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  خسرو اميرحسيني

| سخن سردبیر |

عمو علي بانو رو دردروازه شیرازي دیدم که دانه هاي تسبیح خودرا تند تند، دانه به دانه 
ش��مرده وزیر لب زمزمه میكرد:خوش انروزکه ابي بود وگاوي.اهسته به عمو علي نزدیک 
شدم وسالمي کرده ،روي افتاب سوخته ودست پینه بسته اورا بوسیدم.چشمان ابستن به 
اشكش را بر شانه هایم گذارد ودر گوشم به ارامي شروع به نجوا کرد:پسرم نسل ما تفاوتش 
با نسل حاجي خان این بود که آنها مي گفتند: بكاشته و بخوردیم و کاشتیم و خورند خدا 
بیامرزندش��ان نس��ل ما این باور را مي داشت سید اسماعیل و مشهد مراد علي یک َمن 
هفت تومان »س��ال 1321جنگ جهاني دوم« وقتي از سربازخانه فرار کردند شب که به 
ده رسیدند بیل دست گرفتند رفتند سرآب و فرداي آنروز در قصبه جیرین مشغول کار 
بودند همین کوله چینه کار پدران آنها بود آب ِسُو، ِسُو از بالغ مي آوردند گل درست مي 

کردند و چینه مي کشیدند. 
آن درخت گردو که در باغ زر اسیاب درویش علي بود کاشت مرحوم کل حسین جان بود 
آن تالش باور مي شد دج ، دج خرمن محصول، حمامي مي برد، سلماني مي برد، درویش 
و سید مي بردند، دشتبان، گاو گله مان چوپان مي برد و همه کندوله ها پر، دلها شاد، و به 
زیارت پیر حیدر و پیغمبرشموئیل هر ماه، به قم، مشهد، کربال هر ساله  و تک و توک به 
مكه مكرمه هم مشرف مي شدند یا با شتر یا االغ  یا پاي پیاده. مرحوم مشهد قمر دوباره 

پیاده تا خراسان رفت و برگشت با نان سفره خودش که خود برکت بود.
عموم علي مي گفت نسل امروز با پول بي حساب کتاب نفت شده عین آبله مرغان همه جا 
سر مي کشد و تا کور نكند دست نمي کشد. عمو علي مي گفت نسل حال چون این باور 
را نمي دارد که بكارند براي آیندگان به زمین رحم نمي کنند باغ را داغ مي کنند و کوه این 
لنگر زمین این سرو سبز این جایگاه چرنده پرنده خداوند را با ماشینهاي بزرگ سوراخ مي 
کنند و مي ترکانند تكه تكه سوار ماشینهاي کمپرسور کرده و مي ریزند تون زمین کشت 
و سیمان آجر هم اضافه مي کنند یک چهار دیواري بي قواره مي سازند متري خدا تومان 
مي فروشند پولش مي شه ددر دودور و آیندگان باید گل مصنوعي چیني توي گلدان خود 
بگذارند عكس درخت را هم به دیوار بكشند عمو علي دست ما را گرفت و برد باغ معروف 

قربانقلي نفسش دیگر نمي کشید، نشست و گفت:         
این نسل بخور پس نده در آن ویالهایشان به راحتي بیاسایند و کاشت پدران را به لمپانند. 
خدا رحمت کند عباس عموعلي که از دو پا فلج و خود را به زمین مي کشید تا از جایي به 
جاي دیگر و از سایه به آفتاب رو برود. او براي ساخت باغ در دالو قاالخان با دست هاي خویش 
سنگ هاي افتاده در زمین را بر مي چید تا ِگردي را از سنگ ریزه پاک و در آن نهال بكارد.

چند روز پیش از باغ معروف قربان قلي درحال گذر بودم که دیدم کامیونهاي بنز ده تني 
و کمپورسورها سنگ هاي معدن دو شاخ آق برون، تیر را به زمین باغ قربان قلي تل تل 
مي ریختند تا خانه ویالیي ساخته شود رنگ از رخسارم پرید ناي رفتن نداشتم. درختان 
گردو، بادام ، پسته دیگر جلوي چشمم نبود دیگر از دختران سرزنده و شاداب روستایي که 
بر شاخسار درختان تاب بازي مي کردند خبري نبود از شوراي ده پرسیدم: زمین کشت 
وسنگ معدن؟!! آنها گفتند: وقتي پول نفت مي آید و  نه به گاوآهن و خیش احتیاج است، 
و نه حاجت به کاش��ت، داشت، برداشت...؟!!  مخدر صنعتي ارزان هم که بیداد مي کند، 
پول مفت همینه؟!! و گفتم بكجا چنین شتابان. اینجا پر از درختان فصلي و غیر فصلي بود! 
گفتند: زهي خیال باطل، بود!!! نه اینجا که در تمام مزارع و باغات از درخت دیگر خبري 
نیست اره برقي اره موتوري در یک چشم بهم زدن تنه درخت را ریز ریز و به منقل ذغال 

کباب اجاق چلو هدایت مي کند گفتم از قنوات چه خبر انگشت به دندان گرفتند گفتند 
محصول باغي وزمین از فرانسه سیب سبز از هند و پاکستان برنج، گوشت از هندوراس، از 
لبنان و عربستان سیب زمیني و از آمریكا و بنگال گندم، از هلند و مصر گوجه فرنگي و ... 
پشت وانت بار در کوچه ها مي دهند و پول آمده از نفت مي گیرند. از این ماده بدبو این 
سیاه بدقواره، که چه و چه ها بر سر ما آورده. در کتاب انقالب سفید شاه خوانده بودم که 
مصدق به من »شاه « گفت اي کاش نفت نمي داشتیم و نمي فروختیم بهتر بود آفتابه مي 
ساختیم تا پول نفت .... آنروزها معني این ماده بد بو را نمي دانستیم و تاثیر آن را به روي 
کشور نمي فهمیدم. در خبرها آمده بود یک کشوري توانسته با فروش عروسک هزینه ملي 
خود را تامین کند و ما بر زمین کشت سنگهاي کوه شكافته مي ریزیم تا نروید خاري و 
آدیداسمان گلي نشود و گاو را به قصاب دادیم تا اوجار به زمین نكشاند و خیش نشكافد 
زمین را براي کاشت و خودباوري کجا شد آن پند مرزبان نامه: از ما نواله اکل و شرب از 

مذبح فربه خویش خوریم نه از فضاله مطبخ و هریسه دیگران.
 زمانی نه چندان دور، کش��ور پهناور ایران نه تنها در مس��یر جاده ابریشم بلكه در طول 
س��واحل طوالنی خود، یكی از بزرگترین مراکز تجاری جهان برای تبادل انواع کاالهای 
آن روزگار به ش��مار می رفت و عالوه بر آن به عنوان یكی از کش��ورهای برتر در عرصه 
تولید، نقش عمده ای را در تجارت جهانی برعهده داشت و به صورت خودکفا بسیاری از 

محصوالت کشاورزی و صنعتی عهد خود را نیز تامین می کرد.
چند روزی است می گویند به تنبل ها سبد کاال می دهند که در آن برنج، گوشت مرغ ، پنیر 
و ... هست و همكار خبریم می گوید: پول نفتمان است یک سبد دیگر. )اشاره ای به شعار 

انقالب بود که برای فرماندار نظامی می سرودیم: پول نفتمونه یكی دیگه در کن(
عالوه بر محصوالتی مانند نفت خام، خاویار، زعفران و فرش ایران که همچنان ش��هرت 
جهانی خود را حفظ کرده اند، کاالهای دیگری مانند خرما، چای و حتی ابریش��م ایران 
از جایگاه نسبتا خوبی در مبادالت تجاری داخل و خارج از کشور برخوردار بودند، صنایع 
دس��تی ایران با تنوع و کمیت و کیفیت برت��ر در زمینه های مختلف عرصه رقابت را در 
اختیار خود داشتند. حتی کشورهایی مانند چین و ژاپن با وجود تمام قدمت تاریخی خود 

نتوانستند جایگاه صنایع دستی ایران را در معرض تهدید قرار دهند.
ام��ا دیری نپایید که تحت تأثیر نفوذ بیگانگان و القای عجز و ناتوانی در وجود مردم این 
س��رزمین، نه تنها زمینه اضمحالل تولیدات ایرانی فراهم شد، بلكه به تدریج خودباوری 
تبدیل به یاس و ناامیدی و تمام ظرفیت ها و فرصت ها برای همگام شدن با روند رو به رشد 

غافله تولید نیز به کلی نابود شد.
اینک ایراِن تولیدکننده با اعمال سیاس��ت های مزورانه دش��منان این سرزمین و اعمال 
روش های نادرست و کوته بینانه حكام ناالیق قبل از انقالب، به کشوری مصرف کننده و 
مصرف گرا و بازاری برای عرضه کاالهای خارجی تبدیل شد که از ساده ترین تا پیچیده ترین 
محصوالتی که همواره در ردیف قدیمی ترین محصوالت خارجی قرار داشتند، به طور کامل 

در سیطره کمپانی های مختلف شرقی و غربی قرار گرفت.
پس از ظهور انقالب اسالمی که به حق معجزه قرن نام گرفت، تحت رهبری های داهیانه 
حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری که پیوسته تحت عناوین مختلف مانند طرح موضوع 
خودکفایی در عرصه های مختلف، به تدریج شرایط برای احیای مجدد موقعیت از دست 
رفته فراهم ش��د و بار دیگر پرچم عزت و اقتدار کش��ور در مسیر توسعه و تعالی، در ابعاد 

خوش آنروزي که 
آبي بود و گاوي



5 لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره 38 | بهمن ماه 1392| 

مختلف مادی و معنوی به اهتزاز درآمد.
ای��ن تح��ول در حدی بوده که هم اکن��ون بخش قابل توجهی از دس��تاوردهای علمی 
دانشمندان و متخصصین ایرانی در عرصه های مختلف به محصوالت صنعتی تبدیل شده 
و افزایش میزان تولیدات و صادرات در بخش های گوناگون را به همراه داشته و این همه 

بیانگر آن است که به تعبیر حضرت امام)ره(، ما می توانیم و خواستن توانستن است.
با این وجود علی رغم تمام پیش��رفت های کسب شده در این زمینه ما هنوز نمی توانیم 
بگوییم که اکنون در عرصه تولید به تمام آرمان ها و اهداف مورد نظر دست یافته ایم، چرا 
که برای ما همچنان تا رسیدن به وضع مطلوب راه زیادی باقیمانده است، زیرا با دستیابی 
به مرحله ای از دانش که بتوانیم در مواجهه با تحریم ها و در رقابت با بازارهای بین المللی، 
نه همه محصوالت )که امكان پذیر و منطقی نیست( بلكه در حد رفع وابستگی در تامین 
نیازهای اساسی، بخش عمده را خود تولید کنیم، فاصله داریم. کافی است به طور گذرا 
به وسایل و امكانات متنوع و مدرن محیط کار یا محل زندگی خودمان نگاهی بیندازیم و 
سهم دانشمندان و نخبگان ایرانی را از اختراع، ابداع یا حتی تولید داخلی این امكانات مورد 
بررس��ی قرار دهیم. هنوز بخش زیادی از نیازهای اساسی ما وارداتی است و بخش قابل 
توجهی از حاصل فعالیت های تولیدی ما به شكل مواد اولیه خام و بدون فرآوری و در نظر 

گرفتن ارزش افزوده آن، صادر می شود.
علی رغم اینكه سال ها تولیدکننده نفت بوده ایم، اما همچنان خام فروشی نفت دغدغه 
اصلی مسئولین به ش��مار می رود. هنوز نتوانسته ایم حداقل در این زمینه به طور کامل 

نیازهای داخلی کشور را تامین کنیم.
در س��ایر بخش ها، علی رغم پیشرفت های شگرف و ارتقای قابل مالحظه جایگاه علمی 
کشور و با وجود اینكه در حد قابل توجهی به دانش بومی و تكنولوژی های روز دنیا دست 
یافته ایم، اما اوال هنوز به حدی از خودباوری و بلوغ علمی نرسیده ایم که همه دستاوردهای 
علمی را به محصول تبدیل کرده و به یک تولیدکننده واقعی دانش و صادرکننده متكی به 
فن آوری بومی تبدیل شویم ، ثانیا همچنان در بخش های زیادی از فعالیت های عمرانی، 
صنعتی و خدماتی، بیش از حد متعارف نیازمند واردات و استفاده از دانش، تجهیزات و 

ماشین آالت خارجی هستیم.
گفته می شود ژاپنی ها در گذر از مرحله عقب ماندگی و ورود به مرحله توسعه یافتگی، در 
یک اقدام فراگیر و ملی و با عزم و اراده ای جدی، به عنوان یک شعار راهبردی اعالم کردند 
که دیگر هیچ کاالی غیرضروری را وارد نخواهند کرد، مگر اینكه خود آن را تولید نكنند. 
این در شرایطی است که در این کشور، منابع طبیعی به عنوان یكی از سه عامل اصلی 
تولید ثروت، فقط %2 از منابع را به خود اختصاص داده است، اما این مشكل مانع کار نشد 
و آنها توانستند با تقویت دوعامل دیگر یعنی امكانات فیزیكی با %18 سهم و به ویژه منابع 
انسانی )علم و دانش نیروهای متخصص و ماهر( با %80 سهم، نه تنها شكاف موجود را 
برطرف کنند بلكه با اتكا به تولید علم و فناوری عمدتا بومی، ژاپن را به یكی از بزرگترین 

صادرکنندگان و صاحبان سرمایه در دنیا تبدیل کنند.
چینی ها نیز با برخورداری از کمترین منابع طبیعی در اقدامی مش��ابه اعالم کردند هر 
کاالیی را فقط یک بار وارد می کنند و در مراحل بعد، خودشان آن کاال را تولید می کنند. 
در حال حاضر نیز با وارد کردن مواد اولیه ارزان قیمت و تبدیل آن به محصوالت جدید 
و صدور آن به اقصی نقاط دنیا، بیشترین ارزش افزوده را عاید خود می سازند اما به این 
مقدار هم بسنده نكرده و با سرمایه گذاری در دیگر کشورها، به آن سطح از رشد دست 
یافته اند که هم اکنون تنها در کشورهای آفریقایی بالغ بر 700پروژه عمرانی و صنعتی را 
در بخش ها و موضوعات مختلف در دست اجرا دارند. این موضوعی است که در مورد سایر 
کشورهای پیشرفته مانند آلمان با سهم 4درصدی و اسپانیا با سهم 10درصدی از منابع 

طبیعی )نسبت به سایر عوامل تولید ثروت در یک کشور( مصداق دارد.
اگرچه ش��رایط کس��ب و کار و ارزش های اجتماعی در کشور ما تابع شرایط خاص خود 
بوده و با س��ایر کشورها تفاوت دارد، اما نباید فراموش کنیم که از دیرباز در سایه برخی 
سیاست گذاری ها و اقدامات غیراصولی دستگاه های ذیربط، به جای آنكه موانع موجود را 
شناسایی کنیم و مرتفع و برای کاهش نرخ رشد بیكاری، هزینه های سرمایه گذاری در 
تولید و حتی پرداخت یارانه به این موضوع را پذیرا باشیم، نه تنها کاالهای غیرتولیدی را 
وارد می کنیم، بلكه بدون ایجاد محدودیت های منطقی و متعادل، به قدری ساز و کار ورود 

محصوالت خارجی را تسهیل می کنیم که بخش قابل توجهی از داشته های خود در بخش 
صنعت را نیز به طور کامل از دست داده و متاسفانه این روند به گونه ای درحال گذ راست 

که از دست دادن بخش های دیگر نیز دور از انتظار نیست.
مشكل در این زمینه از این میزان هم فراتر رفته است، به گونه ای که با تبلیغ کاالهای خارجی 
که بخش قابل مالحظه ای از وقت تبلیغاتی رسانه ملی، مطبوعات و حاشیه خیابان ها و معابر 
عمومی شهرها و حتی جاده های بین شهری را به مانند اختاپوشی غول پیكر در سیطره 
خود گرفته است، به این موضوع دامن می زنیم و غافل از نتایج کار، در جستجوی راهكارهای 

جدید برای اشتغالزایی و توسعه صنایع، به این و آن متوسل می شویم.
بررس��ی های کلی نیز گویای آن اس��ت که به رغم تمام تالش های صورت گرفته از سوی 
کشورهای درحال توسعه، در مجموع سهم سرمایه های انسانی و اجتماعی در تولید ملی 
کشورهایی مانند کشور ما بسیار اندک است، به گونه ای که مجموع 63 کشور صادر کننده 
مواد خام )عمدتا جهان سومی( با برخورداری از %36منابع انسانی، %20 امكانات فیزیكی و 
%44 از منابع طبیعی، فقط %6/4 از تولید ثروت جهانی و 100 کشور درحال توسعه از جمله 
ایران نیز با %56 منابع انسانی، %16 امكانات فیزیكی و %28 از منابع طبیعی، حدود 9/15% 
از تولید ثروت جهانی را به خود اختصاص داده اند . متقابال 29 کشور صنعتی )توسعه یافته( 
با %67 منابع انسانی، %16 امكانات فیزیكی و %17 منابع طبیعی، بیش از %6/79 تولید ثروت 

جهانی را از آن خود ساخته اند و این نكته خود بیانگر عمق فاجعه است.
نتایج این بررسی ها نشان می دهد که کشورهای صنعتی علی رغم برخورداری از کمترین میزان 
منابع طبیعی و عمدتا با اتكا به منابع انسانی متخصص و در اختیار گرفتن امكانات فیزیكی و 

ابزار نوین و از طریق تولید علم و فن آوری نوین توانسته اند بیشترین درآمد را عاید خود کنند.
بدیهی است ریشه این مسائل را می توان در عوامل مختلفی مانند درگیر بودن کشور در 
جنگی تحمیلی، توطئه ها و دسیسه های مستمر بیگانگان و تاثیر منفی آن در روند توسعه، 
غفلت برخی مسئولین سابق برای اقدام به موقع نسبت به انجام پاره ای از اقدامات بنیادی 
و زیربنایی، گرفتار ش��دن بخش قابل توجهی از افراد اثرگذار جامعه در کش��مكش های 
سیاسی و مسائل حاشیه ای، ضعف در تدوین استراتژی ها و هدف گذاری های سازمانی، به 
روز نبودن سیستم ها و روش ها و مهمتر از همه فراموش شدن نقشی که هریک از ما می 

توانیم در این زمینه برعهده داشته باشیم، جستجو کرد.
ش��اید هیچ گاه از خود نپرسیده باشیم که چه عواملی مانع دستیابی کامل ما به اهداف 
موردنظر در این زمینه شده است؟ نقش و مسئولیت هریک از نهادهای اجتماعی مانند 
دول��ت، مراجع قانون گ��ذاری، مجریان قانون  یا وارد کنن��ده، تولیدکننده، صادرکننده، 
مصرف کننده و به خصوص رس��انه ها در نابسامانی های مورد اشاره و اصالح و بهبود آن 
چیست؟ چه عاملی باعث شده تا ما در تولید علم فقط مراحل اولیه را طی کرده و به ارائه 
چند مقاله و دریافت تعدادی مدال و دیپلم افتخار بس��نده و دلخوش کنیم؟ چه عاملی 
سبب شده تا محصوالت صنعتی ما در رقابت با محصوالت خارجی خیلی زود از گردونه 
تولید خارج شوند؟ اصوال آیا ما می توانیم عملكرد خود را صرفا با معیارها و شاخصه های 
خارجی تطبیق داده  یا مورد سنجش قرار دهیم؟ چرا در برخی از موضوعات مانند تولید 
محصوالت کشاورزی، تعادل منطقی و حساب شده بین عرضه و تقاضا وجود ندارد و گاهی 
با مازاد بدون برنامه تولید و گاهی با کمبود تولید مواجه می شویم؟ چرا بخش قابل توجهی 
از محصوالت تولیدی ما در صنایعی مانند خودروسازی، هیچگاه نمی تواند حتی رضایت 
نس��بی مشتری را فراهم کند؟ چرا دیگر اثر چندانی از دانش مفید و ارزشمند معماری 
ایرانی و نمادهای اس��المی در صنعت ساخت و ساز ما به چشم نمی خورد؟ چه عواملی 
باعث می شوند که مثال عمر مفید یک ساختمان در کشور ما 20 سال تعیین شود و پس 
از آن به تدریج شمارش معكوس برای فرسودگی زودهنگام و فروریختن خودبه خود آن 
آغاز شود، درحالی که دیگران ساختمان هایی می سازند که پس از صدسال به زور دینامیت 

و ابزار ویژه قابل انهدام است؟ و چرا...؟
آیا هنگام آن نرسیده تا در مسیر توسعه و تعالی ایران اسالمی، هر کدام از ما نسبت به 
موقعیت و مسئولیت خود در جامعه، با نگاه به فرصت های از دست رفته و شرایط پیش رو، 
در اقدامی فراخور شان و منزلت مردم کشوری انقالبی و اسالمی، دست در دست یكدیگر 
قرار داده و به ضرورت افزایش کیفیت و تحول در موضوع تولید و احیای موقعیت قبلی 

خود بیندیشیم؟
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اعضاء هیات مدیره  نماینده  سمت
جمشید فروزش   شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه 

صنایع بهشهر )سهامي خاص(     رئیس هیات مدیره
علي صفوي نژاد  ش��رکت مروارید هامون)سهامي خاص(      

نایب رئیس هیات مدیره
حبی��ب همدان��ي رجا ش��رکت مدیری��ت یاران توس��عه 

بهشهر)سهامي خاص(     مدیرعامل و عضو هیات مدیره
رضا عظیمي شهرابي  شرکت خدمات بیمه پوشش توسعه 

بهشهر)سهامي عام(  عضو هیات مدیره
سروش نامدار شرکت صنایع بهداشتي ساینا)سهامي خاص( 

عضو هیات مدیره

پیام هیات مدیره
خداوند یكتا را سپاسگزاریم که بار دیگر توفیق آن یافتیم 
تاعملكرد یک ساله هیات مدیره و مدیران، روسا و کارکنان 
شرکت گلتاش را به محضر سهامداران ارجمند ارائه نموده 
و امیدواریم که نتیجه یكس��ال ت��الش این مجموعه مورد 
رضایت پروردگار یكتا و ش��ما سهام داران عزیز قرار گیرد 
. بدون ش��ک س��هامداران گرامي بر اوضاع اقتصاد کشور و 
مشكالت و معضالت پیش روي صنعت در سالي که گذشت 

به خوبي آگاهند.
نوس��ان نرخ ارز و عدم تخصی��ص ارز کافي از طریق اطاق 
مبادالت ارزي به تولید کنندگان از یک س��و و مش��كالت 
ناش��ي از تحریم سیستم بانكي )براي انتقال ارز و گشایش 
اعتبارات اس��نادي ( و حمل و نقل دریایي از س��وي دیگر 
بس��یاري از صنایع را با مشكل تامین مواد اولیه وارداتي و 

کاهش تولید مواجه نمود.

با وجود همه این مش��كالت، به دلیل پیش بیني مناسب 
و به موقع ب��راي خرید مواد اولیه وارداتي به مقدار کافي و 
استفاده مناسب از تس��هیالت بانكي و با تالش و کوشش 
بي دریغ تمامي مدیران، روس��ا و کارشناسان متخصص و 
کارگزاران دلسوز و متعهد ، شرکت توانست با استفاده بهینه 
و افزایش بهره وري منابع تولید )سرمایه ، انرژي، نیروي کار 
و ...( زمینه مساعدي براي تداوم تولید فراهم آورده از سوي 
دیگر اصالح فرآیندهاي تولید، ارتقاي س��طح اتوماسیون و 
افزایش سرعت ماش��ین آالت ، اصالح و نوسازي سالنهاي 
تولید وس��رمایه گذاري انجام شده سالهاي قبل در زمینه 
تولید برخي از مواد اولیه و لوازم بسته بندي منجر به کاهش 

قیمت تمام شده و افزایش سود عملیاتي شرکت گردید.
همچنین با توجه به نوع محصوالت و جایگاه آن در س��بد 
خانوار، تالش براي بهبود مستمر کیفیت و نوآور در محصول 
به عنوان یكي از اهداف اصلي در دس��تور کار شرکت بوده 
و به یاري خدا در س��ال آتي نیز با جدیت تمام آن را ادامه 

خواهیم داد.
در س��ال مالي مورد گزارش میزان تولید با )22/1( درصد 
افزای��ش به مق��دار 41/550 تن و مبلغ ف��روش خالص با 
)122/5( درصد افزایش از مرز 1/737 میلیارد ریال گذشت.

در پایان بر خود الزم مي دانیم مراتب قدرداني و تشكر خود 
را از تمامي همكاران پرتالش و دلس��وز ش��رکت که نقش 
کلیدي در دستیابي شرکت به اهداف خود داشته اند ابراز و 
از درگاه ایزد منان تندرستي وتوفیق همگان را خواستاریم.

تاریخچه
شرکت در تاریخ 1361/5/10 تحت شماره 3601 در اداره 

ثبت ش��رکتهاي اصفهان به ثبت رسید و برابر صورتجلسه 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 78/10/20 نوع شرکت از 
سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید . شرکت گلتاش 
در مورخ��ه 24 /79/11 در هیات پذیرش س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار تهران بطور مش��روط پذیرفته شد و درتاریخ 
80/4/16 اولین معامله بر روي س��هام این ش��رکت با نرخ 

4/221 ریال انجام گرفت.

سرمایه
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ سی میلیون ریال بوده 
که طی چند مرحله به مبلغ 90 میلیارد ریال )شامل تعداد 
90 میلیون س��هم، به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال( در 
پایان سال مالی منتهی به 1392/9/30 افزایش یافته است.

برنامه هاي آینده شرکت
شرکت در س��ال 1392 مجوز طرح توسعه را با برآورد 
س��رمایه گذاري 135 میلیارد ریال ب��راي تولید ادوات 
بس��ته بندي مورد نیازمحصوالت . تولید برخی از مواد 
اولی��ه مورد نیاز ، بهینه س��ازي خط��وط تولید ، ایجاد 
ظرفیتهاي الزم و تولید محصوالت آرایش��ی از سازمان 
صنع��ت ، معدن و تجارت اخذ نموده . با توجه به برنامه 
زمانبندي طرح فوق پروژه هاي مربوطه به مرور از سال 
1393 تا پایان س��ال 1394 اجرا و به بهره برداري می 
رسند که در این صورت ضمن افزایش بهره وري ، توان 
رقابتی ش��رکت نیز افزایش یافت��ه و برخی محصوالت 
آرایش��ی - بهداش��تی ) نظیر کرمها ( نی��ز به تولیدات 

شرکت اضافه خواهد شد .

در مجمع گلتاش  مهندس همداني دست پري داشت
تقسیم سود 3223 ريالي براي هر سهم

وقتي گزارش بازرس قانوني به بند اظهار نظر رسید حسابرس سر از پیش نوشته برداشته به 93 درصد سهام دار شرکت گلتاش حاضر در 
مجمع گفت:  بند چهار اظهار نظر، چهار مرحله مي دارد که حسابرسي شرکت گلتاش در مرحله اول مقبول قرار گرفته و حسابهاي شفاف و 
بدون هیچگونه اما و اگر آن شفاف و شفاف مي باشد. طنین صلوات پي در پي حاضرین به پاس این مرحله حسابهاي شفاف و بدون بند حسابرس و بازرس قانوني 
و عملکرد تحسین برانگیز مدیریت مالي، گویاي رضایت سهام داران حقیقي و حقوقي شرکت مي بود و تقسیم سود هر سهم در عملکرد ساالنه رقم 3223 ریال 
نشانه از آن داشت که مهندس همداني مدیرعامل کاربلد و جناب فروزش ریاست هیات مدیره با دست پر به مجمع آمده اند. مجمع با حضور 93 درصد سهام دار 
به ریاست جناب فروزش و دو ناظري جنابان استاد مقیم زاده مرد حساب کتاب و جناب باالزاده این مدیر موقر، مودب، آداب دان و کارشناس تهیه و با دبیري جناب 
مهندس همداني مدیرعامل موفق شرکت برگزار شد. مجمع با تصویب صورتهاي مالي و سایر دستورات جلسه و تقسیم سود هر سهم 3223 ریال بکار خود پایان داد.

   خسرو اميرحسيني
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گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهي 
هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام 
شرکت گلتاش)سهامي عام(

در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت 
مصوب سال 1347

1- گزارش توجیهي مورخ 28 آبان ماه 1392هیات مدیره 
شرکت گلتاش )سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن 
شرکت از مبلغ 90 میلیارد ریال به مبلغ 200 میلیارد ریال 
)خالص افزایش سرمایه به مبلغ یكصد و ده میلیارد ریال(، 
مش��تمل بر اطالعات مالي فرضي که پیوس��ت مي باشد ، 
طبق استاندارد حسابرسي رسیدگي به اطالعات مالي آتي 
مورد رسیدگي این موسس��ه قرار گرفته است . مسئولیت 
گزارش توجیهي مزبور و مفروضات مبناي تهیه آن با هیات 

مدیره شرکت است.
2-گ��زارش مزبور در اجراي تبص��ره 2 ماده 161اصالحیه 
قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش س��رمایه شرکت از 
محل مطالبات حال ش��ده و آورده نقدی سهامداران تهیه 
ش��ده اس��ت. این گزارش توجیهي براس��اس مفروضاتي 
مش��تمل بر مفروضات ذهن��ي درباره رویداده��اي آتي و 
اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمي رود لزوما به 
وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده مي 
ش��ود که این گزارش توجیهي ممكن است براي هدفهایي 

جز هدف توصیف شده در باال، مناسب نباشد.
3- براس��اس رسیدگي به شواهد پش��توانه مفروضات این 
موسس��ه به مواردي برخورد نكرده اس��ت که متقاعد شود 
مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي 
فراهم نمي کن��د. به عالوه، به نظر این موسس��ه، گزارش 
توجیهي یاد ش��ده، براساس مفروضات به گونه اي مناسب 

تهیه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
4- به ش��رح مندرج در گزارش توجیهي افزایش سرمایه، 
بخش��ي از افزایش سرمایه پیش��نهادي از محل مطالبات 
س��هامداران مي باش��دکه در حال حاضر مطالباتي وجود 
نداش��ته و در صورت تصویب مجمع عمومي عادي س��ال 
مالي منتهي به 30 آذر ماه 1392 صاحبان سهام، مطالبات 
مزبور از محل سود سهام مصوب ایجاد خواهد گردید. ضمنا 

هدف از افزایش سرمایه دستیابي به منابع نقدي و همچنین 
رعای��ت مقررات س��ازمان بورس اوراق به��ادار درخصوص 
رعایت حداقل مبغ س��رمایه شرکت به مبلغ 200 میلیارد 
ریال مي باش��د. در این صورت توجه مجمع عمومي فوق 
العاده صاحبان سهام را به سایر راهكارهاي تامین نقدینگي و 
سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت منجمله اخذ تسهیالت 

مالي جلب مي نماید.
5- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات 
ذهني توصیف ش��ده در باال رخدهد، نتایج واقعي احتماال 
متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود، زیرا رویدادهاي پیش 
بیني ش��ده اغلب ب��ه گونه اي مورد انتظ��ار رخ نمي دهد 

وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت گلتاش سهامی عام، از افزایش سرمایۀ موضوع 

این بیانیۀ ثبت، به شرح زیر میباشد .
الف – تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز جهت 

تداوم عملیات
ب – رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

تامین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز 
جهت تداوم عملیات

مدیریت سرمایه در گردش
موض��وع تامین نقدینگی مورد نیاز تولی��د اگر تا دیروز به 
عنوان دغدغه اي بزرگ ، ذهن تولیدکنندگان و صنعتگران 
را می آزرده این روزها به کارزاري می ماند که اقتصاد کشور 
را در سطح کالن نیز تحت تاثیر قرار داده است . این روزها 
واحدهاي تولیدي بیش از هر زمان دیگري به نقدینگی نیاز 
دارن��د زیرا اغلب خریدهاي آنان به صورت نقدي انجام می 
شود و امكان استفاده از تسهیالت مدت دار براي بسیاري از 
بنگاه هاي اقتصادي وجود ندارد . مقادیر زیادي از نقدینگی 
صرف پرداخت مالیات ،دستمزد کارکنان ،حق بیمه ، خرید 
مواد اولیه و ماشین آالت می شود که این هزینه ها به دلیل 

افزایش تورم روز به روز در حال افزایش هستند .
البته بانک ها تا پیش از این راغب بوده اند تا به بخشهایی 
مانند بازرگانی و تجاري تس��هیالت پرداخت کنند زیرا هم 

س��ودآوري این بخشها بیشتر است و هم در صورت معوق 
ش��دن تس��هیالت ، به آس��انی می توانند معوقات خود را 
بازپ��س گیرند . اصلی ترین مش��كل ، این که اقس��اط وام 
ها بس��یار سنگین است ، بانكها در بازپرداخت تسهیالت با 
تولید کنندگان همكاري نمی کنند و همین امر باعث بروز 

مشكالتی در تولید می شود .
اما راهكارهاي متعددي در سیستم بانكی براي یاري رساندن 
به تولیدکنندگان در نظر گرفته شده بود که به دلیل افشاي 
ماجراي اختالس از سیستم بانكی ، به بایگانی فرستاده شد 
. به نظر می رس��د سواس��تفاده اختالس گ��ران، انگیزه اي 
براي کمک به اس��تمرار روند تولی��د از طریق به کارگیري 
ابزار متنوع در سیستم بانكی باقی نگذاشته است . از سوي 
دیگر تحریم اکثر بانكهاي دولتی و خصوصی به دلیل تحریم 
بین المللی و عدم ارتباط مستقیم  سیستم بانكی با شبكه 
بانكهاي اروپایی از یک س��و و دوگانگی نرخ ارز ، مجراهاي 
تنفس تولید را مس��دود کرده اس��ت . در این میان به رغم 
صدور بخشنامه هاي متعدد و مصاحبه مسئوالن عالی رتبه 
سیستم بانكی کش��ور ، مبنی بر لزوم پرداخت حداکثر 20 
درصد مبلغ پروفرما به بانک در زمان گشایش اعتبار و الزام 
قانونی بودجه سال جاري براي پرداخت 10 درصدي مبلغ 
پروفرما توسط تولیدکنندگان ، متاسفانه آنچه توسط بانک ها 
براي گشایش اعتبار اخذ می شود ، اغلب براي حدود 135 
درصد است که این رویه یكی از عوامل تشدید معضل کمبود 
نقدینگی واحدهاي تولیدي ، کاهش ظرفیت تولیدي آنان 
و افزایش قیمت تمام شده تولیدات است . ناگفته نماند که 
عدم دسترس��ی به ارزهایی نظیر روبل ، ون کره ، لیر ترکیه 
و یوان چین نیز مشكالت واحدهاي تولیدي را صد چندان 
کرده اس��ت . اتخاذ سیاستهاي انقباضی از سوي بانک ها از 
یک سو و افزایش هزینه هاي تولید از سوي دیگر موجب شد 
تا سایه کمبود نقدینگی بر تولید سنگینی کند و راهكار در 
نظر گرفته شده نتواند گره گشاي مشكالت این بخش باشد. 
در یک سال گذشته همواره تولیدکنندگان آسیب ناشی از 
افزایش هزینه هاي انرژي ، نوس��ات ارزي و رفتار انقباضی 
بانک ها را از عوامل اصلی رکود در واحدهاي تولیدي عنوان 
کرده اند که این مشكالت در نبود حمایتهاي دولت موجب 

ایجاد معضالت اساسی در حوزه تولید شده است .

تصويب افزايش سرمايه شرکت گلتاش

مجم�ع عموم�ي ف�وق الع�اده ش�رکت گلت�اش در تاریخ پن�ج ش�نبه م�ورخ 1392/11/24 برگ�زار گردی�د. در ای�ن مجمع که ب�ا حض�ور 93 درصدي 
س�هام داران تش�کیل ش�د ریاس�ت مجمع ب�ا مهندس فروزش ب�ود که آقای�ان مقیم زاده و ب�االزاده در مق�ام نظ�ار اول و دوم و آق�اي مهندس حبیب 
همدان�ي ب�ه عن�وان دبی�ر مجمع در اداره جلس�ه ایش�ان را یاري مي رس�اندند. در پایان مجمع نش�ینان افزایش س�رمایه ش�رکت را مص�وب نمودند. 
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گویند روزی حضرت عیس��ی در راهی می رفت ، 
مرد کهنس��الی را دید که با ریش س��فید و قدی 
خمیده مش��غول بیل زدن وکشت و زراعت بود. 
ب��ه در گاه خدا عرض ک��رد : خدایا ! این پیرمرد 
در این س��ن و سال و با این قد خمیده برای چه 
اینچنین بیل می زند و زحمت می کشد؟ خداوند 
خطاب کرد: یا عیس��ی! میخواهی کاری کنم که 
دیگر دس��ت از کار بكشد؟ در این هنگام حضرت 
عیس��ی مش��اهده کرد که پیرمرد ناگهان دست 
از کار کش��ید و بی��ل را به کن��اری انداخت و در 
زیرسایه درختی دراز کشید و خوابید. پس از چند 
دقیقه دوباره برخاس��ت و بیل را به دست گرفت 
وش��روع به کار کرد. حضرت عیس��ی ازاو پرسید: 

ای پیرم��رد! چرا بیل را انداختی و دس��ت از کار 
کش��یدی؟ و چرا دوباره برخاستی وشروع به کار 
ک��ردی ؟ پیرمرد گفت : ب��رای اینكه چند لحظه 
پیش به خودم گفتم من که پایم لب گور است و 
مردنی هستم چرا اینقدر به خودم رنج و زحمت 
می دهم. یک باره امید و آرزو از دلم رفت. ولی پس 
از چند دقیق��ه به خودم گفتم حاال آمد و به این 
زودی ها نمردی، چرا نباید کار کنی و ازدسترنج 
خود ارتزاق کنی؟ عیسی فهمید که خدا اول امید 
و آرزو را از او گرفت و دوباره به او برگرداند. حاال 
حكایت ماس��ت . گاهی وقت ها با ش��ور و شوق و 
امید و آرزو روزانه و مرتب خاطرات و دلنوشته ها 
و دلتنگی ها را به سینه دفتر یادداشت می سپارم 

و سعی می کنم ذهن و اطالعات و قلمم را به قول 
امروزی ها آپدیت کن��م و نگذارم ذهن و قلمم از 
اینكه هست فرس��وده تر و پژمرده تر شود. گاهی 
هم اتفاق می افتد که دستانم توان نوشتن و ذهنم 
یارای اندیش��یدن را از دس��ت می دهد. امید می 
گریزد و ش��وق و آرزو به ریش��خندم می گیرد .با 
خود می اندیش��م : خ��وب که چه؟ گیرم که هی 
خواندی و نوش��تی که چه بشود ؟ چه دلی شاد و 

چه خرابه ای آباد خواهد شد؟
افسوس... . شاید آن روز که معلم هنر برایمان بر 
روی تخته س��یاه می نوشت : ادب مرد به ز دولت 
اوست ، اصال در فكرمان خطور نمی کرد که روزی 
خواه��د آمد در کنار میلیاردها دالر ثروت و ده ها 

   مهدی خلج
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نی��روگاه هس��ته ای و دریایی از نف��ت و خروارها 
اورانیوم غنی ش��ده ، با حس��رت ب��ه دنبال یک 
مثقال ادب و اخالق و معنویت غنی شده بگردیم 
وباید مرتب بگوییم آنچه یافت می نش�ود آنم 
آرزوس�ت. هرگز به مخیله مان خطور نمی کرد 
روزی نخبگان و س��ردمداران مام میهن به خاطر 
هر هدف مقدس یا نامقدسی در رسانه ها و جراید 
همدیگر را س��الخی کنند و همچون الش��ه های 
مردار اینچنی��ن همدیگر را تكه پاره کنند و آبرو 
و حیثی��ت خود و مملكت را ب��ه حراج بگذارند و 
الگویی شایسته از اخالق و ادب را به نسل جوان 

تشنه معنویت و اخالق به نمایش بگذارند.
شاید آن روز که معلم فارسی با آب و تاب برای 
ما داس��تان ریزعلی فداکار را توضیح می داد به 
مغز کودکان��ه ما خطور نمی کرد که در س��ایه 
چنی��ن تعلیم��ات س��ازنده، زمان��ی در جراید 
کثیراالنتش��ار با آب وتاب و تفصیالت بنویسند: 
م��ردی که بیس��ت وش��ش ک��ودک بی گناه و 
معص��وم را ربوده و پس از تجاوز به آنها به قتل 
رس��انده بود دستگیر ش��د ) وکسی کكش هم 
نگزید! ( یا کودکی که در اثر ش��كنجه ناپدری 
و مادر س��نگدل فلج ش��ده بود در بیمارستان 
درگذشت. یا خفاش شب شكارچی زنان به دار 

مجازات آویخته ش��د.
ش��اید آن روز که معلم انش��ای خ��وش ذوق ما 
می نوش��ت : علم بهتر اس��ت یا ثروت؟ ) انشایی 
برای تمامی فص��ول!(، آن روز در تصور کودکانه 
م��ا نمی گنجید که روزی خواه��د آمد که دولت، 
یعن��ی مظهر ارب��اب ث��روت .  با دانش��مندان و 
روزنامه نگاران، مظه��ر ارباب دانش و علم هر روز 
س��ر بدیهی ترین مفاهیم و امور جامعه کل کل و 
یكی به دو کند که شما رسانه ها سیاه نمایی می 
کنی��د و اص��ال در جامعه چیزی به ن��ام گرانی و 
ت��ورم و فس��اد و اختالس و غیره وج��ود ندارد و 
شما روزنامه نگاران بی چشم و رو به این مسایل 

دامن می زنید.
ش��اید آن روز که معلم ورزش هر روز به گوش ما 
نسل آینده ساز مملكت زمزمه می کرد که : زنیرو 
بود مرد را راس��تی زسستی کژی زاید و کاستی ، 
نمی دانس��تیم که از برکت ورزش این کشور چند 

میلیون افسرده  و معتاد نوید بخش آینده روشن 
این مرز و بوم خواهد شد!

ش��اید آن روز که معلم شیرین س��خن ادبیات به 
ما می آموخت : ش��كر شكن شوند همه طوطیان 
هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود ، تصور 
نمی کردیم قند پارس��ی در مسلخ ادبیات کوچه 
بازاری س��خیف و بی محتوای خوانندگان وطنی 
و لوس آنجلسی اینقدر س��الخی شده و از اعتبار 
و ارزش بیفتد و ادبیات ش��یرین فارس��ی  را  به 

بهترین شكل ممكن به لجن بكشند .
ش��اید آن روز به عقل ناقص ما آینده سازان فردا 
نمی گنجی��د که روزی ی��ک تحصیل کرده نخبه 
بدبخ��ت با ی��ک خ��روار م��درک و تخصص به 
ناکجا آبادی برای استخدام مراجعه کند و بگویند 
اول مدرک و تخصصت را در کوزه بگذار و سپس 
بگ��و خط و جن��اح و باند تو چیس��ت و پارتی تو 
کیست و پولت چقدر است تا ببینیم چه کار می 

شود برایت کرد.
شاید آن روزها که در کوچه های خاکی محله مان 
ب��ه دنب��ال یک ت��وپ پالس��تیكی می دویدیم و 
خنده های ش��ادمانی از ته دل سر می دادیم فكر 
نمی کردیم پس ازگذشت سال ها با دعواهای آبی 
و قرمز س��رمان را به سقف خواهند کوبید تا زیاد 
به معقوالت نیندیش��یم و برای همدیگر کرکری 
گوساله های سامری بخوانیم تا یک عده از صدقه 
س��ری این دل مشغولی ها و س��ر کار رفتن های 
ما قند در دلش��ان آب شود و جوانان ما قدری با 
شكستن شیش��ه های ناوگان مجهز حمل و نقل 
شهری ) منظورهمان اتوبوس شرکت واحد است( 

تخلیه شوند .
وقتی که مش��اهده می کنی هر چ��ه خوانده ای و 
شنیده ای فقط در البه الی صفحات زرین کتاب ها 
زیباس��ت و به درد فیلم های کذای��ی می خورد . 
وقتی می بینی در جامعه دقیقا عكس همه آنچه 
ک��ه آموخته ای باید عمل کنی تا کامروا ش��وی، 
وقت��ی در چنب��ره دروغ و ریا و س��الوس و تزویر 
و کژتابی ها و نا جوانم��ردی ها و رفتارهای زهر 
آگین به چارمیخ کشیده شده ای، وقتی در حصار 
دورویی و عملكردهای ضد اخالقی زمانه محصور 
شده ای، وقتی می بینی آدم های اطرافت دنیا را 

از زاویه آبی و قرمز و حیدری و نعمتی و راست و 
چپ و قدرت و ثروت و س��نتی و مدرن و ... نگاه 
می کنن��د، نه زنگی زنگی اند و ن��ه رومی رومی ، 
وقت��ی بلبالن خوش الح��ان در قفس اند و زاغ و 
ذغ��ن در چمن به طرب آمده ان��د چه می توانی 
بكنی ؟ هیچ ! جز اینكه به روزمرگی تن بدهی، به 
روزها و شب های تكراری سنجاق شده در پشت 
قباله سرنوش��تت عادت کنی و دل بسپاری . جز 
اینكه هر روز از چش��مان سیاه و جادویی دلبران 
لولی وش و پریان شوخ چشم بگویی و بنویسی  و 
از خط و خال و لب و زلف یار مهمالت ببافی و از 
درد هجران ناله های جان سوز بلغور کنی و دست 
و دلت را به آرزوهای بی س��رانجام بس��پاری که : 

باش تا صبح دولتت بدمد ....
 تازه این یک روی س��كه است . روی دیگر سكه 
که از این هم ناگوارتر اس��ت آنجاس��ت که وقتی 
این حرف ها ) حرفی ازآن ه��زاران کاندر عبارت 
آم��د( را ن��زد صاحبدلی اظه��ار می کنی، نگاهی 
عاقل اندر سفیه در تو می اندازد که معنی آن این 
اس��ت : عزیز من این همه روان پزشک حاذق در 
این مملكت هس��ت چرا خ��ودت را به یک دکتر 
نش��ان نمی دهی؟ ش��ب ها کمتر بخور تا کابوس 
نبینی!  کمی جوش��انده گل گاو زبان هم برایت 
مفید اس��ت! خب البته حق هم دارند . هر کسی 
از ظن خود ش��د یار من . من هم اگر ازسن قبل 
از دبس��تان که تیتره��ای درش��ت روزنامه ها را 
می خواندم و کلی ذوق می کردم واز سن دبستان 
وسوس��ه یا به عبارت بهتر کرم خواندن و نوشتن 
نداش��تم مثل همه آدم های معقول دنیا مثل آدم 

زندگی می کردم.
 بیچاره آن کسی که گرفتار عقل شد

خوشبخت آنکه کره خر آمد االغ رفت
 باری س��خن به درازا کشید و روده درازی از حد 
گذش��ت . شرح این هجران و این خون جگر/ این 
زمان بگ��ذار تا وقت دگر.  همان بهتر که به قول 
س��عدی: بنش��ینم و صبر پیش گیرم/ دنباله کار 

خویش گیرم.
  می گویم این حافظ و س��عدی هم عجب دل پر 
دردی از ای��ن فلک غدار و چرخ کج مدار و روزگار 

بد کردار داشته اند.
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مجمع ساالنه شرکت پتروشیمی پردیس در مورخه 1392/11/8 با حضور 86 درصدی سهامداران به ریاست استاد 
مرتضی عزیزی رییس هیات مدیره ش�رکت و دو ناظر آقایان نیک نفس و زادمهر و معرفی جناب اس�کوئی ،مدیر 
ارش�د مالی ش�رکت به عنوان دبیر، رسمیت جلسه اعالم ش�د. در ادامه پس از قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مهندس بهمن زمانی مدیرعامل فرهیخته و 
شایسته شرکت و استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با تصویب صورت های مالی و تقدیر و تشکر ویژه سهامداران از توان مدیران خدوم شرکت 
علی الخصوص از تالش های جهادگونه مهندس عزیزی در جهت ارتقای هرچه بیشتر جایگاه شرکت در صنعت کشور و کسب سودآوری برای سهامداران مجمع با تقسیم 
سود 4350 ریالی برای هر سهم به کار خود پایان دادند. شایان ذکر است پتروشیمی پردیس از برترین شرکت های موفق بورسی بوده که با توجه به داشتن باالترین حاشیه 
سود در بین شرکت های بورسی هر ساله با تقسیم سود چشمگیر موجبات خوشحالی تمام سهامداران خود می شود. به قول یکی از سهام داران این مدیریت و شرکت سود 
می دهند در حد اللیگا. در پایان برخود وظیفه می دانیم از لطف و بزرگواری مهندس زمانی و اسکوئی در حق اصحاب قلم تشکر داشته و از سرکار خانم مهرآوند مدیریت 

روابط عمومی که در تهیه این گزارش ما را یاری رساندند قدردانی و تشکر را داشته باشیم.  

پیام هیات مدیره
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی 

آتی :
- افزای��ش ظرفیت تولید واحدها تا ظرفیت اس��می و رفع 

تنگناهای موجود تولید
- ادامه کار پروژه EPC )یا E+P+C( احداث فاز III و ادامه 
عملیات مهندسی اصولی و تفضیلی، شروع نصب و ساخت 
تجهیزات، صدور درخواست تمام خریدهای پروژه، انتخاب 
پیمانكاران نصب و ساخت و اخذ مجوزهای الزم )یوتیلیتی، 

خوراک، زمین، زیست محیطی و ...(.
- حض��ور در بازاره��ای جهان��ی و افزای��ش ص��ادرات اوره 
و آمونی��اک و ورود ب��ه بازاره��ای آمریكای التی��ن و اتخاذ 
سیاس��ت ها و روش های الزم جهت حل مش��كالت فعلی 

صادرات محصوالت و جابجایی ارز.
- افزایش س��طح آگاهی و آموزش پرس��نل )فنی، ایمنی، 
زیست محیطی و مدیریتی( و رسیدن نفر ساعت آموزشی به 

متوسط 55 نفر ساعت.
- بهینه کردن مصارف خوراک، یوتیلیتی و کال انرژی با توجه 

به الیحه هدفمندسازی یارانه ها.
- افزایش ظرفیت تولید اب کولینگ در واحد آبگیر و اصالح 

.III و گسترش آن برای تامین آب کولینگ مورد نیاز فاز
- اجرا و اتمام پروژه های زیس��ت محیط��ی )پروژه تصفیه 

پساب، پروژه نصب سیستم های Online اندازه گیری و ...(.
- بهبود امكانات رفاهی در منطقه و به خصوص س��اخت 
و خرید منازل س��ازمانی جهت سكونت دائم کارکنان در 

منطقه.
- اج��رای اقدامات اصالحی و پیش��گیرانه الزم در واحدها 
در جهت افزایش ظرفیت تولید، بهبود کیفیت محصوالت 
، ت��داوم تولید، تولید به صورت ایمن، تداوم فروش، کاهش 
مخاطرات ایمنی و زیست محیطی، کاهش ضایعات تولید، 

کاهش توقفات تولید و ... .
- پیگیری تامین قطعات یدکی، کاتالیست و مواد شیمیایی 

مورد نیاز واحدها در سال های آتی.
- اصالح ساختار مالی شرکت و افزایش سرمایه.

بیان استراتژی شرکت
- تولید مستمر و مداوم مطابق با استانداردهای روز جهان، 

ایمن و دوستدار محیط زیست و کاهش ضایعات.
- تبدیل ش��دن به بزرگترین تولید کنن��ده اوره و آمونیاک 

در جهان.
- افزایش مستمر سودآوری و ایجاد ارزش افزوده بلندمدت 

برای سهامداران.
- حض��ور فعال و موثر در بازارهای جهانی اوره و آمونیاک و 

کسب جایگاه ویژه در تولید جهانی اوره و آمونیاک.
- افزایش ظرفیت تولید اسمی با ایجاد واحدهای جدید.

سرمایه شرکت
س��رمایه ش��رکت در بدو تاس��یس مبل��غ 1/000 میلیون 
ریال )ش��امل تعداد 100/000 س��هم، به ارزش اسمی هر 
س��هم 10/000 ری��ال( بوده که طی ی��ک مرحله به مبلغ 
3/000/000 میلیون ریال )شامل تعداد 3/000/000/000 
س��هم، به ارزش اسمی هر سهم 1/000 ریال( تا پایان سال 

مالی منتهی به 1392/9/30 افزایش یافته است.
برنامه های آینده شرکت

اطالعات مربوط به برنامه های سال آتی شرکت در خصوص :
الف( گس��ترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی 

شیوه های فروش :
حضور در بازارهای جهانی و افزایش صادرات اوره و آمونیاک 

ورود به بازارهای   کشورهای آمریكای التین
ب( مشارکت ها و سرمایه گذاری ها :

     س��رمایه گذاری در ش��رکت های بازرگانی پتروش��یمی 
بین الملل و ناوک اسیا کیش 

شیوه های تامین مالی:
  وج��وه ریال��ی و ارزی مورد نیاز از محل فروش محصوالت 
داخل��ی و صادراتی، افزایش س��رمایه از مح��ل آورده های 

صاحبان سهام و تسهیالت مالی بانک ها تامین می شود.
ارائه گزیده داده های مربوط به بودجه مالی ش��رکت به ویژه 

داده های مربوط به صورت سود و زیان پیش بینی شده. 
دستاوردها

- کسب جایگاه ویژه در تولید جهانی آمونیاک و اوره.
- اش��تغال زایی و کارآفرین��ی در مراح��ل س��اخت، نصب، 

راه اندازی و بهره برداری.
- کمک به رونق بخش کشاورزی در کشور.
. )GDP( افزایش تولید ناخالص داخلی -

- افزایش صادرات غیرنفتی کشور.
- اس��تفاده از پیشرفته ترین دس��تاوردهای تكنولوژی در 

ساخت و طراحی دستگاه ها و ماشین آالت.

اعضاء هیات مدیره
سمتنامنماینده

  رئیس هیات مدیرهآقای مرتضی عزیزیشرکت سرمایه گذاری غدیر
  نایب رئیس هیات مدیرهآقای عباس صمیمیشرکت بازرگانی پتروشیمی ایران

عضو هیات مدیرهآقای رحیم اسماعیلی داناشرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
عضو هیات مدیره و مدیرعاملآقای بهمن زمانیشرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان 

عضو هیات مدیرهآقای سیدجالل الدین سیدیشرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان

مهندس زمانی كاری كرد كارستان سود داد در حد الليگا
تقسیم سود 4350 ريالی برای هر سهم 

   خسرو اميرحسيني
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چندی پیش معاون وزیر علوم و رئیس سازمان 

ام��ور دانش��جویان پ��رده از اتفاق قاب��ل تأملی 

برداش��ت. وی گفت: 3000 نفر بدون گذراندن 

آزمون ورودی و سنجش توان علمی، دانشجوی 

دکترا ش��ده ان��د و دیر ی��ا زود دانش آموخته و 

احتماالً به عنوان نیروهای تحصیل کرده جامعه 

مدعی تصاحب مناصب کلیدی خواهند شد. هر 

چند اگر یک بررسی آماری انجام پذیرد به حتم 

خواهیم دید امثال این افراد هم اکنون نیز دارای 

مناصب مهمی در شهرهای خود هستند و چه 

بسا پذیرش آنان در مقطع دکترا از طریق رانت 

همین مس��ئولیت ها بوده است. به عنوان مثال 

یكی از دوس��تان می گفت: ش��اهد بودم فردی 

ب��ا مدرک ف��وق دیپلم در یكی از س��ازمان ها، 

مسئولیتی به عهده گرفت و در دوران شش ساله 

مدیریت خود تمام مقاطع دانش��گاهی را بدون 

کنكور، حض��ور در کالس و طی مراحل علمی 

طی کرد و بعد از اینكه دانش��جوی دوره دکترا 

شد مسئولیت خود را تحویل فرد دیگری داد.

نكته ای که در وهله نخست از سخنان این مقام 

مسئول به ذهن می رسد این است که ورود 3000 

نفر بدون ارزیابی سطح دانش و بررسی رزومه 

علمی در عالی ترین مقطع تحصیلی 

دانش��گاهی در حالی انجام 

می گیرد ک��ه در آخرین 

آزمون ورودی دکترا، حدود 

218 هزار داوطلب شرکت کردند که پس 

از آزم��ون، 21 هزار نف��ر از آن ها)کمتر از یک 

دهم متقاضیان( در ردیف معرفی شدگان برای 

ش��رکت در مصاحبه قرار گرفتند و در   نهایت 

10 هزار و 809 نفر دانشجوی دکترا شده اند. به 

بیان دیگر چه بسیار افرادی که سال ها تالش و 

مطالعه کرده اند و کنكور داده اند ولی با وجود 

شایس��تگی هنوز فرصت ورود به دوره دکترا را 
پیدا نكرده اند.

عالوه بر این افراد بس��یاری ک��ه از وضع مالی 

مناس��بی برخوردار هس��تند می توانند بدون 

آزمون با هزینه ک��ردن چیزی حدود چهل یا 

پنج��اه میلیون تومان م��درک دکترای معتبر 

دانش��گاهی)حتی از دانش��گاه های سطح یک 

کش��ور( دریافت کنن��د و در جرگه اس��تادان 

دانشگاه قرار بگیرند.

 ای��ن یعنی حراج مدرک و قربانی کردن علم و 

دانش! به بیان دیگر دوران "علم بهتر از ثروت" 

به پایان آمده و زمانه ای فرا رس��یده که علم و 

دانش واقعی جایش را به مدرک تحصیلی داده 

است و مدرک هم به راحتی در اختیار صاحبان 

ثروت و قدرت قرار می گیرد.

البته این نكته صحیح است که باید تحصیالت 

تكمیلی در کش��ور به گونه ای توسعه یابد که 

تا حد امكان از هجرت جوان ها به دانشگاه های 

خارج از کشور جلوگیری شود ولی این توسعه 

باید عالوه بر توجه به کمیت، ابعاد کیفی را نیز 

شامل ش��ود. بدین صورت که حداقل وقتی به 

فردی عنوان دکتر اطالق می شود سطح قابل 

قبولی از دانش و آگاهی را نیز داش��ته باش��د. 

سخن پایانی اینكه باید ضمن تشكر از مسئوالن 

وزارت علوم به سبب آشكار کردن این حقیقت 

پاسخ چند سؤال مهم را از ایشان مطالبه کنیم. 

اول اینك��ه اکنون که ابع��اد دردناک این ماجرا 

آشكار ش��ده است آیا مجازات مسئوالنی را که 

با اشتباهاتشان نس��لی از دکترای تقلبی و کم 

سواد را به وجود آورده  پیگیری نمی کنید؟ دوم 

این که با این س��ه هزار نفری که بدون آزمون 

پذیرفته ش��ده و قرار است مدرک بگیرند، چه 

می کنی��د؟ و در نهایت وزارت علوم برای کیفی 

سازی دانشگاه ها و ارزیابی مناسب سطح علمی 

داوطلبان در ورود به مقاطع تكمیلی خصوصاً در 

پردیس ه��ای خود گردان)بخوانید پول محور( 
چه برنامه ای دارد؟

حراج
مدرك
دکتری

   مهران  اميرحسيني
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پیام هیات مدیره
اعضاء محترم مجمع عمومی شرکت 

سیمان هرمزگان:
گزارش حاضر که حاصل تالش و فعالیت 
مدیران و کارگران شرکت در سال حماسه 
سیاسی، حماسه اقتصادی می باشد تقدیم 

حضور می گردد. 
از مجمع عمومی محترم صاحبان س��هام 
تقاضا می شود با رهنمودهای خود، هیات 
مدیره را در انجام وظایف محوله همچون 
گذش��ته یاری نمایند و امیدوارم که مورد 
توجه و عنایت مجمع عمومی عادی ساالنه 

صاحبان سهام قرار گیرد.
رس��الت شرکت در س��ال جاری عالوه بر 
انج��ام وظایف معمول خود، توجه علمی، 
نظام مند و فراگیر پیوسته معطوف شده و 
در این راس��تا با انجام بررسی های جامع، 
دقیق و عالمانه در جهت پیگیری اهداف 
راهبردی ش��رکت نس��بت به طراحی و 
تدوین برنامه راهبردی خود قدم برداشته 

است و در این راستا به عنوان اولین شرکت 
 ISIRI تولیدی، موفق به اخذ اس��تاندارد

13000 شده است.
تدبی��ر و اس��تراتژی هیات مدی��ره، رصد 
دقیق، مس��تمر و نظام مند کلیه شئونات 
شرکت از جمله حوزه منابع انسانی است. 
از این منظر، منابع انسانی مهمترین سرمایه 
شرکت تلقی شده و رویكرد ارتقاء توانمندی 
نیروی انسانی شرکت از طریق اصالحات 
ساختاری، ارتقاء توان ارزش آفرین نیروها، 
اقدامات رفاهی ، انگیزشی و نهایتا افزایش 
بهره وری با هدف حفظ و ایجاد ارزش برای 
ذینفعان بویژه سهامداران محترم در دستور 

کار قرار گرفته است.
در س��ال جاری بدلیل افزای��ش بی رویه 
قیمته��ا و کاهش مقدار فروش س��یمان 
بدلیل افت کشش بازار در مناطق جنوب 
کشور و افزایش هزینه های تولید با تدبیر 
هیات مدیره و تالش و کوشش شبانه روزی 
مجاهدان عرصه تولید در شرکت موجب 

کاه��ش ارزش آفرینی برای س��هامداران 
محترم نش��ده و علیرغم وجود نوس��انات 
متعدد در ورودی ها و خروجی های محیط 
کس��ب و کار ، نتایج عملكرد همكاران در 
س��ال جاری بیانگر آن اس��ت که بنیادی 
محكم ، پویا و منعطف در زیر س��اخت ها 
و ساز و کارهای سیمان هرمزگان نهادینه 
شده اس��ت. ش��رکت در ایفاء مسئولیت 
اجتماعی خود در قبال محیط زیس��ت و 
جوامع محلی همچون سالهای قبل غافل 
نبوده و همواره سعی نموده است با توجه 
به اصول اخالقی و با حساس��یت نس��بت 
به مسائل اجتماعی ، فرهنگی و محیطی 
توجه نموده و با اتخاذ موضع فعال نسبت 
به محیط کسب و کار خود تاثیری مثبت 

برکار ، جامعه و کارکنان داشته باشد.
در س��ال مالی آتی با همت تیم مدیریتی 
و هم��كاران با تجربه و جوان درصد ایجاد 
تغییرات بنیادی برای شناخت علمی بازار، 
برقراری ارتباط موثر با گروههای مختلف 

مشتریان و گستردهتر کردن دامنه فعالیت 
بازار سازی هستیم.

در ای��ن گزارش ، تنها به دنبال فهرس��ت 
کردن موفقیت ها نیستم بلكه آنرا مجالی 
یافتهای��م برای مش��ارکت ذهنی ش��ما 
عزیزان با شمهای از فعالیتهای همكاران 
به منظور دریافت رهنمودهای ارزندهتان 
برای تصحیح راهبردها جهت تداوم ارزش 

آفرینی برای ذینفعان.
رجاء واثق دارد با توکل بر ذات اقدس باری 
تعالی )جل جالله( و توسل به ائمه اطهار 
)علیهم السالم( در پناه توجهات حضرت 
ولی عصر )عج( با پیمودن مسیر مورد نظر 
مقام عظمای والیت در سال جاری و سال 
آینده به برنامه های از پیش تعیین ش��ده 
دس��ت پیدا کرده و با پیاده س��ازی شعار 
صداق��ت در گفتار، صمیمی��ت در رفتار 
و صالحی��ت در کار توس��ط کارگران این 
ش��رکت گامهای موثری در جهت ارتقاء 
منافع ملی این مرز و بوم برداریم ان شاءاهلل.

کارمهندس عالی، عالی بود
از هرمزگان با دست پر به مجمع آمد

مجم�ع س�االنه س�یمان هرم�زگان در حض�ور 97/51 درص�د س�هام دار در تاری�خ 1392/11/6 در مح�ل می�دان پون�ک ب�اغ صب�ا ب�ه ریاس�ت جناب 
دکت�ر به�زادی و دو ناظ�ر جناب�ان معدنچ�ی و بابالوی�ان ب�ا دبی�ری مهن�دس محمدباقرعال�ی مدیرعام�ل فرهیخت�ه و توانمند ش�رکت برگزار ش�د.
مجمع با تصویب صورتهای مالی و تقس�یم س�ود 2/500 ریالی و تقدیر و تشکر از زحمات تالشگران شرکت بخصوص مدیر ارشد مالی که صورتهای شفاف 
به مجمع آورده بود و با ذکر صلوات بکار خود پایان داد. آنچه در این مجمع چشم نواز بود حضور بزرگان صنعت سیمان و مدیران ارشد مالی می بود که هر 
یک در کارنامه کاریش�ان بخصوص در دو دهه اخیر خدمات ارزنده ای نقش بس�ته و بهترین گواه آن را می توان در تصویر بر صفحه نشس�ته مالحظه کرد.

 تاریخچه فعالیت شرکت
شرکت سیمان هرمزگان )سهامی عام( در تاریخ 27 دی ماه 
1361به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده وتحت 
شماره 46412 در اداره ثبت شرکت ها و مالكیت صنعتی 
تهران به ثبت رس��یده اس��ت. شخصیت حقوقی شرکت 
براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1378/4/26  
از »سهامی خاص« به »سهامی عام« تبدیل و مرکز اصلی 
ش��رکت در تاریخ 16 تیر ماه 1379 از تهران به بندرعباس 
انتقال یافت. به موجب مصوبه مورخ 1384/03/30 مجمع 
عمومی فوق العاده صاحبان سهام، سال مالی شرکت از اول 
آذرماه هر سال آغاز و در آخر آبان ماه سال بعد به پایان می 
رسد. ضمنا طبق مصوبه مجمع مذکور محل اصلی شرکت 

مجددا از بندرعباس به تهران انتقال یافت. 

اعضاء هیات مدیره نماینده  سمت
گروه مدیریت س��رمایه گذاری امید )سهامی عام( آقای 

محمدرضا خطیبی رئیس هیات مدیره
شرکت چاپ و نشر س��په )سهامی خاص(  آقای قربان 

دانیالی نایب رئیس هیات مدیره
شرکت مدیریت توس��عه گوهران امید)سهامی خاص( 

آقای کیامرز قاسمی زانیانی عضو هیات مدیره
شرکت سرمایه گذاری سپه)سهامی عام(  آقای محمدباقر 

عالی عضو هیات مدیره و مدیرعامل
شرکت لیزینگ امید)سهامی خاص( آقای سید مصطفی 

موسوی بلده عضو هیات مدیره
برنامه ها و چش��م اندازهای وضعیت شرکت برای سال 

مالی آتی :

1- تالش جهت دستیابی کامل به بودجه مصوب
2- برنامه ریزی و مطالع��ه برای افزایش ظرفیت تولید 

کارخانه
3- سرمایه گذاری بهینه منابع درفعالیت های سودآور

4- حض��ور موثر و افزایش س��هم ش��رکت در بازارهای 
خارجی

5- اجرای طرحهای بهینه سازی مصارف انرژی
6- اجرا و تكمیل طرحهای توس��عه و افزایش ظرفیت 
تولید سیمان ) نظیر نصب آسیاب سیمان چهارم و نصب 
پكرس��وم و اجرای ط��رح UPGRADING خطوط 

تولید با صرف کمترین هزینه (
7- بهره گیری از متدهای علمی در فرایندهای اجرائی و 

مدیریتی در تمامی حوزه ها.
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در وعده های ریاس��ت جمهوری به مردم، وع��ده افزایش رقم پرداختی بابت 
هدفمندی یارانه ها، س��بد کاال و تصویب کمک های مس��تقیم به این سازمان 
یا آن س��ازمان، هیچ عاملی که نشان بدهد کفگیر دولت به کف دیگ خورده، 
احساس نمی شود! نمایندگان هم در تصویب تبصره ها و بندهای بودجه چنان 
دست و دلبازانه می دهند و می بخشند که انگار هیچ مشكل اقتصادی نداریم و 
قرار نیست که برای سامان بخشیدن به اقتصاد کشور کمربندهایمان را سفت تر 

ببندیم و اندکی محدودیت به خود و همه جامعه تحمیل کنیم.
جامعه ما اصال بر این عادت است که از پول هایی که ندارد آسان تر از پول هایی که در 
اختیار دارد خرج کند. همین فهرست بدهكاران بزرگ بانكی را نگاه کنید که تقریبا 
نیمی از توانمندی مالی بانک ها را از دسترس آنها خارج کرده اند و نم پس نمی دهند! 
اگر این پول های هنگفت با وساطت این و آن به همین آسانی در اختیارشان قرار 
نگرفته بود، اکنون نه بانک ها تا این اندازه کم توان شده بودند و نه خودشان دست به 

دهن ، که با کل وام های دریافتی و جریمه های آن چه باید بكنند!
از آن بزرگ تر فهرست کسانی است که از سیستم بانكی دسته چک می گیرند 
اما کاربرد آن را یاد نگرفته اند. این گمان در جامعه نیس��ت که چک فقط یک 
وس��یله پرداخت است. یک دستور پرداخت است، یعنی صاحب چک به بانک 
دستور می دهد که از حسابش چه مبلغی را به چه کسی پرداخت کند. اما در 
کش��ور ما این دستورها بیشتر زمانی صادر می شود که پولی در حساب بانكی 
شخص وجود ندارد. یعنی ما نتوانسته ایم پس از یک قرن به مشتریان بانک یاد 
بدهیم که چک برای مصرف کردن پول هایی نیست که وجود ندارد. براساس 
همین برداشت اشتباه است که هر سال هزاران نفر مالشان را می بازند یا کاله 
سرشان می رود و ده ها هزار نفر نیز به زندان می افتند. اما چیزی که در این میان 
نادیده می ماند سهل انگاری بانک در حفاظت از منافع مردم در برابر مشتریان 
غیرقابل اعتماد آنهاست. یعنی ما همیشه مالباخته را گیر انداخته ایم و بانک ها 
خم به ابرو نیاورده اند. اگر ما در کنار جریمه هایی که برای صادرکنندگان چک 
بی محل در نظر گرفته می ش��ود، جریمه های سنگین تری برای مدیران شعب 

بانكی اندیشیده بودیم، البد امروز وضعیت بهتری داشتیم.
بهتر اس��ت در این زمینه یک مثال از کشوری بیاوریم که در آنجا تقریبا همه 

مردم دسته چک در دستشان است و برای ارقام بسیار کوچک حتی 5 یا 10 
دالر هم چک صادر می ش��ود. در این کشور هیچ کس پیدا نمی شود که چک 
دیگری را قبول نكند همین که برگ چک وجود داشته باشد. اعتبار هم هست 
بنابراین بهتر است به این نكته توجه کنیم که سیستم بانكی آمریكا چگونه با 

مسائل و مشكالت صدور چک بی محل کنار آمد است.
در بانک های آمریكا برای هر برگ چک که از س��وی مش��تری صادر شود در 
صورت نبودن اعتبار ، مبلغی در حدود 35 دالر جریمه وصول می ش��ود. بانک 
هم با همین مبلغ کلیه چک های مش��تریان خود را بیمه کرده اس��ت، یعنی 
صاحب چک می تواند بالفاصله به پول خودش دسترسی پیدا کند و این بانک 
است که باید دنبال صادر کننده چک برود، یعنی مسئولیت بانک در برابر کسی 
که برای او دسته چک صادر می کند، پس از صدور دسته چک تمام نمی شود. 
بانک مسئول اعتبار همه چک هایی است که از سوی مشتری صادر می شود 

و بنابراین مشكلی در بده بستان برگ چک برای هیچ کس پیش نمی آید.
اگر سیس��تم بانكی ما به چنین ابزاری مجهز ش��ود، هم خیال خودش راحت 
می شود و هم خیال کسانی که برای فروش کاال یا خدمات از مشتریان چک 
دریافت می کنند. البته مزیتی که سیستم آمریكا دارد این است که فهمیدن 
این نكته که صادرکننده چک اعتبار دارد یا نه بسیار ساده است. هر شهروندی 
می تواند به س��ادگی با یک تماس تلفنی یا اینترنتی وضعیت سوابق مالی هر 
شهروندی را به دست آورد. یعنی از نظر مسائل مالی چیز محرمانه ای در این 
سیستم بانكی وجود ندارد. درست مانند این است که ما فهرست اسامی همه 
کسانی را که اقدام به صدور چک بی محل کرده اند در یک سایت درج کنیم 
طبعا هرکس می تواند به آن سایت مراجعه کند و سوابق ناهنجار مالی صادر 
کننده چک را ببینید.در این ش��كل هیچ آدم س��ابقه داری هم نمی تواند سر 
کس��ی کاله بگذارد و راست راست راه برود و اعتنایی نداشته باشد که با عدم 
ایفای تعهد خود هم بانک را به دردسر انداخته وهم دریافت کننده چک را از 
دسترس��ی به پول خودش محروم کرده اس��ت. بنابراین برای خاتمه دادن به 
مشكل چک بی محل، بهتر است سیستم بانكی را متقاعد کنیم که به اعتبار 
خودش اهمیت بیشتری قائل شود و در ضمن در برابر هر قطعه چک بی محل 

جریمه ای نیز برای تامین منافع مشتریان خود کنار بگذارد.     

عادت کرده ایم 
پولهایی را که 

نداریم خرج کنیم؟

   مهدي خلج
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گزارش بازرس قانونی 
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام 

ش��رکت گ��روه س��رمایه گ��ذاری توس��عه مع��ادن و 
فلزات)سهامی عام(

درخصوص افزایش سرمایه به میزان 9/500 میلیارد ریال
1- گ��زارش توجیه��ی م��ورخ 23 مه��ر م��اه 1392 
هیات مدیره ش��رکت سرمایه گذاری توس��عه معادن و 
فلزات)س��هامی ع��ام( درخصوص افزایش س��رمایه آن 
ش��رکت از مبلغ 6/500 میلیارد ریال به مبلغ 16/000 
میلیارد ریال، مشتمل بر صورت های سود و زیان و جریان 
وجوه نقد فرضی و سایر اطالعات مالی آتی که پیوست 
است ، طبق استاندارد حسابرسی رسیدگی به اطالعات 
مالی آتی مورد رس��یدگی این موسسه قرار گرفته است 
. مس��ئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای 

تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
2- گزارش مزبور در اج��رای تبصره 2 ماده 161اصالحیه 
قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت از محل 
سود انباشته مطالبات حاصل شده و آورده نقدی سهامداران 
و به منظور جبران مخارج سرمایه ای انجام شده، مشارکت 

در افزایش س��رمایه ش��رکت های س��رمایه پذیر و اصالح 
ساختار مالی تهیه شده است. این گزارش توجیهی براساس 
مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی 
و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوما 
به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده 
می شود که این گزارش توجیهی ممكن است برای هدفهایی 

جز هدف توصیف شده در باال، مناسب نباشد.
3- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با 
فرض تحقق مفروضات من��درج در گزارش توجیهی از 
جمله تسهیالت مالی و هزینه مرتب بر آن، این موسسه 
به مواردی برخورد نكرده است که متقاعد شود مفروضات 
مزبور، مبنایی معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم 
نمی کند. به عالوه، به نظر این موسسه، گزارش توجیهی 
یاد ش��ده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و 

طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
4- در رعایت تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت، 
هیات مدیره شرکت می بایست عالوه بر گزارش توجیهی 
افزایش سرمایه ، گزارشی درخصوص امور شرکت از بدو 
سال مالی جاری ارائه کند، در این ارتباط اطالعات مالی 

دوره مال��ی 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1392 ارائه 
شده که حسابرسی نشده است.

5- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات 
ذهنی توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج واقعی احتماال 
متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش 
بینی ش��ده اغلب به گونه ای م��ورد انتظار رخ نمی دهد 

وتفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.
6- بدیهی اس��ت اجرای افزایش س��رمایه می بایستی با 
رعایت موارد پیش بینی شده در اصالحیه قانون تجارت 

و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرد.
 

هدف از انجام افزایش سرمایه 
هدف ش��رکت س��رمایه گذاری توس��عه معادن وفلزات 
)سهامی عام( ، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، 

به شرح زیر است:
شرکت سرمایه گذاری توس��عه معادن وفلزات )سهامی 
عام( در نظر دارد به منظور جلوگیری از خروج وجوه نقد، 
جبران مخارج سرمایه ای انجام شده طی سالهای مالی 
گذشته، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه 
پذیر و اصالح ساختار مالی و بهبود پرتفوی سرمایه گذاری 
ها، سرمایه خود را از مبلغ 6/500/000 میلیون ریال به 
مبلغ 16/000/000 میلیون ریال از محل سود انباشته ، 
آورده نقدی و مطالبات حاصل شده سهامداران افزایش 
دهد. گفتنی است در صورت عدم انجام افزایش سرمایه، 
کمبود نقدینگی در شرکت منجر به اخذ تسهیالت و در 
نتیجه باعث افزایش در هزینه های مالی و پیرو آن کاهش 

سودآوری و عدم بهبود پرتفوی خواهد شد.  

اعضای هیات مدیره
سمتنمایندهنام

رئیس هیات مدیرهموسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد     سید عباس حسینی
نایب رئیس هیات مدیرهشرکت خدمات عمومی فوالد ایرانوجیه اله جعفری

عضو هیات مدیرهشرکت توسعه مرآت کیشاسرافیل احمدیه خانه سر
عضو هیات مدیرهشرکت فوالد مبارکه اصفهانمحمد مسعود سمیعی نژاد

مدیرعامل و عضو هیات مدیرهشرکت فن آوران صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد   سید عبدالحمید ثمره هاشمی شجره

افزايش سرمايه شرکت سرمايه گذاری توسعه معادن و فلزات

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان س�هام ش�رکت س�رمایه گذاری توس�عه معادن و فلزات )س�هامی عام( س�اعت 10 صبح 
مورخ�ه دوش�نبه 11/14/در مح�ل مجموعه فرهنگی و ورزش�ی وزارت کار و امور اجتماعی س�الن تالش برگزار ش�د. در این 
مجم�ع که ب�ا حضور 78/75 درصدی س�هامداران ش�رکت، اعضای هی�ات مدیره ، نماین�ده بورس و حسابرس�ی و بازرس 
قانونی ش�رکت تش�کیل ش�د، ریاس�ت مجمع به عهده مهندس سید عباس حس�ینی )ریاس�ت هیات مدیره( بود و آقایان 
محم�ود نوریان و محس�ن کاله�دوز در مقام نظار اول و دوم و مهندس س�ید عبدالحمید ثمره هاش�می مدی�ر عامل موفق 
ش�رکت ب�ه عنوان دبیر مجمع ایش�ان را در اداره جلس�ه یاری می رس�اندند. در ادامه پس از قرائت گ�زارش توجیهی هیات 
مدی�ره ب�ه مجمع مبنی بر ل�زوم افزایش س�رمایه و اس�تماع گزارش حس�ابرس و ب�ازرس قانونی، مجمع نش�ینان با تائید 
هی�ات مدیره افزایش س�رمایه ش�رکت به مبلغ 16/000 میلیارد ری�ال را مصوب کردند.  از ن�کات خواندنی مجمع می توان به 
پاس�خگویی شایسته مهندس علی اکبری  مدیریت ارش�د مالی شرکت به سواالت و ابهامات سهامداران شرکت اشارت کرد.

   صديقه سرخوش لر
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در مراسمی رسمی و با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور، لوح تقدیر پنجمین 
جش��نواره ملی بهره وری به ش��رکت توس��عه معادن و فلزات ، سرآمد گروه 

شرکت های سرمایه گذاری ایران اعطا شد.
در جریان برگزاری مرحله نخست از پنجمین جشنواره ملی بهره وری ، شرکت 
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به عنوان یكی از شرکت های برتر انتخاب 
و معرفی ش��د. از میان 1300 شرکت و بنگاه اقتصادی معرفی شده، شرکت 
توس��عه معادن و فلزات به عنوان یكی از ش��رکت های برتر در حوزه بهره وری 

کشورانتخاب شد و لوح تقدیر دریافت کرد.
در مراسمی که با حضور دکتر نهاوندیان رئیس دفتر رییس جمهور، مسئوالن 
ات��اق بازرگانی و مدیران اقتصادی بخش دولتی و خصوصی برگزار ش��د، لوح 
تقدیر پنجمین دوره جش��نواره ملی بهره وری به مهندس علی اکبری؛ مدیر 

ارشد مالی شرکت توسعه معادن و فلزات اهدا شد.
شرکت های دیگری هم به عنوان شرکت های فعال در حوزه بهره وری معرفی 

شدند و از آنان تجلیل شد.
در پنجمین جش��نواره ملی بهره وری کش��ور، ش��اخص های بهره وری بیش 
از 1300 ش��رکت و بنگاه اقتصادی از س��وی هیات داوران مورد بررسی قرار 
گرفت و از بین آنها، 319 شرکت و بنگاه اقتصادی به عنوان نامزد دریافت لوح 
جشنواره ملی بهره وری انتخاب شدند و از بین این تعداد از شماری از شرکت ها 
و بنگاه های اقتصادی برتر تجلیل شد. شرکت توسعه و معادن و فلزات در دو 
بخش اصلی )ش��امل بهره وری نیروی کار ، سرمایه و بهره وری کل عوامل( و 
بخش جانبی )شامل بهره وری حاشیه سود و فروش سرانه( در بخش شاخص 

بهره وری توانست رتبه نخست را به خود اختصاص دهد.
در این مراسم که در سالن اجتماعات هتل پارسیان آزادی تهران برگزار شد، 
ش��رکت های برتر انتخاب ش��دند و لوح های ویژه جش��نواره ملی بهره وری را 

دریافت کردند.

در مرحله نخست از پنجمين جشنواره ملی بهره وری

توسعه معادن و فلزات، 
سرآمد شرکت های 

سرمايه گذاری ايران شد
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پس از آنك��ه بورس اوراق بهادار ته��ران در 9 ماه 
منتهی به آذرماه رشد اعجاب انگیز 130 درصدی را 
از خود نشان داد و خیل عظیم دارندگان نقدینگی 
را به سمت خود کشاند تا تنها بازار سرمایه گذاری 
دارای بازدهی در س��ال 92 باشد، از آغاز زمستان 
رو به سرازیری گذاشت تا طعم واقعی ریسک را به 

فعاالن خود نشان دهد.
شاخص بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای دی ماه 
سال جاری تاکنون 5/6 درصد کاهش داشته و در 
پی سقوط معنادار بورس در این ماه و البته روزهای 
گذشته، از بهمن ماه بازدهی بازار سرمایه در سال 
92 تا زمان نوشتن این مطلب به سطح 116درصد 
عقب نشینی کرده است. اما چرا بازار سرمایه پس از 
رشد سنگین سال طالیی 92 یک باره منفی شده؟ 
چرا سرمایه گذاران صف نش��ین نمادهای بزرگ و 
کوچک بورس و فرابورس ناگهان پشت صف های 
خرید را خالی کردند؟ چگونه بازاری که به یک خبر 
معمولی واکنش هیجانی مثبت نش��ان می داد به 
جایی رسید که حتی از کنار تعدیل مثبت سنگین 
بزرگ ترین شرکت بورس به راحتی بگذرد و حتی 
بیش از آنكه خریدار آن باش��د، فروش گسترده و 

نوسان منفی را برای آن به نمایش بگذارد؟
دالیل رفتار عجیب بورس در ماه گذشته را می توان 

از زوایای مختلف بررسی کرد.
ش��كی نیس��ت که بازار س��هام ایران در ماه های 
س��پری شده از س��ال 92 در بس��یاری از نماد ها 
رش��دی غیرمنطقی را ش��اهد بود، اما این رش��د 
غیرمنطقی به س��طحی نرس��ید که بتوان عنوان 
حب��اب را بر آن گذاش��ت. اما دلیل رش��د عجیب 
قیمت سهام در بورس را بیش از هر چیز می توان 

به جریان نقدینگی وارد شده به بازار سهام نسبت داد؛ 
جریان نقدینگی که به راحتی توانس��ت حتی سهام 
 »EPS« شرکت هایی که فاقد پیش بینی سود یا همان
بودند را تحت تاثیر قرار دهد.حال به نظر می رسد این 
جریان نقدینگی با سرعت قابل اعتنایی در حال خروج 

از بازار سرمایه است؟
نقدینگ��ی ک��ه بخش عم��ده ای از آن توس��ط افراد 
غیرحرف��ه ای ی��ا هم��ان م��ردم ع��ادی و از طریق 
صندوق های س��رمایه گذاری وارد بورس ش��ده بود.

م��ردم عادی که پس از فروک��ش کردن تالطم ارزی 
91-90 و کاهش چش��مگیر قیمت طال، سكه، ارز و 
رکود مسكن جایی را غیر از بورس برای سرمایه گذاری 
پیدا نكرده بودند به س��رعت به بازار سرمایه آمدند و 

بازدهی اغواکننده صندوق های س��رمایه گذاری که تا 
همین چندی پیش حتی تا مرز 200 درصد هم پیش 
رفته بود، خیلی از مردم را به سمت این نهادهای مالی 

کشاند.
مكانیزم سرمایه گذاری در صندوق ها این گونه است که 
سرمایه گذار می تواند با خرید 10 واحد سرمایه گذاری 
دارای ارزش پای��ه یک میلیون ریال در این نهادهای 

مالی ورود پیدا کند.
در این مكانیزم مدیر صندوق که اصطالحا کارگزار یا 
حرفه ای بازار سرمایه است، با سرمایه این سرمایه گذاران 
به خرید و فروش سهم در بورس و فرابورس می پردازد.

خرید و فروش های مدیر صندوق هم تاثیر خود را در 
ارزش هر واحد صندوق سرمایه گذاری می گذارد، اتفاقی 

که موجب شده ارزش هر واحد صندوق های حاضر در 
بازار از پایه یک میلیون ری��ال، در زمان پیک بازار به 
حتی 15 میلیون ری��ال هم در برخی از صندوق های 
بزرگ و دارای قدمت چند س��اله برس��د. اما مشكل 
اینجاس��ت این صندوق ها که حجم نقدینگی مردمی 
باالیی را در خود جای داده اند، اصطالحا سرمایه گذارانی 
فوق العاده هیجانی دارند و همان طور که ورود این افراد 
ب��ه بازار هیجانی بوده و به رش��د اعجاب انگیز بازار در 
ماه های گذشته دامن زده، به همان سرعت هم موجب 
منفی شدن بازار و ایجاد پدیده صف   نشینی در بورس 
شده است. سرمایه گذاران غیرحرفه ای این صندوق  ها 
به محض منفی ش��دن بازار به مدیر صندوق متبوعه 
خود درخواس��ت ابطال می دهند و مدیر صندوق هم 

آسیب شناسی سقوط سنگین بورس
   خسرو اميرحسيني
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نحوه فروش س��هام توسط خصوصی سازی در بورس 
ب��ه گونه ای بود که به مح��ض ایجاد صف خرید، این 
صف با عرضه ای فراتر از تقاضا پاس��خ داده می شد و 
عمال س��هامداران از بیم گرفتار شدن در عرضه های 
خصوصی س��ازی رفته رفته از س��هام دارای پتانسیل 
بنیادی مثل بانک ها و بیمه ها خارج شدند و سرمایه ها 
روان��ه س��هم های کوچكی ش��د که برخ��ی محمل 

سرمایه گذاری سفته بازان بود.
در گوش��ه ای دیگ��ر ه��م متاس��فانه اظهارنظرهای 
نس��نجیده درباره بازار سهام به ایجاد نگرانی در میان 
اهالی بازار سرمایه دامن زد، اینكه بازار سرمایه بازاری 
برای نوسان گیری و مناسب دالالن است یا اینكه رشد 
بازار حبابی است، قسمتی از اظهارنظرهای نسنجیده 
برخی از افراد و البته افرادی به اصطالح کارش��ناس 
اس��ت که گاه غیررسمی هم عنوان می ش��د، اما در 
نهایت با ضریب انتشار باال در فضای مجازی اصطالحا 

موجب شد که ته دل سهامداران خالی شود.
البت��ه در این بین برخی از تصمیم��ات متولیان بازار 
سهام نیز در ایجاد نگرانی در فعاالن بورس و فرابورس 
بی تاثیر نبود. یكی از این تصمیمات مربوط به تصمیم 
یک باره برای انتقال برخ��ی از نمادها به بازار توافقی 
اس��ت. بازار توافقی غیرش��فاف ترین بازار موجود در 
فرابورس اس��ت که نمادهای حاضر در آن به ش��یوه 
معامالت حراجی معامله می شوند و هر کس می تواند 
قیمت  دلخواهش را برای خرید و فروش یک س��هم 
پیشنهاد دهد. اما در حالی تصمیم به انتقال 14 نماد 
به بازار توافقی گرفته ش��ده که پیش از این نمادهای 
مزب��ور در بازار پایه بودند، روزانه قیمت می خوردند و 
نح��وه معامالت این نماد ها برای همه ش��فاف بود.به 
نظر می رس��د این تصمیمی ش��تاب زده برای کنترل 
س��فته بازی در بازار بود و مس��ووالن می توانستند از 
طریق ابزارهایی مانند اخطار به انتقال به بازار توافقی 
یا توقف چند هفته ای معامالت این نمادها بر جوالن 
سفته بازان در برخی از این نماد ها پایان دهند و البته 
چون هن��وز یک ماهی به مهلت انتق��ال این نمادها 
ب��ه بازار توافقی مانده، بهتر اس��ت برای جلب اعتماد 
س��رمایه گذاران ای��ن تصمیم ناگهانی م��ورد تجدید 
نظر قرار بگیرد. اما یكی از مواردی که در س��ال های 
گذشته سبب شد تا بازار سهام آسیب ببیند تصمیمات 

خلق الساعه بود.
دول��ت محمود احمدی نژاد ید طوالیی در تصمیمات 
خلق الساعه داشت، اما با روی کار آمدن دولت حسن 
روحانی این انتظار وجود داشته و دارد که تصمیمات 
اقتصادی با تدبیر بیشتری اتخاذ شود که البته تا این 
لحظه برخ��ی از این تصمیمات بدون در نظر گرفتن 

منافع سرمایه گذاران بازار سهام گرفته شده است.
بهره مالكانه 30 درصدی معادن سنگ آهن و برنامه 
افزای��ش 8 براب��ری قیمت خوراک پتروش��یمی ها 

بخشی از تصمیماتی است که بازار سرمایه را نگران 
کرده است.بهره مالكانه و افزایش غیرمنطقی قیمت 
خوراک جامعه س��هامداری را نسبت به این موضوع 
نگران کرده که دولت برای پوشش درآمدهای خود 
بن��ا را بر این گذاش��ته که هزینه صنای��ع پربازده و 
استراتژیک کش��ور را با دریافت هایی اینچنینی باال 

ببرد.
اما در نهایت ش��ایعات مربوط به تغییرات مدیریتی 
در س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار یك��ی دیگر از 
ریسک هایی اس��ت که چند هفته ای است بر بورس 
اوراق بهادار تهران سایه افكنده است. علی صالح آبادی 
ک��ه از ابتدای دول��ت محمود احمدی نژاد ریاس��ت 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار را بر عهده دارد بعد از 
روی کار آم��دن دولت تدبیر و امید به دلیل عملكرد 
قابل اعتنایش در رشد و توسعه بازار و عدم وابستگی 
به جریانات سیاس��ی، باز هم در سمت خود که البته 
خواسته بازار بود تثبیت شد. اما متاسفانه یک ماهی 
است که عده ای در فضای مجازی بر طبل رفتن وی 
می کوبند و بازار هم نگران اس��ت از این تغییر. البته 
اینكه بگوییم بازار س��رمایه با عم��ق کنونی با رفتن 
یک فرد یا ماندن آن منفی و مثبت می شود درست 
نیست، اما نگرانی موجود از ابهام در این تغییر است. 
به هر حال بازار از این موضوع اس��تقبال می کند که 
فردی کارآ مثل علی صالح آبادی در سمت خود باقی 
بماند و اساس��ا یكی از پارامترهای رشد بازار در سال 
جاری هم همین موض��وع بود. اما برخی از جریانات 
در چند هفته اخیر با پراکنده کردن ش��ایعات تغییر 
مس��ووالن بورس به متزلزل ش��دن ثبات در بورس 

دامن زدند.
در مجموع این نوش��تار بازگوکننده بخشی از دالیل 
منفی شدن بازار طی چند هفته گذشته بود که البته 
در این بین می توان به بخشی از ریسک های سیاسی 
همچون لغو حضور ایران در نشست ژنو درباره سوریه 
هم اشاره کرد. ولی به هر حال متغیرهای مهم بورس 
در حال رس��یدن به نقطه هش��دار اس��ت، اگر افت 
شاخص و تالطمات اخیر را حتی ناشی از نیاز بورس 
به استراحت تحلیل کنیم افت چشمگیر متغیر مهمی 
مثل ارزش معامالت که در برخی از روزهای سال 92 
به هزار میلیارد تومان هم رسیده بود، قطعا باید ما و 

مسووالن امر را نگران کند.
بهتر است مسووالن امر و در راس آنها وزیر اقتصاد و 
دارایی به عنوان رئیس شورای بورس و باالترین مقام 
بازار س��رمایه در دولت و همچنی��ن نمایندگان بازار 
س��رمایه در مجلس فكری اساسی در مورد وضعیت 
کنونی بورس کنند زیرا ب��ورس آبروی اقتصاد ایران 
اس��ت و باید بترسیم از روزی که نقدینگی 540 هزار 
میلیارد تومانی ش��ناور در کشور مسیرهایی همچون 

ارز، طال، سكه و مسكن را در پیش بگیرد.

چون متعهد به بازپرداخت سرمایه سرمایه گذار است 
ناچار خواهد بود از طریق نقد کردن بخش��ی از سبد 
س��هام خود، دارایی س��رمایه گذار یا س��رمایه گذاران 
متقاضی را به وجه نقد تبدیل کند. اتفاقی که س��بب 
شده تا ظرف دو هفته گذشته درخواست ابطالی های 
صندوق های س��رمایه گذاری به س��رعت رشد کرده و 
مدیران صندوق ها به ناچار اقدام به فروش گس��ترده 

سهام در بورس کنند.
پس وجود س��رمایه گذاران غیرحرف��ه ای در بازار که 
اصطالحا »پاسوز« بازار نیستند یكی از دالیل سقوط 
بازار سرمایه ظرف چند روز گذشته است، اما وضعیت 
قرمز بازار تنها به این موضوع ختم نمی ش��ود چراکه 

دولت هم در این وضعیت سهیم است.
در آذرماه سال جاری بود که به سازمان خصوصی سازی 
دستور داده شد برای رفع عطش خرید سهام در بورس 
اقدام به عرضه هایی گسترده کند، اما فروش گسترده 
سهام توسط خصوصی سازی در بورس آن قدر سنگین 
و دارای اشكاالتی بنیادی بود که ترس عجیبی را در 

دل سهامداران ایجاد کرد.
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هرگاه صحبت از قند و شكر می شود راه آهن سراسری به 
قول معروف شمال جنوب در نظرم مشهود می شود و این 
نعمت از این محصول بر ایران ایرانی یادگاری بس عظیم.

مجمع عادی به طور فوق العاده ش��رکت شكر در تاریخ 
92/11/1 در محل تهران میدان فاطمی ش��ماره 14 در 
حضور 60/16 درصد به ریاست جناب مهندس مسعود 
اژیه و ناظری آقای محسن بازارنوی و سرکار خانم الهام 
خلیل��ی و دبیری جناب مهندس س��ید محمد ابطحی 
برگزار ش��د مجمع با تصویب س��رمایه جدید با طنین 

صلوات و قیام تصویب شد. 

گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی 
هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه

به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت 
شكر)سهامی عام(

در اج��رای مفاد تبص��ره 2 م��اده 161 اصالحیه قانون 
تجارت مصوب سال 1347

1- گزارش توجیهی هیات مدیره شرکت شكر)سهامی 
عام( درخصوص افزایش س��رمایه آن ش��رکت از مبلغ 
37/800میلی��ارد ریال به مبلغ 200/000میلیون ریال، 
مشتمل بر اطالعات مالی فرضی که پیوست است، طبق 
اس��تاندارد حسابرسی رس��یدگی به اطالعات مالی آتی 
مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت 
گزارش توجیهی مزب��ور و مفروضات مبنای تهیه آن با 

هیات مدیره شرکت است.
2- گزارش مزبور در اجرای تبصره 2 ماده 161اصالحیه 
قانون تجارت و به منظور تامین منابع افزایش س��رمایه 
از محل مازاد ناش��ی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت 
)موض��وع قان��ون حداکثر اس��تفاده از ت��وان تولیدی و 
خدماتی در تامین نیازهای کش��ور و تقویت آنها در امر 
صادرات و اصالح ماده 104 قانون مالیاتهای مس��تقیم 

مصوب 1391/05/01 مجلس ش��ورای اسالمی کشور( 
و سود انباشته به ترتیب به مبالغ 160/635/838/600 
ریال و 1/564/161/400 ریال تهیه شده و فاقد هرگونه 
جریان نقدی ورودی به ش��رکت اس��ت. ای��ن گزارش 
توجیهی براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی 
درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است 
که انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به 
استفاده کنندگان توجه داده می ش��ود که این گزارش 
توجیهی ممكن است برای هدف هایی جز هدف توصیف 

شده در باال مناسب نباشد.
3- براس��اس رسیدگی به شواهد و پشتوانه مفروضات، با 
فرض تحقق برنامه های آتی شرکت که گزارش توجیهی 
هیات مدیره درج ش��ده، این موسسه به مواردی برخورد 
نكرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول 
برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی کند. به عالوه به نظر 
این موسسه گزارش توجیهی یاد شده براساس مفروضات 

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

تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد. 

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت شكر سهامی عام از افزایش سرمایه موضوع 

این بیانیه ثبت، به شرح زیر است :
افزایش س��رمایه شرکت به منظور اصالح ساختار مالی 
و اس��تفاده از ش��رایط و مزایای مقرر در بند 48 قانون 
بودجه س��ال 1392 و آئین نام��ه اجرایی آن و ماده 17 
قانون حداکثر اس��تفاده از توان تولی��دی و خدماتی در 
تامین نیازهای کش��ور و تقویت آنه��ا در امر صادرات و 
آئین نامه اجرایی آن از محل تجدید ارزیابی دارایی های 

ثابت )طبقه زمین( است. در حال حاضر به دلیل شرایط 
تورمی در اقتصاد کش��ور و همچنین قدمت ش��رکت، 
دارایی های ثابت به بهای تمام ش��ده تاریخی که بسیار 
کمتر از ارزش روز دارایی هاست در صورت های مالی درج 
شده اند که در نتیجه نسبت های مالی شرکت معنی دار 
نبوده و مبنای مناسبی را جهت اتكای استفاده کنندگان 
خصوص��ا بانک ها برای اعتبارس��نجی جه��ت پرداخت 
تس��هیالت فراهم نمی آورد. این در حالی است که انجام 
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، ضمن 
اصالح ساختار مالی، مزایای زیر را برای شرکت به همراه 

خواهد داشت :
1- نزدی��ک ش��دن ارق��ام ترازنامه ب��ه ارزش منصفانه 

دارایی ها.
2- بهبود س��اختار مال��ی و افزایش میزان س��رمایه به 

سطحی قابل قبول.
3- تامی��ن نیاز و خواس��ت ه��ای اطالعاتی اس��تفاده 

کنندگان.
4- تغییر نگرش سیستم بانكی به شرکت جهت اعطای 

تسهیالت.
5- تغییر نگرش سرمایه گذاران بالقوه به شرکت.

6- رعایت حداقل سرمایه الزم برای پذیرش شرکت ها در 
بورس اوراق بهادار تهران.

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن
با توجه برنامه ارائه شده شرکت شكر در نظر دارد سرمایه 
خود را از مبلغ 37/800 میلیون ریال به مبلغ 200/000 
میلیون ری��ال ، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و 

سود انباشته به شرح زیر افزایش دهد.
- 160/635/838/600 ریال )معادل تقریبا 425 درصد( 

از محل مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ها.
- 1/564/161/400 ری��ال )مع��ادل تقریبا 4 درصد( از 

محل سود انباشته.

تاریخچه
شرکت شكر )سهامی عام( در تاریخ 1337/7/23 تحت 
شماره 6306 در اداره ثبت شرکت ها و مالكیت صنعتی 
تهران به ثبت رسیده است.مرکز اصلی شرکت در تهران 
و کارخانه آن در حومه شهرس��تان ش��اهرود واقع شده 
است. سهام شرکت در اسفندماه 1375 در بورس اوراق 

بهادار تهران درج و پذیرفته شده است.  

اعضای هیات مدیره 
سمتنامنماینده

رئیس هیات مدیرهآقای ایرج ندیمیشرکت توسعه صنایع بهشهر
نایب رئیس هیات مدیرهآقای حسین مرشد زادهشرکت قند نیشابور

عضو هیات مدیره  آقای مرتضی آریانشرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین
عضو هیات مدیرهآقای محمود موذن چی شرکت پاکسان

عضو هیات مدیرهآقای مسعود اژیهشرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر

شكر افزايش سرمايه اش را مصوب مجمع نمود

   صديقه سرخوش لر
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براس��اس اظهارات محس��نی اژه ای، دادستان کل 
کش��ور در بهمن ماه س��ال جاری، میزان معوقات 
بانكی از 50هزار میلیارد تومان در سال 90 به بیش 
از 100هزار میلیارد تومان در س��ال جاری افزایش 
یافته اس��ت. آیا این میزان معوقه بانكی فاجعه بار 

نیست؟
آن هم با وجود این همه سازمان های عریض و طویل 
نظارتی، سازمان هایی که هم در دولت ، هم در قوه 
مقننه و هم در قوه قضائیه مسئولیت های خطیری 
برعهده دارند و از همه مهم تر آیا مسئولیت اساسی 
این فاجعه اقتصادی یعنی وجود 100هزار میلیارد 

تومان معوقه بانكی در دست عده ای برعهده بانک 
مرکزی و سیستم نظارتی آن نیست؟ پاسخ روشن 
است، البته که این مسئولیت در درجه اول برعهده 
بانک مرکزی است اما معلوم نیست چه بالیی بر سر 
این سیستم آمده است که نه تنها معوقات میلیاردی 
بانک به وجود آمده بلك��ه بنابر آمار، این معوقه ها 
روز به روز انباش��ته تر شده است و فاجعه بارتر این 
که ظرف دو س��ال اخیر براس��اس اظهارات صریح 
دادستان کل کشور و س��خنگوی قوه قضائیه این 
معوقات افزایش صد درصدی داش��ته اس��ت. یک 
سوال اساسی و بسیار ساده مردم که این خبرهای 

رس��می را می شنوند این است که سیستم نظارت 
بان��ک مرکزی چگونه عمل می کند که اگر از یكی 
از بانک های کشور یک کارگر  یا کارمند  یا کاسب 
جزء، پس از گذش��تن از هفت خان رستم موفق به 
دریافت یک میلیون تومان وام شود؟ آن هم با بهره 
آن چنانی و ضامن کارمند و ... و گاه اخم و تخم های 
برخی کارمندان و برخی مسئوالن اعتبارات شعب 
و روسای بانک ها. در صورتی که حتی یک قسط از 
وام ای��ن گونه افراد به تعویق بیفتد بالفاصله حتی 
بدون اطالع دادن به ضامن، از حساب ضامن بخت 
برگشته قسط معوق وام گیرنده کسر می شود  یا به 

معوقات بانكی 100هزار میلیارد تومانی
و وام ازدواج سه میلیون تومانی
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فاجعه چ��را وزرای اقتصادی و رئیس��ان کل بانک 
مرکزی طی این دوره ها ب��ه وظیفه خود اوالً برای 
جلوگیری از انباش��ت معوقات بانك��ی و ثانیاً برای 
اس��تیفای حقوق مردم و دولت از بدهكاران بزرگ 
بانكی تالش بایسته و موثری انجام نداده اند. قصور 
و کوتاهی و نبود نظارت موثر کار را به جایی رساند 
که خاوری که خود باید س��همی عمده در سالمت 
و نظارت بر سیس��تم بانک مرکزی داشته باشد به 
عنصری خاطی در سیس��تم بانكی تبدیل شد و از 

کشور گریخت.
به هر صورت و متاس��فانه بنا به تصریح محس��نی 
اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه، معوقات بانكی نه تنها 
کاهش نداشته بلكه امروز به عدد سرسام آور بیش از 
100هزار میلیارد تومان رسیده است. بزرگی این رقم 
آن قدر هست که نیازی به هیچ مقایسه ای نباشد 
اما فاجعه وقتی روشن تر می ش��ود که بدانیم رقم 
معوقات بانكی در حال حاضر معادل نیمی از بودجه 
210هزار میلیارد تومانی کل کش��ور است. آیا این 
یک فاجعه بزرگ اقتصادی و ظلم بی حد بدهكاران 
بانكی و سیس��تم نظارتی بانک مرکزی بر مردم و 
دولت نیست که مبلغی معادل نیمی از بودجه کل 
کش��ور که می تواند صرف کارهای اساسی، تقویت 
زیرس��اخت ها، عمران و آبادانی کشور، بهداشت و 
درمان مردم، آموزش، تولید علم و فناوری، صنعت، 
کشاورزی، پرداخت حقوق و پیشرفت کشور شود، 

در دست بدهكاران بانكی باشد؟
این درحالی اس��ت که در همین سیستم بانكی به 
گفته قائم مقام بانک مرکزی در گفت وگو با ایسنا 
)جمعه 11بهمن( صف متقاضیان وام قرض الحسنه 
ازدواج آن قدر طوالنی ش��ده است که تا پایان آبان 
ماه س��ال جاری ح��دود 760 هزار نف��ر در نوبت 
دریاف��ت وام ازدواج بوده ان��د. چگون��ه می توان بر 
این فاجعه چشم بس��ت که رقمی معادل نیمی از 
بودجه کل کش��ور در دست بدهكاران بانكی مانده 
باشد هم آنانی که از همین سیستم بانكی علی رغم 
بدهكاری ه��ای میلیاردیش��ان موفق ب��ه دریافت 
وام های میلیاردی دیگر ش��ده اند اما جوانانی که با 
ه��زار آرزو و امی��د و توکل به خدا در این ش��رایط 
اقتصادی کشور با قصد عمل به سنت نبوی ازدواج 
ک��رده اند و م��ی خواهند با همین اندک وام س��ه 
میلیون تومانی گرهی از گره های زندگی مشترک 
تازه آغاز شده خود را بگشایند، این چنین در صف 
طوالن��ی دریافت وام پس از گذر از هفت خان پیدا 
کردن ضامن بمانند. این درحالی اس��ت که اگر به 
تمام��ی این 760هزار جوان منتظ��ر در نوبت، وام 
ازدواج پرداخت ش��ود کل مبل��غ پرداختی رقمی 
معادل 2هزار و 280میلیارد تومان می شود که این 
مبلغ تقریبا و تنها معادل 2درصد معوقات 100هزار 

میلیارد تومانی بانكی است.
این درحالی اس��ت که هر ازدواجی عالوه بر برکات 
معنوی بی ش��ماری که برای جامعه اسالمی ایران 
عزیزمان دارد، برکات فراوان فرهنگی، اجتماعی و 
امید به آینده برای مردم و کشور نیز به دنبال دارد، 
اما متاسفانه امروز باید به دلیل ناکارآمدی، ناتوانی 
و موثر نبودن سیستم های نظارتی خصوصاً سیستم 
نظارتی بانک مرکزی شاهد فاجعه انباشت 100هزار 
میلیارد تومان بده��ی بدهكارانی که از قرار معلوم 
گردن های کلفت و شاید رابطه ها و پارتی های قوی 
برای گرفتن وام های میلیاردی آن هم با درصدهای 
بهره کم و پرداخت نكردن و بازنگرداندن این وام ها 
به بیت المال دارند باشیم . از طرف دیگر متاسفانه 
باید ش��اهد باش��یم خیل کثیری از مردم از کارگر 
و کارمند و کاس��ب و تولیدکننده و صنعتگر برای 
گرفتن یک یا چند میلی��ون وام همچنان اندرخم 
یک کوچه مانده اند و در حالی که عده قابل توجهی 
از مردم هر ماه چش��م انتظار دریافت همین مبلغ 
اندک یارانه و از این پس چش��م انتظار س��بد کاال 
خواهن��د بود تا با هزار زحمت بتوانند حداقل های 
یک زندگی بسیار معمولی را تامین کنند، کل مبلغ 
یارانه ای که ظرف دو س��ال و نیم ب��ه تمام یارانه 
بگیران پرداخت می ش��ود )براس��اس سال 92 که 
حدود 42هزار میلیارد تومان اس��ت( رقمی معادل 
معوقات بانكی می شود که در دست عده ای خاص 
به عنوان بدهكاران بانكی مانده است و به بیت المال 
بازنگشته اس��ت.  اسف بارتر این که شاهد باشیم و 
بشنویم که 760هزار جوان در نوبت وام سه میلیون 
تومانی ازدواج برای تش��كیل خان��واده دندان روی 
جگر می فش��ارند و روزها را به امید فردایی دیگر از 

پیش چشم خود می گذرانند.
این سیستم نظارتی و این بدهكاران گردن ضخیم 
بانك��ی، امروز و ف��ردا در برابر ای��ن ملت نجیب و 
س��رافراز و در مقابل خدای عالمیان چه پاس��خی 
خواهند داش��ت؟ آیا با پیگیری هایی که این روزها 
انجام می ش��ود، روزی ش��اهد خواهیم بود که هم 
بدهكاران بانكی و ه��م قصورکنندگان و مقصران 
سیستم های نظارتی که باعث رشد این تومور بسیار 
بدخیم در سیستم اقتصادی و بانكی کشور شده اند 
آن چنان به سزای عمل خود برسند که دیگر هیچ 
کس جرات خوردن و بازنگرداندن وام های دریافتی 
را به بیت المال نداشته باشد و هیچ مدیری در هیچ 
سیس��تم نظارتی جرات رابطه بازی یا چشم بر هم 
گذاشتن در مقابل حیف و میل بیت المال مردم را 

به خود ندهد؟
جلوگی��ری از تكرار چنین فجایع، مجازات فوری و 
موثر مقصران سیس��تم نظارتی و بدهكاران بانكی 

کمترین انتظار مردم است.

هر طریق ممكن این قسط معوق بالفاصله وصول 
می شود. اما در همین سیستم معوقات کالن بانكی 
همچون یک تومور بس��یار بدخیم همچنان رشد 
می کند و آنقدر این تومور متورم می ش��ود که گویا 
همه از درمان و جراح��ی آن باز می مانند و جالب 
این که از قَِبل این تومور بسیار بدخیم هیچ کدام از 
بدهكاران بزرگ بانكی و مدیران اصلی بانک ها دچار 
زخمی نمی شوند و همچنان بر کرسی های ریاست 
خود تكیه زده اند. در حالی که این بیماری بدخیم 
و فلج کننده نه تنها ضربه ای اساس��ی به ش��اکله 
اقتصاد کش��ور می زند و ضرره��ای فراوانی متوجه 
مردم و کشور می شود بلكه این فاجعه باعث ایجاد 
بی اعتمادی و کم شدن اطمینان مردم به سیستم 
بانكی کشور می شود که ضرر این بی اعتمادی و کم 
اطمینان شدن مردم از هر ضرر دیگری زیان بارتر و 
جبران ناپذیرتر اس��ت و معلوم نیست با وجود این 
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مجمع س��االنه شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه نوبت 
دوم در حضور 10/34 درصد س��هام دار به ریاست جناب 
آقای رئیس دانا و دو ناظر جنابان محمودی و حق وردی و 
دبیری جناب آقای حسن خوشپور مدیرعامل فرهیخته و 

اقتصاددان برگزار شد. 
گزارش عملكرد ساالنه شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه 
توسط مدیرعامل در سه بخش اقتصاد جهان، اقتصاد ایران 
و بورس اوراق بهادار تش��ریح شد و مورد تشویق و تقدیر 
سهام داران حاضر در جلسه قرار گرفت . مجمع با تصویب 
صورت های مالی و تقسیم سود 50 ریال با طنین صلوات 
پی در پی در تائید عملكرد مدیریت فهیم بكار خود پایان 

داد.
همچنین س��ازمان حسابرسی به عنوان حسابرس اصلی 
و بازرس قانونی شرکت انتخاب شد. شایان ذکر است که 
شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در چند سال اخیر به 
علت مشكالت عدیده اوضاع خوبی نداشته که با توجه به 
حضور دکتر خوشپور که در کارنامه مدیریتی خود نشان 
داده که مرد مدیریت بحران بوده و همیشه از این تالطمات 
گذشته و سرافراز بیرون می آید، آینده درخشانی برای آن 
متصور می شود. همچنین وجود تیم پاک ارشد مدیریتی 
شرکت با حضور مهندس اسدی ، دوراندیش و محمدی به 
عنوان مدیران ارشد اداری و مالی و امور سهام شرکت، این 
مهم را آسان تر می سازد  و گامی است برای گذر شرکت از 
اوضاع جاری و رسیدن به نقطه مطلوب و آغازی جدید برای 

فعالیت های شرکت.
برخ��ود وظیفه می دانی��م از لطف و بزرگ��واری که دکتر 
خوشپور ، آقایان دوراندیش و اسدی در حق اصحاب قلم 
داشته  و به ایشان به دیده حرمت می نگرند کمال قدردانی 

و تشكر را داشته باشیم. 
اعضاء هیات مدیره 

    
تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه )سهامی عام ( در تاریخ 

9/3/1375 1375 تحت ش��ماره 121918 در اداره ثبت 
شرکت ها و مالكیت صنعتی تهران به ثبت رسید. تقاضای 
پذیرش شرکت در س��ازمان بورس اوراق بهادار تهران در 
جلس��ه مورخ 9/10/1377 هیات پذیرش اوراق بهادار به 
تصویب رس��ید و از تاریخ 5/2/1378 نام شرکت در گروه 
سرمایه گذاری ها و واسطه گری های مالی  و با نماد " و بیمه 
" به عنوان دویست و هشتاد و هفتمین شرکت در فهرست 

نرخ های بورس درج شد.
سرمایه 

سرمایه اولیه شرکت مبلغ 45/000 میلیون ریال منقسم 
به 45 میلیون س��هم یک هزار ریالی با نام بوده است، که 
تاکن��ون طی هفت مرحله افزایش یافته و در حال حاضر 

سرمایه شرکت مبلغ 750/000 میلیون ریال است.
برنامه های آتی شرکت در سال مالی منتهی به 31/6/1393

اهم فعالیت هیات مدیره در سال مالی منتهی به 31/6/93 
بر موارد ذیل قرار دارد:

- انجام پیگیری الزم جهت تكمیل، فروش یا پیش فروش 
مجتمع تجاری-اداری گلستان خیام .

- تعیین تكلیف و فروش دارایی های ملكی و اس��تفاده از 
منابع حاصله در فرصت های سرمایه گذاری 

  جدید علی الخصوص سرمایه گذاری در بورس.
- بهره برداری بیش��تر از فرصت های سرمایه گذاری کوتاه 

مدت در بورس اوراق بهادار و افزایش 
  س��هم س��رمایه گذاری در بازار س��هام در راستای مفاد 

اساسنامه شرکت .
- اصالح پرتفوی بورس��ی و فروش سهام راکد با وضعیت 

عملیاتی ضعیف و جایگزینی آنها با سهام  
   بر پتانسیل با وضعیت بنیادی و عملیاتی قوی و انتظار 

کسب بازدهی مناسب در سال جاری و 
   سال های آتی.

- افزای��ش بازدهی س��رمایه گذاری های انجام ش��ده در 
شرکت های وابسته از طریق ساماندهی این 

   شرکت ها  یا ادغام آنها جهت ایجاد یک شرکت قدرتمند 

که بتواند از پتانسیل صرفه های ناشی از   
   مقیاس بهره مند شود.

- امكان سنجی جهت افزایش سرمایه از محل سود انباشته 
و آورده نقدی سهامداران به منظور اصالح

ساختار مالی شرکت و استفاده از منابع جدید در تكمیل و 
فروش مجتمع تجاری- اداری گلستان خیام.

- تدوین برنامه اس��تراتژیک 10 س��اله)1402-1393( 
شرکت و ش��رکت های گروه به نحوی که این برنامه در 
سطح سند مصوب هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری 
صنعت بیمه و ش��رکت های زیر مجموع��ه قرار خواهد 
گرفت و حرکت های راهبردی گروه شرکت های سرمایه 
گذاری صنعت بیمه را در 10 سال آینده مشخص خواهد 

کرد.
- ش��رکت به سمت "هلدینگ ش��دن" حرکت می کند. 
به طوری که فعالیت های عملیات��ی و اجرائی خود را به 
شرکت های زیر مجموعه واگذار می کند و توان مدیریتی 
خود را عمد تاً در راس��تای "اداره ش��رکتها" قرار خواهد 
داد. الزم به ذکر اس��ت س��رمایه گذاری در شرکت های 
زیر مجموعه عمدتاً در راستای اساس نامه هلدینگ خواهد 

بود.
اهم فعالیت های انجام شده از ابتدای سال مالی جاری

اهم فعالیت های ش��رکت از ابتدای سال مالی جدید به 
شرح ذیل است :

- اس��تفاده از فرصت های سرمایه گذاری در بورس اوراق 
بهادار به طوری که در تاریخ تنظیم گزارش ) 30/9/92( 
ضمن تحصیل سود 18,124 میلیون ریالی، ارزش افزوده 

پرتفوی بورسی مبلغ 51,574 میلیون ریال است.
- مذاکره با مشتریان بالقوه برای پیش فروش واحدهای 
مجتمع تجاری-اداری گلستان خیام که در مراحل پایانی 

خود قرار دارد.
- فروش 5 واحد از واحدهای مس��كونی پروژه دریا دیم 

رامسر و مذاکره برای فروش یک جای   
واحدهای باقی مانده.

- فروش سهم شرکت در سهام شرکت آژند امجد به مبلغ 
22,650 میلیون ریال.

- فروش ساختمان خیابان غفاری واقع در بلوار میرداماد و 
استفاده از منابع حاصل از آن در بازار سهام.

- ایجاد کمیته س��رمایه گذاری و میزهای تخصصی در 
حوزه بازار س��رمایه در راس��تای فع��ال نمودن مدیریت 

پرتفوی و کسب بازدهی بیشتر.
- ش��روع فرآیند تدوین اس��تراتژی ش��رکت های گروه 

سرمایه گذاری صنعت بیمه.

سرمايه گذاری صنعت بیمه با سود به مجمع نشست

اعضاء هیات مدیره 
سمتنامنماینده 

رئیس هیات مدیرهاقای محمود امراللهیبیمه مرکزی ایران
عضو هیات مدیرهآقای علی جباریشرکت سهامی بیمه ایران

نایب رئیس هیات مدیرهآقای محمدمهدی محمودیصندوق تامین خسارت های بدنی
عضو هیات مدیرهآقای علی اصغر یوسف نژادشرکت سهامی بیمه البرز
عضو هیات مدیرهآقای علی رستمیشرکت سهامی بیمه آسیا

   خسرو اميرحسيني
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مدیر عامل بانك مسكن اعالم کرد: 
کمترین مطالبات معوق را داریم

دکتر محمد هاش��م بت ش��كن در نشست 
خبري رواب��ط عمومي وزارت اقتصاد میزان 
مطالبات معوق بانک مس��كن را 2,2 درصد 
اعالم کرد که کمترین میزان در نظام بانكي 
کش��ور به ش��مار مي رود. مدیر عامل بانک 
مسكن با اشاره به حجم بسیار پایین مطالبات معوق این بانک در مقایسه با سایر 
بانک ها و موسسات مالي گفت: بانک مسكن به سه دلیل کمترین مطالبات معوق 
را درنظام بانكي کشور دارد. وي در ادامه گفت: دلیل اول خرد بودن تسهیالت  
اعطایي توس��ط این بانک است، زیرا تسهیالت بانک مسكن به منظور تسهیل 
خرید مسكن به  بدهكاران این بانک پرداخت مي شود. وي دلیل دوم افزایش 
مداوم بهاي زمین و مسكن برشمرد و افزود: مطالعات نشان مي دهد طي بیست 
س��ال گذشته ساالنه 23 درصد قیمت زمین و ساختمان افزایش یافته است و 
همین امر باعث مي شود تسهیالت گیرندگان توجیه اقتصادي براي نپرداختن 
دیون خود به بانک نداشته باشند. وي عامل سوم براي پایین بودن رقم مطالبات 
معوق بانک مسكن را وثیقه بودن امالک وام گیرندگان دانست و گفت: به دلیل 
وثیقه بودن امالک وام گیرندگان،افراد ترجیح مي دهند در موقع س��ر رس��ید 

نسبت به پرداخت دیون خود اقدام کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتي کشور 
خبر داد: 

رشد 74 درصدي مالیات بر ارزش 
افزوده در سال جاري 

رئیس کل سازمان امور مالیاتي کشور از رشد 
74 درص��دي مالیات بر ارزش افزوده در 10 
ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال 
قبل خبر داد. علي عس��كري طي سخناني در کنفرانس خبري روابط عمومي 
وزارت اقتصاد به مناسبت ایام اهلل دهه فجر، با اعالم این خبر افزود: این رشد با 
توجه به عمر نسبتا کوتاه اجراي طرح مالیات بر ارزش افزوده، نشان از قابلیت 
نقد شوندگي باالي این نوع از درآمدهاي مالیاتي دارد. عسكري همچنین اعالم 
کرد: طي 10 ماه منتهي به پایان دي ماه امسال، با وجود بسیاري مضایق چون 
آثار تحریم هاي ضد ایراني، نسبت به مدت مشابه سال قبل، درآمدهاي مالیاتي 
کش��ور با 30 درصد رشد مواجه شد. وي در همین ارتباط، میزان رشد مالیات 
هاي مستقیم طي 10 ماهه سال جاري را 16 درصد و متوسط رشد مالیات هاي 

مستقیم و غیر مستقیم را معادل 30 درصد اعالم کرد.
رئیس س��ازمان امور مالیاتي کش��ور در ادامه با اش��اره به تحقق 83 درصدي 
درآمدهاي مالیاتي کش��ور طي 10 ماهه امسال، پیش بیني کرد تا پایان سال 
ش��اهد تحقق حداقل 95 درصدي درآمدهاي مالیاتي باشیم. عسكري با اعالم 
رقم 31 هزار و 500 میلیارد تومان براي درآمدهاي مالیاتي 10 ماهه امس��ال، 
این رقم را بیش از کل درآمد هاي مالیاتي 12 ماهه سال قبل با رقم 31 هزار و 

200 میلیارد تومان خواند. رییس سازمان امور مالیاتي کشور در بخش دیگري از 
سخنان خود، با اشاره به تصویب کلیات الیحه اصالح قانون مالیات هاي مستقیم 
در صحن علني مجلس شوراي اسالمي، ابراز امیدواري کرد، پس از بررسي الیحه 
بودجه سال 1393 در مجلس، جزئیات این الیحه نیز در مجلس طرح و تا پیش 

از پایان امسال، به تصویب نمایندگان ملت برسد. 

نشست خبري مدیر عامل سازمان 
حسابرسي 

نشس��ت خبري مدیر عامل و رئیس هیات 
مدیره سازمان حسابرسي با حضور نمایندگان 
رسانه هاي گروهي آغاز شد. اکبر سهیلي پور 
در بخش نخس��ت این نشست که در محل 
تاالر جهاد اقتصادي وزارت امور اقتصادي و 
دارایي در حال برگزاري است، برنامه ها و گزارش عملكرد این سازمان را تشریح 

خواهد کرد.
س��هیلي پور در ادامه پاس��خگوي سواالت نمایندگان رس��انه هاي گروهي در 
خصوص عملكرد سازمان متبوع خواهد بود. رئیس سازمان جمع آوري و فروش 
ام��وال تملیكي: نقش حاکمیتي خود را فداي نفع اقتصادي نمي کنیم رئیس 
س��ازمان جمع آوري و فروش اموال تملیكي طي سخناني در کنفرانس خبري 
وزارت اقتصاد به مناسبت دهه فجر انقالب اسالمي، تاکید کرد که این سازمان 

هرگز نقش حاکمیتي خود را فداي نقش اقتصادي نمي کند.

به منظور انجام تعهدات سازمان در 
چارچوب قوانین جدید مطرح شد

تقاضاي رئیس سازمان جمع آوري و 
فروش اموال تملیكي از مسئوالن

 رئیس س��ازمان جمع آوري و فروش اموال 
تملیكي خواستار فراهم شدن امكانات نرم و 
سخت افزاري براي این سازمان جهت انجام 
وظایف خود در چارچوب قانون جدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز ش��د. اردش��یر 
محمدي طي سخناني در کنفرانس مطبوعاتي وزارت اقتصاد، با بیان این مطلب 
اظهار داشت: براساس این قانون که از بهمن ماه جاري به دولت ابالغ شده، نقش 
س��ازمان اموال تملیكي نسبت به قبل بسیار پررنگ تر ش��ده است. وي افزود: 
پیشتر، گمرک جمهوري اسالمي ایران تحویل گیرنده کاالي قاچاق بود و کاال 
بعد از تعیین تكلیف قطعي، به ما تحویل مي شد ولي در چارچوب قانون جدید، 
این وظیفه به س��ازمان جمع آوري و فروش اموال تملیكي واگذار ش��ده است. 
محمدي با بیان اینكه در چارچوب قانون جدید، همچنین سازمان جمع آوري 
و فروش اموال تملیكي عضو اصلي س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز شده است، 
اظهار داشت: ما از وظایف جدید استقبال مي کنیم ولي مشكلي که در راستاي 
اجرایي شدن قانون جدید با آن مواجه هستیم، در اختیار نداشتن امكانات کافي 

نرم و سخت افزاري براي انجام این تعهدات است.

نشست های خبری
» روابط عمومی بیدار، آگاه و متعهد یعنی روابط عمومی وزارت اقتصاد و دارایی. پروفسور کنت می گوید : روابط عمومی زنده یعنی رابط امین مدیر و مردم و 
بالعکس. این اتفاق در طبقه پنجم وزارت اقتصاد و دارایی همه ساله در ایام اهلل دهه فجر اتفاق افتاده و در یک سو مدیران ارشد وزارت و در سوی دیگر ده ها 
خبرنگار از بخش های رسانه در همه سطوح می نشینند که سرانجامش پرسش و پاسخ بی پرده فی مابین است. این نشست ها با درایت و ریاست دکتر متین و 
مدیریت جناب زندی برگزار شد. انشااهلل این صدای خدمت به گوش بسیاری از روابط عمومی های دیگر برسد که به جز بله قربان گویی کار دیگری نمی کنند.«

   خسرو اميرحسيني
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از سوي بانك صنعت و معدن در پنج 
ماهه اخیر انجام شد

 گشایش ال سي هفت طرح فوالدي 
به ارزش 1.9 میلیارد یورو

 مدی��ر عام��ل بان��ک صنع��ت و معدن از 
گش��ایش و تامین اعتبار LC هفت طرح 
فوالدي ب��ه ارزش 1,9میلیارد یورو ظرف 
5 ماهه امس��ال با کشور چین خبر داد. علي اشرف افخمي طي سخناني در 
کنفرانس خبري وزارت اقتصاد به مناسبت دهه فجر انقالب اسالمي، با اعالم 
این خبر اظهار داش��ت: همانگونه که همه مس��تحضرند،به خاطر مشكالت 
ناش��ي از تحریم، بخشي از منابع ایران در کشور چین نگهداري میشد و بر 
اس��اس تفاهم دولت ها، قرار بود در مقابل، چیني ها پروژه هاي مورد تایید 
شرکت هاي ایراني را تامین اعتبار کنند، اما این امر به دلیل پاره اي مسائل 

طي سال هاي اخیر به خوبي محقق نشد.
وي افزود: خوش��بختانه طي پنج م��اه اخیر، بانک صنعت و معدن به عنوان 
پیشتاز بانک هاي کشور در حوزه صنایع و معادن، نخستین LC طرح فوالد 
س��پید دش��ت و متعاقب آن فوالد قائنات را با طرف چیني گشایش اعتبار 
ک��رد. افخمي گفت: در همین زمینه، همچنین ط��رح فوالد میانه هم آماه 
افتتاح اعتبار اس��ت و چهار طرح دیگر نیز دولت به ما محول کرده که کار 
تامین اعتبار آنها در حال انجام است و پیش آگهي گشایش اعتبار آنها را در 
واپسین روزهاي سال میالدي گذشته به طرف چیني اعالم کرده ایم. مدیر 
عامل بانک صنعت و معدن در ادامه، جمع اعتبارات هفت طرح یاد ش��ده را 

معادل 1,9 میلیارد یورو ذکر کرد.

مدیرعامل بانك سپه خبر داد: 
سرمایه گذاري 150 میلیون دالري 

بانك سپه در بخش نیروگاهي کشور 
مدیر عامل بانک س��په از سرمایه گذاري 
150 میلی��ون دالري این بانک در بخش 

نیروگاهي کشور خبر داد.
س��ید کامل تقوي نژاد طي س��خناني در 
کنفرانس خبري وزارت اقتصاد به مناسبت دهه فجر، با اعالم این خبر افزود: 
یكي از سیاست هاي بانک سپه در چند سال گذشته، ورود به عرصه صنایع 
باالدستي از جمله صنایع نیروگاهي بوده است. تقوي نژاد اظهار داشت: طي 
سال هاي گذشته عمده سرمایه گذاري هاي وزارت نیرو در بخش هاي آب 
و برق با همیاري، مش��ارکت و سرمایه گذاري بانک سپه انجام گرفته است. 
وي ادامه داد: در همین راس��تا، در سال 1391 و ابتداي سال 1392 حدود 
2 هزار و 800 میلیارد تومان اوراق مشارکت از سوي بانک سپه فروخته شد 

که بخش اعظم آن صرف طرح هاي تولیدي بخش انرژي شده است.

ارزیابي معاون وزیر اقتصاد 
از حضور مسئوالن و کارکنان 
وزارتخانه در مرقد امام )ره(:
 تجدید پیمان با آرمان هاي 

بنیانگذار کبیر انقالب 
حض��ور کارکنان و مس��ئوالن وزارت امور 

اقتص��ادي و دارایي در مرقد مطهر حضرت امام خمیني )ره(، تجدید پیمان 
با آرمان هاي بنیانگذار کبیر انقالب اس��المي است. احمد صادقي گلمكاني 
معاون توس��عه مدیریت و منابع انس��اني وزارت اقتصاد که در مراس��م اداي 
احترام و نثار تاج گل به مرقد امام خمیني )ره( شرکت کرده بود، طي گفت 
و گویي با خبرنگار شادا، استقبال گسترده کارکنان و مسئوالن این وزارتخانه 
و اهتمام و پي گیري جدي آنان براي حضور همه س��اله در این مراس��م را، 
نشانه پایبندي ایشان به آرمان هاي مقدس نظام جمهوري اسالمي و علقه 
قلبي به امام رحمت اهلل علیه خواند. گلمكاني افزود: وجدان کاري و جدیت 
در انجام وظایف محوله و برنامه هاي تیم اقتصادي دولت از س��وي خانواده 
بزرگ وزارت امور اقتصادي و دارایي، یكي دیگر از مصادیق عش��ق و ایمان 
آنها به اهداف عدالت طلبانه نظام اس��المي اس��ت. گفتني است، کارکنان و 
مسئوالن وزارت امور اقتصادي و دارایي با حضور در حرم مطهر امام خمیني 
)ره( ضمن برپایي مراسم نثار گل اداي احترام به مقام شامخ امام راحل، به 

قرائت دسته جمعي زیارت نامه و اداي فاتحه پرداختند.

رئیس کل سازمان خصوصي سازي 
اعالم کرد: 

برنامه واگذاري 385 شرکت توسط 
این سازمان 

رئیس کل س��ازمان خصوصي س��ازي در 
نشس��ت خبري رواب��ط عموم��ي وزارت 
اقتصاد که به مناس��بت دهه مبارک فجر 
برگزار ش��د، گزارش��ي در خصوص برنامه هاي این س��ازمان براي واگذاري 
385 ش��رکت تكلیف شده ارائه کرد. پوري حس��یني گفت: در سال جاري 
مجموعه ش��رکت هایي که براي واگذاري به اش��كال مختل��ف در قالب رد 
دیون، سهام عدالت، خصوصي سازي و فروش براي تأمین منابع خزانه براي 
س��ازمان خصوصي سازي تكلیف شده، 385 ش��رکت مي باشد. وي افزود: 
تاکنون 55 مورد توس��ط مراجع قانوني ذیربط از لیس��ت واگذاریها خارج و 
سازمان خصوصي سازي تكلیفي براي واگذاري این تعداد ندارد و باقیمانده 
شرکت هاي قابل واگذاري 330 شرکت مي باشد. پوري حسیني ادامه داد: 
از مجموع 330 ش��رکت باقیمانده 40 مورد تعیین تكلیف قطعي ش��ده که 
از این تعداد 31 مورد آن فروش قطعي ش��دند و 9 مورد تصمیم به انحالل 
گرفتند. رئیس کل سازمان خصوصي سازي خاطرنشان کرد: از باقیمانده این 
شرکتها، 50 مورد در حال عرضه و 72 مورد در حال قیمت گذاري است و 

انتظار مي رود تا پایان سال جاري 50 درصد واگذاریها صورت گیرد.

در ششمین نشست ذیحسابان مرکز و در حضور وزیر اقتصاد:
 ذیحسابان سوگند امانتداري ادا کردند 
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ذیحس��ابان مرکز در ششمین جلسه هم اندیشي که در حضور وزیر اقتصاد 
برگزار ش��د سوگند درستكاري و امانتداري ادا کردند. در این نشست که در 
س��الن جهاد اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارایي برگزار شد ، ذیحسابان 
مس��تقر در دس��تگاهها و نهاده��اي مختلف ب��ا اداي س��وگند امانتداري و 
درستكاري در حضور وزیر امور اقتصادي و دارایي ، پایبندي خود را به اصول 

حرفه اي شغل ذیحسابي اعالم کردند.
متن سوگند نامه به این شرح است:

در اجراي وظایف و تكالیف انس��اني و قانوني خود بعنوان ذیحساب همواره 
اصول و ضوابط آیین رفتار حرفه اي ذیحسابان را رعایت نمایم. درستكاري، 
واقع بیني و اس��تقالل حرفه اي خویش را حفظ ک��رده و به اخالق مداري 
و رازداري در زم��ان اش��تغال و بع��د از آن در هر ش��رایطي پایبند بوده و با 
حفظ شئون حرفه اي در ارتقاء فعالیت تخصصي خویش و نشر آن به سایر 
همپیش��گانم صادقانه تالش نم��وده و در راه اعتالي نام و منزلت اجتماعي 

حرفه ذیحسابي گام بردارم.

از سوي بانك کشاورزي در سال 
1392پرداخت شد 

بیش از 14 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت کشاورزي 

مدیر عامل بانک کشاورزي میزان تسهیالت 
پرداخت��ي این بانک تا پایان آذر ماه س��ال 
جاري را بی��ش از 14 هزار و 600 میلیارد 
تومان اعالم کرد. محمد طالبي که در کنفرانس خبري وزارت امور اقتصادي و 
دارایي به مناسبت ایام سالگرد پیروزي انقالب اسالمي سخن مي گفت، با اعالم 
این خبر افزود: 60 درصد از تس��هیالت یاد شده به حوزه هایي چون زراعت، 
دام و طیور، باغباني و... پرداخت شده است. مدیر عامل بانک کشاورزي، سهم 
حوزه صنایع تبدیلي چون شیالت، محصوالت گلخانه اي، پرورش زنبور عسل، 
پرورش کرم ابریشم و توسعه جنگل ها و مراتع از این تسهیالت را معادل 20 
درصد و سهم بخش بازرگاني کشاورزي از تسهیالت مذکور را نیز بین 12 تا 

15 درصد ذکر کرد

رییس سازمان بورس خبر داد
 انجام 70 درصد معامالت بصورت آنالین 

رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار صبح امروز در نشس��ت خبري وزارت 
اقتصاد که به مناسبت سالگرد شكوهمند پیروزي انقالب اسالمي برگزار شد، 
از انج��ام 70 درصد معامالت از نظر تعداد دفعات معامله در بورس بصورت 
آنالین خبر داد. علي صالح آبادي با اشاره به ایجاد زیر ساخت هاي مناسب 
براي انجام معامالت در بستر آنالین گفت: از نظر ارزش معامالت نیز کمتر 
از 40 درص��د معامالت از طریق آنالین صورت مي گیرد. وي خاطر نش��ان 
کرد: انجام معامالت در بس��تر آنالین باعث گسترش و توسعه بازار سرمایه 

در کشور شده است.
رئیس سازمان بورس گفت: براساس برنامه ریزي هاي صورت گرفته امكان 
خرید خرد در بورس کاال را فراهم خواهیم کرد که البته باید س��از و کاري 
فراهم ش��ود تا ورود خریداران خرد باعث نوسانات بازار نگردد. صالح آبادي 
همچنین از تصویب دستورالعمل س��لف موازي استاندارد خبر داد و گفت: 

دستور پذیرش یكي از محصوالت فلزي در این حوزه تصویب شده است

مدیر عامل بانك قرض 
الحسنه مهر ایران خبر 

داد: 
پرداخت 25 هزار 

میلیارد ریال تسهیالت 
قرض الحسنه تا پایان 

سال جاري 
مدی��ر عامل بانک قرض الحس��نه مهر ایران از پرداخ��ت بیش از 24 هزار 
میلیارد ریال تس��هیالت قرض الحس��نه تا پایان دي م��اه خبر داد و ابراز 
امیدواري کرد حجم منابع پرداختي توس��ط این بانک تا پایان سال جاري 
به 25 هزار میلیارد ریال بالغ شود. غالمرضا مصطفي پور مدیر عامل بانک 
قرض الحس��نه مهر ایران در نشس��ت خبري امروز صبح با خبرنگاران در 
پاس��خ به س��ئوال یكي از خبرنگاران درباره برنامه ورود این بانک به بازار 
س��رمایه گفت: در حال حاضر به دلیل عدم پرداخت 100 درصد س��رمایه 
ثبت شده 15 هزار میلیارد ریالي بانک قرض الحسنه مهر ایران ، بر اساس 
قان��ون امكان ورود ب��ه بورس اوراق بهادار براي ما وجود نداش��ت. وي در 
پاس��خ به پرسش یكي از خبرنگاران در خصوص هزینه تمام شده پول در 
بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: به دلیل نداشتن هزینه هاي عملیاتي 
در این بانک، هزینه تمام ش��ده پول در این بانک نس��بتا پایین بوده و در 
حدود 6 درصد است. مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در پاسخ به 
پرسش دیگري در خصوص صندوق مهر وطن با ادغام بانک قرض الحسنه 
مهر ایران نیز گفت : بر اس��اس قانون، صندوق هاي قرض الحسنه موجود 
در بازار غیر متش��كل پولي جهت اقدام بین دو بانک قرض الحس��نه مهر 
ایران و قرض الحس��نه رسالت توزیع شده اند، و در این چارچوب صندوق 

مهر وطن با بانک قرض الحسنه رسالت ادغام شد

رئیس سازمان سرمایه 
گذاري و کمك هاي 

اقتصادي و فني ایران خبر 
داد: 

رقابت اروپا وآسیا براي 
سرمایه گذاري در ایران 

رئیس سازمان سرمایه گذاري و 
کمک هاي اقتصادي و فني ایران از رقابت سرمایه گذاران اروپایي و آسیایي 
براي حضور در ایران خبر داد. بهروز علیش��یري طي سخناني در کنفرانس 
خبري روابط عمومي وزارت اقتصاد اظهار داش��ت: پس از مذاکرات موفقیت 
آمیز ژنو، س��رمایه گذاران اروپایي و آس��یایي وارد یک رقابت نزدیک براي 
س��رمایه گذاري در ایران شده اند. وي با بیان اینكه مختصات امروز اقتصاد 
جهاني با گذش��ته متفاوت اس��ت، ادامه داد: باید ب��راي تدوین راهبردي به 
منظور گذار از روابط شكننده تجاري به روابط دراز مدت با شرکاي تجاري 

تالش کنیم
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در مرحله نخست از پنجمين جشنواره ملی بهره وری

حفاری شمال سرآمد شرکت های فنی 
و مهندسی ايران شد

در مراس��می رسمی و با حضور رئیس دفتر رئیس 
جمهور، لوح تقدیر پنجمین جش��نواره ملی بهره 
وری به ش��رکت حفاری ش��مال/Ndco ، سرآمد 

شرکت های فنی و مهندسی ایران اعطا شد.
در جری��ان برگ��زاری مرحله نخس��ت از پنجمین 
جشنواره ملی بهره وری ، شرکت حفاری شمال به 
عنوان یكی از شرکت های برتر انتخاب و معرفی شد.

از میان 1300 ش��رکت و بن��گاه اقتصادی معرفی 
ش��ده، ش��رکت حفاری ش��مال به عنوان یكی از 
ش��رکت های برتر در حوزه بهره وری کشورانتخاب 

شد و لوح تقدیر دریافت کرد.
در مراسمی که با حضور دکتر نهاوندیان رئیس دفتر 
رییس جمهور، مس��ئوالن اتاق بازرگانی و مدیران 
اقتصادی بخ��ش دولتی و خصوصی برگزار ش��د، 
لوح تقدیر پنجمین دوره جش��نواره ملی بهره وری 
به هدایت اهلل خادمی، مدیر عامل ش��رکت حفاری 

شمال اهدا شد.
شرکت های دیگری هم به عنوان شرکت های فعال 
در حوزه بهره وری ، معرفی شدند و از آنان تجلیل شد.

در پنجمی��ن جش��نواره مل��ی بهره وری کش��ور، 

ش��اخص های بهره وری بیش از 1300 ش��رکت و 
بنگاه اقتصادی از سوی هیات داوران مورد بررسی 
ق��رار گرف��ت و از بین آنها، 319 ش��رکت و بنگاه 
اقتصادی ب��ه عنوان نامزد دریافت لوح جش��نواره 
مل��ی بهره وری انتخاب ش��دند و از بین این تعداد 
از ش��ماری از ش��رکت ها و بنگاه ه��ای اقتصادی 

برترتجلیل شد.
شرکت حفاری شمال در بخش شاخص بهره وری 
نیروی کار )رقابت پذیری هزینه کار( به روش درآمد 

توانست رتبه نخست را به خود اختصاص دهد.
در عی��ن حال ش��رکت حفاری ش��مال در بخش 
شاخص فروش سرانه که نشان دهنده میزان فروش 
به ازای هر یک از ش��اغلین است و موفق به کسب 

رتبه نخست شده است.
ضمن اینكه در بخش شاخص درصد حاشیه سود 
خالص، شرکت حفاری شمال جایگاه سوم را کسب 

کرد.
در این مراسم که در سالن اجتماعات هتل پارسیان 
آزادی تهران برگزار ش��د، شرکت های برتر انتخاب 
شدند و لوح ویژه جشنواره ملی بهره وری را دریافت 

کردند.

معرفی مدیرعامل : هدایت اهلل خادمی
کارشناس ارشد مكانیک از دانشگاه بنگور هند

سوابق شغلي:
گروه ملی صنعتی فوالد ایران

شرکت ملی حفاری ایران از 1367
معاونت امور مهندسی شرکت ملی حفاری شمال

عضو کمیسیون مناقصات ش��رکت ملی حفاری 
ایران

رئیس کمیته فنی و بررس��ی بودجه شرکت ملی 
حفاری ایران

مدیر امور مهندسی شرکت ملی حفاری ایران
عضو اصلی هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران

نایب رئیس هیات مدیره شرکت حفاری شمال
مدیرعامل شرکت حفاری شمال از 1388 تاکنون

   صديقه سرخوش لر
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مجمع عمومی فوقالعاده پتروش��یمی سرمایه گذاری 
ایرانیان ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1392/11/15 
در هتل س��یمرغ تهران برگزار ش��د. این مجمع که 
با حضور 90/34 درصدی س��هامداران و با ریاس��ت 
آقای عباس صمیمی ریاس��ت هیات مدیره و ناظری 
آقایان ش��ریفی و زهتابیان و با دبی��ری علیرضاخان 
معبودی معاون ارش��د اقتص��ادی گروه و عضو هیات 
مدیره تش��كیل ش��د. پس از قرائت گزارش توجیهی 
هیات مدیره به مجمع مبنی بر افزایش سرمایه توسط 
مهندس محصص و اس��تماع گزارش و بازرس قانونی 
موسس��ه حسابرس��ی رهیاف��ت و هم��كاران، مجمع 
نش��ینان با طنین صل��وات خود عملكرد ش��رکت را 
تائید کرده و افزایش سرمایه شرکت را مصوب مجمع 

کردند.
از نكات خواندنی مجمع می توان به خبرهای خوش تیم 
ارشد مدیریتی شرکت که اعالم کرد برای بهره برداری هر 
چه سریعتر از پروژه های لردگان، زنجان و گلستان با تمام 
توان در حال فعالیت هستند و بزودی ثمره این تالش ها 
و موفقیت هرچه روزافزون تر شرکت متبلور خواهد شد 

اشاره کرد.
شایان ذکر است گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 
با مدیرعاملی مهندس سید ابوالحسن خاموشی از بزرگان 
و موسپید کرده های صنعت و تیم ارشد مدیریتی کاردان و 
کاربلد که هریک به تنهایی استوانه ای برای شرکت بزرگ 
بورسی هستند و با یک سیر رشد جذب و سوددهی عالی، 
از برترین شرکتهایی است که سهامداران به قول معروف 
برای آن سر و دست می شكنند. با توجه به فضای مثبت 
ایجاد شده در اقتصاد کشور و بالتبع آن باز شدن فضای 
اقتصادی برای فعالین اقتصادی، شاهد توسعه و سودآوری 
هر چه بیشتر گروه سرمایه گذاری ایرانیان در سال همت 

آتی خواهد بود.
بر خود وظیفه می دانم از حرمتی که س��تاد خاموش��ی 
به اهل رس��انه قائل بوده و لطف و بزرگواری که عزیزان 
معبودی، توکلی و محصص در حق اصحاب قلم داش��ته 
و ما را در تهیه گزارش یاری رس��اندند کمال قدردانی و 

تشكر را داشته باشیم.  

گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی 
هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام 
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری 

ایرانیان)سهامی عام(
در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت 

مصوب سال 1347
1- گ��زارش توجیهی مورخ هیات مدیره ش��رکت گروه 
پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان )سهامی عام( به شماره 
92/1/0484 مورخ 92/5/20 درخصوص افزایش سرمایه 
آن شرکت از مبلغ 10/000 میلیارد ریال به مبلغ 20/000 
میلیارد ریال، مشتمل بر اطالعات مالی فرضی که پیوست 
می باشد ، طبق استاندارد حسابرسی رسیدگی به اطالعات 
مالی آتی مورد رس��یدگی این موسسه قرار گرفته است . 
مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه 

آن با هیات مدیره شرکت است.
2-گزارش مزبور در اجرای تبصره 2 ماده 161اصالحیه 
قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش س��رمایه شرکت 
از محل مطالبات حال ش��ده و آورده نقدی س��هامداران 
تهیه شده است پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت با هدف 
اصالح س��اختار مالی و تس��ویه مطالبات ناشی از انتقال 
س��هام شرکتها و طرحهای پتروشیمی شرکت بازرگانی 
پتروشیمی و مشارکت در تكمیل پروژه های در جریان 
درخواست گردیده و دوره بازگشت مبلغ افزایش سرمایه 
طی مدت 3 س��ال پیش بینی شده است قابل ذکر آنكه 
در گزارش هیات مدیره، افزایش سرمایه طی سنوات آتی 
تا مبلغ 40 هزار میلیارد ریال پیش بینی لیكن مبلغ 10 
هزار میلیارد ریال پیشنهاد افزایش سرمایه در این مرحله 
درخواس��ت و مبنای اظهار نظر این موسسه قرار گرفته 
است. این گزارش توجیهی براساس مفروضاتی مشتمل 
بر مفروض��ات ذهنی درباره رویداده��ای آتی و اقدامات 
مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوما به وقوع 
بپیوندد. در نتیجه، به اس��تفاده کنندگان توجه داده می 
شود که این گزارش توجیهی ممكن است برای هدفهایی 

جز هدف توصیف شده در باال، مناسب نباشد.
3- براس��اس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با 

فرض تحقق مفروضات مندرج در گزارش توجیهی هیات 
مدیره این موسس��ه به مواردی برخورد نكرده است که 
متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه 
گ��زارش توجیهی فراهم نمی کند. به عالوه، به نظر این 
موسس��ه، گزارش توجیهی یاد شده، براساس مفروضات 
به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری 

ارائه شده است.
4- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات 
ذهنی توصیف شده در باال رخ  دهد، نتایج واقعی احتماال 
متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش 
بینی ش��ده اغلب به گونه ای م��ورد انتظار رخ نمی دهد 

وتفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف ش��رکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 
)سهامی عام(، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت ، 

به شرح زیر است :
 )PCC( تبدیل مطالبات شرکت بازرگانی پتروشیمی -
ناشی از انتقال سهام شرکت های زیرمجموعه آن شرکت 
به س��رمایه ش��رکت گروه پتروشیمی س��رمایه گذاری 

ایرانیان. 
- دستیابی به اهدافی که شرکت گروه پتروشیمی سرمایه 

گذاری ایرانیان به سبب آن تاسیس شده است.
- اصالح ساختار مالی.

- ام��كان اس��تفاده از منابع مالی جدی��د برای تحصیل 
ش��رکت های پتروش��یمی و مش��ارکت در پ��روژه های 

پتروشیمی و غیره.
- امكان اس��تفاده از منابع مالی جدید برای تامین مالی 
طرح های پتروش��یمیایی مجتمع ها و بهبود سرمایه در 

گردش.
- بهبود جریان سودآوری.

- بهبود نسبت مالكانه و رقابت پذیری شرکت در صنعت 
بازار سرمایه.

- فراهم آمدن زمینه الزم برای سرمایه گذاری های جدید 
به منظور افزایش ثروت سهامداران

صنعت نفت و پتروش��یمی از جمل��ه صنایع کلیدی و 
استراتژیک در اقتصاد ایران به شمار می روند. 

مهندس خاموشی مصوبه دو برابری 
افزايش سرمايه شرکت را از مجمع گرفت
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سامانیان
پس از صفاریان دولت مهمی را که باید درباره 
آن صحبت کنیم، دولت سامانیان است. نژاد 
آنه��ا متعلق ب��ه یكی از خاندان ه��ای ایرانی 
اس��ت که در برخی از منابع این نسبت را به 

خاندان بهرام چوبین ساسانی می رسانند.
به قدرت رس��یدن آنها از آنجا آغاز ش��د که 
جدش��ان که س��اکن مرو بود و شغلی دولتی 
داشت در اواسط عمرش به دین اسالم درآمد 
و صاحب فرزند و نوادگان باکفایتی شد. آنان 
در خراس��ان، به دستور مأمون فتنۀ بزرگی را 

سرکوب کردند.
بنابرای��ن چ��ون مأم��ون به خالفت رس��ید، 
حكوم��ت ش��هرهای ماوراءالنهر را بدیش��ان 
س��پرد و بع��د اندک ان��دک خودش��ان این 
قلم��رو را افزای��ش دادند؛ زی��را در این زمان 
دیگر اقتدار سیاس��ی و دخال��ت نظامی خلفا 
در والیات، خاصه در مناطق دوردس��ت کاماًل 
محدود و گاه از دست رفته بود اما به هرحال 
نظام حكومتی س��امانیان همچنان به کسب 
مشروعیت از دربار خالفت متكی بود و خلیفه 
منشور حكومت را برای امرای آنان ارسال می 

کرد.
تش��كیالت اداری س��امانی ک��ه در آن، زبان 
فارس��ی جریان داش��ت، آمیزه ای از ویژگی 
های محلی آس��یای مرکزی و عربی اسالمی 
بوده اس��ت. بدینس��ان م��ی توان س��امانیان 
را نخس��تین دولتی دانس��ت که تش��كیالت 
دیوانساالری را از تیس��فون به عاریت گرفته 

بودند.
از جان��ب دیگ��ر ماوراءالنه��ر زی��ر س��لطۀ 
ساس��انیان نبود و دبی��ران، روحانیان )اعم از 
مانوی، عیس��وی، بودایی و زرتش��تی( و اهل 
قل��م از حیث نفوذ در جامعه از جایگاه برتری 
برخ��وردار بودن��د؛ زی��را جامع��ۀ ماوراءالنهر 
برخالف جامعۀ خراس��ان که دارای سلس��له 
مراتب اجتماعی و طبقات منفصل بود، بیشتر 

جامعه ای سوداگر محسوب می شد. 
بنابرای��ن ماوراءالنهر بیش از خراس��ان برای 
پیدای��ش یک جامعۀ تس��اوی خ��واه و بدون 
امتیازات ویژه زمینه داشت و به همین دلیل 
نوزایی ایرانی اس��المی در دولت سامانی نشو 
و نما یافت و این سامانیان بودند که اسالم را 
از قالب های تنگ و شعائر سنتی عرب بدوی 
رهانیدن��د و به فرهنگی قاب��ل ارائه به جامعۀ 

جهانی مبدل کردند.
س��اختار دولت س��امانی نیز این امر را تأیید 
م��ی کند؛ زیرا در مناب��ع مربوط به این دورۀ 
سه طبقه اندیشمند جامعۀ اسالمی به وضوح 
قابل تشخیص است: 1( طبقۀ دبیران )کاتب( 
2( طبق��ۀ ادیب��ان و 3( طبق��ۀ علمای دینی 

)دانشمند، عالم(. 
در دس��تگاه و تش��كیالت دیوان��ی و اداری 
س��امانی وزرای مش��هوری چ��ون ابوعبداهلل 
جیهان��ی و ابوالفضل بلعمی حضور داش��تند. 
اگرچه ب��ه کار گرفتن این ب��زرگان از جمله 
اقدامات شایس��تۀ ساسانیان بود اما در عوض 
استخدام غالمان ترک در تمامی ارکان دولتی 
و لش��گری و ارتق��ای منزلت آنان سبب س��از 
اتفاقات ناخوش��ایندی ش��د که در پی به آنها 

خواهیم پرداخت.

آل بویه
حكومت آل بویه که نسبشان به یزدگرد سوم 
می رس��ید در نواحی فارس، ع��راق، اصفهان و 
همدان، زمانی قوت گرفت که قدرت مرکزی 
خلفا به تدریج رو به ضعف نهاد و حكومت آل 
بویه موفق شد مناطق مرکزی و جنوبی ایران 

را از سلطۀ عباسیان خارج کند. 
قدرت و تس��لط آل بویه ب��ر خلفا به اندازه 
ای بود که عزل و نصب ایش��ان به دست آل 
بویه ص��ورت می گرفت. حت��ی پیش آمده 
بود ک��ه خلیفه ای را ک��ور و خلیفۀ دیگری 
را بر مس��ند قدرت می نش��اندند. آنها پس از 

تحكی��م قدرت، خود را شاهنش��اه خواندند 
و به گفت��ۀ خواجه نظام المل��ک از روزگار 
ساسانی تا زمان آنان هیچ کس را شاهنشاه 

نخوانده بودند. 
آل بویه که به فرهنگ ایران خدمات ش��ایانی 
کردن��د، وزرایی داش��تند که اغل��ب از فضال 
بودن��د. در نظام حكومتی ای��ن خاندان مقام 
وزارت پ��س از فرمان��روا باالتری��ن مقام بود. 
عضدالدول��ه که ش��هریار بزرگ این سلس��له 
بود، به تقسیم قدرت میان خالفت و سلطنت 
اعتقاد داشت و خود را امیر عادل خواند. این 
صفت درواقع به امتیاز ویژۀ دیرینۀ پادشاهان 

ایران اشارت دارد.
آل بویه که پیرو تش��یع و پشتیبان جدی آن 
به ش��مار می آیند، نخس��تین خاندان ایرانی 
بودند که توانس��تند بر خلفای بغداد مس��لط 

شوند.
به طور کل��ی در دوران حكمرانی امرای پس 
از اس��الم عنصر ایرانی بر سایر اقوام و ملل در 
اکثر عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی 
و همچنین اداری غلبه داش��ته است. توان و 
خالقیت ایرانی��ان در این عهد به کمال خود 

رسیدند. 
در سیاس��ت افرادی چون مرداوی��ج زیاری، 
عمادالدله، فضل بن احمد اس��فراینی، حس��ن 
میمندی و نظایر آنها، در علم شخصیت های 
فرزانه و بزرگی چ��ون طبری، زکریای رازی، 
فارابی، ابن سینا، ابوریحان و نظایر ایشان، و در 
ادب فارسی افرادی از قبیل رودکی، فردوسی 

و امثال آنها پدید آمدند.
آن��ان بی ش��ائبه و ب��ه دور از هرگونه تعصب 
دینی، در جس��تجوی حقیقت و طلب دانش 
برای نف��س علم با س��خت کوش��ی فعالیت 
داش��تند. این اح��وال درس��ت در تناقض با 
اوضاع��ی بود که از ق��رن چهارم به بعد یعنی 
زمان به قدرت رس��یدن غزنوی��ان، در ایران 

پدیدار شد.

تاريخ تشكیل دولت
آنچنان که گفته شد یعقوب و دولتش عیارمنش بودند. او خود شخصًا در یک روز معین، در میدان قصر می نشست 
و به عرض حال و شکایات مردم رسیدگی می کرد.  یعقوب پس از تسلط بر سیستان، بی درنگ به استقرار دیوان 
و گماشتن کارگزاران خود بر امور دولت پرداخت و آن گونه که از منابع تاریخی بر می آید تا ایام امارت عمرو از 

وزیری که رییس اجرایی دولت صفاری باشد، خبری نیست.
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غزنویان
این دوره با تحدید دایرۀ افكار، افت ابتكارات 
علم��ی، فقدان توج��ه به ملی��ت در قلمرو 
حكومت س��امانیان و به تبع آن، نفوذ قبایل 
ترک آغاز می ش��ود. در دس��تگاه سامانیان و 

دیلمیان تعداد غالمان ترک بسیار بود.
ب��ه جز عوامل اجتماعی و سیاس��ی مؤثر در 
مسلط ش��دن ترکان بر ایران دو عامل دیگر 

را می توان پراهمیت دانست:
یك��ی آن که غالمان تربیت ش��ده تا مرحلۀ 
سپهساالری و فرماندهی می رسیدند و آنجا 
که فرصت و قدرت کافی می یافتندصاحبان 

خود را به قتل می رساندند.
دوم ورود این ترکان به خاندان امرای ایرانی، 
از طری��ق اخت��الط و امتزاج م��ردم ایران با 

کنیزکان ترک بود. 
از پیامدهای تس��لط غالمان ترک نخس��ت 
برافتادن خاندان های قدیم ایرانی و س��پس 
آن ب��ود ک��ه طمع و مال ان��دوزی ترکان در 
دس��تگاه حكومتی ایران موجب دلسردی و 

عدم اعتماد مردم به دولت ها گردید.
حكوم��ت نیرومن��د ترک ایل��ک خانیان در 
ماوراءالنه��ر و س��پس غزنوی��ان نخس��تین 
حكومت های رسمی ترکان در ایران شمرده 
می شوند. ایران دوران غزنوی همانند دولت 
س��امانی در بخارا دارای تش��كیالت اداری و 

سازمان دولتی بود.
مقام وزیر و دستگاه وزارت بیشترین قدرت 
را پس از س��لطان داش��ت و در کنار دیوان 
وزارت پن��ج دیوان دولتی عظیم دیگر مانند 
آنچه در حكومت ه��ای ایرانی پیش از آنان 

بود، دیده می شد.
حاکمان غزنوی پیوس��ته دقت داش��تند که 
با حمایت ظاهری از س��نت های مذهبی و 
کسب مش��روعیت از دربار عباسی پایه های 
قدرت خود را تحكیم بخشند. از جانب دیگر 
اتحاد حكومت های غزنوی و عباسی موجب 
س��رکوب تمام افراد و نهض��ت های مردمی 

شد.
چنان که مس��عود وزیر خود، حسن میكال 
مشهور به حس��نک وزیر را به اتهام قرمطی 
ش��دن ب��ر دار کرد. غ��ارت، س��تم و بیداد 
ارکان حكوم��ت غزن��وی را را تباه و وزیران 
و کارگزارن و دیوانس��االران آن را به کژتابی 
و فساد کشاند و سرانجام حكومت در اندک 
زمان��ی در برابر ی��ورش س��لجوقیان از هم 

فروپاشید و الجرم منقرض گردید. 

سلجوقیان
س��لجوقیان از جمله ترکان غز بودندکه در 
زمان س��لطان محمود غزنوی با اجازۀ او به 
نواحی شرقی مهاجرت کردند اما رفته رفته 
پیش��روی کردند و قدرت گرفتند تا آنجاکه 
طغرل سلجوقی توانست غزنویان را شكست 
دهد. او پیش از آن كه همه قلمرو غزنویان را 
تصاحب کند در نیش��ابور به عنوان پادش��اه 

تاجگذاری کرد.
دولت س��لجوقی از زمره دولت های بزرگی 
اس��ت که قب��ل از مغول در ایران تأس��یس 
ش��د. تشكیالت اداری در دوره های پیش از 
س��لجوقیان، تداوم تشكیالت حكومت های 
پیشین بود که در این زمان مفهوم جدیدی 
پیدا ک��رد؛ یعنی با حفظ هم��ان چارچوبی 
که دولت های پیش��ین بنا گذاش��ته بودند 

پیشرفت هایی را صورت دادند. 
بس��یاری از مورخ��ان پیش��رفت های حوزۀ 
دیوانس��االری در ای��ن دوره را ب��ه برخی از 
وزیران به ویژه نظام الملک وزیر الب ارسالن 
و ملكش��اه سلجوقی نسبت می دهند، لیكن 
بای��د خاطرنش��ان س��اخت ک��ه س��الطین 
س��لجوقی نیز مردان کارآمدی بودند. بدین 
سان تحت حكومت آنان تشكیالت اداری از 

ثبات و کارآمدی الزم برخوردار شد.
البته این نكته را نیز باید یادآور شد که میان 
ملكش��اه و خواج��ه اختالفاتی پیش آمد که 
منجر ب��ه خلع این وزیر ش��د و چندی بعد 
خواجه نظام الملک به دست یكی از فداییان 

حسن صباح کشته شد.
مدیریت سازمان حكومت عظیم سلجوقیان 
را وزی��ران مقتدری برعهده داش��تند که در 
معیت عده ای از کاتبان و کارگزارن پروردۀ 
دس��تگاه غزنویان، امور مملكت و دولت تازه 

تأسیس سلجوقی را اداره می کردند. 
م��راد از وزارت در دورۀ س��لجوقی ادارات��ی 
اس��ت که هرک��دام از آنها مانن��د وزارتخانه 
ه��ای کنونی به یک رش��ته از ام��ور دیوانی 
رسیدگی می کرد. در دورۀ سلجوقی وزارت 
از اعتبار و نفوذ ویژه ای برخوردار بود و اکثراً 
وزیر بدون مجوز س��لطان به انجام امور می 
پرداخت و ریاست همه دیوان ها را به عهده 

داشت.
یك��ی از نهادهای��ی که در دورۀ س��لجوقی 
جل��ب توجه می كن��د نهاد اتابكی اس��ت که 
شاید بتوان منشأ آن را در سازمان اجتماعی 
و رس��وم ترکمانان جس��تجو ک��رد. در این 

دوره نخستین کس��ی که لقب اتابک گرفت 
نظام الملک بود. این نهاد که در همین دوره 
دارای وجوه اجتماعی و سیاسی شد، تعلیم 

و تربیت شاهزادگان را به عهده گرفت.
سلجوقیان همانگونه که س��لطنت غزنویان 
توس��ط  خودش��ان  کردن��د،  متزل��زل  را 

خوارزمشاهیان از قدرت ساقط شدند.

خوارزمشاهیان
خوارزمش��اه لق��ب فرمانروایانی ب��ود که بر 
خوارزم حكومت داشتند. آنها که بازماندگان 
غالم ترکی به نام نوش��تكین بودند، در ابتدا 
ازجانب دولت س��لجوقی گمارده می شدند 
اما بعد با آنه��ا درافتاده و طی چندین نبرد 
قدرت را به دس��ت گرفتند و 138 س��ال بر 
قس��مت های عم��ده ای از ای��ران حكومت 

کردند.
دس��تگاه حكومتی خوارزمش��اهیان همانند 
دورۀ سلجوقی بود و طبق روال، این دستگاه 
اعم از کش��وری و لش��كری زیر نظر سلطان 
قرار داش��ت و ش��خص دوم مملكت وزیر یا 

خواجۀ جهان بود.
 

اما مهم ترین رخداد در زمان خوارزمشاهیان 
حمل��ۀ مغوالن ب��ه ایران به ش��مار می آید 
که س��بب س��از آن را باید س��لطان محمد 
خوارزمش��اه دانست. او که در مدت سلطنت 
22سالۀ خود فتوحات و پیرزوی های زیادی 
به دس��ت آورده بود، با کش��تن فرستادگان 
مغول که بیشتر به قصد ایجاد روابط تجاری 
آم��ده بودن��د، خش��م آن��ان را برانگیخته و 
موجب تحقق فاجعه ای ش��د که همانند آن 

در تاریخ انگشت شمار است.

مغوالن و ایلخانان
ای��ران در آس��تانۀ ی��ورش مغ��ول، به رغم 
هجوم صحرانوردان و دس��ت به دست شدن 
مسند ش��هریاری از ساخت اجتماعی نسبتاً 
پابرجایی برخوردار بود. نظم و س��ازمانی که 
وزی��ران خردمندی چ��ون جیهانی، بلعمی، 
اس��فراینی و خواج��ه نظ��ام المل��ک برقرار 

ساخته بودند، هنوز وجو داشت.
مغوالن عالوه بر نواحی شرقی بر دیگر نقاط 
ایران نیز احاطه پی��دا کردند مگر در فارس 
ک��ه حكم��ران آنجا به نام س��عدبن زنگی با 
فرس��تادن ناگزیرانۀ برادرش به نزد اوگتای 
خان مغول، توانس��ت فارس را از تاخت و تاز 
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مغوالن نجات دهد. گی��الن نیز تنها منطقۀ 
ایران بود که مس��تقل باق��ی ماند و مغوالن 
حتی به طور ظاهری نتوانس��تند سررش��ته 
فرمانروای��ی آن را با اع��زام حاکمی از جانب 
خود به دس��ت گیرند. گی��الن در آن موقع 
به دوازده منطقه تقس��یم می ش��د که هریک 
امیری داش��ت و دس��تگاه اداری آنان نشانه 

های ظاهری پادشاهان را داشت.
مغول به هن��گام هجوم به ایران و فتح آن با 
ملتی باهویت و فرهن��ِگ غنی و دیرپا روبرو 
ش��د. در دوران حاکمیت مغول بر ایران امور 
مملكت بیشتر در دست دانشوران و اصحاب 
قلم و مدیران الیق ایرانی نسب اداره می شد.

مغول به محض آن ك��ه تحت فرمان حكومت 
واحدی درآمد، بر ضرورت وجود تش��كیالت 
و س��ازمان های منظم کش��وری و لش��كری 
آگاه��ی یافت. تاتاران از خود الفبا نداش��تند 
بدین س��بب جوانان مغول از اویغوران سواد 
فراگرفتند تا بتوانند مجموعۀ "یاس��ا" یعنی 
حقوق عرفی مغوالن را تنظیم و تحریر کنند.

چنگیز نه تنها یک امپراتوری پدید آورد، بلكه 
آن را چنان خوب سازمان داد که تا 50سال 
پس از مرگش نیز همچنان در حال توس��عه 
بود. چنگیز از خدمات مشاوران فرهیخته ای 
که متعلق به جوامع پیش��رفته تر بودند بهره 
های زی��ادی گرفت. وی به کل��ی از تعصب 
ن��ژادی برکنار بود، وزیران و قرماندهان خود 
را از میان بیست ملت گوناگون انتخاب کرد 

و همچنین حامی بازرگانی بین المللی بود.
ب��ا ورود مغول به ایران دو الگوی حكومتی با 
دو گرایش سیاسی عمده وجود داشت: یكی 
تجزیۀ صحرانشینی و دوم حكومتی نیرومند 
در مرکز که هدایت کنندۀ تش��كیالت اداری 
در سطح مملكتی محسوب می شد که این دو 
جری��ان متضاد در عصر س��لجوقی نیز وجود 

داشت.
در دورۀ نخس��تیِن غلبۀ مغوالن به دلیل خأل 
سازمان اداری نظام مند و منسجم، تشكیالت 
لشكری از اهمیت ویژه ای برخوردار بود و به 
نوعی نظام اداری حكومت نیز محسوب می-

شد.
تداوم فرمانروایی بر امپراتوری وسیعی چون 
قلم��رو مغوالن بی مدد یک ش��بكۀ ارتباطی 
منظم، بسیار دش��وار بود. مغوالن یک نظام 
ارتباطی کارآمد به نام "یام" ابداع کردند که 

اقتباسی بود از نظام چاپار هخامنشی.
حكوم��ت ایلخانان که دنبال��ۀ مغوالن بودند 

توش��ط هوالک��و بنیانگ��ذاری ش��د. نظ��ام 
حكومتی ایش��ان تفاوت چشمگیری با اجداد 
مغولشان نداشت و نمود به کارگیری عناصر 
فرهیخته ایرانی در دستگاه حكومتی آنان را 
می توان با حضور خواجه نصیرالدین طوسی 

دنبال کرد.
س��رکوبی اس��ماعیلیه و بران��دازی خالفت 
عباس��ی از رخداده��ای مه��م دورۀ ایلخانی 
اس��ت. گذش��ته از این و با چشم پوش��ی از 
تح��والت اجتماع��ی، مذهب��ی، فرهنگ��ی و 
اهمی��ت ادبی، از مش��خصات ب��ارز این عهد 
خش��ونت و شكنجه و قتل به مجرد سوءظن 
از ط��رف ایلخان��ان و تهم��ت و ناجوانمردی 

وزراء و امرای ایلخانی است. 
تیمور یكی دیگر از چنگی��ززادگان بود که از 
ماوراءالنه��ر فتوحاتش را آغاز کرد و تا هند و 
مس��كو پیش رفت و مناطق وسیعی در داخل 
ایران را نیز متصرف شد. دوران حكومت او از 
منظر فرهنگی، ترکیبی از مؤلفه های حكومت 
ام��رای ت��رک و ایران��ی و از نظر تش��كیالت 
حكومتی ترکیبی از مردم ترک و چنگیزی و 
به لحاظ سیاسی و مذهبی آمیزه ای از عناصر 

مغولی و عربی شمرده می شد.

صفویه
مؤس��س این سلسله شاه اس��ماعیل بود که 
ابتدا به خونخواهی پ��درش، با متحد کردن 
صوفیه، آذربایجان، اران، ارمنس��تان و ترکان 
طوای��ف مختلف قیام کرد. س��پس او با فتح 
خراس��ان و مرو فتنۀ بزرگ ترکان که ایران 
و هند را تهدید می کردند، از میان برداشت.

علی رغم آن که می دانیم صفویان از دودمان 
عارف نامی ش��یخ صف��ی الدین ابواس��حاق 
اردبیلی بوده اند اما مدارک زیادی از خاندان 
آنان در دست نیست زیرا آنها پس از تأسیس 
دولت صفویه مدارک مربوط به اصل و منشأ 

خود را مخدوش کردند.
هدف آنها از این کار و ابراز تشیع آن بود که 
خ��ود را از عثمانیان جدا نگ��ه دارند و مورد 
مهر و محب��ت همه مس��لمانانی که مذهب 
تسنن نداشتند واقع شوند. آنها شجره نامه-

ای مش��كوک ب��رای خود فراه��م کردند که 
نسب ایشان را به امام هفتم می رساند.

بنابراین می بینیم که مذهب در شكل گیری 
و ت��داوم دولت صفویه نقش��ی تعیین کننده 
داشت. قدرت سلطنت و ایجاد یک حكومت 
مطلقه از مش��خصه های س��لطنت صفویان 

اس��ت. به اعتقاد بس��یاری از مستش��رقان و 
مورخان، پس از انقراض سلس��لۀ ساس��انی 
دولت صفوی نخس��تین دولت در ایران است 

که دارای وحدت سیاسی و ملی است.
ش��اهان صفوی ام��ور مملكت را بر حس��ب 
موقعیت ب��ا رعایت قوانین دین��ی انجام می 
دادند و ش��اه زیر نفوذ هیچ یک از اولیاء امور 
و وزیران خود نبود اما با وجود این که ش��اه 
ق��ادر مطلق بود، مجلس مش��اوره )ش��ورای 
س��لطنتی( یا ش��ورای وزیرانی ترتیب داده 
بودند که ه��رروز در محلی در مجاورت قصر 

شاهی به نام کشیكخانه تشكیل می شد. 
ق��درت س��الطین صفوی��ه در ادوار مختلف 
تغییر ک��رد. س��لطنت موروث��ی و در میان 
فرزندان ذکور بود لیكن در اواخر س��لطنت، 
زنان حرم و خواجه س��رایان در عزل و نصب 
حكام تصمیم می گرفتند. قبل از شاه عباس، 
ولیعهد به حكومت یكی از استان های بزرگ 
فرستاده می ش��د تا به امور مملكت آشنایی 
پی��دا کند، ولی بعد از ش��اه عباس این رویه 
کنار گذاشته شد و ولیعهد در حرمسرا تحت 

نظر زنان بزرگ می شد.
جامعۀ صفوی جامعه ای هرمی شكل بود که 
در رأس آن ش��اه قرار داشت و رعایا در پناه 
او می زیستند. صاحب منصبان عمدۀ دولت 
صفوی را "ارکان" دولت می خواندند و وزیر 
ملقب به اعتمادالدوله در رأس دیوان ساالری 
ق��رار داش��ت. در ط��ول این ه��رم مناصب 
و س��مت ه��ای متع��ددی چون مس��توفی 
الممالک، منش��ی الممالک، ناظر، مش��رفان، 

شیخ االسالم، قاضی و غیره وجود داشتند.

افشاریه و زندیه
مؤسس افشاریه نادر بود که از طایفۀ کوچكی 
متعلق به ایل افش��ار سربرآورد. او ابتدا یكی 
از س��رداران دولت صفوی بود که برای عقب 
ران��دن دش��منان خارج��ی چ��ون ازبكان و 
عثمانی ها رشادت های زیادی نشان داد و بعد 
چنان قدرتمند شد که داعیه حكومت کرد و 

دولت افشاریه را بنا نهاد.
دول��ت نادرش��اه نمونۀ ب��ارز از یک حكومت 
اس��تبدادی نظامی  فئودالی ب��ود. حاکمیت 
ش��اه حدی نداشت و ش��ورای امیران که در 
زمان ش��اهان صفوی پایه ریزی شده بود، نه 
تنها اختیارت چندانی نداش��ت بلكه نادر در 
همان ابتدای حكومت��ش آن را عماًل منحل 
کرد و در واقع به اطالع ایرانیان رس��انید که 
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می خواهد بدون شریک سلطنت کند.
به  رغم حكومت مطلقۀ نادری، دستورالعمل 
های امور دیوانی افشاریه تقریباً همان هایی 
بوده اس��ت که از روزگار صفویان قوام یافته 
بودند و بعدها تا اواس��ط قاجاریه نیز برقرار 

ماندند.
ای��ران همواره بعداز افول یک دولت مقتدر، 
میدان تاخت و تاز س��ران عش��ایر و ستیزه 
جوی��ان و مدعیان بوده اس��ت و این قاعده 
در اث��ر انقراض دولت نادری نیز تحقق پیدا 
کرد؛ یعنی عده ای از رؤسای ایالت و عشایر 

خروج کردند.
درمیان آن��ان مرد مقتدری بود به نام کریم 
خان که از یک خاندان اصیل ایرانی نژاد بود 
و  ریاست طایفۀ زند را به عهده داشت. او به 
کمک یک تن از هم رزمانش ابتدا اسماعیل 
صف��وی را بر تخت نش��اندند و خود، به نام 
وی زمام امور را به دست گرفتند اما پس از 
پاره ای از حوادث و باتوجه به قابلیت هایی 
ک��ه کریم خان داش��ت از جمل��ه آن که به 
واس��طه مردم پروری و عدالت گستری اش 
میان مردم جایگاهی باز کرده بود، توانست 

شخصاً بر مسند قدرت بنشیند. 
تش��كیالت دولت کوت��اه م��دت او چندان 
تفاوتی با دولت های پیشین نداشت و تنها 
نكتۀ قابل ذکر، آن اس��ت ک��ه کریمخان از 
قبول عنوان پادش��اه احتراز کرد و در تمام 

عمر، وکیل خوانده شد.

قاجاریه
آقامحمدخان خان قاجار، بنیادگذار سلسلۀ 
قاجار، پس��ر محمدحسن خان از سران ایل 
قاجار بود که پس از کشته شدن نادرشاه سر 
به شورش برداش��تند و در هنگام سرکوبی 
همین ش��ورش بود که آقامحمدخان اسیر 

و خصی شد.
مدتی بعد در لشكرکش��ی های پدرش علیه 
زندیه ش��رکت ک��رد و با بران��دازی آنها در 
فارس، به تهران بازگش��ته و به نام پادش��اه 

تاجگذاری کرد.
حكوم��ت قاج��ار دنبال��ۀ رژی��م س��لطنت 
اس��تبدادی بود که طی س��ال ها با مختصر 
تفاوتی در تاریخ ایران به چش��م می خورد. 
شاه یگانه مرجع ذیصالح برای رسیدگی به 
کلیه مسائل کشوری و لشكری، فرمانده کل 
نیروهای مس��لح کش��ور، امر او الزم االجرا، 
فرمان او مطاع، س��لطنت او موهبت الهی و 

وجود او منشأ خیر و برکت بود. 
 اما ب��ا تحوالتی که در دنی��ای غرب پیش 
آمده بود و ارتباطاتی که میان دول ش��رق 
و غرب ش��كل گرفته بود تشكیالت اداری و 

حكومتی تازه ای طلب می شد.
چهارمین ش��اه قاجار، ناصرالدین ش��اه در 
آغاز کوشید تا دست به اقدامات اساسی در 
امور ادارۀ کشور بزند. در این دوره به تدریج 
دستگاه تازۀ تقس��یمات کشوری پدید آمد 
که تمرکز دس��تگاه های حكومتی در نقاط 

گوناگون را ایجاب می كرد. 
در این زمان برای نخس��تین ب��ار در طول 
تاریخ سیاسی ایران، هئیت دولت مرکزی با 
ریاست صدراعظم و چهار وزیر که سرپرستی 
و ادارۀ وزارتخانه های داخله، خارجه، مالیه 
و فوائد عامه را عهده دار بودند ادارۀ عمومی 
را در مرکز کش��ور برعهده گرفتند که البته 
همه اینها در بدو کار جنبه ظاهری داشت.

ناصرالدین شاه به رغم طبع استبدادطلبش، 
خ��واه ناخ��واه تح��ت تأثیر ش��رایط متغیر 
اجتماع��ی قرار گرفت و پ��س از برکناری و 
قتل صدراعظم ترقی خواه ایران، امیرکبیر، 
ب��ه منظ��ور جلوگیری از تمرک��ز قدرت در 
ش��خص صدراعظ��م )میرزاآقاخان نوری(به 

تجزیه وظایف وی پرداخت. 
درکن��ار تمامی این اقدامات و حتی ش��كل 
گیری قانون اساس��ی در این دوره، سلطنت 
مس��تبدانۀ ناصرالدین ش��اه، سیاس��ت شوم 
ناهنج��ار و خش��ن  انگلس��تان، سیاس��ت 
روسیۀ تزاری، اعطای امتیازات به بیگانگان 
اس��تقراض از خارجیان توأم با انتش��ار آراء 
آزادیخواهانه، انتش��ار اندیشۀ ایجاد روش و 
مشی جدید سیاس��ی برپایۀ قانون، فارغ از 
وابس��تگی های سیاس��ی و اقتصادی همراه 
با ایج��اد تغییرات و اصالحاتی که امیرکبیر 
و میرزاحس��ین خان سپهس��االر به جریان 
انداخته بودند، مقدمات نهضت سیاس��ی و 
فكری را فراهم س��اخت که طی یک انقالب 
چهارساله، سلطنت اس��تبدادی قاجار را به 

سلطنت مشروطۀ پارلمانی مبدل کرد. 

مشروطه
پس از شورش های مشروطه خواهی، سخن 
از تأس��یس عدالتخانه به میان آمد و شب-

نامه هایی درباره ل��زوم اصالحات اجتماعی 
و آزادی های فردی پخش ش��د. س��رانجام 
در مرداد 1285 به دس��تور مظفرالدین شاه 

مجلس��ی از اعیان و رجال و ش��اهزادگان و 
بزرگ مالكان و اصناف تشكیل شد.

چندتن از روحانیان به دیدار شاه رفته، برای 
تشكیل مجلس تشكر کردند. سپس طی 12 
روز نظام نامۀ انتخابات از سوی روحانیان و 
رجال سیاسی آن دوره تنظیم شد و باالخره 
در 17 مهرماه 1285 مجلس شورای ملی با 
حضور ش��اه و 60 تن از نمایندگان منتخب 

تهران در تاالر گلستان گشایش یافت.
حكوم��ت مطلق��ه از این روز به مش��روطه 
تبدیل گردید و قانون اساسی که با مشورت 
صاحب نظران و با مراجعه به قانون اساس��ی 
بلژی��ک در 151 اصل در نهم دیماه 1285 
تنظیم و به تصویب نمایندگان رس��یده بود 
به امضاء شاه وقت )مظفرالدین شاه( رسید و 

شاه 9روز پس از آن درگذشت.
محمدعلی ش��اه پ��س از جل��وس، با عدم 
دعوت از نمایندگان در مراس��م تاجگذاری 
به آنان بی اعتنایی کرد. از وزرایش خواست 
ت��ا مجلس ملی را نادیده بگیرند و به والیان 
خود دس��تور داد ب��ه انجمن ه��ای ایالتی 

بی توجهی کنند.
نمایندگان نیز از آن سو، یک نظام حكومت 
پارلمان��ی تدوی��ن کردند و س��ند نهایی را 
موسوم به متمم قانون اساسی در دو بخش 
اصلی ترتیب دادند: نخس��ت منشور حقوق، 
مس��اوات ب��رای هریک از آح��اد جامعه در 
برابر قانون و امنیت جانی، مالی، ناموس��ی، 
مصونی��ت از بازداش��ت خودس��رانه، آزادی 
انتش��ار روزنامه ها و تش��كیل انجمن ها را 

تضمین می كرد.
بخ��ش دوم در عی��ن تأیید ق��وا، قدرت را 
ب��ه قوۀ مقنّنه در برابر ق��وۀ مجریه تفویض 
می ک��رد و همچنین ش��اه می بایس��ت در 
مقابل نمایندگان س��وگند یاد کند و بودجۀ 
دربارش به تصویب مجلس برس��د. سلطنت 
او نه از جانب خداوند، بلكه از س��وی مردم 
به او اعطا ش��ده بود.  باوِر این نكتۀ از سوی 
مردم سرآغاز تحول عظیمی در تاریخ دولت 

های ایران شد.
اگرچه شاه با این قوانین و مجلس مخالفت 
های بسیاری کرد و پس از او نیز کارشكنی 
ه��ای متعددی علیه تش��كیل ی��ک دولت 
مردمی در ایران صورت دادند اما در نهایت 
ایرانیان توانس��تند با شكل گیری مجلس و 
پی بردن به ارزش آراء خود جایگاه خویش 

را در تعیین دولت ها تثبیت کنند.
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پیام هیات مدیره
شرکت بین المللی محصوالت پارس در سال مالی 
1392 – 1391 با دستیابی به موفقیت های متعدد 
در عرصه کمیت و کیفیت تولی��د، باال بودن توان 
صادراتی و افزایش سهم بازار موفق شد EPS را به 

عدد 323/1 ریال برساند.
واح��د 000/195 تن��ی پارس 2 واقع در ش��هرک 
صنعتی جنت آباد با رس��یدن به مرزهای جدیدی 
ازحج��م تولید و فروش به لحاظ مقداری در بخش 
ف��روش پودر %46 و در حوزه فروش صادراتی 59% 

رشد را نشان می دهد.
همچنین تولید س��ولفونیک اس��ید %56 و سدیم 
سیلیكات %33 افزایش داشته است. موفقیت های 
چشمگیر در س��ال مالی گذش��ته به یمن تالش 
ش��بانه روزی کارکن��ان ، بهره ب��رداری بهین��ه از 
واحدهای جدید تولید پودر و س��دیم سیلیكات و 
اس��تفاده از آخرین فن آوری روز دنیا در تولید این 

محصوالت بوده است.
در سالی که گذشت ، مشكالت ریشه دار در صنعت 
و اقتصاد ایران همچنان مانع اصلی در کسب و کار 
این شرکت بوده است. با وجود آنكه از فرصت های 
فروش و افزایش تولید به نحو احسن استفاده کرده و 
سهم خود را در بازارهای داخلی و صادراتی افزایش 
قابل توجهی دادیم، اما یكبار دیگر کمبود نقدینگی 

، عدم امكان استفاده از گشایش اعتبارات مدت دار 
و ریفاینانس، حواله پول سفارشات خارجی به میزان 
%135 ارزش کاال و گرانتر شدن مواد اولیه داخلی 
از جمله دغدغه های اصلی مدیران ش��رکت برای 

تسهیل روند کسب و کار بوده است.
ب��ه هر صورت امیدواریم با معرفی برندهای جدید، 
تنوع بخشیدن به کمیت و کیفیت تولید، راه اندازی 
واحد جدید سولفوناس��یون در پارس 2 و توس��عه 
بازارهای صادراتی بتوانیم روند رو به رش��د شرکت 

بین المللی محصوالت پارس را حفظ کنیم.
تاریخچه

ش��رکت در تاریخ 31 تیرماه 1342 با نام ش��رکت 
سهامی پراکتر اند گمبل ایران و تحت شماره 8791 
در اداره ثبت شرکت ها و مالكیت صنعتی ایران به ثبت 
رسیده اس��ت. در تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1347 » 
نام شرکت به شرکت سهامی بین المللی محصوالت 
پارس« و در تاریخ 12 اس��فندماه 1351 انواع آن از 
س��هامی به س��هامی خاص و در تاریخ 4 بهمن ماه 
1355 به س��هامی عام تبدیل و در تاریخ 1370 در 

بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. 
ب��ه موجب مصوب��ات مجمع عمومی ف��وق العاده 
مورخ 28/3/1390 صاحبان سهام اساسنامه جدید 
شرکت مشتمل بر 56 ماده و 11 تبصره جایگزین 
اساسنامه قبلی گردیده است . فعالیت عمده شرکت 

طبق ماده 2 اساسنامه عبارتست از تولید و ساخت و 
خرید و فروش اجناس و معامالت مربوط به اجناس 
مورد استفاده شخصی، خانگی، صنعتی و از جمله 
محصوالت پاک کننده و شستشو دهنده مانند مواد 
پاک کننده مصنوعی و صابون توالت و محصوالت 
بهداشتی مخصوص توالت، مواد غذایی و همچنین 
انجام عملی��ات مالی و بازرگانی صنعتی و س��ایر 
عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط 
به موضوعات باال می باش��د. توضیح اینكه فعالیت 
ش��رکت در س��ال مالی منتهی ب��ه 31/6/1391 
تولید پودر لباسش��ویی) دستی و ماشینی( و مایع 
ظرفشویی و اس��ید سولفونیک و سدیم سیلیكات 

بوده است.
سرمایه و ترکیب سهامداران 

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 75000 ریال 
)ش��امل تعداد 75 س��هم ده هزار ریالی( بوده که 
طی چند مرحله به مبلغ 000/100 میلیون ریال 
)ش��امل تعداد 100 میلیون سهم، به ارزش اسمی 
هر سهم 1000 ریال ( در پایان سال مالی منتهی 

به 31/6/1392 افزایش یافته است.
برنامه های آینده شرکت

تنوع تولیدات به لحاظ نام های تجاری، نوع بسته 
بندی و کیفیت محص��والت در بازارهای داخلی و 

صادراتی
افزایش حجم فروش داخلی و صادرات در مقایسه 

با سال مالی گذشته
معرفی نام های تجاری جدید در سال اینده

در ح��وزه محص��والت س��لولزی گس��ترش تنوع 
محصوالت و افزایش کمیت فروش

افزایش س��رمایه شرکت از محل س��ود انباشته به 
میزان %150 سرمایه فعلی معادل 150 میلیارد ریال

با تصويب صورت های مالی و تقسیم سود 600 ريالی و تقدير و تشكر از عملكرد 
ساالنه  مديريت با طنین صلوات به کار خود پايان داد.

اعضای هیات مدیره
سمتنمایندهنام

رئیس هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری سپهر )با مسئولیت محدود(محمد محمدخانی
نایب رئیس هیات مدیرهشرکت کندر)سهامی خاص(علیرضا مهربان 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره     شرکت پخش بین المللی محصوالت پارسنیكپوی قاسملو

عضو هیات مدیرهشرکت بوژان )با مسئولیت محدود(علی صادقی ضمیر      
عضو هیات مدیرهشرکت پخش پارس کندر )سهامی خاص(سید مصطفی الوانكار

مجمع نشينان شركت بين المللی محصوالت پارس
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مجمع عمومی فوق العاده »نوبت دوم« شرکت آهنگری 
تراکتورس��ازی ای��ران س��اعت 12 مورخه پنج ش��نبه 

1392/11/17 در هتل اسپیناس تهران برگزار شد.
در این مجمع که با حضور 76/97 درصدی سهام داران، 
نماین��ده بورس و بازرس حسابرس��ی قانونی  ش��رکت 
سازمان حسابرسی تشكیل شد ریاست مجمع بر عهده 
عبدالمجی��د قندریز ،نایب رئیس هی��ات مدیره بود که 
آقای��ان پدرام باویل��ی تبریزی و مهن��دس جالل الدین 
حیرت انگیز مدیرعامل در مقام نظار اول و دوم ایش��ان را 

در اداره جلسه یاری می رساندند.
دبیری مجمع فوق نیز بر عهده مدیر ارشد مالی شرکت 

جناب زراعتی گذاشته شده بود.
پ��س از تبریک ای��ام اهلل دهه فجر و خوش��امدگویی به 
سهامداران توسط آقای قندریز و اعالم رسمیت جلسه و 
قرائت گزارش توجیهی افزایش سرمایه توسط مدیر عامل 
سختكوش و توانمند شرکت و استماع گزارش حسابرس 
و بازرس قانونی، مجمع نش��ینان با طنین صلوات خود 
افزایش سرمایه 400 درصدی شرکت را مصوب مجمع 

کردند.
از نكات خواندنی مجمع می توان به پاسخگویی جامع به 
سواالت و ابهامات موجود س��هام داران توسط مهندس 
جالل حیرت انگیز و مهندس پدرام باویلی اشارت داشت 
که این صداقت و شهامت و پاسخگویی با استقبال سهام 

داران شرکت روبرو شد. 
شایان ذکر اس��ت این افزایش سرمایه از طریق مطالبات 
گذشته و آورده نقدی سهام داران تا قبل از مجمع عمومی 
عادی ساالنه سال آتی شرکت تامین سرمایه خواهد گشت.

گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی 
هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه

به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام  
شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران)سهامی عام(

در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه 
قانون تجارت مصوب سال 1347

گ��زارش توجیهی م��ورخ 30 مرداد م��اه 1392 هیات 
مدیره شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران )سهامی عام( 
درخصوص افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ 64 میلیارد 
ریال ب��ه مبلغ 320 میلیارد ریال، مش��تمل بر ترازنامه 
فرضی و صورت سود و زیان فرضی و یاداشت های همراه 
که پیوست است، طبق استاندارد حسابرسی رسیدگی به 
اطالعات مالی آتی مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته 
اس��ت . مس��ئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات 

مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
2-گزارش مزبور در اجرای تبصره 2 ماده 161اصالحیه 
قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت از 
محل مطالبات حال ش��ده به مبلغ 144 میلیارد ریال و 
آورده نق��دی به مبلغ 112 میلیارد ریال )جمغا به مبلغ 
256 میلیارد ریال( تهیه شده است. این گزارش توجیهی 
براس��اس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره 
رویداده��ای آتی و اقدامات مدیریت تهیه ش��ده اس��ت 
که انتظار نم��ی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به 
اس��تفاده کنندگان توجه داده می ش��ود که این گزارش 
توجیهی ممكن است برای هدف هایی جز هدف توصیف 

شده در باال، مناسب نباشد.
3- توجه مجمع عمومی صاحبان س��هام را به این نكته 
جلب می کند که شرکت مش��مول ماده 141 اصالحیه 

قانون تجارت بوده و می بایس��تی ابتدا سرمایه خود را به 
میزان س��رمایه موجود کاهش و سپس اقدام به افزایش 

سرمایه کند. 
4- تا تاریخ تنظیم این گزارش، توافقنامه و مستندات الزم 
درخصوص منظور نمودن حدود مبلغ 235 میلیارد ریال 
به حس��اب مشتریان بابت تعدیل نرخ بخشی از قطعات 
فروخته ش��ده ش��رکت در س��نوات قبل در اختیار این 

سازمان قرار نگرفته است.
5- طبق گزارش توجیهی هیات مدیره، تولید سال 1392 
مقدار 19000 تن پیش بینی گردیده، لیكن تولید واقعی 
شرکت تا تاریخ تنظیم این گزارش، حدودا 5000 تن است. 
6- براس��اس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با 
فرض تحقق مفروضات ذهنی مندرج در گزارش توجیهی 
مزبور، این س��ازمان به مواردی برخورد نكرده اس��ت که 
متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه 
گزارش توجیهی فراهم نمی کن��د. به عالوه، به نظر این 
س��ازمان به اس��تثنای آثار مندرج در بندهای 3 الی 5، 
گزارش توجیهی یاد شده براساس مفروضات به گونه ای 
مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده 

است.
7- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات 
ذهنی توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج واقعی احتماال 
متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش 
بینی ش��ده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و 

تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران سهامی عام، از 
افزایش سرمایۀ موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر است :

شرکت آهنگری تراکتور سازی ایران سهامی عام با ارزیابی 
جنبه های مختلف ، جهت خروج از ش��مول ماده 141 
اصالحیه قانون تجارت، اصالح وضعیت ساختار سرمایه 
مالی ش��رکت و تامین س��رمایه در گ��ردش و درنتیجه 
افزایش میزان تولید و س��ود آور ش��دن نتیجه عملیات 
ش��رکت، اقدام به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و 

مطالبات حال شده سهامداران می کند.

اعضاء هیات مدیره
سمتنمایندهنام

رئیس هیات مدیرهشخص حقیقیآقای محمدرضا باویلی تبریزی 
نایب رئیس هیات مدیرهشخص حقیقیآقای عبدالمجید قندریز

عضو موظف هیات مدیره و مدیرعاملشرکت پوالد قطعهآقای جالل الدین حیرت انگیز
عضو غیرموظف هیات مدیرهشخص حقوقیآقای نعمت اله عفتی

عضو موظف هیات مدیرهشخص حقیقیآقای پدرام باویلی تبریزی

مهندس حیرت انگیز مصوب افزايش سرمايه 400 
درصدی آهنگری تراکتورسازی را از مجمع گرفت

   خسرو  اميرحسيني
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دکتر طالبي اعالم کرد: ارتباط با 
مشتري اساسي ترین مهارت مورد نیاز 

یك بانكدار
دکتر محم��د طالبي رئیس هی��أت مدیره و 
مدیرعامل بانک کش��اورزي گفت: اساس��ي 
ترین مهارت مورد نیاز ی��ک بانكدار ، ارتباط 

با مشتري است.
دکتر طالبي صبح روز چهارش��نبه شانزدهم 
بهمن ماه در یک پیام ویدیویي خطاب به شرکت کنندگان در هفتمین همایش 
مدیریت ارتباط با مشتري )CRM( این بانک، با اعالم مطلب فوق افزود : چگونگي 
کسب و انتقال این مهارت باید مورد بررسي و توجه قرار گیرد . وي رمز موفقیت 
بانک را به عنوان یک هویت اقتصادي در گروي اقداماتي دانست که در حوزه ارتباط 
با مشتري انجام مي شود . مدیرعامل بانک کشاورزي با بیان اینكه سرمایه انساني 
مهم ترین دارائي بانک اس��ت و توانمندي هاي فني کارکنان قدرت آن را افزایش 
مي دهد خاطر نشان کرد : توانمندي هاي کارکنان در حوزه ارتباط با مشتري است 
که فعالیت هاي حوزه فني را معني دار مي کند . وي اضافه کرد : این دو تكمیل 
کننده یكدیگرند و در شرایط رقابتي براي بانک خلق ارزش مي کنند .دکتر طالبي 
کلیدي ترین اقدام در حوزه ارتباط با مشتري را افزایش دانش دانست و گفت : از 
آنجا که حجم فراواني از دانش دراین حوزه ایجاد شده است، باید زمینه دسترسي 
همكاران به این دانش فراهم شود . وي در تشریح نقش ارتباطات انساني و لطافت 
در مفهوم ارتباط با مشتري تصریح کرد : مهارت ، دانش ، تجربه و هنرمندي افراد 
مولفه هایي هستند که در ارتباط با مشتري همچنین ارتقاي جایگاه بانک در این 

راستا نقش ایفا مي کنند .

دومین همایش مدیران شرکت بیمه 
میهن و مدیران سازمان امور مالیاتي 

کل کشور 
در س��اعت 9 صبح روز یكشنبه 1392/11/6 
دومی��ن همایش مدی��ران ش��عب و مدیران 
مناطق و مدیران شرکت بیمه میهن و مدیران 
کشوري و ستادي س��ازمان امور مالیاتي کل 
کشور در محل س��الن همایش شرکت بیمه 

میهن برگزار گردید.
در ش��روع این جلس��ه جناب آقاي دکتر یار مند معاون توسعه و مدیریت و منابع 
س��ازمان امور مالیاتي کل کش��ور سخنراني فرموده و شرکت بیمه میهن را با سه 
صفت مدیر ، متخصص و مش��تري مدار توصیف کردند. و از کلیه خدمات تحت 
پوشش شرکت بیمه میهن قدرداني فرمودند پس از سخنراني ایشان جناب آقاي 
موس��ي رضا مدیر عامل محترم شرکت بیمه میهن از توجهات جناب آقاي دکتر 
یارمند تشكر کرده و سازمان امور مالیاتي کل کشور را یكي از بهترین بیمه گذاران 
شرکت بیمه میهن نامیدند. پس ازجلسه صبح کارگروههاي تخصصي جهت تعامل 

بیشتر فیمابین برگزار گردید.
حضور فعال بیمه آرمان در هفتمین 

نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات 
صنعت گردشگری و هتل داری ایران

بیمه آرمان برای نخس��تین بار در نمایشگاه 
بین الملل��ی خدم��ات و تجهی��زات صنعت 
گردش��گری و هتل داری ایران حضور خواهد 
یافت. شرکت با تمام توان و با ارائه بسته بیمه 

ای ویژه صنعت گردش��گری در این نمایشگاه حضور خواهد یافت.بیمه آرمان در 
کنار گروه مالی گردشگری در تالش است که با ارائه خدمات بانكی- بیمه ای فصل 

نوینی در ایجاد فضای پررونق گردشگری ایجاد نماید.
نمایش��گاه بین المللی خدمات و تجهیزات صنعت گردش��گری و هتل داری ایران 
)IRANHT&T ( تنها رویداد رس��می نمایشگاهی کشورمان در حوزه صنعت 
گردش��گری و هتلداری است که در تقویم سازمان جهانی گردشگری WTO به 
ثبت رس��یده و مورد تأیید و توجه س��ازمان مذکور است. هرساله اسامی شرکت 
کنندگان در این نمایش��گاه از سوی برگزارکننده در اختیار WTO قرار می گیرد 
و حضور در آن به عنوان یک رکورد از س��وی سازمان فوق الذکر در سوابق شرکت 
کنندگان ثبت می ش��ود. بعالوه این نمایش��گاه تنها نمایش��گاه در حوزه صنعت 
گردش��گری و هتل داری در تهران است که مجوز قانونی سازمان توسعه تجارت 
رادارا می باشد. شایان ذکر است این نمایشگاه 24 لغایت 27 بهمن ماه جاری و در 

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

خرید آسان بیمه نامه و خدمات پس از 
فروش هدف بیمه کوثر است

آنچه مدیرعامل شرکت بیمه کوثر در گفتگوی 
اختصاصی با ویژه نامه سالگرد تاسیس بورس 

روزنامه دنیای اقتصاد بیان فرمودند:
-سهم بیمه های زندگی از پرتفوی بیمه کوثر 

در 9ماهه سال 92، 21 درصد می باشد.
-بیمه کوثر 6/2درصد از سهم کل بازار بیمه 
کشور را در اختیار داشته و در بین 28شرکت بیمه ، رتبه دهم را به خود اختصاص 

داده است
-راه اندازی کیوسک بیمه ای و ارائه خدمات 24 ساعته معرفی نامه درمان و بستری

-نصب کیوسک های بیمه ای در بیمارستان شهید چمران تهران ، کوثر شیراز و 
شهید صدوقی اصفهان

- استقرار باجه های بیمه کوثر در فروشگاه های زنجیره ای اتكا
-بیمه عملیات پرتاب ماهواره به فضا

-بیمه باربری محموله های نفتی شرکت پایانه های نفتی کشور

دیدار مدیرعامل بانك اقتصادنوین با 
رئیس کنفدراسیون اتاق هاي بازرگاني 

و صنایع آسیا پاسیفیك
دیدار مدیرعام��ل بانک اقتصادنوین با رئیس 
کنفدراسیون اتاق هاي بازرگاني و صنایع آسیا 
پاسیفیک در ادامه تعامالت بین المللي بانک 
اقتصادنوین به نهادها و س��ازمان هاي معتبر 
جهاني، نشست مشترک مدیرعامل این بانک 
با رئیس کنفدارسیون اتاق هاي بازرگاني آسیا پاسیفیک و هیات همراه برگزار شد.

حسن معتمدي در این دیدار با اشاره به اینكه بانک اقتصادنوین در عرصه بین المللي 
بانكداري خصوصا در آسیا نقش موثري ایفا مي کند، گفت: بانک اقتصادنوین اولین 
بانک کشور است که موفق شد به عضویت هیات مدیره انجمن بانكداران آسیایي 
درآید. وي با اشاره به اینكه این انجمن محل تعامل بانک هاي معتبر قاره کهن به 
شمار مي رود گفت: نقش موثر بانک اقتصادنوین در این انجمن موجب شد نخستین 
بانک خصوصي کشور در مدت کمتر از یک سال به عضویت هیات مدیره این انجمن 
درآید که این موفقیت نشان دهنده اثرگذاري نخستین بانک خصوصي کشور در 

عرصه بین المللي است.

اخبار بانک و بیمه
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معتمدي تاکید کرد: بانک اقتصادنوین توانسته در فضاي تعاملي با بانک هاي کارگزار 
خارجي خدمات مورد نیاز مشتریان را در داخل کشور تامین کند که این خدمات 
مورد اس��تقبال مش��تریان بانک قرار گرفته است. در این نشست سفیر یوجوئیكو 
رئیس کنفدراسیون اتاق هاي بازرگاني و صنایع آسیا پاسیفیک نیز به عنوان سازمان 
حامي انجمن بانكداران آسیایي با اشاره به نقش موثر بانک اقتصانوین در انجمن 
بانكداران آس��یایي بر اس��تمرار تعامل تجار و بازرگانان این کنفدراسیون با بانک 
اقتصادنوین تاکید کرد. بانک اقتصادنوین تنها بانک کش��ور بود که مدیران ارشد 
کنفدراس��یون اتاق هاي بازرگاني و صنایع آسیا پاسیفیک از آن بازدید کردند. در 
این دیدار همچنین حس��ین ثابتي معاون امور بین الملل بانک اقتصادنوین، ناصر 
جعفرآبادي مدیر امور بین الملل و وحید صعود رئیس اداره توسعه بین الملل و روابط 

کارگزاري نیز حضور داشتند.

تاکید وزیر علوم و مدیرعامل بانك 
تجارت بر حمایت از طرح های 

اقتصادی دانش بنیان
در دی��دار وزیر علوم، تحقیق��ات و فناوری با 
مدیرعامل بانک تجارت بر لزوم همكاری های 
ش��بكه بانكی و دانش��گاههای کشور جهت 
حمای��ت از طرح های اقتص��ادی و صنعتی 
دانش بنیان تاکید ش��د . در این دیدار که در 
محل ساختمان مرکزی این وزارتخانه برگزار شد دکتر فرجی دانا با اشاره به حضور 
ش��بكه بانكی در محیط های دانشگاهی کش��ور اظهار داشت : تعامل بین بانكها 
و دانش��گاه ها تنها یک همكاری اقتصادی نیس��ت، بلكه گام بلندی برای تقویت 
پیوندهای علمی نظام بانكی با جامعه دانشگاهی کشور به شمار می رود. وزیر علوم 
افزود: شبكه بانكی می تواند با حمایت از پروژه های علمی دانشجویان، پیونددهنده 
دانش��گاه و اقتصاد کش��ور باشد و باید تالش ش��ود تا تا از طریق پیوند بانک ها با 
دانشگاهها، مسیر توسعه و پیشرفت اقتصاد و صنایع کشور را براساس طرحهای 

دانش بنیان هموارتر کنیم.
دکت��ر فالح مدیرعامل بانک تجارت نیز با برنامه این بانک جهت حمایت از طرح 
های اقتصادی و صنعتی دانش بنیان گفت : تالش می کنیم تا با همكاری دانشگاه 
ها، شرکت های دانش بنیانی را ایجاد کنیم که زمینه برای تبدیل ایده های نوین 
به پژوهش های صنعتی و تولیدی در کش��ور فراهم ش��ود ، ایده هایی که اگر هر 
کدام از آنها به ثمر نشیند میتواند در رفاه و آسایش مردم اثر گذار باشد. وی افزود 
: بانک تجارت همچنین با حمایت از پایان نامه های مرتبط با حوزه های فعالیت 
این بانک و حمایت مالی از پروژه های تحقیقاتی دوره های کارشناسی ارشد و دکترا 
در زمینه های بانكداری اسالمی و بانكداری الكترونیک در تالش است تا در مسیر 

کاربردی شدن نتایج تحقیقات دانشگاهی کشور سهم داشته باشد.

درج نام کوثر در سایت بانك مرکزی
نام موسسه اعتباری کوثر در تاریخ 92/11/15 
به عنوان دومین موسسه اعتباری دارای مجوز 
رس��می فعالیت در سایت بانک مرکزی ثبت 
گردید. روابط عمومی بانک مرکزی همچنین 
با درج خبری در سایت این بانک، صدور مجوز 
فعالیت موسسه اعتباري کوثر را اعالم نموده 
اس��ت. در خبر ارسالی آمده است: در راستاي 
ساماندهي نهادهاي فعال دربازار غیر متشكل پولي که با هدف ایجاد انتظام و ثبات 
بیش��تر در بازار پولي کش��ور؛ فرآیند آن از چند س��ال پیش و به موجب مصوبات 
شوراي پول و اعتبار آغاز و طي هفته هاي اخیر شتاب گرفته بود، موسسه اعتباري 
کوثر موفق ش��د با تكمیل تشریفات اداري و قانوني مربوط،  مجوز فعالیت خود را 

با عنوان»موسسه اعتباري کوثر مرکزي« از بانک مرکزي دریافت کند.  به موجب 
بخشنامه صادره از سوي بانک مرکزي،  موسسه اعتباري کوثر مرکزي مي تواند بر 
اساس اساسنامه مصوب آن موسسه و در چارچوب قانون پولي و بانكي کشور، قانون 
عملیات بانكي بدون ربا، مصوبات ش��وراي پول و اعتبار، دستورالعملها و بخشنامه 
هاي صادره بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران و سایر قوانین ومقررات ذیربط، 

فعالیت نماید

تمدید طرح بخشودگی 6 درصدی 
جرایم بانك مسكن

به مناسبت فرا رسیدن ایام مبارک دهه فجر، 
طرح بخش��ودگی 6 درص��دی جریمه تاخیر 
مش��تریان بانک مس��كن در صورت تس��ویه 
نقدی مطالب��ات معوق، تمدید ش��د. حمید 
رضا صحابت، رییس اداره کل پیگیری وصول 
مطالبات، با اعالم این مطلب افزود: با توجه به 
فرا رس��یدن ایام مبارک دهه فجر و استقبال مشتریان از طرح مذکور، درخواست 
شعب و مدیریت بانک مسكن مبنی بر تمدید طرح و همچنین با توجه به نتایج 
اثربخش آن در کاهش مطالبات غیرجاری و تشویق مشتریان به پرداخت اقساط در 

سررسید مقرر، طرح بخشودگی جرایم تا تاریخ 22 بهمن ماه تمدید شد.
گفتنی است، دریافت کنندگان تس��هیالت بانک مسكن که تاکنون به هر دلیلی 
موفق به پرداخت اقس��اط خود نشده اند، در صورت تسویه کامل بدهی های معوق 
خود در بانک مس��كن تا تاریخ 22 بهمن ماه س��ال جاری از طرح بخش��ودگی 6 

درصدی جریمه تاخیر بهره مند خواهند شد.

بیمه رازي دست چپ نوشاد عالمیان را 
بیمه کرد

در حاش��یه مراسم اختتامیه جام بین المللی 
فجر ، بیمه رازی دس��ت چپ نوشاد عالمیان 
را بیمه کرد . ش��رکت بیمه رازی در مراس��م 
اختتامیه و توزیع جوایز مسابقات جام فجر در 
حضور تیم های خارجی ، داخلی و مسئولین 
ورزش کش��ور برای ارج نه��ادن به موفقیت 
های نوشاد عالمیان در عرصه های بین المللی، دست چپ این ورزشكار ارزشمند 
کشورمان را 200 میلیون تومان بیمه کرد. دکتر یونس مظلومی مدیرعامل بیمه 
رازی این خبر را اعالم کرد و گفت: این بیمه برای یک س��ال دس��ت چپ نوشاد 
عالمیان را به مبلغ 200 میلیون تومان بیمه می کند. در ادامه مظلومی در حضور 

حضار در مراسم ، بیمه نامه 200 میلیونی را به نوشاد عالمیان اهدا کرد .

لوح تقدیر برند برتر به بیمه نوین رسید
بیمه نوین موفق به دریافت تقدیرنامه برندینگ 
از نخس��تین جشنواره ملي برند برتر محبوب 
مصرف کنندگان ش��د. این جشنواره با هدف 
اهمیت اهتمام به برندینگ در کشور و توجه 
به حقوق مصرف کنندگان توس��ط شرکت ها 
برگزار ش��د که در نهایت شرکت بیمه نوین 
موفق به دریافت تقدیرنامه برندینگ در گروه 
خدمات بانک و بیمه گردید. شایان ذکر است این جشنواره با نظرسنجي مردمي 
جهت انتخاب برندهاي محبوب به منظور شناس��ایي پرهوادارترین برندها از نظر 
مصرف کنندگان در 41 گروه انجام شد و نتایج آن در روز یكشنبه 20 بهمن ماه در 

مرکز هایش هاي صدا و سیما با حضور برندهاي حاضر در جشنواره اعالم گردید.
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