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شماره 42 - خرداد 1393

دست در دست دهيم به مهر
همین ماه خرداد سال 1357 بود. صبح که از خواب بیدار مي شدیم 
به در و دیوار نوشتاري نو مي  دیدیم. خیابان ها شلوغ میشد، آنجا 
که نغمه تفرقه س��ر مي شد جلودار آوا سر مي داد »اتحاد، اتحاد ، 
با هم باشید تفرقه ابزار  دشمن است آگاه باشید« آنگاه که این پیام 
مي رس��ید، کرد، لر، بلوچ، ترک و فارس و...  دست در دست هم به 
مهر مي دادند و مي سرودند: یا امام زمان رحمي به ما کن ما را از 
دس��ت  این ظالم رها کن، اهلل ، اهلل، نصرومن اهلل. و آنگاه که پرنده 
ایر فرانس بر بام فرودگاه مهرآباد  به زمین نشست سرودیم: دیو چو 

بیرون رود فرشته درآید. آنانكه آن زمان شبانه روز نخوابیده و  در کوي و  برزن نوید رهائي 
س��ر مي دادند، دست در دست هم گل به زمین کاش��تند و امام انقالب  را با جان و دل 
استقبال کردند و مدرسه رفاه در کوچه پس کوچه هاي امین حضور شد میعادگاه  همه 
دل ها و یكي از کالس هاي مدرسه شد شوراي انقالب و آن دگري شد هیات دولت و آن 

 دیگري خانه دلهاي آرام گرفته از تالشهاي شبانه روزي گذشته ها و 
سال 1357 به پایان نرسیده که سهام خواهان بر پیكر صادق وارسته 
انقالب پنجه کشید. گرچه اسباب رسانه در  خدمت بود ولي باورهاي 
راستین هیچگاه به دید و شنود رسانه  اي خوش نبود و این اسباب 
تنها ویتریني در کنج خانه که با سریالهاي کم بها و وقت گذر و آنچه 
رنگ بیشتري مي باخت فرهنگ بود.  هنوز زمستان 57 نشده بود 
که چند کتاب از خانواده جنتي به دوش مي کش��یدیم و در  جلو 
دانشگاه تهران عرضه مي کردیم هم قوت ما بود و هم اشاعه فرهنگ 
ناب اسالمي.  دکتر  جنتي را از زمان حضور در سفارت مي شناختم 
. دکتر چندي در وزارت کشور نشست و با آمدن دولت تدبیر و امید 
کلید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي را به او سپردند. علي جنتي با عملكردش در برپایي 
با شكوه نمایشگاه کتاب در سال 93 نشان داد که ریشه در یک خانواده فرهنگي دارد. در 
این شماره دكتر  جنتي با خدمات بایسته خود در مقام برترین مدیر فرهنگي نشست. 

جناب وزیر خدا قوت. 
حیدري مالیري با کار زاده ش��ده، علم 
و تجربه را در هم آمیخته است.  میادین 
کاري بسیاري را در نور دیده از حاکم قضا 
گرفت��ه تا مدیریت صفي از ش��رکتهاي 
بزرگ چون شستا، سرمایه گذاري بانک 
 ملي و... در همه حال س��ربازي در صف 
اول و ب��ه غای��ت نیكو ب��وده، اکنون در 
کرمان شهر استاد  باستاني پاریزي مرحوم 
نشس��ته تا دیگر ارگ بم از زلزله نلرزد.  او ب��ا توانمندي هایش در جایگاه مدیر 

برجسته  جهادي توانمند این شماره نشسته و گفتیم یا علي مدد.

بیمه گرفتار با مش��كالت عدیده ناشي از وجود 
قوانین جهان شمول از یک طرف و  عدم وجود 
این قوانین احكام ش��رعیه از طرف دیگر و نبود 
احكامي که هر دو را در هم آمیزد. از طرف دیگر 
جان انسان برابر شده با  چندنفر شتر در حالیكه 
جان همین آدم در آلمان به دو میلیون یورو مي 
ارزد و در ای��ران چند میلیون تومان. ) آن هم در 
ماه بخصوص.( دكت�ر مظلومي دانش آموخته 
دکتراي این رشته پا در میان گذاشته و با  اندک 
سرمایه در بیمه رازي کاري کرده کارستان. او با این خدمات ارزنده در این شماره در مقام برترین 

مدیراقتصادي نشسته است. دکتر خسته نباشید.  

جنابآقايدكترسيدرضانوروززاده
انتصاب شایسته جنابعالي را به عنوان معاون وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت 

و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران )ایترو( تبریک عرض 
نموده، سالمتي و توفیق روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

امیر حسیني
 مدیرمسئول و سردبیر اقتصاد و بیمه

كارآفرينارجمندجنابآقايمهندسزينلي
عضومحترمهياتمديرهومديرعاملشركتكويرتاير

حضور مجدد و انتصاب بجا و ارزشمند جنابعالي به مدیریت بزرگترین واحد صنعتي  خراسان جنوبي که خود موسس و بنیان گذار آن 
بوده اید موجب مباهات گردید. با  تبریک این افتخار شایسته توفیقات روزافزون حضرتعالي را از درگاه بلند خالق  سبحان آرزومندیم. 

امیر حسیني 
مدیرمسئول و سردبیر اقتصاد و بیمه

برایاوكهرفت
ارزشمندترین دارایی انسان خانواده اوست و گوهر این گنجینه، پدر است. از دست دادن پدر فقط در گذشت عزیزی نیست بلكه همه مصیبتهای عالم است. خبر فوت پدر همراه همیشگی ام، پدري که در دیدارهاي اندک و 
کوتاهمان وفاداري وآزادگي را در او یافتم سخت متاثرم ساخت. آن بزرگ پدری بود برای فرزندانش و فرزندهای دیگران. سربازي بود در دوره خدمتش براي وطن، سرهنگي بود بر همسنگرانش و دستگیري بود براي ناتوانان. 

غم نبود او در این دنیای بزرگ احساس می شود تا روزی که معنی عشق و عالقه وفاداری در خانواده پابرجاست. خاطر او خود جلوه گر همه این زیبایی است. 
برای او كه رفت پدر

مهران امیر حسیني
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ما 

آن روزها که دیزی آبگوش��ت در س��قف زیرین کرس��ی که 
توس��ط قالب آویز بود به گرمای چاله کرس��ی پخت می شد 
و س��فره متقال در خانه پهن و نان به تغار خورده شده و آب 
آبگوش��ت به آن اضافه می ش��د و ده ها دس��ت به داخل تغار 
می رفت و دو قرامه در میان انگش��تان دست به دهان هدایت 
می ش��د و شكر خدا به سفره دار پزنده و دندان خورنده و پای 
آورنده آمین می داشت، تا امروز که آفتابه لگن هفت دست و 
انواع قاشق و کارد و چنگال هست،کجا کفاف دهد این باده ها 

به مستی ما؟
حاصل این نوش��تار چه خواهد بود از که و از چه دست و رو 
شس��ته و دستمال به یقه آویز تا گارسن خوش قواره از سمت 
چپ چه س��رویس دهد از سمت راست و آن دیگری . یادش 
به خیر دکتر گنجی می فرمود روزی که ش��رکتی را خریدار 
ش��د، به اتاق مدیر رفتم، از در ورودی تا پش��ت میز سه نفر 
ایس��تاده بودند، یكی صندلی عقب می کشید تا من روی آن 
بنش��ینم، دومی چای از سینی برمی داش��ت و روی میز من 
می گذاش��ت و من که از بخش خصوص��ی آمده و برآن بودم 
که این اش��رافیت را ریشه کن کنم، از اتاق خود شروع کردم، 
قوری چای ساز در کنار میز کار گذاشتم و از این آداب پرهیز 
ک��ردم و چرخ��ه تولید را توان بخش��یدم. ارزش این کار اگر 
مانده آن بوده که شنونده این نقل یک خبرنگار بود و نوشته 
یک حدیث راستین است و آنان که پرهیز زین عمل می دارند 
و حض��ور خبرنگار را برنمی تابند، حتما ریگی در کفش دارند 
. خبرنگار س��فیر راستین عمل اس��ت و آنان که زین حضور 
زیان می دارند و از افش��ای کارشان ترسان هستند، هرگز ره 
به مقصود نبرند. به ش��هادت حافظ ، صوفی نهاد دام سرحقه 
باز کرد  یا صوفی ش��هر را ببین / لقمه ش��بهه می خورد. ما 
زین راه گفتیم و می گوییم، تا کی فرار از حدیث کار؟ آخر آن 

کوخ نشس��ته دور از تو، از راه خبر مطلع می شود که چه بر 
سر سهم سهامش آمده است. بگذریم، نقل کارآفرین منظور 

ماست که در پی می آوریم.  

چراغ سبز
تجربه دنیای امروز نش��ان داده اس��ت که نوآوری های مهم 
و پیش��رفت های تكنولوژیكی ، در س��ازمان ها و شرکت های 

بزرگ دولتی اتفاق نخواهد افتاد.
قابلی��ت تطبی��ق با بازار و نیاز روز، چیزی اس��ت که از یک 
س��اختار بزرگ پیچیده  تو در تو ساخته نیست و در نتیجه 
برای پیش��رفت س��ریع و ارائه محصوالت جدی��د، تنها راه 
موثر، ایجاد و توسعه شرایطی است که فعالیت های اقتصادی 
کوچ��ک بتوانن��د تاس��یس ش��وند و رقابت کنن��د. اهمیت 
کارآفرینی در کش��ورهای بزرگ و پیش��رفته ، فقط به خاطر 
مساله ایجاد شغل نیس��ت بلكه دلیل اصلی آن، فعالیت های 
اقتصادی کوچكی اس��ت که در این کش��ورها به وجود آمده، 
رشد کرده و توانس��ته اند سهمی عمده از فن آوری روز و در 

نتیجه ثروت و درآمد تمام دنیا را به خود اختصاص دهند.
کارآفرینی نیز مانند هر پدیده دیگری قواعد و ملزومات ویژه 
خودش را دارد. س��رمایه شاید مهم ترین نیاز برای شروع یک 
فعالیت اقتصادی باش��د، اما به یقین همه آن نیس��ت. دانش 
و توانای��ی مدیریت، دان��ش اقتصادی، ش��ناخت اوضاع بازار 
و نیازه��ای آن و از هم��ه مهم تر، باور داش��تن به اینكه من 
می توانم کار تازه ای را ش��روع کنم، عامل هایی هستند که در 
تولد یک کارآفرین و ایجاد عزم و اراده در وی نقش اساس��ی 

دارند.
این ب��اور که کارآفرین��ی الزم و ضروری اس��ت و هر فردی 
می توان��د برای خ��ود یک فعالی��ت اقتصادی را آغ��از کند، 
موضوعی نیس��ت که یک باره و ناگهانی در ذهن انسان ایجاد 
ش��ود. تصمیم به راه ان��دازی فعالیت اقتص��ادی نوپا، نتیجه 
فرآیندی اس��ت که باید از ابتدای کودکی ش��كل بگیرد و در 
آموزش و پرورش به طور جدی و حس��اب شده درنظر گرفته 

شود تا فرد مهارت های الزم را به درستی فرا گیرد.
ام��روزه صاحب نظران بر نقش آفرینی در توس��عه اقتصادی و 

اجتماعی اتفاق نظر دارند.

مهم ترین این نقش ها از این قرارند:
1- کارآفرین��ی موج��ب گ��ردآوری پس اندازه��ای عمومی 
بی هدف و س��رگردان می ش��ود و تشكیل س��رمایه را بهبود 

می بخشد.
2- کارآفرین��ی منج��ر به ایجاد اش��تغال در مقیاس وس��یع 
می ش��ود. بنابراین کارآفرینی مش��كالت بیكاری را که ریشه 
بس��یاری از مش��كالت اقتصادی و اجتماعی اس��ت، کاهش 

می دهد.

  خسرو اميرحسيني

| سخن سردبیر |

ما كجاي كاريم
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3- کارآفرینی به توسعه متوازن منطقه ای منجر می شود.
4- کارآفرین��ی باعث کاهش تمرک��ز اقتصادی در جامعه 

می شود.
5- کارآفرینی منجر به توزیع مجدد ثروت، درآمد و حتی 

قدرت سیاسی به صورت عادالنه در جامعه می شود.
6- کارآفرینی منابع، س��رمایه ها و مهارت ها را که ممكن 
است بی اس��تفاده و س��رگردان باقی مانده باشند به طور 

موثربه تحرک وا می دارد.
7- کارآفرین��ی کیفی��ت زندگ��ی را بهب��ود می بخش��د. 
کارآفرین��ان پیوس��ته در ح��ال ابداع و توس��عه کاالها و 
خدمات جدیدند. این گونه تالش های بدیع، موجب تولید 
تكنولوژی و ماش��ین آالت بهتر و سیس��تم های تولیدی 
موثرتر می شود و از این طریق، محصوالت و خدمات ارتقا 
می یابد و کیفیت زندگی را بهبود می بخش��د و زندگی را 

راحت تر و ساده تر می کند.
8- کارآفرینی، تجارت خارجی را که جزء مهمی از توسعه 

اقتصادی کشورهاست ارتقا می دهد.
9- کارآفرین��ی موجب افزایش س��ود اجتماعی از طریق 
دولت می ش��ود. با درآمدهایی که دولت از طریق مالیات، 
حق��وق گمرکی و واگ��ذاری پروانه کارآفرینی به دس��ت 
می آورد، می تواند در پروژه های مختلفی همچون احداث 
جاده ه��ا و پل ها،س��رویس ها و تس��هیالت آموزش��ی و 
پزشكی، حفظ صلح و آرامش و دیگر زمینه های اجتماعی 

و فرهنگی سرمایه گذاری کند.
عالوه بر موارد یاد شده می توان کارآفرینی را عامل تحریک 
و تشویق حس رقابت،عامل تحریک، ترکیب و مهیاکردن 
عوامل تولید، عامل سازماندهی منابع و استفاده اثربخش 
از آنها، عامل یكپارچگی و ارتباط بازارها، عامل رفع خلل، 
ش��كاف ها و تنگناهای بازار اجتماع، یكی از عوامل تولید، 
عامل کاهش بوروکراسی ادارات)کاهش پشت میزنشینی 
و مش��وق عمل گرایی و ...(،عامل تح��ول و تجدید حیات 
مل��ی و محل��ی )کارآفرینی فراتر از ش��غل و حرفه و یک 
شیوه زندگی اس��ت( ، عامل ش��ناخت، ایجاد وگسترش 
بازارهای جدید، عامل نوآوری و روان کننده تغییر و عامل 

تعادل در اقتصاد پویا تلقی کرد.
تا دهه 80 میالدی سه موج وسیع، موضوع کارآفرینی را 
در کشورهای اروپایی به جلو رانده است. موج اول، انفجار 
عمومی مطالعه و تحقیق در قالب انتش��ار کتاب هایی در 
خصوص زندگی کارآفرینان و تاریخچه شرکت های آن ها 
و چگونگی ایجاد کسب و کار شخصی و شیوه های سریع 

پولدار شدن است.
موج دوم که به تدریج ایجاد شده، ارائه رشته های آموزش 
کارآفرین��ی در مقاطع تحصیلی در حوزه های مهندس��ی 

و بازرگانی اس��ت . این دوره ه��ا از اواخر دهه 60 در چند 
دانش��كده آغاز ش��ده و تاکنون در بیش از 500 دانشكده 

در ایاالت متحده و کانادا تدریس شده است.
موج س��وم، افزای��ش عالقه مندی دولت ب��ه تحقیقات در 
زمینه بنگاه های کوچک با هدف تشویق رشد شرکت های 
کوچ��ک و همچنی��ن تحقی��ق درخص��وص نوآوری های 
صنعتی اس��ت.آنچه مس��لم اس��ت تحوالت کارآفرینی و 
گسترش آن در سایر کشورهای جهان خصوصا کشورهای 
آس��یایی با توجه به س��اختارهای آن کشور تغییر یافته و 

چهره خود را به گونه ای دیگر نمایان ساخته است.
کش��ورهایی نظیر چی��ن و مالزی موج های اول تا س��وم 
کارآفرین��ی  را که در کش��ورهای اروپایی و آمریكایی به 
مرور و در طی سالیان اتفاق افتاد بسیار سریع طی کردند 
و می توان گفت که در این کشورها کارآفرینی نوین اتفاق 

افتاد و نقش دولت ها پررنگ و اثر گذار شد.
این نمونه کش��ورها با الگوبرداری از موج های کارآفرینی 
کش��ورهای اروپای��ی و آمریكایی و منطب��ق کردن آن با 
توجه به فرهنگ کشور خود و مهم تر از همه همسو کردن 
تمامی نهادهای دولتی و خصوصی کشور خود، برای بسط 
و گسترش کارآفرین موجی از کارآفرینی را پدید آوردند 
که بسیار بیشتر و اثرگذارتر از موج های کارآفرینی غربی 

بود.
در ایران عزیز اسالمی نیز با عزم راسخ مدیران مدبر خود، 
می توان ادعا کرد که موج اول و دوم کارآفرینی نوین را که 
هم��ان تحقیق، تالیف، پژوهش، نگارش کتب و مقاالت و 
همچنین تاسیس رشته کارآفرینی در دانشكده هاست، به 
سرعت و در کنار هم گذرانده و وارد موج دوم کارآفرینی 

نوین یا شرقی خود می شود.
س��اختار موج دوم کارآفرینی ش��رقی، حمایت از صنایع 
پیش��رو، گس��ترش ش��رکت های کوچ��ک و کارآفری��ن 
منطق��ه ای و محله ای، گس��ترش سیس��تم ومونتاژکاری 
در محالت، شناس��ایی محصوالت خ��اص ملی و نفوذ به 

بازارهای خارجی تعریف شده است.
علم و هنر کارآفرینی از زمانی که وارد ایران شده است در 
انگاره ها و ترفندهای بس��یاری سعی بر آن داشته تا خود 
را در اذه��ان ایرانیان توانمند متبلور س��ازد و یكی از این 
راه ها، حضورهمیش��گی در جامعه و قرار گرفتن در کنار 

بزرگمردان اقتصاد ایران بوده است.
بررس��ی زندگی، مصائب و س��ختی ها و راه های رس��یدن 
صنعت و تجارت ایران به اهداف خود، یكی از ش��یوه های 
بس��یار موثر در حوزه کارآفرینی اس��ت که باعث می شود 
عوام و خواص جامعه بیش��تر با واژه پرمفهوم کارآفرینی 

آشنا شوند.   
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  پیام هیات مدیره
با عرض س��الم و احترام حضور سروران گرامی 
س��هامداران محترم، از آنجا که مهم ترین عامل 
رقابت در این صنعت قیمت تمام شده است که از 
طریق کاهش هزینه های تولید امكان پذیر است، 
ش��رکت به منظور احراز ش��رط و کسب شرایط 
برتر در رقابت با اجرای طرح های بهینه س��ازی و 
اس��تفاده بهینه از منابع و امكانات موجود اقدام 
ب��ه تدوین برنامه های مناس��ب در جهت ارتقای 
بازدهی و افزایش کیفیت محصوالت و خدمات، 

کاهش مس��تمر بهای تمام ش��ده و برنامه ریزی 
در جهت رضایت مشتریان و رفع تنگناها نموده 
اس��ت که امید اس��ت ب��ا پش��تیبانی و رهنمود 
سهامداران محترم شاهد نتایج بهتر در سال های 

آینده باشیم.
  م�روری ب�ر وضعی�ت و تح�والت صنعت 

سیمان در جهان و ایران:
صنع��ت س��یمان به عل��ت اهمیت وی��ژه ای که 
در فرآیند توس��عه ملی و رش��د اقتص��ادی دارد، 
از اهمی��ت ش��ایانی در عرص��ه اقتص��اد مل��ی و 

سیاس��ت گذاری های کالن اقتص��ادی برخوردار 
است. صنعت س��یمان ایران با قدمت بالغ بر 79 
س��ال در سال های اخیر روند توس��عه خود را به 
طور مس��تمر طی کرده است. هم اکنون ایران با 
برخورداری از 68 واحد تولیدی مش��تمل بر 93 
خ��ط تولی��د و ظرفیت بی��ش از 76 میلیون تن 
سیمان، از نظر تولید این محصول استراتژیک به 
خودکفایی رس��یده و جزو پنج کشور اول عمده 
تولید کننده سیمان در جهان محسوب می شود، 
پیش بینی می شود در سال جاری ظرفیت تولید 

سيمانكرماناعتبارگریميخواستكهيافت

چهارشنبه مورخ 1393/2/24 یک روز پركار بود و نفس گیر، حوزه خبری برای یک خبرنگار جان است در بدن. در روز فوق 
چندین نشست در یک ساعت روز و در چند نقطه شهر پرترافیک تهران برگزار می شد،هر چه با این انگشتان لرزان نظم و ترتیب دادم نشد كه 
نشد، در این موقع فکر جوان حاصل است اگر باشد و من در ترک موتور 125 یاماها نشسته و راندم و راندم. ساعت 10 صبح ، از پله های پیچ در 
پیچ هتل ارم در بلندی های عباس آباد قدیم كه چشم نواز است باال رفته و به تاالر به كمال آراسته رسیدم. چشمان اشک ریز از هوای فشرده پشت 
موتور مرا به اولین صندلی از در ورودی كه همان آخر سالن است نشاند. بچه های شركت كه در طول چندین سال مرا دیده بودند با این ریخت 
قیافه هشت ال هفت حقیر خنده آشنایی كردند. هر چه چشم چرخاندم از مدیردفتر تهران آثاری نبود و وقتی پرسیدم خبر دادند كه در سوگ 

پدر نشسته و من با یک فاتحه به سعدی شاعر شیرین سخن رسیدم : مرا باشد از حال طفالن خبر/كه درخوردی از سربرفته پدر
بولتن عملکرد به دستم رسید و در صفحه اول گروه چشمم به نام مبارک مهندس محمدرضا حیدری در سمت مدیرعاملی افتاد و زین خبر در 

پوست نمی گنجیدم، این نام این شخص اعتبارگر است، صداقت كاری كاردان كه مردمداری در پوست و گوشت و خون اوست.
مهندس حیدری از سیمان تهران در قلب شهر یک پارک با هوای صاف ساخت كه باورش برای اهل علم شگفت زدگی همراه داشت. اوتوانست با 
استفاده از تسمه نقاله ای به طول 7 كیلومتر در حمل كاال كاری كند كارستان. زین نمونه از این مدیر مدبر جایگاهی ساخته كه برای هر مشکلی 
راه حلی دارد.  سیمان كرمان به مجمع ساالنه نشست به ریاست جناب نعیمی و دو ناظر جنابان خانم بیگدلی و ثابتی و دبیری استاد ارجمند 

جناب حیدری.
مجمع با تصویب صورت های مالی و تقسیم سود 1575 ریال و سایر دستور جلسه و با طنین صلوات پی در پی كه نشان عملکرد عالی و مدیریت 

كاردان بود به كار خود پایان داد.  

   خسرو اميرحسيني
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سیمان به بیش از 82 میلیون تن بالغ شود.
سهم صنعت س��یمان در اقتصاد کشور همواره در 
حال رشد بوده و براساس قیمت های جهانی حدود 
4 درص��د تولید ناخالص مل��ی در اختیار صنعت 
سیمان است. هم اکنون در کشور بیش از 15 نوع 
سیمان تولید می ش��ود و توان تولید انواع سیمان 
مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی وجود دارد. 
همچنین حدود 80 درصد ماشین آالت و تجهیزات 
کارخانه های س��یمان در داخل ساخته می شود و 
مراحل طراحی، نصب و راه اندازی کارخانه ها بومی 

شده است.
صادرات محوری همواره در صنعت س��یمان مورد 
توجه ق��رار گرفته اس��ت، از س��ال 1388 پس از 
خودکفای��ی کامل، به صدور س��یمان در بازارهای 
منطق��ه ای و بین المللی می پردازد به طوری که در 
س��ال 89 حدود 8/6 میلیون تن و در سال 90 نیز 
بیش از هش��ت میلیون و 194 هزار تن س��یمان 
و کلینكر در س��ال 91 بی��ش از 13/7 میلیون تن 
به کش��ورهای پاکس��تان، آذربایجان ، ازبكستان، 
افغانستان، تاجیكستان، ترکمنستان، عراق، روسیه، 
قرقیزستان، قزاقستان و قطر صادر کرده است. چهار 
کشور عراق ، آذربایجان، افغانستان و ترکمنستان 
در مجموع سهمی معادل بیش از 95 درصد از کل 
صادرات صنعت سیمان ایران را طی سال گذشته 

به خود اختصاص دادند. 
  تاریخچه فعالیت شركت

ش��رکت در تاری��خ 12 م��رداد م��اه 1346 تحت 
ش��ماره 170 در اداره ثب��ت ش��رکت های کرمان 
به صورت ش��رکت س��هامی به ثبت رس��یده و در 
تاریخ 1351/7/25 به ش��رکت سهامی عام تبدیل 
و در آبان م��اه 1351 در بورس اوراق بهادار تهران 
پذیرفته شده اس��ت. نام شرکت به موجب مصوبه 
مورخ 1385/9/5 مجمع عمومی فوق العاده به گروه 
صنایع سیمان کرمان )شرکت سهامی عام( تغییر 

یافته است. 
  فعالیت های اصلی شركت 

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه ایجاد 
و تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جانبی 
وابس��ته به آن، تهیه و تامین کلیه مواد و وس��ایل، 
دستگاه ها و ماش��ین آالت مورد نیاز این صنایع از 

داخل و خارج از کشور.
  سرمایه 

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 160 میلیون 
ریال)شامل تعداد 16/000 سهم به ارزش اسمی هر 
سهم 1000 ریال( بوده و طی چند مرحله به مبلغ 
220/320 میلیون ریال )ش��امل 220/320/000 
سهم به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال ( افزایش 

یافته.

سمتنمایندهاعضای هیات مدیره
شرکت سرمایه گذاری و توس��عه صنایع سیمان )سهامی آقای محمود موذن چی      

خاص(    
رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ملی ایران)سهامی عام(    آقای عباس کفاش تهرانی    

عضو هیات مدیرهشرکت سیمان مازندران)سهامی عام(آقای علی نجمی
عضو هیات مدیرهشرکت سیمان شمال )سهامی عام(آقای علی جعفری زاده   
عضو هیات مدیرهشرکت سیمان فیروزکوه)سهامی خاص(آقای علی جعفر حیدری

مدیرعاملآقای محمدرضا حیدری         
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مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت صنعتی پارس مینو در مورخ 
چهارشنبه 1393/3/7 در محل شرکت تشكیل شد. در این مجمع 
که با حضور 74 درصدی س��هامداران حقیقی و حقوقی شرکت ، 
اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت های هم گروه، نماینده بورس 
و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی شرکت برگزار شد، ریاست 
مجمع با دکتر فرشاد رمضان بود که جنابان قدری و صادقی مقدم 
در مقام نظار اول و دوم و خانم دکتر س��خت باز مدیرعامل شرکت 

به عنوان دبیر مجمع ایشان را در اداره مجمع یاری می رساندند.
پس از قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مدیریت عامل 
ش��رکت که مروری کلی بود بر عملكرد شرکت، میزان دستیابی 
به اهداف تعیین ش��ده و دس��تاوردهای مهم در س��ال منتهی به 
1392/12/29 و همچنین بیان اس��تراتژی ش��رکت که در بخش 
تولید مبنی بر تمرکز و تولید انبوه بوده و در بخش فروش به دست 
آوردن س��هم بازار بیشتری از رقبای خارجی و داخلی خواهد بود، 
نوبت به استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی رسید که پس 
از قرائت آن مجمع نشینان با تشكر از تیم ارشد مدیریتی شرکت و 
تقدیر از دکتر رمضان که به عنوان بزرگ مینو ش��ناخته می شود، 
با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورت های مالی با تقس��یم 
سود 150 ریالی به کار خود پایان دادند. همچنین حسابرسی راده 
به عنوان حس��ابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی 
بهمند به عنوان بازرس علی البدل ش��رکت برای س��ال مالی آتی 
انتخاب شدند. در گزارش مدیرعامل شرکت به مجمع آنچه مورد 
توجه سهام داران قرار گرفت رشد 95 درصدی در فروش شیرینی 
شكالت و 75 درصد در پفک و داشتن 50% در آدامس بازار است 
و آنچه بازار به آن رخ نش��ان داده شیرینی خرما برای افراد دیابتی 
است. شایان ذکر است مینو در بین سه شرکت برتر بیسكویت در 

کشور قرار دارد.
کسب رش��د 77 درصد س��وددهی و بازدید 8000 دانش آموز از 
مجموعه مینو نیز بخشی از مهمترین صحبتهای دکتر رمضان برای 
اعالم س��هم کارهای مالی و اجتماعی انجام شده در شرکت برای 
س��ال گذشته بود. همچنین در پایان مجمع اعضای هیات مدیره 
حقوقی ش��رکت به پاس تالش های ارزنده شان در سمت خود ابقا 

شدند.
  پیام هیات مدیره 

حمد و سپاس خداوند یكتا را ، که با عنایت به الطاف بیكرانش در 
سال 1392 این توفیق را به ما عطا فرمود تا با تكیه بر عزم راسخ 
کلیه کارکنان متخصص و متعهد و اعتماد شما سهامداران محترم، 
بتوانیم در عرصه تولید و کار، خدمتگزار شما عزیزان و جامعه باشیم. 
ما ضمن تشكر و سپاس از کلیه عزیزانی که هیات مدیره را در انجام 
مسئولیت های خویش یاری دادند، مفتخریم که امروز این توفیق را 
داشته باشیم تا گزارش ارزیابی عملكرد شرکت در سال گذشته را 

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

اقتصادی مقاومتی به موفقیتهای چشمگیر دست یافت.
از جمله این ابعاد، به کارگیری ظرفیت های کمتر اس��تفاده شده، 
به��ره وری مواد، نیروی کار، انرژی و محصول و نهایتا بهره وری کل 
شرکت از اهم موارد است، که شرکت صنعتی پارس مینو با امعان 
نظر به موقعیت خاص خود در صنعت و سالمت کشور بدان توجه 

ویژه ای نموده و از آن بهره وافی برده است.
در س��ال 1393 که سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت 
جهادی توس��ط رهبر معظم انقالب نامگذاری ش��ده است، هیات 
مدیره اطمینان می دهد در جهت تحقق منافع شرکت و سهامداران 
گرامی، تمام��ی تالش خود را در زمینه بهره من��دی از امكانات و 
ظرفیتهای موجود  معمول نماید و امیدواریم بتوانیم در سال جاری 
همچون گذشته، پیام آور پیشرفت، رونق مالی و خیر و برکت برای 

سهامداران ارجمند باشیم.
  كلیاتی درباره شركت 

ش��رکت صنعتی پارس مینو )س��هامی عام( به صورت ش��رکت 
سهامی در تاریخ 1338/8/16 تاسیس و تحت شماره 6980 مورخ 
1338/8/27 در اداره ثب��ت ش��رکت ها و مالكیت صنعتی به ثبت 

رسیده است.
در سال 1347 شرکت به سهامی خاص و در سال 1352 به استناد 
آگهی روزنامه رسمی مورخ 1352/11/17 به شرکت سهامی عام 
تبدیل و در تاریخ اردیبهش��ت 1353 در بورس اوراق بهادار تهران 
پذیرفته ش��ده است. همچنین طبق صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1362/9/6 نام ش��رکت از شرکت صنعتی پارس 
)سهامی عام( به شرکت صنعتی پارس  مینو )سهامی عام( تغییر 

یافته است.
شرکت به استناد الیحه قانونی ش��ماره 6738 مورخ 1358/3/26 
مصوب شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران از تاریخ 1358/12/9 
تح��ت نظر وزارت صنایع قرار گرفته و متعاقب آن به موجب نامه 
ش��ماره 3776 مورخ 1360/8/11 س��ازمان صنای��ع ملی ایران و 
باستناد رای شماره 91/پ/ه� مورخ 18 مهر 1360 کمیسیون پنج 
نفری موضوع ماده 2 متمم قانون حفاظت و توس��عه صنایع ایران 
سهام آقایان علی، حسن، جلیل خسروشاهی و خانواده آنها مشمول 
بند )ب( قانون فوق الذکر گردیده و سهام به نام سازمان صنایع ملی 
ایران و سپس به شرکت سهامی عام صنعتی مینو منتقل گردیده 

است.
مدیریت ش��رکت صنعتی پارس مینو در سال 1381 تصمیم به 
جداسازی انواع فعالیت های خود گرفت، در این راستا از 1381/7/1 
با تاسیس شرکت داروئی و آرایشی بهداشتی مینو )سهامی خاص( 
برای تولیدات دارویی آرایش��ی و متعاقب آن در تاریخ 1382/7/1 
با تاس��یس دو شرکت شیرینی و ش��كالت مینو )سهامی خاص( 
و ش��رکت صنایع غذایی مینو )سهامی خاص( تولیدات غذایی را 
تفكیک نمود و برای سرویس دهی به کلیه شرکت های زیرمجموعه 
گروه صنعتی پارس مینو دو ش��رکت خدماتی به نام های شرکت 
خدمات مالی و اداری مینو )س��هامی خاص( و ش��رکت خدمات 
فنی و مهندس��ی مینو )سهامی خاص( تاس��یس و شروع به کار 
نمودند. ش��ایان ذکر اس��ت بر اس��اس مجمع عمومی فوق العاده 
مورخه 88/08/25 شرکت های صنایع غذایی و شیرینی و شكالت 
و خدم��ات فنی و مهندس��ی توقف فعالیت اع��الم گردید. ضمنا 
شرکت های مذکور در مورخه 89/03/30 منحل گردیده اند و عمال 
کلیه فعالیت ها به شرکت اصلی )صنعتی پارس مینو( منتقل گردید.

در حال حاضر ش��رکت صنعتی پارس مینو )س��هامی عام( جزو 
واحدهای فرعی ش��رکت س��هامی عام صنعتی مینو بوده و واحد 
تجاری نهایی گروه شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان )سهامی 

خاص( است. 
  سرمایه

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ پنج میلیون ریال )شامل تعداد 
یكصد س��هم، به ارزش اسمی هر سهم پنجاه هزار ریالی( بوده که 
طی چند مرحله به مبلغ 420/000 میلیون ریال )شامل تعداد 420 
میلیون س��هم، به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال( در پایان سال 

مالی منتهی به 1391/12/30 افزایش یافته است.

سمتنمایندهاعضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهشرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگانآقای محمدرضا کائینی
نایب رئیس هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری ملی ایرانآقای رضا دولت آبادی

عضو هیات مدیرهشرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگانآقای سعید اوحدی
عضو هیات مدیره شرکت قاسم ایرانآقای فرهاد رمضان

عضو هیات مدیرهشرکت سهامی عام صنعتی مینوآقای عارف سجاده چی
خارج از اعضای هیات مدیرهمدیرعاملسرکار خانم طاهره سخت باز

مينوبعدازنيمقرنهنوزمحبوبترينبرندشيرينيوشكالت

   خسرو  اميرحسيني
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بدین  وسیله به اطالع می رساند، مجمع عمومی عادی 
سالیانه سال مالی منتهی به 92/12/29 صاحبان سهام 
شرکت صنایع غذایی مینو شرق )سهامي عام( در تاریخ 
93/03/03 تشكیل گردید. خالصة تصمیمات مجمع 

مذکور به شرح ذیل می باشد: 
1( صورت های مالی س��الیانه منتهی به 92/12/29 

شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
2( سود تقسیمی به ازای هر سهم به مبلغ 100 ریال 

مورد تصویب قرار گرفت.
3( مؤسس��ه حسابرس��ی پارس به  عنوان حسابرس 
مس��تقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی 
راده به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی 

البدل شرکت انتخاب گردیدند.
4( پاداش هیات مدیره ب��ه مبلغ 150 میلیون ریال 

ناخالص مورد تصویب قرار گرفت. 
5( روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتش��ار 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
6( حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره به ازای 
حداقل دو جلس��ه در ماه به مبلغ 4،500،000 ریال 

تصویب گردید.
7( اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح زیر 

انتخاب گردیدند:
  اعضاء اصلی

1- ش��رکت بازرگانی پارس گس��تر مینو 2- شرکت 
صنعتی مینو 3- ش��رکت قاس��م ایران 4- ش��رکت 
خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان 5- ش��رکت 

صادراتی پرسوئیس
  اعضاء علی البدل

1- ش��رکت صنعتی پارس مینو 2- شرکت دارویی 
مینو    

  اعضاء هیات مدیره نماینده  سمت
آقاي س��یدمحمد مدرس نیا یزدي ش��رکت سهامي 
خاص بازرگاني پارس گس��تر رئیس هیات مدیره –

غیرموظف
آق��اي محمدرضاحضرت زاد ش��رکت س��هامي عام 
صنعتي مینو     نایب رئیس هیات مدیره عضو موظف

آقاي حمیدرضا قدري ش��رکت سهامي خاص قاسم 
ایران عضو هیات مدیره - غیرموظف

آقاي غالمعباس درفشي     شرکت صادراتي پرسوئیس   
عضو هیات مدیره- غیرموظف

آقاي جواد نبوتي  ش��رکت خدمات مالي و مدیریت 

معین ازادگان عضو هیات مدیره- غیرموظف
  پیام هیات مدیره

هی��چ پدیده اي وج��ود ندارد که درگ��ذر زمان در 
مع��رض تغییر قرار نگیرد و دچار دگرگوني و تحول 
نش��ود جامعه نیز که خود یک پدیده است همواره 
در معرض تغییر و دگرگوني اس��ت و چون انس��ان 
یكي از عناصر تشكیل دهندهاجتماع است همواره 
با تغییراتي که در جامعه ایجاد مي ش��ود تغییر مي 
یابد و به تعبیري انس��ان خود یك��ي از متغیرترین 
متغیرهاست و به همین سبب مصنوعات دست بشر 
هم همواره در حال تحول است و یقینا براي زیستن 
در چنین محیطي و همچنین رویارویي با چالش��ها 
درآینده، تفكر خالق ضرورت مي یابد و در ش��رایط 
کنوني بازار رقابتي سخت و تحول و تغییر از اصول 
اجتناب ناپذیر مدیریت مي باش��د و همگن شدن با 
این تغییرات خالقیت ضرورت مي یابد و در نهایت 
موجب رش��د کمي و کیفي در صنعت مي ش��ود و 
اگر صنعت رش��د کمي و کیفي نداشته باشدناگزیر 
روبزوال مي رود از س��وي دیگر با توجه به تولیدات 
این ش��رکت که مواد غذایي است درخصوص غذا، 
تولی��د محصول نهای��ي صرفا به آزمایش��ات علمي 
بس��تگي نداشته و احساس و ذائقه انساني نیز نقش 
مهمي را بازي مي کند و به همین س��بب تحول و 
تغییر عموما نیاز به زمان بیش��تري نسبت به سایر 
فرآورده ه��ا دارد بهرحال طي س��ال مورد گزارش 
هیات مدیره سعي نموده در جهات تحقیقف موارد 

فوق انجام وظیفه نماید.
  استراتژیهاي شركت به شرح ذیل مي باشد:

- مدیری��ت قیمت تمام ش��ده و کاهش هزینه ها به 
منظور رقابت با سایر شرکتها

- خالقیت و نوآوري در فعالیتها و توسعه محصوالت 
جدید و ارائه آن به مصرف کننده در تمام  

  نقاط کشور
  ریسکهاي شركت به شرح ذیل مي باشد:

-   افزایش نرخ مواد اولیه و بسته بندي
افزایش نرخ قطعات یدکي

 باالبودن درصد مواد اولیه از بهاي تولید
عدم افزایش نرخ فروش متناس��ب با افزایش قیمت 

تمام شده از طرف سازمان حمایت از مصرف کننده
افزایش نرخ ارز در خصوص مواد اولیه و قطعات مورد 

نیاز که خارج از کشور تهیه مي شود.

  تاریخچه
شرکت صنایع غذایي قدس رضوي )سهامي خاص( در 
تاریخ 1374/10/20 به عنوان واحد شماره 2 شرکت 
ان قدس رضوي مشهد در زاهدان افتتاح و مورد بهره 
ب��رداري قرار گرف��ت و از ابتداي س��ال 1378 تحت 
عنوان ش��رکت صنایع غذایي قدس رضوي براساس 
مصوبه مجمع عمومي عادي شرکت نان قدس رضوي 
، به طور مستقل تحت مدیریت هیات مدیره منتخب 
ادامه فعالیت داده است و از تاریخ 15/9/1382، 51% 
سهام ش��رکت به گروه صنعتي مینو )%41 سهام به 
ش��رکت صنعتي پارس مینو و %10 سهام به شرکت 
قاس��م ایران( واگذار گردیده است و براساس مجمع 
عمومي فوق العاده مورخ 90/4/21 بنام شرکت صنایع 
غذایي مینو شرق تغییرنام داد و در تاریخ 15/5/90، 
%41 سهام شرکت به شرکت صنعتي مینو، 98/38% 
سهام به ش��رکت پارس گس��تر مینو %20 سهام به 
شرکت قاس��م ایران ، %01/0 سهام به شرکت معین 
آزادگان، %10/0 سهام به شرکت صادراتي پرسوئیس 
واگذار ش��ده است. در تاریخ 24/12/92 پس از انجام 
مقدماتورود و پذیرش 10 درصد از کل س��هام بازار 
دوم فراب��ورس مورد عرضه براي عموم قرار گرفت. در 
حال حاضر شرکت صنایع غذایي مینو شرق )سهامي 
عام( جزء واحدهاي تجاري فرعي شرکت صنعتي مین 
)سهامي عام( است و  واحد تجاري نهایي گروه شرکت 
اقتصادي و خودکفایي آزادگان )سهامي خاص ( مي 

باشد.  
  اهداف و برنامه هاي شركت

تولید با کیفیت برتر
تولید محصوالت فراسودمند

توسعه خط تولید
اصالح س��اختار عوامل تولید براساس بررسیهاي تیم 
هاي کاري در جهت افزایش تولید، بهره وري، کاهش 

هزینه ها و قیمت تمام شده
تالش درجهت ایجاد محصوالتي که مي توان به سایر 

کشورهاي صادر شود
آموزش پرس��نل متخصص در زمینه هاي مورد نیاز 

شرکت
بررسي و اصالح تولید و بسته بندي محصوالت توسط 

تیم تولید، کنترل کیفیت، بازاریابي و فروش
استقرار سیس��تمهاي کنترل تولید و برنامه ریزي و 

انبارها در واحدهاي مربوطه.

شركت صنايع غذايي مينوي شرق از زاهدان با سود به مجمع آمد
تصميماتمجمععمومیعادیساليانهصاحبانسهام
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  اعضای هیات مدیره نماینده/سمت
آقای حمیدرضا قدری شرکت صنعتی مینو/ رئیس هیات 

مدیره عضو غیرموظف
آقای امیرعباس قشقایي/شرکت صادراتی پرسوئیس/نایب 

رئیس هیات مدیره غیرموظف
آقای س��ید محمد علي شهدایي/شرکت قاسم ایران/عضو 

هیات مدیره عضو غیرموظف
آقای عزیزاله ایلخاني/خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان/

عضو هیات مدیره عضو غیرموظف
خانم زهره گنجه ش��رکت سرمایه گذاری ملی ایران عضو 

هیات مدیره عضو غیرموظف
  پیام هیات مدیره 

حمد و سپاس خداوند را که توفیق داد تا دگر بار در خدمت 
ش��ما سهامداران محترم باش��یم. ارزیابي عملكرد سالیانه 
شرکت، حاکي از موفقیت و حرکت در مسیر برنامه ریزي 
ش��ده بوده اس��ت. هیات مدیره وظیفه خود مي داند تا در 
صیانت از امانت و ارتقاء منافع سهامداران گرامي کوشا باشد 
و تمام تالش خود را معمول نماید تا در مسیر تغییرات با 
استعانت از الطاف الهي و دعاي خیر شما عزیزان با برنامه و 
تدبیري شایسته و بهره مندي از تالش بي وقفه همكاران، 
ضمن حفظ پویایي، در اره نیل به اهدافي چون رسیدن به 
حداکثر بهره وري و جلب رضایت مشتریان موثر بوده و سال 
جدید را نیز براي شرکت با توفیق و خیر و برکت توام سازد.

  1(استراتژیهای شركت به شرح ذیل می باشد:
- مدیریت قیمت تمام شده و مدیریت هزینه ها به منظور 

رقابت با سایر شرکتها
- خالقیت و نوآوری در فعالیتها و توسعه محصوالت جدید 

و ارائه آن به مصرف کننده در تمام نقاط کشور

  2( ریسکهای شركت به شرح ذیل می باشد:
- تغییرات غیرقابل پیش بیني نرخ مواد اولیه و بسته بندی 

- افزایش نرخ قطعات یدکی
- باال بودن درصد مواد اولیه از بهای تولید

- عدم تناس��ب صدور مجوزهاي افزایش نرخ مواد اولیه با 
افزایش نرخ محصوالت توسط سازمانها و ارگانهاي ذیربط 

  تاریخچه 
شرکت شوکوپارس در تیر ماه 1341 با مالكیت خصوصی 
تح��ت ش��ماره 8302 در اداره ثبت ش��رکتهای تهران 
فعالیت خود را با نام ش��وکومارس )مس��ئولیت محدود( 
و ب��ا موضوعیت فعالیت تهیه ، تولی��د، توزیع و صادرات 
انواع مواد غذایی به ثبت رس��یده اس��ت. پس از پیروزي 
انقالب اسالمی شرکت براساس قانون حفاظت و توسعه 
صنایع تحت پوش��ش س��ازمان صنایع ملی و مدیریت 
منتخب دولتی قرار گرفت و نام ش��رکت به نام  شكالت 
پارس تغییر یافت.در س��ال 1373 در راس��تاي سیاست 
خصوصي س��ازي دولت به بخش خصوصي واگذار شد و 
از ش��كالت پارس به شوکوپارس تغییر نام یافت.در سال 
1380 س��هام آن توسط گروه صنعتي مینو خریداري و 
در راس��تاي سیاستهاي ش��رکت اقتصادي و خودکفایي 
آزادگان از اس��فند ماه 1387 ب��ه محل مینوي خرمدره 
منتقل و فعالیت خود را در آنجا آغاز و درس��ال 1390 با 
انتقال قطعی شرکت به شهرستان خرمدره تحت شماره 
606 در اداره ثبت استان شرکتهای استان زنجان مجددا 

به ثبت رسید.
در سالهای گذشته فروش از طریق شرکت توزیع و پخش 
سراس��ری رس��ان فرابر انجام می گرفت لیكن با توجه به 
امكانات شرکت قاس��م ایران که در تمام استانهای کشور 

شعبه  دارد و از طرفي مي توان فروش را به صورت جامع، 
ماهان��ه و در واحد محصول برنامه ریزی نمود و همچنین 
مدت زمان برگشت وجه حاصل از فروش سریعتر و امكان 
س��وخت شدن مطالبات نیز کاهش می یابد، در این راستا 
هیات مدیره شرکت تصمیم گرفت از ابتدای سال 1389 
عمده فروش ش��رکت از طریق ش��رکت قاسم ایران انجام 

پذیرد.
  سرمایه شركت

س��رمایه شرکت در هنگام تاسیس مبلغ 12 میلیون ریال 
بوده ک��ه طی 8 مرحله افزای��ش و یک مرحله کاهش به 
مبلغ 6500 میلیون ریال )شامل تعداد 6500000 سهم، 
به ارزش اس��می هر سهم 1000 ریال( در پایان سال مالی 

منتهی به 1392/12/29 افزایش یافته است.
  اهداف و برنامه هاي شركت

توسعه فعالیتهاي شرکت و افزایش دارائیهاي ثابت
افزایش سرمایه شرکت به حدمجاز جهت ایجاد امكان ورود 

به بازارهاي فرابورس
تولید صنعتي محصوالت جدید و سنتي

تالش در جهت کس��ب بازار مناس��ب براي محصوالت و 
معرفي محصوالت جدید به بازار

تالش در جذب بازارهاي برون مرزي منطقه اي و فرا منطقه 
اي به منظور افزایش صادرات محصوالت شرکت

مدیریت هزینه
ت��الش در جهت تبدیل تهدیدها به فرصت و تقویت نقاط 
ق��وت و حذف نقاط ضعف با توجه به مش��كالت عدیدیه 

اقتصادي
استفاده بهینه از پتانسیل و عوامل تولید موجود در شرکت 

به منظور اصالح خطوط تولید جهت بهره وري بیشتر

شوكوپارس رو به رشد
تقسيمسود1000رياليبهازايهرسهمشوكوپارس

مجمع عمومي عادي ساالنه شركت شوكوپارس در مورخه دوشنبه 1393/3/5 در محل كارخانه شركت مینو تشکیل شد در این مجمع كه با حضور بیش از 70 درصدي سهامداران 
حقوقي و حقیقي شركت، اعضاء هیات مدیره و مدیران دیگر شركتهاي مجموعه مینو، نماینده بورس و اوراق بهادار ، حسابرس و بازرس قانوني برگزار شد ریاست مجمع با جناب 
دكتر رمضان مرد شماره یک مجموعه مینو و از تحصیل كرده هاي ارشد اقتصاد و با تجربه هاي صنعت بود كه ایشان پس از تبریک میالد مبعث حضرت رسول و یاد كردن از حجت 
االسالم ابوترابي كه پایه گذار این مجموعه بود، اعضاء هیات رئیسه را به این صورت معرفي نمود: ریاست مجمع دكتر فرشاد رمضان و با ناظري آقایان حمیدرضا قدري و سید محمد 
شهدایي و مهندس محمد پارسي مدیریت عامل توانمند شركت به عنوان دبیر مجمع.پس از قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مهندس پارسي كه بیان كننده این بود كه 
شركت توانسته با تمهیدات اندیشه مندانه زیان دهي گذشته و با رشد 55 درصدي از فروش و راه اندازي خط ویفر و بیسکویت و افزایش تولید و فروش انواع محصوالت دیگر شركت 
از جمله شربت ، میکا، پودر كیک و ژله براي سهامداران و شركت سود خالص 17/617 میلیاردي حاصل كند كه این میزان سود نسبت به سال گذشته داراي رشد 100 درصدي بوده 
است به بیان اهداف استراتژیک شركت پرداخت و در ادامه پس  از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني كه طبق  بند 4 موید حسابهاي حسابرسي شده جناب فرزان مهراني 
مدیریت ارشد مالي شركت بود مجمع نشینان ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد در درخشان  تیم مدیریتي شركت علي الخصوص از دكتر رمضان به عنوان بزرگ مجموعه مینو به خاطر 
حمایت بي دریغش از شركت و مهندس پارسي كه خود از موسپیدكرده هاي این صنعت مي باشد با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهاي مالي و تنفیذ ماده 129 با تقسیم سود 
100 ریالي به ازاي هر سهم به كار خود پایان دادند.موسسه حسابرسي ایران مشهود به عنوان حسابرس اصلي و حسابرس پارس به عنوان بازرس و حسابرس علي البدل شركت براي 

سال مالي آتي انتخاب گردیدند. 
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 1-  مجمع عمومی: مجمع عمومی 
تعاونی به دو صورت عادی و فوق 

العاده برگزار می گردد. 
 2-  هی��ات مدیره: تع��داد اعضای 
اصل��ی هیات مدیره 3-5 یا 7 نفر 
بوده و ت��ا 1/3 اعضای اصلی  علی 
البدل خواهند بود و برای مدت سه 

سال انتخاب می شوند. 
 3-  ب��ازرس ی��ا بازرس��ان: تعداد 
بازرس��ان باید عدد فرد باشد مثال 
یک یا س��ه وبرای مدت یكس��ال 

 مالی انتخاب می شوند. 
انواع و اقسام شرکتهای تعاونی بر 

حسب گرایش: 
 1-شرکتهای تعاونی کشاورزی: 

 -  زراعت
 -  دامپروری   پرورش گاو گوسفند 
و ... ب��ه منظ��ور تامین گوش��ت 

)پرواربندی( 
 -  دامداری     پروش گاو و گوسفند 

به منظور تامین شیر و ... 
 -  پرورش کرم ابریشم – نوغانداری

 -  پ��رورش و تكثیر ماهی   ماهی 
گرم آبی – ماهی سر آبی – تولید 

بچه ماهی و ماهی تزئینی
 -  صیادی و شیالت  
 -  مرغداری گوشتی

 -  مرغداری تخم گذار
 -  جنگلداری
 -  مرتعداری
 -  زنبورداری

ان��واع طی��ور)اردک   -  پ��رورش 
بوقلمون شتر مرغ بلدرچین و ...(  

 -  باغداری
 -  جوجه کشی

 -  مرغ مادر و اجداد
 -  پرورش و تكثیر میگو

 -  پرورش گل و گیاه
 -  صیفی جات گلخانه ای

 2-شرکتهای تعاونی صنعتی: 
 - صنای��ع فلزی     تولید بخاری و 

آبگرمكن اجاق گاز سیم کابل
 - کانی غیرفلزی   شیشه ظروف 

چینی و سرامیک سیمان کاشی
 - ش��یمیایی و س��لولزی  م��واد 
ش��یمیایی تولید تخته چند ال و 

کاغذ و مقوا
 - برق و الكترونیک   المپ روشنایی 

باطری خشک الكتروموتور
 - غذای��ی – دارویی و بهداش��تی 
انواع خوراکیها. دارو. صابون و مواد 

شوینده
 - نساجی و چرم و پوشاک  نساجی 

تولید انواع پوشاک ساالمبور و چرم
 - ماشین س��ازی و ریخته گری   
ریخته گری و تولید انواع ماشین 

آالت
 - صنایع دس��تی   معرق- گلیم 

بافی- قلمزنی- سفالگری
 3- شرکتهای تعاونی معدنی: 

 -  معدن سنگهای تزئینی
 -  خاکهای صنعتی

 4-شرکتهای تعاونی خدماتی: 
 -  بهداشتی و درمانی

 -  ورزشی
 -  هنری و فرهنگی وتبلیغات

 -  مدارس غیرانتفاعی
 -  خدمات آموزشی
 -  خدمات رایانه ای

 -  خدمات فرآورده های نفتی
 -  خدمات چاپ و نشر

 -  گردشگری و هتلداری
مكانیزاس��یون  و  خدمات��ی    - 

کشاورزی
 -  خدم��ات فن��ی و مهندس��ی و 

مشاوره
 -  خدمات بیمه ای  

 -  خدمات زیست محیطی
 -  خدماتی توزیع آب و برق و گاز

 -  خدماتی جمع آوری شیر و سایر 
فراورده های لبنی

 -  تحقیقاتی و پژوهشی
 -  خدمات مخابراتی و پستی

 -  خدمات کاالیی
 -  بسته بندی و سورتینگ

 -  خدمات کتابداری کاریابی و سایر
 5-ش��رکتهای تعاونی مس��كن و 

عمرانی : 
 -  تولید مسكن
 -  انبوه سازی

 -  عمران  جاده سازی- پل سازی 
– سد سازی

 -  ساختمانی شامل ساخت و ساز 
انواع مسكن

 6- ش��رکتهای تعاون��ی ف��رش 
دستباف: 

 -  تامین نیاز تولیدکنندگان فرش 
دستباف جهت تامین مواد اولیه و 

نقشه و مایحتاج بافندگان
 -  تولید فرش دستباف

 7- ش��رکتهای تامین نیاز تولید 
کنندگان : 

 -  پرورش دهندگان زنبور عسل
 -  پرورش دهندگان کرم ابریشم

 -  دامپروران  
 -  صیادان  

 -  صاحب��ان صنای��ع باتوج��ه به 
گرایش تولیدی آنها

 -  معدن
 8- شرکتهای تامین نیاز مصرف 

کنندگان : 
 -  مصرف کارمندی  

 -  مصرف کارگری
 -  مصرف محلی

 -  مصرف دانشجویی
 -  مرزنشینان

 -  مصرف فرهنگیان
 -  مصرف توزیعی
 -  مصرف متفرقه

 9- شرکتهای تعاونی اعتبار : 
 10- ش��رکتهای تعاونی حمل و 

نقل: 
 -  کامیونداران بین المللی

 -  کامیونداران داخلی
 -  وانت بار داران

 -  حمل و نقل دریایی
 -  اتوبوس داران

 -  مینی بوس داران
 -  تاکسیرانی

 -  آژانسهای اتومبیل کرایه
 -  کمپرسی داران

 -  تانكرداران
 -  بوژی داران
 -  خاورداران

 11- شرکتهای تعاونی نوع جدید: 
 -  سهام عدالت
 -  فراگیر ملی

 -  فراگیر دهستان  
وظایف و اختیارات مجمع عمومی 

، هیات مدیره و بازرسان
 1-  وظای��ف و اختی��اران مجمع 

عمومی عادی
 -  انتخابات هیات مدیره و بازرسان

 -  رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره 
ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان 
گزارش تغییرات اعضا و  سرمایه و 
سایر گزارشهای مالی هیات مدیره 

پس از قرائت بازرسان
 -  تعیی��ن خ��ط مش��ی و برنامه 
تعاونی و تصویب بودجه جاری و 
سرمایه گذاری اعتبارات و وام  های 
درخواستی و سایر عملیات مالی و 

پیشنهادات هیات مدیره
 -  اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش 
یا کاهش سرمایه در حدود قوانین 

و مقررات  
 -  اخذ تصمیم نس��بت به ذخیره 
و پرداخت س��ود و مازاد درآمد و 

تقسیم آن طبق اساسنامه
و  مق��ررات  تصوی��ب    - 

دستورالعملهای داخلی تعاونی
 -  تعیی��ن روزنامه کثیراالنتش��ار 
برای درج آگهی های تعاونی- در 

صورتیك��ه تعداد اعض��اء بیش  از 
یكصد عضو باشد

 -  اتخاذ تصمیم در مورد عضویت و 
یا لغو عضویت تعاونی در شرکتها و 
اتحادی��ه ها و اتاق  تعاون و تعیین 
میزان س��هام و ی��ا حق عضویت 

ساالنه پرداختی
 -  اتخاذ تصمیم درباره گزارشها و 
پیشنهادهای حسابرسان براساس 

نتایج حسابرسی
 -  تصویب نحوه تقویم آورده های 
غیر نقدی اعض��ا و دیگر ضوابط 

راجع به آن
 -  تصوی��ب آئی��ن نام��ه وظایف 
اختی��ارات و حق��وق و مزای��ای 

مدیرعامل
 -  س��ایر وظایف��ی ک��ه قوانین و 
مقررات برعه��ده مجمع عمومی 

عادی قرار می دهد.   
 2-  وظای��ف و اختی��ارات مجمع 

عمومی فوق العاده
 -  تغییر مواد اساسنامه در حدود 

قانون بخش تعاونی
 -  تصمیم گیری نسبت به گزارش 
بازرس و یا هر یک از بازرس��ان در 

مورد تخلفات هیات  مدیره
 -  عزل یا قبول استعفای جمعی یا 

اکثریت هیات مدیره
 -  اتخاذ تصمیم راجه به انحالل و 
تعیین سه نفر اعضای هیات تصفیه 
یا ادغام تعاونی با  تعاونیهای دیگر 
طبق ضوابط مقرر در قانون بخش 

تعاونی و آئین نامه اجرائی آن
 3-  وظای��ف و اختی��ارات هیات 

مدیره
 -  دعوت مجم��ع عمومی عادی- 

فوق العاده
 -  اجرای اساس��نامه و تصمیمات 
مجامع عمومی و س��ایر مقررات 

مربوط
 -  نصب و عزل و قبول استعفای 
مدیرعامل و نظ��ارت برعملیات 
وی پیش��نهاد و ح��دود وظایف 
و  اختی��ارات و می��زان حقوق و 
ب��ه مجمع  مزای��ای مدیرعامل 

عمومی
 -  قبول درخواست عضویت و اخذ 
تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضا 
بیكدیگر و دریافت  اس��تعفای هر 

یک از اعضای هیات مدیره
 -  نظارت بر مخارج جاری شرکت 
و رسیدگی به حس��ابها و ارائه به 
بازرس��ان و تسلیم بموقع  گزارش 

مالی و ترازنامه به مجمع عمومی
 -  تهی��ه و تنظیم طرحها و برنامه 

ها و بودجه و سایر پیشنهادات و 
ارائه به مجمع عمومی جهت  اتخاذ 

تصمیم
 -  تهیه و تنظیم دستورالعملهای 
داخل��ی تعاونی و تقدی��م آن به 

مجمع عمومی برای تصویب  
 -  پیش��نهاد آئی��ن نام��ه حداقل و 
حداکثر حقوق و مزایای هیات مدیره 
و پ��اداش آن��ان ک��ه در  چهارچوب 
ضواب��ط وزارت تعاون باش��د جهت 

تصویب مجمع عمومی عادی
 -  تعیی��ن نماین��ده ی��ا وکیل در 
دادگاهها و مراجع قانونی و س��ایر 

سازمانها با حق توکیل غیر
 -  تعیین نماین��ده از بین اعضای 
تعاونی برای حضور در جلس��ات 
مجامع عمومی شرکتها و  اتحادیه 
هایی که تعاونی در آنها مشارکت 

دارد. 
 -  تعیین و معرفی صاحبان امضاء 
مجاز )یک یا دو نفر از اعضاء هیات 
مدیره به اتف��اق  مدیرعامل( برای 
قراردادها و اسناد تعهد آور تعاونی

 -  انجام س��ایر وظایف و تكالیفی که 
بموجب این اساسنامه مستقیما و یا به 
اعتبار تصدی اداره  امور تعاونی برعهده 

هیات مدیره گذارده شده است. 
 4-  وظایف و اختیارات بازرس��ان 

تعاونی
 -    نظارت مستمر بر انطباق نحوه 
اداره ام��ور تعاون��ی و عملیات و 
معامالت انجام شده با  اساسنامه 
دس��تورالعملهای  و  قوانی��ن  و 

مربوطه
 -  رس��یدگی ب��ه حس��ابها دفاتر 
اس��ناد – صورتهای مالی از قبیل 
ترازنام��ه و حس��ابهای عملكرد و 
 س��ود و زیان بودجه پیش��نهادی 
و گزارش��ات هیات مدیره مجمع 
عمومی شخصا ویا در صورت  لزوم 
با استفاده از کارشناس با تصویب 
مجمع عمومی برعه��ده تعاونی 

خواهد بود. 
 -  رسیدگی به شكایان اعضاء و ارائه 
گزارش به مجمع عمومی و مراجع 

ذیربط. 
 -  تذکر کتبی تخلفات موجود در 
نحوه اداره ام��ور تعاونی به هیات 
مدیره و مدیرعامل و تقاضای  رفع 

نقص. 
 -  نظ��ارت برانجام حسابرس��ی و 
رسیدگی به گزارشهای حسابرسی 
و گ��زارش نتیجه رس��یدگی به 
 مجمع عموم��ی تعاونی و مراجع 

ذیربط. 

اركانتعاونیها
   پرويز اميرحسيني
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  پیام هیات مدیره
خرس��ندیم که پس از یک س��ال تالش و کوشش به 
یاری و عنایات خداوند متعال ، مجالی دوباره یافتیم تا 
کارنامه تالشگران شرکت پتروشیمی شازند را تقدیم 

حضورتان کنیم.
بسیار مفتخریم اعالم نماییم که با وجود محدودیت ها 
و ش��رایط خاص حاکم بر اقتصاد جهان و به تبع آن 
کشور عزیزمان توانستیم بازده مورد انتظار سهامداران 
محترم را برآورده نم��وده و با اتكا به خداوند بزرگ و 
همراهی شما سهامداران گرانقدر و بهره گیری از اراده 
استوار و با تالش جمعی ، ضمن حضور فعال در عرصه 
اقتصاد کشور ، ارزش آفرینی را برای همه ذینفعان از

اندیشه به عمل برسانیم و شرایطی را مهیا نماییم تا 
بتوان در راستای برنامه های استراتژیک شرکت قدم 
برداشته و با تخصص ، انعطاف پذیری و درک مناسب 
مدیران اجرایی در س��ال تولید ملی ، حمایت از کار و 
سرمایه ایرانی موفق به کسب افتخارات و دستاوردهای 

جدید به شرح ذیل درسال مالی 1392 نائل شویم:
1 - کس��ب باالترین رکورد مقدار ف��روش به میزان 

902/005 تن
2 - کس��ب باالتری��ن رکورد مبلغ ف��روش به مبلغ 

29/119میلیارد ریال
3 - کس��ب باالترین رکورد تولید محصوالت نهایی و 

میانی به میزان 1,847,901 تن
4 -  کسب باالترین سود عملیاتی و سود بعد از کسر 
مالیات به ترتیب به مبلغ 6/698 و 6/460 میلیارد ریال

5 - افزایش روند سود دهی شرکت پلی پروپیلن جم 
و ثبت رکورد سود پس از کسر مالیات به مبلغ 2/063 
میلیارد ریال که باالترین میزان س��ود شرکت مذکور 

طی مدت فعالیت می باشد.
6 - بهبود کیفیت محصوالت تولیدی و کاهش قابل 

توجه شكایت مشتریان از کیفیت محصوالت
7- کسب بازده س��هام شرکت به میزان 293 درصد 

در سال 1392

8- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و چارت سازمانی 
مصوب 

9- کس��ب رتبه نخس��ت واحد صنعتی نمونه استان 
مرکزی

10- کسب گواهینامه رتبه زرین کارت بازرگانی
11- کس��ب رتب��ه برتر در زمینه ارتق��ای کیفیت و 

استانداردسازی در سطح استان مرکزی
12- دریافت لوح تقدیر و تندیس در اولین جشنواره 

تولید کنندگان هوشمند
13- دریاف��ت تندی��س کارآفرین برت��ر در صنعت 
پتروش��یمی در چهارمین گردهمایی انجمن صنفی 

مهندسین پلیمر و شیمی ایران 
14 - بهبود شاخصهای سودآوری ، عملیاتی ، تامین 

مالی و نقدینگی شرکت نسبت به سنوات قبل 
  رسالت شركت 

- تعال��ی عملیات��ی و تولیدی از طریق دس��تیابی به 
استانداردهای جهانی

- بلوغ و تكامل سرمایه های انسانی از طریق تمرکز بر 
یادگیری، خالقیت ، نوآوری و همسویی

- دس��تیابی ب��ه بازارهای جدید و افزایش س��هم در 
بازارهای عمومی

- دستیابی به نتایج مطلوب مالی
  استراتژی های اصلی شركت:

- تثبیت موقعیت رقابتی
- توسعه بازار و محصول

- ایجاد سیستم یكپارچه اطالعاتی مبتنی بر فناوری 
اطالعات

- افزایش ثروت سهامداران

مهندس خداداد غريب پور 
باپتروشيمیشازندسودهرسهم5000ريالبهمجمعنشست

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری توسعه ملی )سهامی عام(آقای محمدحسین مشایخی

ش��رکت س��رمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی آقای علی عبداللهی علی آبادی  
تامین )سهامی خاص(     

نایب رئیس هیات مدیره

آقای س��ید محمد حسن حسینی 
خامنه    

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )سهامی 
عام(

عضو هیات مدیره

عضوهیات مدیرهصندوق بازنشستگی کشوری)سهامی عام(آقای سید عبدالجلیل رضوی
ش��رکت خدمات مدیریت سرمایه مدار )سهامی   آقای خداداد غریب پور

خاص(
مدیرعامل و عضو هیات مدیره

مجمع ساالنه شركت پتروشیمی شازند در حضور سهامداران به ریاست جناب پورمحمد و نظارت دو ناظر جنابان خالق و بیگدلی 
با دبیری آقای علی اكبری برگزار شد. مجمع با تصویب صورت های مالی و تقسیم سود هر سهم 5000 ریال و سایر دستورجلسه با طنین صلوات پی در 
پی به پاس خدمات شایسته كاركنان ، مهندسین، كارشناسان، محقیقی، مدیران شركت به كار خود پایان داد.  آنچه در مجمع نشان از تعالی می داشت 

كوتاه گفته مدیرعامل جوان شركت بود كه می دانست، با آنکه سخن به لطف آب است / كم گفتن آن سخن ثواب است
مهندس غریب پور در بخشی از گفتار خود اینگونه می داشت : به سهامداران گرانقدر اطمینان می دهیم كه این شركت همواره خود را مفتخر و متعهد و 
ملزم به رعایت ، حفظ و صیانت منافع همه افراد ذینفع می داند و این مهم را با جدیت ادامه خواهد داد. افتخار ما تحقق خواسته های به حق مشتریان ، 
كاركنان وسهامداران است ، بی تردید رشد و بالندگی روز افزون شركت و كسب ركوردهای فوق بدون در نظرگرفتن منافع ذینفعان میسر نخواهد بود .
اعتقاد داریم توجه سهامداران به عملکرد این دوره و ارایه نقطه نظرات خود در بهبود هرچه بیشتر و بهتر عملکرد دوره آتی موثر خواهد بود و انتظار 
داریم با ارایه پیشنهادات سازنده خود، این مجموعه را یاری نمایند. امید است با حمایت ها و راهنمایی سهامداران محترم و با تکیه بر الطاف خداوند 

متعال ، هیات مدیره بتواند گام های موثر و مفیدتری برای رشد و ارتقا برداشته و آنچه كه برای آینده برنامه ریزی شده به واقعیت تبدیل نماید.

   خسرو اميرحسيني
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  گ�زارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی 
هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه

به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت 
پتروشیمی شازند)سهامی عام( 

در اجرای مفاد تبص�ره 2 ماده 161 اصالحیه قانون 
تجارت مصوب سال 1347

1- گ��زارش توجیهی م��ورخ 1392/10/9 هیات مدیره 
شرکت پتروشیمی شازند)سهامی عام( درخصوص افزایش 
س��رمایه ش��رکت از مبلغ 1/200 میلیارد ریال به مبلغ 
3/600 میلیارد ریال، مشتمل بر صورت سود و زیان فرضی 
و صورت جریان وجوه نقد فرضی و یادداش��ت های همراه 
که پیوست است ، طبق استاندارد حسابرسی رسیدگی به 
اطالعات مالی آتی مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته 
اس��ت . مس��ئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات 

مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
2- گ��زارش مزبور در اجرای تبصره 2 ماده 161اصالحیه 
قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت از 
محل آورده نقدی به مبلغ 1/545 میلیارد ریال و مطالبات 
حاصل شده صاحبان س��هام به مبلغ 855 میلیارد ریال 
تهیه شده است. این گزارش توجیهی براساس مفروضاتی 
مش��تمل بر مفروضات ذهنی درب��اره رویدادهای آتی و 
اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوما 
ب��ه 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- براس��اس رس��یدگی به شواهد پش��توانه مفروضات، 
این س��ازمان به مواردی برخورد نكرده است که متقاعد 

شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه گزارش 
توجیهی فراهم نمی کند. به عالوه، به نظر این س��ازمان 
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 
متف��اوت از پیش بینی ها خواه��د بود، زی��را رویدادهای 
پیش بینی شده اغلب به گونه مورد انتظار رخ نمی دهد و 

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

هدف شرکت پتروشیمی شازند )سهامی عام(، از افزایش 
سرمایة موضوع این بیانیة ثبت، به شرح زیر است:

-1 با توجه به تحریم های موجود و کمبود بنزین در کشور 
و از آنجای��ی که مایع نفتا عالوه ب��ر کا ربرد آن به عنوان 
خوراک پتروش��یمی ها قابل تبدیل ب��ه بنزین نیز پیش 
بینی می شود شرکت های پاالیش نفت مقدار عمده ای از 
تولیدات نفتای خود را به منظور تولید بنزین مورد استفاده 
قرار دهند، بدین جهت پتروش��یمی های مصرف کننده 

خوراک مایع نفتا با کمبود خوراک
دریافتی و متعاقباً با کاهش تولید مواجه می گردند بنابراین 
شرکت با منابع حاصل از افزایش سرمایه اقدام به احداث 
طرح فرآورش میعانات گازی نموده و از این طریق بخش 

عمده نفتای مصرفی خود را تولید و تأمین می نماید.
2- احداث طرح بازیافت و خالص سازی دی اکسید کربن 
تولیدی ش��رکت جهت جلوگیری از رهایش در اتمسفر 
و کاهش آالیندگی زیس��ت محیطی و امكان استفاده از 

مزایای مكانیسم توسعه پاک و به منظور تولید محصوالت 
باارزش تر از جمله دی اکسید کربن خالص گرید خوراکی 

و تولید محصول یخ خشک.
3- س��رمایه گذاری در تكمیل حوزه طرح های سرمایه ای 

فعلی شرکت.
4- تأمین سرمایه در گردش عملیات جاری.

  مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادی و محل تأمین آن
با توجه به برنامة ارائه شده، شرکت پتروشیمی شازند در 
نظر دارد سرمایة خود را از مبلغ 1،200،000 میلیون ریال 
به مبلغ 3،600،000 میلیون ریال، از محل آورده نقدی و 
مطالبات حاصل ش��ده به شرح زیر افزایش دهد. افزایش 
سرمایه به مبلغ 2،400،000 میلیون ریال )معادل 200 
درصد( از محل آورده نقدی سهامداران و مطالبات حاصل 

شده سهامداران تأمین می شود.
  تاریخچه

ش��رکت در تاریخ 1366/1/19 به نام شرکت پتروشیمی 
اراک )س��هامی خ��اص( تأس��یس و ب��ه ش��ماره ثبتی 
2/64473-2 در اداره ثبت ش��رکت ها و مالكیت صنعتی 

واقع در تهران به ثبت رسیده است.
ش��رکت در تاریخ 1377/8/30 به ش��رکت سهامی عام 
تبدی��ل و در ش��هریورماه 1378 در ب��ورس اوراق بهادار 
تهران پذیرفته شده است. سهام شرکت از تاریخ پذیرش، 
توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار 

می گیرد.
براساس تائید مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1389/3/10 
، نام ش��رکت پتروشیمی اراک)س��هامی عام( به شرکت 

پتروشیمی شازند ) سهامی عام ( تغییر یافت .

افزايشسرمايهپتروشيمیشازندمصوبمجمعگرفت

با آغاز رسمی جلس��ه گزارش هیات مدیره شركت پتروشیمی شازند به صورت گزارش مصور به مجمع ارائه ش��د و حاض��ران از صورت های مالی و فعالیت های شركت در سال مالی منتهی 
به پایان اسفند 92 آگاهي یافتند. در ادامه جلسه، مهندس غریب پور مدیریت عامل شركت از تالش های كاركنان، هیئت مدیره و مدیریت قبلی شركت جناب آقای رحمانی تشکر و قدردانی 
نمودند و توضیحات الزم در خصوص عملکرد شركت و برنامه های در دست اقدام را ارائه نمودند . مهندس غریب پور در صحبت های خود انجام تعمیرات اساسی مجتمع پتروشیمی شازند كه 
پس از چند سال در سال جاری صورت خواهد گرفت و ساماندهی و به ثمر رساندن طرح های وابسته به شركت پتروشیمی شازند و طرح های در دست اجرا در داخل مجتمع را از اولویت های 
كاری سال جاری عنوان نمود . پس از آن، گزارش بازرس��ان ارائه شد و معاون مالی شركت در خصوص بندهای گزارش توضیحات الزم را به مجمع ارائه نمودند. در ادامه جلس��ه، سهامداران 
پرس��ش های خود را در زمینه های مختلف بیان داشته و مدیریت عامل، مدیرتولید و معاون مالی شركت به سواالت پاسخ دادند. براس��اس این گزارش هیأت رئیس��ه مجمع 5000 ریال 
سود محقق شده هر سهم در صورت های مالی س��ال 92 را تصویب كرد و مقرر شد به ازای هر سهم 3000 ریال سود نقدي تقسیم شود و 2000 ریال مابقي سود محقق شده هر سهم نیز براي 

افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران اختصاص یابد كه بر این اساس سرمایه شركت به میزان 200 درصد افزایش مي یابد.
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  مهم ترین رویدادهای اقتصادی ایران طی 
سال 1392

کاهش 12 درصدی نرخ ارز
کاهش نرخ تورم طی نیمه دوم س��ال در پی مهار 

رشد نقدینگی
بهبود نسبی صادرات نفت در پی کاهش تحریم ها

کاهش 13 درصدی قیمت سكه
افزایش نرخ سود بانكی

  تاریخچه 
شرکت سرمایه گذاری اعتالء البرز )سهامی خاص( 
با نام اولیه شرکت سرمایه گذاری صنایع بنیاد پانزده 
خرداد)سهامی خاص( در 19 مرداد ماده 1367 در 
اداره ثبت ش��رکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت 

شده است.
نام و نوع این ش��رکت براس��اس مصوبات مجامع 
عموم��ی فوق العاده طی چند مرحله تغییر یافت و 
نهایتا براساس مصوبه مجمع مورخ 1392/11/5 نام 
و نوع شرکت، »سرمایه گذاری اعتالء البرز )سهامی 

عام(« تعیین شد.

  چش�م انداز و چالش های پیش رو در سال 
1393

بهبود وضعیت ایران در تعامالت بین المللی، کاهش 
تحریم ها و رشد تجارت خارجی

افزای��ش صادرات نفت و کاهش مش��كالت نقل و 
انتقاالت مالی

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها

نوس��انات نرخ ارز، طال و مسكن به عنوان بازارهای 
موازی بورس

  سایر اقدامات
راه اندازی کمیته ریسک، واحد مبارزه با پولشویی و 

کمیته حسابرسی
تهیه گزارشات کارشناسی دوره ای تحلیل صنایع و 

شرکت های بورسی
تهیه گزارشات ماهیانه محاسبه NAV شرکت های 

سرمایه گذاری بورسی
حضور فعاالنه تیم کارشناسی در مجامع شرکت ها

برنامه های آتی هیات مدیره
بهینه س��ازی ترکیب پرتفوی و مشارکت در سهام 

شرکت های با مزیت بیشتر.
نظارت و کنترل مداوم و مس��تمر کمی و کیفی بر 
سرمایه گذاری های انجام شده از طریق حضور فعال 

در مجامع شرکت های سرمایه پذیر.
اصالح س��اختار سودآوری شرکت در جهت کسب 

.DPS منافع بیشتر از سود حاصل
پیگی��ری موث��ر وص��ول مطالبات س��ود س��هام 

شرکت های سرمایه پذیر.
کنترل موثر بر هزینه های شرکت در جهت کاهش 

و حذف هزینه های غیرضروری.
آموزش پرسنل جهت به روزرسانی سطح دانش آنها.

راه ان��دازی و اداره نخس��تین صن��دوق تخصصی 
سرمایه گذاری دارو.

برنام��ه افزایش س��رمایه 100 درص��دی از محل 
انباشته و مطالبات.

سرمايهگذاریاعتالءالبرزحرفنوداشت

سمتاعضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهآقای جالل بهارستان
نایب رئیس هیات مدیرهآقای امید پورحیدری
عضو هیات مدیرهآقای سعید خدامرادی
عضو هیات مدیرهآقای فرهنگ قراگوزلو

عضو هیات مدیره و مدیرعاملآقای محمدعلی میرزا کوچک شیرازی

           

قالب حرف های مجامع تکراری و آنقدر تکرار شده كه از حوصله بیرون است، در نشست مجمع عمومی سرمایه گذاری اعتالء 
البرز از آن رو میخکوب شدم كه حرف نو داشت، بهینه سازی تركیب پرتفوی و مشاركت در سهام شركت های با مزیت بیشتر، نظارت و كنترل 
مداوم و مستمر كمی و كیفی بر سرمایه گذاری انجام شده از طریق حضور فعال در مجامع شركت های سرمایه پذیر، اصالح ساختار سودآوری 
شركت در جهت كسب منافع بیشتر از سود حاصل DPS، پیگیری موثر بر وصول مطالبات سود سهام شركت های سرمایه پذیر، كنترل موثر بر 
هزینه های شركت در جهت كاهش و حذف هزینه های غیرضروری ، آموزش پرسنل جهت به روزرسانی دانش آنها، راه اندازی و اداره نخستین 
صندوق تخصصی س�رمایه گذاری دارو، برنامه افزایش س�رمایه صد در صدی از محل انباشته و مطالبات.  این پیام تکلیف سهام دار را روشن و 
به آینده سرمایه گذاری خود اطمینان پیدا می كند. مجمع درحضور 90/5 درصد سهام دار به ریاست جناب بهارستانی و دو ناظر جنابان عقیل 
آرین نژاد و جناب فرشید مرادی و دبیری جناب بهمن زاده برگزار شد.مجمع نشینان با تصویب صورت های مالی و تقسیم سود 560 ریال و تقدیر 

تشکر از مدیرعامل فرهیخته و دانش پژوه شركت جناب محمدعلی شیرازی و سایر دستور جلسه به كار خود پایان داد. 

   مهران اميرحسيني
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  خالصه تصمیمات مجمع به شرح ذیل است:     
1( صورت ه��ای مالی س��الیانه منتهی ب��ه 92/12/29 

شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
2( سود نقدی هر سهم سال مالی منتهی به 92/12/29 

به مبلغ 800ر1 ریال تصویب شد.
4( موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس و 

بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت انتخاب شد.
  پیام هیات مدیره

م��رور کلی بر وضعیت و تحوالت واردات دارو در س��ال 
مالی مورد گزارش

- افزایش ارزش یورو، تغییر شرایط گشایش اعتبار از 10% 
به %100 ممنوعیت خریدهای یوزانس، نیاز به نقدینگی 
ب��اال، عدم امكان برنامه ریزی واردات محصوالت به علت 
نامشخص بودن زمان تخصیص ارز توسط بانک مرکزی 
از یک س��و و اعمال تحریم کشورهای اروپایی ، کاهش 
صادرات نفت و به تبع آن پایین آمدن میزان ارز دریافتی، 
قطع همكاری بانک های اروپایی با کشور از سوی دیگر ، 
تهدیدات جدی در عرصه فعالیت شرکت های وارد کننده 

دارو را به همراه داشته است.
- کاهش نقدینگی در شرکت های دارویی، افزایش نرخ 
سود تسهیالت بانكی تا %28 و بخشنامه های به لحظه 
و گاه و بی��گاه بانک مرکزی )به عنوان نمونه اجبار وارد 
کنندگان به پرداخت %130 بهای کاال در زمان گشایش 
اعتب��ار اس��نادی( از دیگر موارد و مش��كالتی بودند که 

شرکت های دارویی با آن مواجه بودند.
  مرور كلی بر جایگاه شركت شركت در واردات 

و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش
ش��رکت در زمینه واردات دارو فعالیت داش��ته و در 
9 ماه��ه نخس��ت س��ال 1392 و بر مبن��ای آخرین 
آمارنامه دارویی منتشر شده وزارت بهداشت در بین 
شرکت های فعال در این حرفه، با حجم فروش معادل 
مبلغ 1000 میلیارد ریال موفق به کس��ب رتبه سوم 
شده است. همچنین سهم فروش محصوالت مختلف 
این شرکت از کل بازار واردات دارو بر مبنای آمارنامه 
منتش��ر شده از سوی س��ازمان غذا و دارو و بدون در 
نظ��ر گرفتن واردات اقالم یارانه ای، به ش��رح جدول  

است.

  بیان استراتژی شركت
این شرکت با شناختی که از مسئولیت های محوله داشته 
همواره اس��تراتژی خود را با پیگی��ری اهداف زیر دنبال 

می کند:
واردات و عرضه به موقع اقالم تحت نمایندگی به بازار با 

هدف ارتقای جایگاه شرکت در بین واردکنندگان.
ش��رکت در مناقصات وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��كی به منظور کمک به واردات اقالم یارانه ای مورد 
نیاز کش��ور با توجه به اهداف انسان دوستانه هلدینگ 
س��رمایه گذاری البرز، مبنی بر دارو رس��انی به بیماران 

نیازمند.
همكاری با نمایندگی های داخلی شرکت های دارویی به 
منظور تفویض اختیار واردات محصوالت فوق تخصصی 

با ارزبری باال.
تامین نیاز مواد اولیه دارویی کارخانجات گروه بر اساس 

برنامه دریافتی از گروه دارویی سبحان.
مرور کلی بر عملكرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف 
تعیین ش��ده و دستاوردهای مهم در س��ال مالی مورد 

گزارش 
فروش و سود خالص شرکت در سال مالی مورد گزارش 
به ترتیب 1/702/141 و 137/153 میلیون ریال است 
که به ترتیب حدود 117 درصد از بودجه فروش و 114 

درصد از سود پیش بینی شده را پوشش داده است.
با توجه به عملكرد فوق، دس��تاوردهای شرکت کی بی 
س��ی در سال 1392در حیطه های زیر قابل توجه بوده 

است:
دریاف��ت مجوز احداث واحد تولید و بس��ته بندی اقالم 
پرودوش��یمی از س��ازمان غذا و دارو طی نامه ش��ماره 

665/279357 مورخ 92/8/2.
امضای قرارداد واردات با ش��رکتهای س��اندوز و هگزال 

آلمان.
کس��ب رتبه سوم در بین ش��رکت های وارد کننده دارو 
طبق آمارنامه 9 ماهه اول سال 1392 سازمان غذا و دارو.

افزایش حد ساالنه تسهیالت مش��ارکت مدنی از 750 
میلیارد ریال به 900 میلیارد ریال.

تمدید و افزایش حد ساالنه گشایش اعتبارات شرکت تا 
مبلغ هزار میلیارد.

افزایش سرمایه شرکت از 30 میلیارد به 60 میلیارد ریال 
در اداره ثبت شرکت ها.

تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام.
تمدید گواهینامه ISO9001 ش��رکت توسط شرکت 

. Tuv Nord
استقرار سیستم اتوماسیون اداری و استقرار سیستم های 
مكانی��زه انبار، حس��ابداری، فروش و بازرگانی توس��ط 

شرکت همكاران سیستم.
جهش 171 رتبه ای ش��رکت کی بی سی در بین 500 
شرکت بزرگ کش��ور و کس��ب رتبه 296 ام بر اساس 

 . IMI 100 اطالعات منتشره در کتاب
پذیرش ش��رکت کی بی س��ی در بازار فرابورس ایران و 

عرضه %10 از سهام شرکت در تاریخ 21/12/1392 .

1800ريالسودهرسهمرهآوردمديريتكاربلدشركتكیبیسی

سمتنمایندهاعضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهشرکت البرز دارو )سهامی عام(دکتر احمد شیبانی

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری البرز)سهامی عام(آقای احمد درخشنده
عضو هیات مدیرهشرکت سبحان دارو)سهامی عام(دکتر علی شریف اعلم

عضو هیات مدیرهگروه داروئی سبحان )سهامی عام(دکتر پویا فرهت
عضو هیات مدیره و مدیرعاملشرکت سبحان انكولوژی)سهامی خاص( آقای داریوش افشار

 

نوع محصول
9 ماهه منتهی به 1392/9/30

کل بازار 
)میلیارد ریال(

سهم شرکت از کل بازار
درصدمیلیارد ریال

21/1211/0715انواع داروهای وارداتی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت راس ساعت 9 صبح مورخه 1393/2/13 در محل تهران خیابان 16 آذر – دانشگاه تهران –سالن رازی 
برگزار گردید. مجمع با ریاست آقای محمد رضوانی فر و ناظری آقایان محمدعلی میرزا كوچک شیرازی و عقیل آرین نژاد فیض آبادی و به دبیری جناب محمدرضا قاسمی برگزار شد.

   صديقه سرخوش لر



لوازم خانگی  | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  42 | خردادماه 1393|16

  پیام هیات مدیره
س��ال 1392 که سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی 
نامیده ش��د، با توجه به اتفاقات و فراز و نش��یب های آن ، 
برای اقتصاد ایران س��الی با اهمیت تلقی می ش��ود. سال 
مذکور چهارمین س��ال از س��ال های برنامه پنجم توسعه 
کشور و همچنین هشتمین سال از دوره بلند مدت بیست 
س��اله تحقق اهداف سند چشم انداز کش��ور بود و با توجه 
به نامگذاری س��ال فوق از لحاظ اقتصادی تحوالتی را در 

پی داشت.
در س��ال 1392 با تداوم تحریم هایی که به ناحق به کشور 
تحمیل ش��ده، مش��كالتی را در اقتصاد و تولید کشور به 
همراه داش��ت و این خود عاملی شد برای انتقال نقدینگی 
به بورس اوراق بهادار و نهایتا منجر به رشد چشمگیری در 

شاخص کل شد.
با توجه به مشكالت ناشی از تحریم ها و کاهش فروش نفت، 
نوسانات گس��ترده ارزی و افزایش نرخ ارز، رشد اقتصادی 
منفی شد لیكن فعاالن بازار بورس از رشد شاخص به میزان 
قابل توجهی برخوردار شدند که این وضعیت تا پایان سال 

مالی این شرکت)پایان آذرماه 1392( ادامه داشت.
مهم ترین عوامل رشد شاخص کل در بازار بورس را می توان 

به شرح زیر برشمرد:
افزایش نرخ ارز

رکود بازارهای موازی
تورم باال در کشور

کاهش ارزش پول ملی و غیره
ش��رکت سرمایه گذاری آتیه دماوند از تحوالت پیش آمده 

بی نصی��ب نبوده و مدیران ش��رکت ب��ا جدیت وضعیت و 
تح��والت اقتصادی را م��ورد پیگیری ق��رار داده و تالش 
مس��تمری در راس��تای افزایش ارزش س��هام ش��رکت و 
بهره گیری از ش��رایط مثبت به وجود آمده در بورس اوراق 
بهادار کردند، به نحوی که ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 
در پایان س��ال مالی م��ورد گزارش بالغ ب��ر 8/352/410 
میلیون ریال ش��د که نسبت به س��ال قبل )4/492/933 

ریال( به میزان 85/9 درصد رشد را در پی داشته است.
اعضای هیات مدیره، مدیران و کلیه کارکنان این شرکت 
به همراه مدیران و کارکنان ش��رکت های تابعه در س��ال 
حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی علی رغم شرایط تورمی 
و مشكالت اقتصادی، با در نظر گرفتن این مهم که حفظ 
و ارتقای دارایی ها و س��رمایه س��هامداران شرکت یكی از 
مهم ترین مسئولیت ها و ماموریت های اصلی اعضای هیات 
مدیره این شرکت است،تمام سعی و تالش خود را مصروف 

تحقق انجام بهینه ماموریت فوق نمودند.

شایان ذکر است ارزش هر سهم شرکت در پایان سال مالی 
منتهی ب��ه 1392/9/30 بالغ بر 5/801 ریال ش��د که در 
مقایسه با س��ال قبل )1/532 ریال( معادل 278/6 درصد 

افزایش را نشان می دهد.
   تاریخچه 

مجم��ع عمومی عادی به طور فوق الع��اده بانک صنعت و 
معدن به منظور انج��ام تكلیف قانونی بانک مذکور مبنی 
بر واگذاری کلیه س��هام خود در ش��رکت ها، در راس��تای 
تحقق بند الف ماده 111 قانون برنامه سوم توسعه عمرانی 
کش��ور، طی مصوبه مورخ 1381/5/6 تاس��یس ش��رکت 

سرمایه گذاری آتیه دماوند را مورد تصویب قرار داد.  
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند با سرمایه اولیه 3 میلیارد 
ریال منقسم به 3 میلیون سهم عادی با نام یک هزار ریالی 
تحت شماره 185658 در تاریخ 1381/3/14 در اداره ثبت 

شرکت ها و مالكیت صنعتی تهران به ثبت رسید.
کلیه مراحل تدوین اساس��نامه شرکت و همچنین هیات 
موسس برای شرکت فوق در سال 1381 صورت پذیرفت 
و متعاقب��ا با صدور اح��كام اعضای هیات مدیره توس��ط 
بانک صنع��ت و معدن، فعالیت عملی ش��رکت در تاریخ 
1381/5/14 با تشكیل اولین جلسه هیات مدیره آغاز شد.

س��رمایه ش��رکت براس��اس تصمیمات مجم��ع عمومی 
فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1382/04/10 از مبلغ سه 
میلیارد ریال به مبلغ یک هزار میلیارد ریال افزایش یافت 
)که طی شماره ثبت 32/036732 مورخ 1382/09/2 به 
ثبت رسیده است(. نام شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند 
در تاری��خ 1383/11/26 در ب��ورس اوراق بهادار تهران در 
گروه س��رمایه گذاری مالی با نماد»واتی« درج شد و سهام 
ش��رکت برای اولین بار در تاریخ 1383/12/26 در بورس 

اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار گرفت.
همچنین براس��اس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده در 
تاریخ 1391/7/8 وضعیت ش��رکت از س��رمایه گذاری به 
هلدینگ تبدیل شد و سال مالی شرکت از پایان اسفندماه 
ب��ه پای��ان آذرماه تغییر پی��دا کرد که طی ش��ماره ثبت 
155996 مورخ 1391/08/14 در اداره ثبت ش��رکت ها و 

مالكیت صنعتی به ثبت رسیده است. 

سمتنمایندهاعضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایرانآقای فضل اهلل جعفری

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت لیزینگ صنعت و معدنآقای علی فلک رو
عضو هیات مدیرهشرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن سید محمد بطحائی

عضو هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری صنعت و معدنآقای محمدرضا رستمی       
عضو هیات مدیرهشرکت لیزینگ آتیه الوندآقای محمدرضا زنگنه

مدیرعامل و عضوهیات مدیرهبانک صنعت و معدنآقای مالک بهمنش

سرمایه گذاري آتیه دماوند
مهندسبهمنشبادستپربهمجمعنشست)600ريال(

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سرمایه گذاري آتیه دماوند سال مالی منتهی به پایان آذرماه 1392 صاحبان سهام شركت در تاریخ 1393/1/20 در محل باشگاه 
فرهنگی و آموزشی بانک صنعت و معدن واقع در خیابان شهید باهنر )نیاوران( با حضور بالغ بر 89/6 درصد صاحبان سهام  یا نمایندگان قانونی ایشان، نمایندگان محترم 
حسابرس مستقل، بازرس قانونی شركت جناب آقای مشکاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار ، سركار خانم مهناز سید رحمانی تشکیل شد. مجمع به ریاست جناب آقای 
علی فلک رو و به ناظری آقایان محمدقاسم طاهری و سید محمد بطحایی و دبیری جناب آقای محسن كامالن خباز تشکیل شد. مجمع ضمن تشکر و قدردانی از عملکرد 

هیات مدیره ، مدیرعامل و كاركنان شركت و با تقسیم سود 600 ریال به ازای هر سهم و با طنین صلوات پی در پی به كار خود پایان داد.
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  پیام هیات مدیره
هیات مدیره ش��رکت آذریت بر این اعتقاد است که امانتدار 
س��هامداران محترم بوده و در راس��تای این وظیفه بزرگ از 
انجام هیچ تالش و کوشش��ی دری��غ نورزیده و همچنان در 
جه��ت تحقق اه��داف و تداوم روند فعالیت ش��رکت همت 

خواهد نمود.
ش��رکت آذریت علی رغم ش��رایط خ��اص حاکم ب��ر بازار 
محصوالت ورق و لوله توانس��ت به اهداف تعیین ش��ده در 
بودجه س��ال 1392 نایل آم��ده و برنام��ه دراز مدت تداوم 
 AAC فعالی��ت را در قال��ب طرح تولید بتن س��بک گازی
پی ریزی نماید که همه این ها در سایه حمایت های بی دریغ 
و پشتیبانی و تعامل سهامداران محترم حاصل شده و امید 
است در آینده نیز سایه توجه و عنایت عزیزان برفراز شرکت 

مستدام باشد.
  بیان استراتژی 

با توجه به اخذ نتایج مثبت و قابل قبول از استراتژی کنترل 
هزینه ها در جهت کاهش بهای تمام شده به عنوان موثرترین 
عام��ل برتری در ب��ازار رقابت و دس��تیابی به اه��داف، این 

استراتژی همچنان تداوم خواهد داشت.
تالش ب��رای تولید و فروش محص��والت و هرگونه فعالیت 
درآمدزا در چهارچوب اساس��نامه و آئین نامه های شرکت و 

ایجاد فرصت برای اجرای طرح های بلند مدت.
تداوم اصالح س��اختار مالی و نیروی انس��انی و بهینه سازی 
اشتغال پرس��نل جهت کاهش قیمت تمام شده و بازنگری 

کلیه سیستم ها و روش های  روانسازی فعالیت ها.
اجرای طرح های تنوع بخشی به محصوالت سیمانی از جمله 
اجرای طرح تولید بتن سبک AAC که مراحل مطالعاتی و 
تصویب آن انجام شده و در حال پیگیری تامین منابع مالی 

جهت اجرا می باشیم.
ت��داوم فعالی��ت جه��ت اخذ تس��هیالت مالی که به��ره از 
سیس��تم های بانكی جه��ت س��رمایه گذاری در طرح های 

جایگزین.
با پایان رس��یدن تولید محصوالت آزبس��تی و عزم مدیریت 

شرکت به تولید محصوالت بدون آالینده )بتن سبک گازی 
و ورق الیاف سیمانی( به عنوان محصوالت جایگزین گام های 
اساسی برای نزدیكی به اهداف زیست محیطی برداشته شده 
اس��ت. این در حالی است که شرکت آذریت رعایت بیش از 
پیش الزامات سازمان محیط زیست را سرلوحه خود قرار داده 
است. براین اساس تولید محصول با کیفیت در محیط پاک را 

یكی از مهمترین استراتژی های خود می داند. 
  تاریخچه

ش��رکت آذری��ت در تاریخ 9 م��رداد م��اه 1353 به صورت 
شرکت سهامی عام تاسیس و طی شماره 768 در اداره ثبت 
شرکت های شهرستان تبریز به ثبت رسیده است و در تاریخ 
30 آبان ماه 1372 در س��ازمان ب��ورس اوراق بهادار تهران 
پذیرفته ش��ده اس��ت و در تاریخ 91/2/11 طی نامه شماره 
130/34780 س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار از فهرس��ت 
ش��رکت های پذیرفته ش��ده در بورس اوراق به��ادار تهران 
حذف گردید و متعاقبا طی نامه شماره 92/3/10814 مورخ 
1392/3/7 در فهرست نرخ های بازار پایه )توافقی( فرا بورس 

درج گردیده است.
  موضوع فعالیت شركت

موض��وع فعالیت ش��رکت طبق م��اده 2 اساس��نامه ایجاد 
و بهره ب��رداری از کارخانج��ات تولی��د لوله و ورق و س��ایر 
فرآورده های آزبست و سیمان و فرآورده های الیاف سیمانی و 
هر نوع مصالح ساختمانی ، خرید وسائل و تاسیسات و مواد 

و ماش��ین آالت مورد نیاز کارخانه ، فروش انواع محصوالت 
آن ، ایجاد صنایع وابس��ته ب��ه آن و هر نوع فعالیت تجاری 
دیگر مربوط به موضوع ش��رکت ، مش��ارکت با شرکت های 
دیگر داخلی و خارجی و خرید و فروش و واردات و صادرات 
 GRP انواع مصالح ساختمانی، لوله های پلی اتیلن، لوله های
، لوله های ساختمانی، لوله های فلزی ، بام پوش های اندولین، 

فایبر گالس است.
  موقعیت كارخانه

کارخانه آذریت در شهرستان شبستر و در کیلومتر 33 جاده 
تبریز – مرند روبروی کارخانجات سیمان صوفیان در زمینی 
به مس��احت 175000 مت��ر مربع احداث گردی��د و دارای 
26/219 متر مربع زیربناس��ت که ش��امل سالن های تولید 
ورق و لوله و انبارها و ساختمان های اداری و خدماتی است. 

  گزارش تولید سال 1392
تولید ورق در سال مالی مورد گزارش 

تولی�د 5780 تن ورق در س�ایزهای مختلف و مطابق 
سفارش واحد بازرگانی

نیل به اهداف تعیین شده طبق برنامه های پیش بینی تولید و 
حفظ دستاوردها، علی رغم کاهش 5 درصدی نیروی انسانی 

مجرب
آموزش نیروی انسانی جایگزین افراد بازنشسته یا تقلیل یافته

حفظ پارامترهای اس��تراتژیک تولید- ضریب وزنی، تن در 
س��اعت و میزان مایعات محصول – علی رغم عدم آش��نایی 

کامل افراد جایگزین شده از سایر آحاد
صرفه جویی در مصرف اقالم عمومی و اس��تراتژیک از قبیل 

مواد اولیه، فلت و توری
تولید ورق موجدار با الیاف طبیعی در راستای کاهش و حذف 

آزبست
ت��الش در جهت پوش��ش به موق��ع سفارش��ات و افزایش 

رضایتمندی مشتریان
افزایش سطح کیفی محصوالت و کاهش اعتراض مشتریان

به حداقل رس��اندن اختالف ضخامت در دو سر ورق نسبت 
به سال های قبل

آذريتبهقوامنشست
چهل عدد مقدسی است و ما ایرانیان بدان حرمت قائلیم. حضرت رسول در سن چهل سالگی به رسالت رسید و حضرت حافظ می فرمایند آنگاه به قوام نشیند 
كه بگذرد اربعینی. آذریت به قوام نشست چون به چهل سالگی رسید. در نهم مرداد ماه 1383 ثبت تولد شركتی شد كه امروزش آذریت می خوانیم و من به روز 
مجمع در كسوت خبرنگاری به لطف بدری مدیرعامل  محبوب و فرهنگ شناس شركت رخصت یافتم تا شنونده تالش ساالنه باشم، در كنجی از تاالر ساختمان 
فارس خوزستان. نام شبستر، شهری كه در آن شاعر بزرگی به تاریخ زمان اعتبار داد و در برابر آتش مغول به آرامی زیست در ذهنم می چرخد، لختی از خود 

بی خود می شوم و طنین صلوات و عطر فضا مرا به خود می آورد و اعداد و ارقام عملکرد ساالنه شركت آذریت به وجه و اعالم سود به شوق.
مجمع ساالنه آذریت در حضور 69 درصد سهامدار به ریاست جناب فاتح كه در برگزاری مجمع سنگ تمام گذارد و مدیریتش تحسین برانگیز بود و دو ناظر 
جنابان پاكسار و بیژن جواهری با دبیری جناب مهندس بدری برگزار شد و مجمع با تصویب صورت های مالی و تقسیم سود با طنین صلوات كار را به پایان برد.  
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همزمان با انجام مذاکرات ایران 
با پنج بع��الوه یک، آرایش بازار 
در بخش های مختلف  اقتصادی با تغییراتی همراه شد به 
نح��وی که آرامش به جنگ قیمت ها در بازار رفت و پای 
 بازیگران صحنه بین الملل را تا حدودی به ایران باز کرد تا 
زمینه حضورشان را پس از انجام  توافقات کامل مهیا کنند. 

اقتصادايراندرانتظارتغييرآرايشبازيگران
توافق هسته ای ژنو که در 30 دی ماه سال 92 میان ایران 
و گروه 1+5 صورت گرفت،  سبب بروز دستاوردها، تغییرات 
و تحرکات متعدد در اقتصاد کالن کشور شد به طوری که 
در  طول حدود چهار ماه گذشته بخش زیادی از دالرهای 
مس��دود شده ایران به حس��اب بانک  مرکزی واریز و پای 
دفات��ر ارتباطی بیمه برای انجام مطالعه در خصوص ورود 
به ایران نیز  باز شده است. حضور هیات های متعدد غربی 
و آسیایی اقتصادی برای بررسی شرایط سرمایه  گذاری و 
توسعه همكاری های با کشورمان از دیگر رهاوردهای این 

توافق بوده است. 
بازارهای ارز و سكه نیز فارغ از تحوالت بین المللی در ماه 
های اخیر همواره تحت تاثیر این  مذاکرات قرار داشته است. 

بورس تهران در آن زمان )آذر ماه 92( پابه پای سایر بازارها 
به شدت از توافق هسته ای با  غرب تاثیر گرفت، به طوری 
که عالوه بر آن که دالر به قیمت 2800 تومان رس��ید و 
س��كه  های طرح امام)ره( و به��ار آزادی قیمت های 800 
هزار تومانی را برای اولین بار بعد از دو  سال تجربه کردند، 
بورس تهران نیز بهترین میزبان س��رمایه گذاران خارجی 
شد که البته این  جهش در روزهای بعد با تحوالتی مواجه 
ش��د و بازار سرمایه روزهای متمادی را در افت به  سر برد، 
هرچند که این روند نیز دیری نپایید و بازار به سمت آرامش 

حرکت کرد. 
بازار طال نیز پس از افت های ش��دید با توجه به تحوالت 
جهان��ی و افزایش قیمت هر اون��س در  بازار بین الملل، با 
رشد و بازار ارز نیز به دلیل مشكالت داخلی و واریز اندک 
ارز  پتروشیمی ها به این بازار با افزایش قیمت مواجه شد و 
طعم شیرین کاهش قیمت ها پس از  توافق ژنو در بازار ارز 
و سكه تا حدودی کاهش یافت هرچند این توافق کماکان 
افق روشنی  را برای این بازار های مختلف اقتصادی کشور 

ترسیم می کند. 
با توجه به این تحوالت کارشناس��ان اقتصادی معتقدند: 
اقتصاد ایران در حال رسیدن به ثبات  است و در صورتی که 
ایران با قدرت های جهانی درباره برنامه هسته ای خود به 

توافق برسد،  رشد آن به شدت افزایش خواهد یافت. 
کارشناسان می گویند: اگر یک بهبود و پیشرفت اقتصادی 
دایمی در س��طح بین المللی اتفاق  بیفتد، برحس��ب نرخ 
رش��دی که در میان مدت ایجاد می کند و اساس��ا باالتر 

است، باید روی  اقتصاد ایران اثر بگذارد. 

آنها اظهار می دارند: ای��ران از اصالحات بازار ارز و کاهش 
چشمگیر تورم که قبال روبه رشد  بود، بهره برده لیكن هنوز 
به اصالحات ساختاری بیشتر و تشدید سیاست های پولی 

نیازمند  است. 
**بورس

روند باثبات بورس تهران در هفته های اخیر، در شرایطی 
ادامه دارد که به عقیده فعاالن این  بازار، موضوعات سیاسی 
و تواف��ق احتمالی ایران و غرب در آس��تانه فصل مجامع 
شرکت های  بورسی به تحرک بیشتر سرمایه ها و حرکت 
نقدینگی به سمت بازار سهام منتهی خواهد شد.  این در 
حالی است که مطالعه وضعیت فعلی بازار نشان دهنده خیز 
نسبتا مالیم صنایعی است  که پیش از این بیشترین اثرات 

را از تحریم ها تجربه کرده اند. 
به عقیده کارشناس��ان، روند معكوس در بازار این صنایع، 
موید امیدواری های باالیی است که  سرمایه گذاران بورسی 
به نتیجه توافقات احتمالی دارند و باید گفت پیش بینی 
مثب��ت بورس از  مذاکرات فعلی، انگیزه های کافی را برای 
حضور سرمایه گذاران در صنایعی از جمله  خودرو، بانک، 

پتروشیمی ها و معدنی ها ایجاد کرده است. 
در این میان اثر دیگر توافق هسته ای بر بازار سرمایه از کانال 
ثبات بازارهای موازی  ازجمله ارز و سكه قابل تجزیه و تحلیل 
است؛ تحلیلگران معتقدند در صورت نهایی شدن این  توافق، 
انتظار می رود آرامش در بازارهای ارز و سكه و افت قیمت در 
این بازارها، با انتقال  بخشی از نقدینگی موجود در این بازارها 

به سمت بورس و رونق بازار سهام برقرار شود. 
**بيمه

به دنبال خبر لغو تحریم های بیمه ای، شرکت های بیمه 
ای در جه��ان که عمدتا از اعض��ای  بزرگ ترین بیمه گر 
نفتكش های جهان، گروه حمایت و جبران خسارت پی.اند.

آی هس��تند،  تالش کردند تا شفاف سازی الزم را در این 
مورد انجام دهند. 

در نتیجه صنعت بیمه نیز از این تحوالت بی نصیب نماند به 
نحوی که معاون بیمه های  اتكایی و بین الملل بیمه مرکزی 
از تقاضای سه شرکت بیمه ای خارجی برای حضور در  بازار 
ایران با توافق ژنو  خبر داد و گفت: این تقاضاها از ش��رکت 

های فعال در آسیا و اروپا  دریافت شده است. 
مینا صدیق نوحی با بیان اینكه این شرکت ها عالقه مندی 
خود را برای حضور در بازارهای  ایران اعالم کرده اند، افزود: 
برهمین اساس قدم های اولیه برای آغاز دوباره همكاری ها 

با  شرکت های خارجی برداشته شده است. 
وی ادامه داد: قرار است این شرکت ها با شرکت های بیمه 

ایرانی در حوزه اتكایی همكاری  داشته باشند. 
معاون بیمه های اتكایی و بین الملل بیمه مرکزی تصریح 
کرد: البته برخی از شرکت هایی  خارجی نیز در ایران دفاتر 

ارتباطی تاسیس کرده اند. 

وی اظهار داشت: البته پس از توافق ژنو از نظر قراردادهای 
اتكایی اتفاق خاصی هنوز در  صنعت بیمه رخ نداده است و 
کماکان از این نظر قراردادهای اتكایی بیشتر به بازار داخلی 

 اتكا داریم. 
معاون بیمه مرکزی در پایان تصریح کرد: با این وجود پس 
از توافق ژنو ش��رکت های خارجی  عالقه مندی بیشتری 

برای حضور در بازار های ایران نشان می دهند. 
**بانک

بازار پول نیز از دیگر بخش های مهم اقتصادی متاثر از این 
مذاکرات به شمار می رود زیرا  براساس توافق اولیه قرار شد 

بخشی از پول های بلوکه شده به ایران بازگردد. 
برهمین اس��اس و در پی توافق هسته ای 24 نوامبر میان 
ایران و گروه 1+5 مقرر ش��د 4,2  میلیارد دالر از پول های 
بلوکه ش��ده حاصل از فروش نفت ایران آزاد و طی هشت 

قسط به  حساب بانک مرکزی واریز شود. 
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به واریز پنج 
قسط از هشت قسط دارایی های  ایران که بنا بود طی توافق 
ژنو آزاد شود، گفت: سه قسط اول معادل 2,55 میلیارد دالر 
در  هفته های گذشته به حساب بانک مرکزی واریز شده و 

اقساط چهارم و پنجم نیز آزاد شده است. 
برهمین اساس 50 4 میلیون دالر به عنوان قسط پنجم و 

550 میلیون دالر برای قسط ششم  واریز شد. 
کمیجانی همچنین از وصول سه میلیارد دالر منابع ارزی 
فارغ از 4,2 میلیارد دالر از  درآمدهای نفتی بلوکه شده خبر 
داد و گف��ت: طی روزهای گذش��ته 220 تا 230 میلیون 
دالر از  این محل گشایش ال.سی برای واردات مواد غذایی، 
دارویی و تامین ارز مورد نیاز واردات  خودرو و کاالهای گروه 

10 مورد استفاده قرار گرفته است. 
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینكه دسترسی به منابع 
ارزی افزایش یافته است، ابراز  امیدواری کرد: شاهد بهبود 

در وضعیت بازار ارز طی روزها و هفته های آتی باشیم
**كشتيرانیوحملونقلدريايی

با توافقات صورت گرفته انتظار می رفت بخش کشتیرانی 
و حمل و نقل دریایی نیز با  تحوالت مناسبی مواجه شوند 
که به گفته مس��ووالن این بخ��ش هیچ تحریمی پس از 
توافق ژنو  لغو نش��ده اما ای��ن توافق تنها یک تاثیر بر این 
بخش داش��ت و آن این بود که از مقطع امضای  توافقنامه 
ژنو، هیچگونه تحریم جدیدی علیه فعالیت های شرکت 
کشتیرانی جمهوری اسالمی  اعمال نشده که از آن می توان 

به عنوان نكته ای مثبت یاد کرد. 
با توجه به این زمینه سازی ها و گشایش های اندک ناگفته 
پیداست که در صورت تكمیل و  نهایی شدن توافقات ژنو 
اقتصاد ایران شاهد بازیگرانی از صحنه بین الملل خواهد بود 
اما  اقتصاد ایران هم اکنون ناظر تحوالت سیاسی است تا 

نقشه راهی برای آینده ترسیم کند. 

بازيگرانتوافقهستهاي
   خسرو اميرحسيني
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  پیام هیات مدیره 
با تش��كر از خداون��د یكتا و بلندمرتبه که به یاری او و تالش پرس��نل 

زحمتكش و مدیران شرکت، اهداف تعیین شده شرکت محقق گردید.
سال 1392 با نامگذاری مقام معظم رهبری به نام سال حماسه سیاسی 
و اقتصادی مزین شد. علی رغم شرایط خاص و وضع ناخوشایند صنعت و 
اقتصاد متاثر از تحریم و سایر محدودیت های اثرگذار داخلی، هیات مدیره 
ش��رکت با تدوین برنامه جامع توانست اهداف پیش بینی شده را برای 
سهامداران عزیز به دست آورد. لیكن در این خصوص توجه ویژه ای در 

توان مدیریت در عرصه های تصمیم گیری سازمانی لحاظ گردید.
حرکت در جهت س��ند راهبردی و استراتژی شرکت مبتنی بر توسعه 
محصول و تنوع تولید که منجر به جذب س��همیه بیش��تری از س��بد 
نیازمندی های دارویی کشور شد، زمینه را برای تحقق برنامه بودجه شده 
فراهم آورد. توسعه خطوط تولیدی به جهت پشتیبانی و تكمیل ساختار 

عملیاتی در دستور کار قرار گرفته است.
هیات مدیره شرکت افتخار دارد که با استعانت از خداوند متعال و با اتكا 
به اعتماد سهامداران محترم، همراهی خالصانه مدیران و کارکنان شریف 
شرکت، توانسته است سالی دیگر را با موفقیت نسبی به پایان برساند و 
اهداف پیش بینی ش��ده را محقق نماید. امید است الیق اعتماد مجدد 

سهامداران محترم باشیم.
  تاریخچه شركت

شرکت ال�برز دارو )سهامی عام( در تاریخ 1355/5/11 به صورت شرکت 

سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 25828 مورخ 11 /1355/5 
در اداره ثبت شرکت ها و مالكیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

ش��رکت در تاریخ 1375/9/25به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 
1375/11/24 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال 
حاضر، شرکت البرز دارو )سهامی عام(، جزو واحدهای تجاری فرعی گروه 
دارویی سبحان اس��ت و واحد تجاری اصلی نهایی گروه، ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( است. مرکز اصلی شرکت و نیز کارخانه آن در 

قزوین واقع است.
  فعالیت اصلی شركت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه به موجب تصمیم مجمع 
فوق العاده مورخ 1386/4/13 ، تاس���یس هر قسم کارخانه یا موسسه 
برای ساخت و فروش هرگونه محصوالت دارویی ، غذایی، مواد شیمیایی، 

آرایشی و بهداشتی ، وارد کردن محصوالت ساخته شده دارویی ، غذایی، 
مواد شیمیایی و آرایش��ی و بهداشتی، ملزومات و تجهیزات پزشكی و 
توزیع آن، وارد کردن ماش��ین آالت مرب��وط به تولید و اصالح یا تغییر 
ص�نعتی مواد، ه�مچنین وارد کردن مواد اولیه خام یا نیمه س��اخته و 
لوازم بسته بندی مورد استفاده در محصوالت فوق الذکر وانجام عملیات 
تحقیقاتی و معامالت بازرگانی در حدود موضوع شرکت و مشارکت در 

شرکت های دیگر و خرید و فروش سهام آنهاست.
به موجب پروانه بهره برداری ش��ماره 323044 م��ورخ 1368/5/8 که 
توس��ط وزارت صنایع صادر ش��ده، بهره برداری از کارخانه ش��رکت با 
ظرفیت س��االنه 290 میلیون عدد قرص، 17 میلیون شیشه شربت و 
سوسپانسیون و 17 میلیون پوکه آمپول در سال 1362 آغاز شده است و 
بر اساس پروانه بهره برداری شماره 127/16621 مورخ 1384/10/18 به 
733 میلیون عدد قرص ، 19 میلیون عدد شیشه شربت و سوسپانسیون 

و 45 میلیون پوکه آمپول تغییر یافته است.
  سرمایه و تركیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاس��یس مبلغ 1/8 میلیون ریال )شامل تعداد 
1800 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال ( بوده که طی چند 
مرحله به مبلغ 250/000میلیون ریال )ش��امل تعداد 250/000/000 
سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال ( در پایان سال مالی منتهی 

به 1392/12/30 افزایش یافته است.
  برنامه های آینده شركت

بازار فروش محصوالت ش��رکت، بازار داخلی است و محصوالت شرکت 
طبق ضوابط موضوعه، از طریق شرکت های پخش کننده توزیع می شود. 

در سال 1393 نیز در این خصوص تغییری ایجاد نخواهد شد.
طی سال 1393 برنامه اجرای توسعه و تجهیز خط تولید جامدات ادامه 

خواهد داشت.
در سال 1393 ، وجوه حاصل از فروش و درآمد خدمات، تسهیالت مالی 
کوتاه مدت، سود انباشته و افزایش سرمایه و اخذ اعتبار از فروشندگان، 

منابع تامین مالی شرکت خواهد بود.

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره
مدیرعامل-عضو هیات مدیره- موظفشرکت سبحان دارودکتر پویا فرهت 

رئیس هیات مدیره- غیرموظفشرکت سرمایه گذاری البرز       دکتر محمد شریف زاده     
نایب رئیس هیات مدیره- غیرموظفشرکت گروه دارویی سبحانآقای عقیل آرین نژاد فیض آبادی            

عضو هیات مدیره- موظفشرکت ایران داروآقای الیاس کهزادی
عضو هیات مدیره-غیرموظفشرکت کی بی سیآقای سیدمحمدرضا صباغی     

البرزداروباكسبرتبهاولدرشفافيتاطالعرسانيدربورسبهمجمعنشست

مجمع عمومی عادی ساالنه شركت البرز دارو در مورخ چهارشنبه 1393/2/17 در محل دانشکده داروسازی دانشگاه تهران تشکیل شد.
در این مجمع كه با حضور 78 درصدی سهامداران ، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد شركت، نماینده بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع با جناب عاملی فرد 
بود كه جنابان آرین نژاد و مالکی در مقام نظار اول و دوم ایشان را در اداره جلسه یاری می رساندند. دبیری مجمع فوق نیز برعهده دكتر الیاس كهزادی، عضو هیات مدیره  و معاون موفق مالی و اداری 
شركت بود كه حساب های پاک و شفافش زبانزد است گذاشته شده بود. پس از قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط دكتر پویا فرهت مدیرعامل جوان و خوش فکر شركت و استماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی شركت مجمع نشینان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات تیم ارشد مدیریتی شركت در طی سال مالی مورد گزارش كه سود خوبی را با خود به مجمع ارمغان آورده اند، با تصویب 

صورت های مالی و تنفیذ ماده 129 قانون تجارت و با تقسیم سود 1900 ریالی ،معادل 85 رصد سود عملیاتی حاصل شده شركت در طی سال مالی مورد گزارش، به كار خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرس مفیدراهبر به عنوان بازرس و حسابرس اصلی شركت برای سال آتی مالی تعیین شد. از نکات خواندنی مجمع می توان به گزارش جامع و كامل دكتر پویا فرهت اشاره داشت 
كه وی با بیان اینکه در طی سال گذشته شركت با 167 میلیارد تومان فروش نسبت به سال گذشته توانست 134 درصد رشد سود خالص، 115 درصد رشد سود عملیاتی و به طور دقیق تر با 78 درصد 
رشد فروش دارای ركورد خوبی شود. دكتر فرهت كه نشان داد الحق سخنوری چیره دست است اعالم كرد كه در سال مورد گزارش توانسته ایم شركت را با سه پله ترقی در رتبه محصول ،از رتبه 11 به 
رتبه 8 كشوری برسانیم. وی گفت : » با ارائه 12 محصول جدید به بازار بر دریافت تائیدیه وزارت بهداشت مبنی بر اشتهار به كیفیت كه معتبرترین جایزه برای هر شركت و برند است و همچنین كسب 
رتبه اول در شفافیت و اطالع رسانی در بورس، تالش كردیم در جهت تامین خواسته های سهامداران قدم های مهمی را برداریم.« این سخنان باعث تشویق وی توسط سهامداران حاضر در مجمع شد.
در پایان مجمع نیز دكتر فرهت و دكتر كهزادی در نهایت صداقت به تمامی سواالت و ابهامات موجود سهامداران با سعه صدر كافی پاسخ دادند كه این شایستگی و بایستگی ایشان در پاسخ به 

سهامداران خرد موجبات خشنودی و تشویق سهامداران حاضر در جمع شد.

   مهدي خلج



21 لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  42 | خردادماه 1393| 

  مجمع عمومی عادی س�االنه ش�ركت س�یمان 
ش�اهرود )س�هامی عام( در مورخه 1393/2/20 در 

هتل سیمرغ تهران برگزار گردید.
ریاس��ت مجمع با جناب آقای حسین فاتح بود و ناظری 
آقای��ان بی��ژن جواه��ری و محمد حس��ین پاکس��از در 
حضور66/38 درصد سهام دار در یک روز بهاری آن هم در 
تهران بارانی برگزار شد و همراه با حاصل کارخوب جناب 
محمدرضا بازوی بیدستانی مدیر ارشد مالی و دبیر مجمع 
بود و تصویب سود 1300 ریال با طنین صلوات خدا قوتی 
بود به جمع کارکنان سیمان شاهرود که از سرزنش ها غم 

مخوردند و به کعبه مقصود رسیدند. 
از نكات خواندنی مجمع می توان به قرائت گزارش مبسوط 
هیات مدیره در جمع توس��ط مهندس کاظمی اش��ارت 
داشت که بیان می کرد سهم صادرات از کل فروش از 26 
درصد سال گذشته اش به 37 درصد در سال مورد گزارش 
رسیده است و اینكه در سال 92 شرکت بر باالترین تولید 
ش��ده کلینكر از زمان بهره برداری کارخانه رسیده است. 
همچنین اذعان اینكه داشتن بسته بندی مناسب نداشتن 
نوس��ان در تولید، تولید مستمر و توجه و اهمیت ویژه به 
رضایتمندی مشتری همه و همه باعث شد که این شرکت 
در همایش ه��ای ایران دارای رتبه بهتر باش��د طوری که 

عالوه بر داخل بر 7 کشور دنیا نیز صادرات داشته باشد.
از دیگ��ر نكات خواندنی مجمع می توان به حضور جنابان 
حقیقت جو، موس��وی، حاج آقا ش��هری و دیگر بزرگان و 

متولیان صنعت سیمان کشور در مجمع اشاره کرد.  
  تاریخچه

ش��رکت سیمان شاهرود در تاریخ 1363/9/26 به صورت 
س��هامی خاص تاسیس و طی ش��ماره 248/212 مورخ 
1363/9/26 در اداره ثبت شرکت های شهرستان شاهرود 
به ثبت رس��یده است. نوع شرکت در ابتدا سهامی خاص 
ب��وده که بعدا ب��ه موجب صورت جلس��ه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1366/3/14 به س��هامی عام تغییر و در 
تاری��خ 1377/1/27 ب��ه بهره برداری رس��یده و در تاریخ 
1381/8/21 در ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران و در تاریخ 

1389/10/6 در بورس کاال پذیرفته شده است.
موضوع فعالیت شرکت براساس ماده 3 اساسنامه عبارت 

است از تولید سیمان و به طور کلی اقدام به هر نوع فعالیت 
تجاری و صنعتی مجاز.

  سرمایه شركت
س��رمایه ش��رکت در تاریخ 1368/9/25، مبل��غ 2/718 
میلیون ریال ش��امل 271/800 س��هم به ارزش اس��می 
10/000 ری��ال بوده که طی چن��د مرحله به مبلغ 450 
میلیارد ش��امل تعداد 450 میلیون سهم 1000 ریالی در 

تاریخ 1390/10/10 افزایش یافته است.
  م�روری ب�ر وضعیت صنعت س�یمان و جایگاه 
س�یمان شاهرود در صنعت در سال مالی منتهی به 

1392/12/29
از مقدار کل صادرات انواع سیمان تولیدی صنعت سیمان 
به خارج کش��ور ، به میزان 18/812/156 تن س��یمان و 
کلینكر توسط این شرکت به کشورهای روسیه، آذربایجان، 
ترکمنستان، قزاقستان، عراق و تاجیكستان و گرجستان 
صادر شده است که نشان می دهد حدود 3/46 درصد کل 

صادرات کشور توسط این شرکت انجام شده است.
همچنین طی سال 1392 میزان فروش صنعت سیمان در 
داخل کشور به مرز 54/035/668 تن رسید که مقدار 2/2 
درصد آن به میزان 1198/025 تن سهم شرکت سیمان 

شاهرود بوده است.
علی رغ��م راه اندازی کارخانجات جدید تولید س��یمان در 
ش��رق کش��ور و کاهش تقاضا و عدم رش��د مورد نظر در 
ساخت و ساز و مصرف سیمان که عدم تعادل بین عرضه 
و تقاضا را به همراه داش��ته، این شرکت توانسته با تولید 
انواع سیمان در تیپ های 325،1 و 425،1 و 525،1، تیپ 
2 تیپ 3 )س��یمان زودگیر(  و تیپ 5 با بهترین کیفیت 
و توجه ویژه به صادرات، مقادیر بودجه سال مالی مذکور 

محقق نماید.
  استراتژی های اصلی شركت

افزایش س��ود خالص هر س��هم )EPS(، بهینه سازی در 
مصرف ان��رژی، افزایش صادرات و جس��تجوی بازارهای 
جدی��د، اجرای PM مناس��ب و رعایت قوانین زیس��ت 
محیطی، تن��وع در محصوالت، بهبود در تحویل به موقع 
به مش��تریان، افزایش رشد و یادگیری سازمانی با اجرای 
 )MIS , EFQM, IMS( سیس��تم های نوین مدیریت

گسترش برون س��پاری، استفاده از قوانین بازنشستگی و 
جانشین پروری و بهبود ساختار منابع انسانی شرکت.

  برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت برای سال 
مالی آتی

با عنایت به بودجه ارس��ال شده جهت بورس اوراق بهادار 
، تولید و فروش و سود هر سهم پیش بینی شده به شرح 

ذیل آورده می شود:
تولید س��یمان به مقدار 1/820/000 تن وتولید کلینكر 

1/824/000 تن
فروش محصوالت به مقدار 1/962/000 تن خواهد بود که 
از این مقدار 602/000 تن صادراتی و 1/360/000 تن در 

بازار داخل به فروش خواهد رسید.
ازفروش های داخلی مقدار 646/000 تن به صورت فله و 

714/000 تن پاکتی است.
از فروش ه��ای صادرات��ی مق��دار 290/000 ت��ن فل��ه و 

170/000 تن پاکتی و 142/000 تن کلینكر است.
سود خالص هر سهم 1328 ریال پیش بینی شده است.

برنامه های آتی سیمان شاهرود
بهینه سازی خط تولید و مصرف انرژی با اجرای پروژه های 

بهینه سازی گریت کولر
تقویت ناوگان حمل و نقل ش��رکت با ورود ش��رکت های 
حم��ل و نقل بین المللی به سیس��تم حم��ل محصوالت 

شرکت و تقویت حمل ریلی
 PLC ارتقای سیستم

افزایش ظرفیت آسیاب خط 1
خرید موتورهای برق فشار قوی

بهینه سازی ایستگاه گاز
آلواتورهای آسیاب سیمان 

اجرای برنامه های زیست محیطی به منظور جلوگیری از 
اعمال جریمه های آالیندگی محیط زیست

حفظ بازارهای فروش محصوالت در اس��تان های تهران و 
گلستان و سمنان و ورود بیشتر به بازارهای جدید صادراتی 
در کشورهای روسیه، قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان 

و عراق
تولی��د و معرفی محصوالت جدی��د و تولید و فروش بتن 

آماده و قطعات بتنی

ايرانقدرتسومتوليدسيمانجهانوشاهرودبرندیآشنا

شاهرود آنقدر اسمی دارد كه آدم می ماند از شیخ حسن فرقانی یا بایزید بگوید یا اینکه از انگور شیرین و گیالس، از شکرشکن پارس یا سیمان كه امروز برند 
نامی اعتباری شده، از مجمع ساالنه این شركت كه نامش سیمان شاهرود است و از جناب مهندس حسین كاظمی مدیرعاملی كه توانسته در شهر شیرین ها 

و ماندنی ها به سرآمدی رسید.
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مجمع عمومی عادی ساالنه 
بیمه پاسارگاد با حضور 7/ 94 درصد صاحبان سهام 
در س��اعت 15 روز پنجشنبه، هجدهم اردیبهشت 
م��اه 1393 در مرکز مطالعات به��ره وری و منابع 
انسانی برگزار شد و صورت های مالی سال منتهی 

به 29 اسفند ماه 1392به تصویب رسید.
بر اساس این گزارش، مجمع عمومی عادی صاحبان 
سهام بیمه پاس��ارگاد به ریاست آقای دکتر مجید 
قاسمی رییس هیأت مدیره این شرکت برگزارشد. 
آقایان علی اکبر امین تفرشی و مجتبی کباری به 
عنوان ناظر و خانم دکتر نعیمیان به عنوان منشی 
جلس��ه وی را در برگزاری مجمع همراهی کردند 
و گزارش کاملی از فعالیت های ش��رکت در س��ال 
مالی1392 توسط آقای پیروز باستانی عضو هیأت 
مدیره و معاون مالی و اداری بیمه پاسارگاد به سمع 

و نظر سهامداران رسانده شد.
همچنین تصویب مبل��غ 226,800 میلیون ریال 
س��ود قابل تقسیم، تعیین موس�س��ه حسابرسی 
رایمن��د و هم��كاران ب��ه ع�نوان ب��ازرس اصلی و 
موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس 
عل��ی البدل و انتخاب روزنام��ه اطالعات به عنوان 
روزنامه کثیراالنتش��ار ش��رکت از مصوبات مجمع 

عمومی صاحبان سهام بیمه پاسارگاد بود.
همچنین بر اس��اس عملكرد س��ال مالی 1392و 
صورت های مالی ارائه ش��ده، مبل��غ 250 ریال به 
صورت س��ود نقدی برای هر سهم تخصیص یافت. 
شرکت بیمه پاسارگاد در سال مالی1392 با صدور 
بی��ش از 966 هزار فقره بیمه نامه بیش از 5,068 
میلیارد ریال حق بیمه تولید کرد که این رقم نسبت 
به سال قبل 3/ 49 درصد افزایش را نشان می دهد. 

بدین ترتیب سهم بیمه پاسارگاد در بازار از حدود 
5/ 2 درصد در س��ال 1391 ب��ه بیش از 3 درصد 
در سال 1392 افزایش یافته است. همچنین میزان 
خسارت پرداختی این شرکت در سال گذشته بالغ 

بر 1,888 میلیارد ریال بوده است.
بر اساس آمار3/ 44 درصد پرتفوی شرکت مربوط 
به بیمه  های اتومبیل، 41 درصد بیمه های اشخاص، 
3/3 درص��د بیمه آتش س��وزی، 8/ 2 درصد بیمه 
بارب��ری ، 7/ 5 درص��د بیم��ه مس��ئولیت و 9/ 2 
درصد مربوط به بیمه های مهندسی، انرژی و سایر 
بیمه هاس��ت. ضریب خسارت ش��رکت نیز )بدون 
احتس��اب بیمه های عمر و تامین آتیه( در س��ال 
1392 ح��دود 5/ 79 درص��د بوده اس��ت. این در 
حالی است که به استناد سالنامه آماری سال 1391 
صنعت بیمه که توس��ط بیم��ه مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران منتش��ر ش��ده، ضریب خس��ارت 
بازار بیمه کش��ور در س��ال مذکور برای بیمه های 

غیرزندگی، معادل 40/ 83 درصد بوده است.
تصوی��ب صورت های مالی س��ال 1392 ، رش��د 
3/ 49 درص��دی پرتف��وی و ترکی��ب همگون آن 
، ضریب خس��ارت مناس��ب ، مدیریت آگاهانه بر 
ترکیب پرتفوی بیمه ای ش��رکت از طریق حضور 
در بازارهای جدید ، بررسی ریسک های پیشنهادی 
و قبول آن ها براس��اس اصول بیمه گری و مدیریت 
ریسک ، بازنگری در قراردادهای اتكایی به منظور 
افزایش ظرفیت نگه��داری از یک طرف و  رعایت 
صرفه و صالح شرکت از طرف دیگر، جذب 1360 
نماین��ده جدید در زمینه فروش بیمه های عمومی 
و بیمه های عمر ، برگزاری بیش از 000ر174 نفر 
ساعت دوره های آموزش عمومی و تخصصی برای 

همكاران و نمایندگان شرکت، انجام مراحل اول و 
دوم افزایش سرمایه و ثبت سرمایه به میزان 2ر907 
میلیارد ریال عملكرد بسیار شفاف بیمه پاسارگاد و 

رضایت سهامداران این شرکت را تایید کرد.
گفتنی است شرکت بیمه پاسارگاد در شانزدهمین 
سال تدوین فهرست ش��رکت های برتر که توسط 
سازمان مدیریت صنعتی برای عملكرد سال 1391 
ش��رکت های بزرگ ایران صورت گرفت ، با 32 پله 
صعود ، رتبه 164 را کس��ب نمود و برای س��ومین 
س��ال پیاپی عنوان شرکت برتر از نظر رشد سریع 
را به دس��ت آورده اس��ت. همچنین این ش��رکت 
در بزرگ ترین اجالس س��ران و مدی��ران اقتصاد ، 
صنعت و تجارت ایران، موفق شد 3 نشان با عناوین 
»مدیریت مدرن و شایسته« ، »اعتماد مشتریان« و 

»نوآوری در خدمات بیمه« دریافت نماید.
  تاریخچه

ش��رکت بیمه پاس��ارگاد به منظور عرضه خدمات 
بیمه ای در استانداردهای جهانی، کسب سود متوازن 
و همسو با مصالح و منافع ملی و فعالیت در زمینه 
بیمه های زندگی و غیرزندگی ) به طور مس��تقیم 
و قبولی اتكایی ( توس��ط گروه م�الی پاس���ارگاد 
تأسیس شد. ش��رک��ت در ت�اریخ 18/11/85 در 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به 
ثبت رس��ید  و در  تاریخ 29/11/85 پروانه فعالیت 
خ�ود را در کلی�ه رش��ت��ه های بیم��ه ای از بیمه 
مرک�زی جمهوری اسالمی ایران دریافت نمود و در 
ت�اریخ 1/12/85 با ص�دور نخس���تین بیمه نامه ، 

فعالیت رسمی خود را آغاز کرد .
ش��رکت توانس��ت در تاریخ 5/8/86 مجوز قبولی 
اتكایی از مؤسسات بیمه داخلی را از بیمه مرکزی 

بيمهپاسارگاديعنياعتماد
تصويب مبلغ ۲۲۶,۸00 ميليون ريال سود قابل تقسيم در مجمع

   خسرو اميرحسيني
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جمهوری اسالمی ایران دریافت کند 
و ب��ا صدور اولین گواه��ی قبولی در 
تاریخ 18/9/86 فعالی��ت خود را در 

این بخش نیز آغاز نمود.
   موضوع فعالیت

به موجب اساسنامه موضوع فعالیت 
شرکت عبارت است از:

انجام عملیات بیمه ای مس��تقیم در 
انواع رش��ته های بیمه  زندگی وغیر 

زندگی.
تحصیل پوشش بیمه ای اتكایی.

سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخایر 
و اندوخته های فنی و قانونی.

قبول بیمه های اتكایی از موسس��ات 
بیمه داخلی با رعایت ضوابطی که از 
سوی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران اعالم می شود.
  سرمایه

شرکت با سرمایه 450 میلیارد ریال 
منقسم به 450 میلیون سهم 1/000 
ریالی عادی ب��ا نام که 50 درصد آن 
معادل 225 میلی��ارد ریال پرداخت 
ش��ده ب��ود به ثب��ت رس��ید و طی 
س��ال های 1387- 1388 و 1389 
مع��ادل 50 درص��د دیگ��ر از ارزش 
اسمی سهام از محل مطالبات و آورده 

نقدی سهامداران تامین شد.
به موجب مصوبه مورخ 1389/06/30 
مجمع عمومی فوق الع��اده، افزایش 
سرمایه شرکت از مبلغ 450 میلیارد 
ریال به 630 میلیارد ریال به تصویب 
رس��ید و ط��ی 2 مرحل��ه از مح��ل 
مطالبات و آورده نقدی س��هامداران 
تامین شد و در تاریخ  1390/06/08 
به ثبت رس��ید.همچنین به موجب 
مصوب��ه م��ورخ 1391/9/30 مجمع 
عمومی فوق العاده، افزایش س��رمایه 

ش��رکت از مبل��غ 630 میلیارد ریال 
ب��ه مبل��غ 1/134 میلی��ارد ریال به 
تصویب رس��یده و مقرر ش��د طی 3 
مرحل��ه و به مدت حداکثر 2 س��ال 
از مح��ل مطالب��ات و آورده نق��دی 
س��هامداران، سود انباشته و اندوخته 
سرمایه ای تامین ش��ود. مرحله اول 
و دوم افزایش س��رمایه مذکور انجام 
پذیرفته و سرمایه کنونی شرکت به 
مبل��غ 907/2 میلیارد ریال در تاریخ 

1392/10/30 به ثبت رسیده است.
  هیات مدیره و مدیرعامل 

در مجم��ع عموم��ی ع��ادی به طور 
فوق العاده که در تاریخ 1391/09/30 
تش��كیل ش��د هیات مدی��ره فعلی 
شرکت با عضویت اشخاص زیر برای 

مدت 2 سال انتخاب شد:
1- بانک پاسارگاد با نمایندگی آقای 

دکتر مجید قاسمی   
2- آقای معصوم ضمیری

3-  آقای احمد شفیعی هنجنی 
4- آقای ابوالقاسم دباغ   

5- آقای پیروز باستانی 
در اولین جلس��ه هیات مدیره، آقای 
دکتر قاسمی به عنوان رئیس هیات 

مدیره و آقای ضمیری به عنوان نایب 
رئیس هی��ات مدی��ره و مدیرعامل 

انتخاب شدند. 
در ط��ول دوره مورد گ��زارش آقایان 
شفیعی هنجنی، دباغ و باستانی نیز به 
صورت موظف انجام وظیفه نموده اند.

  بیمه پاس�ارگاد، بیمه برتر از 
نظر رشد سریع

در شانزدهمین سال تدوین فهرست 
ش��رکت های برتر که توسط سازمان 
مدیریت صنعتی برای عملكرد سال 
1391 ش��رکت ه��ای ب��زرگ ایران 
صورت گرفت، بیمه پاس��ارگاد با 32 
پله صعود، رتبه 164 را کس��ب نمود 
و برای س��ومین س��ال پیاپی عنوان 
ش��رکت برتر از نظر رشد سریع را به 

دست آورد.
بیمه پاسارگاد در بزرگ ترین اجالس 
س��ران و مدیران اقتص��اد، صنعت و 
تجارت ایران، موفق ش��د 3 نشان با 
عناوین »مدیریت مدرن و شایسته«، 
» اعتماد مش��تریان« و »نوآوری در 

خدمات بیمه « دریافت نماید.
رئ�وس  و  كم�ی  اه�داف    
برنامه های شركت در سال 1393

حداق��ل  تولی��د  ب��ه  دس��تیابی 
7/025/000 میلیون ریال حق بیمه 
در انواع رشته های بیمه زندگی و غیر 
زندگی با تاکی��د بر طراحی و عرضه 
محص��والت جدید بیمه ای و ورود به 

بازارهای نوین.
افزای��ش ظرفی��ت و ارتقای کیفیت 
خدمات شعبه های فعلی و راه اندازی 
ش��عبه های جدی��د مورد نی��از برای 
رسیدن به حداقل 76 شعبه فعال در 

پایان سال 1393.
اعطای نمایندگی و اجازه فعالیت به 
حدود 790 نماینده حقیقی و حقوقی 

جدید در تهران و شهرستانها.
دعوت به همكاری از بیش از 90 نفر 

همكار کارآزموده و همكار جوان.
برگ��زاری دوره های آموزش��ی برای 
بازاریابان  هم��كاران، نماین��دگان و 
حداق��ل ب��ه می��زان 208/000 نفر 

ساعت.
ایج��اد تنوع بیش��تر وافزایش حجم 
س��رمایه گذاری های شرکت وخرید 
دارایی ه��ای ثابت م��ورد نیاز حداقل 
ب��ه مبل��غ 1/300 میلی��ارد ریال در 

چارچوب آئین نامه های مربوط.
اجرائی نمودن مرحل��ه دوم افزایش 
سرمایه برای رساندن سرمایه به مبلغ 

1/134میلیارد ریال.
دستیابی به سود خالص دوره، حداقل 
به مبلغ 476/722 میلیون ریال و در 
نتیجه ایجاد عایدی برای هر س��هم 

)EPS( به مبلغ 525/49 ریال.
ارتق��ای  و  تكمی��ل  توس��عه، 
واطالعاتی  عملیاتی  سیس��تم های 
ش��رکت با تاکید بر استقرار کامل 
ن��رم اف��زار جام��ع بیمه گ��ری ب��ا 

همكاری شرکت فناپ.
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  گزارش بازرس قانونی  درباره گزارش توجیهی هیات 
مدیره درخصوص افزایش سرمایه

به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت سیمان 
شرق )سهامی عام(

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

گزارش توجیهی مصوب هیات مدیره ش��رکت س��یمان شرق 
)س��هامی عام( درخصوص افزایش س��رمایه آن شرکت از مبلغ 
840 میلی��ارد ریال به مبلغ 1/092 میلیارد ریال مش��تمل بر 
صورت های س��ود و زیان و جریان نقدی فرضی و یادداش��تهای 
همراه که پیوس��ت است، طبق استاندارد رسیدگی به اطالعات 
مالی مورد رس��یدگی این موسسه قرار گرفته است . مسئولیت 
گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره 

شرکت است.
گ��زارش مزبور در اجرای تبص��ره 2 ماده 161 قانون تجارت و با 
هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت به مبلغ 252 میلیارد ریال 
از مح��ل آورده نقدی و مطالبات حال ش��ده س��هامداران 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 تدوین گزارش توجیهی 
ممكن اس��ت برای هدف هایی جز هدف توصیف ش��ده در باال 

مناسب نباشد.
براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق 
مخارج برآوردی پروژه س��یمان س��فید شرق و عملیات توسعه 
تولید در ش��رکت فرآورده های س��یمان شرق در شرایط فعلی ، 
این موسس��ه به مواردی برخورد نكرده اس��ت که متقاعد شود 
مفروضات مزبور مبنایی معقول برای تهیه این گزارش توجیهی 
فراهم نمی کند. به عالوه ، به نظر این موسسه، گزارش توجیهی 
یاد شده براس��اس مفروضات به گونه ای مناسب ، تهیه و طبق 

استانداردرهای حسابداری ارائه شده است.
حت��ی اگر رویدادهای پیش بینی ش��ده طبق مفروضات ذهنی 
توصیف ش��ده در باال رخ ده��د، 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.

هم��ان گونه که در گزارش توجیهی هی��ات مدیره درخصوص 
افزایش سرمایه اشاره گردیده است. شرکت فرآورده های سیمان 
شرق )سهامی عام( که 98/98 درصد از سهام آن متعلق به شرکت 
سیمان شرق است، در نظر دارد با انتقال کارخانه به محل جدید 
نس��بت به تغییر کاربری زمین محل کارخانه فعلی به مساحت 
تقریبی 6 هكتار واقع در کیلومتر 3/5 جاده قوچان و احداث مرکز 
اداری تجاری در آن اقدام نماید. لیكن پیشنهاد افزایش سرمایه 

شرکت مذکور دربرگیرنده پروژه اخیرالذکر نیست. 
  نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

ش��رکت در دی ماه س��ال 1387، به منظور تامین منابع مالی 
طرح توس��عه واحد 4 تولید س��یمان اقدام به افزایش سرمایه از 
مبلغ 42/000 میلیون ریال به مبل��غ 840/000 میلیون ریال 
)مع��ادل 100 درص��د( از محل آورده نقدی ب��ه مبلغ 42/179 
میلیون ریال و از محل مطالبات حاصل شده سهامداران به مبلغ 
377/821 میلیون ریال نموده است. این افزایش سرمایه در تاریخ 

1388/4/27 به ثبت رسیده است.
الزم به ذکر اس��ت مبل��غ 720/000 میلیون ری��ال مطالبات و 
آورده نقدی سهامداران جهت اجرای طرح توسعه واحد 4 تولید 
سیمان از سه مرحله افزایش سرمایه شرکت به ترتیب 90/000 ، 

210/000 و 420/000 میلیون ریال است. 
  هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت س��یمان شرق)س��هامی عام( از افزایش سرمایه 
موضوع این گزارش، به شرح زیر است:

  سرمایه گذاری در شركت سیمان سفید شرق)سهامی 
خاص(  

شرکت سیمان شرق)سهامی عام( جهت تكمیل سبد محصوالت 
تولیدی در ش��رکت اصلی و ش��رکت های تابعه، در سال 1390 
اتخاذ تصمیم نمود تا پروژه سیمان سفید با ظرفیت 750 تن در 
روز را برآورد سرمایه گذاری به مبلغ 568 میلیارد ریال، از طریق 
تبدیل خط 2 تولید سیمان خاکستری اجرا نماید و در این راستا 
شرکت سیمان سفید شرق )سهامی خاص( با سرمایه 80 میلیارد 
ریال تاسیس گردید. سپس با مطالعه و کارشناسی کشش بازار 
فروش در داخل و خارج از کش��ور، ظرفیت تولید پروژه کارخانه 
مزبور را به 1000 تن در روز افزایش داد و برآورد سرمایه گذاری 
جه��ت اجرای طرح نیز به مبلغ 770 میلیارد ریال تغییر یافت، 
بدین ترتیب کارخانه مزبور دارای بزرگترین خط تولید سیمان 

سفید در کشور خواهد گردید.
شرکت سیمان سفید شرق )سهامی خاص( جهت تامین مالی 
بخش��ی از مخارج س��رمایه ای اجرای پروژه س��یمان سفید، در 
مرحله اول در تاریخ 1392/5/23 س��رمایه خود را به مبلغ 120 
میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش 
داد و شرکت سیمان شرق)سهامی عام( با مشارکت در افزایش 
سرمایه این ش��رکت به مبلغ 119/988 میلیون ریال مالكیت 
99/99 درصدی خود را حفظ نمود. ضمن اینكه تاکنون توسط 
ش��رکت سیمان شرق)سهامی عام( از محل منابع داخلی و اخذ 
تسهیالت خود را حفظ نمود. ضمن اینكه تاکنون توسط شرکت 
سیمان شرق)سهامی عام( از محل منابع داخلی و اخذ تسهیالت 
حدود مبلغ 550 میلیارد ریال از مخارج طرح مذکور به صورت 
استقراض در اختیار شرکت سیمان سفید شرق)سهامی خاص( 
ق��رار گرفته اس��ت.در حال حاضر نیز با توجه به پیش��رفت 88 
درصدی پروژه مزبور و نیاز مبرم به تامین مالی جهت تسریع در 
اتمام آن، شرکت سیمان سفید شرق )سهامی خاص( قصد دارد 
100 میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی س��هامداران 
افزایش س��رمایه دهد. شرکت سیمان ش��رق )سهامی عام( نیز 
با هدف حفظ مالكیت 99/99 درصدی خود در س��هام شرکت 
سیمان سفید شرق )سهامی خاص( در نظر دارد به مبلغ 99/990 

میلیون ریال در افزایش سرمایه شرکت مزبور مشارکت نماید. 

افزايشسرمايهسيمانشرقمصوبمجمعگرفت

 مجمع عمومی فوق العاده شركت سیمان شرق در مورخه شنبه 1393/2/20 در محل شركت تشکیل شد. در این مجمع كه با حضور 70درصدی سهامداران، اعضای هیات 
مدیران ارشد اجرایی شركت، نماینده بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی شركت همراه بود، پس از قرائت گزارش توجیهی مبنی بر لزوم افزایش سرمایه 
شركت توسط مهندس علی توكلی مدیرعامل دلسوز و سختکوش شركت و استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شركت، مجمع نشینان با اكثریت آرا افزایش 
سرمایه شركت را به مبلغ 1/092 میلیارد ریال مصوب مجمع نمودند. ریاست مجمع با جناب آقای علی محمد بُد بود كه آقایان عباس صفاكیش و حسین فاتح در مقام 
نظار اول و دوم  و آقای دكتر محمدرضا اولی، معاون مالی و اداری موفق و مرد شماره یک مالی شركت به عنوان دبیر مجمع ایشان را در اداره جلسه یاری می رساندند.    
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جهانی ش��دن، عمده ترین خصیصه اقتصاد دنیای 
کنونی و از جمله نظام بانكی موجود در سطح کلیه 
 کش��ورها محسوب می ش��ود. از آنجایی که عرصه 
فعالیت بزرگترین بانک ها و موسس��ات مالی دیگر 
نه  فقط مرزهای ملی آنان، بلكه س��ایر کشورها نیز 
می باش��د، تدوین اصول، سیاس��ت ها و برنامه های 
 کارآم��د برای موفقیت بانک ها در فضای رقابتی رو 

به گسترش، امری ضروری است. 
بانک ه��ا در یک اقتصاد م��درن حكم خون حیات 
بخش را دارند. آن ها وجوه را از افراد و شرکت هایی 
 که دارای پس انداز مازاد هستند گرفته و در اختیار 
سایر افراد و ش��رکت های متقاضی وجوه، در قالب 
 وام توزیع می کنند. البته سایر واسطه های مالی نیز 
چنین کارکردی دارند، اما بانک ها از این جهت  که 
تعهد می کنند وجوه پس ان��داز کنندگان را در هر 
زمان، یا به محض تقاضا، به آنان بازگردانند  متمایز 

می شوند. 
ل��ذا، در صنای��ع خدمت محور همچ��ون صنعت 
بانك��داری، کارکن��ان از مهمتری��ن س��رمایه های 
س��ازمانی  محسوب می ش��وند. در واقع بانک ها در 
صورت اعمال مدیریت مناسب در حوزه کارکنان، 
یا به  عبارتی سرمایه انسانی خود، در تمامی مراحل 
اس��تخدام، آموزش و رش��د کارکنان می توانند در 
فضای  به شدت رقابتی کنونی به فعالیت خود ادامه 
دهند. چرا که دستیابی به اهداف سازمانی بانک ها از 
 جمله کسب رضایت مشتریان منوط به برخورداری 
از کارکنان توانمند، متعهد و همچنین با استعداد 

 می باشد. 
در این راستا، از جمله بزرگترین دغدغه های بانک ها، 
جذب و اس��تخدام، مشارکت و حفظ و  نگهداشت 
کارکنان با استعداد می باشد. زیرا توانمندی و چابک 
س��ازی س��ازمان در گرو توانمندی  کارکنان است 
و این مهم در ش��رایطی محقق می ش��ود که بانک 
اس��تعدادهای کارکنان را به مثاب��ه  موتوری تلقی 
کند که برای کس��ب برتری های رقابتی در تمامی 
عرصه های فعالیت��ی و از جمله کیفیت  س��رمایه 

انسانی ضروری است. 
به کارگیری استراتژی های مدیریت استعداد که با 
دربرگرفت��ن مؤلفه هایی از قبیل ایجاد محیط های 
 کاری جذاب و خالقانه، برنامه ریزی های مس��تمر 
از جمل��ه ب��رای افزایش فرصت ه��ای یادگیری و 
 پیشرفت، بسیار فراتر از سیستم دستمزد و پاداش 
عم��ل می کنند، به افزایش ق��درت رقابت بانک ها 

 می انجامد. 
اما بانک ها صرف نظر از وس��عت و بزرگی ش��ان با 
چالش هایی روبرو هستند که برنامه ریزی  مدیریت 
استعداد را دشوار می سازد. از جمله این چالش ها بی 
ثباتی اقتصادی، کوتاه تر شدن دوره  عمر محصول، 

تقاضای دائمی برای سریع تر شدن بازدهی سرمایه، 
سالخورده ش��دن کارکنان و  هزینه بر بودن فرآیند 
انتخاب بهترین افراد برای تصدی مشاغل کلیدی 

می باشد. 
از سوی دیگر داده های اطالعاتی الزم برای مدیریت 
استعداد تحت سیستم های متعدد فناوری  اطالعات 
پراکنده است که دسترسی منسجم به این اطالعات 
را دشوار می س��ازد. با توجه به شرایط  فوق، سوال 
اساسی این اس��ت که بانک ها چگونه می توانند از 
تمام استعدادهای بالقوه کارکنان بهره  برداری الزم 
را نموده، این استعدادها را درون سازمان حفظ کرده 
و موجبات رشد و توسعه شغلی  آنان را فراهم نمایند 

و در کنار آن هزینه های خود را کاهش دهند. 
در پاس��خ ب��ه این نیازه��ا، نظام جام��ع مدیریت 
اس��تعداد میتواند به بانک ها کمک کند تا بهترین 
افراد را  گزینش و استخدام نمایند و از استعدادهای 
بالقوه آنان در جهت تحقق اهداف سازمانی نهایت 

 بهره برداری را نمایند.  
سیستم مدیریت استعداد، پایگاه های اطالع رسانی 
روزآمد و قابل دسترس��ی را پیش��نهاد می کند که 
 بانک ها را قادر می س��ازد به س��رعت و به سهولت 
اس��تعدادهای مورد نیاز را شناسایی کرده و به کار 
 گیرند تا به مثابه سازمان های مالی با عملكرد عالی 
مطرح باشند. در این راس��تا، گزینش و استخدام، 
 آموزش، برنامه ریزی مس��تمر، مدیریت عملكرد و 
مدیریت سیستم دستمزد و پاداش ِدهی از جمله 
 کارکردهای کلیدی مدیریت اس��تعداد هستند که 
در صورت یكپارچه بودن به اثربخش بودن آن می 

 انجامد. 
  از جمله مهمترین كاركردهای نظام جامع 
مدیریت اس�تعداد در بانکها میتوان به موارد 

زیر اشاره  كرد: 
1(بهبودمديريتپيشرفتشغلی:

استقرار مدیریت استعداد، کارکنان را قادر می سازد 
پیشرفت شغلی شان را برنامه ریزی کرده و با  روحیه 
باال کار کنند. این سیستم همچنین با بررسی دقیق 
ویژگی های کارکنان و پس��ت های س��ازمانی  آنان، 
خالءه��ای موجود در س��ازمان از حیث مهارت ها 
و دانش کارکنان را مش��خص می سازد تا از  طریق 
تدوی��ن و اجرا برنامه های آموزش��ی الزم، نیازهای 

اساسی سازمان مرتفع گردد. 
از جمله چالش های مهم در این رابطه، ارتقاء دائمی 
مدیریت بانک ها می باش��د که در گرو شناس��ایی 
 مدیران آتی و رشد و پیشرفت آنان است. زیرا بطور 
معمول پدیده استعفا یا بازنشستگی کارکنان  باعث 
خالی شدن برخی از پست های سازمانی می شود. در 
نتیجه اگر بانک فاقد استراتژی برنامه  ریزی مستمر 
باش��د، با نوعی آش��فتگی درون س��ازمانی مواجه 
می شود. اما وجود سیستم مدیریت  استعداد به بانک 
این امكان را می دهد تا به موقع کارکنان با استعداد 

را شناسایی کرده و با طراحی  برنامه پیشرفت کاری 
این افراد، موجبات رش��د آن��ان را فراهم کند تا در 

زمان الزم در پست های  کلیدی مستقر شوند. 
2(تسهيلفرآينديادگيریدركلسازمان:

با پیچیده ش��دن وظایف کارکنان سیستم بانكی، 
نیاز ب��ه آموزش مؤثرتر و متمرکزتر، بیش از پیش 
 احساس می شود. سیستم های مدیریت استعداد به 
مدیران بانک ها اجازه می دهد تا بر اس��اس وظایف 
 شغلی کارکنان، برنامه های آموزشی انفرادی طراحی 
کنند که ضمن کمک به بهسازی فردی،  کمبودهای 
سازمان از حیث مهارت ها و توانمندی های کارکنان 
مرتفع می گردد. عالوه بر این،  بانک ها قادر می شوند 
تا برنامه های آموزشی متناسب با نیازهای آموزشی 

کارکنان تدوین نمایند. 
3(ارتقاءعملكرد:

اجرای سیس��تم های مدیریت اس��تعداد مستلزم 
ش��ناخت دقیق اهداف س��ازمان و همچنین توان 
تبدی��ل این  اهداف به اهداف قابل س��نجش برای 
عملكرد کارکنان می باشد. به این ترتیب مدیریت 
بانک می تواند  به برنامه ریزی مناسبی در خصوص 
عملكرد کارکن��ان، با توجه به اس��تعدادهای آنان 
بپردازد.  متعاقباً فرآیندهای ارزش��یابی عملكرد و 
سیستم پاداش دهی سازمان نیز مبتنی بر عملكرد 

کارکنان  خواهد بود. 
4(برقراریمديريتدستمزدخالقانه:

از جمل��ه کارکردهای مدیریت اس��تعداد، تدوین 
استراتژی های خالقانه پرداخت دستمزد و پاداش 
دهی  اس��ت که می تواند پرداخت پاداش در مقابل 
عملكرد باال و شایستگی کارکنان باشد و برنامه های 
 پاداش دهی در جه��ت ایجاد انگیزه های پایدار در 
افراد است. عالوه بر این، مقایسه سیستم پرداخت 
 بان��ک با س��ایر بانک ها از دیگ��ر اقدامات مدیریت 
استعداد است تا از توانمندی رقابتی بانک اطمینان 

 یابد. 
5(افزايشسودآوری:

سیستم مدیریت استعداد با ارائه اطالعات یكپارچه 
در خص��وص اس��تعدادهای مرتبط با پس��ت های 
 س��ازمانی کارکنان، به افراد کمک می کند تا تعداد 
اقدامات بیهوده و خطاهای خود را کاهش دهند. در 
 واقع وجود سیستم مدیریت یكپارچه، ضمن تسهیل 
تحقق اه��داف کالن بانک، فرآیند اخذ تصمیم در 
 بانک را ارتقاء می بخشد. ضمن اینكه با ایجاد محیط 
کاری مناسب، موجب کاهش هزینه های  سازمانی 
در خص��وص حفظ و نگهداش��ت کارکنان کلیدی 
می ش��ود که نهایتاً از سنگینی هزینه های  سازمان 

کاسته می شود. 
امی��د آنكه بتوانی��م با ج��ذب و مدیریت کارکنان 
مس��تعد در بانكداری موجبات پیش��رفت هر چه 
بیشتر  بانكهای کشور را در دنیای رقابتی داخلی و 

خارجی امروزه فراهم آوریم.  

توانمندسازیومديريتاستعدادمنابعانسانیدربانكداری
    رويا جعفرزاده
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  پیام هیات مدیره
بس��یار خرسندیم که پس از یک سال تالش پرثمر به منظور 
اعت��الی نام و جایگاه ش��رکت تجارت الكترونیک پارس��یان 
)پكك��و( در عرضه صنعت پرداخت های الكترونیكی کش��ور، 
فرصت ارائه گزارش��ی از عملكرد و اقدامات شرکت طی سال 
1392 فراهم شده است. امید است با بهره گیری از حمایت و 
همراهی ارزش��مند شما سهامداران محترم، حرکت به سمت 
توسعه و تعالی هرچه بیشتر را بیش از پیش استمرار بخشیم.

تمرکز فعالیت های ش��رکت در س��ال 92 عمدت��ا بر ارتقای 
ظرفیت ه��ای فن��ی و تج��اری ش��رکت از طری��ق توس��عه 
زیرساخت های س��خت افزاری و نرم افزاری به منظور افزایش 
ظرفیت جذب تراکنش، راه اندازی کانال پرداخت همراه مبتنی 
بر تكنولوژی USSD ، عقد قرارداد با موسسات و سازمان های 
بزرگ کش��ور، استقرار اس��تانداردهای کیفی، استقرار سامانه 
پاسخگویی متمرکز به مش��تریان و ... استوار بوده که نتیجه 
آن رش��د عملكرد ش��رکت در حوزه توسعه شبكه پذیرندگی 

)فروش��گاهی و مجازی( در سراسر کش��ور و به تبع آن رشد 
تراکنش های جذب شده بوده است.

اکنون با سپاس از حمایت های بی دریغ شما سهامداران محترم 
و با امیدواری به عنایات حق تعالی و نیز با اتكا به دانش، تجربه 
و کارآمدی مدیران و کارکنان پرتالش ش��رکت و خرسند از 
توفیقات به دس��ت آمده، چشم به افق درخشانی دیگر داریم. 
عرضه محص��والت و خدمات جدید، ارتق��ای کیفی خدمات 
پش��تیبانی ارائه ش��ده به مش��تریان، افزایش کمی و کیفی 

پككوبامديرانخودمیدرخشد
گزارشمجمعشركتتجارتالكترونيکپارسيان

مجمع عمومی عادی س�االنه ش�ركت تجارت الکترونیک پارسیان بعداز ظهر مورخه چهارشنبه 1393/2/17 در مركز مطالعات بهره وری و منابع انسانی 
تشکیل گردید. در این مجمع كه با حضور 90/4 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره و مدیران شركت نماینده بورس و اوراق بهادار ، حسابرس و بازرس 
قانونی شركت برگزار شد ریاست مجمع با استاد عبدالمجید پورسعید نایب رئیس هیات مدیره و از مدیران برجسته كشوری بود كه جنابان شیرخواه و تیموری در مقام نظار 
اول و دوم و آقای مهندس گندم كار مدیریت شایسته و ارشد مالی شركت به عنوان دبیر مجمع ایشان را در اداره جلسه یاری می رساندند. پس از قرائت گزارش هیات مدیره 
مجمع توس�ط مهندس محمود رضا قلی مدیریت عامل ش�ركت و استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی كه طبق بند چهار گزارش موید این نکته بود كه حساب وكتاب 
جناب گندم كار از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب و شایسته بوده است، مجمع نشینان با طنین صلوات پی در پی ضمن تقدیر و تشکر 
از زحمات تیم مدیریتی شركت با تصویب ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 1392/12/29 و تقسیم سود 1150 ریالی به كار خود پایان دادند. همچنین موسسه حسابرسی 
بیات رایان به عنوان بازرس و حسابرس اصلی و موسسه بهراد مشار به عنوان حسابرس علی البدل شركت برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند. شایان ذكر است از آبان ماه 
سال 82 كه اولین دستگاه كارتخوان شركت در یک فروشگاه آغاز به كار كرد تا امروز كه 10 سال از آن تاریخ می گذرد شركت توانسته در پرتو تداوم و درایت تیم مدیریتی 
خود اكنون به ركود داشتن 3 میلیون دستگاه كارتخوان برسد. بقول استاد پورسعید دیگر در كمتر نقطه كشور شاهد آن هستیم كه اثری از پککو نباشد و با توجه به رشد 
استفاده از اینترنت و درگاه های الکترونیکی پرداخت از طریق موبایل و ... و كال با برنامه های جدید می توان تصور كرد كه مسیر پیشرفت شركت چقدر روشن خواهد بود. 
بدون ش�ک بواس�طه رشد و توسعه ای كه در فضای اقتصادی كشور دیده می شود و دورنمایی كه برای سالهای آینده در اقتصاد به طور عام و بالخص در این صنعت ترسیم 
می گردد افقی روشن و چشمگیر است. از نکات خواندنی وگزارش هیات مدیره در مجمع كه توسط مهندس محمود رضا قلی قرائت شد می توان به اعالم رشد 169 درصد 
مبلغ تراكنش ATM در س�ال 92 نس�بت به سال گذش�ته، افزایش 30 درصدی POS های شركت و رشد 87 درصدی سود در سال مالی مورد گزارش اشاره كرد. مدیریت 
عامل ش�ركت با اعالم اینکه توس�عه كمی و كیفی شبکه خودپردازهای بانکی در شركت مستمرا ادامه داشته و دارد افزود: اجرای پروژه سبد كاال، راه اندازی سوئیچ جدید 
استقرار نظام IPMI، برگزاری جشنواره سفر رویایی از اهم پروژه های انجام شده در سال 1392 شركت بوده است. مهندس محمودرضا قلی در پایان سخنان خود 1- توسعه 
زیرساخت های مخابراتی و ارتباطی شركت 2- ارتقاء ظرفیت دیتا سنتر3- راه اندازی سایت پشتیبان 4-بهینه سازی ، باز تولید و تولید سامانه های نرم افزاری شركت و 
استقرار باشگاه وفاداری پارسیان را از اهم برنامه و پروژه های آتی شركت برای سال 1393 اعالم نمود. اجازه می خواهیم از لطف و بزرگواری تمامی مدیران ارشد ))شركت 
علي الخصوص استاد پورسعید((كه براستی در سنگر خدمت به اقتصاد میهن و حرمت به اهل مطبوع این چنین الگو هستند نهایت تشکر و قدردانی را داشته و دستهای گرم 
جناب گندم كار »معاونت مالی و پشتیبان« و آقای علیزاده مدیریت دوست داشتنی روابط عمومی كه ما را در تهیه و تنظیم این گزارش یاری رساندند با تواضع كمال بفشاریم.      

   مهدي خلج
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زیرس��اخت های فنی شرکت به منظور ارتقای ظرفیت جذب 
تراکنش، تكمیل چرخه ارائه خدم��ات پرداخت الكترونیكی 
مطلوب از طریق عرضه تجهیزات و تامین لوازم مصرفی مورد 
نیاز و ...، بخش��ی از برنامه های ش��رکت در سال پیش روست 
که بی تردید با حمایت و پش��تیبانی شما سهامداران محترم، 

اهدافی در دسترس و قابل حصول خواهند بود.
  تاریخچه

ش��رکت تجارت الكترونیک پارس��یان )پككو( ب��ا نام تجارت 
الكترونی��ک ایرانی��ان، در تاری��خ 1379/2/18 ب��ه ص��ورت 
شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره 164214 مورخ 
1379/4/8 در اداره ثبت ش��رکت ها و مالكیت صنعتی تهران 
ثبت شده و فعالیت گسترده خود را در زمینه ایجاد و توسعه 
شبكه های پرداخت الكترونیكی در کشور آغاز کرده است. به 
موجب تصمیمات متخذه در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1382/9/19 ن��ام ش��رکت از تجارت الكترونی��ک ایرانیان به 
تجارت الكترونیک پارسیان تغییر یافته و مراتب تحت شماره 
32/42397 مورخ 1382/10/10 در اداره ثبت ش��رکت ها و 
مالكیت صنعتی تهران به ثبت رس��یده اس��ت. همچنین به 
موجب تصمیمات متخذه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1389/04/26، نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی 
ع��ام تبدیل ش��ده و مراتب تحت ش��ماره 32/17646 مورخ 

1389/06/09 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
در ح��ال حاضر، این ش��رکت جزو واحده��ای تجاری فرعی 
بانک پارسیان )سهامی عام( بوده و مرکز اصلی آن در تهران، 
بلوار آفریقا، خیابان س��ایه، پالک 8 واقع است.شرکت تجارت 

الكترونیک پارسیان )سهامی عام( دارای شعبه نیست.
به موجب مجوز اخذ شده از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ای��ران درخصوص ارای��ه انواع خدم��ات پرداخت الكترونیكی 
در تاری��خ 84/9/30، ش��رکت تجارت الكترونیک پارس��یان 
فعالیت های خود را بر تامین، نصب و پشتیبانی از دستگاه های 
کارتخوان فروشگاهی و سامانه های پرداخت از طریق اینترنت 
و تلفن همراه و نگهداری از حس��اب های بانكی متصل به این 
ابزارهای پذیرش متمرکز س��اخته است. ضمن اینكه در طی 
مدت فعالیت خود و به نیابت از بانک پارسیان اقدام به صدور و 
پشتیبانی انواع کارت های پیش پرداخت و اعتباری و نیز نصب 
و پرستاری از دستگاه های خودپرداز برون شعبه ای کرده است.

ش��رکت تجارت الكترونیک پارس��یان )پككو( با برخورداری 
از نیروه��ای مجرب و کارآزم��وده و توجه ویژه به امر تحقیق 
و ن��وآوری موف��ق گردیده تا در طی م��دت بیش از یک دهه 
فعالی��ت خود، ضمن معرفی محص��والت و خدمات نوین در 
عرصه پرداخت های الكترونیكی کش��ور، س��هم بس��زایی در 
توسعه فرهنگ پرداخت های الكترونیكی در کشور ایفا نماید 
که مهم ترین دستاوردهای شرکت در این ارتباط به شرح زیر 

است :
ارائ��ه خدمات پرداخ��ت الكترونیك��ی در ح��وزه پایانه های 

فروشگاهی و مجازی به 12 بانک کشور
برخورداری از بزرگترین و گسترده ترین شبكه پذیرندگی فروشگاهی 
کشور با بیش از 727/000 دستگاه کارتخوان نصب شده در بالغ بر 

724 شهر کشور
ارائه خدمات پرداخت الكترونیكی به هزاران شرکت و سازمان 
خصوصی و دولتی از طریق س��امانه ه��ای پرداخت مجازی 

شرکت )اینترنت، تلفن ثابت و تلفن همراه(
تاسیس یكی از مدرن ترین سایت های صدور و شخصی سازی 
ان��واع کارت های الكترونیكی با بهره گیری از پیش��رفته ترین 

تجهیزات سخت افزاری، نرم افزاری و سیستم های امنیتی
تامین ارزان و س��ریع دس��تگاه های کارتخوان فروشگاهی و 
خودپرداز بانكی از طریق عقد قرارداد انحصاری با کمپانی های 
Demco,Bitel و KingTeller و احداث س��ایت تولید و 

تعمیر دستگاه های کارتخوان و خودپرداز در شهر پرند
تامین کاغذ مصرفی دس��تگاه های کارتخ��وان و خودپرداز از 
طریق عقد قرارداد با ش��رکت Hansol و راه اندازی س��ایت 
تولید رول کاغذ مورد نیاز شرکت و دیگر شرکت ها و بانک های 

کشور در شهر پرند
برخورداری از شبكه گسترده نمایندگی به منظور پشتیبانی از 

سامانه های پرداخت الكترونیكی در سطح کشور 
کس��ب جایگاه 330 ام در بین 400 ش��رکت برتر کشور در 
س��ال 91 و صعود 29 پله ای نس��بت به س��ال پیش از آن و 
کسب رتبه های برتر در شاخص های بی نظیر سریع ترین رشد، 
بیش��ترین س��ودآوری و باالترین ارزش افزوده در جمع صد 

شرکت چهارم از 400 شرکت برتر کشور در سال 91
  سرمایه شركت

س��رمایه شرکت پككو در بدو تاسیس مبلغ یک میلیون ریال 
)ش��امل تعداد 1/000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1/000 
ری��ال ( بوده که طی چند مرحله به مبلغ 910/852 میلیون 
ریال )ش��امل تعداد 910 میلیون و 852 هزار سهم به ارزش 

اسمی هر سهم 1/000 ریال( افزایش یافته است.
  موضوع فعالیت 

موضوع فعالیت ش��رکت پككو طبق ماده 3 اساس��نامه و به 
صورت خالصه عبارت است از :

ارائه خدمات رایانه ای غیررسانه ای و الكترونیكی کارت اعتباری 
و تجارت الكترونیک غیر هرمی و غیرشبكه ای در بازار داخلی و 
بین المللی به منظور توسعه مبادالت تجاری در بازار، در کلیه 

زمینه ها و ارائه خدمات.
انجام مطالعات و خدمات پژوهشی در فناوری های رایانه ای و 
تجارت الكترونیک غیرهرمی و غیرشبكه ای به منظور توسعه 

روزافزون بازار.
انج��ام خدمات پژوهش��ی الزم در زمین��ه تولید محصوالت 
رایانه ای غیررسانه ای و خدمات فنآوری اطالعات برای توسعه 
بازار فنآوری اطالعات و الكترونیک و افزایش سهم شرکت در 
آن با استفاده از شبكه های رایانه ای محلی و ملی و بین المللی 
موجود یا با ایجاد شبكه های ارتباطی و فنآوری اطالعاتی مورد 

لزوم.
انج��ام مراودات بین المللی الزم در جهت تولید و توس��عه 
نرم افزاره��ای رایانه ای مورد نظر و توس��عه ب��ازار تجارت 

الكترونیک غیرهرمی و غیرش��بكه ای. 
طراحی و ایجاد سیستم های نرم افزاری رایانه ای غیررسانه ای 
یا خرید داخلی و خارجی آنها برای انجام تجارت الكترونیكی 
غیرهرم��ی و غیرش��بكه ای از جمل��ه کارت ه��ای اعتباری و 
مبادالت الكترونیكی و توسعه آنها متناسب با فنآوری اطالعات 

روز.
انج��ام هر نوع س��رمایه گذاری در حوزه فن��آوری اطالعات یا 
مش��ارکت با افراد اعم از حقیقی یا حقوقی، داخلی و خارجی 
به منظور تولید خدمات فنآوری اطالعات و تاسیس شعبه یا 

نمایندگی در این حوزه در داخل کشور و خارج از آن.
انجام مطالعات و خدمات پژوهشی در زمینه های سخت افزاری 
و نرم افزاری ش��رکت و بازار تج��ارت الكترونیک غیرهرمی و 

غیرشبكه ای.
خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات رایانه ای.

اقدام به هر نوع فعالیت خدمات پژوهشی و آموزشی و خدماتی 
در حوزه فنآوری اطالعات و ارتباطات.

انج��ام هرگون��ه س��رمایه گذاری از جمله س��رمایه گذاری در 
ش��رکت های بورسی و غیر بورسی وس��ایر محصوالت عرضه 
شده در بازار پول و سرمایه در داخل و خارج از کشور با رعایت 

مقررات بازار سرمایه.   

جنابآقاياصغرباباپور
انتصاب هوشمندانه جنابعالي را به سمت مدیریت عامل 
شرکت تجارت الكترونیک  پارسیان که نشان از درایت 
مدیران مجموعه بانک پارسیان مي باشد، تبریک عرض 

 نموده و موفقیت شما را آرزومندیم. 
امیر حسیني 
مدیرمسئول و سردبیر اقتصاد و بیمه
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مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی زاگرس مورخ 
93/2/14 در س��الن مجتمع فرهنگی ورزشی تالش با 
حضور 98/36 درصد سهام دار با حضور نماینده سازمان 
بورس سرکار خانم مهتاب میرآقائی تشكیل شد. ریاست 
مجمع با آق��ای مرتضی عزیزی و ناظری جنابان داوود 
رزاقی و محمود مجیب بود، مجمع به دبیری س��رکار 
خانم صدیقه نعیمیان برگزار ش��د و با تقس��یم س��ود 

4/400 ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان داد.
  پیام هیات مدیره

بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت برای 
سال مالی آتی:

- افزایش ظرفیت تولید واحدها تا ظرفیت اس��می و 
رفع تنگناهای موجود تولید.

- شرکت پتروش��یمی زاگرس به موازات رسیدن به 
ظرفیت اس��می تولید و برقرار ت��وان رقابتی اقدام به 
استقرار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه ای و 
محیط زیست نموده که توسعه پایدار و بهبود مستمر، 
حذف یا کاهش ریسک خطرات و حفظ محیط زیست 
توام با س��المتی کارکنان از اصول اساس��ی این نظام 

است.
- حضور فعال در بازارهای جهانی، فروش مس��تقیم 

محصول و مدیریت بازارهای هدف، افزایش صادرات 
متانول، ورود به بازارهای اروپا و اتخاذ سیاس��ت ها و 
روش های مناسب جهت رفع مشكالت فعلی صادرات 

محصوالت و جابه جایی ارز.
- افزایش سطح آگاهی و آموزش پرسنل )فنی، ایمنی، 
زیس��ت محیطی و مدیریتی( و رس��یدن نفر ساعت 

آموزشی به متوسط 50 نفر ساعت.
- مدیریت انرژی و بهینه سازی شدت مصارف خوراک 

و یوتیلیتی با توجه به الیحه هدفمندسازی یارانه ها.
- اجرای پروژه های خط��وط ارتباطی یوتیلیتی بین 
واح��د اول و دوم، تبدیل ش��بكه آب کولینگ واحد 
دوم از U/G به A/G، پروژه بازیافت گازهای فلر به 
منظ��ور افزایش تولید، نصب و راه اندازی پروژه حذف 
ناخالصی TMA از متانول به منظور افزایش کیفیت 

محصول.
- اجرا و اتمام پروژه های زیست محیطی )پروژه حذف 
یا کاهش آالینده ها در پس��اب خروجی، پروژه نصب 
سیس��تم های پایش Online دودکش ها و ممیزی 

انرژی(
- بهبود امكانات رفاهی در منطقه، به خصوص ساخت 

کمپ و مهمانسرا در منطقه جهت اسكان کارکنان.

- اجرای اقدامات اصالحی و پیشگیرانه الزم در واحدها 
در جهت تداوم تولید، تولید ایمن، کاهش مخاطرات 
ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی، کاهش ضایعات 

تولید، کاهش توقفات تولید و ... .
- تامین قطعات یدکی ، کاتالیس��ت و مواد شیمیایی 

مورد نیاز واحدها با عنایت به تنگناهای موجود.
- اصالح س��اختار منابع انس��انی ش��رکت به منظور 

افزایش بهره وری نیروی کار و رضایتمندی کارکنان.
  برنامه های آینده شركت

اطالع��ات مربوط به برنامه های س��ال آتی ش��رکت 
درخصوص:

الف( گس��ترش بازارهای فروش محص��والت و تنوع 
بخشی شیوه های فروش حضور در بازارهای جهانی و 
افزایش صادرات متانول و ورود به بازارهای کشورهای 

اروپائی
ب( مشارکت ها و سرمایه گذاری ها

ج( ش��یوه های تامین مالی  وجوه ریالی و ارزی مورد 
نیاز از مح��ل فروش محصوالت داخل��ی و صادراتی 

تامین می شود.
ارائه گزیده داده های مربوط به بودجه مالی شرکت به 

ویژه داده های مربوط به صورت سود 
و زیان پیش بینی شده.
  تاریخچه شركت

ش��رکت پتروشیمی زاگرس)س��هامی عام( در تاریخ 
1377/12/3 ب��ا نام ش��رکت کاالآوران پتروش��یمی 
تاس��یس و تح��ت ش��ماره 148344 در اداره ثبت 
ش��رکت ها و مالكیت صنعتی تهران به ثبت رس��یده 
و به موجب صورت جلس��ه مورخ 1379/3/7 مجمع 
عمومی فوق العاده ، نام شرکت از پتروشیمی کاالآوران 

به پتروشیمی زاگرس تغییر کرده است.

سمتنمایندهاعضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیره – غیرموظفشرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیانآقای مرتضی عزیزی

نایب رئیس – عضو غیرموظف هیات مدیرهشرکت گروه صنعتی شیمی پوشینهآقای محمدرضا زمانی فرکوش
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، آقای صفدر علی اسدی

پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
عضو غیرموظف هیات مدیره

عضو غیرموظف هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری هامون سپاهانآقای عادل نژاد سلیم
عضو موظف هیات مدیرهشرکت الیاف صنعتی مرواریدآقای حشمت اهلل اسكندری
مدیرعامل )خارج از هیات مدیره(آقای محمدرضا میراحمدی

       

پتروشيمیزاگرسُلکسرقطارصنعتنفت

هیچگاه فراموش نمی كنم آن طعنه مرد نیک دنیایی كه در دستش یک ساندویچ بود و می خورد، به نماینده ایران در سازمان ملل 
گفت كه قیمت بشکه نفت تو كمتر از قیمت یک ساندویچ من است. 50 سال زین نقل می گذرد ولی هرگاه به نفت و مشتقات آن می نگرم این صدای 
جانسوز اشکم را در می آورد. اولین روزی كه بنای پتروشیمی امام را آغازیدند، من فکر آن بودم كه پاسخ آن یاوه گو را با یابش علم از این انرژی می دهیم 
و امروز كه سال بر 70 رسیده، به خود می بالم كه آن آرزو محقق شده و  در روز مجمع پتروشیمی زاگرس، همه فکر و ذكرم این بود و بس و آنگاه كه 

مرتضی عزیزی بر مسند مجمع نشست به یاد آوردم كه جمله قافله ساالر انقالب مبنی بر این كه ما می توانیم، محقق شده است.

   صديقه سرخوش لر
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در حالی که سهامداران حقوقی در 
دو ماه اخیر با برگزاری جلسات مختلف قول دادند 
که از  عرضه سهم جلوگیری کرده و از بازار سرمایه 
حمایت می کنند که در حال حاضر این  سهامداران 
رفتار غیر سازنده ای از خود نشان داده و به دالیل 
نامعلوم از بازار سرمایه حمایت  نمی کنند و تنها به 

نوسان گیری و کسب سود مشغولند. 
در ش��رایطی که از ابتدای س��ال تاکن��ون بورس 
ته��ران با ف��راز و فرودهای زیادی مواجه ش��ده و 
 زیان هنگفتی را نصیب س��هامداران کرده اس��ت 
که سهامداران حقوقی با برگزاری جلسات  متعدد 
قول دادند که از بازار سرمایه حمایت کرده و سهم 

جدیدی عرضه نكنند. 
ای��ن در حالی اس��ت که با برگزاری این جلس��ات 
انتظار می رفت سهامداران حقوقی رفتار  سازنده ای 
از خود نش��ان داده و با حضور فع��ال خود به بازار 
س��رمایه کمک کنند اما این  سهامداران نه تنها به 
قول خود عمل نكردند بلكه با نوسان گیری در سهام 
های خودرویی به  فكر منافع خود هستند و حقوق 

سهامداران جزء را تضییع می کنند. 
بر این اس��اس عالوه بر این ک��ه حقوقی های بازار 
در چند ماه گذشته کمكی به بهبود وضعیت  بازار 
سرمایه نكردند در حال حاضر که بازار سرمایه قصد 
دارد تا رشد کرده و زیان  سهامداران را جبران کند، 
نسبت به عرضه های سنگین اقدام کرده و با رفتار 
غیر سازنده خود  اجازه نمی دهند تا بازار سرمایه از 
رکود خارج شود زیرا خارج شدن از رکود دست این 

 سهامداران است. 
به طوری که بررس��ی فعالی��ت حقوقی ها در بازار 

نشان می دهد که این سرمایه گذاران برای  گرفتن 
چهار درصد سود در یک روز، صف خرید یک سهم 
به خصوص سهام شرکت های  خودرویی را عرضه 
کرده و بعد از منفی کردن، س��هم آن را خریداری 
می کند که از این طریق  حق س��هامداران تضییع 
ش��ده و باعث ض��رر و زیان س��هامداران حقیقی 
می ش��وند. بنابراین در  ش��رایطی که بازار سرمایه 
برای رش��د مج��دد به حمایت ای��ن بازیگران نیاز 
دارد، حقوقی ها به  فكر منافع خود هس��تند و تنها 
به نوس��ان گیری بس��نده کرده و کمكی به بهبود 

شرایط نمی کنند. 
به این ترتیب با نا امیدی مسئوالن نسبت به حمایت 
نك��ردن حقوقی ها از بورس، در اواخر  فروردین ماه 
صندوقی به نام صندوق توس��عه ب��ا حضور بانكها 
تشكیل ش��د تا این صندوق با  تزریق نقدینگی به 
ب��ورس تهران کم��ک کرده و از زیان س��هامداران 

جلوگیری کند. 
بر این اس��اس و در حالی که صندوق توسعه بازار 
س��رمایه به عنوان یک س��هامدار حقوقی  فعالیت 
خود را در بازار س��رمایه آغاز کرده است اما آمار ها 
نشان می دهد که در حال حاضر  فعالیت حقوقی ها 
بدون دلیل موجه در بازار کمرنگ شده و همچنان 
سهامداران حقیقی بخش  زیادی از معامالت خرد را 

به خود اختصاص می دهند. 
همچنی��ن اطالعات دیگر نش��ان می ده��د که در 
هفته گذش��ته بیش از 65درصد معامالت مربوط 
به  سهامداران کوچک بورس بوده و در حال حاضر 
س��هامداران حقیقی جور آنها را می کشند. به  این 
ترتیب آمارمعامالت روزانه بورس نشان می دهد که 

همچنان بخش زیادی از معامالت  خرد یا معامالت 
اصلی بورس به س��هامداران حقیقی و کوچک بازار 
اختص��اص دارد و  س��هامداران حقوق��ی همچنان 
تماشاگر بوده و در مواردی نیز عرضه کننده  اصلی 

بازار هستند. 
بنابرای��ن بنا به دالیلی که توجیهی برای آن وجود 
ندارد، س��رمایه گذاران حقوق��ی از فعالیت در  بازار 
س��رمایه کنار کشیده اند و علت اینكه بازار سرمایه 
رونق گذشته را ندارد این است که  حقوقی ها مانند 

گذشته در بازار فعال نیستند. 
این در حالی اس��ت که س��رمایه گذارانی همچون 
شستا، س��اتا و صندوق بازنشستگی نفت از  طریق 
همین بازار بزرگ ش��ده اند به طوری که در س��ال 
1368 این سرمایه گذاران یا در بازار  وجود نداشته 
یا بسیار کوچک بودند بنابراین با بزرگ شدن بازار 
آنها هم بزرگ شدند و آنها  متصل به بازار سرمایه و 
محكوم به ورود به بازار هستند زیار بازار بدون وجود 

آنها معنایی  ندارد. 
از سوی دیگرحقوقی ها نقش تنظیم بازار را بر عهده 
دارند و اگر وارد بازار س��رمایه شوند  نقش صندوق 
توس��عه می تواند کمرنگ شود زیرا در حال حاضر 
صندوق توسعه به نوعی  جایگزین موسسات حقوقی 
بزرگ شده است که به دالیل نامعلوم فعالیت خود 

را در بازار  کمرنگ کرده اند. 
بدین ترتیب س��ازمان بورس بنا به وظیفه نظارتی 
خود الزم است تا در راستای بهبود وضعیت  بازار و 
بازگرداندن اعتماد و اطمینان به بورس، به فعالیت 
این س��هامداران نظارت کرده و با  اعمال سیاس��ت 

های الزم نسبت به ورود آنها به بورس اقدام کند. 

سهامدارانحقوقیكجايند؟

   مهدي خلج
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  پیام مدیریت
هیات مدیره و مدریت شرکت معتقد است که امانت 
دار س��هامداران محترم ب��وده و به منظور حفظ و 
حراست امانت واگذار شده ، وظیفه خود می داند که 
از هیچ کوشش و تالشی دریغ نورزیده و در راستای 
تحقق این هدف و به منظ��ور ادامه روند پویایی و 
موفقیت ش��رکت در س��ال مالی مورد گزارش در 
جهت اصالحات اساس��ی و متنوع سازی پرتفوی و 
افزودن حجم س��رمایه گذاری ها و استفاده بهینه از 
موقعیت های بازار سرمایه و همچنین بازارگردانی 
س��هام گروه، اقدامات اساسی الزم را به عمل آورده 
و برنامه ریزی های خود را بر اساس رضایت مندی ، 
حفظ و ارتقای منافع و ثروت سهامداران بنا نهاده 
است. گزارش حاضر در برگیرنده اهم فعالیت های 
ش��رکت در جهت نیل به اهداف و اس��تراتژی های 
مصوب در قالب س��ند راهب��ردی مصوبات هیات 

مدیره شرکت است.
هیات مدیره شرکت معتقد است تمامی افتخارات و 
موفقیت های کسب شده در سایه حمایت بی دریغ 
و به پش��توانه س��هامداران محترم حاصل ش��ده 

اس��ت. تعامل مطلوب و بیان انتقادات سازنده شما 
س��هامداران محترم مطمئناً چراغ راه موفقیت هر 
چه بیش��تر ما در آینده خواهد بود. در این راس��تا 
، بهره مندی از نظرات و رهنمودهای ش��ما عزیزان 
را ارج نهاده و آن را بس��تری مناسب جهت بهبود 
فرآینده��ای تصمیم گی��ری و برنامه ری��زی خود 

می دانیم.
در آخ��ر الزم می دانی��م که از تمامی س��هامداران 
محترم که در این مجمع حضور به هم رس��انده اند 
صمیمانه تشكر و قدرانی نماییم . مدیریت شرکت 
بر طبق رسالت و وظایف خود در هر زمان با افتخار، 
پذیرا و پاسخ گوی سهامداران محترم بوده و مقدم 
شما عزیزان را که بدون شک موجب خیر و برکت 

و دلگرمی است ، گرامی می دارد.
  تاریخچه

ش��رکت ب��ا اخ��ذ مج��وز ش��ماره 1026 م��ورخ 
1380/9/23 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
وبا سرمایه پرداخت شده 650 میلیارد ریال به شكل 
سهامی خاص تاسیس و تحت شماره 183650 در 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به ثبت رس��ید. براس��اس مصوبه مجمع عمومی 
فوق العاده صاحبان س��هام م��ورخ 1383/10/29 
شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد 
و در تاریخ 1386/10/16 به عنوان چهارصد و سی 
و هشتمین شرکت پذیرفته شده در بورس نماد آن 

معامله شد.
در پایان س��ال مال 92 سرمایه ثبت شده شرکت 
10/000 میلیارد ریال اس��ت که تا تاریخ ارائه این 

گزارش 20/000 میلیارد ریال افزایش یافته است.
  برنامه های آتی شركت

اصالح ساختار مالی و افزایش سرمایه هلدینگ امید 
و همچنین به کارگیری ابزارهای مالی جدید جهت 

تامین مالی شرکت های تابعه
انضباط مالی و ارائه گزارش��ات به موقع و شفاف به 

مراجع ذیصالح وکنترل هزینه ها
عرضه سهام ش��رکت های تابعه در بازارهای بورس 

و فرابورس
حفظ جایگاه ش��رکت در گ��روه معدنی و حضور 
فعال تر در صنایع باالدس��تی و پایین دستی نفتی 

و انرژی و ساختمانی و بازرگانی
اصالح پرتفوی سهام و خروج از سرمایه گذاری های 

راکد و کم بازده و زیان ده
تخصص��ی نمودن فعالیت های ش��رکت های تابعه 
و جلوگیری از م��وازی کاری و تداخل فعالیت ها و 

ادغام یا انحالل شرکت های موازی
اس��تفاده از فرصت های ناش��ی از اجرای اصل 44 
قانون اساسی در واگذاری سهام شرکت های دولتی

سمتنمایندهاعضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیره )غیرموظف(بانک سپهآقای سید کامل تقوی نژاد

نایب رئیس هیات مدیره)غیرموظف(مدیریت توسعه گوهران امیدآقای کوروش پرویزیان
مدیرعامل و عضو هیات مدیره)موظف(سرمایه گذاری ساختمانی سپهآقای عبدالرحیم همایون پور

عضو هیات مدیره )غیرموظف(خدمات آینده اندیشه نگرحامد هیات داودیان
صندوق بازنشس��تگی وظیف��ه و از کارافتادگی آقای فرشاد حیدری    

پس انداز کارکنان بانک ها
عضو هیات مدیره)غیرموظف(

    

سود650ريال
بهراستیكهاميدبود

تاالر بزرگ باشگاه بانک سپه حضور درصد باالئی از سهامداران را در خود می دید تا عملکرد ساالنه شركت سرمایه گذاری امید را شاهد باشد. 
جناب عبدالرحیم همایون پور مدیرعامل فرهیخته و مودب را بازار سرمایه به خوبی می شناسند و یکی از بزرگان و اندیشمندان صنعت بورس 
می باشند و موی سپید. او آنگاه كه در جوار جناب استاد مارانی نشسته بود نشان می داد كه سالی پربركت بوده و به قول یکی از پیشکسوتان 

صنعت بورس به راستی امید بود كه به مجمع آورده بود.
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مجمع به ریاس��ت جن��اب وحید باق��ري و دوناظر جنابان 
محم��ودي و کریمي با دبیري مهندس ابیانه برگزار ش��د و 
مجمع با تصویب صورتهاي مالي و تقدیر و تشكر از زحمات 
جناب موسوي مدیرارشد مالي و تقسیم سود 2050 ریالي و 

سایر دستور جلسه بكار خود پایان داد.
  اعضاء هیات مدیره/نماینده/سمت

آقاي س��ید حسن سلطاني فیروز/شرکت س��رمایه گذاری 
توسعه ملی /رئیس هیات مدیره 

آقاي علي اصغر اسماعیلي/ش��رکت سرمایه گذاری توسعه 
ملی/عضو هیات مدیره

آقاي جالل اماني/ش��رکت توسعه تجارت تامین اجتماعی/
نایب رئیس هیات مدیره

آقاي علی اکبر مشرفی/شرکت پتروشیمی آبادان/عضو هیات 
مدیره

آقاي عباس عباسي ابیانه /شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز 
و پتروشیمی تامین)تاپیكو(/مدیرعامل وعضو هیات مدیره

  راهبرد شركت
در محیط پرچالش امروزي و در عرصه رقابت میان سازمان 
ها و شرکت ها، یكي از مولفه هاي افزایش دهنده موفقیت 
براي هر سازماني متمرکز ش��دن بر برنامه ریزي راهبردي 
اس��ت تا از طریق کنترل مناسب منابع فیزیكي، سازماني، 
ارزشي و انساني بتوان مزیت رقابتي را نصیب سازمان نمود.

ام��روزه محیط بیرون با ش��تابی روزاف��زون در حال تغییر 
اس��ت. فناوری های موجود هم پیشرفت و توسعه می یابد 
و هم پیچیده می ش��ود و از سوی دیگر بازارها یک ماهیت 
بین المللی کسب می کنند. در شرکت بارز محیط رقابتی 
سازمان و محیط کالن بیرونی توسط مطالعات آینده نگاری 
با هدف ش��ناخت پارامترهای محیطی و مطالعات تطبیقی 
جهت بهینه کاوی و الگوبرداری بررس��ی می شوند و عالوه 
بر دنبال نمودن فناوری مصرفی در تایرسازان برتر، فناوری 

ماش��ین آالت مصرفی در کارخانجات تایرس��ازی نیز مورد 
بررس��ی قرار می گیرد. برای تحلیل محیط داخلی سازمان 
نیز فرآیندهای داخلی س��ازمان در مقایسه با شرکت های 

موفق ارزیابی می شوند.
  چشم انداز

گ��روه صنعتی بارز قصد دارد تا در افق چش��م انداز 1404 
خود، ضمن حفظ جایگاه نخست در کشور، %25 از تولیدات 

خود را صادر نماید.
  ارزش های سازمانی

مشتری محوری/ نوآوری/ کار تیمی/ تصمیم سازی مبتنی بر 
مطالعه و تحلیل/ رعایت نظم و

آراستگی/ احترام به محیط زیست
  اهداف راهبردی گروه تا سال 1395

- رساندن تولید به 10میلیون حلقه تایر 
- رساندن سهم بازار داخلی تایرتعویضی به 30%

- کسب سهم بازار تایر تجهیزی تا 35%
- دستیابی به صادرات 100میلیون دالر 

- دریافت تندیس سیمین تعالی
  راهبردهای اصلی گروه صنعتی بارز
- افزایش مقیاس تولید با احداث و توسعه 

- گسترش شبكه توزیع و ایجاد تمایز نسبت به رقبا 
- حفظ همكاری با خودروسازها 

- توسعه صادرات به کشورهای هدف 
- سرآمدی عملیاتی از طریق مهندسی مجدد فرایندها

  برنامه های سال 1393
شرکت عالوه بر پیگیری اجرای فاز اصلی طرح الستیک بارز 
کردستان و هم چنین اجرای پروژه توسعه تدریجی رادیال 
باری – اتوبوسی در جهت افزایش مقیاس تولید، پروژه هایی 
را جهت تحقق راهبرد خود در فرایندهایی مختلف در سال 

1393 اجرا خواهد نمود که اهم آن عبارتند از :
- افزایش تولید تایر

- طراحی و تولید 15 محصول جدید 
- کاهش مصرف انرژی 

- ادامه پروژه طراحی خط محصول سواری رادیال 
- توسعه پورتال سازمانی 

- ادامه ایجاد داشبورد مدیریتی 
Make شرکت در جایزه جهانی مدیریت دانش -

- اخذ برچسب تایر 
- ادامه پروژه اخذ استاندارد ISO 17025 در آزمایشگاه ها 

 55001ISO اخذ استاندارد سیستم مدیریت دارایی ها -
 10002ISO اخذ استاندارد رسیدگی به شكایات مشتری -

  تاریخچه
این ش��رکت ابتدا تحت عنوان مجتمع الستیک سیرجان 
)س��هامي خاص(در تاریخ 2/4/1363 تحت شماره 52653 
در اداره ثبت ش��رکت ها ومالكی��ت صنعتي تهران به ثبت 
رس��ید. به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 
16/10/1366 صاحبان سهام، نام شرکت به مجمتع صنایع 
الس��تیک کرمان و نوع آن از سهامي خاص به سهامي عام 
تغییر و در تاری��خ 24/10/1384 به موجب مصوبه مجمع 
فوق العاده صاحبان سهام مجددا نام مجتمع به گروه صنعتي 
بارز )س��هامي عام( تغییر یافت و مراتب در روزنامه رسمي 

17781 مورخ 18/12/1384 درج گردیده است.
شرکت در تاریخ 25/12/1375 در بورس اوراق بهادار تهران 

پذیرفته شده است.

الستيکبارزكاروانساالرصنعتالستيکازنظركيفيميباشد

الس�تیک بارز كاروان س�االر صنعت الستیک از نظر كیفي مي باشد این عمل حاصل تیم كاري است كه تدبیر،تعهد و شناخت كاري در آن موج مي زند و حاصل  
كارش را درمیان اعداد  و ارقامي مي توان دید. تعداد كاركنان 1959 نفر سود قبل از كسر مالیات 1909 میلیارد تومان. و تو خود حدیث مفصل بخوان زین مجمل. باري آنچه ما بگوئیم  در چرخ 
رونده مشهود است و صف خریداران تائید این مدعاست. مهندس عباس ابیانه عضو هیات مدیره و مدیرعامل شركت از جمله مدیراني است كه از دامن حسینیه و مسجد بسیج آبدیده شده و 
افتخاري بر ابیانه كه خود افتخار است. به كمال مودب، موقر، افتاده و دست گیر. حاصل كارش گروه صنعتي بارز شده كه گل سر سبد صنعت تایر است. به روز مجمع با اینکه تیغ عمل قلب بر 
سینه نشسته ولي دیدار مردي كه نفس حق مي دارد از هر داروئي كارآمدتر. افتان خیزان خود را به طبقه زیرین ساختمان رساندم در مجمع با حدود  97 درصد سهامدار او بر ما به پا خواست و 
حرمت قلم داشت وزین ادب شکر حق بجا آوردم و آهسته خدمت بي نظیر همان مرد دلها خزیدم و بوسه بر شانه او و بازگشتم به راستي این استونها هستند كه ایران را سرپا داشته اند خداقوت.

   خسرو اميرحسيني
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  پیام هیات مدیره
راه رفتن بر لبه تیغ

عظمت کار و تالش مجموعه، آن گاه معنا و مفهوم واقعی 
خود را خواهد یافت که با نگاهی به پشت سر، ناهمواری راه 
طی ش��ده و موانع آن را از نظر بگذرانیم. تحلیل اقتصادی 
محی��ط و مولفه های آن در حوصله و بضاعت این مجموعه 
نب��وده اما مختصری از ش��رایط حاکم بر ب��ازار که به طور 
ملموس و معنادار و روزمره بر نتیجه عملیات ش��رکت اثر 

گذاشته است. 
  تحریم ها

سال 1392 به عنوان سومین سال از برنامه پنجم توسعه، 
در شرایط تشدید تحریم های ناعادالنه غرب، آغاز شد. این 
تحریم ها با هدف گیری بخش درآمدی کشور، موجب شد 
بودجه بندی کشور دچار محدودیت های خاص خود شده و 

الجرم اولویت های آن مورد بازنگری قرار گیرد.   
  گران شدن هزینه تامین مالی

مراحل جدید تحریم ها، آثار شدید خود را بر نظام مالی کشور 
تحمیل کرد. قطع دسترسی بانكهای داخلی به بازارهای مالی 
و بین المللی در ضمن بد عمل کردن بازارهای مالی داخلی، 
هزینه های تامین مالی را به باالترین حد خود رساند. به عالوه 
عدم ابالغ سیاست های پولی ، اعتباری و نظارتی از سوی بانک 

مرکزی برای س��ال 1392 موجب ش��د نرخ تامین مالی به 
باالترین حد خود طی سال های اخیر برسد.
  سخت تر شدن فضای كسب و كار

فضای کسب و کار به مجموعه عواملی اطالق می شود که بر 
عملكرد بنگاه های اقتصادی موثر بوده، لكن اداره آنها خارج 
از تس��لط  و قدرت بنگاه هاست. گزارشات بانک جهانی که 
از شاخص های گوناگون فضای کسب و کار تشكیل شده ، 
نش��ان دهنده آن است که فضای کسب در ایران سخت تر 

شده و رتبه آن در بین کشورهای جهان کاهش یافته است.
  بداخالقی كسب و كار

عوامل گوناگون و از همه مهمتر، عدم کارایی قوانین موجب 
شده است که برگشت چک که اصلی ترین و مهمترین و به 
عبارتی تنها وسیله  وصول وجوه حاصل از فروش در صنعت 
پخش است، به یک امر عادی، معمول، مرسوم و روزمره در 
محیط کسب و کار بدل شود. شیوع این پارادایم خطرناک 
در ب��ازار، وصول یک بگ چ��ک را، که در زمانی کوتاه قبل 
از این مانند اس��كناس معتبر و قابل نقد شدن بود، به یک 

معضل نفس گیر و بلندمدت تبدیل کرده است.
  مرور كلی بر عملکرد شركت و دستاوردهای مهم 

سال 1392
ش��رکت پخش البرز در س��ال 1392)همچ��ون دوره های 
گذشته( منابع مادی و فكری خود را در دو مسیر جداگانه 
– و البت��ه موازی- به کار گرفته اس��ت که ذیال به اختصار 

تشریح می شود:
  دستیابی به اهداف كمی سال جاری

در این مس��یر ، تحقق اهداف دوره از ابعاد گوناگون مدنظر 
بوده که نتایج حاصله در شرکت اصلی  به قرار زیر است:

الف- تحق��ق مبلغ 10/106 میلیارد ف��روش معادل 101 
درصد بودجه

ب- تحقق مبلغ 923 میلیارد ریال سود ناویژه معادل 107 
درصد بودجه

تحقق مبلغ 538 میلیارد ریال سود عملیاتی معادل 112 
درصد بودجه

تحقق مبلغ 270 میلیارد ریال س��ود خالص معادل 113 
درصد بودجه

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهشرکت البرزدارواقای محمدعلی میرزاکوچک شیرازی

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت تولیدداروآقای احمد شیبانی
عضو هیات مدیره و مدیرعاملشرکت ایران داروآقای محمدرضا مرادی

عضو هیات مدیرهشرکت گروه داروئی سبحاناقای محمد امیری
عضو هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری البرزاقای داریوش افشار

 

شركتپخشالبرزپاشنهباالكشيدتابهمرز1300ميلياردتومانفروشبرسد

مجمع عمومي عادي ساالنه شركت پخش البرز در مورخه شنبه 1393/2/27 در محل سازمان مدیریت صنعتي تشکیل شد. در این مجمع كه با حضور 88 درصدي 
س�هامداران حقیقي و حقوقي ش�ركت، اعضاء هیات مدیره و مدیران ش�ركت زیرمجموعه، نماینده بورس و اوراق بهادار ، حس�ابرس و بازرس قانوني ش�ركت برگزار شد، ریاست مجمع با دكتر 
محمدرضواني فر بود كه جنابان عقیل آرین نژاد و سید مهدي رضوي در مقام نظار اول و دوم و جناب حمید همت آبادي مدیریت ارشد مال شركت به عنوان دبیر مجمع ایشان را در اداره جلسه 
یاري مي رساندند. پس از قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط دكتر محمدرضا مرادي مدیرعامل دانش پژوه و شایسته شركت پیرامون اهم فعالیتهاي صورت گرفته در شركت براي سال 
مالي منتهي به 92/12/29 و تشریح برنامه هاي آتي شركت براي سال 1393 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت كه طبق بند 4 موید حسابهاي حسابرسي شده و دقیق 
آقایان محمد امیري و حمید همت آبادي »مدیران ارشد مالي شركت« بود مجمع نشینان با تقدیر و تشکر از تیم مدیریتي قوي دكتر مرادي كه عملکرد درخشاني در سال 92 داشته است با طنین 

صلوات خود ضمن تصویب صورتهاي مالي و تنفیذ ماده 129 با تقسیم 90 درصد سود حاصلي به میزان 620 ریال به ازاي هر سهم به كار خود پایان داند.
همچنین موسسه حسابرسي مفید راهبر به عنوان بازرس و حسابرس اصلي شركت براي سال مالي آتي انتخاب گردید. دكتر مرادي در فرازي از گزارش خود با اعالم اینکه با افزایش تعداد فروش و 
بهبود سبد كاال و ادامه مستمر و جدي وصول مطالبات شركت توانستیم با رشد 58 درصدي سود خالص شركت نسبت به سال گذشته و تحقق مبلغ 270 میلیارد ریال سود خالص معادل 13 درصد 
بودجه براي سهامداران محترممان، بازدهي 77 درصدي را براي سال گذشته ارمغان بیاوریم. شركت پخش البرز طي سالیان اخیر با درایت دكتر مرادي همواره یکي از شركت هاي برتر ایراني بوده 
كه تداوم مدیریت و وجود تیم مدیریتي قوي در هیات مدیره و معاونین، ترسیم كننده روزهاي خوش و پرفروغ براي خانواده بزرگ پخش البرز براي سال هاي آتي مي باشد. اجازه مي خواهیم 
از بزرگواري دكتر شیرازي و دكتر مرادي و جنابان امیري و همت آبادي كه همواره به اهل قلم و خبرنگار به دیده حرمت مي نگرند و ایشان را با بزرگواریشان تکریم مي كنند به عنوان كوچکي 
از اهل مطبوعات كمال قدرداني و تشکر را داشته باشیم. در پایان مجمع نیز اعضاي حقوقي هیات مدیره با راي گیري و به پاس خدمات ارزنده شان براي دو سال دیگر در سمت خود ابقاء شدند.   

   خسرو اميرحسيني
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مجمع عمومی عادی ساالنه شركت بین المللی ساروج بوشهر در مورخ یکشنبه 1393/2/14 در محل شركت در تهران تشکیل شد. در این مجمع كه با حضور 83/6 درصدی سهامداران ، اعضای هیات 
مدیره ، نماینده بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی شركت برگزار شد، ریاست مجمع با جناب مهندس خداداد غریب پور ،رییس  معظم هیات مدیره شركت بود كه سركار خانم اخباری و 
آقای موذن چی در مقام نظار اول و دوم ایشان را در اداره جلسه یاری می رساندند. دبیری مجمع فوق نیز برعهده جناب محمد رضاخان نجفیان مدیر ارشد مالی شركت گذاشته شده بود. پس از قرائت 
گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مهندس رحمت اهلل روستاپور مدیرعامل مدبر و شایسته شركت و استماع گزارش حسابرس بازرس قانونی شركت كه موید حساب های شفاف و پاک جناب نجفیان 
بود، مجمع نشینان با تقدیر و تشکر از زحمات جهادگونه ارشد تیم مدیریتی شركت علی الخصوص  تالش های گرانقدر مهندس روستاپور كه در 33 ماه مدیریت عاملی خود در شركت منشا تحوالت مثبت 
و بزرگ برای شركت بوده است با تصویب صورت های مالی و تنفیذ ماده 129 قانون تجارت به كار خود پایان دادند. همچنین موسسه حسابرس ایران مشهود به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه 
رهیافت و همکاران به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل برای سال آتی مالی شركت انتخاب شدند. از نکات خواندنی مجمع می توان به گزارش جامع و مبسوط مهندس روستاپور اشاره كرد كه وی با 
اعالم اینکه در طی سال مالی مورد گزارش با 45 درصد افزایش فروش نسبت به سال گذشته آن توانسته ایم به 06 میلیارد تومان سود عملیاتی برسیم گفت كه این مهم جز در سایه تالش تک تک كارگران 
و تمامی مدیران اجرائی ارشد شركت و همدلی و وفاق هیات مدیره میسر نبود . مهندس روستاپور كه در حضور بزرگان صنعت كشور از جمله مهندس بد و مهندس صفاكیش و دیگر متولیان صنعت سیمان 
كشور سخن می گفت با بیان اینکه عمده فروش شركت از صادرات است و افزایش قیمت در بازارهای داخلی به طور چشمگیری بر روند سودآوری شركت تاثیر ندارد، اعالم نمود كه با تدوین برنامه  مدون 
مدیریتی ، پیدا كردن بازارهای متنوع هدف صادراتی و الویت بخشیدن به صادرات دو چندان كلینکر و سیمان است. وی افزود : » با یاری خداوند متعال اولویت اول ما كسب سودآوری بیشتر برای شما 
و ارزش آفرینی برای شركت است.« مهندس روستاپور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه  در سال پیش توانستیم عمده وام های با بهره باال كه برای شركت اخذ شذه بود را تسویه نموده و از بخشودگی 
بانکی استفاده كنیم گفت : » همچنین با تدوین برنامه های مدون مدیریتی برای عملیاتی كردن تعمیرات در زمان مناسب انجام تعمیرات در زمان پیک مصرف برق و تبادل با شركت هایی كه در مناطق آزاد 
هستند با توجه به اینکه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می شویم و این قابلیت در شركت دیده شد و برای آن برنامه ریزی شده است به  دنبال رشد رو افزون شركت هستیم.« مدیرعامل كاردان 
و كاربلد شركت در پایان سخنان خود اعالم كرد كه با تالش كلیه كاركنان ، كارشناسان وهمکاران توانستیم شركت را پس از چند سال از ضرر و زیان خارج كرده و از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج 
شویم و روزهای خوب و روشن را برای شركت به ارمغان بیاوریم كه در این راه هیات مدیره شركت همواره یار و یاور صدیقی برای ما بوده اند.  مهندس خداداد غریب پور ریاست مجمع  نیز در پایان مجمع 
با اعالم اینکه مدیریت در این شركت كاری كرده كارستان گفت : » این مدیریت توانمند شركت بوده كه توانسته با این همه دشواری های ناشی از مشکالت موجود كشور كه به خاطر تحریم های زیاد و به 
تبع آن افزایش نرخ ارز به وجود آمد و همه شركت ها را دچار خسارات زیاد كرد، چه در بخش كالن مدیریتی و چه در بخش مالی توانست  شركت را در مسیر صحیح رهنمون ساخته و با تصفیه وام های 
با بهره زیاد، اخذ طلب های شركت از كشورهای دریافت كننده محصول از جمله قطر ،ایجاد راهکار برای كنترل افزایش نرخ تورم تحمیلی برای صنعت در سایه درایت مدیریت عامل و تالش دو چندان 
مدیر ارشد مالی شركت ،ما شاهد رشد شکوفائی و توسعه بیش از پیش ساروج به عنوان یک برند بین المللی باشیم كه به نوبه خود و به نیابت از تمامی سهامداران خرد و كالن شركت از تیم ارشد مدیریتی 
شركت تشکر خود را اعالم می دارم.« در پایان برخود وظیفه می دانیم از بزرگواری استاد ارجمند جناب غریب پور و دكتر روستاپور كه اهل قلم و مطبوع را همواره مورد عنایت خود قرار داده و از لطف و 

یاری مهندس نجفیان مرد شماره یک مالی شركت و سركار خانم مجیب كه ما را در تهیه و تنظیم این گزارش یاری رساندند كمال قدردانی و تشکر را داشته باشیم. 

  تاریخچه 
شرکت بین المللی ساروج بوشهر )سهامی عام( در تاریخ 1377/6/15 
با شماره 143136 در اداره ثبت شرکت ها و مالكیت صنعتی تهران به 
ثبت رسید و در 1380/4/7 پروانه تولید کلینكر خاکستری با ظرفیت 
5/500 تن در روز را از سازمان صنایع و معادن استان بوشهر دریافت 
کرد. در مراحل بعدی ظرفیت تولید کوره به 6000 تن در روز افزایش 
یافت که س��ازمان صنایع و معادن استان بوشهر نیز موافقت خود را 
با افزایش ظرفیت در نامه ش��ماره 119/4513 به تاریخ 1383/8/23 

ابراز نمود.
عملیات اجرایی ساخت کارخانه سیمان کنگان، در بخش های جانبی 
در اواخر س��ال 1382 و در بخش های تولید از اوایل سال 1384 آغاز 
ش��د و در 24 فروردین ماه 1388 همزمان با جشن ملی خودکفائی 

تولید سیمان در کشور مورد بهره برداری قرار گرفت.
همچنین به منظور تامین ش��رایط ورود شرکت به سازمان بورس و 
اوراق بهادار، براساس تصمیم مورخ 1381/7/7 صاحبان سهام شرکت 

از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت.
موضوع فعالیت شرکت

ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جانبی وابسته به 
آن، تهیه و تامین کلیه مواد و وسایل، دستگاه ها و ماشین آالت مورد 
نیاز این صنایع از داخل و خارج از کشور و همچنین تولید و فروش و 

صادرات سیمان و کلینكر.
اکتشاف و استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت 

از قبیل سنگ آهک، خاک رس، سنگ سیلیس و غیره.
تاسیس شرکت های جنبی و سهیم در شرکت های موجود در جهت 
تعقیب اهداف شرکت و  به طور کلی انجام عملیات تولیدی بازرگانی 

و صنعتی که به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم با تمام یا هر یک از 
موضوعات فوق مربوط است.

مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تاسیس یا خرید سهام شرکت های 
جدید یا شرکت های موجود.

به طور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معامالت مالی و تجاری 
و صنعتی که به طور مس��تقیم یا غیرمستقیم  به تمام یا هر یک از 

موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد  مبادرت نماید. 
مجوزها و استانداردهای دریافت شده

در اجرای مقررات ماده 132 قانون مالیات های مستقیم گواهی امكان 
برخ��ورداری از معافیت های مالیاتی عملكرد از 1387/12/18 لغایت 

1397/12/17 در سال گذشته فراهم شده است.
با رعایت مسائل زیس��ت محیطی و رعایت شاخص و استانداردهای 
تعیین شده سازمان حفاظت محیط زیست در سال گذشته از فهرست 
صنایع آالینده خارج و امید اس��ت که این مزیت همچنان اس��تمرار 

داشته باشد.
اخذ پروانه کاربرد استاندارد سیمان کالس 525.

اخذ لوح تقدیر صادرکننده نمونه استان بوشهر.   
برنامه های آتی 

برنامه ریزی برای تولید در حد ظرفی��ت طراحی و فروش آن در بازار 
داخل و خارج

بررسی و مطالعه بازارهای صادراتی و توسعه فعالیت های بازرگانی
ب��ه کارگیری راهكارهای مناس��ب برای رفع تهدیدات و اس��تفاده از 

فرصت ها برای جذب مشتری در بازار
استقرار دستورالعمل روش های تعمیرات پیشگیرانه

برنامه ریزی برای بازپرداخت تسهیالت، به ویژه تسهیالت با هزینه های 
مالی باال

ادامه مطالعات تفصیلی مع��دن موجود و پی جویی معادن جدید به 
منظور کاهش هزینه مواد اولیه

شروع پروژه انتقال کلینكر از سیلوها به اسكله بوسیله نوار نقاله 
مطالعه و اجرای پروژه بارگیری سیمان فله در اسكله بزرگ آسیای آرام

روستاپورآمد
تاساروجبهتر
معنیشود

سمتاعضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهآقای خداداد غریب پور
نایب رئیس هیات مدیرهآقای عباس صفاکیش

عضو هیات مدیرهآقای سید مرتضی شرافت
عضو هیات مدیرهآقای عباس دیرین

عضو هیات مدیرهآقای بهزاد امامی پور
مدیرعاملآقای رحمت اهلل روستاپور

 

   مهدي خلج
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جمله معروفی که می گوید دیوانگی جز این نیست 
که از انجام کارهای یكس��ان توقع نتایج متفاوت 
داش��ته باشیم و از آنجایی که عادت یعنی امنیت 
و امنیت یعنی محیط ش��ناته شده که برای شما 
قابل درک ، آشنا و از همه مهم تر قابل پیش بینی 
است. پس ما با خوکردن به عادت خود اگر انتظار 
نتایج متفاوت داشته باشیم به نوعی دیوانگی می 
کنیم و چون بس��یاری از انسانها منتظرند تا یک 
اتف��اق غیرمترقبه در عین انجام یكس��ری اعمال 
یكنواخ��ت و عادی زندگیش��ان را تغییر دهد می 
توان به یک نتیجه منطقی س��اده دست یافت که 
بس��یاری از آدمها در مورد طرز تفكرش��ان درباره 

تغییر در زندگی خیال پردازانی بیش نیستند.
و آیا تابحال از خود پرس��یده اید چرا تاریخ تكرار 
می ش��ود؟ چرا با اینكه بارها و بارها تكرار شده و 
نتیج یكس��ان هم داده باز هم انسانها، خانواده ها، 
ملتها، کشورها، سالطین و روسای جمهور دوباره 
و دوباره در برهه های زمانی متفاوت همان رفتارها 
را انجام می دهند. همان تصمیم های را می گیرند 
و درس��ت به همان نتایج مشابه می رسند پاسخ 

ساده است چون مردم تاریخ نمی خوانند!
انسانها فقط از یک چرخه معیوب خارج می شوند 
ک��ه درس و پیام و چرایی حضور در آن چرخه را 
درک کرده ، زندگی کرده ، تجربه اندوخته و از آن 

گذر کرده باشند، که این اتفاق نادری است.
انس��انها تا جایی پیش می روند، می آموزند، رنج 

می کشند، یک موقعیت را تجربه می کنند، ولی 
نه پیام را می گیرند و نه از آن گذر می کنند.

تاریخ خواندن به مفهوم حفظ کردن تعداد سلسله 
های پادش��اهی تاریخ یک کش��ور یا تاریخ اولین 
حمله مغول نیست. تاریخ را نمی خوانند، تاریخ را 
درک می کنند. جالب اینكه اکثر روسای جمهور 
کش��ورها در رش��ته تاریخ تخصص یا حتی دکترا 
دارند. اگر در هر مقطع زمانی علت های وقوع یک 
حادثه تاریخی چه خوب، چه بد، بررسی و مطالعه 
می شد. چرایی و کلیه عوامل به وجود آورنده آن 
آنالیز می شد و به اطالع همگان هر کس به وسع 
فهم خود ، منتقل می شد، تاریخ تكرار نمی شد، 
فقط س��اخته می شد، به صورت یک امر جبری و 

ناگزیر از زمان.
اگ��ر از نگاه کالن بگذریم و ای��ن موضوع را خرد 
کنیم حت��ی در واحدهای کوچ��ک تر اجتماعی 
مانند دانشگاه، دبیرستان، یا یک خانواده هم این 

بحث قابل تعمیم است.
ما کارهای یكسان می کنیم، روش های یكسان به 
کار می بریم، با افراد ثابتی رفت و آمد می کنیم، 
جور خاصی فكر می کنیم و همه این س��ناریوی 
تك��راری به ما امنیت می دهد. حتی بدبختی آدم 
ها برایشان یک امنیت آشناست. چون می دانیم با 
بدبختیمان چه کنیم و بعد با این همه تكرار انتظار 

نتیجه هم داریم، خود را عاقل هم می دانیم.
اگر در س��طح ی��ک س��ازمان، ی��ک اداره، حتی 
یک خان��واده، وقت های کوتاه��ی بگذاریم برای 
اندیش��یدن نه قضاوت کردن- ب��رای یادآوری نه 
حس��رت خوردن- برای بررسی نه کتمان اتفاقات 
پیش آمده در آن محیط ، آنگاه وقت کوتاهی که 

گذاشته ایم بزرگترین سرمایه مان خواهد شد.
درس م��ی گیریم، تجربه می کنی��م و درک می 
کنیم که چه ش��د و چرا ش��د و یادمان باشد که 
بس��یاری از مس��ائل برای درک کردن هستند نه 
ح��ل کردن احتماالت را در نظر بگیرید که اگر از 
راه دیگری رفته بودید نتیجه چه می ش��د نتیجه 
کامال متف��اوت خواهد بود و از راه دیوانگی ما هم 

کاسته می شود.
نوروز وقت خوبی برای این رس��یدگی اس��ت هم 
خانه تكانی کرده ایم- هم دل تكانی – هم سازمان 

تكانی . کاری شبیه به انبار کردن کارخانجات!
تفاوت بس��یار زیادی میان دانش و آگاهی هست 
. وقت بگذاریم، بررس��ی کنیم، علت ها  و معلول 
ه��ا را بیابیم و اگر برای افزایش آگاهیمان از هیچ 
تالش��ی دریغ نكنیم آنگاه می توانیم در چگونگی 
تكرار تاریخ تاثیر گذار باشیم و از مهمتر در تكرار 
اتفاقات در زندگی خودمان این بررسی را کل نگر 

می کند.

فقطيک
پيشنهادبود

    الهام وكيل
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  پیام هیات مدیره
آرم��ان ما در نیل به اهداف و رس��الت اخالقی و اجتماعی 
همواره بر ارزش افزایی منافع و سود صاحبان سهام شرکت 
داروسازی ابوریحان استمرار بوده و کلیه کارکنان و مدیران 
کارآمد ش��رکت با نگاه استراتژیک محور به نوآوری ، رشد 
و بهبود مستمر فعالیتها  و کسب عایدات بیشتر ماموریت 

یافتهاند.
با س��پاس از خداوند من��ان ، س��ال 1392 علیرغم وجود 

تنگناهای شدید مالی و اقتصادی و نوسانات ارزی بیسابقه با 
موفقیت سپری شد و شرکت داروسازی ابوریحان در سایه 
تالش و همت کلیه کارکنان و مدیران الیق و توانمند خود 
با تمرکز بر برنامههای اس��تراتژیک خویش توانست ضمن 
تحقق اهداف استراتژیک خود در راستای افزایش کیفی و 
کمی تولیدات و ارتقای برند سازمانی در بازار دارویی کشور، 
در کلیه شاخصهای س��ودآوری و عملكردی به رشد قابل 
توجهی نائل آید. همچنین ش��رکت داروس��ازی ابوریحان 
موفق به اخذ 1 گواهینامه اش��تهار 2 س��تاره در چهارمین 
دوره جایزه ملی کیفیت غذا و دارو جهت محصول کپسول 
ونوستات و دریافت گواهینامه جایزه تعالی منابع انسانی در 

پنجمین دوره جایزه تعال منابع انسانی شد . 
اخذ 33 پروانه س��اخت و موافقت اصول��ی جدید و تولید 
عددی منطبق با بودجه ، از اهداف کلی بود که هیات مدیره 
در سال مالی منتهی به 1392/12/29 با پیگیری مستمر 
محقق نمود. این مهم بدون پشتوانه و حمایت سهامداران 
محترم علیالخصوص ش��رکت داروپخش ) س��هامی عام ( 

وش��رکت س��رمایهگذاری دارویی تامین میسر نمیشد که 
بدین وس��یله ضمن تشكر و قدردانی از حمایتهای مادی و 
معنوی ایش��ان ، امید است به یاری خداوند متعال با تداوم 
ای��ن حمایت و رهنمودها ، ش��رکت داروس��ازی ابوریحان 
بتواند در سال مالی 1393 نیز به کلیه اهداف تولید و سود 

پیشبینی شده نائل شود.
  تاریخچه

ش��رکت داروسازی ابوریحان ) سهامی عام ( ، در تاریخ 25 
اسفندماه 1343 تحت شماره 9761 در اداره ثبت شرکتها و 
مالكیت صنعتی تهران به نام شرکت سهامی برلیمد ایران به 
ثبت رسیده و براساس صورتجلسه مورخ 1360/4/29  نام 
شرکت به داروسازی ابوریحان ) سهامی خاص ( تغییر یافته 
است و در حال حاضر جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت 

داروپخش ) سهامی عام ( است .
ب��ه موجب صورتجلس��ه مجمع عمومی فوقالع��اده مورخ 
1370/6/16 نوع ش��رکت از سهامی خاص به سهامی عام 
تبدیل و در تاریخ شهریور ماه 1370 در سازمان بورس اوراق 

بهادار تهران پذیرفته شده است.
ب��ه موجب صورتجلس��ه مجمع عمومی فوقالع��اده مورخ 
1390/2/12 س��رمایه ش��رکت از 60 میلیارد ریال به 80 

میلیارد ریال افزایش یافته است.

اعضای هیات مدیره نماینده سمت
آقای دکتر اکبر منصوری شرکت داروپخش )سهامی عام( و  رئی��س  نای��ب  و  مدیرعام��ل 

عضوموظف هیات مدیره
آقای غالمرضا علیزاد پروین شرکت داروسازی کاسپین تامین )سهامی 

خاص( 
معاونت منابع انسانی و عضو موظف 

هیات مدیره
آقای دکتر محمد شریف زاده شرکت توزیع داروپخش )سهامی عام( رئیس هیات مدیره و عضو غیرموظف 

هیات مدیره
آقای دکتر مسعود باقریان لمراسكی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین )سهامی 

خاص(
عضو غیرموظف هیات مدیره

آقای علی اصغری       ش��رکت س��رمایه گذاری دارویی تامین 
)سهامی خاص(

عضو غیرموظف هیات مدیره

 

ابوريحاننامیبااعتبارجهانی

مجمع عمومی عادی ساالنه شركت داروسازی ابوریحان در مورخ سه شنبه 1393/2/30 در سازمان منابع انسانی تهران تشکیل شد. در این مجمع كه با حضور 95/3 درصدی 
سهامداران، اعضای هیات مدیره و مدیران شركت نماینده بورس و اوراق بهادار ، بازرس و حسابرس قانونی شركت برگزار شد، ریاست مجمع با آقای سید حسین سید شفیعی بود كه جنابان فرشاد 
ملکوند فرد و محمدحسین ملک در مقام نظار اول و دوم ایشان را در اداره جلسه یاری میرساندند. دبیری مجمع فوق نیز به عهده دكتر اكبر منصوری مدیریت عامل فرهیخته و آیندهنگر شركت 
بود كه ایشان پس از خوشامدگویی حضار به علت كسالت از معاونت مالی و اقتصادی شركت خواست كه گزارش عملکرد یک ساله شركت را قرائت كنند. پس از قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع 
منتهی به 1392/12/29 توسط جناب ورمزیاری معاون موفق و پرتالش مالی و اقتصادی شركت و استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی كه موید حسابهای پاک و دقیق مدیریت مالی شركت بود، 
مجمعنشینان با طنین صلوات پی در پی خود ضمن تقدیر و تشکر از تالش و زحمات فراوان تیم ارشد مدیریتی شركت كه در طی سال مالی گذشته در همه زمینههای شركت توانسته رشد خوبی را 
داشته باشد، ضمن تصویب صورتهای مالی و با تقسیم سود 2500 ریالی به كار خود پایان دادند. شایان ذكر است شركت داروسازی ابوریحان با نیم قرن سابقه تولید داروهای انسانی و حیوانی در كشور 
از معدود شركتهای دارویی است كه در جهت اعتالی صنعت داروی كشور همواره به مقوله صادرات توجه ویژهای داشته است به طوری كه اكنون از محصوالت این شركت از كشورهای همسایه گرفته 
تا آسیای میانه و سوریه و لبنان و سریالنکا صادر میشود. از نکات خواندنی مجمع میتوان به گزارش كامل و عملکرد هیات مدیره شركت اشاره كرد كه به صورت پاورپوینت در آن به طور مبسوط از 
اهم پروژهای استراتژیک انجام شده سال 92 گرفته تا برنامههای آتی شركت و افق ترسیمی 10 سال شركت و افتخارات كسب شده از جلسه دریافت تندیس های استثمار به كیفیت، تعالی سازمان و 
... گزارش جامع و كامل به سهامداران ارائه شده بود. بر خود وظیفه میدانیم از لطف و بزرگواری دكتر اكبری و جناب ورمزیاری در حرمت نهادن به اربابان جراید و مساعدتی كه جناب عباسی یارمدیر 

موفق مالی و یاور مطبوعاتیها كه ما را در تهیه این گزارش یاری رساندند كمال قدردانی و تشکر را داشته باشیم. 

    مهدي خلج
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  پیام هیات مدیره
شرکت صنایع سیمان غرب به عنوان یكی از شرکت های تابعه 
شرکت سیمان فارس خوزستان با ماموریت زیر تاسیس شده 
و در زمین��ه تولید و عرضه انواع س��یمان و کلینكر مطابق با 
استانداردهای محصول، نیاز مشتری و شاخص های اقتصادی 

فعالیت می کند.
در جه��ت تحقق و تامین ماموریت، موارد زیر در دس��تور کار 

قرار دارد :
- مشارکت و پشتیبانی اثربخش از تداوم پایدار تولید سیمان 

کشور با توجه به شاخص های توسعه پایدار
- مشارکت و ارتقاء زنجیره ارزش سازه های بتنی کشور

- مش��ارکت در پایداری و انعطاف پذیری بهینه زنجیره تامین 
طرح های عمرانی ملی.

  برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت
چشم انداز شرکت در افق 3 ساله به شرح زیر است :

جایگاه اول تولید، عرضه و صادرات سیمان با توجه به ظرفیت 
در منطقه غرب کشور در جهت تحقق و تامین چشم انداز، موارد 

زیر حائز اهمیت است :
- جایگاه اقتصادی برتر در بین شرکت های منطقه وشرکت های 

تابعه هلدینگ فارس و خوزستان به تناسب ظرفیت تولید
- جایگاه برتر برند س��ازمان در بین رقب��ا در منطقه داخل و 

خارج کشور
- جایگاه برتر مشتری مداری و کسب رضایت مشتری در بین 

رقبا
- جایگاه برتر انعطاف پذیری مطابق نیاز بازار و مشتری

  ارزش های محوری شركت جهت پیشبرد اهداف و 
چشم اندازها

- تعه��د به حفظ و ارتقای ارزش های اقتصاد ملی در عملكرد 
سازمان

- تعهد به حفظ و ارتقای ارزش های زیست محیطی و جامعه
- تعه��د ب��ه مش��تری مداری و نهادین��ه ک��ردن فرهن��گ 

مشتری مداری و پاسخ گویی
- تعهد به شایسته ساالری، جانشین پروری و ارزش های منابع 

انسانی در سازمان
- تعهد به تعالی جویی و کمال گرایی خردمندانه در بین کلیه 

کارکنان سازمان
- تعهد به حفظ و ارتقای کارایی عملیاتی، چابكی سازمانی و 

نتیجه گرایی
- تعه��د به ریس��ک پذیری خردمندانه، خالقیت، ن��وآوری و 

پژوهش کاربردی
- تعهد به توسعه دانش کاربردی در سازمان از طریق یادگیری 

و آموزش مستمر
- تعهد به عملكرد در سطح باالتر از استانداردها

- تعهد به ارزش های اخالقی و انسانی از قبیل انصاف و عدالت 
در مقابل کلیه طرف های ذینفع

- تعهد به قانون مداری و رعایت مقررات، ضوابط و استانداردهای 

مالی، اداری، تولیدی و تجارتی  
  سازمان

- تعهد ب��ه کار گروهی و توس��عه تفاهم، تع��اون اجتماعی، 
مشارکت و خرد جمعی در داخل و خارج سازمان

تاریخچه فعالیت شركت
شرکت صنایع سیمان غرب )سهامی عام( در تاریخ 24 مرداد 
ماه 1353 تحت شماره 437 در اداره ثبت شرکت ها و مالكیت 
صنعتی کرمانشاه به ثبت رسید. شرکت در تاریخ 1358/3/13 
مشمول بند )ج( قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران شناخته 
ش��د و از تاری��خ 1359/4/2 هیات مدیره منتخب س��ازمان 
صنای��ع ملی ایران اداره ام��ور آن را به عهده گرفت. در اجرای 
رای مورخ 1364/9/4 صادره از س��وی هیات پنج نفره موضوع 
ماده )2( متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مطالبات 
بانک ها در ابتدای سال 1358 به سرمایه تبدیل شد و از تاریخ 
1365/2/24 اداره امور ش��رکت توسط هیات مدیره منتخب 
سهامداران )بانک صنعت و معدن( صورت پذیرفت. متعاقبا با 
عنایت به آگهی واگذاری س��هام بانک صنعت و معدن مبنی 
بر واگذاری 6325010 سهم متعلقه )حدودا 46/81 درصد از 
کل سهام شرکت(، پیشنهادات واصله در مورخ 1373/10/19 
مفتوح و نتیجتا شرکت سیمان فارس و خوزستان با توجه به 
توافقنامه شماره 977/ مسا مورخ 1373/11/18 موفق به خرید 
سهام مزبور و از تاریخ 1373/11/23 اداره امور شرکت توسط 

هیات مدیره منتخب سهامداران انجام شد.
در تاریخ 1374/8/21 س��هام شرکت صنایع سیمان غرب در 
بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. شرکت جزو واحدهای 
تج��اری اصلی گروه ش��رکت س��هامی عام س��یمان فارس و 

خوزستان است.
  سرمایه شركت

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 1/000/000/000 ریال 
بوده است که طی چند مرحله به مبلغ 300/000/000/000 
ریال )300 میلیون س��هم به ارزش اس��می هر سهم 1/000 

ریال( افزایش یافته است. 

سمتنماینده اعضاء هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهشرکت سیمان فارس)سهامی عام(آقای کیوان سلیمی
نایب رئیس هیات مدیرهشرکت سیمان فارس نو)سهامی عام(آقای حسین فاتح  

عضو هیات مدیرهشرکت سیمان شمال )سهامی عام(آقای روزعلی نیک آبادی       
عضو هیات مدیرهگروه بهمن )سهامی عام(آقای سعید موحدی

مدیرعامل وعضو هیات مدیرهشرکت سیمان فارس و خوزستان )سهامی عام(آقای کمال صدیقی      

تقسيم سود 1450 ريالی برای هر سهم
عملكرددرخشانمهندسصديقیدرسيمانغرب

مجمع عمومی عادی ساالنه شركت سیمان غرب در مورخ چهارشنبه 1393/2/24 در تاالر معلم تهران تشکیل شد. در این مجمع كه با حضور 85 درصدی سهامداران، 
اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد شركت، نماینده بورس و اوراق بهادار حسابرس و بازرس قانونی شركت برگزار شد، ریاست مجمع با جناب حسین خان فاتح بود كه آقایان زرگر و 
نجمی در مقام نظار اول و دوم به نمایندگی از گروه بهمن و سیمان شمال ایشان را در اداره جلسه یاری می رساندند. دبیری مجمع فوق برعهده جناب مجید آزرده دست، مدیر ارشد مالی 
شركت گذاشته شده بود. در ادامه پس از قرائت گزارش جامع هیات مدیره به مجمع توسط مهندس كمال صدیقی، مدیر مدبر و توانمند شركت كه شامل تشریح مجموع فعالیت های 
شركت در طی سال مالی مورد گزارش و همچنین ترسیم برنامه های آتی ارایه رسیدن به ظرفیت اسمی تولید 170 هزار تن سیمان بود، نوبت به استماع گزارش بازرس و قانونی شركت 
رسید كه پس از قرائت آن و پاسخگویی مهندس صدیقی و جناب آزرده دست به سواالت و ابهامات سهامداران، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تقدیر و تشکر از زحمات 
گرانقدر تیم مدیریتی شركت كه سود خوب با خود به مجمع آورده اند، با تصویب صورت های مالی و تقسیم سود 1450 ریالی برای هر سهم به كار خود پایان دادند. موسسه حسابرسی 
متین خردمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی شركت و موسسه حافظ بان به عنوان موسسه حسابرسی علی البدل برای سال مال آتی انتخاب شدند. اجازه می خواهیم از لطف 

وبزرگواری مهندس صدیقی در حق اصحاب قلم و كمک و یاری كه جناب بیداق بیگی كه ما را در تهیه این گزارش یاری رساندند كمال قدردانی و تشکر را داشته باشیم.

   اميرحسيني
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همه ما دروس استراتژی ، بازاریابی ، تبلیغات و برند 
را ش��اید خیلی خوب هم خوانده باشیم ، مدیران 
ارش��دی که در س��ازمان های بزرگ و معروف نیز 
کار م��ی کنند هم در زمان تحصیالت خود به این 
مهم پرداخته اند !  وقتی در محل کارش��ان حاضر 
می شویم برای ما حرف های بسیار خوب و مفیدی 
دارند که ارایه کنند ، اما وقتی از بیرون سازمان به 
ایم��اژ ) تصویر ذهنی( و نگرش افراد به برند آن ها 
می نگریم ، مش��اهده می کنیم  که بس��یار فاصله 
است از آن چه که این بزرگان برای ما گفته اند و آن 
چه که در ذهن مخاطبان هدف شكل گرفته است ! 
 اص��ال چرا راه دور برویم ، وقتی از اتاق این مدیران 
خارج می ش��ویم و برای کار دیگری به واحدهای 
دیگر مراجعه می کنیم  یا بعدها با سازمان مورد نظر 
به شكل تلفنی ارتباط برقرار می کنیم و همینطور 
ایمیل می زنیم ، رویكرد ، کامال متفاوت می شود  
، نه کس��ی  به درستی پاسخ تلفن مار را می دهد 
، نه به ایمیل ارس��الی ما پاس��خ داده می شود و یا 
حتا موقعی که در حال خروج از س��ازمان مد نظر 
هستیم  شاید مسئول اطالعات یا انتطامات آن نیز 
آن طوری که مدیریت ارشد، سازمان تحت کنترل 
خود را برای ما به تصویر کشیده است ، در نظرمان 
جلوه نكند ! یا مثال ببینیم آسانس��ور ان س��ازمان 
بس��یار فرسوده است ! یا این که پرسنل انتطاماتی 
که صحبت آن ش��د از لباس یک دست و مناسبی 
برخوردار نیس��ت و یا این که افراد داخل راهرو ها 

مشغول کش��یدن سیگار هستند و با هم با صدای 
بلند گفت و گو می کنند ! 

پس از چند روز که مشغول مطالعه روزنامه هستیم 
، به شكل تصادفی ، آگهی تبلیغاتی ) چاپی ، تیزر 
های تلویزیونی یا رادیویی ( از سازمان مورد نظر می 
بینیم که هیچ گونه یكپارچه گی با دیگر اِلِمان هایی 
که مشاهده شد ندارد ! این مساله )مشكل چند آوایی 
یک برند( در برخی برندهای مطرح نیز مشاهده می 
شود ولی در بعضی ار برندهای دیگر خوشبختانه این 
مساله وجود ندارد و یكی از دالیل مهم موفقیت این 
گونه س��ازمان ها در عرص��ه ارتباطات باازریابی نیز 
همین یكپارچه گی تالش های بازاریابی آن ها است 
، به طور مثال :  یكپارچه گی "سونی" در تبلیغات و 
ارتباطات از دفتر مرکزی آن تا تمامی سونی سنتر ها 
و حتا تبلیغاتی که در جراید منتشر می شود و حتا 
تیزرهای تلویزیونی کامال برای همه مشهود است به 
نحوی که بیش تر ما می دانیم که جایگاه این برند 
آس��یایی در بازار ایران چگونه است حال چه برسد 
به کیفیت و طول عمر محصوالت آن ! برای نمونه 
وقتی به یكی از مراکز خدمات مش��تریان سونی در 
تهران مراجعه می کنیم این یكپارچه گی از لباس 
کارکنان تا دکوراسیون ، فالیرها و کاتالوگ ها و بقیه 
ابزارهای ارتباطی ) طراحی کارت ویزیت ، چیدمان 
قطعات ، نحوه پاس��خ گویی با مشتریان و ...( کامال 

مشهود است ! 
بنا براین یادمان باش��د که دامنه ش��مول "رسانه" 
وس��یع تر ش��ده و همه چیز برای خ��ود نیز یک 

"رسانه" ش��ده اس��ت چون همه ی آن ها  پیامی 
را منتق��ل می کنند.  لباس به مثابه یک رس��انه ، 
دکوراس��یون محل کار به مثابه یک رسانه ، نحوه 
تعامل با مش��تریان به مثابه یک رس��انه و .... ؛ در 
این حالت همه ی این رس��انه ها نیز باید در جهت 
استراتژی های س��ازمان ، هم راستا بوده و تداعی 
های مختلف در اذهان مخاطبان یا مشتریان بالقوه 

یا بالفعل نكنند !
ارتباطات یک برند زمینه ای را برای انتقال صدای 
برن��د فراه��م م��ی آورد ، اگر بودجه زی��ادی را به 
ارتباط��ات یا تبلیغات برند اختصاص می دهیم اما 
بدون تدوین استراتژی محتوای پیام ، این راه خطا 
اس��ت ! ولی اگر ابتدا بدانیم که چه می خواهیم در 
ذهن افراد مخاطب ایجاد کنیم و س��پس اقدام به 
انتخاب رس��انه و ب��رآورد بودجه کنیم ، می توانیم 
اثربخش��ی کار را بس��نجیم ! پس ، پیش از آن که 
اقدام به خرید یک رس��انه کنیم یا حتا رسانه ای را 
انتخ��اب کنیم ، پیام آن را طراحی کنیم چون این 
پیام است که برند ما را در ذهن مخاطبان هدف ؛ با 
پرستیژ ، بی پرستیژ ، قوی ، ضعیف ، شیک ، سنتی 

، مدرن و ... می کند ! 
صرفا مهم این نیست که برند ما را بشناسند)سهم 
ذهنی( ، مهم این است که مشتری وفادار و تكراری 
برند ما باش��ند )س��هم از مش��تری(، یعنی خرید 
خدمات و محصوالت برند ما برای مشتریان ارزش 
افزوده داشته باشد که این مهم ، تنها از طریق یک 

ارتباط منسجم بازاریابی امكان پذیر است .

بسطيکتجربه:صداِیبرند

    مهندس مهرداد نيکزاد
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  پیام هیات مدیره
گ��ذر زم��ان هم��واره دنیای م��ا را ب��ا تغییراتی 
گوناگون مواجه س��اخته اس��ت، تغییراتی که با 
ارتق��ای ش��اخص های مختلف در زندگی بش��ر، 
تاثی��رات قابل توجهی در رف��اه ، امنیت، آرامش 
و اس��ایش جامعه به همراه داش��ته است. در این 
میان عرصه ارتباطات و فناوری اطالعات بیش از 
سایر عرصه ها دستخوش تحویل بوده و به عنوان 
بستر اصلی توسعه همه جانبه، همواره مطرح بوده 
است. در کش��ور ما، هرگونه نوآوری و توسعه در 
این عرصه اقبال عمومی را به همراه داشته و مورد 

توجه و حمایت واقع گردیده است.
شرکت مخابرات ایران  مفتخر است که بیش از 43 
سال خدمات خود را در جای جای میهن اسالمی 
ایران عرضه نموده و اینک با پایگاه مشترکان 87 

میلیونی خود پیش��تاز عرصه ارتباطات و فناوری 
اطالعات در کشور و منطقه است.

در سالی که گذشت توفیقات گسترده ای را برای 
شرکت مخابرات ایران در بخش های ثابت و سیار 
شاهد بوده ایم.همگرایی به عنوان چشم انداز اصلی 
شرکت مخابرات ایران به منظور هم افزایی هرچه 
بیش��تر در حوزه های ثابت و سیار توانسته است 
زمینه س��از فعالیت ه��ای نوینی باش��د که آینده 
صنع��ت را ش��كل خواهد داد. حرک��ت در جهت 
افزایش رضایت مش��ترکان، ارتقای کیفیت، ارائه 
سرویس های نو مبتنی بر باند پهن و افزایش سهم 
بازار، محور فعالیت های ش��رکت در سال 1392 
بود که نتایج حاصله بیانگر به ثمر نشستن تالش 
همه جانب��ه کارکنان و مدیران این ش��رکت در 

اقصی نقاط کشور است.

در س��ال 1393 بن��ا داری��م ب��ا بهره گی��ری از 
رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاس��ت های 
ابالغ��ی در زمین��ه اقتصاد مقاومت��ی با مدیریت 
جهادی در جهت رشد و اعتالی هرچه بیشتر این 
صنع��ت گام برداریم و امیدواریم ثمره این تالش 
در سالی که به نام »اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی 
و مدیریت جهادی« مزین گردیده است، رضایت 
مش��تریان و ذینفعان ش��رکت را به همراه داشته 

باشد.
  جایگاه شركت در صنعت

عرص��ه فن��اوری و ارتباطات هم��واره با تحوالت 
چش��مگیری همراه بوده که موجب گردیده این 
صنعت متمایز از سایر صنایع روند روبه رشد خود 
را ادامه دهد. در این میان شرکت مخابرات ایران 
به عنوان اپراتور غالب کش��ور جمهوری اسالمی 

مروری كلی برعملکرد و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده
اهداف شرکت مخابرات ایران در سال 92 و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده

شرح برنامه عملكرد درصد تحقق
دایری تلفن ثابت 1/000/000 983/917 98,4

واگذاری تلفن همراه 5/657/137 7/002/312 123,8
دایری پورت پرسرعت دیتا 2/344/000 1/030/295 44,0

مخابراتبهمجمعنشست

مخابرات تاریخی به قدمت تاریخ بشر دارد، از كبوتر، تا آیینه، از آتش، تا آوا، راهی بس دراز پیموده است. من به روز مجمع با اینکه 
از صف تو در تو به لطف عزیزی بگذشتم تا در صف نخست بر چهره مردان مرد چشم دوزم و به قول بچه های خبر فالش زنم تا بماند یادگار.

 مجمع، پارلمان ش�ركت اس�ت و سهامدار ركن ركین این مجلس، اگر حضور سهامدار با مشکل روبرو شود آنجاست كه باید گفت اینجا مخابرات نیست كه 
مجادلستان است و اگر نبود تدبیر و علم كاری روابط عمومی، قیل سهامدار به قال تبدیل می شد و ما زین بگذریم كه جایی دیگر بدان خواهیم پرداخت. گفتیم 
كه در صف نخست، مردان مرد بودند، آنان كه موی سر و صورت در سنگر دفاع مقدس به زیر تیربار انفجار بمب خط آتش گذرانده و جان به كف بر حفظ  كیان 
اسالم و مسلمین نه از گرمای جنوب 50 درجه و نه از سرمای غرب سرمای زیر 21 درجه نهراسیدند و  با همان تک پیراهن بسیجی به هدف تعالی كه قافله 
ساالر بدان امر كرده بود ماندند تا آوای پیروزی سردادند. امروز دو یار دیروز در سنگر و امروز در تاالر پژوهشکده بودند، یکی در كسوت خبرنگار و آن دیگری 
در مدیریت مخابرات.  آشنا داند صدای آشنا آری، آری جان فدای آشنا. در كشت شکار خبری و عکس، پیر روشن ضمیر شهر دیار سلمان ساوجی، محقق 
نام آشنای زرندیه جناب چراغی را دیدم كه قلم بر كاغذ سپید می گرداند و جنابان فیضی، صدیقی، پوررنجبر، سید هاشمی، مهردادی، بقایی، جهانگرد، روح 
الهی و دهها تن دیگر همانانی كه نامشان بر پیکره دشمن لرزه می انداخت. با همت دكتر زارع همان مدیر فهیم روابط عمومي مخابرات به خبر مي پردازیم.  
مجمع با حضور 96 درصد س�هامدار به ریاس�ت استاد گرانقدر جناب دكتر مدرس خیابانی چهره خندان و مثبت و به ناظری جنابان علی سیف تبار و مهدی 
رستم پور و به دبیری سید وحیدرضا توكلی صبور برگزار شد و مجمع با تصویب صورت هاي مالي و تقسیم سود 435 ریال به ازای هر سهم به كار خود پایان داد.   

   خسرو اميرحسيني
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ایران توانس��ته اس��ت همگام ب��ا روند صنعت در 
کش��ور ارائه خدمات نو و رضایت مش��تریان گام 
برداشته و در س��طح کشور پیشرو باشد و حدود 
99 درصد از مشترکان تلفن ثابت و 61 درصد از 
مش��ترکان تلفن همراه کشور در شبكه مخابرات 
ایران، این ش��رکت را در منطقه بی رقیب معرفی 

نموده است.
  استراتژی شركت

ش��رکت مخابرات ایران در راستای تامین منافع 
و رضای��ت کلیه ذینفع��ان اعم از س��هامداران و 
مش��تریان و با تكیه بر مزیت های نسبی خود به 
عن��وان اپراتور برتر کش��ور، در دو بخش ثابت و 
سیار ماموریت خود را به شرح ذیل تعیین نموده 

است:
»ایجاد ارتباط مناس��ب مورد نی��از عموم با ارائه 
خدم��ات متنوع ICT و تاکید ب��ر ارزش آفرینی 

حداکثری برای ذینفعان«
در همین راس��تا این ش��رکت مصمم است تا با 
اج��رای کامل برنامه راهبردی خ��ود در یک بازه 

زمانی پنج ساله چشم انداز خود محقق نماید
»پیشینه سازی هم افزایی بین ثابت و سیار برای 

تامین منافع مردم« 
در این راس��تا برنامه راهبردی ش��رکت در هفت 

محور متمرکز گردیده که عبارتند از:
رشد و نوآوری مستمر  

سودآوری پایدار
همگرایی ثابت و سیار

ارائه بهترین عملكرد در IT و شبكه
ارائه بهترین خدمت به مشتریان

چابک سازی سازمان
ق��راردادن کارکن��ان در کانون توج��ه و حرکت 

شرکت
  چشم انداز:

بیشینه سازی هم افزایی ها بین ثابت و سیار برای 
تامین منافع

  ماموریت:
ایج��اد ارتباط مناس��ب مورد نیاز عم��وم با ارائه 
خدم��ات متنوع ICT و تاکید ب��ر ارزش آفرینی 

حداکثری برای ذینفعان
  تاریخچه شركت مخابرات ایران:

شرکت مخابرات ایران در سال 1350 با سرمایه ی 
بالغ بر 5 میلیارد ریال تاس��یس شد . این شرکت 
در س��ال 1373 با تاسیس شرکت های مخابرات 
اس��تانی و در س��ال 1383 با تاس��یس ش��رکت 
ارتباطات سیار موفق به تغییر ساختار شده و در 
س��ال 1387 با واگذاری %5 از س��هام خویش پا 
به عرصه خصوصی سازی گذاشت، به طوری که 
در س��ال 1388 با تبدیل شرکت ارتباطات سیار 

به س��هامی عام و واگذاری %50 س��هام به عالوه 
یک سهم به شرکت توسعه اعتماد مبین، به طور 
کامل خصوصی ش��د و در همین راس��تا در سال 
1390 موفق به تاسیس شرکت مدیریت سازمان 

ستاره غدیر)سهامی خاص( گشت.
  موضوع فعالیت شركت:

ایج��اد و بهره ب��رداری از ش��بكه های ارتباطی و 
مخابرات��ی و هرگون��ه فعالیت مرب��وط به حوزه 
ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات )ICT( در حوزه 

شبكه های غیر مادر مخابراتی.

سمتاعضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهآقای سید مصطفی سید هاشمی

نایب رئیس هیات مدیرهآقای مسعود مهردادی
عضو هیات مدیرهآقای علی بقایی

عضو هیات مدیرهآقای نصرا... جهانگرد  
عضو هیات مدیرهآقای محمد روح اللهی

مدیرعامل شرکت مخابراتآقای مظفر پوررنجبر
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  پیام هیات مدیره
در س��الی که گذش��ت شرکت مارگارین )س��هامی عام( با فراز و 
نش��یب های زیادی در خصوص تغییرات نرخ ارز و قیمت گذاری 
کاالهای خود روبه رو ش��د.از ابتدای اردیبهشت ماه 1392 دولت 
اقدام به حذف ارز مرجع برای کلیه کاالها نمود، همزمان اقدام به 
تصویب افزایش نرخ محصوالت به میزان سی و پنج درصد نمودند، 
دو هفته بعد دولت با انجمن صنفی توافق نمود که 70 درصد از 
روغن خام به نرخ 21/200 ریال و مابقی به نرخ ارز مبادله ای برای 
شرکت ها تهیه ش��ود و افزایش نرخ قبلی به 21/5 درصد کاهش 

یافت.
در تخصیص روغن بخش یارانه ای، دولت به تمامی تعهدات خود 
عمل نكرد و در شهریور ماه 1392 بدون اعمال افزایش نرخ، کلیه 
شرکت های روغنی موظف به تامین صد درصد روغن خام خود به 

نرخ مبادله ای شدند.
این ش��رکت با توجه به تولید کاالی استراتژیک در ایران همواره 
از حمایت سیستم بانكی و س��ازمان های دولتی برخوردار بوده و 
توانسته است بخشی از مشكالت خود را از طریق بانک های مختلف 

حل و فصل نماید.
با توجه به اینكه عمده مواد اولیه مصرفی ش��رکت از قبیل روغن 
خام و ورق حلب و قطعات یدکی از منابع خارجی تامین می شوند، 

بنابراین ریسک عمده شرکت تامین به موقع آن هاست.
هر چند در برهه هایی از سال، بانک مرکزی ارز مورد نیاز شرکت 
جه��ت واردات روغ��ن خام را ب��ه میزان کافی تخصی��ص نداده 
اس��ت ولی شرکت با استفاده از ضمانت نامه بانكی شرکت عافیه 
اینترنشنال توانس��ت روغن خام مورد نیاز خود را به موقع تامین 
نماید. مضافا اینكه بخش عمده ای از نیاز روغن خام در سال جاری 

توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران تامین شده است.   

ش��رکت مارگارین )س��هامی عام( رتبه دوم را در بین 28 شرکت 
تولید کننده داراست.

اس��تراتژی شرکت حفظ جایگاه دوم خود در روغن مایع و جامد 
)خانوار( و همچنین صنف و صنعت و رسیدن به حداکثر سود از 
طریق کاهش هزینه ها و همچنین تولید محصوالت جدید است 
که نیازمند دانش فنی باالس��ت. برنامه های شرکت در سال مالی 
آتی ادامه اجرای پروژه های روغن های تخصصی است، این تولیدات 
به دلیل تخصصی بودن آنها از س��ودآوری قابل توجهی برخوردار 

خواهد بود. 
نتایج عملیات ش��رکت در سال مالی گذشته نشان از فائق آمدن 
مدیریت و کارکنان شرکت بر مشكالت به وجود آمده بوده و امید 
است در سال آینده با تالش مدیریت و کارکنان زحمتكش شرکت 

نتایج پیش بینی شده محقق گردد.
  تاریخچه شركت

ش��رکت س��هامی عام مارگارین در تاریخ 12 دیماه 1332 با نام 
ش��رکت مارگارین تاسیس و تحت ش��ماره 4204 نزد اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.
  موضوع فعالیت شركت:

به اس��تناد ماده 2 اساس��نامه موضوع اصلی شرکت عبارت است 
از احداث کارخانه روغنكش��ی، تصفیه و هیدروژناس��یون روغن، 

مارگارین سازیت، تهیه روغن س��االد، تهیه خوراک دام، تاسیس 
کارخان��ه پنب��ه پاک کنی و صابون س��ازی، ص��ادرات و واردات و 
همچنین اقدام به هرگونه عملیات مجاز تجاری درحدود موضوع 

شرکت که طبق قوانین مملكتی مجاز شمرده شود.
موضوع فرعی عبارت اس��ت از تولید و خرید و فروش محصوالت 
غذایی از قبیل انواع سس، قند، شكر، غالت، برنج، چای، ماکارونی 
و انواع رشته های خوراکی، آجیل، میوه خشک، آبمیوه، انواع رب، 
انواع کمپوت و کنسرو، آب معدنی و بسته بندی و توزیع آنها در 
بازارهای داخلی و خارجی و خرید و احداث هر کارخانه و تاسیسات 
مفید دیگر و بهره برداری از آنها و واردات ماشین آالت ، قطعات و 
لوازم، مواد اولیه و سایر مواد کمكی و به طور کلی هر نوع مایحتاج 
مورد نیاز برای امور تولیدی یا برای فروش آنها، صادرات محصوالت 
شرکت و همچنین انجام هر نوع معامالت بازرگانی و صنعتی به 
طور اعم، انجام سرمایه گذاری خرید سهام شرکت های تولیدی و 

تجارتی .
  سرمایه و تركیب سهامداران:

سرمایه ش��رکت در بدو تاسیس مبلغ 475 میلیون ریال )شامل 
تعداد 475 هزار سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال( بوده 
که طی چند مرحله به مبلغ 360 میلیارد ریال)شامل 360 میلیون 

سهم، به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال( افزایش یافته است.
  برنامه های آینده شركت:

الف- گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه های 
فروش، توجه ویژه در تولید روغن های مخصوص صنف و صنعت، 
تولید مارگارین مخصوص صنعت در بس��ته بندی های جدید که 
باعث افزایش قابل توجه تقاضای محصوالت شده است و برگزاری 
همایش های ویژه روغن های تخصصی با صاحبان صنعت شیرینی 
و شكالت و معرفی این محصوالت و همچنین تبادل اطالعات که 

باعث رشد فروش محصوالت خواهد شد.
ب- همان طور که در یادداشت دارایی های ثابت شرکت اشاره شده 
اس��ت، شرکت مارگارین بخشی از ماشین آالت خود را به صورت 
اضافی برای مدت 18 ماه نزد شرکت صنعتی بهشهر قرار خواهد 
داد. در طول این مدت با توجه به قرارداد فی مابین ش��رکت قادر 
خواهد بود تا سقف 160 هزار تن فروش داشته باشد که تحقق آن 

منوط به شرایط بازار است.
ج- تولی��د محصوالت و معرفی محصوالت جدید که منابع مالی 

مربوط از محل عملیات شرکت تامین خواهد شد.

سمتنمایندهاعضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیره  شرکت صنعتی بهشهر)سهامی عام(آقای محمدعباسعلی پور کبیره
نائب رئیس هیات مدیرهشرکت صافوالد بهشهر)سهامی خاص(آقای مامون فالح سعیدالداود      

عضو هیات مدیره و مدیرعاملروغن نباتی بهشهر منطقه آزاد اروند)سهامی خاص(       آقای سیامک ربیعی
ش��رکت حم��ل و نق��ل پش��تیبانی پرت��و گس��تر آقای همایون رشید سید   

بهشهر)سهامی خاص(
عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیرهشرکت شكر صافوال بهشهر)سهامی خاص(آقای غالمرضا زال پور

  

مارگارينبهدامنمامبازگشت

وقتی به سالن شیک و آبرومند شركت نفت در جوار دهکده المپیک رسیدم و جناب استاد مقیمی مرد حساب كتاب را بر مسند مجمع مارگارین 
دیدم، شکر حق به جا آوردم و باورم شد كه مارگارین به دامن مام بازگشت. این مختصر بنوشتم كه آیندگان بدانند ننگ تركمنچای در راكب كند 
زمان نماند، در سینه ها آمد و امروز كه صد سال زان می گذرد در كوچه بازار می سرایند:  بردند امیران، خوردند وزیران/ بر ما به نهادند یک ننگ فراوان. بگذریم، مجمع مورخ 
93/2/16 در حضور 88 درصد سهام دار به ریاست استاد حمید مقیم زاده و نظارت دو ناظر سركار خانم ویدا بیگدلی و آقای حبیب اهلل فدائی مولودی و دبیری جناب سیامک 
ربیعی برگزار شد. معامالت موضوع مقررات ماده 129 قانون تجارت در دوره مالی منتهی به 1392/9/30 قرائت و تمامی معامالت غیر از معامالت فی مابین شركت با شركت 
صنعتی بهشهر )سهامی عام( به تصویب رسید. مجمع با تصویب صورت هاي مالي و تقسیم سود 1600 ریال به ازاي هر سهم  و با انتخاب هیات مدیره حقوقی شركت شامل 

شکر شاهرود، قند نیشابور ، پاكسان، گلتاش، كارگزاری بیمه پوشش و توسعه بهشهر به كار خود پایان داد.

   خسرو اميرحسيني
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نگاهی به وضعیت بانكهای 
میدهد  نش��ان  کشور 

ک��ه دغدغ��ه اصلی 
بس��یاری از مدیران 
تالش جدی  بانكها 
برای جذب کارکنان 

باه��وش،  مس��تعد، 
تحصیلك��رده و متخصص 
می باش��د. عامل اصلی این 
نگ��رش در ج��ذب منابع 
رقابتی  انس��انی، فض��ای 
بانكهای  بی��ن  موجود در 

کشور میباشد. فضایی که در 
آن دارایی اصلی یک بانک نه در 

ساختمان، تجهیزات و سرمایه، بلكه 
در سرمایه انسانی نهفته است. در دنیای 

کنونی، تعالی منابع انسانی از اولویت های اصلی 
مدیران بانكهای پیشرفته دنیا میباشد. امری که به 
س��بب آن سیاست مشخص و منسجمی در نظام 
های جذب، توس��عه، نگهداشت و بهره وری منابع 

انسانی یک بانک اعمال میشود. 
یكی از نظامهای مهمی که شاکله اصلی تعالی منابع 
انسانی در بانكها را تشكیل میدهد، نظام توسعه و 
آموزش منابع انس��انی اس��ت که در نهایت باعث 
بهسازی مستمر سرمایه انسانی یک بانک میگردد. 
هیچ بانكی در کش��ور وجود ندارد که مسئول و یا 
اداره ای جهت توسعه منابع انسانی و آموزش آنها 
نداشته باشد. با این وجود، شواهد نشان میدهد که 
عل��ی رغم وجود فیزیكی این واح��د ها در بانكها، 
گفتمان و ذائقه مدیران بانكها در توسعه و آموزش 
منابع انسانی در بانكداری لزوما یكسان نیست. طرح 
تعالی منابع انس��انی در برخی بانكهای کشور اجرا 
شده و هم اکنون نیز در حال اجرا است در حالیكه 
در طیفی دیگر از بانكه��ا، هنوز دیدگاه هزینه ای 
نسبت به آموزش و توسعه منابع انسانی در گفتمان 

و عملكرد متصدیان این امر جاری است. 
بی تردید، رسیدن به یک گفتمان مشترک در حوزه 
تعالی و بهسازی منابع انسانی بانكها میتواند نقش 
بسیار مهمی در توسعه بانكها و در نهایت رضایت 
مشتریان بانكهای کشور داش��ته باشد. مروری بر 
مزایای آموزش هدفمند کارکنان میتواند به ایجاد 
تفكر و گفتمان تعالی و بهسازی منابع انسانی بانكها 
در بانكهای��ی ک��ه رغبتی برای آم��وزش اثربخش 
کارکنان خود نداشته و دیدگاه هزینه ای نسبت به 

این 
دارن��د  ام��ر 

داشته باشد. از جمله این مزیت ها 
ی آموزش و بهسازی منابع انسانی بانكها میتوان به 

موارد زیر اشاره نمود:
1- بهب��ود روحیه کارکنان : بدون تردید ، آموزش 
به کارکنان به آنها حس امنیت و رضایت ش��غلی 
میدهد و باعث بهبود روحیه آنها می کردد. هر چه 
روحیه کارکنان بهتر باشد ، عملكرد بهتری دارند و 
به این ترتیب ما به اهداف اجرایی خود در این اداره 

یک محیط کاری نزدیكتر می شویم.
2- نظ��ارت کمتر : یک نیروی آم��وزش دیده در 
یک محیط کاری کامال با وظایف خود و چگونگی 
انجام دادن آنها آش��نا است و این مسئله باعث می 
ش��ود نظارت مس��تقیم کمتری نیاز داشته باشد. 
این مسئله باعث صرفه جویی در وقت مدیران آن 
مجموعه ش��ده و به مدیران کمک می کند زمان 

بیشتری برای سایر امور داشته باشند.
3- اش��تباهات کمتر : انس��ان موجودی است که 
همیشه در معرض خطا و ارتكاب اشتباه می باشد. 
هی��چ وقت نمی ت��وان خطای انس��انی را به صفر 
کاهش داد  ولی آموزش به نیروی انس��انی کمک 
می کند تا با علم و مهارت بیشتری به انجام وظایف 
خود بپردازد و احتمال خطا را تا میزان قابل توجهی 

کاهش دهد.
4- شانس ترفیع شغلی : واضح است که کارکنانی 
ک��ه از آم��وزش بهره مند ش��ده و از علم و مهارت 
باالتری برخوردار شده اند شایستگی بیشتری برای 
ترفیع ش��غلی دارند. در حقیقت ، ای��ن افراد جزو 
سرمایه های معنوی یک مجموعه بانكی محسوب 

می شوند.
5- بازده��ی بیش��تر : 
آم��وزش موث��ر می 
تواند باعث افزایش 
کارکنان  بازده��ی 
ی��ک محی��ط کاری 
گ��ردد. ای��ن افزایش می 
توان��د از نظر کم��ی و کیفی 
در ارائه خدمات در یک بانک 
تاثیر گذار باش��د . از طرف 
دیگر می تواند از اتالف زمان 
، منابع مالی و س��ایر منابع 

جلوگیری نماید.
6- اس��تفاده بهینه : آ موزش 
کارکن��ان باع��ث می ش��ود که 
کارکنان از تجهیزات ، دستگاهها ، ابزارها 
و بطور کلی کلیه امكاناتی که برای انجم مسئولیت 
هایشان در اختیار آنها قرار گرفته استفاده بهتری 

نمایند.
7- تعهد بیش��تر به محیط کار : وقتی یک نیروی 
کار احساس میكند که محیط کاری که در آن کار 
می کند با آموزش وی موجبات رش��د شخصی او 
را فراهم کرده اس��ت ، تعهد کاری بیشتری به آن 

مجموعه پیدا می کند.
8- رقابت بهتر : در دنی��ای امروز نمی توان نقش 
رقابت بین بانكها در ارائه خدمات را نادیده گرفت. 
وقت��ی کارکنان یک بانک از آموزش بدو خدمت و 
ضمن خدمت مفیدی بهره مند شوند ، در رقابت با 
سایر بانكها بهتر عمل کرده و در موفقیت آن بانک  

بسیار تاثیر گذار خواهند بود.
اعتقاد بر این اس��ت که رسیدن به اهداف سازمانی 
بانكها در گرو سرمایه انسانی چابک و آموزش دیده 
که بتوانند متناسب با تغییرات محیطی در عرصه 
رقابتها و همچنین تكنولوژیه��ای نوین در عرصه 
خدمات نوین بانكی خود را همراه سازد نهفته است. 
آموزش مستمر منابع انسانی بانكها و آشنا ساختن 
کارکنان آن بانک با مهارتهای روز بانكداری نوین، 
نقش بسیار مهمی در بهسازی سرمایه انسانی آن 
یک بانک ایفا مینمای��د. چیزی که در یک فرایند 
موجبات به��ره وری مطلوب از کارکنان یک بانک 
را فراهم م��ی آورد. امید آنكه در آینده ای نزدیک 
شاهد گفتمان سازنده و مشترک در حوزه آموزش 
و بهسازی سرمایه انسانی بانكهای کشور و در نهایت 

تعالی آنها باشیم.

 بهسازی سرمایه انسانی در بانکداری
   دكتر اسد شريفي
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  پیام هیات مدیره
مرور كلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در 

سال مالی مورد گزارش
با روند رو به رشد تولید سیمان در کشور و با راه اندازی 
کارخانجات جدید به نظر می رس��د که میزان برابری 
عرضه و تقاضا در این صنعت به وضعیت پایداری رسیده 
و در صورت کاهش تقاضا برای ساخت و ساز و عمران 
و آبادی نیاز به صدور محصوالت امری اجتناب ناپذیر 
خواهد بود. با توجه ب��ه اجرای طرح تحول اقتصادی 
و افزایش بهای حامل های انرژی تولید س��یمان های 
مخلوط با در نظر گرفتن کیفیت برای سال های پیش 
رو امری ضروری است. تنوع تولید و بهینه نمودن الگوی 
مصرف عالوه بر کاهش مخاطرات زیست محیطی باعث 

افزایش بهره وری و در نتیجه درآمد بیشتر می شود.

  م�رور كلی بر جایگاه ش�ركت در صنعت و 
وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش

با توجه به تعدد کارخانجات سیمان در استان فارس 
و ب��ازار عمده مصرف در مرکز اس��تان یعنی ش��یراز 
وضعیت رقابتی سخت تری را شاهد هستیم که لزوم 
انجام تغییرات مستمر در امر بازاریابی و کسب اطالعات 
مورد نیاز جهت این امر در دس��تور کار قرار داش��ته و 
تالش می گردد براساس تولید بیشتر سهم بازار مصرف 
بیشتری برای سال پیش رو در اختیار شرکت قرار گیرد.

  بیان استراتژی شركت 
افزایش درآمد : حفظ و توس��عه سهم بازار داخلی ، 
حض��ور در بازارهای صادراتی منطقه و جلب رضایت 

مشتریان.
  افزایش بهره وری  کاهش بهای تمام شده تولید و 

توزیع ، مدیریت مصرف انرژی  و افزایش بازدهی تولید.
  دستیابی به معیارهای برتر زیست محیطی، 
س�المت و ایمنی:  پیش��گیری ، کنترل و کاهش 
آلودگی ه��ای محیط زیس��ت و پیش��گیری از وقوع 

رویدادهای ناشی از کار
  توسعه منابع انسانی: افزایش توانمندی کارکنان، 
توسعه فرهنگ مشارکت و کارتیمی، ارزیابی عملكرد 
و افزایش رضایتمندی و احس��اس تعل��ق کارکنان، 
افزایش کاربردی فن آوری اطالعات و استانداردسازی 

فرآیندهای تولیدی شرکت.
  تاریخچه فعالیت

ش��رکت س��یمان فارس به صورت شرکت سهامی 
خاص تأسیس شده و در تاریخ 1381/2/28 تحت 
ش��ماره 12240 در اداره ثبت شرکت ها و مالكیت 
صنعتی شیراز به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ 
1383/3/20 به ش��رکت س��هامی عام تبدیل و در 
تاری��خ 1383/5/12 در بورس اوراق بهادار پذیرفته 
ش��ده اس��ت. در حال حاضر شرکت سیمان فارس 
جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت سیمان فارس 

و خوزستان است.

سيمانفارسبامهندسقراچهبهمجمعساالنهنشست

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهشرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان      آقای محمدحسن رضایی عراقی

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت گچ ماشینی فارس   آقای محمد فاطمیان
مدیرعامل و عضو هیات مدیرهشرکت سیمان فارس و خوزستانآقای علی حسین قراچه

عضو هیات مدیرهشرکت سیمان بهبهانآقای علیرضا بستانیان
عضو هیات مدیرهشرکت سیمان فارس نو       آقای علیرضا عبدالهی

مجمع عمومی عادی ساالنه شركت سیمان فارس مورخه دوشنبه 1393/2/29 در محل شركت سیمان فارس خوزستان تشکیل شد. 
در این مجمع كه با حضور 99/4 درصدی سهامداران، اعضای هیات مدیره، نماینده بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی شركت همراه بود، 
ریاست مجمع با مرد محبوب و متواضع هلدینگ سیمان فارس و خوزستان جناب حسین فاتح بود كه آقایان محمدحسین پاكساز و بیژن جواهری در 
مقام نظار اول و دوم و جناب بهنام خوشکالم معاون مالی و اداری شركت به عنوان دبیر مجمع ایشان را در اداره مجمع یاری رساندند. پس از قرائت گزارش 
هیات مدیره به مجمع توسط مهندس قراچه، مدیرعامل شركت كه خود از پیشکسوتان و اهل فن این صنعت است و گزارش وی شامل اهم فعالیت های 
انجام شده در سال مالی مورد گزارش و برنامه های آتی شركت بود و استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی كه موید حساب های پاک و دقیق جناب 
خوش كالم و تیم مالی شركت بود، مجمع نشینان با تقدیر و تشکر از زحمات گرانقدر تیم ارشد مدیریتی شركت كه سود بیشتری نسبت به سال قبل با 
خود به جمع آورده اند با تصویب صورت های مالی و تقسیم سود 550 ریالی به كار خود پایان دادند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان 
بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به عنوان موسسه حسابرسی علی البدل شركت برای سال مالی آتی شركت انتخاب گردیدند. از نکات 
خواندنی مجمع می توان به سخنان مهندس قراچه و مهندس رضایی درباره شروع كار پروژه انتقال كارخانه كه پس از 8 سال توقف به منطقه قراچه اشاره 
كرد كه بیان داشتند اقدامات الزم در جهت تامین نقدینگی منابع داخلی و ارزی و پیگیری های الزم و هدف گذاری تولید 78 خزار تن سیمان برای سال 
آتی شركت انجام شده است. در پایان جلسه همچنین اعضای هیات مدیره حقیقی شركت برای دو سال بعد در سمت خود ابقا شدند. شایان ذكر است 
سیمان فارس با توانایی تولید و ذخیره انواع سیمان های موجود در سیلوهای خود از پتانسیل خوبی برخوردار بوده است كه وجود تیم مدیریتی قابل در آن 

همواره كام سهامداران را شیرین كرده است. 

   مهدي خلج
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  پیام هیات مدیره
مرور كلی بر وضعیت و تح�والت صنعت دارو و جایگاه 

شركت زهراوی در صنعت و وضعیت رقابتی آن
در طی سالیان اخیر تحوالت شگرفی در زمینه تحقیق و توسعه 
و تولید داروهای جدید در س��طح دنیا به وقوع پیوس��ته است. 
با اینكه بودجه تحقیق و توس��عه ده کمپانی داروسازی بزرگ 
دنیا بیش��تر از مجموع بودجه مالی و سالیانه 120 کشور فقیر 
دنیاست، اما این کمپانی ها فقط 30% از سهم داروهای جدید و 
تایید شده را به خود اختصاص داده اند و بقیه %70 توسط حدود 
400 کمپانی ژنریک ساز تولید شده است و به نظر می رسد دهه 
آتی عصر طالیی صنعت ژنریک باشد. روش کشف دارو که برپایه 
 Clinical trial مطالعه آزمایشگاهی، سپس حیوانی و نهایتا
است بسیار پیچیده، زمان بر و هزینه بر  است و ممكن است بین 
20-10 سال به طول بیانجامد. در این راستا کمپانی های دارویی 
به دنبال درمان های دقیق تر و با عوارض کمتر پیش می روند به 
طوری که با استفاده از مهندسی ژنتیک یا علم ایمونولوژیک و 
فنآوری های بیوتكنولوژیک و نانو فنآوری در تالش هستند تا 
دارو را به موضع مورد نظر برس��انند واثر بخشی دارو را به طور 
تخصص��ی تر و بر روی ه��دف خاص مد نظر دارند تا ضمن اثر 

بخشی عوارض جانبی کمتری نیز در بر داشته باشند.
همچنین یكی از دیدگاه های کمپانی های دارویی تولید و کشف 
داروها جهت پیشگیری از بیماری ها و بهتر کردن شیوه زندگی 
افراد است. این استراتژی در راستای سودآوری بیشتری است 

که علت آن تضمین مصرف دارو برای مدت طوالنی تر است.
بررس��ی حوزه درمانی برتر در سال های آینده خصوصا تا سال 
2016 نش��ان دهنده رش��د بازار مصرف داروهای ضد سرطان 
دارد ک��ه در رتبه اول این فهرس��ت قرار می گیرد و پیش بینی 
می ش��ود تا سال 2016 به میزان 72/8 میلیارد دالر برسد که 
به 8/8 درصد از س��هم بازار خواهد رسید .از بین داروهای ضد 
س��رطان 5 داروی اصلی و اول را گروه بایو داروها یا به عبارتی 
مونوکلونال آنتی بادی )MAB(  تش��كیل می دهد. در مقابل 
آنتی بیوتیک ها سهم خود را در بازار از دست داده و روند کاهشی 
خواهند داشت. از آنجایی که درخصوص آنتی بیوتیک ها، بحث 
مقاوم��ت میكروبی و خارج از رده ش��دن مصرف پس از مدت 
کوتاهی مد نظر است لذا کمپانی های دارویی در این خصوص 
کمتر سرمایه گذاری برای کش��ف داروی جدید را انجام داده و 
ترجیح می دهند بیماری های دیگر با طول مصرف بیشتر را جزو 

استراتژی های خود قرار دهند.

از جمله گروه درمانی که س��هم افزایش��ی در طی سالیان آتی 
خواهند داشت می توان به داروهای MS اشاره کرد که به میزان 

3 درصد رشد خواهند داشت.
پیش بینی می ش��ود تا 10 س��ال آینه کمپانی ها به جای ارائه 
 Health Core( داروها، به ارائه بسته های درمانی و سالمتی
Package(  بپردازند. همچنین سیستم توزیع خود را به دست 

گیرند تا دارو به طور مستقیم از کارخانه به مصرف برسد.
عالوه براین روش های درمانی جدید من جمله سلول های بنیادی 
و ژن درمانی از جایگاه ویژه ای در تحقیقات سالیان اخیر و آتی 
برخوردار هستند. شرکت زهراوی در این راستا با بهره گیری از 
آخرین دستاوردهای داروسازی دنیا و تجهیز خطوط تولیدی 
خود به تكنولوژی های برتر دنیا و براساس استراتژی های تدوین 
شده در مسیر تولید داروهای بیوتكنولوژی، نانوتكنولوژی و تحت 
لیسانس همگام با شرکت های موفق در صنعت دارو گام برداشته 
که دستیابی به این مهم تنها براساس یک برنامه مدون و از پیش 

تعیین شده امكان پذیر خواهد بود.  
  استراتژی های بنیادین شركت داروسازی زهراوی

در س��ایه توجهات خداوند س��بحان و حضرت ولیعصر )عج(، 
هیات مدیره و کارکنان شرکت داروسازی زهراوی بر این باورند 
که برنامه ریزی دقیق با نگرشی آینده نگر، چراغ راه پیشرفت و 
تكامل خواهد بود. در دنیای متغیر امروزی که شرایط دستخوش 
تحول مداوم است، قطعا بدون ارائه برنامه های مدون و نظام مند، 
راه های توسعه و دستیابی به اهداف در پرده ای از ابهام خواهند 
ماند. از این رو در برنامه ریزی راهبردی که نوعی برنامه ریزی بلند 
مدت محسوب می شود، سازمان به عنوان یک کل در نظر گرفته 
شده و کارکنان آن به دنبال تدابیر الزم برای دستیابی به اهداف 

بلند مدت و چشم انداز سازمان هستند.
بدون شک با تهیه و تدوین برنامه راهبردی، مسیر هر سازمان 

به سمت تعالی و جایگاهی فراتر پایه ریزی می شود. در این راستا 
عنایت به آموزش و توسعه منابع انسانی، ارتقا و الزام به رعایت 
استانداردهای GMP بین المللی، ارتقای سطح محصوالت از 
جهات کمی و کیفی و تغییر رویكرد به س��مت بهره برداری از 
فن آوری High Tech سهم بازار مطلوب و تولید محصوالت 
جدی��د و انحصاری و رقابت پذیر و همچنی��ن احداث خطوط 
تولی��د دارویی نوین  و اس��تفاده حداکثر ظرفیت های موجود 
از محورهایی اس��ت که در برنامه راهبردی این شرکت لحاظ 
گردیده اس��ت.در این راستا یكی از اهداف اصلی و استراتژیک 
شرکت داروسازی زهراوی تبدیل شدن به قطب تولید کپسول 

نرم و داروهای پیوند اعضا در ایران و سطح منطقه است.
ذیال به برنامه های اس��تراتژی و عملكرد شرکت و دستیابی به 

اهداف تعیین شده اختصارا اشاره می شود:
1- استفاده حداکثری از ظرفیت تولید خطوط دارویی موجود

2- افزایش راندمان و کاهش ضایعات تولید
3- تقویت بازارهای فعلی

4- رسوخ در بازارهای جدید و جهش صادراتی
5- توس��عه محصوالت تولیدی با ارزش اف��زوده باال خصوصا 

محصوالت انحصاری
6- تولی��د در مس��یر محص��والت با ف��ن آوری ب��اال از قبیل 

بیوتكنولوژی و نانوتكنولوژی
7- همكاری مش��ترک و تولید داروهای تحت لیسانس با برند 

جهانی و اصلی با کمپانی های برتر جهان
8- همكاری مش��ترک و تولید داروهای ب��ا تكنولوژی باال به 

Contract Manufacturing صورت
به منظور تحقق اس��تراتژی های اصلی تبیین ش��ده در برنامه 
استراتژیک شرکت، فعالیت گوناگونی در سال مالی 1392 انجام 

شده است.

دربارهداروسازیزهراویبايدگفتحسابهاشفافوكاردستكاردان

سمتنمایندهاعضای هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری دارویی تامینآقای حمیدرضا راسخ

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت البراتورهای رازکآقای محمد رضا فاضلی

عضو غیرموظف و مدیرعاملشرکت دارو پخشآقای فردوس نصیری زاده  

عضو هیات مدیرهشرکت دارو سازی ابوریحانآقای محمد علی کالنتری

عضو غیرموظفشرکت دارو سازی حكیمآقای مهرداد علیمیان

                

مجمع س�االنه ش�ركت داروسازی زهراوی سهامی عام در مورخ 93/2/28 با حضور93/5 درصد سهام دار به ریاست جناب دكتر فرهاد زرگری و دو ناظر جنابان دكتر مهرداد 
علیمیان و سید حسین سید شفیعی و با دبیری جناب دكتر فردوس نصیری زاده برگزار شد. مجمع با تصویب صورت های مالی و تقسیم سود 5/500 ریال و تقدیر و تشکر 
سهامداران از هیات مدیره به خصوص مدیرعامل فرهیخته و مدیرارشد مالی كه توانسته حساب های شفاف و بدون بند حسابرس و بازرس قانونی داشته باشد نشان از آن 

می داشت كه كار دست كاردان است، به كار خود پابان داد.
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انتهای س��ال یک سند معتبر 
ملی از جانب رهبر انقالب منتش��ر شد؛" سیاست 
های کلی اقتصاد  مقاومتی." در این سند راهبردی 
که به تعبیر اهل فن، دغدغه ای فرا فصلی، علمی و 
دقیق و  تجربه شده جهت مستحكم سازی اقتصاد 
ملی اس��ت، یک بند اساسی دارد و آن نیز گفتمان 
 سازی در این حوزه است که بر گرده رسانه ها قرار 

گرفته است. 
اما تا امروز رسانه ها چه میزان به این نقش تاریخی 
پرداختند؟ اساس��ا س��هم رس��انه ها در پی  گیری 
مطالبات اقتصادی چه میزان اس��ت؟ مهمتر اینكه 
فرهنگ س��ازی در حوزه اقتص��اد  مقاومتی به چه 
ترتیب است و رسانه ها چه نقشی در این رابطه باید 
ایفا کنند؟ در این رابطه  ذکر 3 نكته ضروری است. 

یكم. رس��انه ها طی سالهای گذشته به دهها دلیل 
نسبت به حوزه اقتصاد کم عنایت بوده اند.  رسانه که 
گفته می شود اعم از جریده خبری و تریبون جریان 

های سیاسی و حزبی و  دانشجوئی و غیره است. 
ما برای فرهنگ، کفن پوشانی داریم که حاضرند سینما 
ه��م آتش بزنند، اما کمترین دغدغه ای  درباره حذف 
خش��ن یارانه ها و عوارض دهشتناک آن برای مردم 
ندارند. برای سیاس��ت هسته  ای و به تعبیر خودشان 
خاک فروش��ی و عزت فروش��ی دلواپس می شوند و 
دالوری می کنند و  به خیابان میریزند، اما برای به خاک 
کشیدن اقتصاد ملی و سیاس��ت های وابسته سازی 

 اقتصادی نه دلهره ای دارند و نه حتی دل مشغولی. 
چرا؟ بیش��مار دلیل می توان برش��مرد. اما هر چه 
هست باید نس��بت به اقتصاد دغدغه داشت. نمی 

 ش��ود نگ��ران بدحجابی ب��ود و ب��رای اباحه گری 
س��ینما رگ گردن به رخ کشید و همزمان از فتنه 
 گران غربگرا نفرت داش��ت، اما کمترین توجهی به 
"لیبرالیس��م اقتصادی" که زمینه س��از   "فرهنگ 

اباحه" و "سیاست وابسته گرا" است، نداشت. 
دوم. تلقی نادرست رسانه ها از گفتمان سازی نیز در 
بی توجهی به حوزه اقتصاد مزید بر علت  شده است. 

همه ماجرای این ابالغیه، در گفتمان سازی اقتصاد 
مقاومتی خالصه می ش��ود. م��ردم باید  بخواهند. 
اقتصاد مقاومتی حرف جدیدی ندارد. بخش عمده 
آن، همان حرفهائی است که در  اسناد باالدستی و 
مبانی نظری آنها آمده اس��ت. کنار هم آمدن این 
موضوعات، تكمیل پازلی  جهت دار و سیس��تم گرا 

برای تقویت اقتصاد ملی و ایجاد عزم داخلی است. 
حتی مطالبه گری رسانه ای نیز در فرهنگ سازی 
است. برخی رسانه ها تصور می کنند  فرهنگ سازی 
برای ی��ک موضوع، یعنی تع��داد زیادی مصاحبه 
گرفت��ن و از فوائد آن صحبت  ک��ردن. مثال فالن 
خبرگزاری از خبرنگاران خود می خواهد، فوری با 
50 نماینده و استاد  دانشگاه درباره اقتصاد مقاومتی 
مصاحبه بگیرند تا آنها از ضرورت و اهمیت اقتصاد 
مقاومتی  بگویند. این نیز موثر است اما همه ماجرا 
نیست. در اغلب این موارد، رسانه نگاهش را از  مردم 
برداش��ته و کار خودش را می کند. واقعا چه میزان 

این مصاحبه ها فرهنگ ساز است؟
رسانه باید به این سطح از بلوغ برسد که فرهنگ و 
گفتمان سازی منحصر به تكرار یک  حرف آنهم به 
روش های سنتی نیست. با سیاه کردن خبرگزاری و 

روزنامه، مخاطب گفتمانی  نمی شود. برای گفتمان 
ساختن باید هنر داشت و درایت و تخصص رسانه 

ای و موضوعی. 
مطالبه گری نیز در همین فرهنگ سازی است. اگر 
بین مردم گفتمانی حاکم شود؛ رسانه نیز  به ناچار 
باید مطابق ذائقه مردم رفتار کند. از این رو بصورت 
خود به خودی مطالبه رسانه ای  نیز برنگ تقاضای 

مردمی می شود. 
نتیجه اینكه اقتصاد مقاومتی نیاز به یک گفتمان 
سازی دارد و گفتمان سازی یعنی مردم  مشارکت 
و مطالبه کنند و رسانه تنها حلقه واسط و تریبون 
مردم باشد. رسانه ای که تنها  احساس وظیفه می 
کند تا بدون توجه به همراهی مردم، حرف بزند که 
رسانه نیست؛ یک نهاد  کارمندی و مزد بگیری است 

که ارباب رجوع هم ندارد. 
در فرآیند گفتمان سازی، مطالبه گری رسانه ها نیز 
مقطع��ی نخواهد بود. اینطور نخواهد بود  که مدتی 
فالن رسانه حاکمیتی، ابالغیه را پی گیری کند اما 
ب��ه محض چپ کردن اتوبوس و  مرگ یک بازیگر و 
مجلس ختم سیاسی و غیره همه چیز فراموش شود. 

س��وم. نحوه بیان مساله اس��ت. نحوه بیان مسائل 
اقتصادی در ش��رایط موجود یک اش��كال روشی 
 جدی دارد و آن اینكه مسائل اقتصادی صرفا برای 
نخبگان نوشته می شود و به همین دلیل  گفتمان 
و مطالبه عمومی ایجاد نمی کند. مطالب اقتصادی 
باید همه فهم و اما خواص پسند  باشد. این هنر یک 

رسانه در طرح مساله است. 
مهمتر از ادبیات نحوه مواجهه با موضوعات اقتصادی 
است. اقتصاد نباید صرفا در گرانی و  اشتغال و غیره 
خالصه شود. مساله اقتصاد باید بین رشته ای دیده 
شود تا گفتمان ساز باشد.  ارتباط اقتصاد با جامعه 
و سیاس��ت و فرهنگ ناگسستنی است. به همین 
دلیل رهبر انقالب  اقتصاد مقاومتی را در کنار سبک 
زندگی دیدن��د. پیوند اقتصاد با ایدئولوژی اس��ت 
که موجب می  ش��ود اثر اقتصاد لیبرال بر وضعیت 
فرهنگی کشور مشاهده شود. اقتصاد را نباید فقط 
در پول  خرد و چک و س��فته بازار دید. در این باره 

حرفها بسیار است که بماند. 
در هر صورت اگر از سالها پیش کفن پوش اقتصادی 
داشتیم وضعیتمان بهتر از این بود. حتی  جریانات 
سیاسی که دغدغه های دینی دارند نسبت به این 
مهم سهل انگار و بی انگیزه اند.  چطور ممكن است 
یک جریان سیاس��ی که داعیه اصولگرائی دارد، در 
موضوع اقتصاد،  اصوگرائی اقتصادی را از اباحه گری 

اقتصادی تشخیص ندهد. 
اگر بخواهم با زبان دلواپسان سیاسی و کفن پوشان 
فرهنگی هم بگویم، سیاس��ت اقتصادی فتنه  ساز، 
فتنه گرانش با دس��تبند سبز نیستند؛ بلكه با یقه 
آبی اند. از طرفی نه اینكه بی حجابی مهم  نیس��ت 
و اقتصاد مهم است؛ بلكه اگر نگران بی حجابی هم 
هستید، مقابل سیطره بازار و  لیبرالیسم اقتصادی 

کفن بپوشید. 

كاشكفنپوشاقتصادی
همداشتيم

   مهدي خلج
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  پیام هیات مدیره
با س��پاس از درگاه ایزد منان و ضمن تش��كر از حمایت های 
همه جانبه سهامداران محترم، هیات مدیره گزارش خود را به 

استحضار می رساند:
شرکت های لیزینگ از جمله شرکت های مهم در ایجاد ارتباط 
می��ان تامین کنندگان ، عرضه کنن��دگان و تولیدکنندگان و 
نهایتا مصرف کنندگان هستند. در این رابطه زنجیره های به 
هم پیوس��ته هر کدام از اهمیت خاصی برخوردار هستند که 
مهمترین آنها مشتریان یا مصرف کنندگان آن در شكوفایی 

اقتصاد می باشند.
با توجه به وضعیت اقتصادی و با عنایت به اینكه در بازار فعلی 
خدمت رسانی به مشتریان بس��یار حائز اهمیت بوده، لذا این 
ش��رکت نیز خود را مكلف دانس��ته تا با تمام ناهنجاری ها و 
مشكالت دست و پنجه نرم نموده و برآن مشكالت فائق آمده 

و نهایتا رضایت مشتریان را جلب نماید.
در این راستا با رعایت قوانین و مقررات حاکم از جمله اجرای 
صحی��ح قانون تنظیم بازار غیرمتش��كل پولی که به تصویب 
مجلس شورای محترم اسالمی رسیده ، قدمی مثبت در جهت 

تشكل های صنعت واسطه گری مالی برداشته شده است.
  وضع عمومی شركت:

ش��رکت لیزینگ رازی با توجه به تشكیل قانون تنظیم بازار 
غیر متش��كل پولی، خود را موظف نموده تا در آن چارچوب 
به فعالیت ادامه دهد. در نتیجه این فعالیت مجوزموقت یک 
س��اله به ش��ماره 4555 مورخ 1386/10/30 از طرف بانک 
مرکزی ایران به این ش��رکت اعطا ش��د که پس از س��پری 
شدن مدت آن و رضایت بانک مذکور از عملكرد این شرکت، 
مجوز سه ساله به شماره 153645 مورخ 1388/7/20 صادر 
گردی��د. با پایان یافتن مدت مجوز مربوطه، بازرس��ان اداره 
نظارت بر بانک های بانک مرکزی جهت صدور مجوز جدید، 
عملیات شرکت را در طول س��ال های 1389 لغایت 1391 
مورد رس��یدگی قرار دادند که مجوز یک س��اله به ش��ماره 
38976 مورخ 1392/2/16 صادر ش��ده اس��ت و هم اکنون 

بازرس��ان اداره نظارت بر بانک های بانک مرکزی مش��غول 
بررسی هستند تا مجوز جدید را صادر نمایند.

با توجه به سرمایه محدود شرکت، فعالیت این شرکت عمدتا 
در قال��ب خرید لوازم مصرفی با دوام، لوازم خانگی، تجهیزات 
رایانه ای و امثالهم و هم چنین موتورسیكلت بوده و واگذاری 
آنها از طریق عقد اجاره و یا فروش اقساطی به مشتریان است.

در س��ال 1392 به علت کاهش نقدینگی ب��ه مبلغ 8/008 
میلیون ریال بابت پرداخت س��ود سهام سال 1391 فعالیت 

شرکت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
  تاریخچه

به موجب مجوز ش��ماره 32/45130 مورخ 1383/7/5 اداره 
ثبت ش��رکت ها و موسس��ات غیرتجاری، اجازه پذیره نویسی 
عمومی ص��ادر و طبق آگهی دعوت به پذیره نویس��ی مورخ 
1383/7/14 که در روزنامه ابرار اقتصادی و دنیای اقتصاد درج 
گردید، پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1383/7/15 آغاز شد و 

در همان روز پایان یافت.
پس از بررسی اوراق پذیره نویسان و احراز هویت آنان، شرکت 
در تاریخ 1383/9/17 تحت ش��ماره 236306 در اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید.
  موضوع فعالیت شركت 

طبق ماده 2 مصوب 1390/11/15 مجمع عمومی فوق العاده 
صاحبان سهام عبارت است از:

الف: موضوع اصلی: خرید کااله��ای مصرفی با دوام، لوازم 
خانگی، تجهیزات رایانه ای و موارد مش��ابه و واگذاری آنها به 

متقاضیان از طریق روش های عقد اجاره یا فروش اقساطی.

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

ذیربط.
شرکت لیزینگ رازی اولین شرکتی بود که مجوز موقت یک 
ساله خود را تحت شماره 4555 مورخ 1386/10/30 از بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران دریافت کرد که پس از انقضای 
مدت آن، در سال 1387 جهت اخذ مجوز دایم اقدامات الزم 
را به عمل آورد. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
اولین شرکت، مجوز سه ساله فعالیت تحت شماره 153645 
مورخ 1388/7/20 صادر نمود که پس از انقضای مدت مذکور 
، عملیات شرکت مورد بررسی اداره نظارت بر بانک های بانک 
مرک��زی قرار گرفت و در نتیجه مجوز یک س��اله به ش��ماره 

38976 مورخ 1392/2/16 صادر شد. 
  برنامه های آینده شركت

با توجه به دگرگونی هایی که خواس��ته  یا ناخواس��ته توسط 
ارگان های ذیربط به عمل آمد، شرکت به تمام اهداف خود در 
سال 1392 نایل نیامد و امید است در سال 1393 دولتمردان 
به این صنعت از منظر یک نهال تولیدی خدماتی نگرش داشته 
باشد تا با عوامل درونی و بیرونی بتوان قدم مثبت تری در جهت 
اهداف و برنامه های ش��رکت برداشته شود که اهم آن عبارت 

است از :
درصورت لزوم، افزایش سرمایه

دریافت اعتبار از سیستم بانكی و موسسات اعتباری
بازنگری در افزایش نرخ های سود

توزیع مناسب و به موقع منابع مالی به مشتریان
سمتنماینده اعضای هیات مدیره       

رئیس هیات مدیرهشرکت شیمیایی رازیآقای رامین میزانی
نایب رئیس هیات مدیرهشرکت کیان شیمیآقای علی شكوری گرگانی

عضو هیات مدیرهشرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایرآقای بهمن اطمینان
عضو هیات مدیرهشرکت کیمیا رزینآقای محمود بوستانی کلهرودی

عضو هیات مدیره و مدیرعاملشرکت بیمه رازیآقای جالل روشن ضمیر

  

ليزينگرازی،سرقطارليزينگها

كار وقتی دست كاربلد باشد حضور در مجمع لذت بخش می شود، برای اینکه این لذت را برده باشم با هزار مشکل جسمی و روحی افتان و خیزان خود را 
به نشست رساندم. وقتی گزارش عملکرد را برای 63 درصد سهامدار این دانش آموخته دبستان عظیم زاده تهران و دبیرستان البرز می خواند به یاد دوره دانشگاهی او افتادم، 
آنجا كه گروه ها و تشکیالت تا مرز مسلحانه پیش رفته بودند این جالل روشن ضمیر بود كه جزوات دكتر نبوی را می گذارد و جزوات دكتر وثوق را برمی داشت و در درس دكتر 
اكبری علیمحمد پای ثابت بود. با  این كاردانی آقاجالل در میدان كاری باید برایش فرش قرمز پهن كرد و امروز كاروان ساالر صنعتی شده كه به قول معروف در بانک مركزی 
هم كارشناس زبده ندارد. مجمع به ریاست جناب دكتر میزانی و دو ناظر جنابان اطمینان و روشن ضمیر و با دبیری سركار خانم دورمنش آغاز شد و با تصویب صورت های مالی 

و تقسیم سود 135 ریال و سایر دستورجلسه به كار خود پایان داد. 

   خسرو اميرحسيني
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پارسخزربرگي
ديگربهافتخارات

خودافزود
مراسم ساده اي بود یک رمان یک سیني، یک قیچي هنوز 
لبه هاي قیچي به رمان قرمز نخورده بود که  مشتري خود 
را به مقابل ویترین فروش رساند جنس مورد نظر خود را با 
انگشت نشان داد و  پول آنرا روي میز گذارد و رفت.  بچه هاي 
شرکت در تكاپوي افتتاح بودند خوب مي دانستند صنعت 
 ملي معني و مفهومش چیست و در نزد جامعه مصرف کننده 
چه ارزش دارد این باور ملتي  است که فعل خواستن را صرف 
مي کنند و اما پارس خزر چگونه صنعت ملي شد اول باید 
از  ت��الش زنان و مرداني یاد کنیم که ش��بان روزان لختي 
نیاسودند.  تا بتوانند آنچه بدانها بعنوان ودیعه گذارده شده به 
نحو احسن پاس بدارند و این خواسته آن شد  که کیفیت و 
کمیت در خط تولید نشست ونیاز جامعه به پویایي صنعت 
ملي ) ایراني جنس ایراني بخر(  را در پي داشت. پارس خزر 
در صنعت لوازم خانگي چون ما مي توانیم آویزه گوشش 
بود از  رقباي زر تزویر نهراسید آنجا که ساخته زیر پله خاور 
دور، چیني ما چیني در زنگین  محصول از طریق بنادر بي 
در و دروازه و تبلیغات گس��ترده از رس��انه ملي و قاچاق در 
پشت  ویترین فروش��گاه ها که خود حدیثي دارد مفصل و 
صف آرائي در برابر پارس خزر کرده بودند و آنكه  پیروز میدان 
شد همان کیفیت و هنر دستان پاک فرزندان ایران زمین در 
پارس خزر بود و روز افتتاح ش��عبه  کوچه شهدا در خیابان 
قائم مقام به عینه ش��اهد آن بودند و بودیم. وقتي رمان به 
 دست مدیرخستگي ناپذیر شرکت قیچي شد،  من که بیش 
از نیم قرن در کسوت خبري بوده غرق  شادي و سرور و این 
مختصر ا آن بود که گذشت و برگ دیگري به داشته پارس 

خزر آن هم از  نوع زرینش افزوده شد. 
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تقديرمديرشبكهجهانیواليتازفعاليتهایموسسهاعتباریكوثر
مدیر شبكه جهانی والیت گفت: موسسه اعتباری کوثر از زمان آغاز فعالیت تا 
کنون عملكرد  خوبی در حوزه اقتصاد و به ویژه ترویج و نهادینه س��ازی سنت 
پسندیده قرض الحسنه داشته  است.  به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری 
کوثر، آیت اهلل سید محمد حسینی قزوینی در جمع  معاونین و مدیران و کارکنان 
حوزه مرکزی در محل نمازخانه حوزه مرکزی این موسسه با  اشاره به تاکیدات 
مقام معظم رهبری بر بهبود نظام اقتصادی اظهارداشت: نظام اقتصادی با  پشتوانه 
فرهنگی در مسیر تعالی قرار خواهد گرفت.  مدیر شبكه جهانی والیت افزود: ورود 
موسسه اعتباری کوثر در موضوعات اقتصادی بسیار  مثبت ارزیابی می گردد.  وی 
ادامه داد: فعالیت های ارزش��مند این موسسه در حوزه های اقتصادی با نام آن 

همخوانی  دارد. 
آیت اهلل حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هجمه های اخیر 
غرب در  موضوع فرهنگ گفت: در حال حاضر از مجموع 1800 شبكه ماهواره ای 
300 شبكه در  اختیار وهابیت است.   این استاد دانشگاه تصریح کرد: هجمه های 
فرهنگی به صورت ش��بانه روزی علیه شیعه برنامه  ریزی شده است.  وی افزود: 
شیعه برگرفته از فرهنگ ائمه عصمت و طهارت است.  آیت اهلل حسینی با اشاره 
به حدیث��ی از حضرت علی )ع( گفت: حضرت علی )ع( فرموده اند من  تعجب 
می کنم چگونه اهل بطالن در مسیر باطل بسیار کوشا و اهل حق در مسیر حق 
بسیار  کسل هستند.  مدیر شبكه جهانی والیت برگزاری مراسم های مذهبی را 
در محل کار و زندگی مهمترین  عامل تاثیر گذار در ترویج فرهنگ شیعه دانست 
و گفت: نهادینه سازی فرهنگ شیعه را باید  از خودمان شروع کنیم. انتشار کتاب، 
جزوه و بروشور، نصب استند و ارسال پیامک با  موضوع دیدگاه های ائمه اطهار 
در موضوعات گوناگون اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی و  سیاسی از ابزارهای تاثیر 

گذار  در ترویج فرهنگ شیعه می باشد. 
وی تصریح کرد: الفبای وهابیت براندازی ش��یعه اس��ت. امروز دشمن در حوزه 
فرهنگ در  آموزش و پرورش ما رسوخ نموده است. معلم باید با زبانی نرم فرهنگ 

اهل بیت)ع( را به  دانش آموزان بشناساند. 
وی گفت: به قدری فرهنگ اهل بیت)ع( زیبا و جذاب است که هر انسان پاکی 

را به سمت  خود می کشاند. 
مدیر شبكه جهانی والیت با اشاره به فعالیت این شبكه طی چهار رسال اخیر 

گفت: ش��بكه  جهانی والیت با پخش برنامه های 24 س��اعته از طریق ماهواره، 
اینترنت و موبایل قابل  مشاهده می باشد. 

در ادامه دکتر عیسی رضایی مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر نیز اظهار داشت: 
موسس��ه  اعتباری کوثر با تاس��ی از فرهنگ اهل بی��ت)ع( خدمت به خلق را 

بزرگترین وظیفه خود می  داند. 
عضو هیئت مدیره موسس��ه اعتباری کوثر گفت: به منظور ترویج فرهنگ اهل 
بیت)ع(  موسس��ه کوثر طی س��ال جاری در تولید برنامه هایی با موضوع مزبور 

مشارکت می نماید. 

همايشاقتصادمقاومتیدردينبرگزارشد
اولین همایش اقتصاد مقاومتی در دین در شهر قم برگزار شد . 

همایش اقتصاد مقاومتی در دین با مشارکت مدیریت شعب استان قم در تاریخ 
1393/2/17 در  سالن همایش شهرداری برگزار گردید. 

مسعود اقدسی ، مدیر امور شعب موسسه اعتباری کوثر استان قم در این همایش 
که با حضور  محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد ، با 
اش��اره به اهداف این موسسه  در توسعه و ترویج سنت پسندیده قرض الحسنه 
اظهار داشت: موسسه اعتباری کوثر در مسیر  تحقق بانكداری بدون ربا و همچنین 
نهادینه سازی فرهنگ قرض الحسنه از آغاز فعالیت تا  کنون اعطای تسهیالت 

قرض الحسنه با کارمزد صفر درصد را در دستور کار خود قرار داده  است . 
وی با اشاره به نوپا بودن این موسسه در نظام بانكی گفت: قانون گرایی ، توجه 
کامل به  ضوابط و دستور العمل های بانک مرکزی و شفافیت در ارائه اطالعات 
و طراحی خدمات و  تس��هیالت متنوع ، برگی زرین در فعالیت های موسس��ه 

اعتباری کوثر است . 
اقدسی پیوستن به سیستم یكپارچه بانكی شتاب ، ساتنا و پایا را حاصل مدیریت 
جهادی و عزم  راس��خ خانواده بزرگ کوثر دانس��ت و با اشاره به نامگذاری سال 
1393 به عنوان س��ال اقتصاد و  فرهنگ با مدیریت جهادی و عزم ملی توسط 
مقام معظم رهبری)دامت برکاته( موسسه کوثر  را پیشگام در تحقق این شعار در 

عرصه بانكداری اسالمی عنوان کرد . 
در این دیدار محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلت نظام با اطالع از نحوه 
عملكرد  موسسه اعتباری کوثر در ارائه تسهیالت قرض الحسنه بدون کارمزد و 

نحوه سرمایه گذاری ،  خواستار استمرار این خدمات شد . 
اتصالمركزشتابكوثربه22بانکوموسسهاعتباری

مدیر فناوری اطالعات موسسه اعتباری کوثر از اتصال مرکز شتاب کوثر به 22 

اخبار بانک و بیمه
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بانک و  موسسه اعتباری خبر داد. 
مهندس محمد رضا کاظمی با بیان این مطلب اظهار داشت: موسسه اعتباری 
کوثر به عنوان  دومین موسس��ه  اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در تاریخ 

93/02/17به شبكه شتاب  پیوست. 
مدیر فناوری اطالعات موسسه کوثر افزود: با دریافت این مجوز از بانک مرکزی 
هم اکنون  مرکز ش��تاب کوثر به بان��ک های ملی،کارآفرین، ص��ادرات، ملت، 
کشاورزی، مسكن، توسعه  صادرات، رفاه، اقتصاد نوین، آینده، دی، سپه، حكمت 
ایرانیان، سرمایه، سامان، پارسیان،  توسعه تعاون، پاسارگاد، انصار ،سینا  و صنعت 
و معدن و موسس��ه اعتباری توسعه متصل  شده و به زودی امكان اتصال آن به 

تمامی بانكها و موسسات اعتباری فراهم خواهد شد. 
کاظمی تصریح کرد: بر همین اساس مشتریان کوثر می توانند برای تغییر کارت 

و اتصال آن  به مرکز شتاب با مراجعه به شعب در سراسر کشور اقدام نمایند. 
وی در پایان از صبر و شكیبایی مشتریان  محترم در روزهای نخست راه اندازی 

مرکز شتاب  موسسه اعتباری کوثر تقدیر و تشكر نمود. 

همكاریشركتبيمهكوثرو
موسسهمالیواعتباریكوثر

معاون طرح و توسعه شرکت بیمه 
کوثر خبر داد: همكاری بیمه کوثر 
و موسسه مالی و  اعتباری کوثر در 

سراسر کشور 
سید جمال موسی کاظمی اعالم 
ک��رد : از این پ��س کلیه خدمات 
بیم��ه ای م��ورد نیاز مش��تریان 
 موسسه مالی و اعتباری کوثر توسط شرکت بیمه کوثر تامین خواهد شد.وی با 
اشاره به  طراحی محصوالت و خدمات مشترک گفت: مشتریان موسسه مالی و 

اعتباری کوثر می توانند  از خدمات بیمه کوثر با تسهیالت ویژه بهره مند شوند. 

ديداربافرماندهیمعظمكلقواحض�رتامامخامنهای)مدظله
العالی(

حضور مدیرعامل شرکت بیمه کوثر در دیدار مسئوالن نظام با مقام معظم رهبری 
)مدظله  العالی( به مناسبت عید مبعث 

همزمان با عید سعید مبعث مسئوالن عالی رتبه نظام مقدس جمهوری اسالمی 
با فرماندهی  معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( دیدار کردند. در 
این دیدار صمیمانه که  با حضور پرشور مسئوالن ،فرماندهان نظامی و انتظامی، 
مدیران عامل بانک ها  و بیمه ها  در حس��ینیه امام خمینی )ره( برگزار ش��د ، 
مدیرعامل شرکت بیمه کوثر نیز  حضور یافته و از  بیانات حكیمانه رهبر فرزانه 

انقالب بهره مند شدند. 

مديرعاملبيمهرازیمديرارشدحامیروابطعمومیشد
دکتر یونس مظلومي مدیرعامل بیمه رازي در سومین کنفرانس روابط عمومي 
و صنعت به  عنوان مدیرارش��د روابط عمومی انتخاب و ازدکترمهدی کرباسیان 
معاون وزیرو رییس هیات  عامل توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 

)ایمیدرو( مدال زرین دریافت کرد. 
بنابراین گزارش مراس��م یاد ش��ده به مناس��بت هفته روابط عمومی و درهتل 
المپیک تهران  برگزارشد.  یادآورمی شود: دکتر یونس مظلومي، مدیرعامل بیمه 
رازي داراي دکتري مدیریت از دانش��گاه  بوردو فرانسه و از مدیران داراي بینش 

توسعه اي در حوزه روابط عمومي است. 

بانكدارانپاس�ارگادبارديگر،س�روداتحادس�ردادند،مديرانو
بانكدارانبانکپاسارگادبرفرازارتفاعاتالبرز

ارتفاعات البرز در روز جمعه 2 خرداد، شاهد حضور پرشور بیش از 500 بانكدار 
 بانک پاسارگاد بود. 

مدیران و بانكداران بانک پاس��ارگاد به سنت گذشته، در کوهپیمایی سراسری 
ضمن تالش برای  پاس��داری از محیط زیست، اتحاد و همبستگی خود را به رخ 

همگان کشیدند.   
در ای��ن کوهپیمایی، بانكداران پاس��ارگاد با تمرین صبر، نظم و اس��تقامت، با 
عزمی جزم و نفسی  تازه تر، به استقبال ادامه خدمت گزاری به هم میهنان و ارایه 

بهترین های نظم بانكی به آنان  رفتند. 
بانک پاس��ارگاد در راستای ایفای مس��ئولیت های اجتماعی خود در حفاظت از 
محیط زیست،  فرهنگ سازی در این خصوص و همچنین ترغیب همگان به ورزش 
و توجه به سالمت خود،  برنامه های متنوعی از قبیل برگزاری کوهپیمایی های 

سراسری در سراسر کشور، برگزار  می کند. 
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  پیام هیات مدیره
در س��ال 1392 صنعت لعابس��ازی تحت تاثیر چالش ه��ای درونی و 
بیرونی شامل : تهدیدات تكنولوژیک، ورود شرکت های خارجی به بازار 
ایران،افزایش نرخ مواد اولیه، مش��كالت تدارک و تامین و تحریم های 
اقتصادی و تجاری،مشكل در تامین و جابجایی ارز،رکود بازار مسكن و 

افزایش نرخ بهره بانكی بود.
شرکت لعابیران توانست در سال 1392 با بهره گیری از برنامه استراتژیک 
و اهداف استراتژیک مندرج در نقشه استراتژی شرکت ، از طریق اجرای 
اس��تراتژی تغییر و تحول، افزایش قابل توج��ه نرخ فروش و طراحی و 
توس��عه محصول ممتاز  به ارایه محصوالت با قیمت مناسب به همراه 
کیفیت محصول و توسعه خدمات مهندسی به مشتریان بپردازد. این 
مهم باعث حفظ س��هم بازار در حوزه مالی و نهایتا تحقق چش��م انداز 
گردید. وجود برنامه ریزی استراتژیک عاملی بود که شرکت ظرف چند 
ماه با مدیریت بحران ، تاثیرات حاصل از چالش های فوق را مدیریت و 
از آن به سالمت عبور کرد. همچنین با تشكیل کمیته انرژی اقدامات 
موثری در جهت کاهش هزینه های سوخت مصرفی و بهینه کردن تولید 

محصوالت انجام داد.
  چشم انداز 

با استفاده از دانش و فنآوری های نو در طراحی، تولید و پشتیبانی انواع 

محصوالت با کیفیت، برآنیم در راستای منافع ذینفعان و ایجاد وفاداری 
و انتخاب اول مشتریان ، سهیم در تولید کاشی در کشور و جهان باشیم.

  ماموریت 
 ن��وآوری در طراحی انواع فریت ، لعاب ، رنگ ، طرح و پكیج و س��ایر 
محصوالت وخدمات مرتبط و تولید اثربخش آنها به منظور سودآوری 
بلند مدت در جهت منافع سهامداران، مشتریان ، کارکنان و جامعه از 

طریق ارتقای بهره وری سازمان.
  ارزش ها 

ما بر پایه های امانتداری ، وفاداری ، مشتری مداری ، دانش محوری ، ابتكار 

و تالش جمعی، لعابیران سرآمد و پایدار را بنیان نهاده ایم.
  تاریخچه

ش��رکت لعابیران در تاریخ 1360/9/23 به صورت ش��رکت سهامی 
خاص تاس��یس شده و طی ش��ماره 43061 در اداره ثبت شرکت ها 
و مالكیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است . طبق مصوبه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1369/8/29 مرکز اصلی ش��رکت از تهران 
به زرقان فارس انتقال یافت و تحت ش��ماره 4458 انتقالی در اداره 
ثبت ش��رکت های ش��یراز به ثبت رسید . به اس��تناد مصوبه مورخ 
1373/12/24 مجمع عمومی فوق العاده ، شرکت لعابیران از سهامی 
خاص به سهامی عام تبدیل و ضمن تصویب اساسنامه جدید شرکت 
، ارزش اس��می هر س��هم از ده هزار ریال به یک هزار ریال کاهش 
یاف��ت و موضوع در تاریخ 1374/01/26 در اداره ثبت ش��رکت های 

شیراز به ثبت رسید .
ش��رکت در تاریخ 1374/12/23 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته 
شده است. براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1376/7/20 
مرکز اصلی شرکت از زرقان به تهران انتقال یافت و تحت شماره 43061 
در اداره ثبت ش��رکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید . 
مرکز اصلی ش��رکت در تهران و کارخانه آن در زرقان فارس واقع است 
. در حال حاضر ش��رکت لعابیران جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت 
س��رمایه گذاری صدر تامین است و واحد تجاری نهایی گروه ، شرکت 

سرمایه گذاری تامین اجتماعی است.
  سرمایه

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 20 میلیون ریال )شامل 20 هزار 
سهم به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال( بوده که طی چندین مرحله 
بمبلغ 35/000 میلیون ریال )شامل 35 میلیون سهم به ارزش اسمی 
هر س��هم 1000 ریال( در پایان س��ال مالی منتهی به 1392/12/29 

افزایش یافته است.

سمتنمایندهاعضای هیات مدیره
مدیرعامل و عضو هیات مدیرهشرکت صنایع کاشی و سرامیک الوندآقای عبدالرضا رجایی

رئیس هیات مدیرهشرکت خاک چینی ایرانآقای فرخ سمیعی
عضو هیات مدیره و مدیر کارخانهشرکت سرمایه گذاری صبا تامین   آقای نصراهلل آزاده

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری صدر تامینآقای اصغر لشنی زادگان     
عضو هیات مدیرهشرکت صنایع معدنی امالح ایرانآقای علی متولی 

مهندسرجايیباسود1400ريالیبرایهرسهمبهمجمعساالنهآمد

مجمع عمومی عادی ساالنه شركت لعابیران در مورخه چهارشنبه 1393/2/24 در هتل پارسیان استقالل تهران تشکیل شد. در این مجمع كه با حضور 
66/32 درصدی سهامداران، اعضای هیات مدیره، نماینده بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی شركت برگزار شد، ریاست مجمع چون سالیان گذشته به عهده 
استاد شیرمحمدپور بود كه جنابان سعید جعفری و محمد عسگرزاده افشاری در مقام نظار اول و دوم و آقای محمد هادیان شیرازی مدیر مرد شماره یک مالی شركت با آن 
حساب های پاكش به عنوان دبیر مجمع ایشان را در اداره جلسه یاری می رساندند. پس از قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مهندس عبدالرضا رجائی مدیریت 
فهیم و موفق شركت و استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی كه كه موید حساب های منضبطانه مدیریت مالی شركت بود، مجمع نشینان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات 
جهادگونه تیم ارشد مدیریتی شركت، علی الخصوص زحمات مهندس رجائی و تیم مدیریتی وی، با تصویب صورت های مالی و تقسیم سود 1400 ریالی به كار خود پایان 
دادند. همچنین سازمان حسابرسی نیز به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شركت برای سال مالی آتی انتخاب شد. از نکات خواندنی مجمع می توان به توضیحات مهندس 
رجائی اشاره كرد كه بیان می كرد با رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته، درصد رضایت مندی مشتریان از محصوالت و سوخت به 80 درصد رسیده است. وی همچنین با 
اعالم اینکه درسال گذشته علی رغم تولید كمتر در بعضی محصوالت توانستیم با فروش بهتر و قیمت بیشتر محصوالت سود ناخالص و سود عملیاتی شركت را افزایش دهیم 
گفت : »ما برای سال آتی چند هدف عمده را برای خود ترسیم كرده ایم كه به دست آوردن تکنولوژی رنگ دیجیتال برای محصوالت و پیدا كردن بازارهای هدف صادراتی 
از مهمترین آنهاست.« مهندس رجائی در پایان سخنان با اعالم اینکه ما برای نوسازی منابع انسانی و پروژه  های بهبود در سال جدید برنامه داریم گفت : » در صددیم كه با 
ارائه 5 محصول جدید كه هیچکدام از رقبای ما توانایی تولید آن را ندارند سال مالی آتی افتخار خوبی را برای خود و شما سهامداران ترسیم كنیم.شایان ذكر است گردش 

سهام معامله شده در سال 1392 بیش از 6 برابر سهام شناوری بوده كه در سال های پیش بوده است كه این نشان دهنده قدرت نقد شوندگی سهام شركت است.«
اجازه می خواهیم از لطف و بزرگواری كه مهندس رجائی و جناب هادیان در حق ارباب جراید داشته كمال قدردانی و تشکر را داشته باشیم. 
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