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ارایه دهنده  ایران کیش 
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کارآفرین  بانک  عامل  مدیر 
بانـــکداری  ماندگــار  چهره 

ایران شد

ایران  لیزینگ  شرکت 
داد خوبـــــی  ســــود 

بانک انصار 315 ریال
ســــود توزیع می کند

پتروشیـــــمی خراســـان
 طالیه دار صنعت استان

مجــوز افزایـش سـرمایه 
موسسه مالی کوثــر برای 
تبدیل به بانک صادر شد

افراشته بودن پرچم خط 
دریا بندر افتخار تایدواتر 

است

جناب آقای دکتر ولی ا... سیف

مدیرعامل محترم بانک کارآفرین

حمایت های بی دریغ جنابعالی از تولید و صنایع داخلی 

بانکداری  نظام  در  پربارتان  خدمات  دیگر  کنار  در 

کشور در خاطره ها ماندگار است

ماندگار  »چهره  عنوان  به  جنابعالی  شایسته  انتخاب 

خشنودی  موجب  کشور«  اسالمی  بانکداری  صنعت 

است و بدینوسیله گرم ترین تبریکات خود را تقدیم 

حضورتان می کنیم.

                 سردبیر نشریه اقتصاد و بیمه
                      خسرو امیرحسینی



سخن سردبیر

یک نامه و یک خاطره

قلعه عبدالله آباد در دل خود حوادث بسیاری می دارد وقتی پای صحبت 
کهن ساالن این قلعه می نشینی از خود بی خود شده و به گذشته رفته و 
در  بود  سوسنبور کهن سالی  می شوی.  این کهنسال  نقل  چون  شاهدی 
پنج  لشکر  مرحوم سیف  لشکر.  پسران سیف  از  یکی  خانه حسن خان 
پسر می داشت هر کدام نره شیری قوی تر و عاقلی داناتر و عاشقی دلرباتر. 
اولی مرحوم اعتضاد علما بود که توانست با حاج آقا مصباح تولیت قم 
و حضرت حاج آقا حائری اراک، پایه فیضیه در شهر قم را بگذارد تا 
دانشگاه شیعه فقط نجف اشرف نباشد. دومی جناب میرزاحسین خان 
بود که نام نیکش در پیشگامی آورده جامعه مدنی زبانزد است. سومی 
مرحوم میرزعلی خان همان دالوری که تک و تنها به قلب لشکر تزار زد 
و فرمانده تزار را در اللکان به خاک و خون کشید و قزاق ها برای آوردن 
از  خودش یا سرش چند صد نفر اجیر اسیر کردند. مرحوم ضیاء لشکر 
افسران عالی رتبه و فهیم شاهزاده عباس میرزایی و مرحوم حسن خان 
عاشقی شیفته، مردمی خوش نام هنرمندی آوازه دار، صدای تبور او قمری 
خفته را به نوا می داشت. سوسنبور ننه در گوشه حیاط مرحوم حسن خان 
کلبه ای می داشت که در ابعاد کوچک ولی در معنی بزرگ و بزرگتر از کل 
قلعه عبدالله آباد، در خانه سوسنبور هر مرحمی بر هر زخمی پیدا می شد. 
هر ساقه ای از گیاه ها و هر گلی از گل های دارویی، برگ، ریشه همچون 
عطاری ها همه جا بر چشم می خورد. دستهای مهربان سوسنبور آرام بخش 
دردها و گوش شنوای او محرم رازهای قلعه نشینان ترشی گردوی سوسنبور 
آرامش دردهای روح بود و شراب طهورای پاک سیرتان و خوش دالن. 
به حمایت  فوج خلج  لشکر کشی  از  نداشت  تمامی  نقل های سوسنبور 
تا  از یاری کریم خان زند  نادر  از  طهماسب میرزای صفوی تا حمایت 
اما در مورد پسر چهارم مرحوم  قهر به سلطنت قجر قجریه می گفت و 
سیف لشگر نقلی که با یک واسطه به کاتب این سطور رسیده این بود که 
در زمان سلطنت شاه ناصرالدین قاجار فرمانده فوج به محمد کاظم خان 
رسیده حکم سلطان می شود که فوج به مشهد رود و شر افاغنه را بکند. 
محمد کاظم خان با فرماندهی فوج می رود به مشهد و در بیرجند به خانه 
خان بیرجند رفته و اسیر بوی، تریاک و دود می شود و غافل. فوج خلج 
که رفته بود شر افاغنه را از رعیت کم کند خود می شود یاغی. خبر به 
سلطان می رسد و سلطان حکم قتل محمد کاظم خان را می دهد در این 
آباد می شود  اثنا ملکه مادر در مسیر تهران، کربال مهمان خانم عبدالله 
و مادر محمدکاظم خان از ملکه مادر می خواهد که بواسطه نفوذش بر 
سلطان از او بخواهد که از  گنه محمدکاظم خان چشم پوشی کرده و حکم 
را ملغی کند ملکه مادر می گوید.  سلطان از حکم خود باز نمی گردد 
مگر آنکه دیه قتل را بدهید و باالجبار مادر محمد کاظم خان. چهارده 
پارچه آبادی از باب دیه می دهد و جان پسر می خرد و پسر دیگر خود بنام 
محمدباقر خان را به فرمانده فوج خلج می فرستند و محمدباقر خان در 
اندک زمانی شر افاغنه از سر مردم کم کرده و با قلع و قمع آنان  مشهد را 
آرام کرده و باز می گردد. محمدباقر خان به واسطه این مهم، به مقام امیر 
شبی می رسد. از طرفی  هزینه فوج بسیار بوده و داشته محمدباقر خان با 
دادن دیه محمد کاظم خان اندک، این می شود که یک بار دیگر برادر به 
برادر عزت می دهد و آن دیگری خفت. داستان سوسنوبر ما را به کجا 

کشید برادر به برادر عزت می دهد و آن دیگری خفت. ما قصه برادران 
هابیل قابیل را در باورمان می داریم و امروز که خدا را شکر پدری مهربان 
و عالمی عاقل می داریم برادران مرز فرزندی را بشناسند و به حرمت پدر 
معنوی پای از گلیم دراز نکنند. وقتی گوش شنوای سوسنوبر نقل کاظم 
باقر را به آیندگان می رساند در عصر ارتباطات چگونه است که انتقال 
معترضانه معنی و مفهوم کلمات با حذف پس و پیش آن بشود اسباب 
شادی دشمن و غم دوست. عزیزان بدانید رفتن به این جعبه جادویی که 
نامش سیما است آسان ولی بیرون رفت از آن تدبر می خواهد و تعقل. ما 
در این مناظره ها چه ها که نشنیدیم. با پوست و گوشت سربلندی در جهان 
را حس می کنیم ولی می گوییم کهریزک! صدای الله اکبر افتتاح اماکن 
خدماتی را می شنویم ولی صدای دالل چهار راه استانبول و قیمت دالر 

و نسبت آن به ریال را در دهان می گردانیم.
ای کاش بقدر نوک سوزن سنوبر را می داشتیم تا دالوری میرزاعلی خان 
را با افتخار نقل کند و از لشکریان روس به عنوان مسافرین سوراخ موش 
یاد کند. ما مردان مرد و زنان سرفراز خط مقدم نهضت مبارزه با طاغوت 
را سرزنش ها می کنیم و آن را فرش تازه قبا دوخته ها می کنیم که نمی دانیم 
چه خواهند شد. فیضیه تا دانشگاه انسان ساز قم نشناسیم و به کاغذ پاره 

سوربون و امثالهم ببالیم که...
این مسافر هم به پاستور رسید خسته نباشد ولی به مسافرین پاستورپدرانه 

می گوییم که بزرگان ما گفته اند:
نام نیکو گربماند زآدمی                  به کزو ماند سرای زرنگار

مردان الهی همواره در خروش و جاری اند و آسایش آنها در نهاد ناآرامشان 
بی قرار است، کم نیستند آنانی که در خلوت شبانگاهی خود با ناله و آه 
سر می کنند و پیشانی عبودیت در پیشگاه داور یکتا و یگانه می  سایند  کم 
نیستند رادمردانی که در خلوت نبرد و چکاکک شمشیرها پا در رکابند و 
از شبانگاهان تا سپیده دمان بر افسار گسیختگان می تازند و تا صبح ظفر 
ندمد از اسب ستبر با ستم پیاده نمی شوند، بسیارند هنرمندانی که بر عرشه 
منبر و با سنگر خطابه دلها را می شورانند و به کوی مقصود کوچ می دهند، 
چه بسیار قلمهایی که رقص کنان دلها می ستانند و جانها را به دیار یار به 
پرواز در می آورند. فراوانند افرادی که نه زردی زر و نه سپیدی سیم و نه 
کرسی مقام و نه صیت نام بر آنها چیره نگشته و فریبا نیامد، نادر نیستند 
آنانی که سر در گرو یار نهادند و تا بی خود شدن از خود و برگشتن از ساغر 
یار از پا ننشستند و از مرکب فرمانبری نیاساییدند تا آنکه امید فتح کاشتند 
و نوید ظفر درو کردند، چه بسیار رادمردانی که تخم مصیبت در هاون صبر 
کوبیدند و تلخی آنرا ننوشیدند تا دیگران بر سفره شیرین ظفر برآیند و از 

شهد آن ساغر برگیرند.
نادرند  بسیار  می دهند که  او گواهی  آوران  پیام  و  است  شاهد  خدا  اما 
اشخاصی که این همه را با هم دارند و در عین حال با نهایت سادگی و 
خلوص با تن پوش ارادات و کاله خود معرفت در حالی که رگبار اهانت و 
دروغ و طوفان تهمت و افترا می بارد بار دیگر به میدان پا می نهند و پرچم 
عقالنیت و اعتدال را به اهتراز در آورده و راه می نمایند، خستگان را توان 
و افسردگان را جان و تشنگان را آب روان و به ناباوران امید می نوشانند.
صاحب این قلم که تنها بر تماشاگه راز برآمده، به ایران اسالمی افتخار 

 خسرو
 امریحسینی
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می کند که سردارانی را در نهاد خود پرورانده که به دماوند استواری 
می آموزند و بر پهنه نیلگون خلیج فارس دریادلی رسم می کنند، به شجره 
طوبی ثمر دهی می آموزند و حنظل می خورند و عسل به بار می نشانند 
و از  کنار جهالت ها با سالم می گذرند و از گذرگاه لییمان با کرامت 

عبور می کنند.
او  نهضتی که  می فرستند که  درود  )ره(  راحل  امام  بر  همگان  اکنون 
برپا داشت اکنون شجر به ثمر نشسته ای گشته و می رود تا با تفکری 
عمیق تر و وسیع تر امتداد اندیشه اش را در روزگار نوین نمایان سازد و 
دنیایی  زند، در  به گونه دیگر رقم  باخوانشی شایسته  را  آینده نهضت 
که حرف بجای لعل و وهم به جای عقل می نشیند ضروری می کرد 
تا فرزانه ای برخیزد و باطن اندیشه و جانمایه انگیزه امام راحل )ره( 
و نهضت بزرگش را نمایان سازد تا همگان بیایند به میزانی که صدف 

انقالب سخت و دشوار است گوهر آن نرم و گواراست.
سوسنبور امانت داری مطمئن و ناقلی ناصح و ارج نهی راست پندار 
و کرداری  رفتار  یک  هر  سوسنبور  ذهن  افراد  بود.  درست کردار  و 
می داشتند که برای شنونده بیان سوسنبور سنت گرا نبودند نوگرا هم نبوند 
ولی خوب دریافته بودند که داشتن هر چیزی برای به کار بستنش مفید 

فایده بود و قابل ارج نهی.
نقل میرزاعلی خان و تک و تنها زدن به قلب لشکر روس از زبان او 
برای بیان استقامت و دشمن ستیزی یک مرد بود و ترشی گردوی سبزش 
درسی برای آموختن علم شیمی و با اینکه خود کار خانه می کرد ولی 
در دیوان خانه قلعه عبدالله آباد هیچ مسافری گرسنه نمی خوابید و امروز 
گرخمیر مایه او در جان ملتی باشد شهرت و آوازه آن ملت جهان را در 

می نوردد.
ننه سوسنبور می نشینی زمان را فراموش می کنی  وقتی پای صحبت 
و پای رفتن نمی داری. سوسنبور ذهنی پر از حوادث دیده و شنیده و 
به باورش نشسته از امیر حشمت در جنگ قوای روس با فوج خلج در 
ساوه تا تصمیم بی باکانه او در قم و گرفتن تهران توسط دلیران وطن 
پرست. از جنگ با سپاه تا دندان مسلح روس تا اللکان روستایی در 
نزدیکی ساوه رسیده . ننه سوسنبور ادامه می داد  که در این هنگام در 
ساوه نیز جنگ آغازیده بود از سران کوچندگان چون میرزا سلیمان خان 
و سردار کل و چند تن از شناختگان )دموکرات( و از سران سواره های 
سردار ناصر خلج و نایب حسین و ماشاءالله خان ظفر نظام و دیگران 
اینجا بودند، گذشته از سوارهای خلج و شاهسون بغدادی و اینانلو از 
اراک، آقا نورالدین مجتهد به نام جهاد با یک دسته رسیده بودند در 
اللکان و نزدیکی ساوه و به جنگ می رفتند. ایرانیان دلیری ها نمودند 
وایستادگی می کردند و چند روزی فیروزی از آن اینان بود و واقعه میرزا 
در همین  فرمانده روسی  و کشتن  لشکر روس  توی  رفتن  و  علی خان 
زمان بود. ننه سوسنبور جنگ با روس را متصل می کند به فهم سلطان 
از  می گوید: صبح  فرنگ  در سفر  شاه  ناصرالدین  می گوید:  و  قجر 
خواب برخواستم، هنوز قضای حاجت نرفته گفتند اینجا آخر حکومت 
ویلناست. حکم آنجا باید بیاید وداع کرده برود. ایستادم، آمد و رفت، 
بعد رفتم قضای حاجت، وقت بیرون آمدن زانوی راستم به در خورد 

بسیار درد آمد.
از پل بسیار طوالنی آهنی که در روی رودخانه نیمن ساخته اند گذشتم. 
صبح من خواب بودم، گفتند از یک سوراخ کوتاهی راه آهن گذشته 
دیگر  دقیقه  چند  است  بوده  سوراخ  این  طول  ذرع  چهارصد  است، 
بگذشت رسیدیم به یک سوراخ دیگر، که هزار و چهارصد ذرع طول 
دارد. بداخل که رسیدیم یکباره تاریک شد مثل ظلمات، شش دقیقه 
طول کشید تا از این سوراخ گذشتیم من چشمم را گرفته بودم تا رد شدیم. 

بسیار واهمه دارچیزی بود. سوسنبورسلطان قجر را بدین حال می گذارد 
و به حوزه زنان و مردان اولین می رود و می گوید: در عالم ما یکی است 
که نامش یوری گاگارین است می گویند یوریی گاگارین فضانورد روسی 
باوستوک نخستین فضانوردانی بودند که در 12 آوریل 1961 به فضا رفتند 
و یک دور با وستوک در مدار زمین چرخیدند بی خدا بود آون باال گفت 
من اینجا خدا نمی بینم و در سال 1968 هنگام پرواز بامیک 15 کشته 
شد و نام آورترین زن دنیا به نام ترشکوا است که برای اولین بار به فضا 

رفت و مدت سه شبانه روز در کیهان سفر کرد.
ترشکوا در سال 1940 در قصبه ای نزدیکی شهر پاروسالول متولد شد. 
پدرش راننده تراکتور بود که در جنگ جهانی دوم درگذشت مادرش 
کارگر کارخانه بافندگی بود وی در سال 1953 مدرسه 7 کالسه را تمام 
کرد از آن پس ضمن کار در کارخانه تولید پارچه های صنعتی به تحصیل 
نیز اشتغال داشت و در سال 1955 در باشگاه هوایی شهر شاال و سالل 
نام نویسی کرد و رشته پرش با چتر نجات را فرا گرفت و نخستین پرش 

خود را در 21 مه همان سال انجام داد.
داشتن سالمتی و معلومات وسیع و آمادگی برای انجام کارهای بزرگ در 
عاقبت وی را در شمار افرادی که برای پرواز کیهانی انتخاب می شوند 

قرار داد.
سوسنبور از نام آوران فضا بیرون شده و می گوید برای رفع خستگی کمی 
هم به عبدالله آباد برویم از خانم فرخنده ساوجی دلم براتون بگه نام و 
تخلص اش فرخنده فرزند محمد کاظم خان خلج مقیم عبدالله اباد فی 
توابع ساوه است و با آنکه از حلیه بصر عاریست اوقاتش به سرودن شعر 
و شنیدن کتاب و مطبوعات که برایش قرائت می شود می گذرد طبعش 
شیرین و سخنش دلنشین است و آثارش را بیشتر مناقب و مراثی تشکیل 

می دهد از اوست. مثال در میالد امام زمان می گوید:
امروز دگرعید شهنشاه جهانست

انوار جمالش بهمه خلق عیانست
فرمانبر حکمش همه کون و مکانست
هم حجت یزدانی و هم میر زمانست
چشم و دل عشاق برویش نگرانست
شد نیمه شعبان و جهان گشت منور

از مقدم شاهنشه دین میر مظفر
ساقی بده آن باده گلرنگ مکرر

گویی که ملک ریخته خود عود بمجمر
یا باد بهشت است که امروز وزانست 

و تا دو بینی که در وصف عشق می گوید:
عجب راز و نیازی داری ای عشق   عجب سوز و گدازی داری ای عشق
بود روزت سیه چون موی معشوق  چه شب های درازی داری ای عشق

شب به پایان رسیده که صدای اذان مال ابراهیم بر می آید تا خفته ها را 
بیدار کرده تا به نماز ایستند و سوسنبور اولین کسی است که برای وضو 
آماده می شد و من در عالم خود و دایره المعارف کهن سالی که زمان را 
متوقف می کند تا بدانی در کنج قلعه حسن خان، پسر سیف لشگر، اتاقی 
کوچک شاهدی از زمان در خود می دارد که بتو بودن را بیاموزد آن هم 
در دیوان خانه عبدالله آباد آن مکان نشست سرداران مشروطه محل امن 
سربازان نهضت دانش آموخته مدرسه فیضیه امام انقالب. سوسنبور باز 
هم سخن بگو از خرمن آتش روس به کاشانه خلج، از بی مهری های 
دوستان بر سفره خلج نشسته از نام در آورده های خون پاک ریخته شده 
در آوردگاه مشروطه و از دوران نهضت تا جنگ تحمیلی. گوش جوان 
شنواست اینان را از خاطره پر کن. از زنان و مردان سربلند که در شبان 
باشد.      پهن دست جهان جاری  بر  سربلند  ایران  تا  نیاسودند  روزان  و 
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ارایه دهنده  ایران کیش 
مطمئن و  متمایز  خدماتی 

تقسیم سود 1000 ریایل همه سهامداران را خوشحال کرد 

پیام هیأت مدیره
صنعت پرداخت الکترونیک به عنوان حوزه 
اصلی فعالیت شرکت امروزه در سطح جهانی 
تا  است  و شگرفی  پرشتاب  تغیییرات  شاهد 
برتر  از شرکت ها و فعاالن  جایی که بسیاری 
در  بین المللی  و  ملی  در سطوح  این صنعت 
کشورهای توسعه یافته در حال ایجاد تغییرات 
منظور  به  خود  و کار  مسیر کسب  در  اساسی 

انطباق با این تغییرات هستند. 
از جمله مهمترین این تغییرات نفوذ روزافزون 
پرداخت  بازار  به  همراه(  )تلفن  موبایل 
این بخش  بازار  افزایش سهم  و  الکترونیک 
پرداخت  ابزارهای کالسیک  دیگر  به  نسبت 
الکترونیک است تا جایی که هم اکنون بالغ بر 

تلفن  از  جهان  سراسر  در  نفر  میلیارد  شش 
می شود  پیش بینی  و  می کنند  استفاده  همراه 
در نیمه دوم سال 2013 همچنان افزایش یابد 
که البته چالشی مهم و تأمل برانگیز را پیش 
روی شرکت های فعال در این صنعت قرار داده 

است.
نظیر  الکترونیک  پرداخت  دیگر  ابزارهای 
انطباق  برای  امروزه  نیز  فروش  پایانه های 
و  مشتریان  نیازهای  پرشتاب  تغییرات  با 
تکنولوژی های جدید، در حال تجربه تغییرات 
برای  ابزارهایی  به  را  آنها  هستند که  عمیقی 
ارایه امکانات کاربردی از جمله ارایه خدمات 
بهداشت  و  درمان  حوزه های  در  پرداخت 
هتل داری،  و  گردشگری  صنعت  عمومی، 
سیستم های حمل و 
نقل و... تبدیل کرده 

است.
به  رو  این  از 
مانیتورینگ  دنبال 
مداوم  رصد  و 
در  تغییرات 
مختلف  سطوح 
حوزه  در  بازار 
و  شرکت  فعالیت 
تضمین  منظور  به 
و  پایداری  ثبات 
و  درآمدها  توسعه 

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت کارت اعتباری کیش در مورخه 92/3/2 در هتل 
سیمرغ تهران و با حضور بیش از 95 درصد سهامدار برگزار شد.

در این مجمع که ریاست آن با استاد صیاد و دو ناظری جنابان تیموری و خجسته 
و با دبیری مهندس افروغ معاون مسلط و آگاه اداری شرکت که مسئوولیت دبیری 
از استماع گزارش هیأت مدیره  بر عهده دارند برگزارشد. پس  نیز  را  هیأت مدیره 
ضمن  نشینان  مجمع  شرکت  قانونی  بازرس  و  حسابرس  قرائت گزارش  و  شرکت 
مدیریتی  همراه  تیم  و  شرکت  مدیرعامل  واقف  مهندس  زحمات  از  تشکر  و  تقدیر 
و تصویب صورت های مالی شرکت با انتخاب اعضای هیأت مدیره جدید و تقسیم 

سود 1000 ریالی به کار خو پایان دادند.
مهندس  جناب  جلسه ای  طی  مدیره  هیأت  اعضای  مجمع  از  پس  است  ذکر  شایان 
قادری را با توجه به پشتوانه علمی شاخص وی و برنامه های مدون جهت سیر تعالی 
ایشان  به  را  انتخاب  این  ما  نمودند که  انتخاب  جدید  مدیرعامل  عنوان  به  شرکت 
تبریک گفته و آرزوی موفقیت و پیروزی را چونان گذشته که در سنگرهای مختلف 
مهندس  جناب  خوبمان  مهندس  لطفی که  از  پایان  در  آرزومندیم.  کسب کرده اند 
خدایاری معاون مالی و اداری شرکت که با آن دیسیپلین خاص کاری و روی خوشش 
زبانزد عام و خاص است و زحماتی که سرکار خانم سبزعلی مدیرارشد روابط عمومی 
شرکت با آن تالش خستگی ناپذیرش که در برگزاری هر چه بهتر مجمع و تهیه این 

گزارش ما را یاری رساندند کمال قدردانی و تشکر را دارا می باشیم. 

ایم  آینده کوشیده  سال های  در  شرکت  بازار  سهم 
آینده،  و  فعلی  بازار  جدید  نیازهای  با  همگام  تا 
توانمندی های الزم را به جهت ارایه خدمات مورد 
بانک های  با  قرارداد  عقد  قالب  مشتریان)در  نیاز 
الکترونیک  پرداخت  جدید  حوزه های  در  متعدد( 
از قبیل خدمات پرداخت موبایلی از قبیل جیرینگ 
وسیستم های  ایران کیش(  الکترونیک  پول  )کیف 
 NFC Near filed فناوری  بر  مبتنی  پرداخت 
جدید  بازارهای  و  Communicationکسب کرده 
و  تالش  سایه  در  و  ایجاد  را  الکترونیک  پرداخت 
کوشش همکاران و حمایت شما سهامداران محترم 
حوزه  این  از  سرشار  درآمدهای  کسب  به  اقدام 
همه  حمایت  و  الهی  لطف  به  همچنین  نماییم.  
را  از سال 1391  جانبه سهامداران محترم می توان 
موفق  سالی  و کار،  چالش های کسب  همه  رغم  به 
از  ایران کیش قلمداد کرد، چالش های ناشی  برای 
و  ارز  نرخ  افزایش  و  تکنولوژیک  رقابتی،  شرایط 
مشتری  با  مناسب  تمایل  عدم  قبیل  از  مشکالتی 
آنها  مهار  به  موفق  تنها شرکت  نه  اصلی شرکت که 
بانک های  با  خود  قراردادهای  توانست  بلکه  شد 
مختلف را منعقد و با افقی روشن سال 1392 را آغاز 
کند. همانگونه که اشاره شد توسعه سبد قراردادهای 
بانکی از دیگر اولویت های عملیاتی شرکت در سال 
1391 بود. لزوم ایجاد ثبات و افزایش میزان اطمینان 
خاطر سهامداران در تحقق درآمدها و کسب سودهای 
پیش بینی شده از یک سو و ضرورت توسعه درآمدهای 
در  آن  بازار  سهم  ارتقای  و  رشد  هدف  با  شرکت 
کشورمان از سوی دیگر، ما را بر آن داشت تا با تمام 
توان از طریق ایجاد زیربنای مناسب تشکیالتی و ارتقاء 
ظرفیت عملیاتی شرکت، عقد قرارداد با دیگر بانک ها 
هزار   50 بانک  پست  دستگاه،  هزار   50 سپه  )بانک 
دستگاه و...( را در دستور کار قرار دهیم که آخرین آنها 
نصب و پشتیبانی 100 هزار دستگاه پایانه فروشگاهی در 
سطح کشور برای بانک رفاه کارگران بود که در اسفند 

ماه 1391 قرارداد آن منعقد شد.
از دیگر اقدامات ارزنده شرکت در سال 1391، نهایی کردن 
خرید یک باب ساختمان با متراژ 2000 متر مربع است که 
عالوه بر کمک به صرفه جویی های چشمگیر، قدم بسیار 
مؤثری در راستای تمرکز تمامی فعالیت های شرکت و 
همچنین ثبات پایداری در عملیات شرکت خواهد بود.

مهدی خلج
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تاریخچه  شرکت
شرکت کارت اعتباری ایران کیش )سهامی عام( 
با درک ضرورت توسعه ارایه خدمات پرداخت 
الکترونیک و نقش آن در توسعه پایدار و همه جانبه 
کشور و با مجوز شماره 1592 مورخ 1382/01/23 
در اداره ثبت شرکت های و مالکیت های صنعتی و 

معنوی منطقه آزاد کیش به ثبت رسید.
شرکت کارت اعتباری ایران کیش از سال 1384 
شبکه  توسعه  و  پشتیبانی  ایجاد،  مسئوولیت 
و  پرداخت  ابزارهای  دیگر  و  فروش  پایانه های 
پذیرش بانک صادرات و شبکه بانکی کشور را 
با هدف گسترش فعالیت های خود در زمینه ارایه 
بانکی،  نظام  به  الکترونیک  پرداخت  خدمات 

صنعت بیمه و بازارهای مالی بر عهده گرفت.
جمهوری  مرکزی  1385بانک  ماه  شهریور  در 
پرداخت  خدمات  ارایه  مجوز  ایران  اسالمی 
الکترونیک )PSP( را پس از تأیید صالحیت ها 
ایران  تا  کرد  صادر  شرکت  فعالیت های  و 
پرداخت  ابزارهای  توسعه  انداز  چشم  با  کیش 
  PSP و پذیرش و تبدیل شدن به برترین شرکت
توسعه  زمینه  در  را  خویش  مأموریت  کشور، 
ایجاد  و  پذیرندگان کارت  شبکه  و کیفی  کمی 
افزاری  نرم  ارتباطی  زیرساخت های  و  بسترها 
و سخت افزاری مرتبط بنا کند. ایران کیش پس 
از تالش های همه جانبه در زمینه ارایه خدمات 
برتر پرداخت الکترونیک و کسب موفقیت های 
مختلف در این عرصه به عنوان یکی از بزرگترین 
شرکت های این صنعت در انتهای سال 1390 نام 
خود را در لیست شرکت های پذیرفته شده بورس 
اوراق بهادار تهران به ثبت رسانده و رکورد کوتاه 
-ترین زمان عرضه اولیه را به خود اختصاص داد.

فعالیت شرکت
طور  به  اساسنامه  طبق  شرکت  فعالیت  موضوع 

خالصه به شرح زیر است:
ارایه  رایانه ای  شبکه های گسترده  اداره  و  ایجاد 
و  انواع سیستم ها  از  استفاده  با  مربوط  خدمات 
مکانیزم های مرتبط از جمله خرید و فروش، اجاره و 
پشتیبانی پایانه های فروش )POS( و دستگاه های 
خودپرداز )ATM( و ارایه خدمات پول گذاری و 
پول رسانی به بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری 
منطبق بر مقررات ناظر بر ارایه دهندگان خدمات 
پرداخت اعالم شده توسط بانک مرکزی جمهوری 
در  حرفه ای  آموزش های  ارایه  ایران،  اسالمی 
زمینه های فعالیت خدمات پرداخت طبق مقررات 

جاری کشور.
جایگاه شرکت در صنعت

شرکت کارت  و  الکترونیک  پرداخت  صنعت 
اعتباری ایران کیش )سهامی عام( با توجه به به 

ظرفیت های  تمامی  کارگیری 
محترم  دولت  توسط  عملیاتی 
نظام  به  دستیابی  جهت  در 
الکترونیک(  الکترونیک)دولت 
با هدف دستیابی به رشد، توسعه، 
رفاه  سطح  افزایش  آبادانی، 
عمومی و افزایش حجم سرمایه 
تجاری،  مبادالت  و  گذاری 
دیگری  زمان  هر  از  بیش  امروز 
پایدار  توسعه  اهداف  تحقق  به 
امیدوار  حوزه  این  در  کشور 
است. در همین راستا ایران کیش 

به عنوان بزرگترین شرکت PSP مستقل که طرف 
صادرات  )بانک  متعدد  بانک های  با  قرارداد 
ایران، بانک سپه، پست بانک، بانک کارآفرین، 
بانک آینده، بانک توسعه صادرات ایران و بانک 
آغاز  را  بی وقفه ای  است تالش  رفاه کارگران( 
کرده است و در حال ادامه است. یکی از وجوه 
بزرگ،  PSP های  دیگر  با  ایران کیش  تمایز 
گسترش و توسعه شبکه شرکت براساس برنامه ها 
)بانک های  جدید  مشتریان  با  ارتباط  ایجاد  و 
مختلف( توسط خود شرکت است در حالی که 
PSP های بزرگ دیگر عمدتا دنباله رو برنامه ها 
و سیاست های بانک های خود بوده و براساس 
سیاست ها و خط مشی های تعیین شده توسط 
بانک تأمین کننده، ادامه مسیر می دهند و عماًل 
فعالیت های بانک مربوطه است که موجب رشد 
و توسعه آنها شده است. از این رو استقالل ایران 

کیش از دو منظر قابل تامیل است:
از  مستقل   PSP بزرگترین  ایران کیش  الف( 
شبکه های بانکی کشور است که با استانداردهای 
شاپرک مطابقت داشته و با چابکی تمام می تواند 

ادامه مسیر دهد.
ب( با توجه به استقالل مالکیت ایران کیش از 
اعتماد  مورد  را  شرکت  این  می توان  بانک ها 
کلیه بانک هایی دانست که قصد دارند به شبکه 
پایانه های فروشگاهی بپیوندند و نگرانی وابستگی 
PSP متوسط خود به بانک های رقیب را دارند.

برنامه های  آینده 
اقدامات انجام شده و طرح های آینده برای بهبود 

کیفیت خدمات به شرح ذیل قابل عنوان است:
اقدامات انجام شده

- تعامل و همکاری جهت سوییچ و شبکه برای 
افزایش پایداری و سرعت تراکنش ها.

افزار کال سنتر  نرم  از  استفاده  و  پیاده سازی   -
مرکز  در  پاسخگویی  خطوط  ظرفیت  افزایش  و 
تلفن شرکت جهت تقویت نظم و ترتیب در نحوه 
پاسخگویی به تماس پذیرندگان و نظارت مکانیزه 

مناسب  انعکاس  دریافتی جهت  تماس های  بر 
مشکالت کیفی.

جهت   POS افزارهای  نرم  ارتقای  و  -تامین 
ارایه شده به پذیرندگان و  بهبود سطح خدمات 

دارندگان کارت.
جهت   IT حوزه  تقویت  و  دهی  -سازمان 

جوابگویی سریعتر به درخواست های مشتریان.

طرح های آتی
- راه اندازی نظام مدیریت فرآیند

 Work flow Management در تمامی سطوح، 
دوایر و دفاتر شرکت

زنجیره  مدیریت  جهت   CRM راه اندازی   -
خدمات قابل ارایه و پایش رفتار مشتریان جهت 

تنظیم عملکرد شرکت
- راه اندازی شبکه اطالع رسانی و عملیاتی در 
سطح دفاتر و پیمانکاران و ایجاد ارتباط مستقیم از 

 MPLS طذیق راه اندازی
 Business( تجاری  هوش  راه اندازی   -
و  سازمان  عملکرد  پایش  جهت   )intelligence
این  از  استفاده  و  عملیات  نشیب  و  فراز  شناسایی 

اطالعات در داخل شرکت و دفاتر مشتریان
- راه اندازی نظام جامع مدیریت پروژه مبتنی بر 

 EPM
تکمیل و توسعه TMSشرکت که نتایج زیر را به 

همراه دارد:
الف( افزایش امنیت در هنگام بارگزاری دستگاه

ب( افزایش سرعت عملیات دستگاه
- اتوماسیون اجرای پشتیبانی در محل پذیرندگام 
جهت افزایش سرعت و امکان نظارت بهتر شرکت 

و مشتریان
شرکت در راستای اجراء و پیاده سازی طرح های 
را تحت عنوان  برنامه هایی  آتی،  توسعه جاری 
»مدیریت تحول سازمانی« طراحی و تدوین کرده 
است که این برنامه ها شیوه تحقق طرح های بهبود 

کیفیت سازمانی را تعیین می کند.                 

اعضاء هیأت مدیره                                           نماینده                                                                       سمت

ژان صیاد                                           شرکت ملی انفورماتیک                                  رییس هیأت مدیره
سید رضا ناصری نیک                           شرکت سرمایه گذاری ایرانیان                   نایب رییس هیأت مدیره

نسرتن اسمعیلی                          شرکت خدمات انفورماتیک                       عضو هیأت مدیره
سید علی جالیل نظری                          شرکت مدیریت توسعه گوهران امید         عضوهیأت مدیره

عیسی شهسوار خجسته                          شرکت سرمایه گذاری خوارزمی                       عضو هیأت مدیره 
محمد تقی واقف                                                                                   مدیرعامل
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ارزی،  و  پولی  سیاست های  ساالنه  همایش  بیست و سومین  در 
ولی اله سیف، مدیرعامل بانک کارآفرین، به عنوان چهره ماندگار 

صنعت بانکداری ایران معرفی شد.
امور  و  دکترای تخصصی حسابداری  دارای  اله سیف  ولی  دکتر 
شمار  به  بانکی کشور  مدیران  ترین  سابقه  با  از  و  است  مالی 

می رود.  
سیف، سالهای متمادی سکان مدیریت عامل بانک های مطرح 
کشور را در اختیار داشته است. می توان وی را از  باسابقه ترین 
مدیران بانک های کشور،  بعد از انقالب اسالمی دانست. بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی با توجه به قابلیت های ذاتی و علمی، 
از سال 1362 به سمت »رییس هیأت مدیره و مدیر عامل بانک 
و  بحران ها  دوره  در  را  ملت  بانک  وی  شد.  منصوب  ملت« 
تحریم های اقتصادی بین المللی به خوبی مدیریت کرد. کارنامۀ 
مدیریت  برای  وی  از  دعوت  موجب  ملت،  بانک  در  وی  موفق 
سیف،  شد.  ملی«  و  سپه  »صادرات،  بانک های  سکانداری  و 
بیش از 20 سال  مدیریت عامل بانک های دولتی کشور را برعهده 

داشته است.
از سال  تا  باعث شد  ایرانی  بانک های  در  تجربه گرانبهای وی 
فیوچر  به مدت 5 سال »رییس هیأت مدیره و مدیرعامل   1385

بانک در کشور بحرین« شود.
وی همچنین از سال1360 تا 1362 برای مدت 2 سال »مدیر مالی 
و عضو هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران«  و 
دو سال نیز »معاون اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان و 

جانبازان« بوده است.
 سیف، در حال حاضر »عضو هیأت مدیره و مدیر عامل بانک 
کارآفرین« است و به طور همزمان عضو»شورای گفتگوی دولت 
و بخش خصوصی» و »نائب رییس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی 

بین المللی« است.
سیف،عالوه بر تمام این تجربه های ارزشمند،  یک افتخار بزرگ 

در کارنامه اجرایی خود دارد: »در دورۀ مدیریت اش، سالم ترین 
افراد را درکنار خود داشته و سالم ترین دستورالعمل ها و نظامات 
بانکی را طراحی کرده و به نسل بعد واگذار  کرده است. تجربه 
در کشور  بانکی  مدیریت سالمت  زندۀ  و  پرافتخار  تاریخ  سیف، 

است«.
دکترسیف، گرچه مدیری توانا، باتجربه و موفق است، اما هرگز از 
آموختن دانش و علم، اندیشیدن، تدریس و پژوهش در محیط های 
علمی  هیأت  »عضو  اکنون  وی  است.  نبوده  غافل  کادمیک  آ
محقِق  و  نظر  سیف، صاحب  است.  طباطبایی«  عالمه  دانشگاه 
حوزه بانکداری اسالمی است. »شورای فقهی« مرکب از استادان 
و صاحب نظران و محققان حوزه و دانشگاه در بانک ملی ایران، 
با هدف تبیین و نهادینه سازی بانکداری اسالمی، به همت وی 
تشکیل شد. عالوه براین، وی هم اکنون، همانندگذشته، یکی از 

اعضای فعال شورای فقهی بانک مرکزی است.
پژوهشی  علمی-  متعدد  مقاالت  انتشار  و  نگارش  همچنین  وی 
اقتصاد  در حوزه های  مختلف  و تخصصی  و علمی -ترویجی 
و بانکداری،نظام بانکی، بانکداری اسالمی،  مشتری مداری و 

سالمت بانکی را در کارنامه علمی و دانشگاهی خود دارد.
متانت، انتقادپذیری و نکته سنجی، باور و تشویق به کارجمعی، 
به خرد جمعی در تصمیم گیری، شناخت جامع  و دقیق  اعتقاد 
دقیق  تفسیر  و  تحلیل  و  موشکافی  ایران،  بانکی  نظام  مسائل 
مسائل بانکی از نکات بارز شخصیت علمی ایشان است.  گفتنی 
است، به منظور پاسداشت شخصیت علمی و اندیشه های»دکتر 
نقش  و  جایگاه  به  وی  علمی  نگرش  ویژه  به  سیف«،  ولی الله 
مهم روابط عمومی در ارتباطات درون و برون سازمانی،  »مدال 
برگزاری کنفرانس  با  همزمان   ،91 سال  در  روابط عمومی«  زرین 
»روابط عمومی، صنعت و تولید ملی« توسط» استادان ارتباطات 

و صنعت« به دکتر سیف اله اهدا شد.

کـــارآفرین  بانـــک  عامل  مدیر 
شد ایران  بانکداری  ماندگار  چهره 

۶
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اعضاء هیأت مدیره                                            نماینده                                                                              سمت 
رامنی پاشایی فام                                      بانک سپه                                    رییس هیأت مدیره )غریموظف(

کوروش پرویزیان                                      کارگزاری بانک سپه                      نایب رییس هیأت مدیره)غریموظف(
عبدالرحیم همایون پور                               چاپ و نشر سپه                     مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

حامد هیأت داودیان                                 خدمات اینده اندیشه نگر          عضو هیأت مدیره )غریموظف(
کریم قاری زاده                                       سرمایه گذاری ساختمانی سپه                    عضو هیأت مدیره)غریموظف(                                                                               

بار نشست تالش یک ساله به 

پیام مدیریت
است که  معتقد  شرکت،  مدریت  و  مدیره  هیأت 
امانت دار سهامداران محترم بوده و به منظور حفظ و 
حراست امانت واگذار شده، وظیفه خود می داند که از 
هیچ کوشش و تالشی دریغ نورزیده و در راستای تحقق 
این هدف و به منظور ادامه روند پویایی و موفقیت 
شرکت در سال مالی مورد  گزارش در جهت اصالحات 
اساسی و متنوع سازی پرتفوی و افزودن حجم سرمایه 
گذاری ها و استفاده بهینه از موقعیت های بازار سرمایه 
و هم چنین بازار گردانی سهام گروه، اقدامات اساسی 
الزم را به عمل آورده و برنامه ریزی های خود را بر 
اساس رضایت مندی، حفظ و ارتقای منافع و ثروت 
سهامداران بنا نهاده است. گزارش حاضر در برگیرنده 
اهداف  به  نیل  جهت  در  شرکت  فعالیت های  اهم 
راهبردی  سند  قالب  در  مصوب  استراتژیک های  و 
مصوبات هیأت مدیره شرکت می باشد. هیأت مدیره 
شرکت معتقد است تمامی افتخارات و موفقیت های 
پشتوانه  به  و  بی دریغ  حمایت  سایه  در  شده  کسب 
سهامداران محترم حاصل شده است. تعامل مطلوب 
و بیان انتقادات سازنده شما سهامداران محترم مطمئنًا 
چراغ راه موفقیت هر چه بیشتر ما در آینده خواهد بود. 
در این راستا، بهرمندی از نظرات و رهکردهای شما 
عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری مناسب جهت بهبود 
فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می دانیم. 
در آخر الزم می دانیم که از تمامی سهامداران محترم 

که در این مجمع حضور به هم رسانده اند صمیمانه 
تشکر و قدرانی کنیم. مدیریت شرکت بر طبق رسالت و 
وظایف خود در هر زمان با افتخار، پذیرا و پاسخ گوی 
سهامداران محترم بوده و مقدم شما عزیزان را که بدون 
شک موجب خیر و برکت و دلگرمی می باشد، گرامی 

می دارد.

تاریخچه
با دریافت مجوز شماره 1026 مورخ 1380/9/23 بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران و با سرمایه پرداخت 
شده 650 میلیارد ریال به شکل سهامی خاص، تأسیس 
و  شرکت ها  ثبت  اداره  در   183650 شماره  تحت  و 
براساس  رسید.  ثبت  به  تهران  غیرتجاری  مؤسسات 
مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 
1383/10/29 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام، 
تبدیل گشت و در تاریخ 1386/10/16 به عنوان چهارصد 
و سی و هشتمین شرکت پذیرفته شده در بورس نماد آن 
معامله شد. در حال حاضر سرمایه شرکت 10/000 میلیارد 
ریال و سال مالی شرکت منتهی به 30 دی ماه هر سال 

می باشد.
تجزیه و تحلیل ریسک:

سایر  مانند  امید  گذاری  سرمایه  مدیریت  شرکت 
شرکت های سرمایه گذاری که در صنعت سرمایه گذاری 
فعال می باشند. ناچار به مواجهه با انواع ریسک های 
قیمت  )نوسانات  بازار  قبیل ریسک  از  سیستماتیک 

تقسیم 750 ریال سود نقدی سرمایه گذاری امید
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری امید )سهامی عام ( رأس ساعت 14:00 
صبح روز دوشنبه مورخ 92/2/30 درمحل باشگاه بانک سپه با حضور بیش از 99 درصد سهامداران 

برگزار شد.
ترکیب هیأت رییسه مجمع با حضور آقای قدمی به عنوان رییس مجمع و نظارت آقایان امامی و 
گوگردچی و به دبیری آقای همایون پور تشکیل شد. همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده 

حسابرس در جلسه حضور داشتند.
مجمع پس از استماع گزارش هیأت مدیره توسط آقای همایون پور )مدیر عامل شرکت( و گزارش 

بازرس قانونی با تصویب صورت های مالی و تقسیم سود 750 ریالی به کار خود پایان داد.

سهام، بخشنامه های دولت و.. ( ریسک ناشی 
از نرخ بهره )اعالم سیاست های پولی و مالی 
توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران (، 

تورم و ریسک نوسانات نرخ ارز می باشد.
نظر به این که شرکت مدیریت سرمایه گذاری 
امید در صنعت شرکت های چند رشته ای صنعتی 
فعالیت می نماید، ریسک نوسانات قیمت سهام 
شرکت وابسته به سیاست های دولت در ارتباط 
با صنایع معدنی )سنگ آهن ( و صنعت سیمان 
پرتفوی  با  مرتبط  ریسک سیستماتیک  است. 
معدنی و صنعتی چادر ملو و سنگ آهن گل گهر 
و هم چنین بازار عرضه و تقاضای محصوالت 

سیمانی می باشد.
از طرف دیگر تعیین نرخ بهره و نره ارز توسط 
شرکت های  بر  مستقیم  اثرات  دارای  دولت، 
تابعه و وابسته بوده و اثرات آن به صورت غیر 
مستقیم )از طریق سود سهام شرکت های مذکور ( 
بر شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید می باشد.

از آنجایی که سال مالی شرکت مدیریت سرمایه 
گذاری امید با سال مالی شرکت های وابسته 
 ) سیمانی  شرکت  دو  و  معدنی  )شرکت های 
منطبق نیست. اثرات ناشی از موارد فوق الذکر با 
یک فاصله زمانی چند ماهه در شرکت مدیریت 
بنابراین  سرمایه گذاری امید مشاهده می شود. 
بازار سرمایه مشهود می باشد  همانطور که در 
موصوف،  شرکت های  آوری  سود  تغییرات 
این شرکت  ارزش روز سهام  بر  اثرات کمتری 
داشته: ریسک پذیری پرتفوی شرکت مدیریت 

سرمایه گذاری امید  کمتر می باشد.
بنابراین برای به منظور داشتن تصویری مناسب 
از ریسک پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت 
اندازه  شاخص  عنوان  به  بتا  ریب  محسابات 
گیری ریسک در شرکت انجام شده است که 

ذیال ارایه می شود.

خسرو
  امریحسینی
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در خوان هشتم بود
 که سیمان مازندران
نشـست مجمع  به   

اعضاء هیأت مدیره                                           نماینده                                                                        سمت
آقای مرتضی داداش                                 شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان            رییس هیأت مدیره

آقای داریوش پرهیزکار                              بانک صنعت ومعدن                                             نایب رییس هیأت مدیره
آقای نادر گودرزی                                   شرکت سیمان شمال                             عضوهیأت مدیره
آقای مجتبی حقیقت جو                          شرکت سیمان فارس و خوزستان             عضوهیأت مدیره
آقای اسکندر آزادی خواه جهرمی                 شرکت سیمان کرمان                                عضوهیأت مدیره

آقای حمید یوسفی                                                                                                              مدیرعامل

مجمع ساالنه شرکت سیمان مازندران در حضور 91/7 درصد سهام دار به 
ریاست جناب مهندس اسفندیارساالر و با دبیری مهندس خلیلی مدیرعامل 

دانشمند و دانش پژوه شرکت برگزار شد.
مجمع با تصویب صورت های مالی و تقدیر و تشکر از تالش فرآینده تالشگران 

شرکت و با طنین صلوات پی در پی به کار خود پایان داد.

پیام هیأت مدیره
با یاد و نام خداوند متعال و عرض سالم و خیر مقدم به سهامداران گرامی و نمایندگان 
محترم آنها، از آنجاییکه سیمان اهمیت و جایگاهی در اقتصاد و سازندگی کشور دارد 
بنابراین میزان تولید و مصرف سرانه آن یکی از شاخص های رشد و توسعه در هر 
کشور است. برای هیأت مدیره شرکت سیمان مازندران مایه مباهات بوده در سالی 
که )به سال تولید ملی و حمایت از  کار و سرمایه ایرانی( مزین شده است، توانسته با 
تالش و کوشش مدیران و پرسنل شرکت و استفاده از رهکردهای به موقع سهامداران 
محترم از ظرفیت کامل تولید بهره برداری کرده و برآیند فعالیت آن منتج به سودآوری 
شده است. این افتخار نصیب شرکت شده که در سال مورد نظر رتبه سوم تولید سیمان 

کشور را داشته باشد.

اهم فعالیت های شرکت در سال مورد گزارش تولید
در سال 1391 با به کارگیری تمهیدات زیر طبق سنوات قبل تولید عملی مازاد بر ظرفیت 

اسمی حاصل شده است:
برنامه ریزی و افزایش بازرس با ابزار و دستگاه های پیشرفته از تجهیزات خط تولید در 
دوره های منظم و انجام اقدامات اصالحی به موقع و تعمیرات برنامه ریزی شده همراه 

با پیشبرد نرم افزا نگهداری و تعمیرات کاعامل کاهش توقف کوره ها شده است.
کنترل روشهای اپراتوری دستگاهها و استفاده از سیستم توزین خوراک کوره جدید 

)فیستر( به خصوص کوره ها که منجر به پایداری کوره و کاهش توقفات شده است.
باالبردن توان تولید و تحویل سیمان صادراتی با نصب و راه اندازی یک دستگاه 
جامبو پرکن 2 نازله با ظرفیت تولید 45 تن در ساعت.کاهش مصرف قطعات یدکی با 
انجام بازرسی ها و تعمیرات به موقع نسبت به سال های گذشته،کنترل مستمر کلیه توزین 
کننده های مستقر در خط تولید و کالیبره کردن به موقع آنها، آموزش مستمر کارکنان 

مدیریت.
ممیزی انجام و گواهینامه سیستم مدیریت ISO 9001-  2000 صادر شد

ممیزی انجام و گواهینامه مدیریت زیست محیطی ISO 14001-2004 صادر شد
 OHSAS ممیزی انجام و گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

18001-2007 صادر شد.
دریافت گواهینامه استاندارد محصول اروپا CE برای محصوالت سیمان پرتلند نوع، 

525- 1، 425-1،تیپ 2 و 3 و پوزوالن دریافت شده است.
Wireiess ایجاد شبکه

ایجاد بستر فیبر نوری از شرکت مخابرات نکا به کارخانه و بهره برداری از سرویس 
MPLS جهت ارتباط شبکه بین دفتر تهران و کارخانه  ها

تشکیل کمیته های راهبردی و پیگیری مصوبات کمیته

نصب و راه اندازی شبکه مخابراتی GSM روستایی به منظور ارتقاء 
ارتباط کارکنان واحدها و امکان دسترسی سریع مدیریت به کارکنان 

تاریخچه فعالیت 
شرکت سیمان گرگان و مازندران در تاریخ 1353/10/21 به صورت 
مورخ   20975 شماره  طی  و  شده  تأسیس  عام  سهامی  شرکت 
1353/10/21 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت 
رسیده و در تاریخ 1360/6/8 نام شرکت به شرکت سیمان مازندران 
)سهامی عام( تغییر یافته و در حال حاضر شرکت سیمان مازندران 
از واحدهای تابعه سرمایه گذاری و توسعه سیمان )سهامی خاص( 
نکا  ثبت  اداره  به  شرکت  ثبتی  پرونده  سال 1379  در  می باشد. 
منتقل و با شماره 9 به ثبت رسیده است، همچنین شرکت از تاریخ 

1374/10/30 جزو شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد.

فعالیت اصلی شرکت 
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 4 اساسنامه، تأسیس و ایجاد 
کارخانجات سیمان و بهره برداری از آن و خرید هر نوع وسایل 
و تأسیسات و مواد و ماشین آالت مورد نیاز کارخانه و فروش انواع 
محصوالت آن و ایجاد صنایع وابسته به مصالح ساختمانی خصوصا 
مربوط به سیمان و مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت های 
تولیدی و هر نوع فعالیت  مجاز بازرگانی مربوط به موضوع شرکت 

است.
ظرفیت تولید کارخانه سیمان طبق پروانه بهره برداری شماره 75004 
مورخ 1371/8/19 معادل 624 هزار تن در سال بوده که با راه اندازی 
خط تولید جدید 3200 تنی و افزایش ظرفیت خط قدیم از 2000 تن 
به 4000 تن پروانه بهره برداری برای تولید روزانه 7200 تن صادر 

شده است.
فعالیت اصلی شرکت طی سنوات اخیر تولید و فروش سیمان بوده است.

خسرو 
 امریحسینی
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پیام هیأت مدیره
       از دست و زبان که برآید        جز عهده شکرش به درآید

ضمن شکرگذاری به درگاه ایزد منان بابت تمامی نعماتی که به این مجموعه 
عنایت فرمود و همچنین شکرگزاری بابت بیشمار مشکالتی که در مسیر 
راهمان قرار نگرفت، قطعاً دست آورد و موفقیتهای چشمگیر حاصله در 
شرایط اقتصادی که همگان اطالع دارند ناشی از لطف و عنایات خالق 

هستی و تالش و همدلی کلیه اعضاء خانواده رازک می باشد.
هر چند شرکت رازک با یاری خداوند متعادل و فعالیت جهادگونه تمامی 
پرسنل و مدیران همچنان مسیر رشد و تعالی را طی می کند ولی موفقیت های 
بازار و دشواری های پیش روی تولید را نمی توان از نظر دور داشت، صنعت 
داروسازی همچنان با چالش های متعددی در ابعاد داخلی و خارجی مواجه 
می باشد در بعد داخلی، آثار نامطلوب ورود تولیدکنندگان جدید در کنار سایر 
مشکالتی که از گذشته وجود داشته، فشارهای ناشی از تاثیرات عوامل سیاسی 
بین المللی غیرمرتبط با تولید و ناگوارتر از همه آنها، شیوه رفتار و عملکرد 
سازمانها، بانک ها و ادارات داخلی می باشد )که به مراتب آزار دهنده تر از 
خارجی ها موجبات واردآمدن فشار مضاغف به تولید کنندگان شده است(. 

در موقعیتی که تأمین ارز مورد نیاز جهت واردات مواد اولیه و ملزومات مورد 
نیاز با چالشهای جدی مواجه می باشد از یک طرف ورود بی رویه یک 
سری اقالم دارویی و مکمل های دارویی و غذایی را شاهد هستیم که اثری 
در ارتقاء جایگاهداروسازی کشور نداشته و فقط موجب خروج بی رویه ارز 
و انتفاع دست اندرکاران مربوطه می شود. از طرف دیگر محدودیتهای 
ایجاد شده در صحنه بین المللی، نوسانات صعودی نرخ ارز، تبدیل خریدهای 
دیداری و یوزانس به نقدی و موجبات وارد آمدن فشارهای مضاعفی به 

صنعت شده و می شود.
شرکت رازک به لحاظ پیشینه و مشخصه های خود، شاخص ترین شرکت 
گروه داروپخش می باشد. این شرکت به لحاظ سرمایه گذاری در شرکت های 
داروسازی داملران رازک، زهراوی، شهید قاضی و توزیع داروهای دامی 
از طرف  و  بوده  هولدینگ  مشابه یک شرکت  از یک طرف  داروپخش 
دیگر به لحاظ فعالیت فعالیت اصلی خود که تولید داروهای انسانی و دامی 
می باشد در قامت یک شرکت داروسازی فعالیت می کند. در قالب فعالیت 

2200 ریالی در  تقسیم سود 
رازک البــراتوارهای  مجمع 

عملکرد دکتر کرباسی همه را به تحسین واداشت

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت البراتوارهای رازک در مورخه 
92/2/29 در محل شرکت و با حضور 79 درصد تشکیل گردید.

در این مجمع که ریاست آن با جناب دکتر نقدی از بزرگان شناخته 
شده صنعت داروی کشور بود. ناظرین را آقایان حسن زاده و ملک 
وند تشکیل داده و دبیری جلسه با جناب آقای دکتر احمد کرباسی 
مدیرعامل شیک پوش و موقر و کاربلد شرکت بود که نشان داده 
برای شرکت  البته حاصلش  و  البته  باشد،  وقتی کار دست کاردان 
موفقیت روزافزون خواهد بود و بس. مجمع نشینان در نهایت با 
تصویب صورت های مالی و تقدیر و تشکر از زحمات تیم مدیریتی 
و  دکتر کرباسی  ناپذیر  خستگی  تالش  از  علی الخصوص  شرکت 
ارایه  مجمع  به  دقیقی  و  شفاف  شرکت که گزارش های  مدیرمالی 
از زحماتی که تک تک پرسنل شرکت  کرده بود و اعالم سپاس 
در طی سال جاری داشته اند با تقسیم سود 2200 ریالی به کار خود 

پایان داد.

داروسازی، مدیریت شرکت البراتوارهای رازک در راستای تحقق اهداف 
استراتژیک خود و در مسیر حرکت به سوی مدیریت کیفیت جامع، مطابق 
الگوهای شناخته شده بین المللی، استقرار سیستم مدیریت یکپارچه را که 
 ،)2008 – 9001 ISO( تلفیقی از الزامات سیستم های مدیریت کیفیت
زیست محیطی )ISO 14001 – 2004( و ایمنی و بهداشت حرفه ای 
)OHSAS 18001 – 2007( می باشد را در دستور کار قرار داده و خود 

نسبت به انجام موارد ذیل متعهد می داند.
-تولید و عرضه داروهای انسانی و دامی و مکمل های درمانی و غذایی 

مطابق قوانین ومقررات ملی و بین المللی.
- انطباق کلیه فعالیت های شرکت با قوانین و مقررات جاری.

فرموالسیون  فرآیندها،  مستمر  بهبود  تحقیقاتی  فعالیت های  -گسترش 
محصوالت با توجه ویژه به انتخاب مواد اولیه سازگارتر با محیط زیست.

زیان  ذینفع، کاهش عوامل  ایمنی کارکنان و طرف های  -افزایش سطح 
و سالمت کارکنان، کاهش  بهداشت  نیازمندیهای  راستای  در  شغل  آور 
آمار حوادث و پیشگیری از بیماریهای ناشی از  کار از طریق کنترل تبخیر 
مواد فرار، انتشار ذرات معلق و رعایت کامل روشهای عملیاتی استاندارد 

 )SOPs(
- پیشگیری از آلودگی هتای زیست محیطی با پایش دوره ای استاندارد و 

اجرای مدیریت مواد زاید.
- ارتقای آگاهی کارکنان در زمینه های کیفیت، ایمنی بهداشت و محیط زیست.

- افزایش سهم بازار و سودآوری محصوالت تولیدی در بازار.
به اختصار خاطر نشان می سازد توجه به مقوله های زیر می تواند حرکت 

شرکت را در راستای تحقق اهداف استراتژیک تسریع کند:
- توجه به مقوله به روز رسانی شرایط بهینه تولید.

-بهره برداری مناسب و به جا از برند رازک به عنوان یک برند برتر و 
شناخته و ...

تاریخچه فعالیت شرکت 
کلیات 

شرکت البراتوارهای رازک در تاریخ 1343/09/22 با نام شرکت البراتوارهای 
فایرز تأسیس و تحت شماره 9593 در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت 
رسیده است. در سال 1359 براساس مصوبه مورخ 1359/03/03 شورای 
انقالب اسالمی تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران و در سال 1360 
نام آن به شرکت البراتوارهای رازک )سهامی خاص( تغییر یافت. در تاریخ 
1370/09/09 نوع شرکت به سهام عام تبدیل و در تاریخ 1370/10/18 در 

بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و سام آن به عموم عرضه شد.

مهدی
خلج
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پارسیان  بانک 
در قاب مجمع 

        اعضاء هیأت مدیره                                    نماینده                                                           سمت
جواد نجم الدین                             شرکت طراحی و مهندسی و تأمنی قطعات خودرو قشم               رییس هیأت مدیره

غالمرضا سلیمانی امریی                   مؤسسه رفاه تأمنی آتیه امید                                                  نایب رییس هیأت مدیره
عارف نوروزی                               صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنعت نفت                 عضو هیأت مدیره
                                                  شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو                                    عضو هیأت مدیره
سید حسام شمس عالم                     شرکت سرمایه گذاری تدبری                                                  عضو هیأت مدیره
محمد فطانت                                 شرکت قالب های پیشرفته ایران خودرو                                    عضو هیأت مدیره

علی سلیمانی شایسته                       شرکت توسعه اقتصاد آینده سازان                                         عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

مدیرعامل  را  جمله  این  دارم  را  بانک  این  مدیریت  من  است  سال  شش 
بانک  متن گزارش  در  اعالم کرد.  خود  ساالنه  در گزارش  پارسیان  بانک 
علمای  بقول  و  پیش  سال  از  بهتر  سال  هر  می شود  دیده  بزرگ  تحولی 
برنامه های  استمرار  و  تداوم مدیریت است  پیروزی در  اقتصاد رکن رکین 
فرهیخته  مدیرعامل  شایسته  جناب  زبان  از  را  آن  برتر که  حریر  شاخص 
بانک  شرکت  فوق العاده  و  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  شنیدیم.  شرکت 
ریاست جناب دکتر  به  و  تشکیل  تاریخ 92/02/31  در  پارسیان)سهامی عام( 
مهری و ناظران جنابان تقی پور و شهریاری در حضور 87/5 درصد سهامدار 
برگزار شد. مجمع با تصویب صورت های مالی و تقدیر و تشکر از روند عالی 

بانک و با تقسیم سود 400 ریالی با طنین صلوات به کار خود پایان داد.
روابط  بچه های  تقدیر  قابل  و  مودبانه  برخورد  بود  برانگیز  آنچه تحسین 
بچه های  دیگر  و  نوروزی  رضایی،  آباد،  نیک  رحمانی،  جنابان  عمومی 

مالی و سهام شرکت بود که تبارک ا....

صدیقه
سرخوش

تقسیم سود ۴00 ریالی برای هر سهم

پیام هیأت مدیره
با سپری شدن یک دهه از تالش پیوسته بانک پارسیان، هم اینک در استانه دوازدهمین 
سال پرافتخار خدمت رسانی آن ایستاده ایم. در این دوران، کارکنان پاک اندیش بانک از 
هیچ تالشی در راه رشد و پیشرفت سازمان خود فروگذار نکردند. اعتماد مستمر مشتریان، 
سهامداران گرامی و سپرده گذاران محترم، موجب شد  که در سال های اخیر با وجود شرایط 
سخت بین المللی و نیز رکود اقتصادی جهان در سال 2012 و به ویژه با شدت یافتن 
تحریم ها و تالطمات ارزی در سال 1391، بانک پارسیان بتواند همچون گذشته و بیش از 

پیش در عرصه پولی و بانکی بدرخشد.
با ورق زدن دفتر سال 1391 نقاط درخشانی از عملکرد تالشگران شما در بانک پارسیان به 
چشم می خورد  که سخن گفتن پیرامون آن، مایه مباهات است. کسب مقام اول بانک های 
خصوصی و برگزیده شدن به عنوان یکی از 10 شرکت برتر کشور براساس رتبه بندی 100 
شرکت برتر ایران از سوی سازمان مدیریت صنعتی در شاخص درآمد و فروش، دریافت 
دوباره تندیس زرین )ITA( در سومین دوره جشنواره دوساالنه جوایز فناوری اطالعات 
ایران، دریافت لوح و تندیس زرین جایزه ملی رضایتمندی مشتریان در اجالس توسعه 
صنایع ملی ایران، معرفی بانک پارسیان به عنوان برترین بانک اسالمی کشور برای دومین 
سال متوالی از سوی نشریه بین المللی The Asset و برترین بانک پذیرنده کشور براساس 
رتبه بندی مؤسسه بین المللی The Nilson Report از دستاوردهای ارزنده ای است که 

این بانک توانست با همراهی و حمایت شما سهامداران ومشتریان 
گرانقدر بدست آورد.

حال با خرسندی از کامیابی های به دست آمده و به واسطه الطاف 
ایزد پاک و با تکیه بر اعتماد و حمایت های بیدریغ شما عزیزان، 
مالی  پرتالش گروه  و کارکنان  مدیران  بر کارآمدی  تکیه  با  همراه 
پارسیان ضمن ارایه گزارش مالی سال 1391، برآنیم با بهره گیری از 
توانمندی ها و تجربه های گرانسنگ کسب شده، نظاره گر درخشش 

نام پارسیان بر تارک نظام بانکی باشیم.

تاریخچه
بانک پارسیان به استناد ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 1379/1/17، 
مصوب  غیردولتی  بانک های  تأسیس  اجازه  قانون  واحده  ماده 
1379/1/21 و دیگر مقررات مربوطه طی شماره 178028در تاریخ 
1380/6/15در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.

مجوز عملیات بانکی به شماره 2348 / ه مورخ 1380/6/26 از 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران دریافت گردید و فعالیت های 
بانکی از تاریخ 1380/11/12 با افتتاح چهار شعبه در تهران آغاز شد.

در تاریخ 1383/8/4 بانک پارسیان به عنوان چهارصد و یکمین 
تاریخ  در  و  شد  پذیرفته  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  شرکت 

1383/9/10 اولین داد و ستد بر روی سهام بانک انجام پذیرفت.
مرکز اصلی بانک در تهران، شهرک قدس )غرب(، بلوار فرحزادی، 

خیابان زرافشان غربی، شماره 4 واقع است.
موضوع فعالیت 

براساس مفاد اساسنامه، فعالیت های بانک پارسیان شامل انجام 
کلیه عملیات و معامالت بانکی، بازرگانی و خدماتی است که به 

موجب قوانین و مقررات برای بانکها مجاز است.

سرمایه ثبت شده
آخرین سرمایه قانونی بانک مبلغ 13/200 میلیارد )منقسم به 13 میلیارد 

و دویست میلیون سهم عادی با نام یک هزار ریالی ( می باشد.

چشم انداز
بیشترین سهم بازار داخلی

بیشترین سهم معامالت بین المللی در بین بانک های خصوصی کشور
- برترین در گستره خدمات بانکی پیشرفته

- سرآمد و متعهد در ایجاد رضایت حداکثری برای ذینفعان
چشم انداز فعالیت ما همواره تداعی کننده عظمت پارسیان در حیطه 

بانکداری اسالمی است.
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بانک ها اخبار 
دکتر بت شکن: 

بانک کشور  برترین  باید  نوین  اقتصاد 
شود 

مدیره،  هیأت  رییس  حضور  با  مراسمی  طی 
بانک  ارشد  مدیران  و  معاونان  مدیرعامل، 
اقتصادنوین مراسم تحلیف کارکنان جدیدالورود 

این بانک برگزار شد.
 دکتر "محمدهاشم بت شکن" در مراسم اختتامیه 
کارکنان  خدمت  بدو  آموزشی  دوره  دومین 
جدیدالورود که در محل مرکز آموزش این بانک 
بانک  فعالیت  دوم  دهه  در  شد، گفت:  برگزار 
همه همکاران باید بکوشند تا اقتصادنوین بتواند 
با عملکرد مناسب خود به بهترین بانک کشور 
تبدیل شود. وی با تأکید بر آموزش اصول حرفه ای 
لزوم سرآمدی  بانکداری و  و تخصصی صنعت 
آموزه های  براساس  بخش گفت:  این  در  بانک 
دینی، یکی از ویژگی های انسان مومن گشاده رویی 
است و ما قصد داریم این آموزه دینی را به عنوان 
یک عنصر متفاوت و ارزش آفرین برای بانک 

خودمان نهادینه و آنرا تبدیل به یک باور کنیم.
وی در ادامه به چند بعدی بودن تمایزآفرینی برای 
مشتریان در بانک اقتصادنوین اشاره کرد و گفت: 
برای دستیابی به این جایگاه الزم است همکاران 
عالوه بر ارایه مطلوب خدمات، دائما خود را به 
روز کنند چرا که اگر همکاری نسبت به فضای 
تحوالت  و  تغییرات  آخرین  بانکداری،  صنعت 
بانکداری اطالعی نداشته  و تکنولوژی صنعت 

باشد، چگونه می تواند مشتری را راهنمایی کند.
صنعت  در  فعالیت  الزمه  را  روزرسانی  به  وی 
اینکه  تصور  داد:  ادامه  و  دانست  بانکداری 
نمی کند  تغییر  که  است  عرصه ای  بانکداری 
تصوری اشتباه است، تجربه تاریخی نشان داده که 
یکی از صنایعی که شدت تغییر در آن بسیار زیاد 
است، صنعت بانکداری است، در چنین فضایی 

نوآوری و خالقیت الزمه کسب موفقیت است.
در ادامه این مراسم بهرام فتحعلی رییس هیأت 
مدیره، علی اکبر حدادزادگان معاون سرمایه انسانی 
و پشتیبانی و علیرضا لشگری پور مدیر آموزش و 
توسعه انسانی بانک اقتصادنوین به ایراد سخنرانی 
دوره  دومین  مدرسان  از  اینکه  پرداختند، ضمن 
آموزشی بدو خدمت کارکنان و نفرات برتر نخستین 
دوره آموزشی بدو خدمت کارکنان که در بهمن ماه 

سال گذشته برگزار شده بود نیز تجلیل بعمل آمد.
در پایان این مراسم قسم نامه بانک توسط همکاران 
جدید بانک اقتصادنوین به صورت دسته جمعی 

قرائت و توسط آنها امضاء شد.

با مساعدت بانک کشاورزی صورت پذیرفت
تولیدی  واحد  طرح  از  برداری  بهره 

محصوالت گلخانه ای در استان زنجان  
 

نرگس  گلخانه ای  محصوالت  تولیدی  واحد 

آمری درزمینی به مساحت 3000 مترمربع درشهرک 
گلخانه ای زنجان مورد بهره برداری قرارگرفت.

بردومیلیارد  بالغ  هزینه ای  باصرف  طرح  این 
دومیلیارد  ریال که  میلیون  وسه  وهشتاد  ونهصد 
وهفتصد میلیون ریال آن ازمحل تسهیالت بانکی 
میلیون  وسه  وهشتاد  ودویست  بانک کشاورزی 
ریال آن سرمایه گذاری صاحب طرح بوده، مورد 

بهره برداری قرار گرفت.

روابط عمومی بانک دی:
ادعای اختالس در بانک دی نادرست و 

غیرواقعی است
بانک دی به نقل از یکی از نمایندگان مجلس 
درباره تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و اختالس 

در بانک دی واکنش نشان داد.
و  نادرست  دی  بانک  در  اختالس  ادعای 
غیرواقعی است. در توضیح ارسالی روابط عمومی 
بانک دی آمده است: روز گذشته طرح تحقیق و 
تفحص از بنیاد شهید انقالب اسالمی به تصویب 
اما خالف گفته  رسید  اسالمی  شورای  مجلس 
اساسا  طرح  این  در  مجلس  نمایندگان  از  یکی 
بانک دی وجود  در  اختالس  بر  ناظر  مسأله ای 

ندارد.
به  احترام  ضمن  دی  بانک  این گزارش،  بر  بنا 
حقوق قانونی مجلس شورای اسالمی در اعمال 
اظهارات  دستگاه ها،  و  نهادها  سایر  بر  نظارت 
نماینده محترم اهر و هریس را که روز گذشته در 
گفت وگویی دلیل اصلی تصویب طرح تحقیق و 
تفحص از بنیاد شهید را اختالس در بانک دی 
عنوان کرده بود قویا رد و تأکید می کند موارد درج 
شده در این طرح اساسا ناظر بر تحقیق و تفحص 

از بنیاد شهید است نه بانک دی.

معاون مالی و اداری بانک مرکزی :
مرکزی  بانک  سال91  مالی  صورت های 
نهایی شد/ آماده برگزاری مجمع عمومی 

هستیم
معاون مالی و اداری بانک مرکزی از نهایی شدن 
صورت های مالی سال گذشته این بانک خبر داد.

مجمع  برگزاری  به  اشاره  با  مسگرها  بهمن 
بانک مرکزی در آینده ی نزدیک، اظهار داشت: 
به سال  مربوط  بانک مرکزی  مالی  صورت های 
رییس جمهور  به  ارایه  آماده   و  بسته  شده   1391

است.
با  الزم  هماهنگی های  زمانکه  هر  وی گفت: 
رییس جمهور برای حضور در مجمع انجام شود، 

آمادگی الزم برای برگزاری آن وجود دارد.
 مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی با حضور 
رییس جمهور، ارکان و اعضای هیأت عامل بانک 
مرکزی برگزار و طی آن عالوه بر تراز نامه بانک 
مرکزی، گزارش عملکرد سالیانه این بانک نیز ارایه 
رییس  از:  عبارتند  مجمع  این  اعضای  می شود. 
و  اقتصادی  امور  وزیر  )ریاست مجمع(  جمهور 

برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رییس  دارایی، 
راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی  کشور)معاون 
رییس جمهور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا 

به انتخاب هیأت وزیران.
وظایف این مجمع رسیدگی و تصویب ترازنامه 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، رسیدگی و 
اتخاد تصمیم نهایی نسبت به گزارش های هیأت 
پیشنهاد  درباره  تصمیم  اتخاذ  و  رسیدگی  نظار، 
تقسیم سود ویژه بانک، انتخاب اعضای هیأت 
نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و 
سایر وظایفی است که طبق مقررات این قانون به 

عهده مجمع عمومی گذارده شده، است.

استقبال هم میهنان از خدمات 
"سامانه پرداخت امن بانک پاسارگاد"

سامانه پرداخت امن بانک پاسارگاد، که با هدف 
ایجاد امنیت درخرید و فروش های اینترنتی ایجاد 
قرار  هم میهنان گرامی  استقبال  مورد  شده است، 
گرفت. هم وطنان عزیز با بهره گیری از این سامانه 
عالوه بر سهولتی که در فرآیند خرید آنالین کاال 
خواهد داشت، قادر خواهند بود خرید اینترنتی را 
با همان اطمینان خرید از بازار واقعی تجربه کنند. 
پاسارگاد،  امن  پرداخت  سامانه  در  حقیقت  در 
بین  داوری،  نقش  ایفای  با  بانک پاسارگاد 
اختیارات دو طرف معامله توازن برقرار می کند. به 
این ترتیب، این سامانه، به خریدار اطمینان می دهد 
که کاالی مورد نظرش را در زمان مقّرر و طبق 
موارد مندرج در فاکتور فروش دریافت می کند. 
اطالعات  که  فروشنده ای  به  دیگر،  سوی  از 
در  مبالغه  بدون  و  درستی  به  را  خود  کاالهای 
داده می شود  قرار می دهد، تضمین  سایت خود 
که بالفاصله بهای توافق شده در فاکتور فروش 
را دریافت خواهد کرد و به این ترتیب با برآورده 
فضای  معامله،  طرف  دو  خواسته های  کردن 
اطمینان را در معامالت اینترنتی برقرار خواهد کرد. 
بر اساس این خبر، روش کار در سامانه پرداخت 
امن پاسارگاد به این شکل است که هنگام خرید، 
مبلغ پرداختی به جای این که به حساب فروشنده 
واریز شود، به حسابی واسط واریز می شود. با واریز 
شدن این مبلغ فروشنده کاالی خریداری شده را 
برای خریدار ارسال خواهد کرد. هنگامی که کاال 
به دست خریدار رسید و وی از صحت آن اطمینان 
حاصل کرد، خرید را تأیید می کند تا پول از حساب 

سامانه به حساب فروشنده واریز شود.
سیستم  بستر  در  بانک پاسارگاد،  است  گفتنی 
فرد  به  منحصر   )core-banking( کربنکینگ 
بانکداری  خدمات  انواع  ارایه  امکان  خود، 

الکترونیک را به بهترین شکل ممکن دارد.
بیشتر  اطالعات  کسب  برای  گرامی  مشتریان 
به  می توانند  پاسارگاد"  امن  "پرداخت  مورد  در 
برای  و  پاسارگاد"  امن  پرداخت  "سامانه  سایت 
عضویت به صفحه عضویت "سامانه پرداخت امن 

پاسارگاد" مراجعه کنند.
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 با

شرکت بورس کاالی ایران به 
نشست خوش  ساالنه  مجمع 

پیام هیأت مدیره
سال 1391 به عنوان یک دوره ی ویژه برای بورس کاالی ایران، از یک سو سال نمایان شدن 
کارکرد اصلی بورس کاال در اقتصاد ملی در کشاکش نامالیمات اقتصادی متاثر از تشدید آثار 
تحریم هاو به طور مشخص تحوالت ناشی از نوسانات نرخ ارز و کندی رشد اقتصادی و از 
سویی دیگر سال نهادینه شدن الزامات حرکت به سمت سازمانی دانش بنیان، همچون بهسازی 
ساختار سازمانی، جذب نیروی انسانی متخصص و تغییر ترکیب آن، ارتقاء توان تحلیل گری، 
سرمایه گذاری قابل توجه در حوزه ی فن آوری اطالعات و ارتباطات و.... بود. بدین معنی که 
هم باید نوسانات شدید قیمتی، در کاالهای اساسی چون فوالد، آلومینیوم، محصوالت پتروشیمی 
و کشاورزی، در راستای اهداف کالن اقتصادی کشور، با توجه به انتظارات متفاوت ذی نفعان 
آن ها مدیریت می شد و هم به ساز و کار عرضه و تقاضا به عنوان کارکرد ذاتی بورس کاال پایبند 
می ماندیم. حفظ  رویکرد توسعه ای این بورس که حاصل آن رشد 85 درصدی ارزش معامالت 
بازار کاالی فیزیکی و مهم تر از آن افزایش چشم گیر سهم بورس در بازار کاالهای پذیرش شده )به 
ویژه محصوالت فوالدی، پلیمیری و شیمیایی( و نیز تداوم رشد معامالت قراردادهای آتی بود، به 
طور همزمان کار را بیش از پیش سخت تر می کرد. مدیریت چنین چالشی و تالش مضاعف در 
چنین محیط کسب و کاری، شمه ای بر تجارب این نهاد افزود، سهام داران شرکت را منتفع کرد، 
جایگاه بورس را در اقتصاد ملی تثبیت کرد و ما را نزد نهادهای ناظر سربلند ساخت. تداوم چنین 
وضعیتی با انجام اقداماتی نظیر طاحی سند راهبردی شرکت، اصالح ساختار و الکترونیکی کردن 
بخش قابل توجهی از فرآیندهای تبادل اطالعات بین بورس، کارگزاران، سیستم بانکی وعرضه 
کنندگان، طراحی جدید و ارتقاء سامانه های معامالتی موجود و اجرای بسیاری از برنامه های 

دیگر همراه شده است.
سال 1392، سال گام نهادن در مسیر اهداف اصلی و بلند مدت شرکت در چارچوب سند راهبردی 
آن است. اهداف راهبردی این سند را می توان در افزایش آگاهی بخش های مختلف جامعه از 
کارکردهای اصلی بورس کاال، تنوع بخشی دارایی های پایه و افزایش سهم معامالت مشتقه ی 
کاالیی، افزایش امنیت و شفافیت فرایندهای معامالتی، افزایش انگیزه حضور در بورس برای 

فعاالن بازار، تقویت نظام سازمانی و تعامل با نهاهای تصمیم گیر و علمی دانست.

تقسیم سود 400 ریالی برای هر سهم 
با برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه بورس کاالی ایران در روز دوشنبه 30 اردیبهشت ماه 
1392 با حضور حدود 79 درصد از سهامداران شرکت در محل مرکز همایش های بین المللی 
شرکت،  مدیرعامل  پناهیان  حسین  دکتر  مجمع،  رییسه  هیأت  اعضای  انتخاب  از  پس  رازی، 
گزارش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 91 را ارایه کرد که مورد تایید و 

تصویب حاضران در مجمع قرار گرفت.
پس از ارایه گزارش هیأت مدیره توسط مدیرعامل، حسابرس مستقل و بازرس قانونی نیز گزارش 
صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 91 را قرائت کرد که توسط مجمع 
عمومی مورد تصویب قرار گرفت. براساس دستور جلسه در این مجمع رأی گیری از سهامداران 
حاضر در مجمع برای انتخاب هیأت مدیره جدید بورس کاالی ایران صورت گرفت که پس از 
شرکت های  شامل  ایران  بورس کاالی  مدیره  هیأت  حقوقی  اصلی  عضو  هفت  آراء،  شمارش 
فلزات  و  معادن  توسعه  سرمایه گذاری  ملت،  مالی  بهمن، گروه  اصفهان، گروه  مبارکه  فوالد 
صبا  سرمایه گذاری  آنکه  ضمن  شدند.  انتخاب  سال  دو  مدت  به  بانک کشاورزی  و کارگزاری 
به  نیز  ایران  اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی  تأمین، سرمایه گذاری غدیر و 
این مجمع،  در  انتخاب شدند.  ایران  بورس کاالی  مدیره  البدل هیأت  عنوان سه عضو علی 
مؤسسه حسابرسی بهزاد مشار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و مؤسسه حسابرسی و 
خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر، به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شد. همچنین در این 
مجمع با تقسیم سود نقدی 400 ریال برای هر سهم موافقت شد و مقرر شد مبلغ 500 ریال نیز 
از محل سود انباشته هر سهم به حساب افزایش سرمایه شرکت لحاظ گردد. این گزارش حاکی 
نیز که در همین روز در محل  ایران  است، در مجمع عمومی فوق العاده شرکت بورس کاالی 
مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار شد، سهامداران با افزایش 50 درصدی سرمایه بورس 
کاالی ایران موافقت کردند. براساس این مصوبه، مجمع عمومی فوق العاده به هیأت مدیره 
اختیار داد تا ظرف 60 روز سرمایه شرکت را از محل سود انباشته از مبلغ 200 میلیارد ریال به 300 

میلیارد ریال افزایش دهد.

تاریخچه
شرکت بورس کاالی ایران )سهامی عام( براساس قانون 
مصوب  ایران  اسالمی  جمهوری  بهادار  اوراق  بازار 
آذرماه 1384 مجلس شورای اسالمی تأسیس و در تاریخ 
ثبت  اداره  در   301984 شماره ی  تحت   1386/05/02
شرکت ها و مؤسسات تهران به ثبت رسیده است و در 
حال حاضر مرکز اصلی شرکت در تهران واقع می باشد. 
شرکت  پایه ی  بازار  جزء   1390/10/7 تاریخ  از  شرکت 
سازمان  ضوابط  طبق  و  است  شده  پذیرفته  فرابورس 
بورس و اوراق بهادار از جمله، شرکت های ثبت شده 
نزد آن سازمان می باشد. شرکت بورس کاالی ایران از 
ابتدای مهرماه سال 1386 با ادغام بورس های فلزات 
حال حاضر  در  آغاز کرد،  را  فعالیت خود  و کشاورزی 
عالوه بر محصوالت فوق، محصوالت پتروشیمی، مواد 
شیمیایی، فرآورده های پایین دستی نفت، فلزات گران 
بها و مواد معدنی در قالب قراردادهای نقد، نسیه، سلف 
و ابزار مشتقه از کاالهای عمده ی مورد معامله در این 

شرکت اند.

راهبردهای شرکت
راهبردهای 8 گانه این شرکت عبارتند از:

1- تکمیل و استانداردسازی چرخه فعالیت بورس کاال 
در زنجیره ی ارزش

و  پذیرش کاالها  و  عرضه  و کمی  توسعه کیفی   -2
دارایی های پایه جدید

3- ارتقاء شفافیت و امنیت فعالیت های معامالتی و 
پشتیبانی از  کیفیت خدمات ارایه شده به مشتریان

4- توسعه ابزارهای مالی جدید
توسعه  در  بورس کاال  نقش  و  ترویج کارکردها   -5

بازارهای مدرن
6- ارتقاء سطح تعامل با نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر
7- راهبری، توسعه وارتقاء بهره وری دارایی های فکری

8- باز مهندسی فرآیندهای شرکت بورس کاالی ایران

خسرو
  امریحسینی

با پناهیان  حسین  دکتر 
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 با

پیام مدیرعامل
با سالم و عرض خیر مقدم به حاضرین در مجمع 
عمومی عادی سالیانه شرکت دوده صنعتی پارس 
افتخار دارم که خالصه فعالیت های یکساله شرکت 
را که حاصل همکاری و همدلی و تالش صادقانه 

تمامی همکارانم می باشد به استحضار برسانم.
مشکالت  توجه  با  پارس  صنعتی  دوده  شرکت 
نقدینگی و نوسانات شدید قیمت ها و در نهایت 
افزایش هزینه های تولید، اعم از مواد اولیه و غیره، 
تولید کربن  در صنعت  تنگاتنگ  رقابت  و وجود 
با سعی و تالش مضاعف، موفق گردید  بالک، 
کلیه اهداف پیش بینی شده در بودجه سال 1391 
محقق سازد و با تولید حدود 27/024 تن و فروش 
27/881 تن محصول در سال 91، نسبت به ظرفیت 
اسمی خود)بیش از 90 درصد( به باالترین راندمان 
تولید در صنعت کربن کشور دست یابد و با حفظ 
سهم بازار، با فروش بالغ بر 784/682 میلیون ریال، 
از رشدی معادل 67 درصدی نسبت به سال مشابه 
برخوردار شده و در نهایت کلیه عوامل تولید و کنترل 
هزینه ها، EPS سال 91 با افزایش قابل توجهی 

محقق شود.)هر سهم 1/460 ریال(

دستاوردهای عمده سال 1390 شامل موارد ذیل 
بوده است:

- حفظ سهم بازار داخلی و افزایش صادرات با 
توجه به ورود رقبای جدید

- افزایش تولید و تنوع محصول
- بهبود شرایط سرمایه در گردش با ساماندهی و 

اصالح ساختار مالی و اعتباری
- بازسازی و نوسازی بخش های تولیدی افزایش 

بهره وری و راندمان
- ارتقاء سطح رفاه و آموزش کارکنان

- رشد چشمگیر درآمد و افزایش ارزش سهم شرکت 
در بازار

- بهینه سازی مصرف حامل های انرژی با اصالح 
عوامل تولید

تسویه  در  بهنگام  اقدامات  با  همچنین  شرکت 
بدهی های ارزی و ساماندهی بدهی ریالی سنوات 
گذشته از خسارات و هزینه های هنگفت میلیاردی 
ناشی از جرائم تاخیر و مابه التفاوت تسعیر ارز )با 
نرخ جدید 36000 ریال( جلوگیری نمود که آثار آن در 

عملکرد سال 91 بوضوح مشاهده می شود.
جاری  سال  برنامه های  انجام  بر  عالوه  شرکت 
استراتژی خود را معطوف به سرمایه گذاری در پروژه 
بهبود و نوسازی تکنولوژی راکتورهای خطوط تولید 
و  محصوالت  شده  تمام  قیمت  منظور کاهش  به 
باالبردن توان رقابتی و همچنین با کاهش هزینه ها و 
عرضه محصوالت جدید به حفظ سهم بازار داخلی 
و افزایش صادرات، اهتمام خواهد ورزید. با توجه 
به عمر کارخانه و تکنولوژی تولید، با جایگزین کردن 
نسل جدید راکتورهای جامبو بجای راکتور موجود 

نتایج زیر تحقق می یابد:
افزایش ظرفیت تولید تا سقف 20/000 تن در سال و 

امکان تولید گریدهای مختلف
کاهش مصرف انرژی و آب تا %50

کاهش مصرف مواد اولیه تا 15 درصد

پـــــارس صنعتـــی  دوده 
 با دست پر به مجمع نشست

از ساوه شهر یاقوت سرخ

در خاتمه امیدوارم با استعانت از درگاه ایزد منان و با 
برنامه های  و  تالش و همت کارکنان شرکت اهداف 
سال جاری نیز به سرانجام برسد و در این راه کماکان 
نیز  محترم  سهامداران  راهنمایی های  و  حمایت  از 

برخوردار گردیم.

سرمایه
سرمایه اولیه شرکت به مبلغ 10 میلیون ریال بوده است 
که باستناد صورتجلسه مورخ 1365/2/7 مجمع عمومی 
ریال  میلیارد  یک  مبلغ  تا  سهام  صاحبان  فوق العاده 
تصویب و پیرو آن در سال مالی منتهی به 1366/3/31 
افزایش سرمایه شرکت در مرحله اول تا مبلغ 400 میلیون 
ریال تعیین و کاًل توسط صاحبان سهام پرداخت و در 
سال مالی منتهی به 1369/3/31 نیز قسمت دوم افزایش 

سرمایه تا مبلغ یک میلیارد ریال به مرحله اجرا درآمد.
در سال مالی منتهی به 1371/3/31 باستناد صورتجلسه 
مورخ 1370/8/15 مجمع عمومی فوق العاده صاحبان 
افزایش  ریال  میلیارد  مبلغ 3  تا  شرکت  سرمایه  سهام 
یافت و پیرو آن براساس صورتجلسه مجامع عمومی فوق 
العاده مورخ 1371/8/19، 1372/7/28، 1373/6/26 و 
1382/5/14 صاحبان سهام، سرمایه شرکت بترتیب به 

مبلغ 7،9 و 12 و 30 میلیارد ریال افزایش یافته است.
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1374/7/29 شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص 

به سهامی عام تغییر یافت.
عمومی  مجمع  مصوبه  طی   1385/11/24 تاریخ  در 
فوق     العاده صاحبان سهام مقرر گردید سرمایه شرکت 
از مبلغ 30/000/000/000 ریال به مبلغ 60/000/000/000 ریال 
افزایش یابد و به هیأت مدیره تفویض اختیار گردید تا 
نسبت به اجرای تشریفات افزایش سرمایه مذکور اقدام 
نماید که شرکت نیز براساس مصوبه مورخ 1385/11/25 
سرمایه  افزایش  آگهی  انتشار  به  نسبت  مدیره  هیأت 
مورخ  اطالعات(  )روزنامه  روزنامه کثیراالنتشار  در 
مواد  اجرای  و  آورد  بعمل  الزم  اقدام   1385/11/28
184، 185، 186، 187 الیحه اصالحی مذکور افزایش 
سرمایه فوق الذکر در تاریخ 1386/03/8 تحت شماره 
مؤسسات  و  شرکت ها  ثبت  اداره  در  7389/ت/32 
غیرتجاری به ثبت رسیده است و در حال حاضر سرمایه 
شرکت مبلغ 60 میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام 

که تماما پرداخت شده است.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت دوده صنعتی )سهامی عام( رأس ساعت 10:00 صبح 
روز سه شنبه مورخ 1392/2/31 درمحل هتل ارم با حضور بیش از 87 درصد سهامداران به ریاست 
جناب مهندس محمدیان پور ونظارت آقایان عدلی و علیمراد و با دبیری جناب مهندس بهزاد 

پورمحمدی برگزار شد.
مجمع با تصویب صورت های مالی و تقدیر وتشکر از تالش هیأت مدیره به خصوص مدیرعامل 

فرهیخته و توانمند شرکت و با تقسیم سود 800 ریالی با طنین صلوات به کار خود پایان داد.
در مسیر رفت به مجمع از تحریریه نشریه بیاد آوردم که شرکت دوده صنعتی پارس در شهرک کاوه 
شهرستان ساوه شهر انار و انجیر شهر صنعت و شهر کهن تاریخی شهر پیامبر اسموعیل واقعه است 
و من امروز در هتل ارم میهمان این عزیزان دوده صنعتی پارس هستم و آنچه در پی می آید به لطف 

مدیرعامل دانشمند و حرمت قلم دان است که نشریه بدان لطف و سپاس می دارد.

خسرو
  امریحسینی
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        اعضاء هیأت مدیره                                             نماینده                                                                         سمت 
رییس هیأت مدیره مصطفی پرتوافکنان                                           شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید   

علی اکرب حشمتی رفسنجانی                 صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت            نایب رییس هیأت مدیره
عضو هیأت مدیره حسنی فاتح                                                      شرکت سیمان فارس و خوزستان   
فرهنگ ساکی                                                  شرکت سیمان خوزستان                  عضو هیأت مدیره
عضو هیأت مدیره حمید اقبالیان                                                   شرکت سیمان آبیک       

علی اصغر گرشاسبی                                                                                                        مدیرعامل

تقسیم سود 1200 ریالی در مجمع
مجمع ساالنه عمومی عادی شرکت سیمان خاش درمورخه 92/2/31 و با حضور 85 درصد سهام دار به ریاست جناب مهندس 

توکل چهره آشنای صنایع کانی و محبوب همه اهل قلم و با دبیری جناب مهندس گرشاسبی برگزار شد.
در پایان مجمع با تصویب صورت های مالی انتخاب بازرس جسابرس قانونی و تعیین روزنامه کثیراالنتشار و با تقدیر و تشکر از 

مهندس گرشاسبی که توانسته از سیمان خاش سود 1200 ریالی بیاورد با طنین صلوات پی در پی به کار خود پایان داد.

در گرشـــاسبی  مهندس 
کاشت گل  خــاش  سیمان   

خسرو
  امریحسینی

مدیره هیأت  پیام 
حضور سهامداران محرتم را در مجمع عادی سالیانه خریمقدم عرض کرده، 

صحت و سالمتی همگان را از خداوند منان خواستاریم.
سال 1391 سایل پرفراز و نشیب، پرمخاطره والبته موفقیت آمیز برای شرکت 
سیمان خاش بوده است. در سایل که بنام سال حمایت از تولید ملی نامگذاری 
شده بود متأسفانه شاهد چالش های بزرگی برای صنعت بودیم. رشد سرسام 
آور نرخ ارز، تورم افسارگسیخته، مشکل تأمنی قطعات و لوازم یدکی خارجی، 
دشوارشدن انتقال ارز، مشکل تأمنی سوخت و.... از آن جمله است لیکن 
مدیران شرکت تالش کردند با برنامه ریزی دقیق و بررسی و تحلیل صحیح 

مسائل اقتصادی و تحوالت، تهدیدها را به فرصتی استثنایی تبدیل نمایند.
تولید 857/549 تن کلینکر و 911/618 تن سیمان و فروش و تحویل 914/269 
تن انواع محصوالت موفقیت های چشمگریی است که در طول کل سالیان 

بهره برداری از کارخانه بی سابقه بوده است.
ارتقاء بهره وری، استفاده بهینه از منابع، کاهش هزینه ها و بهره گریی مناسبرت 
از نریوی انسانی و تجهیزات از شاخصه های عملکرد سال 1391 می باشد. 
در یک نگاه می توان به رشد 13 درصدی قیمت تمام شده کاالی فروش رفته 
نسبت به سال ماقبل آن در مقایسه با تورم 31 درصدی بخش عمومی کشور و 

تورم بیش از 50 درصدی بخش صنعت اشاره نمود.
طی سال 1391 در اثر اعمال قانون بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور و 
همچننی بازخریدی، تعداد 45 نفر از همکاران از مجموعه منفک شده و تالش 
برآن بوده است با بهره گریی بیشرت از نریوهای موجود، ارتقاء سطح کیفی و علمی 
کارکنان با برگزاری دوره های آموزشی و ایجاد زمینه تحصیالت دانشگاهی و 
کاهش میانگنی سنی پرسنل بهسازی پرسنلی صورت پذیرد و این روند تداوم 
خواهد داشت. توجه ویژه به صادرات و برنامه ریزی دقیق موجب گردید در 
سال 1391 شاهد رشد مقداری 282 درصدی نسبت به سال ماقبل آن بوده و 
صادرات 174/824 تن محصوالت به کشورهای پاکستان و افغانستان و کشورهای 
فراقاره ای همچون سومایل محقق شود. ورود به بازارهای جدید و توسعه آن و 

قرارگرفنت شرکت در رأس صادرکنندگان سیمان به قاره آفریقا از افتخارات شرکت 
سیمان خاش است و با برنامه ریزی صورت گرفته همچنان صادرات به عنوان 

یکی از برنامه های اسرتاتژیک شرکت در دست پیگریی است.
با اقدامات اصالحی و تکمیلی صورت گرفته شرکت موفق به دریافت دو 
استاندارد بنی المللی CE اروپا و ISO 17025 در سال 1391 شد. دریافت 
 ISO این دو گواهینامه معترب بنی المللی در کنار حفظ سایر استانداردها از جمله
ISO 9001 , 14000 و ISO 18000 و استانداردهای ملی موجب اعتبار 
بیشرت شرکت و تسهیل در امر صادرات و پذیرش محصوالت در بازارهای 
هدف می گردد.  کسب عناوین متعدد همچون صادرکننده نمونه، واحد نمونه 
صنایع معدنی، واحد نمونه تولید محصوالت با کیفیت، واحد نمونه کارگری 
و... که توسط سازمان های رسمی و دولتی مور ارزیابی و انتخاب قرار گرفته و 
به اهدای لوح تقدیر و تندیس منجر شده حاکی از عملکرد مناسب شرکت و 

تعامل خوب با سازمانها و دوایر مرتبط می باشد.
الزم می دانیم در حضور سهامداران محرتم از کلیه مدیران و کارکنان شرکت 
بواسطه عملکرد مناسب و حصول توفیقات و نتایج خوب در سال 1391 تشکر 
و قدردانی کرده و به سهامداران و ذی نفعان گرانقدر به تداوم روند بهبود و 

ارتقاء روزافزون جایگاه شرکت در سال جاری اطمینان خاطر بخشیم.

تاریخچه 
شرکت سیمان خاش در تاریخ 1365/3/24 به صورت شرکت سهامی خاص 
تأسیس شده و طی شماره 60374 مورخ 1365/3/24 در اداره ثبت شرکت ها 
و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ 1377/2/13 به 
شرکت سهامی عام تبدیل شده است. با توجه به پذیرش سهام شرکت در تاریخ 
1381/12/26 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، اولنی معامله نقل و انتقال 
سهام در تاریخ 1382/5/4 صورت پذیرفت. الزم به ذکر است که مرکز اصلی 
شرکت در تهران و کارخانه در 18 کیلومرتی شهرستان خاش )استان سیستان و 

بلوچستان( واقع است.
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        اعضاء هیأت مدیره                                             نماینده                                                                    سمت

رییس آقای ایوب قنربی                                         سرمایه گذاری صنعت و معدن  
آقای امری خرمی شاد                                        سرمایه گذاری ایران و فرانسه                نایب رییس

مدیرعامل و عضو آقای محمود بوذری                                        سرمایه گذاری نواندیشان دنیای اقتصاد 
عضو آقای غالمرضا جابر انصاری                      شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پرتوشیمی تأمنی 
آقای حمیدرضا افراشته                              توسعه تجارت تأمنی اجتماعی                عضو

بوذری  محمود  مهندس 
نشان داد که می تواند

پیام هیأت مدیره
شرکت نیروکلر تولیدکننده کلر و سود و مشتقات مربوطه از سال 1376 پا به عرصه تولید گذاشته 
و بخشی از مصارف شرکت های آب و فاضالب کشور را به منظور تأمین آب آشامیدنی سالم 
جامعه و قسمتی از صنایع دیگر را تأمین و بخشی از تولیدات خود را به خارج از کشور صادر 
می کند. این شرکت از واحد الکترولیز با آخرین تکنولوژی روز دنیا )روش ممبرانی( بهره مند 
می باشد که سود کاستیک عاری از جیوه مورد مصرف صنایع غذایی را تولید می نماید و با 
عضویت در انستیتوکلرآمریکا و یوروکلر از آخرین استانداردهای روز دنیا در خصوص ایمنی و 
حمل و نقل مواد شیمیایی خطرناک دسترسی یافته و آنرا به مشتریان آموزش می دهد و امیدوار 
است همچون گذشته در خدمت رسانی به شرکت های آب و فاضالب کشور، صنایع غذایی، 
صنایع فوالد و نفت و سایر صنایع موفق باشد. این شرکت با رویکرد رهبری بازار مطالعه امکان 
سنجی طرح تولید 200 تن کلر در روز را انجام داده و گزارش توجیهی طرح توسط شرکت ترغیب 
صنعت ایران و ایتالیا تهیه شده و موافقت اصولی از سازمان صنایع و معادن استان چهار محال 
بختیاری دریافت شد و بدلیل مشکالت مربوط به دریافت تسهیالت بانکی اجرای این طرح 
در حال حاضر به تعویق افتاده است، انشاء الله در سال جاری موانع موجود رفع و طرح اجرایی 

خواهد شد.
به منظور دسترسی سریع به محصوالت پایین دستی و همچنین بدست آوردن بازار مصرف کلر و 
افزایش سبد محصوالت شرکت در سال جاری با پیگیری کارگروه طرح و توسعه، طرح توجیهی 
خرید کارخانه تولید کربوکسی متیل سلولز و منوکلرواستیک اسید را تهیه و در دی ماه سال جاری 
اقدام به خرید کارخانه مذکور شد و انشاء الله در سه ماهه اول سال 1392 شاهد تولید محصول 

نیرو کلر با تقسیم سود 2000 ریالی همه را خوشحال کرد

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت نیروکلر در مورخه 92/2/30 در هتل بزرگ تهران با 
حضور بیش از 90 درصد سهامداران برگزار شد.

ریاست این مجمع با جناب حاج آقا قنبری مرد موی سپید کرده و شناخته شده صنعت و 
دو ناظری  جنابان امانی و اسماعیلی و با دبیری جناب مهندس محمود بوذری مدیرعامل 

فرهیخته و دانشمند شرکت برگزار شد.
پس از قرائت گزارش هیأت مدیره توسط مدیرعامل شرکت که نشان داده چگونه باید یک 
شرکت سیر تعالی را در پیش بگیرد و گام به گام به سوی موفقیت قدم بردارد و آن هم در 
صنعتی که مهمترین اقدامش تصفیه آب شرب است که اول نشان حیات و پیشرفت و آبادی 
است و با بیان اینکه رویکردهای داخلی شرکت برای سال آتی برنامه ای چون رهبری 
بازار و افزایش صادرات و با اعالم اینکه امسال برای اولین بار مجوز استخراج 30 هزار 
تن نمک در قم دریافت شده است و پس از سؤال های سهامداران و پاسخ های جامعی 
که مهندس قاسمی مدیرمالی شرکت که حساب های پاک و شفافش مورد شهادت همگان 
است.  مجمع نشینان در نهایت با تقدیر و تشکر از زحمات بسیاری که تیم مدیریتی شرکت 
متقبل شده با تصویب صورت های مالی و تقسیم سود 2000 ریالی به کار خود پایان داد. در 
پایان از زحماتی که همکاران گرانقدر در روابط عمومی شرکت به خصوص جناب پرتوزاده 

در تهیه این گزارش ما را یاری رساندند کمال قدردانی و تشکر را دارا می باشیم.
شایان ذکر است با پایان گرفتن مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت و انتخاب بازرس و 
روزنامه کثیراالنتشار و تقسیم سود، مجمع فوق العاده شرکت جهت افزایش سرمایه شرکت به 
مبلغ 200 میلیارد تومان از محل سود انباشته با ارایه گزارش حسابرس توسط بازرس قانونی 
شرکت و ارایه  گزارش توجیهی توسط مدیرعامل کاردان و کاربلد شرکت و اعالم اینکه 
دوره بازگشت سرمایه 3 سال می باشد و از جمله اهداف آن حفظ سهم بازار و افزایش 

سودآوری شرکت می باشد این برنامه با اکثریت آرا مصوب مجمع گرفت.

MCA )منوکلرواستیک اسید( خواهیم بود، شایان ذکر است 
که با خرید این کارخانه، دو محصول به سبد محصوالت 
شرکت افزوده خواهد شد و باعث رشد سودآوری شرکت در 

سال 1392 و بعد از آن خواهد شد.

تاریخچه :
شرکت نیروکلر )سهامی عام ( با نام شرکت توال )شرکت 
تولیدی لوازم اندازه گیری الکتریکی( در تاریخ ششم آبان 
ماه 1363 تشکیل و تحت شماره 54055 به ثبت رسیده است 
و به موجب تصمیمات متخذه در مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1364/4/11 با اصالح موادی از اساسنامه نام شرکت به 
شرکت نیرو کلر )سهامی خاص( تغییر یافته است، محل اصلی 
شرکت در پی تصویب مجمع عمومی فوق العاده از تاریخ 
1367/12/23 به اصفهان منتقل و تحت شماره 6574 در 
اداره ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسیده است که آدرس 
دفتر اصفهان، خیابان توحید، کوی شهید کاظمی، پالک 4 و 
محل کارخانه اتوبان ذوب آهن، کیلومتر جاده سیمان سپاهان، 

در محدوده شهرک صنعتی اشترجان می باشد.
فوق العاده  عمومی  مجمع  در  متخذه  تصمیمات  براساس 
سهامی  از  شرکت  حقوقی  شخصیت   1381/4/25 مورخ 
خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدید شرکت در 

تاریخ 1381/9/4 به ثبت رسیده است.
شماره  به  برداری  بهره  پروانه  دارای  شرکت  ضمنا 
104/54962/1307872 مورخ 1388/12/18ازسازمان صنایع 

معادن استان اصفهان می باشد.

سرمایه شرکت
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 1،000 میلیون ریال )شامل 
100،000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 10،000 ریال( که طی چند 
مرحله به مبلغ 49،180 میلیون ریال )شامل49،180،000 سهم، به 
ارزش اسمی هرسهم 1/000 ریال (در پایان سال مالی منتهی به 

1391/12/30 افزایش یافته است.

مهدی
 خلج

15
اقتــصـاد و بیمه
خــرداد  1392



با وجود تأیید رییس کل بانک مرکزی و تکذیب وزیر امور اقتصاد 
از  آن گونه که  دارو،  واردات  مرجع  ارز  حذف  مورد  در  دارایی  و 
تازه ترین بخشنامه گمرک ایران بر می آید، اختصاص ارز مرجع به 
ثبت سفارش واردات دارو و تجهیزات پزشکی در قالب گروه دوم 
یعنی  جاری  سال  خرداد  پایان  تا  وارداتی  اولویت بندی کاالهای 
فقط برای یک ماه تمدید شده است. اما آنچه در این میان، بیش 
از تصمیم مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی 
در خصوص حذف ارز مرجع دارو عجیب است، سکوت مسئوالن 
وزارت بهداشت در این زمینه است. البته در سال گذشته با مصوب 
ارز مرجع به دارو، وزیر سابق بهداشت به  نیافتن  شدن تخصیص  
واکنش  با  هنوز  تصمیم  این  امسال  اما  اعتراض کرد،  تصمیم  این 
این  و  است  نشده  مواجه  سالمت  و  بهداشت  امر  متولیان  جدی 
یادآور سکوت این مسئووالن به هنگام حذف یارانه مواد شوینده 

بود که با نظافت، بهداشت و سالمت جامعه ارتباط مستقیم دارد.
ارز مرجع دارو، تولید  توجیه وزیر بهداشت و درمان برای حذف 
اذعان  هم  وی  حال  این  با  اما  است،  در کشور  دارو   درصدی    97
دارد که تغییر ارز دارو از نرخ مرجع به مبادله ای، تأثیر زیادی در 
قیمت ایجاد می کند و از سوی دیگر قطعًا از کمبود داروهای تولید 
داخل بی خبر نیست. اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
نیز حذف ارز مرجع برای واردات دارو را به صالح سالمت جامعه 
ندانسته اند و در این مورد اعالم خطر کرده اند. وزیر صنعت، معدن 
و تجارت نیز که تنها به تکذیب حذف ارز مرجع از کاالهای اساسی 
از  و حرفی  نهادهای دامی می گوید  و  از گندم  تنها  اکتفا کرده، 

دارو، شیرخشک و ملزومات پزشکی نمی  زند.
این در حالی است که نه تنها وعده جایگزینی یارانه ریالی با ارز 

تا  از اقالم دارویی  مرجع محقق نشده است، بلکه قیمت بسیاری 
به قیمت  به عنوان مثال می توان  یافته است که  افزایش  برابر  دو 
بهای  اشاره کرد که  بزرگ(  روده  مزمن  زخم  )داروی  مزاالزین 
هزار  هفت  به  تومان  پانصد  و  هزار  سه  از  آن  تایی   30 قوطی  هر 
این دارو  این بدتر آن است که  از  پیدا کرده است.  افزایش  تومان 
نیز مانند بسیاری داروهای دیگر ازجمله داروی همورویید در طول 
سال در چند نوبت به مشکل کمبود برمی خورد که به کاهش روند 
تولید برمی گردد. کمبود آزاردهنده داروهای تولید داخل، به گفته 
یارانه دارو،  به موقع  به دلیل پرداخت نشدن  یا  آن  تولیدکنندگان 
یا به دلیل نرسیدن ارز برای خرید مواد اولیه و یا به دلیل تحریم 

برخی مواد اولیه آن است.
باید  پایین جامعه، چگونه  به  متوسط  اقشار  در  بیماران  راستی  به 
رنج و تبعات ناشی از کمبود و نبود دارو را متحمل شوند و از چه 
منبعی باید هزینه خرید چند قلم دارو را که بدون شک با حذف 
ارز مرجع واردات مواد اولیه آن، یک سوم تا یک پنجم با افزایش 
قیمت همراه خواهد بود، فراهم کنند؟ برخالف اظهار نظر رییس 
تنها  دارو  مرجع  ارز  داروسازان، حذف  انجمن  نمایندگان  مجمع 
فاجعه برای مردمی نیست که پوشش بیمه ای مناسبی ندارند، بلکه 
وقتی با کمبود دارو همراه می شود، بازی با جان مردم است. و 
تلخ تر از همه این ها این است که مسئول سابق کمیته سالمت مجمع 
تکذیب های  تمام  وجود  »با  می گوید:  نظام  مصلحت  تشخیص 
لوکس  ماشین های  و  سگ  قالده  خرید  مرکزی،  بانک  مسئوالن 
ارز مرجع دارو در سال گذشته یک حقیقت غیرقابل  از  با بخشی 

کتمان است!«

محمدعلی
 دیانتی زاده

حذف ارز مرجع دارو؛ بازی با جان مردم
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آقای دکرت اکرب منصوری              شرکت داروپخش )سهامی عام(                         مدیرعامل و نایب رییس و عضوموظف هیأت مدیره
شرکت داروسازی کاسپنی تأمنی )سهامی خاص(        معاونت منابع انسانی و عضو موظف هیأت مدیره آقای غالمرضا علیزاد پروین 
شرکت توزیع داروپخش )سهامی عام(                   رییس هیأت مدیره و عضو غریموظف هیأت مدیره آقای دکرت محمد شریف زاده  

شرکت سرمایه گذاری صبا تأمنی )سهامی خاص(     عضو غریموظف هیأت مدیره  آقای دکرت مسعود باقریان لمراسکی 
آقای علی اصغری                     شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمنی )سهامی خاص(    عضو غریموظف هیأت مدیره

دکتر اکبر منصوری در صنعت دارو نام پر آوازه  ایست

ابوریحان؛ 1100 ریال سود به مجمع آورد

پیام هیأت مدیره
›› آرمان ما در نیل به اهداف و رسالت اخالقی 
و اجتماعی همواره بر ارزش افزایی منافع و سود 
صاحبان سهام شرکت داروسازی ابوریحان استمرار 
بوده و کلیه کارکنان و مدیران کارآمد شرکت با نگاه 
استراتژیک محور به نوآوری، رشد و بهبود مستمر 
فعالیتها و کسب عایدات بیشتر مأموریت یافته اند. ‹‹

با سپاس از خداوند منان، سال 1391 علیرغم وجود 
تنگناهای شدید مالی و اقتصادی و نوسانات ارزی 
با موفقیت نسبی سپری شد و شرکت داروسازی 
ابوریحان در سایه تالش و همت کلیه کارکنان و 
مدیران الیق وتوانمند خود با تمرکز بر برنامه های 
استراتژیک خویش توانست ضمن تحقق اهداف 
استراتژیک خود در راستای افزایش کیفی و کمی 
تولیدات و ارتقاء برند سازمانی در بازار دارویی 
کشور روندی رو به رشد در پیش گیرد و شرکت 
داروسازی ابوریحان موفق به دریافت 1 گواهینامه 
اشتهار 2 ستاره در سومین دوره جایزه ملی کیفیت 
غذا ودارو جهت محصول کپسول ونوستات شد. 
دریافت 35 پروانه ساخت و موافقت اصولی جدید 
و تولید عددی منطبق با بودجه، از اهداف کلی بود 
که هیأت مدیره در سال مالی منتهی به 1391/12/30 
با پیگیری مستر، محقق نمود. این مهم پشتوانه و 

حمایت سهامداران محترم علی الخصوص شرکت 
داروپخش )سهامی عام ( وشرکت سرمایه گذاری 
وسیله  بدین  نمی گردید که  میسر  تأمین  دارویی 
ضمن تشکر و قدردانی از حمایت های مادی و 
معنوی ایشان، امید است به یاری خداوند متعال با 
تداوم این حمایت و رهکردها، شرکت داروسازی 
به کلیه  نیز  مالی 1392  در سال  بتواند  ابوریحان 

اهداف تولید و سود پیش بینی شده نائل شود

تاریخچه
در   ،) عام  )سهامی  ابوریحان  داروسازی  شرکت 
تاریخ 25 اسفندماه 1343 تحت شماره 9761 در 
اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به 
نام شرکت سهامی برلیمد ایران به ثبت رسیده و 
براساس صورتجلسه مورخ 1360/4/29  نام شرکت 
به داروسازی ابوریحان )سهامی خاص ( تغییر یافته 
است. در حال حاضر جزء واحدهای تجاری فرعی 

شرکت داروپخش )سهامی عام ( است.
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1370/6/16 نوع شرکت از سهامی خاص به 
سهامی عام تبدیل و در تاریخ شهریور ماه 1370 
پذیرفته  تهران  بهادار  اوراق  بورس  سازمان  در 
شده است. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی 

فوق العاده مورخ 1390/2/12 سرمایه شرکت از 60 
میلیارد ریال به 80 میلیارد ریال افزایش یافته است.

مرکز اصلی شرکت واقع در تهران، نبش سه راه 
تهرانپارس – مقابل هتل شهر– پالک 1 می باشد.

فعالیت اصلی شرکت
اساسنامه   2 ماده  طبق  شرکت  فعالیت  موضوع 
تأسیس  و  ایجاد  برای  مطالعه   : از  عبارتست 
کارخانجات تولید مواد اولیه دارویی و تأسیس 
کارخانجات ساخت و بسته بندی مواد دارویی 
و شیمیایی، تهیه و تدارک و واردات مواد اولیه، 
صنعتی  آالت  ماشین  شده،  ساخته  محصول 
صدور  و  فروش  موردنیاز،  یدکی  قطعات  و 
محصوالت، سرمایه گذاری در شرکت های تولیدی 
و توزیع مواد دارویی و شیمیایی و کلیه عملیاتی که 
به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به موضوع شرکت 
بستگی داشته باشد. مشارکت در سایر شرکتها از 
طریق تعهد سهام شرکت های جدید و یا خرید و 
تعهد سهام شرکت های موجود، دریافت نمایندگی، 
ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج 

از کشور می باشد.
و  تولید  جاری  سال  در  شرکت  فعالیت  عمده 
است.  بوده  دامی  و  انسانی  داروهای  فروش 
 328633 شماره  برداری  بهره  پروانه  بموجب 
مورخ1355/5/12  که توسط وزارت صنایع صادر 
شده، بهره برداری از آن آغاز شده است. الزم بذکر 
است که با توجه به تغییرات پیش آمده در ماشین 
آالت شرکت، ظرفیت تولیدی شرکت تغییر کرده که 
در تاریخ 1389/07/19 به موجب پروانه اصالح 
شده شماره 77053 ظرفیت تولیدی ساالنه شرکت 

تعیین شده است.

با  و   92/3/4 مورخه  در  ابوریحان  داروسازی  شرکت  ساالنه  عادی  عمومی  مجمع 
حضور 93/73 درصد سهامداران برگزار شد. ریاست این مجمع با جناب سید حسین 
خان شفیعی مرد مو سپید کرده صنعت دارو و دو ناظریشان را جنابان ملک وند از 
شرکت پخش دارو پخش و جناب ملک از صبا تأمین برعهده داشتند همچنین دبیری 
مجمع با دکتر منصوری مدیرعامل دلسوز و با تعهد شرکت ابوریحان بود که همیشه 
آینده درخشان و افق روشن برای شرکت های تحت مدیریت او  داشتن راه برنامه 

زبانزد بوده برگزار شد.
داروسازی ابوریحان همیشه از شرکت های داروسازی بوده که عالوه بر صادرات و 
این  آورده نقدی خوب برای سهامداران اش به عنوان پرچم صنعت داروسازی در 
مرزو بوم شناخته شده است.پس از استماع گزارش هیأت مدیره توسط مدیرعامل 
پیشرو و آگاه شرکت وقتی گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت که با حداقل بند 
تدوین شده بود قرائت شد سهامداران همگی بر حساب های شفاف و پاک شرکت 
که کار مهندس خوبمان مهندس عباسی بود صحه گذارند. واقعًا باید به این خلوص 
نیت و حساب های پاک مهندس عباسی دست مریزاد گفت. در نهایت مجمع نشینان 
با تقدیر و تشکر از زحمات فراوان و گرانقدری که تیم مدیریت شرکت طی سال مورد 
گزارش  متقبل شده اند با طنین صلوات صورت های مالی شرکت را تأیید و با تقسیم 

سود 1100 ریالی مجمع به کار خود پایان داد.

مهدی 
خلج
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        اعضاء هیأت مدیره                                                 نماینده                                                               سمت
محمد علی زردبانی                                        شرکت قاسم ایران                         رییس هیأت مدیره - غریموظف 

 محمدرضا کایینی                                  شرکت خدمات مایل و مدیریت معنی آزادگان        نایب رییس هیأت مدیره – غریموظف
سعید اوحدی                                         شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان          عضو هیأت مدیره - موظف

عارف سجاده چی                                        شرکت سهامی عام صنعتی مینو          عضو هیأت مدیره - غریموظف
رضا دولت آبادی                                        شرکت سرمایه گذاری ملی ایران          عضوهیأت مدیره - غریموظف

بابا  ایوالله...
در دستش یک کیسه پر از محصول مینو بود دوان دوان به طرف مینی بوس می رفت و در دستش یک بسته تک تک و نوش جان می کرد و می گفت 
محصوالت شرکت صنعتی پارس مینو چه طعمی دارد بابا ایوالله و ما که دربه در به دنبال سوژه خبری هستیم این بهترین مژده بود هم در کیفیت و هم در 
کمیت که بدین مژده گر جان فشانیم رواست. مینوی ماندگار از مردی است که دل و جان و مال به کار بست تا نامی ماندگار باشد و امروز به همان اعتبار 
و سرزندگی و سوددهی است که نیم قرن پیش بود. در تاالر هتل المپیک تصویر حضرت حجت االسالم ابوترابی بزرگ آن آزاده سرفراز، انسان را به یاد 
روزهای خوش جبهه و طعم گس روزهای اسارت در سال های جنگ تحمیلی می برد. زیرلب فاتحه ای به روح بزرگ آن یادگار حماسه ها می فرستم 
و در ردیف اول جوانی آراسته و مودب، جناب دکتر رمضان مدیر مدبری که خوب کار کردن و خوب بودن را در مدیریتش معنا می بخشد جلوس کرده و 
البته جنابان نعمت پرور و سایر مدیران مجموعه مینو که از این صاحب قلم حرمت می نهند. مجمع با تالوت قرآن مجید و پخش سرود جمهوری اسالمی 
ایران به ریاست جناب دکتر رمضان و دو ناظری خانم مهندس بیگدلی و مهندس مدرسیان با دبیری جناب نعمت پرور در حضور 76 درصد سهام دار 

برگزار شد. مجمع با تصویب صورت های مالی و تقسیم سود با طنین صلوات پی در پی به کار خود پایان داد.

خسرو
  امریحسینی

مینـو پارس  داشت  طعمـی  چه  امسال 

پیام هیأت مدیره 
حمد و سپاس خداوند یکتا را، که با عنایت به الطاف بیکرانش در سال 1391 
این توفیق را به ما عطا فرمود تا با تکیه بر عزم راسخ کلیه کارکنان متخصص و 
متعهد و اعتماد شما سهامداران محترم، بتوانیم در عرصه تولید و کار، خدمتگزار 
شما عزیزان و جامعه باشیم. ما ضمن تشکر و سپاس از کلیه عزیزانی که هیأت 
مدیره را در انجام مسئولیت های خویش یاری دادند، مفتخریم که امروز، این 
توفیق را داشته باشیم تا گزارش ارزیابی عملکرد شرکت در سال گذشته را تقدیم 

سهامداران عزیز کنیم.
شرکت صنعتی پارس مینو از دیرباز با وجود زیربناهایی که مدیون تدبیر و همت 
گذشتگان خود است، همواره در شناسایی موقعیت های جدید پیشگام بوده؛ 
البته با توجه خاص به این مهم و مسئولیتی که در اقتصاد مقاومتی بر دوش 
خود احساس کرده؛ به بررسی دقیق فرایندهای کاری خود در این رهگذر با 
استعانت از ایزد منان و با همت و تالش مضاعف همکاران و تالشگران در 

ابعاد مختلف جبهه اقتصادی مقاومتی به موفقیتهای چشمگیر دست یافت.
ابعاد، به کارگیری ظرفیت های کمتر استفاده شده ، بهره وری  این  از جمله 
مواد، نیروی کار، انرژی و محصول و نهایتاً بهره وری کل شرکت از اهم موارد 
می باشد، که شرکت صنعتی پارس مینو با امعان نظر به موقعیت خاص خود در 
صنعت و سالمت کشور بدان توجه ویژه ای کرده و از آن بهره وافی برده است.

در سال 1392 که سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی توسط رهبر معظم 
انقالب اسالمی نامگذاری شده است، هیأت مدیره اطمینان می دهد در جهت 
تحقق منافع شرکت و سهامداران گرامی؛ تمامی تالش خود را در زمینه 
بهره  مندی از امکانات و ظرفیت های موجود، معمول نماید و امیدواریم بتوانیم 
در سال جاری، همچون گذشته، پیام آور پیشرفت، رونق مالی و خیر و برکت 

برای سهامداران ارجمند باشیم.

کلیاتی درباره شرکت 
شرکت صنعتی پارس مینو )سهامی عام( به صورت شرکت سهامی در تاریخ 
1338/8/16 تأسیس و تحت شماره 6980 مورخ 1338/8/27 در اداره ثبت 

شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است.
آگهی  استناد  به  در سال 1352  و  به سهامی خاص  در سال 1347 شرکت 
روزنامه رسمی مورخ 1352/11/17 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 
اردیبهشت 1353 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است؛ همچنین 
از  نام شرکت  مورخ 1362/9/6  فوق العاده  طبق صورتجلسه مجمع عمومی 
شرکت صنعتی پارس )سهامی عام( به شرکت صنعتی پارس  مینو )سهامی عام( 

تغییر یافته است.
مصوب   1358/3/26 مورخ  شماره 6738  قانونی  الیحه  استناد  به  شرکت 
شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران از تاریخ 1358/12/9 تحت نظر وزارت 
صنایع قرار گرفته و متعاقب آن به موجب نامه شماره 3776 مورخ 1360/8/11 
سازمان صنایع ملی ایران و باستناد رأی شماره 91/پ/هـ مورخ 18 مهر 1360 
کمیسیون پنج نفری موضوع ماده 2 متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران 
سهام آقایان علی، حسن، جلیل خسروشاهی و خانواده آنها مشمول بند )ب( 
قانون فوق الذکر شده و سهام به نام سازمان صنایع ملی ایران و سپس به شرکت 

سهامی عام صنعتی مینو منتقل شده است.
مدیریت شرکت صنعتی پارس مینو در سال 1381 تصمیم به جداسازی انواع 
فعالیت های خود گرفت، در این راستا از 1381/7/1 با تأسیس شرکت دارویی 
و آرایشی بهداشتی مینو )سهامی خاص( برای تولیدات دارویی آرایشی و 
متعاقب آن در تاریخ 1382/7/1 با تأسیس دو شرکت شیرینی و شکالت مینو 
)سهامی خاص( و شرکت صنایع غذایی مینو )سهامی خاص( تولیدات غذایی 
را تفکیک نمود و برای سرویس دهی به کلیه شرکت های زیرمجموعه گروه 
صنعتی پارس مینو دو شرکت خدماتی به نام های شرکت خدمات مالی و اداری 
مینو )سهامی خاص( و شرکت خدمات فنی و مهندسی مینو )سهامی خاص( 
تأسیس و شروع به کار نمودند. شایان ذکر است بر اساس مجمع عمومی 
فوق العاده مورخه 88/08/25 شرکت های صنایع غذایی و شیرینی و شکالت 
و خدمات فنی و مهندسی توقف فعالیت اعالم شد. ضمنا شرکت های مذکور 
در مورخه 89/03/30 منحل شده اند و عماًل کلیه فعالیت ها به شرکت اصلی 

)صنعتی پارس مینو( منتقل شد.
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        اعضاء هیأت مدیره                                          نماینده                                                          سمت
آقای دکرت سید حسن اعتماد زاده                    شرکت داروسازی اسوه                        رییس هیأت مدیره عضو غری موظف

آقای دکرت صالح محقق حضرتی       صنعتی کیمیادارو                             نایب رییس هیأت مدیره عضو غریموظف
آقای دکرت اسماعیل گنجی                    شرکت سرمایه گذاری صبا تأمنی             عضو غریموظف

آقای دکرت محمد تقی دارابی                    شرکت سرمایه گذاری شفا دارو              مدیرعامل - عضو موظف
اقای محمد علی رحیمی شهمریزادی                 شرکت پخش رازی                            عضوموظف

تولید  سنــگر  در  دارابی  دکتر 
اقتصادی حماسه  تحقق  برای 

پیام هیأت مدیره:
با سالم و عرض ادب و احترام به سهامداران عزیز که اصلی ترین سرمایه 
شرکت محسوب می شوند، افتخار داریم که با همراهی و تالش خستگی 
ناپذیر کارکنان خود و با تولید داروهای با کیفیت و حیات بخش سهمی در 
سالمت جامعه ایفا می نماییم. شرکت جابرابن حیان با جهت گیری بسوی 
بهره وری روزافزون همواره پاسدار منافع کلیه ذینفعان خود از جمله مشتریان، 
کارکنان، تأمین کنندگان مواد، سهامداران، دولت و سایر اشخاص می باشد و 

پایبندی به اصول زیر را جزو وظایف اصلی خود قرار داده است.
-پاسخ گویی مناسب به نیاز مشتریان و ارایه خدمات مطلوب به آنها

-ارتقاء مستمر در کیفیت فرآورده های دارویی 
-بسترسازی جهت جذب و پرورش منابع انسانی کارآمد و خالق

-تعهد نسبت به مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی
-ارتباط مستمر با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی جهت نوآوری و توسعه محصول

هیأت مدیره شرکت داروسازی جابرابن حیان باور دارد که توجه به اصول 
منافع  ارتقای  نوآوری  و ظهور  روزافزون  و شکوفایی  رشد  موجب  فوق 

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت داروسازی جابرابن حیان در 
مورخه 92/2/31 در سالن اجتماعات شرکت که مزین به  عکس 
شهدای بزرگوار داروسازی جابرابن حیان شرکت بود با حضور 

83/2 درصد سهامداران برگزار شد.
در این مجمع که ریاست آن با جناب دکتر شیری و دو ناظری 
جنابان دکتر مصباحی و دکتر قلی و با دبیری مدیرعامل بسیجی 
و پرتالش شرکت جناب دکتر محمد تقی دارابی برگزار شد، دکتر 
دارابی پس از خیر مقدم به سهامداران حاضر و بیان فرازهایی 
از سخنان رهبر معظم انقالب پیرامون چرایی نام گذاری امسال 
باید  اهدافی که  و  اقتصادی  و  سیاسی  حماسه  سال  عنوان  به 
حیان  جابرابن  داروسازی  شرکت  از  ریزی کرد  برنامه  آن  برای 
گفت  و اینکه این شرکت با استراتژی های تعریف شده ارتقاء 
بهره وری – توسعه محصول- سودآوری و توسعه و تعمیق بازار 
و همکاری مشترک به کار خود با قدرت ادامه می دهد. پس از 
به  و عالم  قرائت گزارش هیأت مدیره توسط مدیرعامل عاشق 
کار شرکت برای سهامداران و قرائت گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی شرکت مجمع نشینان با تقدیر و تشکر از زحمات فراوانی 
که تیم مدیریتی و کارکنان خدوم شرکت متقبل شده اند با طنین 
صلوات پی در پی صورت های مالی شرکت را مورد تایید قرار 
داده و با تقسیم سود 400 ریالی به کار خود پایان دادند. در پایان 
این  تهیه  برای  در شرکت که  خوبمان  همکاران  زحماتی که  از 
گزارش ما را یاری رساندند علی الخصوص مهندس کریمی مرد 
شماره یک مالی شرکت که حساب و کتاب او چون روی ماهش 

پاک پاک است، کمال قدردانی و تشکر را دارا می باشیم.

ذینفعان و نهایتاً تعالی سازمان خواهد شد.
استراتژی های اصلی سازمان، ارتقاء بهره وری، توسعه محصول، تعمیق بازار، 

توسعه بازار، همکاری مشترک 

تاریخچه فعالیت
شرکت در تاریخ 1339/10/18 با نام شرکت سهامی یی-آر-اسکوییب اند سنز 
ایران تأسیس و تحت شماره 7646 مورخ 1339/10/21 در اداره ثبت شرکت های 
تهران به ثبت رسیده است. نام و نوع شرکت ابتدا به ترتیب شرکت سهامی یی- 
آر-اسکوییب سنزآو ایران، شرکت سهامی خاص اسکوییب ایران، شرکت جابرابن 
حیان )سهامی خاص( و شرکت داروسازی جابرابن حیان )سهامی خاص( تغییر 
یافته و نهایتاً بر مبنای مصوبه مورخ 1370/05/26 مجمع عمومی فوق العاده و 
آگهی مندرج در روزنامه رسمی شماره 13544 مورخ 1370/06/02 به داروسازی 
جابرابن حیان )شرکت سهامی عام( تبدیل شده است. سهام شرکت از تاریخ 
1370/05/31 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و از تاریخ 1370/06/01 در 

فهرست نرخ های سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته است.

بیانیه ارزش های سازمانی 
بهبود کیفیت- افزایش بهبود کیفیت محصوالت و افزایش بهره وری در سازمان

سودآوری شرکت – رشد مالی شرکت با کار و تالش بیشتر و سخت کوشی
رضایت مشتری – جلب رضایت مردم و همیاری با سایر مشتریهای شرکت

هدف مندی – داشتن اهداف سازمانی مطلوب و تعیین عملکرد فردی و گروهی 
براساس این اهداف

همکاری – کار گروهی مطلوب و داشتن همدلی در انجام امور مربوطه به سازمان
احترام متقابل – احترام گذاشتن به شخصیت و کار یکدیگر و حمایت عاطفی از 

همکاران در تمامی واحدهای سازمان
وفاداری – داشتن روحیه وفاداری نسبت به سازمان و عدم ترک آن
انگیزش – داشتن انگیزه کاری همراه با ترقی و رقابت سالم در کار

آموزش – یادگیری از دیگران و آموزش دانش و تجربه خود به دیگران
پاسخگویی – داشتن روحیه پاسخ دهی در خصوص اقدامات انجام شده به طور 

روشن و واضح
مسئولیت های اجتماعی – متعهد به رعایت الزامات اجتماعی و زیست محیطی، 

قانونی و صیانت از حقوق شهروندی

مهدی
 خلج
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مهندس ساداتی با شرکت معدنی 
امـالح ایران۳000 ریال سود  آورد

شرکت معدنی امالح ایران
در سال 1391 مقدار 179759 تن سولفات سدیم 
تولید  کرد که نسبت به تولید سال قبل 2/6 درصد و 
نسبت به بودجه پیش بینی شده 8/9 درصد افزایش 

داشته است.
تولید نمک تصفیه این شرکت نیز در سال مالی 
مورد گزارش بیش از 47000 تن بوده است که نسبت 
به تولید سال قبل 2/6 درصد و نسبت به بودجه 
پیش بینی شده 17/5 درصد افزایش داشته است. 
سدیم گرمسار  سولفات  واحد  در  تولید  افزایش 
برای هفدهمین سال متوالی و برای واحد سولفات 
سدیم اراک برای دوازدهمین سال متوالی و برای 
متوالی  سال  هشتمین  برای  تصفیه  نمک  واحد 

ادامه داشته است.
واحد نمک این شرکت در سال گذشته لوح واحد 
نمونه تولیدی در استان سمنان به عنوان واحد برتر 
در صنایع خوراکی و آشامیدنی برای برند برتر- 
کیفیت برتر را در دومین همایش سازمان غذا و 
سدیم  سولفات  واحدهای  نمود.  دریافت  دارو 
مجتمع اراک و نمک تصفیه مجتمع گرمسار در 
سال گذشته جایزه ملی کیفیت در سطح اهتمام را 
از انجمن مدیریت کیفیت ایران دریافت کرده اند.

ایرانی  شرکت  تنها  ایران  امالح  معدنی  شرکت 
بر  منطبق  آن  است که محصول سولفات سدیم 
استاندارد ملی ایران به شماره 2832 بوده و دارای 

پروانه استاندارد می باشد.
نمک تصفیه تولیدی این شرکت که به روش تبلور 
مجدد تولید می شود با نامهای تجاری تابان و شما 
برای صنایع غذایی و مصارف خانگی در سرتاسر 
ایران با قیمت ثابت و مصوب توزیع می شود. این 

شرکت نمک دارویی نیز تولید می شود.
آزمایشگاه نمک این شرکت واقع در استان سمنان 
و  استاندارد  مؤسسه  از  اکرودیته  مجوز  دارای 
تحقیقات صنعتی ایران و مجوز آزمایشگاه همکار 
از وزارت بهداشت و درمان در زمینه کنترل کیفی 

نمک می باشد 

برنامه های آینده شرکت 
هیأت مدیره در نظر دارد سرمایه ثبت شده شرکت 
را از محل تجدید ارزیابی ارزش زمین های تحت 
تملک شرکت تا میزان دو برابر سرمایه ثبت شده 
فعلی پس از دریافت موافقت سازمان بورس و 
افزایش  قانونی  اقدامات  انجام  و  بهادار  اوراق 

دهد.
صدور  صورت  در  دارد  نظر  در  مدیره  هیأت 
مجوز از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان مرکزی نسبت به اجرای طرح توسعه واحد 
سولفات سدیم با ظرفیت 50/000 تن در سال و قابل 
توسعه تا 100/000 تن در سال با سرمایه گذاری 400 

میلیارد ریال اقدام کند.
اکتشافی کانسار  عملیات  دارد  نظر  در  شرکت 
پردازش  براساس  را  سمنان  استان  در  گلوبریت 
داده های هایپراسپکترال)ابرطیفی( و استفاده از 
فناوری سنجش از دور انجام دهد و در صورت 
دستیابی به ذخایر کافی، با توجه به کمبود شدید 
سولفات سدیم در ایران امکان احداث کارخانه 
جدیدی در جوار معدن گلوبریت گرماب واقع در 

30 کیلیومتری سمنان وجود خواهد داشت.

تاریخچه فعالیت شرکت
در  عام(  )سهامی  ایران  امالح  معدنی  شرکت 
تاریخ 1363/3/8 به صورت شرکت سهامی خاص 
تأسیس و طی شماره 52267 مورخ 1363/3/8 در 
اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به 
ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ 1374/10/19 به 
شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1375/3/28 
در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. 
مرکز اصلی شرکت تهران – خیابان سید جمال 
و  پالک 29  خیابان 64-   – آبادی  اسد  الدین 
در گرمسار کیلومتر 35  آن  یک  شماره  کارخانه 
جاده گرمسار به سمنان و کارخانه شماره 2 آن واقع 
در اراک- میدان امام جاده کمربندی بعد از برق 

باختر کیلومتر 8 جاده معدن میقان واقع است.
 24648 شماره  برداری  بهره  پروانه  موجب  به 

مورخ 72/12/25 که توسط وزارت معدن و فلزات 
صادر شد، بهره برداری از کارخانه گرمسار شرکت 
با ظرفیت ساالنه 30/000 تن در تاریخ 1373/4/1 
بهره   1373 مهرماه  از  و  آزمایشی  صورت  به 
برداری عملی تولید و فروش پودر سولفات سدیم 
آغاز شده است. ضمناً بموجب جواز تأسیس به 
شماره 11451 مورخ 1373/8/23 شرکت از اوایل 
سال 1376 نسبت به احداث کارخانه تولید پودر 
سولفات سدیم با ظرفیت اسمی 50/000 تن در سال 
در میقان اراک اقدام کرده که عملیات ساخت و 
راه اندازی کارخانه مذکور در شهریور ماه 1379 به 
پایان رسید و تولید از تاریخ 1379/7/1 به ظرفیت 
30/000 تن در سال از اول دیماه سال 1379 نیز 
اقدام به بهره برداری عملی تولید و فروش پودر 
براساس  همچنین   . است  سدیم کرده  سولفات 
اعالمیه تأسیس به شماره 12875 مورخ 80/8/22 
تصفیه  واحد  تأسیس یک  به  اقدام  این شرکت 
نمک به ظرفیت تولید 40/000 تن در سال در کنار 
کارخانه گرمسار کرده است که از تاریخ 1383/11/1 
به موجب پروانه بهره برداری شماره 15982 مورخ 
سال  در  تن   35000 ظرفیت  به  و   1383/7/18
دریافت پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری 
به شماره 8575 مورخ 1383/11/4 اقدام به بهره 
برداری عملی تولید و فروش نمک تصفیه کرده 

است.
ضمنا به موجب جواز تأسیس شماره 102/16420 
 1383 سال  اوایل  از  شرکت   1382/1/4 مورخ 
پودر  توسعه  طرح  کارخانه  احداث  به  نسبت 
سولفات سدیم با ظرفیت اسمی 50/000 تن در سال 
اراک کرده است که عملیات ساخت  در میقان 
و نصب و راه اندازی کارخانه مذکور در آذر ماه 
1384 به پایان رسیده و تولید آزمایشی از تاریخ 

1384/10/1 شروع شده است. 
تاریخ  به   102/30 برداری  بهره  پروانه  ضمنا، 
1385/1/7 به ظرفیت 60/000 تن در سال جایگزین 
مجتمع  دوم  فاز  و   4011/91 برداری  بهره  پروانه 

اراک شد.

مجمع عمومی عادی ساالنه معدنی امالح ایران در مورخه 1392/3/1 در محل شرکت و با حضور 
98/38 درصد سهامدار برگزار شد.

در این مجمع که ریاست آن با آقای مهندس شیرمحمدلو و دو ناظران جنابان صادقی و حافظ بود 
و دبیری مجمع با مرد شماره یک مالی شرکت مهندس فرشید پژوه که حساب های پاک و دقیق و 

موشکافانه اش زبانزد عام و خاص است برگزار شد.
پس از قرائت گزارش هیأت مدیره توسط مدیرعامل فرهیخته و کاردان و کاربلد شرکت  جناب مهندس 
علی اکبر خان ساداتی که حرمت اهل قلم را همواره داشته و زین سبب ما راسپاس فراوان است. 
مجمع نشینان با طنین صلوات و طیب خاطر ضمن تقدیر و تشکر از زحمات فراوانی که تیم مدیریتی 

شرکت متقبل کرده اند با تصویب صورت های مالی و تقسیم سود3000 ریالی به کار خود پایان داد.
در پایان از زحماتی که استاد بزرگوار جناب اسدی مدیریت روابط عمومی شرکت در تهیه این گزارش 

ما را یاری رساندند کمال قدردانی و تشکر را دارا می باشیم. 

مهدی 
خلج
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افتخار پر  ایران  کنتورسازی 

هوشمند کنتور 
کشور الکترونیک  صنعت  آورده   

خسرو 
 امریحسینی

مجمع عمومی عادی فوق العاده شرکت کنتورسازی ایران )سهامی عام( در روز پنجشنبه 
ابی طالب،  ابن  امیرالمومنین علی  باسعادت حضرت  میالد  با  مورخ 1392/3/2 مصادف 
ساعت 8:00 با حضور سهامداران محترم شرکت درسالن " خانه اندیشمندان " واقع در 

تهران، خیابان استاد نجات الهی، نبش خیابان ورشو برگزار شد.
وقتی کار بدست کاردان باشد هیچ مشکلی در پیش نخواهد بود و نمونه آن در کنتورسازی 

ایران مشاهده می شود.
در حضور بزرگان صنعت الکترونیک چون جناب عاملی که موی سپیدش نشان از تجربه 
و علم وی در عالی ترین سطوح دارد مجمع افزایش سرمایه در حضور بیش از 69 درصد 
خانم  وسرکار  تعلق  جنابان  دوناظر  و  عاملی  علی  احمد  سید  دکتر  ریاست  به  دار  سهام 
ویدا بیگدلی و دبیری مهندس سید علی عاملی برگزار و مجمع با تصویب افزایش سرمایه 
 90 حدود  ریال،  میلیارد   95( ریال  میلیارد   200 مبلغ  به  ریال  میلیارد   105 مبلغ  از  شرکت 

درصد( و طنین صلوات به کار خود پایان داد.
طبق دستور سازمان بورس و اوراق بهادار جهت ادامه حضور شرکت در بازار اصلی می باید 
سرمایه شرکت تا 500 میلیارد ریال افزایش یابد. بنابراین مرحله اول از مبلغ 105 میلیارد 
ریال به 200 میلیارد ریال انجام شد و مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ 200 میلیارد ریال 

به 400 میلیارد ریال در شش ماهه دوم سال 92 انجام خواهد گردید.

گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی 
فوق العاده صاحبان سهام شرکت 

آقای  توسط  قانونی  بازرس  گزارش 
بند  چهار  در  شرکت  حسابرس  موسوی 

شد: قرائت 
ــأت  گــزارش توجیهــی مــورخ 27 دی 1391 هی
ایــران )ســهامی  مدیــره شــرکت کنتورســازی 
عــام( درخصــوص افزایــش ســرمایه آن شــرکت 
از مبلــغ 105 میلیــارد ریــال بــه مبلــغ 200 میلیــارد 
در  فرضــی  ترازنامه هــای  بــر  مشــتمل  ریــال 
لغایــت 1395،   1391 اســفند   29 تاریخ هــای 
بــرای  فرضــی  زیــان  و  ســود  صورت هــای 
ســال های مالــی منتهــی بــه 29 اســفند 1391 
لغایــت 1395 کــه پیوســت می باشــد، طبــق 
اســتاندارد حسابرســی رســیدگی بــه اطالعــات 
ــرار  ــن مؤسســه ق ــی مــورد رســیدگی ای ــی آت مال
توجیهــی  مســئولیت گــزارش  اســت.  گرفتــه 
مزبــور و مفروضــات مبنــای تهیــه آن بــا هیــأت 

ــت. ــرکت اس ــره ش مدی
گــزارش مزبــور در اجــرای تبصــره 2 مــاده 161 
قانــون تجــارت و بــا هــدف توجیــه افزایــش 
ــه  ــته، تهی ــود انباش ــل س ــرکت از مح ــرمایه ش س
ــی براســاس  ــزارش توجیه ــن گ شــده اســت. ای
ذهنــی  مفروضــات  بــر  مشــتمل  مفروضاتــی 
دربــاره رویدادهــای آتــی و اقدامــات مدیریــت 
تهیــه شــده اســت کــه انتظــار نمــی رود لزومــًا بــه 
وقــوع بپیونــدد. در نتیجــه، بــه اســتفاده  کنندگان 
توجــه داده می شــود کــه ایــن گــزارش توجیهــی 
بــرای هدفهایــی جــز هــدف  ممکــن اســت 

ــاال مناســب نباشــد. ــف شــده در ب توصی
پشــتوانه  شــواهد  بــه  رســیدگی  براســاس 
ــات و  ــق مفروض ــرض تحق ــا ف ــات و ب مفروض
پیــش بینی هــای منــدرج در گــزارش هیــأت 
برخــورد  مــواردی  بــه  ایــن مؤسســه  مدیــره، 
نکــرده اســت کــه متقاعــد شــود مفروضــات 
مزبــور مبنایــی معقــول بــرای تهیــه گــزارش 
توجیهــی فراهــم نمــی کند.بــه عــالوه، بــه نظــر 
ایــن مؤسســه، گــزارش 
شــده،  یــاد  توجیهــی 
براســاس مفروضــات به 
گونــه ای مناســب تهیــه 
و طبــق اســتانداردهای 
حســابداری ارایــه شــده 

اســت.
اگــر  حتــی   -
پیــش  رویدادهــای 
طبــق  شــده  بینــی 
ذهنــی  مفروضــات 
ــاال  توصیــف شــده در ب

ــاوت از  ــااًل متف ــی احتم ــج واقع ــد، نتای رخ ده
ــای  ــرا رویداده ــود، زی ــد ب ــا خواه پیش بینی ه
پیــش بینــی شــده اغلــب بــه گونــه ای مــورد 
ــل  ــای حاص ــد وتفاوت ه ــی ده ــار رخ نم انتظ

باشــد. اهمیــت  بــا  می توانــد 

هدف از انجام افزایش سرمایه
هــدف شــرکت کنتورســازی ایــران )ســهامی 
عــام( از افزایــش ســرمایه موضــوع ایــن بیانیــه 

ــد. ــر می باش ــرح زی ــه ش ــت، ب ثب
شــرکت در نظــر دارد بــه منظــور جبــران مخــارج 
ســرمایه ای انجــام شــده طــی ســه ســال مالــی 
گذشــته، اصــالح ســاختار مالــی و همچنیــن 
شــرکت،  از  نقدینگــی  خــروج  از  جلوگیــری 
ســرمایه خــود را از مبلــغ 105/000 میلیــون ریــال 
ــود  ــل س ــال از مح ــون ری ــغ 200/000 میلی ــه مبل ب
ــود  ــی اســت، کمب ــد. گفتن ــش ده انباشــته افزای
نقدینگــی در شــرکت باعــث کاهــش در حجــم 
تولیــد و پیــرو آن کاهــش حجــم فــروش خواهــد 

شــد.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
تأمیــن  بــرای  ســرمایه شــرکت در دی 1384 
تولیــد کنتورهــای  طــرح  ثابــت  هزینه هــای 
الکترونیکــی و ســرمایه در گــردش مــورد نیــاز و 
هم چنیــن مبالــغ پرداخــت شــده بــرای اصــالح 
ســاختار نیــوی انســانی از مبلــغ 55 میلیــارد 
ــدود 91  ــال )ح ــارد ری ــغ 105 میلی ــه مبل ــال ب ری
درصــد( از محــل آورده نقــدی و مطالبــات 
حــال شــده ســهامداران و ســود انباشــته افزایــش 
ــرمایه در 1385/11/18  ــش س ــن افزای ــت. ای یاف

ــت رســید.   ــه ثب ب

تاریخچه مختصری از شرکت:
تاریــخ  در  ایــران  کنتورســازی  شــرکت 
1347/6/31 تحــت شــماره 12630 بــه صــورت 
ســهامی خــاص در اداره ثبــت شــرکت ها بــه 
ــی  ــع عموم ــم مجم ــق تصمی ــت رســیده و طب ثب
ــورخ 1354/10/1  ــان ســهام م ــاده صاحب فوق الع
نــوع شــرکت بــه ســهامی عــام تبدیــل و تحــت 
ثبــت  ثبــت شــرکت ها  اداره  شــماره 454 در 
مــورخ  رســمی  روزنامــه  در  مراتــب  و  شــده 

اســت. شــده  درج   1354/12/25
الکترومکانیکــی  بهره بــرداری کنتــور  پروانــه 
بــه شــماره 319832 و  تاریــخ 1351/7/8  در 
کنتورهــای الکترونیکی در تاریــخ 1385/12/22 
و  صنایــع  وزارت  از   127/32611 شــماره  بــه 

ــت. ــده اس ــت ش ــادن دریاف مع
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سیامک دولتی                               شرکت کارگزاری بانک تجارت                رییس هیأت مدیره
ناصر صنعتی نژادفرد                       شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت              نایب رییس هیأت مدیره

اصغر پورمتنی                                بانک تجارت                                             عضو هیأت مدیره
کوروش معدلت                             شرکت خدمات تجارت                             عضو هیأت مدیره
رضا سلطان زاده                            شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران                            عضو هیأت مدیره

حمید ابدایل                                                                                                       مدیرعامل

داد ایران سود خوبی  لیزینگ  شرکت 

منظور مشاور عرضه جهت امر افزایش سرمایه
تصویب امورات جاری شرکت در راستای فعالیت

تاریخچه
شرکت لیزینگ ایران )سهامی عام( در خرداد ماه 
1383 و در پیامد عالقه مندان به معرفی این صنعت 
در بازار بورس کشور، به جمع شرکت های پذیرفته 
شده در سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه شد 
و از شهریور ماه همان سال با نماد معامالتی و نیز 
نام  شرکت در تابلو معامالتی بورس درج و سهام 

آن مورد داد و ستد واقع شد.
در روزهای پایانی اسفند ماه 1383 نیز لیزینگ 
صنعت و معدن در تیرماه و شهریور ماه 1384 به 
ترتیب شرکت های لیزیبگ رایان سایپا و غدیر وارد 

بازار بورس گردیدند.
شرکت لیزینگ ایرام پایه گذار این صنعت نوین 
با سرمایه گذاری  تیرماه سال 1354  از  ایران  در 
از  سهامدار  نفر  چند  و  ایران  اعتبارات  بانک 
بازار سرمایه کشور تأسیس شده است.)در ادامه 
گزارش این فصل و تبدیل شرکت از شهریور ماه 
1380 از سهامی خاص به سهامی عام ترکیب فعلی 

سهامداران محترم ارایه شده است(
در بررسی عملکرد سه ساله گذشته شرکت های 
لیزینگ پذیرفته شده در بورس و خصوصا اضافه 
شدن شرکت لیزینگ ایرانیان از 1388/12/24 به 
بازار بورس، شرکت لیزینگ ایران، وضعیت بسیار 
مناسب تری نسبت به دیگر شرکت های موصوف 
داشته است و همواره وفاداری و مراقبت از حقوق 
حقه سهامداران محترم را در سرلوحه فعالیت های 
اجرایی خود مد نظر داشته و این مهم مورد توجه 
اکثریت ناظران و کارشناسان مرتبط با این صنعت 

بوده است.

مجمع ساالنه شرکت لیزینگ ایران در تاریخ 92/3/2 و با حضور بیش از 88 درصد سهام دار 
به ریاست جناب سیامک دولتی و با دبیری جناب مهندس حمید ابدالی برگزار شد. مجمع با 
تصویب صورت های مالی و تقدیر و تشکر از زحمات هیأت مدیره به خصوص مهندس ابدالی 
مدیریت عامل کاردان و فرهیخته شرکت که در لیزینگ و بانکداری از چهره ای شناخته شده 

این میهن کهن است و با  تقسیم سود 363 ریال به کار خود پایان داد.
آنچه ما را به تحسین واداشت برنامه های آتی مدیریت شرکت در اشتغال زایی و شیوه استفاده 
اقتصادی که  بنگاه های  از  تا  داشت  خواهد  و  داشته  مجرب  مشاوران  از  است که  شده ای 
کشورمان دچار آن است به سالمت عبور کند و در حوزه خبری برخورد خوب جناب دهستانی 
بود که هم حساب های شفاف در شرکت می داشت هم ادب کاری در برخورد با اصحاب قلم 

و آنچه در پی می آید به همت آن بزرگوار و یاران دیگر بوده که کمال تشکر را داریم.

مهدی 
خلج

پیام هیأت مدیره
عالقمندی و حمایت های مدیران محترم بانک 
تجارت و پشتیبانی دیگر سهامداران عمده، حاصل 
عملکرد،  شفافیت  و  سالمت  کارآیی،  ارتقاء 
دستیابی به ارقام بودجه مصوب را در سال مالی 
1392 برای این شرکت مقدور کرده است که ضمن 
سپاس به درگاه حضرت احدیت، توفیق حاصل 
از عملکرد مثبت و صمیمانه یکایک همکاران 

گرامی را شاکر می باشیم.
امید است در سال مالی پیش رونیز بهره مندی از 
نیک اندیشی مسئولین و متولیان نظام اقتصادی 
کشور بیش از گذشته متوجه صنعت لیزینگ قرار 
بتواند همچون سنوات قبل  این شرکت  گیرد و 
ضمن کسب رضایتمندی سهامداران محترم، نقش 

مؤثر و مثبتی در بازارسرمایه کشور داشته باشد.
به  موفق  مدیره  هیأت  مورد گزارش؛  سال  در 
با  برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه 
شرح  به  و  محترم  سهامداران  اکثریت  حضور 

مصوبات ذیل شد:
مورخ  ساالنه  عادی  عمومی  مجمع  مصوبات 

1391/4/22
و  زیان  و  سود  صورت  ترازنامه،  تصویب 

صورت  های مالی سال مالی منتهی به 1390/12/29
انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای 

سال مالی 1391
-   انتخاب روزنامه کثیراالنتشار )دنیای اقتصاد(

تصویب تقسیم 172/5 میلیارد سود خالص بین 
سهامداران

هیأت مدیره طی سال 91 با برگزاری 13 جلسه، 
صالح  و  صرفه  رعایت  با  را  الزم  تصمیمات 
شرکت و حفظ حققو سهامداران محترم اتخاذ 

کرده است.
اهم تصمیمات متخذه در جلسات مذکور عبارتند از:

پیگیری مصوبات اعتباری شرکت
مالی  سال  عملکرد  مالی  صورت های  تصویب 

منتهی به 1390/12/29
رعایت نرخ های مصوب اعطای تسهیالت مندرج 
مرکزی  بانک  نظارتی  سیاستی  بسته های  در 

جمهوری اسالمی ایران
تصویب کسب اعتبار از سایر بانک های کشور و 
افتتاح حساب در بانک های ملت و اقتصاد نوین

تصویب بودجه سال 1392
تصویب آیین نامه اعتباری

تصویب استفاده از یک شرکت تأمین سرمایه به 
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علی حسنی قراچه                                       شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان                      رییس هیأت مدیره 
روزعلی نیک آبادی                                     شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن                           نایب رییس هیأت مدیره  

حمید اقبالیان                                            شرکت سیمان فریوزکوه              عضو هیأت مدیره
حسنی مدرس خیابانی                                 شرکت گروه صنایع سیمان کرمان             عضو هیأت مدیره

حمید شریوانی                                           شرکت سیمان مازندران                             عضو هیأت مدیره   
فریدون حسنی                                           از طرف هیأت مدیره                                                     مدیرعامل   

پیام هیأت مدیره 
با عرض سالم و خیر مقدم به شما حضار محترم گزارش تفضیلی هیأت 
مدیره شرکت سیمان شمال)سهامی عام( و گزیده ای از اطالعات تلفیقی 
با فرعی آن شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه )سهامی خاص( برای عملکرد 
سال مالی منتهی به 1391/12/30 که در آن به اهم فعالیت های انجام شده 
شرکت در سال مالی مورد گزارش اشاره شده است را جهت استحضار ایفا 

می نماید.
مقدمه

شرکت سیمان شمال در تاریخ 1333/6/30 و به شماره ثبت 4492 تأسیس 
شد

شرکت دارای خطوط تولیدی سیمان های سفید وخاکستری به شرح زیر بوده 
که در تاریخ های ذیل راه اندازی شده اند:

واحد 60 تنی سیمان سفید سال 1334
واحد 200 تنی سیمان سفید سال 1349 )واحد مذکور در مواقع ضروری قابل 

تبدیل به سیمان خاکستری با ظرفیت 300 تن در روز می باشد(
واحد 4000 تنی سیمان خاکستری سال 1386)توضیحاً واحد مذکور از تاریخ 

1387/6/31 به طور رسمی راه اندازی شده است.
سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 30 میلیون ریال نقدی )شامل تعداد 3000 
سهم، به ارزش اسمی هر سهم 10000 ریال ( بوده که این سرمایه تا قبل از 
زمان صدور رأی هیأت محترم 5 نفری موضوع ماده 2 متمم قانون حفاظت 

 72 از  بیش  حضور  در  شمال  سیمان  ساالنه  مجمع 
و  ساالروند  مهندس  جناب  ریاست  به  سهامدار  درصد 
با دبیری جناب  آقایان گودرزی و بهمنی و  دو ناظرین 
گاه به امور شرکت  حسنی مدیرعامل کاردان و کاربلد و آ

برگزار شد.
و  تقدیر  و  مالی  صورت های  تصویب  با  نشینان  مجمع 
طی  در  مدیریت  تیم  این  فراوانی که  زحمات  از  تشکر 
سال مورد گزارش برای اعتالی و پیشرفت شرکت متقبل 
دستورات  سایر  و  ریال   250 سود  تقسیم  با  و  شده اند 
جلسه به کار خود با طنین صلوات پی در پی حضار پایان 

بخشید.

و توسعه صنایع ایران تا مبلغ 2672049 هزار ریال منقسم به 267249 سهم 1000 
ریالی افزایش یافته و در سال 1367 با صدور رأی فوق الذکر و تبدیل مطالبات 
بانک ها )صنعت و معدن، ملی و تجارت( به سهام، سرمایه مورد بحث به مبلغ 
6806402 هزار ریال منقسم به 6806402 سهم 1000 ریالی با نام افزایش یافته و 
پس از آن تا پایان سال 1388 نیز طی چند مرحله به مبلغ 826/977/9 میلیون 

ریال منقسم به 826/977/870 سهم با نام 1/000 ریالی افزایش یافته است.

برخی از برنامه آینده شرکت
1- بودجه سال آتی: بودجه پیش بینی سود در سال مالی آتی، بر مبنای وضعیت 
تولید در سقف %87/5   نظر گیری  در  نیز  و  بودجه  تهیه  تاریخ  در  شرکت 
با  واحد سفید  مورد  در  و %99  واحد خاکستری  مورد  در  اسمی  ظرفیت 
توجه به سیاست اعالم شده شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 
به رغم محدودیت  های موجود و عدم امکان دسترسی به سقف تولید در 
ظرفیت اسمی، با در نظرگیری هزینه های بازاریابی و فروش به مبلغ نیم میلیارد 
ریال و منظور نمودن سهم افزایشی معادل 20% برای حامل های انرژی )سوخت، 
برق و گاز( ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها )فاز 1( مواد اولیه %24، 
دستمزد 18% ضمن در نظر گیری سیاست تقلیل نیروی انسانی که به طور خالص 
تا پایان سال 1392 احتساب جذب نیروی جدید و ترخیص نیروهای موجود 
تعداد 6 نفر تقلیل نیرو نتیجه خواهد شد برای سال 1392 و احتساب افزایش در 
سایر هزینه های سربار به میزان 18% بدون درنظرگیری افزایش در نرخ  فروش 
انواع سیمان و در نهایت لحاظ نمودن صادرات در سیمان های خاکستری و 
سفید انجام پذیرفته که این سود بودجه ای بعد از کسر مالیات به میزان 242/065 

میلیون ریال می باشد.
 )EPS( که در صورت تحقق، سود خالص هر سهم از سود مورد پیش بینی 
بالغ بر 293 ریال که با در نظرگیری سود مورد پیش بینی در واحد فرعی بمبلغ 
250/366 میلیون ریال سود مورد پیش بینی تلفیقی بمبلغ 334/772 میلیون ریال 
و سود خالص هر سهم از سود مورد پیش بینی تلفیقی )EPS( بالغ بر 405 ریال 
خواهد شد. شایان ذکر است دستیابی به هدف فوق منوط به استمرار فعالیتها 
مطابق روند جاری معمول و تحقق فروش و تحویل تمامی محصول تولیدی به 
قیمت های مصوب سال جاری و عدم مواجهه با موارد خاص و پیش بینی نشده 
خواهد بود در ضمن ارزش هر سهم این شرکت در تاریخ تصویب این گزارش 

مبلغ 1.467 ریال طبق تابلوی سازمان بورس اوراق بهادار می باشد.
2- برنامه ریزی و تالش الزم در راستای دسترسی به تولید در سقف ظرفیت 

اسمی و یکنواخت برای سال 1392 صورت گرفته است.

شمال  سیمان  مدیرعامل  حسنی  فریدون 
نشـــــست مجمــع  به  پر  دســت  با 

خسرو 
 امریحسینی

23
اقتــصـاد و بیمه
خــرداد  1392



پربار سالی  در  اکسـیر 

مجمع ساالنه داروسازی شرکت اکسیر در حضور 89/93 درصد به ریاست 
جناب آقای دکتر نقدی از مدیران مکتبی و ارزشی کشور و دو ناظر جنابان 
سید شفیعی و محمدحسین ملک و با دبیری مهندس ورمزیاری مدیرمالی 

شرکت که با حساب های شفاف و پاکش به مجمع آمده بود برگزار شد.
هاشم  محسن  دکتر  توسط  مدیره  هیأت  مبسوط  قرائت گزارش  از  پس 
مدیرعامل پر انرژی و فرهیخته و دانش پژوه شرکت که نشان داده در رستای 
اعتالی اهداف شرکت که بهبود کیفیت زندگی از طریق راه حل های نوآورانه 
در حوزه سالمت است و همچنین حفظ و ارتقاء جایگاه شرکت به عنوان 
یکی از 5 شرکت پیشرو، نوآور و برتر در حوزه سالمت در منطقه می باشد 
دکتر هاشم که بدان سخت کمرهمت بسته، در نهایت مجمع نشینان اکسیر با 
تصویب صورت های مالی و سایر دستورات جلسه و تقدیر و تشکر از عملکرد 
شرکت در سال مالی که توانسته پربارترین سال حیات کاریش را داشته باشد و 

با تقسیم سود 800 ریالی به کار خود پایان داد

        اعضاء هیأت مدیره                                             نماینده                                                                 سمت

فرشاد ملک وند فرد                                شرکت توزیع داروپخش                        رییس هیأت مدیره
جمشید سالم زاده                                شرکت کارخانجات داروپخش                        نایب رییس هیأت مدیره

دکرت محسن هاشم                                شرکت داروپخش                                       مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
شهاب ورمزیاری                                شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمنی          عضو موظف هیأت مدیره

عزت اله محمدپور                                شرکت داروسازی داملران رازک                          عضو غریموظف هیأت مدیره

مهدی
 خلج

ســــهم هر  برای  ریالی   800 سود  تقسیــــم 

دکتر محسن هاشم عامل خیر است هر جا که باشد

پیام مدیریت شرکت داروسازی اکسیر پذیرش 
مسئولیت برای زندگی بهتر است.

برای اینکه بتوانیم جهانی بهتر را به نسل آینده تحویل 
دهیم می دانیم که هر فرد نقش قابل توجهی در تغییر 
سبک زندگی فعلی دارد. هر چه زمان می گذرد 
زمین ما پیرتر و بیمارتر می شود اما زمین، به کمک 
تکنولوژی و تغییر در شیوه بهره برداری از منابع و 

شیوه مصرف می تواند نجات پیدا کند.
تک تک افراد جوامع بشری نسبت به شرایطی که به 
وجود آمده مسئول هستیم و برای تغییر آن، هر شرکت 
و هر فرد در اجتماع باید تغییر را بپذیرد و خود را با 
آن هماهنگ نماید. یک چیز روشن است و آن این 
است که با عادات مصرف فعلی و رفتارهای کنونی 

قادر به ادامه کسب و کار و زندگی نیستیم.
اعالم   2050 انداز  چشم  در  دنیا  معروف  رهبران 
کرده اند که کاماًل روشن است مدل های کسب و 
کاری که امروزه به کار می گیریم کامیابی اجتماعی و 
اقتصادی را به دنبال نخواهد داشت. لذا تنها زمانی 
می توانیم به کامیابی اجتماعی و اقتصادی دست 
پیدا کنیم که تنها و فقط تنها تغییرات بنیادی را از هم 

اکنون آغاز نماییم.
شرکت داروسازی اکسیر این تغییرات را آغاز و سعی 
کرده است با ارتقاء درک مسئولیت سازمانی فرهنگ 
سازی الزم جهت این تغییرات را مهیا سازد و به 
کمک دوره های آموزشی طراحی شده تالش دارد 
تا عالوه بر کارکنان به خانواده ایشان نیز این احساس 

منتقل گردد. 

تاریخچه
میلیارد  یک  سرمایه ی  با  ابتدا  اکسیر  داروسازی 
ریال منقسم، به یک صد هزار سهم با نام ده هزار 
با  لرستان  داروسازی  شرکت  عنوان  تحت  ریالی، 
مشارکت شرکت داروپخش )40%(، شرکت گسترش 
و سرمایه گذاری دارویی ایران )40%(، بانک صنعت 
و معدن )20%(، در دی ماه سال 1363 و با تأسیس 
شد.  تشکیل  بروجرد  شهرستان  در  کارخانجات 
شرکت در شهریور 1372 تولید ازمایشی خود را آغاز 
و از اول سال 1373 به صورت عملی فعالیت تولید 
خود را شروع نمود. با گسترش فعالیت های شرکت 
مجمع  در  نام  تغیر  خارجی  و  داخلی  سطوح  در 
فوق العاده مورخ 1381/4/1 مطرح و نام شرکت از 
داروسازی لرستان به داروسازی اکسیر مورد تأیید و 

تصویب قرار گرفت.
با افزایش گستره فعالیت تولیدی شرکت و اجرای 
برنامه های توسعه در جلسه مجمع فوق العاده مورخه 
82/9/16 سرمایه شرکت به 75 میلیارد افزاش یافت 
و براساس برنامه استراتژیک شرکت و پیگیری های 
انجام شده و در تاریخ 87/6/23 سرمایه شرکت به 

150 میلیارد ریال افزایش یافت.

سرمایه شرکت
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ یک میلیارد ریال 
)شامل یک صد هزار سهم به ارزش هر سهم ده هزار 
ریال ( بوده است که تا پایان سال مالی 1391 به مبلغ 

یکصد و پنجاه میلیارد ریال افزایش یافته است.

رسالت شرکت داروسازی اکسیر
بهبود کیفیت زندگی از طریق راه حل های نوآورانه در 

حوزه سالمت 
چشم انداز شرکت داروسازی اکسیر

اکسیر یکی از پنج شرکت پیشرو، نوآور و برتر حوزه 
 OIC سالمت در منطقه

ارزش ها
1- نگاه جهانی به کسب و کار جهت دستیابی 
به فناوری های نوین،  بازارهای فراملی و توسعه 

شراکت ها
2- توسعه پایدار با استفاده بهینه از منابع و احترام 

به محیط زیست 
3- رعایت قوانین و استانداردهای ملی و بین المللی 

مرتبط
4- مشتری مداری و ارتباط مؤثر و پایدار با سایر 

ذینفعان
از طریق نوآوری،  اثربخشی  ارتقای کارایی و   -5

بهبود مستمر و تعالی سازمانی
6- توسعه سرمایه انسانی دانش محور

ECOIT سایر جوایز
دریافت نشان و استاندارد بین المللی ارزش برند از 

اتحادیه اروپا
دریافت نشان و استاندارد بین المللی کیفیت برتر در 
  Register صنایع داروسازی با ثبت جهانی و قابلیت

 ICS Group International و پیگیری
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بهره وری ما در ارز آوری، اشتغال زایی و نوآوری است.
هوشیارانه  پرورش  گاهانه،  آ بلندپروازی  و  امیدواری  مدیریت،  نهاد  ثبات 
و آینده نگرانه نیروی انسانی، توجه به بازار، نوآوری در محصول، شرکای 
استراتژیک، رشد به هنگام بنگاه، موفقیت در جذب سرمایه، توجه به تحقیق 
مزیت های  از  تنها بخشی  و...  زیست محیطی  مباحث  به  توجه  توسعه،  و 
از سی دهه سابقه حضور  بیش  است، گروهی که  بارز  رقابتی گروه صنعتی 
در صنایع خودروسازی و تأمین قطعات دارد. عباسی ابیانه مدیرعامل گروه 
صنعتی بارز، در این گفت و گو عوامل موفقیت روزافزون بارز را بر می شمارد 

و به اهداف و افق های آینده اشاره می کند.

جناب آقای عباسی ابیانه
 مدیرعامل گروه صنعتی بارز

گرینده جایزه: مهندس وثوق

2۶
اقتــصـاد و بیمه

خــرداد  1392



الگوی هم افزایی برای هولدینگ بهمن راهنمای 
حرکت گروه بهمن در مسیر بهره وری است.  

گیرنده جایزه:
جناب مهندس مهران خلج مدیریت برنامه ریزی 
گروه بهمن که به نمایندگی از مدیرعامل محترم 
لوح  جایزه  سروش  مهندس  جناب  بهمن  گروه 

بهره وری را دریافت نمودند.

جناب مهندس مهـــــــــران خلج 
مدیریت برنامه ریزی گروه بهمن
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همزمان با روز ملی بهره  وری، چهارمین جشنواره ملی 
بهره  وری کشور در اول خرداد 1392؛ با حضور شرکت ها، 
بنگاه ها و واحدهای صنعتی و اقتصادی برتر کشور که 
بیشترین بهره وری را در حوزه های مختلف تولیدی و 
اقتصادی داشتند، معرفی شدند و تندیس ویژه جشنواره را 
گرفتند. در این مراسم که با حضور برخی از مقامات عالی 
رتبه اقتصادی و صنعتی و همچین صاحبان بنگاه های 
اقتصادی در مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی ایران برگزار شده بود، 21 بنگاه 
و واحد های صنعتی و اقتصادی برتر کشور معرفی شدند. 
و در همین راستا شرکت پتروشیمی جم، موفق به دریافت 

لوح تقدیر بهره وری ایران شد.
چهارمین جشنواره ملی بهره وری در دو مرحله برگزار 
سه  در  جم  پتروشیمی  شرکت  اول  مرحله  در  و  شد 
انرژی( جانبی)فروش سرانه و  ویژه)بهره وری  بخش 
درصد حاشیه سود( و اصلی )نیروی انسانی، سرمایه، 
و  انتخاب گردید  برتر  شرکت های  جزء  عوامل(  کل 
پس از تحلیل نتایج توسط دبیرخانه جشنواره، شرکت 

پتروشیمی جم موفق به دریافت لوح تقدیر شد.
با  این جشنواره که  این گزارش می افزاید: مرحله دوم 
حضور 1060 شرکت، یعنی معادل 23 درصد GDP کل 
کشور در جشنواره آغاز شد و هر شرکت سه پروژه برتر 
بهره وری خود را به دبیر خانه جشنواره ارسال داشتند.  
فرایند داوری به صورت آنالین توسط 3247 داور انجام 
شد و نماینده این شرکت به عنوان داور در این فرایند 
حضور داشت. که در این میان 10 پروژه از صنایع مختلف 
به عنوان پروژ های برتر جشنواره ملی بهره وری در یکم 

خرداد سال 1392 انتخاب شدند.
از جشنواره، سه  مرحله  این  در  پتروشیمی جم  شرکت 
 ،LLDPE پروژه : جایگزینی کاتالیست فاز گازی واحد
بررسی و مدل سای فرآیند احیاء کاتالیست های راکتور 
هیدروژناسیون استیلن در واحدهای کراکینگ الفین و 
اصالح مشکالت موجود و پروژه هگزان ضایعاتی واحد 
HDPE  را به دبیرخانه جشنواره ارسال کرد. و در نهایت 
توسط دکتر رضا  ارایه شده  پروژه جایگزین کاتالیست 
راشدی رییس پژوهش وتوسعه شرکت پتروشیمی جم به 
عنوان یکی از 10 پروژه برتر جشنواره ملی بهره وری سال 

1392 انتخاب و موفق به دریافت لوح تقدیر شد.

 شرکت پرتوشیمی جم
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از ارگ سلطنتی قاجار تا زادگاه هنر معاصر یران
سی و هفتمین اجالس کمیته میراث جهانی یونسکو از 26 خرداد ماه تا ششم 
تیرماه در کشور کامبوج در منطقه آسیای جنوب شرقی برگزار می شود. در 
این اجالس قرار است دو پرونده» مجموعه فرهنگی – تاریخی کاخ گلستان 
« و »روستای تاریخی دست کند میمند« بررسی و پس از تأیید کارشناسان 
یونسکو در فهرست میراث جهانی به ثبت برسند. با این اتفاق، تعداد آثار 

جهانی ایران به 17 اثر می رسد.
چه چیزی کاخ گلستان را ویژه می کند؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت : کاخ گلستان را وقتی با سایر کاخ های 
جهان مقاسه می کنیم به این نکته می رسیم که اکثر مجموعه های سلطنتی 
در جهان چون کاخ ورسای فرانسه یا قصرشان پولین در وین اتریش یا 
قصرهای سلطنتی کرملین در مسکو و همچنین مجموعه قصر سلطنتی 
چین در میدان تیان آمن، همه و همه فاقد اشیای منقول و شاخصه های 
این کاخ ها هستند زیرا در این کاخ ها پس از انقالب یا حوادثی که اتفاق 
افتاد و به سرنگونی رژیم های سلطنتی و روی کار آمدن دیگر نظام ها منجر 
شد، در این تغییر و تحوالت که اکثرا خشن صورت می گرفت، کاخ ها به 
غارت و یغما رفتند. اگر در مجموعه سلطنتی انگلستان یا مجموعه قصر 
تارا هنوز آثار بسیار نفیسی از دوران قدیم باقی مانده و تقریباً مجموعه 
سلطنتی انگلیس دستخوش هیچ گونه تغییر و تطاولی نشده است به این 
باز می گردد که نظام سلطنتی در انگلستان و ژاپن حداقل در قرون اخیر 
تغییری نکرده است. اما در ایران مجموعه کاخ گلستان و حکومتی حداقل 
از دوران قاجار تا به امروز چندین حادثه مهم را همچون انقالب مشروطه، 
کودتای سوم اسفندماه رضا شاه علیه حکومت قاجار، اشغال تهران توسط 
متفقین و انقالب اسالمی ایران را پشت سر گذاشته است و با وجود این 
امروزه 190 هزار شی ء متعلق به کسانی که در این کاخ زندگی می کردنددر 
آن بر جای مانده است همچون اکثر چادرهایی که در نقاشی های کمال 
الملک به عنوان چادرهای حکومتی در مواقعی که اردوگاه همایونی تشکیل 
می شد، ترسیم شده است تا تمامی موارد به جا مانده از تکیه دولت از 
چلچراغ عظیم تکیه دولت گرفته تا تخت آن، امروزه در مجموعه کاخ گلستان 
نگهداری می شود. ویژگی دیگر کاخ گلستان را کتابخانه آن باید دانست، 
مجموعه کاخ گلستان شاهد مهم ترین کتابخانه نفیس هنری در ایران است 
چرا که این کتابخانه سلطنتی از عصر صفویه و شاه عباس تشکیل و نسل 
به نسل حفظ شد تا در زمان ناصرالدین شاه به اوج توسعه کمی و کیفی 
خود رسید. این کتابخانه شاهد آثار بسیار گرانبهایی است که نماد هنری آن از 
خود مطالب کتاب ها مهم تر است. مثال در این مجموعه، هزار و یک شب 
داریم اما به خط هنرمندی بزرگ، شاهنامه به خط هنرمردی چون بایسنقری، 
صفحاتی از قرآن بایسنقری و هر یک از آثار کاخ گلستان که به تنهایی ارزش 
یک موزه کامل را دارند همچون مرقع گلشن. درباره ویژگی منحصر به فرد 
دیگر این مجموعه می توان گفت که دومین مجموعه آرشیو عکس پس از 
آرشیو وینزور در لندن در مجموعه آلبوم خانه کاخ گلستان قرار دارد. این 
مجموعه با 10 هزار شیشه که نگاتیو قدیمی است به همراه بیش از دو برابر آن 

عکس های چاپ شده گنجینه ای بسیار مهمی را به وجود آورده که بزرگ 
ترین راهنمای پژوهشگران در زمنیه تحقیق در عصر قاجار چه در زمینه مردم 
شناسی و چه در زمینه بناهای قدیمی و حکومتی و فرهنگی و دینی است. 
همچنین آلبوم های نفیسی در آن موجود است که شاهان قاجار، ناصرالدین 
شاه و مظفرالدین شاه در سفرهای خود یا هدیه گرفته اند یا خریده اند. در این 
آلبوم خانه مجموعه ای از تصاویر شهرهایی چون ورشو، پطرزبورگ، باکو، 
وین، پاریس و لندن را داریم که امروزه این اثار به این شکل در خود این 
شهرها باقی نمانده است چرا که شهرهای اروپایی پس از جنگ های جهانی 
اول و دوم به شدت تغییرو تحول پیدا کردند و این عکس ها به عنوان اسناد 
و مدارک مهمی در توسعه کمی و کیفی شهرها مورد توجه است در ادامه 
باید گفت: کاخ گلستان شاهد آغاز هنر سینما در ایران بود و اولین استودیوی 
سینمایی در کاخ گلستان به نام استودیوی مظفری ایجاد شد و به همین شکل 
قدیمی ترین فیلم ها در فاصله پنج سال بعد از اختراع دوربین فیلمبرداری 
در ایران، ساخته و همچنان نگهداری می شود. این مجموعه اخیراً توسط 
مراکز تخصصی در فرانسه مورد مرمت قرار گرفته و باز پس فرستاده شده 
و از با ارزش ترین فیلم ها در تاریخ سینماست. مجموعه کاخ موزه گلستان 
ویژگی منحصر به فردی در میان کاخ های جهان دارد و آن این است که این 
مجموعه تنها محل عرضه آثار هنری و استفاده و بهره برداری از آثار هنرمندان 
نبود بلکه این کاخ شاید به این دلیل که 50 سال از عمرش را زیر حکومت 
ناصرالدین شاه که خود یک هنرمند وآرتیست به تمام معنا بوده است به 
کارگاه تولید آثار هنری تبدیل شد نه محل بهره برداری، کارگاه هایی همچون 
آتلیه عکاسی، آتلیه فیلمبرداری، نخستین استودیوی فیلمسازی و کارگاه های 
نقاشی و خطاطی و... که هنرمندانی همچون کمال الملک و صنیع الملک 
تا هنرمندان خوشنویسی همچون میرزا غالمرضا اصفهانی در آن به خلق آثار 
هنری و افرینش آثار بی بدیل در تاریخ هنر ایران پرداختند. می توان گفت 
کاخ گلستان تنها کاخی است که خود مولد هنر عصر خویش است و شاید 
بتوان آن را بنیان مکتب قاجار و مکتب تهران در عرصه هنرهای مختلف در 
عصر ناصری دانست. در نهایت آخرین ویژگی این مجموعه را می بایست 
چنین برمی شمرد: مجموعه ای از تحوالت معماری نه تنها در دوره قاجار 
که حتی در عصر پهلوی اول و دوم در آن موجود است که اوج آن را در 
کاخ ابیض می بینیم، مجموعه کاخ گلستان، مجموعه ای از یک دوره تاریخ 
تحول معماری در ایران است. در کنار این تاریخ تحول در معماری، در کاخ 
گلستان عمارت شمس العماره را داریم که در تعریف سنتی کاخ سلطنتی 
دگرگونی ایجاد می کند. تا پیش از ساخت آن همواره کاخ های سلطنتی 
ایران مثل باغ ایرانی در پشت دیوار محصور بودند و مردم نمی توانستند 
آن را ببینند اما بعد از سفر ناصرالدین شاه به اروپا که شمس العماره ساخته 
می شود، برای نخستین بار عمارتی سلطنتی در کنار خیابان- خیابانی که 
نخستین خیابان تهران است- ساخته می شود و مردم با یک نمای شهری 
از کاخ مواجه می شوند. این اتفاق به قدری در میان مردم با اهمیت است 
که ساعت شمس العماره وارد فرهنگ فولکلور عامه می شود. مردم با این 
ساعت زندگی می کنند و با صدای زنگش می خوابند و بیدار می شوند.

کاخ گلستان 
یک مریاث بشری است
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دکرت غالمحسنی فرزندی                         شرکت سرمایه گذاری دارویی تاّمنی               عضو غریموظف و رییس

دکرت محمد رضا فاضلی                         شرکت البراتورهای رازک                               عضو غریموظف و نائب رییس 
دکرت فردوس نصریی زاده                          شرکت دارو پخش                                                عضو غریموظف و مدیرعامل 

آقای محمد علی کالنرتی                         شرکت دارو سازی ابوریحان                               عضو موظف 
دکرت حسن مری محمد صادقی                         شرکت دارو سازی حکیم                               عضو غریموظف 

داروسازی زهراوی با دکتر نصیری زاده  دست پر در مجمع داشت 

پیام هیأت مدیره
مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت دارو و 
جایگاه شرکت زهراوی در صنعت و وضعیت 

رقابتی آن
مینه  در  شگرفی  تحوالت  اخیر  سالیان  طی  در 
تحقیق و توسعه و تولید داروهای جدید در سطح 
دنیا به وقوع پیوسته است. با اینکه بودجه تحقیق 
و توسعه ده کمپانی داروسازی بزرگ دنیا بیشتر از 
مجموع بودجه مالی و سالیانه 120 کشور فقیر دنیا 
است، اما این کمپانی ها فقط 30% از سهم داروهای 
جدید و تأیید شده را به خود اختصاص داده اند 
و بقیه 70% تسط حدود 400 کمپانی بیوتکنولوژی 
کوچک تولید شده است. و روش کشف دارو که 
برپایه مطالعه آزمایشگاهی، سپس حیوانی و نهایتًا 
Clinical trial می باشد بسیار پیچیده، زمان بر و 
هزینه بر می باشد و ممکن است بین 20-10 سال 
به طول بیانجامد. در این راستا کمپانی های دارویی 
بدنبال درمان های دقیق تر و با عوارض کمتر پیش 
می روند به طوریکه با استفاده از مهندسی ژنتیک 
یا علم ایمونولوژیک و فن آوریهای بیوتکنولوژیک 
به  را  دارو  تا  آوری در تالش هستند  نانو فن  و 
موضع مورد نظر برسانند واثر بخشی دارو را به 
طور تخصصی تر و بر روی هدف خاص مد نظر 
دارند تا ضمن اثر بخشی عوارض جانبی کمتری 

نیز در بر داشته باشند.
همچنین یکی از دیدگاه های کمپانی های دارویی 
تولید و کشف داروها جهت پیشگیری از بیماری ها 
این  می باشد.  افراد  زندگی  شیوه  بهتر کردن  و 
است  بیشتری  سودآوری  راستای  در  استراتژی 
مدت  برای  دارو  مصرف  تضمین  آن  علت  که 

طوالنی تر می باشد.

داروسازی  شرکت  بنیادین  استراتژی های 
زهراوی

حضرت  و  سبحان  خداوند  توجهات  سایه  در 
شرکت  و کارکنان  مدیره  هیأت  )عج(  ولیعصر 
داروسازی زهراوی بر این باورند که برنامه ریزی، 
نگرشی آینده نگر و چراغ راه پیشرفت و تکامل 
امروزی که شرایط  متغیر  دنیای  در  بود.  خواهد 
ارایه  بدون  دستخوش تحول مداوم است، قطعاً 
برنامه های مدون و نظام مند، راه های توسعه و 
دستیابی به اهداف در پرده ای از ابهام خواهند 
ماند. از این رو در برنامه ریزی راهبردی که نوعی 
برنامه ریزی بلند مدت محسوب می گردد، سازمان 
به عنوان یک کل در نظر گرفته شده و کارکنان آن 
بدنبال تدابیر الزم برای دستیابی به اهداف بلند 

مدت و چشم انداز سازمان می باشند.
در این راستا یکی از اهداف اصلی و استراتژیک 

شرکت داروسازی زهراوی تبدیل شدن به قطب 
تولید کپسول نرم و داروهای پیوند اعضاء در ایران 

و سطح منطقه می باشد.
ذیاًل به برنامه های استراتژی و عملکرد شرکت 
و دستیابی به اهداف تعیین شده اختصارا اشاره 

می شود.
تولید خطوط  از ظرفیت  استفاده حداکثری   -1

دارویی موجود
2- افزایش راندمان و کاهش ضایعات تولید

3- تقویت بازارهای فعلی
4- رسوخ در بازارهای جدید و جهش صادراتی

5- توسعه محصوالت تولیدی با ارزش افزوده 
باال

6- تولید در مسیر محصوالت با فن آوری باال از 
قبیل بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی

تحت  داروهای  تولید  و  مشترک  همکاری   -7
لیسانس با برند جهانی

با  داروهای  تولید  در  مشترک  همکاری   -8
تکنولوژی باال بصورت

منظور  به   Contract Manufacturing  
تحقق استراتژی های اصلی تبیین شده در برنامه 
سال  در  فعالیت گوناگونی  شرکت،  استراتژیک 

مالی 1391 انجام شده است.

تقسیم سود 2300 ریالی برای هر سهم همه را خوشحال کرد
مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت داروسازی زهراوی در مورخه دوشنبه 92/3/6 با حضور 88 درصد سهامداران برگزار شد.

با دبیری  با جناب دکتر سید حسین سید شفیعی و دو ناظران دکتر مهراد عظیمیان و فرشاد ملک وند و  این مجمع  ریاست 
جناب مهندس کالنتری عضومحترم هیأت مدیره شرکت برگزار شد. در این مجمع پس از قرائت گزارش هیأت مدیره شرکت توسط دکتر 
فردوس نصیری زاده مدیرعامل موفق و دوست داشتنی شرکت که مدیریت او زبانزد خاص و عام است مجمع نشینان با تقدیر و تشکر از 
زحمات فراوانی که تیم مدیریتی شرکت طی سال مورد گزارش متقبل شدآه اند با تصویب صورت های مالی و تقسیم سود 2300 ریالی به 

کار خود پایان داد.
از نکات مهمی که در این مجمع به سمع و نظر سهامداران رسید می توان به رشد 28 درصدی فروش صادراتی شرکت و صادرات 
محصوالت این شرکت معتبر دارویی به بیش از 16 کشور جهان و برگزیده شدن شرکت به عنوان صنعت سبز استان و پاسخگویی مهندس 
کالنتری مهندس خوبمان به سؤاالت سهامداران اشاره کرد. بر خود واجب می دانیم از زحماتی که مهندس احمدی مدیرمالی شرکت که 

حساب های شفاف و بدون حاشیه وی مورد شهادت اهل فن است برای تهیه این گزارش نهایت تشکر و سپاس را داشته باشیم.
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        اعضاء هیأت مدیره                                             نماینده                                                                     سمت
حجت الله محمدیان پور                             شرکت کربن ایران )سهامی عام(                       رییس هیأت مدیره- غریموظف

نیما مومنی زاده                             شرکت سرمایه گذاری هامون کیش )سهامی خاص(       نایب رییس هیأت مدیره- غریموظف
بالل اسکندری                              شرکت سرمایه گذاری صنایع پرتوشیمی )سهامی عام(       مدیرعامل و عضو هیأت مدیره- موظف 

محمود شریزاد دولت آبادی            شرکت گسرتش تجارت هامون)سهامی خاص(                  عضو هیأت مدیره- غریموظف
علی ممیزان                                             سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی )سهامی خاص(        عضو هیأت مدیره

 
پیام هیأت مدیره  

با استعانت از خداوند سبحان، فرآیند پرشتاب و توام با تحول اقتصادی جهان، توجه 
و شناخت دقیق از شرایط و اقتضائات پیرامون را برای ماندن در عرصه رقابت و 
حذف نشدن از گردونه فعالیت و تولید را ضروری می نماید و ماندگار کسانی هستند 
که ضمن شناخت شرایط، محدودیت ها و قابلیت های خود، با بررسی و مطالعه 
الزم عناصر پیرامون به شناخت مطلوبی از شرایط، تهدیدها، قوت ها و شناسایی 
فرصت های پیش رو دست یابند. تا با اتکا به این شناخت، برنامه ریزی و تدبیر 
مناسبی را برای مواجه با شرایط اتخاذ کند از این رو شرکت صنایع الستیکی سهند 
علیرغم فراز و نشیب و مشکالت و موانع در سال 1391 به ویژه کسادی کسب و کار 
و افت فروش محصوالت در بازار عمده فروشی به ویژه تسمه نقاله الستیکی و به 
دنبال عدم اعطای اعتبارات از طرف سیستم بانکی کشور در تأمین نقدینگی مورد 
نیاز جهت سرمایه در گردش و سرمایه گذاری قابل توجه در پروژه سهند دو )در جهت 
تسریع در بهره برداری آن ( و خرید خط کلندر و تجهیزات تکمیلی )مربوط به قسط 
دوم( ادامه این وضعیت را بغرنج و غیرممکن می ساخت اما با همت و سخت 
کوشی کارکنان زحمت کش و خرد جمعی و همگرایی هیأت مدیره و پشتوانه قدمت 
50 ساله این شرکت که همچنان دارای پتانسیل و قابلیت های فراوان در حوزه صنعت 
الستیک کشور در خود انباشته دارد و با وجود داشتن رقبای قدر در بازار عمده 
فروشی و سرازیر شدن انواع محصوالت نامرغوب با قیمت های نامتعادل خارجی 
به ویژه آسیای دور با عزمی راسخ و تکیه بر دانش فنی و داشته ها، ارتقا بخشیدن 
به کیفیت محصوالت تولیدی، بهره گیری از ظرفیت ماشین آالت، حضور در کانون 
تفکرات بازار، ایجاد نمایندگی فروش در سراسر کشور و پیگیری رئوس طرح ها و 
توسعه خود موجبات تحقق و رسیدن به بخش عمده ای از اهداف و برنامه های از 

پیش تعیین و تعریف شده در سال مالی مورد گزارش دست یافت.
با نگاهی به روند رو به رشد شرکت صنایع الستیکی سهند در یک سال گذشته با 
به کار گیری روش ها و اعمال سیاست های نهادینه ساز نشان می دهد که وضعیت 

مجمع ساالنه شرکت صنایع الستیک سهند در حضور 82/22 درصد 
سهام دار به ریاست جناب مهندس محمدیان پور و با دبیری جناب 

گاه برگزار شد. مهندس اسکندری این مدیر مدبر و آ
مجمع با تصویب صورت های مالی و تقسیم سود 200 ریالی و سایر 
دستورات جلسه با طنین صلوات پی در پی سهامداران حاضر و با 
تقدیر و تشکری که از هیأت مدیره و مدیرعامل فرهیخته و و آراسته 
که شرکت را به سمت تعالی رهنمون می سازند و با تشکر از مدیریت 
ارمغان داشته  به  با خود  توانسته حساب های شفاف  مالی که  ارشد 

باشد مجمع به کار خود پایان داد.

با تجربه نیم قـرن و دانش روز
سهند الستیک  صنایع  شـرکت 
سـود به مجمع ســـاالنه آورد

تولید، فروش محصوالت قیمت تمام شده کاال، کاهش هزینه ها و به 
تبع آن  سود نسبتاً قابل قبول بالغ  بر 71/000 میلیون ریال )هر سهم 508 
ریال( نائل آمده است که بدین ترتیب تأثیر بسزایی در باالبردن  قیمت 
سهام شرکت صنایع الستیکی سهند در سال 1391 ایفا کرده است که 
تمامی این نتایج )جمع بندی فعالیت و عملکرد منتهی به سال 1391( 
و تا حدودی مطلوب با همراهی، همدلی و همکاری هیأت مدیره، 

کارکنان و نهادهای داخلی شرکت محقق شده است.
که امیدواریم در سال 1392 نیز با بهره گیری از: 

الف- راه اندازی سهند دو و عرضه محصوالت جدید به بازار به 
صورت انبوه 

 ب- متنوع سازی محصوالت با به کارگیری بهینه منابع داخل شرکت 
و ظرفیت ماشین آالت موجود

ج- فرایند نوآوری شرکت )تکنولوژی ماشین آالت، تغییرات مورد 
نیاز رویه ها(

د- تغییر شیوه فروش و حضور در کانون تفکرات بازار و گسترش 
نمایندگی های فروش سراسر کشور.

ه – بهبود مستمر کیفیت محصوالت در جهت افزایش رضایتمندی 
مشتریان

و – تسریع در تکمیل طرح ها و برنامه های در دست اقدام و توسعه 
خطوط جدید تولید به ویژه انتقال قطعی به اشتهارد

تا با استفاده از فرصت ها و قوت ها بتوانیم به دستاوردهای مهم تر 
برای سال مالی آتی دست یابیم که این نیازمند به همراهی سهامداران 
محترم و حمایت های بی دریغ مدیریت محترم که همواره مشمول حال 
این شرکت بوده و خواهد بود کماکان شاهد بالندگی و موفقیت هر چه 
بیشتر در این مجموعه و کارخانه در دست اقدام اشتهارد باشیم  که دور 

از دسترس نیست.

خسرو  
امریحسینی
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۳15 ریال بانک انصار 
می کند توزیع  ســود 

خسرو  
امریحسینی

گزارش مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان 
سهام بانک انصار

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک انصار 
با حضور بیش از 72/88 درصد از سهامداران در 
تاریخ 1392/3/19 در محل سالن حضرف رسول 
اکرم )ص( مرکز همایش های بین المللی رایزن 
برگزار شد. در این جلسه اعضاء هیأت رییسه مجمع 
توسط  جلسه  رسمیت  اعالم  از  پس  و  انتخاب 
رییس مجمع، آقای آیت اله ابراهیمی مدیرعامل 
بانک گزارش هیأت مدیره درخصوص عملکرد 

بانک را ارایه کرد. 
آقای ابراهیمی ضمن ارایه گزارش مختصری از 
تاریخچه فعالیت و ترکیب سهامداران بانک اعالم 
نمود بانک انصار در حال حاضر با 688 شعبه 
و 5142 تفر نیروی انسانی متعهد و آموزش دیده 
به ارایه خدمات بانکی در سراسر کشور مشغول به 
فعالیت می باشد. ایشان اهم برنامه ها و اقدامات 
انجام شده در سال 1391 را به شرج زیر اعالم 

کردند.

اعضاء هیأت مدیره
موارد برنامه ریزی و هدایت راهبردی

تدوین طرح تحول بانک برای سال های 1392 
الی 1394

تهیه و تدوین برنامه و بودجه عملیاتی سال 1392 
براساس سند طرح تحول سه ساله بانک

استقرار سیستم های پروژه و گزارش دهی پیشرفت 
برنامه های عملیاتی و پروژه ای

تمدید  عملکرد،  ممیزی  ها،  شاخص  پایش 
گواهینامه ایزو، نگهداری سیستم کیفیت و دریافت 

گواهی ساالنه

)تصویب  پیشنهادات  نظام  کردن  عملیاتی 
دستورالعمل و نرم افزار جدید(

سیستم های  عملیاتی کردن  و  اصالح  بررسی 
و  وثیقه  تسهیالت کارت،  ها،  داشبوردی سپرده 

عملکرد
تهیه، تصویب، ابالغ و استقرار طرح های پژوهشی 

در بانک

حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات:
به صورت  سازی شعب  آماده  و  سازی  ظرفیت 
سیستم های  افزاری  سخت  درصد   80 ارتقاء 

مدیریت شعب استا ن ها
ایجاد بستر ماهواره ای و عقد قرارداد جهت 300 

نقطه شعب.
نصب و راه اندازی تعداد 25 دستگاه خودپرداز 

سیار در استان ها
نصب و راه اندازی 170 دستگاه ATM)خودپرداز( 

در سال 1391
پیاده سازی طرح امنیتی به صورت تهیه و تدوین 
اسناد مدیریت امنیت اطالعات، انجام تست های 
امنیت  باالبردن  جهت  امنیت  با  مرتبط  نفوذ 

خدمات ارایه شد ه.
به   Main Site بانک  اصلی  سایت  اجرای 
سرورهای  راه اندازی  و  تست  نصب،  صورت 

CORE و APPLICATION )بانکی(

حوزه مالی:
1- تدوین نظام جامع ارزیابی امالک بانک با 
افزایش  و  هدف حفظ حقوق صاحبان سرمایه 

ضریب اطمینان در اعطای تسهیالت.
2-  شرکت در فرآیند دریافت جایزه مدیریت مالی 
با هدف ارتقاء در سطح 

جایزه و دریافت نشان.
3- بهبود وا رتقاء سطح 
کمی و کیفی گزارشگری 

مالی
4-  دریافت مجوزهای 
الزم جهت امکان انجام 
گواهی  اوراق  معامله 

سپرده در فرابورس
بررسی های   -5
اجرای  مقدماتی 
مدیریت  پروژه های 
دارایی و بدهی ALM و 

ABC هزینه یابی بر مبنای فعالیت
6- تعیین شاخص های مالی طرح تحول سه ساله 

بانک )1394 - 1392 (
7- توسعه خرد مالی در سطوح مختلف بانک به 

منظور هموار سازی زمینه تحول

حوزه تجهیز و تخصیص منابع:
-  بازنگری کلیه خدمات و محصوالت بانک 
مرکزی  بانک  نظارتی  و  سیاستی  بسته  براساس 

ج.ا.ا
- دریافت بازخورد طرح های بانک به صورت 

نظرسنجی از مشتریان  و  کارکنان
کشی  قرعه  برگزاری  و  تبلیغات  انجام    -
حساب های پس انداز قر ض الحسنه به منظور 

گسترش فرهنگ قرض الحسنه.
- ایجاد زیرساخت های الزم به منظور راه اندازی 
به  مشاوره ای  ارایه خدمات  و  مشتریان  باشگاه 
ارایه  اّولین گام  عنوان  به  مشتریان  و  کارکنان 

خدمات.
منظور  به  شرکتی  بانکداری  اداره  راه اندازی   -
در  اقتصادی  بخش های  به  ورود  امکان  ایجاد 

پرداخت تسهیالت.
- ایجاد بانکداری ویژه به منظور ارایه خدمات 

مناسب به مشتریان ویژه.
- ا یجاد سیستم مدیریت پس انداز تسّری مشتریان ویژه

- مانیتورینگ و پایش مستمر مطالبات غیرجاری 
به منظور کنترل و کاهش مطالبات معوق.

حوزه حسابرسی و بازرسی:
انجام  و  ارزی  و  ریالی  از 600 شعبه  بازرسی   -
توسط 10 گروه  شعبه  از 198  داخلی  حسابرسی 

حسابرسی.
- انجام نظارت ستادی از 10 مدیریت شعب استان 

بانک.
- ایجاد یک تشکل حرفه ای با عضوِیت 22 نفر 
از کارکنان در انجمن حسابرسان داخلی و دریافت 
گواهی حسابرسی داخلی خبره 25 نفر از کارکنان 

بانک.
- انجام ارزیابی سامانه مدیریت ریسک در بانک 
در سه سطح شعب، مدیریت شعب و حوزه مرکزی.

- ایجاد بهبود در سیستم نظارت چند بعدی و 
توسعه ساخت بانک

- دریافت جایزه سالمت اداری در سطح سازمان 
پاک بین بانک ها و سازمان های دولتی و خصوصی
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اعضاء هیأت مدیره                                     سمت

آیت اله ابراهیمی                 مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره
مسعود مهردادی                 رییس هیأت مدیره
ایرج دریا لعل                 عضو هیأت مدیره 
یحیی فروتن                عضو هیأت مدیره
محمود رهنما                عضو هیأت مدیره

بیانیه چشم انداز بانک
بانک انصار بر آن است در راستای ارزش آفرینی 
برای ذینفعان، انواع خدمات مالی و پولی را با 
با  و  و کارمدترین کیفیت  ترین  سریع  برترین، 
بهره  گیری از فناوری های نوین به مشتریان ارایه 
عنوان  برتر کشور،  بانک های  در جمع  تا  نماید 

بانک سرآمد اسالمی را بدست آورد.
دکتر ابراهیمی همچنین اظهار نمود بانک انصار 
در راستای انجام مأموریت خود و توسعه و تعمیق 
فعالیت های مورد نظر، برنامه ریزی های الزم را 
برای سال 1392 به عمل آورده که اهم آن را به 

شرح ذیل اعالم نمود:
1-استقرارنظام مدیریت انطباق 

2-  توسعه سیستم مدیریت کیفیت
3-  استقرارنظام مدیریت دانش

4-  بسترسازی تحقق سازمان یادگیرنده
5-  استقرار نظام پدافند غیر عامل
6-  ارتقای هوش تجاری سازمان

7-  توسعه بانکداری شرکتی
)PLS( 8-  استقرار نظام مشارکت در سود

9-  توسعه بانکداری ویژه
10- استقرار نظام اعتبار سنجی

11- ارتقاء نظام مدیریت مطالبات
12- توسعه بانکداری الکترونیک

استانداردهای  با  منطبق   ITC استقرار   -13
ITIL و  COBIT

ISMS 14 - استقرار
15- طراحی و استقرار نظام داده کاوی بانک

16- طرح ریزی و چگونگی بهره برداری از شبکه 
اجتماعی بانک

از  ارزی  نوع )3(  دریافت مجوز  پیگیری   -17
بانک مرکزی

18- گسترش و تقویت شبکه کارگزاری
19- استقرار نظام بازرسی اثربخش

20- استقرار نظام جامع مدیریت یکپارچه ریسک
21- استقرار نظام جامع ضد پولشویی

22- طراحی و پیاده سازی نظام هزینه یابی مبتنی 

 ABC بر فعالیت
23- استقرار نظام مدیریت دارایی ها و بدهی ها 

ALM
24- استقرار نظام مدیریت ارزش سهام بانک در 

بازار سرمایه
25- آموزش اخالق بانکداری به کارکنان

26- نظارت شرعی جهت انطباق عملیات بانکی 
با موازین شرعی

27- استقرار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان
28- استقرار نظام بازنشستگی کارکنان

29- کسب جایزه تعالی منابع انسانی
30- ایجاد هلدینگ سرمایه گذاری 

31- راه اندازی صرافی بانک
32- استقرار نظام خدمات مشتریان

33- طراحی و تولید خدمات نوین بانکی
آقای دکتر ابراهیمی با اشاره به حجم سپرده های 
بر  بالغ  1391 که  سال  پایان  در  انصار  بانک 
136/304/178 میلیون ریال می باشد، اعالم نمود 
سهم بانک انصار در صنعت از منظر حجم منابع 
در کل بانک ها و بانک های خصوصی به ترتیب 
2/7 درصد و 10/6 درصد می باشد  که رتبه چهارم 
را در بین بانک های خصوصی به خود اختصاص 
تسهیالت  داشتند  نظر  اظهار  ایشان  است.  داده 
بانک انصار در پایان سال 1391 به طور خالص 
 11/055/690 بر  بالغ  م.م  ذخیره  از  کسر  پس  و 
میلیون ریال می باشد؛ همچنین عملکرد تسهیالت 
پرداختی طی سال 1391 حاکی از این است که 
وام های  شامل  تسهیالت  فقره  تعداد 543/251 
قرض الحسنه و عقود اسالمی و در مجموع بالغ 

بر 49/927/583 میلیون ریال بوده است.
غیرجاری  مطالبات  مورد  در  ابراهیمی  برادر 
بانک های خصوصی عنوان نمود در پایان سال 
1391 بانک انصار با نرخ 3/4 درصد رتبه اول )از 
لحاظ پایین بودن درصد مطالبات غیر جاری( را 

به خود اختصاص داده است.
همچنین ایشان اشاره فرمودند، بانک انصار در 
حوزه بانکداری الکترونیک از جمله استفاده از 

خودپردازی های ثابت و سیار، صدور آنی کارت 
و کارت هدیه و همچنین پیامک بانک، اینترنت 
بانک، ساتنا، تلفن بانک، پایا و سایر ابزارهای 
پرداخت الکترونیک کاماًل مجهز بوده و از آخرین 
و پیشرفته ترین ابزارهای موجود استفاده می نماید.
مضافا بر اینکه بانک انصار از نظر تعداد دستگاه 
خودپرداز از رتبه اول و از نظر تعداد کارت های 
بین  در  فروش  پایانه های  همچنین  و  صادره 
بانک های خصوصی رتبه پنجم رتا دارا می باشد.
ایشان با شاره گزارشی، تعداد مشتریان بانک را 
بانک  تعدادحساب های  و  مشتری   8/409/305
را 9/875/026 فقره اعالم نمود. همچنین تعداد 
تراکنش های بانک را با 57 درصد رشد نسبت 
به سال قبل بیش از 930 میلیون تراکنس برشمرده، 
تجهیزات  توسعه  به  گزارش  ادامه  در  ایشان 

بانکداری الکترونیک در بانک انصار پرداختند.
عملکرد بانک انصار در سال 1391 درخصوص 
درآمدها با 42/9 درصد رشد نسبت به سال قبل 
102 درصد پوشش بودجه ای و هزینه های بانک 
قبل  سال  به  نسبت  افزایش  درصد   48 با  نیز 
در  است.  داشته  بودجه ای  پوشش  درصد   102
نهایت سود خالص بانک نسبت به سال قبل 24 
درصد رشد یافته است. آقای ابراهیمی همچنین 
گفت سهام بانک انصار طی سال 1391 بالغ بر 
1/814/630/137 سهم به ارزش 4/111/602 میلیون 
به  نسبت  است که  قرار گرفته  معامله  مورد  ریال 
سال قبل 42 درصد از نظر تعدادی و 14 درصد 
از نظر ارزش رشد داشته است. ایشان در ادامه به 
بررسی و ارزیابی سهام بانک انصار پرداختند. در 
بخش دیگر آقای ابراهیمی تأکید نمود که افزایش 
سرمایه و سود خالص بانک در هر دوره در ارتقاء 
شاخص های اصلی بانک از جمله کفایت سرمایه 

و توسعه فعالیت های بانک مؤثر خواهد بود.
مدیرعامل،  ارایه گزارش  از  بعد  جلسه  این  در 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی قرائت شد و 
صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره بانک 
برای سال مالی منتهی به 1391/12/30 به تصویب 
رسید. همچنین با توجه به سود ابزاری سود مالی 
مزبور، تقسیم مبلغ 315 ریال سود برای هر سهم بین 
سهامداران به تصویب رسید. شایان ذکر است با 
تصویب مجمع و براساس مفاد 51 اسانامه بانک، 
مقرر شد به میزان 10 درصد سود خالص سال 1391 
که بالغ بر 210/068 میلیون ریال می گردد به عنوان 

اندوخته احتیاطی در حساب ها منظور شود. 
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        اعضاء هیأت مدیره                                               نماینده                                                                   سمت

علریضا صدر                                       شرکت صنعتی آراسته معدن)سهامی خاص(                 رییس هیأت مدیره
نایب رییس هیأت مدیره غالمحسن تقی نتاج                             شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس)سهامی عام(  

بهنام حسنی زاده ظروفچی                      شرکت گروه صنعتی و معدنی امری)سهامی عام(                 عضو هیأت مدیره 
عضو هیأت مدیره نصرا... کیانی راد                                 شرکت مینی متنی آسیا)سهامی خاص(   

هومن تفضلی مطیع                               شرکت تجاری و بازرگانی مواد معدنی میناب)سهامی خاص(                 عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

پیام هیأت مدیره
با سالم حضور کلیه سهامداران محترم، 

اتحاد و یکپارچگی این مجموعه مابین مدیران و 
کارکنان شرکت باما باعث تداوم پیشرفت و ارتقاء 
سطح کیفیت در کلیه زمینه ها شده که ماحصل آن 

ارایه گزارش پیش رو می باشد.
توان باالی اجرایی در شرکت موجب شده تا کلیه 
اکتشاف،   : شامل  مراحل  ترین  ابتدایی  از  امور 
استخراج، ساخت، تعمیر، نگهداری و در نهایت 
تولید محصول نهایی توسط کارکنان به بهترین نحو 

ممکن صورت پذیرد.
هیأت مدیره خود را مکلف به برنامه ریزی صحیح، 
حفظ و توسعه سهم بازار و حضور در بازارهای 
هدف دانسته و تمام تالش خود را در این راستا 
متعهد  با همت کلیه کارکنان،  و  به کار می گیرد 
آن جمله  از  اقدام  در دست  اجرای طرحهای  به 
افزایش راندمان در تغلیظ خاکهای کم عیار، بهبود 
ظرفیت تولید، کشف پتانسیل های جدید و تجهیز و 

راه اندازی این ذخایر در سال 1392 می باشد.
امید است تداوم حمایتهای بی دریغ شما همچنان 
موجب دلگرمی و انسجام هر چه بیشتر ما در سال 

پیش رو گردد.

تاریخچه
اکتشافی  عملیات  اولین  موجود،  طبق گزارشات 

سیستماتیک بین سالهای 1313لغایت 1318، در 
معدن ایرانکوه توسط دولت انجام گرفته و دو دهنه 
تونل اکتشافی در شمال منطقه ایرانکوه، محل تپه 
سرخ فعلی حفره شده، که آثار آن تاکنون باقیست 
عملیات  جهانی،  جنگ  شروع  دلیل  به  لیکن 

اکتشافی سرب و روی متوقف شد.
در آغاز شروع بهره برداری در این معدن عملیات 
انجام  همزمان  صورت  به  استخراج  و  اکتشاف 
می گرفت، به این طریق که با حفر تونل و احداث 
استخراج کلیه اطالعات رگه معدنی  کارگاه های 
و  الزم  نمونه گیری های  و  می گردید  برداشت 
لذا  می پذیرفت،  صورت  نیز  نمونه ها  آزمایش 
با توجه به اطالعات و مدارک موجود عملیات 
اکتشاف و بهره برداری افق های دیگر برنامه ریزی 

می شد.
با ادامه روند تولید در سال 1352 کارخانه فلوتاسیون 
به ظرفیت 1/000 تن و دو کوره تکلیس هر کدام به 
ظرفیت 250 تن خوراک در شبانه روز احداث شد. 
سپس قرارداد توسعه کارخانه فلوتاسیون و احداث 
خوراک  تن   5000 ظرفیت  تا  مدیا  هوی  کارخانه 
در شبانه روز با شرکت دندی ساال منعقد شد که 
تا اوایل انقالب تا حدود 80% عملیات نصب آن 
انقالب شکوهمند اسالمی  از  بقیه پس  و  انجام 
با  انجام گرفت.همزمان  ایرانی  توسط کارشناسان 
توسعه کارخانه های فلوتاسیون، ماشین آالت بهره 

اگر آدرس بهترین و برترین صنعت سرب و روی ایران را می خواهید مهندس مطیع و شرکت باما 
را به خاطر داشته باشید. با ما شرکتی با بیش از نیم قرن تجربه در اکتشاف استخراج و فرآوری 

مواد معدنی.
مجمع ساالنه در حضور 93/91 درصد سهام دار به ریاست مهندس امیر منصور آروند و دو ناظر 
جنابان اردشیرمردان پور و علیرضا صدر با دبیری جناب مهندس هومن تفضلی مطیع مدیرعامل 
فرهیخته و کاربلد شرکت برگزار شد.مجمع با تصویب صورت های مالی و سایر دستورات جلسه 
و با تقسیم سود 125 تومانی به کار خود پایان داد. آنچه در مجمع باما درباب ادب و همکاری 
رسانه ای و کاردانی مورد تحسین قرار گرفت حساب های شفاف جناب محمدرضا یحیی آبادی 
و چهره آشنای رسانه ها جناب نورانی می بود که خدا قوت اهل قلم و صحابه خبری را در 
پی داشت جناب مهندس نورانی بخوبی اهل قلم را می شناسد و از افرادی که خود را بجای 
را در سمع و نظر  این عمل صفای کاری شرکت  اصحاب خبر جا می زنند دوری می جوید و 

سهامداران شیرین و شیرین تر می کند. آنچه در پی می آید با یاری این یار بوده است. 

صدیقه
سرخوش

صورت  به  استخراج  جهت  معادن  از  برداری 
 ،1386 سال  پایان  تا  و  شد  خریداری  روباز، 
عمده عملیات استخراج به شکل روباز صورت 
از  بخشی   ،1387 سال  از  لیکن  می پذیرفت، 
عملیات استخراج ماده معدنی به روش زیرزمینی 
و با یکی از پیشرفاه ترین متدهای روز به اجراء 
تاریخ  در  عام(  )سهامی  باما  درآمد.شرکت 
ثبت  اداره  در   434 شماره  تحت   1330/9/27
شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان اصفهان به 
به  شروع  تاریخ 1334/11/9  در  و  رسیده  ثبت 
بهره برداری کرده است. به استناد مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1353/10/7 دفتر مرکزی شرکت، 
از اصفهان به تهران منتقل و تحت شماره 22680 
شرکت های  ثبت  اداره  در  مورخ 1353/11/26 
تهران ثبت شد. مجدداً به استناد مجمع عمومی 
از  شرکت  محل   1370/1/25 مورخ  فوق العاده 
تهران به اصفهان منتقل و طی شماره 8221 مورخ 
1370/02/18 در اداره ثبت شرکت های اصفهان 
به ثبت رسیده است. براساس قانون حفاظت و 
توسعه صنایع ایران، شرکت مشمول بندهای )ب( 
و )ج( قانون مذکور شد و در سال های 1375 
به گروه صنعتی  و 1376 عمدتا، سهام شرکت 
و معدنی امیر، شرکت تولید مواد اولیه آلومینیوم 
)ایرامکو( و کارکنان شرکت باما منتقل شده است 
و بعد از آن هیأت مدیره منتخب مجامع، اداره 
امور آن را به عهده گرفته است. موضوع شرکت 
طبق اساسنامه شرکت عبارت است از : اکتشاف، 
استخراج و بهره برداری از معادن ایران، فروش 
و صادرات محصوالت معدنی و کلیه اموری که 
مستقیم و یا غیر مستقیم با موضوع شرکت ارتباط 

دارد. 

با ما و مهندس مطیع با 125 تومان سود گل کاشتند
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صنعت کشاورزی  در  را که  هند  مسافر  آن  رحمت کند  خدا 
توانست نامی ماندگار در ایران باشد. گویند آن مرحوم از سفر 
هندوستان در داخل عصای خود تخم چای آورد و امروز اگر 
صنعت چای کشور پهلو به بهترین های جهان می زند آورده آن 

شادروان در عصای جبارکشی است.
در والیت ما پیوند را از آن ساکنین قلعه می دانند که چون در 
در  و  بردند  پی  راز  این  به  بودند  والیت  دیگر  با  آمد  و  رفت 
باغچه گل خود به کار بسته و پس از اندک زمانی حاصل شد 
آنکه امروز می بینیم. جناب شریعت یکی از هفت برادر مهربان 
پسران حاج تقی می باشد. وی توانسته در خانه مسکونی خود 
جان  نوش  و  بگیرد  مختلف  میوه  هفت  درخت  یک  از  تنها 
آن  از  یافت که دوربین در دست خبرنگار گذر  کند. چون خبر 
به  رخ کشید.  به  را  وهنر دست  بگشود  مهر  در  می دارد  محل 
راستی توان این جوان ستودنی نیست؟ آنانکه شیره جان مردم 
استفاده  ویترینی  عنوان کاالی  به  زمین  آب  از  و  می مکند  را 

این جوان که  و همت  از وجود  می توانندذره ای  آیا  می کنند 
توانسته از یک تنه درخت هفت میوه مرغوب برداشت کند، سر 
سوزنی ابتکار و خود باوری را در خود ببینند. از خود صادقانه 
بپرسیم: به نظر تفاوت هست یا خیر؟ در مقال پیشین آوردیم که 
درب دبستان به روی سید فاطمه شش ساله بسته شده و امروز هنر 
پسر حاج تقی شریعت را می شناسیم که توانسته آری خواسنم 
همان توانستن است شرط آنکه در باورهایمان صادق و با ایمان 
باشیم و کمر همت ببندیم. ایکاش یک قطره از خون این جوان 
در رگ این قبیله متولی بخوانیم شورا که هر چه هست نامش، به 

حرمت آب و خاک و تولید و کشت و برداشت می بود.
به راستی که باید بازگشت. بازگشته ها به ملک و مزرعه را خوش 
گفت و به دستهایشان حنا گذارد و مجمع مسی زیرپایشان گذارد 
نوآموزان  دوباره سرمشق شب  را  رفت  از دست  آنچه  بشود  تا 

طالب کرد.

این حاصل پیوند است که از 
تنه درخت هفت میوه می چینی

خسرو 
 امریحسینی
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پیام هیأت مدیره
حمد و سپاس قادر متعال را که توفیق یافتیم تا آنچه را با بضاعت اندک در تعهد داشتیم 
و بار امانت و مسئولیتی که با اعتماد شما به ما سپرده شده بودبه سر مقصود منزل برسانیم. 
هر چند از پیشگاه خداوند متعال تقاضای دوچندان و مضاعف را برای تعالی بیشتر در 

سال جاری مسئلت داریم.
به فرموده رهبر معظم انقالب از جمله اساسی ترین ترفندهای دشمنان ملت و کشور ما 
به راه انداختن جنگ اقتصادی است، لذا همانطور که صاحبان محترم سهام استحضار 
دارند در سال 1391، علی رغم هدف گرفتن صحنه ها و عرصه های مختلف، در کنار 
عرصه های سیاسی بر عرصه ی اقتصاد تمرکزی ویژه نمودند و این خیال را در ذهن 
پروراندند که ملت ایران را به وسیله ی تحریم فلج کنند؛ ولی ملت ایران به توفیق الهی 
و به فضل پروردگار؛ این خیال خام را نقش بر آب نمود. در این میان شرکت سرمایه 
گذاری البرز نیز در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی عزم خویش را بیش از 
پیش برای عبور از غبار تحریم های شدید اقتصادی جزم نمود. از اثرات این تحریم های 
خصمانه در اقتصاد کشور، کاهش رشد اقتصادی، افزایش قیمت برخی از کاالها و 

     اعضاء هیأت مدیره                        سمت

حمیدرضا جمشیدی          رییس هیأت مدیره
غالمرضا شافعی               نایب رییس هیأت مدیره

مصطفی شهریاری             عضو هیأت مدیره
محمد مهدی مفتح            عضو هیأت مدیره

محمد رضوانی فر             مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

تاالر رازی در مجموعه میالد در خود سهام دارانی را می دید که سرمایه 
تبار  از  جوانی  دست  به  وظیفه  این  و  سالمت گذارده اند  برای  را  خود 
دانشمندی  بسیجی،  شناسنامه  با  مسلمانی  بچه  و  خداشناس  تالشگران 
دکترای  فر،  رضوانی  محمد  دکتر  عملی،  و  علمی  خدمات  در  معروف 
مدیریت بازرگانی سابقه تدریس در دانشگاه امام صادق )ع( و پژوهشگر 
در دانشگاه کار و مدیریت عامل و عضو هیأت مدیره چندین شرکت سپرده 
شده است. سرمایه گذاری البرز با او آمده تا سرطان را مداوا کند و درد 
چهره های  خود  در  شرکت  مدیریتی  هیأت  تیم  بخشد.  آرام  را  دردمندان 
آشنایی چون دکتر جمشیدی، غالمرضا شافعی، محمد مهدی مفتح، حاج 
مصطفی خان شهریارو مدیران اجرایی و کارشناسان از قاضی بازنشسته در 
حقوق تا سرپرست IT با درجه مدیریت ارشد جای داده است و البته در 
این تیم مدیران اجرایی نام حاج علیرضا خسروانی مرد یک حساب و کتاب 
مجموعه با سرمایه 1/380/100 میلیون ریال و فروش 9/762/333 ریال در 

سال 1391با آن حساب های دقیق و شفافش خود حدیثی دارد مجزا.
مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت سرمایه گذاری البرز ساعت 10 صبح 
روز چهارشنبه مورخ 92/3/8 با حضور بیش از 74 درصد سهامدار در محل 
سالن همایش های رازی و تقسیم سود 500 ریال به ازای هر سهم برگزار 
شد. ریاست مجمع با جناب آقای دکتر جمشیدی و با دبیری آقای علیرضا 
خسروانی برگزار شد همچنین اقایان ابوترابی و شیرازی ناظرین مجمع یاد 
شده بودند. شاخص های نمودار شرکت در سالی که از سنگ ناله خیزد 
همه قد کشیده و بازده حقوق صاحبان سهام سال 1391 با نسبت 33% در 
حالیکه در سال پیش 24% و سال پیشینش 22 درصد می بوده است. با این 
اعداد هنر جناب خسروانی معلوم و بقول بچه های تحریریه اقتصاد و بیمه 
یک خدا قوت جانانه جالی کارش. و آنچه در پی می آید اهم برنامه های 
آتی شرکت سرمایه گذاری البرز و شرکت های تابعه که نوید خوبی در حفظ 
و حراست از حقوق صاحبان سهام می باشد که با هم بخوانیم. جا دارد 
از بچه های خوب شرکت به خصوص جناب ناطقی و تاج الدینی که ما 
به عنوان یک روزنامه نگار تشکر  یاری رساندند  این گزارش  تهیه  را در 

داشته باشد.

سرمایه گذاری البرز در مجمع 500 ریال سود تقسیم کرد

دکتر  محمد رضوانی فر  جوانیست که آینده از او سخن خواهد گفت

خسرو 
 امریحسینی

خدمات، کاهش حجم مراودات پولی و بانکی، افزایش حجم 
چکهای برگشتی، مشکالت تأمین مواد اولیه به دلیل کمبود ارز و 
عدم امکان گشایش اعتبارات است که در کنار یکی از بارزترین 
مشخصه های صنعت دارویی در چند سال اخیر، یعنی رقابتی 
شدن بیشتر آن، تصمیم گیری و سیاست گذاری برای بقا یا پیروزی 
را به مراتب پیچیده تر نمود. علی رغم این شرایط هیأت مدیره 
شرکت در سایه الطاف الهی و حمایت ها و توجهات سهامداران 
گرامی و با اتخاذ تدابیر و شیوه های متفاوت توانست مجموعه 
شرکت های گروه را تا حد امکان با وضعیت موجود هماهنگ 
ساخته، نقاط ضعف شرکت ها را شناسایی و رفع، نقاط آسیب 
پذیر را تقویت و نقاط قوت را حفظ نماید. در سال مالی 1391 
نیز با توجه به استراتژی های تدوین شده برای شرکت به منظور 
بهینه سازی پورتفوی سرمایه گذاری ها و تمرکز بر صنایع دارویی، 
خروج از سایر سرمایه گذاری ها ادامه یافت و به دنبال آن سود 
خالص تلفیقی حاصل از فروش کاال و ارایه خدمات در سال 
1391 رشدی معادل 72 درصد را نشان داد و حاشیه سود خالص 
شرکت های گروه نیز با تأکید بر محصوالت پربازده و بازارگرا، 

رشدی معادل 30درصد را تجربه نمود. 

تاریخچه
دیماه  در سوم  ابتدا  البرز)سهامی عام(  شرکت سرمایه گذاری 
ثبت  اداره  در  شماره 11168  طی  دل  یک  شرکت  بنام   1345
شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران ثبت شده و سپس براساس 
تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1350/8/27 نوع آن از 
شرکت سهامی به شرکت سهامی خاص تبدیل شده و نام آن به 
شرکت سهامی خاص یکدل اصالح شده است. به استناد صورت 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22 تیر ماه 1353 نام شرکت 
از شرکت سهامی خاص یکدل به شرکت سرمایه گذاری البرز 
)سهامی خاص( تغییر یافت. متعاقبا طبق صورت جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده، مورخ سوم مرداد ماه 1353 نوع شرکت از 
سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده و نام فعلی آن شرکت 

سرمایه گذاری البرز )سهامی عام( می باشد.

3۶
اقتــصـاد و بیمه

خــرداد  1392



        اعضاء هیأت مدیره                                              نماینده                                                           سمت 

محمد حسن قوسیان مقدم                                شرکت سرمایه گذاری سعدی                        رییس هیأت مدیره
باقر میالنی شریوانی                                        شرکت بنی المللی سعدی کیش                      نایب رییس هیأت مدیره

رحیم پرستو                                                   شرکت شاهد                                            مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
اکرب دل پیشه                                                 شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد                 عضو هیأت مدیره

مهدی خلج                                                    شرکت ذخریه شاهد                                    عضو هیأت مدیره

 تاریخچه
شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی در تاریخ 1365/11/15 به صورت 
شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 64134 مورخ 1365/12/12 
در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و از تاریخ 
1366/6/1 در کارگاهی موقت فعالیت خود را با تولید انواع ماشینهای شیردوش 

بسیار آغاز کرده است.

موضوع فعالیت شرکت
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از:

موضوعات اصلی
1- تأسیس، راه اندازی و اداره کارخانجات و کارگاه های تولید انواع ماشین 
آالت کشاورزی، دامپروری، مرغداری، پرورش و صید آبزیان و خوراک دام 
طیور و دستگاه ها و لوازمی که در مراحل مختلف تهیه و تولید و نگهداری مواد 

لبنی ضروری هستند از قبیل دستگاه های شیردوش و قطعات منفصله آنها.
2- انجام فعالیت های بازرگانی اعم از خرید و فروش و واردات و صادرات 
و ارایه خدمات مشاوره ای، تحقیقاتی، پژوهشی و مدیریتی به اشخاص حقیقی 

و حقوقی در زمینه های فوق.
موضوعات فرعی

و  مجتمع ها  و  مؤسسات  و  شرکت ها  در  مشارکت  و  سرمایه گذاری   -1
طرح های تولیدی کشاورزی و دامپروری، مرغداری، پرورش و صید آبزیان، 
خوراک دام و طیور و صنایع تولید ماشین آالت وتولید و فرآوری مواد اولیه، 

محصوالت واسطه ای و محصوالت نهایی وابسته به فعالیت های فوق. 
2- خرید و فروش و پذیره نویسی سهام شرکت ها.

3- دریافت هرگونه نمایندگی و ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و 
خارج از کشور.

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

شرکت ضرورت می یابد. 

رویدادها و فعالیت ها
خالصه رویدادها و فعالیت های انجام شده از تاریخ تأسیس شرکت تاکنون

1- دریافت موافقت اصولی شماره از وزارت صنایع بنام بنیاد شهید انقالب 
اسالمی درخصوص ساخت انواع شیردوش های ثابت و سیار با ظرفیت 2500 

دستگاه در سال واقع در استان زنجان، که متعاقب تأسیس شرکت، موافقت 
اصولی مذکور به نام شرکت انتقال یافته است.

2- ایجاد کارگاه موقت در سالنی متعلق به امور سرپرستی ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( واقع در جاده قدیم کرج، که از تاریخ 1366/6/1 به بهره 

برداری رسیده است.
بشماره  تهران  موقت  برای کارگاه  صنعتی  فعالیت  دریافت گواهی   -3
45630170010 مورخ 1373/8/24 و ادامه فعالیت تولیدی در کارگاه موقت، 

همزمان با ساخت کارخانه زنجان.
مخصوص  )مادر گازی(  قرمز  مادون  تشعشعی  بخاری گازی  تولید   -4

سالن های مرغداری و دامپروری
برای مرغداری های  اتوماتیک  آبخوری  و  تولید سیستم های دانخوری   -5

صنعتی.
6- همزمان با گسترش دامنه فعالیت و ایجاد زمینه های مختلف تولیدی بشرح 
مذکور و عرضه تولیدات شرکت به بازارهای داخلی و خارجی با امکانات 
محدود  کارگاه موقت، اقدامات الزم در جهت ساخت کارخانه زنجان به 

منظور ایجاد یک واحد منسجم تولیدی و افزایش تولیدات مورد نیاز کشور.
7- بازپرداخت و تسویه کامل تسهیالت مالی دریافتی جهت ساخت کارخانه زنجان

8- خرید ملکی به مساحت 208 متر مربع واقع در بخش 10 تهران از آقای 
بیگدلی آذری در سه طبقه جهت ساختمان دفتر مرکزی.

9- در سال مالی 1383 کلیه دارایی ها و امکانات واحد صنایع شرکت تکلم 
که دارای فعالیت موازی با این شرکت بود خریداری شد که از جمله آن امتیاز 
و  آلمان  وستفالیای  شرکت های  تکنولوژی  وانتقال  نمایندگی  قراردادهای 
پیترسایم بلژیک به این شرکت می باشد که قطعاً نقش قابل توجهی در تداوم و 

وسعه فعالیت شرکت در سالهای آتی خواهد داشت.

را شاد کرد بشناسیـم آنـکه دل مردمان 
رحیم پرستو در صنایع کشاورزی کاری کرد کارستان

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی رأس ساعت 10:00روز چهار 
شنبه مورخ 1392/3/8 درمحل سالن آمفی تئاتر کانون توحید با حضور بیش از 78 درصد سهامداران و تقسیم 
500 ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم برگزار شد. ترکیب هیأت رییسه مجمع با حضور آقای کاظم 
اکبری به عنوان رییس مجمع و نظارت آقایان باقر میالنی شیروانی و مهدی خلج و به دبیری آقای رحیم 
پرستو تشکیل شد. شرکت شاهد پیش قراول در گسترش صنایع و خدمات کشاورزی را تحت این یاد در طول 
سال های انقالب به باور مردمان نشسته. تا آنجا که هر جا می روی از آن به عنوان نمونه حرکت بایسته نام 
می برند امسال هم در مجمع و عملکرد ساالنه شرکت به طور صنعت شاخص خودنمایی کرد. عملکرد عالی 
و  بند حسابرس مستقل  بدون  و  مالی شفاف  زبده در حرفه  گاه کارشناس  آ و کتاب که بدست مردی  حساب 
بازرس قانونی و سود قابل تخصیص افزون از سال پیش آنچه در پی می آید  گوشه ای از تالش مردان کاریست 

که فعل خواستن را صرف می کنند.  

مهران 
  امریحسینی
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      اعضاء هیأت مدیره                                                        نماینده                                                                   سمت
مهدی ثقفی                                                              شرکت دوده صنعتی پارس                                  رییس هیأت مدیره

احمد علیشاهی                                              شرکت سرمایه گذاری هامون کیش                  نائب رییس هیأت مدیره
رضا کامیابی مسک                                              شرکت سرمایه گذاری صنایع پرتوشیمی                   مدیرعامل و عضوهیأت مدیره

محمود شریزاد دولت ابادی              شرکت گسرتش تجارت هامون                  عضو هیأت مدیره
رامنی پورعبدالهیان تهرانی              شرکت صنایع کیمیای غرب گسرت                  عضو هیأت مدیره

باور مدار و  تیم تکین کوی جهـانیست  توان فنی 

پیام هیأت مدیره
در سال 1391 با تشدید فشارهای ناشی از تحریم ها 
و تالطم نرخ ارز و همچنین افزوده شدن معضل 
افزایش انجام گسیخته تورم و کاهش تعداد پروژه ها 
از وضعیت دشواری برخوردار بودیم اما خوشبختانه 
این شرکت با تکیه بر تجربیات موجود و برنامه ریزی 
مناسب توانست فشارهای ناشی از موارد یاد شده 
را تا حدود زیادی خنثی نماید. این فشارهائ و 
تهدیدات موجب شد تا راهکاری مناسب و پویا که 
باعث تعالی و پیشرفت بنیادی شرکت خواهد بود 
اتخاذ گردد. در این راستا به یاری خداوند و همت 
همکاران توانستیم با تحهیز به موقع و سازمان یافته 
در شاخه های جدید مانند RBI )بازرسی بر مبنای 
 Hazop Study ریسک(، مطالعات تحلیل خطر
بازرسی و ممیزی انرژی ورود پیدا کرده و سهم خود 
را در بازار بازرسی آسانسورها، سازه های فلزی، 
کنترل خوردگی و حفاظت کاتدیک و تست های 
غیر مخرب افزایش داده و به صورت انحصاری 
در تست های غیرمخرب پیشرفته حضور فعال در 
صنعت داشته باشیم. این تمهیدات باعث شده تا 
ضمن حفظ سودآوری شرکت آینده بهتری را پیش 
رو داشته باشیم. برخود الزم می دانیم از همکاری 
نیروهای متخصص شرکت و کلیه کارمندان و مدیران 
شرکت در این مسیر تشکر کرده و به خصوص از 
سهامداران محترم که دلسوزانه و با صبر و حوصله 
به مدیران شرکت اعتماد داشته و از پشتیبانی خود 
دریغ نکرده اند مراتب سپاس خود را ابراز نماییم.

کلیاتی درباره شرکت

تاریخچه
تکین  خوردگی  و کنترل  فنی  بازرسی  شرکت 
کوی به صورت شرکت سهامی خاص در تاریخ 

1372/12/25 تحت شماره 103796 در اداره ثبت 
شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در 
تاریخ 1382/10/30 نوع شرکت از سهامی خاص به 
سهامی عام تغییر یافته است شرکت بازرسی فنی و 
کنترل خوردگی تکین کوی در تاریخ 1383/2/14 
در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و در 
حال حاضر جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت 
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی است. مرکز اصلی 
شرکت در تهران خیابان استاد مطهری – خیابان 
کوه نور- نبش خیابان پنجم- شماره 18- طبقه 

دوم واقع است.

فعالیت اصلی شرکت:
به موجب ماده 2 اساسنامه موضوع فعالیت شرکت 
عبارتست از ارایه خدمات بازرسی شخص ثالث، 
غیر  آزمایشات  خوردگی،  و کنترل  فنی  بازرسی 
مخرب و مخرب، فعالیت در زمینه ارایه خدمات 
بازرسی محصوالت و فرآورده های نفتی و نصب 
و کالیبراسیون سیستم های اندازه گیری و کالیبراسیون 
مخازن در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع 

دیگر که شامل فعالیت های زیر می باشد:
1- انجام بازرسی فنی دستگاه ها و ماشین آالت، 
تشخیص عیوب و علل بروز آنها و ارایه روشهای 

اجرایی و اصالحی.
2- انجام بازرسی فنی و نظارت در کلیه مراحل 
اجرای پروژه های صنعتی و صدور گواهینامه های 
بازرسی مربوطه از مرحله خرید ماشین آالت تا 

مراحل تکمیلی و نصب.
و  خوردگی  از  پیشگیری  روش های  ارایه   -3

نظارت بر کیفیت و نحوه اجراء.
4- نظارت بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی 

و بازرسی های مربوطه اعم از سیویل و تأسیسات
5- انجام کلیه امور بازرگانی و فنی مهندسی مجاز 

در حدود موضوع شرکت
6- ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج 

کشور
7- سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها 
و سپرده گذاری و هر نوع خرید و فروش سهام و 

اوراق بهادار.
8- آموزش وترویج تخصص های مرتبط با کلیه 
فعالیت های شرکت به کارکنان شرکت و کارفرمایان.

بازرسی  خدمات  ارایه  زمینه  در  فعالیت   -9
و  نصب  نفتی،  وفرآورده های  محصوالت 
کالیبراسیون سیستمهای اندازه گیری و کالیبراسیون 

مخازن ذخیره.

سرمایه و ترکیب سهامداران:
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 100میلیون ریال 
بود )شامل تعداد 10/000 سهم، به ارزش اسمی هر 
سهم 10/000 ریال( بوده که طی چند مرحله به مبلغ 
30/000 میلیون ریال )شامل تعداد 30 میلیون سهم به 
ارزش اسمی هر سهم 1/000 ریال ( در پایان سال 
مالی منتهی به 29 اسفند 1390 افزایش یافته است.

محیط حقوقی شرکت
مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت 

عبارتند از :
قوانین و کار و تأمین اجتماعی

قوانین مالیاتی
قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار

قوانین سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی
مختلف  استانداردهای  به  مربوط  قوانین 

 ISO,OHSAS

تقسیم سود 200 ریالی تکین کوی برای هر سهم

تکین  و کنترل خوردگی  فنی  بازرسی  مجمع ساالنه شرکت 
کوی سهامی عام در حضور 68 درصد سهام دار به ریاست 
و  زاد  ایران  جنابان  ناظر  دو  و  پور  محمدیان  دکتر  جناب 
خاک پور و دبیری جناب مهندس رضاخان کامیابی مسک 
با  برگزار شد مجمع  توانمند  شرکت  و  مدیرعامل فرهیخته 
تصویب صورت های مالی و تقدیر و تشکر از زحمات جناب 
فاضل مدیر ارشد مالی و چهره برجسته حسابداری کشور و 
نام آشنا در این جامعه و تقسیم سود 200 ریالی و سایر دستور 
جلسه به کار خود پایان داد و آنچه صلوات پی در پی به پاس 
خدمات بایسته می بود مهر تاییدی بود بر توان فنی تیمی 

که آبروی جهانی به کشور انقالبی ما ارزانی داشته است.

صدیقه
سرخوش لر
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استان صنعت  دار  طالیه  خراسان  پتروشیمی 
پتروشیمی خراسان هم سود خوبی داد برنامه عالی هم می داشت

مجمع ساالنه شرکت پتروشیمی خراسان در مورخه سه شنبه 7 خرداد ماه 
1392 و با حضور 90 درصد سهام به ریاست جناب خالقی و دو ناظر جنابان 
دولت زاده و علوی و با دبیری جناب مهندس سیدی مدیرارشد مالی شرکت 

برگزار شد.
مجمع نشینان با تصویب صورت های مالی و تقدیر و تشکر از تالشگران 
شرکت به خصوص هیأت مدیره توانمند و مدیریت ارشد مالی که توانسته 
حساب های شفاف به مجمع آورد و با تقسیم سود 150 تومانی برای هر سهم 

با طنین صلوات پی در پی به پاس خدمت بایسته به کار خود پایان دادند.
با اینکه سال اول نشست مجمع ساالنه در این گستره می بود آنچه به مجمع 
نشینان دل چسب بود دریافت اطالعات کامل از روند کاری شرکت بود که در 
توضیحات و گزارش مدیرعامل شیک پوش و مودب بیان شده ودر تکمیل 
آن مسئولین ارتباطات هم توانسته بودند فیلم کوتاهی از مجموعه موفقیت 
های شرکت و انعکاسی که این افتخارات برای شرکت در رسانه های داخلی 
و خارجی داشته بود فراهم کنند  که شوق و تحسین همگان را برانگیخت. 
آنچه بر صحابه قلم گذشت همکاری ریاست مجمع و مدیرعامل کاربلد و 
مدیرارشد مالی خاطره انگیز شرکت بود و آنچه در پی می آید حاصل همکاری 
بچه های خوب مالی، سهام و روابط عمومی شرکت می باشد که به سمع و نظر 
خوانندگان عزیز می رسد.جالب آنکه وقتی سؤال می کردی همه و همه از 
سهامداران خرد گرفته تا مدیران ارشد تأمین اجتماعی و بزرگان صنعت نفت

vvv و پتروشیمی می گفتند این شرکت با این دکترین این مدیرعامل فرهیخته 
و دانش پژوه افقی روشن را برای خود ترسیم کرده است. وقتی این دست 
مریزاد از زبان شناخته شدگان از جمله مهندس امانی و استاد خالق و... باشد 

می بایست فقط و فقط گفت دست مریزاد. 

پیام هیأت مدیره
خرسندیم که با یاری و عنایات خداوند متعال کارنامه یک سال تالش کارکنان 

صدیق، فداکار و دلسوز شرکت پتروشیمی خراسان را تقدیم نماییم.
بسیار مفتخریم اعالم نماییم که با وجود محدودیت های بین المللی و شرایط 
رکود در اقتصاد جهانی، تغییرات و تحوالت کالن در اقتصاد داخلی به طور 
اعم و صنعت به طور اخص بازده مورد انتظار سهامداران محترم را برآورد 
کرده ایم. موفقیت هایی که بی شک مدیون تالش، فعالیت خرد جمعی کلیه 

پرسنل شرکت و حمایت و همراهی شما سهامداران گرانقدر بوده است.
برخی دستاوردهای مهم شرکت در سال 1391 به شرح ذیل می باشد:

افزایش تولید و صادرات آمونیاک
کسب باالترین رکورد مبلغ فروش به مبلغ 3852 میلیارد ریال

کسب باالترین سود عملیاتی و سود بعد از کسر مالیات به ترتیب به مبلغ 2605 
و 2661 میلیارد ریال

افزایش نرخ متوسط فروش صادراتی محصوالت
صرفه جویی انرژی به میزان 25 میلیارد ریال در سال 91

افزایش درآمدهای غیرعملیاتی به دلیل استفاده بهینه از منابع مالی شرکت     
کسب رتبه برتر در شاخص های تولید و فروش در بین شرکت های تأمین 

پوشش 144 درصدی سود هر سهم، نسبت به بودجه مصوب سال 91
امید است با اجرای طرحهای توسعه در سالهای آینده، در راستای برنامه های 

صنعت  و  اعتالی کشور  جهت  در  بلندتری  شرکت گام های  استراتژیک 
پتروشیمی بردارد. 

گواهینامه ها و جوایز دریافت شده
کسب تقدیرنامه سه ستاره تعالی سازمانی در سومین دوره جایزه تعالی صنعت 

پتروشیمی
دریافت تندیس نقره ای صادرکننده برتر ملی

صادرکننده برتر در استان خراسان شمالی
تقدیرنامه واحد فعال کشوری در زمینه اعتالی تولید و خدمات ملی

ثبت اختراع طراحی و ساخت ایندیوسر پمپ های گریز از مرکز دور باال
دریافت لوح تقدیر طرح برگزیده ملی در سومین جشنواره علم تاعمل

قدیرنامه به مدیر محترم عامل در همایش بزرگان صنایع شیمیایی کشور در 
سال 1390  

دریافت گواهینامه سیستم مدیریت انرژی ISO 5001 :2011 از شرکت توف 
نورد ایران

پایش وضعیت مصارف تجهیزات، تعیین الگوی مصرف ومحاسبه شدت 
مصرف انرژی در کلیه واحدها اعم از تولیدی و یوتیلیتی، جاری سازی و 

 EN 16001 : 2009 استقرار مستندات استاندارد
انجام ممیزی خارجی IMS و تمدید گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی 
دریافت تقدیرنامه از سازمان حفاظت محیط زیست بدلیل عملکرد مناسب 

زیست محیطی در زمینه مدیریت پسماند
دریافت گواهینامه تعهد سبز در راستای مسئولیت های زیست محیطی سازمان 

از انجمن مدیریت سبز ایران 

برنامه های آینده شرکت
الف( گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه های فروش

تنوع در فروش داخلی و عرضه اوره به صورت آزاد و تعاونی
بازاریابی محصول آوره در ترکمنستان
صادرات محصول آمونیاک به ترکیه

ب( معرفی محصوالت جدید:
بررسی و مطالعه طرح آوره با پوشش گوگردی

بررسی و مطالعه طرح آوره گرانول 

مهدی 
خلج

۴0
اقتــصـاد و بیمه

خــرداد  1392



یا صنعتی  و  نیست که هنری سنتی  ما  و حتا روستایی در کشور  شهر 
ایرانیان همواره در طول تاریخ مبتکر هنرهایی  دستی نداشته باشد و 
هنرهای  اما حضور کمرنگ  دارد  امروزه کاربردی جهانی  بوده اند که 
بسته بندی  نبود  بین المللی،  نمایشگاه های  در  دستی  صنایع  و  سنتی 
ارزان  و  بی کیفیت  تقلبی،  محصوالت  روزافزون  حضور  مناسب، 
خارجی و تصاحب بازار محصوالت داخلی توسط آنان، گرانی مواد 
اولیه تولید صنایع دستی و عوامل و شرایطی مانند آن باعث شده است 
که به مرور زمان تولید صنایع دستی مقرون به صرفه نبوده و هنرهای 

اصیل ایرانی در مهد آفرینش خود منسوخ شود.
و می توانند  اشتغال زا هستند  و  ارزآور  و صنایع دستی  هنرهای سنتی 
مشکالت اقتصادی زیادی را حل کنند و این امر لزوم حفظ و احیای 
رشته    250 وجود  می کند.  دوچندان  ملی  عزم  عنوان یک  به  را  آن ها 
هنرهای سنتی و صنایع دستی در ایران، خود نشان می دهد که رسیدگی 
اعتبارات  نیازمند وقت و زمانی زیاد و  این هنرها  به تمام مشکالت 
کافی است. در عین حال در داخل مجموعه هنرهای سنتی و صنایع 
دستی نیز موفقیت هر بخشی نیاز به همکاری سایر بخش ها دارد؛ مثال 
بازرگانی  حمایت های  و  ترویج  آموزش،  به  نیاز  احیا  و  حفظ  برای 

است.
در سال های گذشته برخی از هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران را که 
منسوخ شده اند و یا در آستانه منسوخ شدن هستند، برای کاربری های 
جدید مورد بررسی قرار گرفته اند تا دوباره به چرخه تولید بیایند؛ مثل 
انواع پوشاکی که با نمد تهیه شده اند و دیگر کاربردی ندارند با این 
تفاوت که از همان نمد کاالهای دیگری تهیه می شود، همان گونه که 
در ایتالیا از نمد استفاده های مختلفی می کنند و بسیار هم مورد اقبال 

عمومی قرار گرفته است.
رواج داشته  یا منطقه ای  احیای هنری که سالیان سال در یک کشور 
و فراموش شده است، به ویژه اگر اطالعات درستی در دست نباشد، 
بسیار مشکل است و متأسفانه در این مورد با مشکل نبود مستندات 
کافی برای اغلب هنرهای منسوخ شده مواجهیم. جمع آوری مستندات 

برای هنرهای سنتی بسیار دقیق و حساس است و در این زمینه منابع 
اطالعات کمی در دسترس است، چراکه افراد معدودی از سازندگان 
این هنرها باقی مانده اند. از این رو یکی از مهم ترین کارها در فرایند 
احیای این هنرها، تهیه اطالعاتی از مواد اولیه، مراحل تولید، فرم و 

روش ساخت آن ها است. 
به شرایط  حفظ و احیای هنرهای سنتی و صنایع دستی بدون توجه 
هنرمند، کارگاه و مواد اولیه او مؤثر نیست. از سوی دیگر درصورتی 
می توانیم ادعا کنیم هنری احیا شده است که بازار داشته باشد. هنری 
که تولید شود بدون این که مصرف کننده و بازار داشته باشد، باز هم 
محکوم به نابودی می شود. از این رو موجب امیدواری است که در 
کنار بحث های آموزشی که حجم قابل توجهی از کار حفظ و احیا را 
شده که  سپرده  استان ها  به  جدیدی  وظیفه  داده،  اختصاص  خود  به 

بهینه سازی در تولید و استانداردسازی صنایع دستی است.
این  غیر  در  چراکه  است  اجتناب ناپذیر  امری  سنتی  هنرهای  اصالت 
اما در  بود،  صورت طی سال های متمادی یک هنر ماندگار نخواهد 
مردم کرد؛ در  زندگی  وارد  را  هنر  باید  روز  نیاز  به  توجه  با  زمان  هر 
برنامه های  در  و  پوشاک  و  لباس  در  اتومبیل،  در  منزل،  دکوراسیون 
تبلیغاتی تلویزیونی به عنوان هدیه. ایرانیان در طول سال به مناسبتهای 
مختلف به هم هدیه می دهند و در دنیا به هدیه دادن معروف هستند، 
دارند.  مالی  این گردش  در  ناچیزی  سهم  دستی  متأسفانه صنایع  اما 
را  خارجی  بازارهای  بی شک  شویم،  موفق  داخلی  بازار  در  ما  اگر 
و  داده  انجام  تایلند  بگیریم؛ کاری که کشور  دست  در  می توانیم  هم 
در حل حاضر در تمام کشورها صنایع دستی این کشور فروشگاه های 

اختصاصی دارند.
در پایان باید گفت حفظ و احیای هنرهای سنتی و صنایع دستی نیازمند 
فرهنگسازی در رسانه های جمعی به خصوص رسانه ملی است. اگرچه 
برای  هنرهای سنتی و صنایع دستی، یک بازار بکر 75  میلیونی داریم  
بازار  این  نگیرد،  قرار  خانوار  سبد  در  دستی  صنایع  زمانی که  تا  اما 

دست نخورده می ماند. 

فرنوش
 آقاصفی

بازاریابی؛  و  فرهنگ سازی 
بومی صنایع  احیای  پیش شرط 
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تاریخچه
کارخانه قند چهارمحال در جاده شهرکرد – هفشجان واقع شده و بهره  برداری 

از این کارخانه در سال 1350 آغاز شده است.
این کارخانه ساخت کشور بلژیک بوده و یکی از 5 کارخانه مشابه ممسنی، 
یاسوج، تربت جام و پیرانشهر می باشد که توسط بودجه عمرانی دولت احداث 
شده است. در سال 1373 این شرکت توسط بنیاد مستضعفان از سازمان 

صنایع ملی ایران از طریق شرکت در مزایده خریداری شده است.

فهرست فعالیت های انجام شده واحد بازرگانی در سال 1391
1- تأمین و تدارک کلیه اقالم مورد نیاز شرکت مطابق با اعالم نیاز واحدها و 

درخواست های خرید طبق روال به بهترین نحو و شرایط ممکن
2- تأمین و تدارک شکر خام به صورت قراردادهای تصفیه و قراردادهای 

خرید از طریق شرکت های داخلی
3- بررسی راهکارهای واردات شکر خام و ایجاد تمهیدات برای شروع این 

کار در سالهای آتی
4- فروش شکر و سایر محصوالت طبق برنامه های شرکت و سعی و تالش 

برای بهینه سازی وضعیت و جایگاه شرکت در بازار شکر کشور
5- بررسی راهکارهای ورود به بازارهای صادراتی و ایجاد تمهیدات برای 

شروع این کار در سالهای آتی
6- برگزاری یک مرحله مزایده برای فروش اقالم ضایعاتی و مازاد بر نیاز

7- شرکت در کمیته های بازاریابی و بازرگانی مجموعه هلدینگ و انجام 
وظایف محول شده به نحو احسن

8- شرکت در جلسات ایزو و انجام فعالیت های مربوط به این بخش مانند 
نظر سنجی از مشتریان و تجزیه و تحلیل نمونه ها

9- تماس و پیگیری و تعامل با سازمان صنعت معدن و تجارت استان و 
سازمان بازرسی به منظور بهبود روابط فی مابین و ارایه راه کارهای مناسب 
از هرگونه  برای روان سازی و شفاف سازی مسایل جاری و جلوگیری 
برخورد و تنش ناخواسته و همچنین ایجاد تفاهم و بر نامه ریزی برای رفع 

نیاز طرفین و کنترل بازار
راه اندازی سیستم  برای  اولیه  10- بررسی، امکان سنجی وتدارک طرح 

پایگاه اطالعات و پایگاه اطالع رسانی تحت وب واحد بازرگانی
11- خرید نرم افزار تدارکات و راه اندازی و استفاده از آن

واحد مالی :
1- ریز هزینه های برگشتی مربوط به سال مالی منتهی به 1388/12/29 به 
مبلغ 3 میلیارد ریال که توسط اداره دارایی تشخیص و اعالم شده بود با 
ارایه مدارک و ادله کافی توسط واحد مالی به مبلغ 2/5میلیارد ریال کاهش 

و منجر به صدور برگ قطعی شد.
2- تسویه حساب قطعی مالیات تا 29 /1388/12 با اداره دارایی. 

پیمان های کشاورزی و  از سیستم حسابداری مدیریت  برداری  بهره   -3
مکانیزه کردن باسکول و عیار سنج که منجر به ارتقاء سطح کیفی و به روز 

رسانی اطالعات و کاهش هزینه های پرسنلی شد.
4- دریافت گزارشات مقبول )بدون بند حسابرسی( از سازمان حسابرسی 

کل کشور طی 14 سال متوالی.
ICDL 5- آموزش پرسنل مالی در استفاده از نرم افزارهای مالی و

6- راه اندازی سیستم های بودجه جامع و بهای تمام شده
7- تهیه صورت های مالی میان دوره ای منتهی به 1391/6/31 جهت ارایه به 

سازمان بورس تهران
8- پیگیری و انجام اقدامات الزم جهت افزایش سرمایه از محل تجدید 

ارزیابی دارایی ها و به ثبت رساندن آن در اداره ثبت اسناد و امالک
9- انجام اقدامات الزم جهت ثبت نام در بورس تهران و دریافت کد ثبت نام

10- ورود به فرابورس و باز شدن نماد شرکت در تاریخ 91/11/3
11- پیگیری پرونده های مالیاتی و تأمین اجتماعی و دریافت نتایج مطلوب

     اعضاء هیأت مدیره                                 سمت
سید محمد رضا امری ایمانی  مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره

احمد صالحی فر                  رییس هیأت مدیره
محمد حسنی صالحی                  عضو هیأت مدیره
زهرا انصاری                   عضو هیأت مدیره
سید ستار حسینی سرتشنیزی             عضو هیأت مدیره

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال در 
تاریخ 92/3/12 و با حضور بیش از 80 درصد سهامدار برگزار شد.

در این مجمع که با ریاست مهندس امیر شیرکانی و دو ناظری جنابان مرتضی 
آهنگر و سعید ستار حسینی و با دبیری مدیرعامل موفق و پرتالش شرکت 

جناب مهندس امیرخان ایمانی برگزار شد.
و  تجربه  با  مردان  پررنگ  آمد حضور  به چشم  بیشتر  این مجمع  در  آنچه 
دانشمند و موسپید کرده این صنعت قند و شکر کشور در این مجمع بود که 
از جمله آنان می توان به حضور مهندس حسین زاده و مهندس شیرکانی و 
احمدخان صالحی فر و... اشاره کرد  و به برنامه های مدون و عملکرد عالی 
امیر خان ایمانی اشاره کرد و همچنین به حساب های دقیق و شفاف مدیرمالی 
شیک پوش شرکت مهندس حسینی که به طور مفصل پاسخگوی سؤاالت 
سهامدارانش بود و حضور در این جمع خودمانی و صمیمی از دیگر نکات 

دیدنی و شنیدنی این مجمع بود. 
شایان ذکر است تیم مدیریتی شرکت فوق نشان داد با آنکه برای سال اول 
است که مجمع عمومی بورسی  برگزار کرده اما خیلی خوب برنامه تعالی 
و پیشرفت دارد و حرمت اهل قلم و حرف دل و خواسته سهامدار را خوب 
ارج می نهد. در پایان مجمع نشینان با تصویب صورت های مالی و تقدیر و 
تشکر از زحمات گرانقدر تیم مدیریتی شرکت با تقسیم سود 280 ریالی به کار 
خود پایان داد. بر خود وظیفه می دانیم از همکاری که استاد مرتضی آهنگر 
و مهندس حسینی مدیرمالی شرکت که ما را در تهیه این گزارش یاری رساندند 

کمال تشکر و قدردانی را داشته باشیم.

مهدی 
خلج

پاکان آمد چونان قند از دیار نیکان و  ایمانی  امیر 

۴2
اقتــصـاد و بیمه
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  پیام هیأت مدیره
و  بندگان  قرب  موجب  را  طاعتش  را که  یکتا  خداوند  سپاس  و  حمد 
شکرگذاری آنان را باعث افزونی نعمت قرار داد. هیأت مدیره در سال 1391 
علیرغم مشکالت ایجاد شده در فضای کسب و کار توفیق داشت با حمایت 
و حسن اعتماد سهامداران محترم و همت کارکنان متخصص و متعهد شاهد 
تحقق اهداف در برنامه  های تدوین شده بودجه مصوب باشد. پدیده رقابت 
کامل در این مقطع در فضای کسب و کار صنعت سیمان بیش از هر زمان 
دیگری مشهود است. اغلب استان ها منجمله استان فارس و استان های هم 
جوار تولید و عرضه سیمان مازاد بر تقاضا می باشد و حفظ سهم بازار 
و توسعه و گسترش آن از دغدغه های اصلی تولیدکنندگان منجمله سیمان 

داراب بوده است.
از مهم ترین عوامل حضور در بازار رقابت بهای تمام شده محصوالت 
تولیدی می باشد در این عرصه کارخانجاتی که نزدیک به بازارهای اصلی 
مصرف و مبادی صادراتی بوده اند دغدغه کمتری داشتند و محصوالت 
و  می نمودند  عرضه  داخلی  بازارهای  به  مصوب  قیمت  با  را  تولیدی 
کارخانجات نزدیک به بازارچه های مرزی سیمان تولید شده را با هزینه 
حمل کمتری در بازارچه های صادراتی عرضه و سود بیشتری عایدشان شده 
ولی کارخانجاتی مثل سیمان داراب که به لحاظ مکانی از بازارچه های 
اصلی مصرف داخلی و همچنین از بازارچه های صادراتی فاصله داشتند 
برای حضور در بازار رقابت و فروش محصوالت خود مجبور به پرداخت 
یارانه حمل داخلی و هزینه سنگین حمل و نقل برای فروش سیمان صادراتی 

بوده اند.
کارخانه سیمان داراب در فاصله بالغ بر 200 کیلومتری بازار اصلی مصرف 
)شیراز( و 400 کیلومتری )بندرعباس( می باشد و فاصله آن تا بازارچه های 
مرزی شلمچه و چزابه بالغ بر 1000 کیلومتر می باشد و برای رقابت و هم 
سان سازی قیمت ها با کارخانجات نزدیک به شهرستانهای فوق الذکر مانند 
سیمان فارس نو، سیمان فارس و سیمان هرمزگان یارانه حمل پرداخت کرده 
است. از طرفی با عنایت به اینکه عرضه سیمان در استان فارس نسبت به 
تقاضای فزونی دارد بخشی از سیمان تولید شده بایستی در خارج از استان 

توزیع و یا صادر گردد.

شرکت سیمان داراب در سال 1391 با توجه به راه اندازی سیمان المرد و 
عرضه آن در استان در هر 3 حوزه داخل استان، خارج از استان و صادرات 
با دیگر کارخانجات رقابتی چشمگیر داشت و موفق شد با تکیه بر اصول 
بازاریابی و مشتری مداری و استفاده از تکنیک های مدیریتی سهم بازار 
خود را در استان حفظ کرده و در استان هرمزگان نیز حضور فعال داشته 
باشد. در بخش صادرات بالغ بر 155 هزار تن سیمان از طریق بازارچه های 

مرزی به کشور عراق صادر شد.
افزایش محدود بهای سیمان در مهرماه سال گذشته به هیچ وجه متناسب 
با افزایش هزینه ها نبود و افزایش بهای ارز هم که در بخش صادرات 
می توانست یک فرصت ممتاز باشد به علت عدم انسجام کارخانجات 
صادرکننده عماًل برای صادرکنندگان سودی در بر نداشت و خریداران 
سیمان در بازارچه های مرزی هم زمان با افزایش نرخ ارز نرخ خرید سیمان 
را کاهش می دادند و بهای سیمان صادراتی را در حد نرخ فروش داخلی 
مدیریت می کردند. با توجه به صادرات بالغ بر 13/6 میلیون تن سیمان و 
کلینکر در سال 1391 تدوین یک استراتژی توسط انجمن صنفی کارفرمایان 
صنعت سیمان و ایجاد هماهنگی الزم بین کارخانجات صادرکننده سیمان 
و اتخاذ روشی هماهنگ و معقول از مهم ترین اولویت صنعت سیمان کشور 
می باشد. که بحمدا... با امضاء تفاهم نامه ای فی مابین انجمن صنفی 
و وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی بر واگذاری بخشی از اختیارات 
وزارتخانه مذکور در اردیبهشت ماه سال جاری موارد مورد نظر در دست 

اقدام می باشد.

عملکرد شرکت و میزان دست یابی به اهداف تعیین شده
شرکت سیمان داراب در سال مورد گزارش بالغ بر 1/139/226 تن سیمان در 
بازارهای داخلی و صادراتی تحویل و صادرات شرکت به تنهایی بیشتر از 
مجموعه کارخانجات استان بوده است. این در حالیست که فاصله کارخانه 
سیمان داراب نسبت به دیگر کارخانجات تولیدکننده سیمان در استان دورتر 
مرزهای  تا  فاصله کارخانه  همچنین  و  بوده  مصرف  اصلی  بازارهای  از 

صادراتی نیز از تمام کارخانجات سیمان در استان دورتر می باشد.

        اعضاء هیأت مدیره                                             نماینده                                                         سمت
حمیدرضا متقاعدی                                              شرکت سرمایه گذاری استان یزد       رییس هیأت مدیره غریموظف(

محمد غیثی                                             شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان     نایب رییس هیأت مدیره )موظف(
علریضا عسکری مارانی                                         شرکت سیمان سپاهان      عضو هیأت مدیره )غریموظف(
عبدالرحیم همایون پور                                           شرکت سرمایه گذاری سپه      عضو هیأت مدیره )غریموظف(

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

سیمان داراب و 
مجیدپور  اکبر  مهندس  آقای 

سـازندگی از  نمادی 
 500 سود  و  درخشید  خوش  ساالنه  مجمع  در  عام  سهامی  داراب  سیمان  شرکت 
به  و هرگاه  دارد  تاریخ جایگاه وسیع  داراب در صفحات  بود.  آن  ریالی حاصل 
این کلمه برمی خوریم به مؤسس سلسه ای یاد می کنیم که افتخار ماست. مجمع 
ساالنه در حضور 95 درصد سهام دار به ریاست جناب گلچین و دو ناظر جنابان 
و  فرهیخته  مدیرعامل  مجیدپور  مهندس  جناب  دبیری  با  امین  و  زاده  عیسی 
توانمند شرکت برگزار شد. مجمع با تصویب صورت های مالی و تقسیم سود 500 
ریال و سایر دستورات جلسه و تقدیر و تشکر از زحمات هیأت مدیره و به خصوص 
از مدیر ارشد مالی و کلیه تالشگران شرکت به کار خود پایان داد و آنچه در پی 
می آید با همکاری بچه های خوب مالی و سهام ارتباطات و به خصوص معاون 
مالی و اداری پرتوان و تالشگر شرکت جناب شهید هاشمی بوده که نشریه تشکر و 

سپاس خود را از آن را اعالم می دارد. 

مهدی 
خلج

۴3
اقتــصـاد و بیمه
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پیام هیأت مدیره
هیأت مدیره شرکت صنعتی مینو )خرمدره( پیشرفت و تحقق برنامه های خود 
را مرهون تالش، اندیشه و مشارکت کلیه کارگران، کارمندان، مدیران و دعای 
خیر آزادگان معزز و سرافراز می داند و خود را امانتدار سهامداران محترم 
دانسته و به منظور صیانت و ارتقای منافع ایشان وظیفه خود می داند که از 
انجام هیچ تالشی دریغ نورزد از طرف دیگر رضایتمندی مشتریان را برای 
خود یک اصل دانسته و با تکیه بر شعار مشتری محوری، همواره جهت نیل به 
اصل ارتقای کیفی و حفظ سالمت مصرف کنندگان تالش داشته و این اشعار 

راهبردی را نصب العین خود قرار داده است.
هیأت مدیره با اعتقادی راسخ به روند پویا و موفقیت آمیز شرکت بر خود 
وظیفه می داند تا با برقراری یک نظام پایدار با ارتقای کیفی و کمی تولیدات، 
ضمن حفظ اعتماد مصرف کنندگان با حضول سود مناسب هدف رضایتمندی 

سهامداران عزیز را نیز محقق سازد.

تاریخچه فعالیت :
شرکت سهامی عام صنعتی مینو )خرمدره( براساس صورتجلسة مجمع عمومی 
مؤسسین در تاریخ 1351/4/21 تحت شماره 15808 درادراه ثبت شرکتها به ثبت 
رسید و در تاریخ 1372/6/2 براساس مجمع عمومی فوق العاده 1371/2/17 
تحت شماره 369 در دفتر ثبت شرکت های داخلی ابهر به ثبت رسید و با 
توجه به تفکیک اداره ثبت شرکت های شهرستان ابهر از خرمدره نهایتاً در 
تاریخ 1380/4/26تحت شماره 17 در اداره ثبت شرکت های شهرستان خرمدره 
به ثبت رسید. شرکت در سال 1373 به شرکت سهامی عام تبدیل شده است 
در حال حاضر شرکت سهامی عام صنعتی مینو )خرمدره( جزء واحدهای 
تجاری فرعی شرکت اقتصادی وخودکفایی آزادگان است. مرکز اصلی شرکت 

وکارخانه در کیلومتر 85 جاده قزوین زنجان در شهر خرمدره واقع است. 
در زمان شروع به کار و راه اندازی کارخانه مینو منطقه از یک بافت کاماًل 
کشاورزی و دامپروری برخوردار بوده که ایجاد کارخانه اثرات عمیقی در 
وضعیت اقتصادی، فرهنگی و صنعتی منطقه بوجود آورده است به نحوی 
که در حال حاضر عالوه بر گسترش کشاورزی، صنعت نیز رشد بسیاری داشته 
و هم اکنون قریب به 80 واحد صنعتی در زمینه های مختلف از جمله صنایع 
نساجی و شیمیایی و تولید ظروف چینی، دوچرخه، تولید فرش ماشینی، ریخته 

گری و تولید فیلم BOPP و غیره مشغول به کار میباشند.

با توجه به اینکه عمده ترین نیاز صنایع تولیدی کیک و بیسکویت آرد بوده و 
کیفیت آرد مصرفی نیز تأثیر حیاتی در کیفیت محصول نهایی دارد، بنابراین 
جهت حصول این اهداف، مدیریت وقت شرکت صنعتی مینو )خرمدره( 
کارخانه فرآیند گندم و تولید آرد را در محل شرکت صنعتی مینو خرمدره 
تأسیس نمود. این مهم از سال 1369 آغاز و نهایتاً در سال 11370 بهره برداری 

از کارخانه آرد آغاز شد.

کارخانه آرد مینو در انتهای ضلع شمالی شرکت مینو خرمدره با وسعت 2 
هکتار و سطح زیر بنای 6 هزار متر مربع شامل سالن تولید و کارگاههای جانبی 
با ظرفیت اسمی 250 تن و ظرفیت عملی 220 تن در روز بنا شده است. ظرفیت 
ذخیره سازی گندم در تعداد 20 عدد سیلو شامل 2000 تن بوده که البته با فضا 
سازی انجام شده در محوطه کارخانه آرد، ظرفیت ذخیره سازی به 10/000 تن 

افزایش یافته است.
تعداد 7 سیلو با ظرفیت 700 تن آرد نیز جهت ذخیره سازی آرد در نظر گرفته 
شده است تعداد 2 سیلو نیز با ظرفیت 100 تن برای ذخیره سازی سبوس 
با مصارف  آردها  انواع  تولید  قابلیت  آرد مینو  موجود می باشد. کارخانه 
صنعتی )بیسکویت، ویفر، کیک و کلوچه، قنادی، ماکارونی و...( و انواع آرد 
خبازی و نانوایی را دارا می باشد. الزم به ذکر است که در سال1391 از کل 
ظرفیت عملی کارخانه آرد 95 درصد استفاده و تأمین آرد شرکت های گروه از 
طریق کارخانه آرد صنعتی مینو)خرمدره( انجام شده است, همزمان با ایجاد 
ساختمانهای واحدهای تولیدی و اداری در مجاورت کارخانه حدوداً 117/000 
متر مربع از زمین های شرکت به خانه های سازمانی اختصاص یافته که زیر 
بنای ساختمان های مسکونی و رفاهی آن شامل سینما، مهمانسرا، فروشگاه، 

سالن ورزشی و نانوایی قریب15/000 متر مربع است.

 استراتژی های شرکت:
- استراتژی رشد و توسعه پایدار از طریق خالقیت ونوآوری در کلیه فعالیتها 
اعم از روش های جدید انجام امور تولید، توسعه محصوالت جدید وارایه آن 

به مصرف کنندگان در اقصی نقاط کشور
تولید  استراتژی استمرار در حفظ وارتقاء موضوع کیفیت ومرغوبیت    -

محصوالت
- استراتژی مدیریت هزینه ها و کاهش بهای تمام شده محصوالت

صنعتی  ساالنه  مجمع 
المپیــک هتل  در  مینو 

شیــــــرین  چه  بود 

مجمع ساالنه صنعتی مینو در حضور 98 درصد سهام دار به ریاست جناب 
دکتر رمضان و به ناظری سرکار خانم الماسی و جناب آقای ابراهیمی و 
دبیری مهندس قدری مدیریت عامل محترم برگزار شد.مجمع با تصویب 
صورت های مالی و تقسیم سود 800 ریال و تقدیر و تشکر از زحمات هیأت 
مدیره به خصوص مدیرعامل و مدیر ارشد مالی و کارکنان پرتالش شرکت 

به کار خود پایان داد.

        اعضاء هیأت مدیره                                             نماینده                                                               سمت
سعید اوحدی                                            شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان                            رییس هیأت مدیره

سید محمد مدرس نیا یزدی                        شرکت رهاورد سازندگی آزادگان                                     نایب رییس هیأت مدیره
حسنی علی اکرب زاده                                  شرکت خدمات مایل و مدیریت معنی آزادگان                   عضو هیأت مدیره
طاهره سخت باز                                       شرکت صنعتی پارس مینو                                             عضو هیأت مدیره

احمد ابوترابی                                          مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان                                         عضو هیأت مدیره  

خسرو  
امریحسینی

۴۴
اقتــصـاد و بیمه
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استراتژی های شرکت 
شرکت پتروشیمی مارون به عنوان یکی از تولید کنندگان عمده محصوالت 
پتروشیمی، در راستای سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران 
مبنی بر توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست، صیانت از نیروی انسانی، 
حفظ سرمایه ملی و رضایتمندی مشتریان با تکیه بر دانش و تجربه کارکنان 
هوشمند و متخصص خود، بهبود مستمر را در همه فرآیندها از الویت های 

خود قرار داده است.

رسالت شرکت پتروشیمی مارون
مدیریت بهره وری از طریق ارتقاء سطح آگاهی و انگیزه کارکنان و ترویج 
فرهنگ بهینه کاری  اقتصادی نمودن فعالیت های شرکت از طریق استفاده 
بهینه از منابع و امکانات موجود، تداوم تولید و کاهش ضایعات با به کارگیری 
فن آوریها ی نوین رعایت قوانین و مقررات مرتبط با محصوالت، فعالیت ها 
و خدمات شرکت در راستای گسترش فعالیت ایمنی، بهداشت و پیشگیری 
از آلودگی های محیط زیست وفاداری به اصل رضایت مشتری و اصول 
تلویحی و تصریحی تجارت با مشتریان و ذینفعان نظام مند کردن مصرف 

بهینه حامل های انرژی.

تاریخچه شرکت
شرکت پتروشیمی مارون )سهامی عام( در تاریخ 1377/11/24 تحت شماره 
148012 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. 
ضمنا با توجه به انتقال مرکز اصلی شرکت از تهران به ماهشهر )منطقه ویژه 
اداره  تاریخ 1386/10/05 تحت شماره 6499 در  اقتصادی پتروشیمی( در 
ثبت اسناد و امالک شهرستان ماهشهر به ثبت رسید. به استناد مصوبه مورخ 

        اعضاء هیأت مدیره                                             نماینده                                                                سمت
حمید رضا اسکندری                                   سازمان تأمنی اجتماعی نریوهای مسلح                      رییس هیأت مدیره 

ابوالقاسم حبیبی خراسانی                 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت                    عضو هیأت مدیره و نایب رییس 
سید رحیم شریف موسوی                              شرکت کارگزاری سهام عدالت                                  عضو هیأت مدیره و مدیر عامل 

علریضا صابر کوچکسرایی                              شرکت کارگزاری سهام عدالت                                  عضو هیأت مدیره 
عباس عصاری                                             شرکت گسرتش نفت و گاز پارسیان                            عضو هیأت مدیره   

پتروشیمی مارون برای هر سهم 5700 ریالی سود داد
شرکت پتروشیمی مارون همه را خوشحال کرد دو عامل مهم یکی حساب های 
شفاف و بدون بند حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دومی تقسیم سود 
570 تومانی برای هر سهم که حاصل کار تیم کاری بود که در راس آن مهندس 
شریف موسوی قرار دارد و دکترین مدیریتی او تحسین همگان را با طنین 
صلوات پی در پی مورد تایید می داشت. در حیات کاریم کمتر این تشویق و 
تقدیر را به پاس خدمت مدیریتی دیده ام از همین روست که ما هم می گوییم 

خدا قوت.
مجمع در حضور 98/9 درصد سهام دار به ریاست جناب دکتر عمرانی و 
دوناظری سردار اسکندری و دکتر بهشتیان با دبیری جناب احمدزاده مدیرارشد 
مالی که توان کاریش رکن مجمع در سال مالی بود برگزار شد. مجمع با تصویب 

صورت های مالی و تقسیم سود 5700 ریالی به کار خود پایان داد.

با حساب های پاک و شفاف به مجمع نشست مارون 

1388/06/08 مجمع عمومی فوق العاده شرکت و آگهی شماره 3257 مورخ 
1388/08/27 نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. شرکت 
به موجب نامه مورخ 1390/07/17 سازمان بورس و اوراق بهادار در سازمان 
یاد شده پذیرفته شده و 3/5 درصد از سهام شرکت در تاریخ 1390/10/06 در 
فرابورس عرضه شده و 1/5 درصد الباقی طی موافقت شرکت فرابورس ایران 

برای یکسال آینده توسط سهامدار عمده اقدام خواهد شد.
مجوز تأسیس شرکت : مصوبه مورخ 1377/9/22 هیأت مدیره شرکت ملی 

صنایع پتروشیمی
شماره و پروانه بهره برداری: 5277 و 5275 – 06 مورخ 1380/4/18 تاریخ 

بهره برداری : 1385/06/08

موضوع شرکت 
موضوع فعالیت اصلی شرکت، به موجب ماده 2 اساسنامه عبارت است از 
تولید،  منظور  به  صنعتی  برداری کارخانجات  بهره  و  راه اندازی  احداث، 
بازاریابی، فروش، صدور محصوالت پتروشیمی، ذخیره، واردات، صادرات و 
تبدیل کلیه مواد پتروشیمیایی و مشتقات ذیربط و انجام کلیه فعالیت های تولیدی، 
صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به 

عملیات مذکور است، می باشد.

سرمایه شرکت
سرمایه شرکت در بدو تاسی مبلغ پنج میلیون ریال )شامل تعداد 5/000 سهم، به 
ارزش اسمی هر سهم 1/000 ریال( بوده که طی چند مرحله به مبلغ 4/000 میلیارد 
ریال )شامل تعداد 4/000/000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1/000 ریال( در پایان 

سال مالی منتهی به 1391/12/30 می باشد.

عملکرد شرکت در سال مورد  گزارش :
مهمترین اقدامات صورت گرفته به منظور بهره وری و افزایش ظرفیت تولید در 

واحدهای فرآیندی مجتمع عبارتند از:
دریافت معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم

ساخت TLE کوره های الفین
 HD استفاده از هگزان ضایعاتی حاصل از دکانت واحد

بررسی امکان استفاده از مواد شیمیایی تاریخ گذشته موجود در انبار از جمله 
TINUVIN 770 و یا جایگزینی DHT4A با کلسیم استثارات و پیشنهاد 

درصد بهینه
بهبود فرایند واحد HDPE با استفاده از هالوکربن ها

فعالیت های انجام شده در زمینه محیط زیست

صدیقه
سرخوش لر
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تاالر بزرگ پژوهشکده نیرو این روزها شاهد پر 
رفت و آمد ترین روزهایش در طول سال است بقول 
یکی از این آمده ها سهامداران این روزها، افراد و 
چیزهای خوب خوب می بیند و من در روز نشست 
مجمع ساالنه سیمان تهران شاهد یک گزارش دهی 
مقبول مدیریت بودم که در کوتاه سخن پربهاترین را 
به سمع و نظر حاضرین رساند. سید عطاءا... سیدان 
در گزارش دهی چنان تبحر می داشت که گویی همه 
راویان و اخبار ناقالن آثار در او بیک جا جملگی 
جمع گشته اند. سید را بسیاری پسندیدند و آنانکه 
او را نمی شناختند به اعتبار  کاریش زبان به تحسین 
گشودند. نظم مجمع و پذیرش ارباب جراید واقعی 
از طرف روابط عمومی بسیار پسندیده بود و این 
همکارانمان نشان دادند که کارشان را خوب بلدند 
نشریه داخلی از سیمان تهران به دستمان رسید که هم 
پربار بود و هم نمونه کاری یک تیم کاربلد و اکتیو.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان تهران 
تاریخ  در  به 1391/12/30  منتهی  مالی  برای سال 
1392/3/12 در محل پژوهشگاه نیرو واقع در شهرک 
قدس ساعت 9 صبح با حضور نزدیک به 70 درصد 

از سهامداران برگزار شد.
مجمع مزبور با ریاست آقای عسگری به نمایندگی 
نظارت  و  اسالمی  انقالب  مستضعفان  بنیاد  از 
جنابان توکل و شمس نژاد و دبیری آقای توسلیان 

برگزار شد.
بنابراین گزارش مجمع به ازای هر سهم مبلغ 520 
بین سهامداران تقسیم نمود که  ریال سود نقدی 
بین  سود  حداکثر  شرکت  حساب های  براساس 

سهامداران تقسیم شد.
مدیرعامل شرکت  مهندس سیدان  این مجمع  در 
سیمان تهران گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال 
مالی منتهی به اسفند 91 را قرائت و به اهم اقدامات 

انجام شده در سال 91 به شرح زیر اشاره نمود.

اهم فعالیت های شرکت سیمان تهران طی 
سال مالی 91 :

عملکرد سال مالی 1391 که خالصه ای از آن در این 
گزارش به استحضار می رسد. گویای این مطلب 
است که سیمان تهران به رغم تمام محدودیت های 
موجود، توانسته به نتایج رضایت بخشی دسترسی 

پیدا نماید.
اهم فعالیتها عبارتند از: تولید 3/294/529 تن کلینکر 
در سال 91 که معادل 5 درصد تولید کلینکرکشور 

می باشد.
تولید 3/644/402 تن انواع سیمان در سال 91 که 

معادل 5/2 درصد تولید سیمان کشور می باشد.
- تحویل و فروش 3/635/743 تن سیمان در 15 
نوع محصول مختلف که معادل 5 درصد تحویل 

سیمان کشور می باشد.
- افزایش سرانه تولید سیمان به طور میانگین از 
2228 تن/ نفر در سال 90 به 2296 تن/ نفر در سال 

.91
- افزایش سرانه تحویل و فروش به طور میانگین 
از 2237 تن/ نفر در سال 90 به 2291 تن/ نفر در 

سال 91.
- اجرای مجموعا 443 برنامه زیست محیطی تا 
پایان سال 1391 و حفظ و نگهداری فضای سبز 

جمعا به مساحت 206 هکتار.
-دریافت گواهینامه تعهد به تعالی

ب- مدیریت:
انجام ممیزی خارجی و دریافت گواهینامه با اعتبار 

 9001 ISO -2008  3 ساله سیستم مدیریت کیفیت
انجام ممیزی خارجی و دریافت گواهینامه با اعتبار 
-2004 ISO 3 ساله سیستم مدیریت زیست محیطی

14001
انجام ممیزی خارجی و دریافت گواهینامه با اعتبار 
3 ساله سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای 

.18001 OHSAS - 2007
انتخاب شرکت سیمان تهران به عنوان رییس انجمن 

صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران.
تولید  پروژه  سنجی  امکان  مطالعه  و  بررسی 
اولین  برای  چمبر(  )مولتی  آمیخته  سیمان های 

بار در کشور.
 انتخاب شرکت سیمان تهران به عنوان یکصد 
از نظر فروش و درآمد،  برتر  بیستمین شرکت  و 
در پانزدهمین دوره رتبه بندی  سازمان مدیریت 

صنعتی.
 EFQM انجام ارزیابی بر مبنای مدل تعالی سازمانی
دریافت  و  وری  بهره  ملی  جایزه  ارزیابان  توسط 

گواهینامه تعهد به تعالی.
برنامه ریزی و عقد قرارداد با مشاور در راستای 
استقرار نظام مدیریت ارتباط با مشتریان، رسیدگی 
به شکایات مشتریان و سنجش رضایت مشتریان 
دریافت  منظور  به   ISO 10004 و   ISO 10002

گواهینامه در سال 1392.
برنامه ریزی و عقد قرارداد با مشاور در راستای 
استقرار نظام مدیریت آزمایشگاه های سیمان تهران 
در رابطه با کیفیت مبتنی بر ISO 17025 به منظور 

دریافت گواهینامه در سال 1392.
تکمیل سیستم جامع اتوماسیون اداری تحت وب در 

مجتمع، واحد هفتم و دفتر مرکزی سیمان تهران در 
راستای هدف یکپارچه سازی سیستم ها و همچنین 
ارتقای سخت افزار و نرم افزارهای شرکت به منظور 

حفاظت از اطالعات و سیستم ها.
برنامه ریزی جهت افزایش سطح تکنولوژی ماشین 
بر کاهش  تأکید  با  شرکت  تجهیزات  و  آالت 
آلودگی های زیست محیطی و کاهش قیمت تمام 

شده.
د- منابع انسانی:

تهیه، تدوین، تصویب و اصالح بازنگری طرح طبقه 
بندی مشاغل.

دستورالعمل های  و  نامه  آیین  تدوین  و  بازنگری 
اداری پرسنلی درخصوص موضوعات مرخصی، 

وام، ایاب ذهاب، مأموریت، استخدام و...
خرید و نصب سیستم جامع منابع انسانی.

اصالح ساختار و نمودار سازمانی شرکت مطابق با 
نیازهای فعلی.

متعادل سازی نیروی انسانی از 1700  نفر در سال 90 
به 1587 نفر در سال 91.

 11/58 از  تحصیالت کارکنان  میانگین  افزایش 
کالس در سال 90 به 11/74 سال در سال 91.

افزایش میانگین سن کارکنان از 36/37 سال در 
سال 90 به 36/51 سال در سال 91 که نسبت به سال 
قبل علیرغم گذشت یکسال 0/14 سال افزایش یافته 
دوره  آموزشی که 181  دوره  برگزاری 253  است. 
آن تخصصی و 72 دوره آن عمومی می باشد، کل 
دوره آموزشی برگزار شده در سال 91 جمعاً معادل 

39/851 نفر ساعت می باشد.
ج- مالی:

حذف  مالی،  سیستم  اصالح  برنامه های  اجرای 
مقبول  گزارش  دریافت  سنواتی،  حساب های 
تعیین  و  سازی  الگو  و  بازرس  و  حسابرس 
شاخص های اندازه گیری عملکرد و پیمانکاران 
در شرکت با هدف بهبود سیستم مالی. پیاده سازی 
مدل جامع بودجه ساالنه در سطح هلدینگ سیمان 

تهران.
شروع تدوین نظامنامه جامع مالی در سطح شرکت

و  یدکی  قطعات  تأمین  در  زمان  و کاهش  بهبود 
ارزیابی پیمانکاران شرکت

بورس  در   %20 باالی  ازاد  شناور  سهام  کسب 
اوراق بهادار و دریافت معافیت مالیاتی طبق ماده 
144 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید 
در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 

قانون اساسی.

کانیها قطار  سر  ُلک  تهران  سیمان 

خسرو  
امریحسینی
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پیام هیأت مدیره
افتخار داریم که در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با تالش و 
همیاری متخصصان مدیران و کلیه کارکنان عزیز شرکت و با پشتیبانی مسئوالن 
محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت و صد البته اعتماد و اطمینان سهامداران 
گرامی باز هم در تحقق بخش عمده ای از اهداف عملیاتی شرکت موفق 
بوده و در راستای تداوم گردش چرخهای صنعت مس در کشور و استمرار 
حضور میهن عزیزمان در بازارهای جهانی و همچنین تأمین نیازهای داخلی 
نقش خود را به خوب ایفا کرده ایم. درسال گذشته با همیاری متخصصان این 

صنعت شاخص های زیر محقق شده است.

شوق حضور در مجمع ساالنه شرکت ملی صنایع مس ایران خواب 
از سرم ربوده و بدین سبب پشت درب شیشه ای تاالر رازی مجمع 
میالد به انتظار نشسته بودم و بخود می بالیدم به صنعت کانی، به مس 
ایران و به مدیریت توانمند و هوشیار به تیم تالشگر در شرکت که نام 
پر آوازه ایران را در تاریخ بشر سرفراز نگاهداشته نقل آن دانشجوی 
پلی تکنیک آلمان را به یاد می آورم که می گفت در دانشکده ما یک 
لوله استوایی هست که نام مس ایران برآن نقش بسته و من هر روز 
دانشجوها را بدان ویترین می برم و از کویر و کرمان و معادن پرشمار 
و غنی آن و از تپه شداد سیرجان و از نمونه کارهای هزاران سال پیش 
این استوانه مرا چون  این ویترین و  بس فراوان سخن می گویم و 
کشورم در پلی تکنیک کشور آلمان معروف کرده است. اندک اندک 
سهامداران و مدیران رسیدند و من شادمان دوربین به دست به سمت 
صف اول کشیده شدم مهندس پوستین دوز مدیرعامل شرکت به پا 
خواست و مرا مورد لطف قرار داد آن احترام قطعاً به قلم بود حقیر که 
چیزی نیستم ولی ادب این مدیر بسیاری را شیفته و توانمندی کاریش 
چه بسیار مشکل گشا گشته است.مجمع ساالنه در حضور 82/45 
درصد سهامدار به ریاست جناب دکتر شیخ و دبیری جناب رحمتی و 
با دو ناظری جنابان مهدانی و ترک زاده برگزار شد. در نهایت مجمع 
با تصویب صورت های مالی و تقدیر و تشکر از زحمات تالشگران 
شرکت به خصوص مدیرعامل فرهیخته و مدیرارشد مالی و کلیه کارکنان 
شرکت و با تقسیم سود به کار خود پایان داد و آنچه در پی می اید به 
همت دوستان خوب مطبوعات در روابط عمومی و سایر دوایر چون 
جنابان ترک زاده، ملک وند مهندس خوش تبار و دیگر عزیزان که قلم 

را ارزش می دارند، می باشد.

است خیر  عامل  درز  پوستین  مهندس 

ایران سرفراز چون سرو شرکت ملی صنایع مس 

        اعضاء هیأت مدیره                                             نماینده                                                                سمت 
نعمت الله پوستنی دوز                  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران                   مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره 

امری امینی                موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران      عضو غریموظف هیأت مدیره
هوشنگ عمرانی کلوچه              شرکت سرمایه گذاری استان تهران                                              عضو غریموظف هیأت مدیره
محمد اسفندیار                          شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات                       عضو غریموظف هیأت مدیره
محمد جواد شیخ                     شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان                     عضو غریموظف هیأت مدیره

دستیابی به رکورد بی نظیر فروش به ارزش بالغ بر 45000 میلیارد ریال با تناژ کل 
بالغ بر 1/7 میلیون تن رشد 27/8 درصدی تناژ و 30/7 درصدی ارزش فروش 
کل نسبت به سال گذشته با توجه به اینکه قیمت های جهانی مس در سال 1391 
نسبت به سال گذشته با توجه به اینکه قیمت های جهانی مس در سال 1391 
نسبت به سال 1390 بالغ بر 7% کاهش داشته و همچنین در بخشی از سال شرکت 
مس با ممنوعیت صادرات ناشی از قوانین داخلی مواجه بوده است. راه اندازی 
و بهره برداری از پروژه های لیچینگ میدوک و مولیبدن سونگون با وجود 
تشدید تحریم های بین المللی و تنگناهای گوناگون از قبیل حمل و نقل بین 

المللی، انتقال پول، تحویل و ترخیص کاال و...
دریافت تندیس بین المللی بنیاد جهانی انرژی در ارتباط با طرح جمع آوری و 
امحاء روغن آسکارل دستیابی به رکورد تولیدات در سال 1391 از زمان راه اندازی 
شرکت تاکنون: کل استخراج به میزان 163 میلیون تن، سنگ سولفوری به میزان 
38/731 هزار تن، دستیابی به رکورد باالترین ارزش بازار سهام شرکت به میزان 
بیش از 101 هزار میلیارد ریال از ابتدای پذیرش سهام شرکت در بورس اوراق 
بهادار تهران در سال 1385 تاکنون، راه اندازی پورتال سهامداران شرکت ملی 
صنایع مس ایران، دستیابی به رکورد باالترین قیمت معامالتی سهام شرکت به 
میزان 8/240 ریال بعد از افزایش سرمایه )معادل 24/720 ریال قبل از افزایش 
سرمایه(، دستیابی به بازدهی حدود 36 درصدی سهام شرکت، دستیابی به رکورد 
بیشترین ارزش سهام معامله شده به میزان بیش از 17/457/573 میلیون ریال از 
سال 1385 تاکنون، کسب رتبه اول بزرگترین شرکت بورس اوراق بهادار، حفظ 
جایگاه بهترین رتبه نقدشوندگی در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس و 

همچنین 50 شرکت فعالتر.

تاریخچه
اولین توده بزرگ مس که مورد بهره برداری قرار گرفت کانسار مس سرچشمه در 
جنوب غربی کرمان بود. این معدن در سال 1328 کشف شد هر چند که در یکی 
از گزارش های کارشناسان خارجی که در بازدید سالهای 1276 تا 1321 صورت 
گرفته بود به وجود مس در این منطقه اشاره شده بود. با اعالم ملی شدن معادن 
در سال 1351 شرکت سهامی معادن سرچشمه کرمان تأسیس شد. در سال 1352 
بنای مجتمع مس سرچشمه با مشارکت شرکت آناکاندا شروع شد. در سال 
1355 شرکت سهامی معادن سرچشمه کرمان به نام شرکت ملی صنایع مس ایران 
که در برگیرنده کلیه فعالیت های معادن مس کشور بود تغییر نام یافت. این شرکت 
طبق اساسنامه وظیفه اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن و فلزات داخل 

و خارج از کشور را بر عهده دارد.

خسرو  
امریحسینی
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دکتر عیسی رضایی، مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری کوثر که به همراه مهندس 
شهرابی معاون بازاریابی این مؤسسه به کرمان سفر کرده بود در جمع مدیران و 
کارکنان این مؤسسه از دریافت مجوز افزایش سرمایه برای تبدیل مؤسسه کوثر 
به بانک خبر داد و تصریح کرد، این خبر خوش که به تازگی محقق شده است 

هنوز به مدیران مؤسسه هم اعالم نشده است.
وی افزود اطالعات الزم برای ورود به بورس نیز در حال ارسال است و به 
زودی نماد کوثر برای خرید و فروش سهام در بورس فعال خواهد شد. دکتر 
رضایی با تأکید بر اینکه صدور مجوز افزایش سرمایه، گام اساسی برای تبدیل 
مؤسسه کوثر به بانک پیشرو در جمع بانک های خصوصی کشور است افزود: 
براساس چشم انداز تعیین شده قرار گرفتن در جمع پنج بانک برتر خصوصی 

کشور را نیز تا قبل از سال 94 محقق خواهیم ساخت.
دکتر رضایی با برشمردن توانمندی های مؤسسه مالی کوثر در ساختار نیروی 
انسانی بهره گیری از نرم افزار بانکداری متمرکز برخورداری از شعب مجهز 
و کارآمد در سطح بهترین مؤسسات و بانک های کشور با ارایه بیشترین نرخ 
سود و... تصریح کرد: با دریافت مجوز فعالیت بانک کوثر و انتقال حقوق 
بازنشستگان نیروهای مسلح، حجم مشتریان و منابع کوثر، جهش قابل توجهی 
خواهد یافت و چشم انداز قرار گرفتن در جمع پنج بانک برتر خصوصی کشور 
که از سال 89 مدنظر ما بوده است قطعاً زودتر از سال 94 هم تحقق خواهد 
یافت. مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری کوثر با ابراز رضایت از شرایط 
شعب مؤسسه مالی و اعتباری کوثر در کرمان گفت: تأکید مدیران مؤسسه بر 
ارایه حداکثر کیفیت در تجهیز شعب و کیفی کردن خدمات مؤسسه با هدف 
رضایتمندی مشتریان است که از این نظر در شرایط بسیار مطلوبی در مقایسه 
با مجموعه مؤسسات مالی و بانک های دارای سابقه فعالیت بیشتر قرار داریم.

دکتر رضایی با یادآوری اینکه اولین شعبه مؤسسه مالی و اعتباری کوثر در 
مرداد 90 عملیاتی شده است، افزود تاکنون 350 شعبه مؤسسه در 10 منطقه 
کشور عملیاتی شده که از نظر رشد  کمی نیز این عملکرد در نظام بانکی 
کشور بی سابقه و حرکتی جهشی بوده است. وی با مثبت ارزیابی کردن راهبرد 
این مؤسسه در جذب نیروهای جوان و متخصص و دارای حداقل مدرک 
کارشناسی در رشت های مرتبط در کنار بهره گیری از نیروهای کارآزموده و 
مجرب بانکی، تصریح کرد: از این حیث نیز مؤسسه مالی و اعتباری کوثر 
سرآمد مؤسسات نهادهای پولی و مالی کشور است و از سایر مؤسسات متمایز 

شده است.
مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری کوثر در ادامه با اشاره به بهبود شاخص های 
عملکردی و پیاده سازی بانکداری متمرکز از آغاز فعالیت، افزود: مؤسسه مالی 
و اعتباری کوثر در شرایط دشوار و متالطم اواخر سال 89 که بانک مرکزی در 
پی انحالل مؤسسات مالی و تعاونی ها و ادغام شماری از آنها بود، فعالیت 

خود را آغاز نمود و توانست در چنین شرایطی، موقعیت خود را تثبیت نماید.
دکتر رضایی با تأکید بر اینکه توفیقات و دستاوردهای بزرگ مؤسسه مالی 
و اعتباری کوثر در سایه نام زیبای »کوثر« و تالش تمامی مدیران و کارکنان 
می باشد. بیان کرد: از نظر نرخ سود هم این مؤسسه، بیشترین نرخ سود را ارایه 
می دهد که ضرورت دارد در این زمینه اطالع رسانی گسترده ای انجام شود. 
مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری کوثر خطاب به مدیران و کارکنان این مؤسسه 
یادآور شد: در شرایط فعلی که شعب مؤسسه کوثر به باالترین سطح کیفی خود 
رسیده است و بستر خدمات مطلوب به مشتری فراهم شده، الزم است تالش 
مؤثری با هدف جذب منابع در استان های مختلف صورت گیرد و در قالب 
این برنامه، جذب هم نامان کوثر و برندهای هم نام در بخش های مختلف 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در دستور کار قرار گیرد.
در این همایش، آقای محمدرضا جهانی مدیریت شعب منطقه 10 و عضو هیأت 
مدیره مؤسسه مالی و اعتباری کوثر نز با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های 
استان کرمان در بخش های مختلف، تصریح کرد: توسعه فعالیت های مؤسسه 
کوثر در استان کرمان براساس برنامه ای مدون و با شتاب مطلوب در حال 
پیگیری است. وی از افزایش شعب مؤسسه کوثر به هشت شعبه در کرمان و 
مجموعا چهار شعبه در استان های یزد و سیستان و بلوچستان خبرداد و افزود: 
نیروی انسانی این شعب نیز  که سرمایه اصلی مؤسسه کوثر و اولین مشتریان 
شعب هستند در هر شعبه به چهار نفر و مجموعاً 48 نفر در منطقه 10 مؤسسه 

افزایش یافته است.
به گفته آقای جهانی، مدیرمنطقه 10 مؤسسه مالی و اعتباری کوثر، منابع شعب 
استان کرمام نیز از چهار میلیارد و 936 میلیون ریال در دوره فعالیت مؤسسه 
کوثر در استان به 130 میلیارد ریال افزایش یافته است و با فعالیت مؤثر شعب 
استان های یزد و سیستان و بلوچستان، مجموع منابع این منطقه، با رشد و 

افزایش 300 درصدی به رقم 600 میلیارد ریال رسیده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد، همزمان با تجهیز شعب 
راه اندازی  و  نصب  و  بانکی  نوین  خدمات  تمامی  ارایه  مؤسسه کوثر، 
دستگاه های خودپرداز و کارت خوان نیز در شعب، برنامه ریزی شده و در 
حال اجرا می باشد. وی با تأکید بر این که مدیران و کارکنان مؤسسه مالی و 
اعتباری کوثر بر این باورند که رقابت در این عرصه هیچ گاه کاهش نخواهد 
یافت و تمام تالش خود را به کار گرفته اند تا به جایگاه ممتازی در زمینه 
بانکداری خصوصی در کشور دست یابند. آقای جهانی در پایان بر اهمیت 
باالی مشتری مداری تأکید کرد و افزود : با برگزاری کارگاه های آموزشی برای 
مدیران و کارکنان مؤسسه کوثر با موضوع رفع موانع مشتری مداری، گام های 
مؤثری در جهت کسب رضایت پایدار مشتریان مؤسسه مالی و اعتباری کوثر 

برخواهیم داشت.

دکتر رضایی مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری کوثر در
 سفر به استان کرمان خبر داد:

ســرمایه  افزایـش  مجــوز 
کــوثر مـــالی  موسســـه 
برای تبدیل به بانک صادر شد
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در طبقه بندی های انجام شده جهانی، فقر در رده اول عوامل اجتماعی 
از  بسیاری  ریشه  چراکه  دارد.  قرار  جامعه  سالمت  در  تأثیرگذار 
نابسامانی های بشر در فقر است و تا زمانی که از بین نرود، دستیابی 
به سالمت کل افراد اجتماع امکان پذیر نخواهد بود. البته در تمامی 
و کاهش  جامعه  سالمت  ارتقای  برای  بهداشت  وزارت  کشورها 
تجهیزات جدید  خرید  و  بهداشت  بودجه  افزایش سهم  با  بیماری ها 
اقدامات  این  با وجود  بررسی ها نشان می دهد که  اما  تالش می کند، 
ایجاد نشده  بیماری جوامع  و  اختالف چندانی در وضعیت سالمت 

است.
بهداشت  وزارت  از  غیر  به  نیز  دیگری  متعدد  سازمان های  و  نهادها 
جهانی  سازمان  آمار  طبق  دارند.  نقش  افراد  سالمت  در  هستند که 
بهداشت، بر اساس بررسی های انجام شده، سهم وزارت بهداشت در 
سالمتی مردم، فقط 25  تا30  درصد است و50  درصد دیگر مربوط به 

عوامل اجتماعی مربوط می شود.
در جوامع امروزی فقر، بیکاری، فشارها و محرومیت های اجتماعی، 
اجتماعی  عوامل  جمله  از  ترافیک  و  نقل  و  حمل  و  شرایط کاری 
عوامل  میان  این  در  و  هستند  مردم  سالمتی  تعیین  در  تاثیرگذار 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بروز فقر نقش دارند. وجود فقر نیز 
باعث بی عدالتی در جامعه و عدم دستیابی یکسان همگان به امکانات 

و خدمات شده و به دنبال آن سالمت جامعه به خطر می افتد.
بیکاری، خود ریشه بسیاری از بزهکاری ها است. میزان بزهکاری ها و 
بیماری ها، در افراد بیکار بیشتر و متفاوت تر از افراد دارای شغل است. 
شرایط کاری فاقد اضطراب و ایمن یکی دیگر از عوامل تعیین کننده 
سالمت افراد است که به غیر از وزارت بهداشت، وزارتخانه های کار، 

رفاه و اموراجتماعی نیز در آن نقش دارند.
رفتارهای  شکل گیری  در  هم  افراد  دوران کودکی  چگونگی گذران 
آینده آنان نقش دارد. فراهم شدن دوران مناسب برای رشد و پرورش 
می شود.  ارزیابی  مهم  آنان  آینده  سالمت  شدن  فراهم  در  کودکان 
ارتقای وضعیت معیشتی و دستیابی به امکانات بیش تر برای تضمین 

آینده کودکان، یکی از مهم ترین دالیل مهاجرت ها و جابه جایی هایی 
است که مردم در کشور از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به 

شهرهای بزرگ انجام می دهند.
طبق برنامه پنج ساله، سهم مردم در پرداخت هزینه های درمانی باید 
به کمتر از 30  درصد کاهش یابد، در حالی که هم اکنون مردم بیش از  
60  درصد هزینه های درمانی را می پردازند و این نشان می دهد که حوزه 
سالمت به طور اساسی از لحاظ اعتبارات مشکل دارد و بیمه ها نیز 
در این زمینه توانایی الزم را برای حمایت از بیماران ندارند. بخشی 
از ارایه خدمات پزشکی نیز کاماًل دولتی است. البته بخش خصوصی 
هم در حوزه سالمت نقش آفرینی می کند اما عدم هماهنگی میان این 
بخش ها، مشکالت زیادی را در این حوزه به وجود آورده است؛ شش 
تا هفت میلیون نفر در کشور از هیچ نوع بیمه ای استفاده نمی کنند، این 
در حالی است که از سال  1374 طبق قانون بیمه همگانی مقرر شد که  

طی پنج سال کلیه افراد جامعه تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
متاسفانه حوزه سالمت در کشور ما تنها به عنوان حوزه ای خدماتی در 
نظر گرفته می شود که این نوع نگرش باید تغییر کرده و سرمایه گذاری 
در  زیربنایی  از سرمایه گذاری های  یکی  عنوان  به  در حوزه سالمت 
جامعه  درمانی که  خدمات  به  هزینه ای  نگاه  یعنی  شود.  نظر گرفته 
از بین برود. چراکه الگوهای  ارایه می دهد، باید  پزشکی به بیماران 
حوزه سالمت در جامعه ما با کشورهایی که خدمات مطلوب به بیماران 
150  شاخص  ندارند؛ سازمان بهداشت جهانی  ارایه می دهند، تطبیق 
برای حوزه سالمت دارد که در گزارش های ساالنه کشور تنها به هشت 
شاخص آن پرداخته می شود. به همین علت از وزارت بهداشت خواسته 
شده است که کلیه شاخص های سالمت کشور را ارایه دهد. امید آن که 
از آن ها،  نیز تحلیل صحیح  این شاخص ها و  ارایه دقیق و درست  با 
به فاصله هایمان با استانداردهای جهانی بیشتر پی ببریم و به جای گم 
زیرا  بیندیشیم.  اجرایی تر  و  آن ها جدی تر  به کم کردن  کردن فاصله ها 
و  نهادها  تمامی  و همکاری  است  سالم  پایدار، جامعه  توسعه  محور 

سازمان ها برای دستیابی به این مهم ضروری است.

محسن
 مؤاخذ

سالم؛  جامعه 
پایدار توسعه  محور 
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در مجمع شرکت صنایع ریخته گری 
ایـــــــــران دلم ســـــوخت

        اعضاء هیأت مدیره                                             نماینده                                                                     سمت

جعفر صالح                                                نماینده شرکت گروه بهمن                             رییس هیأت مدیره
محمد حسنی شاه حسینی                               مدیرعامل و نماینده شرکت مزدایدک               نایب رییس هیأت مدیره

مسعود داودی                                             نماینده شرکت شاسی ساز                             عضو هیأت مدیره
حسنی غفاری                                             نماینده شرکت ایدم                                            عضو هیأت مدیره
اللهیار طالقانی                                           نماینده شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران              عضو هیأت مدیره 

شرکت صنایع ریخته گری ایران 
شرکتها  ثبت  اداره  در   1354 سال  در  ایران  ریخته گری  صنایع  شرکت 
تحت شماره 23567 به ثبت رسید و در سال 1366 پروانه بهره برداری 
خود را از وزارت صنایع سنگین وقت برای ظرفیت 14500 تن قطعات 
آغاز   1366 سال  از  شرکت  تولیدی  فعالیت های  نمود.  دریافت  چدنی 
از جمله  انواع قطعات چدنی خودرو  تولیدات شرکت  و عمده  گردید 
بلوک سیلندر، سرسیلندر، دیسک، کاسه ترمز، فالیویل، مانیفولد اگزوز و 
قطعات متنوع صنعتی دیگر می باشد. شرکت صنایع ریخته گری ایران 
عالوه بر بازارهای داخلی محصوالت خود را به خارج از کشور نیز صادر 

می نماید  
شرکت صنایع ریخته گری ایران در زمینی به مساحت 000ر150  متر مربع 
تهران(   کیلومتری شهر   120( ساوه  نزدیک شهر  شهرصنعتی کاوه  در 
واقع شده است و براحتی می توان از طریق آزاد راه تهران ساوه به مدت 

یک ساعت به محل کارخانه رسید.

موضوع فعالیت
تولید انواع قطعات چدنی خودرو و قطعات متنوع صنعتی دیگر

محصوالت یا خدمات قابل ارایه:
سیلندر- سرسیلندر- کاسه ترمز-توپی چرخ و کاسه چرخ- میل لنگ- 
مانیفولد اگزوز- پوسته کالچ فالیویل- پمپ روغن- واتر پمپ- کپه 

یاتاقان- اکسل- گیربکس

باورم نمی شود چرا باید قبول کرد صنعت ریخته گری که براستی یک صنعت مادر است در 
مجموعه ای که کارش در گروه این واحد است آنقدر ناتوان شود که بقول حافظ مپرس. 
عزیزان سرمایه گذاری در بهمن باورتان باشد خشت پایه را کشیدن عاملی می شود که بنا 

ریزش کند، این مقدار بس.
مجمع به ریاست جناب مهندس سعید موحدی و دبیری جناب امیر چگینی مرد سرد و 

گرم چشیده در حضور 95 درصد سهام دار برگزار شد.

خسرو  
امریحسینی
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ها بیمه  اخبار 

با تأیید بیمه مرکزی
بیمه  مدیرعامل  تحسیری  ابراهیم  محمد 

معلم شد
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران با انتصاب 
مدیرعامل  سمت  به  تحسیری  ابراهیم  محمد 

شرکت سهامی بیمه معلم موافقت کرد.
سید  مرکزی،  بیمه  عمومی  روابط  از  نقل  به 
هفتم  در  مرکزی  بیمه  رییس کل  محمد کریمی 
خرداد 1392 با درخواست کتبی شرکت سهامی 
بیمه معلم مبنی بر انتصاب آقای محمدابراهیم 
هیأت  عضو  و  مدیرعامل  عنوان  به  تحسیری 
و  قوانین  رعایت  با  معلم  بیمه  شرکت  مدیره 

مقررات برای مدت دو سال موافقت کرد.
انتظار  که  کرده  اعالم  نامه  این  در  کریمی 
می رود با مساعی مدیر عامل، اعضای هیأت 
مدیره و پرسنل شرکت بیمه معلم، شاهد رعایت 
اخالق حرفه ای، قانون مداری و توجه به اصل 
ذی  و  بیمه گذاران  حقوق  قانون،  حاکمیت 
نفعان و توسعه بازار به خصوص  در رشته های 
ضریب  ارتقای  و  بیمه  فرهنگ  توسعه  جدید، 

نفوذ بیمه باشیم.

جلسه مجمع عمومی و فوق العاده بیمه دانا 
برگزار شد

شرکت  فوق العاده  و  عمومی  مجمع  جلسه 
سهامی بیمه دانا با حضور سهامداران حقیقی 
و حقوقی و نمایندگان آنها روز 18 خرداد  ماه 
سال 1392در محل هتل فردوسی تهران برگزار 

شد.
در این جلسه که به ریاست عباس جبل عاملی 
دکتر کاردگر  حضور  با  و  مدیره  هیأت  رییس 
نمایندگان  و  مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  عضو 
سهامداران حقیقی و حقوقی، بازرس قانونی، 
برگزار  ناظران  و  بورس  سازمان  نماینده 
به  مدیره  هیأت  عملکرد  از  شد،ابتدا گزارشی 
سپس گزارش  و  شد  پخش  تصویری  صورت 
حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص 
صورت های مالی منتهی به 1391/12/30 قرائت 

شد که به تصویب مجمع رسید.
در این نشست که اعضای هیأت مدیره،معاونان 
بیمه  شرکت  فنی  شورای  رییس  و  مدیران  و 
دانا نیز حضور داشتند، آقایان اکرامی و جوان 
در  مالی  امور  مدیر  و  اداری  و  مالی  معاون 
خصوص بندهای مختلف گزارش، پاسخ های 

الزم را ارایه کردند.
در این جلسه روزنامه اطالعات و دنیای اقتصاد 
انتخاب  رسمی شرکت  روزنامه های  عنوان  به 
شد و با موافقت اعضای مجمع به هر سهم 54 

ریال سود تعلق گرفت.
در ادامه جلسه مجمع فو ق العاده در خصوص 

افزایش سرمایه شرکت بحث و تبادل نظر شد 
و پس از قرائت گزارش بازرس قانونی در این 
سرمایه  افزایش  با  مجمع  اعضای  خصوص، 
بیمه دانا از مبلغ 10 میلیارد و 500 میلیون تومان 
محل  کردند.  موافقت  تومان  میلیارد   102 به 
تأمین این افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی ها و 

دارایی های شرکت می باشد.
در پایان جلسه مجمع، عباس جبل عاملی رییس 
از  نشست،  این  ارزیابی کردن  مثبت  با  مجمع 
رضایت  ابراز  شرکت  رشد  به  رو  وضعیت 
درباره  خوش  انشاءا...خبرهای  افزود:  و  کرد 
سال  در  مرور  به  را  دانا  بیمه  موفقیت های 
به اطالع عموم خواهیم  آینده   و سال  جاری 

رساند.

صعود بورسی بیمه ملت
شرکت بیمه ملت با نماد »ملت« شرایط انتقال 
از " بازار دوم" به "تابلوی فرعی بازار اول" را 

کسب کرد.
پذیرش  هیأت   موافقت  به  توجه  با  ملت  بیمه 
بورس اوراق بهادار در جلسه مورخ 1392/02/29 
و در اجرای ماده 13 دستورالعمل پذیرش اوراق 
بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، بیمه ملت 
بدلیل احراز شرایط پذیرش "تابلوی فرعی بازار 
اول"، موفق به کسب تأییدیه انتقال نماد شرکت 
اول"  بازار  فرعی  "تابلوی  به  دوم"  "بازار  از 

توسط هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار شد.

بار  نخستین  برای  تئاتر  و  سینما  هنرمندان 
بیمه تکمیلی شدند

شرکت  مدیرعامل   ' مقدم  سهامیان  جواد   '
تفاهمنامه  تبادل  درحاشیه  ایران  بیمه  سهامی 
بیمه  با  تئاتر  و  سینما  هنرمندان  تکمیلی  بیمه 
و  است  تفاهمنامه کامل  یک  افزود: این  ایران 
ابتدا  صورت گرفت  سنجی هایی که  نیاز  طبق 
درمان  و  معالجه  هزینه های  موضوع  شد  مقرر 
بسیار  هزینه های  روزها  این  که  هنرمندان 
به گفته  شود.  طرف  بر  دارد،  دربر  نیز  گزافی 
وی، درهمین راستا ابتدا پوشش کامل درمان به 
جامعه هنرمندان سینما و تئاتر ارایه و براساس 
آن تمامی هنرمندان این عرصه و خانواده های 
آنها که قریب به 15 هزار نفر می باشند تحت 
وی  خواهند گرفت.  قرار  بیمه ای  پوشش  این 
نیز  قرارداد  این  ویژگی های  درخصوص 
گفت: تمامی هزینه های معالجه بیمارستانی و 
جراحی تحت پوشش این بیمه نامه خواهد بود 
پرداخت  به  متعهد  ایران  بیمه  وشرکت سهامی 

هزینه ها می باشد.
و  هنرمندان  آنکه،  بیان  با  مقدم  سهامیان 
از  ریال  میلیون   5 سقف  تا  آنها  خانواده های 

خدمات دندانپزشکی نیز بهره مند خواهند شد، 
وسایر  زایمان  دید،  انکساری  عیوب  افزود: 

جراحی ها نیز زیر پوشش این بیمه نامه است.
بخش های  به  درادامه  ایران  بیمه  مدیرعامل 
افزود:  و  اشاره کرد  نیز  نامه  تفاهم  این  دیگر 
درکنار بیمه تکمیلی درمان، بیمه عمر و حادثه 
تا سقف 50 میلیون ریال دراین بیمه نامه طراحی 
شده که در صورت فوت بر اثر حادثه این بیمه 
و  داشته  اعتبار  ریال  میلیون   100 تا سقف  نامه 
به بازماندگان بیمه گذار غرامت فوت پرداخت 
پوشش های  سایر  براین  عالوه  شد.  خواهد 
بیمه ای اعم از بیمه نامه شخص ثالث اتومبیل، 
تعداد  و  مسئولیت  سوزی،  آتش  اتومبیل،  بدنه 
پیش  نامه  تفاهم  دراین  پوشش ها  از  دیگری 
به  متقاضیان  به  نیاز  درصورت  شده که  بینی 
اقساط عرضه خواهد شد. وی  و  نقد  صورت 
ادامه داد: البته ما نیز به عنوان بیمه ایران انتظار 
داریم به نقش جایگاه صنعت بیمه ازطریق هنر 
سینما و هنرمندان توجه بیشتری شود و این پیام 
برسانند  باور  این  به  را  آنان  و  انتقال  مردم  به 
که بیمه یک سرمایه گذاری است و تنها هزینه 

نیست.
تهیه کنندگان  جامعه صنفی،  مسئوالن  درادامه 
ابراز  تفاهمنامه  این  نیزازتبادل  ایران  سینمای 
دستاورد  یک  را  مسأله  این  و  خرسندی کرده 

بزرگ خواندند.
'سیدضیاء هاشمی' با اشاره به اینکه 70 درصد 
از اهالی سینما بیکارند از مسئوالن بیمه ایران 
این  برقراری  امکان  درخواست کرد درصورت 
بیمه نامه را دردستور کار قراردهند تا بیش ازاین 
نشوند  رو  روبه  با مشکل  تئاتر  و  سینما  اهالی 
که با نظر مساعد مسئوالن بیمه ایران مواجه و 
مقرر شد در این باره نیزطرحی آماده و به زودی 

عرضه شود.

در دومین کنفرانس روابط عمومی و صنعت  
شرکت بیمه رازی لوح سپاس دریافت کرد

در  صنعت  و  عمومی  روابط  دومین کنفرانس 
هتل  همایشهای  سالن  در   1392/2/29 تاریخ 

المپیک برگزار شد.
  سید غالمرضا کاظمی دینان دبیر کل کنفرانس 
و تنی چند از اساتید و پژوهشگران مقاالتی در 
ایراد  بهینه  عمومی  روابط  یک  وظایف  مورد 

فرمودند.
بیمه  عامل  مدیر  مظلومی  یونس  دکتر  آقای 
رازی نیز در این گردهمایی در مورد تحقیقات 
کیفی و کمی در روابط عمومی و بازاریابی و 
روشهای آن سخنرانی نمودند و به عنوان یکی 
از حامیان کنفرانس با دریافت لوح سپاس مورد 

قدردانی قرار گرفتند.
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استراتژی های شرکت
دنبال  زیر  موارد  براساس  شرکت  استراتژی  

می گردد.
با  تولید  افزایش  و  وری  بهره  مستمر  افزایش 

امکانات موجود

مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی 
به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم 

در سال مالی مورد گزارش
در سال مورد گزارش شرکت موفق گردید طبق 
برنامه بودجه تجدید نظر شده، تولید را تقریبًا 
پوشش داده و مبلغ فروش سود خود را بیش از 

آن پوشش دهد.

برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای 
سال مالی اتی

پوشش برنامه بودجه تولید و فروش
عرضه محصوالت

طرح توسعه واحدهای متانول دوم و یوتیلیتی
برنامه های  واجرای  پرسنلی  وری  بهره  ارتقاء 

آموزشی
و  تولید  خط  نیازهای  تأمین  در  برنامه ریزی 
در  بعضا  مشکالتی که  در  راهکار  شناسایی 
واردات قطعات و کاتالیست ممکن است اتفاق 
افتد برنامه ریزی در تأمین نیازهای وارداتی سال 

1392 با توجه به احتمال تشدید تحریم ها به 
منظور امید به استمرار بلند مدت خط تولید

و  حفظ  و  صنعت  این  مناقصات  در  شرکت 
توسعه سهم بازار

به  امید  با   R&D فعالیت های واحد پیگیری 
موفقیت بیشتر در معرفی محصوالت در بازار

و  پروژه های در دست احداث  انجام  پیشبرد 
بهره وری کامل از آنان

ریسک های عمده شرکت
ریسک های عمده پیش روی شرکت عبارتند از:

نامشخص بودن تأثیر اجراء طرح هدفمند کردن 
یارانه ها در قیمت تمام شده.

تاریخچه و کلیات
شرکت  صورت  به  خارک  پتروشیمی  شرکت 
ملی  شرکت  به  وابسته  و  خاص  سهامی 
مورخ  شماره 11569  تحت  پتروشیمی  صنایع 
1346/4/8 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت 
صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در 
تاریخ 1375/6/21 به شرکت سهامی عام تبدیل 
و در تاریخ 1377/10/26 در بورس اوراق بهادار 

تهران پذیرفته شده است.
مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه آن در 

جزیره خارک واقع است.

آبدیده. پوالد  خارک  پتروشیمی 

        اعضاء هیأت مدیره                                                 نماینده                                                           سمت

ناصر مالکی                        شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، کارکنان صنعت نفت        رییس هیأت مدیره )غریموظف(
فرشاد حیدری                     شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پرتوشیمی تأمنی                  نایب رییس هیأت مدیره )غریموظف(

محمد حسن پیوندی             صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت   عضو هیأت مدیره)غریموظف(
سید نورالدین شهنازی زاده          شرکت سرمایه گذاری تأمنی اجتماعی                  عضو هیأت مدیره )غریموظف(
سید عبدالحمید ثمره هاشمی           شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری                  عضو هیأت مدیره )غریموظف(

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی خارک)سهامی عام( در تاریخ 
با جناب ناصرخان  آن  این مجمع که ریاست  1392/03/13 تشکیل شد. در 
مالکی بوده و با دو ناظری جنابان خالق و افتخاری و با منشی گری جناب 
نیازی برگزار گردید مجمع نشینان در پایان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات 
فراوان و تالشی خستگی ناپذیری که مهندس محسن شاهین مدیریت عامل 
فرهیخته و وارسته شرکت و تیم مدیریتی همراه وی در طی سال مورد گزارش 

متقبل شده اند به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود.
تصویب  مورد  شرکت   1391/12/30 به  منتهی  مالی  سال  مالی  صورت های 
قرار گرفت. سود نقدی هر سهم سال مالی 1391 به مبلغ 7/500 ریال تصویب 
گردید. پاداش هیأت مدیره مبلغ 4/500 میلیون ریال بصورت ناخالص تصویب 
و  قانونی  بازرس  عنوان  به  همکاران«  و  »دش  حسابرس  مؤسسه  گردید. 
حسابرس شرکت و مؤسسه حسابرسی »رایمند و همکاران« به عنوان بازرس 

علی البدل برای سال مالی 1392 انتخاب گردیدند.
روزنامه های  عنوان  به  اقتصاد«  »دنیای  و  »اطالعات«  روزنامه های 
انتخاب   1392 مالی  سال  در  شرکت  آگهی های  درج  جهت  کثیراالنتشار 

گردیدند.
حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره ماهیانه مبلغ 7/000/000 ریال تعیین 

گردید.

موضوع شرکت
طبق ماده 2 اساسنامه شرکت به شرح زیر می باشد:

احداث راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی 
انواع  و صدور  فروش  بازاریابی،  تولید،  منظور  به 
مختلف محصوالت پتروشیمی مانند گوگرد، بوتان، 
پروپان، پنتان و مواد نفتی سنگین تر، متانول و هر نوع 
مواد حلقوی نفتی یا خطی یا هر نوع ماده شیمیایی 
مشابه، بهره برداری کارخانه )تولیدات گوگرد، پروپان، 
بوتان، پنتان( با ظرفیت اسمی 430 هزار تن از ابتدای 
آبان سال 1348 آغاز گردید. عملیات اجرایی طرح 
شرکت  توسط   1373 سال  از  خارک  اول  متانول 
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به عنوان مجری 
طرح آغاز و در تاریخ 1378/12/15 با ظرفیت اسمی 
660 هزار تن محصول در سال در دو شیفت کاری به 

بهره برداری رسیده است.

مدت شرکت 
از تاریخ تصویب اساسنامه به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت  و  ایرانی است  تابعیت شرکت 
تهران است.

سرمایه:
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 900میلیون ریال 
اسمی  ارزش  به  سهم،  900هزار  تعداد  )شامل  بود 
هر سهم 1000 ریال( بوده که طی چند مرحله به مبلغ 
1/000 میلیارد ریال )شامل تعداد 1/000/000/000 سهم  به 
ارزش اسمی هر سهم 1/000 ریال ( در پایان سال مالی 

منتهی به 30 اسفند 1390 می باشد.

خسرو  
امریحسینی
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پر به مجمع ساالنه آمد با دست  مهندس محمود نوریان 

        اعضاء هیأت مدیره                                             نماینده                                                        سمت
محمد رضا خورسندی                          شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید)سهامی عام(              رییس هیأت مدیره

نایب رییس و عضو هیأت مدیره هوشنگ عمرانی                                 شرکت سرمایه گذاری استان گلستان )سهام عدالت( 
سید کامل تقوی نژاد                             شرکت لیزینگ امید)سهامی خاص(                  عضو هیأت مدیره
محمد مسعود سمیعی نژاد                     شرکت فوالد مبارکه )سهامی عام(                    عضوهیأت مدیره

محمود نوریان                                شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات )سهامی عام(        عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

صدیقه
سرخوش لر

پیام هیأت مدیره
مورد  سال های  در  مربوط  صنعت  تحوالت  و  وضعیت  بر  مرور کلی 

گزارش 
سنگ آهن یکی از فراوان ترین عناصر فلزی موجود در زمین است که طبق 

بررسی های به عمل آمده حدود 5 درصد از پوسته زمین را شامل می گردد.
بزرگترین معادن سنگ آهن جهان، در کشورهای برزیل، استرالیا، چین و 
هندوستان قرار دارد. ذخایر موجود حدود 800 میلیارد تن و ذخایر قطعی 
حدود 350 میلیارد تن برآورد  که تاکنون حدود 60 میلیارد تن آن مصرف و 
پیش بینی می شود که حداقل تا یکصد سال آینده جهان با کمبود سنگ آهن 
مواجه نگردد. این عنصر، به عنوان ماده اولیه اصلی تولید فوالد بیشترین سهم 
هزینه را در قیمت تمام شده فوالد دارد. طبق آمارهایی که کسب گردیده در 
کشور چین حدود 39 درصد، کشورهای اروپایی 31 درصد و در ایران )شرکت 
فوالد مبارکه( 25 درصد قیمت تمام شده تولید فوالد را، هزینه تأمین سنگ 

آهن تشکیل می دهد.
به همین دلیل یکی از مزیت های مهم اقتصادی برای مجتمع های فوالد سازی 
کشور، استفاده از سنگ آهن داخلی می باشد زیرا نقش عمده ای در کاهش 

قیمت تمام شده و هم چنین صرفه جویی ارزی در تولید فوالد را دارد.
با توجه به حجم زیاد مصرف سنگ آهن، عدم اتکاء به واردات این ماده 
اولیه معدنی، همواره کشور را از بروز بحران های جهانی در عرضه و تقاضا، 
نوسانات قیمت ها، مشکالت حمل و نقل دریایی، توقف فروش آن توسط 

کشورهای صادرکننده و در نهایت حربه تحریم، مصون نگه می دارد.
کشور جمهوری اسالمی ایران با دارا بودن ذخایر عظیم سنگ آهن که براساس 
مطالعات و بررسی های انجام شده، ذخایر زمین شناسی آن بالغ بر 4/4 میلیارد 
تن و ذخایر قطعی آن حدود 2/5 میلیارد تن برآورد  شده است. یکی از مناطق 
بالقوه ایجاد و توسعه صنایع فوالد بوده و طی سالهای اخیر، برنامه های عمده 

و اساسی برای افزایش تولید سنگ آهن و فوالد محقق شده است.
تولید سنگ آهن در ایران از مقدار یک میلیون تن در سال 1358 به 32/68 
میلیون تن در سال 1391 افزایش یافته است و حدود 66 درصد این افزایش 

مربوط به کنسانتره سنگ آهن می باشد.
با اجرای طرح های جدید افزایش تولید فوالد در کشور و حصول به ظرفیت 

34 میلیون تن فوالد در پایان برنامه پنجم، جهت تأمین سنگ آهن مصرفی، 
الزم است طرح های جدید توسعه و افزایش ظرفیت معادن اجراء تا تولید 
سنگ آهن به مقدار 57 میلیون تن مطابق پیش بینی های قانون برنامه پنجم 
افزایش یابد. این افزایش شامل 84 درصد کنسانتره آهن و مابقی بصورت 

سنگ آهن دانه بندی شده می باشد.
در سال 1391 شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو در تداوم برنامه های توسعه 
و افزایش تولید خود، موفق گردید 10/39 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن تولید 

نماید.
تولید مذکور 22/2 درصد فراتر از ظرفیت اسمی پنج خط تولید کنسانتره بوده 
است. با اتمام عملیات اجرائی و نصب ماشین آالت تجهیزات خط پنجم 
کارخانه فرآوری، طرح مزبور در خرداد ماه سال 1391 راه اندازی آزمایشی و 
از ابتدای مهر ماه شروع به تولید تجاری نمود عملکرد تولید 1/4 میلیون تن 
کنسانتره در 9 ماهه پایان سال 1391 در خط مذکور حدود 85درصد باالتر از 

ظرفیت اسمی آن بوده است.

جایگاه شرکت در صنعت فوالد:
تولید و مصرف سنگ آهن می بایست بر اساس نوع فرآیند تولید فوالد انجام 
گیرد. صنایع فوالد به روش احیاء مستقیم )Direct reduction( نیاز به 
کنسانتره سنگ آهن نرمه با عیار آهن بیش از 67 درصد برای تولید گندله 
)Pellet( دارند. در ادامه فرایند تولید، گندم در کوره احیاء مستقیم، تبدیل به 

آهن اسفنجی شود.
در صنایع فوالد به روش کوره بلند )Blust furnace( سنگ آهن دانه بندی 
شده به صورت درشت دانه )Lump ore( و ریز دانه )Fine Ore( پس از 

تبدیل به آگلومره یا گندله مصرف می گردد. 
در این فرآیند سنگ آهن های با عیار حداقل 61 درصد قابل مصرف می باشد.

در شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو هدف اصلی تولید  کنسانتره سنگ آهن 
با مشخصات فوق بوده و در حال حاضر بزرگترین و تنها تولید کننده کنسانره 

نرمه در کشور می باشد.
این شرکت طرح  تولیدی،  افزوده کنسانتره  ارزش  از مزیت  جهت استفاده 
احداث کارخانه گندله سازی اردکان را از سال 1383 اجراء و در سال 1387 

به بهره برداری تجاری رسانده است. 

تقسیم سود 1870 ریالی برای هر سهم چادر ملو
آنچه ما می داریم از کف با کفایت مدیریت است و آنچه را هم که نمی داریم می بایست یک  دید مدیریت به آن 
داشته باشیم. نمونه بارز آن در واپس گیری آذربایجان از فرقه دمکرات و دادن چند والیت در عهدنامه ترکمن 

چای است  در هر دو مدیریت به کار رفته اما آن کجا و این کجا.
این مثال از آن رو آوردم که روز پیش براساس وظیفه خبری به مجمع ساالنه شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو در 
تاالر تالش باشگاه فرهنگی وزارت کار و امور اجتماعی رفته و آنچه دیدم حاصل کار یک مهندس معدنی با کوله 
باری از تجربه بود که بخود بالیدم. مهندس محمود نوریان این دانش آموخته دانشگاه در رشته معدن در جای خود 
نشسته و هرچه از وجودش برکات آورده از علم و تجربه خود اوست. بیاییم علم و تجربه مهندس محمود نوریان 
را آئینه پیش روی خود قرار دهیم و برای کسب موفقیت ها کار را بدست کاردان سپریم. وقتی از صنعت کانی 
صحبت می شود اگر از عظمت و اعتبار چادر ملو نگوئی نشان از آن می دارد که با صنعت کانی غریب هستی. 
این اعتبار و این نشان بر ملتی که حق طلب است و اشاعه دهنده فرهنگ اسالمی ارزانی گشته است و بیاید 
بیاموزیم برای در این مکان بودن دو خصیصه می باید داشت تدبیر و تدبر و یک حرمت کاری که خود اعتبار معنا 
است یعنی حرمت قلم که حق تعالی به آن قسم یاد می کند وانشاءالله این جمله پیامی باشد به اهلش که همواره 
آن باشند که می بایست بود. مجمع ساالنه شرکت چادر ملو در حضور 97 درصد سهامدار و با ریاست مهندس 
علی اکبری و دو ناظری جنابان بهزادی پور و آزادی با دبیری آقای سید محمود سیدی برگزار شده و در پایان پس 
از تصویب صورت های مالی و تقدیر و تشکر از زحمات فراوانی که تیم مدیریتی شرکت و در رأس آن مدیرعامل 

دانشمند شرکت در طی سال مورد گزارش متقبل گردیده اند با تقسیم سود 1870 ریالی به کار خود پایان داد.
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پیام هیأت مدیره
مرور وضعیت و جایگاه شرکت در صنعت

در سال مورد گزارش شاخه های اصلی فعالیت 
شرکت شامل عملیات حمل و نقل دریایی کاال، 
حمل و نقل دریایی مسافر و خدمات نمایندگی 
کشتیرانی، عملیات سالویچ و راهبری و تعمیر و 
نگهداری شناورها و خدمات دهی به سکوای 
دریایی  مناقصات  در  بوده است. شرکت  نفتی 
حضور فعالی داشته و درد و مناقصه با موضوع 
راهبری و نگهداری 6 فروند شناور جستجو و 
نجات وهمچنین شناور سازی یک فروند مغروقه 
استان  دریانوردی  و  بنادر  اداره کل  به  مربوط 
راستای  در  شرکت  است.  شده  برنده  هرمزگان 
قرارداد منعقده با شرکت نفت فالت قاره ایران 
با خریداری یک فروند یدک کش آتشخوار از 
آن شرکت  شهریور ماه سال 1391 تحت اجاره 
جهت خدمات دهی به شناورها و سکوهای نفتی 

قرار داده است.

استراتژی شرکت
ورود و حضور مؤثر در خدمات دریایی مربوط به 

صنایع و شرکت های نفتی
بنادر داخلی و  بین  فیدر  ایجاد خط کشتیرانی 

خارجی در خلیج فارس و دریای عمان

و  سالویج  عملیاتی  واحد  و گسترش  تکمیل 
سرمایه گذاری نرم افزاری و سخت افزاری در آن 
به منظور دستیابی به عنوان پیمانکار مطرح در 

سطح کشور و منطقه خاور میانه
ارایه  جهت  دریایی  ناوگان  و گسترش  تقویت 

خدمات دریایی
و  تخلیه  و  بندری  خدمات  در  و حضور  ورود 

بارگیری کاال در ترمینال های بندری
برنامه ها و چشم اندازها

ارتقاء سطح علمی و معیشتی  کارکنان در ستاد نواحی
خرید و به کارگیری شناورهای عملیاتی جهت 

توسعه حوزه خدمات دریایی
به  بازده کم  با  دارایی های  و  تجهیزات  تبدیل 

دارایی های مولد و سودآور
ارتقاء شرکت در بورس اوراق بهادار از بازار پایه 

به فرابورس به بازار اول
افزایش سرمایه به منظور تأمین مالی سرمایه گذاری ها

خرید ساختمان جهت دفتر مرکزی شرکت
ریسک های عمده شرکت

خرید  جهت  مالی  منابع  موقع  به  تأمین  عدم 
تجهیزات و شناورهای دریایی

عدم ثبات نرخ ارز و سیاست های مالی و پولی کشور
افزایش هزینه ها ناشی از اجرای مرحله دوم طرح 

هدفمندسازی یارانه ها
اثرات سیاسی و اقتصادی تحریم ها و نتایج آن بر 

فعالیت های دریایی در آبهای خلیج فارس

تاریخچه فعالیت شرکت
شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر 
در تاریخ 79/9/20 با سرمایه 845 میلیون ریال 
منقسم به 84500 سهم ده هزار ریالی به صورت 
شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 
171133 در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت 
فوق العاده  عمومی  مجمع  طی  است.  رسیده 
مورخه 85/2/30 نوع شرکت از سهامی خاص به 
سهامی عام تبدیل شده و ارز سهام به 1000 ریال 
کاهش یافته است. نام شرکت با شماره 10967 
تاریخ 90/10/6 در فهرست شرکت های ثبت  در 
شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار درج و نماد 
حبندر برای شرکت تغیین شده است. اساسنامه 
جدید مشتمل بر 56 ماده و 11 تبصره تصویب 
و جایگزین اساسنامه قبلی شده است. در حال 
واحدهای  جزء  بندر  دریا  خط  شرکت  حاضر 
تجاری فرعی شرکت تایواتر خاورمیانه )سهامی 
عام( بوده و مرکز اصلی شرکت در خیابان فتحی 

شقاقی پالک 13 طبقه دوم واقع است.

افراشته بودن پرچم خط دریا بندر افتخار تایدواتر است

 اعضاء هیأت مدیره                     سمت

محمد کاشانی                         رییس هیأت مدیره
سید محمد قافله باشی              نایب رییس هیأت مدیره

رضا حیدری                           عضو هیأت مدیره
محمدحسنی آژنگ                   عضو هیأت دیره

حسنی صاحبی                         عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

تمام تجربه اجرایی تایدواتر در عرصه حمل و نقل دریایی
از روزی که خشایار شاه شالق به دریا کوفت تا دریا آرام گیرد و نیروی 
یک میلیونی پارس به یونان رفته و پیروزی آن را به تاریخ سپارد تا حضور 
در مجمع شرکت خدمات دریایی و کشتی رانی خط دریا بندر 25 قرن 
می گذرد و تفاوت از زمین تا آسمان. با این باور که اسب قلم که بتازد 
زمان را در پس و پیش خود متوقف خواهد کرد خود را به میدان حضور 
بزرگان صنعت حمل و نقل دریایی کشور می روم در حضور اساتید و 
بزرگوارانی چون مهندس کاشانی، قافله باشی، صاحبی، عالی مقدم و... 
این اندیشه که ما را با دریاچه و چه بوده و چه گذشته و اکنون در این 
اقیانوس های متصل به جهان چه نقشی می داریم باید پله پله رفت تا 

مالقات.
آهسته به کنار مهندس حسین صاحبی جوانی از تبار قبیله می تواندها رفته 
و می پرسم نقش شرکت او در این مهم چیست و می گوید: بمان بعد 
بخوان اگر بخوبی یافتی نقل رسانه کن تا قوت گیرد. دست پرتالش یک 
مجموعه که دل، جان بر آن بسته و از موج نهراسیده و دل به دریا زده 

تا سود به سهام دار آورد و توان دانش فنی را به رخ دریادالن بکشد و 
من بدان امر گوش نهاده و اولین نکات دریافتم چون رشد فروش صنعت 

مذکور در سال جاری بیش از 200 درصد بوده است.
مهمترین اهداف شرکت برای سال جاری آتی چنین می باشد  ایجاد 
خط منظم کاتیزی بین ایران عمان با توجه به اعمال تحریم ها و مدیریت 
کردن محموله های نقل انتقال در خطوط دریایی حل مشکل ارزی و...

می باشد مجمع در حضور 73 درصد سهام دار در تاریخ 92/3/18 در 
محل شرکت تاید واتر به ریاست جناب مهندس قافله باشی و با ناظری 
جنابان بهرامیان و جوادی و دبیری جناب مهندس عالی مقدم برگزار شد. 
مجمع با تصویب صورت های مالی و تقدیر و تشکر از تالش مدیرعامل 
فرهیخته و مدیریت مالی پر تالش شرکت جناب شیرازی که توانسته 
حساب های شفاف به مجمع آورد و تقدیر از سایر کارکنان پر تالش تیم 
مدیریتی شرکت و تقسیم سود 108 ریالی به کار خود پایان داد. از زحماتی 
که آقایان طاهری و بلوکی و همکاران عزیزمان در روابط عمومی در تهیه 
این گزارش ما را یاری رساندند کمال قدردانی و تشکر را دارا می باشیم.

مهدی 
خلج






