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سخن سردبیر

 خسرو
 امریحسینی

صديقه سرخوشلر اكنون به سن 60 سالگي رسيده و عمري 
زير  جرايد  در  او  نام  درج  شهادت  به  مطبوعات  در كار 
آينده  نه  دارد  بيمه  نه  اكنون  ودرج خربي  حوزه كاريش 
كه بقول برو بچ حقوق بازنشستگي اين نمونه بدان آوردم 
نگذاريد يك  و وكيل  وزير  به جنابان  ما  كه ضمن سالم 
فرد فرهنگي و هرني در غربت نداشنت حتي يك دفرتچه 
بيمه خدمات درماني چون استاد علي قلي پينه دوز كفنش 
گوني كوروش در تپه جيرين باشد. بگذاريد اين مقال را 
با سخنان دوست مهربان و عزيزم جناب شهرام گيل آبادي 

پي بگيريم كه جانا سخن از زبان ما مي گوئي 
»باید برای مردم خانه ساخت اما نه وقتی که در خانه را 

باز کردی تا ته اتاق خواب آن معلوم باشد«.
»باید برای مردم سینما ساخت اما نه سینمایی شیشه ای که 

خشونت را به عابران خیابان القا کند«.
برنامه ریزی کرد که  برای مردم همه چیز ساخت و  »باید 
مردم همه چیز داشته باشند، اما نباید پل، اتوبان و پیاده رو 
از مردم مهمرت باشد. خدا انسان را آفرید و زمنی و آسمان 

و همه چیز را برای استفاده انسان آفرید«.
پس این انسان، انسان خداست؛ دست ساخته های انسان، 
از همنی خدا، فرسنگ ها دور کرده  را  او  تاریخ  بارها در 
است. باید امروز با روشن بینی فرهنگی بدانیم جامعه را 
به  یا  آرامش؟  به سمت  به کدام سمت حرکت می دهیم. 

سمت...؟
تاثير  انسان ساخته محیط است که تحت  فرهنگ بخش 
اندیشه ها و باورها به صورت اکتسابی هر روزه  در زندگی 
چون  می شود.  ساخته  پویا  به گونه ای  و  خلق  اجتماعی 
سبک های  و  نگاه  نوع  و  متفاوت  می  اندیشند  انسان ها 
در جوامع  فرهنگ  تمایز  و  تنوع  دارند،  متفاوت  زندگی 
عناصر  قبیله ای،  و  قومی  تکثرهای  اقلیم،  می آید،  پدید 
مشرتک  سابقه  تمدن،  و  زبان  دین،  مانند:  هویت سازی 
بسیار  مولفه های  از  نمادین  نظام  و  ارزش ها  جغرافیا،  و 

تأثریگذار در شکل گریی یک فرهنگ هستند.

این مؤلفه ها مشخصه هایی را برای انتقال نیاز دارند:

در  پذیر  تطبیق  و  سازش پذیر  تعامل های  در  فرهنگ  ـ   1
جامعه پدیدار می شود.

2 ـ فرهنگ دارای اجزای مشرتک است.
3 ـ فرهنگ در طول دوره های زمانی به نسل های مختلف 
از طریق برخی عناصر مانند زبان و آموزش منتقل می شوند.
فرهنگ های  خرده  و  اقوام  ایران که  مانند  در کشوری 
بسیاری در یک پیوند ماهوی مقوم فرهنگ ایرانی هستند، 
باید رویکرد مبنایی نسبت به رابطه فرهنگ و تحوالت، 
باشد. پس  داشته  اجتماعی وجود  نهادهای  و  ساختارها 
اولنی نیاز فرهنگی جامعه ما روشن شدن پیش رفتارهای 
فکری فرهنگی سپس طراحی سیستم جامع نظام فرهنگی 
برای  پیوسته  به هم  به گونه ای  کشور است؛ سیستمی که 
و  راهربد  چشم انداز،  برونداد  هدف  یک  به  رسیدن 
تعامالت فرهنگی و ساختار مدیریتی کشور را تحت تأثری 

قرار می دهد.

در  بشر  دستاوردهای  همه  شامل  فرهنگ  امروزه 
زندگی اجتماعی است که با دو هدف:

جاده،  شهر،  ساختمان،  )تکنولوژی،  مادی  فرهنگ  فلا( 
ماشنی و... (

ب( فرهنگ معنوی )رفتار، مناسک، دانش، تجربه اعم از: 
دین، ارزش ها، باورها، هنجارها، قواننی و مقررات، آداب 
و رسوم، آینی ها...( که از طریق برنامه ریزی فرهنگی برای 
رسیدن به جریان فرهنگی و عموما از طریق زبان و آموزش 
به نسل های دیگر انتقال می یابند. همواره در کشور ما چون 
آشکار  امان  فرهنگی  انداز  در چشم  ما  فرهنگی  زوایای 
هم گرفتار  جاهایی  در  تفریط  یا  و  افراط  دچار  یا  نشده 
التقاط شده ایم. این نوع نگاه در آثار به شکل سلیقه خود 
چند  اجرایی، گاهی حتی  در سطوح  و  داده اند  نشان  را 
دستگاه فرهنگی برای یک هدف هم حاضر نشده اند کنار 
یکدیگر کار کنند. با این نوع نگاه ها، اختالفات فرهنگی، 
اغتشاشات گفتمانی،  نهایت،  در  و  سیستمی  اختالالت 

سردرگمی فرهنگی عاید جامعه می شود.
گفتمان فرهنگی که برآمده از دین مبنی اسالم و انقالب 

سالم ما به 
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شکوهمند اسالمی است، شاهد مبناهایی است که برآمده 
از »کلمه اللهی« ماست، قرآن  کریم می فرماید »کلمه الله 
هی علیاء« یعنی یک نگاه کامل توحیدی. به همنی دلیل 
انقالب ایران هم یک انقالب توحیدی ـ فرهنگی است، 
می نشیند.  دل ها  بر  و  مرزها گذشته  از  آن  واسطه  به  که 
نکته ای که گاه در آثار فرهنگی غفلت از این مفاهیم را 

 می توان به عینه دید.
است؛  آن  فرهنگی  فرهنگ، گفتمان  یک  تمایز  اساس 
اندیشه و نگاه  به  تبدیل  ـ معرفتی که  یعنی نظام فکری 
از نظر اندیشمندان گفتمان فرهنگی،  غالب شده است. 
پدیده ای  بلکه  شود  جاری  زبان  در  نیست که  گفتمانی 
امور  از  بسیاری  دلیل  همنی  به  آید.  درک  به  است که 
فرهنگی یا تبلور فرهنگ در اموری مانند: هرن هستند یا 

بیشرت شبیه به شعار فرهنگی یا  مانند پرسش های در پی:
1 ـ خاستگاه فرهنگی ما کجاست؟

2 ـ پیش رفتارهای فکری ـ فرهنگی ما چه هستند؟
3 ـ گفتمان غالب فرهنگی جامعه ایرانی چه باید باشد؟

4 ـ با نگاه به جامعه برآیند عملکرد فرهنگی حاضر ما را 
به چه دریافتی می رساند؟

5 ـ نظام و ساختار فرهنگی ما چقدر به یک فرایند به 
هم پیوسته برای رسیدن به یک هدف تبدیل شده است؟

متوجه  می رسیم که  پرسش هایی  به  پاینی تر   سطوح  در 
می شویم، فرهنگ نه تنها بر ثقل خود حرکت نکرده بلکه 
با شایبه های بسیاری از سوی اهل فرهنگ و هرن به آن 

نگریسته می شود مانند:
1 ـ سیاست و امنیت در فرهنگ و هرن ما را به کدام مسری 

برده است؟
محیط  دادن  جهت  در  هرن  و  فرهنگ  اهل  چقدر  ـ   2

فرهنگی کشور دخیل بوده اند؟
اهل  به  نسبت  فرهنگی کشور  دید کارگزاران  زاویه  ـ   3

فرهنگ و هرن چگونه بوده است؟
نیازمند  اسالمی  جامعه  هرنی  فرهنگی  مبانی  تعینی 
روشن بینی برای عبور از التقاط هاست. اگر روزی بودجه 
در اختیار کمیسوین فرهنگی دولت صرف امور سخیفی 
حیثیت  اگر  می شود،  دون مایگان  برخی  به  مانند کمک 
مدال درجه یک فرهنگی کشور زیر سؤال می رود، اگر بی 
محلی به مریاث فرهنگی و دینی ما باعث تخریب بسیاری 
داشته ها می شود، اگر رفتارهای زشت و زننده در مقابل 
انظار عمومی جایگزین عدالت می شود، نشانگر نداشنت 

چشم انداز روشن فرهنگی است.
اگر سازمان ها با بودجه های مختلف برای رسیدن به یک 

و  فرهنگ  اریکه  اگر  هم کار کنند،  با  نمی توانند  هدف 
با نگاه مهندسی  هرن را غری فرهنگیان تسخری کرده اند و 
این  اگر...  می روند،  پیش  آن  دادن  شکل  سمت  به 
مجموعه ها در حال شکل دادن تفکری پرقدرت به جای 
گفتمان فرهنگی برآمده از معرفت و اندیشه دینی مورد 
اعتقاد جامعه کنونی ماست. امروزه که دولتی برآمده از 
خواست مردم، خود را آماده خدمت می کند، باید بداند 
از  بسیاری  از  فراتر  مظلومیتی  این کشور  هرن  و  فرهنگ 

اولویت های حال حاضر کشور را با خود دارد.
دولت آینده باید با چشم اندازی روشن به سمت فرهنگ 
و هرن حرکت کند و با ایجاد هماهنگی بنی اهل فرهنگ 
نگاه دون نسبت به فرهنگ و هرن کشور را بزداید. لزوم 
این حرکت داشنت چشم انداز، مشخص کردن اولویت ها، 
تشکیل  هرنی کشور،  ـ  فرهنگی  جامع  چرخه  طراحی 
با  می تواند  است که  هرن  و  فرهنگ  راهربدی  شورای 

اهداف زیر راه اندازی شود:
فلا( هدفگذاری برای رسیدن به راهربدهایی که از سوی 

شورای عایل انقالب فرهنگی مشخص می شوند.
ب( طراحی سیاست ها برای سطح مدیریت عملیاتی.

مدیریت  امور  در  متناسب  حرکت  در  هماهنگی  پ( 
اجرایی کشور در کنار طراحی و اجرایی کردن این شورا به 

یقنی دولت آینده باید:
1 ـ کاهش تصدی گری دولت

2 ـ پاسداشت و ارجمندی اهل فرهنگ و هرن
3 ـ اقتصاد فرهنگ و هرن

4 ـ خصوصی سازی در عنی حمایت
5 ـ دیپلماسی فرهنگ و هرن

برای  هرن  و  فرهنگ  اهل  با  سازنده  و  موثر  تعامل  ـ   6
آفرینش آثار

7 ـ حمایت از آزاداندیشی و پشتیبانی مادی و معنوی
8 ـ گسرتش صنوف و تشکل های فرهنگی و هرنی

9 ـ تغیری اساسی در نحوه نظارت و ارزیابی آثار فرهنگی 
و هرنی

)بیمه،  هرن  و  فرهنگ  اهل  اولیه  حقوق  به  توجه  ـ   10
معیشت، اشتغال، تامنی و تکریم اجتماعی(

و...
در این صورت شاید روزی به آنجا برسیم که سهم زیر 4 
درصد از بودجه فرهنگی ـ هرنی کشور، ارزش فرهنگ 
را مشخص نکند و فرهنگ به عنوان یک رکن اندیشگی 
و  رفتارها  تا  اجتماعی  از نظم  ما  راهربدی در جامعه  و 

معماری را به سمت باورهای ما حرکت دهد.

3
   تیـر       1392

اقتــصـاد و بیمه



بانک سینا در صف برترین ها
دکرت عبدالناصر همتی ثابت کرد که می تواند.این دانش آموخته از بهرتین دانشگاه جهان در 

باالترین درجه تحصیلی »دکرتایی« که گرفته که خود نشان می دهد از مدبرترین مدیرهاست.
در حوزه صدا و سیما پوشش خربی را در ردیف باالترینهای جهان رساند و در بیمه مرکزی 
کاری کرد کارستان و امروز در بانک سینا در زمانه ای که زمنی و زمان با تحریم بانک های ما 
دست ظالمانه خود را به هم فشرده اند او توانسته در صف برترین ها قرار گرید. در روز مجمع 
خربی که چندی پیش در حوزه کاری از مقامات شنیده بودم به سمع و نظر رساندم و او گفت : 
اگر تکلیف شود در هر سنگری پاسداری خواهیم کرد. مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان 
سهام بانک سینا با حضور بیش از 94 درصد از سهامداران و به ریاست آقای دکرت عبدالناصر 
همتی نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک سینا در روز شنبه مورخ 1392/4/8 در محل 
هتل پارسیان آزادی تهران برگزار شد. هیأت رئیسه مجمع مرکب از آقایان دکرت عبدالناصر همتی، 
سیدمرتضی ساداتیان، بهزاد گل کار، حسنی فرزان اصلو نمایندگان سازمان بورس اوراق بهادار 
و سازمان حسابرسی بود. در این جلسه دکرت عبدالناصر همتی با اشاره به اهم اقدامات انجام 
شده و برنامه های در دست اجرای بانک سال 91 را سال حضور فعال بانک سینا در عرصه 
بانکداری دانست و اهم اقدامات انجام شده بانک سینا را در چهارمنی سال فعالیت بانکی 

تشریح نمود.

پیام مدیرعامل
خداوند متعال را سپاسگزاریم که توفیق خدمت به 
مردم شریف کشور عزیزمان را به ما عنایت فرمود تا 
در چهارمنی سال فعالیت بانک سینا، با استفاده از 
اصلی ترین سرمایه این بانک، یعنی اعتماد مردم، 
با ارایه خدمات مایل و بانکی متنوع، متناسب با 
نیاز روز و در شان مشرتیان در مسری خدکتگزاری 
از  مفتخریم که خالصه ای  اینک  برداریم.  گام 
عملکرد بانک سینا در سال 1391 را تقدیم نمائیم.

سال 1391، سال پرتالطمی در عرصه اقتصاد کشور 
ویژه  به  اقتصادی  بنگاه های  از  بسیاری  و  بود؛ 
بانک ها زیر شدیدترین فشارهای داخلی و بنی 
المللی قرار داشتند. لیکن بانک سینا به مدد 27 
سال تجربه و دانش در عرصه نظام پویل و اعتباری 
کشور، با ایجاد زیرساخت های مناسب و کیفیت 
باالی خدمات، نه تنها در روند رو به رشد خود 
کندی نیافت، که طرح های توسعه ای و ایجادی 

بانک را هم با جدیت بیشرت پیگریی کرد.
تحوالت شتابان اقتصادی، افزایش رقابت در نظام 
بانکی کشور و لزوم حفظ و افزایش سهم بازاری، 
مدیریت بانک را بر آن داشت تا خط مشی جدید 
را ترسیم  بانک  آینده  از فعالیت های  و مدونی 
نماید که این امر در قالب برنامه توسعه 3 ساله سوم 
)1388 – 1391( تدوین شد و خوشبختانه در سال 
چهارم اجرای برنامه در سال 1391، عمده اهداف 
کلی بانک در سودآوری، افزایش سهم بازاری، 
ارتقاء توان رقابتی در ارایه خدمات ومحصوالت 
بانکی، بهبود بهره وری نریوی انسانی از پیشرفت 
صورت  تحوالت  بود که  برخوردار  قبویل  قابل 
گرفته به سرعت نظر مثبت مشرتیان، سهامداران، 
مقامات نظارتی و سایر صاحبنظران عرصه اقتصاد 

کشور را به سوی بانک سینا جلب کرد.
اقدام  ویژه ضمن  تدابریی  اتخاذ  با  سینا  بانک 
لغو  برای  قضائی  درخواست  جهت  در  مؤثر 
تحریم های اتحادیه اروپا علیه این بانک، از طریق 
اخذ حکم ابطال تصمیم اتحادیه اروپا از دادگاه 
عایل این اتحادیه در لوگزامبورگ، با روش های 
خارجی  بانک های  با  را  خود  ارتباط  خالقانه 

حفظ و راه های جدیدی را جهت حفظ جریان 
تجارت خارجی کشور تجربه نمود.از دیگر سرمایه 
بهداشت  رعات  و  توجه  مناسب،  گذاری های 
اعتباری در اعطای تسهیالت و تالش در جهت 
قدرت  بر حفظ  معوق، عالوه  مطالبات  وصول 
سودآوری بانک و پوشش پیش بینی های اعالمی 
به سازمان بورس و عمل به تعهدات، باعث کنرتل 
مناسب مطالبات معوق گردید. در این میان حجم 
بانک، 44 درصد رشد  سرپده های مشرتیان در 
داشته که به موجب آن سهم بازاری بانک سینا در 

بازار پول به 1/9 درصد افزایش یافت.
ارتقای سرعت، کیفیت و دقت خدمات بانکی 
در کنار محصوالت حدید از قبیل همبانک سینا، 
طرح  عیدانه،  سرپده  طرح  بهارانه،  سرپده  طرح 
تمجید و بسیاری دیگر موجب تقویت اعتماد و 
تمایل بیشرت مشرتیان گردید. کسب رتبه برتر در 
بهره وری فروش سرانه و حاشیه  ملی  جشنواره 
بنی 100  در  بانک  ارتقای جایگاه  سود خالص، 
بانک  از  تقدیر  لوح  برتر کشور، دریافت  شرکت 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در دومنی همایش 
نظام های  و  الکرتونیک  ساالنه»بانکداری 
پرداخت« به خاطر طرح های نوآورانه، قدردانی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تالش 
بانک سینا در انجام مسئولیت های خطری مرکز 
صرافی،  تأسیس  و  اندازی  راه  ارزی،  مبادالت 
و  بانکی  جانبه  سه  وجه  انتقال  امکان  ایجاد 
بسیاری دیگر از جمله موفقیت های بانک سینا 

در سال 1391 بود.
برنامه  سه  اجرای  در  سینا  بانک  موفقیت های 
میان مدت گذشته، موجب تدوین گزارش شناخت 
و برنامه میان مدت توسعه سه ساله چهارم بانک 
این  برای سال های 1392 ایل 1394 گردید. در 
برنامه ضمن تدوین چشم انداز بیانیه و مأموریت 
بانک، هفت هدف راهربدی تعریف و براساس 
آن هفت اسرتاتژی شامل ارایه سبد محصوالت 
بانکداری  فعالیت های  توسعه  متمایز،  رقابتی 
بنی المللی، توسعه سرمایه انسانی، تقویت سامانه 
اعتبار سنجی و نظارت بر وصول مطالبات، توسعه 
بانکداری الکرتونیک و تقویت امنیت آن، ارتقاء 

بنیه ارایه خدمات، توسعه بازار و بانکداری شرکتی 
و اختصاصی طراحی گردید.

امید است این اسرتاتژی ها و برنامه های مرتبط با 
آن که سند اصلی وفاق و هماهنگ کننده حرکت 
جمعی کلیه ارکان بانک به سمت چشم انداز سال 
1394 )سال هفتم فعالیت بانکی وسال سی ام 
و  همکاری  با  می باشد،  سینا(  بانک  تأسیس 
اعتماد شما مشرتیان، سهامداران و مردم عزیز به بار 
نشسته و روز به روز شاهد اعتالء بیشرت نام بانک 
سینا در صنعت بانکداری کشور و ایفای نقش 

پررنگ تری در عرصه اقتصاد کشورمان باشیم.

تاریخچه فعالیت بانک سینا
بانک سینا از شروع فعالیت خود با نام مؤسسه 
مایل و اعتباری بنیاد در سال 1364، با سرمایه 10 
میلیارد ریال تأسیس کردید و در جهت دستیابی به 
سطح استانداردهای مورد پذیرش از طرف بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای تبدیل شدن 
به بانک، سرمایه خود را به 2/000 میلیارد ریال، 
افزایش داد و در تاریخ 1386/6/14 مجوز ورود 
به بورس اوراق بهادار تهران را با نماد وسینا با کد 
بورسی شماره 65/19/05 اخذ نمود و در روزهای 
پایانی سال 1387، مجوز تبدیل به بانک سینا از 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اخذ گردید. 
همچننی با توجه به لزوم افزایش سرمایه جهت 
اصالح ساختار مایل )با توجه به گسرتش فعالیت 
ها(، بانک سینا با اخذ مجوز از بانک مرکزی 
ج.ا.ا و سازمان بورس اوراق بهادار و نیز مجمع 
عمومی صاحبان سهام، سرمایه بانک را طی چند 
مرحله ونهایتاً در تاریخ 1391/04/27 به مبلغ 6/000 
میلیارد ریال افزایش داد و در تاریخ 1391/07/26 

در اداره ثت شرکت ها به ثبت رساند.
بانک سینا هم اکنون به عنوان یکی از بانک های 
غریدولتی با دارا بودن 275 شعبه )تعداد 7 باجه به 
همراه مجموع شعب در فعالیت بودند( در سراسر 
کشور، مشغول ارایه کلیه خدمات وعملیات بانکی 
بانک  اصلی  مرکز  می باشد.  عزیز  هموطنان  به 
واقع در تهران، خیابان استاد مطهری پالک 187 

می باشد.
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سرمایه 
سرمایه بانک در بدوتاسیس مبلغ 10/000 میلیون 
 6/000/000 مبلغ  به  چندمرحله  طی  بوده که  ریال 
میلیون ریال )شامل تعداد 6/000/000/000 سهم، به 
ارزش اسمی هر سهم 1/000 ریال( تا پایان سال 

مایل منتهی به 1391/12/30 افزایش یافته است.
چشم انداز

نوآور، کارآمد،  پیشرفته،  بانکی  به  شدن  تبدیل 
مشرتی مدار و الهام بخش.

برخوردار از تکنولوژی پیشرفته، نریوی انسانی توانا 
و مبتکر طرح های نوین بانکی

بنی  در  بانکی  و  پویل  خدمات  ارایه  در  پیشتاز 
آفرینی  ارزش  ایجاد  با هدف  بانک های کشور 

بیشرت برای ذینفعان.
و  پویل  معترب  نهادهای  از  یکی  به  شدن  تبدیل 

بانکی منطقه )خاورمیانه و آسیای غربی(.
بیانیه مأموریت

- ارایه خدمات مایل و بانکی متنوع و با کیفیت 
و منطبق با استانداردهای جهانی )با بهره گریی از 
فناوری های نوین( به عموم جامعه به عنوان اولنی 
نهاد غریدولتی در عرصه فعالیت های مایل و پویل، 
کسب سود و ارزش آفرینی باالتر برای سهامداران 
خود نسبت به رقبای درون مرزی، اهمیت دادن به 
منابع نریوی انسانی و کارگروهی، کمک به رشد و 

شکوفایی اقتصاد کشور.
اهداف کلی بانک سینا

- افزایش سودآوری بانک.
- افزایش سهم بازاری بانک در بازار پول.

- توجه به نیاز و ارزش مورد انتظار مشرتیان و 
جلب رضایت آنها.

- افزایش بهره وری نریوی انسانی.
- ارتقاء جایگاه بانک در حوزه بانکداری بنی 

الملل.
- کسب رتبه برتر دربانکداری الکرتونیک.

- افزایش سرمایه بانک.
راهربدهای بانک سینا

ارائه سبد محصوالت رقابتی و متمایز.
توسعه فعالیتهای بانکداری بنی الملل.

توسعه سرمایه انسانی.
تقویت سیستم اعتبار سنجی و نظارت بر وصول 

مطالبات.
توسعه بانکداری الکرتونیک و تقویت امنیت آن.

توسعه بازار و بانکداری شرکتی و اختصاصی.
ارتقاء پتانسیل ارایه خدمات 

اهم برنامه ها و طرح های بانک سینا در 
سال 1392

 ،92 سال  در  بانک  برنامه های  ترین  اصلی  از 
مدت  میان  برنامه  سیاست های کالن  اجرای 
چهارم می باشد و برخی از طرح های عملیاتی 

بانک نیز به شرح ذیل می باشد:
با هدف  بانک،  اعتباری  فعالیت های  گسرتش 

افزایش درآمدهای غریمشاع.
تکمیل پروژه خوشه بندی مشرتیان بانک سینا

اجرای پروژه دوره ای سنجش قدرت درونی برند 
بانک

ارائه نسخه چهارم گزارش شناخت محصوالت و 
خدمات سیستم بانکی

اجرای فاز پیاده سازی پروژه انباره داده و سیستم 
هوش تجاری

راه اندازی نرم افزار باشگاه مشرتیان )بخش وب 
سایت(

راه اندازی نرم افزار سیستم امالک سرمایه گذاری
راه اندازی نرم افزار سیستم امالک تمکیکی

وصول  جامع  سیستم  پروژه   2 فاز  اندازی  راه 
مطالبات و حقوقی

راه اندازی سیستم جامع منابع انسانی
گسرتش و پیاده سازی کلر الکرتونیک در سطح 

کشور
پیاده سازی استانداردهای پیام های سامانه سپام 

ریایل
پیاده سازی سیستم ارزی

پیاده سازی نسخ جدید سامانه متمرکز بانکی نگنی
پیاده سازی نرم افزار مبارزه با پولشویی

پیاده سازی فرم های درخواستی در سامانه پورتال
راه اندازی فروش شارژ

راه اندازی وب سرویس پرداخت موبایل از طریق 
 USSD

فروش شارژ سیم کارت های اعتباری رایتل
و  فروشگاهی  پایانه های  تعداد  افزایش 

دستگاه های خودپرداز

پیاده سازی فرایندهای و تأمنی و استقرار مدیریت 
.) ITIL( خدمات فناوری اطالعات

تدوین طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات 
  )ICT Master Plan(

خط  بر  معامالت  خودکار  وجوه  تسویه  سامانه 
)online trading(

برنامه بانک برای سال مایل آتی
و  و کشور  جهان  اقتصادی  پرشتاب  تحوالت 
همچننی تحوالت جدید بازار پول و سیستم بانکی 
و تغیری در سالیق مشرتیان، مدیریت بانک سینا را 
بر آ» داشت تا خط مشی جدیدی را برای گسرتش 
فعالیت  حوزه  به  ورود  و  بانکی  فعالیت های 
جدیدی بانکی در بازار پول در قالب یک برنامه 
میان مدت اسرتاتژیک تبینی و تدوین نماید. در این 
راستا برنامه چهارم بانک تدوین ودر جهت تحقق 
اهداف در نظر گرفته شده و برای حفظ و ارتقاء 
سهم خود در بازار رقابتی سیستم بانکی کشور، 
7 اسرتاتژی تبینی شده است و در نظر است در 
طول سه سال برنامه که سال اول آن از سال 1392 
آغاز و در سال 1394 به پایان می رسد، تحوالت 
توسعه ای در بانک شکل گرید. 7 اسرتاتژی پیش 
برنده بانک در برنامه میان مدت چهارم شامل 
: ارایه سبد محصوالت رقابتی و متمایز، توسعه 
سرمایه  توسعه  الملل،  بنی  بانکداری  فعالیتهای 
انسانی، تقویت سیستم اعتبار سنجی و نظارت بر 
وصول مطالبات، توسعه بانکداری الکرتونیک و 
تقویت امنیت آن، ارتقاء پتانسیل ارایه خدمات، 
اختصاصی  و  شرکتی  بانکداری  و  بازار  توسعه 

می باشد.

قدردانی ها از بانک سینا
کسب رتبه اول جشنواره ملی بهره وری

ارتقای رتبه بانک سینا در بنی صد شرکت برتر 
ایران )کسب رتبه 66 از لحاظ شاخص فروش(

ساالنه  همایش  دومنی  در  تقدیر  لوح  دریافت 
بانکداری الکرتونیک و نظام های پرداخت

تقدیر بانک مرکزی از عملکرد بانک سینا در مرکز 
مبادالت ارزی

کسب رتبه بیستم در vzzzمیان شرکت های فعالرت 
بورس اوراق بهادار تهران در سال 91 توسط بانک 

سینا
قدردانی بانک مرکزی از بانک سینا به دلیل راه 

اعضاء هیأت مدیره                                            نماینده                                                                              سمت 
دکرت محمد مخرب                          نماینده بنیاد علوی                                                       رییس هیأت مدیره

دکرت عبدالناصر همتی                    نماینده بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی                                  نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل
دکرت ایرج پورحسنی اکربیه              نماینده شرکت گسرتش الکرتونیک سینا                       عضو هیأت مدیره
دکرت سید محمد بدر طالع               نماینده شرکت کارگزاری بورس بهگزین                      عضو هیأت مدیره

دکرت حمیدرضا فرتوک زاده            نماینده شرکت مادر تخصصی مایل و سرمایه گذاری سینا     عضو هیأت مدیره                                                                     

 خسرو
 امریحسینی
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پیام هیأت مدیره :
با استعانت از درگاه پروردگار متعال، هیأت مدیره شرکت مهندسی وصنعتی 
روان فن آور )سهامی عام ( گزارش سیزدهمنی سال فعالیت خودرا تقدیم 

صاحبان محرتم سهام ذینفع می نماید.

ارزشهای بنیادین شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور )منشور اخالقی 
: )

به عنوان عضوی از روان فن آور :
1. با تکیه به خداوند متعال و با استفاده از دانش و تخصص خود و تشریک 
آن با همکاران جایگاه رقابتی شرکت را در میان سایر رقبا بهبود و آن را ارتقا 

دهم.
2. عمل به قانون و اصول اخالقی را مد نظر قرار دهم.

3. تالش میکنم تا محیط کاری سالم و امن و پربار و به دور از تبعیض و 
رنجش بر اساس نژاد، رنگ، مذهب، جنسیت، ناتوانی، سن و ملیت ایجاد 

نمایم.
4. اعتالی شرکت را در همه حال مبنای رفتار و کردار خود قرار داده و 

یادگریی و به روز نگه داشنت دانش خود را همواره مد نظر قرار دهم.
5. با تکیه بر تالش و کوشش و خالقیت و نوآوری آینده رو به رشد شرکت 

را تضمنی نمایم.
6. رضایت و خشنودی مشرتی را رمز بقای شرکت دانسته و در جهت تحقق 

خواسته های او از هیچ کوششی دریغ ننمایم.
7. نسبت به شرکت خود وفادار باشم و احساس مسئولیت خود را در همه 

زمینه ها نشان دهم.
با همکاران مانند اعضای  از زندگی خود دانسته و  8. شرکت را بخشی 

خانواده روابط صمیمانه و  دوستانه داشته باشم.

چشم انداز شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور )رفا ( :
تبدیل شدن شرکت مهندسی روان فن اور به برترین قطعه ساز 

کشور و خاور میانه

ماموریت شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور )رفا ( :
تبدیل شدن شرکت مهندسی صنعتی روان فن آور به یک قطعه ساز 

برتر و سود ده و خوشنام از دید جامعه

اسرتاتژی های شرکت مهندسی روان فن اور از دو مورد اصلی تشکیل 
شده است :

1. نتایج
2. توانمندسازها

نتایج تحت عنوان سود )سودآوری باال، ویژگی در قیمت و دلخواه مشرتیان (
توانمندسازها تحت سه جنبه فوق نمودار می شود )تولید محصوالت متنوع 
با  اقتصادی  تولید  خودروسازان(،  برای کلیه  مختلف  محصوالت  )تولید 
قیمت رقابتی )استفاده از تکنیک های مهندسی ارزش و مدیریت هزینه ها(، 
نفوذ در بازارهایی که زمینه مساعدی برای افزایش نرخ رشد و سودآوری 
ایجاد می نماید)ورود به فعالیت ها و صنایع دارای مزیت غری خودرویی و 

اسرتاتژیک((

تاریخچه و فعالیت:
توضیحات مربوط به تاریخچه و فعالیت شرکت به شرح ذیل است :

شرکت مهندسی وصنعتی روان فن آور)سهامی خاص(در تاریخ 1377/12/26 
تحت شماره 419 دراداره ثبت اسناد وامالک گلپایگان به ثبت رسیده است.

برطبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1387/9/23 
تاریخ 1387/12/24  در  آن  ومراتب  تغیرییافته  عام  سهامی  به  نوع شرکت 
دراداره ثبت شرکتهای گلپایگان به ثبت رسیده است.درتاریخ 1389/10/19 
سهام شرکت، دربازار اول فرابورس ایران مورد پذیرش قرار گرفته  واولنی عرضه 

آن درتاریخ 1389/12/10 به انجام رسیده است.
مهندسی  شرکت  فرعی  تجاری  واحدهای  جزء  حاضر،شرکت  درحال 

نصریماشنی )سهامی عام(می باشد.
جاده  درشهرستان گلپایگان کیلومرتیک  آن  وکارخانه  شرکت  اصلی  مرکز 

اعضاء هیأت مدیره                                           نماینده                                                                        سمت
علی اصغر رضایی                                  شرکت مهندسی نصری ماشنی )سهامی عام (                مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

کامران مهرانی                                      شرکت سرمایه گذاری انتخاب برتر                  رییس هیأت مدیره
علی پور رکنی صالحان                                                                                    نایب رییس هیأت مدیره

سعید صائمی                                                                                     عضو هیأت مدیره
عضو هیأت مدیره فاتح ژیان                                             شرکت تولیدی موتور- گریبکس واکسل سایپا 

مهندسی  شرکت  با  رضایی  مهندس 
روان فن آور به مجمع ساالنه 

نشست

تقسیم سود 200 ریایل برای هر سهم 
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مهندس روان فن آور در مورخه 1392/4/2 و با 

حضور بیش از 68 درصد سهام داران در هتل مهرگان تهران تشکیل شد.
این مجمع که ریاست آن با جناب مهندس پزشکی و با ناظری جنابان مهرانی و مهندس 
رضایی مدیرعامل شرکت و به دبریی مهندس اکربیان بود که مجمع فوق در محیطی 
دلنشنی و صمیمی برگزار گردید. پس از استماع گزارش بازرس و حسابرس قانونی و 
قرائت گزارش هیأت مدیره به مجمع توسط مدیرعامل موفق و جوان شرکت، مجمع 
نشینان با تصویب صورتهای مایل و تقدیر و تشکر از زحماتی که تیم مدیریتی شرکت 

طی سال مورد گزارش متقبل گردیده اند با تقسیم سود 200 ریایل به کار خود پایان داد. 
از نکات خواندنی مجمع می توان به حضور مهندس پزشکی از مدیران خوش سابقه و 
خوش فکر کشور و همچننی مهندس اکربیان مرد شماره یک مایل شرکت نصری ماشنی و 
صحبتهای مدیرعامل شیک پوش و موقر شرکت اشاره داشت که بیان می کرد در سایل 
که براساس آمار رسمی تولید خودرو در داخل بیش از 50 درصد کاهش تولید به خود 
دیده شرکت توانسته با توجه به اینکه 15 میلیارد کاهش فروش داشته اما با افتخار توانسته 
1 میلیارد افزایش سود داشته باشد که این مهم بدون تنوع تولید مدیریت صحیح و کارآمد 
و همچننی بهینه سازی فعالیت ها در شرکت امکان پذیر نبوده است، اشاره کرد و آنچه 
در پایان باید گفت حرمت به اهل قلم بود که بر خود وظیفه می دانیم از تک تک عزیزان 

گرام در مدیریت مایل گرفته تا انفورماتیک و IT تشکر الزم را داشته باشیم. 

مهدی 
خلج
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قند  یک  خود  قند  صنعت  در  طالبیان  مهندس 
شکر شکن شریین است. پری دیری که عالوه بر 
سال  صد  یک  در  اولنی  آورده  این  قند  صنعت 
است  داناترین کارشناسی  و  ترین  خوشنام  اخری 
که هر گام در انتظارش افتخار حضور می دارد و 
ماحصل می شود کلی انرژی کسب کرده و بقول 
همکاران حالمان که شریین می شود پس دست 
به قلم می بریم.  مجمع عادی به طور فوق العاده 
شرکت در حضور 70 درصد سهامدار به ریاست 
استاد استکی و دو ناظری سرکار خانم مهندس 
جناب  دبریی  با  پور  غریب  مهندس  و  بیگدیل 
طالبیان میاندوآب مدیرعامل فرهیخته و دانشمند 

شرکت برگزار شد.
مجمع با تصویب افزایش سرمایه صد درصدی در 
دو مرحله از محل اندوخته 40% و 60% در انباشت 
سود سهام با طننی صلوات بکار خود پایان داد. 
استاد استکی در بیانات دلنشنی مقدمه مجمع عادی 

به طور فوق العاده فرمود: 
اگر بشر همه از مینو سرشته شده بود را بنای بشر 
همه خوب بودند نیازی به قانون نبود و اگر بشر 
همه پلید بود وخبیث باز قانونی پیدا نمی شد، ویل 
حقیقت آن است که این موجود صالح و فساد 
و خری و شر و تقوی و گناه را با هم دارد بسیاری 
از معتقدان مذاهب برآنند که در آخر الزمان عصر 
بارور تر  خرد  و  فهم  آمد،  خواهد  پدید  طالئی 
خواهد شد، اندیشه ها بلندی خواهند گرفت، جورو 
کنی توزی برخواهد افتاد و گرگ و بهره از یک 

آبشخوار آب خواهند خورد.
آنچه مسلم است تا آرزوی مومنان دربار و ظهور 
برآورده نشود و استقرار  حضرت ولیعصر )عج( 
حکومت ا... به تحقق نپیوسته است و از وجود 
قانون گریزی نیست. آنچه در پی می آید به همت 
دوست خوب مطبوعات و اهل قلم جناب جالیل 
زاده می باشد که بچه های خربی از مشارالیه کمال 

تشکر و قدرشناسی را می دارد. 
گزارش بازرس قانونی 

به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام 
پریانشهر  قند  و  فرآورده های غذایی  شرکت 

)سهامی عام(
میزان 100/000  به  افزایش سرمایه  درخصوص 

میلیون ریال
گزارش توجیهی مورخ 20 اسفند ماه 1391 هیأت 
مدیره شرکت فرآورده های غذایی و قند پریانشهر 
آن  سرمایه  افزایش  درخصوص  عام(  )سهامی 
شرکت از مبلغ 100/000 میلیون ریال به مبلغ 200/000 
میلیون ریال مشتمل بر صورتهای سود و زیان فرضی 
و جریان وجه نقد فرضی و سایر اطالعات مایل 
استاندارد حسابرسی  پیوست می باشد طبق  که 
رسیدگی به اطالعات مایل آتی مورد رسیدگی این 
مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی 
مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیأت مدیره 

شرکت است.
 161 ماده   2 تبصره  اجرای  در  مزبور  گزارش 
اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش 
سرمایه شرکت از محل سود تقسیم نشده تهیه شده 
است. این گزارش توجیهی براساس مفروضاتی 
مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی 
و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی 
رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده 
گزارش  این  که  می شود  داده  توجه  کنندگان 
توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف 

توصیف شده در باال مناسب نباشد.
بند 3 گزارش  آثار  به  را  استفاده کنندگان  توجه 
مورخ 23 اسفند ماه 1391 این مؤسسه نسبت به 
شش  مایل  دوره  دوره ای  میان  مایل  صورتهای 
ماهه منتهی به 30 دی ماه 1391 واحد مورد گزارش، 

جلب می نماید.
براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، 

است که  نکرده  برخورد  مواردی  به  این مؤسسه 
متقاعد مفروضات مزبور مبنای معقویل را برای 
تهیه گزارش فراهم نمی کند.به عالوه، به نظر این 
مؤسسه، به استثنای آثار بند 3، گزارش توجیهی یاد 
شده، براساس مفروضات و به گونه ای مناسب 
تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارایه شده 

است.
قانون  اصالحیه   161 ماده   2 تبصره  رعایت  در 
بر  عالوه  می بایست  مدیره  هیأت  تجارت، 
گزارش توجیهی پیشنهاد افزایش سرمایه، گزارشی 
ارایه  از بدو سال مایل  امور شرکت  درخصوص 
نماید، در این ارتباط تراز آزمایشی شرکت به تاریخ 
1391/12/20 ارایه گردیده که حسابرسی نشده است.

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

حاصل می تواند با اهمیت باشد.
همانگونه که در گزارش هیأت مدیره تأکید شده 
است هدف افزایش سرمایه تثبیت طرح افزایش 
ظرفیت 3000 تنی و تعویض دستگاه های فرسوده 
و  شده  تمام  بهای  و کاهش  انرژی  از  بهینه تر 
منابع الزم جهت خرید 10  آوری  همچننی جمع 
هزار تن شکر خام )به مبلغ 121/6 میلیارد ریال( 
می باشد. در این ارتباط توجه سهامداران محرتم 
را به ضرورت انجام اقدامات الزم جهت رسیدن 
اهداف افزایش سرمایه با توجه به انجام نشدن 
خرید ماشنی االت تصفیه شربت به مبلغ 10 میلیارد 
ریال )موضوع افزایش سرمایه قبلی ( با توجه به 
شرایط اقتصادی و همچننی شرایط پیش بینی شده 
برای خرید 10 هزار تن شکر خام با نرخهای لحاظ 

شده، جلب می نماید.

تشریح طرح افزایش سرمایه 
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت فرآورده های غذایی و قند پریانشهر 
)سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه 

ثبت به شرح زیر می باشد. 
تثبیت طرح افزایش ظرفیت 3000 تنی و تعویض 
بهینه تر  استفاده  جهت  فرسوده  دستگاه های 

ازانرژی و کاهش بهای تمام شده.
سرمایه در گردش الزم جهت خرید شکر خام

                                                               اعضاء هیأت مدیره                                            نماینده              
اسفندیار استیکی الیوند                  رییس هیأت مدیرهو عضو غریموظف
نایب رییس هیأت مدیره و غریموظف عباس نعیمی  

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره رحیم طالبیان میاندوآب  
عضو موظف هیأت مدیره عباسقلی اردالن  

عضو غریموظف هیأت مدیره مریداود فربود  
غالمرضا اخباریه                  عضو غریموظف هیأت مدیره

عضو غریموظف هیأت مدیره                                                                     اسمعیل رشیدی  

گرفت مجمع  مصوب  پیرانشهر  قند  درصدی  صد  سرمایه  افزایش 

صدیفه
سرخوش لر
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پیام هیأت مدیره
وضعیت و تحوالت صنعت مربوطه در سال 

مایل مورد گزارش )1391(
با عنایت به اساسنامه شرکت در ارتباط با موضوع 
فعالیتهای  به نظر هیأت مدیره  فعالیت شرکت، 
چهارچوب  در  مورد گزارش  سال  در  شرکت 
اهداف مندرج در اساسنامه و در راستای اجرای 
برنامه های مصوب انجام پذیرفته است و مدیریت 
شرکت با بکارگریی تمهیدات بایسته جهت گریی 
و عملکرد شرکت را به گونه ای هدایت نموده 
توسعه  و  رشد  و  پویایی  است که ضمن حفظ 
نیز  اساسنامه  در  شده  ثبت  مشی  خط  شرکت، 

رعایت شده باشد.
شرکت موتورسازان همسو با سیاستهای هلدینگ 
درک  با  و  تراکتورسازی  صنایع  شرکت های 
تحوالت محیطی و شرایط حاکم بر فضای کسب 
و کار، درصدد است تا با استقرار نظام مدیریت 
اسرتاتژیک در چارچوبی پویا و منطقی و با تأکید 
بر شایستگی  و دانایی کارکنان شرکت و با درک 
نابهنگام از تحوالت بریونی و قابلیتهای درونی 
سازمان و با کشف فرصتهای محیطی، جایگاه 

خود را در محیط رقابتی حفظ و ارتقاء بخشد. 
ما اعتقاد راسخ داریم که بقاء و تداوم اثربخشی 
و  بزارها  از  گریی  بهره  مرهون  شرکت  در 
مشارکت  جلب  و  مدیریتی کارآمد  تکنیکهای 
عمومی کارکنان بوده و در جهان رقابتی کنونی 
موفقیت از آن سازمانی است که در حرکت همه 
جانبه و چابک بتواند محصوالت خود را منطبق 
بر خواسته ها و انتظارات مشرتیان و بازار ارایه 
سود  تداوم  و  وری  بهره  افزایش  امروزه  نماید. 
آوری از شاخصهای کلیدی سازمانهای چابک و 
رقابت پذیر است و بی شک این امر تنها با اتکا 
و بکارگریی روشهای مناسب مدیریت و عملکرد 

میسر است.
خوشبختانه این باور موجب گردید تا در سال مورد 
گزارش مدیریت شرکت تکنیکها و نظام هایی را 
در شرکت مستقر نموده و تالش نموده است آنها 
را به فرهنگ سازمانی مبدل سازد. از جمله این 

موارد می توان به اجرای عملی تکنیکهای سیستم 
ناب )Lean Production(، مدیریت و کنرتل 
پروژه با  استفاده از تکنیک PMBOK، ارزیابی 
عملکرد مدیران واحدها مبتنی بر پروژه و فرایندها، 
 Enterprise Resource( پروژه  شروع 
Planning( ERP، استقرار نظام پیشنهادات و 
تعینی چشم انداز و ترسیم نقشه راه مبتنی بر تولید 
موتور نسل جدید با بهره گریی از تکنیکهای فوق 
الذکر بمنظور مدیریت هزینه های بهاء تمام شده و 

کیفیت محصول، اشاره نمود.

و  صنعت  در  شرکت  جایگاه  بر  مرور کلی 
وضعیت رقابتی آن در سال مایل مورد گزارش    
توسعه  شرکت  اسرتاتژیهای کالن  به  توجه  با 
منابع درآمد شرکت  تنوع در  ایجاد  و  محصول 
یکی دیگر از اهداف شرکت می باشد که این امر 
با اجرای اسرتاتژیهای توسعه بازار و محصول از 
طریق گسرتش فعالیت های تحقیقاتی در زمینه 
طراحی، تولید و عرضه محصوالت جدید میسر 

می گردد.
جهت همراهی با روند جهانی تکنولوژی وحفظ 
و توسعه سهم بازار شرکت اقدامات خود را برای 
تولید محصوالت جدید آغاز و برخی از آنها را 
در سال 91 به مشرتیان خود عرضه نموده است.  
ورود  و  از یک سو  انتظارات مشرتیان  افزایش 
رقبای جدید و تشدید روزافزون شرایط رقابتی 
ایجاب می کند که شرکت نسبت به بهبود مستمر 
کیفیت و عملکرد محصوالت خود اهتمام ویژه 
آمده  بعمل  تالشهای  خوشبختانه  باشد.  داشته 
مورد گزارش  سال  در  حاصله  دستاوردهای  و 
رضایت بخش بوده است. و اطالعات مربوط به 

آنها در ادامه این گزارش آمده است.

اسرتاتژی اصلی یا سطح سازمانی شرکت بر 3 
محور زیر استوار است:

1- حفظ رهربی بازار داخلی در زمینه تولید و 
عرضه موتورهای کشاورزی و صنعتی:

2- توسعه محصول و تقویت فعالیتهای تحقیقاتی 
در راستای افزایش صادرات و ایجاد تنوع منابع 

درآمد:
3- توسعه و استقرار سیستمهای نوین مدیریتی در 
راستای کاهش هزینه ها و ارتقاء مستمر کیفیت و 

بهره وری عوامل تولید:
تاریخچه 

مجتمع  ایجاد  طرح  در  تجدیدنظر  بدنبال 
با  ایران و عقد قرارداد همکاری  تراکتورسازی 
شرکت مسی فرگوسن پس از بررسیهای فنی و 
اقتصادی الزم ومشاوره با شرکت پرکینز در سال 
1353 پروژه ای تحت عنوان پروژه موتورسازان و 
با هدف تولید موتور پرکینز چهار سیلندر تراکتور 
و صنعتی به مرحله اجرا گذارده شد که این پروژه 
در سال 1366 تحت عنوان شرکت موتورسازان 
تفکیک  مادر  مجتمع  از  ایران  تراکتورسازی 

گردید.
در پی تصویب پروژه در سال 1354 بخشی از 
ماشنی کاری  خطوط  لزوم  مورد  االت  ماشنی 
و  آلمان  آمریکا،  به کشورهای  مونتاژ  ونیز خط 
انگلستان سفارش و از اواخر سال 1356 اقدامات 
اندازی ماشنی االت  راه  و  بمنظور نصب  الزم 

خریداری شده آغاز گردید.
همچننی در سالهای اخری عالوه بر خرید و تکمیل 
خطوط تولیدی موتورهای چهارسیلندر، امکانات 
الزم جهت تولید قطعات اصلی موتورهای 3، 4و 
6 سیلندر از جمله بلوک سیلندر و سرسیلندر فراهم 

گردید. 

اعضاء هیأت مدیره                                       سمت
محمد شهباز نجف علیزاد         مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره
حسنی مدرس خیابانی                         رییس هیأت مدیره و عضو غریموظف

ابوالفتح ابراهیمی         نایب رییس هیأت مدیره و عضو غریموظف
سعید توسلی         عضو غریموظف هیأت مدیره
حجت سیفلو         عضو غریموظف هیأت مدیره

ایران  تراکتورسازی  موتورسازان  شرکت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
)سهامی عام( در تاریخ 92/03/22 تشکیل شد. خالصه تصمیمات مجمع 

به شرح ذیل می باشد:
1(صورت های مایل سالیانه منتهی به 91/12/30 مورد تصویب قرار گرفت.

2(مبلغ 50 ریال سود نقدی به ازای هر سهم مورد تصویب قرار گرفت. 
3(پاداش اعضای هیأت مدیره مبلغ 000ر000ر510 ریال ناخالص تصویب 

شد. 
4(حق حضور اعضای غریموظف هیأت مدیره ماهیانه مبلغ 000ر000ر5 ریال 

ناخالص تصویب گردید.

5(موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و 
مؤسسه  

حسابرسی رهیافت به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال 
مایل92 انتخاب گردید.

6(اعضای هیأت مدیره به شرح زیر انتخاب شدند: 
سرمایه گذاری تدبریگران آتیه ایرانیان، آستان قدس رضوی، مؤسسه سازمان 
دیزیل  اقتصاد، شرکت خودروسازان  مهر  مایل  اقتصادی رضوی، گروه 

آذربایجان 

عالیست موتورش  چون  می چرخد  خوش   خسروتراکتور 
 امریحسینی

۸
اقتــصـاد و بیمه
    تیـر       1392



جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان هام 
شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران )سهامی 
عام( به منظور بررسی عملکرد سال مایل منتهی به 
1391/12/30 ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 

1392/3/22 برگزار گردید.
در نتیجه هیأت رئیسه با اکثریت آراء به شرح ذیل 

انتخاب گردیدند:
ابوالفتح ابراهیمی به سمت رییس مجمع

محمد اسکندری به سمت ناظر 
علریضا جوادی به سمت ناظر 
محمد نوامید  به سمت منشی

پس از انتخاب هیأت رئیسه مجمع، رسمیت جلسه 
توسط مجمع اعالم و سپس مجمع به شرح زیر به 

اتخاذ تصمیم نمود:
پس از استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و 
بازرس قانونی شرکت، در مورد عملکرد سال 1391 
ضمن ارایه رهنمودها و اتخاذ تصمیماتی تحت 
صورت  و  ترازنامه  مذاکرات(،  )خالصه  عنوان 
سود و زیان و صورت گردش و وجوه نقد سال 
مایل 1391 شرکت را به اتفاق آرا تصویب و از 
تالش و کوشش اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل و 

کلیه کارکنان شرکت قدردانی و تشکر گردید. 

خالصه ای از اهداف اسرتاتژیک شرکت:
افزایش بهره وری سازمان و ایجاد مزیت رقابتی 

در بازار
کاهش بهای تمام شده و افزایش سوددهی

تولید قطعات با ارزش افزوده باال و استفاده از 
حداکثر ظرفیت شرکت

افزایش راندمان تولید )تن بر نفر( شرکت
افزایش سهم تناژ صادرات به کشورهای اروپائی

ارتقاء سطح کیفی محصوالت و حرکت به سوی 
ضایعات صفر

جلب اعتماد رضایت مشرتیان داخلی و خارجی
انسانی  منابع  نگهداری  و  حفظ  به کارگریی، 

مشخص و کارآمد
تولید در کالس جهانی و اتصال به زنجریه جهانی 

تأمنی قطعات خودرو
و  نوآوری  منظور  به  تحقیقاتی  طرحهای  انجام 

پیشتاری در صنعت ریخته گری
و جلب  اجتماعی  مسئولیتهای  رعایت  و  حفظ 

رضایت کلیه ذینفعان

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

سال مایل مورد گزارش
و  افتخارات  با کسب  این سال 91  البته علریغم 
موفقیت های نیز همراه بود که می توان به موارد 

ذیل اشاره نمود:
زمینه های  در  هزینه  پروژه های کاهش  شرکت 
مختلف تعریف و اجرا کرد که صرفه جویی قابل 
توجهی در حدود 62007 میلیون ریال نیز حاصل 

گردید.
نریوی انسانی شرکت به تعداد 98 نفر در طی سال 

کاهش یافت
میزان صادرات هم از نظر مقداری و هم از نظر 
ریایل نسبت به سال 90 به ترتیب 16/5% و %281 

بصورت سود ده افزایش یافت.
سیستم  زمینه  در   EN50001 گواهینامه  کسب 

مدیریت انرژی
و  خودرو  ایران   INQA مدل  جایزه  در  شرکت 

موفق به اخذ جایزه سطح اهتمام.
تعریف و اجرای پروژه بهبود در راستای مدلهای 

 EFQN , INQA
تدوین برنامه ریزی مدیریت اسرتاتژیک

اجرای سیستم مدیریت ایمنی و کاهش حوادث 
شرکت بعنوان رکورد در طول فعالیت

 ISO اطالعات  امنیت  مدیریت  سیستم  تدوین 
527001

تاریخچه شرکت:
همکاریهای  نامه  موافقت  مفاد  چهارچوب  در 
فنی و اقتصادی مورخ هشتم اوت 1966 )1 مرداد 
ایجاد  رومانی، طرح  و  ایران  دولتنی  ماه 1345( 

تراکتورسازی ایران در منطقه صنعتی شهر تربیز 
به مرحله اجراء درآمد. بر پایه این موافقت نامه 
مقرر گردید ساخت انواع تراکتور 65 اسب تک 
اسب  تراکتور45  و  دیفرانسیل  دو  و  دیفرانسیل 
در سه مرحله و با ظرفیت 5/000 دستگاه در سال 
و سپس تا 10/000 دستگاه در سال برای مدت 10 
سال به ایران واگذار گردد. جهت دستیابی به فن 
آوری کامل این صنعت متعاقبا مقرر گردید تا پروژه 
ریخته گری که در طرح اولیه منظور نشده بود به 

عنوان پروژه مکمل مجتمع ایجاد شود.
در سال 1366 شرکت ریخته گری به عنوان یک 
شرکت مستقل تأسیس و ثبت شده و شروع به 
فعالیت نموده است. این شرکت دارای چهار خط 
قالبگریی تمام اتوماتیک برای تولید انواع قطعات 
چدنی در سایزهای کوچک و متوسط و بزرگ 
بوده و دارای یک خط ریخته گری به روش الست 
فوم می باشد. در این شرکت انواع قطعات چدنی 
از قبیل قطعات تراکتور، موتور صنعتی، خودرو 
مخصوص  قطعات  روا(،  و  نیسان  پراید،  )پژو، 
کامیون، میل لنگ های کمرپسور، کالهک مقره 
برای صنعت برق و غریه تولسدمی شود. در تاریخ 
89/10/20 کارگاه ریخته گری شرکت تراکتورسازی 
ارومیه تنیز به این شرکت واگذار گردید که دارای 
یک خط قالبگریی اتوماتیک و تجهیزات مربوطه 
می باشد. شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران 
در حال حاضر به عنوان بزرگرتین و یکی از اصلی 
ترین تولید کنندگان قطعات ریخته چدنی تراکتور و 

بویژه خودرو، در کشور فعالیت می کند.

تاریخ و شماره ثبت شرکت
شرکت ریخته گری تراکتورسازی ایران )سهامی 
خاص( نزد اداره ثبت شرکتهای تربیز طی شماره 
در  رسیده که  ثبت  به  مورخه 1366/9/14   4054
سال 1376 تبدیل به سهامی عام شده است و در 

تاریخ 1377/7/12 در بورس پذیرفته شده است.

اعضاء هیأت مدیره                                           نماینده                                                                        سمت
ابوالفتح ابراهیمی                     شرکت فرآوری مواد معدنی ایران                 رییس هیأت مدیره

مرییس سید شریعت دوست    مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره          شرکت تراکتورسازی ایران
جواد نجفی آذر                     عضو غریموظف هیأت مدیره               شرکت بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی ایران

حسن حسینی راد                      عضو غریموظف هیأت مدیره                شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران 
جعفر صالح                      نایب رییس هیأت مدیره                شرکت خودروسازان دیزیل آذربایجان

 خسرو
 امریحسینی
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        اعضاء هیأت مدیره                                             نماینده                                                                         سمت 
علریضا فاطمی                                            شرکت ساپکو                                            رییس هیأت مدیره

محمود ترابی                                               شرکت سرمایه گذاری سمند             مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره
آرمان موسوی                                              شرکت لیزینگ خودروکار                           عضو هیأت مدیره
محمدباقر شعشعانی                                      شرکت خدمات بیمه ای ایران خودرو            عضو هیأت مدیره
امری حسنی قرائیان                                         شرکت گسرتش سرمایه گذاری ایران خودرو         عضو هیأت مدیره

پیام مدیرعامل:
در سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی 
و  همراهی  از  سرشار  و  تالش  از  پر  سالی  که 
همگرایی در رسیدن به اهداف بلند مدت شرکت 
از همه  مهرکام پارس بود، برخود الزم می دانم 
همکارانی که با عزمی راسخ و تالشی غیرقابل 
توصیف در مسیر تعالی سازمانی همت نمودند 
قدردانی نمایم. خداوند متعال را شاکریم که در 
سایه الطاف بیکرانش با وجود فراز و فرودهای 
بسیار توانستیم همگام با گروه صنعتی ایران خودرو 
موفقیتهایی که  و  نمائیم  نیز کسب  را  توفیقاتی 
فقط با عنایت الهی پشتکار و عزم گروهی و در 
سایه خرد جمعی امکان پذیر است. در سالی که 
گذشت با همت و تالش جهاد گونه شما همکاران 
گرامی گامهای اساسی  برای برنامه ها و اهداف 

استراتژیک شرکت برداشته باشد.
از تحریم های  ناشی  فراوان  با وجود مشکالت 
و  در کشور  اقتصادی  دشوار  و وضعیت  موجود 
باالخص صنعت خودرو شرکت توانست به نتایج 

ارزشمندی در زمینه طراحی و توسعه محصول و 
بازار دست یابد و با جایگزین کردن مواد اولیه 
تولید داخل کشور با مواد وارداتی، گام مؤثری برای 
خودکفایی و کاهش هزینه ها بردارد. با مشارکت 
کارکنان عزیز فرایندهای تولیدی را بهبود بخشید و 
با ارتقای کیفی و کاهش شکایت مشتری توانست 
نمره قابل قبولی دریافت کند. همچنین با کاهش 
مصرف انرژی سرمایه قابل مالحظه ای به جریان 

نقدینگی شرکت افزوده شد.
در سال 1392 طبق فرمایشات مقام معظم رهبری 
)سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی( از همه 
همکاران درخواست می نمایم ضمن حفظ روحیه 
مشارکت گروهی با جدیت و اهتمام بیشتر در راه 
بالندگی و اثربخشی شرکت در توسعه پایدار قدم 
بردارند. امیدوارم تحت توجهات امام عصر)عج( 
از  سرشار  و  بهرورزی  و  سالمتی  با  توام  سالی 

موفقیت را پیش رو داشته باشیم.
تاریخچه

تاریخ  در  عام(  )سهامی  پارس  مهرکام  شرکت 

1369/11/06 بصورت سهامی خاص تأسیس شده 
و طی شماره 82062 مورخ 1369/11/14 در اداره 
ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیده 
تاریخ 1376/04/10  در  پارس  است شرکا مهرکام 
از سهامداران قبلی، به گروه صنعتی ایران خودرو 
واگذار گردیده است. شرکت در تاریخ 1376/10/13 
براساس مجوز پروانه 01/39887 به بهره برداری 
از   1382/11/19 تاریخ  در  شرکت  است.  رسیده 
سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در تاریخ 
1382/12/10 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته 
شده است. مرکز اصلی شرکت و کارخانه آن واقع 
مخصوص کرج  جاده   11 – کیلومتر  تهران  در 

می باشد.

چشم انداز مهرکام پارس:
ایفای نقش رهبری در تولید و تأمین قطعات تزئینی 
خودرو کشور، مطرح در سطح جهان به ویژه منطقه

اهداف کالن:
افزایش سطح فروش به مبلغ 500 میلیارد تومان در سال 

افزایش سطح سودآوری به میزان 5% مبلغ فروش
افزایش سهم بازار به میزان 15% در بین مشتریان 

فعلی
ایجاد نشان تجاری برتر

گواهینامه های شرکت مهرکام پارس
اخذ گواهینامه ISO 9001 از شرکت DNV هلند 

)اسفند ماه 1376( 
اخذ گواهینامه QS 9001 از شرکت DNV هلند 

)مرداد ماه 1380( 
اخذ لوح تقدیر Arch of Europe از شرکت 

BID آلمان )اسفند ماه 1380(
فنی/  سیستم  مدیریت  استاندارد  اخذ گواهینامه 
کیفی آزمایشگاه ISO 17025 از آلمان )اردیبهشت 

ماه 1383(

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت مهرکام پارس در مورخه پنج شنبه 92/3/23 و با حضوربیش از 90 
درصد سهامدار برگزار گردید.

در این مجمع که ریاست آن با استاد حیدری کرد زنگنه از پریان و بزرگان صنعت خودرو کشور بود و با 
دو ناظری جنابان حسینی و آجرلو ودبریی معاونت مایل و اقتصادی شرکت جناب ابوالفضل بابا پور 
تشکیل گردید، مدیرعامل شرکت جناب مهندس ترابی که بیش از 20 سال تجربه مدیریت در صنعت قطعه 
سازی کشور دارا است پس از ارایه گزارش هیأت مدیره به صاحبان سهام و پاسخگوئی ایشان و جناب 
باباپور به سؤاالت سهامداران مجمع نشینان با تصویب صورت های مایل شرکت و تقدیر و تشکر از 
تالش جهادگونه تیم مدیریتی شرکت در سرپا نگه داشنت این شرکت تولیدی با توجه به تمام سختی ها و 
دشواریهایی که این روزها گریبان صنعت را گرفته و با ذکر صلوات پی در پی در تائید کار مدیریتی شرکت 

به کار خود پایان دادند.
آن چه درخصوص مهرکام پارس می توان گفت این است که شرکتی با تنوع تولید بیش از 1900 محصوالت 
خودروئی )اعم از سرپ – داشبورد- صندیل- رودری و بخاری و...( در سه سایت تهران و کرمانشاه 
و خراسان و با دارا بودن نریوهای متعهد و دستگاه های تولیدی خاص و داشنت یکی از مجهزترین 
آزمایشگاه ها در بخش رنگ آمیزی محصوالت و همچننی وجود دانشگاه جامع علمی و کاربردی مهرکام 
پارس برای تربیت نریوهای تازه نفس و ایضاء وجود یک تیم مدیریتی آگاه و دلسوز در شرکت نوید 
روزهای خوش و سودآور را برای شرکت در طی سالهای آتی می دهد واین همان چیزی است که از 

سهامدار خرد و کالن شرکت در روز مجمع به آن شهادت می دادند.
شایان ذکر است که در سایل که میانگنی تولید خودرو در کشور بیش از 50 درصدکاهش داشته میانگنی 
تولید محصوالت مهرکام پارس تنها 36 درصد کاهش به خود دیده است که این حفظ سهم بازار جز در 
سایه تالش مدیریت و پرسنل شرکت میسر نبوده که برپایی تشکیل جلسات تولید بصورت روزانه بمنظور 
کاهش توقف تولید و همچننی تشکیل کمیته بازارهای فروش بمنظور توسعه بازار از نکات مهم قابل بیان 

است که توسط مدیریت شرکت ارایه گشته و جملگی در جهت این مهم بوده است  

مهرکام پارس با مهندس شهرابی 
پیش به سوی افق های روشــن

مهدی 
خلج
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بانک ها اخبار 

صدیفه
سرخوش لر
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مهران
امریحسینی

بیمه آسیا، بیش از نیم قرن خدمت و بالندگی
آقای عباس حاج فتحعلی ها، اگر بگوئیم که آسیا 
را بیمه ای کرد به راستی که حق مطلب را بجا 
آورده ایم و آنچه در باورها و ارزش هایش در 
اجرای مأموریت و برای تحقق چشم انداز خود 

ارزش قائل است بدین ترتیب می باشد.
تامین رضایت ذینفعان، پایبندی به اصول اخالق 

حرفه ای، ارایه خدمات سریع و آسان. 
می شناسم،  وجودیش  قدمت  به  را  اسیا  بیمه 
همواره در خدمت بایسته بود واز آن روز که جناب 
حاج فتحعلی ها آمده یک گام بیش تر نهاده به 
روز مجمع در تاالر بهره وری در این خیال بودم 
که ارباب جراید در انعکاس این توفیق تا کجا 
خواهند رفت وقتی حضور کمرنگ حوزه های 
می باید  رسیدم که  باور  بدین  دیدم  را  خبری 
یک  هر  که  عمومی  روابط  خوب  بچه های 
متخصص تر از دیگری و همه دانش آموخته علوم 
اجتماعی بخصوص از دانشگاه عالمه طباطبائی 
که ما در این تخصص است فقط کوتاه می گویم 
که دست آنها را باز کنید و در چمبره اگر و اما 
عمومی  روابط  در  مدیریت  میدان کار  نبرید که 
وسیعتر از آن است که هست. پای از بند شجره 
و  بر کار سوار  این جماعت  برهانید که  الحاقی 
آگاهند این سبب از حال دست کیست نمی دانم 
ولی از مدیریت عامل فرهنگ دوست می خواهیم 

که این حوزه را دست و بالش را باز دارد.

تاریخچه
شرکت بیمه آسیا در تاریخ 1388/04/30 به صورت 
شرکت سهامی، تأسیس و تحت شماره 6795 در 
اداره ثبت شرکتهای تهران ثبت و بموجب مصوبه 
شورای محترم انقالب در تاریخ 1358/4/4ملی 
اعالم شده است. شرکت در تاریخ 1367/9/13 به 
موجب مصوبه مجلس محترم شورای اسالمی، به 
صورت شرکت دولتی درآمده و مطابق اساسنامه 
مصوب هیأت محترم وزیران به فعالیت خود ادامه 

داده است.
قانون   44 اصل  کلی  سیاست های  براساس 
اساسی و در راستای اجرای بند»ج« آن، شرکت 
بیمه آسیا در زمره شرکت های مشمول واگذاری 

با  مطابق  و  قرار گرفت  دولت  سوی  از  سهام 
صورتجلسات مورخ 1387/12/10 و 1388/05/7 
شخصیت حقوقی آن به سهامی عام تبدیل و در 
تاریخ 1388/10/02 به عنوان چهارصد و پنجاه و 
چهارمین شرکت بورسی از سوی بورس اوراق 

بهادار تهران پذیرفته شد.
شرکت بیمه آسیا به عنوان دومین شرکت بزرگ 
بیمه ای و اولین شرکت بیمه خصوصی کشور با 
بیش از 50 سال فعالیت در عرصه صنعت بیمه 
خارج کشور  و  داخل  در  باال  اعتباری  دارای 

می باشد.

چشم انداز
 بیمه آسیا انتخاب هر ایرانی

ماموریت 
بیمه آسیا به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های 
زمینه های  در  بیمه ای  عملیات  انجام  با  بیمه 
زندگی، غیر زندگی و اتکائی همواره بر آن است 
تا با بکارگیری روش های نوین ارایه خدمات و با 
اتکاء بر سرمایه انسانی متخصص در جهت تأمین 
رضایت کلیه ذینفعان تالش کرده و با بهبود مستمر 
ترکیب سبد خدمات، حضوری مؤثر دربازارهای 

داخلی و خارجی خواهد داشته باشد. 

باورها و ارزش ها
انداز  برای تحقق چشم  و  مأموریت  اجرای  در 

خود به ارزش های زیر معتقدیم:
تامین رضایت ذینفعان

پایبندی به اصول اخالق حرفه ای
ارائه خدمات سریع و آسان

برنامه آتی هیأت مدیره
اصالح ترکیب پرتفوی بیمه ای و توسعه فروش در 
بیمه های با سود مناسب و پاالیش پرتفوی زیانده

و  نیاز مشتریان  با شناسایی  توسعه محصوالت 
ایجاد مزیت رقابتی در بازار

فروش  امکان  و  ارایه محصول  در  تمایز  ایجاد 
الکترونیکی

اصالح فرآیندهای صدور و پرداخت خسارت به 
منظور تسهیل و تسریع در ارایه خدمات بیمه ای 

اعم از فروش و خدمات پس از فروش
اتخاذ تدابیر الزم به منظور تعدیل ضریب خسارت
اصالح فرآیندهای مالی و تسریع در وصول به 

موقع مطالبات
توسعه فروش بیمه های زندگی و ارایه محصوالت 
جدید از جمله بیمه های مستمری و پوشش های 

جدید
افزایش  انسانی،  منابع  وری  بهره  سطح  ارتقاء 
توانمندی کارکنان و توسعه آموزش های کاربردی 

و اثربخش 
افزایش نسبت بازدهی منافع حاصل از سرمایه 

گذاری ها در بخش های مختلف
بهبود نظام و فرآیند نظارت ها به منظور حصول 
اطمینان از صحت روند امور در راستای اهداف 

و برنامه ها
حفظ وجذب بیمه گذاران با ریسک مناسب

اقدامات و کنترل های الزم در بخش خسارت
ارتقاء دانش فنی کارشناسان خسارت

بررسی طرح راه اندازی پرداخت خسارت سیار از 
طریق برون سپاری

سطوح  اختیارات  حدود  نامه  آئین  بازنگری 
سازمانی براساس نظام نامه مصوب شده

آموزش و آزمون نمایندگان و کارکنان برای کسب 
صالحیت های حرفه ای

و  بیمه  بازار  به  مستمری  نامه های  بیمه  عرضه 
دراین  وسیع  تبلیغات  انجام  برای  ریزی  برنامه 

خصوص
مکانیزه نمودن استعالم نرخ بیمه های مسئولیت

الحاقیه های برگشتی و  نظاممند نمودن صدور 
اضافی

بازنگری در قراردادهای بیمه باربری و مسئولیت 
متصدیان حمل و نقل

ظاهری  نمای  سازی  همسان  طرح  تدوین 
ساختمان ها و تابلوهای شعب و نمایندگی ها و 

استانداردسازی تجهیزات داخلی شعب
و  کارکنان  جهت  کاربردی  آموزش های  ارائه 
نمایندگان با همکاری سازمان فنی و حرفه ای، 
مرکز مطالعات نیرو، سازمان هواپیمایی، سازمان 
جمهوری  آهن  راه  آموزش  مرکز  کشتیرانی، 

ایران به مجمع ساالنه خوش نشست شرکت بورس کاالی 

        اعضاء هیأت مدیره                          نماینده                                                                                  سمت 
عباس حاج فتحعلی ها                 وزارت امور اقتصادی و دارایی )سهام دولت(                      مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره

فضل اله معظمی                          شرکت پویا فراز کیش )سهامی خاص(                        رییس و عضو غریموظف هیأت مدیره 
فرامرز خجری                                شرکت مهندسی یاس ارغوانی )سهامی خاص(                      عضو موظف هیأت مدیره
علی رستمی                                 شرکت ستاره عمران زمنی )سهامی خاص(                      عضو موظف هیأت مدیره

روزبه پریوز                                   شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فریوزه )با مسئولیت محدود(       عضو غریموظف هیأت مدیره
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خسرو
  امریحسینی

پیام هیأت مدیره
از  تشکر  و ضمن  منان  ایزد  درگاه  از  سپاس  با 
حمایتهای همه جانبه سهامداران محرتم، هیأت 

مدیره گزارش خود را باستحضار می رساند:
شرکتهای لیزینگ از جمله شرکتهای مهم در ایجاد 
و  عرضه کنندگان  تأمنی کنندگان،  میان  ارتباط 
تولیدکنندگان و نهایتاً مصرف کنندگان می باشد. 
پیوسته هر کدام  بهم  زنجریه های  رابطه،  این  در 
برخوردار هستند که مهمرتین  اهمیت خاصی  از 
آنها مشرتیان یا مصرف کنندگان آن در شکوفایی 

اقتصاد می باشند.
به کلید  نیاز  اقتصاد  جهت گشایش دروازه های 
است که این کلید نیز در دست مشرتیان بوده و به 

معنای رضایت آنان محسوب می شود.
با توجه به وضعیت اقتصادی و با عنایت به اینکه 
در بازار فعلی خدمت رسانی به مشرتیان بسیار 
را  خود  نیز  شرکت  این  لذا  بوده،  اهمیت  حائز 
مکلف دانسته تا با تمام ناهنجاریها و مشکالت 
دست و پنجه نرم نموده و برآن مشکالت فائق 

آمده و نهایتاً رضایت مشرتیان را جلب نماید.
در این راستا رعایت قواننی و مقررات حاکم از 
جمله اجرای صحیح قانون تنظیم بازار غریمتشکل 
پویل که به تصویب مجلس شورای محرتم اسالمی 
رسیده، قدمی مثبت در جهت تشکل های صنعت 
باعث  آن  رعایت  برداشته که  مایل  واسطه گری 
شده تا این شرکت در سال 1391 رشد قابل توجهی 

داشته باشد.
وضع عمومی شرکت:

قانون  به تشکیل  توجه  با  رازی  لیزینگ  شرکت 
موظف  را  خود  پویل،  متشکل  غری  بازار  تنظیم 
نموده تا در آن چارچوب به فعالیت ادامه دهد. در 
نتیجه، این فعالیت مجوزموقت یکساله به شماره 
4555 مورخ 1386/10/30 از طرف بانک مرکزی 
ایران به این شرکت اعطا که پس از سرپی شدن 
مدت آن و رضایت بانک مذکور از عملکرد این 
شرکت، مجوز سه ساله به شماره 153645 مورخ 
مدت  یافنت  پایان  با  صادر گردید.   1388/7/20

مجوز مربوطه، بازرسان اداه نظارت بر بانکهای 
بانک مرکزی جهت صدور مجوز جدید، عملیات 
شرکت را در طول سالهای 1389 لغایت 1391 مورد 
رسیدگی قرار دادند که مجوز یک ساله به شماره 

38976 مورخ 1392/2/16 صادر شده است.
این  فعالیت  به سرمایه محدود شرکت،  توجه  با 
با  مصرفی  لوازم  خرید  قالب  در  عمدتا  شرکت 
دوام، لوازم خانگی، تجهیزات رایانه ای و امثالهم 
و هم چننی موتورسیکلت بوده و واگذاری آنها از 
طریق عقد و اجاره و یا فروش اقساطی به مشرتیان 

می باشد.
بمبلغ  نقدینگی  افزایش  به علت  در سال 1391 
باب  یک  فروش  محل  از  ریال  میلیون   6150
آپارتمان اداری و همچننی واگذاری سهام شرکت 
نریو محرکه پارسیان، فعالیت شرکت از رشد قابل 

مالحظه ای برخوردار بوده است.

تاریخچه
مورخ   32/45130 شماره  مجوز  موجب  به 
مؤسسات  و  شرکتها  ثبت  اداره   1383/7/5
صادر  عمومی  نویسی  پذیره  اجازه  غریتجاری، 
مورخ  نویسی  پذیره  به  دعوت  آگهی  طبق  و 
و  اقتصادی  ابرار  روزنامه  در  1383/7/14 که 
دنیای اقتصادی درج گردید، پذیره نویسی عمومی 
از تاریخ 1383/7/15 آغاز و در همان روز پایان 

یافت.
احراز  و  نویسان  پذیره  اوراق  بررسی  از  پس 
هویت آنان، شرکت در تاریخ 1383/9/17 تحت 
شماره 236306 در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات 

غریتجاری به ثبت رسید.
مصوب   2 ماده  طبق  شرکت  فعالیت  موضوع 
1390/11/15 مجمع عمومی فوق العاده صاحبان 

سهام عبارتست از:
با  مصرفی  خرید کاالهای  اصلی:  موضوع  فلا: 
دوام، لوازم خانگی، تجهیزات رایانه ای و موارد 
طریق  از  متقاضیان  به  آنها  واگذاری  و  مشابه 

روش های عقد اجاره یا فروش اقساطی.

ب: موضوع فرعی : خرید و فروش انواع اوراق 
بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب 

قواننی و مقررات و دستورالعمل ذیربط.
شرکت لیزینگ رازی اولنی شرکتی بود که مجوز 
موقت یکساله خود را تحت شمارخ 4555 مورخ 
1386/10/30 از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
آن، در  انقضای مدت  از  ایران دریافت که پس 
سال 1387 جهت اخذ مجوز دایم اقدامات الزم 
را بعمل آورد که بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان اولنی شرکت، مجوز سه ساله فعالیت 
تحت شماره 153645 مورخ 1388/7/20 صادر 
نمود. که پس از انقضاء مدت مذکور، عملیات 
بانکهای  بر  نظارت  اداره  بررسی  مورد  شرکت 
بانک مرکزی قرار گرفت و در نتیجه مجوز یک 
ساله به شماره 38976 مورخ 1392/2/16 صادر 

شد. 

برنامه های آینده شرکت
با توجه به دگرگونیهایی که خواسته و یا ناخواسته 
توسط ارگانهای ذیربط بعمل آمد، شرکت به تمام 
اهداف خود در سال 1391 نایل نیامد و امید است 
در سال 1392 دولتمردان به این صنعت از منظر 
یک نهال تولیدی خدماتی نگرش داشته باشد تا 
با عوامل درونی و بریونی بتوان قدم مثبت تری در 
جهت اهداف و برنامه های شرکت برداشته شود 

که اهم آن عبارتست از :
درصورت لزوم افزایش سرمایه

دریافت اعتبار از سیستم بانکی و موسات اعتباری
بازنگری در افزایش نرخهای سود

        اعضاء هیأت مدیره                                             نماینده                                                                    سمت
دکرت محمدرضا تقی گنجی                       شرکت شیمیایی رازی                               رییس هیأت مدیره

دکرت کریم مسعود تقی گنجی                       شرکت کیان شیمی                                                نایب رییس هیأت مدیره
مهدی سعید نقی گنجی                                        شرکت کیمیا رزین                                                عضو هیأت مدیره
بهمن اطمینان                                         شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر               عضو هیأت مدیره

جالل روشن ضمری                                        شرکت بیمه رازی                                                 عضو هیأت مدیره ومدیرعامل

از برتر برتر  رازی  لیزینگ  شرکت 

جناب جالل روشن ضمری مدیرعامل لیزینگ رازی از جمله مدیران کاربلد و استخوان دار صنعت 
لیزینگ است و این توان مشارالیه عاملی است یر آنکه عملکرد ساالنه را برتر از برتر بدانیم. این حضور 
در جایگاه، خود بر شناخت و فهم گروه رازی بخصوص دکرت رضا گنجی اشارت دارد که به راستی 
تعهد و تدین و مردم داریش عالم آرا است به توان هندسی. مجمع ساالنه شرکت لیزینگ رازی در 
تاریخ 92/03/26 به ریاست جناب مریزائی و دو ناظر جنابان حسن کبریی نیا و جواد رفیعی نژاد و دبریی 
سرکار خانم مهندس درمنش در حضور 89 درصد سهامدار برگزار شد. مجمع با تصویب صورتهای 
مایل و سایر دستورات جلسه و با تقسیم سود نقدی 364 ریال برای هر سهم و با طننی صلوات پی در 

پی بکار خود پایان داد.
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        اعضاء هیأت مدیره                                             نماینده                                                                         سمت 
حمیدرضا جانباز              شرکت توسعه و احداث نیروگاههای بادی توان باد )سهامی خاص(      رییس هیأت مدیره

سیامک صمیمی دهکردی           شرکت صبا نیرو                                                                              نایب رییس هیأت مدیره
قنبر خادمی                                شرکت تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی )سهامی خاص(                عضو هیأت مدیره
مرتضی خاتمی               شرکت گروه صنعتی سدید )سهامی عام(                            عضو هیأت مدیره
هادی ترشیزی              شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر )سهامی خاص(                              عضو هیأت مدیره

علی اصغر مقصودی              غیرموظف                                                                              مدیرعامل

پیام هیأت مدیره
مرور کلی بر وضعیت تولید لوله های قطور فوالدی 
در کشور با عنایت به پروژه های در دست اجراء 
تعریف شده،ظرفیت نیاز به لوله های قطور برای 
مصارف انتقال آب، نفت و گاز و... در کشور بالغ 

بر دو میلیون تن در سال می باشد.
اجراء  آینده  در  مهمی که  پروژه های  جمله  از 
به  خزر  دریای  از  آب  انتقال  پروژه  می شوند 
سمنان به طول حدود 400 کیلومتر، خط آبرسانی از 
خلیج فارس به گل گهر بطول بیش از 200 کیلومتر 
می باشد. در عین حال فعال پروژه آبرسانی غدیر 
در استان خوزستان مجموعا بطول 380 کیلومتر در 
جریان اجراء می باشد که بخشی از آن توسط شرکت 
لوله و تجهیزات سدید تولید گردیده است و یکی از 

قراردادهای مهم شرکت در سال جاری است.
سایر پروژه های آبرسانی مناطق کشور مجموعا به 

طول 300 کیلومتر در دست اجراء می باشد.
در زمینه پروژه های گازرسانی خط یازده سراسری 
لوله  به طول 270 کیلومتر  پاکستان  به  انتقال گاز 
56، خط صادرات گاز به عراق )پروژه نفت شهر( 
تکمیل خطوط لوله سراسری انتقال گاز 1500 کیلومتر 
لوله 56، ادامه خط انتقال گاز ترکمنستان بطول 110 
کیلومتر لوله 48 خط لوله نهم سراسری جهت انتقال 

گاز به اروپا به طول 1800 کیلومتر لوله 56.
مهم  پروژه های  سایر  و  فوق  موارد  به  توجه  با   
آینده  تا 3 سال  بود که حداقل  امیدوار  می توان 
شرکت های لوله ساز و بخصوص شرکت لوله و 
تجهیزات سدید از بازار مناسبی برخوردار خواهند 

بود.
در سالهای اخیر به واسطه رکود پروژه های عمرانی، 

بخصوص در حیطه نفت و گاز کلیه شرکت های لوله 
سازی با بحران سفارش مواجه بوده اند. خوشبختانه 
با تعریف پروژه های مربوط به مهر ماندگار و فعال 
شدن بعضی از پروژه ها در شش ماهه دوم سال 
نیز درشش  لوله و تجهیزات سدید  1391 شرکت 
ماهه دوم سال فعال بوده است. ولی بواسطه عدم 
پرداخت مطالبات، تشدید تحریم های بین لمللی، 
خطوط  شدن  بسته  کشور،  بانک های  تحریم 
ریفاینانس و عدم تمایل تأمین کنندگان اصلی مواد 
اولیه به همکاری با شرکت در فضای مذکور باعث 

شرایط بحرانی در سال 1391 بوده است.
به نظر می رسد اعمال هرگونه سیاست گذاری و 
تدوین استراتژی برای سالهای آتی بایستی با نگاهی 
به تغییرات آتی نرخ ارز و تخصیص منابع مورد نیاز 
برای اجرای پروژه ها، صورت گرفته تا ضمن حفظ 
سهم بازار شرکت بتوانیم منافع سهامداران و سایر 

دینفعان مجموعه را تضمین نمود.
تاریخچه

نام  با  سدید  تجهیزات  و  لوله  شرکت  فعالیت 
ماشین سازی فتحی و پسران در سال 1342 آغاز 
گردید و با ابداع تولید پروفیل از طریق تبدیل لوله 
پروفیل گام  به  لوله  تبدیل  ماشین های  و ساخت 
مونتاژ  و  تا ساخت  آنگاه  و  برداشته شد  آن  اول 
ماشین های خطوط لوله سازی به روش ERW و 
نصب و راه اندازی آنها پیش رفت و رهبری بازار 
فروش این خطوط تولید را تا سال 1367 به دست 
گرفت. سپس با ایجاد کارخانه تولید لوله و پروفیل 
ساختمانی که تا آن سال بزرگترین ظرفیت تولید لوله 
در یک کارخانه در ایران به شمار می رفت به کار 
خود ادامه داد. بنیادی به دنبال انجام مطالعات 

بر آن نیستم که از خدمات بایسته شایسته شرکت آورم ویل نیم قرن حضور در میدان صنعت می باید 
خسته نباشی گفت و آنرا تحسنی به آینده امیدوار. جناب مهندس علی اصغر مقصودی را می شناسم مرد 
کار است تجربه و علم دستش خری است برکت و آنچه در سال مایل حاصل کارش را می بینم از همان 
باورمان به کارش است. مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت  لوله و تجهیزات سدید )سهامی عام( در 
تاریخ 92/03/25 در حضور 78/97 درصد سهام دار به ریاست جناب علو و دو ناظر جنابان مزارعی و 

سرکار خانم مهندس نکاوند و دبریی جناب فیضی برگزار شد.
مجمع با تصویب صورتهای مایل و تقدیر و تشکر از عملکرد خوب مجموعه بکار خود پایان داد.  

50 ساله شد لوله و تجهیزات سدید 

مبنی بر نیاز شدید کشور به لوله های قطور انتقال 
گاز، نفت و آب شرکت با خرید تجهیزات الزم 
ایجاد  به  اقدام  آلمان   HOESCH از کمپانی 
کارخانه  ساخت لوله های قطور به روش اسپیرال 
برای اولین بار در ایران نمود که در مهر ماه 1372 

بهره برداری از آن آغاز شد.
این شرکت تا مورخه 1372/12/26 به عنوان یک 
لوله و  از دو کارخانه  مجموعه تولیدی متشکل 
پروفیل و لوله اسپیرال بخشی از مجموعه های 
تحت اداره گروه صنعتی سدید بشمار می آمد. 
در تاریخ یاد شده براساس تغییر انجام شده در 
اساسنامه گروه صنعتی سدید این شرکت با نام 
لوله و پروفیل سدید به عنوان یکی از شرکتهای 
اقماری از آن منفک و دارای شخصیت حقوقی 
مستقل گردید. در تاریخ 1382/6/8 نوع شرکت به 
سهام عام تبدیل و در پی سیاستهای گروه صنعتی 
سدید مبنی بر گسترش فعالیت شرکتهای تابعه در 
تاریخ 1382/12/23 با تغییر نام به شرکت لوله و 
بورس  بازار  به  ورود  به  موفق  تجهیزات سدید 

اوراق بهادار تهران گردید.

برنامه های آینده شرکت
و  لوله  شرکت   1392 سال  برنامه های  اهم 

تجهیزات سدید به شرح زیر می باشد:
دریافت مطالبات شرکت

محصوالت،  و  فروش  بازارهای  گسترش 
بخصوص در بخش آب رسانی

کاهش هزینه های ساخت از طریق بهینه سازی 
فعالیتهای درون سازمان

ارتقاء رضایت مشتریان و ذینفعان
ارتقاء سطح دانش و آگاهی کارکنان

استقرار، حفظ و بهبود مستمر مدیریت یکپارچه 
)IMS(

لزوم توجه به اخذ قرارداد با شرایط تأمین مالی و 
قراردادهای کارمزدی

لزوم مدیریت صحیح تسهیالت بانکی و حرکت 
در راستای کاهش هزینه های مالی

نیروی  و کاهش  پرسنلی  ار  اصالح ساخت    
انسانی غیرمتخصص

مهدی 
خلج
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        اعضاء هیأت مدیره                                             نماینده                                                                         سمت 
احمد رضا خطیبی                   شرکت دوده صنعتی پارس                           رییس هیأت مدیره

حسن وفایی                                                   شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی          نایب رییس هیأت مدیره 
پژمان شعبان پورفرد                                  شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی                          عضو هیأت مدیره
حنیف عاشق ایرانپور                                   شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی         عضو هیأت مدیره

شکور شمس                                                 شرکت سرمایه گذاری هامون کیش                             مدیرعامل و عضو هیأت مدیره 

پیام هیأت مدیره
مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت:

عملکرد  از  متاثر  ایران  در  بالک  صنعت کربن 
چهار شرکت تولید کننده دوده صنعتی یعنی شرکت 
کربن ایران، شرکت دوده صنعتی پارس و شرکت 
سیمرغ که عمده سهامداران آن تایرسازان داخلی 
می باشند، و شرکت صدف فام است. در سالهای 
گذشته شرکت کربن ایران تنها تولید کننده داخلی 
در این صنعت بود که تمامی سهم بازار داخلی 
را در اختیار داشت. به واسطه ورود شرکت دوده 
صنعتی پارس در سال 1374 با 15000 تن ظرفیت 
سال  در  تن   30000 به  ظرفیت  افزایش  و  تولید 
و شرکت صدف  ورود شرکت سیمرغ  و   1385
فام به عرصه تولید و عدم توانایی برای حضور 
در بازارهای صادراتی به واسطه تحریم های بین 
المللی، سهم بازار این شرکت و بالطبع سهم تولید 
افزایش  به  با توجه  آن دچار کاهش شده است. 
شدید نرخ مواد اولیه نسبت به سالهای گذشته در 
برابر نرخ کم افزایش قیمت فروش، هر ساله شاهد 
کاهش میزان حاشیه سود در صنعت بودیم. کاهش 
در میزان تولید و در نهایت کاهش در میزان فروش 
باعث کاهش شدید سود عملیاتی و در نهایت سود 
خالص شرکت گردیده بود. تغییر در تکنولوژی که 
باعث افزایش راندمان تولید وکاهش قیمت تمام 
شده می شود از جمله راههایی است که باعث 

افزایش سودآوری در صنعت می گردد.

و  صنعت  در  شرکت  جایگاه  بر  مرور کلی 
وضعیت رقابتی آن :

شرکت کربن ایران به عنوان قدیمی ترین شرکت 
داشتن  با  ساله  همه  صنعتی،  دوده  تولیدکننده 
بیشترین سهم از تولید و فروش در بازار داخلی با 
اهمیت ترین شرکت تولید کننده می باشد. لکن در 
سالهای 86 الی 90 با افتتاح کارخانه تولید دوده 

صنعتی سیمرغ وکربن صدف فام و همچنین بهره 
پارس  صنعتی  دوده  شرکت  دوم  فاز  از  برداری 
تولید کارخانه های  ظرفیت  و کاهش  طرفی  از 
فروش  و  تولید  میزان  دیگر،  سوی  از  تایرسازی 
شرکت کربن ایران به نسبت سالهای گذشته کاهش 
چشمگیری داشته است.علیرغم این وضعیت در 
سال 1391 نیز شرکت کربن ایران دارای بیشترین 
سهم از تولید و فروش داخلی می باشد. بنابراین، 
شرکت کربن ایران در این صنعت، در داخل کشور 
رتبه یک را از لحاظ تولید و فروش در اختیار دارد. 
در بازارهای جهانی نیز به واسطه صادرات به بیش 
از 15 کشور در سه قاره دنیا، شرکت کربن ایران 
برند کاماًل شناخته شده ای است و توان بالقوه ای 

برای حضور در بازارهای جهانی دارد.

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

اجرای برنامه طرح ریزی پروژه جابجایی کارخانه
تالش در جهت پایین نگه داشتن ضریب مصرف 

روغن 
ISO 9001/2008 اخذ استاندارد

 ISO 14001/2004 اخذ استاندارد
بهداشت  و  ایمنی  مدیریت  نظام  اخذ گواهینامه 

 ISO 18001 /2007 شغلی
آزمایشگاه  صالحیت  تأیید  نظام  اخذ گواهینامه 

ISO 17025/2005
دریافت لوح تقدیر مسئول کنترل کیفی نمونه استان 

از اداره کل استاندارد استان خوزستان
فنی  حفاظت  برتر  تقدیر کمیته  لوح  دریافت 

وبهداشت کار استان از اداره کار استان خوزستان
دریافت استانداردهای اجباری برای محصوالت 

شرکت از مؤسسه استاندارد 
دریافت تندیس صادرکننده نمونه کشور در سال 90

دریافت تندیس صادر کننده نمونه استان خوزستان 
در سال 90

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

اجرای پروژه جابجایی کارخانه
تولید به میزان 30000 تن محصول مطابق استاندارد 
جهت  به  فرآیندی  سیستم های  استقرار   ،ASTM
انسانی  منابع  توسعه  بر  تمرکز  وری،  بهره  افزایش 

شایسته به عنوان ابزار اصلی پیشبرد شرکت

تاریخچه:
شرکت کربن ایران در سال 1351 به منظور تأمین کربن 
بالک مورد نیاز صنعت تایر و الستیک با مشارکت 
جهان،  بالک  تولید کننده کربن  ترین  نام  صاحب 
شرکت کابوت آمریکا با ظرفیت سالیانه 16000 تن آغاز 
به کار نمود ودر سال 1373 با احداث واحد جدید 

ظرفیت اسمی خود را به 36000 تن افزایش داد.
شرکت کربن در سال 1374 به شرکت سهامی عام 
صنایع  سرمایه گذاری  شرکتهای  وبه گروه  تبدیل 
پتروشیمی پیوست و در حال حاضر یکی از شرکتهای 

فعال در بازار بورس اوراق بهادار کشور می باشد.
بیانیه های اساسی شرکت: بیانیه های اساسی شرکت 
در سال 91 مورد بازنگری قرار گرفته و به شرح زیر 

می باشد:
آرمان: شرکت کربن ایران، پیشرو در منطقه، نقش 

آفرین در جهان.
ماموریت : ما اولین و با سابقه ترین تولید کننده کربن 
بالک در خاور میانه هستیم که مشتقات نفتی را به 
مواد اولیه با کیفیت برای صنایع الستیکی داخلی 
و خارجی تبدیل می نماییم. رضایت مشتری، بهبود 
مستمر، حفظ محیط زیست، توسعه منابع انسانی و 
حداکثر نمودن ثروت صاحبان سهام از طریق اداره 
و توسعه کسب و کارهای مرتبط در کانون توجهات ما 

قرار دارد.
مشتری  محوری،  اخالق   : سازمانی  ارزشهای   
محوری، دانایی محوری، مسئولیت پذیری اجتماعی. 

آمد  به کربن  مهندس شکور شمس 
بود ســــاالنه  مجمع  شـــاهد  و 

مجمع ساالنه شرکت کربن در تاریخ 1392/03/28 در حضور 60/7 درصد سهامدار به ریاست جناب محمدیان پور وبا دبریی محسن عدیل برگزار شد. 
مجمع با تصویب صورتهای مایل و با طننی صلوات سهامداران بکار خود پایان داد. آنچه در این مجمع جلب نظر می کرد حضور مهندس شکور شمس 

این مدیر شناخته شده کشور بعنوان مدیرعامل جدید شرکت می بود

خسرو
امریحسینی
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مهدی 
خلج

مديران  جمله  از  هاشمي  پور  عباس  مهندس 
را خوب صرف  فعل خواسنت  است كه  ميداني 
مي كند و آنچه از سابقه اين مدير مي دانيم مويد 
اين مدعاست. سهام داري كه در كنارش نشسته 
بودم ناقل گذشته شركت بود و خوشحال از اينكه 
باورش  هم  او  و  دارد  مي  را  شركت  اين  سهام 
است.  مديري كاربلد  شركت  مديرعامل  بود كه 
در  الوند  سراميك  شركت كاشي  ساالنه  مجمع 
حضور 98/29 درصد سهام دار به رياست جناب 
و  وحافظ  جنابان صادقي  ناظر  دو  و  محمدپور 
به دبيري جناب مهندس كيا مدير ارشد مايل كه 
و  و صادق  را صاف  شركت  توانسته حسابهاي 

شفاف به مجمع بياورد برگزار شد.
مجمع با تصويب صورتهاي مايل و تقسيم سود 
250 ريال و تقدير و تشكر از تالش كاركنان كه 
توانسته اند در كيفيت و نوآوري پيشتاز باشند بكار 

خود پايان داد. 

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سام 
شرکت صنایع کاشی وسرامیک الوند )سهامی 

عام(
پس از حمد و سپاس بی پایان به درگاه خداوند 
سبحان و با عرض سالم و خری مقدم به حضور 
سهامداران گرامی و نمایندگان آنان، هیات مدیره 
شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند )سهامی 
عام( مراتب تشکر خود را از اجابت دعوت بعمل 

آمده توسط حضار محرتم ابراز می نماید.
هیات مدیره شرکت ضمن ارج نهادن به تالش 
دلسوز  و  متعهد  صدیق،  ارزنده کارکنان  های 
واحدهای گوناگون الوند و با آرزوی سالمتی و 
موفقیت برای کلیه ذینفعان شرکت، امیدوار است 
در سایه توجهات پروردگار متعال بتواند نقش موثر 
خود را در تحقق آرمان و اهداف شرکت و تعایل 
سازمان الوند به مطلوب ترین شکل ممکن ایفاد 

نماید.

تاریخچه
شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند به صورت 
تاریخ  در  نو  پارس  نام کاشی  با  سهامی خاص 
1363/4/20 تحت شماره 53063 به منظور تولید 
انواع کاشی، ظروف چینی و سرامیکی ، انواع 
لعاب و فرآورده های مشابه و وابسته، مشارکت 
در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا خرید یا تعهد 

سهام شرکتهای جدید یا موجود و کلیه عملیات 
و معامالت مایل و تجاری و صنعتی مرتبط در 
به  تهران  صنعتی  مالکیت  و  شرکتها  ثبت  اداره 
ثبت رسید و براساس پروانه بهره برداری شماره 
صنایع  وزارت  توسط  صادره   44333-60006
از تاریخ 1371/4/1 شروع به بهره برداری نمود. 
براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1367/7/20، نام شرکت به صنایع کاشی و سرامیک 
شرکت  است.  یافته  تغیری  خاص(  الوند)سهامی 
صنایع کاشی و سرامیک الوند به استناد مصوبه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1373/12/21 به 
پایان سال 1373  در  و  تبدیل شده  سهامی عام 
مورد پذیرش سازمان بورس اوراق بهادار تهران 
قرار گرفته است. در حال حاضر این شرکت جزء 
سرمایه گذاری  شرکت  فرعی  تجاری  واحدهای 
صدر تامنی می باشد. شرکت مذکور 91/31 درصد 
اصلی  مرکز  دارد  اختیار  در  را  شرکت  سهام  از 
شرکت در تهران و کارخانجات آن در شهر صنعتی 

الربز قزوین واقع شده است.
افزایش  منظور  به  شرکت  توسعه  طرح  اجرای 
ظرفیت اسمی در دو فاز عملیاتی مورد نظر قرار 
گرفت که فاز اول آن در پایان سال 1372 وفاز دوم 
آن اوایل سال 1376 تکمیل شده و پروانه بهره 
برداری با ظرفیت تولید 4 میلیون مرت مربع کاشی 
عملیات   1378 سال  در  صادر گردید.  سال  در 
طرح توسعه به منظور تولید کاشی کف به اتمام 
آغاز  آن  تولید  خطوط  از  برداری  بهره  و  رسید 
گردید، در این خصوص پروانه بهره برداری شماره 
9510 با ظرفیت تولید 2 میلیون مرت مربع در سال 
از وزارت صنایع اخذ شده است، همچننی بهره 
برداری رسمی از طرح توسعه تولید کاشی دیوار با 
ظرفیت 1/820/000 مرت مربع در سال از ابتدای سال 
1382 طی پروانه بهره برداری شماره 127/16051 
صادره توسط وزارت صنایع آغاز شد. پریو احداث 
کارخانجات الوند 2 و الوند 3، بهره برداری از 
کارخانه الوند 2 با ظرفیت اسمی 4 میلیون مرت مربع 
کاشی کف و کارخانه الوند 3 با ظرفیت اسمی 3 
میلیون مرت مربع کاشی پرسالن )گرانیتی( به ترتیب 
در اسفندماه 1383 و مرداد ماه 1384 آغاز شد و 
پروانه های بهره برداری به شماره های 127/21503 
مورخ 1383/12/27 و 127/8736 مرخ 1384/6/9 

از وزارت صنایع اخذ گردید.

سرمايه شركت
سرمايه شركت در بدو تاسيس مبلغ 50 ميليون ريال 
) شامل تعداد 5,000 سهم ، به ارزش اسمي هر 
سهم 10,000 ريال ( بوده كه طي چند مرحله به مبلغ 
 250,000,000 تعداد  شامل   ( ريال  ميليون   250,000
،به ارزش اسمي هر سهم 1,000 ريال ( در  سهم 
پايان سال مايل منتهي به 1391/12/30 افزايش يافته 

است.

برنامه های آتی
رئوس اهم برنامه ها و فعالیتهای سال 1392 را به 

شرح زیر می توان خالصه نمود:
تسویه  خصوص  در  آمده  بعمل  اقدامات  تداوم 
بدهی بانک رفاه و استفاده از تسهیالت بانکی 

جدید با عنایت به گردش نقدینگی شرکت
افزایش سرمایه شرکت

عرضه  و  سایزها  و  ها  طرح  در  بخشی  تنوع 
محصوالت به صورت ست

استمرار فعالیتهای مطالعه بازار و ارائه خدمات 
بیشرت پشتیبانی بازار

نمودار  و  مشاغل  بندی  طبقه  طرح  بازنگری 
سازمانی جدید 

و  تولید  خطوط  تدریجی  نوساز  و  بازسازی 
جایگزینی تجهیزات و ماشنی آالت فرسوده

جذب مشرتیان جدید داخلی و خارجی 
تولید و فروش سایزها و طرح های جدید به منظور 

افزایش ارزش افزوده
 TQM تمدید مجوزهای کیفی مدیریتی از قبیل

 R&D تقویت واحد
مشرتی  با  ارتباط  مدیریت  سیستم  سازی  پیاده 

 )CRM(
تقویت حسابرسی داخلی

آموزش های کاربردی مستمر و جذب نریوهای 
متخصص

توسعه کمی و کیفی فروش
تغیير کاربری زمنی انبار 2 خاک

نصب و راه اندازی ماشنی آالت چاپ دیجیتال به 
منظور تولید طرحهای متنوع و پیچیده

خرید و نصب ماشنی دبل شارژ کارخانه الوند 3 
جهت تولیدمحصوالت خاص و با ارزش افزوده 

باال
خرید و نصب دستگاه نانو واکس جهت رفع لک 

پذیری تولیدات پرسالنی

        اعضاء هیأت مدیره                                             نماینده                                                                         سمت 
مرتضي موسي خاني                       شركت صنايع خاك چيني ايران )سهامي عام(                                رئيس هيات مديره

  عبدالرضا رجايي                       شركت معدني امالح ايران )سهامي عام(                                نايب رئيس هيات مديره
عباس پورهاشمي                                شركت سرمايه گذاري صدر تامنی )سهامي عام(                      عضو هيات مديره و مديرعامل

سيد محمد علي قدسي                        شركت سرمايه گذاري صبا تامنی)سهامي عام(                                عضو هيات مديره
محمد كالنرتي                                   شركت كاشي نيلو )سهامي عام(                                          عضو هيات مديره

درخشيد الوند  سراميك  كاشي  ساالنه  مجمع  در 

1۶
اقتــصـاد و بیمه
    تیـر       1392





        اعضاء هیأت مدیره                                                 نماینده                                                               سمت
خلیل پارسا                       صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کارافتادگی کارکنان بانکها            رییس هیأت مدیره

فریبرز تیموری                شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران                                             نایب رییس هیأت مدیره
اکبر گزین                                شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و اب )صبا(                             مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

امان اله سروش                شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ                                             عضو هیأت مدیره
علیرضا خجسته وهاب زاده          شرکت کارگزاری سهام عدالت                                             عضو هیأت مدیره

پیام هیأت مدیره
تا  یافتیم  آن  توفیق  دیگر  بار  سپاس که  را  خدای 
کارنامه هیأت مدیره شرکت را پس از گذشت یک 

سال به سمع و نظر سهامداران محترم برسانیم.
همکاری  و  تالش  از  مندی  بهره  با  مدیره  هیأت 
و کارکنان شرکت در سال  تمامی مدیران  بی دریغ 
مورد گزارش اهتمام خود را معطوف به بهره برداری 
بهینه از ظرفیت های شرکت، سرمایه سهامداران و 
توسعه فعالیت های خود نموده و علیرغم شرایط 
زمینه  و  بخشیده  تداوم  فعالیت ها  به  اقتصادی، 

مساعدی برای ادامه فعالیت و رقابت فراهم آورد.
اقتصادی  تحریم های  وضع  سال گذشته  طول  در 
و همچنین نوسانات شدید ارزی و افزایش هزینه 
با  بانکی  ارتباط  عدم  و  نقدینگی  مشکالت  ها، 
کشورهای دیگر تأثیر بسزایی در صنایع و شرکت ها 
و  اهداف  اجرای  با  است  امید  بر جای گذاشت. 
برنامه های سال  و تکمیل  برنامه های سال 1392 
1391 و پیگیری برنامه های بلند مدت خود شرایط 

مطلوب تری نسبت به گذشته ایجاد شود.
با  جاری  سال  در  است که  امیدوار  مدیره  هیأت 
اعتماد  و  تالش کارکنان  منان،  ایزد  از  استعانت 
سهامداران محترم بتواند در صیانت از منابع شرکت 

و منافع سهامداران، گام های مؤثری را بردارد.
آنچه توانستیم لطف خدا بوده است و آنچه پیشرو 

داریم با امید به عنایت به او خواهد بود.

مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط 
در سال مالی مورد گزارش 

در سال مالی مورد گزارش شرکت توانست علیرغم 
مشکالت ناشی از تحریم های بین المللی، نوسانات 
ارز و نقدینگی مشتریان، فروش  ارزی شدید نرخ 
محصوالت را بگونه ای مدیریت نماید که به فروش 
مناسبی دست یافته و همچنین با مدیریت بر منابع 
نقدینگی، اخذ تسهیالت از سیستم بانکی عالوه بر 
انجام عملیات جاری، پروژه های مشارکتی خود را 

انجام دهد.

مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت 
رقابتی آن در ال مالی مورد گزارش 

رقبای  واردات،  امکان  بدلیل  محصول  بازار  در 
خارجی وجود دارد که تاکنون با اعمال روشهای 
سطح کیفی  ارتقاء  و  حفظ  جمله  از  گوناگون 
به  بخشی  تنوع  ها،  قیمت  کنترل  محصول، 
محصوالت، خدمات پس از فروش و حمایت های 
دولت محترم از ساخت داخل، به خوبی سهم اصلی 

را در بازارهای داخلی داشته ایم.
فعالیت  سابقه ی  بر  تکیه  با  نیروترانس  شرکت 
طوالنی در کشور از لحاظ جایگاه و اعتبار، حائز 
موفقیت  بر  مؤثر  عوامل  است.  ممتازی  موقعیت 

شرکت را می توان به صورت زیر خالصه نمود:
الف- اعتبار باال در بازار داخلی

ب- کیفیت مطلوب محصوالت و ارایه خدمات 
پشتیبانی مناسب

ج- تنوع محصوالت
د- برخورداری از دانش فنی روز جهانی

بیان استراتژی شرکت
استراتژی شرکت براساس افزایش سهم بازار با توسعه 
محصوالت و مشتریان، افزایش بهره وری فرایندهای 
منابع  استعدادهای  توسعه  و  سازی  بهینه  داخلی، 
انسانی، نوآوری، کنترل بهای تمام شده، تأمین منافع 
و رضایت کلیه ذینفعان اعم از سهامداران و مشتریان، 
اتخاذ راهبردها و برنامه های اجرایی مناسب در امر 

صادرات تبیین و اجرا می گردد.

تاریخچه شرکت:
شرکت نیروترانس در تاریخ 69/9/18  تحت شماره 
مالکیت  و  شرکت ها  ثبت  اداره کل  در   81343
ثبت  به  خاص  سهامی  صورت  به  تهران  صنعتی 
از   1382/5/13 درتاریخ  شرکت  این  است.  رسیده 
تاریخ  در  و  تبدیل  عام  سهامی  به  خاص  سهامی 
نهمین  و  شصت  و  سیصد  عنوان  به   1382/9/25
شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده 
است. موضوع فعالیت  اصلی شرکت طبق ماده 2 
اساسنامه عبارت از تولید و فروش انواع ترانس های 
اندازه گیری جریان و ولتاژ در کلیه سطوح ولتاژی، 
انواع بوشینگ های خازنی، انواع مقسم های ولتاژ 
خازنی، انواع ترانس های جریان بوشینگ، انواع 
کلید قطع و وصل و انواع ترانس های توزیع و فوق 

توزیع است.

برنامه سال آینده شرکت :
رئوس فعالیت های عمده وبرنامه های شرکت در 
سال 1392 به شرح زیر است: 1- دستیابی  به میزان 

فروش محصوالت بالغ بر 579 میلیارد ریال.
فشار  خازن های  تولید  از خط  برداری  بهره   -2  
متوسط. 3- بهره برداری از سوله و خطوط تولیدی 
نیرو  وتجهیزات سرو  تأمین قطعات  فرعی  شرکت 
شیراز. 4- انتقال تکنولوژی و بهره برداری شرکت 

فرعی نیروگاه برق مقیاس کوچک

نام مهندس گزین در ذهن کاتب این سطور با 
ورود صنعت الکترونیک همراه است هرگاه نام 
این بچه مسلمان متعهد به میان می آید ناخودآگاه 
در ذهنم رفتن حسنعلی چراغچی باشی و در پی 
آن آمدن چراغ برق تداعی می شود. در آن ازمنه 
حلقه دوار بردوش چراغچی باشی که چند ده 
چراغ دستی روسی بر آن آویز بود، هر شامگاه در 
اطراف بازار کاخ گلستان، میدان توپ مروارید و 
امثالهم به آویز گاه ها برای رفت و آمد شبهای 
از  امین الضرب  اینکه  تا  مردم نصب می شد 
سفر روس کارخانه برق آورد و در همین خیابان 
امیرکبیر جنب کوچه امین حضور بکار گذارد و 
تهران شد صاحب برق. این شد تا دهه سی که 
چند موتور در انتهای خیابان دروازه غار توسط 
بکار  وحدتی  آقا  اصغر  و  چنگیزی  سرهنگ 
برق رسانی انجام وظیفه می کردند تا شد سد 
کرج و برق آبی و نیروگاه ها و امثالهم. در این 
صنعت نیروترانس از پیشگامان و مهندس گزین 
از سرقطاران است و آنانکه خدمت به خلق را 
سرلوحه کارشان می دارند بدین کالم شهادت 
نام و این وظیفه مردمی  این  می دهند که اگر 
را به لوح ماندگار اگر نسپارند گناه به خدمت 
گذاران این مرز و بوم است که بایستی آیندگان 
آن را بدانند. این مختصر بدان باب نگاشته شد 
که برخود وظیفه می دانستم با 70 سال سن و 
دیده ها از تاریکی تا چهل چراغ همین نیمه 

شعبان معظم بدان گواهی دهم.
از صداقت  از شرکت وقتی صحبت می شود 
و امانت داری جناب سروش باید گفت واین 
صلوات پی در پی در کسری از ثانیه که نشان 
از عملکرد صادقانه او وهمکاران تالشگرش 

می بود.
مجمع عمومی عادی سالیانة شرکت نیرو ترانس 
ریاست  92/03/27به  تاریخ  در  )سهامی عام( 
جناب دکتر عمرانی پیر صنعت مو سپید کرده 
و سرد و گرم چشیده و دو ناظر جنابان صادقی 
مدیرعامل  مهندس گزین  دبیری  با  تیموری  و 
فرهیخته برگزار شد در پایان مجمع با تصویب 
صورتهای مالی و تقسیم سود هر سهم 800 ریال 

به کار خود پایان داد. 

نیرو ترانس چراغ دل روشن کرد
مهندس گزین از دیار سعدی حافظ

 با ســــــــــــود 800 ریالی آمد

خسرو
 امری حسینی
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در حضور 75/8  تاریخ 92/03/26  در  لعابیران  سالیانه شرکت  مجمع 
سهامدار به ریاست مرد سرد و گرم چشیده صنعت جناب آقای مهندس 
شیرمحمدپور از شرکت صدر تأمین به عنوان سهامدار عمده و دو ناظر 
جنابان قائمی راد و مهندس حافظ و با حضور جناب اقای مهندس 
هادیان مدیر مالی توانا و خوش برخورد شرکت در مقام منشی مجمع 

برگزار شد.
لبان  به  را  خنده  حداکثری که  سود  تقسیم  بر  عالوه  جلسه  این  در 
سهامداران نشاند آنچه بیشتر جلوه می کرد توضیحات مبسوط و کامل 
این مدیرعامل سخت کوش، مدیر مدبر  آقای مهندس رجائی  جناب 
به تک تک سؤاالت  با توضیحات مفصل خود  بود که  پرحوصله  و 
سهامداران با متانت و وقاری مثال زدنی پاسخ گفت. در نهایت مجمع 
با تقسیم سود 1300ریالی برای هر سهم و تصویب صورت های مالی 

شرکت و تقدیر و تشکر از تیم مدیریت شرکت به کار خود پایان داد.

تاریخچه
سرامیک  و  هشت کارخانه کاشی  سرمایه گذاری  با  لعابیران  شرکت 
و  تأسیس   1360 سال  در  ایران  ملی  صنایع  سازمان  پوشش  تحت 
باصرف هزینه ای بالغ بر 1800 میلیون ریال با ظرفیت 15000 در سال 
1366 راه اندازی شد و از اواخر سال 1374 از سهامی عام به سهامی 
خاص تغییر ماهیت داده و تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری تأمین 
فلزی  غیر  در گروه کانی  دیگر  13 شرکت  با  قرار گرفت که  اجتماعی 
شرکت تأمین توسط یک هلدینگ، مدیریت می شوند. این شرکت در 
حال حاضر جزء عمده ترین تولیدکنندگان لعاب و رنگ های سرامیکی 
در کشور بوده و حدود 25% از سهم بازار را نیز به خود اختصاص داده 
است. مشتریان شرکت متغیر و عموما کارخانجات کاشی و سرامیک 
کشور بوده که هر کدام متناسب با تکنولوژی و پروسه تولید خود طیف 

متنوعی از محصوالت را دریافت می کنند.
شرکت لعابیران در حال حاضر با اجرای طرح های توسعه، همراه با 
به روز رسانی تکنولوژی کوره های ثابت و اتوماسیون کوره های دوار 
انواع فریت،  و تجهیز به آخرین تکنولوژی مدرن روز، توانایی تولید 
لعاب، انگوب، پودر چاپ و رنگ را برای کلیه فرآیندهای تولید کاشی 

دارا  مختلف  در طرحهای  پرسالن  و  مونوپروزا، کف  دوپخت،  مانند 
می باشد. 

شرکت لعابیران با در اختیار داشتن آزمایشگاه مجهز و بهره گیری از 
انواع  تولید  و  طراحی  در  باالیی  توانمندی  از  مجرب،  کارشناسان 
رنگ و لعاب، ارایه خدمات فنی و مهندسی مناسب و پاسخگوئی به 
کلیه نیازهای مشتریان برخوردار است. مشتریان عمده شرکت لعابیران 
سرامیک  و  تولید کننده کاشی  معتبرترین کارخانجات  و  معروفترین 

می باشند. 
این شرکت مفتخر است که بعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لعاب 
در ایران توانسته است در سایه اتخاذ سیاستهای هوشمندانه مبتنی بر 
اصل مشتری مداری حضور قابل توجهی در بازار داشته و محصوالت 
تولیدی آن رویای اکثر کارخانجات تولید کننده کاشی و سرامیک را در 

تولید کاشیهای با کیفیت و نوآوری باال به واقعیت تبدیل نماید.  
با به کارگیری آخرین تکنولوژی روز جهان روزانه حدود  این شرکت 
70 تن لعاب تولید می کند. شرکت لعابیران اخیرًا توانمندی خویش 
را برای ارایه تولیدات و خدمات به صورت پکیج به مشتریان داخل 
و خارج کشور درعرصه بین المللی آغاز کرده است. ظرفیت تولید این 

شرکت در سال 21.500 تن می باشد.
سرمایه گذاری  شرکت  به  متعلق  شرکت  این  سهام  از   %61 حدود 

صدرتامین می باشد.

اهم فعالیتها:
فریت 

لعابهای ترکیبی 
لعاب مات 

انگوب 
پودر چاپ 

رنگهای سرامیک 
پکیج 

کیفیت بهترین  یعنی  لعابیران  برند 
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پیام هیأت مدیره
با عرض سالم و خریمقدم، هیأت مدیره، شرکت 
بیمه نوین )سهامی عام( این افتخار را دارد پس 
مدیران، کارکنان  تالش کلیه  سال  یک  طی  از 
و  عملکرد  از  گزارشی  شرکت،  نمایندگان  و 
دستاوردهای خود را در سال 1391 به سهامداران 

محرتم ارایه نماید.
سال کامل  هفتمنی  حایل  در  نوین  بیمه  شرکت 
فعالیت خود را پشت سر می گذارد که علریغم 
و  اقتصادی  تحریم های  و  تورمی  رکود  شرایط 
رقابت سنگنی ناشی از حذف تعرفه ها و حضور 
شرکتهای متعدد بیمه و پاینی بودن سرمایه شرکت 
از یکسو و ظرفیت محدود بازار اتکائی ناشی از 
تحریم های بنی المللی از سوی دیگر توانست با 
رشدی معادل 62% در مقایسه با سال قبل، مبلغ 
2898 میلیارد ریال حق بیمه تولید نماید که تقریبًا 
24 درصد بیشرت از رشد حق بیمه بازار در سال 
1391 است. بیشرتین سهم از تولید متعلق به رشته 
شخص ثالث با 53% و کمرتین تولید متعلق به رشته 
بیمه شخص  می باشد. سهم   % با 0/06  هواپیما 
ثالث در پرتفوی شرکت معادل 7 واحد بیشرت از 
سهم این رشته در بازار است که با توجه به عدم 
سودآوری این رشته در بازار، براساس برنامه سه 
ساله منتهی به سال 1394 پیش بینی گردیده سهم 
این رشته در پرتفوی شرکت به تدریج تعدیل و به 

سهم بازار نزدیک گردد.
علت گرایش شرکتهای بیمه به فروش بیمه نامه 
شخص ثالث به لحاظ نقدی بودن حق بیمه و 
تولید منابع مایل جهت سرمایه گذاری می باشد. 
پرتفوی شرکت سهمی  در  نیز  درمان  بیمه  رشته 
معادل 9/5% را دارا بوده که معادل 12 واحد از 
سهم این رشته در بازار کمرت است حدود 71% از 
کل حق بیمه در بازار متعلق به این دو رشته است 
که معمواًل سودی از عملیات بیمه گری این دو 
رشته عاید شرکتهای بیمه نمی گردد. در سال 1391 
حق بیمه تولیدی بازار در حدود یکصد و بیست 
هزار میلیارد ریال بوده که 8% آن متعلق به بیمه های 
زندگی یا عمر است سهم بیمه نوین در رشته عمر 

10% بوده است. در میان رشته های غری زندگی در 
بازار سهم رشته های آتش سوزی 4% باربری %1 
مسئولیت 5% مهندسی 1/8% و نفت و انرژی %0/04 
با درصد سهم  مقایسه  در  باشد که  می باشدمی 
بیمه های ثالث و درمان سهم کمی از بازار یعنی 
12 درصد را به خود اختصاص می دهند. نرخ حق 
بیمه رشته های مذکور برخالف بیمه ثالث خودرو 
و درمان به لحاظ رقابت سنگینی که در فروش 
شرکتهای  بنی  تعرفه ها  از حذف  بعد  نامه  بیمه 
بیمه بوجود آمده رو به کاهش است. سهم حق 
بیمه شرکت بیمه نوین در رشته های آتش سوزی 
3% باربری 2% مسئولیت 7% مهندسی و انرژی %2  
است. سهم از بازار شرکت در سال 1391 معادل 
2/4 بوده که این سهم در سال 1390 معادل 2/08 
بوده، به بیان دیگر رشد سهم از بازار شرکت در 
سال 1391 نزدیک به 15% بوده است. تعداد بیمه 
 1/288/744 معادل   1391 سال  در  صادره  نامه 
فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
 %15 معادل  رشدی  نامه،  بیمه  فقره   1/121/377
داشته است از مجموع 2/898 میلیارد ریال حق 
بیمه تولیدی 5درصد توسط سهامداران حقوقی 
از  )غری  عادی  توسطبیمه گذاران  درصد   95 و 

سهامداران( تأمنی گردیده است.
تاریخچه شرکت 

تاریخ  در  عام(  )سهامی  نوین  بیمه  شرکت 
ثبت  اداره  در   263461 شماره  با   1384/10/20
شرکتها و مؤسسات غری تجاری تهران به ثبت رسید 
و در تاریخ 14 اسفند ماه سال 1384 پروانه فعالیت 
بیمه ای خود را در کلیه رشته های بیمه ای تحت 

جمهوری  مرکزی  بیمه  از   30881 شماره 
اسالمی ایران دریافت و فعالیت بیمه ای 

خود را آغاز نمود.

برنامه ها و چشم انداز وضعت شرکت 
برای سال مایل آتی

اقداماتی  که در سال 1392 در دستور کار 
شرکت قرار دارد به شرح زیر می باشد.

ارزیابی  سازی کارت  پیاده  جهت  اقدام 

متوازن BSC بمنظور تبدیل رویکرد شرکت به 
آموزشی جهت  برنامه های  عمل، تداوم وارتقاء 
مدیران، کارشناسان و نمایندگان، پیش بینی اعزام 
جهت  و کارشناسان  از کارکنان  محدودی  تعداد 
از کشور  خارج  به  بیمه ای  دوره های  آموزش 
پس از قبویل در آزمون داخلی، پیاده سازی رتبه 
مصوبات  براساس  شرکت  شعب  بندی  ودرجه 
نامه  تقدیر  دریافت  جهت  تالش  مدیره،  هیأت 
در  بیمه گذاران  پورتال  ایجاد  سازمانی،  تعایل 
سایت شرکت، به این ترتیب بیمه گذاران می توانند 
با وارد نمودن شماره کارت ملی خود از آخرین 
وضعیت بیمه نامه های معترب خود نزد شرکت بیمه 

نوین مطلع گردند.
گرامی  سهامداران  سهامداران،  پورتال  ایجاد 
آخرین  از  سایت،  این  به  ورود  با  می توانند 
و سهام خود  به سهام شرکت  مربوط  اطالعات 

مطلع گردند.
بیمه  عمر-  بیمه های  تخصصی  سایت  ایجاد 
گذاران این رشته می توانند از طریق این سایت 
از آخرین وضعیت مربوط به بیمه های خود مطلع 
گردند. جذب نمایندگان جدید با توجه به ظرفیت 
و پتانسیل بیمه ای شناسائی شده در کالن شهرها.

تقویت برنامه نرم افزاری جهت ارتقاء کنرتل های 
شعب         عملکرد  بر  بیشرت  نظارت  و  داخلی 
وشبکه فروش، تبدیل واحدهای اجاره ای شرکت 
به واحدهای ملکی، تداوم سرمایه گذاری واستفاده 
از فرصت های موجود در زمینه های مختلف و 
کسب بازدهی، مطلوب با محاسبه صرف ریسک 
نسبت به سرپده بلندمدت مشابه در نظام بانکی،   
ارزیابی عملکرد نمایندگان شرکت جهت تشویق 

        اعضاء هیأت مدیره                                                 نماینده                                                               سمت
حسن معتمدی                                   شرکت توسعه صنایع بهشهر                   رییس هیأت مدیره )غریموظف(

نایب رییس هیأت مدیره )غریموظف( مرتضی عزیزی                                  شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین  
نصراله طهماسبی آشتیانی                    شرکت پیمانکاری بنی المللی اسرتاتوس                  موظف
علی دهقانی                                     بانک اقتصاد نوین                                   موظف

اصغرعارفی                                      شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران                 غریموظف

نو بود بیمه نوین، نوی،  شرکت 
تقسیم سود 270 ریایل برای هر سهم

غالمعلی غالمی در صنعت بیمه نامی آشنا و کارشناسی متعهد، متدین و کاربلد است و آنچه در پی 
می آید حاصل کار او و یارانش در شرکت بیمه نوین است که توانسته در میان بیمه های نام اشنا و 
تازه مؤسس در مقامی برتر و مشرتی مدار تر باشد و بقول سهام دار حقیقی، نوی نو بود بیمه نوین.

مجمع ساالنه شرکت به ریاست جناب مهندس بدیعی و ناظرین استاد اژه ای و شریوانی با دبریی 
جناب معظمی مرد حساب کتاب دقیق و آگاه در حضور 82 درصد سهام دار برگزار شد.مجمع با 
تصویب صورتهای مایل و سایر دستورات جلسه وتقسیم سود 270 ریایل برای هر سهم بکار خود 

پایان داد.

صدیفه
سرخوش لر
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ها بیمه  اخبار 

21
اقتــصـاد و بیمه
   تیـر       1392



مهدی 
خلج

هنوز یک سال از حیات کاری شرکت بیمه آرمان نمی گذرد  که 
این باور در بازار این صنعت بوجود آمده که گام های استوار 
اولیه بیمه آرمان نشان از فهم بیمه است که در کادر آن نهفته 
است به روز مجمع ساالنه در کسوت خربی در کنجی گوش 
به گزارش عملکرد که از زبان چهره آشنای صنعت بیمه جناب 
و مدیرعامل  مدیره  رییس هیأت  نایب  فتحعلی  آقای علی 
دادم و یافتم که در شناخت فرهنگ بیمه کشور آشنایی از دیار 
دوست رسیده و توان کاری و فهم دانش افزون از سرمایه و 

سود این بازیهای سرمای بازی است.
بیمه تجارتی پیچیده است که در یک اقتصاد مدرن، تعهدی 
چند بعدی را متوجه شرکتهای بیمه ساخته و تأثری متقابلی بر 

بسیاری از جنبه های زندگی ما دارد.
جدید  فناوری های  ظهور  و  دنیا  پیشرفت  با  همگام   
ریسک های جدیدی نیز پدیدار شده و تواتر و شدت برخی 
ریسک ها افزایش یافته است. این ریسک ها در این مقاله 
در دو گروه اصلی طبقه بندی می گردد  گروه اول ریسک 
هایی است که به تبع تحوالت جوامع بشری برای ابعاد زندگی 
بشر ایجاد گردیده اند، ریسک های زیست محیطی، تغیریات 
اقلیمی، بیماری های جدید ناشی از آلودگی های گوناگون 

همگی در این دسته قابل طبقه بندی است. 

دسته دوم ریسک هایی است که اساسا خود این تحوالت 
ریسک های  این گروه  در  می کند.  تهدید  را  تکنولوژیک 
صنعتی کمبود انرژی، تحوالت بازارهای مایل و غریه قال 
بررسی هستند. در آن مقاله ابتدا مقدمه ای درباره ریسک 
بندی  طبقه  سپس  است.  شده  بیان  آن  مدیریت  مراحل  و 
ریسک ها برحسب طبقه بندی مجمع جهانی اقتصاد در سال 
2010 شرح داده شده و راه کار مدیریت هریک از آن ها بیان 

گردیده است.
مجمع ساالنه درحضور بیش از 62 درصد سهام دار به ریاست 
با  دلریی  و  جاهد  جنابان  ناظر  ودو  محمدرضا حسنخانی 

دبریی آقای بابازاده برگزار شد. 
مجمع با تصویب صورتهای مایل و تقسیم سود 100 ریایل و 
تقدیر و تشکر از عملکرد عایل مدیریت مایل بخصوص جناب 
گوهرجو بکار خود پایان داد.و آنچه در پی می آید به همت 
بچه های خوب روابط عمومی و امور سهام که ارزش کاریشان 

و حرمت قلم می دارند هست.

تاریخچه
شرکت بیمه آرمان )سهامی عام( به موجب قانون تشکیل 
شرکت های بیمه خصوصی و با کسب مجوز از بیمه مرکزی 

اولیه  استوار  گام های 
از  نشـان  آرمان  بیمه 
است بیمــــه  فهم 

مقدمه

شرکت بیمه آرمان در اولنی سال فعالیت رسمی خود با نگرش مبتنی بر توسعه و گسرتش شبکه فروش کشوری و با تکیه 

بر تجارب علمی و حرفه ای مدیران ارشد، کارکنان و نمایندگان خود، گام های استوار اولیه خود را در قالب عملکردی 

درخشان برداشت و با کسب حق بیمه ای بیش از نصف سرمایه پرداخت شده خود و ایجاد حلقه ارتباطی با سازمان های 

بزرگ بانکی، اقتصادی، صنعتی و تجاری در جای جای میهن عزیز، بسرتی براساس اصول حرفه ای بیمه و کسب رضایت 

مشرتیان خود و استمرار حرکت رو به رشد شرکت برای آینده روشن خود فراهم نمود.
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تاریخ  در   419801 شماره  تحت  ایران،  اسالمی  جمهوری 
1390/10/07 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غریتجاری، به 
ثبت رسید و پروانه فعالیت های بیمه گری در انواع رشته های 
بیمه ای را تحت شماره 90/43541 مورخ 1390/11/18 از بیمه 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران دریافت نمود و از آن تاریخ 
با تکیه بر توان کارشناسی خود، صدور انواع بیمه نامه های 

اموال، اشخاص و مسئولیت را آغاز کرد.

هدف از تأسیس شرکت 
فعاالن  از  تعدادی  از  متشکل  مؤسس که  هیأت  اعضای 
اقتصادی- بانکی، ساختمانی و خدمات هوایی، با این نگرش 
فعالیت های  قابلیت  هنوز  اقتصادی کشور  ظرفیت های  که 
طور  به  می تواند  فراگری  بیمه  شرکت  یک  و  دارد  بیمه ای 
تخصصی در عرصه بانکداری کشور ودر مواجه با خیل عظیم 
سرپده گذاران بانکی، خدمات بیمه ای گسرتده ارایه نماید و از 
طرفی با توجه به سهم اندک بیمه های زندگی در شرکت های 
ارایه طرح های جدید بیمه عمر، پشتوانه  با  بیمه بازرگانی، 
محکمی برای بقا و امنیت نهاد خانواده ایجاد نماید، اقدام به 

سرمایه گذاری و خلق شرکت بیمه آرمان برآمدند.
همچننی یکی از اهداف تشکیل شرکت بیمه آرمان این است 
که عالوه بر اینکه پوشش های بیمه ای اعضای هیأت مؤسس 
سرمایه گذاری  صحیح  مسری  می تواند  می نماید،  فراهم  را 
آحاد جامعه و برخورداری از مزایای بیمه را برای عموم فراهم 
کند. بدیهی است براساس قواننی و مقررات و با بکارکریی 
روش های نوین مدیریت سرمایه گذاری، گردش مایل ناشی 
از فروش بیمه نامه در شرکت بیمه آرمان، دوباره وارد چرخه 

اقتصادی کشور شده و به طور مضاعف و فزاینده بازده مایل و 
افزایش ثروت سهامداران را موجب گردد.

سرمایه شرکت
سرمایه شرکت بیمه آرمان 600 میلیارد ریال که تمام آن پرداخت 
شده و سهامداران شرکت شامل 92 سهامدار حقیقی و تعداد 

38 سهامدار حقوقی می باشد.

برنامه های آتی
افزایش پرتفوی شرکت به مبلغ 720 میلیارد ریال در سال 1392

مبلغ 600  تا  افزایش سرمایه شرکت  اول طرح  اجرای مرحله 
میلیارد ریال

بیمه ورود موقت  بر  بیمه ای مشتمل  ارایه طرح های جدید 
خودرو بیمه کیفیت ساختمان، بیمه آرمان زندگی و...

حضور در بازار بیمه ای خارج از کشور به صورت ایجاد دفرت 
ارتباطی، ایجاد نمایندگی، تأسیس شعبه و یا تأسیس شرکت به 
صورت مشارکتی به منظور ارایه پوشش های بیمه ای به تجار 

و بازرگانان هموطن
ایجاد شعبه و شروع فعالیت بیمه ای در مناطق آزاد کشور

اخذ مجوز بیمه اتکایی قبویل از بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران برای قبول ریسک های سایر شرکت های بیمه

        اعضاء هیأت مدیره                                                 نماینده                                                               سمت

محمدرضا امری حسنخانی        شرکت تعاونی مویل الموحدین                    رییس هیأت مدیره- غریموظف
علی فتحعلی                         شرکا سرمایه گذاری بنی المللی ایرانیان      نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل- موظف

مسعود محمود احمدی نژاد     شرکت کیسون                     عضو هیأت مدیره- غریموظف
رضا نمکشناس                     شرکت هواپیمایی ماهان      عضو هیأت مدیره- غریموظف

محمدعلی بهزادان                بانک تات                                              عضو هیأت مدیره – غریموظف
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آفرین افتخار  آذرآب  صنایع  شرکت 

مهدی خلج

اجازه می خواهد با این مقدمه به شرکتی رویم که افتخار آفرین است ستایش بی حد و حصر پروردگار 
عالمیان را که واضح حساب و اسرع الحاسبنی است و درود بی پایان بر روان سرور ممکنات حضرت 

محمدبن عبدا... و اهل بیت پاکش.
سخن از شرکت صنایع آذرآب است ه در نتیجه برنامه ریزی واقع بینانه به همراه نظارت دقیق مدیران متعهد 
و متدین عالم و همت و تعصب کاری تالشگران صدیق و پرتوان در راستای کاری که کارستان باید گفت قدم 
برمی دارد آنانکه در بوق خود می دمند که ایران نمی تواند و آخرین دست آورد صنعت ایرا تولید لوله آفتابه 
است بیایند و به چشم سر اگر باز باشد بنگرند که بچه های آذرآب از بویلرهای نریوگاه، از پروژه های نفت 
و گاز و از نریوگاه های آبی سخن می گویند و می سازند به خط تولید تحویل می دهند که می بایست به 

احرتام ایشان تمام قد کمر خم کرد و تحسنی شان گفت.
مهدی اعتصام، غالمرضا خان بهمنش؛ کاتوزیان، قلی پور، شیخ زاده، جوانبخت و محمد جابری هر یک با 
سوابقی درخشان و تعهدی قابل باور و تخصصی شایسته و بایسته خدمت کرد بدین همت بسته اند و اضافه 
کنیم به آن تالش تالشگران این مجموعه که در دوران سخت تحریم به ساخت برج های پارس جنوبی، 
ساخت راکتور، ساخت بویلر، کوره سیمان، پاتیل ذوب آهن و دهها دیگر که بسیاری از کشورهای دنیا زداشنت 
آن برای ما انگشت حریت به دندان می دارند. آفرین بدین بچه ها و خدا قوت. برای که ذوق داشنت هست 
که بدین اندیشه باور مداران درود می فرستم و دست یکایک آنها را می بوسم. در تهیه این گزارش جناب 
ابوالحسنی یاریم داد. این مدیر روابط عمومی که واقعاً حرمت قلم و ارزش خرب را می شناسد و البته و صد 

البته در جمع خوبان اوهم نامیست با افتخار.
این کاروان را کاروان ساالری هست که غالمرضا بهمنش گویند و آنچه حساب پاک است در ید پرصالبت 
مهندس محمد جابری و آنکه هم را به هم می رساند در راه تعایل جناب هجرتی که بر همه آنها که نام بردیم 

و نربدیم آفرین و آفرین.

اعضاء هیأت مدیره                                           نماینده                                                                        سمت
مهدی اعتصام                                       شرکت صنعتی دریایی ایران                 رییس هیأت مدیره

غالمرضا بهمنش                                   شرکت توسعه صنعت انرژی ستاره تدبری پارس           نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل
غالمحسنی کاتوزیانی                              گروه صنعتی آذرخاک                        عضو موظف هیأت مدیره

علی قلی پور                                         شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس                        عضو غریموظف هیأت مدیره
علی شیخ زاده                                      شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو               عضو غریموظف هیأت مدیره 

اجراء انواع پروژه های فوق الذکر و همچننی 
تأسیس مراکز، کارگاهها، دفاتر و کارخانجات، 
صنایع وابسته و... در جهت انجام فعالیتهای 
مذکور و واردات و خرید و فروش و صادرات 
ماشنی  و  ابزارآالت  قطعات،  و  مواد  کلیه 
آالت و تجهیزات و انواع محصوالت و سایر 
خدمات  و  تولیدی  و  صنعتی  فرآورده های 
فنی و مهندسی در داخل و خارج از کشور و 

مرتبط با فعالیتهای شرکت.

برنامه های آتی شرکت
اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای منعقد 

شده با کارفرمایان
پیگریی مراحل قانونی افزایش سرمایه

قرارداد  انعقاد  جهت  الزم  پیگریی های 
درخصوص پیشنهادهای ارایه شده

ادامه عملیات احداث کارگاه ساخت و مونتاژ 
عسلویه

اصالح بهینه ساختار نریوی انسانی
قراردادهای  نمودن  فعال  جهت  پیگریی 

نریوگاهی از جمله بیستون، هرمزگان، نما
بنی  بازارهای  به  ورود  راه کارهای  تدوین 
به  خارجی  مناسب  بازاریابی  و  المللی 
و کشورهای  همجوار  خصوص کشورهای 

اسالمی
پیگریی طرح و توسعه کارگاه شماره 3 واقع 

در شهرک صنعتی خریآباد اراک
صنایع  گسرتش  شرکت  وضعیت  پیگریی 
درخصوص  تصمیم گریی  و  آذرآب  انرژی 

صرف و صالح فعالیت آن.

پیام هیأت مدیره
را که  عالمیان  پروردگار  حصر  و  بی حد  ستایش 
ودرود  است  الحاسبنی  اسرع  و  حساب  واضح 
بی پایان بر روان سرور ممکنات حضرت محمدبن 
عبدا... و اهل بیت پاکش ضمن عرض خریمقدم و 
و  بیست  در  بزرگواران  داشنت حضور شما  گرامی 
هشتمنی مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام، 
بدینوسیله گزارش عملکرد یکساله منتخبان شما در 
هیأت مدیره و اهم دستاوردهای یکساله شرکت در 
حوزه های مختلف کاری که در نتیجه برنامه ریزی 
واقع بینانه به همراه نظارت دقیق مدیریت شرکت 
و با تالش مداوم مدیران و مسئولنی اجرائی در کنار 
همت و تعصب کاری کلیه کارکنان صدیق و پرتوان 
در راستای اهداف عالیه شرکت انجام گردیده، تقدیم 

می گردد:
1- حوزه تولید وفروش    

2- حوزه کسب سود
3- حوزه برنامه ریزی و بودجه  

4- حوزه هزینه ها
5- حوزه سهام   

6- حوزه بازاریابی
7- حوزه بازرگانی   

8- حوزه کیفیت محصوالت و خدمات
9- حوزه نریوی انسانی   

10- حوزه نقدینگی

11- حوزه سرمایه گذاری   
12- حوزه اطالعات

13- شاخص های توسعه و عملکرد
14- رئوس برنامه ها و اهداف آتی هیأت مدیره

تاریخچه
شرکت صنایع آذرآب در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه 
سال یک هزارو سیصد و شصت و چهار خورشیدی 
اداره ثبت شرکتها  تشکیل و تحت شماره 913 در 
و مالکیت صنعتی شهرستان اراک به ثبت رسیده 
است. به موجب پروانه بهره برداری صادره از سوی 
وزارت صنایع به شماره 45555 بهره برداری از آن در 
تاریخ تریماه 1371 آغاز گردیده است. نوع شخصیت 
حقوقی شرکت به موجب آگهی شماره 19675 مورخ 
1376/7/2 از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل 

گردیده است.

موضوع فعالیت
قالب  در  پیمان  مدیریت  و  عمومی  پیمانکاری 
ساختمان،  اجرایی  فعالیت  و  بازرگانی  مهندسی، 
خدمات  و  اندازی  راه  و  نصب  ساخت،  طراحی، 
پس از فروش و بهره برداری پروژه های حوزه انرژی 
اعم از نریوگاهی، نفت، پرتوشیمی و گاز، احداث 

کارخانجات سیمان، قند، فوالد و نظایر آن...
مشارکت قراردادی یا انتفاعی، مباشرت و مشاوره 
با شرکتهای معترب داخلی و خارجی در احداث و 
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اعضاء هیأت مدیره                                           نماینده                                                                        سمت
علی اکبر عرب مازار                                 بانک دی )شرکت سهامی عام(                                رییس هیأت مدیره - غیرموظف

حسین عبدی هنجنی                                 شرکت توسعه دیدار ایرانیان                  نایب رییس هیأت مدیره- غیرموظف
کامران لطفی                                          شرکت خدمات ارزی و صرافی دی                 عضو هیأت مدیره – غیرموظف
محمد علی مورج                                     شرکت لیزینگ دی                  عضو هیأت مدیره- غیرموظف

سعید باقرزاده                                          شرکت آتیه سازان دی                         عضو هیأت مدیره و مدیرعامل - موظف

پیام هیأت مدیره  
با حمد و سپاس بیکران به درگاه خداوند قادر و 
متعال و ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمد گویی 
بدینوسیله گزارش  شرکت،  محترم  سهامداران  به 
به  منتهی  مالی  سال  برای  مدیره  هیأت  عملکرد 
اهم  از  اجمالی  کارنامه ی  که  را   1391/11/30
تالش ها، اقدامات و عملکرد هیأت مدیره بعنوان 
امانتدار شما صاحبان محترم سهام در جهت نیل 
به اهداف متعالی و استراتژی های شرکت سرمایه 
عادی  عمومی  مجمع  به  است،  بوعلی  گذاری 
می داریم.  تقدیم  سهام  محترم  صاحبان  سالیانه 
بسیار خرسندیم از اینکه با عنایات و الطاف بیکران 
ذات باری تعالی و با همت، اراده و تالش مجموع 
مدیران و پرسنل شرکت و همچنین اعتماد و حمایت 
شما  سهامداران محترم توانستیم سال مالی 91 را 
در جهت نیل به اهداف رشد و توسعه اقتصادی 
میهن عزیزمان ایران به طور اعم و تحقق منافع شما 
سهامداران ارجمند به طور اخص در سال تولید 
افتخار  با  ایرانی  از کار و سرمایه  ملی و حمایت 
فراز و نشیب های  با  نهیم. سال 1391  پشت سر 
بسیاری برای اقتصاد جهان و ایران همراه بود. در 
عرصه ی جهانی، بحران مالی در منطقه ی یورو، 
نگرانی از کاهش رشد اقتصادی کشورهای در حال 
رکود  انداز  نفت، چشم  قیمت  نوسانات  توسعه، 
خاورمیانه  التهابات  فلزات،  و  بازارهای کاال  در 
و صخره ی مالی ایاالت متحده آمریکا از تداوم 
اقتصاد  رشد  بی ثباتی  خصوص  در  نگرانی ها 

جهان و روند احیاء اقتصادی حکایت داشت.
خصمانه  مواضع  نیز  ایران  اقتصاد  عرصه ی  در 
آمریکا و اتحادیه اروپا در خصوص برنامه ی صلح 
تشدید  و  به گسترش  منجر  ایران،  هسته ای  آمیز 
این  شد.   1391 سال  در  المللی  بین  تحریم های 
ایران  اقتصاد  به  مبتال  مسائل  سایر  همراه  به  امر 
ارز و طال،  چالش هایی نظیر نوسان شدید نرخ 
آثار نقدینگی ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی 
یارانه ها، تحوالت نظام بانکی و اعتباری کشور، 

رشد  تولید،  بخش  در  مالی  تأمین  دشواری های 
شدید قیمت ها در بازار مسکن، محدودیت های 
مالی در زمینه ی نقل و انتقال بین المللی پول و 
ایران  اقتصاد  بر  را  اسنادی  اعتبارات  گشایش 
تحمیل کرد که تکانه های منفی را به فضای کسب 
و کار منتقل نمود و فراز و نشیب هایی را در بازار 
سرمایه ایجاد  کرد. در چنین شرایطی، هیأت مدیره، 
امانتداری و حفظ و حراست از سرمایه ها و نیز 
را  دارایی های شرکت  برای  افزوده  ارزش  ایجاد 
شما  ارزشمند  سرمایه های  تجمیع  حاصل  که 
دنبال  راسخ  عزمی  با  است،  سهامداران گرامی 
برنامه  تدوین  با  مدیره  راستا هیأت  این  در  کرد. 
استراتژیک بلندمدت که ترسیم گر چشم انداز کالن 
در افق 5 ساله است، به سوی اصالح و بهینه سازی 
سبد سرمایه گذاری ها، توسعه پرتفوی بورسی در 
صنایع هدف و ورود به سهام صنایع جدید و خروج 
از برخی حیطه های غیرمولد و کم بازده در سبد 
تبلور  برداشت؛  شرکت گام  سرمایه گذاری های 
عینی این اقدامات و فعالیت ها، کسب بالغ بر , 
325میلیارد ریال سود خالص )404 میلیارد ریال 
سود خالص تلفیقی( و ایجاد بازده 48 درصدی 
سهام شرکت طی سال مالی 1391 برای سهامداران 
است؛  بوده  بهادار  اوراق  بورس  در  ارجمند 
دستاوردهای مزبور حاکی از فائق آمدن شرکت بر 
بخش اعظم مسائل و مشکالتی است که در ابتدای 
مشکالت  تردید،  بدون  بود.  مواجه  آنها  با  سال 
از مشکالت و نامالیمات سال  سال 1392 کمتر 
تنگتر شدن حلقه تحریم ها،  بود.  1391 نخواهد 
افزایش نرخ تورم، احتمال اجرای فاز دوم طرح 
هدفمند سازی یارانه ها، چالش مقامات پولی و 
مالی و بانک ها بر سر افزایش یا تثبیت نرخ سود 
سپرده ها و تسهیالت بانکی و... می تواند فعاالن 
بازار سرمایه را با چالش هایی جدی تر از سال 91 
مواجه سازد. اما، قدر مسلم عزم و اراده هیأت مدیره 
و مجموع پرسنل شرکت سرمایه گذاری بوعلی، با 
اتکال به ذات اقدس الهی، تحمل تمام سختی ها و 

نامالیمات برای صعود به قله های موفقیت در سال 
اراده  1392 است. چنانکه در سال 91 خواستیم، 
کردیم و با عنایت و الطاف خداوند تبارک و تعالی 

جامه عمل پوشید.
هیأت مدیره امیدوار است با اتکال به ذات الیزال 
الهی و با تالش مستمر و برنامه ریزی شده خود و 
همچنین به پشتوانه اعتماد، همراهی و حمایت های 
دلگرم کننده و مشارکت فعاالنه شما سهامداران 
محترم در ارایه دیدگاه ها و نظرات مؤثر بر روند 
بهره  با  رو  پیش  سال  در  شرکت،  فعالیت های 
مالی،  منابع  امکانات،  ها،  ظرفیت  از کلیه  گیری 
مادی و انسانی شرکت، رصد کردن مستمر تحوالت 
از  مناسب  تحلیل  و  سرمایه  بازار  و  اقتصادی 
فرصت ها و تهدیدها در راستای سرمایه گذاری و 
استفاده بهینه از فرصت ها، با تداوم استراتژی های 
مناسب خود در جهت کسب نتایج مطلوب، شاهد 
نیل به توفیقات بیشتر و رشد بیش از پیش بازدهی 
سرمایه های ارزشمند شما سهامداران محترم و خیر 
و برکت برای شرکت سرمایه گذاری بوعلی در سال 

92 باشد.
تاریخچه

شرکت خدمات سرویس بوعلی )سهامی خاص( در 
تاریخ 1362/10/24 تحت شماره 50621 در اداره 
ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت 
رسیده و به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1380/04/31 صاحبان سهام، نام آن به 
شرکت سرمایه گذاری بوعلی تغییر یافته و در تاریخ 
1382/06/25 به سهامی عام تبدیل و سهام شرکت 
از تاریخ 1382/09/17 با نماد و بوعلی در بورس 

اوراق بهادار تهران عرضه گردید. 

شرکت سرمایه گذاری بوعلی 
خوش درخشــــــــــید

مجمع ساالنه شرکت سرمایه گذاری بوعلی در حضور 83 درصد سهام دار به ریاست 
جناب علی اکرب عرب مازار و دو ناظر جنابان رحمتی و گل پوریان و دبریی جناب دکرت 
سعید باقر زاده مدیرعامل فرهیخته و توانمند شرکت برگزار شد مجمع با تصویب صورتهای 
مایل و تصویب صورتهای مایل و سایر دستورجلسه با طننی صلوات سهامداران حاضر در 

مجمع و تقسیم سود 300 ریایل بکار خود پایان داد.
در بدو ورود جناب اسکندری مشاور معاونت مایل و امور اجرائی ما را بخوبی پذیرفت و 
جناب رضائی معاون مایل و اداری شرکت نهایت همکاری را مبذول نمود. بر ما اصحاب 
خرب پذیرش و حرمت قلم در مدیریت از آنجا جالب است که آنها می دانند اشاعه فرهنگ 

یعنی چه. از این روست که این یاری را به رشته تحریر آوردیم تا شاکر این فهم باشیم.

مهدی 
خلج
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مرور کلی به وضعیت و تحوالت صنعت الستیک 
سال 1391:

در سال 1391 میزان 228 هزار تن انواع تایر، تیوب، 
نوار و مصوالت جنبی توسط شرکتهای تایرسازی 
تولید گردیده که 200 هزار تن آن انواع تایر خودرو بوده 
است. صنعت الستیک در سال 1391 با مشکالتی 
مانند کمبود سرمایه در گردش، محدودیت تسهیالت 
بانکی، فشار رقابت ناشی از واردات بی رویه بویژه 
از کشور چنی، تحریم ها، افزایش قیمت مواد اولیه 
و اقالم مصرفی مورد نیاز و عدم رشد نرخ فروش 
محدودیتهای  و  شده  تمام  بهای  رشد  تناسب  به 
مبادی نظارتی روبرو بوده است. متأسفانه سرمایه 
گذاری کافی برای افزایش ظرفیت تایرهای رادیال 
سیمی که نیاز به این نوع تایرها به طور روزافزون 
به میزان کافی صورت نگرفته و  افزایش می یابد 
نوسازی و بازسازی نیز به میزان کافی در بخشهای 
به  توجه  با  و  است  نشده  انجام  شرکت  فرسوده 
اینکه مصرف تایرهای نوع بایاس به تدریج کاهش 
می یابد، توسعه ظرفیت محصوالت جدید ضروری 
است. خوشبختانه شرکت ایران تایر در سال 1391 
توانست پروژه  توسعه خود را برای تولید 4000 تن 
انواع تایرهای رادیال سواری بلت سیمی به ظرفیت 
برای  الزم  زمینه های  است  امید  نماید.  نزدیک 
مراحل بعدی توسعه شرکت به منظور افزایش ظرفیت 

تایرهای رادیال سیمی فراهم گردد.
مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت الستیک 

و وضعیت رقابتی آن در سال 1391:
 صنعت الستیک به دلیل واردات بی رویه انواع 
با  چنی  از کشور  قیمت  ارزان  تایرهای  بویژه  تایر 
مشکالتی مواجه می باشد.  از طرف دیگر به دلیل 
عدم سرمایه گذاری کافی در ایجاد ظرفیت تایرهای 
رادیال سیمی حدود دوسوم نیاز کشور به این نوع 
تایرها از خارج وارد می گردد. شرکت ایران تایر به 
دلیل تنوع باال و کیفیت مطلوب محصوالت خود 
در زمینه انواع تایرهای بایاس از جایگاه مناسبی در 
بازار برخوردار می باشد. با توجه به کاهش مصرف 
تایرهای  انوع  به  روزافزون  نیاز  و  بایاس  تایرهای 

رادیال سیمی، این شرکت نیز پروژه توسعه 4000 تن 
انواع تایرهای رادیال سواری سیمی را اجرا نموده 
است که در سال 1389 به بهره برداری رسید. در 
سال 1390 محصوالت جدید شرکت به دلیل کیفیت 
مطلوب آنها با استقبال مشرتیان روبرو گردید. در 
تولید این محصوالت دانش فنی روز و تجهیزات 
تولیدی مدرن از منابع معترب اروپایی مورد استفاده 

قرار می گرید.
 در سال 1391 میزان 18/279 تن انواع تایر و نوار در 
شرکت ایران تایر تولید گردید که نسبت به سال گذشته 
12 درصد کاهش داشته است. سهم تولید شرکت در 
سال 1391 از مجموع تولید کشور معادل 8 درصد 

بوده است
اسرتاتژی شرکت

با توجه به کاهش تدریجی مصرف تایرهای بایاس 
و نیاز به انواع تایرهای رادیال سیمی در کشور، این 
شرکت اسرتاتژی توسعه محصول و توسعه بازار را 
در اولویت سیاستهای خود قرار داده است. استفاده 
اصالح،  با  شرکت  موجود  امکانات  از  حداکثر 
نوسازی و بازسازی آنها به همراه تأمنی تجهیزات 
جدید به منظور افزایش سهم تولید تایرهای رادیال 
سواری سیمی در اولویت برنامه های شرکت قرار 
دارد. ارتقای قابلیتهای تحقیق و توسعه و فناوری نیز 

از دیگر اسرتاتژی های شرکت می باشد.
مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به 
اهداف تعینی شده و دستاوردهای مهم در سال 

:1391
میزان تولید شرکت از نظر مقداری در سال 1391 
در مقایسه با بودجه 24درصد کمرت و میزان فروش 
است.  نموده  را محقق  بودجه  درصد  شرکت 109 
درشرکت ایران تایر اهداف مختلفی برای ارتقای 
عملکرد در زمینه های بهبود کیفیت محصوالت، 
تایرهای  بویژه  شرکت  محصوالت  تنوع  افزایش 
افزایش  شده،  تمام  قیمت  سیمی، کاهش  رادیال 
سودآوری، کاهش ضایعات و مصرف منابع )مواد و 
انرژی(، افزایش بهره وری و کنرتل ریسک مخاطرات 
محیط کار و جنبه های زیست محیطی فعالیت های 

اعضاء هیأت مدیره                                           نماینده                                                                        سمت
سید احمد موسوی                                   شخص حقیقی                                رییس هیأت مدیره - غریموظف

سید محمد حسنی زینلی                                شخص حقیقی                                نایب رییس هیأت مدیره - غریموظف
ارسالن امتعلی                                 شرکت گسرتش پایا صنعت سینا                 مدیرعامل و عضو هیأت مدیره موظف

بهزاد سپهربند                                 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی               عضو هیأت مدیره - غریموظف
محمد ابوئی اردکان               شرکت سرمایه گذاری ملی ایران)سهامی عام(       عضو هیأت مدیره- غریموظف

ایران  مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت 
تایر در مورخه 1392/3/29 در محل کارخانه 
و با حضور بیش از 69 درصد سهام داران 

تشکیل گردید.
در این مجمع که ریاست آن با جناب آقای 
گسرتش  شرکت  نماینده  بعنوان  حسنی 
پایاصنعت سینا به عنوان سهامدار اصلی و با 
ناظری جنابان ابوترابی و بیگدیل و با دبریی 
قرائت گزارش  از  پس  بود  فرهمند  جناب 
سختکوش  مدیرعامل  توسط  مدیره  هیأت 
ارسالن  مهندس  جناب  شرکت  شایسته  و 
امتعلی که بخوبی نشان می داد درایت این 
مرد عمل و اندیشه توانسته پس از دو سال 
سخت برای شرکت یک خط سری روشن را 
برای شرکت ترسیم کرده در این سری تعایل 
قدم بردارد، مجمع نشینان با تقدیر و تشکر 
از تالشهای گرانقدر تیم مدیریتی شرکت با 
تصویب صورتهای مایل به کار خود پایان 
داد. آنچه در این مجمع بیشرت به دل نشست 
حسابهای پاک و شفاف مهندس خوبمان 
جناب مهندس نیازپور مدیرارشد مایل شرکت 
پذیرای  باز  روی  با  همیشه  چنان  بود که 
اصحاب خرب بود و حرمت قلم را نیک ادا 
می کرد. شایان ذکر است مهندس امتعلی با 
یک برنامه مدون و دقیق تمام تالش و سعی 
خود را به کار بسته تا این شرکت را دگر بار 
به جایگاه رفیع خود برساند که این مهم در 
برای جایگزینی  او  ارایه شده  ریزی  برنامه 
الستیک  جای  به  رادیال  الستیک  تولید 
از تکنولوژی روز دنیا و  با استفاده  بایاس 
با به کارگریی نریوهای متعهد و ایضا تولید 
دستگاه های تولید تایر رادیال که با توجه به 
شرکت  داخلی  متخصصنی  توانمندی های 

صورت پذیرفته است، اشاره کرد.
در پایان بر خود حجت می دانیم از حمایت 
هایی که مهندس امتعلی این مدیر کاردان و 
مایل  محبوب  و  محرتم  مدیریت  و  کاربلد 
شرکت مهندس نیاز پور که همواره دستشان 
بر سر اهایل مطبوعات مستطام بوده نهایت 
تشکر و سپاسگذاری خود را اعالم نماییم. 

مهدی 
خلج
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پیام هیأت مدیره
منافع  حفظ  راستای  در  شرکت  مدیره  هیأت 
سهامداران محترم و افزایش سودآوری و ارتقاء 
سطح کیفی عملیات، تمام تالش خود را طی 
سال مالی مورد گزارش بکار گرفته است. وجود 
مشکالت در بخش صنعت به دلیل رکوداقتصاد 
جهانی همچنین مشکالت ناشی از تحریم های 
خارجی در سال گذشته و جاری برکسی پوشیده 
نیست و حرکت روبه رشد این شرکت در سال 
گذشته در این فضا جایگاه آنرا بخصوص در 
بخش طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو 
ممتاز نموده است. این امر میسر نمی شد، مگر، 
با برنامه ریزی دقیق و سیاستهای راهبردی هیأت 

مدیره و مدیران اجرایی شرکت.
صنعت  تحوالت  و  وضعیت  بر  مرور کلی 

مربوط در سال 1391:
وضعیت صنعت صندلی سازی خودرو به طور 
کلی به وضعیت و تحوالت صنعت خودروسازی 
وابسته می باشد. صنعت خودرو کشور در سال 
1391 با کاهش قابل مالحظه ای روبرو گردید که 
این کاهش ناشی از تحریمها، افزایش ارز و عدم 
امکان واردات مواد و قطعات خارجی مرتبط 
با این صنعت بوده است. این مسأله با مقایسه 
میزان تولید خودرو در شرکت سایپا در سال 91 با 
حدود 300/000 دستگاه و تولید سال 90 با حدود 

730/00 خودرو قابل درک تر خواهد بود.
جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی 

آن در سال 1391:
براساس تحلیلهای صورت گرفته و مقایسه های 
انجام شده بین شرکت سایپا آذین و سایر شرکتهای 
مطرح  در صنعت تولید صندلی خودرو، در حال 
حاضر، سایپا آذین بعنوان بزرگترین تولید کننده 
صندلی بوده و از لحاظ توان مالی، سهم بازار 
و وفاداری مشتری از وضعیت مناسبی نسبت به 

رقبا برخوردار می باشد.

در  آذین  سایپا  شرکت  دستاوردهای  اهم 
استراتژیک  برنامه  راستای  در   1391 سال 

شرکت بشرح ذیل می باشد:
تجهیز آزمایشگاه تست صندلی

ارتقای اتوماسیون سالن تولید فوم
دریافت پروانه کاربرد عالمت استاندارد

 ISO/TS 16949 دریافت گواهینامه استاندارد
از شرکت IMQ ایتالیا

تولید بیش از 284/000 دست صندلی در سال 
1391

راه اندازی خطوط فلزی
دریافت گواهینامه تحقیق و توسعه از وزارت 

صنعت، معدن و تجارت
 BOM اصالح  شامل  هزینه ها  مدیریت 
نیروی   %10 و کاهش  اضافه کاری  مدیریت 

انسانی
برنامه های آینده شرکت:

الف( گسترش بازار فروش محصوالت و تنوع 

بخشی شیوه های فروش
محصوالت  معرفی  و  محصوالت  تولید  ب( 

جدید
راستای گسترش  در  فروش  و  بازاریابی  واحد 
تولید  جهت  هایی  ارزیابی  فروش،  بازارهای 
است که  داده  ارایه  صورت  ذیل  محصوالت 

عمدتا منجر به تولید و فروش شده است:
بوس  مینی  صندلی  تولید  و  ساخت  طراحی، 

ایسوزو
طراحی، ساخت و تولید صندلی کامیون البرز 

375T سایپا دیزل
طراحی، ساخت و تولید صندلیهای شاگرد و 

راننده مینی بوس 5012A زامیاد
طراحی و ساخت صندلی 151X )وانت(

تولید محصوالت X100 در چهار مدل و تیبا
انجام مطالعات جهت طراحی و ساخت صندلی 

عقب تیبا 211

اعضاء هیأت مدیره                                           نماینده                                                                        سمت
مدیرعامل مصطفی وحیدزاده           شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار 

قاسم کمال زاده           گروه سرمایه گذاری سایپا                            رییس هیأت مدیره
سید محمود هاشمی           مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا               نایب رییس هیأت مدیره 

جواد خزایی کوهرپ           شرکت سایپا یدک                                        عضو هیأت مدیره
مسعود تربیزی           شرکت سایپا                                         عضو هیأت مدیره

سایپا آذین با برنامه مدیریتی مصوب مجمع را گرفت

مهندس مصطفی وحیدزاده را صنعت گران خودرو بخوبی می شناسند و برنامه های او بود که عملکرد شرکت سایپا آذین را به 
تصویب سهام داران پرسشگر رساند.

وحیدزاده گفت و باور داشت که سایپا آذین با برنامه پرواز 95 اوج می گیرد و در چشم انداز خود تبدیل شدن به برترین صندلی 
ساز در خاورمیانه خواهد شدو

جناب امینی این مرد حساب کتاب اعداد را خوب می شناسد و برد برد مالی را از پرقنداق می داشته و در گزارش مالی نشان داد 
که توانمندی او فراتر از سایپا آذین می باشد. جناب کامران خان کریمی در هدایت مجمع به سوی تعالی نشان داد که فعل توانستن 
را خوب صرف می کند دیگر بچه های خوب سایپا بخصوص گروه مجامع امسال کمر را بهتر از پیش بسته و صداقت کاریشان 

زبان زد همه می باشد. 

مهدی 
خلج
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خسرو
امری حسینی

مقدمه
با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سالم 
و خری مقدم به شما سهامداران محرتم و حضار 
فرصتی  بار  دگر  شاکریم که  را  خداوند  گرامی، 
فراهم تا ضمن قدردانی از همراهی و حمایت کلیه 
صورت  تالش های  محرتم گزارش  سهامداران 
گرفته توسط کارکنان و مدیران خدوم گروه بهمن به 
همراه  دستاوردهای حاصله به اطالع و استحضار 

رسانیده شود.
سال 1391 را می توان سال استمرار اجرایی نمودن 
تغیری راهربدی فعالیت های گروه بهمن در جهت 
پریوی از اسرتاتژی توسعه و کسب و کارها نامید، 
هر چند که تمرکز نیمی از فعالیت های عملیاتی 
گروه بهمن همچنان بر صنعت خودرو قرار دارد 
لیکن در کنار آن، حضور در صنایع با ارزش افزوده 
باال همچون معادن و فلزات وانرژی )نفت / گاز/ 
پرتوشیمی( جهت سرمایه گذاری و ایجاد زنجریه 
ارزش در دستور کار شرکت قرار گرفته، بطوریکه 
بخش اعظمی از درآمدهای گروه بهمن در سال 
این حوزه ها  در  سرمایه گذاری  از  مورد گزارش 

حاصل گردیده است.
در سایل که گذشت پدیده های متعددی همانند 
تورم  نقدینگی،  بی سابقه  رشد  ارزی،  شوک 
فزاینده، کاهش درآمدهای نفتی، پیچیدگی نقل 
شدید کسری  افزایش  پول،  المللی  بنی  انتقال  و 
بودجه دولت، تغیریات مستمر در مقررات ارزی، 
واردات،  جهت  بندی گروه های کاالیی  تقسیم 
محدودیت های تجاری ناشی از محدودیت های 
چالش های  با  را  اقتصاد کشور  و...  المللی  بنی 
 27 افزایش  همچننی  ساخت؛  مواجه  جدی 
برابری نیاز به سرمایه در گردش، دشواری تأمنی 
قطعات، سیاست انقباضی بانک ها در تأمنی مایل 
بنگاههای تولیدی، دخالت دستوری دولت تعینی 
قیمت کاالهای مختلف برای صنایع کشور و بویژه 
محصوالت  تولید  تریاژ  خودرو کاهش  صنعت 

خودرویی کشور را به همراه داشته است.
علریغم محدودیت های محیطی و حقوقی مذکور، 
وضعیت حاکم بر صنعت و شرایط دشوار تولید 
عنوان  به  بهمن  خودرو، گروه  داخلی  کنندگان 
اتخاذ  با  اقتصادی کشور  زنجریه  از  حلقه ای 
راهربدها و سیاست های همراستا با چشم انداز، 
مأموریت و اهداف کالن خود، توانست عملکرد 

مناسبی آن چنان که شایسته 

نام، گروه بهمن بعنوان یکی از شرکتهای پیشرو 
کشور می باشد. به منصه ظهور رسانده و عالوه بر 
پایداری تجاری، رشد و توسعه خود را در فضای 
)سواری،  جدید  محصوالت  معرفی  با  خودرو 
سرمایه گذاری ها  توسعه  و   ) تجاری  و  وانت 
استمرار بخشیده و با تمرکز ویژه بر اسرتاتژی بهبود 
دستاوردهای  هزینه ها  جهت کاهش  در  مستمر 

بی نظریی در سال مورد گزارش کسب نماید.
در سال جاری که منتسب به سال حماسه سیاسی 
عنوان  به  بهمن  است گروه  اقتصادی  و حماسه 
یک هولدینگ پیشرو برای تأمنی منافع سهامداران 
خویش عالوه بر حفظ ارزش ها ی واالی ذی 
نفعان و کمک به نقش آفرینی در توسعه اقتصادی 
کشور به دنبال توسعه سرمایه گذاری های خود در 
صنایع جذاب به منظور حداکثر سازی بازدهی 
حقوق صاحبان سهام می باشد، در این راستا در 
کسب و کار خودرو، راهربد محوری، تعمیق داخلی 
سازی محصوالت و در سایر کسب و کارها، راهربد 
اقتصادی  بازده  با  دارایی های  سازی  متوازن 
با  این اهداف متعایل  مطلوب را پیش می برد. 
همت و تالش مضاعف و عزم و اراده راسخ و 
توانمندی باالی کارکنان و مساعدت و پشتیبانی 

سهامداران محرتم محقق خواهد گردید.

اهم اقدامات و دستاوردهای گروه بهمن در 
سال مورد گزارش :

درحوزه هولدینگ و سرمایه گذاری 
حضور در بنی 100 شرکت برتر کشور با رتبه 60 و 
بورس  برتر  میان شرکت های  در  کسب جایگاه 

اوراق بهادار
تغیری  جهت  الزم  ساخت های  زیر  انجام کلیه 

ساختار گروه به هلدینگ تخصصی
اقدام به تبدیل مرکز بهمن موتور به 

شرکت بهمن موتور
سازی  بهینه  و  اصالح  بازنگری، 
انسانی،  )نریوی  سازمانی  ساختار 

مأموریت ها، مالکیت ها(
سود  افزایش  و  هزینه ها  مدیریت 

عملیاتی در کلیه شرکت های تابعه
جهت  مقدماتی  مذاکرات  انجام 
فروش دارایی های غری اسرتاتژیک 

یا کم بازده
سازماندهی شرکتهای سرمایه گذاری 

در جهت شفاف سازی ساختار پورتفوی گروه
اخذ تقدیرنامه پروژه برتر از چهارمنی جشنواره ملی 

بهره وری توسط گروه بهمن
کسب سهم 71 درصدی حوزه سرمایه گذاری از 
سود آوری کل گروه بهمن با مبلغ 1530 میلیارد ریال

کسب رتبه اول از منظر حاشیه سود خالص )%45( 
و بازده دارایی ها )13%( نسبت به سایر خودرو 

سازان
اهم برنامه ها و طرح های توسعه ای 

تبدیل مرکز بهمن موتور به شرکت بهمن موتور
راه اندازی خط تولید مینی وانت کارا و وانت کارو 

در شرکت بهمن 
تولید وانت ایسوزو با ساخت داخل 50% در شرکت 

بهمن دیزل
تولید انبوه کامیونت شیلر درشرکت بهمن دیزل 

در   )700P( جدید  سری  ایسوز  تولید کامیونت 
شرکت بهمن دیزل

راه اندازی خط اسرت  ED بهمن دیزل
ارتقاء موتور کامیونت 5/2 تن از یورو 2 به یورو 4 

در شرکت بهمن دیزل
تولید کمرپسی  4* 6  در شرکت سیبا موتور

تولید شاسی کشنده j6 در شرکت شاسی ساز ایران
برنامه ریزی جهت راه اندازی خط تولید دوچرخه 
و موتور سیکلت برقی و تولید engine در شرکت 

ایران دوچرخ
ادامه اجرای پروژه پاالیشگاه تولید قری از نفت فوق 

سنگنی
توسعه فعالیت های صنایع قطعه سازی شرکت های 

تابعه به بازارهای خارج از گروه 

سفیر  بهمن 
استقامت و  سالمت 

در شکل گریی بهمن در جاده قدیم کرج مصاحبه ای داشتم با جناب مهندس سروش 
آنروز جوانی بود پرشور و شعور در بازگشت از مصاحبه به همکاری خربیم گفتم اگر 
زنده ماندم بتو خواهم گفت که او می تواند بیش از یک دهه زان روز گذشته آن مهندس 
جوان امروز مدیری شده که بهمن را سفری سالمت و استقامت به باور مردمان رسانده 
جالب اینکه در روز مجمع آن همکار خربی می بود و نگاهی به گزارش عملکرد و 

نگاهی به قضاوت حقری در سال 1378 و گفت آری هست. 
تنها در صف اول نشسته و با شوق در پیش زانویش نشسته و خسته نباشی به پاس 
خدمات ارزنده اش گفتم و او همچنان خنده به لب تشکر کرد و خواستیم که در اشاعه 
عملکرد بهمن ما را یاری دهد و گفت باشد و طننی آوای قرآن کریم درفضای تاالر 
پیچید مجمع شکل گرفت حضور 86 درصد سهامدار به ریاست جناب دکرت اسکندری 
و دبریی جناب موحدی برگزار شد.مجمع با تصویب صورتهای مایل و تقسیم سود و 
تقدیر و تشکر از عملکرد مدیریت و تالشگران شرکت با طننی صلوات بکار خود پایان 

داد.
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تاریخچه
شرکت سهامی عام تولیدی قطعات اتومبیل ایران در سال 1352 بنام شرکت 
صنعتی رضا تأسیس و در شهرستان مشهد به ثبت رسید. در سال 1357 به 
شرکت قطعات اتومبیل ایران تغییر نام پیدا کرد و در تاریخ 1370/7/30 طبق 
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده و به منظور ارایه سهام شرکت در سازمان 
بورس اوراق بهادار، سرمایه شرکت از یک میلیارد ریال به سه میلیارد ریال 
)سه میلیون سهم یک هزار ریالی با نام از محل دیون حال شده ( افزایش 
یافت و نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید.در سال 
1371 به عضویت سازمان بورس پذیرفته شد. در سال 1374 با تصویب مجمع 
عمومی فوق العاده سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده، اندوخته توسعه 
و تکمیل و آورده نقدی سهامداران از مبلغ سه میلیارد ریال به سی میلیارد ریال 
افزایش و نیز مرکز اصلی شرکت به شهرستان تهران انتقال یافت و تحت شماره 
117507 به ثبت رسید و فعالیت خود را با شش کارخانه در زمینه تولید قطعات 
مختلف خودرو ادامه داد. بلحاظ توسعه فعالیتها و انجام پروژه های جدید در 
نیمه دوم سال 1376 به کارخانجات 6 گانه شخصیت حقوقی مستقل اعطاء 
گردید. در سال 1382 نماد شرکت در بورس بازگشایی و فعالیت مجدد آن 
آغاز گردید و در سال 1383 به شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران تغییر 
نام یافت. درسال 1383 شرکت به تاالراصلی بورس اوراق بهادارتهران راه 
یافت.درسال 1384سرمایه شرکت ازسی به صدوبیست میلیاردریال افزایش 
یافت. در سال 1386 شرکت گاز سیز صنعت شرق به این گروه اضافه گردید 

و در سال 1387 با ثبت شرکت سرمایه گذاری ساختمان عرش آذین 
البرز تعداد شرکتهای گروه به 8 شرکت افزایش یافت. در سال 1388 
شرکت با افزایش 122/2% به 266630 میلیون ریال رسید. در متابعت از 
سیاست واگذاری شرکتها در سال 1390 شرکت ایمن خودرو شرق به 

فروش رسید واز گروه یاپکو جدا گردید.

موضوع فعالیت شرکت:
موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارتست از :

موضوع اصلی:
تولید، نصب، خرید، فروش و توزیع هرگونه قطعات و اجزاء هرنوع 

خودرو
مدیریت، نظارت و پشتیبانی از شرکتهای مرتبط با شرکتهای سرمایه 

پذیر
انجام هرگونه عملیات تجاری، واردات و صادرات وخرید و فروش و 

پذیره نویسی سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی
آماده سازی شرکتهای سرمایه پذیر جهت ورود به سازمان بورس اوراق 

بهادار
موضوع فرعی:

تولید، نصب، خرید، فروش و توزیع هرگونه  سرمایه گذاری ومشارکت در 
قطعات و لوازم غیرخودرویی

اقدام و مشارکت در هرگونه عملیات ساختمانی و صنعتی و خرید و فروش 
اموال منقول و غیرمنقول

مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و در صورت لزوم سرمایه گذاری و 
تأسیس شرکتهای جدید در داخل و خارج از کشور به منظور تحقق اهداف 

شرکت.

سرمایه 
سرمایه شرکت تا قبل از سال 1370 مبلغ 1000 میلیون ریال)شامل تعداد 1000000 
سهم به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال ( بوده که طی چند مرحله به مبلغ 
266630 میلیون ریال شامل تعداد 266630000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 

1000 ریال ( در پایان سال مالی منتهی به 1388/12/29 افزایش یافته است.
شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معامالت و قیمت سهام
شرکت در تاریخ 1370/7/30 بمنظور ارایه سهام در بورس از سهامی خاص به 
عام تغییر وضعیت داد و از سال 1382 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در 
گروه خودرو و ساخت قطعات با نماد ختوقا بازگشایی و سهام آم برای اولین 

بار در سال 1382 مورد معامله قرار گرفت. 

خسرو
  امریحسینی

اعضاء هیأت مدیره                                           نماینده                                                                        سمت
علی شیخی                                      سرمایه گذاری سمند                                                       عضو هیأت مدیره

سید غیاث الدین طاهری      ایران خودرو                                                        مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
غالمحسین زارع نژاد                     ایران خودرو دیزل                                                             عضو موظف هیأت مدیره 

داود میرخانی رشتی                     ساپکو                                                                        رییس هیأت مدیره
بهزاد ظهیری                                     لیزینگ سمند                                                        نایب رییس هیأت مدیره

به راستی باید بخود بالید و دست را مشت کرد به هوا پرتاب و از دل بگوئیم 
دیدید که توانستیم، باورتان شد که بچه مسلمان ایرانی فعل خواستن را صرف 

می کند و پیام امامش را به گوش جان شنیده که تحریم تحول ماست.
در مجمع ساالنه گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران نشسته تو گوئی بر سکوی 
سرفرازی و افتخار آفرین نشسته ام نزدیک به 70 سال دارم و نیم قرن در جریده 
خبری بکار خبر مشغول هیچگاه این حال را نداشته و امروز با اینکه هیچ یک 
از این مهندسین را بنام نمی شناسم همین که کارشان آن شد و که بخود ببالم و 

به همه آنها آفرین و خدا قوت می گویم.
مجمع در حضور بیش از 90 درصد سهامدار به ریاست جناب طاهری و دو 
ناظری جنابان جمالی و قربانی با دبیری جناب ملکیان برگزار شد.مجمع با 
تصویب صورتهای مالی و تقدیر و تشکر از زحمات تالشگران با تصویب سود 

و سایر دستور جلسه بکار خود پایان داد.
گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1390

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

تاریخ 1392/03/20 به تائید هیأت مدیره رسیده است.

آفرین بود افتخار  و  سرفراز 
ایران اتومبیل  قطعات  صنعتی  گروه 

مهدی 
خلج
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مجمع ساالنه شرکت حفاری شمال در تاالر بزرگ 
پژوهشگاه نیرو در حضور بیش از 82 درصد سهام 

دار برگزار شد.
روابط  خوب  بچه های  مجمع  به  ورود  بدو  در 
عمومی چند پانل از نمونه داشته ها و سرفرازی 
عرصه های  ترین  پیشرفته  به  ورود  در  شرکت 
بودند  نمایش گذارده  به  را  حفاری  تکنولوژی 
داران  بازدید سهام  در  بزرگان کشور  که حضور 
را به این باور می رساند که جائیکه هستند خود 
اعتبارگری است معتبر و ما زین فهم به تاالر رسیدم 
و حرمت به اهل قلم را در بچه های حفاری شمال 
به کمال دیدم و برای اولین بار تحسین از دل کردیم. 
گرچه غریب بودیم و مهرورزی عزیزان ما را در 

جمع خود نشاند.
استاد گرانقدر  با  آن  ریاست  فوق که  مجمع  در 
مهندس عزیزی بود و جنابان مهندس خالقی و 
دکتر عزتی ایشان را در مقام نظار جلسه همراهی 
عهده  بر  مجمع  دبیری  همچنین  و  می کردند 
مهندس محمد بیگی مدیر ارشد مالی شرکت با 
آن روی گشاده و حسابهای شفاف بود. مجمع در 
گردش کاری خود با تصویب صورتهای مالی و 
سایر دستورات جلسه با طنین صلوات پی در پی 
به پاس خدمات بایسته مدیرعامل فهیم و کاردان 

جناب مهندس خادمی بکار خود پایان داد.

مرور کلی بر وضعت و تحوالت صنعت حفاری 
در سال مالی 1391:

صنعت حفاری یکی از پر اهمیت ترین و راهبردی 
ترین بخش های صنعت نفت و گاز و به تعبیری 
ماست،  روی  پیش  در جهان  انرژی  توسعه  کلید 
باالدستی  زنجیره  از  حلقه ای  عنوان  به  حفاری 
و  مخازن  فتح  عامل  نقش  و گاز  نفت  صنعت 
دسترسی به تولید پایدار هیدروکربور را ایفا کرده و 
به همین دلیل رشد و توسعه این بخش به معنای 
ثبات و تولید پایدار انرژی در جهان تلقی می شود، 
هر دو حوزه باالدستی صنایع نفت یعنی اکتشاف 
و تولید به گونه ای انکار ناپذیر با عملیات حفاری 
اکتشافی،  چاه های  حفر  و  است  خورده  گره 
هر  اصلی  ارکان  عنوان  به  توسعه ای  و  توصیفی 
مجموعه مولد نفت و گاز شناخته می شوند با این 
وصف کشورهایی که در زمینه صنعت حفاری از 
توانمندی عملیاتی با پیشتازی در فناوری برخوردار 
باشند می توانند رگ حیاتی ثبات در تولید انرژی 

را در دست داشته باشند.
کشورمان ایران سابقه ای 105 ساله در زمینه صنعت 
نفت دارد واز نظر تاریخی خاک زرخیز ایران زمین 

بیش تر از پیش تر از بسیاری کشورهای خاورمیانه با 
مته های حفاری نفت اشنا شد، صنعت حفاری در 
ایران اما با حضور پررنگ شرکتهای غیرایرانی در 
سال ها و دهه های پیش از انقالب اسالمی ادامه 
یافت و در نهایت به برکت اندیشه برآمده از نهضت 
انقالب اسالمی، صنعت حفاری در کشورمان با 
اتکا به بازوان کارکنان ایرانی صنعت نفت پا گرفت 

و قوام یافت. 
از نظر ساختار اقتصادی صنعت حفاری تابعی از 
روند تحرک و پویایی اقتصاد نفت و گاز کشورها 
یا مناطق کانونی این صنعت است، به گونه ای که 
در حال حاضر مناطقی همچون خاورمیانه و خلیج 
پارس، دریای شمال )اروپا( و خلیج مکزیک )قاره 
آمریکا( از جمله کانون های مهم فعالیت صنعت 
نفت به دلیل وجود چشم اندازهای امیدوارکننده 
اکتشاف و تولید منابع هیدروکربنی است، برهمین 
اساس حضور در بازار حفاری کشورهایی که صنایع 
نفت و گاز پر رونق و دارای چشم انداز مستعد دارند 
برای شرکت های حفاری یک ارزش استراتژیک 

محسوب می شود.
صنعت حفاری در ایران به ویژه برای شرکت های 
غیر دولتی از برنامه های کالن طرح ریزی شده برای 
توسعه تولید نفت و گاز کشورمان تاثیرپذیر است. بر 
همین اساس طی سال های اخیر و با شدت گرفتن 
برنامه های توسعه ای تولید نفت و گاز در ایران، 
افق فرا روی صنعت حفاری پر رونق تر و جذاب تر 
شده است، در سال های 1390 و 1391 نیز با عنایت 
به انتشار نظریات کالن دولت و وزارت نفت برای 
بهبود شرایط تولید هیدروکربورهای نفت و گاز چشم 

انداز صنعت حفاری پرفروغ تر شد.
برنامه های کالن و استراتژیک وزارت نفت ایران 
مخازن  از  برداشت  ازدیاد  بزرگ  طرح  جمله  از 
نفت و گاز و برنامه استراتژیک برای ارتقای سهم 
از میادین مشترک نفت و گاز بی تردید  برداشت 
می تواند جزو عوامل مؤثر بر رونق صنعت حفاری 
در سال های آینده محسوب شود چرا که به استناد 
این دو طرح، ایران در 10 سال اینده نیازمند حفاری 
این  تحقق  برای  و گاز  نفت  چاه  حلقه  صدها 
برنامه های کلیدی است. همچنین کشف چندین 
میدان جدید نفت و گاز در سال های اخیر در ایران 
و ارتقای رتبه ذخایر نفت و گاز کشور نوید دهنده 
برای صنعت حفاری در کشورمان  بهتر  آینده ای 
است و از این رهگذر می توان به بهبود روند سود 
آفرینی و حتی پیدایش عصر تازه ای از توسعه در 

صنعت حفاری ایران امید داشت.

عملکرد شرکت در سال 1391
و  با متخصصین  توانست  شرکت حفاری شمال 
پایه  دکل  دانش خود  با  و  تجربه  با  کارشناسان 
دار سحر 1 را در سال 1391 راه اندازی و به بهره 

برداری رساند.
در  پتروپارس  شرکت  قرارداد  تحت  مذکور  دکل 
میدان اکتشافی فرزاد در حال فعالیت می باشد و 

توانسته متراژی بالغ بر 6500 متر حفاری نماید.
به کسب  موفق   1391 سال  در   1 سحر  دستگاه 
99 درصد از درآمد ایده ال خود شده که بیانگر 
همچنین  و  دکل  این  فنی  باالی  قابلیت های 
مدیریت ارزنده و توانمند عملیات حفاری در دریا 
 1391 سال  در  شمال  حفاری  شرکت  می باشد. 
توانست ساخت یکی از پیشرفته ترین دکل های 
حاضر منطقه را بنام دکل پایه دار سحر 2 را به اتمام 

برساند.
دستگاه مذکور با قدرت 3000 اسب بخار و قابلیت 
دارا  را  دریا  بستر  از  فوت  در عمق 300  حفاری 
شرکت  با  قرارداد  تحت  دستگاه  این  می باشد. 
پتروپارس در میادین پارس جنوبی فعالیت خود را 

در تاریخ 92/3/3 آغاز نمود.
تمامی مراحل ساخت دکل مذکور مانند دکل سحر 
1 با نظارت مهندسین و متخصصین شرکت انجام 

گردیده است.
در  هیدروکربوری  میدان  نخستین  افتخار کشف 
آب های عمیق داخلی دریای خزر توسط مدیریت 

و راهبری سکوی فوق مدرن ایران امیرکبیر.
بازسازی دستگاه الیما به درخواست کارفرما

تمدید قرارداد دستگاه الیما تا سال 2015 میالدی
مذاکره و عقد قرارداد جهت خرید 10 دکل حفاری 

در خشکی و 4 دکل پایه دار در دریا
راه اندازی وتشکیل اداره خدمات نصب و تعمیر 

تأسیسات سر چاهی
تدوین برنامه استراتژی میان مدت سال های 92 تا 

94

تاریخچه
تاریخ  در  خاص(  )سهامی  شرکت  ثبت 

1377/12/24، آغاز فعالیت شرکت 1381
و  خزر  ایران  دریایی  سکوی  شدن  عملیاتی 

شناورهای ایران بهشهر و ایران کسماء 1384
1385  NDC110 راه اندازی دکل خشکی

 ,111  NDC خشکی  دکل های  اندازی  راه 
از  شرکت  نوع  تغییر    NDC113  ,NDC112

سهامی خاص به سهامی عام  1387

نشست مجمع  به  خوش  شمال  حفاری  شرکت 

صدیقه
سرخوش
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پیام هیات مدیره
مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در سال مایل مورد گزارش:

تجهیزات  درخصوص  تولید کننده  شرکت  اولنی  تکنوتار  مهندسی  شرکت 
سوخت می باشد. در سنوات گذشته به دلیل پاینی بودن نرخ دالر باعث 
حضور محصوالت خارجی در بازار گردیده و در نتیجه درصدی از بازار 
محصوالت در اختیار سایرین )واردات( قرار گرفته بود با توجه به افزایش 
نرخ دالر و همچننی سیاستهای درست در راستای بهبود وضعیت واحدهای 
خدماتی عمومی باالخص جایگاههای سوخت و بهینه سازی جایگاه روند 
فروش در حال افزایش می باشد و پیش بینی می گردد با توجه به تنوع 
تامنی قطعات و  به موقع  انجام خدمات پشتیبانی  و  محصوالت تکنوتار 
استفاده از محصوالت با كيفيت سهم قابل توجهي از بازار موجود در اختيار 

این شرکت قرار گرید.

مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت ووضعیت رقابتی آن در سال 
مایل مورد گزارش:

شرکت مهندسی تکنوتار با توجه به محدود بودن تولیدکنندگان در زمینه تولید 
جایگاه خاصی دارد وحدودا 62% جایگاههای موجود در کشور مجهز به 
تولیدات این شرکت می باشد ودر حال حاضر سهم بازار شرکت تکنوتار در 

بنی خریداران جدید حدودا 50% می باشد.
مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعینی شده 

ودستاوردهای مهم سال مایل مورد گزارش :
اصالح ساختار مایل

افزایش رضایت مشرتیان
ساماندهی وصول مطالبات معوق و برنامه ریزی جهت وصول آنها

اصالح ساختار سازمانی شرکتها )متعادل نمودن اندازه سازمان، بازنگري 
شرح وظائف، اختيارات و مسئوليتها(

اصالح نظامهای مدیریتی )استقرار نظام بهره وري، بهبود نظام كنرتل كيفيت، 
استقرار نظام مشاركت، استقرار نظام مديريت كيفيت( درصد پيشرفت %50

اصالح و بهسازی نریوی انسانی )برنامه ريزي نيروي انساني، طراحي نظام 
جذب و استخدام، طراحي نظام حقوق و دستمزد ، طراحي نظام ارزيابي 

عملكرد( درصد پيشرفت %60 
ارائه محصول جدید به بازار )بشکه تکنوسیف(

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

شرکت مهندسی تکنوتار )سهامی عام( با فعالیتهای تجاری و پیشرو در صنایع 
تامنی وتولید انواع تجهیزات توزیع سوخت وخدمات جنبي آن چشم انداز 

خود را حضور موثر در بازارهای جهانی بخصوص بازارهای هدف همرتاز با 
شرکتهای مطرح و رهربی بازار داخلی ترسیم می نماید.

استفاده از دانش جهاني)علمي، تجربي( و ارائه راه حلهاي ايراني )بومي( ، 
راه رسيدن به اين چشم انداز است.

ماموریت شرکت 
در حوزه تولید: تولید انواع تجهیزات توزیع سوخت اعم از تجهیزات مربوط 

به جایگاههای ثابت وسیار و سایر تجهیزات وخدمات وابسته
حوزه فعالیت شرکت پوشش نیاز بازار داخل و خارج )با الویت کشورهای 

خارجی همسايه( می باشد.

تاریخچه  
شرکت مهندسی تکنوتار ) سهامی عام ( د رتاریخ 1348/12/23 تحت  شماره 
13807 در اداره  ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.  
اداره امور شرکت از خرداد ماه 1359 به موجب الیحه قانونی شماره 6738 
مصوب شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران توسط مدیران منتخب دولت 
انجام شده و به موجب موافقت نامه های مورخ 1365/10/16 و 1366/11/26 
سازمان گسرتش و نوسازی صنایع ایران )به وکالت از طرف شرکت ماشنی 
با سهامداران سابق معادل 90/71 درصد سهام  سازی – سهامی خاص( 
شرکت به شرکت مذکور منتقل شده و از سال 1366 هیات مدیره منتخب آن 
شرکت اداره امور شرکت را بعهده گرفته است.براساس بند 3 مصوبه شماره 
615 مورخ مورخ 75/06/28 هیات عامل سازمان گسرتش و نوسازی صنایع 
ایران تمامی سهام شرکت ماشنی سازی پارس در شرکت تکنوتار به قیمت 
دفرتی به شرکت صنایع تجهیزات نفت واگذار گردید و براسا مصوبات مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1377/4/31 معادل 43 درصد از سهام به شرکت 

سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا)سهامی عام( بفروش رسیده است.
 82/02/28 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  طبق  همچننی 
نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و نام شرکت در تاریخ 
82/11/04 در فهرست شرکت های پذیرفته شده نهایی در بورس درج گردیده 
است. همچننی تاریخ اولنی عرضه سهام شرکت در سازمان بورس اوراق 

بهادار تهران 82/11/27 می باشد.
 سرمایه:

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 5میلیون ریال )شامل تعداد 500 سهم، به 
ارزش اسمی هر سهم 10/000 ریال( بوده که طی چند مرحله به مبلغ 95/243 
میلیون ریال )شامل تعداد 95/243 میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم 1/000 

ریال ( در پایان سال مایل منتهی به 29 اسفند 1389 افزایش یافته است.

اعضاء هیأت مدیره                                           نماینده                                                                        سمت
رئيس هيات مديره امریبیات ترک                       شركت سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايرانيان )سهامي خاص( 

نایب رئیس وعضو هيات مديره غالمرضا كرمي                     شركت سرمايه گذاري تدبيرگران آتيه ايرانيان )سهامي خاص( 
مهدی کالکی         شركت سرمايه گذاري اندیشه محوران )سهامي خاص(                  عضو هيات مديره
سعید ذوالفقاری                   شركت سرمايه گذاري تجلي سامانه                                   عضو هيات مديره

علی اصغر مهریزاده         شركت سرمايه گذاري اعتبار ايران )سهامي خاص(                          مدیرعامل و عضو هيات مديره
 

ر  تكنوتا
توليدكننده اولين 

وقتي اسب قلم درباب تكنولوژي مي تازد، كاتب اين سطور 
بخود مي بالد كه از ميدان كاري نيم قرن گذشته ديده ها و شنيده 
ها مي دارد چند سال پيش به همراه مدير ارشد بورسي آن روز 
براي بازديد از اين شركت رفته و آن روز كه جوانان فهيم تكنوتار 
را ديدم باورم شد كه آنها ميداني به وسعت ايران مي خواهند 
تا دانش و فهم خود را به جهانيان ثابت كنند و آنروز كه مشكل 
انرژي مي داشتيم در اندك زمان كوتاه دست پر تكنوتار رو شد و 
كشور را از مشكالت رهانيد. روز پيش در دانشگاه شهيد بهشتي 
مجمع ساالنه شركت مي بود و من در عالم خويش بر داشته هاي 

شركت تكنوتار سربلند و افتخار مي كردم.

خسرو
امری حسینی
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        اعضاء هیأت مدیره                                             نماینده                                                                سمت
محمدرحیم عباسی گراوند                    صندوق بازنشستگی کشوری                    رئیس و عضو هیات مدیره 

حمیدرضا هوشیاری                            شرکت لعابریان                     نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
محمدتقی اسدی                                شرکت سرمایه گذاری صبا تامنی                   عضو هیات مدیره
بهزاد مقیمی فرد                                  شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری          عضو هیات مدیره
عضو هیات مدیره جلیل کاظمی قدس                              شرکت سرمایه گذاری صدر تامنی  

کارستان کرده  کاری  سعدی  درکاشی  هوشیاری  مهندس 

مهدی
خلج

پیام هیات مدیره
وضعیت صنعت و جایگاه رقابتی شرکت

بررسی بازارهای جهانی کاشی و سرامیک نشانگر 
متوسط نرخ رشد تولید و مصرف مناسبی در دو 
آسیا  این رشد در منطقه  و  باشد  آینده می  سال 
بهرت می باشد. حسب آمارهای به دست آمده کل 
تولیدات در سطح کشور سالهای 1390 و 1391 به 
ترتیب 291/6 میلیون و 314/16 میلیون مرت مربع 
بوده است که سهم شرکت از این میزان به ترتیب 4 
و 4/34 میلیون مرت مربع )7/5 درصد رشد( بوده و 
به همنی ترتیب فروش شرکت از 4 میلیون مرت مربع 
به 4/5 میلیون مرت مربع )12 درصد رشد( رسیده 

است . که رشد قابل توجهی را نشان می دهد.
عملکرد شرکت در دستیابی به اهداف تعینی شده 

و سایر دستاوردهای مهم به شرح زیر می باشد:
بهبود رضایتمندی و وفاداری مشرتیان

بهبود کیفیت تولیدات
افزایش فروش محصوالت
افزایش تولید محصوالت

کاهش ضایعات درفرآیند تولید
ارتقاء سطح علمی کارکنان

توسعه فرهنگ کیفیت و تعایل سازمانی
باالنس خطوط تولید

کنرتل مصرف مواد
این شرکت با چشم انداز »ارائه زیباترین و با کیفیت 
الگوی  با  خدمات  برترین  و  محصوالت  ترین 
مشرتی مداری و سرآمدی در بازارهای منطقه« 
و بنا به مطالعات و تحلیل فرصتها و تهدیدهای 
محیط بریونی و نقاط قوت و ضعف محیط درونی 

سازمان از طریق جدول SWOT اسرتاتژی رشد و 
توسعه را مدنظر قرار داده است کهاهم برنامه های 
عملیاتی و اهداف پیش رو به شرح زیر می باشد:

نریوی  انرژی  )مواد،  منابع  وری  بهره  افزایش 
انسانی و غریه(

مدل  براساس  سازمانی  تعایل  جایزه  دریافت 
 EFQM

دریافت لوح برتر رعایت حقوق مصرف کنندگان 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت

نگهداری و بهبود سیستم یکپارچه )IMS( شامل 
 ISO 14001:2004( استانداردهای بنی المللی
)OHSAS 18001:2007 , ISO 9001:2008

 BSC اجرای برنامه اسرتاتژیک با استفاده از مدل
براساس  سازمان  عملکرد  ای  دوره  ارزیابی  و 

شاخصها و اهداف اسرتاتژیک
یکپارچه  مدیریت  اطالعات  های  سیستم  بهبود 

وطراحی و اجرای سیستم گزارشات مدیریتی
توسعه محصول با تولید و فروش طرحهای جدید و 

انواع کاشی های دیگر مانند کاشی ضد اسید
تکنولوژی  ارتقاء  با  محصوالت  بهبود کیفیت 

ماشنی آالت تولید وسیستم کنرتل فرآیند آماری
افزایش صادرات با انجام بازاریابی و تحقیقات در 

بازارهای منطقه ای و فرامنطقه ای
و  موثر  تبلیغات  طریق  از  تجاری  نشان  تقویت 

مناسب
مدیریت قیمت تمام شده واحد محصول با مدیریت 

هزینه و تعریف و اجرای پروژه های مرتبط
تعریف و ابالغ ارزشهای سازمانی

اجرای نظام ارزیابی عملکرد کارکنان

اجرای نظام مشارکت کارکنان طبق آئنی نامه نظام 
پیشنهادات

توسعه ساختار فناوری اطالعات )سخت افزاری 
و نرم افزاری(

تاریخچه
سعدی  سرامیک  و  شرکت کارخانجات کاشی 
اداره  در   1340/12/23 تاریخ  در  عام(  )سهامی 
ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران تحت شماره 
8114 به ثبت رسید. پروانه بهره برداری شرکت در 
تاریخ 1344/5/26 به شماره 20592 با ظرفیت 18 
میلیون عدد کاشی در سال صادر گردیده و طی 
موافقت نامه شماره 305023 در مورخ 1367/2/12 
به ظرفیت 4/5 میلیون مرت مربع کاشی دیواری، یک 
میلیون مرت مربع کاشی کف، پنج هزار تن لعاب 
و 450 هزار عدد کاست در سال اصالح گردیده 

است.
الزم به ذکر می باشد ظرفیت اسمی کارخانه در 
زمینه تولید کاشی کف، طی موافقت نامه شماره 
41651 مورخ 1384/12/9 از یک میلیون مرت مربع 
بهمیزان 4/350/000 مرت مربع در سال افزایش یافته 

است.
شش  از  سعدی  وسرامیک  کارخانجات کاشی 
ماهه اول سال مایل 1381 در جهت همسوئی با 
بازار و برآورده کردن نیاز مشرتی، به محصوالت 
جدید و متنوع و ارتقاء تکنولوژی، طرح توسعه و 
باالنس خطوط تولید خود را شروع، که مرحله اول 
این طرح در اوایل تری ماه 1383 تولیدات آزمایشی 

خود را آغاز نمود.
سعدی  سرامیک  و  شرکت کارخانجات کاشی 

تقسیم سود 350 ریایل برای هر سهم
مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت کاشی سرامیک سعدی در مورخه 92/3/22 در هتل بزرگ فردوسي و با حضور 85 درصد سهامدار برگزار گردید.

حضور این تعداد سهامدار در یک روز پنج شنبه نیمه تعطیل نشان از آن داشت که تیم مدیریت شرکت توانسته با قدرت و درایت کاری کند کارستان.
در این مجمع که ریاست آن با جناب استاد شریمحمدی بوده و دو ناظری آنرا جنابان حافظ و جوادی به عهده داشتند و دبریی مجمع نیز به معاونت 
اسبق مایل شرکت  و عضو فعلی هیات مدیره حاج آقا اسدی سرپده گردیده بود، مجمع نشینان پس از استماع گزارش هیات مدیره شرکت توسط مهندس 
هوشیاری مدیرعامل جوان و شیک پوش که نشان داده اگر دست کاردان باشد نتیجه آن می شود که همگی لب به  تحسنی بگشایند برگزار گرديد. در پايان 
مجمع نشینان با تصویب صورتهای مایل و تقدیر و تشکر از تیم مدیریتی شرکت با تقسیم سود 350 ریال برای هر سهم به کار خود پایان دادند.آنچه در این 
مجمع بیشرت سر زبان اهل فن بود حسابهای شفاف و پاک جناب خریی مدیرمایل پرتالش شرکت بود که احسنت حسابدار و بازرس و اعضای هیات 
مدیره و سهامداران را در پی داشت. در پایان وظیفه خود می دانیم از مساعدت بزرگواران شرکت چون مهندس هوشیاری و جنابان مرادی و خریی و 

سرکار خانم آریانی که ما را در تهیه این گزارش یاری رساندند کمال قدردانی وتشکر را داشته باشیم.
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مجمع ساالنه شركت پرتوشيمي زاگرس در حضور 97 درصد سهامدار به رياست دكرت 
رباب اسماعيلي و دو ناظر جنابان مهندس مرتضي عزيزي و مهندس شهيدي با دبيري 

سركار خانم دكرت نعيميان برگزار شد.
مجمع با تصويب صورتهاي مايل و تقدير و تشكر از زحمات هيات مديره بخصوص 
مديريت مايل شركت و ساير تالشگران و تقسيم سود 4100 ريال با طننی صلوات بكار 

خود پايان داد.
از نكات خواندني مجمع مي توان به تاخير دكرت عباس هشي از موسسه حسابرسي 
هشيار بهمند اشارت داشت كه دكرت اسماعيلي كه در نكته داني و ادب كالمي شهره عام 
است با ظرافت خاصي اشارت داشت كه عباس هشي تلفن همراهش خراب شده و 
رفته همنی دور و بر درستش كند انشاءا... كار و بار خوب مي شود تا آقاي دكرت حسابها 

بتواند يك تلفن همراه خوب بخرد.

احمد بارول با پرتوشيمي زاگرس آمد

اعضاء هیأت مدیره                                           نماینده                                                                        سمت
مرتضی عزیزی                        شرکت گروه گسرتش نفت و گاز پارسیان                    رئیس هیات مدیره – غریموظف

محمدعلی زردبانی                  شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه                  نایب رئیس – عضو غریموظف هیات مدیره
محمدحسن رازقیان جهرمی      شرکت سرمایه گذاری                                                      عضو غریموظف هیات مدیره
عادل نژاد سلیم                       شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان                    عضو غریموظف هیات مدیره

حشمت اله اسکندری              شرکت الیاف صنعتی مروارید                                           عضو موظف هیات مدیره
   آقای احمد بارول                                                                                                   مدیرعامل )خارج از هیات مدیره(

 

پیام هیات مدیره
ضمن عرض خری مقدم، بدینوسله گزارش عملکرد 
یک ساله شرکت پرتوشیمی زاگرس که در نتیجه 
دقیق  نظارت  همراه  به  بینانه  واقع  ریزی  برنامه 
هیات مدیره و مدیریت شرکت و با تالش مداوم 
مدیران و مسئولنی اجرایی در کنار همت و تعصب 
راستای  در  پرتوان  و  کاری کلیه کارکنان صدیق 
اهداف عالیه شرکت انجام گردیده ، به شرح زیر 

تقدیم می گردد.

اسرتاتژی های شرکت
رسیدن  موازات  به  زاگرس  پرتوشیمی  شرکت 
به تولید و برقراری توان رقابتی اقدام به استقرار 
سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط 
مستمر،  بهبود  و  پایدار  توسعه  نموده که  زیست 
حذف یا کاهش ریسک خطرات و حفظ محیط 
زیست توام با سالمتی کارکنان از اصول اساسی 

این نظام می باشد.

هدف اساسی 
ارتقاء سطح صالحیت، دانش و آگاهی پرسنل
جلب ارتقاء سطح رضایتمندی طرفهای ذینفع

کاهش مصارف حامل های انرژی و هزینه ها و 
مدیریت پسماندها

حذف یا کاهش ریسک خطرات و تحت کنرتل 
قراردادن آنها

صیانت از محیط زیست، حذف یا کاهش آالینده 
های زیست محیطی

از وقوع حوادث آسیبها و بیماریها و  پیشگریی 
حفظ سالمتی کارکنان

رعایت قواننی و مقررات ایمنی، بهداشت و محیط 
زیست حاکم بر فعالیتهای شرکت

تاریخچه شرکت
اجرای  جهت  در  زاگرس  پرتوشیمی  شرکت 
پروژه های عظیم پرتوشیمی در سال 1379 و در 
چهارچوب برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور و 
با هدف تولیدسالیانه 1/650/000 تن متانول تاسیس 
شدو در فروردین ماه سال 1380 به منظور انجام 
مهندسی و خرید تجهیزات پروژه متانول چهارم 
)واحد اول( اقدام به عقد قرارداد با کنسرسیومی 
شرکت  و   LURGI آلمانی  شرکت  از  متشکل 
ایرانی پیدک نمود . همزمان با اجرای واحد اول 
قرارداد مهندسی و خرید واحد دوم )متانول ششم( 
نیز در تاریخ فروردین ماه 1383 با همنی کنسرسیوم 
منعقد گردید. شرکت آلمانی لورگی دارنده لیسانس 
هر دو طرح بوده و طراحی تفصیلی آنها به وسیله 
شرکت طراحی مهندسی صنایع پرتوشیمي )پیدک 
ولورگی( صورت گرفته است. کلیه مراحل اجرایی 
عهده  به  ها  طرح  مکانیکی  نصب  و  سیویل 
اختصاص  زمنی  است.  بوده  داخلی  پیمانکاران 
داده شده به طرح های پرتوشیمی زاگرس حدود 
31 هکتار می باشد که 15 هکتار آن به طرح اول 
)متانول چهارم( و 10 هکتارآن به طرح دوم )متانول 
ششم( اختصاص داده شده است و 5/5 هکتار 
یافته  اختصاص  شرکت  توسعه  پروژه  به  دیگر 
است. قابل ذکر است که زمنی اختصاص یافته به 
طرح توسعه به بهانه عدم اجرای طرح DME به 
صورت غریقانونی از شرکت جدا شده است که 

تالش برای بازگرداندن آن ادامه دارد.
واحد اول متانول در اسفند 1385 و واحد دوم 
در تری 1388 به بهره برداری رسید و وارد مدار 
تولید گردید. ظرفیت تولید هرکدام از واحدهای 
روز  در  خالص  متانول  تن   5/000 تولیدمتانول 

مشخصات گردی  با  سال(  در  تن   1/650/000(
AA می باشد . و خوراک این واحدها از خط 
لوله سراسری گاز پارس جنوبی بعد از جداسازی 
C2+ تامنی می گردد. طراحی واحد به گونه ای 
است که از حداکثر انرژی تولیدی در راکتورهای 
سنتز و بازیافت انرژی موجود در واحد ریفرمینگ 
در تامنی انرژی مورد نیاز خود استفاده نموده ضمن 
آنکه حدود 205 تن در ساعت بخار با فشار 40 بار 

را صادر می نماید.
شرکت پرتوشیمی زاگرس به موجب صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1389/12/15 از 

سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده است.

سرمایه شرکت
سرمایه شرکت در بدوتاسیس مبلغ سه میلیون ریال 
)شامل تعداد 300 سهم ، به ارزش اسمی هر سهم 
10/0000 ریال( بوده که طی چند مرحله به مبلغ 2/400 
میلیاردر یال )شامل تعداد 2/400/000/000 سهم، به 
ارزش اسمی هر سهم 1/000 ریال( در پایان سال 

مایل منتهی به 1391/12/30 می باشد.

برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای 
سال مایل آتی

پوشش برنامه بودجه تولید و فروش
عرضه محصوالت و توسعه سهم بازار

درون  وفرآیندهای  پرسنلی  وری  بهره  ارتقاء 
سازمانی

اجرای برنامه های آموزش کارکنان
برنامه ریزی برای فروش محصول و تامنی نیازهای 
وارداتی 1392 با توجه به احتمال تشدید تحریمها 

بمنظور امید به استمرار بلند مدت خط تولید.

مهران
امری حسینی
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پیام هیأت مدیره
سوی  از  شده  منتشر  اطالعات  و  آمار  براساس 
سال   2012 سال  ها،  بورس  جهانی  فدراسیون 
پرچالشی برای بورس ها بوده است به گونه ای 
که مجموع حجم و ارزش معامالت محصوالت 
اصلی مورد داد و ستد در بورس های عضو این 
فدراسیون که شامل سهام، ابزار مشتق، اوراق قرضه 
قابل  صندوق های  سرمایه گذاری  واحدهای  و 
معامله در بورس است، با کاهش چشمگریی مواجه 
بود. در این سال ارزش معامالت سهام اعضای 
فدراسیون نسبت به سال 2011 بیش از 22/5 درصد، 
تعداد قراردادهای مشتق 20 درصد، ارزش اوراق 
قرضه دادوستد شده 20 درصد و ارزش واحدهای 
سرمایه گذاری صندوق های قابل معامله در بورس 
این حال  با  یافت.  از 31/6 درصد کاهش  بیش 
مجموع ارزش بازار بورس های عضو فدراسیون 
جهانی بورس ها رشدی 15/1 درصدی را تجربه 
کرد و بازدهی متوسط بورس های مزبور براساس 

عملکرد شاخص های اصلی 13/8 درصد بود.
با  مواجهه  وجود  با  تهران،  بهادار  اوراق  بورس 
چالش های ناشی از نوسان قیمت ارز، ابهام در 
اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، تشدید 
در سال  الملل  بنی  روابط  در  تنش های موجود 
1391 رشد قابل توجهی را تجربه کرد، به گونه ای 
از  بورس  عملکردی  شاخص های  اغلب  که 
قبیل ارزش بازار، ارزش معامالت، شاخص کل، 
درصد سهام شناور آزاد و... از روند رو به رشدی 
برخوردار بودند. در این سال ارزش بازار 33-1 
 15/1 شده  پذیرفته  سهام  اسمی  ارزش  و  درصد 
درصد رشد کرد. ارزش معامالت برخالف روند 

منفی جهانی، رشد 13/5 درصدی را تجربه کرد 
که سهم معامالت خرد وبلوک از کل معامالت نیز 
به عنوان نماگری از نقدشوندگی بازار 9/6 درصد 

نسبت به سال 1390 افزایش یافت. 
همچننی بورس اوراق بهادار تهران در این سال 
بازدهی  عملکرد شاخص کل، حدود 47درصد 
برای سرمایه گذاران فراهم کرده است و در تأمنی 
قابل  نقش  نیز  شده  پذیرفته  شرکت های  مایل 
شرکت های  مایل  تأمنی  زمینه  و  داشته  توجهی 
مزبور را به میزان بیش از 57 هزار میلیارد ریال 
از طریق افزایش سرمایه فراهم کرده است. تالش 
برای افزایش شفافیت، سالمت و نقد شوندگی 
بازار از طریق اصالح زیرساختاری بازار، معرفی 
اصالح  معامالتی جدید،  راه کارهای  و  ابزارها 
نیز  جدید  مقررات  پیشنهاد  و  تدوین  مقررات، 
در سال 1391 ادامه یافت و امید است پیامد آن 
آغاز فعالیت صندوق های قابل معامله در بورس، 
توسعه بازار ابزار مشتق و بهره گریی از راه کارهای 
اعتباری  و  مایل  تأمنی  و  معامالتی سلف سهام 
خرید سهام باشد، تدارک محل فعالیت مناسب 
و تخصصی برای بازار سرمایه احداث ساختمان 
از  نیز  تهران  بهادار  اوراق  بورس  جدید  مرکزی 
انشاءا... در  پیشرفت مطلوبی برخوردار بوده که 
افزوده  ارزش  محرتم،  سهامداران  اعتماد  قبال 

مناسبی برای شرکت ایجاد کند.
زحمات  و  تالش  مرهون  سرمایه  بازار  عملکرد 
بی وقفه همه فعاالن بازار سرمایه است که جای 

تشکر و قدردانی دارد.
تاریخچه:

بورس اوراق بهادار تهران )شرکت سهامی عام( 

به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری 
اسالمی ایران مصوب اول آذرماه 1384 مجلس 
شورای اسالمی و مجوز ثبت شماره 121/335 
اوراق  و  بورس  سازمان  مورخ 1385/6/21 
بهادار، تأسیس شد و در تاریخ 1385/9/15 با 
شماره 286502 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت 
رسید و فعالیت عملیاتی خود را از اوایل دی ماه 

همان سال آغاز نمود.
موضوع فعالیت:

به  اساسنامه،  مطابق  شرکت  فعالیت  موضوع 
شرح زیر تعیین شده است: 

اوراق  بورس  اداره  و  سازماندهی  تشکیل،   *
بهادار به منظور انجام معامالت اوراق بهادار 
پذیرفته شده در بورس توسط اشخاص ایرانی و 

غیرایرانی مطابق قانون و مقررات.
بهادار  بهادار از جمله اوراق  پذیرش اوراق   *

ناشران خارجی مطابق قانون و مقررات
* تعیین شرایط عضویت برای گروه های مختلف 
متقاضیان عضویت، وضع  پذیرش  اعضا،  از 
و اجرای حرفه ای و انضباطی برای اعضای، 
تعیین وظایف و مسئولیت های اعضا و نظارت 
بر فعالیت آنها و تنظیم روابط بین آنها مطابق 

قانون و مقررات 
دسترسی  برای  الزم  شرایط  آوردن  فراهم   *
عادالنه اعضا به منظور انجام معامالت اوراق 

بهادار
* همکاری و هماهنگی با سایر نهادهای مالی 
که بخشی از وظایف مربوط به دادوستد اوراق 
مرتبط  اطالعات  پردازش  و  انتشار  یا  بهادار 
از  دارند  عهده  به  را  بهادار  اوراق  بورس  با 

        اعضاء هیأت مدیره                                    نماینده                                                           سمت
حمید رضا رفیعی        رییس هیأت مدیره  شرکت سرمایه گذاری تدبری 

نایب رییس هیأت مدیره امریحسنی ارضاء  شرکت کارگزاری خربگان سهام  
علی رستمی   عضو غریموظف هیأت مدیره شرکت بانک تجارت 

شرکت گروه مایل ملت          محمد ابراهیم محمد پورزرندی     عضو غریموظف هیأت مدیره
شرکت سرمایه گذار صبا تأمنی      حسنی سلیمی    عضو غریموظف هیأت مدیره

عضو غریموظف هیأت مدیره شرکت کارگزاری توسعه فردا      بهروز زارع 
عضو غریموظف هیأت مدیره سید مجتبی فهیم هاشمی   شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی  

مدیرعامل حسن قالیباف اصل 

ایران به مجمع نشست اوراق بهادار  قالیباف اصل بورس  دکتر 

چراغ بورس اوراق بهادار ایران روشن تر از همه ادوار و برگ برنده اقتصاد کشور در این دوره مدیریت اقتصادی دولت بوده و هست و آن داشته از همت 
چند جوان آراسته به تجربه و علم تعهد که به انگشتان یک دست هم نمی رسند می بوده و هست. در جائیکه پیچک جان گرید اقتصاد به تمام تار و پود 
سبد اقتصادی خانواد و کشور پیچیده و سرفرازی بورس در منطقه و جهان دل دوست را شاد شاد می کند ما را بر آن نیست به جزییات مجمع رویم چرا 
که حاصل خنده و خوشحایل سهام دار را به چشم دیده و آوازه قهقه او را شنیده و از این روست که می نویسم قالیباف با صالح آبادی دلتان شاد غمتان 

کم و همواره راهتان روشن

خسرو
امری حسینی
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کاروان ثروت در بهار سال 1152 از هندوستان به ایران می آمد. طال و 
نقره مسکوک، جواهر، ظروف و اشیای زرین و سیمنی، پارچه های فاخر، 
اسلحه، اشیای سلطنتی و هزاران نفایس دیگر و حتی کیب خطی قیمتی 
را به حدی که در شمار نمی آمد بر پشت هزار فیل و هفت هزار اسب و 
ده هزار شرت بار کرده بودند و منزل به منزل با وقار و جالل تمام از دهلی 

به الهور و از الهور راه مشهد را پیش گرفته بودند.
این کاروان حامل غنایمی بود که نادرشاه اعظم از نتیجه فتح هندوستان 
به ایران می آورد. در پاییز سال 1151 نادرشاه با 36 هزار قشون دلری خود 
آن خارج  از موضوع بحث  این هجوم  هندوستان حمله کرد. علل  به 

است.
اقوال مورخنی درخصوص این غنایم احیانا به افسانه شبیه است، ویل 
آنچه صحت نزدیک تر است در طی این سطور به طور خالصه مالحظه 
نادرشاه برحسب  از شکست قشون محمدشاه هندی  خواهید کرد:پس 
دعوت او مصمم شد که به دهلی برود و در روز نهم ذیحجه 1151 وارد 
دهلی پایتخت قدیمی سالطنی هند شد و مدت پنجاه و هشت روز در 

آنجا توقف کرد.
در موقع ورود نادرشاه به پایتخت محمدشاه هندی برای دلجویی او و 
نادر شاه سلطنت هندوستان را دوباره به وی واگذارکرده  اینکه  برای 
است و باالخره برای اینکه مقهور ذلیل نسبت به قاهر توانای خود همنی 
طور رفتار می کند به اصرار تمام از او استدها کرد که الاقل تمام ممالک 
ماورای هند را جزو ایاالت ایران قلمداد کند و در تحت سلطنت واوامر 
مستقیم خود بشمارد و برای جربان مخارج این جنگ و صدماتی که 
به شخص پادشاه در شورش دهلی و به سایر افراد قشون او در جنگ 
های دیگر وارد آمده است نادرشاه را به خزائن خود برد و درهای آن 
را گشود و به او تکلیف کرد که هر چه می خواهد از ثروت چندین هزار 

ساله او بردارد.
نویسد که محمدشاه  نادرشاه می  تاریخ  در  انگلیسی  فریزر  مسرت جیمز 
به همنی مختصر اکتفا نکرد و روز یکشنیه هجدهم ذی الحجه حکم 
و  دربار  منصبان  تمام صاحب  و  بنکاله  وایل  الله خان  کرد که عظیم 
روسای محاکم در خانه سربلند خان یکی از اعیان دهلی جمع شوند 
و از هدایایی که باید به نادرشاه بدهند صورت بردارند و در ضمن به 
تمام زیردستان خود که دارایی معینی داشتند امر کرد که صورت مایملک 
خود را به این هیات بدهند و این هیات هرچه را تشخیص ی دهد از 

دارایی ایشان ضبط کند و به نادرشاه تقدیم دارد و حتی در حکم خود 
قید کرد که اگربعد معلوم شود که کسی خالفی کرده و دارایی خود را از 
آنچه هست کمرت صورت داده است به مجازات شدید خواهد رسید و 
این هیات مدت بیست و دو روز به ضبط اموال اشخاص و تهیه هدایا 
و غنایم مشغول بود و تمام اعضای دربار در ظرف این بیست و دو روز 
از طلوع تا غروب آفتاب در همان هیات جمع می شدند و منحصرا به 

این کار می پرداختند.
از طرف دیگر خود محمدشاه آنچه داشت از نادرشاه مضایقه نکرد، 
مسرت فریزر می نویسدکه در آن وقت بیست کرور تومان ایران در خزانه 
هندوستان طال و نقره مسکوک بود و عالوه بر آن دفینه های دیگر نیز 
بود که سال ها کسی درهای آنها را نگشوده بود و از محتوای آن خرب 
نداشت و چون باز کردند دیدند به همنی میزان در آنجا هم طال و نقره 
هست؛ یعنی روی هم رفته چهل کرور تومان ایران مسکوک طال و نقره 

وجود بود که فورا به نادرشاه تقدیم شد.  
گذشته از این مقدار نقره مسکوک هرچه جواهر و اشیای قیمتی و ظروف 
طال و نقره و اثاثیه سلطنت و اسباب خانه و پارچه های قیمتی نفیس و 
اسب و فیل و اسلحه و کتاب و غریه که در قصور عالیه او بود نادر شاه 

خود انتخاب کرد به او تفویض داشت که بعد شرح داده خواهد شد.
از طرف دیگر محمدشاه به افراد صاحب منصب و نظامیان که همراه 
نادرشاه بوده اند جوایز و صالت فراوان داده است. مریزا محمد حسن 
بن مریزا محمد رحیم لنجانی اصفهانی در تاریخ »جنه االخبار« می 
نویسد که محمدشاه معادل پانزده کرور تومان به روسای قشون نادرشاه 
انعام داد و به افراد قشون وی به هر یک شصت روپیه جایزه بخشید و 
مریزا مهدیخان دامغانی مورخ و دبری معروف که منشی باشی نادرشاه 
بوده است در تاریخ جهانگشای نادری می نویسد که به هر کدام صد 
روپیه انعام داد و به عالوه مواجب یکساله تمام افراد قشون را پرداخت 
و مسرت فریزر می گوید انعام و جایزه هایی که به همراهان نادرشاه در 
این سفر رسید از صد و پنجاه کرور تومان ایران متجاوز بود. در خالل 
همنی احوال اشخاصی را که محمدشاه مامور کرده بود از اموال متمولنی 
هندوستان هدایا و غنایمی تهیه کنند پس از بیست و دو روز صورتی 
ترتیب دادند که مسرت فریزر در تاریخ خود آن را به شرح ذیل یادداشت 

کرده است:
1( اموال سعادت خان که به ضبط نادرشاه درآمد یک میلیون و صد و 

نادرشـــاه غنايم 
از فتح هندوستان  

مهدی خلج
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بیست و پنج هزار تومان.
2( تقدیمی نظام الملک و قمرالدین خاناز نقد و جواهر و اشیای قیمتی 
هر یک پنج میلیون و پانصد هزار تومان یعنی روی هم رفته یازده میلیون 

تومان
3( اموال خان دوران غری از آنچه در اردو داشت و در موقع شکست به 
دست قشون نادرشاه رسیده بود سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان.

4( اموال مظفر خان که نادر شاه ضبط کرد پانزده میلیون تومان
5( تقدیمی صاحب منصبان دربار و قشون محمدشاه یازده میلیون تومان

در  و  تومان  میلیون  پنج  و  هفتاد  هندوستان  امرای  سایر  تقدیمی   )6
صورتی که این مبالغ را جمع بزنیم این عدد عجیب افسانه ای به دست 

می آید 116/875/000 تومان.
چند روز بعد از این قضایا یعنی شب پنج شنبه 29 ذی حجه نادرشاه برای 
اینکه عقد اخوت پادشاهان هندوستان را با خانواده خود محکم کند 
یکی از شاهزاده خانم های هندی را که قرابت با محمدشاه داشت، یعنی 
دخرت یزدان بخش پسر کام بخش و نواده اورنک زیب را برای نصرالله 
مریزا پسر دوم خود عقد کرد و مجلس جشنی برای زفاف او ترتیب دادند 
که نظری آن در تاریخ زفاف به طوری که مسرت فریزر می نویسد محمدشاه 
18750 تومان جواهر معادل همان مبلغ وجه نقد پیشکش کرد که روی هم 
رفته بالغ بر 37500 تومان می شود و مریزا مهدیخان در تاریخ جهانگشا 
و مریزا محمد حسن در جنه االخیار هر دو می نویسد که به داماد برای 

مراسم عروسی هدایای ذیل را داد:
یک خفتان مروارید- یک زره مرصع- چند قطعه الماس- سه زنجری 

فیل و پنج سر اسب معروف با یراق مرصع.
و باالخره وقتی که موقع حرکت نادرشاه از هندوستان رسید و خواست 
با محمدشاه وداع کند به قول مسرت فریزر غری از هدایای سابق ، اشیای 

ذیل را دوباره به عنوان یادگار این مسافرت به پادشاه ایران تقدیم کرد:
یک تاج جواهر نشان- یک سرپیچ جواهر – یک بازوبند مرصع – یک 
کمربند جواهر نشان- یک دسته شمشری مرصع- یک شمشری راست 
مرصع که در بنی اهایل دکن معمول است و آن را »دهوپ« می گویند- 
زمان  در  هندوستان  مختار  وزیر  ملکم  میناکاری- سرجان  قداره  یک 
فتحعلی شاه در تاریخ ایران معروف خود می نویسد مقدار غنایمی را که 
نادرشاه از این سفر برده است از هفتاد میلیون لریه انگلیسی )تقریبا 280 
کرور تومان به نرخ آن روز( تا سی میلیون لریه )قریب 120 کرور تومان 
به نرخ روز( بوده و از سی میلیون کمرت تخمنی نکرده اند که بیشرت از آن 
جواهر نفیس بوده و مقدار کثریی فیل در بنی این غنایم دیده می شد و از 

آن جمله تخت طاووس است.
مسیو دوبو فرانسوی در کتاب خود راجع به ایران غنایم را به 750 میلیون 

فرانک تخمنی می کند.
مریزا مهدیخان در تاریخ جهانگشای نادری و حاج عبدالوهاب شریازی 
پسر آقا علی اشرف مدرس در تاریخ خود موسوم به نخبه الخبار می 
نویسند که غری از جواهر و اشیای قیمتی و اجناس و پارچه ها و اسلحه 
و سایر غنایم فقط وجه نقدی که عاید نادرشاه شد از پانزده کرور تومان 

ایران متجاوز بوده است.
اما آنچه نادرشاه از خزاین و اموال محمدشاه در موقع ورود به دهلی 
انتخاب کرده و با خود به ایران آورده است برحسب تخمنی مسرت فریزر 

به قرار ذیل است:
جواهر از اموال محمدشاه و سایر امرا 93/750/000 تومان

اشیای طال و نقره و اسلحه مرصع و تخت طاووس و 9 تخت مرصع 
دیگر 33/750/000 تومان

ظروف طال و نقره که شکسته و سکه زدند 18/750/000 تومان
مسکوک طال و نقره 93/500/000 تومان

پارچه های نفیس و قیمتی از هر نوع 7/500/000 تومان
اسلحه و توپ و غریه 3/500/000 تومان

جمع کل 262/250/000 تومان یعنی 524 کرور تومان و نیم و مسرت فریزر 
خود می نویسد کلیه منافع نادرشاه از این سفر 750 کرور تومان بود که 525 
کرور از آن جواهر و اشیای قیمتی بود و 75 کرور تومان هم عاید صاحب 
منصبان و افراد قشون وی شد و به عالوه انعام جایزه ای که پادشاه و 
اعیان هندوستان طوعا به همراهان نادرشاه دادند 150 کرور تومان بود.

غنایم نادرشاه از فتح هندوستان
برحسب تقریر و تحقیق مسرت فریزر نادرشاه هزار فیل و هفت هزار اسب 
و ده هزار شرت از هندوستان با خود به ایران آورد. صد نفر خواجه سرایان 
برای خدمات حرمخانه وی در مراجعت با او همراه بودند و محمدشاه 
هزار نفر از سواران زبده قشون خود را انتخاب کرد و به عنوان غالم در 
رکاب نادرشاه به ایران فرستاد و از طرف دیگر در موقعی که نادرشاه 
به ایران فرستاد و از طرف دیگر در موقعی که نادرشاه عازم ایران شد 
مطابق صورت ذیل نهصد و سی نفر خادم و صنعتگر هندی به ایران 

آورد:
نویسنده صدو سی نفر

آهنگر دویست نفر
بنا سیصد نفر

سنگ تراش صد نفر
نجار دویست نفر

و این خدام و صنعتگران را برای این انتخاب کرد که اوال رابطه دائمی 
بنی ایران و هندوستان برقرار باشد و ثانیا چون در نتیجه فتنه های متوایل 
قبل از سلطنت او صنعتگران قابل در ایران کم شده بودند و صنعتگران و 
خدام هندی هم بهرت از عهده خدمت برمی آمدند به وسیله این اشخاص 
می خواست صنایع ایران را دوباره رونق بدهد و به همنی جهت حکم 
کرد که قبل از حرکت نقشه شهر شاه جهان آباددهلی را بردارند و همراه 
بیاورند که از روی نقشه شهر جدیدی برای پایتخت خود در یکی از نقاط 
مناسب مملکت بسازد و به ایشان حکم کرد که در قندهار منتظر اوامر 
او باشند و در ضمن هم خرج سفر و وسایل نقلیه با مقداری مساعده به 
ایشان داد، ویل عده برحسب تنبلی و تن پروری ودر ضمن نفاقی که در 
طبیعت هندوها بیش از هر ملت اسیایی است در راه بنی دهلی و الهور 

فرار کردند وبه صوب ماموریت خود نرسیدند.
در بنی غنایم خطری چند چیز است که محتاج و مستحق تذکر جداگانه 

است:
و  بوده  پادشاهان هند  تخت طاووس است که تخت سلطنت  اوال- 
مکلل به جواهرات بی نظری و ازتفایس اشیای قیمتی روی زمنی به شمار 
می رود که در آن تاریخ مورخنی همه آن را به پانزده کرور که در تمام عالم 
معروف است هنوز هم در بساط سلطنتی ایران است ویل معلوم نیست که 

به همان حال سابق مانده باشد. 
مثقال موسوم  به وزن هشت  معرويف است  يك قطعه الماس  ثانيا- 
به درياي نور كه در سنه 930 هجري كه محمدباير شاه پادشاه معروف 
بالد  از  اكراه  فتح  به  را  شاه  همايون  محمد  خود  پسر  هند  گوركاني 
هندوستان فرستاد در موقع تسخير آن شهر بكر ماجيت نامي كه از اوالد 
حكام كواليار بود اين الماس را به محمد همايون تقديم كرد و مدت 
دويست و بيست و يك سال اين قطعه الماس معروف با يك قطعه الماس 

ديگر موسوم به كوه نور جزو نفايس دربار سلطنتي هندوستان بود.
كوه نور پس از ضعف سالطنی هندوستان به پادشاه الهور تعلق گرفت و 
از آنجا به دست سالطنی انگستان افتاد و اينك جزو جواهرات سلطنتي 
دربار لندن است و درياي نور را نادرشاه به ايران آورد و در جزو اموال 

سلطنتي ايران بود 
ثالثا- متجاوز از شصت هزار جلد كتب خطي نفيس و نادر بود كه در 
آن سفر به امر نادرشاه اعظم به ايران حمل كردند كه قسمتي از آن در 
كتابخانه آستان قدس رضوي ضبط و قسمت ديگر در كتابخانه سلطنتي 
تهران محفوظ بود و معلوم نيست از ان كتب فعال چقدر باقي مانده و در 

چه حالت يافت مي شوند.
رابعا- در شمار اسلحه و ذخاير جنگي كه نادرشاه به ايران حمل كرد 
اغلب  آنها در  از  بود كه هنوز هم بعضي  دويست عراده توپ سنگنی 

شهرهاي ايران ديده مي شود.
از اين غنايم پادشاه بزرگ نادرشاه اعظم مقدار كه معادل دوازده هزار 
تومان بود با چهارده زنجير فيل براي سلطان عثماني و معادل همان 
به  نماينده مخصوص  نفر  دو  توسط  روسيه  ملكه  براي  ديگر  هداياي 

استانبول و پطرزبورگ فرستاد.
در 1160 هم يك مقدار ديگر هدايا كه قيمت آن به 230 و 286 تومان مي 

رسيد با چند زنجير فيل ديگر براي سلطان عثماني فرستاد.
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پیام هیات مدیره
خدا را سپاس می گوئیم، این توفیق را عطا فرمود 
تا با تالش بی وقفه در زمینه اکتشاف و استخراج 
این  و  برداشته  استوار  و  تولید گامهای محکم  و 
مجموعه تولیدی همچنان پرتالش و امیدوار در 
جهت پیشربد اهداف و ارتقاء کمی و کیفی تولید با 
بهره گریی از حداکثر توان، اغلب برنامه های خود 
را در راستای افزایش کمی و کیفی تولید و اجرای 

طرح های توسعه به انجام رسانند.
ندارد که درگذر زمان در  هیچ پدیده ای وجود 
معرض تغیری قرار نگرید و دچار دگرگونی نشود 
با چالش های  رویارویی  و  برای زیسنت  یقینا  و 
آینده تفکر خالق ضرورت می یابد و در شرایط 
کنونی بازار، تحول و تغیری از اصول اجتناب ناپذیر 
تغیریات،  با  شدن  همگن  و  باشد  می  مدیریت 
خالقیت ضرورت می یابد و در نهایت موجب 
رشد کمی و کیفی در صنعت می شود و اگر رشد 
زوال  به  رو  ناگزیر  باشد  نداشته  و کیفی  کمی 
می رود، از سوی دیگر با توجه به تولیدات این 
شرکت که کنسانرته سولفوره سرب و روی است 
درخصوص اکتشاف و استخراج و تولید، هیات 
مدیره تکلیف خود می داند که با برنامه ریزی دقیق 
ضمن توسعه و تولید تمام تالش خود را در راستای 
تولید به کار گرید و با همت و تالش کارکنان متعهد 
به اجرای طرح های در دست اقدام از جمله روباز 

کردن معدن زیرزمنی و راه اندازی خطوط تولید 
جدید که نهایتا منجر به افزایش ظرفیت تولید می 
گردد و با امیدواری به حفظ سطح قیمت های 
جهانی، ادامه روند سوددهی شرکت همچنان به 
عنوان اهداف اصلی شرکت مجدانه پیگریی می 
گردد. امید است با تداوم حمایت های بی دریغ 
شما سهامداران عزیز همچنان موجب دلگرمی و 
انسجام هرچه بیشرت در سال جاری باشیم. در پایان 
از پرسنل متعهد و متخصص که ما را در راه رسیدن 
بالخص  اند  نموده  یاری  نظر  مورد  اهداف  به 
مدیران و سرپرستان واحدهای مختلف از جمله 
آقای مهندس عباسی مدیر مجتمع معدنی کوشک 
و  رئیس کارخانه  زاده  حاجی  مهندس  آقای  و 
و  زیرزمنی  معدن  رئیس  دهقان  مهندس  آقای 
آقای مهندس آقازاده رئیس معدن روباز و آقای 
مهندس زند رئیس زمنی شناسی و اکتشافات و 
دیگر عزیزان در واحدهای مختلف کمال تشکر و 

قدردانی را داریم.

تاریخچه
تاریخ 16  در  بافق )سهامی عام(  معادن  شرکت 
خرداد ماه سال 1345 به صورت شرکت سهامی 
خاص تاسیس شدهو طی شماره 10725 مورخ 18 
خرداد ماه 1345 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت 
صنعتی تهران و طی شماره 57 مورخ 1372/5/14 

در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی بافق به 
ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ 1370/3/21 به 
شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1375/12/20 
در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. 
در حال حاضر مرکز اصلی شرکت استان یزد – 
شهرستان بافق – کیلومرت 45 محور بافق – بهاباد 

در کنار روستای کوشک می باشد.

سرمایه 
میلیون  مبلغ 84  تاسیس  بدو  در  سرمایه شرکت 
ارزش اسمی  به  ریال )شامل تعداد 8400 سهم، 
هر سهم 10/000 ریال ( بوده كه طی چند مرحله به 
مبلغ 50/625 میلیون ریال )شامل تعداد 50/625/000 
سهم، به ارزشاسمی هر سهم 1/000 ریال( در پایان 
یافته  افزایش   1391/12/30 به  منتهی  مایل  سال 

است.

مورد  سال  در  صنعت  تحوالت  و  وضعیت 
گزارش:

کاهش قیمت سرب و روی در بازار جهانی در اثر 
نوسانات شدید در بازار LME و سری نزویل 

اجرای طرح تحول اقتصادی )هدفمندی یارانه ها( 
و تاثری افزایش نرخ حامل های انرژی بر روی بهای 

تمام شده محصوالت شرکت
آزاد سازی نرخ ارز

افزایش تورم و افزایش هزینه ها

اعضاء هیأت مدیره                                           نماینده                                                                        سمت
پیمان امری یوسف محمدی             شرکت خدمات بازرگانی                                               رئیس هیات مدیره

مهدی محمدخانی                 اصالتا                                                                نایب رئیس هیات مدیره
پیمان امری یوسف محمدی            شرکت الکرتونیک تاتونگ                  عضو هیات مدیره

محمود علیمحمدی                     شرکت نوین آلیاژ سمنان                عضو هیات مدیره و مدیرعامل
غالمرضا مریابی                         شرکت چوب کالته رودبار               عضو هیات مدیره

 

کانی بافق گل سر سبد صنعت  شرکت معادن 

خدا رحمت کند مرحوم حاج روح الله خان را که می فرمود خداوند تبارک وتعایل آنقدر و آنقدر ثروت در زمنی ایران گذارده که هزاران سال دیگر از 
آن درآورید و بخورید و بخورانید. روز پیش وقتی به مجمع شرکت معادن بافق شدیم آن گفته آویزه گوشم بود و هر چه گزارش عملكرد جناب مهندس 
محمود علی محمدی عضو هیات مدیره و مدیرعامل فرهیخته و توانمند شركت را به سمع و نظر 80 درصد سهامدار می رساند، من بدان گفته و بدين 

داشته امیدوارتر مي گشتم.
درباب دانش و پژوهش وحاصل آن يافت و استخراج سخن بسيار رفت و از عواملی از ظهور کاری در این نقطه که بافق گویندش بر ما نعمتش فزوني 
گشته و اساتيد گرام که جمع شان در هیات مدیره به پنج می رسد و در صف کاری به صدها تالشگرانی که به میدانی به وسعت بازار جهانی راه یافته و 

براي ملتی افتخار آورده اند همه جملگي از توانائيهاي اين بزرگواران است..
مجمع ساالنه در حضور بیش از هشتاد درصد سهام دار و به رياست جناب يوسف محمدي و دو ناظري جنابان ميرابي و محمدخاني و با دبيري مهندس 

تفضلي برگزار گرديد و در پايان مجمع نشينان با تصویب صورتهای مایل و سایر دستور جلسه و تقسیم 100 ريايل سود بکار خود پایان داد.
برخود واجب كي دانيم از زحماتي كه اساتيد گرانقدر جنابان مهندس محمود علي محمدي مديريت سختكوش و كم حرف مجموعه و جناب بيات 

مديريت ارشد مايل شركت كه ما را در تهيه اين گزارش ياري رساندند كمال قدرداني و تشكر را داشته باشيم.
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اعضاء هیأت مدیره                                            نماینده                                                                              سمت 
شرکت کارگزاری بانک ملی ایران                                         رییس هیأت مدیره  مسعود گشته                   

بهمن مسعودی                  شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی                      نایب رییس هیأت مدیره
مجید مافی                                   شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی                                           عضو هیأت مدیره 
میکائیل شریفی                   شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا                      عضو هیأت مدیره
حسن شعبانی سلمانی                  شرکت سرمایه گذاری صبا تأمنی                                       عضو هیأت مدیره

ابراهیم ولدخانی                                                                                                         مدیرعامل                                                                              

پیام هیأت مدیره
صنعت  تحوالت  و  وضعیت  بر  مرور کلی 

مربوطه
شرکت ایران ترانسفو در سالهای اخری به کمک 
تجربه و مدیریتی مناسب و با استفاده از تکنولوژی 
پرتالش  و  روز و بکارگریی نریوهای متخصص 
در  موفق  بورسی  عنوان یک شرکت  به  توانسته 
کشور عمل نماید. هر چند تشدید تحریم های بنی 
المللی باعث شده تا صنایع کشور کاًل با مشکالت 
محدودیت ها  این  اما  باشند  روبرو  عدیده ای 
توانمندی شرکت ایران ترانسفو را در گام برداشنت 
به سوی خودکفایی و تقویت تولید داخلی روز به 
روز بیشرت کرده است. بطوریکه توانسته در مسری 
نیز  سال 1391  در  خود،  آتی  برنامه های  تحقق 
نقدینگی و  آنها کمبود  ترین  را که مهم  موانعی 
مشکالت تأمنی مواد بوده، با موفقیت پشت سر 

بگذارد.
بخش اعظم چالش های کسب و کار شرکت ایران 
ترانسفو بخصوص در سال 1391، به دلیل فراز و 
نشیب هایی بوده که شرایط اقتصادی و سیاسی 
حاکم بر محیط پریامونی آن، به شرکت تحمیل 
کرده است. خوشبختانه در این سال به یمن الطاف 
الهی و با سعی و کوشش فراوان کلیه کارکنان، نه 
نایستاد  حرکت  از  شرکت  تولید  چرخ های  تنها 
با  نیز  بحرانی  و  سخت  شرایط  همنی  در  بلکه 
تقویت نظام ها و زیرساخت های مختلف، شاهد 
است.  بوده  بسیاری  دستاوردهای  و  موفقیت ها 
اهم مشکالت و چالش هایی که شرکت در سال 
گذشته با آن مواجه بوده را می توان به شرح زیر 

برشمرد:
تشدید روزافزون مشکالت تأمنی مواد و قطعات 
دلیل  به  آنها  قیمت  بی رویه  افزایش  و  خارجی 

اعمال تحریم های جهانی
تجهیزات  و  دستگاه ها  قطعات،  مواد،  خرید 

تولیدی بصورت پیش پرداخت و یا خرید نقدی
افزایش شدید نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و 

افزایش شدید هزینه های شرکت

بروز مشکالت همه جانبه ناشی از شرایط رکود 
اقتصادی داخلی

ادامه مشکالت ناشی از عدم وصول مطالبات و 
تشدید مشکالت ناشی از کمبود نقدینگی

برای  امکانات  و کاهش  سخت تر شدن شرایط 
اخذ تسهیالت بانکی

به  سفارشات  قبول  از  تأمنی کنندگان  خودداری 
بهانه رعایت تحریم های جهانی

تشدید  جهت  به  صادرات  امکان  کاهش   
تحریم های بنی المللی وضع شده

ترانسفو  ایران  موفقیت های سال گذشته شرکت 
نیز بوده  مرهون نگاه همه جانبه مدیران شرکت 
که در سایه پیگریی مسری و نقشه راه آینده شرکت، 
محقق شده است در پرتو این نگاه همواره تغیریات 
محیط صنعت و محیط پریامونی رصد شده تا پس 
از سنجش و ارزیابی تحوالت، بتوانند برنامه های 
عملیاتی شرکت را بصورتی واقع بینانه تر تدوین 

نمایند. 

گذشته  سال  در  شرکت  دستاوردهای  اهم 
عبارت بودند از :

انواع  تولید  و  ساخت  طراحی،  توسعه، 
ترانسفورماتورهای سفارشی ویژه 

کوره  ماتور  ترانسفور  اولنی  تولید  و  ساخت 
30MVA

بومی سازی ساخت تجهیزات مهم با ارزش افزوده 
باال مانند طراحی و تولید انواع قطعات عایقی 
و ساخت و تولید شریهای یکطرفه و تولید بلسن 

جوش )پیچ جوشی( و...
ارتقا کیفیت محصوالت تولیدی و کاهش عیوب 

آنها در مقایسه با سالهای قبل
در  تولید  از  ناشی  ضایعات  روند کاهشی  ادامه 

راستای کاهش هزینه ها
هدف  کشورهای  به  صادرات  روند  افزایش 
اسرتاتژی  به  توجه  با  شده  شناسایی  صادراتی 

توسعه بازارهای صادراتی
تغیری روش فروش از فروش به مشرتیان قبلی به 

فروش به مشرتیان صنایع دیگر و شرکتهای بخش 
تقاضای  کاهش  جربان  منظور  به  خصوصی 

مشرتیان قبلی و افزایش نقدینگی شرکت
افزایش اخذ سفارشات از شرکتهای نفت و گاز و 
پرتوشیمی با توجه به کاهش تقاضای ترانسفورماتور 

از سوی شرکت های وابسته به وزارت نریو
پرداخت بموقع حقوق و دستمزد کارکنان با توجه 

به استمرار مشکالت کمبود نقدینگی شرکت
ارتقا سیستم های منابع انسانی با اجرای پروژه های 
بازنگری نظام مدیریت عملکرد و کانون شناخت و 

توسعه قابلیت های مدیران

تاریخچه
شرکت سهامی عام ایران ترانسفو در سال 1345 
بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی 
ثبت  اداره  در   1345/4/30 مورخ   10822 شماره 
شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید شرکت 
در سال 1354 به شرکت سهامی عام تبدیل و در 
سال 1369 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته 
شد. مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان مالصدرا 
خیابان شریاز شمایل کوچه حکیم اعظم پالک 15 
و کارخانه ی آن در زنجان کیلومرت 5 جاده قدیم 

زنجان – تهران واقع است.    

سرمایه شرکت
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 000ر100میلیون 
ارزش اسمی هر  به  میلیون سهم،  ریال)تعداد100 
سهم 000ر1 ریال ( بوده که طی چند مرحله به مبلغ 
000ر500ر1 میلیون ریال ) تعداد500ر1 میلیون سهم به 
ارزش اسمی هر سهم000ر1 ریال ( افزایش یافته 

است.

وقتی به تاالر باغ آلستون رسیدم در مسند جناب مسعود گشته را دیدم و در مقام دبریی مجمع با مرد کار 
اندیشه جناب اقدمی روبرو گشتم آن هم در حضور پر شور  سهامدارانی که با دیدن گزارش حسابرس 

مستقل و بازرس قانونی در مورد گزارش بدون بند و با حسابهای شفاف همه را وجد زده کرده بود.
به نظر این سازمان صورتهای مایل یاد شده در باال وضعیت مایل گروه و شرکت سهامی عام ایران ترانسفو 
در تاریخ 91/12/30 و عملکرد مایل و جریانها نقدی گروه و شرکت رابرای سال مایل منتهی به تاریخ مزبور. 

از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.
طننی صلوات پی در پی در تقدیر و تشکر از این صداقت و شفاف کاری جناب مهندس کبریی مدیرعامل 
فرهیخته و دانش پژوه که به پاس این درستی کار و حساب عطر صلوات فضای سالن را عطرآگنی کرده 

بود. مجمع با تصویب صورتهای مایل و تقسیم سود بکار خود پایان داد.

ترانسفو ایران 
 نمادی از تحول
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در عصر ارتباطات جاي اين پرسش است كه بنگاه هاي 
اقتصادي كه سروكارشان با مردم است چرا باورشان نيست 
حضور  از  جلوگيري  است  مردم  ارتباطي  پل  رسانه  كه 
توان  تواند  مي  كه  شركت  خربي  نشست  در  خربنگار 
مديريت و عملكرد آنرا به سمع و نظر مردم برساند و علل 
بخصوص  بيان كننده  و  بشنود  مديريت  زبان  از  را  موانع 
در اين روزها كه طشت بعضي از شركتها از بام فرو افتاده 
و نقل گوش به گوش در ميان مردم چه بسيار شده گشته. 
مي  مند  بهره  دولت  نعمت  خان  از  آنهائيكه  بخصوص 
بودند و اكنون مي بايد سر از بالش نرم قبيله و ميز پر زرق 
نداشته  و چون  زنند.  قدم  به صف كار  و  برخيزند  برق  و 
عامل  ياد چراهايي كه خود  به  را  زمان  و  زمنی  ندارند  و 
آن بودند مي دوزند و بدنبال پاسخ گويي براي توجيه مي 
گردند. مديران گرام اينها عاملي نيست كه دست رد به سينه 
خربنگاري كه قسم به قلم مي دارد و به جز حق حقيقت 

چيزي نگارد بزنيد.

برگزار  دانا  بیمه  العاده  فوق  و  عمومی  مجمع  جلسه 
شد

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

برگزار شد.
به  جلسه که  این  در  دانا  بیمه  عمومی  روابط  به گزارش 
ریاست عباس جبل عاملی رئیس هیأت مدیره و با حضور 
نمایندگان  و  مدیرعامل  و  مدیره  هیأت  دکرت کاردگر عضو 

نماینده  قانونی،  بازرس  حقوقی،  و  حقیقی  سهامداران 
سازمان بورس و ناظران برگزار شد،ابتدا گزارشی از عملکرد 
هیأت مدیره به صورت تصویری پخش شد و سپس گزارش 
صورت  خصوص  در  قانونی  بازرس  و  مستقل  حسابرس 
های مایل منتهی به 1391/12/30 قرائت شد که به تصویب 

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

الزم را ارائه کردند.
در این جلسه روزنامه اطالعات و دنیای اقتصاد به عنوان 
موافقت  با  و  شد  انتخاب  شرکت  رسمی  های  روزنامه 

اعضای مجمع به هر سهم 54 ریال سود تعلق گرفت.
افزایش  در خصوص  العاده  ق  فو  مجمع  جلسه  ادامه  در 
قرائت  از  پس  و  شد  نظر  تبادل  و  بحث  شرکت  سرمایه 
اعضای مجمع  این خصوص،  در  قانونی  بازرس  گزارش 
با افزایش سرمایه بیمه دانا از مبلغ 10 میلیارد و 500 میلیون 
تومان به 102 میلیارد تومان موافقت کردند. محل تأمنی این 
افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی ها و دارایی های شرکت 

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

سال آینده  به اطالع عموم خواهیم رساند.

چرا دانا  بيمه 

خسرو
امری حسینی
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روزها  این  پاتک!  و  نیست!تک  روحانی  مصادره  به  نیازی 
اصولگرایان و اصالح طلبان هر کدام می خواهند روحانی را به سمت 
تهاجمی گرفته اند و می خواهند  خود بکشند؛ اصولگرایان خوی 
روحانی را از آن خود کنند و اصالح طلبان نیز محکم روحانی را 
ندهند.  از دست  را  و چهارم خرداد  بیست  گرفته اند که دستاورد 
برخی از عقالی قوم هم فارغ از این بکش بکش اصالح طلبی و 
اصولگرایی، نگران از آینده کشور، به دنبال رصد اوضاع و کمک 

احتمایل برای اداره کشور هستند.
جالب اين است كه حسن روحانی نه آن گونه که اصولگرایان مدعی 
می گویند،  اصالح طلبان  آن گونه که  نه  و  اصولگراست  هستند، 

اصالح طلب است.
پایگاه سیاسی پیشنی حسن روحانی، جامعه روحانیت مبارز است؛ 
یکی از مهمرتین و یا تشکل مادر راست سنتی در ایران؛ تشکلی که 
اتفاقا اکرب  هاشمی رفسنجانی هم سالها  از اعضای برجسته آن بود. 
این تشکل از هنگامی که مجمع روحانیون مبارز با اطالع امام از آن 
منشعب شد، نقش مادر تشکل های چپ در ایران را بر عهده گرفت، 
بیشرت خوی راست بودن به خود گرفت، به گونه ای که در ایام دوم 
خرداد، تقابل یت )روحانیت( و یون )مجمع روحانیون( نماد تقابل 

چپ و راست در ایران تلقی می شد
اما پس از انتخابات سال 1384 و انتخاب محمود احمدی نژاد، 
آیت الله  هاشمی دیگر در نشست  های این تشکل دست راستی در 
دانشگاه امام صادق شرکت نکرد و کوشید به تدریج ایده فراجناحی 
بودن خود را با  شرکت نکردن در  نشست های  روحانیت مبارز نشان 
برای  روشنی  کدهای  نبود،   محسوس  وی   این کار  هرچند  دهد. 
اصالح طلبان بود که در مخالفت با دولت احمدی نژاد با آیت الله  

هاشمی همداستان بودند.
حسن روحانی از دیگر اعضای جامعه روحانیت بود که وی نیز پس 
از انتخابات سال 1388 در نشست های روحانیت مبارز شرکت نکرد. 
او هم کوشید با شعار اعتدال، خود را در میانه اصالح طلبان و جناح 

راست و نه اصولگرایان نگه دارد.
اما در اینجا باید خط کشی دقیق  تری بنی جناح راست و اصولگرایان 
انجام گرید. اصولگرایی که با انتخابات شورای شهر دوم، نخستنی 
نشانه های موجودیت خود را بروز داد، شورشی علیه راست سنتی 

بود.
سابق،  پریان  بودند  مدعی  سابق که  راست  جناح  جوان تری های 
دیگر قدرت هماوردی در میدان انتخابات و اجرا با اصالح طلبان 
را ندارند، کوشیدند بزرگان جناح راست از قبیل جامعه روحانیت و 
مؤتلفه و پریوان امام و رهربی را به حاشیه برانند. آنان حتی نام خود 
را از جناح راست تغیری دادند و اصولگرایی را برگزیدند تا در مقابل 
چپ های قدیم و اصالح طلبان نوین، قدرت هماوردی داشته باشند.

یکی از جهت های حمالت همیشگی اصولگرایان، حمله به  هاشمی 
رفسنجانی بود. بی گمان اصولگرایان در هیبت جدید، هویت خود 
را در مخالفت با اصالح طلبان و  هاشمی رفسنجانی تعریف کرده 
بودند؛ اما پدران معنوی جناح راست، یعنی جامعه روحانیت، مؤتلفه 
و حتی جبهه پریوان چندان مشکلی با  هاشمی نداشتند؛ هرچند آنان 

نیز با اصالح طلبان، از بیناد مشکل داشتند.

پریوزی  قطعا  انتخابات،  در  روحانی  پریوزی  باید گفت،  اکنون 
بر  که  اصولگرایانی  نیست.  اصولگرایی  جناح  و  اصولگرایان 
اصالح طلبان و حتی راست سنتی شوریدند،  قطعا بازنده انتخابات 

ریاست جمهوری هستند.
اما برخی از الیه های راست سنتی همچون برخی از افراد جامعه 
روحانیت، بخش عظیمی از جریان های سیاسی موجود در حوزه های 
بازنده  بازار  جناح  مؤتلفه،  از  بسیاری  بخش های  حتی  و  علمیه 
انتخابات 24 خرداد نیستند. آنان با روحانی قطعا بیش از احمدی 

نژاد به تحقق خواسته هایشان دست می یابند.
راست  بر  است که  اصولگرایی  در جناح  قطعی  بازنده  بنابراین، 
شورش کرد. جبهه پایداری، جبهه سابق اصولگرایان متحد، جمعیت 
ایثارگران، رسانه های وابسته به این جریانات و برخی  رهپویان و 
 رسانه هایی که در انتخابات با پول بیت المال سنگ تمام برای جناح 
انتخابات هستند  بازنده های  اصولگرایی گذاشتند، قطعا در زمره 
و تالش آنان برای مصادره روحانی، عرض خود بردن و زحمت 

دیگران داشنت است.
اصالح طلبان اما، دوری روحانی از راست سنتی و ایستادن در میانه 
میدان راست های قدیم و اصالح طلبان، همراه با مخالفت روحانی با 
الیه های افراطی اصولگرایان را برگ برنده خود می دانند. حمایت  
هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و سید حسن خمینی که در 
انتخابات 88 هم از مری حسنی موسوی حمایت کرده بودند نیز مزید 
بر علت شد، تا آنان از الیه های اصالح طلبانه تفکر روحانی، انتظار 

اصالح طلبی جناحی داشته باشند.
در پایان باید به دو نکته اشاره کرد:

پریوزی روحانی در انتخابات شکست جناح اصولگرا بود؛ جناحی 
که در هشت سال گذشته مستقیم و غری مستقیم دولت و مجلس و 
انبوهی از رسانه ها و خربگزاری ها را در اختیار داشت و صدایش 

بلند  تر از صدای گروه طیف سیاسی دیگری بود.
اما راست سنتی به دلیل پیوندهایی که با حسن روحانی دارد، جناح 
بازار به دلیل اشرتاکاتی که با روحانی دارد و حوزه های علمیه به 
دلیل لطماتی که در دوره هشت ساله دولت نهم و دهم خورده بودند، 

بازنده انتخابات نبودند.
اصالح طلبان هم با پریوزی روحانی، دوباره سرمایه اجتماعی خود 
را به رخ رقیب کشاندند. برای اصالح طلبان از هر زاویه ای ـ به جز 
زوایه تأمنی سقف مطالبات ـ انتخابات 24 خرداد پریوزی بود. آنان 
پس از هشت سال، دوباره کم یا زیاد به عرصه سیاست بازخواهند 
گشت.روش و منش آنان در اداره کشور در عرصه سیاست خارجی و 
داخلی، مستقیم یا غری مستقیم، مورد بهره برداری دولت روحانی قرار 
خواهد گرفت. سمت های اجرایی کالن کم یا زیاد در اختیارشان قرار 
خواهد گرفت و فرصتی برای گسرتش ایده های آنان فراهم خواهد 

شد.
همه این بحث، تنها برای یک روشنگری ساده مطرح شد، و گرنه 
با هر رنگ و نژاد و  ایرانیان  اکنون روحانی  رئیس جمهور همه 
مذهب و گرایشی است؛ بحثی برای روشنگری و آسیب شناسی و 

خود را به تغافل نزدن.

مصادره  به  نیازی 
نیست! روحـانی 

مهدی 
خلج
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