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سخن سردبیر

 خسرو
 امریحسینی

در ایران سال 1392  
کاماًل غـرض بزرگ در

حال شکل گیری است

نسل ما شاهد فراز فرودها بوده و زین رهگذر تجربه بس گران آموخته، 
چف  خورش  تند  وگفتار  بی انتهای کاکارین  به  پرواز  شاهد  ما  نسل 
درباب خلیج خوک ها به ابرقدرت جهانی و زمان لنگ کفش کوبیدن 
صورت  به  لنگ کفش  پرتاب  تا  ملل  سازمان  سخنرانی  میز  روی  بر 
فروپاشی قدرت کرملین  از  بغداد  در  فاتح جنگ  رییس جمهور  بوش 
با  فلسطین  برابر جوانان سینه ستبر کرده  در  ابر موشک ها  تا شکست 
چند قالب سنگ دستی و سوراخ شدن سقف آهنین حوزه استحفاظی 
مدنی  به جنبش  وقتی  این مختصر  مسلمین حماس  توسط  صهیونیسم 
ضد تحریم از آغاز تا امروز وصل شود و سخن شیرین از زبان جناب 
استاد غنی نژاد باشد خود زینت سخن سردبیر می  شود که خوش یافت 

آنکه سخن از اعتدال کرد و ملت بدان آری گفت.
اگر پس از نیم قرن کوبا لیبرال شد یا کره شمالی بمب های اتم خود را از 
بین برد، پس تحریم ها برای تغییر رویکرد نظام های سیاسی مؤثر هستند.

 این تقریبًا خالصه شده جنبشی است که تحت عنوان جنبش ضدتحریم 
این روزها به گوش می رسد.  موضوع این است که تحریم های اقتصادی 
فشار زیادی به بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور وارد کرده 
است. از نبود و افزایش حیرت آور قیمت دارو گرفته، تا نایاب شدن 
برخی محصوالت و مواد اولیه صنعتگران، هنرمندان و... همگی در این 
بازی شرکت دارند.  بازی تحریم که از سوی تحریم کنندگان با هدف 
فشار سیاسی به دولت ها عنوان می شود، اما تجربه تاریخی ساده نشان 
می دهد اثرگذار نخواهد بود. ما تجربه های کوبا، کره شمالی و عراق را 
در مقابل خودمان داریم. این تجربه ها نشان می دهد که تحریم ها همیشه 
سوی  از  اما  داده،  شدت کاهش  به  را  مردم  معیشت  و  زندگی  سطح 
دیگر هیچ تاثیری در نظام های سیاسی نداشته است و در کنار این دو، 
پدیده سیاهی هم همیشه شکل گرفته و آن اقتصاد پنهان است. گردش 
مالی عظیمی که در سایه تحریم ها ایجاد می شود و، دولت ها ناگزیر از 
پذیرش آن برای دور زدن تحریم ها و رساندن کاالهای اساسی به دست 
مردمشان هستند و این اقتصاد غیرقانونی برای کشورهای توسعه یافته 
که اعمال کننده تحریم ها هستند نیز زیاد مقبول نیست. به هر تقدیر در 
ایران سال 1392 ظاهرا عزمی بزرگ در حال شکل گیری است تا با این 
تحریم ها مقابله شود یا دست کم، صدای مردم به گوش رهبران و جامعه 

جهانی از جمله شهروندان کشورهای غربی رسانده شود. 
در دهم تیرماه امسال برابر با اول جوالی 2013 دکتر موسی غنی نژاد در 
علیه  تحریم ها  به  اعتراض جهانی  »فراخوان  عنوان  تحت  سرمقاله ای 
ایران« به لزوم توجه جهانیان به موضوع تحریم ها علیه ایران پرداخت. 
در این مقاله، غنی نژاد با اشاره به تاریخ جهان به خصوص در مقطعی 
که در آن جنگ جهانی دوم به پایان رسید به تأثیر اقتصاد آزاد بر روابط 
ملت ها پرداخت و اشاره کرد: »در اقتصاد آزاد هر کس برای رسیدن به 
هدف خود ناگزیر از خدمت به اهداف دیگران است. تولیدکننده برای 
کسب سود بیشتر ناچار باید پاسخگوی خواسته های دیگران )مشتریان( 
باشد و این پدیده طبیعتًا به احترام به غیر و رعایت حضور و حقوق 

همگان و نهایتًا روابط صلح آمیز می انجآمد.«
واقعیت عملکرد کشورهای توسعه یافته پس از اتمام جنگ جهانی رفتار 
تبیین کرد: »واقعیت تلخ این است که سیاستمداران و  اینطور  آنان را 
پیشرفته ترین کشور های صنعتی  در  در عرصه جهانی، حتی  دولتمردان 

غرب، به رغم گفتار های ظاهری، همیشه صادقانه و تمام و کمال به بینش 
عمیق منتسکیویی که خود مبتنی بر دستاورد بزرگ علم اقتصاد است، 

پایبند نماندند.«
یعنی سازمان ملل، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، قصد داشت 
بر  را  دوستی  و  بتواند صلح  آزاد  اقتصاد  بگذارد که  راهی  در  تا گام 
اساس ویژگی های ذاتی خود به ارمغان آورد، اما این اتفاق نیفتاد. حال 
با گذشت سال ها از آن رخدادها، شاهد تحریم های بی سابقه اقتصادی 

علیه ایران هستیم. 
نگارنده انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری در ایران را نشانی از 
پیگیری »اعتدال و روابط صلح آمیز با جامعه جهانی« توسط مردم و 
دولت منتخب آنها دانسته و فضا را برای اعتراض مدنی به تحریم های 

اقتصادی علیه ایران مناسب ارزیابی کرد. 
و  هواخواه صلح  مدنی  نهاد های  همه  است که  نرسیده  آن  زمان  »آیا 
غیرمنصفانه،  سیاست های  علیه  را  خود  اعتراض  صدای  دوستی، 
و  برسانند  به گوش جهانیان  بزرگ  قدرت های  نابخردانه  و  نامشروع 
با تکیه بر قدرت بی بدیل افکار عمومی همه کشورها، خواستار رعایت 
روابط  میان کشور ها شوند؟  روابط  در  بین المللی  پذیرفته شده  اصول 
و  استقرار  برای  مدرن  دنیای  ابزار  مهم ترین  آزاد  تجارت  و  اقتصادی 
استمرار صلح و دوستی است، مدعیان آزادی و دموکراسی چگونه به 
خود اجازه می دهند جهانیان را از این ابزار محروم کنند؟ محکوم کردن 
از سوی هر کس  یا هر کشور دیگری،  ایران  اقتصادی علیه  تحریم های 
یا نهادی، پیام صلح و دوستی برای همه مردم دنیا است. از این پیام 

رسانی مبارک دریغ نورزیم.«
حدودا یک هفته بعد از مقاله اول جوالی دکتر غنی نژاد در روزنامه 
این  به  مشخص  موضع گیری  در  نیز  بهکیش  دکتر  اقتصاد«،  »دنیای 
حرکت پیوست و پس از وی، سعید لیالز اقتصاددان و فعال سیاسی نیز 

طی مصاحبه هایی از این حرکت حمایت کرد. 
با  رابطه  در  پیشنهادی  ارایه  به  تخصصی  نشستی  در  بهکیش  دکتر 
استراتژی جنبش پرداخت. وی گفت: »با توجه به اینکه در دنیا تجارت 
این  استراتژی  است که  این  من  پیشنهاد  است،  قرار گرفته  محور  آزاد 
آزاد  و تجارت  روابط  بر محور  تعریف شود که  به گونه ای  نیز  جنبش 
استوار باشد. بر اساس همین اصل، غربی ها نمی توانند برای ادعایی که 
در هیچ دادگاهی ثابت نشده مانع تجاری ایجاد کنند. در این سو، اگر 
بخواهیم برای از میان برداشتن این موانع از ظرفیت های چنین جنبشی 
بهره بگیریم- که به طور قطع دولت جدید نیز به پشتیبانی از آن خواهد 
پرداخت- باید آمریکا را از اروپا جدا کنیم؛ چراکه فعالیت این جنبش 
در اروپا به چند دلیل آسان تر خواهد بود. نخست اینکه اقتصاد اروپا در 
وضعیت مناسبی قرار ندارد و دلیل دیگری که می تواند مورد توجه قرار 
گیرد این است که مشکالت ایران و اروپا تنها بر سر مسأله هسته ای است.
آمریکایی ها  به  نسبت  و  است  محکم تر  اروپایی ها  اصول  آنکه  ضمن 
آن  به  می توان  چهارمی که  دلیل  دارند.  دموکراسی  به  بیشتری  اعتقاد 
افزود، این است که مبادالت تجاری ایران بیشتر با اروپا بوده و اکنون 
که اقتصاد این منطقه دچار بحران شده است، آنان نیز عالقه مندند که 

مساله شان با ایران حل شود و تجارت  با ایران را از سر بگیرند. 
بنابراین میان ایران و اروپا عالیق متقابلی وجود دارد، در صورتی که 
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برخی بر این عقیده اند که اروپایی ها به شدت تحت تأثیر آمریکایی ها 
اما  موافق هستم؛  دوستان  این  با  هم  من  نمی کنند.  آن  غیر  و  هستند 
اکنون  اروپایی ها  جدا کرد.  یکدیگر  از  می توان  را  دو  این  می گویم 
اتفاقا  اروپا که  در  ببریم  را  بیاییم کمپین  پس  هستند؛  مشکل  دچار 
نهادهای مدنی  قوی تری نسبت به آنچه در آمریکا وجود دارد، فعالیت 
می کنند، اما ایجاد ائتالف با این نهادها و سندیکاها در اروپا مستلزم 
به  بودند  آزرده شده  داخل  از  ایرانی ها که حتی  برخی  این است که 
میدان بازگردند و در این زمینه همکاری کنند؛ زیرا انتخابات اخیر جو 
بسیار مناسبی در کشور به وجود آورده است. اگر به دموکراسی اعتقاد 

داریم باید در جهت خواسته مردم حرکت کنیم. «

جنبش مدنی ضدتحریم در ایران
صاحب  اقتصادی کشور  مسائل  حوزه  در  و کارشناسانی که  نخبگان 
و  عوامل  ایران  اقتصادی  مشکالت کنونی  علل  مورد  هستند،در  نظر 
و  مدیریت  سوء  عامل  دو  اما  می کنند،  عنوان  را  مختلفی  متغیر های 

تحریم ها تقریبًا در فهرست همه اقتصاددانان مشترک است. 
ایران  بر  چند سطح  در  هسته ای،  مسأله  سر  بر  بین المللی  تحریم های 
یکجانبه  تحریم های  ملل،  سازمان  تحریم های  است.  شده  تحمیل 
اتحادیه اروپا و تحریم های یکجانبه آمریکا. در مقام مقایسه تحریم های 
ایران فشار وارد می کند.  از تحریم های دیگر بر اقتصاد  آمریکا بیش 
علت این امر آن است که آمریکا با وضع قوانین تحریمی علیه ایران، نه 
تنها خود از انجام هر گونه معامله با ایران سرباز می زند، بلکه کشور های 
دیگر جهان را نیز در صورت انجام معامالت با ایران تهدید به تحریم 
می کند.  جلوگیری از انجام معامله با بانک مرکزی )که در تاریخ جهان 
بانک های  دیگر  و  است(  بی سابقه  یک کشور  مرکزی  بانک  تحریم 
بزرگ ایرانی، جلوگیری یا محدود کردن فروش و صدور نفت ایران، 
جلوگیری از نقل و انتقال ارز دریافتی حاصل از فروش نفت، ممانعت 
از بیمه کشتی هایی که به بنادر ایران رفت و آمد می کنند، جلوگیری و 
محدود کردن پهلو گرفتن کشتی ها در بنادر ایران و باالخره تحریم صنایع 
ایران عمده ترین بخش های تحریم را تشکیل می دهند.   اتومبیل سازی 
بر خالف اعالم مکرر مقامات آمریکایی که »تحریم ها مردم ایران را 
هدف قرار نداده است« امروز آشکارا و در عمل عکس آن مشاهده 
می شود و مسووالن آمریکایی از این امر بی اطالع نیستند. مردم ایران 
از کمبود دارو گرفته تا کاهش ارزش پول ملی و مآال گرانی و تورم را 
با پوست، گوشت و استخوان خود لمس می کنند و به بی اعتباری این 
ادعای آمریکا واقفند.  با روی کار آمدن حسن روحانی بارقه های امید 

بین  توافق هایی  امکان حصول  و 
جهت کاهش  در  غرب  و  ایران 
تحریم ها پس از یک دوره هشت 
باید  اما  می شود،  مشاهده  ساله 
توجه داشت که با توجه به قوانین 
تصویب شده توسط کنگره آمریکا 
روحانی راهی صعب العبور را در 
پیش دارد؛ چراکه قوانین تصویب 
جهت کاهش  مانور  قدرت  شده 
اوباما  دولت  برای  را  تحریم ها 
سخت محدود کرده است. امکان 
به  موجود  تحریمی  قوانین  اینکه 
نحوی اصالح شوند که به اوباما 
شود که  داده  بیشتری  اختیارات 
شود  معامله  وارد  ایران  با  بتواند 
عظیم  نیرویی  اما  دارد،  وجود 
الزم است که کنگره آمریکا را به 

نفوذ  به  توجه  با  است گفته شود که  متقاعد کند. ممکن  امری  چنین 
البی اسراییل در کنگره که البته انکارناپذیر است، چنین امری اصواًل 
محتمل نیست. این نظریه دچار خطای فاحشی است و آن این است 
که هیأت حاکمه آمریکا را کاماًل یک دست می بیند. برداشت مزبور 
و  پذیرفته شده  تردید  غیرقابل  عنوان اصل  به  ایران  در  است  سال ها 
وجود  با  چراکه  است؛  خورده  سنگینی  ضربات  ایران  محل  این  از 
این ذهنیت نتوانسته است از اختالف تفکر ها و گرایش ها در سیستم 
اتخاذ  سال گذشته  هشت  در  به خصوص  بهره برداری کند.  آمریکایی 
سیاست های تهاجمی موجب شد که دو طیف تندرو و میانه رو را بر سر 
مسأله ایران با هم هم عقیده کند. به این معنا که بر اثر برخی سیاست ها، 
ایران  بر  فشار  افزایش  جز  شد که  متقاعد  نیز  آمریکا  رو  میانه  طیف 
راه حل دیگری وجود ندارد. مأموریت دکتر والیتی در یک مقطع و 
آقای علی الریجانی در مقطعی دیگر، برای حل مسأله هسته ای، بر اثر 

تندروی های دولت وقت با شکست روبه رو شد. 
روی کار آمدن حسن روحانی باعث شد که در تاریخ 27 تیر 1392، در 
حرکتی کم سابقه، 131 تن از نمایندگان مجلس آمریکا، از هر دو طیف 
دموکرات و جمهوری خواه، از اوباما بخواهند که اختالف با ایران را 
با در پیش گرفتن تعامل دیپلماتیک حل کند. این حرکت نشانه بارزی 
از وجود اختالف نظر در درون خود کنگره نسبت به نحوه برخورد با 
ایران است. تحت این شرایط آن نیروی عظیمی که می تواند اکثریت 

کنگره آمریکا را متقاعد به تغییر روش کند نیروی مردم ایران است. 
جنبش مدنی ضد تحریم چه می تواند بکند؟

چه  ضدتحریم  مدنی  جنبش  نقش  ببینیم  فوق  مقدمات  به  توجه  با 
 ،MAI می تواند باشد. این جنبش، همانند جنبش جهانی علیه پروژه
با  می تواند  جنبش  برساند.  جهان  به  را  ایران  مردم  پیام  می تواند 
ارسال نامه و تحلیل های واقع بینانه از شرایطی که تحریم ها در ایران 
حقوق  سازمان های  بین المللی،  مجامع  به  آورده  به وجود  مردم  برای 
)NGOها(،  غیردولتی  سازمان های  کارگری،  اتحادیه های  بشر، 
علیه  موجی  پیشین،  و  فعلی  سیاستمداران  و  جهانی  شخصیت های 
تحریم ها در جهان ایجاد کند. اگر جنبش علیه MAI با فعالیت اینترنتی 
توانست جمع پرقدرت ترین کشور های جهان را به زانو در آورد دلیلی 
نشود.   پیروز  ایران«  مردم  علیه  تحریم  ضد  مدنی  »جنبش  ندارد که 
این جنبش بزرگ ترین حربه را از مدافعان تحریم که به نا آرامی در 
ایران دلبسته اند، خواهد گرفت. با ورود مردم ایران به صحنه، تحریم ها 
موضوعیت خود را از دست می دهند؛ چراکه نهایتًا تحریم ها با هدف 
این  وقتی  دیگر،  عبارت  به  شده اند.  بنیان  ایران  در  ناآرامی  ایجاد 
با حضور فعال مردم در صحنه  ابزار، 
تحریم ها کارآیی  علیه  موضع گیری  و 
تحریم  فلسفه  بدهد  دست  از  را  خود 
زیر سؤال خواهد رفت. این امر موضع 
جناح میانه رو را در آمریکا، از جمله 
امضاء  را  فوق  نامه  که  نمایندگانی 
تقویت  چشمگیری  به طور  کرده اند، 
همزمان  اینکه  ضمن  کرد؛  خواهد 
حال  در  هم  بین المللی  فشار های 

افزایش خواهد بود.
و باالخره این جنبش به طور محسوسی 
موضع دولت روحانی را در مذاکرات 
تقویت می کند. آمریکا در مذاکراتش 
یک  برابر  در  صرفًا  را  خود  ایران  با 
یک  برابر  در  بلکه  نمی بیند،  دولت 
ملت می بیند که ابزار اصلی اثر بخشی 

تحریم ها را از دستش ربوده است.

3
1392 شهریورماه 

اقتــصـاد و بیمه



رسالت  الحسنه  قرض  بانک 
از فهم و عقل جمعی نمادی 

پیام هیأت مدیره 
بسیار خوشوقتیم از اینکه گزارش عملکرد بانک 
را در اولین سال فعالیت تقدیم سهآمداران محترم 
می کنیم. خداوند را شاکریم که به همه ما توفیق 
داد تا گام بلندی در جهت خدمتگزاری برداریم 
و از اینکه توانستیم ظرف مدت 6 ماه از تاریخ 
 ،1391 شهریور  از  یعنی  بانکی،  فعالیت  اجازه 
بانک را فعال کرده و اقدامات زیربنایی واساسی 
را به سرانجام برسانیم، بسیار خوشحالیم. بانک 
رسالت، به مدد الهی و همکاری صادقانه حدود 
یکهزار نفر از کارکنان در سطح کشور، به ویژه در 
 ،IT بخش های مدیریتی از جمله معاونت محترم

امور شعب و امور مالی با زحمات و خدمات شبانه 
کلیه  توانستند   روزی 
شعبه   90 فعالیت های 
الحسنه  قرض  صندوق 
را به حساب های بانک 
منتقل نمایند و عماًل تمام 
شعب صندوق تبدیل به 
انشاءالله،  بانک گردید. 
توجه  با   1392 سال  در 
صندوق های  جذب  به 
قرض الحسنه متعددی که 
مرکزی  بانک  توصیه  به 

این  از  بسیار خوبی  است. خبرهای  انجام شده 

هرگاه در برابر نام کرمان قرار می گیریم کوهی از 
استقامت و پردلی و ایستادن در برابر جور در نظرم 
تداعی می شود، نمونه آن در ذیل کوتاه می آوریم 

تا بگوییم از چه و از که می گوییم:
شیخ احمد روحی پسر آن روحانی ته باغ لله ای 
بود ولی باالخره سر و کارش همراه با میرزا آقاخان 
تا به آنجا کشید که داماد صبح ازل شد و آنگاه به 

فکر اتحاد اسالمی افتاد و گفت: 
احمد روحی آمده نامم داعی اتحاد اسالمم 

و همکارش میرزا آقا خان هم کی گفت:
همی خواستم من که اسالمیان  

به وحدت ببندند یکسر میان
در اسالم آید به فر حمید   

یکی اتحاد سیاسی پدید
نمیرم ازین پس که من زنده ام  

که این طرح توحید افکنده ام
تبریز معین شد –  و سرنوشت هردوشان هم در 
بدین معنی که محمدعلی میرزا امان نداد تا آنان 
را به تهران برسانند، و فرمان داد در همان جا به 
قتل رساندند. کسی که شاهد قتل آنان بوده روایت 
می کرد و  که شب قبل از قتل به دستور محمدعلی 
میرزا، تنوری پر از آتش کردند و خرمنی خاکستر 
آمد. بعد، آن سه نفر – شیخ  داغ )تپل( فراهم 
پیش  را   – خبیرالملک  و  میرزاآقاخان  و  احمد 
آوردند و  زیر درخت نسترن، اول سر روحی را 
بریدند – و جالد، در حضور آن دو نفر، سر را با 
پنجه آهنی زیر خاکستر داغ تپاند، بعد آن دو نفر 
را هم به همین ترتیب سربریدند- و به قول مرحوم 
قزوینی، محمدعلی میرزا خود در باالخانه ایستاده 
تماشا می کرد. سرها را برای این زیر خاکستر داغ 
کردند که بتوانند آنها را راحت تر پوست بکنند 
و پر از کاه بکنند و به تهران بفرستند.1 هریک از 
این دو کرمانی اصرار داشت که قبل از دیگری 
سر به دست جالد بسپارد- و این، ده سال قبل از 

مشروطه بود، و اثبات مضمون این شعر، که :

سیصد گل سرخ و،  یک گل نصرانی     
ما را زسر بریده می ترسانی؟

ابروی کشیده ترا سنجیدیم  
شمشیر، نشان دادی و، برقش دیدیم

تا ظن نبری که ما به خود لرزیدیم  
گر، ما زسر بریده می ترسیدیم

درکوچه عاشقان نمی گردیدیم  
در مجلس عاشقان نمی رقصیدیم...

در حاشیه این قضایا، نام چند تن دیگر هم به چشم 
می خورد: 

- نخست، مردی به نام عبدالمظفر خان سرتیپ 
ابدال  لقب  به  بردسیر  در  – که  بهادرالملک   –
معروف است و پیشوای طایفه بود. این مرد برادر 
میرزا با این مختصر از کرمان کرمانی ها چند روز 
پیش در جمع سهآمداران بانک رسالت که ما به 
ریشه آن در جمع عقول کرمانی هاست برای تهیه 
خبر از عملکرد ساالنه نشسته و دلی در تاریخ ولی 
چشم دوخته به جمعی که فعل خواستن را صرف 
راست  دیار  از  آگاه  و  آزموده  مردی  می کنند. 
قامتان این مرز و بوم به نام محمدحسین حسین 
زاده در پشت تریبون آمد و کوتاه گفت و گویا. وی 
از سابقه 17 ساله فعالیت این صندوق ها گفت و از 
رسالت بانک قرض الحسنه رسالت در اشاعه و 

توسعه فرهنگ مقدس قرض الحسنه.
حسین زاده افزود: این جمع کثیری از سازمانها 
و  دین  در گرو  دل  مدیرانی هست که همگی  و 
ملت دارند و برای خدمت یکجا جمع شده اند. 
وی اضافه کرد بعد از تجمیع، ادغام و تلفیق 7 
از  و پس  رسالت  بانک  الحسنه  قرض  صندوق 
طی 4 سال با گذراندن تمام مراحل قانونی فعالیت 
این بانک از 91/5/26 )سهامی عام( آغاز گردیده 
برای  داشت که کرمانی ها  اذغان  می بایست  و 
تمام گذارده اند.  مالی سنگ  مؤسسه  این  ایجاد 
به طوریکه تعداد حساب های موجود در کرمان 
بیش از تعداد خانوار کرمان است و در یک شعبه 

70 هزار نفر عضو کرمانی می دارد. کوتاه گفتیم و 
توخود حدیث مفصل بخوان از این مجمل وی 
افزود: بانک رسالت با شعار سود نمی خواهیم، 
خدمت وظیفه ماست پا به عرصه گذارده است. 
مدیران  از  یکی  خود  حسین   زاده که  آقا  حاج 
کاروان و مکتبی و ارزشی کشور است در پایان 
با یادآوری زیر ساخت های الزمی که از لحاظ 
انفورماتیک و مالی برای بانک فراهم شده و 
قابل  پذیرفته  صورت  ادغام های  در  مهم  این 
رصد بوده است از مجموعه مالی و انفورماتیک 
بانک تشکر و قدردانی ویژه ای را اعالم کرد. 
وی در پایان افزود: امروز با ترکیب جدید هیأت 
خدمت  از  جدیدی  فصل  ذیل  شرح  به  مدیره 

رسانی در بانک را آغاز کرده ایم. 

تاریخچه
به منظور اشاعه فرهنگ مقدس قرض الحسنه و 
از  مردم  نیازهای ضروری  درمرتفع کردن  تالش 
قرض  بانک  و...  ازدواج  درمان،  اشتغال،  قبیل 
از دریافت مجوزهای الزم  الحسنه رسالت پس 
شماره  تحت   1390 بهمن  تاریخ 26  در  تأسیس 
420440 در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت 
رسیده است. بانک قرض الحسنه رسالت)سهامی 
عام( با شخصیت حقوقی جداگانه و به منظور 
ضابطه مند کردن فعالیت های صندوق های قرض 
الحسنه رسالت کرمان، تهران و مازندران در قالب 
بانک تأسیس گردیده است. با عنایت به صدور 
مرکزی  بانک  توسط  بانک  این  فعالیت  مجوز 
و   91/5/26 مورخ  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
افتتاح اولین شعبه بانک )شعبه مرکزی( در تاریخ 
91/5/28، شعب صندوق های یاد شده به تدریج 
تا پایان سال 1391 به شعب بانک تبدیل گردیده و 
حساب های آن ها به بانک منتقل شد. عالوه بر 
شعب فوق، شرکت تعاونی فرهنگیان چهارمحال و 

بختیاری، نیز به بانک انتقال یافت.
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اعضاء هیأت مدیره                                           سمت 
رییس هیأت مدیره   علیرضا خطیب  
عضو هیأت مدیره حمید عرب نژاد  
عضو هیأت مدیره عزت اله وزیری   

مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره محمدحسین حسین زاده        
عضو هیأت مدیره                                                          رضا تویسرکانی  

تقدیم  بانک،  فعالیت های  توسعه  و  همبستگی 
شما عزیزان خواهد شد  

موضوع فعالیت طبق اساسنامه بانک
حساب های  افتتاح  از  عبارت  بانک  فعالیت های 
قرض الحسنه پس انداز و جاری به صورت ریالی 
و ارزی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، افتتاح 
حساب های قرض الحسنه ویژه طبق شرایط و ضوابط 
حساب قرض الحسنه ویژه مصوب هفتصد و نهمین 
جلسه مورخ 3 شهریور 1369 شورای پول و اعتبار، 
افتتاح حساب قرض الحسنه سکه و طال، پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه به صورت ریالی، سکه و 
طال که هر بخش بازپرداخت تسهیالت نیز به همان 
نوع پرداخت شده)ریالی، ارزی، سکه و طال( انجام 
می پذیرد و تخصیص منابع بانک صرفاً در قالب 
تسهیالت قرض الحسنه می باشد، تصدی عاملیت 
و  اشخاص حقیقی  برای کلیه  اداره شده  وجوه 
حقوقی، ارایه کلیه خدمات بانکی که در نتیجه آن 
هیچگونه تعهدی برای استفاده از آن منابع بانک 
ایجاد ننماید از جمله صدور کارت قرض الحسنه، 
صدور انواع حواله، ارایه خدمات حساب جاری 
و قبول امانات، تأسیس و گسترش شبکه بانک 
در داخل و خارج از کشور و مناطق آزاد تجاری 
و صنعتی ویژه و فعالیت آنها صرفاً در قالب عقد 
قرض الحسنه، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، 
قبول نمایندگی و کارگزاری مؤسسه های پولی و 
دریافت  از  از کشور پس  و خارج  داخل  بانکی 
مجوزهای الزم از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
در  انجام کلیه عملیاتی که  به طور کلی  و  ایران 
راستای تحقق اهداف و موضوع فعالیت بانک در 

چارچوب مقررات جاری کشور قرار گیرد، است. 

اهم فعالیت های اجرایی در سال 1931
- در حوزه های استراتژیک بانک

1- تغییر اقامتگاه قانونی بانک از محل سابق واقع 
در خ بلوار آفریقا – خ ناهید شرقی – پالک 35 
به محل جدید در خ سعادت آباد- باالتر از میدان 

کاج – نبش باغستان اول – پالک 15.
2- تهیه و تنظیم و پیاده سازی سیستم اتوماسیون 
اداری از طریق خرید بسته نرم افزاری مربوطه از 
شرکت الماس گام )سیستم فناپ( و آموزش پرسنل 

و کاربران در کلیه واحدهای بانک.
بانک  سازمانی  ساختار  تصویب  و  تدوین   -3
مطابق با قوانین جاری و استانداردهای متداول در 

سایر بانک ها.
4- عضویت و بهره برداری از سیستم حواله بین 

بانک ها ساتنا )تسویه ناخالص آنی(.
5- اجرای فرایند سیستم چک های بانکی و بین 

بانکی )چک های رمزدار(
6- عضویت و بهره برداری از خدمات مرکز شتاب.

7- عضویت و بهره برداری از خدمات سیستم پایا 
)خدمات پرداخت الکترونیکی(

8- اقدامات اولیه جهت تشکیل اداره مبارزه با 
بانک مرکزی جمهوری  پولشویی، طبق ضوابط 
اسالمی ایران و آموزش نیروها در همین زمینه و 

شرکت منظم در جلسات و همایش های آن.
9- ورود و ثبت سهام بانک در بازار پایه فرابورس.
10- تهیه و تکمیل مدارک و مستندات مورد قبول 
بانک مرکزی برای 93 شعبه صندوق قرض الحسنه 
رسالت و ارسال بانک مرکزی و دریافت موافقت 
اصولی ادامه فعالیت 93 شعبه فوق در قالب بانک 
قرض الحسنه رسالت و همچنین ایجاد 2 شعبه در 

قالب بانک.
قرض  صندوق  فیمابین  نامه  تفاهم  امضاء   -11
الحسنه رسالت و بانک قرض الحسنه رسالت مبنی 
بر نقل و انتقال صورت های مالی و ضمائم آن از 

صندوق به بانک.
12- پیاده سازی سیستم POS در بانک.

در  تعالی  به  تعهد  جایزه  تندیس  دریافت   -13
بخش خدمات بانکی برای سال 1391.

و  بانک  فیمابین  تفاهم نامه  امضاء   -14
صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری 
که متقاضی ادغام در این بانک بودند ارجاعی 
ایران  از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

)فرهنگیان چهارمحال بختیاری(.
15- تدوین آیین نامه ها، امضاهای مجاز بانک و 

اجرایی کردن آن ها.
باشگاه  سامانه  ایجاد  نامه  تفاهم  امضاء   -16

مشتریان و کارت وفاداری 
.)LOYALTY CARD(

17- برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق 
العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 

.1390/12/29
- در حوزه مدیریت و توسعه سرمایه انسانی بانک

1- انتخاب و تکمیل کادر پرسنل مورد نیاز بانک 
به صورت تدریجی و همزمان با افزایش حجم 
کارهای بانک، متاثر از ادغام صندوق های قرض 
الحسنه و مؤسسات اعتباری در بانک، از طریق 
مصاحبه، آزمون، مدرک تحصیلی مرتبط، تجارب 
و مهارت قابل قبول و سایر استانداردهای متداول 

در مؤسسات مشابه.
2- آموزش عمومی پرسنل موجود و ورودی های 
جدید اعم از صف و ستاد در زمینه اتوماسیون 
اداری و سایر نرم افزارها و خدمات الکترونیکی 

مورد استفاده در بانک.
شرکت دادن نیروها در دوره های آموزشی گوناگون 

اعالمی از جانب اداره اموزش و مطالعات نیروی 
ایران،  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  انسانی 
شامل: دوره های مدیریت نقدینگی – شناخت 
پول، اسکناس و ارز – شیوه های اعتبار سنجی 
و  نظارت  در  حقوقی  امور  نقش   – مشتریان 
پولشویی  با  مبارزه  دوره های  بازرسی  ها- 
ایمنی  و  نگهبانی   – امنیت  و  حراست   –

ساختمان ها و شعب.
4- انعقاد قرارداد با برخی سالن های ورزشی 

جهت استفاده پرسنل
5- برخورداری پرسنل از تسهیالت و وام های 
وام  ازدواج،  وام  ضروری،  وام  شامل:  مختلف، 

کمک خرید مسکن، وام کمک اجازه مسکن.
6- تشکیل کالس های عقیدتی در زمینه تدبر در 
قرآن و چاپ و انتشار جزوه هایی در این زمینه، بین 

پرسنل و اعطای جوایز پرسنل فعال. 

برنامه های آتی بانک
- در زمینه برخوردار شدن مشتریان از آثار مفید 
ایجاد  الف-  شامل:  بانک،  خدمات  مؤثر  و 
مشکالت  رفع  ب-  اشتغال.  جدید  زمینه های 
و  بهبود  به  ج- کمک  جوانان.  ازدواج  مالی 
توسعه کسب و کار. د- کمک به اقشار ضعیف 
و متوسط جامعه در زمینه تهیه مسکن و درمان. 
مشکالت  رفع  و  روزرسانی  به  و  ساماندهی   -
صندوق های قرض الحسنه ادغام شده در بانک و 
آموزش پرسنل آن ها. - ارایه خدمات به روز، ارایه 
خدمات بانکداری الکترونیکی، گسترش و توسعه 

آن. - ایجاد صندوق امانات.
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   علی شیخی                      شرکت سرمایه گذاری سمند                                                  رییس هیأت مدیره- غیرموظف
صفدر رحمت آبادی              شرکت تام ایران خودرو                                                  نایب رییس هیأت مدیره- غیرموظف

هاشم یکه زارع                     شرکت طراحی مهندسی وتامین قطعات ایران خودرو )ساپکو(        مدیرعامل و عضو هیأت مدیره- موظف
ولی ملکی                          شرکت ایران خودرو                                        عضو هیأت مدیره- موظف

محمد هاشم زاده                  شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو )ایسیکو(                 عضو هیأت مدیره - غیرموظف

ایران خودرو دیزل در مجمع عادی سالیانه عنوان کرد: مدیرعامل شرکت 

افزایش سود در سال جدید تنوع محصوالت، نوید بخش 

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رأس ساعت 9:30 روز پنج شنبه 
مورخ 1392/4/27 با حضور بیش از 77 درصد از صاحبان سهام درمحل بلوار 

شهدای ایران خودرو دیزل سالن اجتماعات برگزار شد.
هیأت رییسه مجمع با حضور علی مهری به عنوان رییس مجمع و نظارت 
ولی ملکی و خانم الهام خلیلی و به دبیری حسن مرادی تشکیل شد. همچنین 
در جلسه حضور  نیز  نماینده مؤسسه حسابرسی  و  بورس  نماینده سازمان 

داشتند. مجمع پس از استماع گزارش هیأت مدیره توسط مهندس یکه زارع 
مدیریت عامل شایسته و اثرگذار شرکت و گزارش بازرس قانونی تصمیمات 

ذیل را اتخاذ کرد.
1- تصویب صورت های مالی منتهی به سال مالی 1391/12/30
2- انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت
3- انتخاب روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیر االنتشار

سخنی با سهآمداران محترم
و گروه  برای کشور  متفاوت  سالی   1391 سال 
چالش های  بود،  دیزل  خودرو  ایران  صنعتی 
تحریم های  از  ناشی  مشکالت  المللی،  بین 
رکود  تورم،  افزایش  ارز،  نرخ  افزایش  مغرضانه، 
اقتصادی و... از جمله مواردی هستند که بر فعالیت 
و  داشته  بسزایی  تأثیر  تولیدی کشور  کلیه صنایع 
ایران خودرو دیزل نیز با زنجیره ای از چالش های 
بوده  این عوامل مواجه  از  ناشی  فراوان محیطی 
ارز  نرخ  با  ارزی  منابع  اختصاص  عدم  است. 
اسنادی،  اعتبارات  میزان گشایش  مرجع، کاهش 
نظام  از  پول  انتقال  و  نقل  در  مستمر  اختالالت 
بانکی افزایش هزینه های تولید، قسمتی از موارد 
غیرقابل کنترل و تحمیل شده به شرکت می باشد.

با در پیش گرفتن سیاستها  این وجود، شرکت  با 
و  انداز  چشم  با  همسو  راهبردی،  برنامه های  و 
با  مطلوبی  نسبتاً  توانست عملکرد  رسالت خود، 
نام  شایسته  چنان که  آن  موجود  شرایط  به  توجه 
ایران خودرو دیزل می باشد؛ به منصه ظهور رساند.

کاهش اجباری تولید، فرصتی محدود و مغتنم بودتا 
شرکت با تکیه بر نقاط قوت خویش برنامه های 
برون  سربار، کاهش  و  جاری  هزینه های  کاهش 
در  بازنگری  همچنین  و  مختلف  امور  سپاری 
فرایندهای عملیاتی برای کاهش هزینه را به اجرا 
درآورد. همچنین شرکت با اتمام اکثر پروژه های 
و  تولیدی  فرایندهای  بهبود  و  محصول  توسعه 
همچنین دریافت استانداردهای COP برای کلیه 
و  تولید  افزایش  برای  را  راه  محصوالت جاری، 

کیفیت محصوالت در سال های آتی هموار کرده 
است. برنامه ریزی های صورت پذیرفته در دو 
با طراحی محصوالت  ارتباط  سال گذشته در 
دیگر شرکت های  با  توسعه همکاری  و  جدید 
خودروساز تجاری خارجی با هدف ایجاد تنوع 
محصوالت در سال 91 به ثمر نشست که بحول 
و قوه الهی آغازی خواهد بود برای کسب مزیت 
نوید بخش  انشاءا...  و  در سال جدید  رقابتی 
افزایش سود و بازده حقوق صاحبان سهام در 
سال 1392 خواهد بود. هم اکنون و در سالی که 

به نام حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی، نامگذاری 
شده است، ایران خودرودیزل مصمم است، جهت 
پاسخ به منویات رهبر معظم انقالب و عملیاتی 
کردن این رهنمود به عنوان یک شرکت پیشرو با 
قطعات  ساخت  در  خودکفایی  و  تولید  افزایش 
حماسه ای اقتصادی بیافریند. در پایان با مسئلت 
از خداوند بزرگ امید آن داریم که ایران خودرو 
عصر)عج(  ولی  حضرت  توجهات  ذیل  دیزل 
و  اندیش  نیک  سهآمداران  اعتماد  بر  تکیه  با 
برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند در مسیر تعالی 
بردارد. مؤثری  ذینفعان گام های  منافع  ارتقاء  و 

سرمایه 
میلیون   26 مبلغ  تأسیس  بدو  در  شرکت  سرمایه 
اسمی  ارزش  به  سهم،   260 تعداد  )شامل  ریال 
چند  طی  بوده که  ریال(  هزار  یکصد  سهم  هر 
)شامل  ریال  میلیون   1.600.000 مبلغ  به  مرحله 
ارزش  به  سهم،  میلیون  ششصد  یکهزار  تعداد 

است. رسیده  ریال(  یکهزار  سهم  هر  اسمی 

در حوزه  انجام شده  فعالیت های  اهم 
مالی و اقتصادی سال 91

مشارکت در مدیریت و کنترل هزینه ها
تعامل مؤثر و سازنده با سیستم بانکی

ریالی  تسهیالت  ریال  میلیارد   1.943 دریافت 
بلندمدت

ورودی  حقوق  استرداد  پیگیری  و  مدیریت 
فروشهای صادراتی سنوات گذشته

تأمین نیاز نقدینگی شرکت های تابعه
تعامل و مدیریت ارتباط با سازمان حمایت

مدیریت ارتباط با بورس
کاهش موجودی خودروهای سنواتی
فروش اقالم مازاد و ضایعات و راکد

تهیه گزارش توجیه پذیری
مدیریت و پیگیری وصول مطالبات شرکت

تأمین  سازمان  و  دارایی  وزارت  با  مؤثر  تعامل 
اجتماعی
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سید احمد نصری                      شرکت سهام عدالت استان سمنان                                      رییس هیأت مدیره
علی اکبر شکریان                       گروه توسعه ملی                                                      نایب رییس هیأت مدیره

حسین عبدی زمهریر                      شرکت سهام عدالت استان قم                                      مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
شهریار حسنی                       بانک ملی ایران                                                      عضو هیأت مدیره
حسین رنجبردار                       شرکت سهام عدالت استان زنجان      عضو هیأت مدیره

 پیام هیأت مدیره
نفتی  فرآورده های  پخش  و  پاالیش  صنعت 
تولید،  مختلف  بخش های  شامل  فرایندی  با 
صادرات، ذخیره سازی، انتقال و توزیع میلیاردها 
لیتر فرآورده نفتی با عملیاتی مستمر، در شبکه ای 
به وسعت کشور ایران و نقاط صادراتی و وارداتی 
متعلق به آن، تأمین بیش از چهل درصد از کل سبد 

انرژی مصرفی کشور را به عهده دارد. 
هم اکنون با تصفیه روزانه یک میلیون و هفتصد 
هزار بشکه نفت خام در نه پاالیشگاه نفت کشور، 
روزانه حدود دویست و شصت میلیون لیتر فرآورده 
نفتی شامل گاز مایع، بنزین، نفت گاز، نفت سفید، 

نفت کوره و فرآورده های ویژه تولید می شود.
با توجه به اینکه ضریب امنیت عرضه انرژی از مهم 
ترین شاخص های مورد بررسی در تعیین شرایط 
سرمایه گذاری های صنعتی و اقتصادی در اقتصاد 
و  توسعه  بر  لذا عالوه  می شود؛  ملی محسوب 
بهینه سازی فرآیند پاالیشگاههای موجود، اقدام 
به احداث پاالیشگاه میعانات گازی بندرعباس 
)پاالیشگاه ستاره خلیج فارس( پاالیشگاه نفت 
خام فوق سنگین بندرعباس )پاالیشگاه هرمز( و 
ابادان )پاالیشگاه  پاالیشگاه نفت فوق سنگین 
خوزستان( شده است. از جمله مهم ترین مباحث 
مطرح در حوزه صنعت نفت طی سال های اخیر 
اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسالمی 
راستا  این  ودر  است  بوده  سازی(  )خصوصی 
مابقی  واگذاری  پخش،  و  پاالیش  صنعت  در 
شرکت های پاالیش نفت، از اقدامات انجام شده 

تا پایان سال مالی مورد گزارش بوده 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 
قانونی  و  مقرراتی  مالی،  زیرساخت های  ایجاد 
مورد نیاز است. بازار کارآمد مالی و افزایش توان 
خرید بخش خصوصی از جمله پیش زمینه های 

به  سازی  خصوصی  در  مهم 
در صورت  می روند که  شمار 
بنگاههای  شرایط،  این  نبود 
دولتی به بخش عمومی واگذار 

می گردد.
یکی  اقتصادی  سازی  آزاد 
جهت  مهم  عوامل  از  دیگر 
در  نتایج مطلوب  به  دستیابی 
امر خصوصی سازی با هدف 
شرکت  است.  ارتقای کارآیی 
کرمانشاه  نفت  پاالیشگاه 

فعالیت خود را در زمینه پاالیش نفت خام و تولید 
فرآورده های نفتی از سال 1314 با 4200 بشکه در 
روز آغاز کرده و در سال 1340 اولین طرح توسعه 
با سرمایه نه میلیون دالر توسط شرکت U.O.P و 
Continental اجرا شده و در اردیبهشت 1350 
با ظرفیت 15000 بشکه در روز از نفت خام سبک 
نفت شهر به بهره برداری رسید. با توجه به شروع 
جنگ تحمیلی و اشغال نفت شهر : جهت انتقال 
نفت خام نیمه سنگین از نوع اسماری خط لوله 
16 اینچ به طول 172 کیلومتر از افرینه به پاالیشگاه 
کرمانشاه احداث شد و همزمان تغییرات الزم در 
در  و  انجام گردید  پاالیشگاه  تولیدی  تأسیسات 
سال 1362 پاالیشگاه با ظرفیت 25000 بشکه در 
روز با نفت خام اسماری به بهره برداری رسید.

شرکت پاالیش نفت کرمانشاه در حال حاضر 1/7 
درصد از فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور شامل 
گاز مایع، پنتان خالص، هگزان، بنزین موتور، نفت 
سفید، نفت گاز، نفت کوره تولید می نماید. این 
شرکت روزانه حدود ده هزار بشکه نفت سفید 
)که  تأمین کرده  را  بیستون  پتروشیمی  خوراک 
هفت هزار بشکه آن را از پاالیشگاه ابادان دریافت 
می کند( و محصوالت جانبی پتروشیمی بیستون 
را در سه برش جداگانه شامل نفت سفید سبک 

و نفت سفید شیرین و نفت گاز تحویل می گیرد.

در سال 1391 در راستای تطبیق کیفیت محصوالت 
تولیدی با شرایط بازار احداث واحدهای جدیدرا 
در طرحهای آتی خود برنامه ریزی کرده است که 
ذینفعان  و  برای شرکت  روشن  آینده  نویدبخش 

خواهد بود.

تاریخچه
شرکت پاالیش نفت کرمانشاه )سهامی عام( در 
تاریخ 1377/10/1 براساس بند الف ماده 5 قانون 
اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و بند 4 ماده 7 
فصل دوم اساسنامه شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایرانی به عنوان شرکت فرعی 
نفتی  فراورده ای  پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت 
و  شرکت ها  ثبت  اداره کل  در  و  تأسیس  ایران 
براساس  ثبت رسیده است.  به  مالکیت صنعتی 
مورخ  العاده مجمع عمومی  فوق  مصوبه جلسه 
1388/4/30 درخواست پذیرش در بورس اوراق 
بهادار تهران کرده و طی نامه شماره 121/208957 
نزد   11125 ثبت  شماره  با   1391/11/9 تاریخ  در 
سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسیده و نهایتًا 
نامه شماره 92/3/10890 مورخ 1392/03/11  طی 
و  شرکت  برای  )شرمان(  نماد  ایجاد  موضوع 

پذیرش در فرابورس ایران اعالم گردیده است.

کرمانشاه  نفت  پاالیش  شرکت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
در  سهآمدار   65/3 حضور  در  و   92/04/30 تاریخ  در  )سهامی عام( 
سالن اجتماعات هتل هویزه در تهران تشکیل گردید و آقای سید 

مهدی  و  پور  رستم  مهدی  و  مجمع  رییس  سمت  به  نصری  احمد 
معدنچی زاج به عنوان ناظرین مجمع و حسین عبدی زمهریر به 

عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

خالصه اطالعات شرکت و تصمیمات مجمع به شرح ذیل می باشد: 
1( صورت های مالی سالیانه سال مالی منتهی به 91/12/30 شرکت، پس از 
اعمال اصالحات مندرج در بند 5 گزارش حسابرس و بازرس قانونی مورد 

تصویب قرار گرفت.
2( سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل برای 

سال مالی 92  انتخاب گردیدند.
درج  جهت  روزنامه کثیراالنتشار  به عنوان  اقتصاد«  »دنیای  روزنامه   )3

آگهی های شرکت در سال مالی 92  انتخاب گردید.
4( با توجه به اصالح صورت های مالی مطابق مقاد بند 5 گزارش حسابرس 
و فقدان سود قابل تقسیم، مبلغی به عنوان سود نقدی و پاداش هیأت مدیره 

مورد تصویب مجمع قرار نگرفت.
6( حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره، ماهیانه مبلغ 000ر000ر7 ریال 

بابت برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تصویب گردید.
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اعضاء هیأت مدیره                                             نماینده                                                                    سمت

سید احمد علی عاملی                                           -                                                       رییس هیأت مدیره- موظف
ویدا بیگدلی                        شرکت کنتورسازان قزوین مدار)سهامی خاص(        نایب رییس هیأت مدیره غیرموظف

سید احمد نصری                 شرکت سرمایه گذاری و تجارتی معین رنان )سهامی خاص(   عضو هیأت مدیره – غیرموظف
محمد تعلق                         شرکت بازرگانی مبین رنان )سهامی خاص(                    عضو هیأت مدیره- موظف

سید علی عاملی                                             -                                                      مدیرعامل و عضو هیأت مدیره- موظف

پیام هیأت مدیره به مجمع عمومی محترم صاحبان سهام 
حمد و سپاس خداوند یکتا را که با الطاف بیکرانش در سال 1391 این توفیق را باری 
دیگر به ما عطا کرد تا در سایه توجهات کریمانه حضرت ولیعصر)عج( و با تکیه بر 
عزم راسخ مدیران، کارشناسان، کارکنان، پیمانکاران و با اتکاء به حمایت و اعتماد 
سهآمداران معظم و شریف بتوانیم در عرصه تولید، کار و تالش خدمتگزار جامعه و 
سهآمداران خود باشیم. ما ضمن تشکر و سپاس از تمامی عزیزانی که هیأت مدیره 
را در انجام مسئولیت های خویش یاری داده اند مفتخریم گزارش یک سال تالش، 

فعالیت و برنامه های هیأت مدیره را تقدیم سهآمداران عزیز نماییم.

روی  پیش  آن  و گزارش  گذشت  که  سالی 
و  فرصت ها  با  توام  بود  سالی  می باشد،  شما 
ذیل  شرح  به  می توان  آنرا  عمده  تهدیدها که 

خالصه نمود:

موفقیت ها :
تولید  خطوط  از  بهره برداری  و  راه اندازی 
سه  و  تکفاز  دار  )ماژول  هوشمند  کنتورهای 

فاز( با نام تجاری سامان
تولید  خطوط  از  برداری  بهره  و  اندازی  راه 

کنتورهای دیجیتالی با نام تجاری رنان
افزایش ظرفیت  از  برداری  بهره  و  اندازی  راه 
هفت برابری خطوط تولید المپهای کم مصرف 

با نام تجاری رسانور
راه اندازی و بهره برداری از اولین و بزرگترین 
تجهیزات  به  مجهز  کشور  المپ  آزمایشگاه 

UV اندازه گیری تشعشعات
راه اندازی و بهره برداری از تولید پایانه های 
بانکی وفروشگاهی POS با نام تجاری چرتکه
رونمایی از پایلوت کنترل هوشمند بهره برداری 

از منابع آبهای زیرزمینی
آبهای  استحصال  پایلوت  طرح  از  رونمایی 

زیرزمینی با استفاده از انرژی خورشیدی
استفاده از قرصهای وارداتی در شرایط تحریم 

و تجهیز مواد اولیه خطوط تولیدی
افزایش  جهت  در  اساسی  اقدامات  و  ارتقاء 

کیفیت در جهت استاندارد ایران
ملی    همایشهای  و  نمایشگاهها  در  شرکت 

گواهینامه  دریافت  المللی  بین  و 
گواهینامه  تمدید  و   )CE( اروپا  کیفیت 
.ISO  9001  :  2008 کیفیت  مدیریت 

کنتورهای  صادرات  پیرامون  مذاکرات 
الکترونیکی به کشور سوریه

)سهامی  ایران  کنتورسازی  شرکت  عضویت 
IRSQ عام( در انجمن کیفیت

افزایش  و  توسعه  طرحهای  شدن کلیه  محقق 
جذب نیروی انسانی

پایلوت  بزرگترین  اجرای  و  قرارداد  انعقاد 
فارس  خلیج  مجتمع  در  هوشمند  کنتورهای 

شیراز و سیتی سنتر اصفهان
ایجاد و توسعه دپارتمان کنتورهای هوشمند و 

تحقیق و توسعه. 
اما سال 1390 با نگرانیهایی نیز همراه بود که از 

آن جمله موارد زیر را می توان نام برد
عدم پرداخت دیون شرکت های توزیع به شرکت 

کنتورسازی ایران )سهامی عام( 
ایران  بانکی  و  اقتصادی  تحریمهای  تشدید 

توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد
مشخص نشدن تاریخ اجرای مناقصه طرح فهام 

در سال 1391
عدم ثبات و نوسانات شدید نرخ ارز.

تاریخچه مختصری از شرکت:
شرکت کنتورسازی ایران در تاریخ 1347/6/31 
تحت شماره 12630 به صورت سهامی خاص 
و طبق  ثبت رسیده  به  ثبت شرکت ها  اداره  در 

صاحبان  فوق العاده  عمومی  مجمع  تصمیم 
سهام مورخ 1354/10/1 نوع شرکت به سهامی 
اداره ثبت  تبدیل و تحت شماره 454 در  عام 
 1390/6/3 تاریخ  در  و  ثبت گردیده  شرکت ها 
پرونده  ثبت  قانون   2 ماده  اجرای  راستای  در 
شرکت از حوزه ثبتی شهر صنعتی البرز انتقال 
در   55 شماره  تحت   1390/6/6 مورخ  و  یافته 
اداره ثبت شرکت های شهر صنعتی البرز به ثبت 

رسیده است.
هوشمند  کنتورهای  بهره برداری  پروانه 
شماره  به   1389/7/7 تاریخ  در  الکترونیکی 
معادن  و  صنایع  وزارت  از   127/15447
دریافت  گردیده است و همچنین آخرین پروانه 
در   12713316 شماره  به  شرکت  بهره برداری 
معدن  و  صنایع  وزارت  از   1390/7/7 تاریخ 

دریافت گردیده است.
شرکت در بهمن ماه سال 1381 به عنوان یکی 
اوراق  بورس  در  شده  پذیرفته  شرکت های  از 

بهادار، به عضویت بازار بورس درآمده است.

سرمایه 
مبلغ  بورس  به  ورود  بدو  در  شرکت  سرمایه 
 1/035/000 تعداد  )شامل  ریال  میلیون   10/350
سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1/000 ریال( بوده 
که طی چند مرحله به مبلغ 105/000 میلیون ریال 
)شامل تعداد 105 میلیون سهم، به ارزش اسمی 

هر سهم 1/000 ریال ( افزایش یافته است.
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محسن ملکی آدرانی      شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا )سهامی خاص(                       مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
ابوالقاسم جمشیدی            شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا )سهامی خاص(           رییس هیأت مدیره 

حسین امیری هنزکی            شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا )سهامی عام(                 نائب رییس هیأت مدیره
غالمرضا دفتری بشلی         شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا )سهامی خاص(                               عضو موظف هیأت مدیره
جمشید اقبال پور                شرکت سرمایه گذاری سایپا )سهامی عام(                           عضو موظف هیأت مدیره

پیشینه و اهم دستاوردها
شرکت لیزینگ رایان سایپا)سهامی عام( در تاریخ 
1376/12/28 با سرمایه 1/000/000 ریال و با شماره 

139061 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.
خودرو  قسطی  فروش  زمینه  در  شرکت  این 
)لیزینگ(، خدمات بیمه ای و کارت از اوایل سال 
1380 آغاز فعالیت نمود و طی سال های فعالیت 

خود به نحو چشمگیری توسعه یافته است.
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  مصوبه  طبق 
تبدیل  عام  سهامی  به  شرکت  نوع   1383/5/27
و در تاریخ 1383/12/3 در سازمان بورس اوراق 
بهادار تهران پذیرش گردید و از تاریخ 1384/4/5 
امین  سی  و  چهارصد  به عنوان  شرکت  این  نام 
)430( شرکت پذیرفته شده در بورس با کد 04-

91-65 و نماد ولساپا در فهرست تاالر فرعی درج 
و در پایان سال 1385 به تابلو اصلی انتقال یافت.

عرضه سهام شرکت رایان سایپا در تاریخ 84/4/20 
دربورس انجام شد. شرکت در راستای تأمین مالی 

از منابع مردمی با کسب مجوز از بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران موفق به اجرای طرح های 

زیر شده است:
- طرح اندوخته خودرو مرحله اول و مرحله دوم 

در سال های 1380 و  1383
- اوراق مشارکت 3 ساله مرحله اول سال 1384 

معادل 300 میلیارد ریال
- اوراق مشارکت 3 ساله مرحله دوم سال 1387 

معادل 400 میلیارد ریال
- اوراق گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری خاص 

3 ساله در سال 1388 معادل 300 میلیارد ریال
در مسیر مدیریت کیفیت و توسعه تعالی شرکت 

موفق به دریافت گواهینامه های زیر شده است:
- دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت 

ISO 9001 -2000 در سال 1384 و گواهینامه 
سال  در   ISO 9001  -2008 مدیریت کیفیت 

1388 از شرکت DQS آلمان
- دریافت جایزه »لوح زرین تعالی« در پایان سال 

1384 و »نشان زرین تعالی« در سال 1387 و 
دریافت »نشان سیمین تعالی« در بخش شرکت های 
سایپا از گروه   1388 سال  در  اصلی  زنجیره 

- دریافت گواهینامه »اشتهار به تعالی« از شرکت 
DQS آلمان و گواهی تعهد به تعالی از سازمان 

ملی بهره وری و تعالی سازمانی در سال 1385
دریافت  و  سال 1386  در  تقدیرنامه  دریافت   -
»تقدیرنامه 4 ستاره« در سال 1387 از سازمان 

ملی بهره وری و تعالی سازمانی.

سرمایه 
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 1میلیون ریال 
)شامل تعداد 1000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 
1000 ریال( بوده که طی چند مرحله افزایش یافته 
و در پایان سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391 
سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ 1200 میلیون ریال 
)شامل 1/200/000/000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 

1000 ریال( می باشد.

برنامه های جاری و آتی شرکت لیزینگ رایان 
سایپا

تامین منابع مالی مناسب با تکیه بر منابع مالی مردمی 
کنترل مطالبات معوق، توسعه انتقال فعالیت های 
تنوع در  نمایندگان در سراسر کشور.  به  لیزینگ 
ارایه خدمات لیزینگ با ایجاد تفاوت در میزان 
تسهیالت، مدت زمان و نرخ بازپرداخت. توسعه 
و  مستمر  آموزش  از طریق  انسانی  نیروی  کیفی 

مداوم. 

250 ریال سود هر سهم رایان سایپا

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ رایان سایپا )سهامی عام( در 
تاریخ 92/04/12 با حضور بیش از 81 درصد سهام دار تشکیل گردید و آقای 
ابوالقاسم جمشیدی به عنوان رییس مجمع و آقایان علیرضا بادکوبه و مجید 
سوری به عنوان ناظرین مجمع و کامران کریمی به عنوان دبیر مجمع با اکثریت 

آراء انتخاب شدند.خالصه تصمیمات مجمع به شرح ذیل می باشد:
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه:

1( صورت های مالی سالیانه منتهی به 91/12/30 شرکت مورد تصویب قرار 
گرفت.

2( سود نقدی هر سهم به مبلغ 250 ریال تصویب گردید.
3( پاداش هیأت مدیره به  مبلغ 300 1 میلیون ریال به طور ناخالص تصویب گردید.

4( سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل و همچنین به 
عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی 92 انتخاب شد.

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

6( حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره مبلغ 4,500,000 ریال، )حداقل 
برای دوجلسه در ماه( تصویب گردید. 

پیام هیأت مدیره
حمد و سپاس خداوند را که به ما توفیق 
دادتا سال دیگری را در شرکت لیزینگ 
رایان سایپابا موفقیت و سودآوری سپری 
کنیم و از او یاری می طلبیم تا در سال 
جدید نیز همواره رهنما و راهگشای ما 

باشد.
هیأت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت، 
ارج  را  سهآمداران گرامی  اعتماد کلیه 
نهاده و سال پرسودی را برای آنان ارزو 

داریم.
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ایرانول اولین مجمع خود را با سود2000 ریال به پا داشت

پیام هیأت مدیره
پروردگار را سپاسگذاریم که نخستین دهه تالش، با 
حضوی فعال در عرصه فعالیت های تولیدی همراه 
با دستاوردهایی در مسیر حفظ و ارتقاء جایگاه 
خود در صنعت سپری شد و با پشتوانه ای استوار از 
اعتماد همگانی ارایه محصوالت برتر برای فعاالن 
اقتصادی کشور و ارزش آفرینی برای ذینفعان را 
در آغاز دهه شکوفایی به بهترین و مؤثرترین شکل 

ممکن عملی ساخته است.
شرکت نفت ایرانول با تکیه بر دانش، مهارت و 
اخالق  اصول  رعایت  در کنار  همدلی کارکنان 
افزایش  بر  عالوه  آن  به  پایبندی  و  حرفه ای 
و  داخلی  بازار  سهم  افزایش  رشد  و  سودآوری 
صادراتی با تولید محصوالت با کیفیت و جدید در 
مسیر حفظ و ارتقاء جایگاه خود گام های مؤثری 

برداشته است.
یکتا،  ایزد  با عنایت  امیدوار است  هیأت مدیره 
توانمندی  و  پشتکار  و  سهآمداران  حمایت 
بی بدیل سرمایه انسانی بتواند در سال پیش رو 
زمینه پیشرفت و شکوفایی هرچه بهتر برای شرکت 

را فراهم سازد.

چشم انداز شرکت
ما برآنیم با اتکا به توانمندی در تولید انواع روغن 
عرصه  در  ویژه،  محصوالت  به  بخشی  تنوع  و 

صنعت روانکاری در منطقه سرآمد باشیم.

بیانیه مأموریت شرکت 
و  عرضه  تولید،  طریق  از  ایرانول  نفت  شرکت 
و  صنعتی  روانکارهای  روغن،  انواع  تجارت 
خودرویی، مشتقات نفتی و حضور در کسب و 
کارهای مرتبط و پربازده در جهت تأمین منافع 

ذینفعان اقدام نماید.

استراتژی های شرکت نفت ایرانول
طریق  از  محصوالت  در کلیه  بازار  سهم  توسعه 

افزایش توان رقابتی و مشتری مداری با تأکید 
بر شبکه توزیع و برند

ارتقاء بهره وری مالی و عملیاتی سازمان از طریق 
تقویت زیر ساخت های تولیدی، دانشی و مالی 

انسانی )توانمند سازی،  توسعه بهره وری منابع 
تخصصی، دانش محوری و تناسب ساختاری(

تاریخچه
بودجه سال  قانون  تبصره 5  بند )ک(  براساس 
1381 کل کشور که در اجرای اصل یکصدو بیست 
ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  هفتم  و 
می باشد، دولت موظف گردید بخشی از مطالبات 
بازنشستگی  سازمان  اجتماعی،  تأمین  سازمان 
طریق  از  را  رضوی  قدس  آستان  و  کشوری 
واگذاری اموال، دارایی ها و سهام متعلق به دولت 
در سازمانها و شرکت های دولتی تادیه و تسویه 
نماید. لذا در اجرای مصوبه مزبور و به موجب 
ه مورخ  نامه شماره 28082 ت 27128  تصویب 
وزیران  هیأت  تصمیم  عنوان  به  1381/6/12 که 
اتخاذ شده است، مقرر شد مالکیت اموال منقول 
و غیرمنقول دو کارخانه روغن سازی پاالیشگاه 
تهران و آبادان متعلق به شرکت های دولتی پاالیش 
نفت تهران و آبادان را به نسبت 50 درصد سازمان 
تأمین اجتماعی، 44 درصد صندوق بازنشستگی 
کشوری و 6 درصد آستان قدس رضوی واگذار 
نماید تا پس از تعیین قیمت و توافق طرفین نسبت 

به تحویل و انتقال قطعی اموال اقدام گردد.
در این رابطه سهآمداران شرکت اقدام به تأسیس 
خاص(  )سهامی  تهران  روغن  پاالیش  شرکت 
در تاریخ 11 آذر ماه 1381 کردند که تحت شماره 
ثبت  تهران  شرکت های  ثبت  اداره  در   195465

گردید.
در تاریخ 1382/01/19 نام شرکت به شرکت نفت 
تاریخ 1382/04/21  آن در  ایران زمین و متعاقب 
)سهامی  ایرانول  نفت  شرکت  به  شرکت  نام 

خاص( تغییر یافت. در تاریخ 1383/1/1 مجتمع 
ظروفسازی و بسته بندی ایرانول به علت داشتن 
جهت  و  ظروف  بندی  بسته  و  پرکنی  امکانات 
تکمیل چرخه تولید و عرضه محصوالت از شرکت 
پیشگام الوند خریداری و به مجموعه شرکت نفت 
ایرانول اضافه گردید. در تاریخ 1387/6/17 نوع 
تبدیل  عام  سهامی  به  سهامی خاص  از  شرکت 
و در تاریخ 1391/9/22 در سازمان بورس اوراق 
بهادار تهران پذیرش و مورخ 1391/11/15 در گروه 
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با نماد 
شرانل درج شده وسهام آن برای اولین بار در تاریخ 
1391/11/25 در فرابورس مورد معامله قرار گرفته 
است. کلیه تغییرات مزبور همراه با اساسنامه جدید 

در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

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

عملکرد شرکت در جوانب مختلف پیشرفت های 
قابل توجهی را نشان می دهد.

مبلغ   1391 سال  در  شرکت  فروش  کل  مبلغ 
9/345/556 میلیون ریال می باشد که 63 درصد 
نسبت به سال 1390 افزایش و 4/5 درصد نسبت به 

بودجه سال 1391 افزایش داشته است.
معادل   1391 سال  در  شرکت  فروش  مقدار 
568/476 متر مکعب انواع محصوالت بوده که 
نسبت به سال قبل و بودجه سال 1391 به ترتیب 
0/8 و 0/3 درصد افزایش داشته، که علت عمده 
آن مربوط به بهینه کردن سطح کیفیت روغن ها 
بعد  مبلغ سودخالص  می باشد.  وسبد محصول 
از کسر مالیات سال 1391 برابر 2/401/314 میلیون 
ریال بوده که 217 درصد نسبت به سال 1390 و 
رشد   1391 سال  بودجه  به  نسبت  درصد   55
داشته است. عدم برگشت محصوالت جانبی به 
محصوالت  فروش  و  همجوار  پاالیشگاه های 

مذکور در بازارهای داخلی و صادراتی.  

از  بیش  حضور  با   92/5/14 تاریخ  در  ایرانول  شرکت  ساالنه  مجمع 
91/80درصد سهآمدار به ریاست آقای جالل امانی و دو ناظری جنابان 
ساالر ایران زاد و حمید افتخاری و با دبیری جناب علی مستاجران 

برگزار شد. 
با تصویب صورت های مالی و تقسیم سود ساالنه و تقدیر و  مجمع 
تشکر از خدمات ارزنده مدیریت مالی که توانسته صورت های شفاف به 

مجمع آورد و با طنین صلوات پی در پی به پایان برد.
کاتب این سطور از خیلی پیشتر شاهد و ناظر کم و کیف کار شرکت بوده 
و کم و بیش با نوع شکل گیری و نحوه کار آن آشنا هستم. جالب ترین 
خاطره آن بود که برای خرید مایحتاج منزل به مغازه ای در پاستور 

محل سکونت خود رفته بودم که فروشنده کوچک مغازه که کار حقیر 
را می شناخت و هرازگاهی سئوال ذهنی خود را از حقیر می پرسید 
آن روز رو کرد به من وگفت آیا تیم ایرانول به جام جهانی می رود؟ 
با تعجب پرسیدم تیم ایرانول ؟ گفت آری وعکس از سینه خود بیرون 
کشید و گفت این هم عکس تیمش. بچه های تیم ملی در لباس ایرانول 
بودند و من به او توضیح دادم که جریان چیست و اینکه ایرانول حامی 
مالی تیم ملی است و من یک بسته از لباس تیم با آرم ایرانول را به او 

هدیه دادم 
آن کودک امروز جوانی شده و همواره از آن روز از ایرانول برای من 

نقل خوش می کند.
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صدیقه
سرخوش

صنعت ملی این روزها براثر بی تدبیری سیاسیون در چمبره بورکراسی قرار 
گرفته و مردانی چون نجم الدین که توانسته در تحریم دست باال داشته باشد 

را در بند دوست گذارده اند.
مهندس نجم الدین از جمله مدیران کشور است که فتح را از پشت خاک 
ریزها بدست آورده و در سنگرهای پر خطر تجربه آموخته و زمانیکه در صنعت 
ملی نشست او بود که توانست تراز سر به سر بیاورد ایران خودرو در چنگال 
مشتی زمان نشناس افتاده که یک روز شرکتی با 8 هزار نیروی بکار را قفل 
می کنند و روزی به دلیل اعالم سود واهی آنرا به میز عدالت می کشند و روز 
دیگر فرصت طلبان ناله سر می دهند که حق من بده. در حالیکه صنعت ملی 
دور از این خواسته ها می باید به نام بزرگ صنعت کشور راه را بی خطر و 
بی مانع طی کند. کجا شد آن دست در دست هم نهیم به مهر؟ مگر باورمان 
نیست که شناسنامه کشور صنعت ملی اوست این مختصر آوردم تا بدانند مردم 
و تاریخ از این کارشکنان و مدیرآزاران دست بر نمی داردو ما باورمان هست 

ایران خودرو نگین خاورمیانه و پیش قراول کاروان صنعت کشور اسالمی 
ایران است. مجمع ایران خودرو در تاریخ 31 تیر ماه 1392 در محل سالن 
اجتماعات شرکت ساپکو واقع در کیلومتر 12 بزرگراه شهید لشگری با حضور 

بیش از 75/92 درصد سهآمداران تشکیل گردید. 
در این جلسه با توجه به حضور اکثریت سهآمداران شرکت برای تشکیل 
مجمع عمومی عادی سالیانه برای انتخاب هیأت رییسه رأی گیری به عمل 
آمد و از بین سهآمداران حاضر در مجمع عمومی با رعایت مفاد قانون 

تجارت و اساسنامه شرکت هیأت رییسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:
رییس مجمع جناب آقای علی شیخی، ناظری جنابان علیرضا عسکری مارانی 
و مهدی محمد رضایی، و با دبیری جناب آقای علی مهری که مجمع نشینان 
پس از قرائت هیأت مدیره در مجمع توسط مدیرعامل خوش فکر شرکت و 
استماع گزارش حسابرس قانونی با تصویب صورت های مالی شرکت و تقدیر 

و تشکر از تیم مدیریتی شرکت به کار خود پایان دادند.

        اعضاء هیأت مدیره                  سمت

سید مجید هدایت                    رییس هیأت مدیره                          
مجید علی وفایی      نایب رییس هیأت مدیره

مهرداد کارگری                     عضو هیأت مدیره  
حسین جواد نیا    رنا عضو هیأت مدیره 

بهزاد ظهیری     عضو هیأت مدیره
محسن صالحی نیا                    رییس هیأت مدیره

جواد نجم الدین                              مدیرعامل و عضو هیأت مدیره 
هاشم یکه زارع   نایب رییس هیأت مدیره 

حجت ا... صیدی                   عضو هیأت مدیره  
سید حسین امیری                    عضو هیأت مدیره 

سخن مدیرعامل
سالی که گذشت سالی سخت، پرتالطم و یکی 
فعالیت گروه  سال های  ترین  نشیب  و  پرفراز  از 
صنعتی ایران خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز 
ایران خودرو  این سال  خاورمیانه بود. در طلیعه 
به پشتوانه تجاربی که از طریق مشارکت فعال در 
اقتصادی سال 90 کسب کرده  برنامه های جهاد 
و  از کار  و حمایت  ملی  تولید  میدان  به  پا  بود. 

سرمایه ایرانی گذاشت.
قطع  الملل،  بین  محیط  روزافزون  تحریم های 
همکاری با شرکت پژو، فشار سنگین کنترل قیمتها، 
محدودیت و بحران نقدینگی و تأمین اعتبار، موانع 
خودروهای  شماره گذاری  محدودیت  و  عدیده 
تولیدی. افزایش نرخ ارز، مشکالت تأمین مالی، 
دشواری تأمین مواد و قطعات و... از اهم چالشهای 
پشت سر گذاشته در این سال می باشد که عرصه را 
بر صنعت تنگ و تولید را در تنگنایی بی سابقه 
قرار داد. اما در همین سال سخت بود که صنعت 
ایرانی و تولید ملی. هنرمندی و صالبت خود را به 
رخ کشید و با گذشتن از همه موانع و مشکالت، 
سال  نهاد.در  جاودانگی  و  دوام  جاده  در  پای 

حمایت از کار و سرمایه ایرانی گروه صنعتی ایران 
خودرو با همت و تالش کارکنان خالق و ساعی 
خود، برگ زرین دیگری بر کارنامه افتخارات خود 

در عرصه داخلی و بین المللی افزود.
کسب رتبه دوم از 400 شرکت برتر، رتبه اول اشتغال 
زایی و رتبه دوم ارزش افزوده در میان شرکت های 
برتر توسط گروه صنعتی ایران خودرو، کسب رتبه 
دوم فروش در میان 100 شرکت برتر و پرفروش ترین 
خودرو ساز، کسب مقام نخست در خدمات پس 
از فروش در بین خودروسازان داخلی برای سومین 
سال متوالی، مدیریت هزینه ها در جهت استفاده 
بهینه از منابع در دسترس، نهادینه شدن نهضت 
تأمین وخدمات  تولید،  از طراحی  کاهش هزینه 
از فروش، قرار گرفتن سمند، پژو 206، رانا،  پس 
تندر و سوزوکی ویتارا درارزیابی کیفی در سطح 
افزایش 6 درصدی تولید تندر 90  خیلی خوب، 
نسبت به سال قبل، توسعه و تولید محصول جدید 
رانا و رسیدن به تیراژ روزانه 200 دستگاه، تولید 
اندازی  راه  اتوماتیک،  تندر  خودروی  عرضه  و 
در   ABS ترمز  تولید  و  هوا  تولید کیسه  خطوط 
کشور، آمادگی الزم جهت عرضه کلیه محصوالت 

حدود  افزایش  یورو4،  آالیندگی  استاندارد  با 
چهار برابری صادرات ایران خودرو، اداره دومین 
واحد اقتصادی کشور بدون تکیه بر ارز نفتی و 
تداوم تولید بدون ارز دولتی و فقط از طریق منابع 
حاصل از صادرات و خرید از بازار آزاد؛ همچنین 
موفق  شده  اتخاذ  راهبردهای  و  تدابیر  سایه  در 
تولید 438/675  مجدد،  احیاء  ضمن  گردید که 
این شرکت  بزند.  رقم  را  دستگاه خودرو سبک 
عالوه بر تثبیت سهم بازار و تصاحب نزدیک به 
نیمی از سهم تولید خودرو سبک کشور، در حوزه 
محصوالت تجاری سنگین نیز تصاحب سهم 17 
درصدی کامیون و کسب سهم 6 درصدی تولید 
اتوبوس کشور از دیگر دستاوردهای گروه صنعتی 

ایران خودرو در دوره مذکور می باشد.
 EF7 و   TU5 موتورهای کم مصرف  تولید  افزایش 
در سال  دنا  و عرضه خودروی  اتمام طراحی  و 
آینده از دیگر موارد مهم در کارنامه ایران خودرو 
به شمار می رود؛ همچنین در سال جاری اولین 
وانت تندر 90 نیز تولید شد و خط تولید آن که به 
روزترین وانت تولید ساخت داخل است به بهره 

برداری رسید.

به صنعت ملی حرمت گذارید، دست در دست هم دردش را درمان کنیم
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خسرو
  امریحسینی

از روزی که مشکل قیمت گذاری در روان گردان ها 
محصول  این  شناخته تر  شرکت  چهار  شد  حل 
شدند سیبل سهام و از همه بهتر برتر نفت بهران که 

بقول بچه های تاالر هلوی سهم ها.
نفت بهران را کاتب این سطور با جناب مهندس 
بوساری می شناسد. آن روزها از حیات نشریات 
اقتصادی در دوره جدید بخوانید از سال 1375 
بوساری  مهندس  طرف  از  خبر  ارباب  پذیرش 
یک نعمت بود و می توان نفت بهران را جلودار 
حضور خبری دانست باشد که یکی دو سال است 
این لطف کم رنگ شده و هزینه فرهنگی در آن 
مجموعه کمرنگ تر گله نیست ولی یادآوریت با 
درج خبر به روز بهران بود که چهره آشنای اقتصاد 
در بورس مهندس مرتضی عزیزی در بدو ورود به 
سرمایه گذاری توسعه ملی نزدیک ده سهم بهران 
را یکی به سرمایه گذاری خرید نفت بهران مقالش 
مثنوی 70 فی است که انشاءالله فراز فرودآن در 
شمارگان آینده اگر حمایت خبری شویم از سوی 
روابط عمومی دیر آشنای شرکت بدان خواهیم 
نفت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  پرداخت. 
بهران در تاریخ 1392/4/29 در محل هتل پارسیان 
تشکیل و به ریاست آقای امین شیرکانی و ناظری

 خانم ژیال احمدوند و آقای روح الله رضایی و دبیری 
آقای علی اکبر طاهری نژاد برگزار گردید وبا تقسیم 
سود 2680 ریال برای هر سهم به کار خود پایان داد.

پیام مدیرعامل شرکت نفت بهران  
با عرض سالم و تبریک فرارسیدن بهار قرآن و 
آرزوی قبولی طاعات یکایک سهآمداران محترم، 
تمامی همکاران مومن و مومنان همکارم، تقارن 
نشست مجمع عمومی ساالنه شرکت نفت بهران 
را با ایام ماه مبارک مهمانی الهی به فال نیک 
می گیریم. سال هاست که گروه عظیم صاحبان 
سهام، مدیران، سایر کارکنان و بستگان بالواسطه 
گردانندگان و مشتریان و مصرف کنندگان وفادار 
بهران  بزرگ  خانواده  را  بهران  نفت  شرکت 
می نامند، خانواده ای به قدمت نیم قرن و شاید 
این پرسش بسیاری باشد که این خانواده چگونه 
و  قدرت  با  چگونه  و  یافته  قوام  شکل گرفته، 
افتخار به حیات خود ادامه داده است؟ پاسخ را 
در انتهای هر سال مالی در گزارش هایی مانند 

آنچه پیش رو دارید می توان یافت. آری، رمز و 
راز پیروزی های مستر این خانواده بزرگ صنعت 
کشور در استعانت از خداوند منان و توکل مطلق 
بر وی و عنایات بی شمارش نهفته که در اعتماد 
دانش  مدیران،  ژرف  بینش  سهآمداران،  بجای 
و  سترگ کارکنان  متخصصان، کوشش  گسترده 
روحیه همکاری صمیمانه همگی آنان تجلی یافته 
است که گرانبهاترین ارزش و عظیم ترین سرمایه آن 
به شمار می رود و همان است که در پرتو توجهات 
و در سایه این نعمات خداداد، در سال 1391 نیز 
چون سال های دیگر، علیرغم تشدید فشارهای 

بیرونی بر صنعت، توفیقاتی مانند:
با  محصوالت  فروش  و  تولید  افزایش  تداوم 
در  پایه  روغن  تولید  ارتقاء  باالتر  افزوده  ارزش 
پاالیشگاه و استمرار بهره برداری از شرکت های 
)به  روانکار  تام  به  سازی  مانند گریس  اقماری 
توتال سابق(، شرکت بازرگانی بهران و طرح های 
توسعه ای مانند فورفورال شوشتر و پایانه بندری 
را نصیب شرکت کرد و امروز نمایندگی از سوی 
همه تالشگران این شرکت، به سهآمداران گرامی 
به عنوان صاحبان واقعی این صنعت، این نوید را 
می دهیم که علیرغم چالش های فراوانی که در 
سال 1392 نیز با توجه به شرایط اقتصادی جهان 
و ایران بر سر راه های نیل به آرمان ها و اهداف 
خود خواهیم داشت، انشاءالله کارنامه ای درخشان 
را تقدیم این عزیزان خواهیم کرد؛ چرا که نتایج 
چشمگیرسالیان سال این خانواده، شاهد صادقی 

بر این مدعاست.

تاریخچه فعالیت شرکت
شرکت در سال 1345 با سرمایه 225 میلیون ریال 

شرکت  نام  به   10844 شماره  تحت  و  تأسیس 
تولید و تصفیه روغن )سهامی عام( در اداره ثبت 

شرکت های تهران به ثبت رسیده است.
پاالیش  به  شرکت  نام   1363/09/12 تاریخ  در 
روغن تهران )شرکت سهامی عام( و مجدداً برابر 
صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
بهران  نفت  شرکت  به  شرکت  نام   1370/02/04
)سهامی عام( تغییر یافته است. شرکت در تاریخ 
1369/01/06 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته 
شده، مرکز اصلی شرکت در تهران و پاالیشگاه آن 

در شهر ری می باشد. 
تحت   1347 سال  در  از کارخانه  برداری  بهره 
مجوز شماره 15226 مورخ 1348/3/20 صادره از 
وزارت صنایع و معادن با تولید 30 هزار تن روغن 
آغاز گردید در سال 1368 تحت مجوز  در سال 
شماره 380336 مورخ 1368/11/09 وزارت صنایع 
ظرفیت تولید به 105 هزار تن روغن 3 هزار تن 
پارافین و 1500 تن ضد یخ در سال اصالح گردید.

همچنین ظرفیت تولید ضدیخ براساس اصالحیه 
شماره 52625/ الف مورخ 1381/02/28 به 10 هزار 
تن در سال و ظرفیت تولید انواع روغن به 150 
هزار تن و پارافین به 16500 تن در سال براساس 
اصالحیه شماره 55622 مورخ 81/4/17 افزایش 
یافته است. الزم به ذکر است در تاریخ 90/4/5 
وزارت صنایع و معادن – سازمان صنایع و معادن 
استان تهران موافقت خود را با اصالح ظرفیت 
تن   330000 میزان  به  موتور  روغن  محصوالت 
نامه  طی  سال  در  تن   25000 میزان  به  پارافین  و 
شماره 26617 به شرکت اعالم کرده است و در 
تاریخ 91/1/28 پروانه بهره برداری شرکت نیز با 

ظرفیت های مذکور صادر شده است.

اعضاء هیأت مدیره                                             نماینده                                                                  سمت

علی محمد حریری                                           بانک سینا                          رییس هیأت مدیره
محمدرضا موثقی نیا              شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت        نایب رییس هیأت مدیره

سید عزت ا... حجازی                             بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی                        عضو هیأت مدیره و مدیرعامل
حسن حرم پناهی                         شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا                        عضو هیأت مدیره
حجت اله امانی دولت سرا                    شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن                          عضو هیأت مدیره

ها سهم  هلوی  بهران  نفت 
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اعضاء هیأت مدیره                                             نماینده                                                                  سمت

احمد قلعه بانی                    شرکت سایپا یدک                                                    رییس هیأت مدیره
سید محمد میرمحمدی                    شرکت مدبر کشت توس                    نایب رییس هیأت مدیره

حسین عالیی                     شرکت گروه بهمن                                                    عضو هیأت مدیره
بهزاد پورسید                    شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری  عضو هیأت مدیره

بهروز خالق ویردی                    شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین                                    عضو هیأت مدیره
مسعود حجاریان کاشانی                 -                                                      مدیرعامل

  

  

مجمع پس از استماع گزارش هیأت مدیره و 
را  ذیل  تصمیمات  قانونی  بازرس  گزارش 

اتخاذ  نمود:
و  سود  حساب  و  ترازنامه  مالی،  صورت های 
زیان سال مالی منتهی به 1391/12/30 به اتفاق 
قرار  تصویب  مورد  جلسه  در  حاضرین  آرای 

گرفت.
اصالح  قانون   129 ماده  مشمول  معامالت 
مندرج  شرح  به  تجارت  قانون  از  قسمتی 
دریادداشت 49 همراه صورت های مالی برای 
سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391 با رعایت 
قرار  تصویب  مورد  مذکور  ماده  مفاد  کامل 

گرفت.
آرای حاضرین در جلسه مقرر گردید  اتفاق  به 
قانونی،  اندوخته  به  مربوط  مبالغ  از کسر  پس 
هیأت  پاداش  و   ) )سرمایه  احتیاطی  اندوخته 
مدیره از سود قابل تخصیص شرکت )مندرج در 

صورت سود و زیان( مبلغ 315/000/000/000ریال 
خالص )به ازای هر سهم 210 ریال به صورت 
خالص( به عنوان سود نقدی و براساس برنامه 
زمان بندی اعالم شده هیأت مدیره تقسیم شود 
و مابقی آن به حساب سود انباشته منتقل گردد.

به  فاطر  مالی  خدمات  و  حسابرسی  موسسه 
مستقل  حسابرس  و  اصلی  بازرس  عنوان 
شرکت و مؤسسه آرمان راهبرد به عنوان بازرس 
به  منتهی  مالی  سال  برای  شرکت  البدل  علی 

1392/12/29 انتخاب شدند.
تعیین و پرداخت حق الزحمه بازرس قانونی و 
حسابرس شرکت برای سال مالی مورد گزارش 

در اختیار هیأت مدیره قرار گرفت.

بررسی و عملکرد بیمه ملت در سال 1391 و 
برنامه های آتی

بیمه ملت جهت تثبیت و تضمین سودآوری خود 

در شرایط رکود، به طور کلی دیدگاه های آگاهانه 
این  در  است.  اتخاذ کرده  را  هوشمندانه ای  و 
دیدگاه، راهکارهای کلی و فعلی شرکت به صورت 

خالصه به چند گروه دسته بندی می شود.

الف( توسعه کمی و کیفی شبکه فروش
ب( حضور در بازار اتکایی و کنسرسیوم

ج( مدیریت ریسک و حفظ سطح توانگری مالی 
فنی  و ذخایر  پرتفوی  از طریق مدیریت صحیح 
بیمه  فعالیت های  انجام  روند  بر  شرکت.عالوه 
گری و سرمایه گذاری در شرکت بیمه ملت در سال 
اثربخشی و  ارتقای  با هدف  برنامه هایی   1391
توسعه ظرفیت ها صورت گرفت. اهم این برنامه ها 
در محدوده توانمندسازی و بهبود زیرساخت های 
ادامه  در  است.  بوده  انسانی  نیروی  و  سازمانی 
گزیده ای از برنامه های اصلی شرکت بیمه ملت 

ذکر گردیده است.

ریال سود  میلیارد   315 بیمه ملت 
کرد تقسیم 

مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام بیمه ملت با حضور بیش از 
97 درصد صاحبان سهام و نمایندگان محترم بازرس قانونی، سازمان 
بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، ساعت 
منابع  و  وری  بهره  مطالعات  مرکز  در  چهارشنبه 92/4/26  روز   9/30
انسانی برگزار گردید. آقایان سعید موحدی نماینده شرکت گروه بهمن 

به عنوان رییس مجمع، آقای امیر مهدی صبایی به نمایندگی از شرکت 
سرمایه گذاری صبا تأمین و آقای حمید افتخاری به نمایندگی از شرکت 
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان ناظرین جلسه و 
جناب نظرعلی صالحی نژاد، معاون مالی- اداری بیمه ملت به سمت 

دبیر جلسه انتخاب شدند.

210 ریالی برای هر سهم  تقسیم سود 

الف- برنامه های انجام شده در سال 1391
گسترش، کنترل و ارزیابی شبکه نمایندگان 

آموزش نمایندگان و پرسنل در سطوح پیشرفته 
و تخصصی

نوآوری و خالقیت در توسعه محصوالت جدید 
بیمه ای

 IT ارتقاء و گسترش زیرساخت های
در  رسانی گسترده  اطالع  و  تبلیغات  انجام 

سطح کشور
شفافیت مالی و ورود به بازار بورس 

بهره  و  شرکت  اهداف  تعقیب  راستای  در 
برداری از زیرساخت های ایجاد شده در سال 
1391، شرکت بیمه ملت برنامه هایی را در سال 
1392 به اجرا درخواهد آورد. این برنامه ها که 
عموما در ارتقای نتایج کلیدی شرکت تاثیرات 
بیشتر دارد به گونه ای برنامه ریزی گردیده است 
که رضایت نهایی ذی نفعان شرکت را در پی 

داشته باشد.
ب- برنامه های آتی بیمه ملت

از مهم ترین برنامه های آتی بیمه ملت می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
تاسیس و راه اندازی دفاتر هماهنگی منطقه ای

توسعه کمی و کیفی شبکه فروش
گسترش بیمه نامه های جدید

تنظیم و تعادل در پرتفوی بیمه ای شرکت
افزایش سطح کیفی و کمی تبلیغات

توسعه و پیاده سازی نرم افزارهای بیمه ای 
تعادل بخشی در پرتفوی سرمایه گذاری شرکت.

افزایش سرمایه براساس مصوبه هیأت دولت

تاریخچه 
شرکت بیمه ملت)سهامی عام( در آبان ماه سال 1382 به شماره ثبت 211230 و با مجوز شماره 23863 بیمه مرکزی ایران بر اساس قانون تأسیس بیمه مرکزی 

ایران و بیمه گری، تأسیس گردید. 
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مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
احتراما خالصه اقدامات انجام شده در راستای 
در اجرای ماده 232 الیحه قانونی اصالح قسمتی 
از قانون تجارت مصوب 1347 گزارش فعالیتهای 
انجام شده توسط هیأت مدیره برای عملکرد منتهی 
به 1391/12/30 بشرح ذیل به آگاهی سهآمداران 

محترم می رسد.
راستای  در   1391 سال  در  شده  انجام  اقدامات 
سیاستگذاری در سطح کالن شرکت شیشه و گاز و 
برنامه میان مدت ارایه شده به ستاد برنامه ریزی 

بنیاد صورت گرفته است.
براین اساس اهم اقدامات انجام شده طبق برنامه 
کوتاه مدت یکساله در هفت محور اصلی بشرح 

زیر ارایه می گردد:

امور مالی
گزارش سالیانه صورت های مالی

گزارش اجمالی شش ماهه
انواع گزارشات EPS سه ماهه، شش ماهه، نه 

ماهه، 12 ماهه
گزارشات مالیاتی
اظهارنامه مالیاتی

تهیه و ارسال گزارش ماهیانه به بنیاد مستضعفان از 
طریق هلدینگ پایا صنعت سینا

تهیه بودجه سال 1392 و دریافت مصوب آن از 
بنیاد و هلدینگ پایا صنعت سینا

از سازمان  نویسی  پذیره  دریافت مجوز  دریافت 
بورس و اوراق بهادار و ثبت شرکت ها

تهیه گزارش فعالیت هیأت مدیره
از جمله اقدامات اساسی انجام شده در سال 1391 

بشرح ذیل می باشد:
تجهیز دستگاه آی اس 11 به سیستم وکیوم و استفاده 
در آی اس 31 که باعث کاهش وزن محصوالت 
در حدود 10% و نیز باال بردن کیفیت شیشه های 
تولیدی )به طور مثال آبلیمویی به حدود 345 گرم 

و پپسی به 320 گرم کاهش داده شده است(
راه اندازی کوره 5 و استفاده از دو دستگاه پرس 

51 و 52 
تجهیز پرس قدیمی 52 برای استفاده دور باالی 
16 دور در دقیقه و نیز استفاده از قالبهای دو تیکه 

با عملکرد بهتر

همزمان  طور  به  تیکه  دو  محصوالت  تولید 
)چهارخط از شش خط(

تقریبًا  تنوع محصوالت به صورت  تولید  ایجاد 
پیچیده مثل خانواده یاس- برلیان و یاسمن

ساختار مالی شرکت
نظر به اینکه در سنوات گذشته شرکت به علت 
افت فروش و سودآوری و متکی شدن به سیستم 
بانکی و عدم پرداخت به موقع تسهیالت با مشکل 
بدهیهای معوق روبرو بوده ولی در نهایت با سعی 
و تالش خود در مورد هزینه های پروژه شمس آباد 
کوتاهی نداشته است به طوریکه مبلغ هزینه های 
انجام شده از ابتدای سال 91 از 207 میلیارد ریال 

به 472 میلیارد ریال بالغ گردیده است.
بانک های  در  مدت  تسهیالت کوتاه  ضمنا  و 
تجارت، ملی و ملت به بلند مدت اقساطی تبدیل 
گردیده است و تاکنون اقساط آنرا به طور مرتب 

پرداخت کرده ایم.

امور تولید و فنی
علت عمده کاهش تولید متوقف بودن کوره شماره 
پنج از ابتدای سال تا پایان آذر ماه 1391 و همچنین 
به علت فرسودگی و طوالنی بودن عمر مفید کوره 
شماره چهار و مقرون به صرفه نبودن آن از نظر 
اقتصادی در پایان فروردین ماه سال 91 از مدار 
تولید خارج گردید و بنابراین مقدار تولید به 35/500 
تن رسید و تولید در سال قبل 57/928 تن بوده که 
نسبت به سال قبل 38 درصد و نسبت به بودجه 
پیش بینی شده 22% کاهش را نشان می دهد، لذا 
سهم تولید کوره شماره چهار از کل تولید شرکت به 

صورت میانگین پنج ساله 44% می باشد.  

و  اهداف کلی  مأموریت،  انداز،  چشم 
استراتژیک شرکت به شرح ذیل می باشد:

چشم انداز:
شرکت پیشرو و سرآمد در زمینه انواع مظروفات 
شیشه ای سبک در داخل کشور و حضور فعال تر 

دربازارهای بین المللی

ماموریت
نیمه  و  وبلور سبک  بطر، جار  تولید شیشه های 
سبک و عرضه آن به بازارهای داخلی و خارجی 
به منظور تأمین سود پایداری برای سهآمداران از 
طریق رضایتمندی مشتریان با اتکاء به ساختارهای 
دانش محور و کارکنان توانمند و ایجاد تعامل مثبت 

با ذینفعان

اهداف کلی
حفظ و توسعه سهم بازار بطر و بلور

ارتقاء تکنولوژی شیشه
افزایش سودآوری

افزایش فروش محصوالت
ارتقاء فعالیت های تحقیق و توسعه

استراتژی ها:
ارتقاء  و  تجهیزات  و  االت  ماشین  بازسازی 

تکنولوژی 
احداث کوره 150 تنی در شهرک صنعتی شمس 

آباد
ارتباط با منابع دانش فنی
افزایش تنوع محصوالت

اصالح ساختار نیروی انسانی
ایجاد انگیزه در کارکنان

آباد تا مهرآباد شیشه و گاز از شمس 

وقتی ماشین خبرنگار به درب ورودی شرکت رسید یکی از بچه های مودب 
و موقر شرکت پیش آمد اعالم همکاری نمود و چنان عمل او بر دل نشست 

که روزها نقل خبری کاتب این سطور بود. 
در طبقه دوم در سالن آشنا زنان و مردان کار دانش در میان سهام داران 
ارایه حمل ساالنه می داشتند و جناب مهندس عابدی مدیرعامل فرهیخته و 
کاردان حرمت قلم می داشت و اصحاب خبر را با لطف خود به شوق جمعه 

به مکتب کشید. 
عابدی از چهره های شناخته شده مجموعه بنیاد است که توانسته نظم قابل 

مشهودی به مجموعه ای بدهد که دیگر زمینی بر گردش توپ نمی داشت. 
سال پیش مجمع به شهرک شمس آباد بود و ما که رنج آن راه می داشتیم بر 
مزاق بعضی خوش ننشست و ما را در چمبره اداری گرفتار و امسال مهرآباد 

چیز دیگری بود که آن کارمند حراست نمونه بارز آن.
مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ 92/4/24 در محل شرکت تشکیل و 
به ریاست آقای قاسم آقا حسنی و به ناظری خانم ویدا بیگدلی و آقای 

محمدعلی رنجبری و به دبیری آقای امیر رضی برگزار گردید.
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و  سازمان ها  شرکت ها،  از  مجموعه ای  صنعتی  خوشه 
و  متوسط  صنایع کوچک،  شامل  تخصصی  نهادهای 
طریق  از  است که  صنعتی  رشته  یک  در  فعال  بزرگ 
قابلیت های  هم افزایی  به  قادر  شبکه ای  متراکم  روابط 

مجموعه هستند.
حدود یک قرن پیش »آلفرد مارشال« در کتاب »اقتصاد 
خرد« صرفه های اقتصادی خاص از پیوند بیرونی منافع 
شرکت های »منفرد رشد یافته« در یک واحد جغرافیایی 

را معرفی کرد.
شرکت های  شدن  مجتمع  نوشت:  خود  در کتاب  وی 
همکار باعث می شود تا مجموعه ای از صرفه جویی های 
بیرونی در محل تجمیع به وجود آید و در نتیجه هزینه 

تولیدکنندگان محلی کاهش یابد.
در برنامه چهارم توسعه کشور ما نیز )بند یک ماده  29(   
موضوع »خوشه های صنعتی« تصریح و دولت موظف 
به کمک به خوشه های صنعتی شده بود اما با این وجود 
تاکنون به موضوع »بحث های فکری جریان بین کار« 
صنعتی  خوشه های  بحث  در  مهم  موضوعات  از  که 

است، پرداخته نشده است.
به  جدید  و کارهای  طرح ها  همواره  دلیل  همین  به 
فرایندی  بدنه دولت طراحی  در  و  پیش می رود  کندی 
از این رو صنعتگرانی که به  به سختی انجام می گیرد. 
صورت خوشه ای کار می کنند از نبود فرهنگ الزم در 
این زمینه از جمله در بخش روابط صنایع با بانک ها 

در چارچوب الگوی خوشه های صنعتی، گله مند هستند.
با واحدی  با خوشه های صنعتی،  بانک ها در برخورد 
سروکار دارند که خود از چند واحد مستقل تشکیل شده 
است، از این رو نمی دانند با چه روش و سازوکاری با 

آنها همکاری کنند.
بنابراین جا دارد شورای عالی بانک ها با بررسی این 
به مجلس شورای  مورد  این  در  را  راهکاری  موضوع، 

اسالمی پیشنهاد بدهد.
به  سنتی  نگرش  خاطر  به  دولت  سال های گذشته،  در 
اتکا  بدون  آنها  از  مستقیم  حمایت  و  صنایع کوچک 
مشکل  نتوانست  هم افزایی،  به  تشویقشان  و  تجمیع  به 
عقب ماندگی این صنایع را حل کند و با کمک به رفع 
تولیدی  بنگاه های  این  نابودی  از  آنها  ضعف های 

جلوگیری کند.
صنایع  درست  سازماندهی  با  است که  حالی  در  این 
کوچک و متوسط می توان به سطح باالیی از هم افزایی 
دست یافت و موجبات توسعه پایدار آنها را فراهم آورد.

خوشه های صنعتی به سبب برخورداری از مزایای متعدد، 
تأثیر قابل توجهی بر شکل گیری راهبردی و رونق کسب و 
کارهای کوچک موجود در شبکه های همکار صنعتی دارد.

متقابل«  وابستگی  »راهبرد  است که  این  پایانی  نکته 
به عنوان  اطالعات  جریان  در  تسریع  موجب  همچنین 
ترکیب  شکل گیری  و  نوآوری  مشارکت،  اصلی  عامل 

خاصی از رقابت و همکاری می شود.

صنعتی؛ خوشه های  از  حمایت 
مستقیم حمایت  از  کارسازتر   

از صنایع کوچک  

فرنوش آقاصفی
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بانکداری  تاریخچه  به  نگاهی 
اسالمی

در طول دوران طالیی اسالم، سرمایه داری 
دستگاه  در  ابتدایی  شکلی  به  آزاد  بازار  و 
خالفت وجود داشت و در فاصلٔه قرن های 
مکتب  و  بازار  اقتصاد  دوازدهم،  تا  هشتم 
سوداگری توسعه پیدا کرد به شکلی که برخی 
را  اسالمی”  داری  سرمایه   “ عنوان  آن  به 
بر  دوران  آن  پولی  اقتصاد  نسبت می دهند. 
پایه این بود که ارز دینار به صورت گسترده در 
گردش باشد و به این ترتیب منطقه هایی که 
درگذشته از نظر اقتصادی مستقل بودند در 
این موضوع درگیر شوند. تاریخی ترین نوع 
صندوق های  یا  مؤسسات  اسالمی،  بانک 
قرض الحسنه هستند که در قرآن از آن ها یاد 

شده است.
بر این اساس که در فقه اسالمی دریافت پول 
اضافی از وام گیرنده ربا و حرام است، مجلس 
شورای اسالمی ایران در سال 1362 قانونی 
را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا 
تصویب کرد که از سال 1363 اجرایی شد. بر 
طبق این قانون بانک های جمهوری اسالمی 
در برابر تسهیالتی که به مشتریانشان می دهند 
حق دریافت مبلغ نقدی یا جنسی که از قبل 
تعیین شده باشد ندارند و اعطای تسهیالت 
بانکی از راه یازده عقد اسالمی مجاز انجام 

می شود.

واقعیت این است که قانونی به نام بانکداری 
قانون  آن  صحیح  عنوان  نداریم،  اسالمی 
چه  اگر  است.  ربا  بدون  بانکی  عملیات 
قانونی برای  ابتدا مد نظر بود که واقعاً  در 
بانکداری اسالمی نوشته شود، ولی قانونی 
که تهیه شد و به استحضار امام خمینی)ره( 
توجه  آن  به  درستی  به  هم  ایشان  و  رسید 
کردند، قانون عملیات بانکی بدون ربا است 
و اجرای این قانون، اصلی ترین مرحله برای 
است.  اسالمی  بانکداری  آرمان  به  رسیدن 
البته این نگاه، سابقه نظری محکمی دارد و 
شاهد آن دیدگاه های شهید سید محمد باقر 
رسیدن  برای  داشت  اعتقاد  است که  صدر 
اول  درجه  در  اسالمی  بانکداری  نظام  به 
باید همان نظام بانکی رایج و متعارف در 
در  و  بررسی کنیم  را  اقتصادی  محیط های 
پی آن آلودگی ربا را از این نظام خارج کنیم.

آغاز بانکداری اسالمی به دغدغه یکی از 
گسترده  رواج  مورد  در  غرب  کشورهای 
بانکداری ربوی بر می گردد که در نتیجه آن 
شهید محمدباقر صدر در این باره تحقیقات 
آورد. علت طرح موضوع  به عمل  جامعی 
چندانی  استقبال  مسلمانان  بود که  این  هم 
نداشتند  ربوی  بانکداری  در  پول  تودیع  از 
و سرمایه های خود را به طور معمول در این 
بانک ها سپرده گذاری نمی کردند. شهید صدر 
غیرربوی  بانکداری  ایجاد  در  را  بحث  دو 

به طور  و  اساس  در  اینکه  اول  مطرح کرد. 
پایه ای، بانکداری چگونه اسالمی  می شود 
و دوم اینکه چه کنیم تا در صورت عدم تغییر 
یابد  رواج  بانکداری  نوعی  موجود،  وضع 
که الاقل شبهه ربوی نداشته باشد، یعنی از 
مطرح  اسالمی  بانکداری  بنیان،  و  اساس 
نباشد،  مطابق  حکومت  مشی  با  نشود که 
بلکه به گونه ای باشد که بتوان با حفظ شیوه 
بانکداری متعارف فعلی )ربوی( و حذف 
نقاط منفی آن )ربوی بودن( از طریق استناد 
به فتاوای مشهور و همچنین حفظ نقاط قوت 
این بانکداری همانند نقل و انتقال پول به 
اصالح آن پرداخت. شهید صدر روش دوم 
را پیشنهاد کرد. وی اجرای روش اول را که 
تغییرات اساسی در ساختار و  ایجاد  شامل 
نبود شرایط  دلیل  به  بانکداری است  بنیان 
کافی، مناسب ندانست و بنابراین بانکداری 
نظام  نوع  این  می کرد.  مطرح  را  ربا  بدون 
و  ایدئولوژی  در  ریشه  ربا  بدون  بانکداری 
ارزش های اقتصاد اسالمی دارد و تحقق آن 
مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی 
و نیز توزیع عادالنه درآمد و ثروت در جامعه 

است.
قانون عملیات بانکی بدون ربا که مشتمل بر 
27 ماده و 4 تبصره است در روز 8 شهریور 
سال 1362 تصویب شد و در 10 شهریور 1362 
به تأیید شورای نگهبان رسید و چنین روزی، 

نگاهی به یک رویکرد اقتصادی
شکوفایی بانک ها در سایه بانکداری اسالمی

وزیر  حضور  با  اسالمی  بانکداری  همایش  چهارمین  و  بیست 
اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها در محل 
پولی  سیاست های  شد.  برگزار  بانکداری  عالی  آموزش  مؤسسه 
و مالی، ضرورت هماهنگی و آثار آن بر اقتصاد کشور ، موضوع 
سیاست های  آثار  روند  “  بررسی  بود.  همایش  این  برگزاری 
“  ارزیابی  اقتصاد کشور”،  مختلف  پولی  و  مالی  بر  بخش های 
اخیر”،”  بررسی  دهه  سه  در  مالی  پولی  و  عملکرد سیاست های 

آسیب های اقتصادی ناشی  از عدم هماهنگی  سیاست های  پولی  و 
 مالی«   و “ اثر تحریم های اقتصادی بر سیاست های پولی و مالی”، 
پرداخته  آن ها  به  روزه  دو  همایش  این  در  بودند که  محورهایی 
شد. به بهانه برگزاری این همایش و سالروز تعیین روز بانکداری 
این  تاریخچه و ضرورت شکل گیری  بر  داریم  اسالمی، نگاهی 
اهداف  تحقق  از  حاصل  نتایج  و  نبایدها  و  بایدها  رویکرد، 

بانکداری اسالمی.

خسرو
امریحسینی
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شد. نامگذاری  اسالمی  بانکداری  روز 
نظام  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  بعد 
بانکداری دچار تحول شد و در 17 خرداد 
سال 1358، شورای انقالب، نظام بانکداری 

کشور را ملی اعالم کرد.
است  مدنظر  اسالمی  بانکداری  در  آنچه 
ایجاد  در  ربا  بدون  بانکداری  کارآمدی 
عدالت اجتماعی است. بانکداری اسالمی 
باید اولین هدف نظام اقتصاد اسالم را که 

عدالت اجتماعی است، تأمین کند.
پیروزی انقالب اسالمی  به دنبال  ایران  در 
لزوم  اسالمی،  جمهوری  برقراری  و 
عنوان  به  اسالمی  اقتصاد  نظام  استقرار 
مطرح  اساسی کشور  از ضرورت های  یکی 
جهت  این  در  عملی  اقدام  مهمترین  شد. 
سیستم  از  ربا  ریشه کن کردن  می توانست 
بنیان  وسیله  این  به  تا  باشد  بانکی کشور 
یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل 
گذارده شود. به همین منظور پس از انقالب 
اسالمی، در سال 1358 اقداماتی در جهت 
آمد که  به عمل  بانکی  نظام  اسالمی کردن 
این اقدامات را می توان در کوشش های اولیه 
برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم 
توسعه  و  اسالمی  بانک  تأسیس  و  بانکی 
کرد. خالصه  قرض الحسنه  صندوق های 
فکر  به  اسالمی  متفکرین  که  روزی  از 
بهره مندی از پتانسیل های بانکداری با حذف 
مفهوم بهره که در اسالم حرام شناخته شده 
است افتاده اند، این شیوه بانکداری فراز و 
نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته است. 
اما امروزه پتانسیل ها، رشد بازار و استقبال 
مشتریان مسلمان از بانکداری اسالمی، نظام 
بانکداری متعارف، اقتصاد جهانی را متوجه 
از  برخی  است.  نوظهور کرده  قدرت  این 
کارشناسان و  اقتصاد دانان اعالم کرده اند 
بانکداری  سرمایه  حجم  می رود  انتظار  که 
آوردن  روی  دلیل  به   2020 سال  تا  اسالمی 
سرمایه گذاری های  به  غربی  کشورهای 
اسالمی به 4 تریلیون دالر برسد. این در حالی 
است که امروزه بیش از 400 بانک و مؤسسه 
که سرمایه های آن ها حدود 1.9 تریلیون دالر 
است، در این بخش فعالیت می کنند. آمارها 
همچنین نشان می دهند بانکداری اسالمی در 
حال حاضر در بیش از 86 کشور جهان رواج 
دارد و بسیاری از بانک های غربی هم برای 
عقب نماندن از رشد بانکداری اسالمی که 
سالیانه معادل 10 تا 15 درصد است بخش 
ایجاد  اسالمی  بانکداری  زمینه  در  ویژه ای 

کرده اند.

عمومی ترین مفاهیم مورد استفاده بانکداری 
سود(،  )تقسیم  مضاربه  شامل  اسالمی 
مشارکت  گذاردن(،  امانت  )به  ودیعه 
)قرارداد  مرابحه  مشتری(،  )سرمایه گذاری 
مبتنی بر قیمت تمام شده( و اجازه به شرط 

تملیک )لیزینگ( است.
حرام  را  )بهره(  ربا  تنها  اسالمی  شریعت 

سرمایه  درآمدهای  سایر  اما  کرده،  اعالم 
هرگونه  واقع  در  است.  نکرده  ممنوع  را 
و  سرمایه  اصل  از  انتفاع  برای  پیش شرط 
براساس  است.  شده  اعالم  ممنوع  بدهی 
به کارگیری  و  اجرایی  شیوه  اسالمی  اصول 
ایجاد  موارد  و  پروژه  یک  در  سرمایه 
است. برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از   شغل 

قرآن  دوم  سوره   275 آیه  از  الهام  با 
درآمد  و  ممنوعیت کار  بقره،  سوره  کریم، 
با  که  می شود  موجب  ریسک  بدون 
دارایی های  اسالم  در  مالی  فعالیت های 
باشد. همراه  افزوده  ارزش  با   واقعی 

بانکداری اسالمی بر تقسیم ریسی، دادوستد 
فیزیکی کاال، درگیری مستقیم با تجارت و 
با  ساختمانی  قراردادهای  و  اجاره  کار، 
استفاده از عقود مختلف شرعی استوار است. 
تقسیم ریسک و مدیریت آن برای دستیابی 
به حاکمیت مشارکت و همکاری در انجام 
پروژه ها یکی از اهداف بانکداری اسالمی 
است. معامالت مالی مجاز از سوی شریعت 
خدمات  ارایه کاال،  بر  مبتنی  باید  اسالمی 
و منافع باشد. این سیاست برای برخورد و 
تعامل بهتر سیاست های پولی و مالی و ایجاد 

نظم بیشتر مورد توجه قرار دارد.
از  منظور  شد،  ارایه  که  توضیحاتی   با 
بانکداری اسالمی نوعی سیستم بانکداری 
است که مبتنی بر قوانین اسالمی و نظریات 
و  بانکی  علوم  و کارشناسان  اقتصاددانان 
اصلی  مولفه های  اگر  است.  اسالم  علمای 
از تمام  ربا  حذف  را  اسالمی  بانکداری 
بانکی  عملیات  انطباق  و  بانکی  عملیات 
بانکداری  اساس  بدانیم،  موازین شرعی  با 
بودن مسیر  تسهیم سود، مشخص  اسالمی، 
مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی 
بانکداری  در  اساس،  براین  بود.  خواهند 
سنتی )ربوی( بین بانک و مشتری و گیرنده 
تسهیالت یک رابطه مستقیم وجود دارد و 
به واسطه وجود همین رابطه مستقیم، رابطه 
در  اما  می آید.  وجود  به  مدیون  و  دائن 

بانکداری اسالمی وجوه سپرده گذاران طبق 
عقود  درقالب  و  حقوقی  و  شرعی  موازین 
مبحث  در  می شود.  سرمایه گذاری  معین 
بانکداری اسالمی موضوع سود و حداقل 
سود مورد انتظار پیش کشیده می شود که با 
ربا )بهره(، به معنی دریافت هر مبلغ اضافه 
شرط  قباًل  اینکه  بر  مشروط  دین  روی  بر 
از  دارد،  اساسی  هایی  تفاوت  باشد،  شده 
جمله اینکه: سود با توافق طرفین تعیین و به 
نسبت های مورد توافق پرداخت می شود ولی 
به  تعیین و  از طرف وام دهنده )دائن(  ربا 
هر نرخ یا نرخ های ثابت از قبل تعیین شده، 
پرداخت می شود. سود قبل از تحقق حالت 
الزام،  حالت  تحقق  از  پس  و  دارد  التزام 
بوده  )مدیون(  وام گیرنده  ذمه  بر  ربا  ولی 
است. الزامی  حالتی  هر  در  آن  پرداخت  و 
مستند  اسالمی،  بانکداری  در  سود  مفهوم 
و مجوز شرعی دارد و از لحاظ حقوقی و 
اقتصادی قابل توجیه است، ولی ربا مستند 
حقوقی  لحاظ  از  و  ندارد  شرعی  مجوز  و 
ازطرفی  نیست.  توجیه  قابل  اقتصادی  و 
سایر  دیدگاه  برخالف  اسالمی  بانکداری 
مؤسسات مالی که هرگز ارتباط بین بانکداری 
واصول اخالقی را نپذیرفته اند، پایبند به اصول 
به اوضاع مشتریان و  اخالقی است. توجه 
وضعیت های موجود در نحوه رفتار با مشتری 
این  براساس  است.  نظام  این  ازویژگی های 
مشتریان  پول های  اسالمی  بانک  تعریف، 
را بدون تعهد مستقیم یا غیرمستقیم  خود 
به پرداخت پاداش ثابت به سپرده ها ی آنها 
دریافت می کند اما بازپرداخت اصل سپرده ها 
تضمین  مشتری  درخواست  هنگام  به  را 
خود  نزد  وجوه  اسالمی،  بانک  می کند. 
را )بدون وام دادن بابهره( در فعالیت های 
تجاری وسرمایه گذاری به کار می گیرد )یعنی 
صورتی  در  و  درسود(  مشارکت  براساس 
هم  بانک  زیان کند،  موردنظر  فعالیت  که 
مانند سایر شرکا در زیان سهیم خواهد شد. 
الزم  اسالمی  بانک  تعریف  تکمیل  برای 
است شرط دیگری به شرط عدم معامله با 
به اصول  التزام  آن  بهره)ربا( اضافه شود و 
و  فعالیت ها  تمام  در  اسالمی  شریعت 
معامالت و به دنبال آن عدم به کارگیری منابع 
مالی در فعالیت های غیر مشروع و التزام به 
مصالح  و  منابع  تأمین  در  شریعت  مقاصد 
جامعه اسالمی است. بنابراین بانک اسالمی 
فعالیت های  بهترین  به  را  خود  مالی  منابع 
ممکن تخصیص داده و برمبنای ارزش های 
منافع  تأمین  برای  و اصول شرعی  اخالقی 
فردی در ضمن مصالح اجتماعی به مشتریان 

خود مشاوره می دهد.
دلیل  برخورداری  به  اسالمی  بانکداری 
از سالمت و زیر ساخت می تواند به لحاظ 
تحقق  برای  مناسبی  بستر  عملی  و  نظری 
اقتصاد واقعی و کارآمدی اقتصادی باشد و 
آسیب های بانکداری غیراسالمی را از پیش 

روی فعالیت های اقتصادی بردارد.

بانکداری اسالمی چیست؟
چه  و  چیست  اسالمی  بانکداری  اما 
اسالمی  بانکداری  دارد؟  ویژگی هایی 
نوعی بانکداری یا فعالیت بانکی است 
که با احکام اسالم )به ویژه از دید ربا 
در  و  دارد  همخوانی  رباخواری(  و 
قالب اقتصاد اسالمی تعریف می شود. 
اهداف  همان  اسالمی  بانکداری 
بانکداری متداول دنیا را دنبال می کند 
با این تفاوت که ادعا می شود عملیات 
بانکداری در این بانک ها براساس فقه 
می گیرد.  صورت  اسالمی  معامالت 
اسالمی،  بانکداری  در  اصل  مهم ترین 
تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و 
پرهیز از پرداخت ربا یا همان بهره پول 

است.
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موقعیت جغرافیایی معدن:
معدن سنگ آهن چادرملو در قلب کویر مرکزی 
ایران، در دامنه شمالی کوه های خاکستری رنگ 
زار ساغند  چاه محمد در حاشیه جنوبی نمک 
بفاصله 180 کیلومتری شمالی شرقی شهر یزد و 300 
کیلومتری جنوب طبس قرار گرفته است. چادرملو 
به واسطه موقعیت جغرافیایی کویری دارای آب و 
هوای خشک و سرد در زمستان و گرم در تابستان 
می باشد میزان سرما در شبهای زمستان گاه تا 16 
درجه زیر صفر میرسد و گرمای هوا در تابستان تا 
45 درجه باال می رود. سرعت باد تا 90 کیلومتر 
در ساعت هم رسیده است که باعث طوفان های 

شن می گردد.

 محصوالت شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو

تولیدات شرکت و مصرف کنندگان:
تولیدات اصلی شرکت کنسانتره، سنگ آهن دانه 
و کنسانتره  دانه(  ریز  و  دانه  )درشت  بندی شده 

آپاتیت می باشد.
مصرف کنندگان محصول سنگ آهن، مجتمع های 
فوالدسازی، که به روش احیا مستقیم مبادرت به 
تولید محصوالت فوالدی می نمایند، می باشند. 
سنگ آهن به عنوان ماده اولیه اصلی مورد نیاز 
در صنایع فوالد است. بنابراین مصرف کنندگان 
محصول سنگ آهن، مجتمع های فوالدسازی، که 
به روش احیا مستقیم مبادرت به تولید محصوالت 

به  آهن  سنگ  می باشند.  می نمایند،  فوالدی 
عنوان ماده اولیه اصلی مورد نیاز در صنایع فوالد 
است. بنابراین یکی از مزیت های مهم اقتصادی در 
تولید فوالد هر کشور، استفاده از سنگ آهن داخلی 
می باشد. در ایران مجتمع های فوالد سازی، به 
خصوص فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان کاماًل 
از این مزیت برخوردار می باشند. با استفاده از 
سنگ آهن داخلی با توجه به مالحظات موجود 
ارزی، زمینه کاهش  بر صرفه جویی های  عالوه 
عمده در قیمت محصوالت فوالدی را در این دو 

واحد فراهم می کند.

گزارش بازرس قانونی درباره گزارش 
درخصوص  مدیره  هیأت  توجیهی 

افزایش سرمایه 
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان 
صنعتی  و  معدنی  شرکت  سهام 

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

قانون تجارت مصوب سال 1347
معدنی  شرکت  مدیره  هیأت  توجیهی  گزارش 
درخصوص  عام(  )سهامی  چادرملو  صنعتی  و 
میلیارد  مبلغ 6/000  از  آن شرکت  افزایش سرمایه 
معادل  ریال،)جمعاً  میلیارد   18/000 مبلغ  به  ریال 
12/000 میلیارد ریال افزایش سرمایه در دو مرحله( 
طبق استاندارد حسابرسی رسیدگی به اطالعات 
مالی آتی مورد مطالعه و بررسی 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 
شرکت از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی 
سهآمداران تهیه شده است. این گزارش توجیهی 
براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی 
درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه 
وقوع  به  لزوماً  رود  نمی  انتظار  است که  شده 
بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده 
می شود که این گزارش توجیهی ممکن است برای 
هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب 

نباشد.
براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، 
است که  نکرده  برخورد  مواردی  به  مؤسسه  این 
متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای 
تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی کند. به عالوه، 
شده،  یاد  توجیهی  مؤسسه، گزارش  این  نظر  به 
طبق  و  مناسب  به گونه ای  مفروضات  براساس 

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

حاصل می تواند با اهمیت باشد.

افزایش سرمایه خود را مصوب مجمع کرد
مجمع عمومی فوق العاده چادرملو در تاریخ 1392/4/26 در مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی با حضور 
اکثریت صاحبان سهام تشکیل گردید.مجمع به ریاست آقای محمدرضا خورسندی و ناظری آقایان جواد عیش آبادی و 

مرتضی علی اکبری و به دبیری آقای محمود نوریان برگزار و دستور جلسه مبنی بر افزایش سرمایه قرائت گردید. 

چادر ملو بزرگترین تولید کننده کنســانتره سنگ آهن در خاورمیانه 

مقدمه و تاریخچه معدن:
کانسار چادرملو در سال 1319 توسط یک مهندس 
ایرانی به نام آقای مهندس سبحانی و تحت نظر 
زمین شناس آلمانی بنام کومل شناسایی گردید. 
پژوهش های اولیه زمین شناسی در خالل سال های 
43-1342 با حفر تونل های اکتشافی انجام شد. 
اکتشافات کلی منطقه و مغناطیس سنجی هوایی 
که از سال 1347 در مساحتی به وسعت 40 هزار 
کیلومتر مربع آغاز شده بود منجر به ثبت ناهنجاری 
بافق  منطقه  کل  در  مغناطیسی   )Anomaly(
ساغند و زرند کرمان گردید. اکتشافات تکمیلی در 

سال های 1357-1352 انجام شد.
ایران، کانسار  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس 
چادرملو به عنوان یک طرح مستقل مورد توجه 
ادامه  برای  مذاکره   1362 سال  در  قرار گرفت، 
 LKAB مطالعات و طراحی تفصیلی با شرکت

سوئد آغاز شد که به نتیجه نرسید.
شرکت  آلمانی  مشاور  مهندسین   1365 سال  در 
E.B.E به منظور انجام مطالعات اولیه و طراحی 
تفصیلی انتخاب و قرارداد مهندسی فاز یک در 
سال 1365 و فازهای 2 و 3 در سال 1369 بین 
شرکت ملی فوالد ایران و مهندسین مشاور مذکور 

منعقد گردید. پس از انجام مطالعات فاز 1 مشاور 
روش  ایران  فوالد  ملی  شرکت  تایید  با  مزبور، 
فرآوری سنگ آهن چادرملو را از طریق جداکننده 
میدان ضعیف، جداکننده مغناطیسی میدان قوی، 
منظور کاهش  به  هماتیتی  فلوتاسیون کنسانتره 
فسفر و بازیابی آپاتیت )کنسانتره فسفر( انتخاب 
آغاز  این روش  اساس  بر  را  تفصیلی  و طراحی 
نمود. به موازات فعالیت های مهندسی فوق، مجوز 
شروع عملیات اجرایی در اواخر سال 1368 از 
طرف سازمان برنامه و بودجه وقت صادر و طرح 

به مورد اجرا گذاشته شد.
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اعضاء هیأت مدیره                             سمت

احمد نظری مراشی                 رییس هیأت مدیره
حسن عباسی معروفان        نایب رییس هیأت مدیره

مهدی رستمی       عضو هیأت مدیره
سید احمد عطشانی                        عضو هیأت مدیره

محمد بهرامی چوبه        عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

350 ریال سود به ازای هر سهم پرداخت می کند ثعمرًا 

و  عمران  ساالنه شرکت  عادی  عمومی  مجمع 
از  بیش  حضور  با  عام(  شاهد)سهامی  توسعه 
صبح   10 ساعت  سهآمداران،  درصد   98/49
روز دوشنبه 1392/4/31 در محل باشگاه بانک 
سپه به ریاست آقای کاظم اکبری برگزار شد. در 
مجمع فوق آقایان حسن عباسی معروفان و بهروز 
بلوریان به عنوان ناظر و آقای علی اصغر صالحی 

به عنوان دبیر مجمع حضور داشتند.
در این جلسه پس از قرائت گزارش هیأت مدیره 
از سوی آقای مهندس محمد بهرامی، مدیرعامل 
مالی  سال  برای  مالی،  صورت های  شرکت، 
سهآمداران  تصویب  به   1391/12/30 به  منتهی 
ریال سود  مبلغ 350  مقرر شد  رسید. همچنین 
پرداخت شود  به سهآمداران  هر سهم  ازای  به 
انتخاب روزنامه های اطالعات و دنیای اقتصاد 

سازمان  و  شرکت  رسمی  روزنامه  عنوان  به 
حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس 
قانونی شرکت برای سال 1392 از دیگر مصوبات 
محمد  مهندس  جلسه  این  در  بود.  مجمع  این 
بهرامی، مدیرعامل موفق و پرتالش شرکت عمران 
و توسعه شاهد ضمن ارایه گزارش عملکرد هیأت 
مدیره اظهار کرد: این شرکت با سرمایه ای معادل 
600 میلیارد ریال در عرصه ساختمان، گردشگری 
این  فعالیت های  فعالیت می کند.  و کشاورزی 
شرکت به منظور هر چه بیشتر تخصصی کردن 
امور و مدیریت بهتر فعالیت ها توسط 7 شرکت 
وابسته )آسمان آفرین- کشت و صنعت شاهدان 
سبز- عمران و توسعه آب و خاک کوثر- پاداد 
– سرمایه گذاری توسعه گردشگری خراسان – 
عمران بهدشت چمستان – عمران و توسعه آتیه 

شاهدان خراسان( انجام می گیرد.
این شرکت از مهرماه 1389 در فرابورس پذیرفته 
شده و از آن تاریخ حضور فعال در این عرصه 

داشته است.
مهندس بهرامی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
عمران و توسعه شاهد در این جلسه به تشریح 
این  پرداخت.  ذیل  شرح  به  شرکت  پروژه های 
شرکت در سومین سال حضور خود در فرابورس 
پیش  از  مستحکم تر  را  خود  جایگاه  توانسته 
کرده و در حوزه های مختلف عملکردی موفق 
پیشبرد  با  این شرکت  باشد.  داشته  و چشمگیر 
پروژه های خود گامی مؤثر به سوی رشد و تعالی 
این مهم در سایه  برداشته است که  همه جانبه 
خستگی ناپذیر تیم مدیریتی شرکت امکان پذیر 

نبوده است.

به  از جمله پروژه های این شرکت می توان 
پروژه های زیر اشاره کرد.

پارکینگ  و  تجاری  مجتمع  توسعه  اجرای طرح 
طبقاتی اندیشه در 7 طبقه با مشارکت شهرداری 
منطقه 7 تهران، این پروژه شامل 12000 متر مربع 
زیربنا در قالب 10 طبقه )4 طبقه تجاری و 6 طبقه 
مرحله  در  پروژه  این  است.  طبقاتی(  پارکینگ 

واگذاری واحدهای تجاری می باشد.
برج تجاری – اداری البرز که در مساحتی بالغ بر 
4600 متر مربع در بلوار میرداماد نرسیده به بزرگراه 
مدرس، با زیربنای حدود 64000 متر مربع در حال 
انجام عملیات خاکبرداری، پایدار سازی جداره ها

مالکین این پروژه: شرکت عمران توسعه شاهد، 
شرکت سرمایه گذاری سعدی کیش و تعاونی مولی 

الموحدین می باشند.
حجم نهایی خاکبرداری در حدود 130 هزار متر 

مکعب برآورد گردیده است.
پروژه زرین خانی: این پروژه در شمال غربی استان 
قزوین در زمینی به مساحت 371 هکتار واقع است. 
مطالبات فنی برای اجرای پروژه انجام شده و مقدمات 
کار پمپاژ آب فراهم شده است. با توجه به نوع کشت 
در نظر گرفته شده برای این اراضی که خاص زیتون 
کاری می باشد در حال حاضر کشت نهال به صورت 

محدود در این اراضی انجام گرفته است.
پروژه غراباد: این پروژه در شهرستان رامهرمز از 

استان خوزستان واقع گردیده که مساحتی حدود 
412 هکتار دارد. در این اراضی تولید محصوالت 
باغی و زراعی و پرورش ماهیان گرمایی صورت 
خواهد گرفت. در حال حاضر بخشی از اراضی 
زیرکشت رفته و بخشی دیگر در حال انجام است. 
از این اراضی 318 هکتار آن مناسب کشت بوده 
و در 94 هکتار باقی مانده، با توجه به ناهمواری 
و عوارض طبیعی، اجرای طرح پرورش ابزیان در 

دست مطالعه و پیگیری می باشد.
پروژه انبار غالت بندر امام خمینی )ره( :

این پروژه در زیرزمینی به مساحت 34000 مترمربع 
و با زیربنای حدود 34594 متر مربع، 75 درصد 

پیشرفت داشته است.
سوله شماره یک آن به بهره برداری رسیده و در 
حال حاضر، نگهداری از غالت در آن صورت 
ستون  حال  در  نیز  دو  شماره  سوله  می پذیرد. 
گذاری می باشد. همزمان ساختمان های جانبی 

و اداری نیز در حال ساخت و اتمام می باشند.
برج تجاری- مسکونی پاداد:

این برج در زمینی به مساحت 316 متر مربع در 
شرق اهواز، مجاور اتوبان آیت ا... بهبهانی در 12 
طبقه با زیربنای کل 3530 متر مربع ساخته شده 
است و در حال حاضر  تفاهم نامه برای فروش 
امضاء شده و مراحل واگذاری آن در حال پیگیری 
چمستان  گردشگری  مجتمع  پروژه  می باشد. 

در زمینی به مساحت تقریبی 400 هکتار طراحی 
شده است این پروژه مجموعه عظیمی از ساخت 
وساز را با زیربنای کل یک میلیون متر مربع شامل 
می شود. از جمله کاربری های پروژه می توان به : 
هتل پنج ستاره 2- هتل چهار ستاره 3- مجموعه 
بومی و  آپارتمان 4- دهکده های ویالیی  هتل 
مدرن 5- مجموعه فرهنگی – مذهبی 6- مجموعه 
تجاری – فرهنگی 7- مجموعه دهکده سالمت 
8- مجتمع ورزشی 9- تفریحی و شهربازی 10- 
واحدهای خدماتی و پشتیبانی اشاره کرد. پروژه 
پروژه  این  آباد مشهد  شهربازی سرپوشیده وکیل 
در امالک شرکت به مساحت 38840 متر مربع 
در منطقه وکیل آباد مشهد طراحی شده و شرکت 
عمران و توسعه آتیه شاهدان خراسان به عنوان یک 
پروژه محور با هدف مدیریت و اجرای این پروژه 
تأسیس شد. به دنبال آتیه طرح های معماری و 
طی مراحل اولیه و تصویب آن در شورای اسالمی 
شهر مشهد، با رعایت صرفه و صالح سهآمداران 
این پروژه با مجتمع تجاری – اداری امین واقع در 
میدان شهدای مشهد معاوضه شد. شرکت عمران 
و توسعه شاهد مصمم است با اجرای طرح های 
را در عرصه های  افزایش سرمایه، فعالیت خود 
اجرای  با  و کشاورزی  سازی، گردشگری  انبوه 
پروژه های مقرون به صرفه سودآور گسترش دهد.  
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حمید چیت چیان، وزیر جدید نیرو در حاشیه مراسم معارفه 
اهداف  با  منطبق  واگذاری ها  از  »بخشی  اینکه  بیان  با 
از  »بخشی  است، گفت:  نبوده  اساسی  قانون   44 اصل 
اینکه  با  و  شده  واگذار  دولتی  مؤسسات  به  نیروگاه ها 
درواقع سرمایه صنعت برق واگذار شده، بدهی ها همچنان 
بر عهده این صنعت باقی مانده و منابعی هم به آن داده 
نشده است. از این رو حتما در هیأت دولت مذاکراتی در 
فلسفه اصلی اجرای سیاست  تا  زمینه خواهیم داشت  این 
اصل 44 قانون اساسی یعنی مشارکت بخش خصوصی و 
استفاده از توان بخش خصوصی برای ارتقای بازدهی در 

واگذاری ها مد نظر قرار گیرد.”
)از  و دهم  نهم  در دولت های  اعالم دولت گذشته،  بنابر 
ابتدای سال 84 تا خردادماه سال 92 ( رقمی نزدیک به 
78 میلیارد سهم با ارزشی بالغ بر 1227 هزار میلیارد ریال از 
سهام شرکت های دولتی واگذار شده و ارزش واگذاری ها 
در  واگذاری ها  ارزش  برابر   50 نژاد  احمدی  دولت  در 
واگذاری ها  این  می رسد که  نظر  به  است.  خاتمی  دولت 
معنای  به  را  آن  می توان  آیا  اما  است،  صحیح  در کلیات 

خصوصی سازی تعبیر کرد؟
اگر چه دولت معتقد است که براساس اصل 44 این کار را 
انجام داده،  نه صرفًا براساس خصوصی سازی، اما در مورد 
بخشی از این واگذاری ها تردید وجود دارد. زیرا اصل 44 
فراتر از خصوصی سازی است و در آن، بخش تعاونی ها را 
هم لحاظ شده و محدودیتی برای واگذاری به شبه دولتی ها 

در قانون در نظر گرفته نشده است.
مشکل اساسی در واگذاری به شبه دولتی ها اصالح نکردن 
قبلی  غیر کارآمد  مدیریت های  هزینه  استمرار  و  اساسنامه 
 44 اصل  اهداف  با  همسو  روند  این  حالیکه  در  است، 

نیست. اگر نتیجه این واگذاری ها، افزایش تولید و بهره وری 
و کاهش قیمت تمام شده و جدا شدن هزینه مدیریت های 
ناکارآمد از بودجه کل کشور باشد، یعنی خصوصی سازی به 
شکل درستی انجام شده است،  اما وقتی دولت مهرورزی 
می گوید 50 برابر دولت اصالحات واگذاری  انجام داده و 
ما شاهد افزایش تولید و ارتقای بهره وری در کشور نیستیم، 
نظر  تجدید  مورد  دقیق تری  ابعاد  با  باید  خصوصی سازی 

قرار گیرد.
بنگاه های موفق  نتایج کار  زمینه  مثبتی در  تاکنون گزارش 
در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است و این مشکالت 
از  می کنند.  مسیر خصوصی سازی همچنان خودنمایی  در 
سوی دیگر صرف درآمدهای حاصل از فروش بنگاه ها در 
اهداف  با  مغایر  دولت  دیون  رد  چون  غیرتوسعه ای  امور 
واگذاری ها  برخی  در  همچنین  است.  سازی  خصوصی 
فقط یک متقاضی وجود دارد که او هم قیمت واقعی را 

ارایه نمی دهد.
این  متقاضیان،  اندک  حجم  به  توجه  با  و  رو  این  از 
از  آن  در  باید  و  شود  همراه  موفقیت  با  نمی تواند  فرایند 
شرکت های خدماتی بخش خصوصی در فناوری اطالعات 
منطق  جامعه  تا  شود  مؤثرتری  استفاده  متخصص  افراد  و 
اساسنامه  اصالح  با  و  بپذیرد  را  بازار  قیمت گذاری 
شرکت ها، ارتباط میان مدیریت تعاونی های فراگیر استانی 
نقش  با کاهش  و  شده  برقرار  خصوصی سازی  اهداف  و 
صالحیت  صاحب  افراد  از  مدیریت ها  تعیین  در  سیاست 
برای این کار استفاده شود تا این بنگاه ها، گرفتار مشکالت 

دوران مدیران دولتی نشوند.

به  واگذاری ها  عظیم  حجم  چرا 
است؟ نینجامیده  اقتصادی  رشد 

از واگذاری تا خصوصی سازی

محمدعلی دیانتی زاده
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معرفی شرکت آلومینیوم ایران
شرکت آلومینیوم ایران در سال 1346 توسط سه 
زمینی  در  آمریکایی  و  پاکستانی  ایرانی،  شرکت 
به وسعت 232 هکتار در 5 کیلومتری شهر اراک 
تأسیس گردید عملیات اجرایی و نصب تأسیسات 
در سال 1348 شروع و در 23 اردیبهشت ماه 1351 
با دو خط تولید و ظرفت 45 هزار تن در سال به 

بهره برداری رسید.
با احداث این کارخانه، ایرالکو به اولین تولید کننده 
انواع شمش آلومینیوم در ایران و منطقه خاورمیانه 
تبدیل گردید. با افزایش نیاز به مصرف آلومینیوم 
و  اراک  آن در شهر  زیردستی  و احداث صنایع 
قطب  به  مرکزی  استان  استان،  دیگر  شهرهای 

صنعت آلومینیوم ایران مبدل گردید.
بعد از پیروزی انقالب اسالمی و خروج کارشناسان 
ایران،  آلومینیوم در  آمریکایی و افزایش مصرف 
متخصصان  بدست  احیاء  تولید کارگاه  خطوط 
 1370 سال  در  خط  پنج  به  خط  دو  از  ایرالکو 
افزایش یافت و ظرفیت تولید آلومینیوم به 120 هزار 
تن در سال رسید. با توجه به اهمیت مصرف انرژی 
در صنعت تولید آلومینیوم، در سال 1381 کلنگ 

احداث یک واحد 110 هزار تنی 
با رعایت استانداردهای زیست 
قدیم  در جوار کارخانه  محیطی 
به زمین زده شد و این کارخانه 
به ظرفیت  پایان سال 1387  تا 
کامل تولیدی خود دست یافت و 
وارد مدار تولید گردید. هم اکنون 
و   70 تکنولوژی  دو  با  ایرالکو 
قدیم  در کارخانه  آمپر  200 کیلو 
ادامه  خود  فعالیت  به  جدید  و 

می دهد که در معرفی کارگاه های اصلی شرکت به 
طور مبسوط به معرفی این دو تکنولوژی و مسائل 

فنی آن خواهیم پرداخت.

گواهینامه ها و افتخارات ایرالکو:
شرکت آلومینیوم ایران بر مبنای حصول پیشرفت 
 1381 سال  در  محصول  کیفیت  در  بهبود  و 
ISO9001 گردید.  دریافت گواهینامه  به  موفق 
اعمال  روزافزون  روند  به  توجه  با  ایرالکو 
به  احترام  نیز  و  محیطی  زیست  مالحظات 
زمینه های  در  ذینفع  طرف های  خواسته های 

پیاده سازی سیستم مدیریت  به  اقدام  گوناگون، 
است. 1385 کرده  سال  در   )I.M.S( یکپارچه 
همچنین کسب پروانه ی کاربرد عالمت استاندارد 
مؤسسه ی  سوی  از  ایرالکو  توسط  تشویقی 
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به دلیل کیفیت 
عنوان  به  ایرالکو  انتخاب  محصوالت،  باالی 
و  نوآوری  محور  در  پژوهش  برگزیده ی  واحد 
جذب تکنولوژی توسط ایمیدرو، انتخاب و معرفی 
ایرالکو به عنوان واحد صادر کننده نمونه استان و 
کشور، انتخاب ایرالکو در طرح رتبه بندی ساالنه 
100 شرکت برتر ایران و... از دیگر افتخارات شرکت 

آلومینیوم ایران در سال های اخیر بوده است.   

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت آلومینیوم ایران 
در سالن  مورخه دوشنبه 1392/4/31  ساعت 16 
وزارت کشاورزی  تحقیقات  اجتماعات سازمان 
برگزار گردید. در این مجمع که با حضور 71/45 
درصد سهآمدار تشکیل شد آقای باقر شاهی به 
عنوان رییس مجمع و جنابان جوادی و شهریاری 
به عنوان نظار اول و دوم و مدیریت ارشد مالی 
شرکت مهندس فرخی در مقام دبیر مجمع ایشان را 
در اداره مجمع یاری می رساندند. در این مجمع 
و کاربلد  مدیرعامل کاردان  پور  طاهر  مهندس 
به مجمع  با قرائت گزارش هیأت مدیره  شرکت 
گفت: آلومینیوم صنعت صنعت ساز می باشد و با 
علم به اینکه ایرالکو یک شرکت تولید محوراست 
برنامه خود را مدون کرده و با کمک  تیم مدیریتی 
شرکت پس از عبور از روزهای سخت که زیان 
انباشته شرکت در وضع خوبی نبود توانستیم با 

افزایش فروش و افزایش صادرات نسبت به سال 
طوری  به  بگیریم  قرار  سودآوری  مسیر  در  قبل 
برابر رشد  پارسال 23  به  که سود امسال نسبت 
داشته است. در ادامه مهندس روحی معاون مالی 
و اداری شرکت با بیان اینکه با توجه به تحریم 
ایرالکو توسط اتحادیه اروپا و افزایش شدید نرخ 
بیمه  عدم  و  ارزی  نوسانات  بخاطر  اولیه  مواد 
محموله های  بین المللی توسط شرکت های بیمه 
شرکت  نیاز  مورد  قطعات  و  مواد  عدم حمل  و 
توسط شرکت های حمل و نقل بین المللی سال 
سختی را داشتیم ولی با درایت تمام همکاران تیم 

مدیریتی توانستیم به بهترین موفقیت ها برسیم. 
مجمع نشینان در پایان با تقدیر و تشکر از زحمات 
گرانقدر و تالش شبانه روزی تیم مدیریت شرکت 
در طی سال مورد گزارش با تصویب صورت های 
مالی و انتخاب مؤسسه رهبین به عنوان بازرس 

و  اقتصاد  دنیای  روزنامه های  انتخاب  و  اصلی 
اطالعات به عنوان روزنامه رسمی شرکت به کار 

خود پایان دادند.
درست است که مجمع ایرالکو آخرین مجمع کاتبان 
داغ امسال بود ولی گزارشی که بزرگان حاضر در 
هیأت مدیره این شرکت بیان کردند و حساب های 
دوست  مدیرمالی  فرخی  دقیق جناب  و  شفاف 
داشتنی شرکت خستگی را از تن آدم بیرون کرد. 
در یک کالم می توان گفت که سال مورد گزارش 
نقطه عطف شرکت برای خروج از بحران بود به 
طوری که در طی سال 91 نسبت به سال 90 شرکت 

7000 تن تولید افزایش داشته است.
در تهیه گزارش فوق جناب رحمانی فر مدیریت 
ما  به  را  یاری  ایرالکو  عمومی  روابط  محترم 
ایشان  از  را  می رساندند که نهایت تشکر نشریه 

اعالم می داریم.

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه
تولیدکننده  اولین  عنوان  به  ایران  آلومینیوم  شرکا 
جمهوری  قوانین  براساس  کشور  در  آلومینیوم 
اسالمی ایران و همچنین با اطمینان از افزایش 
جنبه های  شناسایی  ذینفعان،  مشتریان،  رضایت 
و  محصوالت  و  فعالیت ها  محیطی  زیست 
شناسایی مداوم خطر و ارزیابی ریسک و تعیین 
کنترل های مورد نیاز را بر اساس استانداردهای 
 OHSAS 18001 :2007, ISO9001 :
ISO 14001 : 2004 ,2008 طراحی و مستقر 
کرده و تا حصول به آرمانها، اهداف ذیل را با تکیه 
تمامی  ارزش ها و رسالت سازمانی خود در  بر 

زمینه ها پیگیری می نماید.  
برنامه ریزی و کوشش در جهت تأمین و افزایش 

رضایت کلیه ذینفعان به ویژه مشتریان، کارکنان و 
همسایگان 

ارتقاء بهره وری، افزایش کمی و کیفی محصوالت 
تولیدی، کاهش ضایعات و هزینه ها در راستای 
اصالح الگوی مصرف و حضوری فعال در عرصه 

رقابت بازارهای داخلی و خارجی
رعایت کلیه قوانین ملی و سایر الزامات مرتبط با 
کیفیت، ایمنی و بهداشت صنعتی و محیط زیست

تالش در جهت شناسایی عوامل ایجاد خطر به 
منظور پیشگیری از وقوع حوادث و کاهش آن و 

کنترل بیماریهای ناشی از کار
از  پیشگیری  با  زیست  محیط  از  حفاظت 

آلودگی های آب، خاک، هوا.
توانمندی  و  دانش  افزایش  و  مشارکت  جلب 

کارکنان در زمینه های کیفیت، ایمنی، بهداشت و 
محیط زیست با فرهنگ سازی و آموزش و سایر 

عوامل انگیزشی
از  انرژی  و  منابع  و کاهش مصرف  بهینه سازی 

طریق اعمال مدیریت ضایعات و پسماندها
اینجانب تعهد خود را نسبت به استقرار و بهبود 
مستمر سیستم مدیریت یکپارچه اعالم و با تعیین 
نمایندگانی از پیشرفت این امر مهم اطالع حاصل 
شرایط  نیاز  مورد  منابع  تخصیص  با  و  کرده 
الزم جهت بهبود عملکرد تا حصول به اهداف 
در  همکاری  و  می نمایم  فراهم  را  شده  تعیین 
این خصوص را از وظایف کلیه همکاران خود 

می دانم.

توان بچه های بسیجی و  کانی است  نماد  ایران  آلومینیوم 
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مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 91/12/30 
شرکت کارخانجات ایران مرینوس )سهامی عام( 
در تاریخ 92/04/24 در حضور 74/29 درصد از 
سهآمداران تشکیل گردیده مجمع به ریاست آقای 
و  مدیره(  هیأت  )رییس  زاده طهرانی  قلی  رضا 
ناظری آقایان سید یاسر مهدی ابوترابی فرد و ناصر 
دهقان سانیچ و دبیری آقای مهران خورسند برگزار 

گردید.
صورت های مالی دوره منتهی به 91/12/30 شرکت 
اطالعات  خالصه  قرار گرفت.  تصویب  مورد 

شرکت و تصمیمات مجمع به  شرح زیر می باشد:
شرح                                              واقعی
درآمد متعلق به هر سهم پس از کسر مالیات  200ریال
سود نقدی هر سهم پس از کسر مالیات      250 ریال

65،000 سرمایه )میلیون ریال( 

عمومی  مجمع  در  متخذه  تصمیمات  سایر 
عادی:

1( مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان حسابرس 
حسابرسی  مؤسسه  و  اصلی  بازرس قانونی  و 
کاشفان به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل 

انتخاب شدند.
2( مبلغ 750 میلیون ریال به طور ناخالص به عنوان 

پاداش هیأت  مدیره تعیین گردید.
روزنامه   عنوان  به  اطالعات  روزنامه    )3

کثیراالنتشار شرکت انتخاب شد.
4( حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره به 

ازای حداقل دو جلسه در ماه، ماهانه به مبلغ 
000ر500ر9 ریال تعیین گردید. 

پیام هیأت مدیره
مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط 

در سال مالی مورد گزارش
در این بخش با استفاده از گزارش دفتر مطالعات 
راهبردی انجمن نساجی ایران به بررسی مشکالت 
نساجی  صنایع  تولیدی  واحدهای  تنگناهای  و 
کشور خواهیم پرداخت. مشکالت ناشی از تشدید 
تحریم های بین المللی علیه ایران از جمله عدم 
گشایش اعتبارات اسنادی از طریق سیستم بانکی 
برای واردات ماشین آالت، مواد اولیه. مشکالت 
ناشی از قوانین کار و تأمین اجتماعی، باال بودن 

حق بیمه سهم کارفرما در قانون تأمین اجتماعی
کمبود و باالبودن قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنایع 
نساجی، عدم عرضه مناسب مواد اولیه پتروشیمی 
توسط شرکت های دولتی و غیر دولتی، پدیده شوم 

قاچاق منسوجات به داخل کشور و کم اظهاری در 
گمرکات رسمی و مبادی ورودی، افزایش قیمت 
هدفمند کردن  قانون  اجرای  با  شده کاال  تمام 

یارانه ها و آزاد سازی قیمت حامل های انرژی
کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

عدم وجود بازار مبتنی برعرضه و تقاضای آزاد در 
بودن  باال  رانت اطالعاتی،  داخل کشور، وجود 
قیمت تمام شده محصوالت نساجی و باال بودن 

هزینه تولید در کشور

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

برنامه های شرکت در سال آتی، فراهم کردن زیر 
استراتژی های  اجرای  برای  اولیه  ساخت های 
بلندمدت ایران مرینوس می باشد که می توان در 

سه بخش عمده مورد طبقه بندی قرار داد.

اجرایی کردن مصوبه مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده سال 1389

همانگونه که مستحضرید اجرای هر فعالیت بنیادی 
نیازمند منابع مالی متناسب با آن می باشد و به این 
منظور باید گفت که مصوبه مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده شرکت در سال 1389 می تواند 
اعظم نیازهای اجرایی را با کمی اصالحات تأمین 
اولویت های  از  یکی  اساس  همین  بر  و  نماید 
هیأت مدیره در سال 1391 اجرای هر چه بیشتر 
این مصوبه بود، که با پیگیری و برگزاری جلسات 
متعدد با خریداران، بخش اعظم آن منجر به تنظیم 
مبایعه نامه، و نهایتاً در سال 1392 انتقال قطعی آن 
نیز انجام پذیرفت. الزم به توضیح است بخش 
اعظم مصوبه فوق در ابتدای سال 1392 اجرایی 

گردیده است.

موضوعیت انتقال کارخانه فعلی به شکوهیه و 
رفع موانع پیش روی آن

محل  در  تولید  آالت  ماشین  استقرار  منظور  به 
کارخانه شماره 2 و جلوگیری از بوجود آمدن وقفه در 
فعالیت های جاری پروژه، انتقال در سه فاز مستقل 
برنامه ریزی شده و هم اکنون در جریان است.

یکپارچه سازی مجموعه مالی
مالی  قرارداد سیستم های  تاریخ 1391/02/16  در 
دستمزد،  و  حقوق  حسابداری،  سیستم  شامل 
دارایی های ثابت، انبارهای مقداری و ریالی، سهام 
و خزانه داری با شرکت همکاران سیستم منعقد 
از ابتدای مهرماه  و پس از آزمون و خطا نهایتاً 

1391 کاماًل جایگزین سیستم قدیم گردید. الزم به 
توضیح است خرید سیستم بهای تمام شده انجام و 
در حال حاضر در مرحله پیاده سازی و جمع آوری 

اطالعات پایه جهت استقرار اولیه آن می باشد.

تدوین استراتژی برای پروژه مشترک شرکت با 
سروش ایلیا

شرکت  بین  رابطه  در  ابهاماتی که  به  توجه  با 
ایران مرینوس و شرکت سروش ایلیا وجود دارد 
مذاکرات به منظور روشن شدن موارد اختالف به 
صورت جدی و پیگیر آغاز شده و نهایتاً جهت 
قرارداد مشاوره با یک نفر وکیل حقوقی بابت 
پیگیری موضوعات موارد اختالف اقدام گردید. 
الزم به ذکر است به دلیل شروع عملیات یک 
مشارکت  با  امین  بلوار  در  جدید  تجاری  واحد 
شهرداری قم و شرکت کیش سازان که با سرعت 
در حال پیشرفت است، شرکت سروش ایلیا پیشنهاد 
هر چه سریعتر پیش فروش واحدها را دارد که این 
تشکیل کمیته  و  ابهامات  رفع  از  بعد  موضوع 
مشترک به منظور تصمیم گیری به هیأت مدیره 

ارایه خواهد شد. 

اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  تولید  افزایش 
موجود کشور

بدلیل نوسانات نرخ ارز قطعاً عالقه به واردات 
محصوالت نساجی مانند سایر محصوالت کاهش 
خواهد یافت و مصرف کنندگان به محصوالت 
داخلی تمایل نشان خواهند داد. که این موضوع 
و  اولیه  مواد  فراهم کردن  با  تا  است  فرصتی 
برنامه ریزی افزایش شیفت های کاری نسبت به 
افزایش تولید اقدام نمود، تا سهم بیشتری از بازار 
و  ریزی  برنامه  اینکه  توضیح  آوریم.  بدست  را 
کارهای کارشناسی و محاسبات مربوطه به سرعت 
در حال انجام است که امیدواریم در سال 1392 

اجرایی گردد.

افزایش سرمایه
به منظور سرعت بخشیدن به اجرای پروژه انتقال، 
از  سرمایه  افزایش  طریق  از  الزم  بودجه  تأمین 
محل سود حاصل شده اعم از سود عملیات تولید 
شرکت و با سود حاصل از محل فروش دارایی 
از  پس  مدیره  هیأت  ضروریست  شرکت،  های 
با سازمان بورس  بررسی های الزم و هماهنگی 
و اوراق بهادار میزان و شرایط افزایش سرمایه را 

اعالم نماید.

اعضاء هیأت مدیره                                           نماینده                                                                        سمت

رضا قلی زاده طهرانی     بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی                    رییس هیأت مدیره
سیاوش محمدی رودباری    سرمایه گذاری ملی ایران                                    نایب رییس هیأت مدیره

قاسم صابری     حقیقی                                                     عضو هیأت مدیره
ناصر دهقان سانیچ                     حقیقی                                                     عضو هیأت مدیره
رضا رضوانی     حقیقی                                                     عضو هیأت مدیره

فروردین جمشید افالکی        -                                                                      مدیرعامل )خارج از هیأت مدیره(

نامی آشنا در صنعت نساجی ؛  ایران مرینوس 
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مقدمه
با نام و یاد خداوند متعال و با عرض سالم و 
خیر مقدم حضور یکایک سهآمداران محترم، 
عمومی  مجمع  به  مدیره  هیأت  گزارش 
عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری 
را  عام(  )سهامی  سنا   – ایران  نیروگاهی 
برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1391 
در  حاضر  می رساند.گزارش  استحضار  به 
برگیرنده مجموعه فعالیتهای شرکت در سال 
مالی مورد اشاره بوده و طی آن اهم اقدامات 
انجام یافته در سال مالی فوق الذکر می باشد.

تاریخچه
سنا   – ایران  نیروگاهی  سرمایه گذاری  شرکت 
میلیارد  اولیه چهارصد  با سرمایه  )سهامی عام( 
با  ریالی  یکهزار  سهم  میلیون  )چهارصد  ریال 
نام( تأسیس و در تاریخ 29 آذر ماه 1384 تحت 
شماره 237110 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

غیرتجاری تهران به قبت رسید.
سرمایه 

سهم  میلیون   186 تعداد   1387 سال  اواخر  در 
سهم  میلیون   30 و  ساتکاب  شرکت  به  متعلق 
متعلق به شرکت توانیر از طریق سازمان خصوصی 
سازی و تعداد 78 میلیون سهم متعلق به شرکت 
انعقاد  طریق  از  اجتماعی  تأمین  سرمایه گذاری 
و  برق  صنایع  شرکت  به  جداگانه ای  قرارداد 

انرژی صبا )وابسته به بنیاد مستضعفان( واگذار 
گردید. سهام واگذاری به شرکت صبا )بنیاد( که 
معادل 52/1 درصد از کل سهام شرکت سنا بود در 
پایان سال 1389و به دلیل عدم مشارکت برخی 
مصوب  سرمایه های  افزایش  در  سهآمداران  از 
شرکت، به 57/4 درصد افزایش یافته است. در 
اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
از  شرکت  سرمایه  افزایش  بر  مبنی   1387/3/30
مبلغ 564 میلیارد ریال به مبلغ 1/893 میلیارد ریال 
به هیأت مدیره در مورد  اختیار تعویض شده  و 
اجراییکردن افزایش سرمایه در یک یا چند مرحله 
افزایش سرمایه طبق  و به هر میزان، مرحله دوم 
صورت جلسه مورخ 1388/6/18 هیأت مدیره از 
مبلغ 800 میلیارد ریال به مبلغ 1/800 میلیارد ریال 
مورد تصویب قرار گرفت. در تاریخ 1389/8/22 
طبق صورتجلسه هیأت مدیره نسبت به ثبت مرحله 
دوم افزایش سرمایه به میزان تأمین شده از ملغ 800 
میلیارد ریال به مبلغ 1/661 میلیارد ریال که تماما 
از محل تبدیل مطالبات حال شده و اورده نقدی 
تحقق یافته  اقدام گردید و در تاریخ 1389/8/30 

به ثبت رسید.

برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی
برنامه ریزی استراتژیک

 )EFQM( سازمانی  تعالی  مدل  سازی  پیاده 

پرسنل،  آموزش   – پروژه  شرکت)طرح ریزی  در 
خودارزیابی و تعریف پروژه های بهبود ( بازنگری 

استراتژی های شرکت به عنوان اولین پروژه بهبود
همایش  در  تعالی  به  تعهد  گواهی  دریافت 
سازمانی  تعالی  و  وری  بهره  ملی   جایزه 
پیش بینی و ارزیابی متغیرهای محیط داخلی و 
چهارم  برنامه  تدوین  جهت  در  شرکت  خارجی 
خدمات  از  بهره گیری  مستضعفان،  نیاد  توسعه 
مشاور استراتژی و آموزش موضوع و تدوین چشم 
اهداف  و  استراتژی ها  مأموریت،  ارزشها،  انداز، 
نظارت  و  بررسی  اقتصادی،  مطالعات  شرکت، 
و  پروژه ها  اقتصادی  شاخص های  بر  مداوم 
افتتاح  امکان  پیگیری  زیرمجموعه،  شرکت های 
حساب بانکی در خارج از کشور و تهیه گزارش 
مربوطه، بررسی شرایط شرکت در بورس انرژی، 
بررسی شرایط شرکت در عرضه احتمالی سهام سنا 
در بورس اوراق بهادار و تهیه گزارش مربوطه، تهیه 
گزارش های هفتگی از بازارهای سهام، انرژی و 
ریزی مقدمات  وفرآیندها، طرح  برق، سیستم ها 
)ISO 2008( پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
و کنترل  راهبری  دستورالعمل  ابالغ  و  تدوین 
مستندات سیستم مدیریت کیفیت، تدوین برخی از 
آیین نامه ها، روش های اجرایی، دستورالعمل ها 
و فرم های سیستم مدیرت کیفیت، بروز رسانی و 

ارتقاء سیستم اتوماسیون اداری

در  نیروگاهی سنا  مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت سرمایه گذاری 
درصد  در حضور 97/68  و  شرکت  محل  در  شنبه 1392/4/22  مورخه 

سهآمداران برگزار گردید.
در این مجمع که ریاست آن به عهده آقای کریم مومنی بود، سرکار خانم 
معصومه مالصالحی و آقای کاظم اکبری به عنوان ناظرین ایشان را در 
اداره جلسه همراهی می کردند. دبیر مجمع فوق نیز بر عهده جناب آقای 
هیأت  مبسوط  ارایه گزارش  از  پس  بود.  اسالمیان  محمدرضا  مهندس 
مدیره مجمع توسط مدیرعامل موفق و فرهیخته شرکت و قرائت گزارش 
حسابرسی و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات پی در پی ضمن 
تصویب صورت های مالی و تقدیر و تشکر از زحمات گرانقدری که تیم 
مدیریتی شرکت طی سال مورد گزارش متقبل گردیده اند با تقسیم سود 215 
ریالی به کار خود پایان داد.از نکات جالب می توان به سخنان مدیرعامل 
سختکوش شرکت اشارت داشت که از سختی ها و دشواری های کار و 
لزوم افزایش سرمایه شرکت جهت تکمیل پروژه های در دست اقدام از 
جمله پروژه خرم آباد قبل از ورود به بورس سخن می راند که با تایید حضار 

و مجمع روبه رو گشت.

آفرین داشت گزارش عملکرد ساالنه سنا صد 

اعضاء هیأت مدیره                                                 نماینده                                                               سمت

کریم مومنی                                  شرکت صنایع برق و انرژی صبا                       رییس هیأت مدیره
خلیل بهبهانی                               شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران – مپنا                   نایب رییس هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره جواد درویش وند                          شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  
عضو هیأت مدیره امین شیرکانی                                بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی   

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره  محمدرضا اسالمیان                       شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا  
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تولی پرس در بخش خصوصی

بی تعارف باید گفت تا برای آیندگان بماند در این چند سال بعد از انقالب 
به دالیل مشکالت پیش آمده جنگ تحمیلی، تحریم و دهها دیگر عاملی 
بود که بسیاری از شرکت ها با مدیریت دولتی سرپا ایستاد و دخل و خرج از 

کسبه نفت این طالی سیاه مانده از هزاره ها و محدود.
فرمان اجرای اصل 44 قانون اساسی از طرف رهبر فرزانه کار به مسیر 

درست هدایت شد و بخش دولت شرکت دار دست از کار شرکت داری 
کشید و به وظیفه خود مشغول و کار تجارت را به اهل انس سپرد. تولی 
پرس از جمله همان شرکت هاست فردا را با فراز آغازیده و انشاءالله در 
اینده نزدیک بدان باور خواهیم رسید. جناب اسماعیلی مرد روزهای سخت 

است. تولی پرس دوباره می خندد باور کنیم.

اعضاء هیأت مدیره                                           نماینده                                                                        سمت

بیژن اسمعیلی                       شرکت سهامی عام کف                    رییس هیأت مدیره
نیلوفر اسمعیلی                        شرکت بین المللی جهان تیراژه پارسیان                   نایب رییس و عضو هیأت مدیره
مهناز عقبایی                         شرکت دنیای شیمی پلیمر                                    مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

فاطمه عبدالهی                       شرکت بین المللی گروه غذایی جهان ناز پاسارگاد             عضو هیأت مدیره
صفر علی امیری                       بنیاد پانزده خرداد                                                   عضو هیأت مدیره

پیام هیأت مدیره
خداوند یکتا را سپاس که بار دیگر توفیق حضور 
ارزانی  ما  به  را  ارجمند  سهآمداران  به  خدمت 
داشت و امید است که نتیجه تالش و عملکرد 
پرس  تولی  شرکت  در  مدیره  هیأت  ساله  یک 
مورد رضایت شما عزیزان قرار گیرد. با اطمینان از 
آگاهی شما سهآمداران عزیز به اوضاع فعلی کشور 
و مشکالت و معضالت پیش روی صنعت کشور، 
هیأت مدیره در سال مالی قبل و سال مورد گزارش 
با مشکالت متعددی از جمله، رقابت شدید در 
توزیع محصوالت پودر شوینده، کمبود نقدینگی 
بانکی  سیستم  انقباضی  سیاست های  از  ناشی 
وتامین مواد اولیه مورد نیاز تولید، تغییر سیاست 
اشتغال نیروی انسانی ماهر و مشکالت متاثر از آن 
و... مواجه بوده که این مشکالت موجب اختالل 

در تحقق اهداف شرکت گردیده است.
وضعیت و تحوالت صنعت در سال مالی مورد 

گزارش 
طی سال مورد گزارش شرکت با مشکالت متعددی 
از جمله،رقابت شدید در تأمین مواد اولیه، تولید 
محصوالت پودر، مایعات شوینده در کشور، کمبود 
منابع و نقدینگی مورد نیاز سرمایه در گردش تولید، 
تغییرات متناوب نرخ ارز، افزایش بی رویه نرخ 
خرید خدمات و تأمین مواد اولیه اعم از داخلی 
و خارجی و... مواجه بوده است و این موضوعات 
روال عادی کسب و کار تجارت داخلی و خارجی 
با اختالل مواجه  را  امور جاری شرکت  اداره  و 
کرده است. هیأت مدیره با توجه به اجرای طرح 
هدفمندی یارانه ها و به طبع آن افزایش قیمت های 
محصوالت شیمیایی با مشکالت تأمین و تولید و 
عرضه این محصول در وضعیت رقابتی شدیدی 
قرار گرفت که با اتخاذ سیاست های الزم در حفظ 
سهم بازار مشکالت موجود را تاکنون مدیریت 

کرده است.

جایگاه شرکت در صنعت و و ضعیت رقابتی 
آن در سال مالی مورد گزارش 

سبد  کاال  تنوع  لحاظ  به  پرس  تولی  شرکت 
شرکت های  بین  در  همواره  خود  محصوالت 
فروش  با حجم  و  داشته  قرار  این صنعت  فعال 
معادل 1/322 میلیارد ریال انواع پودر شوینده و 
این صنعت  مایغ ظرفشویی، جایگاه خود را در 
با توجه به وضعیت رقباء و محدودیت های فوق 
االشاره حفظ کرده است. هیأت مدیره با اتکاء به 
تالش و سعی مدیران و کارکنان خود که با تأمین 
به موقع مواد اولیه مصرفی و قطعات یدکی مورد 
نیاز مصرفی، داخلی و خارجی و... شرایط بهینه 
را در زمینه سودآوری و برگشت به موقع نقدینگی 
مورد نیاز و تسریع در گردش مناسب کاال فراهم 
کرده و توانسته محدودیت های موجود در بازار 
)تامین مواد اولیه، فروش محصوالت( را با توجه 

به اقدامات رقباء کنترل و مدیریت نماید.
تقاضا  محترم  سهآمداران  از کلیه  حال  این  در 
برندهای  و کیفیت  قدمت  به  توجه  با  می نماید 
این شرکت، پیشنهادات خود را برای بهره برداری 
مناسب تر از جایگاه شرکت در صنعت و بازار به 

هیأت مدیره ارایه نمایند.
استراتژی شرکت

ارتقاء  آوری،  نوع  برپایه  شرکت  استراتژی 
فرآیندهای تولید، کاهش قیمت تمام شده و تولید و 
عرضه محصوالت جدید با کیفیت برتر در راستای 
شناخت نیاز مشتریان، افزایش سهم بازار، ارتقای 
سطح دانش و مهارت و توانایی کارکنان و نهایتًا 
رشد اقتصادی کشور و ایجاد حماسه سیاسی و 

اقتصادی می باشد.
برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای 

سال مالی آتی
شرکت در نظر دارد با بهینه سازی کیفی و نوآوری 
تولیدات و بهره برداری از ابزارهای علمی نسبت به 

محصوالت  تولید  و کمی  کیفی  سهم  ارتقاء 
شده  تمام  قیمت  وبا کاهش  نماید  اقدام  خود 
محصوالت سهم مناسب تری از بازارهای مصرف 
داخلی و خارجی را به خود اختصاص دهد به 
طوریکه مصرف کنندگان عزیز همواره محصوالت 
پاکیزگی تصور  و  یادآور سالمت  را  این شرکت 

نمایند.

تاریخچه شرکت 
تاریخ  در  عام(  )سهامی  پرس  تولی  شرکت 
سهامی  شرکت  صورت  به  شمسی   1351/12/15
خاص و تحت شماره 16649 مورخ 1351/12/15 
در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به 
ثبت رسیده است. و به استناد مجوز شماره 349081 
مورخ 1354/11/15 صادره از سوی وزارت صنایع 
تاریخ  در  و  است  قرار گرفته  برداری  بهره  مورد 
1375/9/25 بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق 
العاده نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام 
تبدیل و از اسفند ماه 1375 نام شرکت در فهرست 
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
تهران درج گردیده است. در حال حاضر شرکت 
فرعی  واحدهای  از  عام(  )سهامی  پرس  تولی 
می باشد. )داروگر(  عام کف  سهامی  شرکت 
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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 تأمنی ماسه ریخته گری)سهامی عام(                        عضو هیأت مدیره  
محمد رضا حاجی علی خانی      شرکت لیزینگ ماشنی آالت سنگنی ایرانیان )سهامی خاص(        عضو هیأت مدیره 

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

بدین وسیله به اطالع می رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید تجهیزات 
سنگین هپکو )سهامی عام( در تاریخ 92/4/29 در حضور 62/58 درصد سهام دار 

شرکت تشکیل شد. 
در این مجمع آقای دکتر نواب مطلق رییس جلسه و آقایان سعید صادقی و مهدی 
عظیمی به عنوان ناظرین جلسه و آقای محمد ذاکری به عنوان دبیر جلسه انتخاب 

شدند.

پیام هیأت مدیره :
در سال 1391 مجموعه گروه صنعتی هپکو برای 
حفظ، استمرار و تداوم فعالیت های شرکت تولید 
یکپارچه شده  و  متحد  هپکو  سنگین  تجهیزات 
خیرخواهی  و  تالش  و  الهی  لطف  به  و  بودند 
بر  موفق گردیدند عالوه  و کارکنان خود  مدیران 
تداوم فعالیت شرکت، موجبات کاهش زیان شرکت 
نسبت به سال 1390 را فراهم نمایند که با نگاهی به 
شرایط کلی اقتصاد کشور در سال مذکور، اهمیت 
می گردد..  نمایان  بیش  از  بیش  موفقیت  این 
سالی  در  هپکو  سنگین  تجهیزات  تولید  شرکت 
که گذشت شاهد به بار نشستن نتایج عمالیات 
به نحوی که  بوده است  تابعه خود  شرکت های 
تمامی شرکت های گروه باسودآوری قابل توجهی، 
و  مالی  شاخص های  بهبود  در  بسیاری  کمک 
نسبت های سود آوری گروه صنعتی هپکو داشته 
نام  هپکو،  اصلی  در کنار شرکت  موفق شدند  و 
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 
ماشین  فروش،  از  پس  وسرویس های  خدمات 
قطعات،  تولید  و  مهندسی  و  آالت کشاورزی 
بتدریج اکنون به عنوان یک برند مطرح در بازار 
سودآور  و  مؤثر  فعالیت  سنگین  آالت  ماشین 
انتظار می رود در چنین  و  دارند. شایسته است 
در  از سازمانها و شرکت ها  بسیاری  شرایطی که 
اثر رکود تورمی حاکم بر فضای اقتصادی کشور 
و آثار تحریم ها و مشکالت و مسائل نقدینگی و 
بانکی طاقت فرسا، قادر به ادامه حیات نبوده اند 
باعث گردیده  شرکت  این  رقابتی  مزیت های  و 
عالوه بر ادامه فعالیت های قبلی خود به توسعه 
حوزه های  در  فروش  و  فعالیت ها  و گسترش 
جدید نیز بپردازد و به صورت 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 آالت راهسازی 
منافع  بیشینه کردن  و  خاورمیانه  در  معدنی  و 
ذینفعان به خصوص سهآمداران است سریعتر از 
قبل حرکت نماید. اعتقاد قلبی داریم که با بهبود 
شرایط توسعه 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 و پشتیبانی سهآمداران محترم، 

جهت توسعه 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 
خانواده  و   ) سرمایه   %  55 معادل  ایران  صنایع 
تأسیس گردیده   ) سرمایه   %  45 رضایی)معادل 
است و تحت شماره 16584 در تاریخ 1351/12/3 
در اداره ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی تهران 
به ثبت رسیده است 0 درتاریخ 1351/5/1 و طی 
پروانه تأسیس شماره 315510 با تأسیس کارخانه 
هپکو موافقت گردید که بدنبال آن در سال 1353 
واقع  شرکت  تولیدی  مجتمع  احداث  عملیات 
سال  اوایل  از  متعاقباً  و  رسید  پایان  به  دراراک 
1354 بهره برداری ازتاسیسات و ساختمان های 
 1370 الی   1365 سال  از   0 شد  آغاز  کارخانه 
داخل کردن  ساخت  منظور  به  توسعه ای  طرح 
ماشین آالت اجرا گردید. شایان ذکر است که به 
موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1380/8/06 شرکت، نوع شرکت از سهامی خاص 
به سهامی عام تغییر و نیز به استناد مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1380/10/138002 نام شرکت به 

شرکت تولید تجهیزات سنگین  هپکو تغییر یافت.
ضمنا نام شرکت در تاریخ 1382/12/5 به عنوان 
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 
)سهامی خاص( واگذار گردید و به این ترتیب از 
این تاریخ شرکت به صورت کاماًل خصوصی به 

ادامه فعالیت پرداخت.
موضوع فعالیت شرکت

تولید،  طراحی،   : از  عبارتست  شرکت  موضوع 
ساخت، مونتاژ و تأمین ماشین آالت سنگین و ویژه 
صنعتی—معدنی— )راهسازی—کشاورزی- 
ساخت  و  طراحی  و   ) خدماتی  و  ساختمانی 
اولیه  مواد  و  تجهیزات  و  آالت  ماشین  تأمین  و 
مجموعه های صنعتی و خدماتی، صنایع فلزی، 
صنایع  پتروشیمی،  گاز،  فوالد،نیروگاهی،نفت، 
ریلی و حمل و نقل و قبول نمایندگی های خرید 
و فروش و هرنوع سرمایه گذاری و انجام عملیات 
بازرگانی )اعم از صادرات و واردات (، صنعتی، 
پیمانکاری،خدماتی و ساختمانی مجاز و انجام 
سایر فعالیتهای که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با 

موضوع شرکت ارتباط داشته و مفید باشد.
شرکت می تواند تمام یا هر قسمت از فعالیتهای 
فوق را راساً یا با مشارکت با شخص یا اشخاص 

حقوقی یا حقیقی داخلی یا خارجی انجام دهد

به کوش  سخت  پرتوان   هپکو 
آشنا مدیریتی  با  تعالی  سوی 
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فوق  مجمع  و  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
 71 از  بیش  حضور  با  بانک کارآفرین  العاده 
هیأت  اعضاء  اکثریت  و  سهآمداران  درصد 
مدیره، مدیرعامل و معاونان بانک در پژوهشگاه 
ریاست  به  مجمع که  این  در  شد.  برگزار  نیرو 
علی اشرف افخمی، رییس هیأت مدیره بانک 
کارآفرین و ناظری جنابان شهریاری و فالح پور 
تشکیل  بانک(  حقوقی  اداره  دبیری)ریاست  و 
شده بود، ابتدا مدیرعامل، گزارش عملکرد سال 91 
بانک کارآفرین را ارایه کرد وگفت: در سال گذشته 
علیرغم تمامی مشکالت موجود ناشی از تحریم ها 
و آثار مترتب آن در اقتصاد کشور مدیریت اجرایی 
بانک توانست با حمایت های هیأت مدیره و دیگر 
همکاران متخصص بر تمامی مشکالت فائق آید. 
مدیرعامل، با اشاره به کارنامه بانک کارآفرین در 
سال گذشته، گفت: توسعه بانکداری الکترونیکی 
و باال بردن ضریب امنیت )اعم از سخت افزاری 
و نرم افزاری( در حفظ اطالعات و دارایی های 
خدمات  در  بخشی  تنوع  گرانقدر،  مشتریان 
متنوع  محصوالت  عرضه  و  نوین  بانکداری 
جدید، توسعه شبکه خدمت رسانی از طریق ایجاد 
فضاهای جدید، توسعه شعب به منظور حضور 
بیشتر در جامعه و ارتقاء کیفیت ارایه سرویس و 
خدمات به مشتریان ارجمند را می توان از جمله 
اموری نام برد که در راستای خلق ارزش های نوین 
و حرکت در مسیر رشد و تعالی، بر محور مشتری 
مداری در بانک کارآفرین بیش از پیش مورد توجه 

قرار گرفته است.

بانک کارآفرین  موفقیت های  به  اشاره  با  وی 
اظهار  در 1391،  ارزشمند  افتخاراتی  در کسب  
داشت: بانک کارآفرین در سال 1391 در راستای 
رشد و تعالی و ارتقاء سطح کمی و کیفی موفق به 
کسب افتخاراتی همچون بانک پیشرو در مدیریت 
ویژه  تندیس  دریافت  و  اداری کشور  سالمت 
جشنواره ملی بهره وری شده است، همچنین بر 
اساس رتبه بندی نشریه بنکر، بانک کارآفرین به 
لحاظ بازده دارایی، رتبه نخست و از نظر کفایت 
سرمایه رتبه سوم را در بین بانک های کشور به 
و  دستاوردها  تمامی  وی  داد.  اختصاص  خود 
جمعی  تالش  حاصل  را  بانک  موفقیت های 
و  اعتماد  پشتوانه  از  گیری  بهره  و  همکاران 
حمایت سهآمداران دانست وگفت: پشتیبانی شما 
یاران  و اعضای خانواده کارآفرین، همیشه همراه 
الطاف  پرتو  در  امیدوارم که  است.  بوده  بانک 
بیکران پروردگار سبحان و با حضور فعاالنه شما 
عزیزان، بیشتر از گذشته در رشد و تعالی بانک و 
تحقق اهداف واالی آن که به افق های روشن تر 
چشم دوخته است، دست یافته و بتوانیم رضایت 
مشتریان گرامی و شما سهآمداران ارجمند را بیش 

از پیش حاصل نماییم.
وی با اشاره به روند فعالیت های بانک کارآفرین 
گفت: سرمایه بانک در بدو تأسیس 30 میلیارد ریال 
بوده که در سال منتهی به 1391 به 7.250 میلیارد 
ریال افزایش یافته است و ترکیب سهآمداران بانک 
اشخاص حقیقی  درصد  در حال حاضر 44  را 
و 56 درصد اشخاص حقوقی تشکیل می دهند. 

مدیر عامل بانک کارآفرین با بیان این که کمیته های 
تخصصی جهت باال رفتن کیفیت فعالیت بانک 
راستا کمیته های  این  در  شده، گفت:  تشکیل 
بدهی های  و  دارایی  مدیریت  مدیران،  شورای 
بانک، منابع انسانی و سازمانی، ریسک، بازرسی، 
اعتباری، حسابرسی، برنامه ریزی، توسعه و ارتباط 
با مشتریان«را تشکیل داده ایم. سیف با بیان این که 
ما معتقدیم سرمایه اصلی بانک را نیروی انسانی 
تشکیل می دهد گفت: در این راستا از مجموعه 
نیروهای متخصص و با عالقه در ترکیب نیروی 

انسانی برخوردار بوده ایم.
وی همچنین به تعداد شعب بانک که از 78 شعبه 
در سال 1390  به 88 شعبه در سال 1391 افزایش 
یافته اشاره کرد و گفت: از این تعداد شعب 43 
استان ها فعال  الباقی در سایر  و  تهران  شعبه در 
هستند که در نظر داریم 22 شعبه دیگر نیز در سال 
1392 تأسیس کنیم. مدیر عامل بانک کارآفرین 
خاطرنشان کرد که به دلیل افراط برخی از بانک ها 
در تعداد شعب، بانک مرکزی محدودیت هایی را 
برای افتتاح شعب جدید در نظر گرفته که ما در 
حال پیگیری کسب مجوز برای افزایش شعب خود 
هستیم. مدیرعامل همچنین به عملکرد مالی بانک 
در سال 1391 اشاره کرد و گفت: در این سال نرخ 
بازده دارایی ها 4.1 درصد بوده و نرخ بازده حقوق 
صاحبان سهام نیز 25.5 درصد و نسبت کفایت 
این  است که  رسیده  درصد   20.6 به  نیز  سرمایه 
نسبت کفایت سرمایه نشان دهنده استحکام بانک 

ما در شرایط اقتصادی کم ثبات است.

در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک کارآفرین به اتفاق آراء، 322.4 ریال 
به عنوان سود قابل تقسیم به هر سهم تصویب شد که از این مقدار، مبلغ  150 
ریال به ازای هر سهم تا پایان هفته جاری به سهآمداران پرداخت می شود 

و 172 ریال باقیمانده به حساب طلب سهآمداران، به منظور استفاده برای 
افزایش سرمایه درخواست شده از بانک مرکزی در بانک باقی می ماند.

مدیر عامل بانک کارآفرین خاطرنشان کرد که نظر ما بر آن 
بود که بتوانیم حداقل 200 میلیارد تومان به سرمایه بانک 
اضافه کنیم و50 میلیارد را در قالب سود نقدی به سهآمداران 
پرداخت کنیم که مورد تأیید هیأت مدیره قرار نگرفت و مقرر 
شد تا 125 میلیارد تومان به سرمایه اولیه اضافه شود و 4.108 
میلیارد تومان نیز به صورت نقدی پرداخت شود. به این معنا 
که 322 ریال به عنوان سودخالص قابل تقسیم به هر سهم 
است از این مقدار، مبلغ  150 ریال سود نقدی به ازای هر 
سهم به سهآمداران پرداخت می شود و 172 ریال باقیمانده 
بابت افزایش سرمایه در آینده مورد استفاده قرار خواهد 

گرفت.

کارآفرین بانک  مدیریت  تیم 
نشان داد بانک داری را می شناسد
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شرکت بیمه رازی فعالیت خود را در سال 1382 همزمان با چهار شرکت خصوصی دیگر و طبق پروانه فعالیت شماره 5194 مورخ 1382/2/28 
صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران در زمینه خدمات بیمه ای در تمام رشته های بیمه زندگی و غیرزندگی آغاز کرد. در آغاز 
فعالیت سرمایه شرکت مبلغ 140 میلیارد ریال و متشکل از 140 میلیون سهم یک هزار ریالی بود که 50 درصد آن پرداخت و 50 درصد 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 و در سال 
1388 به 280 میلیارد ریال افزایش یافته است که قسمتی از آن از محل سود تقسیم نشده سال 1386 و مابقی از محل آورده نقدی تأمین شده 

است و در حال حاضر میزان سرمایه 280 میلیارد ریال و به تعداد 280/000/000 سهم یک هزار ریالی می باشد.

رازی  بیمه  عملکرد  گزارش 
در سال مالی 91
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همه می دانند حداقل حقوق تعیین شده از سوی وزارت کار 
برای کارگران در حدی نیست که پاسخگوی نیازهای مادی 
فرمایشی  و  نامتعارف  افزایش  می دانیم که  باز  و  باشد  آنان 
این مبلغ نیز گرهی از وضعیت بغرنج بازار کار نمی گشاید و 
تنها مسبب افزایش بیکاری و تعدیل نیرو از سوی کارفرمایان 
می شود. چرا که رشد اشتغالزایی یک نتیجه ضمنی است و 
تنها وقتی محقق می شود که مجال توسعه کسب و کار برای 
خدمات،  یا  تولید  رونق  با  بتواند  او  و  شود  فراهم  کارفرما 
به  اقدام  آن  پی  در  و  داده  را گسترش  اقتصادی خود  بنگاه 

جذب نیروی کار انسانی و افزایشی پرسنل کند.
اما آیا می شود با استفاده از فرمولی بهتر برای پرداخت، همین 
وجوه رآمدیریت کرد تا کارکرد بهینه ای برای کارگران داشته 
باشد؟ درحال حاضر میزان حداقل حقوق حدود 541 هزار 
تومان است که در پایان سال هم دو برابر این مبلغ یعنی یک 
میلیون و 82 هزار تومان به عنوان عیدی به کارگران پرداخته 

می شود.
به گردن  حال  هر  به  عیدی که  مبلغ  بگیرید که  نظر  در  حال 
سال  ماه های  بین  شود،  پرداخت  می بایست  و  کارفرماست 
تقسیم شود و این وجه سرشکن شده در 12 ماه سال به عدد 
حقوق اضافه شود. یعنی حاصل تقسیم یک میلیون و 82 هزار 
تومان بر 12 )حدود 90 هزار تومان( به رقم 541 هزار تومان 

افزوده شود و هر کارگر در ماه 631 هزا تومان دریافت کند.
مسلمًا کارگران از این مسأله استقبال می کنند و حتی می توان 
به  و کارفرما  توافق کارگر  اساس  این  بر  را  قراردادهای کار 
صورت دو حالته تنظیم کرد یعنی اگر تمایل طرفین به حالت 
فعلی بود، قرار داد به همین حالت و اگر به حالت پیشنهادی 

مذکور تمایل داشتند، از این فرمول پیروی کنند.
این  بر  هم  را  سنوات  می توان  است که  این  دیگر  نکته 

حاضر  حال  در  متأسفانه  پرداخت کرد.  و  احتساب  اساس 
برای  مبالغی  به  از کارگران که  بسیاری  می شود که  مشاهده 
حل مشکالت شخصی خود نیازمند هستند اقدام به استعفا 
می کنند تا با استفاده از سنوات پایان خدمات مشکل خود را 

به صورت مقطعی حل کنند.
و گاه همین کارگرها به محل های قبلی کار خود باز می گردند 
را  خود  دوباره  به کارگیری  و  مجدد  استخدام  تقاضای  و 
درقالب  نکنند،  پیدا  مجدد  استخدام  توفیق  هم  اگر  دارند. 
حق بیکاری سربار دولت می شوند و تحمل سنگینی ناشی از 

پرداخت حقوق به بیکاران با دولت خواهد بود.
به هرحال  نیز که  سنوات  مبلغ  باشد که  بهتر  شاید  رو  این  از 
روزی کارفرما باید بپردازد و تجمیع آن باعث فشار بیشتر بر 
کارفرماست، بین ماه های سال سرشکن و تقدیم کارگر شود 
تا او بتواند با برنامه ریزی اقتصادی بهتر برای دخل و خرج 

خود، وضعیت معیشتی اش را بهتر سامان دهد.
یک محاسبه ساده نشان می دهد که با همین روش می توان 
افزودن  اساس  بر  را  شده  محاسبه  تومان  هزار   631 مبلغ  
 12 بر  یک سال(  )سنوات  تومان  هزار   541 تقسیم  حاصل 
)حدود 45 هزار( تا حدود 676 هزار تومان هم افزایش داد 
که یک رقم قابل اتکا برای کارگران است و دیگر در مجامع 
روزانه  نیز نخواهند گفت که حداقل حقوق  کارگری جهانی 

یک کارگر در ایران کمتر از 10 دالر )5.6 دالر( است!
بنابراین با اصالح فرمول پرداخت و مختار گذاشتن کارگر و 
کارفرما برای پیروی از این فرمول در چارچوب قانون، می توان 
به راحتی بهبودی در وضعیت دریافتی کارگران و متعاقب آن 
وضعیت معیشتی آنان ایجاد کرد. این راهی است که هم به نفع 

کارگر، هم به نفع کارفرما و هم به نفع دولت است.

حقوق؛  پرداخت  فرمول  اصالح 

برای  پیشنهادی 
کارگران معیشت  بهبود 

محسن مؤدریافت
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اعضاء هیأت مدیره                                           نماینده                                                                        سمت
رضا نوید برق                              بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی                          رییس هیأت مدیره
محمود احمد پورداریانی              شرکت سرمایه گذاری ملی ایران                           عضو هیأت مدیره
مصطفی شهریاری                               شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا          عضو هیأت مدیره
کاوس سلیمی                              شرکت مادرتخصصی گسترش صنایع غذایی سینا          عضو هیأت مدیره

کمال الدین بایرامی              بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی                                     مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره

تاریخچه شرکت
شماره  تحت  و  تشکیل   1345/2/15 تاریخ  در 
از  آن  از  برداری  بهره  و  رسیده  ثبت  به   10620
از  برداری  بهره  است.  آغاز گردیده   1350/2/1
طرف  از   1354/12/30 تاریخ  در  کارخانه 
است.  صادر گردیده  معادن  و  صنایع  وزارت 
30میلیون  اولیه  با سرمایه  ایران  بهنوش  شرکت 
فعالیت  نام(  با  ریال   1000 سهم  )30هزار  ریال 

خود را آغاز کرده.
شرکت بهنوش ایران دارای سه واحد تولیدی به 

شرح ذیل می باشد:
شرکت بهنوش مرکزی )واقع در کیلومتر 9 جاده 

مخصوص تهران - کرج(
شرکت بهنوش ستاره )واقع در کیلومتر 15 جاده 

مخصوص تهران -کرج(
حومه  در  )واقع  گچساران  بهنوش  شرکت 

شهرستان گچساران(

و  کالن  اهداف  ؛  مأموریت  انداز،  چشم 
استراتژی ها
چشم انداز:

و  الشعیر حالل  ماء  بازار  رهبر  بهنوش  شرکت 
پیشتاز تولید نوشیدنی های جدید در منطقه

ماموریت
نوشیدنی های سالم؛  ما عرضه  فلسفه وجودی 
حالل و رقابتی به بازارهای داخلی و خارجی 
با برخورداری از منابع انسانی کوشا، متعهد و 
نوین  فناوری های  از  مندی  بهره  و  متخصص 
ذینفعان  انتظارات  تأمین  آمد می باشد،  روز  و 

ضمن رعایت استانداردهای زیست محیطی در 
سرلوحه فعالیت های ما قرار دارد.

اهداف کالن:
رشد سهم بازار

افزایش سودآوری
توسعه و تکمیل سبد محصوالت

رشد تولید
توسعه زیرساخت های فنی

استراتژی ها :
- طراحی نظام جامع بازاریابی و صادرات

بهینه سازی پرتفوی محصوالت
توسعه شبکه توزیع؛ نمایندگی و سایت فروش

مدیریت بهینه نقدینگی
توسعه محصوالت در بازار داخل و خارج

استفاده بهینه از ظرفیت های موجود
نوسازی و بهسازی در واحدهای جدید

توسعه زنجیره تأمین باالدستی
از  یکی  در  تولیدی  واحد  یک  حداقل  ایجاد 

کشورهای بازار هدف

بهنوش  شرکت  تولیدی  محصوالت  عمده 
ایران عبارتند از:

ناس-  نا لشعیر:کالسیک-لیمویی-آ ا ء -ما
سیب-توت فرنگی- هلو

لیمویی-  کالسیک-  شیشه ای:  دلستر   -
آناناس- هلو- توت فرنگی - سیب- الیت 
دلستر  و گلدن  بلک  افزودنی(  شکر  )بدون 

)250cc330cc(
- دلستر قوطی: هلو - توت فرنگی- سیب- 

- کالسیک-  افزودنی(  شکر  )بدون  الیت 
 250cc )طالیی(  گلدن  لیمویی-آناناس- 

330cc500cc
نوشابه ایراندا:لیموناد - کوال- پرتقال- لیمویی 

5lit/300cc1( در ظروف یکبار مصرف(
نوشابه قوطی زمزم :300ccو 250cc - کوال- 
pet یک  دلستر  لیموناد-  لیمویی-  پرتقالی- 

لیتری
 250cc, 300cc, ظروف  در  ایراندا:  دوغ 

5lit/1
250cc )نوشابه انرژی زا )سینرژی

آبمیوه: )حاوی تکه هر میوه( هلو - آناناس- 
و  ساندیس  نام  با   -  250cc انبه  و  پرتقال 

بهنوش
260grعصاره مالت: معمولی و کاکائویی

بیسکویت  مصارف کارخانجات  جهت  مالتا: 
سازی

سودا: 250cc بطر شیشه ای )با مارک آبعلی(
)keg(Lit 20 بشک  در  دلستر  محصوالت 

)permix( جهت دستگاه پرمیکس
تحت   Cooper مصرف  یکبار  ماءالشعیر 

Jcooper لیسانس شرکت
محصوالت  توزیع  ایران جهت  بهنوش  شرکت 
در  فروش  نمایندگی   300 دارای  خود  تولیدی 
در  فروش  عامل   26000 بر  بالغ  و  سطح کشور 
تهران و کرج می باشد که جهت سرویس  سطح 
دستگاه   100 از  بیش  از  تهران  شهر  عاملین  به 

خودروی پخش و توزیع استفاده می گردد.   

شرکت بهنوش با توان مدیریتی خود توانسته نیاز جامعه 
را برآورد و پیام آور سالمتی تن و روان شود.

امسال مجمع ساالنه بهنوش در هتل المپیک برگزار شد 
و نظم کاریش با توان مدیریتی بهتر از هر سال. کاتب 
این سطور در کسوت سهام داری وسوسه خود می دارد 
و در قالب حرفه ای )روزنامه نگاری( وظیفه و رسالت 
خود که از توان و تالش این مدیر مدبر سخن بگویم. 
با چشم دل به عملکرد نگریستم و یافتم که مهندس 

بایرامی نماد یک مدیریت موفق بسیجی است.
ایران  بهنوش  شرکت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
حدودًا  حضور  با   92/4/29 تاریخ  در  عام(  )سهامی 
96/25 درصد از صاحبان سهام در هتل المپیک تشکیل 
گردید.و آقای رضا نوید برق به عنوان رییس مجمع و 
آقایان فرهنگ دادخواه و مصطفی شهریاری به عنوان 
ناظرین مجمع و آقای کمال الدین بایرامی به عنوان 

دبیری مجمع تعیین گردیدند. 
سود به مبلغ 350 ریال برای هر سهم در نظر گرفته شد.

بایرامی مهندس  با  بهنوش 
بسیجی مدیریت  یک  نماد   
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تاریخچه
تاریخ  در  عام(  )سهامی  مرغاب  دشت  شرکت 
تأسیس  خاص  سهامی  صورت  به   1346/4/14
شد و طی شماره 115866 مورخ 1346/4/14 در 
اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی )تهران( 
به ثبت رسیده است و در تاریخ 1374/12/6 به 
شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1374/12/6 

در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

برنامه های آتی شرکت
- ادامه عملیات بازسازی و نوسازی خطوط تولید 

و سالنها و تأسیسات کارخانه
و  بازسازی  توسعه  طرح  اجرای  و  پیگیری   -
نوسازی ساختمان و سوله های موجود کارخانه در 

قالب پروژه میان مدت.
- فعال سازی و تکمیل واحدهای کارخانه کارتن 
سازی و تولید انواع منقسم و دایکات جهت بسته 

بندی در شیرینگ
- تجهیز و توسعه واحد تحقیق و توسعه بازاریابی 

یک و یک.
کمبود  به  عنایت  با   -

بارندگی و خشکسالی 
کاهش  و 

آب  منابع 

لوله گذاری  شبکه  طرح  تولید  خطوط  مصرفی 
کارخانه در سال 1392 در دست اقدام می باشد.

- ادامه و پیگیری اجرای افزایش سرمایه شرکت 
به منظور باالبودن توان و استفاده از ظرفیت های 
بالقوه تا سقف چهارصد میلیارد ریال در چند مرحله

- افزایش سرمایه در شرکت پخش یک و یک 
به منظور توسعه و تجهیز به سیستم حمل و نقل و 
افزایش ظرفیت توزیع و تأمین محصوالت مختلف 

در سبد فروش کاال
- افزایش ظرفیت تولید شرکت به سه برابر برنامه 

کوتاه مدت

- تنوع بخشیدن به محصوالت تولیدی در انواع 
مختلف با بسته بندی جدید و تکنولوژی روز.

- به منظور کاهش هزینه های تولید و همچنین 
جهت  بندی  بسته  لوازم  و  مواد  موقع  به  تأمین 
قوطی  و  حلب  واحد  ایجاد  شرکت های گروه، 
سازی جهت تأمین لوازم بسته بندی به ظرفیت 
یک میلیون انواع قوطی و حلب در سال 1392 از 

برنامه های آتی می باشد.
جهت  اولیه  مواد  تأمین  منظور  به  همچنین   -
و  اندازی  راه  و کنسروها،  سرکه ها  انواع  تولید 
بهره برداری از یک واحد کارخانه روغن کشی به 
ظرفیت ساالنه 20 هزار تن از برنامه های طرح و 

توسعه سال آتی می باشد.

اعضاء هیأت مدیره                                                   سمت
حمید فهندژ سعدی                 رییس هیأت مدیره

سید مجتبی خاتمی                                 نایب رییس هیأت مدیره
پیمان فهندژ سعدی                 عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

مجید فهندژ سعدی                 عضو هیأت مدیره
امیر فهندژ سعدی                 عضو هیأت مدیره

پیام هیأت مدیره
بحران  دارید که  استحضار  گرامی  سهآمداران 
خشکسالی کم سابقه و رکورد اقتصادی جهانی 
که برخی از ابعاد آن در صنعت مواد غذایی کشور 
نیز شدیداً تأثیر گذار بوده در سال 1391 نیز کماکان 
ادامه یافت. با عنایت به نوسانات شدید نرخ ارز 
و سه برابر شدن از نیمه دوم سال 1391 و تاثیرات 
ناشی از آن بر قیمت مواد اولیه و لوازم بسته بندی که 
بعضا با حداقل 200% و حداکثر 300% افزایش نرخ 
مواجه گردید. در چنین شرایطی وجود تنگناهای 
ایجاد شده در تأمین بهینه مواد اولیه و بسته بندی 
و بحران شدید نقدینگی و همچنین ورود اقالم 
مشابه وارداتی که بعضا از کیفیت مناسب برخوردار 
نمی باشد.  شرکت دشت مرغاب )سهامی عام( 
موفق شد با بهینه کردن پروسه تأمین مواد اولیه، 
تعمیر و نگهداری به موقع ماشین آالت و بهره وری 
تولید همکاران گرامی که از مؤثرترین و با ارزش 
ترین سرمایه های شرکت می باشد. در این راستا 
به فعالیت تولید با کیفیت خاص خود ادامه دهند. 
اولیه  افزایش قیمت مواد  اینکه علیرغم  توضیح 
وزارت  و  حمایت  سازمان  بندی،  بسته  لوازم  و 

بازرگانی و با افزایش قیمت برخی محصوالت 
موافقت نکرده که منجر به افزایش بهای تمام شده 

و کاهش حاشیه سود گردیده است.
شرکت دشت مرغاب )سهامی عام( با نام تجاری 
ترین  خوشنام  و  ترین  سابقه  با  از  یک  و  یک 
شرکت های صنایع غذایی کشور می باشد که همواره 
به مشتریان  با عالی ترین کیفیت  آن  محصوالت 
فرآورده های  نوع   50 از  می شود.بیش  عرضه 
تولیدی در شرکت دشت مرغاب تولید می شود که 
آبلیمو، ترشیجات، رب گوجه فرنگی و  کنسروهای 
غیرگوشتی و مرباجات تولیدی یک و یک همواره 
داخل  مصرف کنندگان  اول  انتخاب  عنوان  به 
کشور و سایر هموطنان مشتریان عزیز در 32 کشور 
فعالیت چند شرکت  خارجی می باشد. علیرغم 
معتبر در صنعت غذایی و همچنین دهها شرکت 
فعال دیگر، این شرکت با فروش مبلغ 999 میلیارد 
ریال، با اختصاص حدود 12% از سهم بازار در 
سال 1391 به عنوان مهمترین شرکت صنایع غذایی 

و کنسروی کشور فعالیت کرده است.
به  شرکت  فروش  و  تولیدات  افزایش  علیرغم 
علت کمبود منابع نقدینگی، هزینه مالی شرکت 

خالص  سود  میلیارد گردید.   104 مبلغ  بر  بالغ 
شرکت با افزایش نسبت به سال قبل مبلغ 8135 
میلیون ریال می باشد که E.P.S هر سهم مبلغ 
152 ریال گردیده است. در سال 1391 به منظور 
و  یک  غذایی گروه  محصوالت  سبد  تکمیل 
یک کارخانه دشت مرغاب همچنین واحدهای 
تولیدی شرکت های شاداب، قطران گل، نگین کار 
و نیکان شهد فعالیت داشته اند. برنامه تولیدی 
سال 1392 ارایه شده به سازمان بورس که تولید 
27799 تن انواع فرآورده های غذایی و فروش 
1280 میلیارد ریال و سود خالص به مبلغ 10 میلیارد 
ریال می باشد که با توجه به برنامه ریزی صورت 
گرفته جهت تأمین بموقع مواد اولیه و بسته بندی 
و همچنین ساماندهی و افزایش حوزه های فروش 
در شرکت بخش یک و یک برنامه ریزی انجام 
شده جهت کاهش هزینه مالی با توجه به مذاکرات 
و  صادرات  توسعه  بانک های  با  آمده  عمل  به 
صنعت و معدن و ملت و سپه درخصوص تقسیط 
بدهی ها و پرداخت اقساط آن در سال 1392 کاماًل 

قابل دستیابی می باشد.

مرغاب )سهامی عام(  مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت دشت 
در تاریخ 92/4/17 با حضور حدودا93/03 درصد از صاحبان سهام 
شیراز  جاده   140 در کیلومتر  واقع  مرغاب  دشت  محل کارخانه  در 
به اصفهان تشکیل گردیده و صورت های مالی منتهی به 91/12/30 
شرکت مورد تصویب قرار گرفت. مجمع به ریاست آقای سید مجتبی 
خاتمی و ناظری آقایان کاظم هاشمی شیری و عباس نعیمی و دبیری 

آقای پیمان فهندژ سعدی مدیرعامل شرکت برگزار گردید.

سعدی فهندژ  حمید  مهندس 
برتر کارآفرین   
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معرفی بانک
مورخ  نامه  تصویب  موجب  به  ملت  بانک 
اجازه  با  بانکها  عمومی  مجمع   1358/09/29
حاصل از ماده 17 قانون اداره امور بانکها از ادغام 
10 بانک خصوصی در تاریخ 1359/4/31 تحت 
ثبت  به  شرکت ها  ثبت  اداره  در  شماره 38077 

رسید.
ابالغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و قرار 
گرفتن بانک ملت در فهرست شرکت های مشمول 
اصل یاد شده، موجب شد تا مدیریت این بانک 
برنامه ریزی الزم را با ایجاد کمیته خصوصی سازی 
جهت ورود به بورس انجام داده و به استناد تصویب 
نامه شماره 68985/ت 37925 مورخ 1386/05/02 
هیأت محترم وزیران و تصمیمات متخذه در مجمع 
عمومی فوق العاده بانک ها مورخ 1387/01/17 
شخصیت حقوقی بانک ملت به سهامی عام تبدیل 
و به عنوان اولین بانک دولتی و چهارصد و چهل 
و هشتمین شرکت پذیرفته در تاریخ 1387/11/22 در 
فهرست شرکت های پذیرفته شده بازار اول بورس 
و اوراق بهادار تهران در بخش بانکها، مؤسسات 

اعتباری و سایر نهادهای پولی درج و در تاریخ 
آن جهت کشف  سهام  درصد  پنج   1387/11/30

قیمت در بورس عرضه گردید.
 عملکرد بانک

عملکرد بانک و میزان دستیابی به اهداف 
تعیین شده نسبت به سال مالی قبل به شرح 

 ذیل می باشد:
رشد کل منابع ارزی و ریالی بانک به میزان 47 

 درصد
رشد سپرده های ریالی 

 به میزان 25 درصد
رشد منابع ارزی به 

 میزان 147 درصد
رشد منابع 

قرض الحسنه پس انداز 
ریالی به میزان 51 

 درصد
رشد سپرده های 

بلندمدت به میزان 5 
 درصد

 رشد منابع ریالی به میزان 28 درصد
 رشد سپرده های کوتاه مدت به میزان 38 درصد
 رشد سپرده مدت دار ارزی به میزان 167 درصد

رشد مانده ضمانتنامه های صادره ارزی و ریالی 
به میزان 10/7 درصد، رشد دارایی های بانک بالغ 

بر 51/8 درصد، رشد مبلغ درآمدهای مشاع به 
میزان 25 درصد،  رشد مبلغ درآمدهای غیرمشاع 

به میزان64 درصد،  رشد کل درآمد به میزان 31 
درصد، رشد سود هر سهم به میزان 109 درصد

تحریم شکننده  در  پیشگام  ملت  بانک 
مدیریت در بانک ملت با آگاهی به زمان مکان و فارغ از شعار نشان 
داد که می تواند و اگر امروز بلندای افتخار شکننده تحریم بر تله خود 

بانک ملت را می بیند از همان قدرت مدیریت آگاه است والغیر.
مورخ  عام(  )سهامی  ملت  بانک  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
1392/4/30 در محل تاالر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی- سالن 

تشکیل  دار  سهام  درصد  درحضور 96/74  حافظ  خیابان  در  اندیشه 
گردید.

مجمع به ریاست آقای محمدرضا ساروخانی و ناظری آقایان عباس 
مرادپور و حمیدرضا متقاعدی و دبیری آقای حسین بهاری برگزار و با 

تقسیم سود 160 ریال به ازای هر سهم به پایان رسید. 

        اعضاء هیأت مدیره                                             نماینده                                                                    سمت
 

دکترعلی دیواندری             بخش خصوصی                                                   مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره          
محمدرضا ساروخانی                      شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان                       عضو موظف و رییس هیأت مدیره                                          
علی خورسندیان                   دولت ج.ا.ا                                                         عضو غیرموظف و نایب رییس هیأت مدیره                         

محسن فدوی                   شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین                               عضوموظف هیأت مدیره  
علی رضا لگزایی                   شرکت سرمایه گذاری استان فارس                           عضو موظف هیأت مدیره       

پیام هیأت مدیره
سهآمداران گرامی، مایه افتخار و مسرت است که 
خداوند متعال مجالی دوباره داد تا پس از یکسال، 
کارنامه تالش بانک ملت را، رودرروی شما عزیزان 
بازخوانی کرده و با حمایت شما سروران ارجمند، 
فصلی نوین در توسعه و تعالی را آغاز نماییم. آنچه 
امروز از موفقیت های بانک ملت در عرصه های 
مختلف صنعت بانکداری کشور مشاهده می شود 
سهآمداران  یکایک  همدلی  و  اعتماد  حاصل 
صمیمیت،  واین  است  محترم  سپرده گذاران  و 
خدمتگزارانتان را بر آن می دارد تا علیرغم وجود 
تمامی مشکالت و تنگناها در مسیر فعالیت های 
اقتصادی، محکم و استوار قدم برداشته و همچنان 
بر اعتبار و افتخار بانک بیافزایند. بروز تورم در 

اقتصاد جهانی و کاهش رشد اقتصادی در اغلب 
کشورهای جهان و ایجاد موج های سوداگری در 
بازار جهانی کاال، طال و دیگر فلزات قیمتی که 
پی آمد روانی در عملکرد اقتصادی ایران داشت 
و نیز فشارهای تورمی ناشی از افزایش هزینه ها 
و پایین بودن نرخ سود بانکی در قیاس با تورم 
و عدم توانایی بازارها به دالیلی از جمله بورس 
ارز و  برای  بازار مسکن، تقاضا  بهادار و  اوراق 
طال را به شدت افزایش داد و در نتیجه طی سال 
مزبور شاهد تغییر نرخ ارز در کشور بودیم که منجر 
به بروز مشکالتی برای صاحبان ِحَرف صنفی و 
صنعتی گردید. علیرغم این شرایط، مجموعه بانک 
ملت با رعایت اصول حرفه ای و پایبندی به منشور 
اخالقی متعهد گردیده اند انتظارات سهآمداران، 

سپرده گذاران و مشتریان ارجمند را برآورده نمایند. 
در این راستا با تالش تمام عیار در سال 1391 به 
بزرگترین بانک خصوصی کشور تبدیل شدیم و در 
بسیاری از شاخصهای اصلی، برترین بانک کشور 
هستیم. از اینرو متعهد می گردیم در سایه عنایات 
حضرت حق و با تدبیر شما سهآمداران و ذینفعان 
بانکی،  نوین  دانش  از  بهره گیری  با  و  گرامی 
محوریت  با  مداری  مشتری  سازمانی،  چابکی 
سرمایه انسانی، حسن شهرت و پویایی در فعالیتها 
با مشارکت حداکثری کارکنان همچنان در اوج 
باقی مانده و پله های تغییر و ترقی را طی کرده 
و در تحقق چشم اندازهای فردی و سازمانی گام 
برداریم و در این راه همچنان چشم به راه مساعدت 

و همدلی شما عزیزان هستیم.  

مهدی 
خلج
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        اعضاء هیأت مدیره                                                       نماینده                                                                              سمت
اکبر علیزاده راد                                                       رییس  هیأت مدیره

رضا علیزاده راد                          بنیاد سرور                                     نایب رییس هیأت مدیره
پیمان شریفی                                          سرمایه گذاری تدبیر                    عضو هیأت مدیره
ابوالفضل متین                                          سرمایه گذاری ملی ایران                    عضو هیأت مدیره
علیرضا آمیغ                                                خدماتی و مهندسی پرسپولیس    عضو هیأت مدیره

آما گذار  بنیـــان 
زاده  علی  مهندس 

نبینند گزند باران  باد  از  که  بنایی 

امروز  و  دیروز  بخود  و  نشسته  سهآمداران  درمیان  آما  عالی  آموزش  در 
فکر می کردم به یادم می آید سال پیش اشک مؤسس آما را دیدم آنگاه 
که سهآمدار طالقانی آمده بود سود سهام خود را بگیرد و مشکالت در 
پیش می باید دست خالی بر می گشت و تصادفی مؤسس آما با او برخورد 

می کند نه مشکل کارش در شرکت بلکه مشکالت آن سهام دار را حل.
این محلی که ما نشسته ایم روزی کارگاه بود و امروز کالس درس آن رشته 
کارگاه به چند کیلومتر آن طرف تر در یک مکان وسیع با همه استانداردها 
در حال خدمت بچه های آما به فرهنگ آما آشنا همه در خدمت رسانی به 

یک دیگر پیش می گیرند و من از دل جان در تحسین. جلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه آما در تاریخ 1392/4/24 با حضور 86/14 درصد از صاحبان 

سهام تشکیل گردید.
در این مجمع اقای رضا بختیاری به عنوان رییس مجمع و آقایان مجتبی 
تقی پور و محمدرضا صادقی مقدم به عنوان ناظرین و آقای کیومرث صفایی 

مقدم به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
تقسیم سود به ازای هر سهم 400 ریال تعیین گردید.

پیام هیأت مدیره
مدیره  هیأت  مقدم،  خیر  و  سالم  عرض  ضمن 
شرکت حضور کلیه سهآمدارن محترم و نمایندگان 
ایشان، نماینده محترم حسابرس و بازرس قانونی 
شرکت و همچنین نماینده محترم سازمان بورس 
و اوراق بهادار را در جلسه مجمع عمومی عادی 
ساالنه صاحبان سهام شرکت صنعتی آما )سهامی 

عام ( گرامی می دارد.
بار دیگر خداوند متعال را شکر گذاریم که درسایه 
الطاف بی دریغش توفیق خدمتگزاری را به ما عطا 
فرمود تا در سال جهاد اقتصادی تمام توان خود را 
در طبق اخالص گذاشته و با اتکاء به حمایتهای 
بر  را  بزرگی  محترم گام های  سهآمداران  شما 

داریم.
سهآمداران گرامی در سالی که گذشت علی رغم 
محدودیتهای تهیه مواد اولیه از منابع خارجی ناشی 
از تحریمهای بین المللی و عدم امکان گشایش 
اعتبارات و انتقال ارز از طریق سیستم بانکی، عدم 
فروش مواد اولیه به مقصد ایران توسط تعدادی 
از فروشندگان خارجی، افزایش نرخ ارز و محدود 
و  ولوازم  قطعات  و  اولیه  مواد  تهیه  منابع  بودن 
ماشین آالت، طوالنی شدن مراحل ثبت سفارش 
به دلیل  برای واردات، کمبود سرمایه در گردش 
محدودیت تسهیالت بانکی و خرید نقدی مواد 
اولیه مورد نیاز از منابع خارج کشور با ارز به نرخ 
آزاد، شرکت توانست با همت مدیریت و کارکنان 
به اهداف تعیین شده طبق بودجه مصوب دست 
یابد. ضمن اینکه به موازات تحقق بودجه پیش 
انجام  ریزی های  برنامه  و  اقدامات  شده،  بینی 
شده جهت نوسازی ماشین آالت قدیمی و خرید 
ماشین آالت جدید از کشور ایتالیا با ارز به نرخ 
آزاد، آماده سازی سالن ها و خرید تجهیزات برای 
استقرار ماشین آالت جدید و آغاز انجام عملیات 
ساختمانی فاز اول طرح توسعه شرکت اشاره کرد.

را  جاری  سال  در  شرکت  برنامه های  مهمترین 
می توان به شرح زیر بر شمرد:

1( حفظ و ارتقای جایگاه شرکت در زمینه تولید 
و فروش محصوالت در بازارهای داخلی و تالش 

در جهت تحقق بودجه پیش بینی شده سال 1392 
و افزایش مستمر سطح رضایت مشتریان.

و  آالت  ماشین  ظرفیت  از  استفاده  حداکثر   )2
افزایش بهره وری انرژی.

3( بهره برداری و راه اندازی خط تولید جدید 
مسوار.

4( انجام و تکمیل فاز اول عملیات ساختمانی در 
زمین مجاور.

الف - تاریخچه :
شرکت صنعتی آما در تاریخ 1388/9/1 به صورت 
شرکت با مسئولیت محدود تأسیس و طی شماره 
7063 مورخ 09/10/ 1338 در اداره ثبت شرکت ها و 
مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت 
به شرکت سهامی خاص  تاریخ 1339/01/24  در 
تبدیل و در تاریخ 1352/03/23 به شرکت سهامی 
عام تبدیل و در تاریخ 1354/12/04 به عنوان اولین  

شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.
محل اصلی شرکت :

محل اصلی فعالیت شرکت در کیلومتر 17 جاده 
مخصوص کرج نبش خیابان 64 می باشد. کارخانه 
جدید که از سال  1382مورد بهره برداری قرار گرفته 
احداث  مربع  متر   53300 مساحت  به  زمینی  در 
ساختمانهای  مربع  متر  شامل11/131  گردیده که 
تولیدی و11/674متر مربع ساختمانهای خدماتی و 

اداری می باشد.

موضوع شرکت طبق اساسنامه:
موضوع اصلی شرکت عبارت است از:

ایجاد یک یا چند کارخانه برای تولید محصوالت 
صنعت جوشکاری در شهر تهران و یا هر یک از 

شهرهای دیگر ایران.
تهیه و وارد کردن مواد و لوازمات اعم از ماشین 
ادامه کار و  برای  اولیه و غیره که  یا مواد  آالت 

تولیدات کارخانه ها الزم باشد.
فروش و صدور محصوالت کارخانه ها و بازخرید 

آنها.
موضوع فرعی شرکت عبارت است از:

به  مربوط  دیگر که  بازرگانی  امور  انجام هرنوع 

موضوع شرکت و عملیات جوشکاری باشد.
مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و یا 

خرید سهام آنها.
سرمایه

میلیون  دو  مبلغ  تأسیس  بدو  در  شرکت  سرمایه 
یکصد هزار ریال بوده که طی بیست وپنج مرحله به 
به مبلغ 240 میلیارد ریال )شامل تعداد 240،000،000 
سهم،به ارزش اسمی هر سهم 1،000 ریال( در تاریخ 
1389/3/11افزایش یافته است. ضمناً مجوز طرح 
ریال  میلیارد  مبلغ 240  از  افزایش سرمایه جدید 
به 500 میلیارد ریال در خرداد ماه سال 1392 از 
اوراق بهادار دریافت گردید و  سازمان بورس و 

سایر مراحل اداری آن در دست اقدام می باشد.
جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در صنعت تولید محصوالت جوشکاری.
فعالیت می کند. تولیدات شرکت با توجه به داشتن 
پایه های علمی آن در کلیه پروژه های نفت و گاز 
لوله های گاز،  اتصال  پتروشیمی، آب رسانی،  و 
پروژه های تولید برق آبی، گازی و غیره و استفاده 
صنعتی  در کارخانجات  شرکت  محصوالت  از 
بزرگ مانند شرکت صنایع آذرآب، ماشین سازی 
تاشا،  آذران،  صنعتی  پتروشیمی کاویان،  اراک، 
مپنا و سایر صنایع که بر اساس پایه های علمی بنا 
نهاده شده اند از محصوالت این شرکت استفاده 

می نمایند.
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نصیحت به ائمه مسلمین، وظیفه رعایایی مانند 
بنده است و اینجانب، بنا به تجربه ای که دارم، 
به رغم آن که آگاهم که آقای روحانی، خود عالم 
و مجتهدی تحصیل کرده هستند، نکاتی را عرض 

می کنم.
ایشان کمتر حرف  این است که  اول من  توصیه 
بزنند و بیشتر عمل کنند که سعدی، آن بزرگ مرد 
مسلمان ایرانی شیرازی فرمود: دو صد گفته چون 
نیم کردار نیست. لزومی ندارد هر کجا می روند 
بدهند  اجازه  می تواند  تا  ایشان  سخنرانی کنند. 
مسووالن مستقیم امور در وزارت خانه ها برای 
مردم صحبت کنند. طبعا گهگاه پیش می آید که 
ندارد،  هم  مانعی  صحبت کنند،  خودشان  باید 
اما باز خواهش می کنم هر گاه صحبت کردند، 
تعریف  خودشان  از  بگذارند،  را کنار  تعارفات 
نکنند و مردمی بودن خودشان را به رخ دیگران 
نکشند که گویی همه  رفتارشان غیر مردمی بوده 
و ایشان فقط صالح اند. بلکه کوتاه لب مطلب 
را بگویند. ایشان حتماً می دانند مردم نسبت به 
حقوق خودشان آگاه هستند و تشخیص می دهند 
چه کسی اهل ریا هست و مردم مردم می کند، و 
چه کسی واقعاً به حقوق مردم احترام می گذارد و 
حرمت دیگران را رعایت می کند. توصیه دوم بنده 
این است که در رفتار و گفتارشان، خیلی خودشان 
را متواضع نشان ندهند و بی دلیل شخصیتشان 
را کوچک وانمود نکنند. حضرتشان یک مدیر 
مسوول هستند و می توانند باور و تصمیم شان را 
برای مردم به صورت طبیعی و عادی بیان کنند و 
در ضمن به دیگران هم اجازه بدهند حرف بزنند. 
مهم آن است که مستبد به رأی نباشند و اال تواضع 
صوری و شکلی چه مشکلی را برای مردم حل 
می کند؟ تواضع یک حاکم به این است که در 
جای خود اجازه بدهد دیگران هم حرف بزنند، و 
اگر دید حرف حساب است آن را گوش بدهد و 

بکار بگمارد.
توصیه سوم این است که آقای روحانی، درست 
است که روحانی هستند، اما خواهش می کنیم از 
دین استفاده ابزاری نکنند و اجازه دهند که مردم به 
خصوص جوانان، هر کار خوب و بد ایشان را پای 
دین نگذارند. دین نماز است و روزه و... مردم از 
مراجع دینی و کتابهای مذهبی، اصول و فروع دین 
را فرا می گیرند. در مدرسه هم این درسها را مرتب 
می خوانند. بنابرین نیازی نیست که آدم هایی که 
وظایف سنگین اداری و سیاسی دارند، نظریه دینی 
بدهند. متأسفانه بخشی از جوانان، دینشان را به 
خاطر تمسک زیادتر از حد حکومت به دین از 
دست داده اند، چون برخی همه چیز را پای دین 
و به اسم دین نوشته اند. خواهش ما این است که 
ایشان، اگر هم زمانی به خاطر حرمت لباسشان 
می خواهند آیه و حدیث بخوانند، صد البته این 
کار را بکنند، اما حدیث حکومت و سیاست را 

پای دین نگذارند و از آن خرج نکنند.
توصیه چهارم آن است که مبادا فکر کنند رییس 
جمهور شده اند که همان روزهای اول یک حرف 
بزرگ و دهان پر کن بزنند و یک ایده عجیب و 
غریبی را در داخل کشور یا سطح و فضای بین 
ایران  المللی مطرح کنند تا انگشت نمای خلق 
و جهان شوند. اصاًل لزومی به این کار نیست و 
در این باره تقلید بیهوده از پیشینیان نکنند. یکی 
و حرف  زندگی کردن  طبیعی  اعتدال،  وجوه  از 

زدن عادی مثل باقی مردم است. قرار نیست هر 
رییس جمهوری می آید یک حرف عجیب بزند 
تا دیگران متوجه او شوند و او خوشحال باشد که 
عجب هنری کرده که همه را متوجه خویش ساخته 
دیگری،  مدیر  هر  مثل  جمهوری  رییس  است. 
مسوولیتی در چهارچوب گفتمان ملی و مردمی و 
دینی پذیرفته جامعه دارد و این طور نیست که رییس 
جمهور مجاز باشد با طرح حرفهای شگفت، از 
این گفتمان مقبول و معمول خارج شود. در واقع، 
حتی حرفهایی هم که قبل از ریاست جمهوری زده، 
در وقتی که به عنوان یک مدیر در یک مجموعه 
قرار می گیرد، دیگر خودش تنها نیست و باید در 

آن چهارچوب حرف بزند و کار بکند.
همه  مسوولیت  ایشان  است که  آن  پنجم  توصیه 
کارهایشان را از هم اکنون شخصا بپذیرند و آن 
را گردن آسمان و زمین نگذاشته و حوالت به آینده 
و تاریخ نکنند. خداوند دینی را فرستاده، شریعتی 
را به کمک عقل آدمی ارسال کرده، و بر اساس 
معتقدات ما که عدلی مذهب هستم، مسؤولیت را 
روی دوش خود ما گذاشته است. هر اتفاقی که 
قرار باشد طبق مصلحت خداوندی در آینده بیفتد، 
خواهد افتاد، اما عجالتاً ما باید وظایف خودمان را 
بر اساس باورها و معتقدات و رساله عملیه و عقل 
خویش انجام دهیم، طبعا مأجور نیز خواهیم بود. 
مسوولیت ما حفظ حقوق مردم، اخالق عمومی 
و دین آنهاست. ما هستیم و این مردم که بر اساس 
شریعت خدا و اخالق و عقل باید عمل کنیم. در 
خارج از چهارچوب این عقل جمعی دینی، نباید 
کاری انجام دهیم و به سخن کسی گوش بدهیم. 
واضح تر عرض کنم، آقای روحانی! خدا وکیلی 
سراغ فال گیر و جن گیر و غیب گو نروید، هرچه 
رهبری  و  مجلس  و  دوستانتان  و  خودتان  عقل 
معظم انقالب و دیگران بر اساس قانون گفت، 
همان را عمل کنید و مطلقا این جماعت غیب گو 

را در اطراف خود راه ندهید.
توصیه ششم این است که عدالت را خودتان تفسیر 
نکنید و اجازه دهید همین نظامی که درست شده، 
همین قانون اساسی و مجلس عدالت را تفسیر 
کنند. هر روز عدالت عدالت نکنید، بلکه قانون را 
مالک عمل قرار داده و به آنچه در حد اختیارات 
شماست عمل کنید. هر بار که مصدق یا ُمرسی 
خواستند اختیارات بیش از حد داشته باشند، لج 
مردم را درآوردند. عدالت چیز مستقلی در ذهن 
من و شما نیست، عدالت تحقق همین قوانینی 
است که مجلس بر اساس خواست مردم و منطبق 
می خواهد.  شریعت  و  اساسی  قانون  اصول  بر 
البته تصمیمات شما و هیأت دولت مهم است و 
اختیاراتی برای شما وجود دارد، اما عقل جمعی 
مدیران  عنوان  به  اطرافیانتان  و  شما  مجموعه 
ارشد، مفسر آن اختیارات است. قرار نیست شما 
به تنهایی همه نظریه پردازیها را بکنید و کارها 
شماست  در کنار  دولتی  هیأت  دهید،  انجام  را 
که افراد زبده خواهند بود. محترمشان بدارید و 
تصور نفرمایید رعایای شما هستند. آنچه آن جمع 
در آن به جمع  بندی رسید همان چیزی است که 
عدالت در آن است. شما فقه و حقوق خوانده اید 
و دیده اید که هیچ حقوق دان و فقیهی نگفته است 
که یک آدمی چه رییس جمهور چه غیر آن، حق 
دارد مصوبات قانونی را به خاطر چیزی که خود 
عدالت می داند، کنار بگذارد و بعد هم ادعا کند 

که قانون گراست.
توصیه هفتم آن است که حضرت عالی می دانید 
آدمی که خانه اش از شیشه است سنگ در خانه 
مردم نمی اندازد، نه با حرف و نه عمل. هر کسی 
به اندازه ای که تاب مقاومت دارد، خداوند از او 
تکلیف می خواهد. یک وقتی خداوند در قرآن 
این انتظار را مطرح کرد که از شما بیست نفر  در 
مقابل دویست نفر و صد نفر در مقابل هزار نفر 
از دشمن بایستند، اما بعداً تخفیف داد و فرمود: 
اکنون خدا بر شما تخفیف داده و معلوم داشت 
که در شما ضعفی هست. حاال صد نفر در مقابل 
دویست نفر بایستید )انفال، 65( بنابرین فکر کنید 
طاقت شما و مردم ما تا کجاست. خداوند بیش از 
تکلیف از ما نخواسته است )الیکلف الله نفسا اال 
وسعها(. اگر خواسته بود، البد می فرمود راه بیفتید 
و تمام مردمان چین و هند را با همین جمعیت 
اندکی که دارید، مسلمان کنید، هند و چینی که 
و  زندگی می کنند  آنجا  در  دنیا  مردم  یک سوم 
ترسو  نمی کنم  بنده عرض  پرست هستند..  بت 
باشیم و فریب دشمن را بخوریم، عرض می کنم 
خداوند هم توصیه کرده است که ایستادگی حدی 
دارد. بنابرین با تجربه گرفتن از گذشته، از جنگها و 
صلح ها و پیروزیهایمان که با عقل و درایت فراهم 
آمده شده، تا مشکالت و دشواری هایی که در اثر 
بی تدبیری نصیبمان شده، راه درستی را مطابق با 
اصول عقل و دین بپیمایید. توصیه هشتم این است 
داشته  را  اطرافیانتان  حرمت  روحانی،  آقای  که 
باشید. عزل و نصب حق شماست، اما بقیه هم 
آدم هستند. این طور نیست که وقتی کسی رییس 
جمهور شد، معنایش این است که دیگران رتبه شان 
شما  ارشد  مدیران  وزراء و  است.  پایین تر  او  از 
هم آدم های محترمی هستند، به خصوص کسانی 
که شما بعد از مشاوره های زیاد به عنوان همکار 
انتخاب می کنید. لطف کنید، آنها را محترم بدارید 
و هر زمان که خواستید کسی را عزل کنید، اجازه 
دهید از والیت غربت برگردد و در وطنش با متانت 
و آرامش عزل شود. به عالوه، حرمت مخالفتان را 
هم داشته باشید و عکسش را با سند ساختگی یا 
درست در تلویزیون نشان ندهید. درست است که 
شما حق دارید در صدا و سیما صحبت کنید، اما 
حد خودتان را بدانید و پا را از گلیم خود بیرون 
نگذارید و از آن سوء استفاده نکنید و مرتب دعای 
و لسانی من الکذب را بخوانید. حتما توجه دارید 
که اگر در آن مکان، به کسی جسارت کردید و او 
نتوانست از خودش دفاع کند، شما به حقوق او 
تجاوز کرده اید. این را به این خاطر عرض می کنم 
که شما حقوق خوانده اید و نسبت به این امور 
آن  بنده  عرض  هستید.  واقف  دیگران  از  بیش 
است که مردم مسلمان ایران که با اطمینان عرض 
می کنم، مردمی نجیب، فهمیده و فرهیخته هستند، 
پس از یک دوره سی و اندی ساله تجربه، شما 
را انتخاب کردند. انتخاب کردند تا مدافع حقوق 
آنان باشید، از رفتارهای شلوغ کارانه و هیاهوگرانه، 
پرهیز کنید، مخالفان خودتان را خس و خاشاک 
در  نه  را  دیگران  نباشید،  رأی  به  مستبد  ننامید، 
آدم حساب کنید، و در عین  حرف که در عمل 
حال، با قاطعیت و با تکیه بر عقل جمعی، کشور را 
اداره کنید. اطمینان داشته باشید که خداوند متعال، 
رهبری معظم انقالب و مردم پشتیبان شما خواهند 

بود. ان شاءالله موفق باشید.

جعفریان استاد  اجازه  با 

جمهور رییس  به  توصیه  چند 
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اعضاء هیأت مدیره                                            نماینده                                                                              سمت 
سعید جارودی                                             شرکت ایرانیت        رییس هیأت مدیره 

سهراب رسته                                                شرکت سرمایه گذاری دنیای شگرف                     نایب رییس هیأت مدیره
نصرت الله منزوی                                         شرکت توسعه سرمایه گذای کامیار                     مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

بیژن فتح ا... پور                                           شرکت دنیای فن آوران پویا     عضو هیأت مدیره
غالمحسین احمدی                                       شرکت دنیای علم پویا                          عضو هیأت مدیره                                                                    

پیام هیأت مدیره 
با عزم  مهرام  تولیدی  مدیره شرکت گروه  هیأت 
شده  تعیین  اهداف  به  دستیابی  جهت  جدی 

بودجه، فروش و تولید، سال 1391 را آغاز نمود.
این شرکت با بهره گیری از دانش روز و نیروهای 
از بزرگترین  متعهد و متخصص به عنوان یکی 
شرکت های تولیدی در صنعت غذا در حال فعالیت 

است.
حفظ کرامت انسانی به عنوان سرمایه اصلی، توجه 
به کیفیت، نوآوری در محصوالت از نظر کمی و 
کیفی و رعایت حقوق مصرف کنندگان و کسب 
رضایت ذینفعان سرلوحه مأموریت سازمان است 
تا انشاءا... با یاری خداوند و تالش کلیه مدیران، 
کارکنان و پرسنل شرکت شاهد شکوفاییو تعالی 

سازمان و کشور عزیزمان ایران اسالمی باشیم.

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

به عنوان  مهرام  شرکت  تولیدی  محصوالت 
آن  اولیه  مواد  شده که  محسوب  نهایی  کاالی 
بخشی از خارج کشور و بخشی در داخل کشور 
تهیه می گردد. یکی از مواد اولیه استراتژیک در 
طریق  از  عمدتا  می باشد که  سویا  روغن  مهرام 
شرکت های داخلی بزرگ تهیه می گردد لیکن 
بدلیل مشکالت عدیده ای که شرکت های مزبور 
مواجه  آن  با  محصول  این  واردات  بخش  در 
هستند و به عنوان مثال می توان به مشکالت تهیه 
و انتقال ارز به فروشندگان خارجی درچارچوب 
عرف بین المللی و نوسانات شدید نرخ ارز و عدم 
تخصیص ارز مرجع به بخشی از واردات اشاره 
تمام شده  بهای  رفتن  باال  اوال  باعث  کرده که 
روغن و به طبع آن محصوالت مهرام و همچنین 

عدم ایجاد استمرار تولید خواهد گردید.

بدیهی است اینگونه مشکالت درخصوص سایر 
اقالم مواد اولیه و بسته بندی منجمله انواع شیشه، 
نیز  و...  فلزی، شکر  دربهای   PET,PP ظروف 
مصداق داشته و بدلیل تغییر در شرایط پرداخت که 
عمدتاً وجه اینگونه اقالم در گذشته با متوسط 2 تا 
6 ماه صورت می گرفت لیکن در سال 91 پرداختها 
به صورت نقدی و یا حداکثر با سر رسید یکماه 
صورت پذیرفته است. و این امر موجب به وجود 
آمدن تنگنای شدید مالی در شرکت گردیده است.

تاریخچه فعالیت شرکت: 
گروه تولیدی مهرام )شرکت سهامی عام( در تاریخ 
اداره  در   14498 شماره  تحت   1349 اسفند   6
ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به عنوان 
شرکت سهامی خاص به ثبت رسیده و بالفاصله 
تاریخ  در  شرکت  است.  فعالیت کرده  به  شروع 
1375/11/24 توسط هیأت پذیرش بورس اوراق 
بهادار پذیرفته شده و نام آن از تاریخ 1375/12/25 
در فهرست نرخ های سازمان بورس اوراق بهادار 

تهران درج گردیده است.
غذایی  انواع محصوالت  تولید  فعالیت شرکت 
جانبی از قبیل انواع سس های مایونز و کچاپ، 
رب، مربا، زیتون و نظایر آن است که از طریق شرکت 

پخش پرنیان مهیار در سطح کشور به فروش می رسد. 

موضوع شرکت طبق مفاد ماده 3 اساسنامه به 
شرح زیر تعیین شده است:

الف – اقدام به تأسیس شرکت و ایجاد کارخانه 
و واحد زراعی و اداره آنها به منظور تهیه و تولید 

انواع مواد غذایی و صنایع وابسته
ب- خرید، بازاریابی، فروش و توزیع محصوالت 

غذایی در داخل و خارج کشور
و  اولیه  مواد  غذایی،  مواد  انواع  واردات  پ- 
بسته بندی و ماشین آالت مربوطه از خارج، و توزیع 

و فروش در داخل کشور 
ت- انجام هر نوع مطالعه، آزمایش و تحقیقات 
برای پیشرفت صنایع غذایی و تعمیم و گسترش فنون 
و تکنیک های مربوط به تهیه و تولید مواد غذایی

ث- سرمایه گذاری در سایر شرکت ها 

تغییرات سرمایه
 10 طی  تاکنون  تأسیس  زمان  از  شرکت  سرمایه 
مرحله افزایش براساس مصوبات مجامع عمومی 
فوق العاده شرکت از مبلغ ده میلیون ریال، به مبلغ 

35/000 میلیون ریال افزایش یافته است.

موسس مهرام می گوید عدم پذیرش افکار آغازین سال های انقالب برای 
سرمایه گذاری و سرمایه داری و جنگ تحمیلی مشکالتی بر ما وارد شده و 
دل نگران بودم سفر به دیار یار کردم و در جوار بارگاه حضرت حق درد دل 
گشودم. در این حال و هوا بودم که دستی به شانه خورد گفت خریدارم و من 
زین پیام در آن حال هوا در آن مکان مقدس شکر نعمت کردم. این بار در 
مجمع ساالنه به اتاق بازرگانی نشسته و مهرام دکتر گنجی از بدو حضور تا به 
این ساعت روز در برابر چشم قرار دارد هر سال و هر مراسم مذهبی محصول 
مهرام به همت جوان آراسته مهرام در خان نعمت هیأت مذهبی خوش به 
کام. به مجمع نشینان که هم دل سوز دارد هم دل شکسته وقتی نیک بنگری 
هر دو دسته برنام مهرام و بام مهرام افتخار می کنند آنکه دل شکسته بدین 

گله مند است چرا قدر زر را نمی شناسند و آنکه دل سوز که چرا به پای این 
جوان همت واالیش فرش زیبای زربفت نمی اندازند. و من که مهرام هدیه 
دوست دربارگاه دوست چرا خوش نه خرآمد پس باید گفت و نوشت مهرام 

خوش می خرآمد. 
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی مهرام در تاریخ 1392/4/30 با 
حضور اکثریت سهآمداران 77/46 در محل اتاق بازرگانی صنایع و معادن 

ایران تشکیل گردید.
مجمع به ریاست آقای امیرمحمد گنجی و با ناظری آقایان سعید جارودی و 
سهراب رسته و دبیری آقای بیژن فتح الله پور برگزار گردید و با تقسیم سود 450 

ریال برای هر سهم به کار خود پایان داد.

مهرام خوش می خرآمد
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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                                                                      

نشست مجمع در باالی شهر آن هم در سالن شیک و پر مهر محبت وزارت 
فخیمه خارجه به سر دویدن دارد و ما که همه داشته مان این خط یازده است 

تو خود بخوان حدیث این مجمل.
و کاربلد  مهربان  از جنس دیگرند  بچه های خوب سرمایه گذاری سایپا 
حرمت قلم می دارند عملکرد ساالنه عالی و برنامه آینده عالی تر این اشارت 

به شهادت صفحات در دست است خسته نباشید.
مجمع در تاریخ 1392/4/16 با حضور بیش از 93 درصد صاحبان سهام به 
ریاست جناب آقای جمشید ایمانی و ناظری آقایان علیرضا بادکوبه و مختار 
غیاثی و دبیری آقای کامران کریمی برگزار و با تقسیم سود 120 ریال برای هر 

سهم به کار خود پایان داد. 

سرمایه گذاری سایپا
 چرخش روغن کاری شد

 روان می رود

تاریخچه
تاریخ  در  سایپا  گذاری  سرمایه  گروه  شرکت 
دیروپ  سهامی  شرکت  نام  تحت   1344/10/1
ایران تأسیس و در اداره ثبت شرکت های تهران 
به شماره 10346 مورخ 1344/10/5 به ثبت رسید و 
تحت پروانه بهره برداری به شماره 26818 مورخ 
1347/6/19 صادره از وزارت صنایع بهره برداری 
از کارخانه با ظرفیت اسمی ساالنه 1/500 تن انواع 
رنگها و 500 تن رزین در سال آغاز گردید. در تاریخ 
رزین  و  رنگ  به صنایع  نام شرکت   1361/8/13
طیف سایپا تغییر یافت. براساس تصمیمات گروه 
خودروسازی سایپا )واحد تجاری اصلی( به منظور 
مدیریت  زمینه  در  ایجاد یک شرکت تخصصی 
بازار سرمایه طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1383/11/17 نام شرکت از صنایع رنگ و 
رزین طیف سایپا به شرکت سرمایه گذاری سایپا 
و طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1390/7/23 نام شرکت به گروه سرمایه گذری سایپا 

تغییر یافت.

موضوع فعالیت شرکت
عمده فعالیت های اصلی شرکت طبق اساسنامه به 

شرح ذیل می باشد:
سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای 
بهادار  اوراق  یا سایر  سرمایه گذاری صندوق ها 
دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری 
که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا 
اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه 
یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در 
یا  یابد وشرکت، مؤسسه  قابل مالحظه  نفوذ  آن 
صندوق سرمایه پذیر )اعم از ایرانی و خارجی( در 

زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند:
صنعت خودرو، صنایع نفت، گاز و انرژی، صنعت 
کانی های فلزی و غیرفلزی، صنعت انبوه سازی 
و بهره برداری از امالک و مستغالت و صنایع 

واسطه گری مالی و تأمین مالی.
اشخاص  با  ارتباط  در  زیر  فعالیت های  انجام 

سرمایه پذیر:
در  اجرایی  خدمات 
مواد  خرید  و  تهیه 
آالت  ماشین  و  اولیه 
خدمات  تجهیزات،  و 
مهندسی  و  طراحی 
تضمین  و  اصولی 
دست  در  پروژه های 
تأمین  آتی،  و  اجرا 
اشخاص  مالی  مناع 
حقوقی سرمایه پذیر از 

منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع، تدوین 
ارایه  مدیریتی،  و  راهبردی  و  سیاست های کلی 

سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی.
و کنترل  انتفاع  هدف کسب  با  سرمایه گذاری 

عملیات یا نفوذ قابل مالحظه در سهام

جایگاه شرکت در صنعت
رشته ای  چند  هلدینگ  صنعت  در  شرکت 
صنعت  درآمد  رشد  می کند.  فعالیت  صنعتی 
 50 قبل  سال  به  نسبت  جاری  سال  در  مذکور 

درصد می باشد.
شرکت های  صنعت  شده  بینی  پیش  سود  کل 
مبلغ   ،1391 سال  برای  صنعتی  رشته ای  چند 
33/021 میلیارد ریال بوده است که شرکت گروه 
سرمایه گذاری سایپا با ایجاد 3/411 میلیارد ریال 
صنعت  سود  از  درصد   10 حدود  خالص  سود 
مذکور را به خود اختصاص داده و از این نظر 
در جایگاه سوم قرار دارد و این در حالی است 
نظر  از  سایپا  سرمایه گذاری  شرکت گروه  که 
قرار  صنعت  چهارم  جایگاه  در  سرمایه  میزان 
 16/789/520 مذکور  صنعت  بازار  ارزش  دارد. 
میلیون ریال بوده است که شرکت گروه سرمایه 
گذاری سایپا با ارزش بازار 4/922/700 میلیون 
ریال حدود 3 درصد از ارزش بازار صنعت را 
به خود اختصاص داده است و از لحاظ میزان 

ارزش بازار نیز در رتبه پنجم قرار دارد.

برنامه های آینده شرکت
سند  براساس  سایپا  سرمایه گذاری  شرکت گروه 
راهبردی و برنامه استراتژیک شرکت و در راستای 
تطابق هر چه بهتر اهداف خود با تحقق اهداف 
افزایش  و  بیشتر  سودآوری  تحقق  نیز  و  گروه 
تواناییهای شرکت در مواجهه با تحوالت گوناگون 
اقتصادی و حضور فعال و مستمر در بازار سرمایه 
کشور، برنامه هایی را در راس اقدامات آتی خود 

لحاظ کرده که به شرح ذیل می باشد:
ایجاد بستر مناسب برای دستیابی به اهداف 

برنامه های گروه سایپا
استفاده از روشهای نوین تأمین منابع مالی

مشارکت در سرمایه گذاریهای مولد و دارای ارزش 
بازده و  باال و طرح های سودآور و زود  افزوده 
بررسی طرح های جدید سرمایه گذاری در صنایع 
پروژه های  سیمان،  معدنی،  مواد  و گاز،  نفت 

ساختمانی
اصالح ساختار و ترکیب پرتفوی با هدف کاهش 

ریسک و افزایش بازدهی سرمایه گذاریها
فعالیتهای  توسعه  جهت  مالی  اهرم  از  استفاده 

سرمایه گذاری
تدوین دومین سند برنامه ریزی استراتژیک شرکت

استقرار سیستم های به روز مدیریتی
ایجاد مکانیزمی جهت بهره گیری از مدل تعالی 

سازمانی
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خسرو
امری حسینی

اعضاء هیأت مدیره                                                نماینده                                                                سمت
مهناز عقبایی                 سرمایه گذاری بین المللی کیوان تجارت دارو        رییس هیأت مدیره

بیژن اسماعیلی                البرز شیمی رازی                                          نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل
مجید قره باغی اول                 البرز آریا رازی                                         عضو هیأت مدیره
نیلوفر اسماعیلی                  سرمایه گذاری بین المللی البرز تجارت رازی        عضو هیأت مدیره
فاطمه عبداللهی                جهان شیمی آریا                                         عضو هیأت مدیره

صنعت  تحوالت  و  وضعیت  بر  مرور کلی 
شوینده و جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت 

رقابتی آن.
صنعت شوینده در سالیان گذشته به خصوص در دو 
سال اخیر، با چالش های متعددی در ابعاد داخلی 
و خارجی مواجه بود، که در بعد داخلی اجرای 
طرح هدفمندسازی یارانه ها بدون پرداخت هیچ 
گونه یارانه ای به صنعت و تولید کشور، افزایش 
ارز  تخصیص  محدودیتهای  ارز،  نرخ  غیرعادی 
محدودیتهای  مرجع،  ارز  تخصیص  حذف  و 
تخصیص ارز مبادله ای، افزایش های پی در پی 
تغییرات  از  ناشی  اولیه  مواد  بهای  غیرعادی  و 
نیز  خارجی  بعد  در  و  تورم  و  فوق  اقتصادی 
اجرای تحریم های گسترده اقتصادی بین المللی، 
محدودیتهای اتاق مبادالت بین المللی )سوییفت( 
مواد  خرید  اسنادی  اعتبارات  عدم گشایش  و 
خارجی  طرف  و  ایرانی  بانکهای  توسط  اولیه 
وجه  انتقال  و  پرداخت  امکان  محدودیتهای  و 
خارجی خریدهای نقدی، عالوه بر کاهش تولید و 
فروش باعث افزایش بهای تمام شده محصوالت 
تولیدی شرکت کف و دیگر شرکت های هم گروه 
مشکالت  با  را  صنعت  این  مدیران  و  گردیده، 

متعددی مواجه ساخته است.
و  مستمر  منظور حضور  به  شرکت  مدیره  هیأت 
گسترده در بازار داخلی و خارجی و بخصوص 
حفظ سهم مناسب از بازار فوق با تولید و فروش 
محصوالت با کیفیت و حاشیه سود باال به گونه ای 
برنامه ریزی کرده، که مشکالت مذکور به حداقل 
رسیده و تمامی تالش خود را در زمینه افزایش 
فروش و باالبردن سهم خود از بازار مواد شوینده 
بازارهای  در  نیزحضور  و  بهداشتی  و  آرایشی  و 
محدودیتهای  و  موانع  رفع  صورت  در  خارجی 
اقتصادی به کار خواهد گرفت. طی سال جاری 
استراتژی شرکت حضور به موقع و فعال در بازار 
داخلی و تغییر ظرفیت تولید از حالت سنتی گذشته 
به طرف محصوالت با کیفیت و برندهای اصلی 
با حاشیه سود باال و به تبع آن فروش در داخل 

کشور، افزایش رضایتمندی مشتری 
)مصرف کننده( از بعد تنوع و کیفیت 
نهایت  در  تولیدی،و  محصوالت 
جهت  شرکت  سودآوری  افزایش 
محترم  سهآمداران  رضایت  جلب 

می باشد. 
چارچوب  در  شرکت  عملکرد 
در سال  فوق  اعالم شده  استراتژی 
مالی مورد گزارش به طور اجمالی، 
فاصله کاهش  درصدی   13 جبران 

 93 افزایش  ریالی،  فروش  با  مقداری  تولید 
درصدی   12 افزایش  عملیاتی،  سود  درصدی 
سود خالص قبل از مالیات و افزایش 7 درصدی 
سود خالص پس از کسر مالیات با لحاظ کردن 
کلیه ذخایر الزم از قبیل هزینه های مالی، تسعیر 
ارزی )نرخ آزاد( بدهی های ارزی و کلیه مواردی 
است که احتمال کاهش در سود داشته و تماما 
این نکات جزو دستاوردهای مهم شرکت در سال 
مالی مورد گزارش با در نظر گرفتن شرایط ویژه و 
بحرانی اقتصادی و درجهت حفظ حقوق و منافع 
سهآمداران محترم شرکت بوده است. اهداف و 
برنامه های آتی شرکت به اجمال عبارتند از، رقابت 
وافزایش سهم  با کیفیت  فروش محصوالت  در 
بازار، رسوخ در بازارهای جدید و ایجاد شرایط  
صادراتی، تقویت و توسعه بازارهای فعلی، توسعه 
محصوالت تولیدی با جاشیه سود باال، طراحی و 
تغییر شکل بسته بندی، ایجاد محصوالت جدید، 
بهبود و ارتقاء بهره وری در شرکت در ابعاد نیروی 
انسانی و ماشین آالت و مواد. ریسک های عمده 
پیش روی شرکت به طور خالصه عبارت است 
از، ریسک محدودیت واردات، ریسک تخصیص 
ریسک  ارز،  نرخ  نوسانات  مبادله،  امکان  و  ارز 
نوسانات نرخ بهره و کارمزدهای بانکی، ریسک 
و ریسک عرضه محصوالت  تولید کننده  رقبای 
جدید، ریسک ادامه طرح هدفمند کردن یارانه ها و 
آثار آن درافزایش بهای حامل های انرژی، ریسک 
افزایش بهای مواد اولیه و لوازم بسته بندی ناشی 

از اثرات تورم فعلی و در نهایت ریسک رقابت 
ناسالم در بازار فروش محصوالت.

تاریخچه و فعالیت شرکت :
شرکت در سال 1307 با نام کارخانه صابون سازی 
سازی  صابون  اولین کارخانه  عنوان  به  داروگر 
و لوازم آرایش آغاز به فعالیت نمود و در تاریخ 
1/ 5/ 1336 با نام شرکت کف با مسئولیت محدود 
با سرمایه هشت میلیون ریال تأسیس و تحت شماره 
5715 در سال 1336 در اداره ثبت شرکت ها به 
ثبت رسید و پس از پاره ای تغییرات، سرمایه آن 
در سال 1355 به سیصد میلیون ریال افزایش و 
مجمع  مصوبه  موجب  به  آن  شخصیت حقوقی 
تغییر یافت. به سهامی عام  العاده  عمومی فوق 
تغییرات سرمایه شرکت بعد از سال 1355 نیز ادامه 
داشته که در سال 1384 به مبلغ دویست و پنجاه 
آخرین سرمایه  عنوان  به  و  افزایش  ریال  میلیارد 
شرکت ثبت گردیده است. این شرکت در اسفندماه 
1368 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و 

سهام آن مورد معامله قرار گرفت.

چشم انداز و اهداف شرکت کف
•افزایش سهم بازار )مقداری و ریالی(، •بازاریابی 
و مشتری مداری، •ایجاد نظام جذب و نگهداری و 
توسعه منابع انسانی، •عرضه کاال با قیمت مناسب

فرصت های  از  •استفاده  سبد کاال،  •تکمیل 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی، •ایجاد و تقویت 
•نوآوری،  صادرات،  •توسعه  مختلف،  برندهای 
•ارتقاء کیفیت کلیه محصوالت تحت پوشش گروه

شرکت کف  ساالنه  عادی  عمومی  مجمع 
ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 92/4/31 با 
حضور بیش از 85 درصد سهآمداران در محل 
اسحاقی  مهندس  شد.  برگزار  معلم  خانه 
ریاست و آقای علی بهروزی دبیری این جلسه 

را برعهده داشتند.

 همچنین آقایان قرباغی و ساالریه ناظرین 
جلسه  این  در  بودند.  یادشده  مجمع 
هیأت  گزارش  استماع  از  پس  سهآمداران 
زیر  موارد  درخصوص  آراء  اتفاق  به  مدیره 
مالی  صورت های  کردند.  گیری  تصمیم 
سالی مالی 91 تصویب شد.  مبلغ 350 ریال 

شد.  تقسیم  سهم  هر  ازای  به  خالص  سود 
موسسه حسابرسی کوشامنش به عنوان بازرس 
قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی اهراز ارقام 
به عنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت 
انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار اطالعات 

برای سال مالی 92 انتخاب شد. 

نشست ساالنه  مجمع  به  کف 
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  اعضاء هیأت مدیره                                              نماینده                                            سمت

محمد تقی عالقبندیان                        شرکت بتن شن )با مسئولیت محدود(                               رییس هیأت مدیره- غیرموظف
محمدرضا برخوردار کاشانی                  شرکت چینی و سرامیک اکباتان )سهامی خاص(    نایب رییس هیأت مدیره- غیرموظف

محمدحسن توالیی                       بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی                                     عضو هیأت مدیره- غیرموظف
مسعود خوانساری                               شرکت سرمایه گذاری خوارزمی)سهامی عام(     عضو هیأت مدیره- غیرموظف
حمیدرضا عالقبندیان                          شرکت کشت و صنعت اکباتان )سهامی خاص(        عضو هیأت مدیره –غیرموظف

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

تولید  با  سیمان کارون  شرکت   1391 سال  در 
873/782 تن سیمان و 805/609 تن کلینکر در 
دو نوع سیمان تیپ 2 و 5 حدود 1/2 درصد از 
کل بازار سیمان کشور را در دست داشته است. در 
سال مورد گزارش با توجه به نیاز بازار داخل کشور 
و صادراتی و تمایل مصرف کنندگان حدود 57 
درصد تولید کارخانه )496/920 تن ( به صورت 
سیمان پاکتی عرضه گردیده ک این مهم با استفاده 
از دو خط بارگیرخانه فراهم شده است. ضمنا در 
سال 1391 میزان فروش سیمان صادراتی معادل 
193/787 تن بوده که نسبت به سال قبل از لحاظ 
مقداری 93% افزایش و از لحاظ ریالی بیش از دو 

برابر افزایش داشته است.

بیان استراتژی شرکت
شرکت سیمان کارون در راستای اهداف از پیش 
تعیین شده، در نظر دارد با افزایش کیفیت و تنوع 
محصوالت خود و کاهش هزینه ها و قیمت تمام 
عاملین  و  مشتریان  حفظ  ضمن  تولیدات،  شده 

قدیمی، مصرف عمده سیمان پروژه های عمرانی 
منطقه همچون سدهای گتوند، کارون چهار و قطار 

شهری اهواز را نیز تأمین نماید.
مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی 
به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در 

سال مالی مورد گزارش
تضمین  و  مداری  مشتری  راستای  در  شرکت 
تولیدی، تالش کرده ضمن  کیفیت محصوالت 
 2008-ISO 9001 حفظ   استانداردهای ایزو
و ISO 14001-2007 و OHSAS 18 از منظر 
مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و 

بهداشت شغلی نیز ارتقاء یابد.

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

حفظ  در  سعی  جاری  مالی  سال  در  شرکت 
دستاوردهای خود براساس استراتژی تعیین شده و 
گسترش آن دارد و سعی خواهد نمودبا امکانات 
مالی داخلی شرکت و دریافت وامهای تصویب 
شده از بانک عامل، عملیات اجرایی طرح توسعه 
را با برنامه ریزی مدون در کوتاه ترین زمان به اتمام 

برساند.
با توجه به اتمام دوره معافیت مالیاتی و با عنایت 
مالیات  پرداخت  از  سیمان  صادرات  اینکه  به 
معاف می باشد، افزایش صادرات در بودجه پیش 

بینی شده اولویت اصلی شرکت می باشد.

تاریخچه:
تاریخ  در  عام(  )سهامی  سیمان کارون  شرکت 
1371/5/5 و تحت شماره 91681 در اداره ثبت 
شرکت های تهران به ثبت رسیده و در اوایل خرداد ماه 
1379 رسماً افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

سرمایه شرکت
با   1371 سال  در  سیمان کارون  شرکت  سرمایه 
 1/500/000 تعداد  )شامل  ریال  میلیارد  سرمایه 15 
سهم، به ارزش اسمی هر سهم 10/000 ریال ( به ثبت 
رسید. در دوران احداث کارخانه، سرمایه شرکت 
طی چند مرحله از مبلغ 15 میلیارد ریال به مبلغ 
208/8 میلیارد ریال )شامل تعداد 208/833/333 
سهم به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال ( افزایش 

یافت.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان کارون رأس ساعت 10:00 
صبح روز شنبه مورخ 1392.04.29 درمحل هتل ارم با حضور بیش از 82 

درصد سهآمداران برگزار شد.
هیأت رییسه مجمع با حضور آقای وزیری به عنوان رییس مجمع و نظارت 

آقایان موسوی و برخوردار کاشانی و به دبیری آقای شایان فر تشکیل شد.
همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده مؤسسه حسابرسی نیز در جلسه 

حضور داشتند. 
قانونی  بازرس  و گزارش  مدیره  هیأت  استماع گزارش  از  پس  مجمع 

تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
1- تصویب صورت های مالی منتهی به سال مالی 1391.12.30 

2- تقسیم 550 ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم
3- انتخاب مؤسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه 
حسابرسی شاهدان به عنوان بازرس علی البدل به عنوان حسابرس و بازرس 

قانونی شرکت
4- انتخاب روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیر االنتشار

در مجمع عادی سالیانه شرکت سیمان کارون مشخص شد: 

چشم انداز روشن در پرتو رشد صادرات

پیام هیأت مدیره
الف- مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در سال مالی 

مورد گزارش
طبق اطالعات ارایه شده از طرف انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان 
ایران، در سال 1391 تولید سیمان به مرز 70 میلیون و 255 هزار و 489 تن رسید 
که نسبت به مدت مشابه سال 90 معادل 5/74 درصد رشد کرده است. در 12 
ماهه سال مذکور تولید کلینکر بالغ بر 70 میلیون و 477 هزار تن گزارش گردیده 
که نسبت به مدت مشابه خود در سال 90 رشد 4/5 درصدی داشته است. 
همچنین در سال مورد گزارش به میزان 57 میلیون و 852 هزار و 966 تن سیمان 
در کشور مصرف شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 5/76 درصد رشد 
را نشان می دهد. از کل تولید سیمان کلینکر در سال 1391، حدود 12 میلیون و 

400 هزار تن به خارج از کشور صادر گردیده است.
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  اعضاء هیأت مدیره                                               نماینده                                                   سمت

سعید مدنی                                    شرکت سرمایه گذاری سایپا                              رییس و عضو غیرموظف هیأت مدیره 
محمد  کبریتی                    شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر                            نایب رییس و عضو موظف هیأت مدیره 

روح اله صمدی مله                    شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار           مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره
علی رضا مصدقی                   شرکت سرمایه گذاری سایپا                             عضو موظف هیأت مدیره

محمود دودانگه                    شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا       عضو غیرموظف هیأت مدیره

در تاالر بسیار شیک و آبرومند پژوهشکده نفت به روز 92/4/20 ساعت 9 
صبح وقتی مدیر وظیفه شناس روابط عمومی شرکت پارس خودرو اعالم 
کرد ریاست مجمع با جناب دکتر امیری خواهد بود من به سنگ قالب 
زمان نشسته و به سال 1345 پرتاب شدم آن روزدر همین مکان پارس 
خودرو دو ماشین بنام آریا و شاهین در خط تولید می داشت بماند که 
اصل و فرع شرکت از آن آمریکا و شرکت جنرال موتورش می بود و در 
کارنامه خود شورلت بیوک آهو بیابان هم می داشت. آن روزها »47 
سال پیش« به سفارش دولتی وارد سالن تحویل شدم و از من خواسته 
شد به عنوان کار غوته )لگو و ایرها را به جای خود نشانم جالب بود 
یکی از آن دورها می گفت البته به اشاره یک و سه. دو و چهار. این 
ترتیب وایرکاری براون دلکو بود. چکش برق برخار میله دلکو. آن روز 
مسئول کار ما را تایید کرد و گفت از فردا بیا و مشغول شو. این خاطره 
در روز 92/4/20 دوبار تکرار شد یکی در تاالر پژوهشگاه نفت و لختی 

بعد در محل شرکت پارس خودرو در مجمع سایپا شیشه. امابعد پارس 
خودرو با پیشینه ای که می دارد و مدیریت آگاه و دلسوزی که دارد و 
هیأت مدیره توانمندش می تواند کارنامه صنعت خودرو باشند. پارس 
خودرو با نیروی توانمند و مدیریت آگاه و خدمت کاری همه توان برای 
پرواز و اوج گرفتن را داراست عامل این را باید در روزنه های کوچک 
بسته شده یافت که نفس به راحتی بکشد این مختصر گفتیم و حال باز 
گردیم به روال مجمع که با حضور بیش از  92 درصد سهام دار و به 
ریاست جناب دکتر امیری هنزکی و با ناظری آقایان علیرضا بادکوبه و 

مجید شاطری و دبیری آقای مجید احدی  برگزار شد. 
مجمع با تصویب صورت های مالی و سایر دستورجلسه با طنین صلوات 
پایان داد و آنچه در پی می آید به همت روابط عمومی  بکار خود 
خوشفکر و معاونت خوب مالی که حساب های شفافش تحسین از 

مجمع نشینان گرفت می باشد.  

پیام هیأت مدیره
صنعت  تحوالت  و  وضعیت  بر  مرور کلی 

خودرو در سال 1391
سود  حاشیه  با  صنایع  جمله  از  خودرو  صنعت 
دالیل  از  است که  بوده   1391 سال  در  پایین 
عمده آن می توان به افزایش نرخ ارز )نوسانات 
زیاد و غیرقابل پیش بینی نرخ ارز( منابع مالی 
گران قیمت)نرخ باالی تسهیالت( و محدودیت 
خودروسازان در تعیین قیمت فروش اشاره کرد. 
ترین  مهم  از  به گفته کارشناسان  طوری که  به 
وارد کننده  بیش تر  این صنعت که  چالش های 
و  است  بودن حاشیه سود  پایین  است.  قطعات 
به دلیل رقابت زیاد در بازار خودرو، افزایش نرخ 
است  حالی  در  این  نیست  منطقی  محصوالت 
که افزایش نرخ ارز با توجه به شرایط سیاسی و 
تحریم ها، وضعیت این صنعت را دشوارتر می کند.

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

دستگاه  هزار  بیست  و  نهصد  از   1391 سال  در 
خودروی تولید شده در کشور، حدود هفتصد و نود 
هزار دستگاه خودروی سواری و مابقی خودروهای 
تجاری بوده است. سهم شرکت پارس خودرو از 
تولید خودروهای سواری در کشور 19% بوده است.

شرکت پارس خودرو با تولید خودروهای نیسان 
تیانا و نیسان ماکسیما تنها تولید کننده خودروهای 

لوکس در کشور می باشد.

ریسک های عمده شرکت
انرژی،  حامل های  قیمت  افزایش 
و  نقل  و  حمل  تولید،  نهاده های 
به واسطه  افزایش هزینه های شرکت 
هدفمند  طرح  اول  مرحله  اجرای 
سازی یارانه ها، مشکل انتقال ارز به 
شرکت های مادر جهت تأمین قطعات 

منفصله
مراجع  توسط  مبادله  ارز  تأمین  عدم 
ذیصالح و استفاده از ارز آزاد، افزایش 
دلیل  به  قطعات  واردات  هزینه های 
فشارهای  افزایش  ارز،  نرخ  افزایش 
دولت برای تطابق با آیین نامه ارتقای 

کیفیت خودرو، عدم تصویب روش قیمت گذاری 
خودروهای کم  به  جامعه  محصوالت، گزارش 

مصرف و سازگار با محیط زیست
)و  از کیفیت  مشتریان  انتظارات  سطح  افزایش 

ایمنی( خودرو و خدمات پس از فروش
بیانیه استراتژی

بهره ورترین خودروساز ایران تا پایان سال 1395 
از طریق برآوردن نیازها و خواسته های مشتریانی 
که دارای سطح درآمد متوسط به باال هستند با 
عرضه  و  سایپا  تجاری گروه  شرکای  همکاری 
با  سازگار  ایمن،  با کیفیت،  متنوع،  خودروهای 
محیط زیست و دارای قیمت رقابتی در مقایسه با 

خودروهای هم تراز

استراتژی ها
نفوذ در بازار خودروهای طبقه قیمتی باالی 35 
میلیون تومان از طریق توسعه فعالیت های واردات 
خودرو، ورود به بازارهای صادراتی با مشارکت 
فروش  افزایش  سایپا،  گروه  تجاری  شرکای 
انسانی،  نیروی  وری  بهره  افزایش  تخصصی، 
موتورهای  با  محصوات  تولید  سهم  افزایش 
داخلی  حداکثر  با   )cc 1300 از  کوچکتر)کمتر 
تنوع  ایجاد  از  حاصل  درآمد  افزایش  سازی، 
محدود، کاهش  پلتفرم های  پایه  بر  محصوالت 
هزینه های عمومی و سربار از طریق استفاده از 
و  ملحقات  فروش  توسعه  مشترک گروه،  منابع 
محصوالت  دارندگان  به  خودرو  آپشن  قطعات 

پارس خودرو و...

بدارید پارس خودرو سند صنعت خودرو است حرمتش 
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شرکت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
راس  فلزات  و  معادن  و  توسعه  سرمایه گذاری 
در   1392/4/30 مورخ  یکشنبه  روز   10 ساعت 
محل سالن فرهنگی و ورزشی تالش با حضور 
شد. برگزار  سهآمداران  درصد   78 از  بیش 

ترکیب هیأت رییسه مجمع با حضور آقای دکتر 
نظارت  و  مجمع  رییس  عنوان  به  اکبریه  ایرج 
آقای  دبیری  به  اکبری  علی  و  الستی  آقایان 
شد. تشکیل  عامل(  )مدیر  هاشمی  مهندس 

همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده مؤسسه 
حسابرسی ایران مشهود نیز در جلسه حضور داشتند. 
مجمع پس از استماع گزارش هیأت مدیره توسط 
آقای هاشمی و گزارش بازرس قانونی تصمیمات 

ذیل را اتخاذ نمود.
سال  به  منتهی  مالی  صورت های  تصویب   -1

مالی1391.12.30
2- تقسیم 1000 ریال به عنوان سود نقدی به ازای 

هر سهم

به  مشار  بهراد  حسابرسی  مؤسسه  انتخاب   -3
عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت

دنیای  و  اطالعات  روزنامه های  انتخاب   -4
اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر االنتشار

چشم انداز:
سرمایه گذاری  شرکت  برترین  به  شدن  تبدیل 
منطقه  در  معدنی  صنایع  و  معدن  تخصصی 

خاورمیانه تا سال 1404.

  اعضاء هیأت مدیره                                              نماینده                                                               سمت

وجیه اله جعفری                     خدمات عمومی فوالد ایران                            رییس هیأت مدیره
ایرج پورحسین اکبریه                     صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد                   نایب رییس هیأت مدیره

اسرافیل احمدیه خانه سر                    توسعه مرآت کیش                                                   عضو هیأت مدیره
محمد مسعود سمیعی نژاد  شرکت فوالد مبارکه اصفهان                                   عضو هیأت مدیره

شرکت فن آوران صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد               مدیرعامل و عضو هیأت مدیره سید عبدالحمید ثمره هاشمی 

و فلزات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 
حرف اول را زد با رشد 85 درصدی سود در سال 1391

تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
شرکت های  سودآوری  بر  موجود  ریسک های 
مس  ملی  شرکت  مورد  در  عمدتا  پذیر  سرمایه 
ایران )با توجه به صادرات محور بودن شرکت( 
با توجه به عوامل تأثیر گذار اقتصادی؛ اجتماعی و 
بین المللی و بتبع آن تغییرات قیمت جهانی مس 
در بورس فلزات لندن و نیویورک می باشد. این 
عوامل به تنهایی می توانند هم در قالب فرصت 
برای رشد قیمت سهام آن و یا تهدید برای تنزل 

سودآوری و همچنین قیمت آن باشند.
عالوه  فلزات؛  و  معادن  پرتفوی  برای کل  اما 
)همچون  خارجی  عوامل  از  مجموعه ای  بر 
ارز؛  نرخ  نوسانات  نفتی؛  و  بانکی  تحریم های 
نرخ بهره؛ نرخ تورم؛ تغییرات در قوانین و مقررات 
معدنی و صنعتی؛ حقوق دولتی معادن؛ عوارض 
صادراتی؛ سهمیه بندی در تخصیص گندله و...( 
و یکسری عوامل داخلی همانند استراتژی های 
داخلی و تصمیمات هیأت مدیره شرکت و البته 
برای امسال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
تأثیر گذار  قیمت سهام  و  روند سودآوری  بر  نیز 
زیر  شرکت های  تمامی  طرفی  از  می باشند. 
مجموعه در صورت کسری منابع احتمالی جهت 
پرداخت به بستانکاران و یا مشارکت در طرح های 

طریق  از  را  مالی  منابع  می توانند  خود  توسعه 
استقراض و یا سایر روش ها تأمین نمایند که البته 
این فرآیندها نیز ریسکها و چالش های خاص خود 
را خواهد داشت. با توجه به اینکه روند تعدیالت 
سایر سرمایه گذاریهای شرکت در صنایع معدنی و 
فوالدی هنوز تکافوی مصرف داخلی را نمی کند 
و روند دورنمای جهانی آن نیز نشان از تهدیدی 
جدی در این صنعت نیست ولی افزایش سرمایه 
دیگر  سرمایه گذاری های  همه  مانند  گذاریها 
دارای ریسک مختص به خود می باشند که شرکت 
توسعه معادن و فلزات در صدد بوده که به سهم 

خود این ریسک را به حداقل ممکن برساند.
با توجه به موارد فوق عوامل تهدید بر سودآوری 
پیش بینی شده هر چند با توجه به نیاز کشور به 
ولیکن  نیست  زیاد  فوالدی  و  معدنی  صنایع 
قیمتهای جهانی بر صنعت معدن و فلزات داخلی 
میزان الزم خواهد داشت  به  را  اثرات خود  نیز 
کهالبته این تاثیرپذیری بستگی زیادی به عوامل و 

فاکتورهای زیر در شرایط خاص خود دارد: 
تقاضا  اقتصاد جهانی، - سطح  انداز  - چشم 
و میزان واردات چین، - رونق و یا رکود بخش 
میزان   - چین،  و  آمریکا  ساختمان  و  مسکن 
موجودی انبارهای سنگ آهن و فوالد، - وجود 

شرایط ناپایدار در کشورهای حوزه یورو و اتحادیه 
اروپا و تغییرات ارزش یورو در برابر دالر، - تغییر 
نرخ بهره در آمریکا، - اعتصابهای کارگری در 
 - هستند،  اصلی  تولید کنندگان  کشورهایی که 
حجم سرمایه گذاری کشورها در صنایع فلزی و 

معدنی و بهره برداری یا توقف طرح های مزبور
- وجود محصوالت جایگزین در حوزه صنایع 

آهن و فوالد - تغییرات غیر قابل پیش بینی

 برنامه سال آتی شرکت
 مطالعه سرمایه گذاری در زنجیره ارزش معادن و 
فلزات،  اصالح ساختار سرمایه گذاریهای شرکت 
جهت بهینه سازی پرتفوی و به تبع آن افزایش 
سودآوری، سرمایه گذاری در شرکت پیمانکاری 
در  گذاری  سرمایه  اکتشاف،   و  استخراج 
بلوک های شرایطی اصاًل 44،  بررسی ابزار تأمین 
سرمایه گذاری های  و  طرحها  با  متناسب  مالی 
جدید،  مذاکره با نهادها مؤسسات تأمین مالی 
بدهی های سر  بازپرداخت  و خارجی،   داخلی 
رسید شده،  پیگیری اجرای فعالیت شرکت های 

جدید التاسیس داخلی و خارجی، 
در  تصویب  صورت  در  سرمایه  افزایش  برنامه 

مجمع عمومی فوق  العاده
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پیام مدیرعامل
ضمن سپاس و قدردانی از مجموعه گروه صنایع 
تراکتورسازی ایران، از مدیران و کارشناسان گرفته 
تا کارگران و سهآمداران درحالی به ارایه گزارش 
این  بر  همچنان  پردازیم که  سال91می  عملکرد 
باوریم که سرمایه اصلی گروه، سهآمداران متعهد و 

صبور و کارگران و مدیران دلسوز هستند.
آینده  به  راههایی که  براینکه  اعتقاد  با  سال 91 
ساختنی  بلکه  نیستند  یافتنی  می شوند  ختم 
هستند عملکردی را تجربه کردیم که در شرایط 
حاد تحریم ها و تورم افسار گسیخته اگر نگوییم 

بی نظیر، اما کم نظیر بود.
در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی 
تالش تمامی مجموعه بر این مهم قرار گرفت که 
علی رغم تمامی مشکالت به رکوردهایی در تولید، 
فروش، صادرات، ارتقاء، سطح کیفیت وبهره  وری 
و کنترل هزینه ها دست یابیم که امروز با غرور و 
نوید  به سهآمداران  مجموعه  عملکرد  از  دفاع 
روزهای خوش صنعت ماشین آالت کشاورزی در 

صنایع تراکتورسازی ایران را می دهیم.
سال گذشته موفقیت های زیادی نصیب گروه شد 
که عمده ترین آنها انتخاب شرکت به عنوان صادر 
کننده برترکشور، دریافت تندیس ملی بهره وری 
به  انتخاب  وری،  بهره  ملی  جشنواره  چهارمین 
عنوان قهرمان صنعت کشور ارتقاء جایگاه گروه 
 ،EPS و شرکت های تابعه در بورس با افزایش
افزایش تولیدنسبت به سال قبل بهبود قیمت سهام، 
افزایش صادرات و... همگی از جمله موفقیت 
هایی است که علی رغم وضعیت پرنوسان بازار 
و عدم تحویل مواد متناسب با ظرفیت تولید اثر 

تحریمها و تورم،صورت پذیرفته است.
امسال نیز با نامگذاری رهبر فرزانه انقالب به نام 
سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی و اهتمام 
ایشان به مسائل اشتغال و تولید ملی و رفاه مردم 
برای پنجمین سال متوالی روبرو هستیم. وظایف و 
مسئولیت های مجموعه را بیشتر از گذشته خواهد 
کرد که از جمله مهمترین وظایف اتخاذ رویکردی 
مراحل  تمامی  در  اقتصادی  و  ملی  و  جهادی 
فعالیت این گروه است که قطعاً درنتایج آن نیز 

ملموس خواهد بود. 
همچنین تمرکز در سال حماسه سیاسی و حماسه 
پتانسیل های  تقویت  و  افزایش  بر  اقتصادی 
داخلی برای تحقق اهدف شرکت در زمینه تولید 
و  بری  ارز  جدید، کاهش  ظرفیت های  ایجاد 
ایجاد بازارهای جدید برای محصوالت شرکت 
روابط  از  بهره گیری  نیز  و  خارج  و  داخل  در 
سیاسی فی مابین کشورها با کشور ایران جهت 
شروع فعالیت های بازاریابی در چنین کشورهایی، 
کاهش هزینه ها به همراه ارتقاء، راندمان وفراهم 
کردن فضای کسب و کار است که با صبر و حوصله 

سهآمداران و جدیتی که در 
امید  به  شاهدیم  مجموعه 
خداوند منان دور از دسترس 

نخواهد بود. 
البت تالش ویژه ما در سال 
حماسه  و  سیاسی  حماسه 
اقتصادی بر آن استفاده هر 
و  ظرفیت ها  از  بیشتر  چه 
توان فنی داخل برای نیل به 
ساخت داخلی مجموعه ها  
پیچیده و تولید محصوالت 

این راه سعی  به روز استوار است. در  جدید و 
خواهیم کرد با استعانت از پیشگاه حق تعالی و 
توسل به ائمه اطهار )ع( و با حرکتی جهادگونه 
توسط تمام دست اندرکاران گروه اعم از کارکنان، 
مهندسان و کارگران دلسوز و پرتوان عزم خود را 
نماییم  استوار  این  بر  سال های گذشته  همچون 
که با برنامه ریزی دقیق و اهداف تعیین شده و 
کنترل و ارزیابی عالمانه از شرایط و فرصت ها 
بنحو مطلوب بهره برده و از تهدیدات نهراسیده 
بلکه با مدیریت آگاهانه و تکیه بر سرمایه های 
به  و سهآمداران صبور  انسانی شاغل  ارزشمند 
عهد خود برای ساختن فردایی بهتر و حرکت در 

مسیر پیشرفت و عدالت اقدام نماییم.

تاریخچه 
به   1347 سال  در  ایران  تراکتورسازی  شرکت 
و  شده  تأسیس  خاص  سهامی  شرکت  صورت 
طی شماره 540/324 مورخ 1347/02/26 در اداره 
ثبت شرکت ها)تبریز( به ثبت رسیده است. این 
شرکت در تاریخ 1375/01/21 به شرکت سهامی 
بورس  در   1375/05/09 تاریخ  در  و  تبدیل  عام 
اصلی  مرکز  است.  شده  پذیرفته  بهادار  اوراق 
واقع  تبریز  شهرستان  در  آن  و کارخانه  شرکت 
 U650 است. شروع مونتاژ تراکتورهای رومانی
سال  از  آغاز گردید.   1348 ازسال   U651 و 
جایگزین   MF285 سبک  تراکتورهای   1356
تراکتورهای رومانی گردید و بین سال های 1366 
و 1372 شرکت های آهنگری، موتورسازان، ریخته 
گری، خدمات صنعتی و ماشین آالت صنعتی از 
شرکت مادر جدا گردید. تولید تراکتورهای سنگین 

399MF  تک دیفرانسیل و دو دیفرانسیل برای 
اولین بار در سال 1372 در شرکت انجام گرفت. 
در سال 1372 شرکت بازرگانی و خدمات پس 
از فروش و در سال 1382 شرکت تراکتورسازی 
ارومیه خریداری شد. و در بین سال های 1382 
تا 1388  شرکت های کردستان، شرکت ونیران در 
کشور ونزوئال، شرکت بازرگانی اوگیران در کشور 
اوگاندا، شرکت مهندسی و تأمین قطعات، شرکت 
خودروسازان  و  تاجیکستان  در کشور  تاجیران 
دیزلی آذربایجان تأسیس گردید، طراحی و تولید 
تراکتور  با  و   1381 سال  از  جدید  تراکتورهای 
سال  در  آن  متعاقب  و  شد  شروع   ITM800
در    ITM240 و   ITM299 تراکتورهای   1386
شرکت تراکتورسازی به تولید انبوه رسید، با توجه 
اخیر،  سال های  طی  سازی  خصوصی  روند  به 
شرکت تراکتورسازی نیز از این قائده مستثنی نبوده 
و واگذاری بیش از 42 درصد از سهام شرکت 
تراکتورسازی به شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد 
ایرانیان و شرکت سایپا در سال 1387 اتفاق افتاد 
و عماًل شرکت به بخش خصوصی واگذار گردید.

در سال 1388 با توجه به خرید سهام شرکت از 
این  ایرانیان،  اقتصاد  مهر  سرمایه گذاری  سوی 

شرکت سهآمدار عمده شرکت محسوب گردید. 

ماموریت
تولید انواع تراکتور و ماشین آالت کشاورزی با 
بهره گیری از تکنولوزی روز و خالقیت و ابتکار 
نیروی انسانی توانمند برای بازارهای داخلی و 
خارجی در جهت توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 

کشور و نیل به سودآوری مناسب.

در یک مؤسسه خبری کار می کردم و تازه گروه ورزشی به جمع ما اضافه 
شده و همان روز سابقه تیم فوتبال تراکتور با هما بود و نتیجه به نفع تراکتور. 
همکاری خبرنویس ورزشی ما در تحریریه بلند می گفت داقالری هوکرترافتور 
و از آن روز ما شدیم این جمله آن عزیز. روز مجمع ساالنه در مرکز پژوهشها 
وقتی چشمم به جناب مهندس ابراهیمی افتاد و ذهن پرمشغله من به مزرعه 
و خرمن دشت رفت چون روستا زاده ام و در جوانی بسیار در پشت فرمان 

تراکتور رومانی نشسته رفت ابراهیمی این جوان محجوب و کاردان که باید بر 
چشم نهاد دیدم که... و گله آن را روز دیگر کردم. آن افراد بدانند میز ریاست 
سرمایه داری آنقدر عمر ندارد که مدیریت صف را برنجانی ولو به یک 
کالم. مجمع ساالنه در حضور 92 درصد سهآمدار برگزار و مجمع با تصویب 
صورت های مالی و تقسیم سود 180 ریالی برای هر سهم و تقدیر و تشکر از 

مدیرعامل و سایر تالشگران بکار خود پایان داد.

می شکافد،  را  کوه  تراکتور 
دانند به میز چسبیده ها نمی  تازه  این  چرا 
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اخبار جسته و گریخته پیرامون معوقات بانک ها، تسعیر ارز و تغییر نرخ ارز 
مرجع باعث شده شایعات و حدس و گمان های بسیاری درباره اتکاپذیر 
چگونگی  درباره  حتی  و  شکل گیرد  بانک ها  مالی  صورت های  بودن 

حسابرسی برخی بانک ها نیز مباحثی مطرح شود.
برخی می گویند چرا در حالی که ارشدترین مقامات ارشد قضایی کشور 
در مورد معوقات بانکی ارقامی تا حدود 200 هزار میلیارد تومان را مطرح 
کرده اند، در گزارش های حسابرسی بانک ها با این موضوع برخورد جدی 
نشده و حتی بند شرط هم نیآمده است! برای بسیاری از فعاالن بازار پول 
و سرمایه، پاسخ سؤاالت کلیدی زیر روشن نیست که آیا سپرده های ارزی 
جزو دارایی های بانک محسوب می شود؟ آیا مبلغ اختالف ارز مرجع به 
بانک ها تعلق دارد؟ با توجه به آنکه این سپرده ها بر مبنای ارز 1226 تومان 
به ریال تبدیل و در حساب ها منظور شده است؛ آیا با این افزایش نرخ ارز 
مرجع، مبالغ این سپرده ها نیز افزایش می یابد؟ کلیه اقالم پولی و غیر پولی 
)به استثنای صاحبان سهام( شعب و واحدهای خارج از کشور در تاریخ 
ترازنامه وحقوق صاحبان سهام به چه نرخی در تاریخ ایجاد تسعیر می شود؟ 
اقالم سود و زیان به چه نرخی طی سال تسعیر می شود؟ آیا سپرده بانک ها 
نزد بانک های دیگر جزو دارایی بانک ها محسوب می شود؟ آیا این دارایی 
قابل تسعیر است؟ و درنهایت در چه صورتی تسعیر ارز در بانک ها می تواند 
موضوعات  این  به  طی گزارشی  شد  تالش  اساس  این  بر  بیفتد؟  اتفاق 

پرداخته شود.

لزوم روشن شدن روابط بانک مرکزی و دولت
علی امانی از حسابرسان ارشد حوزه بانکی کشور و عضو جامعه حسابداران 
رسمی ایران در این باره اظهار داشت: )هر یک از محدوده های جغرافیایی 
که از لحاظ سیاسی به عنوان یک کشور تعریف شده دارای واحد پولی 
مخصوص به خود است که ارز نام دارد، در واقع ارز هر کشور با استفاده از 
نرخ برابری، قابلیت تبدیل به ارز دیگر کشورها را دارد که این عمل »تسعیر« 

تعریف می شود.(
وی ادامه داد: )اطالعات مالی واحدهای تجاری واقع در هر کشور باید به 
پول ملی آن کشور تهیه و ارایه شود. حال اگر این اطالعات مالی مشتمل بر 
رویدادهای ناشی از استفاده از واحد پولی کشورهای دیگر باشد، این گونه 
رویدادها باید به پول ملی تسعیر و در حساب ها انعکاس یابد. بنابراین، عمل 
تسعیر مبلغ ارز اولیه را تغییر نداده و تنها بیانگرارزش مبنای رویداد به دیگر 

واحدهای پولی است.(
امانی تصریح کرد: )تعیین نرخ برابری ارزها در چارچوب سیاست های پولی 
و ارزی تابع ضوابط وضع شده از سوی مقامات پولی و بانکی هر کشور بوده 
و اصطالحاً بخشی از نظام ارزی آن کشور است. در حالی که چگونگی 
حسابداری رویدادهای ارزی و تعیین مقطع تاریخی تسعیر و نحوه گزارش 
تفاوت آن، موضوع استانداردهای حسابداری است.( این حسابدار رسمی 
یادآور شد: به موجب قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، تعیین 
نرخ برابری اسعار به عهده بانک مرکزی بوده که به تازگی نرخ یاد شده را از 
»مرجع« به »مبادله ای« تغییر داده است، بر این اساس ممکن است در هر 

کشور چند نرخ برابری برای یک ارز وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: نکته آن است که محدوده عمل هر نرخ برابری و قابلیت 
دسترسی به آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، روشن شدن روابط بانک 
مرکزی و دولت، بانک مرکزی و دیگر بانک ها، بانک ها با یکدیگر، مردم 
و بانک ها، دولت و مردم و دولت و بانک ها درخصوص چگونگی تعیین 
نرخ برابری مهم است، زیرا نرخ یادشده می تواند به عنوان ابزار سیاست 
پولی و مالی نقش مهمی در اقتصاد ایفا کند. مدیرعامل مؤسسه حسابرسی 
و خدمات مالی دایارایان ادامه داد: با توجه به مقدمات یاد شده، هر بنگاه 
اقتصادی )از جمله بانک ها( ممکن است دارای اقالم ارزی )دارایی- 
بدهی- هزینه- درآمد( در حساب های خود باشد. چگونگی تعیین نرخ 
برابری برای تبدیل این ارزها به پول ملی برای مقاصد گزارشگری مالی برای 
بانک ها، تابع بخشنامه های بانک مرکزی و نیز نحوه ایجاد اقالم ارزی است.

به گفته وی؛ واسطه گری بانک ها ایجاب می کند از یک طرف سپرده ارزی 
اشخاص را قبول کرده و از طرف دیگر اقدام به اعطای تسهیالت ارزی یا 
تودیع سپرده ارزی نزد دیگر بانک ها کنند و طبعاً این اقالم جزو دارایی و 
بدهی بانک ها بوده و چنانچه تفاوت تسعیری درخصوص آنها ایجاد شود، 
در چارچوب مقررات بانک مرکزی و استاندارد حسابداری مربوطه مورد 

عمل قرار خواهد گرفت.
امانی افزود: )به هرحال طبق استاندارد حسابداری شماره 16، تحت عنوان 
حسابداری آثار تغییر در نرخ ارز، اقالم پولی عبارت از وجه نقد و دارایی ها 
و بدهی هایی است که قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد 
دریافت یا پرداخت شود. بنابراین سپردن مبلغ یکصد دالر آمریکا نزد بانک 
توسط مردم یا توسط یک بانک نزد بانک دیگر به نحوی که در چارچوب 
توافقات فیما بین همان مبلغ یکصد دالر مسترد شود، دارایی یا بدهی پولی 
است و استفاده از هر نرخ برابری برای تسعیر آن، مبلغ اولیه ارزی را تغییر 

نخواهد داد.(
این حسابرس ارشد حوزه بانکی اظهار داشت: )به موجب استاندارد یاد 
شده، معامله ارزی باید در زمان شناخت اولیه براساس نرخ ارز در تاریخ 
معامله ثبت شده و در پایان هر دوره گزارشگری، اقالم پولی ارزی به نرخ 
تاریخ ترازنامه تسعیر و تفاوت آن تا مبلغ دفتری، به عنوان سود و زیان در 
همان دوره تسعیر شناسایی شود. در مورد اقالم غیرپولی یا عملیات خارجی 
هر واحد تجاری نیز، استاندارد یاد شده احکام مربوطه را بیان کرده است.(

ابهام در دستورالعمل های بانک مرکزی
در این رابطه معاون مالی بانک اقتصاد نوین عنوان کرده است: در ترازنامه 
بانک ها، سپرده ها اعم از ارزی و ریالی در سرفصل بدهی ها طبقه بندی 
محسوب  سپرده گذاران  به  بانک ها  بدهی  سپرده ها،  واقع  در  می شوند. 

می شوند.
افشین کریمی درخصوص تعلق داشتن مبلغ اختالف ارز مرجع به بانک ها، 
از  ناشی  زیان  و  مبالغ سود  روال معمول  به  و  به طور کلی  ابراز داشت: 

تغییرات نرخ ارز بر روی دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها و به 
دنبال آن بر سود و زیان بانک ها تأثیر خواهد گذاشت، ولی با توجه 
به تغییر نرخ ارز مرجع به مبادله ای از سوی بانک مرکزی درخصوص 
شناسایی سود یا زیان در حساب های خود، باید گفت که با توجه به 
وجود برخی ابهامات در دستورالعمل های بانک مرکزی در خصوص 
نحوه تخصیص ارز یا تسویه بدهی بدهکاران ارزی سیستم بانکی، 
این نکته که آیا واقعاً تفاوت نرخ ارز قابل شناسایی به صورت سود یا 
زیان برای بانک ها وجود خواهد داشت یا خیر، مشخص نیست. این 
کارشناس بانکی در برابر این سؤال که با توجه به آنکه این سپرده ها 
بر مبنای ارز 1226 تومان به ریال تبدیل و در حساب ها منظور شده 

است. آیا با این افزایش نرخ ارز مرجع، مبالغ این سپرده ها نیز 
افزایش می یابد؟ گفت: بدیهی است که مبلغ 
مرجع  ارز  نرخ  با  ارتباطی  ارزی  سپرده های 
یا مبادله ای ندارد. بلکه نرخ ارز، تنها ارزش 
ریالی سپرده های افتتاح شده را نشان می دهد. 
به عنوان مثال سپرده 1000 دالری نزد بانک 

خواهد  دالر   1000 همان  همواره 
بود ولی ارزش ریالی این سپرده 
با توجه به نرخ ارز، متغیر خواهد 
زمان  در  است که  روشن  بود. 
بازپرداخت مبلغ سپرده، بانک 
به  را  دالر   1000 همان  باید 
کند.  بازپرداخت  سپرده گذار 

بانک ها در  حسابرسی  مشکالت 
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معاون مالی بانک اقتصاد نوین تصریح کرد: همچنین اقالم سود و زیان 
نیز طی سال به نرخ ارز مرجع یا هر نرخی که بانک مرکزی تعیین کند، 
تسعیر می شود. اما سپرده بانک ها نزد بانک های دیگر جزو دارایی بانک ها 

محسوب می شوند و این دارایی ها نیز قابل تسعیر است.
وی در برابر این سؤال که در چه صورتی تسعیر ارز در بانک ها می تواند 
رخ دهد؟ عنوان کرد: تسعیر ارز به معنی تأثیر تفاوت نرخ ارز در هر مقطع 
زمانی بر ارزش دارایی ها و بدهی های ارزی سازمان ها و بانک ها است. 
بنابراین اصواًل تسعیر ارز تنها زمانی اتفاق می افتد که بانک ها یا سازمان ها 
باشند. داشته  ارزی  بدهی  یا  دارایی  خود  ترازنامه ای  های  حساب  در 

سودوزیان ناشی از تسعیر ارز متعلق به بانک ها است
از سوی دیگر رضا معظمی کارشناس فعال در حوزه بانکی نیز ابراز داشت: 
سپرده های ارزی هم در دارایی های ارزی )حساب بانک نزد کارگزاران و 
بانک های خارجی و داخلی و بانک مرکزی است.( و هم در بدهی های 
ارزی بانک )حساب های مشتریان نزد بانک و حساب های سایر بانک ها 
نزد بانک( وجود دارند. اما سپرده  ارزی مشتریان نزد بانک ها به لحاظ 
اینکه طرف این حساب ها اغلب یک حساب دارایی ارزی است، بنابراین 
افزایش یا کاهش در آنها می تواند افزایش یا کاهش در دارایی ها شود. وی 
با بیان اینکه سود و زیان ناشی از نوسانات نرخ ارز یا تسعیر ارز متعلق به 
بانک ها است. وی تصریح کرد: در بانک های خصوصی به حساب سود یا 
زیان سال جاری منظور و در بانک های دولتی به حساب حقوق صاحبان 
سهام )مطابق مفاد قانون محاسبات عمومی( منظور می شود. به گفته این 
کارشناس بانکی؛ مانده ریالی کلیه حساب های ارزی با نرخ مبادله ای تسعیر 
شده اند، اما این به مفهوم پرداخت ریال مبادله ای به دارندگان این حساب ها 
نیست و پرداختی این نوع سپرده ها به صورت ارز بوده که در چارچوب 
میان  این  در  اینکه  بیان  با  پرداخت می شود. وی  بانک مرکزی  مقررات 
کلیه اقالم پولی با نرخ مبادله ای روز و اقالم غیرپولی با نرخ های تاریخی 
در ترازنامه گزارش می شوند، ادامه داد: درآمدهای ارزی به محض تحقق، 
باید با نرخ مبادله ای روز و هزینه های ارزی نیز به محض تحمیل باید با نرخ 
مبادله ای روز شناسایی و ثبت شوند. معظمی تصریح کرد: در این میان تسعیر 
حساب های ارزی مطابق دستور بانک مرکزی در پایان هر ماه اتفاق می افتد.

پرسش های بی پاسخ مانده ارزی
هوشنگ خستویی عضو انجمن حسابداران خبره ایران ابراز داشت: اگرچه 
بسیاری از پرسش های ارزی که بی تردید جایگاه پاسخ دهی به آنها مرجع 
همان  چارچوب  در  اما  است،  نیافته  مناسب  پاسخی  است  پولی کشور 
قانون عملیات  داد:  ادامه  پاسخ گفت: وی  به سؤال ها  می توان  مقررات 
به   1362 ماه  شهریور  ششم  در  )بهره(  ربا  بدون  بانکی 
تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است؛ در فصل دوم 
آمده است  پولی ذیل ماده )3(  تحت عنوان تجهیز منابع 
که بانک ها می توانند تحت هر یک از عناوین، سپرده های 
قرض الحسنه )جاری و پس انداز( سپرده های سرمایه گذاری 
مدت دار قبول سپرده کنند و تا آنجا که شواهد در دست است 

سپرده گیری محدود به سپرده های ریالی نشده است.
در  مدت دار  سپرده های  اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
چارچوب خاص به بانک ها داده می شود تا به وکالت از 
سوی سپرده گذاران اقدام به فعالیت های سود آور مشخص 
شده در قانون مصرف کنند، پس اگر 
سرمایه گذاری  صورت  به  سپرده  ها 
مدت دار باشد چه ریالی و چه ارزی 
از دارایی ها و منابع بانک نیست؛ در 
قرض الحسنه،  سپرده های  حالی که 
چه ریالی چه ارزی، از منابع بانک 
بانک  بدهی های  و  بوده اند 
این  می شوند.   محسوب 

حسابدار رسمی تصریح کرد: به صورت کلی اساساً سپرده های دریافت شده 
از اشخاص از دارایی های بانک ها نیست، بلکه از بدهی بانک است، اما 
سپرده های تودیع شده بانک ها نزد نهادهای اعتباری به عنوان دارایی های 

بانک محسوب می شود.
خستویی در مورد اختالف ارز مرجع با ارز مبادله ای درحساب های بانک ها 
ابراز داشت: باید اول دید اختالف کدام نرخ تا کدام نرخ است، سپس در 
همان دیدگاه ارایه شده در فوق بحث کرد؛ اگر سپرده ها توسط بانک ها 
تودیع شده باشد و محدودیتی هم در دریافت یا استفاده از ارز به همان 
شکل ارزی نباشد، بی تردید نرخی که در جامعه و محیط پولی کاربرد دارد 
در اختیار بانک است و در این حالت تفاوت دارایی های پولی ارزی و 
تفاوت های آن تا نرخ مورد عمل جدید متعلق به بانک است.  وی اضافه 
کرد: اما در خصوص بدهی های ارزی وضع متفاوت است، اگر سپرده های 
وجه  در  آن  استرداد  باز  در  هم  محدودیتی  و  باشد  ارزی  قرض الحسنه 
ذی نفعان نباشد، پرداخت تفاوت حاصله در رویداد معامله آن ارزها متعلق 
به سپرده گذاران قرض الحسنه ارزی است که تفاوت حاصله به زیان بانک 
محاسبه می شود.  به گفته عضو انجمن حسابداران خبره ایران؛ درخصوص 
سپرده های مدت دار، اگر رابطه وکیل موکلی را برقرار بدانیم، هرگونه آثار 
تغییرات ناشی از ارزها بی تردید طبق قوانین ومقررات حاکم متوجه وکیل 
نیست )اگر چه در حال حاضر این کار را می کنیم(، اما اگر رابطه را داین و 
مدیونی بگیریم )بدهکار و بستانکار(، چون بانک به سپرده گذاران بدهکار 
است؛ بی شک تغییرات ناشی از تغییر ارز در زمان انجام رویداد ها و ایفای 

به تعهدات متوجه بانک است.
وی در برابر این سؤال که با توجه به اینکه سپرده بانک ها بر مبنای ارز 1226 
تومان به ریال تبدیل و در حساب ها منظور شده است؛ آیا با افزایش نرخ ارز 
مرجع، مبالغ این سپرده ها نیز افزایش می یابد؟ ابراز داشت: اگر سپرده به ارز 
تودیع شده باشد، چه از سوی بانک نزد دیگر نهادهای پولی چه از سوی 
اشخاص نزد بانک ها، به مبالغ سپرده ها افزوده نمی شود. اما چون در ثبت 
رویداد ها در دفاتر، اصل استفاده از واحد پول ملی است، ناگزیر معادل های 

ریالی به میزان نرخ خرید ارز در تاریخ ترازنامه در حساب ها ثبت می شود.
این حسابدار رسمی در مورد تسعیر اقالم پولی و غیرپولی شعب و واحدهای 
تصریح کرد:  و حقوق صاحبان سهام،  ترازنامه  تاریخ  در  از کشور  خارج 
یکسان دانستن اقالم پولی و غیرپولی متعارف نیست، اگر در سال های قبل 
در واحد خارج از کشور ساختمانی خریداری کرده باشیم، در اجرای رعایت 
نظام بهای تاریخی به همان نرخ ایجاد در دفاتر ثبت و به همان مقدار هم 
نگهداری می شود. )اگرچه صاحبان سهام و اشخاص درج شده در اساس 
مفهوم ندارد(؛ اما حساب های واحد های خارج از کشور به ارز است و نباید 
معادله حسابداری را فراموش کرد؛ چون دو طرف ترازنامه باید برابر باشد، 
هر نرخی بگذاریم تفاوتی پیش نمی آید ولی اگر نرخ ارز کشور مانند شرایط 
کنونی تغییر کند، بی تردید همان نرخ کاربرد خواهد داشت و در ترکیب شعب 

خارج در حساب های ما در نیز همان نرخ مورد استفاده قرار می گیرد.
وی با این حال به گویا نبودن نرخ تسعیر اقالم سود و زیان طی سال اشاره 
کرد و ادامه داد: سود و زیان از تعداد زیادی رویداد مالی حاصل می شود 
مانند تولید )شامل خرید مواد اولیه، پرداخت هزینه های جنبی و دستمزد( 
یا فروش بی تردید هر یـک از نرخ های مورد استفاده آثار خود را به جا 
می گذارد و چون سود و زیان جایگاه حساب های غیر دائمی است فقط آثار 
مالی ناشی از تغییرات مانند درآمد یا هزینه های تسعیر در آن منظور می شود.  
خستویی با بیان اینکه در هر حال تسعیر ارز در انتظار یک حالت خاص 
نمی ماند، اظهار داشت: هر نرخی که در عمل به کار گرفته می شود آثار خود 
را درتسعیر به ریال به جای می گذارد. به هر حال اگر دارایی ارزی جاری 
داشته باشیم با نرخ حاکم درتاریخ ترازنامه تسعیر می شود و از دیگر سو، 
بدهی های ارزی )ترجیحا به سر رسید یکساله( به همان نرخ حاکم در تاریخ 
ترازنامه تسعیر و نتایج حاصله به سود و زیان منتقل می شود.  وی یادآور شد: 
دارایی های غیرپولی در همان نظام بهای تاریخی قراردارد، مگر آنکه در اثر 
تغییر فاحش نرخ ارز بهای دارایی )یا ارزش منصفانه آن( به شدت کاهش 

یابد که در آن صورت ذخیره برابری ارزی می تواند مورد توجه قرار گیرد.
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اعضاء هیأت مدیره                                        سمت 
محمدرضا پیشرو                      عضوموظف- مدیرعامل

محمدرضا عرفانی                      غیرموظف-رییس هیأت مدیره
محمد ربیع زاده      عضو موظف هیأت مدیره
محمدحسین فتحعلی زاده     عضوموظف هیأت مدیره 

روح اله خدارحمی                      عضوموظف هیأت مدیره                                                             

مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت بانک صادرات ایران 
)سهامی عام( در تاریخ 92/04/29 در حضور 95/40 درصد سهآمداران تشکیل 

شد.
مجمع به ریاست آقای محمدرضا عرفانی )رییس هیأت مدیره( و ناظری 
آقایان جواد عیش آبادی و دکتر علی خورسندیان و دبیری آقای دکتر مجتبی 

دهقاندار برگزار شد.
الف- تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه:

صورت های مالی سالیانه منتهی به 91/12/30 شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
سود تقسیمی به ازای هر سهم  مبلغ 100 ریال مورد تصویب قرار گرفت.

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل انتخاب گردید.
روزنامه دنیای اقتصاد و اطالعات به عنوان روزنامه  های  کثیراالنتشار جهت 

درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
پاداش هیأت مدیره مبلغ 000ر5 میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.

حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره به ازای حداقل 4 جلسه در ماه، 
مبلغ 000ر000ر16 ریال تصویب گردید.

ب- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده:
1- مجمع افزایش سرمایه بانک را از مبلغ 142ر906ر22 میلیون ریال به مبلغ 

000ر500ر66 میلیون ریال )مبلغ 357ر887ر34 میلیون ریال از محل تجدید 
انباشته،  از محل سود  ریال  میلیون  مبلغ 501ر706ر8  و  دارایی ها  ارزیابی 
مطالبات و آورده نقدی( برای مدت 2 سال در اختیار هیأت مدیره قرار داد. 

2- درخصوص تغییرات در اساسنامه تصمیمی اتخاذ نگردید.
در آغاز مجمع عمومی عادی این بانک، محمدرضا پیشرو گزارش عملکرد 
هیأت مدیره بانک را ارایه کرد. ایشان با ورق زدن دفتر سال 1391 خطاب 
به سهآمداران گفت: نقاط درخشانی از عملکرد تالشگران شما در بانک 
مباهات  مایه  آن،  پیرامون  سخن گفتن  می خورد که  چشم  به  صادرات 
است. کسب رتبه اول استفاده از شاخص های اعتبار سنجی، کسب رتبه 
اول از لحاظ قابلیت اتکا و کسب رتبه دوم در بین بانک ها از نظر کیفیت 
اوراق  و  بورس  سازمان  اعالم  براساس  مناسب  رسانی  اطالع  و  افشا 
بهادار تهران، کسب نشان بین المللی اعتماد مشتریان )ABT( در صنعت 
بانکداری از سوی اتحادیه اروپا، نشان استاندارد بین المللی ارزش برند 
مدیریت کیفیت  المللی  بین  استاندارد  نشان   )ISO 2010: 10668(
دستاوردهای  از  داخلی  حسابرسی  و  بازرسی  امور  در   )ISO 9001(
ارزنده ای است که این بانک توانست با همراهی و حمایت شما سهآمداران 

و مشتریان گرانقدر به دست آورد.

گزارش هیأت مدیره
محمدرضا پیشرو مدیرعامل بانک صادرات با ارایه گزارش عملکرد هیأت مدیره این بانک به شرایط بین 
المللی و داخلی در سال 1391 اشاره کرد. به گفت وی در سال گذشته، رشد اقتصادی در جهان همچنان کندبود 

و در حوزه یورو و تداوم و بیکاری تشدید شده است.
همچنین نوسانات شدید قیمت جهانی طال و برابری نرخ ارزها ادامه داشته است. در اقتصاد ایران هم باز شروع 
فاز جدید تحریم ها، محدودیت جدی در منابع ارزی ایجاد شد که فشار مضاعفی را در بانک ها به وجود آورد. 
همچنین تورم 31 درصدی به افزایش تقاضای سفته بازی در بازار ارز دامن زد. به گفته وی این شرایط جذابیت 

نرخ های سود سپرده گذاری را کاهش داد و به گسترش بحران معوقات بانکی دامن زد.

منابع و مصارف 
این  صادرات،  بانک  مدیره  هیأت  بنابر گزارش 
بانک خصوصی در سال 1391 با 25 درصد رشد، 
مبلغ 106 هزار میلیارد ریال سپرده جدید جذب کرده 
است. به این ترتیب در پایان سال یاد شده مانده 
 524/338/276 مبلغ  به  بانک  این  سپرده های 
در سال 1390 درصد  است.  ریال رسیده  میلیون 
رشد، سپرده های این بانک نسبت به سال قبل از 
آن 15 درصد اعالم شده است. مانده تسهیالت 
به  ذخایر  با کسر  نظر  مود  سال  در  بانک  این 
356/311/457 میلیون ریال، رسیده است تعداد 
حساب های سپرده این بانک در سال 1391 معادل 

48 میلیون و 487 هزار و 250 فقره بوده است.

معرفی بانک صادرات 
بانک صادرات ایران در تاریخ 1331/6/16 تحت 
شماره 3833 و با نام بانک صادرات و معادن در 

اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید.
در سال 1342 کلمه معادن از نام بانک حذف شد 

و بانک صادرات ایران با نامی جدید در عرصه 
رقابت با بانک های دیگر ظاهر شد. در خرداد ماه 
سال 1358 به موجب قانون ملی شدن بانک ها، 
بانک صادرات ایران نیزهمگام با سایر بانک ها 
ملی شد. در سال 1359 شعب و واحدهای تابعه 
بانک صادرات ایران در هر یک از استان ها به 
بانک مستقلی تحت عنوان بانک صادرات استان 
تبدیل شده که بانک صادرات ایران تنها سهآمدار 
ایران  صادرات  بانک  است.  بوده  بانک ها  این 
در تاریخ 19 اسفند ماه 1387 و با شماره 10683 
سازمان  نزد  شده  ثبت  شرکت های  فهرست  در 

اوراق  و  بورس 
پذیرفته  بهادار 
تاریخ  از  و  شد 
 1 3 8 8 /3 /3
با  بانک  سهام 
نماد و به صادر 
معامله  مورد 
گرفته  قرار 

تصمیمات مجمع  است طبق  ذکر  شایان  است. 
عمومی فوق العاده مورخ 89/12/29 مصوب گردید 
بانک های صادرات استانی در بانک صادرات 
صادرات  بانک  واحد  نام  تحت  و  ادغام  ایران 

ایران به فعالیت خود ادامه دهند. 

موضوع فعالیت:
فعالیت اصلی بانک طبق ماده 2 اساسنامه شامل 
به  است که  بانکی  معامالت  و  عملیات  کلیه 
مجاز  بانک ها  برای  مقررات  و  قوانین  موجب 

شناخته شده است. 

نهالی که ۷0 سال پیش یک خبرنگار کاشت
بانکهاست سبد  سر  گل  امروز 
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اعضاء هیأت مدیره                                           نماینده                                                                        سمت
سید حمید عطایی                      شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان    رییس هیأت مدیره

محمدرضا توسلی                      شرکت سرمایه گذاری سدید تدبری                            نایب رییس هیأت مدیره
ابراهیم صادقی                       شرکت تجارت فوالد کویر پرشنی                                   عضو هیأت مدیره
حسن پالرک      شرکت پارس کژال کیش                    عضو هیأت مدیره
محمدرضا محمدباقر                     شرکت سرمایه گذاری صدر تأمنی                                    عضو هیأت مدیره

غالمرضا منوچهری                     خارج از اعضا                                                    مدیرعامل

صنعت  تحوالت  و  وضعیت  بر  مروری کلی 
صنعت  درصد  شرکت  جایگاه  و  سازی  لوله 

مورد گزارش
گروه صنعتی سدید به عنوان یک مجموعه بزرگ 
در  خود  فرعی  اصلی  شرکت  طریق  از  صنعتی 
زمینه های ماشین سازی، ساخت دریچه سدهای 
بزرگ و سازه های پروژه های نفت و گاز، ساخت 
انواع توربینها و پمپها، ساخت توربینهای بادی، 
ساخت لوله های فوالدی در کشور شناخته شده 

است. 
از آنجایی که شهرت اصلی گروه را باید در ساخت 
لوله های قطور فوالدی برای گاز و پتروشیمی و 
صنعت انتقال آب جستجو کرد بنابراین در گزارش 

پیش رو صنعت معطوف است.
چشم انداز ترسیم شده برای بازار لوله های قطور 
بدین گونه است که براساس سند کشور، صنعت 
گاز جمهوری اسالمی ایران در سال 1404 هجری 
شمسی به سومین جهان با سهم 8 تا 10 درصد 
تبدیل  فرآورده های گازی  و  از تجارت جهانی 
شود. برای ترسیم شده در این سند، شرکت ملی 
گاز ایران نیاز کشور را تا پایان سال 1403 یک 
میلیون و صد هزار تن لوله قطور فوالدی برآورد و 
آبرسانی  پروژه های  است.  کرده  ریزی  برنامه 
سایر  و  380 کیلومتر  بطول  مجموعا  خوزستان 
چشم  300 کیلومتر  طول  به  آبرسانی  پروژه های 
سازی  لوله  روی صنعت  پیش  را  روشنی  انداز 
به  این گزارش  در  آمده که  پیش  شرایط  ترسیم 
آنها اشاره خواهد گردید. سال 1391 صنعت بوده 

است.

تاریخچه
شرکت در اسفندماه 1342 تحت عنوان کارخانه 
تحت  و  تأسیس  پسران  و  فتحی  سازی  ماشین 
پروانه شماره 33302 مورخ 1344/8/17 به ثبت 
رسید. سپس نام شرکت در تاریخ 1364/4/25 به 
شرکت تولیدی و صنعتی پروفیل نیمه سبک و لوله 
سازی ایران تغییر و تحت شماره 11607 در دفتر 
به ثبت رسید. عنوان شرکت در  ثبت شرکت ها 
تاریخ 1347/4/7 به شرکت کارخانجات پروفیل 
نیمه سبک و در تاریخ 1368/6/4 به شرکت گروه 

صنعتی سدید )سهامی عام( تبدیل گردید. 
طی سال 1372 شرایطی فراهم شد که گروه صنعتی 
سدید به یک شرکت هلدینگ تبدیل گردد و در 
همان سال برخی معاونت های گروه به شخصیت 
لوله  تشکیل شرکت های  و  تبدیل شده  حقوقی 
و تجهیزات سدید و سرمایه گذاری سدید تدبیر 

صورت پذیرفت.
به  مبادرت  گروه صنعتی سدید در سال 1375 
سرمایه گذاری در 51% سهام شرکت فالق صنعت 
)به عنوان یکی از شرکت های پیمانکار عمومی 

احداث کارخانجات شکر و...( کرد.
برای  نیرو  صبا  شرکت  فعالیت   1380 سال  در 
ساخت نیروگاه برق بادی شروع شد و شرکت 
SIG به عنوان اولین شرکت ثبت شده گروه در 
کشور انگلستان تأسیس و مشغول فعالیت گردید.

با   1381 سال  اواخر  در  سدید  صنعتی  گروه 
تأسیسات  ساخت  و  مهندسی  شرکت  مشارکت 
دریایی و شرکت پتروتک سان به منظور انجام 
پیمانکاری طرحهای صنعتی به ویژه در صنایع 

دریایی اقدام به تأسیس شرکت توسعه سازه های 
دریایی تسدید نمود. در ادامه توسعه فعالیتها، در 
سال 1382 گروه صنعتی سدید با مشارکت شرکت 
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و با 850 میلیارد 
ریال سرمایه گذاری، شرکت لوله  سازی ماهشهر 
که در حال حاضر یکی از بزرگترین کارخانه های 

لوله سازی کشور می باشد را تأسیس نمود.
شرکت توسعه و احداث واحد نیروگاهی توان با 
موضوع فعالیت احداث نیروگاههای برق، بررسی 
در  و...  نیروگاهی  پروژه های  اقتصادی  و  فنی 
سال 1383 تأسیس گردید. مطابق اصل 44 قانون 
اساسی، گروه صنعتی سدید در سال های 1386 
و 1387 از طریق مزایده، مبادرت به خرید %45 
سهام شرکت فوالد گسترش و 38% سهام شرکت 
تولید تجهیزات ایمنی راهها و 95% سهام شرکت 
تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی )پتکو( از 
سازمان خصوصی سازی نمود. در راستای تمرکز 
فعالیتهای بازرگانی و اعتباری شرکت های لوله 
ساز گروه، شرکت سدید تأمین مهندسی در سال 
1388 شکل گرفت. به منظور اجرای پروژه مزرعه 
100 مگاواتی نیروگاه بادی، شرکت توان باد با 
مالکیت 100% گروه صنعتی سدید در اوایل همان 
سال تأسیس و به ثبت رسید. انتقال مالکیت %33 
از  بنام گروه صنعتی سدید  فرآب  سهام شرکت 
جمله کارهای مهمی بود که پس از پیگیری های 
براساس  باالخره  سال های گذشته،  طی  فراوان 
رأی دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدی نظر انجام 
شده است و کماکان مراحل انتقال نهایی آن به 

گروه در حال پیگیری می باشد. 

باشیم  حامی اش  سدید،  است  صنعت  چرخ 

مجموعه سدید چرخ صنعت است براثرعدم حمایت حمایت گران خود 
کمی زنگ زده و کند می چرخد و اگر مشکالت صنعت رنگ باخته 
بدانید که می دانیم از همانجایی است که باید آستین همت باال زند و 
کار راه اندازی کند. سدید یک مجموعه افتخار است از عمق زمین تا 
اسمان آبی بی انتها و حاصل کار دل سوختگان جان باختگان در راه 
اعتدال صنعت این مختصر بدان نگاشتیم تا بدانند و دست کارشکنی 

زین اعتبار ملت بیرون گشته. انشاءا...
حضور  با   1392/4/29 تاریخ  در  سدید  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
در  واقع  نیروگاه طرشت  تاالر  در محل  89/50 درصد صاحبان سهام 

تهران تشکیل گردید.
فریدون  آقایان  ناظری  و  توسلی  محمدرضا  آقای  ریاست  به  مجمع 
کربالیی و محمدرضا علوب و دبیری آقای اسداله گرانپایه برگزار گردید.

پیام هیأت مدیره
ضمن عرض سالم و خیرمقدم

هیأت مدیره شرکت، حضور سهآمداران محترم و نمایندگان ایشان، نماینده محترم 
حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و همچنین نماینده محترم سازمان بورس اوراق 
بهادار را در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه صنعتی سدید)سهامی عام( 

گرامی می دارد.
شکر گزاریم که بار دیگر خداوند متعال در سایه الطاف بی دریغش، توفیق خدمتگزاری 
را به ما عطا فرمود تا توان خود را در طبق اخالص گذاشته و در راستای توسعه صنعت 
و شکوفایی اقتصاد ایران عزیزمان، با اتکا به حمایت های شما سهآمداران محترم، 

گامهای بزرگی را برداریم.
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گزارش بازرس قانونی 
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام 

شرکت بیمه نوین )سهامی عام(
گزارش توجیهی هیأت مدیره شرکت بیمه نوین 
آن  سرمایه  افزایش  درخصوص  عام(  )سهامی 
 1000 مبلغ  به  ریال  میلیارد   280 مبلغ  از  شرکت 
همراه  به  زیان  و  سود  بر  مشتمل  ریال،  میلیارد 
فرضی  و  شده  بینی  پیش  مالی  اطالعات  سایر 
به  رسیدگی  حسابرسی  استاندارد  طبق  پیوست، 
مؤسسه  این  رسیدگی  مورد  آتی  مالی  اطالعات 
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 
شرکت از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی 
سهآمداران تهیه شده است. این گزارش توجیهی 
براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی 
درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه 
وقوع  به  لزوما  رود  نمی  انتظار  است که  شده 
بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده 
می شود که این گزارش توجیهی ممکن است برای 
هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب 

نباشد.
براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و 
با فرض تحقق رویدادهای پیش بینی شده توسط 
هیأت مدیره  این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده 
است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی 
معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی کند. 
توجیهی  مؤسسه، گزارش  این  نظر  به  به عالوه، 
به  مفروضات  براساس  مزبور   سرمایه  افزایش 
استانداردهای  طبق  و  تهیه  مناسب  گونه ای 

حسابداری ارایه شده است.
گزارش های توجیهی افزایش سرمایه در رعایت 
تصویب نامه شماره 181070/ت 47905 ه مورخ 
خصوص  در  وزیران  محترم  هیأت   1391/9/18
افزایش حداقل سرمایه مؤسسات بیمه، موضوع 
ماده 36 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه 

گری می باشد. 
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 
وتفاوتهای  دهد  نمی  رخ  انتظار  مورد  به گونه 

حاصل می تواند با اهمیت باشد.

طرح افزایش سرمایه
هدف شرکت بیمه نوین )سهامی عام( از افزایش 

سرمایه
 47905 ه  181070/ت  شماره  مصوبه  موجب  به 
وزیران حداقل  محترم  هیأت  مورخ 1391/5/1  ه 
مستقیم  بیمه  مؤسسه  تأسیس  برای  پایه  سرمایه 
یکهزار میلیارد ریال تعیین و برای صدور پروانه 
رشته های  از گروه  یک  هر  در  بیمه ای  فعالیت 
باید  پایه  سرمایه  حداقل  به  ذیل  مبالغ  بیمه ای، 

اضافه گردد.
میلیارد ریال  گروه رشته  

بیمه اوال      
 600

بیمه اشخاص     500
بیمه مسئولیت      400

جمع     1/500
شده اند  تأسیس  قباًل  که  بیمه ای  موسسات 
موظفند ظرف چهار سال حداقل سرمایه خود را 
با این تصویب نامه منطبق نمایند مشروط بر اینکه 
میزان این افزایش سرمایه در هر سال حداقل 15% و 
براساس برنامه زمان بندی مورد تأیید شورای عالی 

بیمه باشد.
با توجه به مصوبه فوق شرکت برای تداوم فعالیت 
این  غیر  در  بوده  افزایش سرمایه  از  ناچار  خود 
 ، شد  خواهد  متوقف  شرکت  فعالیت  صورت 
بنابراین ارایه پیش بینی اطالعات مالی آتی شرکت 
)سود و زیان و جریان وجوه نقد( در حالت عدم 

انجام افزایش سرمایه مورد ندارد.
سرعت  افزایش  منظور  به  الزم  شرایط  تامین 
دستیابی به اهداف و برنامه های شرکت از جمله:

افزایش سهم نگهداری از بیمه نامه های صادره و 
تأمین حداکثر بازدهی و سوآوری از عملیات بیمه 

گری با کاهش هزینه های مربوط :
سهم  حداکثر  به  توجه  با  و  فعلی  شرایط  در 
نگهداری )20 درصد سرمایه، ذخایر فنی به استثناء 

ذخیره خسارت معوق و اندوخته های قانونی(.

ریسک  از  بخشی  واگذاری  به  ملزم  شرکت 
سرمایه های مورد بیمه، با پرداخت حق بیمه به 
بیمه گران اتکایی می باشد که خود مستلزم افزایش 
هزینه های بیمه گری و کاهش سود عملیاتی است.
حضور  و  اتکایی  قبولی  عملیات  امکان  ایجاد 
فعال تر در کنسرسیوم های بیمه ای با استفاده از 

کادر مجرب و فنی موجود.
ثابت  دارایی های  تحصیل  قابل  سقف  افزایش 
مورد نیاز برای شرکت حسب مقررات بیمه مرکزی 

و مطابق با سرمایه
بهبود جایگاه شرکت در رتبه بندی به موجب ایین 

نامه توانگری مالی.

تاریخچه
شرکت بیمه نوین )سهامی عام( پس از برگزاری 
شهریور   28 تاریخ  در  مؤسس  عمومی  مجمع 
ماه 1384 و انجام مراحل مقرر قانونی نهایتاً با 
سرمایه 140 میلیارد ریال منقسم به یکصد و چهل 
میلیون سهم یکهزار ریالی با نام که صد در صد 
 1384/10/20 تاریخ  در  است  شده  پرداخت  آن 
تحت شماره 263461 در اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.
مجوز فعالیت شرکت در کلیه رشته های بیمه ای 
بیمه های  انواع  در  بیمه گری  عملیات  )انجام 
براساس قوانین و  اموال، اشخاص، و مسئولیت 
مقررات مربوط( طی پروانه شماره 30881 مورخ 
صادر  ایران  مرکزی  بیمه  توسط   1384/12/14
گردیده و از آن تاریخ شرکت رسماً مجاز به انجام 

فعالیت بیمه ای شده است.

گرفت مجمع  مصوب  نوین  بیمه  سرمایه  افزایش 

بیمه نوین با افزایش سرمایه می رود تا قدم در جایگاه یک بیمه کارآمد 
و توانمند بایستد و آنچه اسباب کار بود محیا و امروز ما منتظر آخرین 

سنگر که همان اشاعه فرهنگ بیمه است می باشیم. 
مجمع عمومی فوق العاده بیمه نوین در تاریخ 1392/4/31 با حضور 

79/11 درصد سهآمداران تشکیل شد. 
مجمع به ریاست جناب آقای حسن معتمدی و ناظری جنابان آقای 
سعید غالمپور و مسعود اژیه و به دبیری جناب آقای علیرضا معظمی 

برگزار گردید.
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و مدیریت 
 قانون آهن گداخته

متعهد  همکاری،  شروع  با  و  استخدام  بدو  در  سازمان  کارکنان 
شرح  وبراساس  اداری  وضوابط  مقررات  مبنای  بر  می شوند که 
وظایف سازمانی کار کنند وبر پایه ی استانداردهای رفتار مقبول 
متبوع خویش  اداره ی  و  تعالی خود  و  سازمان ودر جهت رشد 
رفتار نمایند. بااینحال ممکن است بعضی ازاین کارکنان، مسئولیت 
منضبط بودن را نپذیرند وبرای سازمان و یا مدیریت آن و نهایتًا 
برای خودشان مشکالتی را به وجود آورند. برخی از این مشکالت 
عبارت است از: تاخیر، غیبت، استفاده ی سوء از ضوابط مرخصی 
استعالجی، مشاجره با دیگران، استعمال سیگار و یا مصرف مواد، 
نافرمانی درقبال سرپرستان، عدم رعایت مقررات ایمنی، سرقت، 
روشهای  با  معامله  طرف  سازمانهای  یا  افراد  از  رشوه  دریافت 
با واسطه(  یا  تابلو، سکه و... مستقیم  امروزی )هدیه،  پیچیده ی 
بهره گیری از پیمانکار در ساخت و سازهای شخصی به هزینه ی 
سازمان، استفاده از امکانات سازمانی به نفع خود یا وابستگان، 
موقعیت  از  استفاده  سوء  سازمانی،  وظایف  درانجام  کوتاهی 

شغلی، ایجاد تردید درمورد ارزشهای سازمان وغیره.
برای این دسته از کارکنان، مفاهیم انگیزشی که به طور معمول در 
سازمان ها برای ایجاد رفتار مسئوالنه بکار گرفته می شود بسنده 
می دانند  اداری  تنبیه  آنرا  همگان  مکملی که  وبه  بود  نخواهد 
از اقدام انضباطی برای اصالح  بنابراین استفاده  نیازخواهدبود! 
رفتار ناپسند این قبیل کارکنان یک ضرورت مدیریتی است. دراین 
بودن  اثربخش  برای  سازمان،  مدیریت  معتقدند که  برخی  راستا 

اقداماتش می بایست از قانون " آهن گداخته " پیروی کند.
مطابق این قانون، اجرای انضباط اداری را می توان به لمس کردن 
آهن گداخته تشبیه کرد. وقتی کسی اهن گداخته را لمس می کند 
واکنش فوری از خود نشان می دهدو سوختگی بی درنگ ایجاد 
می شود وتردیدی در رابطه ی علت ومعلولی برایش وجود ندارد. 
این هشدار کاماًل کافی است، اکنون او می داند اگر آهن گداخته 

را لمس کند چه رخ می دهد. افزون براین، نتیجه پایدار خواهد 
بود زیرا هربار که او آهن گداخته را لمس کند همان واکنش رخ 
می دهد یعنی دستش می سوزد. نتیجه ی این اقدام فراگیر است 
یعنی هرکس چنین کند دستش خواهد سوخت. تأمل بیشتر ودقیق تر 
در مفاد این قانون، برای مدیریت سازمان، نکاتی را یادآور است :
- مدیر قبل از آنکه دست به اقدام تنبیهی بزندباید هشدار الزم 
شود  گاه  آ سازمان  مقررات  از  قباًل  باید  فرد  یعنی  باشد  داده  را 
وقتی هشدار ها روشن کند که خالف، مجازاتی را در پی خواهد 
داشت،کارکنان به احتمال بیشتر از ارتکاب آن خودداری خواهند 

نمود.
- هرگاه فاصله ی بین تخلف واجرای تنبیه طوالنی شود، اثر اقدام 
انضباطی کاهش می یابد.اگر فردی یک هفته پیش خالفی انجام 
دهد ولی به جای اینکه بی درنگ با وی برخورد شود هفت روز 

بعد سرزنش شود تنبیه در پرده ای از ابهام قرار می گیرد.
- رفتار منصفانه حکم می کند که اقدام ها پایدار و در برگیرنده ی 
تمام متخلفین باشد. وقتی برخورد با نقض مقررات ناپایدار باشد 
سمت  به  را  مرتکب  امر  همین  بسا  چه  و  می رود  ازبین  آن  اثر 
همچون  وادی هایی  سمت  به  احیانًا  و  داده  سوق  تکرار خالف 
مشکالت  با  را  خانواده اش  و  او  و  ببرد  پیش  وغیره  بازداشتگاه 
پیچیده ای دست به گریبان نماید. همینطور اگر از بین دو نفر که 
مثاًل هر دو در محل کار شان وقت را بیهوده میگذرانند فقط یکی 
سرزنش شود بی تردید نفر دوم مدیر خود را بی انصاف خواهد 

شمرد.
- آخرین رهنمود قانون " آهن گداخته " آن است که اقدام انضباطی 
جنبه ی شخصی نداشته باشد. مدیر باید برای کارکنان روشن نماید 
که نقض مقررات را تنبیه می نماید نه خود فرد را. همچنین، وقتی 
مجازات اعمال شد مدیریت بایستی ماجرا را فراموش کرده با فرد 

مجازات شده همان رفتار قبل از بروز خطا را داشته باشد.
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صنایع  سرمایه گذاری  شرکت  معرفی 
)PIIC( پتروشیمی

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی با هدف 
جذب سرمایه های کوچک و ایجاد صنایع بزرگ 
در صنعت پتروشیمی توسط شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی در سال 1370 تأسیس و درسال 1374 
وارد بورس اوراق بهادار تهران گردید. این شرکت 
پتروشیمی  صنعت  در  شرکت هایی  معدود  جزء 
خریداری،  را  دوم  دست  پروژه های  می باشد که 

دمونتاژ و راه اندازی کرده است.

راهبردی در دست  برنامه های عملیاتی 
اقدام و آتی شرکت سرمایه گذاری صنایع 

پتروشیمی:
- ورود برخی از شرکت های تابعه به بورس اوراق 
بهادار و کشف قیمت که منجر به شناسایی سود 
ناشی از معامالت و همچنین افزایش ارزش روز 

پرتفوی شرکت.
- حضور فعال در بازار سرمایه و ایجاد پرتفوی 
کوتاه مدت در سهام شرکت های مرتبط با موضوع 

فعالیت این شرکت.

- خروج و فروش سهام شرکت های غیرمرتبط که 
منجر به شناسایی سود مناسب و ایجاد نقدینگی 
الزم جهت سرمایه گذاری در صنایع میان دست  و 

باال دستی پتروشیمی.
شرکت  ورشکستگی  خصوص  در  پیگیری   -
تولیدی گازلوله که در صورت صدور رأی دادگاه 
تجدید نظر نسبت به ورشکستگی شرکت مزبور اثر 
مثبت و قابل توجهی در سود و زیان تلفیقی شرکت 

سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی دارد.

طرح های در دست اقدام:
- فروش زمین شرکت کربن ایران در شهر اهواز 
و اجرای طرح توسعه شرکت مزبور از محل وجوه 
از فروش زمین و منابع مالی جدید )از  حاصل 

طریق فاینانس(
افزایش  و  نوسازی  تولید،  فرآیند  بهبود  - طرح 
ظرفیت شرکت دوده صنعتی پارس در شهر صنعتی 

کاوه.
- انتقال کارخانه شرکت صنایع الستیکی سهند 
نوسازی  درنتیجه  اشتهارد که  به شهرک صنعتی 
کارخانه منجر به افزایش مقدار تولید، فروش و 

سود آوری شرکت مزبور می گردد.
- بهسازی و راه اندازی ماشین آالت و تجهیزات 
گازلوله  تابعه  شرکت های  در  موجود  ارزشمند 
لوله های  شرکت  قشم،  شیمیایی  فرآورد  )شرکت 
دوجداره قدر و سلسله آب حیات کرمان( که منجر 
به ایجاد راندمان بهتر تولید و افزایش سودآوری 

شرکت های مزبور خواهد گردید.
شرکت های  به  رساندن  یاری  و  کمک   -
خدماتی فنی مهندسی موجود در پرتفوی شرکت 
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی باتوجه به ایجاد 
فضا کسب و کار و امید به رونق طرح های عمرانی 

و زیر بنایی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی.
- اقدام به پیگیری مستمر  جهت دریافت مجوز 
احداث طرح 1650 هزار تنی متانول و زنجیره در 
منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر که در صورت تأیید 
و واگذاری طرح مزبور به شرکت سرمایه گذاری 
صنایع پتروشیمی این امر می تواند نقطه عطفی در 
فعالیت چندین ساله شرکت بوده و اجرای موفق آن 
می تواند شرکت piic را از نظر سودآوری پایدار و 

متحول  نماید.

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی تقسیم 25 
ریال سود نقدی به ازای هر سهم سال 91 را تصویب کرد.

در این مجمع که با حضور اکثر سهآمداران شرکت برگزار شد صورت های 
مالی سال 91 تصویب شد.

مهندس وفایی، مدیرعامل سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در جلسه مجمع 
ضمن ارایه گزارش عملکرد سال قبل به سؤاالت سهآمداران پاسخ داد.

وی با اشاره به مشکالتی که شرکت در سال های گذشته با آن مواجه بوده 
گفت: » در سال 91 وضعیت کلی شرکت تغییرات جدی داشته است.«

وی با اشاره به سود انباشته شرکت اصلی به مبلغ یک هزار میلیارد ریال، 
سود انباشته تلفیقی گروه را مبلغ 160 میلیارد ریال اعالم کرد. مهندس وفایی 
همچنین با تأکید بر اینکه شرکت های تابعه سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی 
)PIIC( در سال 91 اغلب دارای سود عملیاتی بوده و روند رو به رشدی 

داشته اند، پیش بینی کرد: در آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: »در چند سال اخیر موفق به بازپرداخت کل وام های ریالی 
در حدود یک هزار میلیارد ریال و بازپرداخت و تسویه بخش قابل توجهی 
از وام های ارزی شرکت شده ایم. به گفته وی سیاست شرکت تسویه باقیمانده 

وام های شرکت در آینده نزدیک است.«
مدیرعامل سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در ادامه از تسعیر وام های ارزی با 
نرخ مبادله ای خبر داد و گفت: هزینه ای بابت تسعیر ارز برای وام های مزبور 

متصور نیستیم.
وی همچنین افزود: ذخیره های الزم در سال های اخیر صورت گرفته و در حال 

حاضر شرکت نیاز به ذخیره جدید نخواهد داشت.
وی با اشاره به طرح های در دست اقدام شرکت گفت: این شرکت با اجرای 
طرح ها و برنامه های جدید عزم جدی در حفظ و افزایش سودآوری و سرمایه 

سهآمداران خود داشته و در تالش است تا به مسیر تحول و توسعه بازگردد.

با سه دهه تجربه آمد مهندس وفایی 
تا کاری کند که باید
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سالم کا بر آنانکه حرمت قلم و خبرنگار را پاس می دارند

گزارش تصویری، تجلیل از فعاالن مطبوعاتی در روز خبرنگار توسط روابط عمومی بانک مسکن




