آمونیاک، هریک به 

ظرفیت 20/000 تن
به  یک  هر  اوره،  محصول  سازی  ذخیره  انبار  سه 

ظرفیت 50/000 تن
به  یک  هر  اوره،  محصول  پرکنی  خط کیسه  چهار 
ظرفیت 50 تن در ساعت جمعا شامل 4000 کیسه 50 

کیلویی در ساعت
گالری نقاله متحرک به طول 1/6 کیلومتر جهت انتقال 
محصول اوره عمدتا بصورت فله از انبار به اسکله )با 

ظرفیت محدود حمل بسته بندی و کیسه(
جایگاه بارگیری زمینی محصول اوره با کامیون

اسکله اختصاصی صادرات محصول اوره با ظرفیت 
در  تن  یا 100  و  فله(  )بصورت  در ساعت  تن   1200
ساعت )بصورت بسته بندی و کیسه های 50 کیلویی( 

با بازوی متحرک تلسکوپی جهت بارگیری کشتی.  

دستاوردها
کسب جایگاه ویژه در تولید جهانی آمونیاک و اوره

اشتغال زایی و کارآفرینی در مراحل ساخت، نصب، راه 
اندازی و بهره برداری

کمک به رونق بخش کشاورزی در کشور
 )GDP( افزایش تولید ناخالص داخلی

افزایش صادرات غیرنفتی کشور
استفاده از پیشرفته ترین دستاوردهای تکنولوژی در 

ساخت و طراحی دستگاه ها و ماشین آالت.

طرح های توسعه مجتمع
شرکت پتروشیمی پردیس در راستای حفظ و ارتقای 
کیفیت و کمیت محصوالت تولیدی خود، طرح توسعه 
مجتمع به سه فاز را در دست اقدام دارد که پیش بینی 
می شود این طرح نیز تا پایان سال 1394 به مرحله 

تولید برسد.

سرویس های جانبی
مصارف آب، برق، سرویس های جانبی و پشتیبانی 
مجاور  متمرکز  سرویس های  مجتمع  از  کارخانه، 

»پتروشیمی مبین« تأمین می شود.

شرکت پتروشیمی پردیس 
افزایش سرمایه را مصوب مجمع کرد
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تاالر  در  خود  ساالنه  مجمع  به  دارو  البرز 
مدیریت به ریاست جناب دکتر رضوانی فر و 
دو ناظر جنابان شیرازی و احمدزاده با دبیری 
در  شرکت  مالی  ارشد  مدیر  جناب کهزادی 
مجمع  و  برگزار  سهامدار  درصد   7۰ حضور 
نشینان با تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود 

بکار خود پایان داد.
شرکت البرز دارو با نیم قرن سابقه در صنعت 
داروئی  تحقیقات  و  نوآوری  در  همواره  دارو 
پیشگام بوده و حضور دکتر مهدی پیر صالحی 
موید این مدعاست. البرز دارو با لطف خود 
و تسکین درد، دردمندان قدری هم به قلم و 
اشاعه فرهنگ عملکردش افزون از حال باشد 
رسالت خود از باب وظیفه داشته که چون عطار 

از دیدن یک دیده به مقام سیمرغ نشست.

پیام هیأت مدیره 
به  استراتژیک  وابستگی  ایران که  داروی  صنعت 
مواد اولیه، دانش و تکنولوژی خارجی دارد. متاثر 
اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی  از شرایط 
مشکالت و موقعیت ویژه ای دارد. چرخه تبدیل 
وجه نقد بسیار طوالنی و مشکل نقدینگی اساسی 
است. افزایش نرخ محصوالت متناسب با افزایش 
ارزش  عوامل،  همین  از  متاثر  و  نیست  هزینه ها 
افزوده اقتصادی آن منفی است. همچنین عملکرد 
این صنعت تأثیر پذیری زیادی نسبت به تحریمهای 

بین المللی دارد.
صنعت دارو )کلیه شرکتهای تولیدی و وارداتی( 
با مبلغ 48/000 میلیارد ریال فروش در سال مورد 
گزارش نسبت به سال قبل، 5/6 درصد رشد داشته 
است. همچنین مجموع فروش شرکتهای تولیدی 
بوده  ریال  میلیارد   30/000 معادل  مذکور  سال  در 
است که نسبت به سال قبل 15 درصد رشد داشته 

است.
این شرکت با فروش 1028 میلیارد ریالی محصوالت 
تولیدی رتبه هشتم در بین شرکتهای تولید را در سال 

مورد اشاره کسب کرده است.
با توجه به اینکه شرکت در موقعیت رشد و توسعه 
است. استراتژی خود را برمبنای توسعه محصول 
و متنوع سازی، توسعه و رسوخ در بازار، گسترش 
شراکتها، چابک سازی عملیات، بهبود و بهره وری، 
رشد سودآوری و برند سازی تدوین نموده است. 
شرکت طی سال مالی مورد گزارش با کسب مبلغ 
239/054 میلیون ریال سود 100 درصد بودجه تعیین 
شده را پوشش داده است. همچون سالهای قبل 
استفاده از مدلهای تعالی سازمانی در شرکت به 
صورت کاماًل فعال ادامه داشته و در سالهای آینده 

نیز به صورت مستمر پیگیری خواهد شد.
بین شرکتهای  ارتقاء جایگاه شرکت در  با هدف 
داروئی و با توجه به امکانات موجود و استراتژی 
برای سال  و سود خالص شرکت  فروش  شرکت، 
آتی به ترتیب مبالغ 1/080/175 و 270/262 میلیون 
ریال پیش بینی شده است و هم چنین طرح توسعه 
به صورت  شرکت  جامدات  تولید  تجهیز خط  و 
دقیق و مفصل بررسی و عملیات اجرایی آن شروع 

خواهد شد.
همچنین مخاطراتی از قبیل نوسانات نرخ ارز، نرخ 
بهره، تحریم های بین المللی، مخاطرات تجاری و 

نقدینگی، عملکرد شرکت را متاثر خواهد نمود. 
استعانت  با  دارد که  افتخار  شرکت  مدیره  هیأت 
از خداوند متعال و با اتکا به اعتماد سهامداران 
و کارکنان  مدیران  خالصانه ی  همراهی  محترم، 
با  را  دیگر  سالی  است  توانسته  شرکت،  شریف 
موفقیت نسبی به پایان برساند و اهداف پیش بینی 
شده را محقق نماید. امید است الیق اعتماد مجدد 

سهامداران محترم باشیم.

تاریخچه شرکت
تاریخ  در  عام(  )سهامی  دارو  الـبرز  شرکت 
خاص  سهامی  شرکت  صورت  به   1355/5/11
 11 مورخ   25828 شماره  طی  و  شده  تأسیس 
/1355/5 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی 

تهران به ثبت رسیده است.
سهامی  شرکت  1375/9/25به  تاریخ  در  شرکت 
بورس  در   1375/11/24 تاریخ  در  و  تبدیل  عام 
اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال 
جز  عام(،  )سهامی  دارو  البرز  شرکت  حاضر، 
سبحان  داروئی  فرعی گروه  تجاری  واحدهای 
می باشد و واحد تجاری اصلی نهائی گروه، ستاد 
مرکز  است.  )ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرائی 
واقع  قزوین  در  آن  نیز کارخانه  و  شرکت  اصلی 

است.

برنامه های آینده شرکت
بازار فروش محصوالت شرکت بازار داخلی است 
از  و محصوالت شرکت طبق ضوابط موضوعه، 
طریق شرکتهای پخش کننده، توزیع می شود. در 
ایجاد  تغییری  خصوص  این  در  نیز   1392 سال 

نخواهد شد.
در سال 1392 چهار قلم محصول جدید به بازار 
عرضه خواهد شد. فروش و سود ناخالص حاصل 
از عرضه این محصوالت به ترتیب مبالغ 55/649 

و 20/178 میلیون ریال خواهد بود.
طی سال 1392 برنامه اجرای توسعه و تجهیز خط 

تولید جامدات ادامه خواهد داشت.
در سال 1392، وجوه حاصل از فروش و درآمد 
خدمات، تسهیالت مالی کوتاه مدت، سود انباشته 
فروشندگان،  از  اعتبار  اخذ  و  سرمایه  افزایش  و 

منابع تأمین مالی شرکت خواهد بود.

        اعضاء هیأت مدیره                                             نماینده                                                 سمت

دکرت مهدی پریصالحی                               شرکت ایران دارو                        مدیرعامل – عضو هیأت مدیره
دکرت عبدالمجید چراغعلی                                       شرکت سرمایه گذاری الربز                     رییس هیأت مدیره- غریموظف

آقای عیسی حسنی پناه                                           شرکت سرمایه گذاری سایپا        نایب رییس هیأت مدیره –غریموظف
آقای دکرت پویا فرهت                             شرکت سبحان دارو                        عضو هیأت مدیره- غریموظف

آقای عقیل نژاد فیض ابادی                                    شرکت گروه داروئی سبحان        نایب رییس هیأت مدیره- غریموظف

البرز دارو به 
نشست مجمع 

خسرو امری حسینی
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شعب  مدیر  معارفه  و  تودیع  مراسم  برگزاری  با 
سابق و جدید استان آذربایجان شرقی، محمدرضا 
آذربایجان  استان  شعب  مدیر  عنوان  به  آهن تن 
شرقی مؤسسه مایل و اعتباری کوثر به طور رسمی 

کار خود را اغاز کرد.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه مایل و اعتباری 
کوثر، جلسه معارفه مدیر شعب استان آذربایجان 
با حضور دکرت عیسی رضایی مدیرعامل،  شرقی 
شهرابی  رضا  مهندس  پروژه،  مدیر  حسنی کرمی 
معاون بازاریابی و امور مشرتیان، دکرت کمانگری 
مدیر سرمایه های انسانی، چمنی فرماندار تربیز، 
سردار پور جمشیدیان فرمانده لشکر 31 عاشورا و 

جمعی از مدیران ارشد بانکی برگزار شد.
و  شعب  روسای  حضور  با  مراسم که  این  در 
دکرت  شد،  برگزار  صدرا  مجتمع  در  خربنگاران 
اعتباری کوثر  و  مایل  مؤسسه  مدیرعامل  رضایی 
گفت: هدف گذاری مؤسسه مایل و اعتباری کوثر 
برای سال 94 قرار گرفنت در لیست پنج بانک برتر 

خصوصی کشور است.
وی افزود از ابتدا فعالیت مؤسسه با نگاه به بانک 
بودن آن حرکت نموده ایم و مؤسسه را محلی برای 
گذر می دانیم. با همنی هدف بوده که گروه های 
کاری برای تشریک مساعی تشکیل داده و برای 
و  افزوده  ارزش  به  انسانی  نریوی  تبدیل کردن 

رعایت عقود اسالمی تالش می کنیم.
مدیرعامل مؤسسه مایل و اعتباری کوثر با تأکید بر 
این که مسری نهایی ما تبدیل شدن به بانک است، 
گفت: از مرداد ماه سال 1390 آغاز به کار کردیم 
و پیش بینی می کنیم تا پایان امسال به 10 هزار 

میلیارد تومان منابع برسیم.
دکرت رضایی اظهار داشت: عملکرد مؤسسه کوثر 
در سال 91 حاکی از حماسه سازی آن در نظام 
دنبال خلق  به  نیز  و در سال جدید  بوده  بانکی 

حماسه جدید هستیم.
وی جایگاه مؤسسه کوثر را در نظام بانکی کشور 
بسیار مناسب ارزیابی کرد و افزود: با تدابریی که 
اندیشیده ایم مؤسسه جای خود را در نظام بانکی 

کشور باز کرده است.
مایل  امکانات  این  با  آغاز کار  در  افزود:  وی 

در  شعبه   20 بر  بالغ  نداشتیم  اختیار  در  مناسبی 
سه استان آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل دایر 

نمودیم.
مدیرعامل مؤسسه مایل و اعتباری کوثر با اشاره به 
ترکیب نریوی انسانی بی نظری- جوان، شاداب و 
متخصص- تأکید کرد، نریوی انسانی این مؤسسه 
افراد تحصیل کرده متولد سال 63 و باالتر از آن 
هستند و روسای شعب نیز از نریوهای بازنشسته و 

با تجربه بانکی انتخاب شده اند.
سال  در  مؤسسه  مشی  خط  درباره  رضایی  دکرت 
افزود:  اقتصادی  حماسه  و  سیاسی  حماسه 
اولویت  با  مؤسسه   92 سال  گذاری  سیاست 
جامعه هدف  نیازهای  سازی حداکثری  برآورده 
تدوین شده است. به نحوی که کوثر به جایگاه و 
سطحی از نظام پویل و بانکی برسیم که در کشور 

زبانزد خاص و عام گردد.
وی یادآور شد مؤسسه مایل و اعتباری کوثر نخستنی 
مؤسسه ای است که براساس سیاست های جدید 
بانک مرکزی اقدام به پذیره نویسی نموده و به 

زودی مجوز فعالیت می گرید.
دکرت رضایی از فعالیت بیش از 2500 نفر در مؤسسه 
مؤسسه  و گفت:  داد  خرب  اعتباری کوثر  و  مایل 
مایل و اعتباری کوثر تکیه بر ارزش ها دارد و نیت 
اصلی ما بر این که یک بنگاه اقتصادی هستیم، 

خدمت به جامعه است.
مدیرعامل مؤسسه مایل و اعتباری کوثر با بیان این 
مطلب که در دوره راه اندازی تمامی فعالیت ها 
جهت گریی توسعه ای دارند افزود: در دوران راه 
اندازی به دنبال عملکرد هوشمندانه و مبتکرانه 
کارکنان نیستیم بلکه نریوهای انسانی خالق در 
اجرای  در  می توانند  سازمانی  مختلف  سطوح 
تاکتیک های جذب منابع و مشرتی نقش مؤثری 

ایفا نمایند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: 
شرایط  ایم.  بوده  موفق  اسرتاتژی ها  اجرای  در 
و کیفی  و گسرتش کمی  مکانی  و  زمانی  فعلی 
موفق  اجرای  از  حاکی  شده  انجام  اقدامات 

اسرتاتژی سازمانی است.
دکرت رضایی در مورد جانمایی و مکان یابی بسیار 

نام  برکت  به  مؤسسه کوثر، گفت:  شعب  عایل 
مبارک کوثر و خط مشی تبینی شده چیدمان شعب 
مؤسسه  این  به  مردم  و  می باشد  عایل  و  شیک 

اعتماد کامل دارند.
شده  ترسیم  مسری  در  تقریبًا  کرد:  تصریح  وی 
با کندی های  این مسری  البته در  برداشته ایم  گام 
از  ناشی  ایم که  بوده  مواجه  نیز  ناخواسته ای 
قواننی و مقررات نظام بانکی کشور مواجه بوده ایم 
که ناشی از قواننی و مقررات نظام بانکی کشور 
بررسی های  با  نیز  موارد  برخی  در  می باشد. 
اجرا  در  موانع  و  چالش ها  شناسایی  و  میدانی 

تغیریاتی داشته ایم.
انجام  در  بودن  محور  دانش  و  مهارت  وی 
و گفت:  داد  قرار  توجه  مورد  را  مسائل  همه 
مختلف  قابلیت های  افزایش  و  دانش  کسب 
از  استفاده  و  انجام کار  مایل، چگونگی  تحلیل 
بازار سه  افزایش سهم مؤسسه در  فرصت ها در 
گام اصلی موفقیت مدیران و مسئوالن حوزه ها 

و شعب است.
در  صحیح  مدیریت  اهمیت  بر  تأکید  با  وی 
جهت کسب سود و کاهش هزینه، اتخاذ تصمیم 
اصلی  ویژگی های  از  را  صحیح  و  لحظه ای 
بیان داشت: همه  و  یک مدیر موفق عنوان کرد 
مدیران و مسئوالن باید سودآوری را محور امور 
زیر  افراد  تا  باید تالش کنند  قرار دهند. مدیران 
و  خدمت  و  نشوند  بی تفاوتی  دچار  مجموعه 
تعهد سازمان در اولویت کارکنان قرار گرید. زیرا 
بی تفاوتی کاهش بازده و نارضایتی مشرتیان را 

به دنبال خواهد داشت.
ارزیابی  »کارت  ما  اولیه  مبنای  داد:  ادامه  وی 
متوازن« است که در این ارزیابی 4 فرایند اصلی 
خواهیم داشت که نریوی انسانی چهارمنی فرایند 
آن است و شالوده حرکت آن در آموزش خالصه 
می شود یعنی نریوهای متخصص، متعهد، ماهر و 

دلسوز داشنت.
وی از مهمرتین اهداف مدیران ارشد و میانی را 
خدمت به مردم و گره گشایی از مشکالت آن ها 
عنوان کرد و گفت در این خصوص ارایه خدمت 
ارایه  شیوه  تغیری  مشرتی،  نیاز  مورد  و  نظر  مورد 
خدمات و نزدیک شدن به هدف مشرتی مدنظر 
و قابل توجه است. همچننی در این راستا نحوه 
رفتار کارکنان با مشرتیان بسیار تأثری گذار خواهد 
الزم  آموزش های  و  مستمر  نظارت  با  بود که 
همکاران  تکنیکی  و  فکری  رشد  راستای  در 

می توانیم به اهداف تعینی شده دست یابیم.
رقابت،  در عصر  امروز  نشان ساخت  وی خاطر 
بانک ها و مؤسسات مایل واعتباری باید بتوانند 
وخدمات  فعالیت ها  تصمیم گریی،  در  سرعت 
خود را ارتقا دهند. مشرتی در بانک یا مؤسسه 
باید صداقت، امانت داری و راستگویی را تجربه 

مسیـــر 
نهایی 

کوثـــر
 تبدیل شدن 

به بانک 
است
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اطمینان حاصل  خود  مخاطبان  سایر  به  و  کرده 
کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: 
در بخش سرمایه گذاری و توجه به بخش اشتغال 
زایی، سعی کرده ایم با دیدی متفاوت تر از سایر 
بانک ها و مؤسسات مایل و اعتباری باشیم. لذا 
حمایت مایل در پروژه های کالن و ملی که نفع 
عمومی و آبادانی کشور را به همراه داشته باشد را 
انتخاب نموده ایم وسعی داریم سرمایه های خود 

را در این بخش ها هدایت کنیم.
مردم  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  رضایی  دکرت 
هستند که  بخشی  در  سرمایه گذاری ها  دنبال  به 
براین  باشد.  داشته  دنبال  به  را  ریسک  حداقل 
باالترین  داریم  سعی  و  ایم  نموده  سعی  اساس 
بانک ها  سایر  به  نسبت  مشرتی  به  را  سود 

پرداخت می نماییم.
مدیرعامل مؤسسه مایل و اعتباری کوثر در مورد 
سیاست گذاری صندوق ادغامی گفت: سیاست 
حتی  و  بود  اغواگرانه  مذکور  صندوق  گذاری 
عملکرد  مورد  در  را  استانی  مسئوالن  از  برخی 

خود دچار گمراهی و به ابهام کشانده بود.
وی با اعالم این مطلب که میلیاردها تومان کسری 
برای فعالیت جوانان خریبرآورد شده بود افزود: 
هزینه سود و تسهیالت پرداختی با هم مطابقت 
داده  مسئوالن  به  اشتباه  اطالعات  و  نداشتند 
بانک  تأکید  به  اشاره  با  رضایی  دکرت  می شد. 
فعالیت های  بر کنرتل  ابتدای سال 91  از  مرکزی 
این صندوق و انحالل آن تصریح کرد : با کمک 
مقامات استانی علی الخصوص دادستان محرتم 
استان و سربازان گمنان امام زمان)عج( توانستیم 

دغدغه ای سنگنی را رفع نماییم.
پول  کوثر  اعتباری  و  مایل  مؤسسه  مدیرعامل 
زمان  در  صندوق  به  نقدینگی  تزریق  و  رسانی 
ادغام را اصلی ترین بحث مدیریت بحران اعالم 
شامل  بانک ها  از  برخی  داشت  اظهار  و  کرد 
صادرات، مهر و انصار در این زمینه به یاری ما 
آمده اند و ما توانستیم اعتماد مردم را جلب کنیم.

وی در پایان گفت مؤسسه مایل و اعتباری کوثر، 
است که  نگر  آینده  و  اعتماد  قابل  مجموعه ای 
همچون رودخانه به راه افتاده است و مسری خود 

را به سوی آبادانی طی می نماید.
معاون بازاریابی و امور مشرتیان: رشد  100 درصدی 
در  اعتباری کوثر  و  مایل  مؤسسه  منابع  جذب 

معاون  فراهانی،  شهرابی  رضا  مهندس   91 سال 
بازاریابی و امور مشرتیان گفت رشد 100 درصدی 
جذب منابع در سال 91 نسبت به مدت مشابه از 
دستاوردهای تفکر رابطه برد- برد با مشرتیان و 

سهامداران است.
وی افزود: در سال نخست فعالیت گسرتش کمی 
را  شعب  تعداد  توانستیم  بود که  مدنظر  مؤسسه 
افزایش دهیم و در سال جاری رشد کیفی مؤسسه 
ارتقا  راستای  در  مداری  مشرتی  اولویت  با 
شاخص وفاداری مشرتیان را هدف گذاری نموده 

ایم.
 350 در  بانکی  خدمات  ارایه  به  اشاره  با  وی 
شعبه در سراسر کشور تصریح کرد: تقریبًا با اصول 
علمی روز در بحث بازاریابی ورود یافته ایم. به 
طوری که مباحث بازاریابی و ارتباط با مشرتیان 
هر  مردمی  و  فرهنگی  مشخصات  به  توجه  با 

منطقه برنامه ریزی و اجرایی می گردد.
با  دائم  ارتباط  اگر مؤسسه ای قصد  افزود:  وی 
مشرتی داشته باشد نباید  گفتمان ارتباطی فقط به 
جذب منابع ختم شود بلکه برنامه ریزی ف توسعه 
شعب، افزایش تعداد مشرتیان و بسیاری از مسائل 

دیگر نیز حائز اهمیت است.
معاون بازاریابی و امور مشرتیان مؤسسه مایل و 
اعتباری کوثر با تأکید بر ترسیم رابطه برد- برد 
با مشرتیان گفت: ما به دنبال تعامل و مراوداتی 
هستیم که هر دو طرف در آن نفع داشته باشند، 
قابل  آن ضرر کند،  در  معامله ای که یک طرف 
بانکداری  تفکر  اساس  بر  و  نیست  پذیرش 

اسالمی مردود است.
وی با اشراه به شعار »آینده از آن ماست«، اظهار 
پارامرت کارکنان،  سه  براساس  شعار  این  داشت: 

مشرتیان و سهامداران به عنوان ذینفعان مؤسسه 
موفقیت های  به  توجه  با  و  شده ات  انتخاب 
تعداد  افزایش  توسعه شعب،  مانند  شده  حاصل 
نویسی  پذیره  منابع،  حداکثری  جذب  مشرتیان، 
شرکت  ثبت  و  عمومی  مجمع  برگزاری  و  سهام 
را  مذکور  شعار  اعتربای کوثر  و  مایل  مؤسسه 

عینیت بخشیده ایم.
اشاره  با  خود  از سخنان  دیگری  بخش  در  وی 
و  یابی  استعداد  و  انرژی کارکنان  از  استفاده  به 
جانشنی پروری و اهمیت نگاه متقابل کارکنان و 
مناطق  مدیران  داشته  اظهار  یکدیگر  به  مدیران 
نقش معلم و مربی را دارند که باید ضمن داشنت 
و کافی،  نیاز  مورد  روز  به  دانش  و  اطالعات 
آموزش مناسبی نیز به کارکنان زیر مجموعه خود 

ارایه دهند.
سازمان  در  پروری  جانشنی  به  توجه  وی گفت: 
ساالری  شایسته  خاطر کارکنان،  تعلق  و  تعهد  و 
کارکنان  و کارایی  دانش  به  گذاری  ارزش  و 
ویژگی های  از  داشت که  خواهد  دنبال  به  را 

سازمان های سالم است.
مهندس شهرابی در ادامه خواستار دوری جسنت 
از روش های سنتی و قدیمی و تشکیل تیم های 

دانش محور در تصمیم گریی ها شد.
معاون بازاریابی و امور مشرتیان مؤسسه مایل و 
عملکرد،  ارزیابی  و  امار  به  توجه  اعتباری کوثر 
تشکیل کار گروه تخصصی برای تحول و نوآوری، 
زیرمجموعه حنی  دانش کارکنان  سطح  باالبردن 
نحوه  به  خاص  و  ویژه  توجه  همچننی  و  کار 
برخورد با مشرتیان را از وظایف روسای حوزه ها 

عنوان کرد.
شهرابی با بیان اینکه رضایت مشرتی به دو عامل 
مشرتی  انتظار  متصدیان  و  خدمات  عملکرد 
بستگی دارد، افزود: هرگاه عملکرد کمرت از انتظار 
حال  عنی  در  می شود  نارضایتی  موجب  باشد 
عملکرد برابر با انتظار موجب رضایت و عملکرد 
بیش از انتظار باعث خشنودی خواهد بود. وی 
تأکید کرد: موفقیت یک بانک به برقراری روابط 

بلند مدت با مشرتیان بستگی دارد.
پرسنل صف  شاخص  ویژگی های  وی،  به گفته 
شناسی،  جامعه  شامل  مشرتیان  با  تعامل  در 
روانشناسی، فنون مذاکره، مهارت های ارتباطی، 

زبان بدن و فنون فروش است.  
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مجمع ساالنه شرکت سهامی عام سیمان دورود به 
ریاست جناب توکل این چهره آشنا در صنعت سیمان 
و مطبوعات و دو ناظر جنابان سرکار خانم مهندس 
سیار و مهندس اسماعیلی با دبیری جناب مهندس 
جعفر مطیعی مدیرعامل فرهیخته و مودب شرکت 

در حضور افزون بر 77 درصد سهامدار برگزار شد.
مجمع با تصویب صورتهای مالی و تقدیر و تشکر 
شفاف  حسابهای  و  مدیرعامل  عالی  عملکرد  از 
مدیریت مالی وتالشگران شرکت با تقسیم سود 1050 

ریال بکار خود پایان داد.

کلیاتی درباره شرکت  
تاریخچه

به   1379/04/01 تاریخ  در  دورود  سیمان  شرکت 
طی  و  تأسیس  خاص  سهامی  شرکت  صورت 
شماره ثبت 469 مورخه 1379/04/14 در اداره ثبت 
و  اسناد  ثبت  اداره  صنعتی  مالکیت  و  شرکت ها 
امالک شهرستان دورود به ثبت رسید. شرکت تا قبل 
از مورخه 1379/04/14 به صورت واحد تابعه شرکت 
سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بوده است و 
در حال حاضر جزء شرکتهای فرعی و وابسته شرکت 
سهامی عام سیمان فارس و خوزستان می باشد. در 
تاریخ 1379/09/02 شرکت سهامی عام سیمان فارس 
و خوزستان واحد سیمان دورود را به قیمت تمام 
شده براساس مبایعه نامه شماره 8066، کل دارایی ها 
و بدهی های واحد دورود را تا پایان 1379/08/30 

به شرکت سیمان دورود منتقل نمود.
مرکز اصلی شرکت در شهرستان دورود و شرکت در 

تهران دارای دفتر می باشد.
شرکت سهامی عام سیمان دورود براساس تصمیم 
در  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  عالی  شورای 
تاریخ 1381/11/14 در سازمان بورس و اوراق بهادار 

پذیرفته شد.
فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه 

تولید سیمان ت ۱ و ۲و ۵می باشد.
از کوره  برداری  بهره  به موجب مجوزهای صادره 
واحد یک شرکت با ظرفیت روزانه 400 تن در سال 
1337 آغاز شده است و در اجرای سیاست های 
افزایش ظرفیت، کوره واحد دو در سال  توسعه و 
1348 با ظرفیت روزانه 1000 تن و در سال 1359 
کوره واحد سه با ظرفیت 2500 تن در روز به ظرفیت 
اولیه افزوده شد. به موجب پروانه بهره برداری شماره 
11849 مورخه 1387/07/29 ظرفیت کوره واحد سه 
به 1800 تن در روز کاهش و ظرفیت تولید مجموع 

کوره ها به 3200 تن در روز تغییر یافت.

سرمایه و ترکیب سهامداران 
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 31/250 میلیون 
ریال )شامل تعداد 31/250/000 سهم به ارزش اسمی 
هر سهم 1/000 ریال( بوده که طی چند مرحله به مبلغ 
80/000 میلیون ریال)شامل 80/000/000 سهم به ارش 
اسمی هر سهم 1000 ریال ( در پایان سال مالی منتهی 

به 1391/12/30 افزایش یافته است.

مالی  سال  در  شرکت  برنامه های  اهم 
:۱39۰

 تالش هر چه بیشتر جهت دستیابی به بودجه پیش 
بینی شده برای سال مالی 1392 و حتی گذر از آن و 
اتخاذ و اجرای راهکارهایی که به پویایی و بالندگی 

شرکت بیانجامد.
 تالش در جهت گسترش و توسعه بازار صادرات و 
دستیابی به جایگاه مناسب در بازار صادرات که با 
توجه به کیفیت مطلوب محصوالت و پتانسیل بالقوه 

این امر دور از دسترس نمی باشد.

        اعضاء هیأت مدیره                                                     نماینده                                                              سمت
آقای علی حسنی فراچه                                                    شرکت سیمان خزر )سهامی عام(                                    رییس هیأت مدیره)غریموظف(
آقای جعفر مطیعی تواندشتی                                            شرکت سیمان فارس و خوزستان )سهامی عام(                 مدیرعامل  و عضو هیأت مدیره

آقای عباس دیرین                                                           شرکت سیمان بهبهان)سهامی عام(                                  نایب رییس هیأت مدیره)موظف(
آقای اکرب حمزه                                                              شرکت سیمان سپاهان)سهامی عام(                 عضو هیأت مدیره )غریموظف(
آقای منوچهر رئیسی                                                        شرکت صنایع سیمان غرب )سهامی عام(                 عضو هیأت مدیره )غریموظف(

آمد مجــمع  به  دورود  سیمان 

صدیقه سرخوش

از  بهینه  استفاده  جهت  در  آموزش کارکنان  سطح  ارتقا 
مهارت های علمی و تخصصی کارکنان 

 تالش در جهت کاهش بهای تمام شده محصوالت تولیدی با 
فعال سازی و پویایی بیشتر با برگزاری جلسات کمیته های بهینه 

سازی، انرژی و کاهش بهای تمام شده.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
۱- ریسک نوسانات نرخ بهره:

با توجه به وضعیت نقدینگی شرکت دورود مطلوب وجوه 
حاصل از فعالیتهای عملیاتی به شرکت ریسک نرخ بهره و 

ارز مؤثر بر فعالیتهای شرکت وجود ندارد.
۲- ریسک کیفیت محصوالت :

کیفیت و مرغوبیت سیمان تولیدی این شرکت و برند نام 
سیمان دورود، در داخل و خارج کشور از اعتبار مطلوبی 

برخوردار است.
3- ریسک کاهش قیمت محصوالت و ریسک تجاری:

در  از کارخانجات جدید  برداری  بهره  و  تأسیس  دلیل  به 
منطقه و استانهای همجوار واعمال تخفیفات در نرخهای 
فروش توسط آنها، ریسک کاهش قیمت محصوالت متوجه 
شرکت سیمان دورود نیز گردیده بدین لحاظ تمهیداتی به 
لحاظ امکان رقابت با دیگر شرکتهای تولید کننده در منطقه 

اتخاذ گردیده است.
تغییر  یا  و  المللی  بین  عوامل  به  مربوط  ریسک   -4

مقررات دولتی:
این ریسک به طور عام هر شرکت تولیدی را تهدید می کند، 
از آنجائیکه مواد اولیه شرکت و بخش اعظم قطعات و لوازم 
تأمین می گردد  تولید کنندگان داخلی  از  نیاز  یدکی مورد 

ریسک یادشده مخاطرات کمتری بر فعالیت شرکت دارد.
۵- ریسک نقدینگی:

با توجه به وضعیت مناسب جریان وجوه حاصل از فعالیتهای 
عملیاتی، ریسکی از این بابت متوجه شرکت نمی باشد. در 
این راستا شرکت همواره بر تعهدات خود در قبال سهامداران 

و اعتبار دهندگان پایبند بوده است. 

۴۴
اقتــصـاد و بیمه
اردیبهشت1392
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