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صدســـــــال گذشت تا 
فرهنگ بانـــک داری  را 
با پاســـــارگاد آموختیم

سینـــــــــا  بیــــــــــمه 
درخشیــــــــــد خوش 

مهندس دادوش مدیری 
که صنعت را می شناسد

مدیــــــریـــت  تــداوم 
مــدون  برنامه هــای  و 
ماشین سازی اراک را به 
سرمنزل مقصود رساند 

شرکت سرمایه گذاری 
گروه توسعـــه ملی در 
مجمع ساالنه سربلندبود

ارزنده  موفقیـت های 
پاســارگاد مالی  گروه 

شرکت توســعه صنایع 
بهشـهر خوش به مجمع 

نشست



سخن سردبیر

 خسرو
 امریحسینی

لیـــــث یعقــــوب  گفته 
پندارما و   کردار استاد یغمایی 

بسم الله الرحمن الرحیم 
ن والقلم و ما یسطرون)1( ما انت بنعمته ربک بمجنون 
)2( و آن لک الجرا غیر ممنون )3( و انک لعلی خلق 

عظیم )4(مستبصرو یبصرون )5( بابیکم المفتون
توبه لطف  آنچه خواهند نگاشت که  و  قلم  به  ن وقسم 
را  تو  البته  و  نیستی  دیوانه  پروردگارت هرگز  و رحمت 
خلقی  نیکو  به  تو  حقیق  در  و  است  نامحدود  پاداشی 
مشاهده  مخالفانت  تو  زودی  به  و  آراسته ای  عظیم 
می کنید که از شما کدامیک مفتون و دیوانه اند. در این  
مقال بنا می داشتم که تفاوت مارکشان را با مارنویسان 
در  مطبوعات  پیشین  در شماره  این کار  مقدمه  بنمایانم 
ایران تاریخی بر فراز و نشیب را طی کرده اند. نزدیک 
به صد و هفتاد سال از تاریخ نخستین روزنامه در ایران 
می گذرد؛ اما به نظر می رسد مسائل، نیازها، آسیب ها 
و نقاط ضعف حوزه مطبوعات، همچنان دچار تسلسل 

تکرار با دور معیوب است.
در عصر ارتباطات جای این پرسش است که بنگاه های 
باورشان  چرا  است  مردم  با  سروکارشان  اقتصادی که 
از  جلوگیری  است  مردم  ارتباطی،  پل  رسانه  نیست که 
حضور خبرنگار در نشست خبری مجمع ساالنه شرکت که 
می تواند توان مدیریت و عملکردآنرا به سمع و نظر مردم 
برساند و علل موانع را که نتوان به صفحه کاری نشاند از 
زبان مدیریت بشنود و بیان کند به خصوص در این روزها 
آنان که طشت کم کاریشان بعضی از شرکت ها از بام فرو 

به  نقل گوش  و  افتاده 
گوش در میان چه بسیار 
به  بعضی  و  شده گشته. 
از  آنهاییکه  خصوص 
بهره  دولت  نعمت  خان 
اکنون  و  می بودند  مند 
می باید سر از بالش نرم 
قبیله و میز پرزرق و برق 

دارند و به صف کار قدم زنند و چون نداشته و ندارند 
زمین و زمان را به باد چراهایی که خود عامل آن بودند 
می دوزند و بدنبال پاسخ گویی برای توجیه می گردند. 
سینه  به  رد  دست  نیست که  عاملی  اینها  مدیران گرام 
خبرنگاری که قسم به قلم می دارد و به جز حق حقیقت 

چیزی نگارد بزنید.
المثلی که می گویند حنا  این ضرب  با  وظیفه خبرنگار 
و  قربانیش کنند. چه در عروسی  تا  بر سرش می کشند 
چه عزا بقول کلیله و دمنه این مثال بدان آوردم تا بعرض 
رسانم این قبیله رساند حنا به سر کشیده چرا می برندش 
تا که قربانی کنند و پرسش این به روال ربط در ذکر است 
چرا؟ مگر آن نیست که این جماعت صحابه قلم اند که 
این  را در  یاد می کند. مثال  حضرت حق بدان سوگند 
بخش کوتاه کرده و کوتاه سابقه ای از تاریخچه مطبوعات 

در ایران و اولین روزنامه نگار و اولین مجله ذکر کنیم.

تاریخچه مطبوعات در ایران
انقالب  پیروزی  با  آغاز  از  ایران  در  مطبوعات  الف: 
مشروطه ب: مطبوعات ایران از پیروزی انقالب مشروطه

تا   1320 سال  از  ایران  مطبوعات  ج:   1320 شهریور  با 
سال 1332 د: مطبوعات ایران از سال 1332 تا پیروزی 
انقالب اسالمی ه : مطبوعات ایران از پیروزی انقالب 

اسالمی تاکنون.

اولین مجله
سابقه چاپ اولین مجله در ایران 
به دوره قاجار و مجله ای به نام 
می گردد  بر  مظفری(  )فالحت 
که محتویات آندرباره کشاورزی 
در سال 1318  مجله  این  است. 

اولنی روزنامه نگار ایران
بی شک )محمد صالح شریازی کازرانی( 
اولنی  عنوان  به  اخبار  کاغذ  نشریه  با 
روزنامه نگار ایرانی نام خود را در تاریخ 

مطبوعات جاودانه کرده است.
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از سوی )اداره کل فالحت(  1900 میالدی  با  برابر  قمری 
به چاپ رسید. با توجه به این مجله، فالحت شاید عنوان 
اولین  کلی  طور  به  اما  می کشد  یدک  را  مجله  اولین 
و  قرار گرفت  عموم  توجه  مورد  ایران که  سراسری  مجله 
خواننده های بی شماری داشت مجله )اطالعات هفتگی( 

است.

اولین مجله رنگی 
اطالعات ماهانه )1327 شمسی(، این مجله برای نخستین 
بار در ایران روی جلد مجله عکس تمام رنگی چاپ کرد.

و نقلی از استاد باستانی پاریزی جناب محمد ابراهیم خان 
حضرت ایشان در بازیگران کاخ سبز می فرمایند:

روزی که ایرج افشار تهدید کرد که دیگر مجله آینده منتشر 
نخواهد شد، طبعا در محافل ادبی و در خاطر اهل ذوق و 
ادب یک اضطراب و وحشت ایجاد شد، زیرا تعطیل یک 

مجله که سابقه هشتاد ساله در انتشار دارد.
اهمیت  خوانندگان  و  مدیر  و  مجله  خود  جهت  از  تنها 
نداشت بلکه اهمیت آن در جهت فرهنگ مملکت و تداوم 

سابقه فرهنگی کشور نیز قابل اعتنا بود.
استاد پاریزی می فرمایند این فرمایش دکتر ایرج افشار باور 

من نبود 
آنچه در ذهن توآید که من آنم، نه من آنم

و آنچه در فهم تو گنجد که چنانم، نه چنانم
لیث  یعقوب  ایرانی  آزادمرد  خروج  از  پس  است که  نقل 
برای  خلیفه  عباسی،  ستمگر  و  خودکامه  خلیفه  برابر  در 
منصرف کردن این سردار دلیر ایرانی در ابتدا به او وعده ها 
لیث  یعقوب  دلجویی ها کرد،  و  فرستاد  تحفه ها  و  داده 
گردن خم نکرد و به حال و مقام دنیوی اعطایی از خلیفه 
خود و آرمانهایش را نفروخت. خلیفه چون از زمان تطمیع 
به خواسته باطل خود نرسید ساز و برگ جنگ پیش گرفت 
و شروع به تهدید کرد. از جمله نقل است که پیکی سوی 
قیام  از  داشت  حذر  بر  را  او  فرستاد  ایرانی  آزاده  سردار 
علیه ظلم دستگاه دجار خلیفه مکتوبی هم فرستاده بود که 
اگر شکست خوردی چنین می کنیم و چونان می شود و 
به روزگار سختی خواهی افتاد. رادمرد ایرانی پیغام او را 
ساده ولی بلیغ داد که ما را نترسان ما قبل تر از این با نام 
و پیازی سیر می شدیم زین پس هم با همان فوت الیموت 
سر می کنیم تو که سرور آخور بیت المال داری و سفره های 

رنگین پهن کنی و از آن نشخوار نمایی باید بترسی نه همچو 
منی که نان پیاز می خوردم و درود بر شرف و غیرت این 

رادمرد ایرانی.
ما بین اهالی قلم و مطبوعه ذکر خاطره ای با شوک بیان آن 

شیرین است و حالوت بخش.
آنها که عاشق چاپ مجله هستند بیشتر اوقات در  معمواًل 
پایان سال تهدید می کنند و شاید قباًل هم این نکته را به 
و  منتشر نخواهد شد  اینده مجله  زبان می آوردند که سال 
این کاری است که مرحوم یغمائی استاد همه ما نه تنها هر 
سال، بلکه گاهی وسط سال هم تکرار می کرد که از ماه 
بود  هم  واقعًا صادق  و  نخواهد کرد  منتشر  را  مجله  آینده 
حتی  و  زحمت  و  و گرانی  خستگی  زیرا  خود،  حرف  در 
فشار سانسورگاهی او را چنان کالفه می کرد که مقاله ها 
دوباره  فردا صبح  اما  می گرفت.  پس  چاپخانه  از  هم  را 
خودش بلند می شد و به زحمت خود را به چاپخانه بهمن 
مسئول  زادگان  تقی  آقای  و  مطیر  مرحوم  واز  می رساند 
را  شماره  این  می کرد که  تقاضا  و  استمداد  حروفچینی 
بچسبند. از شماره بعد آن شاءا... آن را تعطیل می کنم؟! و 
نشان به این نشان که سی و یک سال وقتی یک سال بعد 
از انقالب هم – مجله خود را منتشر کرد و اگر مهاجرت 
او به کرمان و مرض موت او پیش نیامده بود. آن چند سال 
قبل از مرگ هم نیما شاید منتشر می شد. او ظهرها توی 
دفتر مجله- که خانه او هم بود تک و تنها مشغول غلط 
گیری مجله می شد و شخصا بلند ی شد و مشتی کشک 
را می مالید و  با دست کشک ها  و  تغار می ریخت  توی 
آنگاه آن را با کمی روغن، سرخ می کرد و بقول ما دهاتیها 
کشک »کله جوش« درست می کرد. و نان خشکیده ای 
خرد  آن  در  می فرستاد  برایش  خور  از  امینی  مرحوم  که 
غذایش  بیشتر  تابستان  و  زمستان  و  می خورد  و  می کرد 
در  نه  آنانکه  تا  آوردم  نشریه  دو  از  نمونه  دو  بود.  همین 
کوله دانش دارندو در دل مهر مردم بدانند راندن اهل قلم 
از محیط کار که هنرش در چرخه اقتصاد اثر مفید دارد که 
خیانت و جنایت مرتکب می شوندو این بار ننگ داشتن 
در  را  یاری می رسانند که خود  و دالل هم  فرصت طلب 
جایگاه رفیع علمی و نان کشک مالی می برند و خواهان 
جیون مالی نه بر اشاعه فرهنگ بلکه به زرق و برق حضور 
زمان شوند نه از باب کاله نمد بر سر گذار است نه پاچین 

شلیته پوش. 
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تقسیم 250 ریال  سود نقدی به ازای هر سهم
دکتر مجید قاسمی در بانک پاسارگاد کاری کرد که فرهنگ بانک داری 
از بدو تأسیس بانک در کشور امروز نهادینه شود و سرفرازنه بگوید. آنچه 
توانسته ایم لطف خدا بوده است و 93/52 درصد مجمع نشینان که به ریاست 
جناب سید کاظم میرولد و نظارت آقایان دکتر مجید قاسمی و هاشمی و 
دبیری مهندس علی اکبر امین تفرشی برگزار شد و در آغاز دبیر مجمع گفت:

حمد و سپاس بی کران سبحان بی نیاز را برکات الطاف بیکرانش سایه گستر 
جمع تالشگر و خستگی ناپذیر پاسارگادیان شد تا بتوانیم در سال 1391، 
به رغم تنگناها و مسیر پرفراز و نشیب کارنامه ای درخشان تقدیم نماییم.
با افتخار اعالم می نماییم بانک پاسارگاد قدرتمند و سرفراز با شتابی 
بی مثال در عرصه بانکداری ایران اسالمی به پیش می تازد و اوج گیری 

سرآمدی را سرلوحه خود قرار داده است. به خود می بالیم که پشتیبانی شما 
سهامدار محترم ره توشه ای دلگرم کننده در این مسیر بوده و با ارایه خدمات 
صادقانه و سریع و خاضعانه توانستیم اعتباری ویژه در عرصه بانکداری 
داخلی و بین المللی کسب نماییم. هیأت مدیره با قدردانی از اعتماد و 
)شرکت  پاسارگاد  بانک  عملکرد  محترم، گزارش  سهامداران  پشتیبانی 
سهامی عام( و گروه در سال 1391 مشتمل بر گزارش هیأت مدیره به مجمع 
عمومی صاحبان سهام، بازرس قانونی و حسابرس مستقل و صورت های 

مالی بانک و گروه را تقدیم می دارد.
پس از قرائت گزارش هیئت مدیره به مجمع و استماع گزارش حسابرس و 
بازرس قانونی مجمع نشینان با تصویب صورتهای مالی و تقدیر و تشکر ویژه 
از تیم ارشد مدیریتی شرکت با تقسیم سود 250 ریالی به کار خود پایان داد. 

بانک داری تا فرهنگ  صدسال گذشت 
آموختیــــم پاســـــــارگاد  با  را   

موضوع فعالیت :
مطابق اساسنامه شرکت بانک پاسارگاد )سهامی 

عام( موضوع فعالیت بانک عبارت است از:
کلیه عملیات ومعامالت بانکی وخدماتی که به 
مجاز  بانک ها  برای  مقررات  و  قوانین  موجب 

می باشد.

تاریخچه فعالیت 
بانک پاسارگاد به استناد ماده )98( قانون برنامه 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  سوم 
 1379/01/17 مصوب  ایران  اسالمی  جمهوری 
ماده واحد قانون تأسیس بانک های غیر دولتی 
مصوب 1379/01/21 و سایر مقررات مربوطه طی 
شماره 254300 مورخ 1384/06/13 در اداره ثبت 
شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده 
است. مجوز عملیات بانکی به شماره 2849/ ه از 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 
1384/06/22 اخذ گردیده و مرکز اصلی بانک در 
تهران، خیابان میرداماد غربی، شماره 430 می باشد.

سرمایه بانک و تغییرات آن
اولیه  سرمایه  با  سال 1384  در  پاسارگاد  بانک 
3500 میلیارد ریال تشکیل گردید که طی چند مرحله 
افزایش سرمایه، تا پایان سال 1388 سرمایه بانک 
به مبلغ 7700 میلیارد ریال افزایش یافت. طی سال 
1389 سرمایه مذکور از طریق سلب حق تقدم و 
ارایه سهام جایزه به سهامداران قبلی با 200 درصد 
افزایش به مبلغ 23100 میلیارد ریال افزایش یافت 
که بزرگترین پذیره نویسی انجام شده در تاریخ 

اقتصاد کشور می باشد.

مبلغ  از  را  خود  سرمایه  بانک   ،1391 سال  در 
27258 میلیارد ریال به 30/000 میلیارد ریال رساند.

محیط حقوقی بانک
مهمترین قوانین ومقررات حاکم بر فعالیت 

بانک عبارتند از :
و   1351 سال  مصوب  بانکی  و  پولی  قانون 

اصالحات آن
قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362

سیاست های پولی و اعتباری سالیانه بانک مرکزی 
ج.ا.ا. 

مصوبات شورای پول و اعتبار
بخشنامه های اداره نظارت بر بانک های بانک 

مرکزی ج.ا.ا.

قانون تجارت
قوانین مالیاتی

جهت  بهادار  اوراق  بورس  سازمان  قوانین 
شرکت های ثبت شده نزد سازمان

اساسنامه بانک پاسارگاد
به  بانک  فعالیت  بر  حاکم  مقررات  دربین 
عموم  بر  که  قانونی  مقررات  مجموعه  جز 
حاکم  در کشور  فعال  حقوقی  شخصیت های 
عملکرد  بر  مؤثر  مقررات  مهمترین  می باشد، 
بانک، سیاست های پولی و اعتباری سالیانه بانک 

مرکزی ج.ا.ا. می باشد.

حقوق صاحبان سهام:
سرمایه و اندوخته ها و سود انباشته بانک از سال 

1385 تاکنون بیش از 11 برابر شده است. جمع 
کل حقوق صاحبان سهام بانک در سال 1390 
مبلغ 38.416 میلیارد ریال بوده است که با افزایش 
25/23 درصدی به مبلغ 48.110 میلیارد ریال در 

پایان سال 1391 رسیده است.

سرمایه گذاری:
سرمایه گذاری های بانک در سال 1391 به مبلغ 
11.927 میلیارد ریال بوده است و نسبت به سال 
1390 حدود 5/88 درصد رشد داشته است. رشد 
ارزش بازار ارزش بازار سرمایه گذاری بانک طی 
سال های اخیر چشم گیر و قابل مالحظه می باشد.
اهم برخی افتخارات بین المللی و داخلی بانک 

پاسارگاد
افتخارات بین المللی: سال 2011 میالدی 

اسالمی  جمهوری  بانک  برترین  عنوان  کسب 
ایران از سوی مؤسسه بین المللی بنکر سال 2012

انتخاب به عنوان برترین بانک ایران از سوی مجله 
Word finance

سیر صعودی ارتقاء رتبه بین المللی بانک و نهایتًا 
کسب رتبه 266 بین 100 بانک برتر جهان توسط 

مؤسسه بین المللی بنکر
کسب رتبه 15 در میان مؤسسات مالی و بانکی برتر 

اسالمی جهان از سوی مؤسسه بین المللی بنکر
دریافت گواهینامه ISO 10014 در حوزه رضایت 
 ACS شرکت  ارزیابی  براساس  مشتری  مندی 

انگلستان
دریافت تندیس طرح ملی سپاس به عنوان یکی 
از 5 برند برتر خدماتی براساس ارزیابی شرکت 

۴
اقتــصـاد و بیمه
1392 مردادماه 



اعضاء هیأت مدیره                                           سمت 
سید کاظم میرولد                                    رییس هیأت مدیره 

دکتر مجید قاسمی                     نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل 
احمد وادی دار                     عضو هیأت مدیره   

ذبیح اله خزایی                     عضو هیأت مدیره 
کامران اختیار                     عضو هیأت مدیره   

مصطفی بهشتی روی                                     عضو هیأت مدیره 
داود مجتهد                                     عضو هیأت مدیره 

شرکت سرمایه گذاری پارس اریان )سهامی عام(   عضو علی البدل هیأت مدیره
علی اکبر امین تفرشی                                    عضو علی البدل هیأت مدیره                                                            

کسب جایزه ملی مدیریت
عنوان  به  بانک  محترم  مدیرعامل  انتخاب 

چهره ماندگار صنعت بانکداری کشور
انتخاب به عنوان بانک حامی سالمت از نظر 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دمات  دهنده  ارایه  برترین  عنوان  به  معرفی 
فناوری  جشنواره  در  الکترونیک  بانکداری 

ایران )ایتا(

ACS انگلستان
کسب عنوان نهمین بانک پیشرو در جهان و اولین 
بانک پیشرو در خاورمیانه در شاخص رشد سرمایه 

از سوی مؤسسه بین المللی بنکر
اعطای نشان شوالیه اروپا به مدیرعامل محترم بانک 
INNOVA به واسه مدیریت نوآورانه توسط مؤسسه

دریافت گواهینامه و نشان بین المللی درجهیک 
)الماس( 5002IUI از سوی اتحادیه بین المللی 
اختراعات و نوآوری های صنعتی در خصوص 

بانکداری مجازی

 افتخارات داخلی: سال 1391
قرار گرفتن در بین 10 شرکت پیشرو کشور از سال 
1387 تاکنون به انتخاب سازمان مدیریت صنعتی

کسب رتبه ملی 18 در میان 100 شرکت برتر ایران به 
انتخاب سازمان مدیریت صنعتی

کسب عنوان بانک برتر در جایزه ملی بهره وری 1404
از  زیست  بانک حامی محیط  تندیس  دریافت 

سوی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه تهران
بازار در  پیشتاز  و  قهرمان صنعت  کسب عنوان 
جشنواره  دوره  هشتمین  در  بانکداری  حوزه 

قهرمانان صنعت ایران
دریافت تندیس سیمین جایزه ملی مدیریت مالی ایران

دریافت گواهینامه انطباق نظام مدیریت آموزشی با 
 IMQ 10015 از آکادمیISO :1999 استاندارد

اقدامات انجام شده درخصوص تکالیف 
مجمع

در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1391/02/21 
تقسیم سود برای هر سهم 230 ریال تصویب شد 
که  تماما پرداخت گردید. و معادل 100 ریال در 
افزایش سرمایه از مبلغ 27/258 میلیارد ریال به 

30/000 میلیارد ریال، سهام اختصاص یافت.

تصویب صورتهای مالی 
صورتهای مالی منتهی به 30 اسفند سال 1391، تهیه 
و ارایه شده توسط هیأت مدیره، از سوی مؤسسه 
حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس و 
حسابرسان مستقل مورد رسیدگی قرار گرفته است 
که گزارش آن به استحضار مجمع خواهد رسید. 
تقاضا  بانک  مجمع عمومی صاحبان سهام  از 
دارد پس از استماع گزارش بازرس و حسابرسان 
مستقل، گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی 
مالی  صورت های  با  همراه  را  سهام  صاحبان 
شامل ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت 
گردش وجوه نقد برای عملکرد سال مالی منتهی 
به 30 اسفند 1391 و در اجرای مقررات مندرج 
قانون  از  قسمتی  اصالحی  116الیحه  ماده  در 
تجارت مصوب اسفند سال 1347 مورد تصویب 

قرار دهند.
تصویب معامالت مشمول ماده 129 قانون تجارت

کلیه معامالت مشمول ماده 129 قانون تجارت در 
یادداشت های پیوست صورت های مالی، مطابق 
با مقررات مربوطه به بازرس قانونی اعالم شده و 
کلیه این معامالت در روال عادی فعالیت بانک 
مجمع  از  مدیره  هیأت  است.  صورت گردیده 
عمومی صاحبان سهام تقاضا دارد کلیه معامالت 

موضوع ماده 129 را مورد تصویب قرار دهد. 

انتخاب بازرس قانونی 
با توجه به اتمام دوره یک ساله بازرسان محترم 
قانونی، مجمع عمومی محترم نسبت به انتخاب 
بازرسان بانک برای یک سال دیگر اتخاذ تصمیم 

نماید.
حق حضور و پاداش اعضای هیأت مدیره برای 

سال 1391
مبلغ حق حضور در جلسات اعضای هیأت مدیره 

برای سال 1392 و هم چنین پاداش هیأت مدیره 
جهت سال 1391 طبق نظر مجمع عمومی محترم 

در نظر گرفته می شود.

نسبت نقدینگی:
در سال 1391 نسبت سپرده ها به کل دارایی ها 
حدود 77 درصد بوده است.این نسبت به گونه ای 
سیاست های مدبرانه مدیریت بانک را در جذب 
منابع بانکی و حفظ نسبت آن با دارایی ها را 

نشان می دهد.

شرکت های تابعه 
· شرکت مادر تخصصی )هلدینگ( توسعه معادن 

و صنایع معدنی خاورمیانه )سهامی عام(
· شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد 

آریان )فناپ(
· شرکت بیمه پاسارگاد )سهامی عام(

· شرکت بیمه اتکایی ایرانیان )سهامی عام(
تجهیزات  و  آالت  ماشین  لیزینگ  شرکت   ·

پاسارگاد
· شرکت لیزینگ پاسارگاد

· شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد 
· شرکت مبنای خاورمیانه

· شرکت گسترش انرژی پاسارگاد
· شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد

· شرکت خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد
· شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد

· شرکت ساختمان شهر سازی هشتم
· شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد

· مؤسسه مطالعات و توسعه مدیریت و سرمایه 
انسانی پاسارگاد

· شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان 
)آیکو(
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مهدی 
خلج

تداوم مدیریت و برنــامـه های مدون 
ماشین سازی اراک را به سرمنزل مقصود رساند 

خسرو
امری حسینی

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ماشین سازی 
اراک با حضور 90/27 درصد سهامداران در روز 
یک شنبه مورخ 92/4/30 مصادف با دوازدهم ماه 
مبارک رمضان در سازه های بهره وری منابع انسانی 
با تالوت آیاتی از کالم الله مجید و پخش سرود 
جمهوری اسالمی ایران و دستور جلسه با استماع 
گزارش هیأت مدیره با انتخاب بازرس و حسابرس 

قانونی و روزنامه کثیراالنتشار برگزار شد.
مجمع عمومی عادی با انتخاب آقای جالل قاسمی 
به عنوان رییس مجمع، آقایان ابوالفضل نظری و 
مجتبی گلشن به عنوان ناظرین و آقایان مهندس علی 
پیرزادی »معاون مالی و اداری شرکت« در مقام 
منشی مجمع با انتخاب سهامداران کار خود را آغاز 
کرد.مهندس محمدباقر سبحانی مدیرعامل توانمند 
و فرهیخته شرکت در گزارش خود به هیأت مدیره 
مالی  هزینه های  با کاهش  توانستیم  بیان کرد که 
در طی سال مورد گزارش تا نزدیک به 50 درصد 
و افزایش مقدار فروش شرکت روزهای سختی را 
که شرکت دچارش شده بود و به مرحله زیان دهی 
رسیده بود طی کرده و بتوانیم امسال به مرز سوددهی 
این   : افزود  خود  ادامه گزارش  در  وی  برسیم. 
شرکت با سه رویکرد افزایش تولید و فروش، تولید 
محصوالت جدید و افزایش بهره وری و استفاده از 
خطوط تولید برنامه های خود را در طی سال آینده 
ادامه خواهد نمود. پس از قرائت گزارش مهندس 
بازرس  و  حسابرس  استماع گزارش  و  سبحانی 
قانونی مجمع نشینان با تصویب صورتهای مالی 
و تقدیر و تشکر از زحمات طاقت فرسا و گرانقدر 
عملکرد تیم مدیریتی بخصوص از مهندس ملکی 
طهرانی رییس هیأت مدیره و مهندس سبحانی و 
تقسیم سود 400 ریالی برای هر سهم بکار خود پایان 
دادند. مهندس سبحانی با تداوم مدیریت اش در 
ماشین سازی اراک توانست درد این شرکت را دوا 
کرده و روزهای خوشی را برایش ترسیم کند. این 
مدیر مدبر اگر باز هم در ماشین سازی اراک بماند 
منشاء خیر خواهد گشت که بدین گفته اثر کارشناسان 
در مجمع شهادت  مدیران صنعتی حاضر  بورس 
می دادند. در تهیه این گزارش فوق تمامی عزیزان 
در مجموعه ماشین سازی اراک یاری رساندند که 
بدینوسیله از آقایان مهندس پیرزادی »معاون شایسته 
وموفق مالی و اداری« و مجید نعیمی »مدیریت 
ارشد مالی« و میرعشق اله »مدیر روابط عمومی« و 

دیگر بزرگان کمال تشکر را دارا می باشیم.

پیام هیأت مدیره
در سال مورد گزارش علیرغم کمبود نقدینگی در 
بخش صنعت، کاهش بودجه های عمرانی، تاخیر 
و  نامنظم کارفرمایان  پرداختهای  و  پرداختها  در 
مشکالت ناشی از تحریم های بین المللی اعمال 
ایرانی  بانک های   LC پذیرش  عدم  نظیر  شده 
توسط تأمین کنندگان و سازندگان خارجی، عدم 
بعد  ایرانی  بانکهای  توسط   LC امکان گشایش 
از  استفاده  امکان  عدم  مرکزی،  بانک  تحریم  از 
وجوه حواله های ارزی دریافتی و اجبار به فروش 
ارز حواله های مذکور به قیمت دولتی و خرید و 
انتقال ارز از طریق صرافی به نرخ بازار و تفاوت 
فاحش نرخ ارز بانکی با ارز آزاد، محدودیتهای 
تهیه مواد اولیه استنلس استیل، تیتانیوم و کلید مورد 
نیاز پروژه ها به لحاظ کاربرد دوگانه این فلزات، 
کشورهای  طریق  از  گذاری  سفارش  مشکالت 
واسطه و انجام امور گمرکی )واردات و صادرات( و 
نگهداری کاال در آن کشورها، مشکالت انتقال وجه 
برای تأمین کنندگان که باعث ابطال مکرر LC های 
تأمین کنندگان  یافته شدهاست و تمایل  گشایش 
خارجی به دریافت نقدی و تحمیل شرایط خود 
به خریداران، مشکالت اقتصادی ناشی از افزایش 
غیرقابل پیش بینی نرخ ارز و اجرای طرح هدفمندی 
یارانه ها، دیریت شرکت با توکل بر حضرت حق و با 
با استفاده از روشهای نوین مدیریت خالق و پویا، 
توانست ضمن تبدیل تهدیدها به فرصت، شرکت را 
از چالش پیش رو حفظ نوده و در جهت نیل به 
اهداف نهایی خود یعنی افزایش فروش و سودآوری 
سوق دهد بهنحوی که سود و فروش شرکت در سال 
1391، باالترین سطح در تاریخ فعالیت ماشین سازی 
اراک را نشان می دهد. مضافا شرکت پس از شش 
سال تالش بی وقفه در شهریور ماه سال 1391 موفق 
به حذف زیان انباشته گردیده است. عالوه بر موارد 
فوق جابجایی به موقع و مناسب منابع نقد شرکت 
منظور کسب  به  مذکور  منابع  از  بهینه  استفاده  و 
بازدهی مناسب و جلوگیری از کاهش ارزش آنها 

انجام  همچنین  و 
مختلف  مراحل 
سرمایه  افزایش 
اصالح  جهت 
و  مالی  ساختار 
انسانی  نیروی 
منظور  به  شرکت 
هزینه ها  کاهش 

در  شده  انجام  اقدامات  از  سودآوری  افزایش  و 
در  شرکت  آتی  برنامه های  می باشد.  سال 1391 
جهت دستیابی به خط مشی های اصلی و از پیش 
تعیین شده، معطوف به افزایش فروش با حاشیه 
سود مناسب می باشد که حقیق این مهم از طریق 
اجرای طرحهایی جدید بمنظور توسعه کمی و کیفی 
پروزه های  در  مشارکت  همچنین  محصوالت، 
بزرگ EPC)طراحی و ساخت و نصب صنایع 
ساخت تجهیزات( در سطح کشور و بالطبع افزایش 

سهم از بازار امکان پذیر خواهد بود.

تاریخچه و فعالیت شرکت :
شرکت ماشین سازی اراک)سهامی عام( در تاریخ 
1346/1/21 با نام شرکت سهامی صنعتی و تولیدی 
ماشین سازی اراک به منظور تأسیس کارخانجات 
فروش  و  تولید  از  برداری  بهره  و  سازی  ماشین 
فرآورده های صنعتی  سایر  و  االت  ماشین  انواع 
و تولیدی با سرمایه یکصد میلیون ریال منقسم به 
یکصد هزار سهم یکهزار ریالی متعلق به دولت و 
به مدت نامحدود تشکیل و در تاریخ 1346/5/11 
در اداره ثبت شرکتهای داخلی اراک تحت شماره 
179 به ثبت رسید سپس براساس مصوبه مجمع 
عمومی فوق العده صاحبان سهام مورخ 1350/5/30 
نام شرکت به شرکت ماشین سازی اراک)سهامی 
خاص( تغییر یافت. عملیات ساختمانی و نصب 
در  و  آغاز   1346 سال  از  شرکت  دستگاههای 
است.  رسیده  برداری  بهره  به   1351 ماه  شهریور 
حسب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان 
سهام مورخ 1373/12/23 نوع حقوقی شرکت از 
سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده و با تغییر 
مرکز اصلی شرکت در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات 
ثبت  به   115670 شماره  تحت  تهران  غیرتجاری 
رسید. در نهایت طبق مصوبه مجمع عمومی فوق 
العاده صاحبان سهام مورخ 1386/4/27 با انتقال 
مرکز اصلی شرکت به اراک تحت شماره 230 در 

اداره ثبت شرکتهای اراک به ثبت رسید.

۶
اقتــصـاد و بیمه
1392 مردادماه 



صدیقه
سرخوش

تاریخچه
تاریخ  در  عام(  )سهامی  میهن  بیمه  شرکت 
عام  سهامی  شرکت  صورت  به   1387/06/18
تأسیس وطی شماره 330902 در اداره ثبت شرکتها 
ومالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و طی مجوز 
مرکزی  بیمه   1387/11/06 مورخ   38911 شماره 
اصلی  مرکز  است.  نموده  آغاز  را  خود  فعالیت 
شرکت تهران – خیابان خالد اسالمبولی می باشد.

مروری کلی بر وضعیت و تحوال صنعت بیمه 
در سال 1391

روند  طی  با   1391 سال  در  بیمه کشور  صنعت 
فعالیت های عادی بیمه گری و اهتمام در توسعه 
ادامه  در  تحوالتی  دارای  آنکماکان  تعمیم  و 
خصوصی سازی واجرای سیاست های کلی اصل 
44 قانون اساسی، از جمله موارد ذیل بوده است:

الف- سهام شرکت های بیمه آسیا، البرز و دانا در 
سال 1389 به بعد به بخش غیردولتی واگذار شده 
است. و تنها شرکت سهامی بیمه ایران با توجه به 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابالغی 
از سوی مقام معظم رهبری و احکام قانون اصالح 
اجرای  و  توسعه  چهارم  برنامه  قانون  از  موادی 
سیاست های اصل 44 تاکنون دولتی باقی مانده 

است.
تعداد  افزایش  درخصوص  فعالیت ها  ب- 
شرکت های بیمه ادامه یافته و براساس آمار رسمی 
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران در سال 1390 
به 25  بیمه فعال در کشور  مجموع شرکت های 

شرکت رسیده است.

ج- شورایعالی بیمه که در سالهای گذشته سیاست 
حذف تعرفه بیمه به منظور ایجاد امکان رقابت 
بیشتر بین شرکت های بیمه را اتخاذ نموده بود، 
به منظور جلوگیریاز انحراف احتمالی در اجرای 
سیاست مذکور و جلوگیری ازرقابت های مکارانه 
جهت  در  جدیدی  نامه های  آئین  دامپینگ،  و 
امکان نظارت های فنی و مالی ابالغ کرده است.

د- فعالیت های بیمه گری در سال 1391 نیز توسعه 
و تعمیم یافته وشرکت های بیمه فعالیت خود را 
در جهت افزایش حجم بازار بیمه کشور تشدید 
نموده اند. به نحوی که براساس آمار و اطالعات 
فعالیت های  حجم  گفت  می توان  غیررسمی 
بیمه ای در سال 1391 حدود 45/8 درصد افزایش 
داشته و برایا اساس ضریب نفوذ بیمه در کشور در 
سال 91 به رقم 1/5 درصد رسیده است این افزایش 
بیشتر در رشته بیمه شخص ثالث تحقق یافته ایت.

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

در ابدای سال 1391 برنامه میان مدت )سه ساله( 
شرکت به تصویب هیأت مدیره رسید که براساس 
این  تکلیف مجمع عمومی عادی سال گذشته، 
برنامه با انجام تغییرات و اصالحات الزم به برنامه 
5 ساله تبدیل شده و پس از تصویب هیأت مدیره 

به تأیید سهامداران عمده شرکت رسید.
جذب  ساله،   5 برنامه  بینی ای  پیش  جمله  از 
پرتفوی، معادل 1000 میلیارد ریالی برای اولین سال 
برنامه )سال 1391( بوده که با عنایت الهی و تالش 
همکاران این پیش بینی با رشد 70 درصدی بش 
از هدف کمی برنامه تحقق یافته 

است.
سال  برای  پرتفوی  بینی  پیش 
مبلغ  ساله   5 برنامه  طبق   1392
که  بوده  ریال،  میلیارد   1/280
بازبینی و تعدیل شده به طوریکه 
توجه  با   1392 سال  بودجه  در 
به عملکرد سال 1391 به 2/271 
میلیارد ریال افزایش یافته است، 

با عنایت به تحقق عملی پیش بینی در سال اول 
برنامه، انتظار می رود این رشد، با آهنگ مناسب 

در سال های بعد نیز محقق شود.
در اینجا ذکر دو نکته الزم است:

شرکت های  سرمایه  میزان  افزایش  به  توجه  با 
بیمه طبق مصوبه دولت کریمه جمهوری اسالمی 
ایران، در صورتی امکان اخذ مجوز از بیمه مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران برای انجام عملیات قبولی 
نکاتی انتظار می رود که افزایش سرمایه در 5 سال 
آینده حداقل به 2500 میلیارد ریال برسد در این 
خصوص هیأت مدیره افزایش ساالنه 15 درصد 
سرمایه را در نظر گرفته و مراتب به بیمه مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران نیز اعالم شده است.
بدیهی است در صورت افزایش سرمایه به میزان 
15 درصد مابقی باید با پذیره نویسی واگذار شود 

استراتژی شرکت:
پایبندی به اصول اخالقی در ابعاد فردی، اجتماعی 

سازمانی، حرفه ای در صنعت بیمه کشور
ایجاد فضای رقابتی سالم در شرکت برای تحقق 

برنامه های مصوب و جذب پرتفوی بیشتر
اجرای مقررات جاری در صنعت بیمه بطوریکه 
محیط کاری با بهره وری بیشتر در شرکت حاکم شود.
حقوق  رعایت  انسانی،  وکرامت  شئون  حفظ 

مشتریان و اصول مشتری مداری.
کسب سهم مطلوب در استحصال و احیاء بازار 

بیمه ای بالقوه و بکر کشور
از بازار موجود بیمه کشور،  کسب سهم مناسب 

بویژه در صنعت ساختمان سازی.
سرمایه  و کیفی  مطلوب کمی  و  مناسب  توسعه 
انسانی اعم از مشتریان، کارکنان، نمایندگی ها و 
کسب رضایت مشتریان و در حداقل نگهداشتن 

میزان نارضایتیاحتمالی.
کسب سهم مناسب تر در توسعه خدمات بیمه ای 
بویژه در شهرهای کوچک و مناطق کمتر توسعه یافته 
کسب سود مناسب از عملیات بیمه گری وسرمایه 

گذاری ها.  

میهن  بیمه  شرکت   91/12/30 به  منتهی  مالی  سال  عادی  عمومی  مجمع 
)سهامی عام( در تاریخ 92/04/25 در طبقه 7 شرکت برگزار شد.

در مجمع فوق که با حضور 94/29 درصد سهامداران برگزار گردید ریاست 
مجمع با جناب دکتر رحیمی بوده که جنابان دکتر دلجو و درفشی در مقام 
نظار ایشان را در اداره جلسه همراهی می نمودند. دبیری مجمع نیز به عهده 
مدیرعامل فهیم و دانشمند شرکت جناب دکتر علی موسی رضا بود که قرائت 
گزارش هیأت مدیره به مجمع توسط ایشان نشان از آن می داشت که این 
شرکت نوپا با ساختارهای نوین و مدیریتی پرثبات و دانش پژوه افق روشنی 
را برای خود ترسیم کرده است که جز این مهم از مجموعه ای که آستان قدس 
رضوی در آن سهام دار است انتظار نمی رود در نهایت مجمع نشینان پس 
از استماع گزارش مدیرعامل و بازرس حسابرس قانونی شرکت با تصویب 
صورتهای مالی و تقدیر و تشکر از زحمات پر ثمر تیم مدیریتی شرکت علی 

الخصوص از دکتر موسی رضا که پیشرفت در همه سطوح را برای بیمه میهن 
ارمغان آورده با تقسیم سود 138 ریالی برای هر سهم به کار خود پایان داد.  

از نکات خواندنی مجمع می توان به حضور بزرگان صنعت بیمه کشور در 
تیم مدیریتی شرکت اشارت داشت از آن» جمله می توان به حضور مهندس 
صادقی قائم مقام شناخته شده و پرکار و دوست داشتنی شرکت که پاسخگوی 
در کادر  ابراهیمی  و  اسدی  از جنابان  و  بود  ابهامات موجود سهامداران 
مدیریتی در بخشهای مالی و پشتیبانی اشارت داشت که این تیم مدیریتی 
توانسته 35 درصد افزایش سود نسبت به پارسال را با خود به مجمع ساالنه 
ارمغان بیاورد. در پایان از زحماتی که جناب لقمانی مدیر روابط عمومی 
شرکت که ما را در تهیه این گزارش یاری رسانده اند کمال تشکر و قدردانی 

را دارا می باشیم. 

بیمه میهن  با دکتر موسی رضا اوج گرفت

۷
اقتــصـاد و بیمه
  مردادماه 1392



        اعضاء هیأت مدیره                                             نماینده                                                                    سمت

جابر نوری خانقشالقی                 شرکت رفاه گستر تأمین اجتماعی                                   عضو غیرموظف- رییس هیأت مدیره
علی امامی میبدی                        شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان جنوبی        عضو غیرموظف- نایب رییس هیأت مدیره

محمد علی دادور                        مؤسسه امالک و مستغالت تأمین اجتماعی                 عضو موظف- مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
محمدحسن امامی میبدی             شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین                  عضو غیرموظف- عضو هیأت مدیره
سید سعید سیوانی                       شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان همدان                 عضو غیرموظف- عضو هیأت مدیره

مهدی 
خلج

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت پاالیش نفت 
محل  در   1392/4/31 دوشنبه  مورخه  در  الوان 

باشگاه شماره یک وزارت نفت برگزار گردید.
از 90 درصد  بیش  با حضور  این مجمع که  در 
سهامدار و بزرگان صنعت نفت پتروشیمی تشکیل 
گردید ریاست مجمع با جناب جابر نوری بود 
که جنابان وثوقی فرد و صادقی در مقام نظار 
جلسه در اداره جلسه ایشان را یاری می رساندند. 
دبیری مجمع فوق نیز برعهده مهندس محمدعلی 
دادور و مدیرعامل توانمند و آگاه شرکت بود که 
با تصویب صورتهای  نشینان  نهایت مجمع  در 
شرکت  مدیریتی  تیم  از  تشکر  و  تقدیر  و  مالی 
علی الخصوص از خدمات شایسته مهندس جابر 
نوری خانقشالقی در مقام ریاست هیأت مدیره 

شرکت و جناب مهندس دادور با تقسیم سود 453 
ریالی به کار خود پایان دادند. از نکات خواندنی 
مجمع می توان به استقبال بی نظیر سهامداران از 
مجمع فوق یاد کرد که بچه های خوب اداره سهام 
ایشان  از  احسن  بنحو  شرکت  عمومی  وروابط 
جالب  دیگر  نکات  از  آوردند.  بعمل  استقبال 
مدیرعامل  مبسوط  به گزارش  می توان  مجمع 
عامل  مدیریت  اشاره کرد که  شرکت  فرهیخته 
بیان داشت به علت موقعیت جغرافیایی ویژه این 
شرکت در قلب جزیره الوان حیات شرکت باعث 
ابادانی و عمران و توسعه جزیره گشته و بعلت 
همجواری با منطقه عسلویه به عنوان قطب انرژی 
کشور این شرکت باعث اشتغالزایی و ارتقاء دانش 

منطقه خود گردیده است.

شایان ذکر است شرکت پاالیش الوان یکی از 
9 شرکت پاالیش کشور است که در زمان جنگ 
تحمیلی وظیفه خدمت رسانی به نیروی دریای 
پایان  از  پس  بود که  دار  عهده  را  ارگش  سپاه 
جنگ و در دهه 80 با تولید بهترین و در ادامه 
با افزایش میزان تولید فرآورده های سبک و با 
ارزش افزوده باال مانند بنزین سوپر سوخت جت 
برای کشورمان در بازارهای جهانی ارج منزلتی 
بدست آورده است همچنین شرکت نفت الوان 
در سال مورد گزارش ظرفیت خود را از 30 هزار 
بشکه نفت به 50 هزار بشکه افزایش داده است 
که این سهم در سایه مدیریتی مدبر به نام مهندس 

دادمهر امکان پذیر گشته است.  

تاریخچه
در  عام(  )سهامی  الوان  نفت  پاالیش  شرکت 
تاریخ 1377/7/11 براساس بند الف ماده 5 قانون 
اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و بند 4 ماده 7 
فصل دوم اساسنامه شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرعی  شرکت  بعنوان  ایران  نفتی  فراورده های 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 

ایران تأسیس گردیده است.
فعالیت اصلی شرکت

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

احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات 
صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور 
انواع مختلف محصوالت نفتی، شیمیایی و مشابه

خوراک  خرید  و  )سوآپ(  معاوضه  دریافت، 
پاالیشگاه )نفت خام، مایعات گازی، گاز طبیعی و 
محصوالت جانبی پتروشیمی( از شرکت ملی نفت 
ایران، شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورد های 
نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و یا هر عرضه 

کننده داخلی و خارجی دیگر.
انجام عملیات پاالیش و فرآورش نفت خام و سایر 
هیدروکربورها، ساختن فرآورده های نفتی از قبیل 
بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت 

هواپیما و سایر مشتقات و فرآورده های جنبی
انجام هرگونه عملیات به منظور عرضه مواد مندرج 

در اساسنامه  
هدف ها و راهبردها

اهداف بلند مدت شرکت
افزایش ظرفیت تصفیه نفت خام تا سقف 60 هزار 

بشکه در روز
استحصال گاز مایع

افزایش تولید بنزین و فرآورده های میان تقطیر
ارتقاء کیفیت فرآورده ها

بهبود  پروژه های چهارده گانه طرح  افتتاح 
فرآیند و بهینه سازی شرکت پاالیش نفت الوان

ارکان  از  یکی  عنوان  به  ملی  پروزه ای  اجرای 
بسیار مهم توسعه کشور، نقش بسیار مهمی را در 
شکوفایی اقتصادی کمک به پیشرفت و بالندگی 

کشور در عرصه سازندگی ایفا می نمایئد.
با به ثمر نشستن پروزه های زیربنایی در شرکت 
پاالیش نفت الوان که بخش تاثیرگذاری از فرآیند 
توسعه کشور را در بر می گیرد  با رویکردی ساختار 
یافته و منسجم به اجرا درآمده است، عالوه بر توجه 
به تحقق اهداف توسعه و شکوفایی اقتصادی، 
نگاه مجریان طرح معطوف به صیانت از محیط 
زیست و همچنین رسالت اجتماعی شرکت پاالیش 
نفت الوان در قبال نیازهای منطقه بوده کهاز این 
رهگذر، خوشبختانه راهبرد توسعه پایدار در جزیره 
الوان که در دل آبهای نیلگون خلیج همیشه فارس 

و یکی از استراتژیک ترین مناطق کشور قرار دارد 
به تحقق گراییده و پایداری در معنای واقعی به 

منصه ظهور رسیده است. 

فرد  به  منحصر  و  استراتژیک  شاخص های 
شرکت پاالیش نفت الوان

دسترسی آسان به ابراه های بین المللی و داخلی
قرار گرفتن در منطقه ویژه اقتصادی الوان

دسترسی آسان به منابع خوراک و میعانات گازی 
)نفت خام میادین الوان و میادین گازی جزیره 

الوان و منطقه پارس جنوبی(
برای  دریایی  هوائی،  مختلف  ترمینالهای  وجود 

جابجائی افراد، کاال و فرآورده ها
تاسیس قطب سوم انرژی و پتروشیمی کشور در 

منطقه ویژه اقتصادی الوان

شرکت پاالیش نفت الوان برترین بود

۸
اقتــصـاد و بیمه
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        اعضاء هیأت مدیره                                             نماینده                                                    سمت

رییس هیأت مدیره    مجید هاتف وحید                         شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 
نایب رییس هیأت مدیره غالمرضا قاسمی                          شرکت گسترش تجارت پارس سبا   

عضو هیأت مدیره محمدیار دفتری                            صندوق بازنشستگی کشوری    
عضو هیأت مدیره بهروز خالق ویردی                         شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تأمین 
عضو هیأت مدیره کمال الدین گلچین                        سرمایه گذاری سهام عدالت استان ایالم  

برتری  از  نـــمادی  جم  پتروشیمی 
افزا ارزش  و  پتروشیمی جم معتمد 

دوشنبه  درمورخه  جم  پتروشیمی  شرکت  ساالنه  عادی  عمومی  مجمع 
1392/4/31 و با حضور 97/36 درصد سهامدار در محل شرکت برگزار گردید.

در این مجمع که ریاست آن به عهده مهندس مجید هاتف وحید»ریاست 
هیأت مدیره شرکت« بود جنابان دکتر تقی زاده و مهندس امانی در مقام نظار 
اول و دوم ایشان را در اداره جلسه یاری می رساندند. دبیری مجع نیز به عهده 
مهندس انصاری نیک مدیرعامل موفق و کاردان و کاربلد شرکت بود. پس 
از قرائت گزارش هیأت مدیره شرکت و استماع گزارش بازرس و حسابرس 
قانونی شرکت مجمع نشینان با تصویب صورتهای مالی و تقدیر و تشکر از 
زحمات تیم مدیریتی شرکت که توانسته سال خوبی را برای شرکت رقم بزند با 

تقسیم سود به کار خود پایان دادند.
از نکات خواندنی مجمع می توان به حضور بزرگان صنعت نفت و پتروشیمی 

کشور از جمله مهندس هاتف، مهندس غالمرضا قاسمی، مهندس انصاری 
نیک و دکتر تقی زاده و مهندس امانی اشارت داشت که هر کدام به تنهایی در 
صنعت های باالدستی نفت نامی شناخته شده و قابل اطمینان می باشند. از 
نکات خواندنی دیگر می توان به صحبتهای مهندس انصاری نیک گریزی زد 
که بیان می کرد شعار پتروشیمی جم تعهد، تالش و درآمدی است که حاصل 
آن سربلندی و سودآوری برای شرکت شده است، اشاره کرد. در مجمع فوق 
سرکار خانم علی فری رییس امور سهام شرکت پاسخگوی ابهامات موجود 
در بندهای حسابرس شده بودند که از ایشان و مدیریت روابط عمومی شرکت 
که ما را در تهیه این گزارش یاری رساندند کمال قدردانی و تشکر را دارا 

می باشیم.   

پیام هیأت مدیره
پتروشیمی جم، متعهد وارزش افزا با شایستگی 
پتروشیمی  صنعت  عرصه  برتر  سطح  در  رقابت 

جهان، پتروشیمی جم نمادی از برتری است.

اقدامات برجسته پتروشیمی جم در سال 1391
از جایزه  تعالی 4 ستاره  به  تعهد  اخذ گواهینامه 

تعالی سازمانی پتروشیمی در سال 1391
دهمین  از  نشان جشنواره  و  تقدیر  لوح  دریافت 

جشنواره تولید ملی افتخار ملی
 ISO 10015 استقرار سیتم مدیریت آموزش

تعالی صنعت  از جایزه  ستاره  تقدیرنامه 5  اخذ 
پتروشیمی توسط شرکت جم صنعت کاران جهت 

طرح بوتن 1
افزایش تولید پلی اتیلن سنگین در سال 1391 به 

میزان 168 درصد نسبت به سال 1390
افزایش تولید پلی اتیلن سبک خطی در سال 1391 

به میزان 90/4 درصد نسبت به سال 1390 
بازیابی VCH ارسالی به زباله سوز مجتمع مبین از 
واحد بوتادین و ارسال آن به مخزن ذخیره سازی 

بنزین پیرولیز با صرفه اقتصادی 1800 دالر در روز
هدف کاهش  با   501 راکتور  احیاء  روش  بهبود 
مصرف بخار و نیتروژن با صرفه اقتصادی 20677 
-TK دالر در سال تعویض فالکسیبلهای معیوب

953 واحد مخازن
کاتالیست  مصرف  میزان  درصدی   90 کاهش 
تولید  استارت واحد HDPE و کاهش  زمان  در 

OFF محصول
آنالیزرهای  Sample cooler های  تعویض 
واحد  دودکش کوره های   CO و   NOX آنالین 

الفین
نصب بانک خازنی بر روی پست برق ورودی 
و کاهش  بازده  افزایش  منظور  به  بوتادین  واحد 

مصرف برق
ساخت تعداد 3045 قطعه توسط  واحد خودکفایی 
به ارزش حدود  از سازندگان داخلی  با استفاده 
سیزده میلیارد و هشتصد میلیون ریال در سال 91 

و قبل از آن.

معرفی شرکت
تاریخ  در  خاص(  جم)سهامی  پتروشیمی 
ثبت  اداره  در   32285 شماره  تحت   1379/6/9
شرکتها به ثت رسیده و براساس صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1387/6/25 شخصیت 
حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام 
تغییر یافت. در حال حاضر شرکت پتروشیمی جم 
با سرمایه 4/800 میلیارد ریال 49% سهام شرکت پلی 
پروپیلن جم و 100% سهام شرکت جم صنعت کاران 

را تحت تملک دارد.
مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه )سایت( در 
منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی در عسلویه واقع 

در استان بوشهر می باشد.
از اکتشافات شرکت  میدان گازی پارس جنوبی 
منابع گازی  بزرگترین  از  یکی  ایران،  نفت  ملی 

جهان است که بر روی خط مرزی مشترک ایران 
و قطر در خلیج فارس و در فاصله 105 کیلومتری 
جنوب غربی بندر عسلویه قرار دارد. وسعت این 
 3600 است که  مربع  9700 کیلومتر  میدان گازی 
کیلومتر مربع آن در آبهای ایران قرار دارد. ذخایر 
این میدان نزدیک به 14 تریلیون متر مکعب گاز 
تخمین زده می شود که حدود 50 درصد ذخایر 

گازی کل کشور را تشکیل می دهد.
از تاریخ 1379/6/9 اجرای طرحهای الفین دهم 
از طرحهای برنامه پنج ساله سوم توسعه صنایع 
پتروشیمی بنابر مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی به شرکت پتروشیمی جم )سهامی 
خاص( در مرحله قبل از بهره برداری واگذار گردید.
موضوع فعالیت شرکت پتروشیمی جم عمدتا در 
زمینه های تولید و فروش فراورده های پتروشیمی 

و ارایه خدمات می باشد.
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فروش قطعات آهنگری
شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران )سهامی عام( به عنوان تولید و عرضه کننده 
قطعات آهنگری و قالب های صنعتی در سطح کشور، مانند سال های قبل 
محصوالت تولیدی خود را به طرق زیر به فروش رسانیده و همواره رضایت 
مشتری را به عنوان مهم ترین عامل در موفقیت سازمان را در فعالیت های خود 

مد نظر قرار داده است:
مراجعه مستقیم مشتریان جهت سفارش تولید قطعات آهنگری

تقاضای شرکت ها و مؤسسات تولید کننده داخلی 
بازاریابی توسط مشترک

دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش
در راستای برنامه تعدیلی تولید 10500 تن در سال 1391 بالغ بر 95% از برنامه، 

اعضاء هیأت مدیره                             نماینده                                                                                   سمت

محمدرضا باویلی تبریزی                     شخصیت حقیقی                                            رییس هیأت مدیره
عبدالمجید قندریز                     شخصیت حقیقی                                            نایب رییس هیأت مدیره

جالل حیرت انگیز                      شخصیت حقوقی از طرف شرکت پوالد قطعه                           عضو هیأت مدیره و مدیرعامل
پدرام باویلی تبریزی                      شخصیت حقیقی                                             عضو موظف هیأت مدیره

نعمت اله عفتی      شخصیت حقوقی از طرف شرکت مگاموتور                            عضو هیأت مدیره

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در مورخه سه 
شنبه 1392/4/27 در هتل اسپیناس تهران برگزار گردید.

در مجمع فوق که با حضور 70/69 درصد سهامدار تشکیل شد ریاست آن با 
مهندس مجید باویلی تبریزی بود و جنابان مهندس نعمت اله عفتی و عبدالمجید 
قندریز در مقام نظار جلسه ایشان را در اداره مجمع یاری می رساندند. دبیری 
مجمع فوق نیز به عهده مدیرمالی متواضع و فروتن شرکت جناب زراعتی با آن 
حسابهای دقیق گذاشته شده بود توضیحات اولیه مهندس مجید باویلی تبریزی 
این بزرگ مرد صنعت ایران که سرمایه و وقت و همه دارو ندار خود را برای 
سربلندی این مرز پرگهر به کار بسته و کمر خدمت به ایران محکم کرده سخنانش 
دل هر صنعت شناس و صنعت مندی را به درد می آورد آنجا که می گفت سال 
مورد گزارش سخت ترین و دشوارترین سال کاری حیات عمرم بوده که شرکت 
در جهت حمایت از تولیدات داخلی و ادامه حیات شغلی کارگران زحمت 
کش شرکت دچار چه سختی ها و مشکالت عدیده ای گردیده اند. مهندس 
باویلی از واردات بی رویه ا زهند و چین می گفت و از بی مهری مسئولین و 
مدیران باالدستی نظام. از گرفتن مالیات سالهای قبل که مدیران قبلی در دادن 
آن کوتاهی کرده اند تا کم لطفی در دادن مجوزهای مربوطه و بی مهری و سنگ 
اندازی در دادن وام. مهندس خوبمان دلی پردرد داشت که امید داریم مسئولین 
وزارتی و غیره حداقلی از توجه را به شرکتی که پس از حیات 30 ساله خود 

توانسته در حالت تحریم حتی به انگلستان صادرات داشته باشد اعمال دارند.
در  سازان  صنعت  و  زحمتکشان  و  دلسوزان  حضور  اینکه  مخلص کالم 
این شرکت از جمله مهندس باویلی و قندریز و مهندس جالل حیرت انگیز 
مدیرعامل محبوب و کاربلد شرکت بذل توجه اساسی مدیران و وزیران جدید 

کشور را می طلبد.

به  تن محقق گردید. فروش خالص محصوالت اصلی  معادل 9978 
میزان 457937 میلیون ریال در سال 1391 که 53/2 درصد بیشتر از برنامه 
تعدیلی بوده و نسبت به میزان فروش سال 1390، علی رغم افزایش قیمت 
مواد اولیه و بحران صنعت خودروسازی داخلی بدلیل عدم ثبات بازار و 

افزایش نرخ ارز، تنها 3 درصد کاهش داشته است.
 ISO 9001:2008 انجام ممیزی مراقبتی سیستم های مدیریت کیفیت

و ISO/TS 16949: 2009 از طرف شرکت توف نورد ایران – آلمان.
برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت در سال 1392

عمده ترین شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در سال 1392 را می توان 
به شرح ذیل برشمرد: تولید پیش بینی شده برای سال 1392 عبارت است 
از تولید 19000 تن انواع قطعات آهنگری که مقدار 1000 تن مربوط به پیش 

بینی صادرات و 18000 تن مربوط به فروش داخلی می باشد.
فروش سازمان در سال 1392 بالغ بر دستیابی به درآمد 905 هزار و 785 

میلیون ریال پیش بینی گردیده است.
تالش در جهت افزایش توسعه تنوع محصول و دستیابی به بازارهای 

جدید در داخل و خارج از کشور.
راه اندازی کارگاه ماشینکاری قطعات.

خارج کردن شرکت از وضعیت زیان دهی و رسدن به وضعیت سود دهی
تاکید بر استفاده از امکانات کارگاه قالب سازی و درآمدزایی از طریق ارایه 
خدمات ساخت قالب و ابزار و ماشینکاری قطعات و دتیابی به درآمد 10 
میلیارد ریال ناشی از ارایه خدمات ساخت قالب به خارج از سازمان
ارتقاء کیفیت محصوالت با استفاده از مزیتهای نسبی شرکت آهنگری 

تراکتورسازی ایران در امر کیفیت و دانش فنی.
استمرار سیستم های مدیریت کیفیت.

توجه به افزایش بهره وری برای کاهش هزینه ها و در تیجه کاهش قیمت 
تمام شده از طریق استفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه سازمان.

ارتقاء وضعیت نیروی انسانی از طریق اصالح ساختار سازمانی.
توسعه سیستم های نوین مدیریتی در جهت بهبود بهره وری از طریق 
ایجاد سیستم های مشارکتی و ارج نهادن به پیشنهادات سازنده کارکنان 

در راستای رفع مشکالت و بهبود فرایندهای سازمان.
نحوه  جهت  انرژی  مصرف  مدیریت  و  انرژی  از  استفاده  به  توجه 
برخورد سازمان در مقابل برنامه هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت 

حامل های انرژی.
تالش در جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز شرکت از منابع داخل کشور به 
میزان 70% و همچنین اقدام الزم برای تأمین بقیه مواد اولیه مورد نیاز از 

خارج کشور به میزان %30.

نماد  باویلی  مهندس 
است خواستن  فعل 
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مهدی
خلج

اعضاء هیأت مدیره                             نماینده                                                                                   سمت

منصور معظمی          صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت        رییس هیأت مدیره )غیر موظف(
حبیب الله جزء خراسانی        شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری                             نایب رییس هیأت مدیره)غیرموظف(

فرآمند هاشمی زاده          شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی                                      مدیرعامل و عضو هیأت مدیره )موظف(
روح الله حسنی           شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین )تاپیکو(     عضو هیأت مدیره )موظف(
محمد یزدانجو         شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین                                      عضو هیأت مدیره )موظف( 

آوران  فن  پتروشیـــمی  شرکت 
پیشتاز در صنعت پتروشیمی ایران

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی فن 
آوران در مورخه سه شنبه 1392/4/25 در تاالر رازی 
تهران برگزار گردید. در مجمع فوق که با حضور 
ارباب  صنعت کشور  بزرگان  از  عظیمی  خیل 
جراید و حضور بیش از 96/64 درصد سهامداران 
برگزار گردید، ریاست مجمع با جناب خالق بود 
که جنابان افتخاری و بهشتیان در مقام نظار جلسه 
ایشان را در اداره مجمع یاری می رساندند دبیری 
مجمع نیز بر عهده مهندس فرامند هاشمی زاده 

مدیرعامل مکتبی و ارزش شرکت گذاشته شده بود. 
در نهایت مجمع نشینان با تصویب صورتهای مالی 
و تقدیر و تشکر از تالشگران این مجموعه عظیم با 
تقسیم سود 5600 ریالی خنده را بر لبان سهامداران 
خرد و کالن نشاندند. از نکات خواندنی مجمع 
و  بی عیب  سازماندهی  و  استقبال  به  می توان 
از  و  داشت  اشارت  مجمع  برگزاری  در  نقص 
حسابهای پاک و شفاف مدیریت مالی که زبانزد 
است و از سیمای پرمهر عزیزان انصاری مدیرمالی 

موفق و با تواضع شرکت و جناب عالی نسب و 
حیدری مجد که میزبان اهالی رسانه بودند یاد کرد و 
همچنین از قرائت گزارش قابل قبول و افتخار آمیز 
هیأت مدیره در مجمع توسط مهندس هاشمی زاده 
مدیرعامل پرتالش و دانشمند شرکت که اذعان 
داشت هر سهم نسبت به پیش بینی اولیه »برای 
سال 91« بیش از 151 درصد سود پوشش داشته 
است و قیمت هر سهم از حدود 10 هزار ریال به 16 

هزار ریال رسیده است.

پیام هیأت مدیره
ضمن عرض سالم و خیرمقدم، بدینوسیله گزارش 
عملکرد یک ساله شرکت پتروشیمی فن آوران که 
در نتیجه برنامه ریزی واقع بینانه به همراه نظارت 
دقیق هیأت مدیره و مدیریت شرکت و با تالش 
مداوم مدیران و مسئولین اجرایی در کنار همت 
و تعصب کاری کلیه کارکنان صدیق و پرتوان در 
به  انجام گردیده،  شرکت  عالیه  اهداف  راستای 

شرح زیر تقدیم می گردد.
می داند که  ملزم  را  خود  مدیره  هیأت  همچنین 
روز،  آوری  فن  براساس  را  شرکت  فعالیت های 
سیستم های مدیریتی و خط مشی ذیل جهت حفظ 

و ارتقاء موفقیت شرکت دنبال نماید.
استفاده از فن آوری روز،جهت دستیابی به تولید 
عملکردهای  در  مداوم،  بهبود  به  تعهد  و  بهینه 

کیفیتی، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی
ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان به عنوان 
سرمایه اصلی شرکت با رعایت ضوابط و مقررات 
از  به منظور پیشگیری  ایمنی و بهداشت شغلی 

حوادث و مصدومیت ها.
استفاده بهینه از کلیه منابع شامل نیروی انسانی، 
مواد اولیه، تجهیزات، انرژی و منابع مالی به عنوان 

یک سازمان بهره ور و معتقد به توسعه پایدار  
تالش در جهت ایجاد محیطی ایمن و پشگیری 
از آلودگی، گسترش فضای سبز، کاهش ضایعات 
و بازیافت آنها. ارتقای سطح کیفیت محصوالت 
و خدمات در راستای افزایش رضایتمندی مشتری

مشارکت و تعامل سازنده با پیمانکاران و سازندگان 
طرف قرارداد و سایر ذینفعان تعهد به رعایت و 
تبعیت از قوانین وسایر الزامات زیست محیطی، 

ایمنی و بهداشتی مرتبط با فعالیت های شرکت.

تاریخچه شرکت
شرکت پتروشیمی فن آوران در تاریخ 1377/2/8 
بصورت شرکت سهامی عام تأسیس شده و طی 
شماره 139602 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت 
به  شرکت  است.  رسیده  ثبت  به  تهران  صنعتی 
بورس  سازمان   1386/11/10 مورخ  نامه  موجب 
واوراق بهادار در سازمان یاد شده پذیرفته شده و 
5 درصد از سهام شرکت در تاریخ 1386/11/14 در 
بورس عرضه شده است. شرکت براساس اصالحیه 
قانون تجارت و همچنین اساسنامه مصوب مجمع 
شرکت،   1389/4/26 مورخ  العاده  فوق  عمومی 
اداره می شود. مرکز اصلی شرکت در تهران و محل 
کارخانه در منطقه ویزه اقتصادی بندر ماهشهر واقع 

شده است. 
مزایای شرکت پتروشیمی فن آوران

نزدیکی بخش عمده ای از بازار مصرف داخلی 
به سایت شرکت بعنوان یکی از مزایای این شرکت 
تلقی می گردد. تولید متانول به عنوان تولید اصلی 
شرکت که این ماده یکی از مواد مهم و گران قیمت 
برای صنایع پایین دستی می باشد که به دلیل نیاز 
جهانی همچنان دارای وضعیت مطلوبی از نظر 
افزایش سود شرکت  نتیجه  در  و  قیمت  افزایش 
می باشد. مطالعات فنی و بازرگانی نشان از رشد 
و توسعه کاربرد متانول در صنایع تولید سوخت و 
انرژی را نشان می دهد. همچنین انحصاری بودن 
تولید اسید استیک در کشور از دیگر نقاط قوت 

سازمان است.
شرکت از نظر آالیندگی شیمیایی نسبت به سایر 
شرکتها دارای وضعیت خوبی است و آالیندگی آن 
پایین است. بطوری که شرکت در سالهای 1388 
و 1389 و 1390 و 1391 موفق به اخذ گواهی نامه 

مدیریت صنعت سبز گردیده است.

آینده  سال   2 تا  مالیات  از  شرکت  بودن  معاف 
وجود ترکیبی از نیروی انسانی جوان و با تجربه که 
مطابق اطالعات ذکر شده 8% از کل نیروها دارای 
تحصیالت فوق لیسانس و 55% دارای تحصیالت 
لیسانس و بقیه دارای تحصیالت فوق دیپلم و دیپلم 
می باشند که این ترکیب نشان دهنده یک سطح با 
سواد از نیروی انسانی می باشد که می تواند یک 
نقطه قوت برای شرکت محسوب شود. سود آوری 
مطلوب  و  در چند سال گذشته  مطلوب شرکت 
بتوان  شده که  باعث  رشد  روندهای  همه  بودن 
برای این شرکت یک دورنمای مطلوب در نظر 
گرفت. معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده و 
افزوده  برارزش  مازاد  عوارض گمرکی  پرداخت 
قطعات خارجی در تولیدات، معافیت از پرداخت 
هرگونه عوارض معمول در کشور از جمله 2 درصد 
تجمیع عوارض به مدت 20 سال، تبعیت از قانون 

کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مناطق ویژه
دسترسی آسان به اسکله و آبهای آزاد جهت صادرات 
همجوار)عراق،  بازارهای  وجود  همچنین  و 
تانکری. بصورت  صادرات  برای  و...(  ترکیه 
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تاریخچه
شرکت سرمایه گذاری پارس توشه در اول شهریور 
ماه 1357 تحت شماره ثبت 32768 با مشارکت 
بانک  سهام(  درصد   40/4( خصوصی  بخش 
سهام(  درصد   19/9( معدنی  و  صنعتی  توسعه 
 39/7( ژاپن  توشیبا کورپوریشن کشور  شرکت  و 
با هدف تحصیل و تملک سهام  درصد سهام( 
شرکتهای صنعتی و تجارتی تأسیس گردیده است. 
پس از پیروزی انقالب اسالمی در مهرماه 1363 
سهام توشیباکورپوریشن از سوی سهامداران ایرانی 
خریداری و سپس سهام بانک صنعت و معدن 
نیز به بخش خصوصی فروخته شد. در اسفندماه 
1374 نام این شرکت در فهرست شرکتهای پذیرفته 
شده در بورس درج و در تاریخ 1374/12/28 اولین 
و ششصد سهم شرکت  هزار  دو  روی  بر  معامله 
انجام و سهام مزبور بین 32/000 تا 32/028 ریال 

معامله گردید.

به موجب ماده 4 اساسنامه شرکت، موضوع 
فعالیت شرکت به شرح زیر می باشد:

تولیدی،  اداره سهام شرکتهای  و  خرید و فروش 
و  معدنی  کشاورزی،  خدماتی،  بازرگانی، 

ساختمانی
سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد، توسعه 
و تکمیل طرحهای صنعتی، کشاورزی، معدنی و 

ساختمانی.
مبادرت به تشویق و تسهیل امر سرمایه گذاری از 
طریق ارایه خدمات مشاوره مدیریت سرمایه گذاری 

یا از طریق اعمال مدیریت بر سرمایه گذاری ها.
اخذ تسهیالت مالی و اعتباری از بانکها و سایر 
مؤسسات اعتباری، خصوصی، عمومی داخلی و 

خارجی.
انجام عملیات خرید، فروش، واردات و صادرات 
غیر  یا  مستقیم  محصوالت گوناگون که  و  مواد 

مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.
اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در 

داخل و خارج از کشور.  
 

جایگاه شرکت درصنعت
به  توجه  با  توشه  پارس  سرمایه گذاری  شرکت 
همواره کوشیده  خود  مأموریت  و  انداز  چشم 
است که عالوه بر در نظر گرفتن منابع کوتاه مدت 
مدت  بلند  در  را  بازدهی  بیشترین  سهامداران، 
نصیب سهامداران سازد. مقایسه عملکرد شرکت 
با   1391 سال  در  توشه  پارس  سرمایه گذاری 
بنگاههای اقتصادی مشابه و بازار موید اینمطلب 
است کهاین شرکت در زمینه نسبت درآمد به قیمت 
هر سهم )E/P( دارای جایگاه مطلوبی در بین 
اقتصادی  بنگاههای  و  شرکتهای سرمایه گذاری 
مشابه می باشد وبدین لحاظ سهامداران ریسک 

کمری در خرید این سهم متحمل می شوند. 

سرمایه 
سرمایه اولیه شرکت بمبلغ 1/510 میلیون ریال شامل 
تعداد 1/510/000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1/000 

ریال بوده است.
در  فعالیت سرمایه گذاری های شرکت  تداوم  با 
سال 1391 تفاوت میزان سرمایه گذاری های انجام 

کسانی که موی در راه انقالب سپید کرده اند و 
را  را بخوبی می شناسند و حرف سنجیده  درد 
از نعره رگ گردن تشخیص می دهند و بخوبی 
دریافته اند که این حرافهای به تریبون چسبیده با 
این شعارهای بی محتوایشان سونامی افت ریال 
را با خود آوردند و حاصل کار این روزگار را از 
آنها باید دانست.در دنیای امروز، افزایش سطح 
زندگی و رفاه افراد کشور به میزان رقابت پذیری 
شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بستگی دارد که 
در آن کشور فعالیت می کنند. رقابت پذیری در 
ساده ترین تعریف عبارت از توانایی تولید و عرضه 
کاالها و خدمات به گونه ای مناسب تر و کارآمدتر 
از رقباست. رقابت پذیری بخش صنعت و تجارت 
اهرم رشد اقتصادی کشورهای دنیا اعم از توسعه 
به  پذیری  رقابت  یا در حال توسعه است.  یافته 
آنها  ترین  مهم  دارد که  بستگی  متعددی  عوامل 
عبارت اند از: افزایش سطح تخصصی نیروی کار، 
سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه، جذب 
فناوری های پیشرفته، کارآمد کردن نهادها، ایجاد 
وری، کاهش  بهره  میزان  افزایش  زیرساخت ها 

هزینه تولید و گسترش بازارهای صادراتی.
در  امکان می دهد که  به کشورها  پذیری  رقابت 
عرصه تجارت پیشتاز باشند، بنیه اقتصادی خود 
را تقویت کنند و جایگاه اصلی خود را در عرصه 
بین المللی بدست آورند و بر اعتبار و پرستیژ خود 
بود که  توشه   پارس  مدیران  فهم  این  بیفزایند. 
توان تولید را به افزائیم تا سود حالل بریم، بهتر 
از آن است که در واسطه گری مالی سود شبهه دار 

حاصل کنیم مهندس هوشنگ دادوش با این باور 
چرخ تولید را چرخاند و هیچگاه در پی سود از 
بهره نبود. کارآفرینی اشتغال، صدها تن در سراسر 
کشور و محصول تولیدی در فروشگاه ها چشم 
نواز و از چرخه تولید سود کسب کردن سفره پر ، 

دل شاد و همه چهره ها خندان.
 پس باید کمر را محکم بست و ابزار کار را تهیه 
فضای  در  دید.  آسیب  زین گذر کمتر  تا  نمود 
سرکش دالر دیار کفر و چیرگی آن به ریال، چرخ 
صنعت اولین بود که لنگ زد و از راه باز ماند. آنان 
که دریافته بودند، کمر همت بسته و ابزار مهیا کرده 
بودند، سینه مردانه ستبر کرده و به دولتیان و دولت 
فریاد زدند: ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان 
و تنها خواسته شان از شعاریون صاحب امضاء این 
بود که بروید و کنترل مرز کنید تا کاالی قاچاق 
تولید زیر پله های خاور دور بر ویترین مغازه های 
درآمد  از  مملکت  خزانه  هم  ننشیند که  شهرمان 
و عوارض و گمرک و مالیات تهی و هم صنعت 
ملی در یک رقابت نابرابر توان از دست می دهد. 
صنعت لوازم خانگی و در راس آن برند پارس خزر 
با بهترین کیفیت و کسب استانداردهای روز جهانی 
باتوان فنی باال در ایران اسالمی تولید و با معقول 
ترین قیمت بدست مصرف کننده می رسد و جالب 
آنکه سهم ارزی در هیچ یک از اولویت های ارزی 
؟! نمی نشیند؟! مخلص کالم اینکه تولید کنندگان 
لوازم خانگی ارز آوری می کنند نه ارزبری، معنی 
و مفهوم این پیام از بطن دل سوخته و کار کشته ای 
به نام مهندس هوشنگ دادوش بر دل و جان و 

دولتمردان نشست، ولی کی؟؟؟ 
در زمانی که پیله سونامی دست و پای همه را به 
هم تنیده بود تازه این پیام جان گرفت و مهر تأیید 
خورد. و تا آنکه ما تجربه می داریم این تأیید ره 
گریز بود بر تریبون شعار نه عمل میدانی. چوب 
مدیریتی  تیم  ولی  آغازید.  چرخ گذاردن  الی 
تیم پارس توشه هدایت گر لوکوموتیوی بودند که 
مقصدش همان تعهد در تولید ملی با مرقانون »بند 

به بند« و سرافراز شدن در منطقه و جهان بود.
وقتی مسافر اربیل کردستان عراق در سوغات خود 
تولید ملی یعنی برند پارس خزر را برای جهاز دختر 
خود می رد، وقتی دختری افغان آرزویش داشتن 
وسیله برند پارس خزر است، وقتی بهترین جایگاه 
زنجیره ای کاریش  فروشگاه  خانگیویترین  لوازم 
باید  است  پارس خزر  پلوپز  اروپا  قلب  در  تات 
گفت خدا قوت. و دستهای این دلسوزان ملک و 
مملکت را غرق بوسه نمود. دوستی دارم که دست 
از جدش همیشه بهمراه دارد. هر سه  نوشته ای 
نسل این خانواده دندان ساز بوده و هستند. در آن 
دست نوشته چشمم به یک بیت افتاد که نوشته بود:

داد مرا شنو فلکا ابر کری مزن
تو هم شریک خوردن آبی به رودبان

نقل و نبات و شکالت روی میزها
ما را چه حاجت است بر کار صنعتان

یاد آمدم زکوفه و ابن  زیاد دون
اندر شریعه شمرلعین بهتر است از آن.

را می شناسد دادوش مدیری که صنعت  مهندس  خسرو
امریحسینی
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شده با سرمایه شرکت بالغ بر پانصد وچهل و شش 
میلیارد ریال گردیده است.

به منظور تداوم سرمایه گذاری های شرکت افزایش 
سرمایه به مبلغ ششصد و سی میلیارد ریال پس از 
طی تشریفات قانونی و اخذ مجوز سازمان بورس 
به تصویب  تاریخ 1392/3/2  در  بهادار  اوراق  و 
مجمع عمومی فوق العاده رسیده و مراحل ثبت آن 
نزد اداره ثبت شرکت ها در حال انجام می باشد، 
همچنین جهت رعایت دستورالعمل اخیر هیأت 
پذیرش سازمان بورس و اوراق بهادار و به منظور 
تأمین کسری منابع سرمایه گذاری های انجام شده 
ریزی شده  برنامه  گذشته و سرمایه گذاری های 
یکصد  سقف  تا  شرکت  سرمایه  افزایش  آتی، 

میلیارد ریال در دست اقدام می باشد.

سرمایه گذاری های شرکت
راهبردهای سرمایه گذاری 

شرکت سرمایه گذاری پارس توشه همواره تالش 
نموده است در جهت افزایش ثروت سهامداران 
که هدف غائی و مطلوب هر شرکتی می باشد، 
گام برداشته و با تخصیص منابع در اختیار شرکت 
به سرمایه گذاریهایی که متضمن افزایش حداکثری 
ثروت سهامداران با حداقل ریسک است، بتواند 
مبنا  همین  بر  باشد.  آنان  اعتماد  پاسخگوی 
راهبردهای شرکت سرمایه گذاری پارس توشه در 
زمینه سرمایه گذاری عالوه بر اداره هر چه بهتر 
شرکتهای  سبدگردانی  زمینه  در  تابعه،  شرکتهای 

بورسی عبارتند از :
مدیریت ریسک و بازده از طریق استراتژی سرمایه 

گذاری متوازن
افزایش درصد سهام شرکتهای دارای مزیت نسبی

متنوع سازی پرتفوی بورسی شرکت
استفاده از منابع مالی ارزان قیمت و سرمایه گذاری 
در بخشهای پربازده در راستای چشم انداز شرکت 

و منافع سهامداران 

وضعیت معامالت و قیمت سهام
نام شرکت در اسفند 1374 در بورس اوراق بهادار 
تهران در گروه شرکتهای ماشین االت و تجهیزات 
با نماد وتوشه درج و سهام آن برای اولین بار در 
تاریخ 1374/12/28 مورد معامله قرار گرفته است. 

روش های تأمین مالی و اعتباری شرکت
استفاده از تسهیالت مالی بانکی با حداقل هزینه مالی

استفاده متقابل از سبد سپرده و تسهیالت بانکی 
با هدف حداکثر سازی سود و پرداخت حداقل 

هزینه مالی
استفاده از منابع داخلی شرکت

تعهدات مالی آتی شرکت
تعهدات مالی آتی شرکت عبارتند از ک

مبالغ پرداخت نشده سرمایه ای موضوع بند 27-2 
صورتهای مالی

بدهی های شرکت طبق صورتهای مالی
دریافت  تضمین  بابت  احتمالی  بدهی های 

تسهیالت توسط سایر شرکتها

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
عمده ترین ریسک های شرکت سرمایه گذاری پارس 
توشه در محیط کب و کار خود بشرح ذیل می باشد:

ریسک نوسانات نرخ ارز :
با توجه به اینکه بخشی از منابع و همچنین بخشی 
از مصارف شرکت سرمایه گذاری پارس توشه و 
شرکتهای زیرمجموعه به صورت ارزی می باشد، 
نوسانات نرخ ارز می تواند شرکت سرمایه گذاری 
پارس توشه و شرکتهای زیر مجموعه را در معرض 

ریسک تسعیر نرخ ارز قرار دهد.

ریسک مربوط به تغییر مقررات دولتی :
آثار اجرای مراحل اول و دوم طرح هدفمندسازی 
واقعی کردن  با  برسودآوری شرکتها که  یارانه ها 
به  می باشد  همراه  انرژی  حامل های  قیمت 
شده  تمام  قیمت  مالحظه  قابل  افزایش  لحاظ 
در شرکتهای زیرمجموعه و احتمال عدم امکان 
اصالح نرخهای فروش متناسب با افزایش قیمت 
تمام شده چه به لحاظ محدودیت های دولتی و 
چه به لحاظ مقتضیات تقاضا در بازار، در کوتاه 

مدت قابل پیش بینی نمی باشد.

ریسک عملیاتی :
با اعمال مدیریت و نظارت مستمر به فرایند عملیات 
هزینه و درآمد شرکتهای  تابعه و همچنین پرتفوی 
پروژه های  اجرای  و  بینی  پیش  و  بورس  سهام 

جدید با نگرش کارشناسی و تخصصی، ریسک 
عملیات جاری شرکت تا حد قابل قبولی تحت 

مدیریت و کنترل می باشد.

ریسک نقدینگی:
توجه به نسبتهای نقدینگی ارایه شده در گزارش 
هیأت مدیره و همچنین سیاستهای شرکت سرمایه 
گذاری پارس توشه در مدیریت گردش وجوه نقد 
و سرمایه در گردش و همچنین سیاستهای تقسیم 
سود نقدی باعث شده است که شرکت از توان 
نقدینگی مناسب جهت پیشبرد برنامه ها و کسب 
ریسک  معرض  در  و  بوده  برخوردار  و کار خود 

نقدینگی کمتری قرار گیرد.

ریسک بازار سرمایه
با توجه به سیاستهای بهینه و متنوع سازی سبد 
سهام و به کارگیری استراتژی های پوشش ریسک 
سبد سهام، نوسانات بازار سرمایه دارای حداقل 
تأثیر بر ارزش و بازدهی سبد سهام شرکت سرمایه 

گذاری پارس توشه می باشد.  

برنامه های آتی شرکت
شرکت سرمایه گذاری پارس توشه تحقق مأموریت 

زیر را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است:
جذب سرمایه از منابع مختلف و مدیریت و هدایت 
مشارکت  و  اقتصادی  فعالیتهای  سمت  به  آن 
در توسعه صنعتی کشور با تاکسد بر دستیابی به 
ریسک  و  بازدهی  از  ممکن  ترکیب  مناسبترین 

سرمایه گذاریها.
فوق  مأموریت  تحقق  و  اجرا  در 
مورد  زیر  برنامه ای  محورهای  اهم 
می باشد. شرکت  مدیره  هیأت  تأکید 

تحقق سود و EPS پیش بینی شده برای سال 
مالی 1392

تقویب ساختار و نظامهای برنامه ریزی و کنترلی
حاکمیت مؤثر بر شرکتهای تابعه با هدف ارتقای 

عملکرد آنان
حضور در بازار سرمایه با هدف بهینه سازی سبد 
سهام شرکت از نظر بازدهی وریسک سرمایه گذاریها
جستجو برای تأمین منابع مالی جدید و مناسب تر

شناسایی و بهره برداری از فرصتهای اقتصادی در 
حال تحول و پیدایش

اعضاء هیأت مدیره              نماینده                                                 سمت
حسین ماهرو                     شرکت المپ پارس شهاب           رییس هیأت مدیره

جلیل میهن دوست             شرکت سرمایه گذاری کوشا پیشه          نایب رییس هیأت مدیره
هوشنگ دادوش              منتخب مجمع            مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

محمد صادق آل یاسین      شرکت صنعتی پارس خزر         عضو هیأت مدیره
محمد عسکری آزاد          شرکت بازرگانی پارس شید         عضو هیأت مدیره

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
در سال مورد گزارش در راستای اجرای ماده 
12 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس 
تهران، طبق مصوبه مورخ 1390/2/25 هیأت 
مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت از 
تابلوی فرعی بازار اول به تابلوی اصلی بازار 

اول انتقال یافته است.
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عالیست موتورش  چون  می چرخد  خوش  تراکتور 
۵۰ ریال سود در سهم تراکتور سازی

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

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

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

خسرو
  امریحسینی

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت بیمه کارآفرین راس ساعت 12 در مورخه 
یکشنبه 1392/4/30 در محل شرکت برگزار گردید.

در مجمع فوق که با حضور بیش از 92 درصد سهامداران برگزار گردید جناب 
علی آزاد رییس هیأت مدیره شرکت ریاست مجمع را عهده دار بودند که 
جنابان سید محمدمهدی علوی و فضل الله معظمی در مقام نظار اول و دوم 
ایشان را در اداره مجمع یاری می رساندند  و دبیری مجمع نیز به عهده جناب 

فرهاد معزی نماینده حقوقی شرکت بود.
پس از قرائت گزارش مبسوط و کامل هیأت مدیره به مجمع توسط مهندس 
عبدالمحمود ضرابی مدیرعامل سختکوش و دانشمند شرکت که نشان داد 
یک مدیریت مدبر و با درایت می تواند افق های روشن را برای یک بیمه 
نوپا ترسیم و قابل دسترسی سازد، مجمع نشینان با تصویب صورتهای مالی 

و تقدیر و تشکر از زحمات تیم مدیریتی شرکت با تقسیم سود 240 ریالی به 
کار خود پایان داد.

از نکات خواندنی مجمع می توان به برگزاری مجمع فوق العاده شرکت 
پس از مجمع عمومی عادی ساالنه اشاره داشت که با اکثریت آراء افزایش 
سرمایه شرکت از مبلغ 400 میلیارد ریال به 1200 میلیارد ریال مصوب مجمع 
گرفت. شایان ذکر است بیمه کارآفرین اولین سالی است که وارد فرابورس 

گردیده است.
در پایان از میزبانی و بذل توجهی که مهندس فراهانی مدیریت ارشد روابط 
عمومی شرکت که یاری رسان ما در تهیه این گزارش بودند و چونان همیشه 
یاری دهنده و اربابان جراید بودند کمال قدردانی و امتنان خود را اعالم 

داریم. 

اعضاء هیأت مدیره                                           نماینده                                                       سمت
علی آزاد                                                     شرکت تضمین               رییس هیأت مدیره

محمدمهدی تابع قانون                                  شرکت کار و اندیشه                نایب رییس هیأت مدیره
غالمرضا صادق ویشکائی                              شرکت بانک کارآفرین               عضو هیأت مدیره
عزیزا... مصلحی مصلح آبادی                         شرکت جهان پارس               عضو هیأت مدیره
سعید هور آذر                                               شرکت پایل کار              عضو هیأت مدیره
فرهنگ قراگوزلو                                           شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران             عضو هیأت مدیره

عبدالمحمود ضرابی                                                                                                مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی 
ساالنه صاحبان سهام مورخ 1392/4/30

با عرض سالم و خیرمقدم به سهامداران و مهمانان 
محترم.

بدین وسیله گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی 
عادی ساالنه بیمه کارآفرین به استحضار می رسد:

تاریخچه بیمه کارآفرین
خصوصی  بیمه  شرکت  نخستین  بیمه کارآفرین 
بیمه  تأسیس مؤسسات  قانون  براساس  است که 
از  متشکل  سهامداران  مشارکت  با  غیردولتی، 
کارشناسان برجسته صنعت بیمه کشور، صاحبان 
صنایع و بنگاههای اقتصادی، اشخاص حقیقی 
و حقوقی و بانک کارآفرین با سرمایه 140 میلیارد 
ریال در تاریخ 1381/12/28 تحت شماره 200845 
در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده و 
با کسب مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران فعالیت خود را از تاریخ 1382/2/28 آغاز 

نموده است.

سرمایه
سرمایه اولیه شرکت مبلغ 140 میلیارد ریال بوده که 
به 140 میلیون سهم یک هزار ریالی با نام تقسیم 
پرداخت  سهامداران  توسط  آن   %50 و  گردیده 
گردید. حسب مصوبه 1386/4/28 مجمع عمومی 
فوق العاده صاحبان سهام، سرمایه شرکت به مبلغ 

به موجب مصوبه  و  ریال  میلیارد   200
1387/4/25 مجمع فوق الذکر به مبلغ 
در  و  یافت  افزیاش  ریال  میلیارد   400
حال حاضر سرمایه ثبت شده شرکت 
بالغ بر 400 میلیارد ریال می باشد که به 

صور کامل پرداخت شده است.
خالصه فعالیت شرکت در سال 1391

درآمد
حق بیمه 

حق بیمه صادره شرکت در سال 1391 
بالغ بر 3/572/327 میلیون ریال است 

که در مقایسه با سال قبل از رشدی معادل 43/69 
درصد برخوردار بوده است.

تعداد بیمه نامه های صادره
نامه  بیمه  فقره   896/322 تعداد   1391 سال  در 
عالوه بر تعدادی قرارداد گروهی صادر شده که 
در مقایسه سال قبل که تعداد 844/222 فقره بوده 

6/17 درصد افزایش یافته است.

عملیات اتکائی
در سال 1391 نیز همچون سال های گذشته عالوه 
جمهوری  مرکزی  بمه  اجباری  اتکایی  بیمه  بر 
اسالمی ایران با عقد قراردادهای اتکایی، شرکت 
از پوشش های الزم اتکایی برخوردار بوده است.

درآمد معامالت بیمه ای
 1391 سال  در  شرکت  بیمه ای  درآمد  مجموع 
اعم از حق بیمه مستقیم و درآمدهای حاصل از 
کارمزد و کارمزد منافع عملیات اتکائی واگذاری 
و خسارت سهم بیمه گران اتکایی مبلغ 4/206/621 
میلیون ریال بوده که نسبت به سال 1390 از رشدی 

برابر42/26 درصد برخوردار بوده است.

کل درآمد
اعم  شرکت  درآمدهای  مجموع   1391 سال  در 
سایر  و  سرمایه گذاری  و  بیمه ای  معامالت  از 
درآمدهای غیر بیمه ای بالغ بر 4/619/639 میلیون 
ریال می باشد که نسبت به سال 1390 از رشدی 

برابر 44/79 درصد برخوردار بوده است.

بیمه کارآفرین با مهندس عبدالمحمود ضرابی به نامش رسید
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        اعضاء هیأت مدیره                                             نماینده                                                                    سمت

محمد حسن رضایی عراقی                      شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان     رییس هیأت مدیره
ابراهیم نعمت الهی                                شرکت سیمان فارس نو        نایب رییس هیأت مدیره

اسداله نیکفر                                         شرکت سیمان فارس و خوزستان      مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
مهرزاد پورکریم                                      شرکت گچ ماشینی فارس                       عضو هیأت مدیره
علی اکبر الوندیان                                  شرکت سیمان بهبهان                       عضو هیأت مدیره

افزایش  سرمایه برای  سیمان فارس 
گرفت را  مجــــــــــمع  مصوب   

گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی 
سرمایه  افزایش  درخصوص  مدیره  هیأت 
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام 
شرکت سرمایه گذاری سیمان فارس)سهامی 

عام(
در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه 

قانون تجارت مصوب سال 1347
گزارش توجیهی مورخ 24 تیر 1391 هیأت مدیره 
شرکت سیمان فارس )سهامی عام( در خصوص 
افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ 50 میلیارد ریال 
بر صورتهای  ریال، مشتمل  میلیارد  مبلغ 300  به 
سود و زیان و جریان وجه نقد فرضی یادداشتهای 
استاندارد  طبق  می باشد،  پیوست  که  همراه 
رسیدگی به اطالعات مالی آتی مورد رسیدگی این 
مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی 
مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیأت مدیره 

شرکت است.
گزارش مزبور در اجرای تبصره 2 ماده 161اصالحیه 
قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه از 
محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران به مبلغ 
250 میلیارد ریال )مرحله اول 183 میلیارد ریال 
و مرحله دوم 67 میلیارد ریال که اجرای مرحله 
دوم در اختیار هیأت مدیره خواهد بود( 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 
این گزارش  می شود که  داده  توجه  کنندگان 
توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف 

توصیف شده در باال مناسب نباشد.
براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و 
با فرض تحقق مفروش زمینهای فعلی شرکت به 
مبالغ مربوط در زمانهای پیش بینی شده، دستیابی 
به منابع ارزی مورد نیاز به نرخ مرجع و نیز تولید 

سیمان با 25 درصد مواد افزودنی به کلینکر، این 
مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد 
شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه 
گزارش توجیهی فراهم نمی کند. به عالوه، به نظر 
این مؤسسه، گزارش توجیهی یاد شده، براساس 
مفروضات فوق به گونه ای مناسب تهیه و طبق 

استانداردهای حسابداری ارایه شده است.
طبق  شده  بینی  پیش  رویدادهای  اگر  حتی 
مفروضات ذهنی توصیف شده در باال رخ دهد، 
بینی ها  پیش  از  متفاوت  احتمااًل  واقعی  نتایج 
خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب 
به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد وتفاوتهای 
حاصل می تواند با اهمیت باشد.ضمنا نظر مجمع 
عمومی صاحبان سهام، به عوامل ریسک منعکس 

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

به استحضار می رسد
هدف از انجام افزایش سرمایه

از  محیطی که  زیست  آلودگی های  به  تومه  با 
به  میشود  ایجاد  سیمانی  فعالیت کارخانه های 
طور عمومی از ایجاد این نوع صنایع در نزدیکی 
شهرها ممانعت می شود، با توجه به همین موضوع 
و محدودیت های ایجاد شده برای فعالیت شرکت 
سیمان فارس که کارخانه اصلی آن در شهر شیراز 
واقع گردیده است، تصمیم بر آن دارد تا نسبت 
به شهرستان  انتقال و نوسازی کارخانه خود  به 
خرامه اقدام نماید، این شهرستان در شرق شیراز 
قرار گرفته و از مرکز استان 75 کیلومتر فاصله دارد.

طرح انتقال و نوسازی کارخانه بر مبنای احداث 
خط تولید جدیدی به ظرفیت 3300 تن در روز 

است. مدت زمان احداث طرح 4سال و منابع 
 1/966 معادل  آن  اجرای کامل  برای  نیاز  مورد 
میلیارد ریال است که مبلغ 250 میلیارد ریال آن 
معادل 12/72% از محل افزایش سرمایه طی دو 
از محل  نیاز  منابع مورد  مابقی  و  تأمین  مرحله 
و  فعلی کارخانه  زمین  فروش  از  حاصل  وجوه 
تسهیالت بانکی تهیه خواهد شد. بخشی از منابع 
مورد نیاز طرح نیز در سال های گذشته از محل 

منابع داخلی شرکت تأمین گردیده است.

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

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

فرعی شرکت سیمان فارس و خوزستان است.

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سیمان فارس راس ساعت 10 صبح در 
مورخه شنبه 92/4/15 در حضور 99 درصد سهامداران برگزار گردید.

در این مجمع که ریاست آن با مرد آشنای مطبوعات و از بزرگان صنعت 
سیمان کشور جناب نصرت اله توکل بود جنابان عرب علی دوست و 

اسماعیلی بعنوان ناظرین ایشان را در اداره جلسه یاری می دادند.

در مجمع فوق که دبیری آن برعهده مرد شماره یک مالی شرکت با آن 
حساب های شفافش جناب مهندس خوش کالم بود پس از ارایه گزارش 
توجیهی توسط مدیرعامل فرهیخته و توانمند شرکت جناب اسداله نیکفر 
مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت و قرائت گزارش بازرس و حسابرس 

مجمع نشینان با طنین صلوات افزایش سرمایه شرکت را مصوب نمودند.
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اعضاء هیأت مدیره                                   سمت
احمد فیاض بخش                            رییس هیأت مدیره

دکتر فریدون قاسم زاده                          نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل
ناهید خرم                                          عضو هیأت مدیره
ویدا بیگدلی                         عضو هیأت مدیره
علیرضا قاسم زاده                         عضو هیأت مدیره

مهدی 
خلج

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت افرانت راس 
ساعت 9 صبح در مورخه شنبه 92/4/29 در هتل 
پارسیان آزادی برگزار گردید. در مجمع فوق که با 
حضور 91 درصد سهامداران برگزار گردید ریاست 
مجمع با مهندس احمد فیاض  بخش بود که جنابان 
مقام  در  را  ایشان  امیرشکاری  نیما  و  پاشا  امیر 
نظار مجمع در اداره مجمع یاری می رساندند و 
دبیری مجمع نیز برعهده جناب نصرت خان ثنایی 
گذاشته شده بود. پس از استماع مبسوط گزارش 
هیأت مدیره به مجمع توسط دکتر فریدون قاسم 
زاده مدیرعامل دانشمند و دانش پژوه شرکت و 
قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی که نشان 
از حسابهای شفاف و پاک مهندس دانایی مدیر 
ارشد مالی شرکت بود.مجمع نشینان با تصویب 
صورتهای مالی و تقدیر و تشکر از زحماتی که تیم 
مدیریتی موفق شرکت در طی سال مورد گزارش 
متقبل گردیده اند با تقسیم سود 115ریالی به ازای 
هر سهم به کار خود پایان داد. شایان ذکر است که 
شرکت افرانت از جمله شرکتهای دانش بنیان کشور 
است که با مدیریت پر صالبت دکتر قاسم زاده سیر 
به تعالی را سرلوحه خود قرار داده که این مهم با 
توجه به فهم مدیریتی باال و حضور مدیران با تجربه 
در شرکت این هدف را دست یافتنی می سازد. 
در پایان از زحمات خانم درخشان در اداره سهام 
شرکت که ما را در تهیه این گزارش یاری رساندند 
و نگاه حمایتی که شرکت افرانت و تیم مدیریتی آن 
به عنوان بزرگان صنعت تجارت الکترونیک کشور 
از مطبوعات داشته اند کمال قدردانی و تشکر را 

دارا می باشیم.

پیام هیأت مدیره
تعداد کاربران اینترنت در جهان در سال  2012 از 
مرز 2/5 میلیارد نفر، تلفن همراه از 6 میلیارد و تلفن 

هوشمند از یک میلیارد عبور کرده است.
رشد سریع تعداد کاربران اینترنت و تلفن هوشمند 
مستلزم افزایش سرعت و حجم تبادل اطالعات 
است. بطوریکه امروزه با استفاده از نسل چهارم 
 100 از  بیش  با سرعت  )LET( کاربران  موبایل 
مگابیت در ثانیه )قریب 500 برابر سرعت مجاز 
اینترنت پرسرعت در یاران( از طریق گوشی های 

موبایل به اینترنت دسترسی دارند.
در ایران نیز تعداد کاربران اینترنت براساس آمار 

آمار  براساس  اینرنت  تعداد کاربران  نیز  وزارت 
وزارت ICT به قریب 45 میلیون نفر رسیده که از 
این تعداد حدود 3 میلیون نفر یعنی حدود 6% از 
اینترنت پرسرعت استفاده می کنند و تعداد کاربران 
تلفن هوشمند نیز حدود 3 میلیون نفر یعنی قریب 

5% کل کاربران تلفن همراه در کشور می باشد
به روند تحوالت جهانی و رشد سریع  با توجه 
تقاضا برای پهنای باند اینترنت که ناشی از افزایش 
تعداد کاربران و حجم اطالعات مورد نیاز ایشان 
میزان  محدودیت  الوقوع  قریب  حذف  است. 
پهنای باند قابل دسترسی توسط کاربران در ایران 
و رشد سریع فروش ADSL و WIMAX و تلفن 
هوشمند در کشور، افزایش ضریب نفوذ اینترنت 
پرسرعت به بیش از 50% ظرف پنج سال آینده قابل 
پیش بینی می باشد. عالوه بر تحوالت فوق، با 
توجه به منافع زیاد استفاده از خدمات و تجارت 
الکترونیکی، میزان مبادالت اکترونیکی انجام شده 
از طریق اینترنت از قریب 8/000 میلیارد تومان در 
سال 1390 به بیش از 12/000 میلیارد تومان در سال 
1391 افزایش یافته و سایر خدمات الکترونیکی از 
جمله دولت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، 
به  الکترونیکی  آموزش  و  الکترونیکی  بورس 
با  می باشد.  در حال گسترش  در کشور  سرعت 
افزایش مصرف پهنای  به روندهای فوق،  توجه 
باند به میزان 100% در سال طی پنج سال آینده به 
خوبی قابل پیش بینی است که این امر اثرا مثبتی بر 
تداوم روند افزایش درآمد و سودآوری افرانت در 
سالهای آینده خواهد داشت. روند سریع تحوالت 
نیاز،  باند مورد  پهنای  تقاضای  افزایش  در کنار 
موجب افزایش حجم تولید و انتقال اطالعات و 
خدمات بصورت الکترونیکی و در نتیجه ایجاد 
باال  ظرفیت  با  دیتاسنترهایی  توسعه  ضرورت 
دهنده  ارایه  سرورهای  و  سایتها  میزبانی  برای 
اطالعات و خدمات از طریق شبکه اینترنت در 
داخل کشور می گردد. افرانت شناخت این روند 
و سرمایه گذاری جدی در این حوزه از پنج سال 
قبل خدمات اینترنت و تجارت الکترونیکی خود 
را به ارایه خدمات دیتاسنتر توسعه داده است. با 
توجه به استقبال کاربران از این خدمات و با توجه 
به روند جدید ارایه خدمات دیتاسنتر در جهان که 
مبتنی بر پردازش ابری با هدف کاهش هزینه ها، 
افزایش درآمدها وایجاد امکان رشد و توسعه سریع 
از  افرانت  می باشد.  مجازی  فضای  در  شرکتها 

سال گذشته سرمایه گذاری خود را بر روی توسعه 
فاز دوم دیتاسنتر cloud متمرکز نموده است. 

با راه اندازی دیتاسنتر Cloud در نیمه دوم سال 
1392، زیر ساخت الزم برای میزبانی سرور فیزیکی 
به 3000 سرور افزایش یافته و امکان میزبانی 25000 
سرور مجازی در دیتاسنتر افرانت فراهم می گردد. 
از آنجا که در حال حاضر از حدود یک میلیارد 
میزبان اینترنتی موجود در جهان کمتر از دویست 
هزار یعنی 0/02 درصد در ایران قرار دارد و با توجه 
به ایمکه حدود 0/1 جمعیت جهان در ایران قرار 
دارد، حداقل 1% یعنی ده میلیون میزبان اینترنتی 
باید در ایرانقرار داشته باشد، میزان پتانسیل بازار 
در زمینه خدمات دیتاسنتر بسیار چشمگیر بوده و 
لذا افزایش ظرفیت دیتاسنتر افرانت امکان افزایش 
مستمر درآمد و سودآوری آن در سال های آینده 
را فراهم می آورد.در کنار تمرکز جدی بر توسعه 
شرکت  دیتاسنتر،  خدمات  حوزه  در  فعالیتها 
درامد  افزایش  به  موفق  سال گذشته  در  افرانت 
خود به میزان 28% و افزایش سودآوری به میزان 
15% نسبت به سال گذشته گردیده که با توجه به 
حوزه  در  بویژه  شده  ایجاد  جدید  ظرفیت های 
خدمات دیتاسنتر، این روند افزایشی در سال های 
آینده نیز ادامه خواهد یافت. مجموعه این عوامل 
که در نمایشگاه ها، مصاحبه ها و کنفرانس های 
مطبوعاتی مختلف در طی سال گذشته به اطالع 
عموم رسانده باعث استقبال بازار از سهام افرانت 
و افزایش قیمت سهام این شرکت از 12/087 ریال 
به 14/905 ریال جمعا به میزان 23% در طی سال 

1391 شده است.  
خط مشی 

شرکت  مدیریتی  مشی  خط  راستا  این  در 
افرانت بدین شرح می باشد:

و  تکنولوژی  دستاوردها،  آخرین  از  استفاده 
شرکت،  مأموریت  انجام  برای  روز  فنی  دانش 
قیمت  و  و کیفیت  باال  ارزش  با  خدمات  ارایه 
مستمر  بهبود  و  توسعه  مشتریان،  به  مناسب 
سیستم های مدیریتی، پایبندی به الزامات قانونی و 
مسئولیت های اجتماعی، ظپیشگیری و به حداقل 
رساندن مخاطرات امنیتی، ارتقاء سطح آموزش و 

آگاهی منابع انسانی

دکتر فریدون قاسم زاده با عملکردش تحسین همگان را بر انگیخت
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اعضاء هیأت مدیره                                           نماینده                                                                        سمت
مرتضی دباغ عالی نصب           رییس هیأت مدیره غیرموظف                                         شرکت لیزینگ جامع سینا

سعید خرقانی              نایب رییس هیأت مدیره )غیرموظف(                            شرکت صادرات نیرو خلیج فارس
فریدون صفرخانلو              عضو هیأت مدیره و مدیرعامل           بنیاد علوی

کامبیز پیکارجو             عضو هیأت مدیره )موظف(                                           شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
                                              نماینده حقوقی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی          عضو هیأت مدیره )غیرموظف(

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت بیمه سینا در ساعت 9 صبح مورخه 
با حضور 92/73  این مجمع که  در  برگزار گردید.  شنبه 1392/4/29 
درصد سهامداران و در محل شرکت تشکیل شد ریاست مجمع با دکرت 
گلکار بوده و جنابان زاهدی و ذاکری ایشان را در مقام نظار اول و دوم 

در اداره جلسه مجمع یاری می رساندند.
دبریی مجمع نیز به عهده مدیرعامل خوشفکر شرکت مهندس فریدون 
صفرخانلو بود.پس از قرائت گزارش هیأت مدیره به مجمع توسط 
قانونی  بازرس  و  استماع گزارش حسابرس  و  مهندس صفر خانلو 
شرکت برای سال مایل منتهی به 91/12/30 مجمع با تصویب صورتهای 
مایل و اعالم تشکر و تقدیر ویژه از کادر مدیریتی قوی و موفق شرکت 

با تقسیم سود 375 ریایل به کار خود پایان دادند.
مدیرعامل فرهیخته و شایسته شرکت طی سخنان خود اعالم کرد که 
بیمه سینا در بنی تمام بیمه های خصوصی کشور در تهران بیشرتین شعبه 
را دارد و در طی سال گذشته روند 52 درصدی رشد را داشته است. 
شایان ذکر است بیمه سینا یکی از 5 شرکت برتر بیمه ای کشور و از 
معدود شرکتهای بیمه ای که سودش از صنعت بیمه است نه ساختمان 
سازی و... که این مهم جز در سایه کوشش و تالش مهندس صفرخانلو 

در مدیریت این شرکت امکان پذیر نبوده است.
در خاتمه از نهایت همکاری که سرکار خانم عرب زاده که ما را در تهیه 

این گزارش یاری رساندند کمال امتنان را دارا می باشیم.

پیام هیأت مدیره
سهامداران گرامی

با عرض سالم و خیرمقدم، ستایش خداوند متعال 
را که توفیق خدمت عطا فرمود تا هیأت مدیره این 
شرکت گزارش حاصل تالش و فعالیت سال مالی 
منتهی به 30 اسفند 1391 خود را که با همکاری 
و همدلی کارکنان و شبکه نمایندگی شرکت فراهم 
شده است را در اجرای تکالیف موضوع مواد 138 
سهامداران  استحضار  به  تجارت،  قانون  و 232 
محترم و نمایندگان آنان برساند. اطالعات ارایه 
شده در این گزارش به گونه ای است که امکان 
 1391 سال  پایان  در  را  شرکت  عملکرد  مطالعه 
در حد ممکن فراهم می آورد. بدیهی است در 
این گزارش سعی شده است کلیه حقایق موجود 
به صورت اشکار و روشن در اختیار سهامداران 
محترم و نمایندگان ایشان قرار گیرد تا با توجه به 
حق مسلم ایشان بر اشراف کامل به مسائل شرکت، 
با ارایه رهنمودهای خود اعضاء هیأت مدیره و 

در  را  شرکت  کارکنان 
پیشبرد هر چه بهتر امور 

یاری نمایند.
این گزارش،  است  امید 
زمینه ساز انگیزه و تالش 
و کارکنان  مدیران  بیشتر 
راستای  در  شرکت  این 
تعیین  اهداف  به  نیل 
شده و دستیابی به بازده 
سرمایه  قبال  در  مناسب 
سهامداران  گذاری 

گرامی باشد.
تاریخچه

شرکت بیمه سینا)سهامی عام( در آبان ماه سال 
شماره  مجوز  با   211439 ثبت  شماره  به   1382
ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بیمه   13167
براساس قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه 
گری، تأسیس و فعالیت بیمه گری خود را آغاز 
نمود. دفتر مرکزی شرکت بیمه سینا واقع در تهران 
خیابان میرداماد، بعد از نفت شمالی، پالک 225 

می باشد.
چشم انداز

شرکت بیمه سینا)در چشم انداز شرکتی است:
سه  جزو  یادگیرنده،  و  مدار  توسعه  محور،  بازار 
شرکت برتر صنعت بیمه کشور، فعال در منطقه و 

معتبر در سطح جهانی.
اهداف کالن

افزایش سهم بازار
کاهش ضریب خسارت

رشد بازده سبد سرمایه گذاری 

افزایش رضایت مشتریان
بهینه نمودن ترکیب منابع انسانی

استراتژی ها
توسعه مدیریت بازاریابی

سرعت و دقت در صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت
توسعه سرمایه انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی

توسعه ارایه خدمات
متنوع نمودن سبد بیمه ای

اهداف خرد
ارائه انواع محصوالت نوین بیمه ای متناسب با 

نیاز فعالیت های اقتصادی کشور
و  تولیدات  انواع  ارایه  و  طراحی  بسترسازی، 
پوشش های بیمه ای مبتنی بر فن آوری اطالعات

طریق  از  مطلوب  ریسک های  جذب  توسعه 
عملیات قبولی اتکائی

با  مناسب  بازار  سهم  و کیفی  کمی  گسترش 
ظرفیت های سرمایه های مادی و نیروی انسانی و 
ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و منافع برای سرمایه 

گذاران)حقیقی و حقوقی(
توسعه درآمدها وبازدهی سرمایه گذاری کوتاهف 
میان و بلندمدت در قالب قوانین حاکم بر صنعت بیمه 
ارائه مشاوره فنی در زمینه تحلیل ریسک، پیشگیری 

و ایمنی
سرمایه شرکت

سرمایه اولیه ای شرکت بیمه سینا در بدو تأسیس 
معادل مبلغ 140 میلیارد ریال منقسم به 140 میلیون 
سهم یک هزار ریالی بود این سرمایه در دو مرحله 
افزایش سرمایه ابتدا در سال 1385 به مبلغ 210 
میلیارد ریال و سپس در سال 1388 به مبلغ 400 

میلیارد ریال بالغ گردید.

مهندس صفرخانلو  )پیر صنعت بیمه(به بیمه سینا شناسنامه اعتبار داد
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یکپارچه  رشد 
صنایع بورسی

 در 
فصــــل 
مع مجــا

 در چهارماهه نخست سال جاری تنها یک صنعت بورس به سرمایه گذاران 
خود زیان رسانده است

تیرماه 92 هم به سر آمد و بازار سهام با ارایه عملکردی اعجاب انگیز و ثبت 
رکوردهای خیره کننده سرمایه گذاران زیادی را به سمت خود کشاند.

از رشد 13 درصدی  تیرماه سال جاری  بازار سهام در  بررسی عملکرد 
شاخص بورس تهران حکایت دارد و این در حالی است که سرمایه گذاران 
این بازار طی تیر 91 با تجربه زیان 4 درصدی، بدترین ماه بورس را سپری 
کرده بودند. اما این عملکرد در خور توجه سبب شد تا عملکرد بازار 
سهام در چهار ماهه اول سال یا به تعبیری واضح تر در فصل مجامع با 
ثبت سودآوری 45/4 درصدی سپری شود، شرایطی که بورس را در صدر 
توجهات فعاالن اقتصادی قرار داد و سبب شد تا شمار زیادی از مردم به 
سمت سرمایه گذاری در بازار سهام کشیده شوند. این آمار حاکی از آن 
است که شاخص 38 هزار و 40 واحدی آخر سال 91 در پایان تیرماه 92 
ارتفاع 55 هزار و 329 واحدی را تجربه کرده است که معادل تغییرات 
مثبت 45/4 درصدی و در واقع رشد 17 هزار و 289 واحدی است که در 
یک کارنامه 4 ماهه برای بورس تقریباً بی سابقه بوده است، اما این رکورد 
به واقع اعجاب انگیز در شرایطی برای بورس تهران رقم می خورد که بازار 
سهام در کل سال 91 معادل 46/8 درصد بازدهی داده بود. بازارهای موازی 
همچنان در حاشیه اما رصد سایر بازارهای سرمایه گذاری و به اصطالح 
رقیب بورس گویای ادامه حاشیه نشینی سکه و طال است، به طوری که 
طالی 18 عیار ایرانی از گرمی 131 هزار تومان در آخر سال 91 به سطح 101 
هزار و 400 تومان تنزل پیدا کرده و 22 درصد زیان به خریداران خود رسانده 
است، حال آنکه این نوع طالی پرمعامله در ایران سال گذشته طعم شیرین 
سود 70 درصدی را به خریداران خود چشانده بود. حال کمی آن طرف تر 
یعنی در بازار سکه، آمار و ارقام موجود گویای افت 22 درصدی قیمت این 
مسکوک پرطرفدار است تا جایی که سکه یک میلیون و 350 هزار تومانی 
پایان اسفند 91 به رقم یک میلیون و 50 هزار تومان در پایان تیر 92 رسیده و 
عماًل یک سوم از بازدهی 75 درصدی خود در سال 91 را پس گرفته است. 
همه این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که طال در بازارهای جهانی هم 
با سکه و طالی ایرانی همراهی الزم را نکرده و با افت 17 درصدی خود 
بر بی رونقی بازار معامالت این دو کاال در ایران دامن زده است. بررسی 
آمارهای موجود حاکی از آن است که هر اونس طال در بازارهای جهانی 
از عدد هزار و 592 دالر در آخر سال 91 به رقم هزار و 317 دالر در پایان 
تیرماه سال جاری رسیده است که معادل افت 17 درصدی است، اما طال 
در جهان طی سال گذشته تصویر بهتری را از خود به نمایش گذاشته بود 

و فقط 4 درصد منفی بود. اما دالر، این ارز دردسرساز و البته همچنان 
پراهمیت که پاشنه خیلی از فعالیت های اقتصادی روی آن می چرخد، در 
4 ماهه گرم سپری شده از سال 92 هم نتوانست در مقابل فشارهای موجود 
برای افت، مقاومت کرده و خود را متعادل نگه دارد. بررسی عملکرد دالر 
نشان می دهد که این ارز پرمعامله در این مدت 6/7 درصد افت کرده است، 
ارزی که سال گذشته 80 درصد رشد را تجربه کرده بود، در پایان تیرماه 
92 قیمت سه هزار و 170 تومانی را به خود دیده است که معادل افت 
230 تومانی است. اما از بازار مسکن هم خبرهای رسیده از رشد 15 تا 
20 درصدی نرخ مسکن در تهران حکایت دارد، هرچند البته شرایط بازار 
مسکن رکودی است، اما به هر حال قیمت ها در آن همچنان باالست و 
چشم انداز مشخصی برای متعادل شدن ندارد. این شرایط در حالی در بازار 
مسکن و ساختمان جاری است که این بازار در سال گذشته طبق آمار رسمی 
40 درصد و طبق آمار غیررسمی عددی معادل 90 درصد رشد قیمت را به 
خود دیده بود. چه گروه هایی پربازده بودند؟ اما سودآوری اعجاب انگیز 
بورس تهران در شرایطی رقم می خورد که در این مدت به جز یک گروه، 
بقیه صنایع بورسی با بازدهی مثبت مواجه بوده اند. محسن نظری تحلیلگر 
سایت بورس24 در این باره گفت: در عملکرد 4ماهه شاخص  ها شاهد 
بازدهی بیش از 163/5 درصدی شاخص گروه محصوالت کاغذی هستیم، 
گروهی که شامل دو سهم کاغذ سازی کاوه و کارتن ایران است. دو سهمی 
که روند صعودی خوبی را طی یک ماه اخیر در پیش گرفته و بازدهی بسیار 
خوبی را نصیب سهامداران خود کرده اند. به گفته وی، در پله دوم بهترین 
بازدهی 4 ماهه سال 92 شاهد بازدهی 160 درصدی گروه صنایع غذایی 
بودیم. گروهی که این روزها شرکت  های لبنی حاضر در آن به دلیل افزایش 
نرخ 15 درصدی قیمت لبنیات با بازدهی  های نجومی و خیره کننده ای، 
رشد عجیب شاخص این صنعت را رقم زده اند. در همین حال، سومین 
رتبه بیشترین بازدهی 4ماهه سال 92 نصیب شاخصی شده که سهام گروه 
صنعتی بارز، ایران تایر، الستیک سهند، ایران تایر و سایر شرکت  های تایر 
ساز را در دل خود داشته و به دلیل رشد باالی قیمتی سهام شرکت  های 
حاضر در این گروه ناشی از افزایش قابل توجه سود این شرکت  ها، شاهد 
سودآوری عالی سهام این گروه هستیم. نظری خاطرنشان کرد: در این پروسه 
زمانی شاخص محصوالت چوبی با افت 8 درصدی بیشترین زیان دهی 
را از خود به نمایش گذاشته، گروهی که تک سهم فیبر ایران را در دل خود 
جای داده است. این گروه تنها گروهی بود که در 4 ماهه ابتدایی سال با 

زیان همراه بوده است.

خسرو
امریحسینی
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اعضاء هیأت مدیره                                             نماینده                                                                         سمت
 

رحمت ا... روستاپور                         شرکت سیمان ارومیه                                 رییس هیأت مدیره غیرموظف
مسعود رضا شاکری                          شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین                 عضو هیأت مدیره- مدیرعامل - موظف

مرتضی لطفی                                 شرکت سیمان قائن                                   نایب رئیس- غیرموظف
محمد رضا بازوی بیدستانی              شرکت سیمان شاهرود                                 عضو هیأت مدیره - غیر موظف
سید فرشید معصومی                        شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن                عضو هیأت مدیره - غیرموظف 

برقدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم
گر صوفی از ال دم زند من دم ز اال هو زنم

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت سیمان صوفیان در مورخه چهارشنبه 
1392/4/14 در محل ساختمان کارفرمایان صنعت سیمان کشور برگزار گردید.

در مجمع فوق که با حضور 84 درصد سهامدار برگزار گردید ریاست مجمع با 
جناب نصرت اله خان توکل بود که جنابان بیژن جواهری و سهراب اسماعیلی 
ایشان را در مقام نظار جلسه همراهی می کردند و جناب مهندس اسماعیل 
پیروزنیا معاون مالی و اداری فرهیخته شرکت دبیری مجمع را عهده دار بودند.

پس از قرائت گزارش بازرس هیأت مدیره به مجمع توسط مهندس مسعودرضا 

شاکری مدیرعامل موفق و شایسته و استماع گزارش بازرس و حسابرس 
قانونی هیأت رئیسه مجمع تصویب صورتهای مالی و تقدیر و تشکر از زحمات 
گرانقدر تیم مدیریتی شرکت با تقسیم سود 210 ریالی برای هر سهم به کار 
خود پایان دادند.از نکات خواندنی مجمع می توان به حضور بزرگان صنعت 
سیمان کشور در هیأت مدیره شرکتی اشاره داشت که نزدیک به نیم قرن سابقه 
کاری در کارنامه خود می دارد همچنین از خبرهای خوش که مهندس شاکری 
مدیرعامل پرتالش شرکت می داشت مبنی بر کاهش ساعات توقف کوره و 
هزینه های جذب نشده و افزایش تولید و صادرات آن هم با قیمت مناسب به 

اذربایجان و عراق و ترکیه و دیگر بازارهای صدف.

پیام هیأت مدیره
شرکت جهت نیل به جایگاه برتر در صنعت، با 
استفاده از تمامی منابع و امکانات در اختیار و 
با تکیه بر کارکنان توانمند خود اقدام به تدوین 
برنامه های مناسب جهت ارتقاء بهره وری، ارتقاء 
کیفیت محصوالت تولیدی، کاهش زمان واکنش 
به نیاز ذینفعان در نهایت تالش برای بهبود مستمر 
برای سهامداران  ارزش  و خلق  عملکرد شرکت 
در محیطی پاک و ایمن نموده است و امید آن 
را داریم با پشتیبانی و رهنمود سهامداران محترم 

شاهد نتایج آن باشیم.
بیان استراتژی شرکت

تبیین  سازمانی،  انداز  چشم  به  دتسیابی  الزمه 
مناسب  راهبردی  اهداف  و  استراتژیها  تدوین  و 
می باشد تا شکاف بین وضعیت کنونی و وضعیت 
مطلوب آنی سازمان با عملیاتی نمودن آنها برگردد.

استراتژی عمومی سطح کسب و کار در چهار نوع 
به شرح زیر تائید می شود:

استراتژی رهبری هزینه )برتری عملیاتی(
استراتژی تمایز
استراتژی تمرکز

شرکت سیمان صوفیان »کسب برتری عملیاتی« 
با رهبری هزینه ها را بعنوان استراتژی اصلی خود 

تعیین نموده است.
به عبارت  »استراتژیهای سطح وظیفه« شرکت، 
دیگر استراتژیها و اهداف واحدهای وظیفه ای، 
تحلیل  و  »تجزیه  از  حاصله  نتایج  به  استناد  با 
تهدیدها«  و  فرصت ها   / ضعفها  و  قوت ها 
بهبود  قابل  زمینه های  , و همچنین   )SWOT(

تعالی  مدل  براساس  خودارزیابی  از  حاصله 
سازمانی EFQM طبق »روش ارزیابی متوازن« 
در   )Balanced Scorecard – BSC(
چهار منظر مالی، »مشتری«، »فرآیندهای داخلی« 
و »یادگیری و رشد« روش مزبور تدوین شده اند.

تاریخچه 
شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان صوفیان  در 
سال 1345 تأسیس و تحت شماره 11219 در اداره 
ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید، 
سپس با انتقال مرکزیت شرکت به محل کارخانه، به 
شماره 39 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت شبستر 
ثبت گردید. شرکت از مرداد ماه 1358 مشمول بند 
)ج( قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران شد و 
توسط سازمان صنایع ملی ایران اداره می گردید و 
در سال 1365 ماده 2 متمم قانون حفاظت و توسعه 
صنایع ایران در مورد این شرکت اجرا و از تاریخ 
فوق شرکت توسط هیأت مدیره منتخب صاحبان 
سهام اداره می شد. در تاریخ 1376/7/2 با انتقال 
بخش عمده سهام به سازمان تأمین اجتماعی، این 
شرکت تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری تأمین 
اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفت و 
طی سال 1384 سهام آنها به شرکت های سرمایه 
گذاری سیمان تأمین، صدر تأمین و شرکت صبا 
تأمین و نهایتاً در سال 1388 از شرکتهای صدر 
تأمین و صبا تأمین به شرکت سرمایه گذاری سیمان 

تأمین انتقال یافته است.  
فعالیتهای اصلی شرکت

اساسنامه،  ماده 3  فعالیت شرکت طبق  موضوع 
ایجاد، خرید و یا توسعه کارخانه و یا کارخانجات 

برداری  بهره  برداری هرگونه  بهره  و استخراج و 
هرگونه مواد اولیه به منظور تولید انواع سیمان و 
انجام هرگونه خرید، فروش، صادرات و واردات 
کاال اعم از محصوالت شرکت، مواد اولیه، قطعات 
و لوازم یدکی و غیره و انجام هر نوع سرمایه گذاری 
در شرکتهای دیگر و یا تأسیس شرکت یا شرکتهای 
جدید به منظور توسعه فعالیتهای شرکت و به طور 
کلی هرگونه فعالیت مجاز که در جهت پیشبرد منافع 

و مصالح شرکت ضروری باشد.

سرمایه 
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 350میلیون ریال 
بود )شامل تعداد 175 هزار سهم، به ارزش اسمی 
هر سهم 2000 ریال( بوده که طی چند مرحله به مبلغ 
550/000 میلیون ریال )شامل تعداد 550 میلیون به 
ارزش اسمی هر سهم 1/000 ریال ( در پایان سال 
مالی منتهی به 29 اسفند 1389 افزایش یافته است.

سیمان صوفیان خوش به مجمع نشست
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با  نفتی  فرآورده های  پخش  و  پاالیش  صنعت 
فرایندی شامل بخش های مختاف تولید، واردات، 
صادرات، ذخیره سازی، انتقال و توزیع میلیاردها 
لیتر فرآورده نفتیبا عملیاتی مستمر، در شبکه ای 
به وسعت کشور ایران و نقاط صادراتی و وارداتی 
متعلق به آن تأمین بیش از 40 درصد از کل سبد 

انرژی مصرفی کشور را بر عهده دارد.
 700 و  میلیون  یک  روزانه  تصفیه  با  اکنون  هم 
هزار بشکه نفت خام در 9 پاالیشگاه نفت کشور، 
روزانه حدود 260 میلیون لیتر فرآورده نفتی شامل 
گاز مایع، بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و 

فرآورده های ویژه تولید می شود.
در این راستا جهت افزایش ضریب امنیت عرضه 
انرژی در سالهای آتی که از مهم ترین شاخص های 
مورد بررسی در تعیین شرایط سرمایه گذاری های 
محسوب  ملی  اقتصاد  در  اقتصادی  و  صنعتی 
فرآیند  سازی  بهینه  و  توسعه  بر  عالوه  می شود، 
پاالیشگاههای موجود، اقدام به احداث پاالیشگاه 
میعانات گازی شیراز )پاالیشگاه پارس پتروفیلد(، 
بندرعباس  سنگین  فوق  خام  نفت  پاالیشگاه 
)پاالیشگاه  آبادان  سنگین  فوق  )پاالیشگاه 
خوزستان( شده است. در راستای نیل به خصوصی 
در  مطرح  مباحث  ترین  مهم  جمله  از  سازی که 
حوزه صنعت نفت طی سالهای اخیر بوده است. 
نیز مهمترین گام اولیه در صنعت پاالیش و پخش، 
واگذاری مابقی شرکتهای پاالیش نفت، اقدامات 
پایان سال مالی مورد گزارش بوده  تا  انجام شده 
است. خاطر نشان می سازد تحقق موفقیت آمیز این 
برنامه در صنعت نفت با توجه به سرمایه باالی مورد 
نیاز برای مشارکت فعاالن بخش خصوصی منوط 
به ایجاد زیرساخت های مالی، مقرراتی و قانونی 
مورد نیاز است، بازار کارآمد مالی و افزایش توان 
خرید بخش خصوصی از جمله پیش زمینه های 
مهم در خصوصی سازی به شمار می روند که در 
صورت نبود این شرایط، بنگاههای دولتی به بخش 
عمومی واگذار می گردد که چندان مؤثر نخواهند 

داشت.
مهم  عوامل  از  دیگر  یکی  اقتصادی  سازی  آزاد 
جهت دستیابی به نتایج مطلوب در امر خصوصی 

سازی با هدف ارتقای کارایی است. مادامی که 
مواد ا.لیه شرکتها و نرخ فروش محصوالت مشمول 
قیمت گذاری باشد و قیمت ها براساس نیروهای 
رقابتی و  تعیین نگردد )عدم وجود فضای  بازار 
آزاد سازی تجارت خارجی( نمی توان به این مهم 
دست یافت و شکت های مشمول این طرح امکان 
شناسایی فرصت ها و مشکالت خود را نخواهند 
داشت. شرکت پاالیش نفت شیراز فعالیت خود را 
در زمینه پاالیش نفت خام و تولید فرآورده های 
نفتی از سال 1352 آغاز نموده و هم اکنون حدود 
3/3% از فرآورده ای نفتی مورد نیاز کشور را تولید 
حال  در  شیراز  نفت  پاالیش  شرکت  می نماید. 
ارایه  بازار  به  را  فرآورده های گوناگونی  حاضر 
می نماید که از میان آنها می توان به گاز مایع، بنزین، 
نفت گاز، خوراک پتروشیمی، نفت سفید، گوگرد و 

خوراک قیرسازی اشاره نمود.

اهداف استراتژیک شرکت
سایر  و  کارکنان  مشتریان،  رضایتمندی  بهبود 
طرف های ذینفع، حذف یا کاهش ریسک ها و 

مخاطرات ناشی از فعالیت ها تا حد قابل تحمل
ارتقای کمی و کیفی محصوالت، بهینه سازی و 
اصالح فرآیندها، پیشگیری از آلودگیهیای زیست 
محیطی، مدیریت ارتقای دانش فنی کارکنان، ترویج 
فرهنگ مشارکت و کارگروهی در راستای تحقق 
و  پایش  وری،  بهره  افزایش  و  سازمانی  اهداف 
اندازه گیری عملکرد، تجزیه و تحلیل نتایج و بهبود 
مستمر معیارهای اثربخشی فرآیندها، تنوع در ارایه 
محصوالت براساس نیاز بازارهای هدف و کیفیت 
آنها، مانند توزیع بنزین با اکتان های مختلف یا 
نفت گاز با مشخصات مختلف برحسب نیاز بازار.

بهبود ابزارهایی که شرکت از طریق آنها ارزش و 
مطلوبیت محصوالت خود را به اطالع مصرف 
تولیدات  بین  از  مشتری  تا  می رساند  کنندگان 
شرکت  شده  ارایه  محصول  پاالیشی  مختلف 
پاالیش نفت شیراز را خریداری کنند، مانند ترویج 
مزیتهای قیمت و کیفیت و حمل نسبت به سایر توزیع 

کنندگان مواد نفتی

خط مشی 
- اعتقاد به اصول مدیریت کیفیت جامع و تالش در 
جهت پیاده سازی آن در محیط کار با تولید مستمر 
و با کیفیت محصوالت مطابق با الزامات تعین شده 
 HSE جهت مشتری، اعتقاد و تعهد راسخ به امر
و استقرار آن در همه ابعاد کاری شامل شناسائی، 
کنترل، تعیین تکلیف و پیشگیری از بروز خطرات، 
و  مصدومیت ها  )نظیر  شغلی  زیانبار  عوارض 
بیماری ها( و آالینده های زیست محیطی و پایش 
و اندازه گیری آنها مطابق با آخرین الزامات قانونی 
و مقررات مرتبط با فعالیت های شرکت، اعتقاد به 
منشور اخالقی سازمان ورعایت موارد آن در محیط 
کار، برنامه ریزی و تعیین تکلیف اهداف کالن و 
خرد، رویکردها، استراتژیها و بازنگری ساالنه در 
سیستم مدیریت یکپارچه، تالش در جهت افزایش 
بهره وری و تعهد به بهبود مستمر در کلیه فعالیتها 
و فرآیندهای شرکت، حمایت از امر تحقیقات و 
فعالیتهای یادگیری و فراهم آوردن فرصت مناسب 
جهت امر پژوهش و استفاده از فن، برنامه ریزی 
انرژی،  منابع،  مدیریت  بهینه  اقدامات  انجام  و 
ضایعات و پسماندها، تقویت فرهنگ ارتباطات 
درون و برون سازمانی و سنجش و اندازه گیری 
مستمر نظرات مشتریان و ذینفعان و پیگیری نظرات 
انگیزشی،  آموزشی،  سطح  ارتقاء  و  توسعه  آنان، 
وفاداری، فرهنگی و مدیریتی منابع انسانی شرکت و 

بکارگیری همیاری و مشارکت آنان.
انتخاب وبکارگیری عرضه کنندگان و پیمانکاران 

صاحب صالحیت  

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت پاالیش نفت شیراز در مورخه یکشنبه 
1392/4/30 در محل باشگاه شماره یک وزارت نفت برگزار گردید.

در مجمع فوق که با حضور 92/8 درصد سهامدار تشکیل شد ریاست مجمع با 
جناب دکتر زادمهر از قدیمی ها و تحصیلکرده های صنعت نفت کشور بود که 
جنابان محفوظی و نبی زاده ایشان را در مقام نظار اول و دوم جلسه در اداره 
مجمع یاری می رساندند. دبیری مجمع نیز برعهده مهندس عبدالرحیم شمس 
الدینی مدیرعامل فرهیخته و توانمند شرکت بود که به راستی این مدیریت نشان 
داده وقتی علم و تجربه در کنار هم قرار بگیرد حاصل آن می شود که همگی 
لب بر تحسین بگشایند.در نهایت مجمع با تصویب صورت های مالی و تقدیر 
و تشکر از زحمات تیم مدیریتی شرکت علی الخصوص از مهندس هوشمند 
مدیر ارشد مالی که حسابهای شفاف و دقیق با خود به مجمع آورده بود با 

تقسیم سود 800 ریالی به کار خود پایان داد.

در پایاین بر خود وظیفه می دانیم از لطفی که استاد گرانقدر جناب دکتر زادمهر 
در حق اصحاب خبر داشته و از مدیریت دوست داشتنی روابط عمومی 
شرکت جناب کاووسی فر که دلسوزانه و بزرگوارانه ما را در تهیه این گزارش 

یاری رساندند کمال قدردانی را داشته باشیم.
شایان ذکر است دکتر زادمهر و تیم مدیریتی همراه وی سال گذشته با خرید 52 
درصدی سهام )سال اول است که شرکت از دولتی به سهامی عام تبدیل شده 
است( درصدی سهام این شرکت، نقشه راهی را برای شرکت ترسیم کرده که 
اهم آن حفظ جایگاه شرکت، سودآوری بیشترو از بین بردن ساختارهای دولتی 
ناقص شرکت می باشد که با اجرای طرحهای توسعه، مدیریت بهینه و اصالح 
ساختار این اهداف دست یافتنی است. برای دکتر زادمهرو مهندس شمس 

الدین در این راه آرزوی توفیق بیش از بیش آرزومندیم.

پیام هیأت مدیره

دکرت زاد مهر به شرکت پاالیش نفت شریاز اعتبار داد
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سایپا شیشه به مجمع ساالنه نشست
مجمع ساالنه شیشه به ریاست جناب مهندس صباغی مرد سرد و گرم چشیده و موسپید کرده این صنعت و دبیری جناب 
محسنی برگزار شد مجمع با تصویب صورتهای مالی و تقدیر و تشکر از زحمات پرتالش جناب بهرامی مدیرارشد مالی 

بکار خود پایان داد.

خسرو
امریحسینی

ریخته  شرکت  عنوان  تحت  ابتدا  شرکت 
بصورت  پسند  سایه  خودرو  قطعات  گری 
 139063 شماره  نامه  طی  خاص  سهامی 
شرکت ها  ثبت  اداره  در   1376/12/28 مورخ 
ثبت رسیده است  به  تهران  مالکیت صنعتی  و 
که براساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 77/9/7 شرکت مذکور به شرکت ریخته 
و  پیدا کرد  نام  تغییر  سایپا  آلومینیومی  گری 
مجددًا براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 78/11/12 به شرکت شیشه ایمنی 
سایپا و سپس طبق صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 82/6/2 به شرکت سایپا شیشه 
مجمع  صورتجلسه  براساس  و  یافت  نام  تغییر 
عمومی فوق العاده مورخ 82/11/1 نوع شرکت 
از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد و در 
بورس  پذیرش سازمان  مورد   1382 ماه  اسفند 

سایپا  شرکت  حاضر  حال  در  و  واقع گردیده 
تجاری  واحدهای  جزء  عام(  )سهامی  شیشه 

فرعی شرکت سایپا )سهامی عام( می باشد.

سایر موارد
ایان  مدیریت  خدمات  و  حسابرسی  موسسه  
مشهود طی مجمع عادی صاحبان سهام مورخ 
بازرس  و  حسابرس  عنوان  به   1391/03/20
قانونی انتخاب گردیده و این مؤسسه حسابرس 

مالیاتی شرکت نیز می باشد.
شرکت براساس طبقه بندی انجام شده از سوی 
شرکت سازه گستر سایپا در بین شرکتهای قطعه 

ساز دارای گرید A می باشد.
شرکت دارای گواهینامه ی استاندارد 709 ایران 
از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 

 KBA,ECE_R43, E_MARK, ISO /TS
2009 و نیز مجوز تأسیس واحد فنی مهندسی 

از اداره صنایع استان قزوین می باشد.
در خاتمه از کلیه سهامداران محترم که همواره 
و  اهدافش کمک  پیشبرد  در  را  شرکت  این 
همراهی نموده اند، تشکر و قدردانی می نماید.

سرمایه 
سرمایه شرکت در بدو تأسیس یک میلیون ریال 
)شامل تعداد 1000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 
1000 ریال ( بوده که به مبلغ 70/000 میلیون ریال 
)شامل تعداد 70/000/000 سهم به ارزش اسمی 
هر سهم 1000 ریال ( در پایان سال مالی منتهی 

به 1382/12/29 افزایش یافته است.

سایپا  شرکت  مدیره  هیأت  خالصه گزارش 
شیشه)سهامی عام(

نمایندگان  و  محترم  سهامداران  از حضور  تشکر  با 
قانونی آنان در اجرای مفاد ماده 232 اصالحیه قانون 
تجارت مصوب اسفند ماه 1347 و ماده 45 قانون 
بازار اوراق ف بدینوسیله گزارش هیأت مدیره به مجمع 

عمومی را به شرح زیر به استحضار می رساند:
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        اعضاء هیأت مدیره                         سمت 
  جواد شکرخواه                              رییس هیأت مدیره 

    سعید حشمتی                               نائب رییس هیأت مدیره 
    مجید باقری فرد                            مدیرعامل و عضو هیأت مدیره 

    سعید صفدری                              عضو هیأت مدیره 
    زین العابدین تمایل                        عضو غری موظف هیأت مدیره

 پیام هیأت مدیره
سبحان  خداوند  سپاساز  با  سالم  عرض  ضمن 
حمایتهای  برای  احدیتش  درگاه  از  استعانت  و 
حضور  ونشیب،  پرفراز  راه  این  در  بی دریغش 
کلیه سهامداران محترم، نمایندگان ایشان؛ نماینده 
بازرس قانونی و حسابرس محترم شرکت و نماینده 
محترم سازمان بورس و اوراق بهادار را، در جلسه 
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی عام 

سیمان ارومیه گرامی می داریم.

اهم اقدامات انجام شده
افزایش تولید کلینکر به مقدار 123856 تن نسبت 
مقدار  به  سیمان  تولید  افزایش  قبل،  سال  به 
320386 تن نسبت به سال قبل افزایش فروش 
سال  به  نسبت  تن   350444 مقدار  به  سیمان 
قبل، افزایش سیمان صادراتی به طور بی سابقه 
به مقدار 333192 تن نسبت به سال قبل، اقدام 
به صادرات کلینکر به مقدار 4033 تن در سال 
جاری، افزایش تولید نفر ساعت کلینکر از 1213 
کیلوگرم در سال 90 به 1422 کیلوگرم در سال 91، 
افزایش تولید نفر ساعت سیمان از 1159 کیلوگرم 
در سال 90 به 1525 کیلوگرم در سال 91، تداوم 
اقدامات بهینه جهت کاهش در مصرف کلینکر 
جهت تولید سیمان پوزوالنی و جایگزینی مخلوط 
سنگ گچ و سنگ آهک به منظور افزایش تولید و 
بهبود کیفیت سیمان پوزوالتی، راه اندازی انتقال 
مواد خام از آسیاب مواد فاز دو به خط تولید فاز 
یک، بهره برداری از دو خط تولید با یک سنگ 
شکن و انبار خاک و آسیاب مواد، تداوم تولید 
سیمان تیپ 425-1 برای حضور در عرصه رقابت 
انرژی  مالحظه  قابل  سیمان، کاهش  صادرات 
مصرفی در آسیابهای سیمان از طریق اضافه نمودن 
افزودنیهای شیمیایی، حذف تولید سیمان 325-

1 و جایگزین نمودن تولید سیمان 425-1 جهت 
ارتقاء سیمان تولیدی فروش رفته، تمدید پروانه 
کاربرد عالمت استاندارد برای کلیه محصوالت 
تولیدی شرکت، فروش دارائیها و اقالم مازاد برنیاز 
انبار، اخذ هفتارمیلیارد ریال تسهیالت سرمایه در 
گردش از بانک ملت، مدیریت وجه نقد شرکت 
اجرای  در گردش،  وجوه  از  استفاده  حداکثر  و 
دستیابی  برای  مدیریتی  نظام  متعدد  پروزه های 
به اهداف استراتژیک سه ساله شرکت براساس 

و  تضمین کیفیت  نظامهای 
 ،)EFQM( تعالی سازمانی
اروپا  استاندارد  اخذ گواهی 
پرتلند  سیمان  برای   )CE(
از  تولیدی کارخانه   1-425
ترکیه که  استاندارد  مؤسسه 
امکان  فوق  اخذ گواهی  با 
کشور  به  سیمان  صادرات 
کشورهای  سایر  و  ترکیه 
اروپایی فراهم گردیده است، 

با  آشنائی   ،IMS نظام  تجدید گواهینامه های 
نحوه مصرف انواع سیمان براساس نظرسنجی 
و... عمدهاقداماتی است که در سال مورد گزارش 
انجام شده است. در این راستا به دلیل عملکرد 
مماسب، شرکت موفق به تثبیت تقدیر سبز سطح 3 
از انجمن مدیریت سبز ایران گردید. در سال مورد 
گزارش متأسفانه حادثه آتش سوزی در تابلوهای 
فاز  مخلوط  سیلوهای  و  خام  مواد  آسیاب  برق 
با عملکرد سریع  داد که  رخ  ماه  بهمن  در  یک 
واحد آتش نشانی نسبت و پرسنل بخش مربوطه 
به اطفاء حریق اقدام سریع بعمل آمد و مانع از 
گسترش حریق به سایر نقاط خط تولید گردید. 
خوشبختانه با فعالیت شبانه روزی پرسنل، کوره 
فاز یک قبل از اتمام سال شروع به فعالیت نمود. 
علرغم مشکالت بیان شده، سیمان ارومیه موفق به 
صدور 623828 تن سیمان به ارزش 457/453 
سال  به  نسبت  مقدار  این  ریال گردید.  میلیون 
قبل 57 درصد افزایش را نشان می دهد. ضمن 
اینکه شرکت همانند سال قبل همچنان نسبت به 

صادرات سیمان پوزوالنی اقدام نمود.
هیأت مدیره همچون گذشته مصمم است در راه 
خدمت به جامعه وتوسعه و پیشرفت روز افزون، 
با رهنمودها و حمایتهای شما سهامداران محترم، 
ضمن حفظ و ارتقاء ارزشهای بنیادی شرکت، به 
استراتژی های هدف گذاری شده سه ساله خود که 
همانا کاهش قیمت تمام شده محصول، افزایش 
ساماندهی  انسانی،  منابع  توسعه  سودآوری، 
شرکت، ارتقای کیفیت محصول، کنترل پیامدهای 
بازارهای  بر  تسلط  و  و حضور  محیطی  زیست 

داخلی و صادراتی است دست یابد.
هیأت مدیره ضمن تشکر و سپاس مجدد از حضور 
کلیه صاحبان محترم سهام، بازارس و حسابرس 

بورس  محترم سازمان  نماینده  و  قانونی شرکت 
تقاضا  سهام  محترم  صاحبان  از  بهادار،  اوراق 
می نماید که صورتهای مالی سال 1391، بودجه 
سال 1392 و تقسیم سود را بشرح پیشنهاد مورد 
تصویب قرار دهند. شایسته است از همکاری و 
تالش صمیمانه و مخلصانه همه مدیران مسئولین 
وجود  با  عزیزانی که  سایر  و  شرکت  و کارکنان 
مشکالت فراوان ما را در جهت تداوم فعالیتهای 
شرکت یاری رسانده اند مراتب قدردانی و تشکر 

خود را ابراز نمائیم. 

 کلیات 
این شرکت در سال 1354 با سرمایه 492 میلیون 
شرکت  بنام  و  تأسیس  محدود  نا  بمدت  ریال 
 263 شماره  تحت  رضائیه  سیمان  عام  سهامی 
اداره ثبت شرکت های شهرستان  -54/1/18 در 
براساس مصوبه مجمع  به ثبت رسیده و  ارومیه 
نام   1359/8/8 تاریخ  در  العاده  فوق  عمومی 
شرکت به شرکت سهامی عام سیمان ارومیه تغییر 
یافته است. عملیات اجرائی احداث کارخانه به 
منظور شروع فعالیت طبق مفاد ماده 3 اساسنامه از 
اوایل سال 1360 آغاز و در اواخر بهمن ماه 1368 
تولید آزمایشی کلیینکر و متعاقب آن از اردیبهشت 

ماه سال 1369 سیمان تولید شده است.
 , تهران  دانشگاه  فنی  دانشکده  اتمام  از   بعد 
همفکرانی که در اجرای کارخانجات سیمان تهران 
, سیمان سفید دماوند , سیمان شمال و گچ تهران 
, و برج های سامان با هم همکاری داشتند , با 
هدفی که میتوان آنرا عرق ملی نام نهاد به تأسیس 
 1351 سال  در  شانتیه  بتن  ساختمانی  شرکت 
مبادرت ورزیدند. در این راستا شرکت ساختمانی 
بتن شانتیه با مدیریت و اجرای پروژه های زیربنایی 
کشور , توانایی های خود را در عرصه سازندگی 
با  این شرکت  به کار گرفت.  میهن عزیز خویش 
برخورداری از کادر ثابت و مدیریت های پروژه ای 
آخرین  با  همگام  اول کشور  طراز  کارشناسان 
دستاوردهای علمی راه و ساختمان میتوان گفت به 
اهداف از پیش تعیین شده خویش نزدیک شده و 

جهت نیل به آن همواره کوشا بوده است

مجمع ساالنه شرکت سیمان ارومیه در حضور 88/5 درصد سهامدار به 
ریاست استاد توکل و دو ناظری جنابان تقی پور و جواهری با دبیری جناب 
آقای صفدری برگزار شد و مجمع با تصویب صورتهای مالی و تقدیر تشکر 
از هیأت مدیره بخصوص مدیرعامل شرکت با تقسیم سود 450 ریال بکار 

خود پایان داد

ارومـیه  سیمان 

کانی َفرصنعت 
خسرو

امریحسینی
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پیام هیأت مدیره
مرور کلی بر وضعیت صنعت مربوط در سال مالی 

مورد گزارش و سال جاری
تولید تجهیزات صنعت برق درسال مورد گزارش 
به موازات تردید درتحقق تقاضا، از چند ناحیه با 

چالش جدی مواجه بود.
- تشدید محدودیتها در تأمین نیازهای وارداتی.

وارداتی،  اقالم  نقدی  خریدهای  ضرورت   -
مشکالت انتقال پول به خارج از کشور و ریسک 

حواله های پولی.
- کاهش حجم مناقصات وزارت نیرو که بدلیل 
صرف منابع برای طرح های مهر ماندگار و عدم 
ارزیابی  وزارتخانه  این  جدید  پروژه های  آغاز 

می گردد.
- مشکل دریافت مطالبات از مشتریان، درکنار 
ضرورت انجام تعهدات پرداختی به سیستم های 

بانکی و دولتی.
تحریم ها  تشدید  با  و  سال  ابتدای  در   -
بخصوص بانک تجارت در دی ماه سال 1390، 
برای جایگزینی  فروشنده  با شرکت  مذاکرات 
بانک یا در بدترین حالت حواله از طریق طرافی 
خرید  در  داردی که  استحضار  دنبال گردید. 
نقدی و حواله پول از طریق صرافی ها، ارز مورد 

نیاز می باید از بازار آزاد خریداری گردد.
حواله نقدی از طریق صرافی ابتدا مورد تأیید 
ABBنبود و عالوه بر ریسک حواله، ارز مورد نیاز 
می باید از بازار آزاد خریداری گردد که درصد 
قابل توجهی اختالف قیمت را شامل می شود و 
در افزایش قیمت تمام شده تأثیر گذار می باشد.

شدید  افزایش  شرف  در  و  سال  دوم  نیمه  در 
 ،ABB رضایت  جلب  با  شدیم  موفق  قیمتها، 
 ABB حدود مبلغ 1/900/000 یورو از صرافی ها به
حواله و به دریافت بخشی از قطعات سفارش 

شده و به استمرار خط تولید امیدوار باشیم.
فعالیت های  استمرار  اشاره،  مورد  اقدامات 
شرکت و تأمین تجهیزات مورد نیاز صنعت برق 

را نوید می دهد.

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

گزارش و سال جاری
شرکت پارس سویچ در مقایسه با تولید کنندگان 
ساخت  عمق  با  داخلی،  مشابه  محصوالت 
می باشد  بی رقیب  درصد  از 50  بیش  داخل، 
و عمده رقیبان شرکت وارد کنندگان محصول 
می باشند که با توجه به شعار سال در موقعیت 
در  شرکت  جایگاه  و  دارند  قرار  ضعیفتری 
صنعت برق بخصوص تأمین تجهیزات کلید و 
سکسیونرهای HV و MV کاماًل شناخته شده و 
توانسته در محصوالت MV سهم قابل قبولی را 
بدست اورده و در HV  بیش از 90 درصد سهم 

بازار خود را حفظ نماید.

استراتژی های شرکت
استراتژی شرکت بر اساس موارد زیر دنبال می گردد.
- افزایش مستمر بهره وری، توسعه منابع کیفی 
انسانی، تمرکز به آموزش مؤثر و تأمین نیاز بازار 

با امکانات موجود. 
برای  خالء  انواع کلیدهای  بازار،  توسعه   -
پوشش بازارMV  و توسعه آن به بازارهای برون 

مرزی. 
- نهائی کردن قرارداد دانش فنی و آغاز اجراء 

GIS پروژه
زمینه  در   HV سکسیونرهای  توسعه   -
محصوالت موجود و بهبود کیفی آن با قیمت 

تمام شده رقابتی
 HV توسعه و ارتقاء مشخصات فنی کلیدهای -
 KV در حال تولید )راه اندازی خط تولید کلید
63 و KV 145 با قدرت قطع KA40 که امید 
با  تولید داخلی  داریم در سال 1392 بصورت 

تیراژ مورد نیاز بازارتولید گردد.
- نوسازی مستمر تجهیزات و ماشین آالت تولید 

و جایگزینی آنها.

برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای 
سال مالی آتی

- تالش در تولید بازار و افزایش کیفیت برای 
همسویی با شعار سال و تأمین اهداف آن. 

 .EPS پوشش برنامه بودجه تولید، فروشو تأمین -
- عرضه کلیدهای خالء با تنوع بیشتر در پوشش 

مشخصات فنی مورد نیاز بازار.
- ارتقاء بهره وری پرسنلی واجرای برنامه های 

آموزشی و کنترل تعداد پرسنل شاغل. 
- برنامه ریزی در تأمین نیازهای خط تولید و 
شناسائی راهکار در مشکالتی که در واردات 

ممکن است اتفاق افتد. 
- برنامه ریزی در تأمین نیازهای وارداتی سال 
1392 با توجه به تشدید تحریم ها بمنظور امید به 

استمرار بلند مدت خط تولید
- شرکت در مناقصات این صنعت و حفظ و 

توسعه سهم بازار. 
R&D پیگیری فعالیتهای واحد -

- ادامه مذاکره با دارندگان تکنولوژی GIS و 
تالش در نهایی کردن قرارداد انتقال دانش فنی. 
به  منابع  تأمین  و  مطالبات  پیگیری وصول   -

منظور انجام تعهدات مالی. 
تاریخچه و کلیات

شبکه های  ایجاد  لزوم  و  برق  صنعت  توسعه 
تأمین  ضرورت  در کشور،  رسانی  برق  وسیع 
کلیدهای قدرت را توجیه می نمود. از آنجائیکه 
واردات بی رویه انواع کلیدهای قدرت و لزوم 
زیادی  مشکالت  آنها  یدکی  قطعات  تأمین 
ایجاد می کرد، طرح ایجاد یک واحد تولیدی 
کلیدهای فشار متوسط و فشار قوی مورد توجه 
مسئولین قرار گرفت. بنابراین شرکت ساتکاب از 
سال 1352 مطالعات خود را جهت به اجرا در 
آوردن این طرح آغاز و در سال 1355 با مشارکت 
شرکت آلستوم فرانسه و سهامداران خصوصی 
شرکت پارس سویچ تأسیس گردیدو شرکت به 
شماره ثبت 1791 مورخ 1371/08/17 در اداره 
ثبت شرکتهای استان زنجان به ثبت رسیده است.

اولین جلسه مجمع عمومی مؤسسین در خرداد 
ماه سال 1355 با تصویب اساسنامه شرکت و 

انتخاب اعضاء هیأت مدیره تشکیل گردید.

        اعضاء هیأت مدیره                     سمت 
اکبر گزین                                       رییس هیأت مدیره

سید محمدعلی سید ابریشمی            نایب رییس هیأت مدیره
عضو هیأت مدیره هاشم مهدی پور               
علیرضا خجسته وهابزاده                 عضو هیأت مدیره

مهدی گرانمایه                    عضو هیأت مدیره )موظف( 
ولی اله بیات                  مدیرعامل

مشکل گشایش  کلید  سویچ  پارس 

سالهاست در مجمع ساالنه این شرکت خوش نام و افتخار آفرین حاضر ناظرم و بخود می بالم که توانسته ایم آن باشیم که آرزو بود برایمان.
مجمع ساالنه شرکت پارس سویچ به ریاست استادمهندس گزین و دبیری جناب مهندس بیات مرد کار و اندیشه برگزار شد و 94 درصد سهامدار با 

تصویب مالی و تقسیم سود      ریالی و سایر دستور جلسه بکار خود پایان داد.  
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اعضاء هیأت مدیره                                                 نماینده                                                               سمت
علی اصغر عطاریان                    شرکت واگن کوثر)سهامی خاص(                                      رییس هیأت مدیره  

مهدی نواب مطلق                     شرکت کاوه )سهامی عام(                                                       نائب ریس هیأت مدیره   
جعفر سلیمی                             شرکت تأمین ماسه ریخته گری)سهامی عام(                     عضو هیأت مدیره  
محمد رضا حاجی علی خانی     شرکت لیزینگ ماشین آالت سنگین ایرانیان )سهامی خاص(    عضو هیأت مدیره  

لطف الله سعیدی                       شرکت تولیدی تحقیقاتی مبارز)سهامی خاص(                       عضو هیأت مدیره و مدیرعامل  

مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو )سهامی عام ( روز  شنبه 1391/4/31 با حضور بیش از 63.3 
درصد از سهامداران برگزار شد.

در این مجمع آقای دکتر نواب رییس جلسه و آقایان موسوی و محمد رضا حاصلی به عنوان ناظر و آقای سپهری کیا به عنوان دبیر جلسه انتخاب شدند.
از مهمترین مصوبات مجمع عمومی عادی ساالنه فوق، تصویب صورت های مالی سال 1390 شرکت و انتخاب مؤسسه حسابرسی و خدمات آزموده 
کاران به مدت یکسال به عنوان بازرس بود. همچنین روزنامه اطاعات نیز به عنوان روزنامه رسمی شرکت هپکو برای سال مالی 1391 برگزیده شد.

این باور همگان است هپکو با مهندس سعیدی می تواند 
اگر چوب الی چرخش نگذارید

پیام هیأت مدیره :
در سال 1391 مجموعه گروه صنعتی هپکو برای 
حفظ، استمرار و تداوم فعالیت های شرکت تولید 
یکپارچه شده  و  متحد  هپکو  تجهیزات سنگین 
خیرخواهی  و  تالش  و  الهی  لطف  به  و  بودند 
بر  و کارکنان خود موفق گردیدند عالوه  مدیران 
زیان  کاهش  موجبات  شرکت،  فعالیت  تداوم 
شرکت نسبت به سال 1390 را فراهم نمایند که با 
نگاهی به شرایط کلی اقتصاد کشور در سال مذکور، 

اهمیت این موفقیت بیش از بیشنمایان میگردد..
سالی  در  هپکو  سنگین  تجهیزات  تولید  شرکت 
که گذشت شاهد به بار نشستن نتایج عمالیات 
بنحوی که  است  بوده  خود  تابعه  شرکت های 
تمامی شرکت های گروه باسودآوری قابل توجهی، 
و  مالی  شاخصهای  بهبود  در  بسیاری  کمک 
نسبت های سود آوری گروه صنعتی هپکو داشته 
و موفق شدند در کنار شرکت اصلی هپکو، نام خود 
را در بازار وسیع و رقابتی ماشین آالت و تجهیزات 
سنگین مطرح نمایند و هر یک از این شرکت ها 

در حوزه تخصصی خود در زمینه های خدمات 
آالت  ماشین  فروش،  از  پس  وسرویس های 
کشاورزی و مهندسی و تولید قطعات، بتدریج 
اکنون به عنوان یک برند مطرح در بازار ماشین 

آالت سنگین فعالیت مؤثر و سودآور دارند.
شایسته است و انتظار می رود در چنین شرایطی 
که بسیاری از سازمانها و شرکتها در اثر رکود 
و  کشور  اقتصادی  فضای  بر  حاکم  تورمی 
آثار تحریم ها و مشکالت و مسائل نقدینگی 
حیات  ادامه  به  قادر  فرسا،  طاقت  بانکی  و 

نبوده اند و مزیت های رقابتی این شرکت باعث 
گردیده عالوه بر ادامه فعالیت های قبلی خود به 
توسعه و گسترش فعالیت ها و فروش در حوزه های 
جدید نیز بپردازد و بصورت فزاینده ای نیز قابل 
گسترش است، بضاعت موجود مورد پشتیبانی و 
حمایت حداقلی قرار گیرد تا شرکت بتواند در مسیر 
تحقق اهداف اصلی خود که دستیابی به جایگاه 
برترین شرکت تولید کننده ماشین االت راهسازی و 
معدنی در خاورمیانه و بیشینه نمودن منافع ذینفعان 

بخصوص سهامداران است سریعتر از قبل حرکت 
نماید.

توسعه  شرایط  بهبود  با  داریم که  قلبی  اعتقاد 
کسب و کار و حمایت های مادی و معنوی دولت 
جمهوری اسالمی ایران از صنایع کشور و با همت 
مسئولیت شناسی تمامی مدیران و کارکنان شرکت 
توسعه  جهت  محترم،  سهامداران  پشتیبانی  و 
هماهنگ و همه جانبه شرکت، تولید بیشتر و بهره 
وری و سودآوری مؤثر، گام های الزم را در سال 

1392 عملیاتی نماییم

تاریخچه :
درتاریخ 21 بهمن ماه 1351 شرکت هپکو )سهامی 
خاص ( با مشارکت سازمان گسترش و نوسازی 
ایران )معادل 55 % سرمایه ( و خانواده  صنایع 
رضائی )معادل 45 % سرمایه ( تأسیس گردیده 
است و تحت شماره 16584 در تاریخ 1351/12/3 
در اداره ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی تهران به 

ثبت رسیده است 0
شماره  تأسیس  پروانه  طی  و   1351/5/1 درتاریخ 
315510 با تأسیس کارخانه هپکو موافقت گردید 
احداث  عملیات   1353 سال  در  آن  بدنبال  که 

پایان  به  دراراک  واقع  شرکت  تولیدی  مجتمع 
رسید و متعاقباً از اوایل سال 1354 بهره برداری 
ازتاسیسات و ساختمان های کارخانه آغاز شد 0 
از سال 1365 الی 1370 طرح توسعه ای به منظور 

ساخت داخل نمودن ماشین االت اجرا گردید.
مجمع  مصوبه  موجب  به  است که  ذکر  شایان 
شرکت،   1380/8/06 مورخ  العاده  فوق  عمومی 
نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر 
و نیز به استناد مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
تولید  شرکت  به  شرکت  نام   1380/10/138002

تجهیزات سنگین  هپکو تغییر یافت.

بعنوان   1382/12/5 تاریخ  در  شرکت  نام  ضمنا 
سیصد و هفتاد و ششمین شرکت پذیرفته در بورس 
بورس  سازمان  نرخ های  فهرست  تپکو  نماد  با 

اوراق بهادار در تاالر فرعی درج گردیده است.
قابل توجه است که در تاریخ 1385/11/30 حدود 
سازمان  طریق  از  سازمان گسترش  سهم   %60/7
سازی کوثر  واگن  شرکت  به  سازی  خصوصی 
ترتیب  این  به  و  واگذار گردید  )سهامی خاص( 
از این تاریخ شرکت بصورت کاماًل خصوصی به 

ادامه فعالیت پرداخت.
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اعضاء هیأت مدیره                                           نماینده                                                                        سمت

کوروش پرویزیان                شرکت گروه سرمایه گذاری امید                            رییس هیأت مدیره-غیرموظف
سید عبدالحمید ثمره هاشمی         شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات           نائب رییس هیأت مدیره- غیرموظف

امیرحسین نادری               شرکت فوالد مبارکه اصفهان                           عضو هیأت مدیره- غیرموظف
میرعلی یاری                              شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان                           عضوهیأت مدیره – غیرموظف

محمد جالل مآب              شرکت تأمین مواد اولیه فوالد صبا نور                           عضو موظف هیأت مدیره و مدیرعامل

پیام هیأت مدیره
مدیره  هیأت  مقدم،  خیر  و  سالم  عرض  ضمن 
شرکت، حضور کلیه سهامداران محترم ونمایندگان 
ایشان، نماینده محترم حسابرس مستقل و بازرس 
قانونی شرکت و همچنین نماینده محترم سازمان 
بورس و اوراق بهادار را در جلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت سنگ آهن گل گهر )سهامی 
باردیگر  شکرگزاریم که  می دارد.  عام( گرامی 
خداوند منان در سایه الطاف بی دریغش، توفیق 
خدمتگزاری را به ما عطا فرمود، تا تمام توان خود 
را به کار و در راستای توسعه صنعت و معدن و 
به  اتکاء  با  عزیزمان،  ایران  اقتصاد  شکوفایی 
حمایتهای شما سهامداران محترم، گامهای بزرگی 
را برداریم.  علیرغم تمامی مشکالتی که در سال 
با توکل به نیروی الیزال  گذشته حادث گردید، 
الهی، استفاده از دانش و تجربیات بزرگ مردان 
عرصه صنعت و معدن و بکارگیری تخصص و 
ناپذیر و همت پوالدین مدیران  تالش خستگی 

و کارکنان شرکت، توانستیم ضمن کسب رکوردی 
تازه در تولید محصوالت، موفق به آغاز اجرای 
طرح دومین کارخانه پنج میلیون تنی گندله سازی 
در دو خط  بسیار مطلوبی  پیشرفتهای  و  شرکت 
جدید فرآوری کنسانتره جمعا به ظرفیت 4 میلیون 
به احداث کارخانه های  تن و سرعت بخشیدن 
فوالد سازی در شرکت های تابعه و سایر طرحها 
هیأت  بدینوسیله  لذا  باشیم.  داشته  پروژه ها  و 
مدیره شرکت مراتب قدردانی و تشکر خود را از 
شما سهامداران محترم و دست اندرکاران عرضه 
صنعت و معدن و تمامی کارکنان شرکت سنگ 
اجرای  در  اینک  می دارد.  اعالم  آهن گل گهر 
تکالیف مندرج در ماده 232 الیحه قانونی اصالح 
قسمتی از قانون تجارت، مصوب اسفندماه 1347، 
گزارش عملکرد شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
هیأت  فعالیت  بر گزارش  مشتمل  عام(  )سهامی 
مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان 
سهام همراه با گزارش حسابرس مستقل وبازرس 
قانونی نسبت به صورتهای مالی شرکت برای سال 
مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1391 خدمت شما 

گرامیان تقدیم می گردد.
مرور کلی برعملکرد شرکت، میزان دستیابی 
به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در 

سال مالی مورد گزارش
تبدیل طرح تولید آهن اسفنجی و شمش فوالدی به 
شرکت مستقل و سهیم شدن سهامداران متخصص 
در حوزه فوالد سازی جهت تأمین منابع مالی و 

پیشبرد سریع پروژه.
با  پروژه خط 2 گندله سازی  فاز عملیاتی  ادامه 

ظرفیت 5 میلیون تن
ادامه فاز عملیاتی پروژه احداث کارخانه کنسانتره 

با ظرفیت 4 میلیون تن
نوسازی تجهیزات کارخانه های موجود )خصوصا 

خطوط 1و 2و 3 کنسانتره(
نهایی شدن مطالعات پروژه های تأمین انرژی و آب 
و شروع مراحل انتخاب پیمانکار برای پروژه های :

خط دوم انتقال گاز
احداث نیروگاه های اول 500 مگاواتی سیکل ترکیبی

تشکیل کنسرسیومی با حضور شرکت های ملی 
از  آب  انتقال  اول  برای خط  ملو  چادر  و  مس 

بندعباس
احداث نیروگاه کوچک مقیاس

ادامه پروژه خط انتقال آب از منطقه
مناطق  از  آب  انتقال  خط  برای  مطالعه  ادامه 

همجوار و هماهنگی با دستگاه های مروطه
 1 ظرفیت  به  اسفنجی  آهن  تولید  پروژه  پیشبرد 

میلیون تن در شرکت های زیر مجموعه
طریق  از  شرکت  مالی  منابع  تأمین  اقدام جهت 
افزایش سرمایه از 6/000 میلیارد ریال به 1/000 میلیارد 
ریال جهت پیشبرد اهداف تعیین شده شرکت های 

زیرمجموعه
فروش  از  حاصل  درآمد  درصدی   115 افزایش 

محصوالت شرکت
افزایش 117 درصدی سود خالص شرکت

افزایش بیش از 200 درصدی ارزش بازاری شرکت 
)افزایش ارزش بازاری 35/976 میلیارد ریال در 
 108/220 از  بیش  به   1391/04/08 مورخ  مجمع 

میلیارد ریال در مجمع کنونی( 

درمجمع  گهر  گل  صنعتی  و  معدنی  شرکت  این باور همگان است هپکو با مهندس سعیدی می تواند 
اگر چوب الی چرخش نگذارید

عملکرد مهندس جالل مآب تحسین همکاران را برانگیخت
مجمع ساالنه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در حضور 98 درصد 
دبیری جناب  و  اکبری  آقای مهندس علی  ریاست جناب  به  سهامدار 
مهندس محمد جالل مآب برگزار شد مجمع با تصویب صورتهای مالی و 

تقدیر و تشکر از زحمات مدیریت عامل و کلیه کارکنان تالشگر بکار خود 
پایان داد. آنچه در مجمع ساالنه در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر جالب 
بود تحسین و تقدیر پی در پی از عملکرد مدیرعامل فرهیخته و توانمند 

شرکت جناب مهندس محمد جالل مآب می بود. 
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اعضاء هیأت مدیره                                         سمت
آقای حسین روحانی                               رییس هیأت مدیره

آقای عبدالعلی نجفی                                نایب رییس هیأت مدیره
آقای حسین صنعان                               عضو هیأت مدیره
آقای احمد رویایی                               عضو هیأت مدیره

آقای مسعود بهرامی نوید                    مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

مجمع ساالنه ایران یاساتایرورابر در حضور 80 درصد سهام دار به ریاست جناب 
شاه ولدی و دبیری جناب بهرامی نوید مدیرعامل فرهیخته و توانمند شرکت 

برگزار شد، همچنین آقایان ایران زاد و ابراهیمی ناظرین مجمع یاد شده بودند.
مجمع با تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود 2100 ریالی برای هر سهم با طنین 

صلوات پی در پی بکار خود پایان داد

با شنیدن گزارش عملکرد حسابرس این باورم شد که ایران یاسا اگر پیروز میدان 
پس از غریب نیم قرن شده حاصل کار مدیریت الیق و فهیم است که خدا قوتش 
بدهد و در آینده در گزارش دیگر ما از آن و این مدیریت خواهیم نگاشت.از 
لطفی که مهندس زین الدینی که ما را در تهیه این گزارش فوق یاری رساندند 

کمال قدردانی را دارا می باشیم.

را رقم زد ایران یاسا تایرسود خوبی  مدیریت الیق وفهیم 

پیام هیأت مدیره 
سال 1391 در تاریخ اقتصادی و صنعتی کشور قطعًا 
به عنوان یکی از شاخص ترین و سخت ترین سالها 
در خاطر مردم و بنگاه های اقتصادی باقی خواهد 

ماند.
سالی که بروز بحران اقتصادی در غرب ورشد تورم 
با جمهوری  جهانی، جدی تر شدن چالش غرب 
پرونده هسته ای و تکمیل موج  ایران در  اسالمی 
جدید تحریم های بین المللی به کشورمان ف بروز 
ایجاد  جمله  از  اقتصادی  متعدد  ناهنجاری های 
موانع جدی در نقل و انتقا بین المللی ارز و تجارت 
برابر  در  ریال  برابری  نرخ  خارجی، کاهش شدید 
جهش  و  تورم  فزاینده  رشد  المللی،  بین  ارزهای 
باور نکردنی بهای نهاده های تولید و قیمت های 
تمام  قیمت  زیاد  بسیار  رشد  نتیجتا  و  اولیه  مواد 

شدهمحصوالت صنعتی از مشخصات آن بود.
عالوه بر آن تغییرات وسیع و متعدد در سیاست های 
اقتصادی کشور از جمله اجرای عملی طرح تحول 
از  مرجه  ارز  یارانه ها، حذف  و حذف  اقتصادی 
سفارشات مواد اولیه صنایع، تسعیر ارزش وام های 
ارزی با نرخ جدید ارز و نتیجتا برابر شدنبدهی های 
واحدهای تولیدی به بانک ها، تغییر روند معمول 
گشایش اعتبارات اسنادی وضرورت پرداخت 120 
الی 130 درصدی ارزش ریالی سفارشات در زمان 
گشایش اعتبار تأمین نقدینگی مورد نیاز را دغدغه 

اصلی مدیران تمامی بنگاه های اقتصادی نمود.
از سوی دیگر نیز حاکم شدن سیاست های انقباضی 
در اعطای تسهیالت بانکی و ناتوانی بنگاه ها برای 
هزنه های  و  در گردش  سرمایه  بین  تعادل  ایجاد 
جاری و توسعه ای سبب پایین آمدن قدرت خرید 
بنگاهی و توان بازپرداخت دیون مالی از جمله دیون 
بانکی گردید، در همین شرایط سایر رویدادها مانند 
صدور بخشنامه بانک مرکزی درخصوص بدحساب 
تلقی شدن مشتریان حتی با داشتن یک قسط معوق 
یا یک چک برگشتی، سبب مسکوت ماندن بسیاری 
بروز  فعالیت و حتی  توسعه، کاهش  از طرح های 
بنگاه های  از  بسیاری  فعالیت  در  جدی  اختالل 

شرکت  صنعتی کشور گردید.  وغول های  بزرگ 
ه دالیل فوق و همچنین داشتن مشکالت  نیز  ما 
ساختاری از جمله متعلق بودن بخش قابل توجهی 
از امالک شرکت به بنیاد مستضعفانو ناکافی بودن 
میزان تضامین و وثایق مورد نیاز برای اخذ تسهیالت 
بانکی، فعالیت در بازار پر رقابت داخلی و پایین بودن 
قدرت خرید مشتریان شرکت از یک سو و تعطلی 
بسیاری از تولیدکنندگان موتورسیکلت و ممنوعیت 
چندین ماهه صادرات الستیک مواجه بود، برای 
تداوم فعالیت، تحقق بودجه و اجرای تعهدات خود 
نسبت به سهامداران شرکت، چالش های جدی و 

شرایط بسیار سختی را تجربه نمود.   
اما به لطف خداوند در سایه تالش جهادگونه مدیران 
و آحاد کارکنان، شرکت توانست با اتخاذ تمهیدات 
فعالیت های خود،  تداوم بی وقفه  مختلف ضمن 
اهدافی به مراتب باالتر از تعهدات مندرج در بودجه 
خود را محقق نماید. افزایش 18 درصدی فروش 
افزایش  خالص نسبت به بودجه ریالی مصوب و 
 42 افزایش  قبل،  سال  به  نسبت  آن  درصدی   44
درصدی سود عملیاتی نسبت به بودجه و افزایش 
245 درصدی آن نسبت به سال قبل، افزایش 77 
درصدی سود خالص پس از کسر مالیات نسبت به 
بودجه EPS سال قبل به ترتیب حدود 77 درصد 
و 71 درصد رشد داشته است. دستاوردهای یاد شده 
در کنار سرمایه گذاری های قابل توجهی که برای 
ماشین  تکنولوژیک  ارتقای  و  نوسازی  بهسازی، 
آالت و خط تولید به عمل آمد و نتیجتا به اصالح 
پروانه بهره برداری شرکت و افزایش رسمی ظرفیت 
تولید در اردیبهشت سال 1392 از 12120 تن به 25303 
تن منجر گردید؛ استقرار و بره برداری از سامانه فروش 
الکترونیکی ایران یاسا، ایجاد شبکه مویرگی فروش 
شیلنگ، تایرهای فرغونی و اسکوتری برای اولین بار 
در تاریخ شرکت، رشد 100 درصدی شبکه نمایندگان 
فروش و توریع محصوالت شرکت نسبت به سال 
قبل، ورودها محصول تأثیر گذار در بازار تایرموتوری 
به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های اجرا شده طرح 
توسعه فروش داخلی و صادراتی، برداشتن قدم های 

بزرگ به سمت جایگزینی رویکرد تقاضا محوری 
و مشتری محوری و مشتری گرایی در سیاست های 
شرکت به جای سیاست سنتی تولید گرایی و همه و 
همه گواه دستاوردهای مهم و موفقیت های ارزشمند 
شرکت در سال سرنوشت ساز 1391 و چشم انداز 

مناسب شرکت در سال 1392 است. 
 تاریخچه 

شماره  برداری  بهره  پروانه  تحت  شرکت  فعالیت 
مقامات  طرف  از   1347 مهرماه   13 مورخ   3604
 51096 شماره  تأسیس  پروانه  استناد  به  ذیصالح 
مورخ 19 اسفند 1342 که از بدو بنام اتو پارت صادر 
گردیده و در تاریخ 7 آبان ماه 1347 با نام شرکت 
ایران یاسا  سهامی کارخانجات تولیدی و صنعتی 
تحت پروانه شماره 11051 در اداره ثبت شرکت ها 
تاریخ  در  و  ثبت گردید  تهران  مالکیت صنعتی  و 
تایر  یاسا  ایران  به شرکت  ماه 1352  اردیبهشت   4
و رابر )سهامی خاص ( تعییر نام یافت. در تاریخ 
1374/8/24 بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق 
العاده صاحبان سهام، شرکت از سهامی خاص به 
سهامی عام تبدیل و از تاریخ 82/6/2 نیز به عضویت 
سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شد. شرکت 
در زمینی به وسعت 165000 متر مربع واقع شده و 
فعالیت ابتدایی خویش را با حجم تولید 1000 تن در 
سال آغاز نمود، اکنون در پرتو راهبرد افزایش بهره 
وری و برنامه ریزی مدیران و تالش جمعی بیش از 
1154 نفر از کارکنان خویش با تولید ساالنه حدود 
15 میلیون حلقه از انواع تایرو تیوب موتورسیکلت، 
دوچرخه و اسکوتری ظرفیت اسمی کارخانه را نیز 
به  را  اش  ساالنه  تولید  میزان  و  سر گذارده  پشت 
حدود 14000 تن رسانده است. دستیابی به تکنولوژی 
و مهارت باال در ساخت تایر و تیوب هواپیماهای 
سبک، ماشین های کشاورزی و موتورسیکلت های 
نسل جدید از جمله تجارب و دیگر دستاورد های 
این دوره از حیات شرکت می باشد. شرکت ایران 
یاسا انواع فرآورده الستیکی را نیز تولید می کند. 
انواع شیلنگ های استاندارد گاز، آب، و بنزین از 

دیگر تولیدات این شرکت می باشد.
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اعضاء هیأت مدیره                                           نماینده                                                                        سمت

رییس هیأت مدیره – موظف مجید رضا داوری                        شرکت بین المللی عمران رضوی )سهامی خاص(   
مدیرعامل –موظف محمدرضا رنجبر فالح           شرکت کارگزاری سهام عدالت استان یزد )سهامی خاص(      

نایب رییس هیأت مدیره – غیرموظف سید رحمت ا... اکرمی          دولت جمهوری اسالمی ایران )وزارت امور اقتصاد و دارایی(       
عضو هیأت مدیره – موظف سیامک دولتی                      صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک ها  

مهدی راعی                        شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین                                      عضو هیأت مدیره – موظف

پیام هیأت مدیره
بانک  شاکریم که  را  بزرگ  خداوند  دیگر  بار 
بی دریغ کارکنان  تالش های  پشتوانه  به  تجارت 
ارزشمند و با استفاده از پتانسیل های بزرگی که از 
حیث منابع و گستردگی فعالیت های خود به دست 
آورده است. توانست یک سال دیگر را با موفقیت 
استراتژی های  راستای  در  و  بگذارید  سر  پشت 
اصلی خود همانند گذشته برنامه های مناسبی را 
طراحی نماید. ایجاد تنوع در خدمات و معرفی 
ابزارهای نوین بانکی برای تأمین نیازمندی های 
کارمزدی،  درآمدهای  سطح  افزایش  مشتریان، 
حضور فعال در عرصه سرمایه گذاری های سود 
آور در چارچوب مقررات بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران و کگاهش مطالبات از جمله اهداف 
محوری بانک تجارت در سال گذشته بوده است 
کهدر این زمینه ها توفیقات خوبی هم حاصل شده 
است. اگر چه در سال گذشته بی ثباتی بازارهای 
مالی همچنان ادامه داشت و این امر تهدیدی برای 
منابع بانک محسوب می شد، اما در این سال بانک 
با رشد 30 درصدی در سپرده های ریالی، توانست 
دست  خود  سپرده ای  اهداف  به  طور کامل  به 
یابد. در همین سال مجموع درآمدهای حاصل از 
سرمایه گذاری ها و سپرده گذری ها نیز از رشد 128 
درصدی برخوردار بوده است. در سال 1391 بانک 
از نظر پذیرش ضمانت نامه ها و اعتبارات اسنادی 
همچنان جایگاه برتر خود در مقایسه با سایر رقبا را 
حفظ نمود. از طرف دیگر بانک در راستای یکی 
از استراتژی های اصلی خود مبنی بر تالش برای 
وصول مطالبات، تالش های زیادی را انجام داد 
که ثمره آن کاهش نسبت مطالبات عقود به جمع 
تسهیالت و مطالبات عقود از 22/7 درصد در پایان 
سال 90 به 18/7 درصد در پایان سال 91 بوده است.

در راستای گسترش فعالیت های بانک و با توجه به 
رورت ارتقاء سرمایه جهت ظرفیت سودآوری و نیز 
ارتقاء نسبت به کفایت سرمایه، بانک برنامه افزایش 
سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را در سال 
1392 دنبال خواهد نمود. بدیهی است تالش های 
مجموعه مدیران، کارشناسان و کارکنان در راستای 
ارتقاء جایگاه  و  بانک  بلندمدت  اهداف  تحقق 
واقعی آن به طور مستمر ادامه داشته و امید است 
بتوانیم ضمن تأمین منافع پایدار برای سهامداران 

خود، در طراحی الگوی موفق کسب و کار بانک 
آن  نفعان  تمامی ذی  برای  افزوده  ارزش  و خلق 
اهداف  به  هموره  و  برداریم  مؤثری  گام های 

استراتژیک بانک جامه عمل بپوشانیم.
چشم انداز )آرمان(

برترین مؤسسه کشور در ارایه محصوالت وخدمات 
مالی

یکی از بانک های برتر خاورمیانه در ارزش آفرینی 
برای ذی نفعان

خدمات  و  محصوالت  ارایه  در  فعال  حضوری 
بانکی در جهان

ارزش ها و باورها
الف( مشتری 

اصلی خلق  عامل  مشتریان  باوریم که  این  بر  ما 
به گونه ای  را  آنان  نیازهای  بنابراین،  اند.  ارزش 
برآورده خواهیم نمود که در شاخص هایی چون 
رضات مندی، وفاداری و ارتباط با مشتری به مزیت 

رقابتی دست یابیم.
ب( کارکنان

باوریم که کارکنان، سرمایه های اصلی  این  بر  ما 
بانک بوده و توسعه و توانمندسازی آنان را مایه 
از  می دانیم.  سازمانی  و  فردی  موفقیت های 
اینرو، مقدمات و بسترهای الزم از جمله محیطی 
انگیزشی، مشارکت پذیر و دانایی محور را برای 

آنان فراهم خواهیم آورد.
ج( سهامداران

ما خود را متعهد به تأمین منافع پایدار سهامداران 
ایشان  مدت  دستاوردهای کوتاه  در کنار کسب 

می دانیم.
د( جامعه

ما به ارتقای مستمر مقبولیت اجتماعی بانک خود 
پایبند هستیم و این امر را از طریق رعایت اصول 
حاکمیت شرکتی و اخالق حرفه ای دنبال خواهیم 

نمود.
ه( دانش و فناوریهای نوین

و  دانش  از  مشتریان  نیازهای  رفع  منظور  به  ما 
فناوریهای نوین استفاده می کنیم.

تاریخچه
بانک تجارت به موجب مصوبه مورخ 1358/7/25 
مجمع عمومی بانکها از ادغام بانکهای ایران و 
انگلیس، بین المللی ایران و ژاپن، روس و ایران، 
تجارتی ایران و هلند، ایران و خاورمیانه، اعتبارات 
ایران،  صنایع  ایرانشهر،  ایران،  بازرگانی  ایران، 
با   1358/9/27 تاریخ  در  و کار  ایرانیان  شهریار، 
قالب  در  و  تشکیل  ریال  میلیون   39/120 سرمایه 
شرکت سهامی خاص با مالکیت 100 درصد دولت 
جمهوری اسالمی ایران تحت شماره 38027 در 
اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید. تغییر شخصیت 
جایگزینی  و  عام(  )سهامی  به  بانک  حقوقی 
اساسنامه جدید در این راستا در تاریخ 1387/12/03 
در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تحت 
شماره 38027 ثبت و آگهی شده است. سهام بانک 
در تاریخ 1388/02/09 در بورس اوراق بهادار تهران 
از تاریخ 1388/02/28 در فهرست  پذیرفته شد و 
قیمت های بورس قرار گرفته است. در حال حاضر 
سرمایه بانک بهمبلغ 17/500/000 میلیون ریال )شامل 
تعداد 17/500/000/000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 
1/000 ریال ( می باشد.موضوع فعالیت بانک طبق 
ماده 2 اساسنامه بوده و مرکز اصلی بانک در تهران 

واقع است.

را به سکوی نخست نشاند بانک تجارت  دکتر فالح 
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اعضاء هیأت مدیره                                           نماینده                                                                        سمت
رامین میزانی                                                                                      مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

مجید حاجی ابراهیم زرگر                   شرکت بیمه رازی                                        رییس هیأت مدیره 
مهدی سعید نقی گنجی                                    شرکت بیمه رازی )سهامی عام(                   عضو هیأت مدیره
میخک درمنش                                                                                                     عضو هیأت مدیره
عضو هیأت مدیره علی بهروزی                                     شرکت ارزش آفرینان سرمایه )سهامی عام( 

خسرو جعفری نژادیان                                                                                      نایب رییس هیأت مدیره

پیام هیأت مدیره 
وجه  دارو  جام  صنعتی  شرکت  مدیره  هیأت 
و کمی  توسعه کیفی  و  رشد  بر  را  خود  همت 
صنایع  به  خدمت  ارایه  و  شرکت  فعالیت های 
قرار داده و  دارویی و غذایی و بهداشتی کشور 
به این موضوع تأکید دارد که با بهره گیری مؤثر 
بدوز  و  موجود  امکانات  و  عوامل  از  بهینه  و 
و  ملی  مصالح  خالف  اقدامی که  هرگونه  از 
اجتماعی و فردی آحاد جامعه باشد با حرکت بر 
مسیر و مدار درست و منطبق با قوانین ومقررات 
رسالت  و  وظیفه  انجام  به  نسبت  جاری کشور 
نماید. اقدام  شرکت  اساسنامه  حسب  بر  خود 

با توجه به شناخت مشکالت و تنگناها و اتفاقات 
و حوادث طراحی و تدوین راهکارهای عملی و 
ممکن و مفید برای عبور از موانع و محدودیت ها 
اقتصادی  ناپایدار  و  نامتعادل  شرایط  بر  غلبه  و 
کشور که در بسیاری موارد کاماًل غیرمنتظره و سریع 
نیز واقع می گردد اهم دغدغه هیأت مدیره در طی 
سال های گذشته و به ویژه در سال 1391بوده است.

افزایش ظرفیت های تولیدی و ارتقاء بهره وری 
عوامل کار و استفاده مؤثر از سرمایه های معنوی 
سطح  بردن  باال  جهت  در  تالش  و  مادی  و 
رقابت پذیری در سطح ملی و منطقه ای و تولید 
محصوالت براساس استانداردهای تعریف شده 
اوردن سود  بدست  و  مشتریان  رضایت  و کسب 
از  صیانت  و  شرکت  فعالیت های  از  متعارف 
نیروی کار مواردی است که در همه جا به عنوان 
مبانی شناخته شده پذیرفته شده مورد توجه و عمل 
قراردارد و طبیعی است که ما نیز برای باقی ماندن 
در حلقه تولید و تداوم فعالیت های شرکت مستمرا 
این مضامین را سرلوحه تفکر و برنامه ریزی در 
اقدامات خود قرار داده و خواهیم داد لکن امر 
واقعی  اندکاران  دست  دیگر  و  ما  مضاعفی که 
ناخواسته  صرف  موجب  و  درگیر،  را  صنعت 
فراوان  هزینه های  تقبل  و  موجود  قابلیت های 
نمود عدم ثبات در شرایط اقتصادی و قوانین و 
مقررات و عدم همراهی و درک عینی و درست 
و پشتیبانی سازمان ها و نهادهایی است که قاعدتا 
وظیفه حمایت و صیانت از صنعت و صنعت گر را 

برعهده دارند.
نامشخص بودن سیاست های تأمین و نرخ گذاری 
تأمین  در  بانکی  سیستم  محدودیت های  ارز، 
سرمایه در گردش، عدم تناسب شرایط اقتصادی 
کشور با انتظارات برخی از سازمان ها از صنایع، 
سخت گیری های غیراصولی و بوروکراسی پیچ 
در پیچ، ارایه آئین نامه ها و دستورالعمل ها خلق 
الساعه و... گوشه ای از مشکالت ما در روند کار 
و تولید و انجام وظیفه ای که برعهدهگرفته ایم 
می باشد که به حول و قوه الهی و با صبر و بردباری 
در سایه کوشش وتالش همکاران تاکنون توانسته 
را  روند حرکتو چرخش چرخ های کارخانه  ایم 

تداوم بخشیم.
کاهش درآمدهای ارزی کشور، افزایش بی سابقه 
در  بالتکلیفی  و  سردرگمی  نقدینگی،  حجم 
سیاست های مربوط به تخصیص و نرخ ارز و عدم 
توجه به مفاهیم بلند و با ارزش بهره وری در سطح 
ملی و برخی عوامل دیگر موجب شکستن سد 
قیمت ارز و طال و کاهش ارزش پول ملی و به تبع 
آن افزایش قیمت سریع و غیرقابل کنترل بهای کلیه 
کاالها و خدمات گردید و این امر تبعا می توانست 

در روند تأمین مواد اولیه و تولید شرکت اثرگذار 
تغییر سیاست های  به  نسبت  ناگزیر  به  باشد که 
اجرایی شرکت اقدام و تالش شد تا از بروز لطمه 

به ارکان شرکت جلوگیری گردد.  
انواع  تولید  میزان  حیث  از   1391 سال  در 
محصوالت اعم از تیوب های آلومینیوم، پولک 
لمینیت،  تیوب  پالستیکی،  قطعات  آلومینیم، 
در  رکورد  باالترین  به  چاپی  و کارهای  برچسب 
دست  شرکت  فعالیت های  متمادی  سال های 
یافتیم. تحلیل های آماری موید بهبود عملکرد و 
افزایش کارایی و بهره گیری مؤثرتر از عوامل تولید 
بوده وامیدواریم این روندها در سال و سال های 
بعد نیز تداوم داشته باشد و شرکت صنعتی جام 
دارو بتواند بعد از پشت سر گذاشتن پنجاه سال 
با  ارایه محصوالت  با  فعالیت تولیدی همچنان 
کیفیت و جلب رضایت مشتریان به عنوان یک 
واحد تولیدی نمونه به فعالیت خویش تداوم بخشد.

تاریخچه فعالیت شرکت 
به  تاریخ 1341/10/15  در  شیمیکو  نام  با  شرکت 
صورت شرکت با مسئولیت محدود تأسیس شده 
اداره  در  و طی شماره 8508 مورخ 1341/10/20 
ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت 

رسیده است.
شرکت در تاریخ 1355/08/12 به شرکت سهامی 
عام تبدیل و در تاریخ 1362/12/02 نام شرکت به 
در  نیز  آرم شرکت  ولگوی  یافته  تغییر  دارو  جام 
تاریخ 1377/06/11 در اداره ثبت عالیم تجاری و 
صنعتی در اداره ثبت شرکتهای تهران برای مدت 
ده سال ثبت و در تاریخ 1387/06/11 برای مدت 

مشابه تجدید ثبت گردید.

در صنعت بسته بندی نام جام دارو درصدر و 
بهترین است شرکتی با مدیریت عالی در خدمت 
به بهداشت سر در جیف تفکر و آهسته و پیوسته 
بکارش ادامه می دهد و امسال آنجا که از سنگ 

ناله خیزد از سالهای پیش بهترین و پرسودتر.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی جام 
دارو )سهامی عام( در تاریخ 92/04/13 به ریاست 
جناب  دبیری  و  تقی گنجی  محمدرضا  دکتر 
مهندس زرگر درحضور 80/95 درصد سهام دار 
برگزار شد. مجمع با تصویب صورتهای مالی و 
تقسیم سود 600 ریال و تقدیر و تشکر از عملکرد 

عالی شرکت و مدیریت بکار خود پایان داد. 
به  زیر  اشخاص  مجمع،  تصمیمات  اساس  بر 
مدیره  هیأت  اعضای  عنوان  به  سال   2 مدت 

انتخاب گردیدند:
   1- شرکت بیمه رازی

   2- آقای خسرو جعفری نژادیان
   3- آقای رامین میزانی

   4- آقای مجید حاجی ابراهیم زرگر
   5- خانم میخک درمنش

جام دارو گل پیروزی را زد
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دیروز حاج حسین خان را دیدم سالمی کرد و گفت یادت 
هست حاجی خان چه می گفت گفتم جناب حاجی خان 
بود.  بخیر  و دستش  و عملش  نیکو گفتار می داشتند  بسیار 
خدا رحمت کنندش حاج حسین خان گفت: روزی آمد گفت 
اگر گریه ات نمی آید برو خانه پنج علی گریه خودش می اید 
گفتم حال چه شده گفت رفته بودم سرقنات نرمخاک قناتی 
به کنکه  زمستان  پرابی  نه  می شناخت  نه خشک سالی  که 
چال می بستند تا حوضچه کنکه چال پر تا ابهای زیرزمینی 
مزارعه  باغات  بر  عالوه  بهار  پائیز  تابستان  و  شود  غنی 
نرمخاک، باغان، عبدالمومنین، پائین قصبه را سیراب و پر 
از محصول می کرد و روزی مرحوم حسن اقا سلمک زمین 
ضیاء لشکر را با آب پرا تر می کرد علی قلی پینه دوز عصر 

همان روز این بیت را ساخت و خواند :
پروا ته تی ترش کن خاک و سری نرمخاک   

حال بر اثر بی توجهی مشتی آب خاک قنات نشناس چنان 
قنات شده  اطراف  و  بیرون نمی شود  از دهنه  شده که اب 
چمن زار بر اثر رطوبت اب.زمستان که آب باید با کنک چال 

برود به باغات می بندند که اصاًل الزم نیست.
میله  هر  از  و  وصل  میله ها  به  دهلیز  از  دهنه  سر  از  قنات 
کاری  کول  رو ای  الی  سال  هر  قنات  سر  تا  دهلیزی 
به  قوت الیموت  برای  مالک خورده که  مشتی  می خواهد 
شهرها رفته و رها شده ملک باغ و مشت دیگری که در روستا 

مانده نه مالک اند نه دل سوخته  حق از کمیته دهی جای 
امور  امام طرح رجائی  بخوانید خود سرپرستی کمیته  دیگر 
اجتماعی و صندوقهای دیگر خیری بقول شاعر نان شوکوالر 

توی خانه ها. ما را چه حاجت است بر آب نرمخاک.
هست که  قنات  دهنه  چهار  ویدر  روستای  وزیردر  جناب 
حیات ممات این روستا با 400 هکتار زیر کشت صدها سال 
بدان بستگی دارد همت می طلبد. بابب پول نفت از آن ما 
قنوات بشود چاه  این است سردهنه  باورتان  اگر  هم هست 
عمیق آن روز آنچه بر سر قنوات عبدالله آباد که سر دهنه اش 
بچه به اب می برد و امروز جای شغال شده می شود، منطقه 
زرندیه درباب قنوات غریبه است و چند چاه عمیق خشکرود 
شده شناسنامه کاریشان جناب وزیر چاه نود متری رسیده به 
250 متر و قنات نرمخاک در حیات 300 سال حتی یک متر 
هم سر چاهش نداشته آب شیرین این قنوات شما را قسم به 

اب خاک می دهند تا دیر نشده یا علی مدد. 
قنات اگر بخشک درخت می میرد درخت که مرد حجرت 
نخواهد  امنیت  دیگر  شهر  شد  حجرت که  می شود  شروع 
این  رسد  نمی  سرانگشت  عدد  به  اباد  قنات  هزینه  داشت 
همه رییس مسئول برای چه قنات نرمخاک چشم براه دولت 
اعتدال است تا نفرینش نگرفته همت کنید. شهرستان ساوه 

زرندیه این قنات را می شناسد شما چطور.

قنات
می خشـــکد خاک  نرِم 
خسرووزیر به داد قنوات برس

امریحسینی
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اعضاء هیأت مدیره                                           نماینده                                                                        سمت
حسین سرپولکی                               شخصیت حقیقی                        رییس هیأت مدیره
منوچهر اکبری                گسترش پایا صنعت سینا                        مدیرعامل شرکت
ایمان سالمتی                               بنیاد                                                        عضوغیرموظف

بهزاد مشعلی                               سرمایه گذاری ملی                                        عضو غیرموظف
رضا مرادخانی                              مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا       عضو غیرموظف

تاریخچه 
شرکت سهامی عام کارخانه چینی ایران)ایارنا( 
اولین و بزرگترین تولید کننده کاشی دیواری به 
روش صنعتی در ایران می باشد که در سال 1336 
با سرمایه 520 میلیون ریال تحت شماره 5904 به 
ثبت رسیده و در سال 1339 با تولید سالیانه 6/8 
میلیون متر مربع کاشی دیواری مورد بهره برداری 
قرار گرفت، لیکن در قالب اهداف توسعه تغییرات 
عمده ای به جهت نصب تدریجی ماشین آالت 

و کوره ها صورت گرفته که به موجب آن ظرفیت 
سالیانه به 10 میلیون مترمربع بالغ گردیده است. 

استراتژی های شرکت
ورنگ  طرح  و  سایز  در  همگون  تنوع  افزایش 

محصوالت مطابق سلیقه و نیاز بازار
مشارکت با شرکتهای معتبر بین المللی به منظور 

تولید محصوالت جدید
رهبر جدید

بهبود و کاهش الیه های شبکه توزیع
توسعه بازار محصوالت متمایز به لحاظ سایز و 

دکور و کیفیت
یکپارچگی افقی با شرکتهای تولید کننده و فرآوری 

کننده مواد اولیه
ارتقاء و گسترش سطوح فن آوری های نوین

ورود به صنایع جانبی صنعت کاشی و سرامیک

پیام هیأت مدیره
با حمد و سپاس به درگاه خداوند منان و ارزوی 
مقدم  و همچنین عرض خیر  موفقیت  و  توفیق 
خدمت کلیه سهامداران محترم، نمایندگان محترم 
بنیاد مستضعفان، شرکت گسترش پایا صنعت سینا، 
سازمان سازمان حسابرسی و سازمان بورس اوراق 
در  بدینوسیله:  محترم  میهمانان  و  تهران  بهادار 
راستای اجرای ماده 232 الیحه قانونی اصالح 
قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 گزارش 
فعالیتهای انجام شده توسط هیأت مدیره برای 
دوره عملکرد منتهی به 1391/12/30 که چکیده ای 
از اقدامات انجام شده در سال مالی مورد گزارش، 

برپایه مدارک و اطالعات موجود، تهیه و بشرح 
زیر به آگاهی سهامداران محترم می رسد:

و  صنعت کاشی  در  شدید  رقابت  به  توجه  با 
سرامیک و مازاد تولید ساالنه و همچنین وجود 
بازار بالقوه در فروش داخلی و صادراتی، یکی از 
شروط بقاء در این صنعت تولید محصول مطابق 
با خواسته مشتری )توسعه محصول( با کیفیت و 

قیمت مناسب می باشد.
اگر ما نتوانیم در بخش صادرات رقابت کنیم و 
با مشکل  فقط متکی به فروش داخلی باشیم، 
روبرو می شویم. و برای صادرات موفق باید به 
فکر توسعه محصول چه از لحاظ ابعادی و چهاز 

لحاظ کیفیت رنگ و طرح بود.
خارج  محیط  رویدادهای  اینکه  به  توجه  با  و 
بر  واقعی  تاثیری  رقبا(  )بخصوص  سازمان  از 
وضع  تداوم  در صورت  دارد،  سازمان  عملکرد 
اصلی  و  تمرکز  استارتژی  تولید(  موجود)مازاد 
محصول،  توسعه  استراتزی های  آن  نوع  ترین 
توسعه بازار )بخصوص بازار صادراتی( رسوخ 
در بازار و رهبری و یکی از برنامه های عملیاتی 
جهت تحقق استراتژی فوق، بکارگیری تکنولوژی 
روز دنیا در تولید محصول می باشد.و اعتقاد ما 

ایران در پنجاه و دومین  مجموعه کاشی چینی 
بکارگیری  با  تالش،اینست که  و  خدمت  سال 
تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته در خطوط تولید 
می توان گام مؤثری در جهت توسعه محصول و 
سودآوری شرکت برداشت. بنابراین اعتقاد داریم 
که وجود اطالعات شفاف و تالش مستمر در این 
راه یکی از الزامات ایجاد همدلی و با هم شده 

جهت حرکت بسمت توسعه می باشد ؛چرا که :
است  فکر  حاصل  نیست،  اتفاق  یک  توسعه 
را  وعمل، توسعه ساختن است، عناصر و اجزا 
گردهم آوردن و داشته ها و دانسته ها از گذشته و 
حال ا در جهت خواست ها و آمال و آینده سمت 
و سو دادن، توسعه »با هم شدن« است. »ارتباط 

داشتن« و خود را مطلق ندیدن است.
در پایان ضمن تشکر و سپاس از کلیه عزیزان و 
مسئولین که ما را در این امر خطیر یاری نموده اند، 
امیدوار هستیم که توانسته باشیم در این رسالت 
عظیم که نهایت آن انجام رقابت سالم و مفید 
و ارتقاء کمی و کیفی محصول و یقینا پیشرفت 
و ارتقاء سودآوری و رضایت مندی سهامداران 

است برداشته باشیم.

کاشی صنعت  دانشگاه  ایرانا 
نیم قرن پیش آنروزها که بام خانه کاه گل و دیوار خانه با خاک سپید اندود می شد صنعتی گری پا به میدان گذارد و ایرانا را پایه گذاری کرد و امروز اگر شرق 
غرب عالم خانه خود را با محصول ایرانا می آرایند حاصل تالش نیکان تالشگرانی چون مهندس منوچهر اکبری و یارانش می باشد. در روز مجمع ادب و 
فهم کاری را این مهندس کاردانش به کمال عرضه داشت با اینکه می بودند تا مجمع را به چالش کشته ولی راست گوئی و درست کرداری منوچهر خان آن 
شد که طنین صلوات پی در پی 68 درصد سهامدار فضای سالن المپیک عطرآگین کرد. مجمع ساالنه به ریاست جناب آقا حسنی و دبیری جناب قویدل در 

حضور 68 درصد سهامدار برگزار شد و صورتهای عالی حسب بر دستور جلسه به تائید هیأت رئیسه مجمع رسید.
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مجمع ساالنه بیمه رازی به ریاست جناب بهمن یزد خواستی برگزار شد. 
مجمع با تصویب صورتهای مالی و تقدیر و شتکر از زحمات دکتر مظلومی 
مدیرعامل فرهیخته و توانمند شرکت که توانسته بیمه رازی را برترین در 

بهترین ها کند با طنین صلوات بکار خود پایان داد.

برترین  رازی  بیمه 
ها بهتـــرین  در 

اعضاء هیأت مدیره                                         سمت
بهمن یزد خواستی                رییس هیأت مدیره

یونس مظلومی                                عضو هیأت مدیره و مدیرعامل
حسن عدل خواه                                     نایب رییس هیأت مدیره

علی اکرب دیلمانی زاد                عضو هیأت مدیره
فرهاد مشهدی محمدی                                عضو هیأت مدیره
اسماعیل صابری                عضو هیأت مدیره
فرهاد خالقی                               عضو هیأت مدیره

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

زندگی و غیر زندگی آغاز نمود.

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

سهم یکهزار ریالی می باشد.

جایگاه شرکت در صنعت
شرکت در اردیبهشت سال 1382 به عنوان یکی 
از چهار شرکت خصوصی در ایران مجوز فعالیت 
خود را از بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران اخذ 
نموده است و از آن سال تاکنون در تمام رشته های 
بیمه ای و در سطح ایران فعالیت داشته است این 
شرکت با حجم فروش معادل 1/483/973 میلیون 
بیمه کل  بازار  سهم  از  درصد   1/2 معادل  ریال 
کشور در ردیف 15 در بین همه شرکتهای بیمه 
را دارد  تولیدی خود  پرتفوی  از لحاظ مجموع 
شرکت از لحاظ فروش در رشته های بیمه ای کم 
خطر و مطلوب دارای سهم بهتری از بازار بیمه 
کشور می باشد در بیمه های شخص ثالث موتور 
سیکلت الاقل 60% بازار بیمه کشور در اختیار یمه 
رازی و در بیمه های سهم بیمه رازی از 4% بیمه 

کل کشور است.

چشم انداز شرکت:
ایجاد آرامش و رضایت با حضور در سبد بیمه ای 

هر خانواده ایرانی با نگاهی به بازارهای منطقه 

ماموریت :
ارائه کلیه خدمات بیمه ای با تأکید بر بیمه های 

خرد در سراسر کشور به منظور ایجاد منافع برای 
ذینفعان. 

ریسک های عمده برای شرکت در کل صنعت 
به شرح زیر می باشد:

حذف نظام تعرفه ای وازاد سازی نرخها
تشدید رقابتهای غیر حرفه ای

افزایش میزان تعهدات بیمه گر در رشته ثالث بدون 
افزایش حق بیمه

افزایش تعداد رقبا و تمایل به خود بیمه گری 

برنامه های آتی شرکت
و  انداز  چشم  استراتژیک،  اهداف  به  توجه  با 
مأموریت تعریف شده شرکت به منظور دستیابی 
به اهداف و ارتقاء وضعیت موجود که در ابتدا 
توضیح داده شد برنامه هایی را در سال 1391 در 
دست اقدام دارد که از اهم آنها می توان موارد به 

شرح زیر را بیان نمود:
کنترل دایمی و مستمر ریسک های پذیرفته شده و 

کاهش خسارتها
ارتقاء سیستم های فناوری اطالعات

شرایط  بهبود  با  رابطه  در  هایی  تشکیل کمیته 
فروش بیمه نامه ها، کسب سهم بیشتری از بازار 

بیمه کشور، و وصول حق بیمه ها
باال بردن پتانسیل و قابلیتهای نمایندگان قدیمی و 
جدید شرکت از طریق برگزاری کالسهای آموزشی 
افزایش سهم شرکت از بازار بیمه از حدود %1/2 

سال 1391 به 1/4% در سال 1392
افزایش سهم رشته های مطلوب بیمهای )7 رشته 
به 64/5% در سال  پرتفوی  از کل  تعریف شده( 
1392 به نسبت 58% سهم این رشته ها در سال 

1391

پیام هیأت مدیره
توسعه بیمه های غیراتومبیل

معرفی طرحهای جدید بیمه ای
مدیریت ضریب خسارت

مدیریت و توسعه شبکه فروش
ارتقاء سیستم های مدیریتی و اطالعاتی

آموزش و توسعه منابع انسانی
در رابطه با اهداف کلی شرکت الزم به توضیح می باشد که برنامه ایی پنج 
ساله 1394 – 1390 تهیه شده است، در سال 1391 تولید حق بیمه مورد 
انتظار 1/594/912 میلیون ریال پیش بینی شده بود که در مقایسه با حق بیمه 
محقق شده به مبلغ 1/483/973 میلیون ریال مبلغ 110/939 میلیون ریال 

اختالف تولید داریم که علت آن نیز عدم تحقق اهداف تعیین شده است

مهران
امریحسینی
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        اعضاء هیأت مدیره                                                       نماینده                                                                              سمت
شاهرخ رضائی امیری                                   شرکت سرمایه گذاری عظام                           رئیس

امیررضا رفیعی                                   شرکت پایاکالچ                                             مدیرعامل و نایب رئیس
محمد صادقیانی                                   شرکت افزا بین الملل                                             عضو
احمد جانبزرگی                   شرکت فراکلون                              عضو
حمید خادمی                                   شرکت استام صنعت                                              عضو

پیام هیأت مدیره
تاریخ  در  عطفی  نقطه  گذشت  که  سالی 
خودروسازی  گردید.  ثبت  ایران  خودروسازی 
ایران پس از اینکه تصمیم گرفت پس از سالها 
تولید خودرو پیکان را متوقف، و توانست از طریق 
همکاری با خودرو ساز فرانسوی سمت و سوی 
هدایت  شدن  مدرن  سمت  به  را  خودرو  تولید 
نموده و از تکنولوزی روز استفاده نماید و تا سال 
90 شمسی تبدیل به بزرگترین تولید کننده خودرو 
خاورمیانه گردد. بسیاری از قطعه سازان در دهه 
هفتاد شمسی شکل گرفتند و در دهه هشتاد رشد 
کمی و کیفی فراوانی را تجربه نمودند. متأسفانه در 
سال 91 تحریم یک جانبه توسط همکار فرانسوی 
و دیگران در ابتدای سال شوک غیرقابل پیش بینی 
را ه خودروساز پس از اینکه خود را برای شرایط 
جدید آماده تطبیق می نمودند، پدیده افزایش شدید 
نرخ ارز و تورم ناگهانی شوک دیگری بود که تأثیر 
مخربی بر تولید خودرو گذاشت. بنابراین عوامل 
مذکور اصلی ترین عوامل کاهش تولید در مجموعه 
فوق بودند. با این حال افزایش نرخهای فروش از 
طریق پیگیری مستمر هیأت مدیره سود پیش بینی 

شده سهامداران شرکت سازه پویشرا محقق نمود. 
امیدواریم در سال جدید و با اعمال سیاستهای 
حمایت از تولید دولت جدید در رفع تحریمهای 
بین المللی و تثبیت و منطقی شدن نرخ ارز وعده 
خود را عملی تا شاهد رشد مجدد تولید باشیم.

ماموریت
رفاه  و  امنیت  ایجاد  پویش جهت  سازه  شرکت 
در  حضور  با  دارد  نظر  در  خودرو  دارندگان 
نیازهای خودرو  بر تأمین  صنعت خودرو عالوه 
خودروسازان داخلی با قرارگرفتن در زنجیره تأمین 
خودروسازان بین المللی سهمی را نیز از بازارهای 

جهانی برای خود بدست آورد.
در این راستا با تقویت نوآوری و تنوع در طراحی و 
تولید، در طی سه سال آینده اقدام به ارایه محصوال 

به شرح ذیل می نماید.
محصوالت الکترونیکی

سیستم های هوشمند و کنترلی مانند کروز کنترل، 
ایموبالیزر مالتی پلکس، تهویه، سنسورهای موانع 

عقب، جلوآمپر  
سیستم های  انواع  خودرو  صوتی  سیستم های 

رادیو پخش، بلندگو
مجموعه ریموتها و سیستمهای قفل مرکزی 

محصوالت الکترومکانیکی
مجموعه قفلهای سوئیچی

مجموعه کلیدها و دسته راهنما
محصوالت مکاترونیکی

بسته کامل سیتم مدیریت سوخت )EMS( برای 
XU7,EF7 ,TU5 موتورهای

اهداف  متهورانه
شرکت سازه پویش در نظر دارد با توجه خاص 
به نوآوری در کلیه حوزه های سازمانی به یکی از 

پنج تأمین کننده برتر شرکتهای خودروساز داخلی 
تبدیل گردد. همچنین در نظر دارد در زنجیره تأمین 

شرکت های خودروساز بین المللی قرار گیرد.
خط مشی کیفیت

با یاری خداوند متعال و همکاری کلیه پرسنل، 
شرکت سازه پویش در مسیر رسیدن به یک شرکت 
ISO/ جهانی  استاندارد  منطقه ای  فرا  سرآمد 

TS 16949: 2002 را جهت استقرار نظام مدیریت 
نموده  انتخاب  سازمان  مستمر  بهبود  و  کیفیت 
را  ذیل  راهبردهای  شرکت  راستا  این  در  است. 

سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است.
هدف  با  متنوع  خدمات  و  محصوالت  ارائه 
بهترین  ذینفعان،  کلیه  رضایت  سازی  برآورده 
کیفیت، کمارین هزینه و کوتاهترین زمان ممکن 
منافع  با حفظ  ارایه محصوالت و پشتیبانی  در 
شرکاء  عنوان  به  تأمین کنندگان  بیمه  ذینفعان، 
استراتژیک سازمان، توسعه و توانمندسازی منابع 
انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان از 

طریق مشارکت، آموزش و انگیزش.
پایش  و  کیفیت  مؤثر  فرآیندهای  شناسایی 

شاخصهای کارایی و اثربخشی آنها.
تاریخچه

تاریخ  در  عام(  )سهامی  پویش  سازه  شرکت 
خاص  سهامی  شرکت  صورت  به   1376/4/23
تأسیس شده و طی شماره 132189 در اداره ثبت 
رسیده  ثبت  به  غیرتجاری  مؤسسات  و  شرکتها 
شرکت  به   1386/6/18 تاریخ  در  شرکت  است. 
سهامی عام تبدیل گردیده و در حال حاضر جزء 
سرمایه  فرعی شرکت شرکت  تجاری  واحدهای 
گذاری عظام است. مرکز اصلی شرکت در تهران 

خیابان ستارخان می باشد.

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت سازه پویش در مورخه چهارشنبه 
1392/4/26 در محل شرکت برگزار گردید.

در مجمع فوق که با حضور 66/3 درصد سهامدار تشکیل شد ریاست 
مجمع با جناب شاهرخ خان رضائی امیری ریاست هیأت مدیره شرکت بود 
که سرکار خانم محمدی فرد و جناب سیوندی در مقام نظار مجمع ایشان 
را در اداره مجمع یاری می رساندند و دبیری مجمع نیز به عهده مهندس 

امیررضا رفیعی مدیرعامل موفق و شایسته شرکت بود.
در پایان مجمع نشینان با تصویب صورتهای مالی و تقدیر و تشکر از تیم 
مدیریتی شرکت و علی الخصوص از جناب مهندس خادمی مدیرارشد 

مالی و عضو هیأت مدیره شرکت که توانسته حسابهای شفاف و دقیق 
به مجمع آورده، هیأت رئیسه مجمع با تقسیم سود 700 ریالی به کار خود 

پایان داد.
از نکات خواندنی مجمع می توان به گزارش مبسوط مدیرعامل اشارت 
داشت که جناب مهندس امیررضا رفیعی اذعان می داشت که تحریم های 
فعلی که متوجه کشور ما گردیده و اتفاقات بعدی را برای دیگر شرکتها 
رقم زده است تاکنون برای سازه پویش مشکل جدی ایجاد نکرده است 
و همچنین فروش های پیش بینی شده شرکت محقق گردید و رتبه کیفیت 

افشای اطالعات در بورس از 92 به 31 در سال مورد گزارش بوده است.

مهندس امیررضا رفیعی در سازه پویش کاری کرده کارستان
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صدیقه
سرخوش

:)I طرح فوالد آلیاژی خاتم )یزد
طرح فوالد آلیاژی خاتم به منظور تولید ساالنه 700 
هزار تن فوالد مذاب برای تولید شمش های آلیاژی 
در چهار گروه:  فوالد های آلیاژ کربنی، آلیاژ متوسط، 
کم آلیاژ، میکرو آلیاژ و شمش های فوالد کربنی در 
سه گروه: شمش تجاری صنعتی، سخت شونده 
پذیر  حرارت  عملیات  شمش کربنی  و  سطحی 
در مجاورت شرکت فوالد آلیاژی ایران احداث 
پروژه  این   LC است  ذکر  به  الزم  شد.  خواهد 
در حال بازگشایی می باشد. مدیرعامل شرکت از 
جمله دستاوردهای مهم سال 91 که حاصل تالش 
شرکت  این  زحمت کش  همت کلیه کارکنان  و 

می باشد را به شرح ذیل اعالم نمود:
در  فوالدی  محصوالت  تولید  سهم  حفظ   -

بازارهای داخلی و خارجی
 - افزایش 14/3 درصدی تولیدات شرکت

- افزایش 37 درصدی مبلغ فروش شرکت در 
 محصوالت آلیاژی

- افزایش 152 درصدی سود ناخالص )113 
درصدی خالص( شرکت که گواهی از مدیریت 

هزینه های تولید و مدیریت فروش و افزایش 
نرخ های فروش و همچنین در آمدهای حاصل از 

 سرمایه گذاری شرکت می باشد.

 - افزایش 150 درصدی سود عملیاتی شرکت
- دریافت تقدیرنامه  چهار ستاره از دهمین 

 جشنواره جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی 
- اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

رضایت  اندازه گیری  و  پایش   -
)ISO 10004: 2010(  مشتری 
- انتخاب این شرکت به عنوان واحد نمونه صنعتی 
 کشور توسط وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت.

میزان  نیز  شرکت  اقتصادی  و  مالی  امور  مدیر 
سود تحقق یافته هر سهم )EPS( را برای سال 
توجه  با  و گفت:  اعالم کرد  ریال   816 جاری 
اقداماتی که طی سال گذشته صورت گرفت  به 
یافت. تحقق  سهم  هر  بابت  سود  ریال   816 
علی چال اشتری با ارایه نسبت های مالی شرکت 
در سال گذشته و مقایسه آن با نسبت های صنعت و 

تحلیل صور ت های مالی شرکت و نیاز به نقدینگی 
شرکت برای سال جاری گفت: گردش نقدینگی 
مورد نیاز شرکت برای سال جاری معادل 120 تا 160 
میلیارد تومان است و با توجه به طرح های توسعه 
شرکت، بدون افزایش سرمایه و صرفاً با تکیه بر 
منابع داخلی شرکت امکان پیشبرد برنامه های توسعه 
 خصوصا پروژه خاتم )یزد I ( امکا ن پذیر نمی باشد.

با توجه به اینکه انتخاب اعضای حقوقی هیأت 
مدیره در دستور کار مجمع بود مجدداً شرکت های 
سرمایه گذاری غدیر، مؤسسه صندوق حمایت و 
بازنشستگی کارکنان فوالد، شرکت سرمایه گذاری 
استان قزوین )سهام عدالت(، شرکت سرمایه گذاری 
استان لرستان )سهام عدالت( و شرکت صنعتی 
بازرگانی غدیر به عنوان ترکیب هیأت مدیره جدید 

انتخاب شدند. 

ایران سربلند در صنعت  آلیاژی  شرکت فوالد 

فوالد  شرکت  ساالنه  عادی  عمومی  مجمع  در 
آلیاژی ایران که مورخ 18 تیرماه با حضور بیش از 
94 درصد اعضا برگزار شد، 700 ریال سود برای هر 

سهم پیشنهاد و از سوی سهامداران تصویب شد.
شرکت  از  سامی  مرتضی  مجمع  این  در 
سرمایه گذاری غدیر به عنوان رییس، کمال الدین 
گلچین از سهام عدالت و مهدی  ضرغام پور از 
بازنشستگی کارکنان  و  مؤسسه صندوق حمایت 
فوالد به عنوان ناظر و علی چال اشتری مدیر مالی 
شرکت به عنوان دبیر جلسه و همچنین محمد سعید 
به  به عنوان حسابرس و خانم رسولی  اصغریان 
عنوان نماینده سازمان بورس اداره کنندگان جلسه 
بودند. در ابتدای مجمع مدیرعامل به ارایه گزارشی 
در خصوص عملکرد یکساله شرکت پرداخت و 
و  فروش  تولید،  میزان  خصوص  در  را  مواردی 
طرح های  پیشرفت  میزان  همچنین  و  صادرات 

توسعه مطرح کرد.
مدیر عامل شرکت میزان تولید مذاب فوالدسازی 
را در سال 91 به مقدار 351 هزار تن اعالم کرد و 
گفت: این رقم در سال 90 معادل 307 هزار تن بود 
و طبق برنامه امیدواریم برای سال 92 به 400 هزار 
تن دست یابیم، همچنین تولید نورد سنگین در سال 
91 معادل 316 هزار تن شد؛ در حالی که این رقم 
در سال 90 معادل 267 هزار تن بود و برای سال 92 

مقدار 316 هزار تن پیش بینی

شده است.  وی افزود: تولید نورد سبک در سال 
91 معادل 244 هزار تن بوده که این رقم در سال 90 
معادل 220 هزار تن و برای سال 92 نیز 255 هزار 

تن برنامه ریزی شده است.
مهندس کیهان میزان فروش کل محصول در سال 
91 را 313 هزار تن و در سال 90 معادل 262 هزار 
تن اعالم کرد و گفت: میزان فروش محقق شده 
سال 91 حدود سه هزار تن بیش از میزانی بود که 
در برنامه پیش بینی شده بود، همچنین برای سال 
نیز 340 هزار تن در بخش فروش محصول   92

برنامه ریزی شده است.
وی تصریح کرد: میزان صادراتی که در سال 91 
محقق شد طبق برنامه انجام شده و معادل 18 هزار 
تن به ارزش تقریبی 12 میلیون و 800 هزار یورو 
بود که برای سال 92 رقمی معادل 45 هزار تن به 
ارزش تقریبی 35 میلیون یورو به عنوان هدف تعیین 

شده است.
وی عمده بازارهای صادراتی شرکت فوالد آلیاژی 
را کشورهای اروپایی دانست و گفت: سهم عمده 
صادرات صورت گرفته به کشورهای اروپایی از 
جمله آلمان، هلند، انگلستان، اسپانیا و بلژیک، 
بوده، همچنین به کشور ترکیه، امارات و ارمنستان 

نیز صادرات داشته ایم.
مدیر  عامل شرکت فوالد آلیاژی ایران درخصوص 
شرکت  بازار  و  محصول  توسعه  استراتژی های 

فوالد آلیاژی ایران گفت: پیگیری ایجاد خط تولید 
بهبود  و  توسعه  میلیمتر،   15 تا   5/5 کالف های 
تا 30  فعلی کالف های 12  تولید خط  امکانات 
میلیمتر، توسعه فروش به صنایع ریلی، نیروگاهی 
و پتروشیمی، توسعه فروش تسمه های مورد نیاز 
صنایع فنرسازی، ادوات کشاورزی و ابزار سازی، 
فروش فوالدهای پر آلیاژ 1.4923، 1.2767، 1.3401 
که به روش نورد گرم برای اولین بار در کشور تولید 
شده اند از جمله استراتژی های توسعه محصول و 

بازار این شرکت هستند.
بانک  ایجاد  کرد:  تصریح  همچنین  کیهان 
اطالعاتی جامع قطعات قابل تولید از محصوالت 
شرکت و مشتریان جهت آمادگی برای پاسخگویی 
به نیاز بازار و توسعه محدوده صادرات به ابعاد 
زیر 20 میلیمتر و نیز توسعه محصول و اضافه شدن 
ابعاد گرد و چهارگوش تا 210 به سبد تولیدات و 
تأکید ویژه بر فروش محصوالت با ارزش افزوده 
باالتر نظیر ابزاری و زنگ نزن از دیگر برنامه های 

استراتژیک این شرکت است.
وی در خصوص طرح های توسعه شرکت گفت: 
طرح های توسعه در دو بخش توسعه زیر سقفی 
)شامل: 1- پروژه کوثر، 2- پروژه های تأسیسات 
زیربنایی و 3- پروژه های اصالحی در طول خط 
 )Iخاتم)یزد آلیاژی  فوالد  تولید  پروژه  و  تولید( 

به شرح ذیل در حال پیگیری است.
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اعضاء هیأت مدیره                                            نماینده                                                                              سمت 
نصراله محمدحسین فالح                        شرکت سرمایه گذاری شریف                             رییس هیأت مدیره

علیرضا مقصودی                                   صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز               مدیر عامل و عضو هیأت مدیره
داداله قرینی                                          شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق             نایب رییس هیأت مدیره

رضا بختیاری                                        شرکت سرمایه گذاری ملی ایران            عضو هیأت مدیره
                                                          صندوق بازنشستگی کشوری                            عضو هیأت مدیره                                                                      

محصوالت اصلی شرکت )لوله و اتصاالت و 
شیرآالت چدن نشکن(

مشتری عمده محصوالت اصلی شرکت، شرکتهای 
دولتی آب و فاضالب و شرکتهای آب منطقه ای 

وابسته به وزارت نیرو می باشند.
در  سال گذشته  سه   – دو  شدید  رکود  ادامه  در 
با  بودجه های عمرانی آب و فاضالب کشور و 
پرداخت فقط 18% بودجه های اب که در چندین 
سال گذشته بی سابقه بود عماًل شرکت نتوانست 
به بودجه و پیش بینی خود دسترسی پیدا نماید 
)علیرغم اینکه بودجه و برنامه نیز با توجه به پیش 
بینی ها بسیار کمتر از ظرفیت شرکت تهیه گردیده 
بود( و نهایتاً با 25% کاهش به اتمام رسید و همین 
امر باعث گردید تا در اکثر ماه های سال شرکت 
با کمتر از 1/2 ظرفیت کار نماید. به همین دلیل از 
نیمه دوم سال 91 اقدام بیشتر جهت اخذ سفارشات 
صادراتی آغاز گردید که در اواخر سال منجر به عقد 
چندین قرارداد صادراتی و شروع تولید و ارسال 
ادامه  در حال حاضر  این وضعیت  کاال گردید. 

به  توجه  با  و  داشته 
سال  نازل  بسیار  بودجه 
راه  تنها  اب کشور   92
توسعه  شرکت  نجات 
صادرات و رفع موانع آن 

می باشد. 

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

سال مالی 90
در صنعت لوله چدن نشکن شرکت فاقد رقیب 
داخلی بوده و با راه اندازی شرکت هامون نایزه 
)که یکی از سهامداران آن لوله و ماشین سازی 
می باشد( ظرفیت تولید داخلی افزایش یافته و کلیه 
عملیات بازاریابی و فروش دو شرکت با هماهنگی 

کامل انجام می گردد.
الزم به ذکر است توان تولید داخلی کشور 210.000 
بوده که  در سال  لوله(  )معادل 1800 کیلومتر  تن 
راه  نیست و در صورت  نیاز داخلی  پاسخگوی 
این  با کمبود  عمرانی، کشور  طرح های  اندازی 
نوع محصوالت روبرو خواهد بود. )نیاز داخلی بر 
اساس برنامه چهارم توسعه 4200 کیلومتر می باشد(

استراتژی شرکت
استراتژی شرکت به طور اصولی و بر اساس مدل 
به  آن  موقعیت  شناسایی  و  تدوین   SPACE
عنوان رقابتی تعیین شده است دارای گزینه های 

استراتژیک به شرح ذیل می باشد:
رسوخ در بازار داخلی و تصاحب بازار رقبا 

کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری

رسوخ بیشتر در بازارهای صادراتی فعلی و توسعه 
صادرات در بازارهای جدید

از  رسانی  آب  در خطوط  اجراء  به عرصه  ورود 
طریق انعقاد قراردادهای B.O.T)ساخت، بهره 

برداری و انتقال(
حرکت به سمت ایجاد واحدهای تولیدی مستقل

تاریخچه
بموجب  ایران  سازی  ماشین  و  لوله  شرکت 
پروانه های تأسیس شماره 62/1099 و 63/1100 و 
64/1101 مورخ 1338/6/4 و با سرمایه 110 میلیون 
ریال بصورت شرکت سهامی خاص تشکیل و طی 
شماره 8926 مورخ 1342/9/4 در اداره ثبت شرکتها 
است. رسیده  ثبت  به  ایران  صنعتی  مالکیت  و 
در سال 1354 شرکت از سهامی خاص به سهامی 
در   1372/12/3 تاریخ  در  و  تبدیل گردیده  عام 
پذیرفته شده  تهران  بهادار  اوراق  بورس  سازمان 
است. فعالیت شرکت در حال حاضر در دو کارخانه 
واقع در جاده ساوه – چهاردانگه و شهرک صنعتی 

شمس اباد قم ادامه دارد.
برنامه های آینده شرکت

1- ورود به پروژ های فاینانس وزارت نیرو جهت 
اجرای کامل خطوط لوله

2- باال بردن سهم صادرات محصوالت با توجه 
به افزایش نرخ ارز و با صرفه تر شدن صادرات و 

باال رفتن قدرت رقابت شرکت
3- آماده نمودن حداقل بخشی از زمین کارخانه 
شماره 1 )تپه سفید( برای فروش و استفاده از وجوه 
حاصله جهت نقل و انتقال کارخانه فوق به شمس 

آباد

ایـران ســـازی  ماشین  و  لوله  شـــرکت  در 
سود 8۰ ریالی دل چسب بود.

ایران  سازی  ماشین  و  لوله  شرکت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
)سهامی عام( در تاریخ 92/04/12 تشکیل شد. 

مجمع ساالنه شرکت لوله و ماشین سازی ایران در حضور بیش از 75 
درصد سهام دار به ریاست استاد نصراله محمدحسین فالح برگزار شد. 
مجمع با تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود 80 ریال و شناخت هیأت 
مدیره حقوقی خود با تقدیر تشکر از عملکرد هوشمندانه مدیریت عامل 

با طنین صلوات پی در پی بکار خود پایان داد و آنچه در این مجمع دل 
چسب بود ادب کالمی استاد فالح که خود از ارباب قلم است و گزارش 
راستین مهندس علیرضا مقصودی مدیرعامل فرهیخته شرکت و شناخت 
کافی از بازار کاری بخصوص مشکالت خدمات شهری در بخش آب 
و فاضالب بود و آنچه سود بود دل چسب و حاصل تفکر مدیریتی آگاه 

به زمان و مکان.

خسرو
امری حسینی
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خسرو
امری حسینی

تاریخچه 
شرکت گسترش تجارت کاالی ایرانیان )سهامی عام( در تاریخ 1384/3/9 
در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. در اسفندماه 
سال 1390 از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و با توجه به حضور در 
بازار سرمایه و فعالیت در بازار فرابورس نام شرکت گسترش تجارت و سرمایه 
ایرانیان انتخاب شد. دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران خیابان شهید بهشتی، 

نرسیده به چهارراه اندیشه، پالک 41 می باشد.
چشم انداز

توسعه محورهای کسب و کار جهت تحقق فعالیتهای بزرگ تجاری و تحصیل 
سود حداکثری، دستیابی به رضایت مشتریان از طریق ارایه خدمات کیفی و به 

موقع، افزایش درآمد با ارایه راهکارهای جدید وخالقانه، توسعه منابع انسانی 
با همکاری فعاالنه کارکنان در تمام سطوح و استفاده مؤثر از توانمندیها و 

ابتکارات انان 
برنامه های آتی 

تداوم واردات و فروش خودرو به میزان 600 دستگاه
واردات کاالهای اساسی شامل دام زنده و گوشت منجمد با تخصیص ارز 

مربوطه
تداوم واردات و فروش مواد اولیه و شیمیایی )کائوچو( به میزان 6000 تن

پیگیری واردات و فروش نهاده های دامی کنجاله سویا)12500 تن( و ذرت 
)30000 تن(

تامین مالی و اخذ تسهیالت ریالی و اعتبار اسنادی از سیستم بانکی کشور
ایران خودرو و نهاده های  لوازم خانگی )کارگزاری( کارکنان گروه  تامین 

دولتی به میزان 100 میلیارد ریال
عقد قرارداد تأمین کاالی کارکنان نهادهای دولتی از قبیل سازمان تعاونی 

انرژی اتمی، نیروهای مسلح و...
افتتاح فروشگاره اینترنتی جهت تسهیل در امر خدمات تأمین کاال

پیگیری هدفمند و مستمر وصول مطالبات شرکت.

اعضاء هیأت مدیره                                                نماینده                                                                سمت
ایراهیم غالمی                       رییس هیأت مدیره                                        شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو

حسنعلی کریمی                       نایب رییس هیأت مدیره                       شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان
مهدی محمودانی                               عضو هیأت مدیره و مدیرعامل                       شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

فرشاد ابراهیم پور                      عضو هیأت مدیره                                        شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان
امیر حسین باقرنژاد                       عضو هیأت مدیره                                        شرکت لیزینگ ایرانیان

پیام هیأت مدیره
مدیره شرکت گسترش  هیأت  یاد خدا،  و  نام  با 
تجارت و سرمایه ایرانیان )سهامی عام( مفتخر 
است گزارش نتایج عملکرد سال مالی منتهی به 
1391/12/30 این بنگاه اقتصادی که در جهت نیل 
به اهداف و سیاست های پیش بینی شده طبق 
اساسنامه و بودجه صورت پذیرفته است را تقدیم 
نماید. هیأت مدیره امیدوار است با تأیید و تصویب 
سازنده  رهنمودهای  از  بتواند  شرکت  عملکرد 
متعالی  اهداف  به  نیل  برای  محترم  سهامداران 
دست  به  فرصت  از  استفاده  با  نماید.  استفاده 
آمده الزم می داند از زحمات و فعالیت های کلیه 
ایفای  مدیران، کارشناسان و کارکنان مجموعه و 
نقش مؤثر و سازنده آنان در تحصیل نتایج بدست 

آمده تشکر و قدردانی نماید.
پیام مدیرعامل

سهامداران عزیز اکنون که خداوند متعال توفیق 
خدمتگزاری در شرکت گسترش تجارت و سرمایه 
به  است که  فرموده  اینجانب  نصیب  را  ایرانیان 
درگاهش شکرگزارم و امید دارم که دستدر دست 
واژه  بتوانیم  شرکت  این  صدیق  توانای کارکنان 
خدمتگزاری صادقانه به همه ذینفعان را معنایی 

دوباره بخشیم.
با پشت سر نهادن سال 91 سال تولید ملی، حمایت 
نام  با  جدید  سال  وارد  ایرانی  سرمایه  و  از کار 
حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی می شویم در 
این سال لزوم تغییر و تحول در نگاه و رویکردمان 
بعضا  و  گذاری  سرمایه  اقتصادی،  مسائل  به 
مدیریتی ضرورت می یابد. حال برآنیم با توسعه 
برای  را  آسایش  و  رفاه  پایدار،  و  جانبه  همه 
آوریم.  ارمغان  به  تعاونی خاص  بزرگ  خانواده 
مانیز در شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان 
در طول یکسال گذشته و در سایه نگاههای بلند 
شما به تکاپو افتاده و به همکاران و اعضاء محترم 
تعاونی وعده ها داده ایم و در سال جدید کار خود 
را با یادآوری این وعده ها آغاز می کنیم. شرکت 
گسترش تجارت وسرمایه ایرانیان رویکرد مشتری 
مداری را به عنوان راهبرد برای خود برگزیده است 
و یرای تحقق آن از تمامی ابزارها و امکانات در 
دسترس استفاده خواهد نمود. انجام این مأموریت 
در گروه قبول مسئولیت و حسن اجرای تکالیف 
توسط کلیه همکاران در مجموعه است. استفاده 
از تمامی ظرفیت های موجود برای پیشبرد اهداف 
شرکت، قانون گرایی، حفظ اسرار مشتریان، تقویت 

سیستم های کنترلی و نظارتی، اعمال نگرش علمی 
جامع، بازاریابی هدفمند و مبتنی بر تعامل صحیح 
با مشرتیان، خالقیت و نوآوری، شناسایی و طبقه 
بندی تسهیالت و مطالبات، شفافیت صورتهای 
مالی و اطالعات شرکت، ایجاد محیطی پویا و آرام 
برای همکاران، انتخاب همکاران بر مبنای شایسته 
دارایی های  تبدیل  و  آموزش کارکنان  ساالری، 
غیرمولد به مولد و کاهش هزینه ها، از مهم ترین 

برنامه های کاری این شرکت است.
از خداوند متعال سربلندی و سرافزاری همگارن 

را مسالت دارم.

گسترش سرمایه ایرانیان تقسیم 125 ریال سود نقدی به ازای هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفندماه 91 را 
در مجمع عمومی تصویب کرد. مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان )سهامی 
عام( در تاریخ 25 تیر ماه 92 واقع در هتل سیمرغ تشکیل شد و صورت های مالی ساالنه منتهی به 91/12/30 
شرکت مورد تصویب قرار گرفت. پرداخت 50/000/000/000 ریال )125 ریال به ازای هر سهم( به عنوان سود نقدی 
مورد تصویب قرار گرفت. مجمع مزبور به ریاست آقای غالمی، دبیری آقای سجادی و نظارت آقایان شهسوار و 

لواسانی اداره شد.   

با  ایرانیـــــان  ســــــرمایه  گسترش 
مهندس مهدی محمودانی به مجمع نشست

3۶
اقتــصـاد و بیمه
1392 مردادماه 



مهندس خاکی از جمله مدیران آی تی است 
که می باید نامش در درس صنایع الکترونیک 
بنشیند او از جمله مدیران اول است و ما باید 

اولین ها را ارج نهیم.

کارت های نقدی بانک پاسارگاد
مزایای کارت های نقدی پاسارگاد

عدم نیاز به حمل و نقل فیزیکی پول
صرفه جویی در زمان و افزایش سرعت و و دقت 

در عملیات پولی
صرفه جویی در هزینه ها

کاهش ریسک فقدان یا سرقت پول و افزایش ایمنی
خرید آسان و مطمئن

مغایرت های  رفع  و  اشتباهات  سریع  پیگیری 
احتمالی

از بین رفتن ضریب خطاهای انسانی
کاهش چشمگیر استفاده از اسکناس

خفظ بهداشت عمومی
اعالم  صورت  در  سریع کارت  مسدود کردن 

فقدان یا سرقت کارت و صدور کارت مجدد
برای  مدت  سپرده کوتاه  سود  از  مندی  بهره 
کارت های متکی به حساب های سپرده کوتاه 

مدت

ویژگی های این نوع کارت ها

امکان برداشت نقدی و جابجائی و انتقال وجوه 
دستگاه های  در کلیه  سایرین  حساب های  به 

 )ATM(خودپرداز
کلیه   )pos( فروش  پایانه های  از  استفاده 

بانک ها جهت خرید کاال و خدمات
جهت   PINPAD دستگاه های  از  استفاده 

انتقال وجه و پرداخت قبوض و مانده حساب
بدون محدودیت تا سقف مانده حساب

کارت نقدی پاسارگاد عضو شبکه شتاب بوده 
و قابل استفاده در تمامی پایانه های عضو شبکه 

شتاب می باشد
کارت های  نوع  از  پاسارگاد  نقدی  کارت 
مغناطیسی بوده و در هنگام استفاده، از طریق 
نوار مغناطیسی به صورت ONLINE با مرکز 

ارتباط برقرار می نماید.
این کارت به صورت همزمان با کلیه حساب های 
شخص )سپرده کوتاه مدت، سپرده قرض الحسنه 
مرتبط  جاری(  الحسنه  قرض  و  انداز  پس 

می باشد.

کارت خانواده پاسارگاد
از  مجموعه ای  به  پاسارگاد  خانواده  کارت 
بنا  که  می شود  اطالق  نقدی  کارت های 
تک  برای  خانواده  سرپرست  درخواست  به 
می گردد.  صادر  وی  خانواده  اعضای  تک 
کارت های صادر شده، اسامی اختصاصی داشته 
وهمگی متصل به یک حساب واحد می باشند.

سرپرست خانواده به عنوان دارنده حساب اصلی 
می تواند برای هر یک از اعضای خانواده خود 
دو  روزه،  ده  هفتگی،  روزانه،  برداشت  سقف 
این  نماید که  درخواست  ماهیانه  یا  و  هفتگی 
مشخصه از خصوصیات بارز و انحصاری این 

محصول به شمار می رود.

ویژگی های کارت خانواده پاسارگاد
و  بوده  شتاب  عضو  پاسارگاد  خانواده  کارت 
و  فروش  پایانه های  در کلیه  استفاده  قابلیت 

خودپردازهای عضو این شبکه را دارد.
و  پاسارگادکنترل  خانواده  از کارت  استفاده 
مدیریت نحوه هزینه کردن هر یک از اعضای 
خانواده با توجه به مبالغ برداشت آنها به طور 
نامحسوس از طرف سرپرست خانواده امکان 

پذیر می باشد.
در اختیار داشتن کارت خانواده پاسارگاد سهل 
و  استقالل  حس  ایجاد  روش  ترین  الوصول 

تفویض اختیار در خانواده است.

کارت هدیه پاسارگاد
بسیار  ابزاری  عنوان  به  پاسارگاد  هدیه  کارت 
مناسب، ضمن آنکه سهولت الزم را برای هدیه 
دهنده فراهم می نماید، قدرت انتخاب را نیز در 

اختیار هدیه گیرنده قرار می دهد. 
کارت های هدیه پاسارگاد برای مناسبت های 
این  شود.  متفاوت صادرمی  مبالغ  با  مختلف 
شتاب  شبکه  خودپردازهای  تمامی  در  کارت 
)ATM( و پایانه های فروش قابل استفاده بوده 
و با مبالغ متفاوت صادر می گردد و در اختیار 
متقاضیان محترم قرار می گیرد. بانک پاسارگاد 
به منظور مشارکت در فرهنگ سازی استفاده از 
بانکداری الکترونیک، به عنوان هدیه، کارمزد 
صدور بهای این کارت را دریافت نمی نماید 
و کارت به صورت رایگان صادر و در اختیار 

متقاضیان قرار می گیرد.

کارت خرید )بن کارت( شتابی
برای  مناسب  جایگزین  عنوان  به  بن کارت 
بن های کاغذی جهت پرداخت های غیرنقدی 
به پرسنل سازمان ها  و با قابلیت شارژ مجدد 

صادر می گردد.
ماهیت این کارت غیرنقدی بوده و مبلغ آن در 
هنگام صدور، از سوی سازمان متقاضی تأمین 
قابل  شتابی،  بن کارت  می گردد.  پرداخت  و 
استفاده در پایانه های فروش )POS( شبکه 

شتاب می باشد.

کارت دانش آموز 
بدون تردید، سنین نوجوانی بهترین زمان آموزش 
رفتارهای صحیح اجتماعی- اقتصادی است. 
سازی،  فرهنگ  راستای  در  پاسارگاد  بانک 
از  استفاده  جهت  نوجوانان  وتشویق  آموزش 

بانکداری  و  الکترونیک  پرداخت  خدمات 
نوین، کارت دانش آموز را صادر و عرضه نموده 
 )Debit(است. کارت دانش آموز از نوع نقدی

می باشد.
دانش آموزان با استفاده از این کارت، خریدهای 
خود را انجام می دهند. والدین این عزیزان با 
تصمیم  فرزندان،  ماهانه  مخارج  وجوه  واریز 
کیری مناسب در هزینه ها را به عهده فرزندان 

خود می گذارند.

کارت های هدیه طرح مشترک 
یکی از ابتکارهای موفق بانک پاسارگاد صدور 
کارت های مشترک می باشد که عالقمند هستند 
نام یا نشانه سازمان یا محصول خود را نیز روی 
برای  نمایند.  منعکس  نظر  مورد  کارت های 
تأمین این نظر، کارت های مشترک با مالکیت 
بانک پاسارگاد صادر می شود. این کارت ها با 
سفارش سازمان متقاضی صادر و در اختیار وی 
قرار می گیرد تا در شبکه مورد نظر توزیع گردد.

بانک  اعتباری  کارت های  انواع 
پاسارگاد 

کارت اعتباری پاسارگاد )شتابی(
کارت اعتباری ویژه بانک پاسارگاد )غیرشتابی(

کارت اعتباری ویژه سفر پاسارگاد 

مزایای کارت های اعتباری ویژه بانک 
پاسارگاد برای دارندگان کارت

پرداخت  از  معافیت  و  خرید  قدرت  افزایش 
کارمزد خرید

برخورداری از اعتبار بانک جهت خرید کاال و 
خدمات

برخورداری از کامل ترین و با کیفیت ترین سبد 
کاال و خدمات

برخورداری از کامل ترین بسته خدمات پس از فروش
جهت  ماهانه  حساب های  صورت  دریافت 

برنامه ریزی 
باقی  و  اطالعات حساب  به  دسترسی  امکان 
مانده اعتبار از طریق تلفن 23505 امداد مشتریان، 
پایانه های فروش ویژه و خودپردازهای بانک 

پاسارگاد
امکان برنامه ریزی بلندمدت و استفاده دایمی 
از اعتبار در راستای رشد و توسعه اقتصادی، 

اجتماعی و رفاهی دارندگان کارت
بهره مندی از امتیازها، جوایز و جشنواره های 

خرید
امکان مدیریت و خرید و کنترل میزان اعتبار

بازپرداخت اعتبار استفاده شده به صورت اقساط 
ماهانه، امکان انتقال بدهی به ماه های بعد

شارژ مجدد اعتبار پس از واریز مبالغ استفاده شده
افزایش مبلغ اعتبار در صورت خوش حسابی

آسایش و ارامش 
پاسارگاد بانک  کارت های  با 
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  اعضاء هیأت مدیره                                              نماینده                                سمت

فرشاد حیدری                                       شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی        رییس هیأت مدیره
علی شیخی                                          شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا        نایب رییس هیأت مدیره

سید مجتبی فهیم هاشمی                        بانک ملی ایران          عضو هیأت مدیره
ابوالفضل نام آور                                   شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار        عضو هیأت مدیره

حسن پایی                                           شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی         عضو هیأت مدیره و سرپرست شرکت

پیام هیأت مدیره
اعضای هیأت مدیره به نمایندگی از طرف کلیه 
ضمن  ملی،  توسعه  مجموعه ی گروه  کارکنان 
عرض خیرمقدم حضور سهامداران محترم، اعتماد 
خود  قدردانی  مراتب  و  سپاس گفته  را  ایشان 
را ابراز می نمایند. هیأت مدیره اعتقاد دارد که 
نماینده  و امانتدار تمامی سهامداران بوده و به 
منظور حفظ و ارتقای امانت واگذار شده از هیچ 

تالشی دریغ نمی ورزد.
رو  روند  نمایانگر  ارزیابی عملکرد سال گذشته 
به بهبود ساختارهای مالی و عملیاتی مجموعه، 
علیرغم تشدید تحریم های وارد شده برکشور است 
که این امر در سایه ی اعتماد و صبر سهامداران 
محترم و تالش تمامی دست اندرکاران مجموعه 
گروه توسعه ملی میسر گردیده است. در سال مالی 
افزایش  جهت  اساسی  اقدامات  مورد گزارش 
)NAV(و  شرکت  داراییهای  ارزش  خالص 
استفاده بهینه از فرصت های موجود بازار سرمایه 
پذیرفته است، ضمن اینکه مقدمات افزایش سرمایه 
در جهت اصالح ترکیب سبد سرمایه گذاری آماده 
سازی برخی از شرکت های زیر مجموعه جهت 
انجام گردیده  بهادار  اوراق  بورس  در  پذیرش 

است.
حماسه  سال  در  است که  امیدوار  مدیره  هیأت 
مسیر  در  حرکت  تداوم  با  اقتصادی،  و  سیاسی 
انجام  شده،  طراحی  راهبردی  برنامه های 
اصالحات اساسی در ساختارهای مالی و عملیاتی 
شرکتی زیر مجموعه و همچنین نهایی شدن افزایش 
سرمایه ی شرکت، بتواند منافع سهامداران گرامی 

را تأمین نماید. 
همچنین، اقتصاد اروپا با وجود عبور از وضعیت 
قرمز، همچنان با بحران روبروست. اگر چه اقدامات 
قاطعی همچون خرید اوراق قرضه دولتی کشورهای 
بانک مرکزی سایر کشورهای  بحران زده توسط 
اروپایی، کمک جمعی به یونان و موافقت بر سر 
وجود یک مکانیزم ناظر، بر قاطعیت و آرامش 
اقتصادی کشورهای عضو یورو کمک کرده است. 
اما با توجه به وضعیت بحرانی بانک ها به ویژه 
سطح پایین کفایت سرمایه آن ها و عمق بحران، 
تا بروز نشانه های رشد در قالب افزایش توان وام 

یا  بانک ها  دهی 
فعالیت های  رونق 
فاصله  اقتصادی، 
زیادی وجود دارد. 
نظر کارشناسان  به 
صندوق  اقتصادی 
بین المللی پول، با 
وضعیت  به  توجه 
فعلی و سطح بسیار 
بیکاری،  باالی 
ریسک  کماکان 
تورمی  رکود  وقوع 
در ناحیه یورو وجود 

دارد.
خروج  چگونگی  توضیح  در  ذکر  قابل  مسأله 
بکارگیری  مالی،  بحران  از  جهان  کشورهای 
سیاست های انبساطی است که هم اکنون فاز سوم 
اجرای خود را در ایاالت متحده می گذراند و به 
فراخور وضعیت بانک ها و سطح اعتبارات برای 
هر کشور در مناطق گوناگون در حال اجراست. در 
نتیجه اجرای این سیاست، مقدار جهانی نسبت 
دارایی های انک های مرکزی به تولید ناخالص 
تاریخی خود  باالترین سطح  به  داخلی کشورها 
رسیده است که به نوبه خود نیازمند نظارت و کنترل 
شدید بر سطح تورم و سیاست های پولی کشورها 

درآینده است.
تاریخچه

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )سهامی 
شرکت  صورت  به   1370/11/20 تاریخ  در  عام( 
سهامی عام تأسیس و در تاریخ 25  فروردین ماه 
1371 تحت شماره 89584 در اداره ثبت شرکتها 
و مؤسسات غیردولتی به ثبت رسیده است و در 
سال 1389 نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری 
اصلی شرکت  مرکز  تغییر کرد.  ملی  توسعه  گروه 
تهران بزرگراه حقانی خیابان دیدار شمالی پالک 

1 می باشد.

موضوع فعالیت شرکت:
فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 3 اساسنامه عبارت 

است از :

1- بررسی، مطالعه، ایجاد و توسعه، راه اندازی 
و  طرحها  انواع  مشارکت  و  سرمایه گذاری  و 
و  خدماتی  و  بازرگانی  و  تولیدی  پروژه های 
مختلف  بخش های  در  ساختمانی  و  مهندسی 

اقتصادی و اداره آنها.
تولیدی  شرکتهای  انواع  تأسیس  و  تشکیل   -2
و  بازرگانی  مهندسی،  و  خدماتی  صنعتی،  و 

ساختمانی و
انواع شرکتهای  با  به هر گونه مشارکت  مبادرت 

مذکور.
نگهداری،  و  اداره  نوسازی،  بازسازی،   -3
انواع  انحالل  و  ادغام  توسعه،  توقف،  اصالح، 
شرکتها و مؤسسات اقتصادی داخل و خارج از 

کشور.
4- آماده کردن شرکتهای مورد سرمایه گذاری به 

منظور فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار یا
خارج از بورس و همچنین فراهم نمودن امکانات 
الزم جهت ورود و پذیرش شرکتها در بورس اوراق 
بهادار و مشارکت و سرمایه گذاری با شرکتها و 
بنگاههای اقتصادی خارجی با رعایت مقررات 

مربوطه.
5- استفاده از تسهیالت مالی واعتباری بانکها و 
مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و
همچنین انتشار اوراق مشارکت و خرید و فروش 
و  داخلی  شرکتهای  سهام  و  بهادار  اوراق  کلیه 

خارجی.
6- انجام کلیه معامالت سهام و ارایه خدمات 

مجمع ساالنه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به ریاست جناب دکتر علی شیخی درحضور بیش از 90 درصد سهامدار با دبیری دکتر پاپی برگزار شد مجمع 
نشینان با طنین صلوات پی در پی و تشویق های مکرر عملکرد دکتر پاپی و یاران کاریش را تائید و تصویب کردند دکتر حسین پاپی گرچه در نقش سرپرست 

زمام شرکت را در دست می داشت ولی آنانکه حرمت کار را می دارند و زیرو بم آنرا می شناسند نشان برکت است و این را پاپی ثابت کرد.

ملی  توسعه  گروه  گذاری  سرمایه  شرکت 
بود سربلنــد  ســـاالنه  مجـــمع  در 

خسرو
امری حسینی
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سرمایه گذاری و مبادرت به کلیه فعالیتهای مالی و 
پولی در بازارهای پول و سرمایه و خرید و فروش 
کاال و اموال منقول و غیر منقول و اداره وجوه 

امانی حسب درخواست متقاضیان.
7-  تأمین کلیه خدمات مورد نیاز شرکتهای تحت 

پوشش اعم از مالی و غیر مالی و همچنین ارائه
خدمات مدیریتی و مشاوره ای و طراحی سیستم 
و بازاریابی به منظور تسهیل و افزایش کارآیی آنها 
و یا به منظور سرمایه گذاری جدید و طرحهای 
توسعه و تکمیل چه از طریق مشارکت و یا مباشرت 
و تأیید و قبول هرگونه ضمانتنامه و یا تعهد نامه 

جهت سازمانها و شرکتهای تابعه و تحت پوشش.
داخل  در  نمایندگی  اعطای هرگونه  و  اخذ   -8
و خارج از کشور و اخذ موافقت نامه اصولی و 
هرگونه مجوزهای دیگر به منظور اجرای طرحهای 
تولیدی و صنعتی جدید و یا توسعه و تکمیل و 

تشکیل شخصیت حقوقی الزم برای این منظور.
9- انجام کلیه عملیات مجاز که به طور مستقیم 
و غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید 
بوده ویا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت 
داشته باشد از قبیل حق العملکاری کمیسیونری و 
غیره. توضیح اینکه در اواخر سال 1389 سازمان 
بورس و اوراق بهادار ط ی اطالعی ه ای، نمونه 
جدید اساسنامه شرکتهای مادر )هلدینگ)را جهت 
نمود.  ابالغ  ذیربط  ناشران  اجرای  و  استفاده 
باتوجه به اینکه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه 
ملی از جمله شرکتهای مادر)هلدینگ( می باشد، 
مقرر گردید اساسنامه پیشنهادی جهت تصویب به 

مجمع فوق العاده مورخ 1392/4/25  ارایه شود

سرمایه شرکت 
سرمایه اولیه شرکت مبلغ یکصد میلیارد ریال بوده 
که تا تاریخ 1382/10/23 براساس مصوبات مجامع 
عمومی فوق العاده صاحبان سهام به مبلغ یک هزار 
و ششصد و ده میلیارد ریال رسیده است و در سال 
1383 براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1383/4/28 طی دو مرحله سرمایه شرکت 
به سه هزار و دویست و بیست میلیارد ریال افزایش 
یافته و در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

وضعیت معامالت و قیمت سهام
اوراق  بورس  در  تاریخ 1374/06/26  در  شرکت 
با  مالی  تهران در گروه واسطه گری های  بهادار 
اولین  برای  آن  سهام  و  شده  درج  وبانک  نماد 
بار در تاریخ  1374/06/26 مورد معامله قرار گرفته 
است. هم اکنون با توجه به تغییرات اعمال شده 
در صنایع بورس، شرکت در گروه چند رشتهای 

صنعتی قرار دارد.

برنامه های آتی شرکت سرمایه گذاری گروه 
توسعه ملی

انسانی،  ساختارهای  واصالح  تقویت  تجهیز، 
عملیاتی و تأمین مالی در هلدینگ های تخصصی 
صنایع ضمن فراهم آوردن مقدمات پذیرش سهام 

آن ها در بورس یا فرابورس
اصالح ساختارهای تأمین مالی در شرکت های 
زیرمجموعه در چارچوب بهره گیری از ابزارهای 

نوین تأمین مالی
حضور فعال و مشارکت در طرح ها و پروژه های 
صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع پایین دستی 
مرتبط با آن و در نهایت تشکیل هلدینگ تخصصی 

در این صنعت
توسعه فعالیت های هلدینگ تخصصی سیمان در 

جهت افزایش ناثیر گذاری بر بازار سیمان کشور
حضور مؤثر همه جانبه در بورس اوراق بهادار از 
طریق شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی و مشارکت 

در حوزه های مربوط به واسطه گری مالی
دایمی  و  جانبه  همه  سیستماتیک،  بررسی 
شرکت های موجود در پرتفوی و ادامه واگذاری 

سهام شرکت هایی که مزیت اقتصادی کم دارند. 

برنامه های در دست اقدام
برنامه های در دست اقدام شرکت در حوزه فن 

آوری اطالعات به شرح زیر می باشد:

طراحی و پیاده سازی سیستم متمرکز اطالعات 
)BIIS( بازار

درسیستم فوق مقرر گردیده است اطالعات جامعی 
از شرکتهای گروه، شرکتهای بورسی، اطالعات

بورس اوراق بهادار و بازارهای اقتصادی جهان 
تحت قالب مشخصی فراهم گردد تا امکان بهره 
گیری از این اطالعات که عمدتاً در محیط های 
مختلفی قرار دارند از این طریق میسر گردد و نیاز به 
بررسی اطالعات در شرکتهای گروه یا سیستمهای 
مختلف به حداقل ممکن برسد. این سیستم تا حد 
امکان تمامی منابع اطالعات اقتصادی را پوشش 

می دهد.
)BI( پیاده سازی سیستم هوش تجاری

ارائه امکانات سیستمهای موجود به شرکتهای 
گروه

 Data( داده انبار  به وجود  نیازمند  این سیستم 
warehouse( است تا بتواند با انجام عملیات 
سیستمهای  با   )Data Mining( داده کاوی 
فناوری اطالعات به تصمیم سازی دست یابد. لذا 
اطالعات و انبارهای داده از طریق BIIS  وارد 
این سیستم خواهد شد و چرخه کنترل و مقایسه 
قواعد  اساس  بر  مکانیزه  طور  به  شاخص ها 

تعریف شده انجام خواهد پذیرفت.

تغییر ساختار و نوسازی سایت اینترنتی شرکت
و  اطالعات  سازی  شفاف  سیاست  راستای  در 
ارتباط مستقیم با سهامداران محترم از طریق پورتال
سهامداری، شرکت تصمیم به بهینه سازی، بازنگری 
و بهره گیری از فناوری نوین در طراحی سایت 
جدید اینترنتی دارد. لذا زمان راه اندازی از طریق 
 http://www.bmiic.ir سایت فعلی با آدرس
به اطالع عموم خواهد رسید. درگاه سهامداران 
به صورت خودکار برای سهامدارانی که کدملی 
خود را به شرکت اعالم داشته اند فعال می گردد.

از قابلیت های کنونی پورتال سهامداری می توان 
به موارد زیر اشاره نمود :

- ثبت در خواست تغییر مشخصات فردی شامل : 
نشانی،تلفن،کدپستی،... 

- مشاهده ارزش لحظه ای سهام شخصی در بازار
- مشاهده کاردکس خرید و فروش 

- مشاهده گزارش مربوط به سود سنواتی 
- پرسش های متداول در مورد نیازهای سهامداران 

مانند مشخصات فردی، مغایرت اطالعات و...
- چاپ آنالین برگه ورود به مجمع 

اهم قابلیت های آتی پورتال سهامداری، موارد به 
شرح زیر می باشد:

- طرح آنالین پرسش و دریافت پاسخ از طریق 
پست الکترونیک از جانب واحد سهام

- درخواست ارسال کارت المثنی
- ثبت درخواست مغایرت اطالعات پایه 

 ارایه امکانات سیستمهای موجود به شرکتهای 
گروه

با نهایی شدن و راه اندازی سیستم ها در شرکت 
تا  بود  فراهم خواهد  امکان  این  مادرتخصصی، 
توسط  شده  تعیین  دسترسی  سطوح  با  متناسب 
مدیریت شرکت اصلی، شرکتهای گروه نیز قادر به 

بهره گیری از این سیستمها باشند. 

: IDOC راه اندازی سیستم یکپارچه مدیریتی
سیستم فوق هم اکنون در شرکت مستقر می باشد و 

با توجه به برگزاری جلسات آموزشی در سال
1391 آماده بهره برداری می باشد ولیکن از آنجا 
تغییراتی در بعضی بخشها انجام پذیرفته است، 
مقرر گردیده دوره های آموزشی مجددی برگزار 
گردد تا شرکت ها زیرمجموعه با تمامی بخشها و 
امکانات سیستم آشنا شوند و پس از آن سیستم 
در دسترس کلیه شرکتهای زیرمجموعه جهت ورود 

اطالعات و بهره برداری قرار گیرد.
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پیام هیأت مدیره 
و  آفات  با  مبارزه  موضوع  اخیر  سالهای  طی 
بیماری های گیاهی یکی از مهمترین اهداف بخش 
کشاورزی در اغلب کشورهای جهان از جمله ایران 
بوده است. افزایش تقاضای غذا در راستای فزونی 
جمعیت از یک سو و کاهش منابع به ویژه منابعآب 
و خاک از سوی دیگر، حفاظت از گیاهان زراعی و 
باغی را در برابر عوامل نابودکننده و بازدارنده بیش 
از پیش مطرح می سازد. در گذشته با شیوع آفتی 
خاص و یا بیماری گیاهی، تعدا کثیری از انسانها براثر 
از دست دادن منابع غذایی خود نابود می شدند. 
حاا انکه انسان کنونی به لطف پیشرفت های علمی 
و تکنیکی و به کمک سموم مجاز شیمیایی توانایی 
کنترل و پیشگیری از آفات، بیماری های گیاهی و 
علف های هرز را داشته و بدین شکل بقای خود 
مباحثی  اخیر  در سال های  را تضمین می نماید. 
نیز پیرامون روش های بیولوژیک به منظور کنترل 
افات مطرح گردیده که به نوبه خود دارای ارزش 
و اعتبار می باشد و قراردادن این روش ها در کنار 
مدیریت یمیایی برآفات و بیماری ها )کنترل شیمیایی 
با استفاده از سموم کشاورزی( می تواند به امنیت 
توجهی  شایان  زمین کمک  ساکنان کره  غذایی 
نماید. بنا بر اظهارات سازمان های ذیربط در کشور، 
استفاده از روش های غیرشیمیایی در کنترل آفات 
 25-30 امکان کنترل  تنها  بیماری های گیاهی  و 
درصدی این عوامل را داشته و در نتیجه برای 75-
70 درصد بخش اعظم باقیمانده، نیاز به روش های 
را به خوبی بیان می دارد. طی همین اظهارات 268 
قلم سم کشاورزی در کشور مصرف می گردد که بالغ 

بر 63% از آنها کم خطر گزارش شده اند.
براساس اطالعات مکتسبه، مقدار مصرف انواع 
سموم دفع افات و بیماری های گیاهی در سطح 
برآورد  تن  هزار  تا   25 حدود  بین  سالیانه  کشور 

می گردد که تأمین این مقدار سم برای تولیدکنندگان 
داخلی امری سهل و قابل دسترس می باشد، ضمن 
اینکه بسیاری از ظرفیت های تولید سموم کشاورزی 
در کشور نیز خالی می ماند. بنابراین در این بخش، 
مشابه  از  داخل کمتر  تولید  محصوالت  کیفیت 
استانداردهای  رعایت  به  توجه  با  نبوده،  خارجی 
کیفی بین المللی محصوالتی کاماًل رقابتی و قابل 

عرضه برای داخل تولید می گردد.
در  سموم  تولید  فراوان  پتانسیل های  به  توجه  با 
کشور، انتظار می رود نظارت دقیقتری بر واردات 
سموم آماده کشاورزی)که بعضا فاقد کیفیت الزم 
و اثرگذاری می باشند( انجام پذیرد که به تبع آن 
بیشتری  خاطر  امنیت  از  نیز  داخلی  تولیدکنندگان 
از  نیز  کنندگان  مصرف  ماال  و  بوده  برخوردار 

محصوالتی مرغوب بهره مند می گردند.
و  معیارها  رعایت  با  تولیدی داخل عمدتا  سموم 
استانداردهای تعریف شده از سوی سازمان های 
جهانی چون FAO )سازمان خواروبار جهانی( و 
طبق آخرین استانداردهای زیست محیطی که به تأیید 
سازمان حفظ نباتات کشور رسیده است، به بازار 
مصرف عره می گردد. این مهم درخصوص سموم 
تولیدی این شرکت نیز با سابقه ربع قرن تجربه و با 
رعایت کلیه استانداردهای ملی و جهانی و همچنین 

با تکیه بر حفظ محیط زیست با بهترین کیفیت، 
صدق می نماید. 

و  رقابت  برای  اشتیاق  و  امید  روزنه های  البته 
فرموالتورها  و  تولیدکنندگان  سوی  از  بهتر  تولید 
را طی سالهای اخیر به طرق مختلف از جمله با 
)کنگره  علمی  در کنگره های  دستاوردها  معرفی 
گیاه پزشمی، کنگره زراعت و...( و نمایشگاه های 
در سطح کشور،  المللی کشاورزی  بین  تخصصی 
این  بودن  زنده  و  پویایی  نمود.  می توان جستجو 
و  نوآوری  دولتی،  حمایت های  در گرو  صنعت 

خالقیت می باشد.
تین شرکت )تولید سموم علف کش( نیز با حضور 
مستمر و فعال در کنگره ها و نمایشگاه های مهم بین 
المللی کشاورزی کشور انجام تبلیغات درصدد حفظ 
و بهبود موقعیت خود در بازار، ارتقاء تولید و افزایش 
فروش و سودآوری بوده و نیم نگاهی برای صادرات 

در آینده دارد. 
ضمنا باید به این نکته ضروری اشاره داشت که این 
صنعت برای حفظ پایداری امنیت غذایی کشور)که 
از مهمترین اهداف همه دولتها در جهان می باشد( 
بسیار حائز اهمیت می باشد و قطع وابستگی به مواد 
برای  تولیدی )تکنیکال( کشورهای صنعتی  اولیه 

کشور امری ضروری به شمار می آید. 

نشست مجمع  به  سربلندی  با  کش  علف  سموم 

مجمع عمومی ساالنه شرکت تولید سموم علف کش در مورخه سه شنبه 1392/4/25 
تشکیل گردید.

در مجمع فوق که با حضور بیش از 60 درصد سهامدار برگزار گردید ریاست مجمع 
به ریاست هیأت مدیره شرکت جناب زین العابدین ایمانلو بود که جنابان محمدرضا 
ایزدی یار و موسی الرضا یحیی زاده »دیگر اعضای هیأت مدیره « ایشان را در 

مقام نظار مجمع در اداره جلسه یاری می رساندند.
دبیری مجمع نیز برعهده مدیرعامل کاردان و کاربلد شرکت جناب مهندس فرزاد 
حافظی بختیاری بود که با توجه به اینکه اندک زمانی است که در شرکت در مقام 
مدیرعاملی حضور یافته است اما منشاء خیر بسیاری بوده و برنامه های کوتاه مدت 
و میان مدت او باعث شده که خونی تازه به رگ های شرکتی که دچار مشکالت 
عدیده ناشی از تحریم و نابسامانی های باقی مانده از مدیریت های پیشین جاری 
شود. ارایه راهکارهای نوین و برنامه های مدون توسط این مدیریت دلسوز که در 
مجمع ساالنه همه را به تحسین واداشت نوید بخش روزهای خوش و خرم برای 

این شرکت می باشد.. 
از دیگر نکات خوب مجمع می توان به حسابهای شفاف جناب سلیمی مدیر ارشد 
مالی و رئوس برنامه های که مهندس حافظی جهت خروج شرکت از حالت زیان 

ده بودن اشارت داشت.

تاریخچه
شرکت تولید سموم دفع افات گیاهی جهاد شیمی )سهامی خاص( 
در تاریخ 1366/5/18 طی شماره 66738 در اداره ثبت شرکتها و 
مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و براساس مصوبه 1369/6/11 
وظایف  تفکیک  با  رابطه  در  اسالمی  شورای  محترم  مجلس 
وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی و طبق صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1369/12/14 به شرکت سهامی خدمات 
حمایتی کشاورزی منتقل گردید. نام شرکت به موجب مصوبه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1370/4/26 به شرکت تولید سموم علف 
کش )سهامی خاص( تغییر یافت. براساس مصوبه مورخ 1381/5/16 
هیأت وزیران مشمول واگذاری صد در صد سهام آن از طریق سازمان 
بورس اوراق بهادار گردید که در همین راستا در تاریخ 1383/8/4 
شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و در ترایخ 
1383/11/3 سهام آن در تاالر فرعی سازمان مذکور عرضه شد و پس 
از آن در تاریخ 1383/12/26 براساس آگهی منتشره توسط سازمان 
خصوصی سازی سهام متعلق به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به 

بخش خصوصی واگذار گردید. 

۴0
اقتــصـاد و بیمه
1392 مردادماه 



مهدی 
خلج

پیام هیأت مدیره 
بررسی کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت

تاثیرگذارترین رخداد در سال 1391 برای صنعت 
به طور اعم و برای صنعت سیمان به طور اخص، 
عالوه بر تأثیر هدفمندسازی یارانه ها که در پی 
قابل مالحظه ای قیمت حامل های  افزایش  آ» 
در  انرژی  سهم  گردید  باعث  که  بوده  انرژی 
یابد  افزایش  تمام شده سیمان بگونه ای  قیمت 
رسانده  زیان دهی  به  را  برخی کارخانجات  که 
و حاشیه سود بسیاری از کارخانجات را بشدت 
کاهش داده است، رخداد مهم دیگر درخصوص 
افزایش نرخ ارز)حدودا بمیزان 3 برابر( بوده که 
افزایش آن از شش ماهه دوم سال مورد گزارش 
بر روی عملکرد شرکت ها تأثیر بسیاری گذاشته 
است. این اتفاق همراه با کاهش نقدینگی و در 
شدیدًا  را  سودآوری کارخانجات  دوم  درجه ی 
عالوه  حالیست که  در  این  است.  تهدید کرده 
برتاثیر مستقیم افزایش حاملهای انرژی و نرخ ارز 
تاثیرات ثانویه بر سایر نهاده های تولید مزید بر 
علت گردیده که از آن جمله می توان از افزایش 
یدکی  لوازم  و  قطعات  قیمت  مالحظه  قابل 
داخلی و سایر هزینه های داخلی را عنوان نمود.

همچنین با توجه به افزایش قابل مالحظه نرخ 
سوخت،  قیمت  افزایش  بدلیل  کرایه کامیون ها 
هزینه های تولید و توزیع بسیاری از کارخانجات نیز 
افزایش قابل مالحظه ای یافته است. بعلت اینکه 
سیمان کاالی حجیمی می باشد، نقش کرایه ی 
حمل در قیمت مصرف کننده ی آن بسیار پررنگ 
جهت  با  است  الزم  دلیل  همین  به  می باشد 
گیریهای مناسب و سیاست های تشویقی، ساز و 
کاری جهت کاهش و یا الاقل تثبیت قیمت ها که 
یکی از راه های برون رفت از بحران فعلی می باشد 
اندیشیده شود و از سوی دیگر متناسب با افزایش 
قیمتها و تورم نرخ فوش سیمان نیز افزایش یابد 
تا از زیان دهی بیشتر شرکت جلوگیری بعمل آید.

جایگاه شرکت در صنعت سیمان
در سال مورد گزارش رشد تولید و فروش سیمان در 
کشور نسبت به سال قبل 7% بوده که از اهم دالئل 
آن می توان بهره برداری از پروژه های طرح توسعه 
و راه اندازی کارخانجات جدید نام برد. شرکت 
سیمان خزر بین شرکتای فعال در این صنعت با 
فروشی به میزان 994/016 تن در رده نوزدهم از 

شصت و هفت تولید کننده سیمان قرار دارد.
بیان استراتژی شرکت - بیان مأموریت

فعالیت شرکت تولید انواع سیمان خاکستری با 
کیفیت مطلوب )براساس استانداردهای ملی( است.

بازارهای  توسعه  شرکت،  مهم  اهداف  از  یکی 
جدید مصرف و گسترش حوزه های جغرافیایی در 

استان همجوار گیالن و کشورهای منطقه است.
زیر  توسعه  در  مشارکت  شرکت،  وجودی  فلسفه 
استحکام  افزایش  آبادانی،  عمران،  ساختها، 
ساختمان و پروژه های عمرانی در کشور و توسعه 
اقتصادی منطقه است. ویژگیهای متمایز شرکت 
شرکت  است.  سازمانی  چابکی  و  خودباوری 
سیمان خزر به بکارگیری رویکردای نوین برای 
افزایش نوین مدیریت، همواره یکی از شرکت های 

پیشرو در صنعت سیمان می باشد.
ما برای افزایش روزافزون بازده سرمایه گذاری و 
ارایه اطالعات شفاف و صحیح به سهامداران، 
به  بخشی  تنوع  با  ما  می دانیم.  مفید  خود 
محصوالت، ارتقاء و تثبیت کیفیت، برای افزایش 
انسانی  منابع  می کوشیم.  مشتریان  رضایتمندی 
ارج گذاردن  ما  هستند.  شرکت  اصلی  سرمایه 
فرصت  انسانی،  و  اسالمی  ارزش  و  به کرامت 
مناسبی برای افزایش وفاداری، انگیزش و نوآوری 
منابع انسانی و تداوم خدمت متخصصان فراهم 
و  پاسداشت  در  پیوسته  اهتمام  با  ما  می آوریم. 
سرمایه ای که  عنوان  به  زیست  محیط  رعایت 
عالوه بر نسل فعلی، تمام نسل های آتی نیز تعلق 
سبز،  زمین  شعار  تحقق  لذا  هستیم.  دارد کوشا 

آسمان آبی و آب پاک را وظیفه خود می دانیم.
چشم انداز شرکت سیمان خزر

ترین و موفقترین واحد صنعتی اسان و  اساسی 
یکی از پنج شرکت سیمانی کشور با قابلیت رقابتی 
در تولید انواع سیمان با کیفیت ممتاز و دارای سهم 
مناسب در بازار بین المللی، و برخورداراز مشتریان 
وفادار، کارکنان عالقمند و با انگیزه سهامداران 
شایسته،  اهتمامی  و  تالش  با  خشنود  و  راضی 

شعاری مزین به نام خود را تحقق بخشیده است.

تاریخچه
شرکت سیمان خزر در تاریخ 1366/1/19 به صورت 
شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 
64493 مورخ 1366/1/19 در اداره ثت شرکتها و 
مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در تاریخ 
1373/10/24 به شرکت سهامی عام تبدیل و در 
سال 1374 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته 
شده است. در حال حاضر، شرکت سیمان خزر 
جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سیمان فارس 

و خوزستان می باشد.

اعضاء هیأت مدیره                                            نماینده                                                                              سمت 
روزعلی نیک آبادی                               شرکت سیمان فارس                          رییس هیأت مدیره

منصور نجفی                                        شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر                          نایب رییس هیأت مدیره
داریوش بنی احمدی                         شرکت سیمان فارس نو                                          عضو هیأت مدیره
مهدی کریمی                                        شرکت سیمان خوزستان                           عضو هیأت مدیره

منصور قدمی                                         شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان           مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

این روزها تبدیل بدهی ارزی به قیمت روز ارز ناله از سنگ خیزد واثر مدیریت 
دانا و فهیم در این پیش آمد که تا الیقی مشتی کار نابلد بر سر صنعت و کشاورزی 
انرژی آورده قطعاً گریبان کانی ها را می گرفت و آنچه امروز در سیمان خزر دیدیم 
و خواندیم توان مدیریتی است که صنعت کانی او را خوب می شناسد و حاصل 
کارش در شرق غرب کشور به عیان است منصور قدمی مدیری الیق و کارکشته که 

توانسته آن کند  که می باید.
مجمع ساالنه با ریاست جناب توکل و دبیری مهندس منصور قدمی در حضور 
86/74 درصد سهامدار برگزار شد مجمع با تصویب صورتهای مالی و تقدیر و 

تشکر از عملکرد مدیریت با تصویب سود بکار خود پایان داد.

با  خزر  سیـمان 
به پیش قدمی رفت قدمی  مهندس 

خسرو
امری حسینی

۴1
اقتــصـاد و بیمه
  مردادماه 1392



اعضاء هیأت مدیره                                           نماینده                                                                        سمت
بیژن اسمعیلی                   شرکت بین الملل جهان تیراژه پارسیان )سهامی خاص(                   رییس هیأت مدیره

مجید قره باغی اول          شرکت بین المللی گروه غذایی جهان ناز پاسارگاد )سهامی خاص(         نایب رییس هیأت مدیره
اعضاء هیأت مدیره مهناز عقبانی                   شرکت ساختمانی بین المللی دنیای طراحان آریا )سهامی خاص(  

فاطمه عبداللهی               شرکت جهان شیمی آریا)با مسئولیت محدود(                                    اعضاء هیأت مدیره
علی شیخ                        شرکت دنیای شیمی پلیمر )با مسئولیت محدود(                   مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

 

پیام هیأت مدیره
مروری بر وضعیت کلی صنعت در سال 1390 و 

اقدامات آتی در آن:
آنچه در سال 1391 بسیار تاثیرگذار بر روند تولید 
بوده قیمت مواد اولیه و تأمین آن بوده است. که 
وضعیت کارخانجات صنایع غذایی نیز تحت تأثیر 
آن واقع شده است. شرکت کیوان به غیر از موارد 
کالن فوق همچنان با چالشهایی از سنوات قبل که 
هنوز در حسابها اثرگذار بوده و بارمالی فراوانی 
جمله: از  می باشد  روبرو  است  داشته  پی  در 

تغذیه  ستاد  از  مطالباتی  قبل  سنوات  از  شرکت 
مدارس دارد که تا این تاریخ هیچگونه وصولی از 
این بابت نداشته است. بخش اعظمی از وامها اخذ 
شده از بانکها در سنوات گذشته بوده است و با 
توجه به عدم برگشت مطالبات از خریداران، اثرات 
هزینه های مالی آن در حسابها باقی مانده است.

با توجه به تعهدات از سنوات گذشته که باعث 
گردیده این تعهدات برای شرکت بارحقوقی به 
فراوانی که  انرژی  بابت  این  از  و  داشت  همراه 
می بایست صرف فرایند تولید بهبود روشهای آن 
باشد از دست رفته است. و در بخشی از موارد در 
زمان حیاتی تولید با توقیف مواد اولیه و بسته بندی 

مواجه شده است.
در سال مورد گزارش بعلت حجم بدهیهای شرکت 
به بانکها، بستانکاران، اداره امور مالیاتی، بیمه و 
شهرداری استان همدان از بابت مطالبات سنواتی 
که در حسابها درج گردیده است. فعالیت تولید، 
انرژی مدیریت و پرسنل را صرف خود نموده که 

استان  مربوطه  مسوولین  همکاری  با  است  امید 
بتوان بخشی از آنها را در مرور زمان حل نمود.

در نهایت امیدواریم در بازار جهانی با شناخت 
روشن و درست توانایی ادامه کار از طریق صادرات 
بهتر گردد و با تالش صنفی انجمن مواد غذایی 
کشور با در نظر گرفتن مجموعه ی از تمهیدات، 
امکان خسارات و ضرر و زیانهای احتمالی ناشی 
از شرایط موجود را با فراهم آوردن فضای سالم 
رقابت و افزایش منطقی قیمت فروش، به حداقل 

ممکن کاهش داد.
و  ارتقاء  منظور  به  نیز  شرکت  مدیره  هیأت  لذا 
پیشرفت شرکت با سیاستهای از پیش تدوین شده 
زیر  در  است.  نموده  انجام اصالحاتی  به  اقدام 
به اقداماتی که می بایستی انجام شود به تفضیل 

تشریح می گردد:

تاریخچه
صورت  به   1341/05/02 تاریخ  در  شرکت کیوان 

و  تأسیس  خاص  سهامی  شرکت 
 372/23/18100 شماره  مجوز  با 
به  شروع  تهران  در  صنایع  وزارت 
 1344/11/21 تاریخ  در  و  نمود  کار 
ثبت  اداره  در  تحت شماره 10436 
شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به 
 1353 سال  در  است.  رسیده  ثبت 
عملیات توسعه با احداث ساختمان 
کارخانه کیک و کامک در همدان 
شماره 327075  مجوز  با  و  شروع 

تاریخ  در  صنایع  وزارت   1354/04/10 مورخ 
1355/10/01 بهره برداری از آن آغاز گردید. در آبان 
1370 احداث سالن تولید و نصب ماشین االت 
کورن فلکس شروع و در تاریخ 1371/08/06 به 
بهره برداری رسیده است. همچنین در سال 1357 
واحدهای تولید ویفر و شکالت تخت و مایع راه 
اندازی و تولید آن در واحدهای همدان آغاز شده 
است. به استناد صورت جلسه مورخ 1375/09/25 
مجمع عمومی فوق العاده نوع شرکت از سهامی 
خاص به سهامی عام تبدیل و طبق نامه شماره 
15771 مورخ 1375/12/29سازمان بورس و اوراق 
این شرکت در صورتجلسه  پذیرش سهام  بهادار 
مورخ 1375/11/29 هیأت پذیرش، مورد تصویب 
قرار گرفت و سهام آن از تاریخ 1375/12/22 در 
فهرست نرخهای بورس درج گردیده است. مرکز 
اصلی شرکت در تهران و کارخانه های آن تا اواخر 
سال 80 در تهران و همدان و در سال 81 با توجه 

به طرح انتقال کاًل در همدان واقع گردیده است.

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت کیوان سهامی عام در مورخه یکشنبه 
1392/4/30 راس ساعت 17 و با حضور 91/37 درصد از سهامداران برگزار 

گردید.
ریاست مجمع با علی بهروزی بود که جنابان مصطفی کریمیان و حسن محرابی 
ایشان را در مقام نظار اول و دوم در اداره جلسه یاری می رساندند. دبیری 
مجمع نیز بر عهده مهندس امیرحاج حسینی مدیریت ارشد مالی شرکت بود. 
پس از قرائت گزارش هیأت مدیره به مجمع توسط مهندس علی شیخ و استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت مجمع نشینان با تصویب صورتهای 
مالی و تقدیر و تشکر از مدیرعامل موفق و تیم مدیریتی شرکت و ابقاء اعضای 
هیأت مدیره به کار خود پایان دادند.موسسه احراز ارقام به عنوان بازرس اصلی 

و بهبود ارقام بعنوان بازرس علی البدل و روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه 
رسمی انتخاب شدند.

شرکت کیوان با نیم قرن سابقه در سالهای گذشته دچار مشکالت عدیده ای 
شده بود که با توجه به خوش نام و معتبر بودن برند آن از سوی شرکت کف 
خریداری گردید و اکنون توانسته با درایت تیم مدیریتی قوی خود در هیأت 
مدیره دوباره استارت جدی برای تداوم خدمت آغاز کند.شایان ذکر است نماد 

شرکت در اواخر شش ماه نخست سال 91 به فرابورس انتقال یافته است.
از همکاری جناب عالی خانی که ما را در تهیه این گزارش یاری رساندند و از 
بزرگواری و لطفی که مهندس حاج حسینی همواره در حق اصحاب خبر دارند 

کمال قدردانی را دارا می باشیم.

مجمع ساالنه نشست به  خدمت  نیم قرن سابقه  با  کیوان 
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رسیــده نامه 

ها  تحریریه  از  بیشتر  زندانها  کنج  در  خبرنگارهای  تعداد  حضور  روزها  این 
هستند.آنان که پا به فرار  گذاشته در کمپ های دنیای متمدن نفس گرفته  و 
نمی دانند به کدامین جرم. ولی در هیچ سازمان و وزارتی چارت نمی دارند و 

نه وضع بیمه می دارند نه حقوق قانونی در حد یک کارگر ساده.
خبرنگار هر روز در زیر باران فریادهای سردبیر و دبیر مسئول که چرا آنجا 
نرفتی و آنجا نبودی و خبرش کو اسیرند و وقتی می روند یک غول تشنگ 
راه بر آنان می بندد و دست را الی در گذارده و الجرم مجروح و توهین شده 
از منطقه می رانند. تازه مدیر شیک پوش روابط عمومی تشریف می آورند 
یا بر سایت  می فرمایند ما خودمان خبر را می نویسیم و به شما می دهیم 
می گذاریم بروید بردارید؟ هرچند خبرنگار می گوید من خبرنگارم نه شما 
پا به فرار می گذارد  باور که نمی شود می رود که دست دیگر الی در باشد 

بخوانیم خبرنگار رفته به بیمه دی.

نامه رسیده از یک خبرنگار
روزنامه نگار- خبرنگار چه شغل های خوب و با پرستیژ و درآمد زایی. 
همه فکر می کنند این قشر یکی از پولدار ترین قشرهای جامعه فرهنگی 
اصاًل  بخواهید  را  ندارد،راستش  آنها چه وصیتها که  اما  کشور هستند، 
همه اش مصیبت است. همه اش زحمت و تالش. وقتی به اولین نشست 
خبری دکتر روحانی می نگرید بیش از ظرفیت روزنامه نگار و خبرنگار 
آمده بود آن هم از نوع خارجی و وطنی، خبرگزارها و حضور عده ای 
به  از هر طیف و جناحی که دکتر روحانی هم  از مطبوعاتی ها و  کثیر 
درستی به وسع خود پاسخ داد. جالب آنکه دکتر حتی به خبرنگار ورزشی 
فکر  مصاحبه  آن  از  بعد  خبرنگارها  و  نگارها  روزنامه  داد.  پاسخ  هم 
کردند بستر بر ایشان باز شده و دیگر می توانند بپرسند و بنویسند. اما 
در گوشه ای دیگر در شهر روزنامه نگارها و خبرنگارها در روز 12 مرداد 
با محدودیت مواجه شدند. درست در روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری 
دکتر حسن روحانی دومین مجمع ساالنه بیمه دی بود که به طور فوق 
العاده برگزار می شد. در جایی پرت در خیابان حافظ روبروی سفارت 
روسیه سالن شهید رسول زاده وقتی بعنوان ی رسانه و مطبوع وارد شدم 
جو آن هم فضای سالن در خفقان عجیبی بود. و همه ناراحت و عصبی 
پیش دوستان میزبان رفتم و گفتم خبرنگار هستم در همین هنگام خانم 
آقایی که مدیر روابط عمومی شرکت بود آمد و گفتند:  چه شده؟ گفتند: 
از  وارد شویدگفتیم:  توانید  نمی  دوباره گفتند:  هستند.  ایشان خبرنگار 
اصاًل  دادندمان که  پیغام  دوباره  نشده،  هماهنگ  چرا؟ گفتند:  چه؟ 

خبرنگار ها دعوت نیستند.
پرسش تمام وجودم را فراگرفت اصاًل یک سؤال مگر خبرنگار را باید 
دعوت کرد؟ مگر نه آنکه خبرنگار و روزنامه نگار خود باید به دنبال 

سوژه و خبر باشند. خود باید تالش کنند تا به هدفشان برسند. در اولین 
ها،  خبرگزاری  مطبوعات  جراید  همه  از  روحانی  دکتر  خبری  نشست 
خبرنگارها و روزنامه نویسها دعوت شده بودند چون شخص یک مقام 
دولتی بود. ولی همه در طرح پرسش آزاد بودند اصواًل در چرخه خبری 
خبر باید سریع پخش شود هر چیزی که می خواهد باشد وگرنه بقول ما 
مطبوعاتی ها بپات می شود. حال آنکه آن که خبر با سرمایه مردم هم 
گره خورده باشد برای اینکه مدیران شرکت ها تا کاسبان بازار و تا مردم 
تصمیم بگیرند. یکی از عوامل پیشرفت جامعه پخش سریع خبر به طور 

درست و صحیح در کوتاه ترین زمان می باشد.
منبع و ماخذ مهم است که چه کسی و چه وقتی چی گفته و چرا گفته، 
مهم است خبرنگاران هم می شنوند و هم می بینند. در عصر ارتباطات 
اینکه مدیر روابط عمومی آن شرکت بگوید ما خودمان بعدا خبر خودمان 
را در اختیار جراید قرار می دهیم این رویه مال 70 سال پیش است. در 
عصر ارتباطات مگر می توان خبرها را برای مدتی الپوشانی کرد و بعدا 
بدلخواه افشا کرد این خبر دیگر ارزش پرداختن ندارد و لوس شده است. 
خبر باید تازه باشد و باید همان لحظه به گوش برسد نه بعدا. عزیزان 
بقول اهل قلم  نکته جالب آن بود که این واقعه در نزدیکی پاستور است 
و در زمان تنفیذ حکم آقای دکتر حسن روحانی انجام شد. اقای روحانی 
بدان که در چند قدمیت خبرنگار را برای تهیه خبر راه ندادند. و روزنامه 
نگار را نامحرم می دانستند تو این گونه نباش. روزنامه نگار و خبرنگار 
قسم  می نگارد  آن  با  آنکه  و  قلم  به  آنکه خداوند  نه  مگر  بنه  ارج  رو 
یاد کرده است پس سردمدار دولت اعتدال بگذارمطبوعاتی و اهل قلم 
بنویسند چه خوب و چه بد که هر دوموثرند برای جامعه اگر خوب است 
یا بد. مردم باید خود قضاوت کنند نه عده ای خاص هر کس به طریقی 
می نویسد و با انشاء خود نگارش می کند بگذریم هر کس برداشت خود 
را داشته باشد از تک صدا کردن مردم و مکانه پرهیز کنیم.  امید است 
در دولت تدبیر و امید کمی با تدبیر و امید بیشتر به مقوله روزنامه نگار 
و خبرنگار نگریست وبه این قشر زحمتکش و دلسوز و مظلوم اهمیت 
بیشتری داد. اینان قشری هستند که برای یک خط نگارش در غور تفکر 
می زد کلی تفکر می کنند و همیشه در خبرغرقند. دنیا به کوچکی فشردن 
دکمه جستجوی google شده و باسهولت می توان هر خبر را جستجو 
این قشر  کرد بگذارید خبرنگار و رزونامه نگارها طوری عمل کنید که 
مطبوعاتی کمی در آرامش باشند و حداقل آزادی را داشته باشند برای 
حضور در مراکز و مجامع نشست های خبری و سخنرانی های مقامات 
را  تذکرات  این  ندارد.  باشند ضرر  و کنفرانس ها  و همایشها  و شرکتها 

فراموش نکنید که رسالت مطبوعاتی شد خبر صادقانه است.

دکتر شوشتری
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 گزارش بازرس قانونی 
العاده  فوق  عمومی  مجمع  به 
گذاری  سرمایه  شرکت  سهام  صاحبان 

پردیس)سهامی عام(
در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه 

قانون تجارت مصوب سال 1347
 1391 اسفندماه   21 مورخ  توجیهی  گزارش 
پردیس  سرمایه گذاری  شرکت  مدیره  هیأت 
)سهامی عام( درخصوص افزایش سرمایه آن 
شرکت از مبلغ 325 میلیارد ریال به مبلغ 500 
میلیارد ریال، مشتمل بر ترازنامه، صورت سود 
پیوست  نقد فرضی که  و جریان وجه  زیان  و 
می باشد، طبق استاندارد حسابرسی رسیدگی 
این  رسیدگی  مورد  آتی  مالی  اطالعات  به 
گزارش  مسئولیت  است.  قرار گرفته  مؤسسه 
توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با 

هیأت مدیره شرکت است.

  تاریخچه  
عام(  )سهامی  پردیس  سرمایه گذاری  شرکت 
پالستیک  جنرال  نام  با   1335/6/4 تاریخ  در 
و  تأسیس  خاص  سهامی  شرکت  صورت  به 
و  شرکت ها  ثـبت  اداره  در   5335 طی شماره 
مالکیت صنـعتی تهران به ثبت رسـید،  براساس 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  مصوبه 
پالستیک  عایق  به  شرکت  نام   1362/8/28
شرکت  به   1377/7/15 تاریخ  در  یافت،  تغییر 
در  تاریخ 1378/3/12  از  و  تبدیل  سـهامی عام 
بورس اوراق بهـادار تهران پذیرفته شده است.  
براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
پالستیک  عایق  از  شرکت  نام   1384/6/27
)سهامی عام( به سرمایه گذاری پردیس )سهامی 
معامالتی  نماد   1389/5/26 مورخ  ئر  عام( 
شرکت از پعایق به پردیس تغییر یافت. در حال 
جزء  پردیس  گذاری  سرمایه  شرکت  حاضر، 

واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری 
اصلی  مرکز  می باشد.  خاص(  )سهامی  تدبیر 

شرکت واقع در تهران است.

اعضاء هیأت مدیره                                           نماینده                                                                        سمت
محمد تقی جمالیان    شرکت ایران و شرق)سهامی خاص(                                         رییس هیأت مدیره

 ناصر ساالر     شرکت مدبرکشت توس)سهامی خاص(                     نایب رییس هیأت مدیره
 رسول سعدی   شرکت تولید وصادرات ریشمک)سهامی خاص(                     عضو هیأت مدیره
یوسف بشر خواه   شرکت تأمین اندیش پارس)سهامی خاص(                                     عضو هیأت مدیره

 مجتبی تقی پور   شرکت سرمایه گذاری تدبیر)سهامی خاص(                                      مدیرعامل وعضو هیأت مدیره 

نزدیک به نیم قرن است که با قلم عهد اخوت 
بسته و چه بسیار دیده و شنیده ام در دوره سپاه 
دانش تا جبهه و جنگ تحمیلی از سازندگی تا 
اصالحات از اصول تا امروز که معتدل خوانند 
خیل آمده و رفته چه بسیار در این گذر جوانانی 
دیده که باید را می شناسند و مجتبی تقی پور از 

آن خیل است.
مجمع فوق العاده شرکت سرمایه گذاری پردیس 
سهامی عام به ریاست استاد محمد تقی جمالیان 
در حضور 88 درصد سهام دار برگزار و مجمع 
با تصویب افزایش سرمایه 54 درصدی با طنین 

صلوات بکار خود پایان داد  

مقدمه
با نام و یاد خداوند متعال و با عرض سالم و خیر 
مقدم حضور یکایک سهامداران محترم، گزارش 
توجیهی هیأت مدیره در مورد ضرورت افزایش 
سرمایه شرکت سرمایه گذاری پردیس )سهامی 

عام( به شرح ذیل تقدیم می گردد.
سال 1384  در  پردیس  سرمایه گذاری  شرکت 
با تغییر نام و موضوع فعالیت و انجام افزایش 

به 200 میلیارد ریال فعالیت  از مبلغ 10  سرمایه 
سرمایه گذاری  عنوان یک شرکت  به  را  خود 
آغاز نمود. طی هفت سال گذشته سرمایه شرکت 
ریال  میلیارد   325 به  درصدی   62/5 رشد  با 
رسیده در حالی که بازار سرمایه کشور در همین 
دوره تحوالت زیادی را پشا سر گذاشته و روند 
به به رشد سریعی را تجربه نموده است. رشد 
دوره  طی  سرمایه کشور  بازار  حجم  چشمگیر 
یاد شده، به سبب ورود شرکت های جدید به 
بروس اوراق بهادار تهران و نیز افزایش ارزش 
بازار شرکت های موجود باعث شده تا مقیاس 
بازار  به  نسبت  پردیس  سرمایه گذاری  شرکت 
سرمایه کاهش یابد. اگر چه در این مدت هیأت 
مدیره شرکت سعی نموده است با مدیریت بهینه 
و منابع بهره گیری از راهنمایی های سهامداران 
محترم، ضمن مدیریت مناسب ریسک، بهترین 
بازدهی را برای شرکت کسب نماید، با این حال 
تقسیم سود و عدم ورود منابع جدید به شرکت 
در سال های گذشته باعث شده است تا حجم 
فعالیت های شرکت رشد چندانی نداشته باشد 
هر چند افزایش سرمایه شرکت تا مبلغ 400 میلیارد 

ریال از محل سود انباشته در اختیار هیأت مدیره 
شرکت قرار داشت اما با توجه به مصوبه مجمع 
منتهی  مالی  برای سال  عمومی عادی ساالنه 
به 30 آذر 1391 مبنی بر تقسیم حداکثری سود 
شرکت و عدم وجود سود انباشته از یک سو و 
از طرفی پایان یافتن دوره مجاز افزایش سرمایه 
موضوع  این  تحقق  امکان  آتی  ماه های  طی 
میسر نیست. لذا با عنایت به گسترش روزافزون 
بازار سرمایه کشور و به منظور استفاده بهینه از 
فرصت های  ویژه  به  رو،  پیش  فرصت های 
سیاستهای  اجرای  چارچوب  در  آمده  پیش 
شرکت  مدیره  هیأت  اساسی،  قانون  اصل 44 
 500 به   325 مبلغ  از  سرمایه  افزایش  پیشنهاد 
میلیارد ریال را طبق گزارش توجیهی تهیه شده، 
سهام  صاحبان  العاده  فوق  عمومی  مجمع  به 
ارایه می نماید. ضمن تشکر پیشاپیش از حسن 
توجه و مساعدت سهامداران محترم، خاطرنشان 
راه  در  همواره  شرکت  مدیره  هیأت  می سازد 
تعالی و بهبود عملکرد شرکت، خود را مرهون 

رهنمودهای سهامداران محترم می داند. 

می شناسد را  باید  که  جوانی  پور  تقی  مجتبی 
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شرکت توسعه صنایع بهشهر 
خوش به مجــــمع نشست

آنانکه مهندس مرتضی دادوش را می شناسند خوب می دانند مرد کار است آن روز که بورس در یک شنبه های سیاه روز به سر می برد حاج 
مرتضی کارش جمعه به مکتب می آورد طفل گریزپای را. دادوش در بازگشت دوباره به مجموعه توسعه صنایع شهر خوش آمد و نام نیکو و 
شناخت بازار از ایشان بود که تحول در همه شاخص های پیدا شد اگر خشت اول این مجموعه را حاج محمود الجوردی گذارد ولی معمار 
خوش عمل و کاردانی چون مهندس دادوش به باورها نشاند. مجمع در حضور 73/76 درصد سهامدار به ریاست جناب مهندس مرتضی 
ساقی و دو ناظر فروغی و بهمن داداشی با دبیری استاد مقیم زاده مرد سر و گرم چشیده و آگاه و مثبت اندیش برگزار شد و صورتهای مالی که 
توسط جناب مهندس اژه ای تنظیم شده تحسین همگان را برانگیخت و مجمع با تصویب صورتهای مالی و تقسیم سودبکار خود پایان داد. 

پیام هیأت مدیره 
مرور کلی بر وضعیت وتحوالت صنعت و جایگاه شرکت در صنعت 

در سال 1391
شرکت توسعه صناع بهشهر بعنوان یکی از قدیمی ترین و بزرگرتین 
مجموعه های تولیدی و خدماتی، کمک به توسعه کشور را در کنار 
سودآوری مطلوب، رسالت خود قرار داده و به حضوری قدرتمند در 
عرصه کسب و کار می اندیشد. اگر چه رونق و رکود در اقتصاد امری 
اجتناب ناپذیر بوده و بحران اقتصادی جهانی اخری تهدیداتی را در 

پیش روی شرکتها و بخش خصوصی کشور قرار داده و حاشیه سود 
بسیاری از فعالیت های صنعتی را دچار تغیری نموده اما این امر در صنایع 
دارای مزیت نسبی در قیاس با صنایع دیگر می تواند بعنوان یک فرصت 
نگریسته شود. شرکت توسعه صنایع بهشهر سعی کرده است که با آگاهی 
از این مزیت ها تالش نماید تا کارایی و بهره وری شرکتهای عضو گروه 
را افزایش و بدین وسیله چشم انداز مثبتی به لحاظ قدرت رقابت پذیری 
برای شرکتهای مجموعه و به تبع آن بازدهی مناسبی برای سهامداران 

محرتمش تأمنی نماید.

خسرو
امری حسینی

۴5
اقتــصـاد و بیمه
  مردادماه 1392



مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و 
وضعیت رقابتی آن در سال مالی 1391

در حال حاضر شرکت توسعه صنایع بهشهر از 
لحاظ طبقه بندی بورس یک شرکت صنایع 
غذایی شناخته می شود. اما از لحاظ فعالیت 
این شرکت، یک شرکت سرمایه گذاری بوده 
که عمده سرمایه گذاری های آن بر شرکتهای 
صنایع غذایی و خدماتی متمرکز می باشد. 
در حال حاضر شرکت توسعه صنایع بهشهر 
از لحاظ سرمایه و ارزش بازار جزو 10 شرکت 
می باشد.  بورسی  گذاری  سرمایه  بزرگ 
شرکتهای  بندی  رتبه  آخرین  طبق  همچنین 
بورسی ایران که براساس معیار درآمد انجام 
پذیرفته است. شرکت توسعه صنایع بهشهر 

حائز رتبه چهل و هشتم گردیده است.

بیان استراتژی شرکت
طبق سند چشم انداز، این شرکت می خواهد 
به عنوان یکی از شرکت های سرمایه گذاری 
برتر از لحاظ ارزش بازار مطرح باشد و با 
جذب ومدیریت سرمایه در صنایع و خدمات 
سودآوری که دارای مزیت رقابتی می باشند 
پایه ای،  صنایع  توزیع،  اولویت خدمات  با 
وبهداشتی،  غذایی  صنایع  مالی،  خدمات 
باالترین ارزش را برای سهامداران خود به 

ارمغان آورد.

بیانیه مأموریت عبارتست از:
ما می خواهیم با بکارگیری شیوه های ارزش 
آفرینی، موجب افزایش بهره وری و بازدهی 

دارایی شرکتهای عضو خانواده خود شویم.
و  توسعه  در  سرمایه ای  با  می خواهیم  ما 
تکمیل زنجیره های صنعت توزیع و مدیریت 
برند، مزیت رقابتی خود را در بخش خدمات 

تقویت کنیم.
ما می خواهیم در بازار سرمایه کشور با انجام 
و  بلندمدت  سودآور  سرمایه گذاری  های 
میان مدت با اولویت اعمال نفوذ غیرکنترلی 
و مدیریت ریسک پرتفوی، رشد پایدار بازده 

سرمایه صاحبان سهام را به ارمغان آوریم.
ما می خواهیم با جذب ومدیریت مطلوب 

سرمایه ها، موجبات بهبود کارآفرینی و خلق 
ارزش را برای جامعه فراهم آوریم.

انگیزه ها،  ارتقای سطح  با  ما می خواهیم 
انسانی  تحول سرمایه های  و  توسعه  ضمن 
داشته  منصف  و  یادگیرنده  سازمانی  خود، 
باشیم تا با بکارگیری تمام استعداد و توان، 
بهترین ارزش آفرینی ها و نوع آوری ها را 

ارایه دهیم.
پنج استراتژی شرکت عبارتند از :

سرمایه گذاری های  ساختار  سازی  متنوع 
بلند مدت و میان مدت

زمینه  در  مادر  شرکت  توانمندی  افزایش 
سرمایه  فرصتهای  مدیریت  و  شناسایی 
شرکتهای  و  ادغام  واگذاری،  گذاری، 

راهبردی
تأمین مالی  تقویت مکانیزمها و شیوه های 
شرکت مادر و بهینه سازی مدیریت منابع و 

مصارف بلندمدت و میان مدت  
زیرمجموعه  شرکتهای  استقالل  بر  تاکید 
طریق  از  مالی  رویکرد کنترل  بکارگیری  با 
مدیریت  عملکرد  نظام  استقرار  و  طراحی 
براساس استراتژی ها و بودجه های مصوب 

و....
افزایش بهره وری سرمایه گذاری های تحت 
به  مولد  غیر  داراییهای  تبدیل  با  مدیریت 
داراییهای مولد، فروش و واگذاری شرکتهای 

کم بازده و زیان ده و وصول مطالبات

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

دستاوردهای مهم در سال مالی 1391
کنترل بر عملکرد شرکتهای تابعه

نظر به لزوم اعمال کنترل بر عملکرد شرکتهای 
سرمایه پذیر و نظارت بر فعالیت آنان، پیوسته 
مالی،  زمینه های  در  نیاز  مورد  گزارشات 
اداری، حقوقی، پرسنلی و خصوصا تولید و 
فروش دریافت و پس از بررسی عملکرد و 
ارزیابی وضعیت با توجه به بودجه مصوب 
و برنامه های از پیش تعیین شده، انحرافات، 
مورد  و  شناسایی  مشکالت  و  کاستی ها 
پیگیری قرار گرفته است. در این میان سعی 

رهنمودهای  از  بهره گیری  تا ضمن  گردید 
الزم جهت  تدابیر  مشاوران،  و  کارشناسان 
بهبود فعالیت ها و رفع تنگناهای شرکتهای 

مجموعه اتخاذ گردد.

تاریخچه
عام(  بهشهر)سهامی  صنایع  توسعه  شرکت 
در   14393 شماره  تحت   1349 سال  در 
اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران 
به ثبت رسیده و از سال 1353 در سازمان 
بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده است. این 
شرکت اولین شرکتی می باشد که سهام آن در 
راستای سیاست خصوصی سازی، از سوی 
دولت جمهوری اسالمی ایران به عموم مردم 
واگذار گردید.بدین جهت عالوه بر اهمیت 
نسبی آن بعنوان یکی از بزرگترین قطبهای 
اولین  بعنوان  آن  موفقیت  صنعتی کشور، 
اهمیت  از  سازی،  خصوص  امر  در  تجربه 
موضوع  است.  بوده  برخوردار  بسیاری 
شرکت بر طبق اساسنامه، سرمایه گذاری در 
سهام شرکتها از طریق خرید و فروش سهام 
آنها، خرید و فروش اوراق بهادار مشارکت 
در بانکها و سایر شرکتها می باشد. در حال 
موفق  حضور  سبب  به  شرکت  این  حاضر 
وبلند مدت در صنعت محصوالت غذایی و 
همچنین توانمندی محوری خود بعنی توزیع 
سرمایه گذاری های  محصوالت،  پخش  و 
خود را در صنعت روغن خوراکی، صنایع 
و  شوینده  صنعت  و  قند  صنعت  شیر، 
بهداشتی متمرکز نموده است که جمعا فروش 
سالیانه ای در حدود 26 هزار میلیارد ریال را 

در بر می گیرد.
براساس  شرکت  این  فوق  صنایع  بر  عالوه 
موجود،  تخصصی  و  مدیریتی  ظرفیتهای 
بلند  گذاری های  سرمایه  پورتفوی  در 
در  و  دیرینه  استراتژی  طبق  خود  مدت 
بادوام،  درآمدی  جریان  ایجاد  راستای 
در صنایعی چون  به سرمایه گذاری  نسبت 
شرکتهای  و  ساختمان  بیمه،  بانکداری، 
سرمایه گذاری بعنوان مکمل زنجیره تأمین 
است. نموده  اقدام  موجود  فعالیتهای 
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اعضاء هیأت مدیره                                           نماینده                                                                        سمت
فرشاد حیدری                   شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی )سهامی عام(    رییس هیأت مدیره، غیرموظف

ایراندخت عطاریان            شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری )سهامی عام(          نایب رییس هیأت مدیره، غیرموظف
مرتضی سامی                   شرکت سرمایه گذاری غدیر )سهامی عام(                    عضوغیرموظف، هیأت مدیره 
غالمرضا دلشادی یزدی     شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام(                   عضو غیرموظف هیأت مدیره
ایرج ندیمی                      شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار)سهامی خاص(                   عضو غیرموظف هیأت مدیره
رحیم اسماعیل دانا            شرکت سرمایه گذاری ملی ایران )سهامی عام(                                   عضو غیرموظف هیأت مدیره
مرتضی داداش                   شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان )سهامی خاص(             عضوهیأت مدیره و مدیرعامل

سرمایه شرکت 
مبلغ 250  تأسیس  سرمایه شرکت در هنگام 
میلیون ریال منقسم به 25 هزار سهم ده هزار 
ریالی با نام تمام پرداخت شده بود که طی 
سرمایه  است.  یافته  افزیش  مرحله  چندین 
ثبت شده شرکت در تاریخ 1391/12/30 مبلغ 
3/024 میلیارد ریال منقسم به 3/024 میلیون 
سهم یکهزار ریالی با نام می باشد. الزم بذکر 
است که در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
28 بهمن 1391، افزایش سرمایه از مبلغ 3/024 
میلیارد ریال به مبلغ 36288 میلیارد ریال )به 
میزان 20 درصد( از محل مطالبات و آورده 
نقدی سهامداران به تصویب رسید که مراحل 
است. رسیده  ثبت  به  و  انجام  آن  اجرایی 

شرکت  وضعیت  انداز  وچشم  برنامه ها 
آتی  آتی-برنامه های  مالی  سال  برای 

مدیریت
شده  ریزی  برنامه  فعالیت های  مجموعه 
شرکت توسعه صنایع بهشهر را می توان در 

سر فصلهای زیر خالصه نمود:
انداز  ترسیم چشم  و  راهبردی  ریزی  برنامه 

آتی شرکت
طبق بیانیه چشم انداز شرکت، ما می خواهیم 
از  یکی  عنوان  به  سرمایه کشور  بازار  در 
شرکتهای برتر سرمایه گذاری از لحاظ ارزش 
مدیریت  و  جذب  با  و  باشیم  مطرح  بازار 
سودآوری که  و خدمات  صنایع  در  سرمایه 
دارای مزیت رقابتی هستیم با الویت خدمات 
توزیع، صنایع پایه ای، خدمات مالی، صنایع 
غذایی و بهداشتی، باالترین ارزش را برای 

سهامداران خود به ارمغان آوریم.
در  مدیریتی  توانایی های  توسعه  به  اهتمام 

مجموعه
مجموعه  در  مدیریتی  توانایی های  توسعه 
طریق  از  گروه  شرکتهای  و  ستاد  مدیران 

انتقال تجارب، و جذب مدیران توانمند در 
شرکتهای زیرمجموعه مورد توجه ویژه قرار 

گرفته است.
بر  تمرکز  و  سرمایه  بازار  در  مؤثر  حضور 
سرمایه گذاری در صنایع دارای مزیت نسبی.   
دارای  و  پایدار  صنایع  در  سرمایه گذاری 
مزیت نسبی را در دستور کار مدیریت قرار 

گرفته است.

سرمایه  مناسب  موقعیت های  شناسایی 
گذاری در بازار و اصالح ساختار سرمایه 

گذاری ها
مطلق کشور  و  نسبی  مزیت های  شناسایی 
بهره  دلیل  به  می تواند  هایی که  حوزه  و 
مندی از امتیازات مالی، مالیاتی، مواد اولیه، 
مورد  باشد  مزیت  دارای  انسانی،....  منابع 
قرار  شرکت  گذاری  سرمایه  خاص  توجه 
گرفته است. مهمترین و اصلی ترین هدف 
کوتاه  منافع  تأمین  و  سود  کسب  شرکت 
به  ونتیجتا  بلند مدت  و  میان مدت  مدت، 
شرکت  سهامداران  ثروت  رساندن  حداکثر 
توسعه صنایع بهشهر می باشد. در این راستا 
تغییرات انجام شده در سرمایه گذاری های 
شرکت طی سال 1391 به شرح زیر می باشد:

1-سرمایه گذاری های جدید انجام شده
راستای  در  خود  سیاست  براساس  شرکت 
بر شرکت های سرمایه  و کنترل  نفوذ  حفظ 
سوداوری،  بالقوه  توان  افزایش  نیز  و  پذیر 
سرمایه  افزایش  در  مشارکت  به  نسبت 
مطالبات  محل  از  پذیر  سرمایه  شرکتهای 
مبلغ 470  به  آنها جمعا  تقدم  و خرید حق 

میلیارد ریال اقدام نموده است.

2- سرمایه گذاری های واگذار شده
به  را  رکت  سهام   1391 سال  طی  شرکت 

شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین 
دیگر شرکت تابعه عضو گروه منتقل نموده 
است. این انتقال در راستای تمرکز مدیریت 
شرکتهای قندی و براساس بهای تمام شده به 
میزان 30 میلیارد ریال بوده لذا سودی از این 

بابت شناسایی نگردیده است.

تمرکز بر سود عملیاتی در راستای کسب 
سود پایدار

پایدار،  ایجاد سودآوری  شرکت در راستای 
تمرکز اصلی خود را بر سودآوری ناشی از 
روند  است.  داده  قرار  گذاری ها  سرمایه 
نشان  اخیر  سالهای  مالی  صورت های 
سرمایه  از  است که سود حاصل  آن  دهنده 
فروش  از  ناشی  عایدات  )بدون  گذاری 
سرمایه گذاری ها( از رشد مناسبی برخوردار 
بوده و با تکمیل و به انجام رسیدن سرمایه 

گذاری های جدید بهبود خواهد یافت.

برنامه های آینده شرکت
انداز  ترسیم چشم  و  راهبردی  ریزی  برنامه 
آتی شرکت: شامل افزایش بهره وری و بازده 
دارائیها، تکمیل زنجیره های صنعت توزیع و 

مدیریت برند و ارتفاع سطح انگیزه ها.
در  مدیریتی  توانایی های  توسعه  به  اهتمام 
مجموعه از طریق انتقال تجارب، دوره های 
هدفمند در حوزه های برنامه ریزی کالن و 

عملیاتی شرکتهای مجموعه.
بر  تمرکز  و  سرمایه  بازار  در  مؤثر  حضور 
سرمایه گذاری در صنایع دارای مزیت نسبی

تأمین  و  گذاری ها  سرمایه  جابجایی 
طریق  از  جدید  سرمایه گذاری های  مالی 
سرمایه  برخی  واگذاری  از  حاصل  عواید 
گذاری های موجود در راستای دستیابی به 

صنایع دارای مزیت نسبی.
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سالم، سالمی همچون بوی خوش درختان گردو و بادام 
ویدر و هوای خنک قرار گرفته میان دو کوه که جان را تازه 
و روح را با صدای بلبالن آوازه خوان ارام می گرداند. 
ویدر همیشه جان تازه دارد. و جان تازه به هر کس که دل 
به او بدهد بدون هیچ منتی آرامش خواهد داد. ویدر از 
زمان وجود موجودات و کوهها همان صداقت و همان 
روشنی و بی رنگ و ریا را داشته و یاد بزرگان و اجداد 
میان  این  به  برای هر کس که  در نسل  را نسل  ویدریها 
دو کوه رودخانه بیاید زنده و یادآوری می کند هر کس 
چه خودی و چه غریبه به ویدر عشق بورزد ویدر نیز با 
تمام وجودش به او عشق می ورزد. از دل بستن به نور 
پر  باغهای  به  برسد  تا  دشتها  و  این کوهها  نور  ویدر، 
از محصول و درختان قدیمی گردو و چشمه های پر از 
لطف و زاللی و خنکی و شفا آن برای هر کسی که دلش 
از کوه  بگذارید  بدهد  در کوه ها  میان  نهفته  این  به  را 
شیر و کوه کاسیو و غار مقار با آن رطوبت سالیان سالش 
و قطرات آب چکه کننده از آن که اجداد و نسل های 
پیشین آن را دیده است وبا آنها صحبت کرده یاسوراخ 
بادام و جاهای خیلی زیاد دیگری که هم شاهد بزرگ 
شدن ماها و گذشتگان ما بوده است وهم بچگی ما را 
دیده است بگوئیم واقعًا هر کس به ویدر با صداقت دل 
داده باشد می داند که ویدر با تمام جاذبه هایش با تمام 
وجودش به او دل داده است. مثل یک پدر و مادر که 
بیاید  است.  فرزندانش گذاشته  برای  را  وجودش  تمام 
آن  رودخانه  را،  آن  نگاه کنیم کوههای  خوب  را  ویدر 
را، زمانی که با چهار پاها هر پنج شنبه با بغچه ای پر 
از یوخا و توتک که با دستان زحمتکش مادر بزرگهای 
ما درست می شود می آیند. از رودخانه خروشان که با 
آن با کلی خیس شدن عبور می کردیم تا به زیارت اهل 
قبور و حضرت امام زاده قاسم )ع( برویم که بزرگوارها 
در حق همه ویدریها دعا می کرد که روزیشان حالل و 

محصولشان پربرکت و پربار باد. و خیلی چیزهای دیگر 
سر  به  می دانید  آیا  و  دارند  یاد  آن  از  بزرگان ها  که 
چشمه ها و قناتها که به صورت قدیمی آب زالل و گوارا 
جمله  از  موجودات  از  خیلی  و  می کرد  عبور  آنها  از 
آمدیم  ما  می نمود  استفاده  آن  از  جانوران  و  گیاهان 
آن را سیمانی کردیم که نکند یک مثقال از آن آب را 
گیاهان کنار آن استفاده کنند در صورتی که روزی همه 
آنها را خدا مقدر فرموده حاال که ما آن را از موجودات 
اندازه  به  را  آن آب  خدا می گیریم خدا هم می گوید 
برگردیم  به گذشته  بیایید  ولی  خواهم کرد.  شما کم  از 
و  و دشتها  تمام خوبیهای  با  را  ویدر عزیزمان  واقعًا  و 
کوه ها با دل باز نگاه کنیم و به خاطرات و غیره فکر 
به همه  تمام وجود  با  بار  کنیم. فقط کافی است یک 
جای این قطعه ای از بهشت پنهان خداوندی نگاه کنیم 
و فکر کنیم و تأمل کنیم. براستی بعد از آن چه حال و 
هوای پیدا می کنیم. ما با همه این خاطرات می گوییم 

که ویدر و ویدری با تمام وجودمان دوستتان داریم.
سیب گرمش شده بود
می رفت سمت مقار 

ناگهان در بین راه
چشمه ای را دید 

از آب زاللش 
قطره ای را نوشید

آب، آب مشهد بود
این اب پاک و زالل
کرد سیب را سرحال

غول این تنگ منم ماهی ام داد کشید 
 دوست دارم بروم

گربه ها را بزنم
مبین مرآلی   

ویدر
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این  متخصصان  همیاری  با  سال گذشته  در 
گردیده  محقق  زیر  شاخص های  شرکت 

است:
دست یابی به رکورد بی نظیر فروش بالغ بر 5000 

میلیارد ریال
در  شرکت  درصدی   55 عملیاتی  سود  رشد 
مقایسه با سال قبل،)سود عملیاتی سال 91 معادل 
637/557 میلیون ریال و سود عملیاتی سال 90 

معادل 409/705 میلیون ریال می باشد( 
تولید محصوالت با ارزش افزوده باال و کسب 

سود مناسب برای سهامداران
مطلس  از کارخانه  برداری  بهره  و  اندازی  راه 

)سکه زنی( 

اخذ لوح تقدیر و جشنواره ملی بهره وری از اطاق 
بازرگانی ایران

کیفیت  مدیریت  سیستم  گواهینامه های  اخذ 
 OHSAS و  ISO14001 و   ISO 9001

18001 از شرکت توف نورد المان
حفظ جایگاه رهبری صنعت در بازار کشور

شرکت صنایع مس شهید باهنر در سالی که گذشت 
با چالشهای درونی و بیرونی متعدد مواجه بود که 

اهم آن به شرح ذیل می باشد:
ترکیه  بخصوص  همسایه  از کشورهای  واردات 
استفاده  سوء  و  ارز  شدن  نرخی  چند  بعلت 

واسطه ها از این فضاو...

در این راستا هیأت مدیره شرکت رویکردهای 
کلیدی زیر را در سال 92 در دستور کار خود 

قرار داده است:
و  بازسازی  از  استفاده  با  تولید  افزایش ظرفیت 
تکمیل پروژه ها، تهیه پرمییوم مناسب قیمتها برای 

فروش محصوالت، کاهش ضایعات
بهبود در کیفیت تولیدات و رضایت مندی مشتریان
توسعه  و  فروش  مهندسی  و  بازاریابی  ارتقاء 
بازارهای داخلی و صادراتی، ارتقاء IT و بهبود 
با  انگیزه کارکنان  افزایش  مدیریتی،  سیستمهای 
ارایه مشوقهای انگیزشی، ایجاد ارتباط مناسب با 

مشتری و پاسخگویی به نیاز آنها 
    

اعضاء هیأت مدیره                                            نماینده                                                                              سمت 
صمدالله فیروزی                                        شرکت معدنی امالح ایران                        رییس - غیرموظف

محمد جعفر صفویان                                   سرمایه گذاری صدرتامین                        نایب رئیس- غیرموظف
عباس رستمی                                            شرکت صنایع خاک چینی ایران       مدیرعامل و عضو موظف

محمود شهراسبی                                        سرمایه گذاری صبا تأمین                       عضو - موظف
عبداله شیرمحمد پور گرجانی                        سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین      عضو -غیرموظف                                                                          

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت صنایع مس شهید باهنر با حضور بیش از 
80/43 درصد از سهامداران این شرکت در هتل بزرگ ارم برگزار شد.

در این جلسه که ریاست آن بر عهده آقای عبداله شیرمحمدپور بود. آقایان 
محمد حسین قائمی راد و مسعود حافظ ناظران مجمع بودند. همچنین مهندس 
عباس رستمی مدیرعامل این شرکت سمت دبیری این جلسه را برعهده داشت.

در مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت مس شهید باهنر آقای مهندس رستمی 
به قرائت گزارش هیأت مدیره برای سال 91 پرداخت و در همین راستا به 

پرسش های سهامداران حاضر در جلسه پاسخ داد.
در ادامه جلسه گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت به استماع حاضران 
رسید. سازمان حسابرسی برای سال مالی آتی نیز به عنوان حسابرس قانونی 
این شرکت معرفی شد. عالوه بر این صورت های مالی مربوط به سال مالی 
91 این شرکت به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد مبلغ 200 ریال 
به ازای هر سهم از مبلغ 317 ریال سود تحقق یافته سال 91 میان صاحبان سهام 

این شرکت توزیع شود.

پیام هیأت مدیره :
افتخار داریم در سال 91 که بنام سال تولید ملی و 
حمایت از کار و سرمایه ایرانی مزین شده است، با 
توجه به تغییرات و نوسانات و تحریمها و شرایط 
اقتصادی موجود کشور که باعث سردرگمی بازار 
و صنایع در برنامه ریزی و تصمیم گیری در تولید 
گردیده را با تالش و همیاری متخصصات و مدیران 
و کلیه کارکنان عزیز شرکت و صد البته اعتماد شما 
سهامداران محترم ضمن تحقق 317 ریال سود هر 
سهم در راستای تداوم گردش چرخه های صنعت 
مس در کشور که 5000 نفر به طور مستقیم و حداقل 
100 هزار نفر به طور غیر مستقیم در کنار ارزش 

امرار معاش می نمایند  ایجاد شده  افزوده 
و حدود 300 کارخانه تولیدی که مواد اولیه 
خود را از صنایع مس باهنر تامسن می نماید 
را از لحاظ محصوالت نیمه ساخته مسی و 

آلیاژهای مربوطه تأمین نماییم.
بود که  شرایطی  در  امر  این  تحقق  البته 
متأسفانه امکان تأمین مواد اولیه و افزایش 
ایران  مس  ملی  شرکت  طرف  از  سهمیه 
تاکنون الینحل باقی مانده است، با توجه به 
محدودیت های اعالم شده شرکت در سال 
گذشته توانست ضمن تولید 30/967 تن از 

محصوالت مسی و برنجی سود مناسبی را کسب 
نماید که در مقایسه با چند سال گذشته بی سابقه 

بوده است.

مس شهید باهنر با مهندس رستمی به جایگاه واقعی خود بازگشت
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عملکرد پارس آریان در سال 1390
هلدینگ  آریان،  پارس  سرمایه گذاری  شرکت 
گروهمالی پاسارگاد در راستای وصول به چشم 
انداز شرکت، موفق گردید در رتبه بندی تخصصی 
شرکتها که در سال 1390 توسط سازمان مدیریت 
صنعتی برگزار شد برای سومین سال متوالی رتبه 
و  سرمایه گذاری  شرکتهای  بین  در  را  نخست 
واسطه گری مالی از آن خود نماید و در مقایسه 
کلی بین چهارصد شرکت برتر ایران در سال 1389 
رتبه دوازدهم و ر سال 1390 رته پانزدهم را به خود 

اختصاص دهد.
همچنین این شرکت در چهارمین جشنواره ملی 
بهره وری، از حیث شاخص های مالی، اقتصادی 
در گروه  اول  مقام  به کسب  موفق  وری  بهره  و 

شرکتهای سرمایه گذاری گردید.

اهداف
برای  شده  تعریف  مأموریت های  به  توجه  با 
به  شرکت  توسعه ای  بلندمدت  اهداف  شرکت، 
اول  بخش  می شود.  تقسیم  اصلی  بخش  دو 
توسعه سرمایه گذاری های شرکت در گروه مالی 
توسعه ای  برنامه های  تناسب  هم  پاسارگاد، 

ایجاد،  در  مشارکت  هم  و  موجود  شرکت های 
تأسیس و راه اندازی شرکت های جدید در گروه 
می باشد. اما بخش دوم اهداف توسعه ای شرکت 
در میان مدت و بلندمدت، حضور فعال و جدی در 
سایر بخش های سرمایهگذاری و بازارهای متنوع 
مالی و بخصوص حضور در بازارهای بین المللی 
با توجه به ظرفیت ها و توانایی های فنی و مالی 
شرکت و سایز مطلوب آنمی باشد که این بخش 
از فعالیت ها بعنوان فعالیت های مستقل شرکت 

محسوب می شود.

چشم انداز
آریان  پارس  سرمایه گذاری  شرکت  انداز  چشم 
گروه  راهبری  و  توسعه  ایجاد،  از:  عبارتست 
مالی پاسارگاد جهت کسب جایگاه معتبرترین و 
قوی ترین گروه مالی و مدیریتی متعلق به بخش 
خصوصی ایران در منطقه خاور میانه با فعالیت 

بین المللی.

ماموریت 
ایجاد و تأسیس شرکت های تعریف شده در گروه 

مالی پاسارگاد

تدوین استراتزی های کالن شرکت های گروه مالی 
پاسارگاد بهمنظور ایجاد هم راستایی الزم در گروه 

جهت نیل به چشم انداز شرکت
بازار سازی و پشتیبانی سهام شرکت های عضو 

گروه به منظور ایجاد ارزش افزوده
نظارت و کنترل مالی شرکت های عضو گروه مالی 
از صحت  اطمینان  منظور حصول  به  پاسارگاد، 
عملکرد و کسب بازده مورد انتظار در چارچوب 

اهداف گروه
مالی  عضو گروه  شرکت های  سهام  از  حمایت 

پاسارگاد در بازار معامالت ثانویه
تامین حداکثر بازده ممکن برای سهامداران شرکت
تامین حداکثر بازده ممکن برای سهامداران شرکت
تجزیه و تحلیل اقتصادی و بررسی نوسانات بازار

در  جدید  فرصت های  از  استفاده  و  شناسایی 
جهت ارتقاء و بهبود موقعیت گروه مالی پاسارگاد

ایجاد تعهد نسبت به منشور ارزش های اخالقی و 
حرفه ای گروه مالی پاسارگاد

حفظ و ارتقاء سرمایه انسانی رقابتی در گروه مالی 
پاسارگاد

تاکید بر فرهنگ مشتری مداری 

موفقیت های ارزنده گروه مالی پاسارگاد

بانک پاسارگاد با رشد چشمگیر و پایدار خود جایگاه 
به لحاظ میزان سرمایه  بانک کشور  بزرگترین  ارزنده 
پرداخت شده را کسب نموده که این مهم حکتیت از 
پیمودن مقتدرانه راه ترقی و تعالی و رسیدن به قله های 
رفیع پیشرفت در سطح ملی، منطقه ای و حتی جهانی 
دارد. کسب رتبه ارزنده بانک سال جمهوری اسالمی 
در سال های 2010 و 2012 و همچنین انتخاب این بانک 
به عنوان یکی از ده بانک پیشرو جهان و اولین بانک 
پیشرو خاورمیانه و کسب رتبه 266 در میان 1000 بانک 
برتر جهانی در سال 2012 براساس گزارش مجله معتبر 
Banker و انتخاب بانک پاسارگاد به عنوان 10 شرکت 
پیشرو کشور در سه سال متوالی 1387، 1388 و 1389 
توسط سازمان مدیریت صنعتی و همچنین کسب عنوان 
سازمان بهره ور در حوزه بانک و بیمه در چهارمین 
دوره نظام ارزیابی جایزه ملی بهره وری 1404، تنها چند 
مورد از موفقیت های متعدد بانک پاسارگاد می باشد. 
بانک پاسارگاد با سرمایه 30/000 میلیارد ریال به عنوان 
با  به بخش خصوصی کشور  متعلق  بانک  بزرگترین 
قدرت به سوی کسب جایگاه یکی از ده بانک بزرگ 

در منطقه خاورمیانه به پیش می رود.
شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع خاورمیانه با 
طرح ریزی بیش از 42000 میلیارد ریال سرمایه گذاری 
جهت اجرای پروژه های تولید فوالد، کنسانتره ذغال 
مسی،  لوله های  مس کادی،  متلوزی،  سنگ، کک 
فروسیلیس، کنسانتره سنگ آهن، گندله سنگ آهن در 
شهرهای استان های کرمان و همدان، گام  ارزشمندی 
در  ملی  و  پروژه های کلیدی  اجرای  جهت  در  را 
بخش معدنی برداشته است. در حال حاضر تعدادی 

از پروژه های شرکت مزبور به بهره برداری رسده اند 
که عبارتند از دو کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن در 
شهرهای زرند و سیرجان هریک به ظرفیت 2 میلیون تن، 
و کارخانه فرآوری ذغال سنگ، همچنین کارخانه کک 
سازی به ظرفیت 850/000 تن نیز در اوایل تیرماه 1392 
به بهره برداری خواهد رسید و متعاقبا سایر پروژه های 
شرکت که عمدتا از محل فاینانس های بین المللی تأمین 
مالی گردیده، فعالیت تولیدی خود را آغاز خواهند نمود.

شرکت هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد نیز فعالیت 
و  دریایی  دکل حفاری  دو  خرید  با  را  گسترده خود 
چاه های  مهندسی  خدمات  و  اندازه گیری  تجهیزا 
نفت و مشارکت در خرید سه نیروگاه خوی، ارومیه و 
شریتی مشهد آغاز نموده و خرید چندین نروگاه تولد 
برق و انرژی و سرمایه گذاری در چندین پروژه نفتی و 

پتروشیمی را نیز به طور جدی در دستور کار دارد.
شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان 
متخصصان  تعهد  و  توان  از  بهرهگیری  با  )فناپ( 
پاسارگاد  بانک  است  توانسته  پرتالش خود  و  جوان 
را از نظر نرم افزار بانکداری مستقل نموده و آغاز به 
فروش نرم افزار جامع بانکداری مستقل نموده و آغاز 
به فروش نرم افزار جامع بانکداری به سایر بانک های 
کشور نماید. همچنین شرکت مزبور در سایر حوزه های 
خدمات فناوری اطالعات به شرکتی پیشرو در این حوزه 
تبدیل گردیده و یکی از دو شرکت بزرگ فعال در زمینه 
I.C.T کشور می باشد. همچنین این شرکت به عنوان 
اولین شرکت ایرانی نرم افزاری و تولید کننده راهکارهای 
فناوری اطالعات، برنده تندیس طالیی کیفیت گردید. 
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        اعضاء هیأت مدیره                                                 نماینده                                                               سمت

سید خلف موسوی          شرکت پتروسینا )سهامی عام(                                                                   رئیس
علیرضا صدیقی زاده           شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیائی و شیمیائی تأمین )سهامی عام(           نایب رییس و مدیرعامل

اسماعیل تبادار          شرکت پتروشیمی فارابی)سهامی عام(                                                  عضو
سجاد زینلی                           شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری                                  عضو
ابوالفضل عسکری          شرکت بیمه ایران )سهامی خاص(                                                   عضو

خسرو
 امری حسینی

پیام هیأت مدیره
الهی به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و 

الحسین و الحجت ابن الحسن العسگری)عج(
ادرکنی والتهلکنی

- با حمد و سپاس و ستایش خداوند متعال و 
شکرگزاری به درگاه ایزد متعال و درود بر پیامبران 
و اولیاء خداوند و صلوات برخاتم پیامبران محمد 
مصطفی)ص( و ائمه اطهار)ع( و حضرت حجت 
جمهوری  بنیان گذار  روح  به  درود  با  و  )عج( 
اسالمی ایران و شهدای عزیرمان، وآرزوی طول 
و  با سالم  و  رهبری،  معظم  مقام  عزت  با  عمر 
پتروشیمی  شرکت  محترم  سهامداران  به  احترام 
آبادان، گزارش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی 

به 1391/12/30 به شرح ذیل تقدیم میگردد. 
سهامداران محترم به یقین با نگاه متخصصانه، 
شرایط اقتصادی جهانی و تحریمهای اعمال شده 
اثرات  و  را درک نموده  بر علیه کشور عزیزمان 
بازدارنده و منفی آنها را در بنگاههای اقتصادی 
اشراف دارند و مطمئن هستیم، با هیأت مدیره هم 
عقیده هستند که سال مورد گزارش دارای شرایط 
فوق العاده خاص برای فعالیت شرکتهای صنعتی 

بویژه صنعت پتروشیمی بوده است.
خدای متعال را شاکریم که در سال 91 علیرغم 
تمامی سختیها و مشکالت اقتصادی و تحریمها 
با همت و تالش خستگی ناپذیر و شبانه روزی 
خانواده بزرگ پتروشیمی آبادان از جمله کارکنان 
سخت کوش و فداکار و متخصصان و مدیران و 
و  استمرار  محترم  سهامداران  مستمر  حمایتهای 
تداوم کار و تولید با محوریت تولید بهینه و با برنامه 
ریزی و اقدامات ارزشمند، ضمن آغاز و اجرای 
اصالحات ساختاری بویژه در بخش بازرگانی، 
مالی و تولید و نیروی انسانی رشد و بالندگی و 
شکوفائی در پیکره مجموعه آشکار گردیده است. 

سهامداران محترم سرمایه های ارزشمند شما در 

پتروشیمی آبادان به امانت در اختیار گردانندگان 
درک  با  ما  همه  و  دارد  قرار  شرکت  و کارکنان 
مسئولیت سنگین نگهداری و تداوم بازدهی مثبت 
این امانت، در تالشیم تا با رفع تنگناها و گلوگاهها 
و تعریف طرحهای توسعه و اصالح زود بازده و 
اجرای آنها با رویکرد جدید مبتنی بر »تولید بهینه« 
و »مدیریت قیمت تمام شده« و »تدوین صحیح 
برنامه ها« و »بودجه های عملیاتی مناسب« و 
»توجه به تولید گریدهای خاص با ارزش افزوده 
 « و   »  s70 و   s57 باالتر)خصوصاً گریدهای 
افزوده  ارزش  به  توجه  و»  به صادارت «  توجه 
محصوالت جانبی « ضمن تحقق خواسته های 
به نحو  را  امانتی شما  سهامداران عزیز، سرمایه 
شایسته نگهداری، بهبود و بهینه سازی و با تقویت 
فنی و تولیدی و اقتصادی و مالی، پویائی آن را 
پتروشیمی  شرکت  مدیره  هیأت  نمائیم.  تضمین 
آبادان به عنوان نمایندگان امین شما، اطمینان دارد 
سهامداران محترم ما را در تحقق اهداف عالیه با 
محوریت پویائی و بالندگی مجموعه یاری و ما 
نیز به همراه کلیه کارکنان صدیق و متخصص و 
شریف شرکت این عهد را می بندیم که اطالعات 
وگزارشات شفاف و دقیق و صادقانه از مجموعه 
به  و  نمود  خواهید  مشاهده  سال جدید  درطول 
یقین با لطف پروردگاردر سال 92 فعالیتهای هیأت 
مدیره مبتنی بر برنامه های مطالعه شده و منطبق 
بر واقعیتها و تحقق وعده های منطقی استوارمی 
باشد. )که گزارش عملکرد سه ماهه اول 1392 

گواه این مطلب می باشد.(
تحلیل  با  آبادان  پتروشیمی  مدیره شرکت  هیأت 
شرایط اقتصادی جهانی و کشور و تدوین و اجرای 
برنامه های مناسب عملیاتی و تولیدی و مدیریت 
و مهندسی دقیق مالی و رفع گلوگاههای موجود 
این  ستادی،  و  پشتیبانی  واحدهای  تقویت  و 
اطمینان را به سهامداران محترم میدهد که ضمن 

کسب جایگاه واقعی ارزش سهام، سود شایسته و 
مناسب و منطبق بر استانداردهای سازمان بورس 
و متکی بر عملیات را در سال جاری ارایه نماید. 
خوشحال هستیم که اعالم نمائیم خیلی از پارامترها 
و شاخص های مثبت عملیاتی شرکت بصورت 

بی سابقه در حال وقوع و افزایش می باشد.
سهامداران محترم خرسندیم که پس از یک سال 
تالش و کوشش به یاری و عنایات خداوند متعال، 
مجالی دوباره یافتیم تا کارنامه تالشگران شرکت 

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

سال مالی 1391 نائل شده ایم:
1- کسب رکورد مبلغ فروش به مبلغ 1،762،912 

ریال
2- کسب باالترین سود عملیاتی و سود بعد از کسر 
مالیات به ترتیب به مبلغ 247،480 و 238،819 

میلیارد ریال
3- تسویه کامل وام ارزی بر اساس نرخ ارز مرجع

تکمیل  و  زیرمجموعه  شرکتهای  سودآوری   -4
زنجیره ارزش

صد و دو سال پیش وقتی چاه نفت مسجد سلیمان به سرپرستی دارسی 
انگلیسی فوران کرد تا روزیکه مرحوم مصدق در دیوان الهه نفت را ملی کرد 
نیم قرن طول کشید و آنروز که دیوان الهه رأی به قطع ید انگلیس داد فقط 
آبادان بود که معنی نفت می داد و الغیر. شهر آبادان برای کاتب این سطور 
هم بنوشته تاریخ آن و حضور در محله خسرویه در اوائل جنگ و زیر یک لوله 

سنگر گرفتن... بگذریم.  

مجمع ساالنه شرکت پتروشیمی آبادان در حضور 84/5 درصد سهامدار به 
ریاست جناب امانی برگزار شدمجمع با تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود 
1400 ریالی و تقدیرو تشکر از مدیرعامل فرهیخته و توانمند شرکت جناب دکتر 
علیرضا صدیقی زاده و مکوندی دوست خوب مطبوعات بکار خود پایان 
داد. آنچه جناب مکوندی بما داد لطف بود و ما هر سال زین داده بهره مند.

آبادان  پتروشیمـی 
خواستن فعل  یعنی 
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اعضاء هیأت مدیره                                                نماینده                                                                سمت
محمد قافله باشی        شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه                 رییس هیأت مدیره

محمد کاشانی                       شرکت رهیاب رایانه گستر                                  نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل
علی اصغر بهرامیان                        شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط بندر                  عضو هیأت مدیره
یوسف الهی شکیب       شرکت فراز انرژی دنا                   عضو هیأت مدیره
محمد ابراهیم پورزرندی                       شرکت دریا گستر کیش                   عضو هیأت مدیره

بدانید و دانش فنی کشوری  را سرمایه ملی  تایدواتر 
 که تاریخ به بزرگی آن شهادت می دهد

 تعدیل مثبت 15/8 درصدی سود هر سهم  
در پی نوسانات و تغییرات نرخ تسعیر ارز در سال 
1391، براساس مکاتبات انجام شده شرکت، نرخ 
تسعیر ارز جهت خدمات THC از نرخ مرجع به 
نرخ مرکز مبادالت ارزی تغییر یافت، بدین لحاظ 
سود هر سهم پیش بینی شده برای سال مالی 1391 
از مبلغ 722 ریال به مبلغ 894 ریال افزایش یافت. 

سود  فزاینده  رشد  و  عملیات  حجم  کاهش 
خالص

با عنایت به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور، 
حجم عملیات THC تحقق یافته )اعم از تخلیه 
و بارگیری( در سال 1391 نسبت به بودجه پیش 
بینی شده کاهش نسبتاً چشمگیری داشته است. 
در صورتیکه با مدیریت صحیح منابعف مصارف 
شرکت و حفظ حقوق سهامداران منجر به رشد 
فزاینده سود خالص و سرمایه گذاری های متعددی 

گردیده است.
اهداف آتی

اهداف و برنامه های آتی شرکت توسعه و گسترش 
خدمات بندری از جمله تخلیه و بارگیری، عملیات 
و  سالویج  حوزه  در  دریایی  خدمات  کانتینری، 
الیروبی و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف 
می باشد. در این راستا شرکت تایدواتر خاورمیانه 
به دنبال اهداف توسعه ای از قبیل بهبود و کنترل 

بهای تمام شده خدمات ارایه شده، کاهش زمان 
و انجام اقدامات و در نهایت افزایش مشتریان و 

ذینفع می باشد.
در حال حاضر مجموعه تایدواتر با پشتوانه نیروهای 
با انگیزه و متخصص خود به دنبال دستیابی به 
اهداف از پیش تعیین شده است و سعی دارد با 
شناخت کافی از صنعت و رقبا و رفع موانع، به 

سمت جهانی شدن حرکت نماید. 
تاریخچه فعالیت شرکت 

کلیات 
در سال 1347 شرکت خدمات دریایی داریوش با 
سرمایه ده میلیون ریال منقسم به یک هزار سهم در 
تهران تأسیس شد و بعد از چند ماه با مشارکت 
شرکت تایدواتر آمریکا به صورت 51-49 شرکت 
سهامی عام خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه را 
تشکیل دادند که پس از انقالب اسالمی مدیران و 
سهامداران خارجی شرکت از کشور خارج شدند. 
نظارت  و  پوشش  تحت  شرکت  مدتی  از  بعد 
دادستانی انقالب قرار گرفته و اداره امور آن طی 
سنوات 1359 لغایت 1368 به بنیاد مستضعفان، 
دادستانی انقالب، شرکت ملی نفت ایران و بنیاد 

شهید انقالب اسالمی واگذار گردید.
واگذاری 49  به  توجه  با  سال 1368  در  سپس 
درصد سهام تایدواتر آمریکا به دولت جمهوری 
اسالمی ایران – بنا بر مصالحه نامه سال 1395 به 

مبلغ 669000 دالر – هیأت دولت به موجب مصوبه 
شماره 5439/ت/754 در تاریخ 4 آبان ماه 1368 
اقدام به واگذاری سهام یاد شده به سازمان بنادر 
پاره ای  به دلیل وجود  و کشتیرانی کرد و سپس 
مشکالت مدیریتی سازمان بنادر و  کشتیرانی در 
تاریخ 1369/12/14، 45 درصد سهام مصادره شده 
را که درمالکیت بنیاد شهید بود، به نفع صندوق 
و کشتیرانی  بنادر  سازمان  انداز کارکنان  پس 

خریداری نمود.
عمومی  مجمع  براساس   1386/11/17 تاریخ  در 
از  نام شرکت  اساسنامه،  در  تغییر  با  العاده  فوق 
به  خاورمیانه  تایدواتر  دریایی  خدمات  شرکت 

شرکت تایدواتر خاورمیانه تغییر یافت.
مرکز اصلی شرکت در تهران – خیابان وزرا شماره 
84 بوده و نواحی عملیاتی شرکت واقع در ناحیه 
هرمزگان )بندرعباس(، ناحیه گیالن )بندر انزلی(، 
ناحیه خوزستان )بندر امام( و مازندران )امیرآباد( 

می باشد.
سرمایه

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 10 میلیون ریال 
)شامل تعداد 100 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 
مبلغ  به  مرحله  چند  طی  بوده که  ریال(   100/000
628/560 میلیون ریال )شامل تعداد 628/560/000 
سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال ( افزایش 

یافته است.

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت تاید واتر خاورمیانه شنبه 15 تیر ماه در 
محل شرکت برگزار شد.

در مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت تایدواتر که با حضور بیش از 80 
درصد از صاحبان سهام آن برگزار شد آقایان محمد اسکندری به نمایندگی از 
سهامدار عمده به عنوان ریاست مجمع، یوسف الهی شکیب و محمد بیات به 
عنوان ناظر و مهرداد عالی مقدم به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند. در مجمع 

عمومی عادی ساالنه شرکت تایدواتر خاورمیانه مقرر شد مبلغ 900 ریال سود به 
ازای هر سهم بابت سود سالی مالی منتهی به پایان اسفندماه 91 به سهامداران 
آن شرکت پرداخت شود. این در حالی بود که پیشنهاد اولیه هیأت مدیره شرکت 
پرداخت 450 ریال سود بود. همچنین در این مجمع صورت های مالی سال 
گذشته شرکت به اتفاق اراء تصویب و روزنامه های دنیای اقتصاد و اطالعات 

به عنوان روزنامه های کثیراالنتشار شرکت انتخاب شدند.

پیام هیأت مدیره
طی سالهای گذشته، شرکت تایدواتر با کسب شهرت و کمیت خدمات، توانسته است خود را به عنوان 
یکی از شرکتهای صاحب نام داخلی و منطقه ای در عرصه حمل و نقل قرار دهد. این شرکت رمز 
موفقیت خود را کار تیمی، حرفه ای و تعهد و تالش مستمر افراد در راستای دستیابی به انتظارات 
و نیازهای مشتریان و ذینفعان می داند. در حال حاضر خدمات دریایی، سرمایه گذاری، کامپیوتری، 

پرسنلی، آموزشی، ترانزیت از جمله فعالیت های گروه محسوب می شود. 
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