
لـــــــوازم خـــــــانگــــــی

E g h t e s a d - o - B i m e h  M o n t h l y  M a g a z i n e

ماهـــنامه اقتصـــــاد و بیمــــه   |  شمـــــاره    43 

تیـــــر مـــــاه     1393 |    قـــیمت: 1500 تومــان

موی سپید را فلکم رایگان نداد
ایران تشنه است، هشدارهایی که جدی گرفته نمی شود

گزارش مجامع منتخب بورسي در این شماره



3 لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  43 | تیرماه 1393| 



3 لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  43 | تیرماه 1393| 

صاحب امتیاز و مدیرمسوول:   امیرحسینی
سردبیر:  خسرو امیرحسینی

مدیر بازرگانی و دبیر مجامع: صدیقه سرخوش لَر
مدیر اجرایی: مهران امیر حسینی

دبیر تحریریه: مهدی خلج
صفحه آرا و طراح گرافیک: سیامک شایگان

ویراستار:  هستی تهرانی
ناظر چاپ:  مهدی خلج

چاپ: بامشاد سبز
توزیع: نوآوران پارسیان

دسترسي اختصاصي به فایل نشریه در 
magiran.com بانک نشریات كشور

همکاران این شماره: 
امیر س�رتیپ عباس ش�ریعت،   دكتر كیاني،
صدیقه س�رخوش لر، مهندس مهران امیرحسینی،
فهیمه افشار،محمد افشار، دكتر اسد شریفي،
مهندس مهرداد نیکزاد، علی خسروی مقدم،

مهندس نیلوفر ذوالفقاری و مهدی خلج.

آدرس تحریریه: خیاب��ان قائم مقام فراهانی، 
جنب تهران کلینیک، کوچه شهدا، پالک 1

brand-mag.ir :سایت نشریه
berand3090@yahoo.com  :ایمیل

كدپستی: 55164 - 11358
تلفکس:  88550040

تلفن: 88550063
 ماهنامه اقتصاد و بیمه

شماره 43 - تیرماه 1393

محمدابراهیم باستانی پاریزی
محمدابراهی��م باس��تانی پاری��زی )زاده 3 دی 1304 
در پاریز – درگذش��ته 5 فروردی��ن 13۹3 در  تهران( 
تاریخ دان، نویسنده، پژوهشگر، شاعر، موسیقی پژوه و 

استاد بازنشسته دانشگاه تهران بود. 
زندگی

محمد ابراهیم باستانی پاریزی در سوم دی ماه 1304 

خورش��یدی در پاریز، از توابع شهرستان  سیرجان در 
استان کرمان متولد شد. وی تا پایان تحصیالت ششم 
ابتدایی در پاریز تحصیل کرد و  در عین حال از محضر 
پ��در خود مرحوم حاج آخوند پاریزی هم بهره می برد. 
پس از پایان تحصیالت ابتدایی و دو سال ترک تحصیل 
اجباری، در سال 13۲0 تحصیالت خود  را در دانشسرای 
مقدماتی کرمان ادامه داد و پس از اخذ دیپلم در سال 
13۲5 ب��رای ادامه تحصیل  به تهران آمد و در س��ال 
13۲6 در دانشگاه تهران در رشته تاریخ تحصیالت خود 
را پی گرفت.  در 1330 از دانشگاه تهران فارغ التحصیل 
ش��د و برای انجام تعهد دبیری به کرمان بازگشت. در 
 همین ایام با همس��رش، حبیبه حایری ازدواج کرد و 
تا سال 133۷ خورشیدی که در آزمون دکتری  تاریخ 
پذیرفته ش��د، در کرمان ماند.  باس��تانی پاریزی دوره 
دکت��رای تاریخ را هم در دانش��گاه ته��ران گذراند و با 
ارائه پایان نامه ای درباره  ابن اثیر دانشنامهدکترای خود 
را دریافت کرد.  وی کار خود را در دانشگاه تهران از سال 
1338 با مدیریت مجله داخلی دانشکده ادبیات شروع 
 کرد و تا سال 138۷ استاد تمام وقت آن دانشگاه بوده و 
رابطه تنگاتنگی با این دانشگاه داشته است.  وی یک پسر 

به نام حمید و یک دختر به نام حمیده دارد. تابستان ها 
را نزد دخترش در تورنتو و  زمس��تان ها را نزد پسرش 
در تهران سپری می کرد.  باستانی پاریزی صبح روز سه 
ش��نبه پنجم فروردین 13۹3 پس از یک ماه بیماری 
کبد در  بیمارستان مهر تهران دیده از جهان فرو بست 
و طبق وصیت خود در قطعه ۲50 بهشت زهرا در  کنار 

همسرش به خاک سپرده شد. 
فعالیت های فرهنگی

ش��وق نویسندگی وی در دوران کودکی و نوجوانی در 
پاریز و با خواندن نشریاتی مانند حبل المتین،  آینده و 
مهر برانگیخته شد.  باستانی، اولین نوشته های خود را 
در سال های ترک تحصیل اجباری )1318 و 131۹( 
در قالب  روزنامه ای به نام باستان و مجله ای به نام ندای 
پاریز نوش��ت، که خود در پاریز منتشر می کرد و دو  یا 
سه مشترک داشت.  اولین نوشته او در جراید آن زمان، 
مقاله ای بود با عنوان »تقصیر با مردان است نه زنان« که 
در  سال 13۲1 در مجله بیداری کرمان چاپ شد. پس 
از آن به عنوان نویسنده یا مترجم از زبان های  عربی و 
فرانسه مقاالت بی شماری در روزنامه ها و مجالتی مانند 
کیهان، اطالعات، خواندنی ه��ا،  یغما، راهنمای کتاب، 

آین��ده، کلک و بخ��ارا چاپ کرده اس��ت.  اولین کتاب 
باس��تانی پاریزی پیغمب��ر دزدان نام دارد که ش��رح 
نامه های طنزگونه شیخ محمدحسن  زیدآبادی است و 
برای اولین بار در سال 13۲4 در کرمان چاپ شده است. 
این کتاب تا کنون به  چاپ شانزدهم رسیده است. وی 
تاکنون بیش از شصت عنوان کتاب تألیف و یا ترجمه 
کرده است.    از میان نوشته های او، هفت کتاب با عنوان 
»سبعه ثمانیه« متمایز است که همگی در نام خود عدد 
 هفت را دارند، مانند خاتون هفت قلعه و آسیای هفت 
سنگ. بعداًً کتاب هشتمی با عنوان  هشت الهفت به این 
مجموع��ه هفت تایی اضافه شده اس��ت.  به جز کتب و 
مقاالت، باستانی پاریزی شعر هم می گوید و اولین شعر 
خود را در کودکی در  روس��تای پاریز و در آرزوی باران 
سروده است. منتخبی از شعرهای خود را در سال 13۲۷ 
در  کتابی به نام »یادبود من« به چاپ رسانده اس��ت. از 
جمله یکی از غزل هایش با مطلع »یاد آن شب  که صبا 
بر سر ما گل می ریخت« توسط مرحوم بنان در یادبود 
مرحوم صبا خوانده شده است.   استاد باستانی پاریزی 
منتخبی که ما را به یاد آورد چه زود دیر شد. برترین 

مرد فرهنگ برازنده آن زنده یاد. 

مهندس مرتضی داداش
با انقالب آمد در سطوح مختلف کاری آستین باال 
زد و از سنگر مسجد به تشکل های اسالمی پیوست. 
جهادی کار کرد در جبهه سربازی کرد و بعد از آن 
به سنگر خدمت صنعت نشست. از خط تولید تا میز 
معاونت وزارت تفاوت دارد کجا باشد، کار کار بدون 
هیچ چشمداشت. در س��اختمان کوچه قائم مقام 
منتظر دیدار کس��ی بودم نوای دعای توسل مرا به 

نمازخانه هم کف کشید سر به مهری را دیدم که اشک بر جانماز می ریخت. فضای نمازخانه 
عطرآگین بود و من از پا افتاده در کنجی دست بر زانو محو دیدن آنچه بود. چشم ها بسته و 
در عالمی دیگر آهسته برخواست وسالمی داد. رفت و من لختی بعد بدون مالقات بازگشتم 
و آنچه دیدم و شنیدم آثار وجود یک بسیجی دلداده به انقالب بود از این رو مرتضی داداش 

در جایگاه مدیرصنعتی این شماره با خدمات بایسته نشست.

عبدالرحیم همایون پور
در خبرهای ریز و درشت وطنی و جهانی صدای گیرایی 
از بیرجند به گوش رس��ید که ما را به پا یا بلکه با س��ر 
بدان سو کشاند. همایون پور در روستای میله دشت سر بابل 
متولد شده و پیچش درختان جنگل و دعای سحر شهید 
امیدعلی در مسجد میله دش��ت او را به خود کشانده  اما 
حضور او در مسجد تنها به خواندن دعا نگذشت و او بود که 
کار جهادی را پایه ریخت و جوانان را بدان فراخواند. این 
جوان میله دشت که نوای شب زنده داری را از پر قنداق آموخته بود به میدان کار جهادی کشیده شد 
و در بازدید از کویرتایر چه خوش به زبان آورد: » تمام سرمایه گذاری ها و مشارکت گروه سرمایه گذاری 
امید در شهرهای کم برخوردار است و یکی از طرح های مورد نظر اجرای طرح توسعه کویرتایر است. «

 به پاس تالش های جهادگونه مهندس همایون پور در جای جای میهن عزیز، در این شماره به انتخاب 
مخاطبین مطبوع و هیات تحریریه ایشان به عنوان مدیر جهادی انتخاب شد.

این موي سپیدان کاري کرده اند کارستان. هر چه کردم که زین تصویر بگذرم نشد که نشد، چون اینان با منش و عملکردشان دل و عقل وهوشم همه را به باد دادند. این دو ثابت 
قدماني هستند که یک تنه در برابر همه مشکالت ایستادند و شب و روز نیاسودند تا امانت مردمان را به نیکي پاس بدارند. استاد عسگري ماراني بازمانده از خیل سربداران استان اصفهان 
خادمي مخلص و کارشناسي خبره، و جناب استاد همایون پور که در سنگر مسجد و بسیج درس جهادگري آموخت و آموزاند که خدمت به ملک و ملت چگونه است و چه باید کرد.

    موي سپيد را فلكم رايگان نداد
اين رشته را به نقد جواني خريده ام

س جلد
شرح عک
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  خسرو اميرحسيني

| سخن سردبیر |

ایران تشنه است
 هشدارهایی که جدی 

گرفته نمی شود
وزيران ، وكيالن، مسئولين ريز و درشت كشوري سالم

قضاوت با شما که این سالم در آن قالب طمع است یا آوای چند باره ي بیداری خفته اي که دل و 
دین و عقل و هوشش براي این مرز پرگهر دمادم مي تپد.

در یکي از شمارگان سال 138۹ همین نشریه بنوشتیم اقایان مسئول تا دیرنشده آستین باال بزنید، 
همت کنید که قنوات چند صد ساله کشور در حال مرگند. ای کاش چشم آیندگان این آب زالل 

روان را در قنوات می دید. 
چندي پیش در کنار دهنه ی قنات نَرمه خاک نشس��ته و به اب زالل بیرون ش��ده از دهنه می 
نگریستم. گوش به گوش نقل شده و ما سینه به سینه شنیده ایم که مرحوم کبلعلی خلج با چهار 
سوار به نامهای عباس لو، جلوخانلو، کامران و قاسم درهمین جا که من نشسته ام پس از گمانه 
زني براي حفر قنات این جا را نشانه گذاري کرده، میخ کوبیده و از مقنی های چیره دست منطقه 
ی تات استفاده کرده و اولین قنات منطقه را حفر می کند و نام قنات را باغ قارا خان می گذارند. 
حفر قنات به وسیله بزرگ مردی چون کبلعلی خان خلج سفره نعمتی بود براي منطقه کوهستانی 
زیر آب. آب باغ قارا خان را کشاورزان و دهقانان زحمتکش آن روز به کشت کشیدند.با همت این 
شیرزنان و مردان سوخته روستانشین در سال هاي بعد براي توسعه رزق و روزي حاللشان دو دهنه 

دیگر قنات به نام هاي قنوات مشهد و َدِدکل حفر و به نتیجه رسید.
اکنون بیش از سه قرن زآن روزگاران می گذرد و بحمداهلل علیرغم انفجارهاي وقت و بي وقت معدن 
نزدیک روستا و ندانم کاري هاي مقامات مسئول پیشین هر سه قنات آباد و پر آب سابق براي ادامه 

حداقلي حیات دست نیاز به سوي ما بلند کرده اند. 
کبلعلی برای تقویت آب خروجي از دهنه قنوات و پر آبی چشمه ساران منطقه در تابستان اقدام 
به حفر گودالی بزرگي کرد براي سیراب کردن سفره هاي زیرزمیني آب از جمع آوري آب و باران 
ناش��ي ازآب ش��دن برف و آب هایي که هرزمي روند.   این عمل شد پشتوانه اي براي پر آبي دو 
چندان قنوات و چشمه ساران در تابستان هاي گرم و سوزان از تفکر واالي جمع آوري هرز آب 

هاي زمستاني در نقطه اي معلوم.
کبلعلی نام این گودال را گنِگ چال گذارد و برای این کار از دشت بان می خواست تا برفآب زمستان 
را به گنگ چال ببرد و آنروز که اب در گنگ چال به لبالب مي رسید، به دشتبان خلعت می داد 
و با جار زدن مردم آبادی را به مسجد دعوت کرده و سفره نهار به شکرانه این عمل پهن می نمود 
و نام این روز را آش اُو می خواندند. این شیوه کار تا همین سی چهل سال پیش و تا زمان حیات 
پربرکت حاج روح اهلل خان خلج بدین منوال  ادامه داشت و کاتب این سطور خود شاهد آن بودم و 
نام و منش دشتبانهای آن سالها از جمله قربان مریم نساء، موال ابراهیم و عبداهلل گل محمد جعفر 

را خوب  به یاد مي اورم.
از جمله معروفترین چشمس��اراني که زین عمل پرآب می ش��د گل خانلوق، گل اوباال و چشمه 

شورجا بود.
علیرغم آن که هنوز معماری آبیاری، آبخیزداری و آبخوان داری در روستا مي تواند جاري و ساري 

باشد متاسفانه با ندانم کاري ... در حال نابودی است.
تفکر و تاس��یس و استمرار پرآبي قنوات و جمع آوری آب های زمستان و بهاری در یک منطقه 
خشک برای تقویت آب های زیرزمینی ، کار شیرزنان و مردان مرد است نه آنکه براي بقاء و دوام 
و رنگین ش��دن این سفره پربرکت چشم طمع داشتن به دست این رئیس و ان وکیل وآن وزیر، 

این نهاد، آن بنیاد و...
خنده دار است همین ده پانزده سال پیش کلمه آب خیزداری به برنامه های دولت آمد در صورتي 
که این داشته از کبلعلی خان خلج که سه قرن پیش اجرایي گشت و مانده در حال حاضر چشم 
نواز است. معماری آبیاری در این قنوات از مهندسي پیشرفته اي برخوردار می باشد گه اگر ماندیم 

به حیات، به حول و قوه الهي به نگارش آن همت می گماریم. 
از مرحوم کبلعلی خان خلج حمامی بجا مانده که بر سقف این حمام چشمه آب جوشان است و 
حمام در زیر چشمه ساخته شده که الحق به شهادت سازمان هاي عریض و طویل میراث فرهنگي 
شاهکار معماری است. که اگر گورکنان طالب گنج و عتیقه! بگذارند بماند براي آینده گان میراثي 

گرانبها و ذخیره ارجمندیست.
غم انگیزتر آنکه با تفکرات شبه روشنفکري هر آن نفر از دانایان و موسپید کرده و ریش سفید و 
بزرگ که غم و عشق به آبادي و آباداني ده و روستا داشتند، به اسم خان و فئودال و هزاران لقب 
مذموم دیگر به حاشیه رانده و عنان کار را به عده اي تازه به دوران رسیده که نه درد را مي شناختند 

و نه در مان سپردند که حاصل آن شده که شرح مصائبش مي شود مثنوي هفتاد من. بگذریم...
قنوات و چشمه ساران این روستا که ویدر نام دارد »به معنی میان دره« هنوز حیات دارد، گرچه دولت 
و دولت مردان هر آنچه این روستا داشت دارد با ندانم کاري به تاراج دادند. دیگر در روستا نه گله هاي 
پرشمار دام مانده نه تخم شخم محصول و نه کشاورز. به جاي روستایي پاک و زحمتکش شهریاني 
داریم که به هر روز تعطیل با صدها اتول در سایه ساران درختان کهن به خوردن کباب خوش مشعوف 

و با صدای موزیک کر کننده به شستن اتول خود با آب زالل قنوات مشغول و دیگر هیچ.
در شمارگان پیش مطلبی داشتم بدین عنوان ایران تشنه است هشدارهایی که جدی گرفته نمی 
شود. آنچه چند سالي است دغدغه این روستا زاده شده و به هر بهانه اي در هر نشریه تخصصي و 
غیر تخصصي قلم مي زنم که هشدار خشکسالي، تشنگي ایران جدي است، تازه به فکر مسولین 
افتاده و مي بینیم بر س��ر در چند پل عابر پیاده و ادارات آب و فاضالب بنري مي زنند که ایران 

تشنه است.
در حالیکه ارزش یک بطر آب 5 هزار ریال است آب قنوات پربهاتر و ارزشمند دیگر امروزه نه به پاي 
درخت است و نه در خدمت کشت. وزیران، وکیالن براثر بی توجهی شما مسئولین قنوات پرخیر و 

برکت این آبادي در حال تبدیل شدن به النه شغاالن است.
چندي پیش در نشستي به مدیریت آب تهران گفتم: در این گذر این زمان به ما که موی سپید 
داریم و ارزش آب را می دانیم چاره بیاندیش��ید، چرا که پِرت آب در تهران افزون بر 35% اس��ت. 
خندید و خندید و ما زین خنده ها به او نرفتیم و از آن نعمت بهره نبردیم. گویند خنده بر هر دردی 
دواست لکن براي من روستا زاده این پِرتي آب و قدر نشناسي این مسئولین بر این مایع حیات هر 

دو چشمم را گریان مي سازد نه بر لبانم خنده جاري.      

ضرورت احياي قنات هاي ايران
شاهرگ هاي بيابان

بشر براي هزاران سال کوشیده است راه هایي براي زنده ماندن و شکوفایي در زمین هاي بیاباني 
پیدا کند. کلید بقا- و زندگي- در این مناطق آب اس��ت. راز تداوم و حفظ زندگي در زمین هاي 
خشک در یکي از دو شکل زیر نهفته است: انسان یا در نواحي نزدیک به آب مستقر شود، یا آب 
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را به محل زیست خود بیاورد.
    بیش از یک چهارم تمامي خاک ایران را دو بیابان بي آب و علف پوشانده است. اما ایرانیان باستان 
ازجمله نخستین کساني بودند که راه حلي براي غلبه بر چالش آوردن آب به جایي یافتند که مردم 
مي خواستند در آنجا زندگي کنند. راه حل آنان ایجاد شبکه اي منحصربه فرد و سازگار با محیط 
زیست براي انتقال آب زیر زمین به مناطق مسکوني در سراسر بیابان بود، و ابداع آنان، قنات. اساس 
نظام قنات بر دو عنصر استوار است: آبراه هاي زیرزمیني و نیروي جاذبه زمین. ایرانیان این شبکه ها را 
طي بیش از سه هزار سال حفظ کرده و گسترش داده اند. اما اهمیت قنات درحال افزایش است، زیرا 
مجبور هستیم هرچه بیشتر از فشار برطبیعت بکاهیم و خود را با داشته هاي آن سازگار کنیم. دانش 
اقلیم شناسي )که بیشتر آن محصول تالش مقامات ایراني است( پیش بیني مي کند ایران در آینده 
با آب و هوایي داغ تر و خشک تر مواجه خواهد بود. گرماي بیشتر– که هم اکنون نیز در سراسر ایران 
شاهد آن هستیم– تبخیر بیشتر را به دنبال خواهد داشت. با کمتر شدن آِب در دسترس، امنیت 

غذایي و– همراه با آن امنیت انساني– شکننده تر و آسیب پذیرتر خواهد شد.
سفره هاي زیرزمیني بیش از60درصد تمامي آب مصرفي ایران را تامین مي کنند. قنات ها 10درصد 
یا یک ششم از این مقدار را تشکیل مي دهند. طول مجموع شبکه بیش از3۲ هزار قنات باستاني 
ایران رقم حیرت آور 400 هزار کیلومتر است؛ معادل هشت برابرطول خط استواي کره زمین. بر این 
اساس، اهمیت بالقوه قنات ها در زمینه کمک به حل چالش هاي مربوط به امنیت آب ایران غیرقابل 

انکار است. قنات از دو جنبه مهم داراي ارزش فراوان است.
نخست افزودن بهره برداري درست و موثر از آب. در ناحیه اي داغ و نسبتا کم آب مانند ایران، تبخیر 
چالش��ي بزرگ در مدیریت و مصرف آب اس��ت. حفظ آب در زیر زمین همزمان با جمع آوري آن 
در ناحیه اي وسیع، و سپس انتقال آن درست به در خانه مصرف کننده، مساعدت مهم قنات در 
زمینه توسعه پایدار است. این واقعیت مهم هنگامي آشکار مي شود که توجه کنیم میانگین مجموع 
آب تولیدشده ایران از نزوالت ساالنه 411 میلیارد مترمکعب است. دولت برآورد مي کند 68 درصد 
این مقدار )یعني ۲81 میلیارد مترمکعب( صرفا تبخیر مي شود. در واقع، بسیاري از زیرساخت هاي 
کنوني مدیریت آب ما )یعني س��دها و آبراه هاي انتقال آب( آن را در معرض چنین تبخیري قرار 
مي دهند. دوم بهره برداري درست و موثر از انرژي است. برآورد مي شود ایران از نظر میزان تولید 
گازهاي گلخانه اي هفتمین کشور جهان باشد. با این حال قنات هاي ساده، به ظاهر محقر، اما در 
واقع عظیم و بسیار مفید براي آوردن آب به در خانه هاي مصرف کنندگان، فقط از نیروي جاذبه 
استفاده مي کنند. روش هاي دیگر براي بیرون آوردن آب هاي زیر زمین مقادیر فراوان انرژي مصرف 
مي کنند. مصرف انرژي قنات ها به دو شیوه محدود مي شود: نخست، نیروي کار انساني الزم براي 
ساختن و نگهداري از این شبکه هاي گسترده است – تکریم و اداي احترام به قدرت اراده نیاکان 
ما – و شجاعت آنان- طي هزاران سال است. دوم، نیروي تفکري است که براي طراحي و ساخت این 
ساختار تحسین بر انگیز زیرزمیني به کار رفته– نکته دیگري که باز شایسته تکریم و اداي احترام به 
نبوغ و قوه ابتکار نیاکان ما است. این دو عواملي هستند که در اهداي جایزه GIAHS فائو به ایران 
به رسمیت شناخته شده است. در این روش، قنات ها به شیوهاي موثر و با قدرت، به امنیت محیط 
زیست و به توسعه انساني پایدار کمک مي کنند. شوربختانه، در بسیاري از بخش هاي ایران، استفاده 
درست از قنات هاي سنتي از بین مي رود. در گذشته، قنات ها ۹ میلیارد مترمکعب آب تامین مي 
کردند. این رقم در دوره هاي اخیر به هفت میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. دالیل این کاهش 
چشمگیر در استفاده ار قنات ها براي تامین آب چیست؟ پاسخ ساده است. به منظور تامین تقاضاي 

فزاینده براي آب، استخراج فراوان آب هاي زیرزمیني با استفاده از ماشین آالت مدرن انجام شده 
است. این امر به منسوخ شدن تقریبا کامل نظام قدیمي تر و پایدارتر برداشت آب زیرزمیني ایران 
منجرشده بود. قنات ها درطول قرون متمادي آب را به تدریج – و به گونه اي قابل دوام و پایدار- از 

سفره هاي آب زیرزمیني به مصرف کنندگان مي رساندند.
    درحالي که از این روش هاي مدرن استخراج آب به حد روزافزوني براي تامین نیازهاي کشاورزي 
و جمعیت درحال افزایش ایران، که طي سي سال گذشته بیش از دوبرابر شده، استفاده شده است. 
نجات نظام قنات داري نه تنها وسیله اي ضروري براي حفظ تاریخ مهندسي ایران، بلکه همچنین 
وسیله اي حیاتي براي رساندن آب به شریان هاي جامعه ایران است. این مشکل در نواحي بسیاري، 
شدید، اما در مشهد بي نهایت حاد است. چندماه پیش که از این مرکز مهم دیني و فرهنگي دیدن 
کردم، مهندسان آب به من اطالع دادند سطح سفره زیرزمیني آب رودخانه کشف رود )که مشهد 
نیز در حوزه آن قرار دارد( به نسبت حیرت آور 1/۲ متر در سال کاهش مي یابد. این نتیجه مستقیم 
برداش��ت بي ضابطه آب از س��فره فوق است. این بحران محدود به مشهد نیست. پیش بیني هاي 
آب شناسي حاکي است – با ادامه نسبت کنوني مصرف – 1۲استان از31 استان ایران ذخایر آب 
زیرزمیني خود را طي50 سال آینده – شاید زودتر- تمام خواهند کرد. متاسفانه بسیاري از قنات 
هاي کنوني غیرفعال هستند و موجب تهدیدهایي بیشتر از کمیابي آب مي شوند. قنات هاي غیرفعال 
و متروک قابلیت حفظ آلودگي از طریق بیماري هاي قابل انتقال با آب را دارند. وجود این قنات ها 
همچنین منجر به فرورفتگي در زیر بناهاي مسکوني، افزایش خطر ته نشیني خاک و نشست زمین 
مي شوند. فعال سازي مجدد قنات ها مي تواند بعضي از این مسائل را حل کند. قنات ها مي تواند 
بخشي از راه حل بحران در آستانه وقوع آب ایران باشد. قنات ها را مي توان براي آوردن آب به سطح 
زمین دوباره فعال کرد. این امري حیاتي و همچنین الزم است که درباره قنات هاي غیرفعال بررسي 

و مطالعه کامل انجام شود و آنها را براي کمک به برنامه ریزي راهبردي شهري هماهنگ سازند.
    اما حتي اگر قنات هاي بیشتري فعال شوند، ایران بازهم باید به فکر استفاده بهینه و درست تر 
از آب باش��د. براس��اس ارقام دولتي نزدیک به ۹0درصد آب ایران براي کشاورزي مصرف مي شود. 
اما مطابق همین آمار فقط از یک سوم این آب به درستي استفاده مي شود. آنگاه نوبت به موضوع 
برخورد با آب به عنوان کاالیي عمالرایگان در ایران مي رسد. تعیین قیمتي عادالنه و سزاوار براي آب 
تضمین خواهد کرد که استفاده کنندگان با آب به عنوان کاالیي رایگان برخورد که بدون مالحظه 
تلف مي شود، برخورد نکنند. الزم است مسووالن براي ممانعت از برداشت آب از طریق چاه و تلمبه 
غیرقانوني، شیوه هاي عملي بیابند. آموزش شیوه هاي جدید مدیریت آبیاري مزارع به کشاورزان نیز 
تاثیر بسیاري در حل این مشکل خواهد داشت. در نهایت باید به یاد داشت که قنات هاي ایران پیامي 
قابل توجه درباره قابلیت دوام و پایداري مي دهند. دقیقا به همین علت است که برنامه بین المللي آب 
شناسي یونسکو در طول 10سال گذشته نظام قنات را به وسیله »مرکز بین المللي قنات ها و نظام 
هاي تاریخي آبي« خود در یزد، ایران، به رسمیت شناخته است. حمایت یونسکو از قنات ها نه فقط 
به علت ارزش فرهنگي چشمگیر آنها بلکه همچنین به علت چیزهایي است که مي توانیم در زمینه 
نوآوري و قابلیت ماندگاري از قنات ها بیاموزیم. ما امروز نوعي دیگر از شناسایي را گرامي مي داریم. 
این بار کارگزاري دیگر از مجموعه سازمان ملل متحد، یعني فائو ارزش قنات ها را به رسمیت مي 
شناسد. امروز سازمان خواربار و کشاورزي سازمان ملل قنات را به فهرست میراث نظام هاي کشاورزي 
مهم جهان خود اضافه مي کند. پیام قنات ها این است: »بیایید از منابع طبیعي محدود سیاره آسیب 

پذیر خود به روشي معقول و ماندگار استفاده کنیم.«
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شرکت نفت ایرانول در ساختمان کوچک خیابان 
اختیاریه تهران متولد شد تا  محصول دو پاالیشگاه 
تهران و آبادان بر بازار جهان نشیند. این کار دستان 
پر  توان، فکر بکر و اندیش��ه تیمی می خواست که 
کاروان س��االرش سرد و گرم راه را  پیموده و ره به 
مقصود را با ش��ناخت بپیماید. وقتی نام محمدی 
بوساری بر تارک  این مولود نشست باورمان بود که 
صنعت روان گردان به دست راست قامتی افتاد  که 
فع��ل می توانیم را صرف می کند. ایرانول در اندک 
زمان در صدر محصول  نشس��ت و آش��نای پیر و 
جوان ش��د، صنعت بسته بندی را اجرا و دیگر آن 
کانی  اس��توانه شکل بی در ، دس��ته در کار نبود 
ایرانول و بوس��اری در هم تنیده شدند و  شرکتی 
ش��د در میدان کار اول. آنانک��ه در صنعت روغن 
بودند باورشان نبود  شرکتی در اندک زمان کمتر 
از انگش��تان یک دس��ت بتواند میدانی به وسعت 
ایران  بازارهای جهان داش��ته باش��د و این همه از 
مدیریتی بود که گذشته افتخار آفرینش  از او نامی 
آش��نا ساخته بود . آنان که امیرکبیر ، بوذرجمهر، 
رش��یدالدین فضل اهلل  را از میدان بدر برده بودند 
و یکی را ش��قه کردن��د و آن دیگری را رگ زدند، 
این  بار به جان مدی��ران موفق افتادند تا ابزار کار 

از کار بگیرند و آن ش��د که نمی باید،  بگذریم، ما 
س��ردارانیم که از دار نترس��یم. در مجمع ایرانول 
نشسته و عالم گذشته  را از نظر می گذرانم و امروز 
خوشحال از این انتصاب مجمع به پایان کار خود 
 می رس��ید و من در این باور راستین که به راستی 

نفت ایرانول مدیرش را یافت.   

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت ایرانول 
)سهامی عام( در تاریخ   ۹3/03/۲0 تشکیل شد. 

    خالص�ه تصمیمات مجمع به  ش�رح زیر 
است: 

 1( صورت ه��ای مال��ی س��ال مال��ی منته��ی به 
13۹۲/1۲/۲۹ شرکت مورد تصویب  قرار گرفت.   

 ۲( موسس��ه حسابرس��ی فراز مش��اور به عنوان 
حسابرس مستقل و بازرس قانونی  اصلی و موسسه 
حسابرس��ی بهمند به عنوان حسابرس مستقل و 

بازرس قانونی  علی البدل انتخاب شدند. 
 3( س��ود تقسیمی به ازای هر سهم مبلغ 300ر۲ 

ریال تصویب شد. 
  چشم انداز شركت: 

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

روانکاری در منطقه سرآمد باشیم. 
  بیانیه ماموریت شركت  

ش��رکت نف��ت ایران��ول از طریق تولی��د، عرضه 
و تج��ارت ان��واع روغ��ن،  روانکاره��ای صنعتی و 
خودرویی ، مش��تقات نفتی و حضور در کس��ب و 
کارهای  مرتبط و پرب��ازده در جهت تامین منافع 

ذینفعان اقدام نماید. 
  استراتژی های شركت نفت ایرانول: 

نفت ايرانول مديرش را يافت
   خسرو اميرحسيني
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 1-  توسعه سهم بازار در کلیه محصوالت از طریق 
افزایش توان رقابتی و  مش��تری مداری با تاکید بر 

شبکه توزیع و برند
 ۲-  ارتق��ای بهره وری مالی و عملیاتی س��ازمان از 
طریق تقویت زیرس��اخت های  تولیدی ، دانشی و 

مالی  
 3-  توسعه بهره وری منابع انسانی )توانمند سازی، 

تخصصی، دانش محوری و  تناسب ساختاری( 
 4-   ارزش های کسب و کار شرکت: 

 1-  توجه به کارکنان به عنوان سرمایه های اصلی 
سازمان

 ۲-  تعهد به کیفیت
 3-  توسعه دانش و یادگیری

 4-  رعایت اخالق حرفه ای

 5-  رقابت سازنده و پویا
 6-  رعای��ت مق��ررات و الزامات قانون��ی، ایمنی و 

زیست محیطی
  تاریخچه

براس��اس بند )ک( تبصره 5 قانون بودجه س��ال 
1381 کل کش��ور ک��ه در اج��رای  اصل یکصدو 
بیس��ت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ای��ران اس��ت، دولت  موظ��ف گردید بخش��ی از 
مطالب��ات س��ازمان تامی��ن اجتماعی، س��ازمان 
بازنشس��تگی  کشوری و آس��تان قدس رضوی را 
از طریق واگذاری اموال، دارایی ها و س��هام  متعلق 
به دولت در سازمان ها و شرکت های دولتی تادیه 
و تس��ویه نماید. لذا در  اج��رای مصوبه مزبور و به 
موجب تصویب نامه ش��ماره ۲808۲ ت ۲۷1۲8 
ه  م��ورخ 1381/6/1۲ که به عنوان تصمیم هیات 
وزیران اتخاذ ش��ده است، مقرر  شد مالکیت اموال 
منق��ول و غیرمنق��ول دو کارخانه روغن س��ازی 

پاالیش��گاه تهران  و آبادان متعلق به شرکت های 
دولت��ی پاالیش نفت تهران و آبادان را به نس��بت 
50  درصد س��ازمان تامی��ن اجتماعی، 44 درصد 
صندوق بازنشستگی کش��وری و 6  درصد آستان 
قدس رضوی واگذار نماید تا پس از تعیین قیمت 
و توافق طرفین  نس��بت به تحویل و انتقال قطعی 

اموال اقدام شود. 
در این رابطه س��هامداران شرکت اقدام به تاسیس 
ش��رکت پاالیش روغن تهران   )س��هامی خاص( در 
تاریخ 11 آذر ماه 1381 نمودند که تحت ش��ماره 
1۹5465  در اداره ثبت شرکت های تهران ثبت شد. 

در تاریخ 138۲/01/1۹ نام شرکت به شرکت نفت 
ایران زمین و متعاقب آن در  تاریخ 138۲/04/۲1 
نام ش��رکت به ش��رکت نف��ت ایرانول )س��هامی 
خاص( تغییر  یافت. در تاریخ 1383/1/1 مجتمع 
ظروف سازی و بسته بندی ایرانول به علت  داشتن 
امکان��ات پرکنی و بس��ته بندی ظ��روف و جهت 
تکمیل چرخه تولید و عرضه  محصوالت از شرکت 

پیشگام الوند خریداری و به مجموعه شرکت نفت 
ایران��ول  اضافه ش��د. در تاری��خ 138۷/6/1۷ نوع 
ش��رکت از سهامی خاص به س��هامی عام  تبدیل 
و در تاریخ 13۹1/۹/۲۲ در س��ازمان بورس اوراق 
به��ادار تهران پذیرش  و م��ورخ 13۹1/11/15 در 
گروه فرآورده های نفتی ، کک و سوخت هسته ای 
با  نماد شرانل درج شده وسهام آن برای اولین بار 
در تاریخ 13۹1/11/۲5 در  فرابورس مورد معامله 
قرار گرفته اس��ت. کلیه تغیی��رات مزبور همراه با 
اساس��نامه  جدید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت 

رسید. 
  مرور كلی بر عملکرد شركت، میزان دستیابی 

به اهداف تعیین شده و  دستاوردهای مهم
عملکرد شرکت در جوانب مختلف پیشرفت های 

قابل توجهی را نشان می دهد. 
 -  مبلغ کل فروش ش��رکت در سال 13۹۲ مبلغ 
1۲/۷6۷/۲81میلی��ون ری��ال  می باش��د که 3۷ 
درصد نسبت به س��ال 13۹1 افزایش و 4 درصد 
نسبت به  بودجه سال 13۹۲ کاهش داشته است. 

 -  مق��دار فروش ش��رکت در س��ال 13۹۲معادل 
515/4۹41 متر مکعب انواع  محصوالت بوده که 
نسبت به سال قبل و بودجه سال 13۹۲ به ترتیب 

۹ و   6 درصد کاهش داشته است. 
 -  مبلغ سودخالص بعد از کسر مالیات سال 13۹۲ 
براب��ر ۲/43۷/۷1۷میلیون  ریال بوده که 3 درصد 
نسبت به س��ال 13۹1 رشد و ۲ درصد نسبت به 

 بودجه سال 13۹۲ کاهش داشته است. 
 -  مقدار صادرات ش��رکت در سال 13۹۲ معادل 
۲46/580 متر مکعب بوده  که نسبت به سال قبل 
4 درصد افزایش داش��ته و مبلغ صادرات در سال 
  13۹۲ مع��ادل 4/۹۲5/3۹4 میلیون ریال اس��ت 
که نس��بت به سال قبل 15  درصد افزایش داشته 

است.   
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  پیام مدیریت شركت داروسازی اكسیر
عصر حاضر با ویژگی هایی همچون فراوانی عرضه، گس��ترش رقابت، 
تحوالت فناوری، جهانی ش��دن و ... همراه است که بعضی ثمرات آن 
برای مشتریان، انفجار انتخاب، افزایش قدرت چانه زنی و دستیابی به 
ارزش بیشتر است. در دنیای رقابتی امروز شرکت هایی موفق هستند 
که بتوانند ارزش های بیش��تری برای مشتریان به وجود آورند و بنا به 
گفته سرجیو زیمن، دالیل بیشتری به مشتریان ارائه کنند تا آن ها را به 
خرید و ایجاد رابطه بلندمدت با شرکت ترغیب سازند. مشتریان امروزه 
خواهان عرضه فرآورده با کیفیت برتر، خدمات بیشتر، سرعت باالتر، 
همخوان و متناسب با نیازهای خود، قیمت مناسب تر و تضمین کارآمد 
هستند. لذا سازمان باید بررسی کند که ضمن سودآوری، کدامیک از 
خواسته های گوناگون مشتریان را می تواند برآورده کند. شرکت هایی 
که فلس��فه بازاریابی را پذیرفته اند، یعنی مش��تری و جامعه را مدنظر 
داش��ته و محور عملیات قرار داده اند، در ت��الش برای به وجود آوردن 

و افزایش مداوم ارزش مش��تری هس��تند. عوامل متعددی در ارتقای 
ارزش مشتری موثر هس��تند، مثل کیفیت، خدمات و سرعت . یکی 
از عوامل بودجه ای در تولیدات محصول، رضایت مش��تری است که با 
ارزش دریافتی از س��وی مشتری ارتباط دارد. مشتریان ارزش هایی را 
که از شرکت های مختلف می توانند دریافت کنند با هم مقایسه کرده 
و شرکتی را انتخاب می کنند که بنا به نظر آن ها، ارزش بیشتری به 
ایشان ارایه کند. امروزه شرکت های پیشرو سعی می نمایند که از طریق 
ارضا کردن عوامل پراهمیت برای مش��تریان به بهترین نحوه ممکن، 
س��ودآوری خود را افزایش دهند. این نکته کلیدی ترین پایه موفقیت 
آن ها و برپایه اس��تراتژی نگهداری مش��تری است. شرکت داروسازی 
اکسیر با تعهد بر ارزش مشتری مداری همواره سعی داشته است در این 
زمینه گام های موثری بردارد. موفقیت های به دست آمده در سال های 

گذشته دلیل محکمی بر این واقعیت است.    
  چشم انداز شركت داروسازی اكسیر

 OIC اکسیر یکی از پنج شرکت پیشرو، نوآور و برتر حوزه سالمت در منطقه
  ارزش ها

1- نگاه جهانی به کس��ب و کار جهت دستیابی به فناوری های نوین، 
بازارهای فراملی و توسعه شراکت ها

۲- توسعه پایدار با استفاده بهینه از منابع و احترام به محیط زیست 
3- رعایت قوانین و استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط
4- مشتری مداری و ارتباط موثر و پایدار با سایر ذی نفعان

5- ارتقای کارایی و اثربخشی از طریق نوآوری، بهبود مستمر و تعالی 
سازمانی

6- توسعه سرمایه انسانی دانش محور
  دستاوردهای شركت در سال 1392

در سال مورد گزارش هیات مدیره، عالوه بر تحقق فروش 354۷ میلیارد 
ریالی و سود خالص 3۹4 میلیارد ریال که افزایش 104 درصدی نسبت 
به سال گذشته داشته است، شرکت موفق به اخذ جوایز زیر شده است:

گواهی نامه اشتهار به کیفیت سه ستاره برای محصول انسوین مرجع 
صادرکننده از معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت

گواهی نامه اشتهار به کیفیت سه ستاره برای محصول مولتی سانستول 
از معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت

گواهی نامه رعایت حقوق مصرف کنندگان از سازمان حمایت از مصرف 
کنندگان

دریافت نشان بین المللی تکنولوژی برتر و خوشنام ترین نام تجاری از 
سوی اتحادیه اروپا اکوایت

دریافت نشان طالیی رضایتمندی مشتری از اکوایت
دریافت گواهی نامه سومین دوره جایزه جهانی مدیریت دانش از دانشگاه 

شریف
دریافت گواهینامه مدیریت سبز برای طرح کاهش ضایعات فرآیند تولید 

محصول آنتی بیوتیک 
ایمی پنم از انجمن مدیریت سبز اروپا

دریافت نشان و استاندارد بین المللی تضمین کیفیت و سالمت محصول 
)QA-PHA( در صنایع داروسازی از سوی اتحادیه اروپا اجالس نایک

دریافت نش��ان بین المللی معتبرترین کمپانی در صنایع داروسازی از 
اجالس نایک

سمتنمایندهاعضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهشرکت توزیع داروپخشآقای فرشاد ملک وند فرد
نایب رئیس هیات مدیرهشرکت کارخانجات داروپخشآقای جمشید سالم زاده
مدیرعامل و عضو هیات مدیرهشرکت داروپخشآقای دکتر محسن هاشم

عضو هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری دارویی تامینآقای جواد عنایتی
عضو هیات مدیرهشرکت داروسازی داملران رازک       آقای محمود احمدلو

دكتر محسن هاشم با دست پر به مجمع اكسير آمد
تقسيم سود 1500 ريالی به ازای هر سهم

مجمع عمومی عادی ساالنه شركت اكسیر در مورخ شنبه 1393/3/10 در سازمان مطالعات انسانی و بهره وری منابع انسانی تهران تشکیل شد. در این مجمع كه با حضور 
92/50 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد، نماینده بورس و اوراق بهادار ، بازرس و حسابرس قانونی شركت برگزار شد، ریاست مجمع 
برعهده جناب دكتر فرهاد زرگری بود كه آقایان سید حسین سید شفیعی و فرشاد ملک وند در مقام نظار اول و دوم ایشان را در جلسه یاری می رساندند. دبیری مجمع فوق چون سال گذشته برعهده 
مدیر توانمند و كاركشته شركت، دكتر محسن هاشم بود . پس از قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مدیرعامل شركت و استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان ضمن تقدیر و 
تشکر از زحمات گرانقدر تیم مدیریتی شركت كه توانسته سود خوبی با خود به مجمع آورد با طنین صلوات خود ضمن تصویب ترازنامه و صورت های مالی، با تقسیم سود 1500 ریالی به ازای هر سهم به 
كار خود پایان دادند. موسسسه حسابرسی سیاق نوین به عنوان حسابرس اصلی و موسه حسابرسی آریا بهروش به عنوان حسابرس علی البدل شركت برای سال مالی آتی انتخاب شدند.طبق گزارش 
هیات مدیره به مجمع اكثر محصوالت تولیدی شركت در طی سال مالی مورد گزارش همراه با رشد بوده است كه این رشد باعث كسب درآمد زایی بیشتر برای شركت و سهامداران گشته است. كاهش 
دورمتوسط  وصول مطالبات، به حداقل رسیدن درصد ضایعات محصوالت تولیدی و تشکیل كمیته های مختلف، همه و همه به همت تیم ارشد مدیریتی شركت علی الخصوص دكتر هاشم و جناب عنایتی 
معاون مالی و اداری موفق و پرتالش شركت باعث شده كه روند سودآوری شركت در سال 92 نسبت به سال 91 به دو برابر برسد. بنا به اعالم جناب عنایتی تدوین برنامه و استراتژیک و بازبینی مستمر 
خط های تولید و بسته بندی شركت، نوید دهنده افزایش شاخص های مثبت و روزهای خوش و بهتر برای شركت اكسیر در سال های آتی خواهد بود. دكتر هاشم در پایان گزارش خود با اعالم برنامه های 
هیات مدیره برای سال 93 از جمله جداسازی و اصالحات فضاهای جامدات، برنامه ریزی برای ایجاد خطوط واحد تولیدی محصول در صورت افزایش سرمایه شركت ، توسعه انبارهای شركت و توسعه 

آزمایشگاه های میکروبی ، نوید آن را داد كه در سال مالی منتهی به 1393/12/29 شركت همچنان در مسیر صعودی قرار داشته باشد. 

   مهدی خلج
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در 4  ماه گذش��ته س��هامداران بزرگ 3بار دور 
هم جمع ش��ده اند و عهد بس��ته اند ک��ه از بازار 
 حمای��ت کنند اما آمار مبادالت نش��ان می دهد 
که این سهامداران به قول و قرار های خود وفادار 

 نبوده اند. 
پس از آنکه وزیر اقتص��اد از تزریق 5هزار میلیارد 
توم��ان نقدینگی جدی��د به بازار س��هام از  طریق 
صندوق توس��عه بازار خب��ر داد انتظ��ار می رفت 
مشارکت سهامداران بزرگ یا اصطالحا  سهامداران 
بزرگ در بازار بیشتر ش��ود اما اطالعات معامالت 
ب��ورس تهران نش��ان می دهد که  از ش��نبه هفته 
گذشته تاکنون سهامداران حقوقی بیشتر از آنکه 

عمل کنند تشکیل جلسه می دهند. 
صندوق توسعه بازارسرمایه که قرار است چند تایی 
دیگر از آن ظرف روز های آینده تاس��یس  شود از 
روز شنبه ماموریت پیدا کرد برای حمایت از بازار 
س��هام وجلوگیری از نزول  ش��اخص های بورس از 
نزول بیش از حد قیمت سهام شرکت ها در بورس 
جلوگیری کند.  صندوق توسعه بازار سرمایه به این 
دلیل آغاز شد که از نیمه دوم دی ماه ۹۲تا ابتدای 
 اردیبهشت ماه شاخص کل بورس تهران نزدیک به 
1۷هزار واحد نزول کرده بود، این کار  باعث ش��د 
یک بار در بهمن ماه س��ال گذش��ته و یکی ۲بار هم 
در روزهای پایانی فروردین ماه  سهامداران حقوقی 
و ب��زرگ بورس دور هم جمع ش��وند و خواس��تار 

حمایت از بازار سهام شوند. 
بار اول که س��هامداران حقوقی جلس��ه تش��کیل 
داده بودند به پیش��نهاد علیرضا سلیمانی نماینده 
 شرکت س��رمایه گذاری غدیر قرار شد سهامداران 
حقوق��ی بزرگ از عرض��ه بیش از حد س��هام در 

 بورس خ��ودداری کنند و در عین حال با حمایت 
از س��هام موجود در بازار سهام مانع نزول بیش  از 
حد شاخص ش��وند. این صحبت ها در جلسه های 
بعدی این ش��رکت های حقوقی هم تکرار شد.  در 
عی��ن حال یک��ی از دالیل تزریق 5ه��زار میلیارد 
تومان نقدینگی جدید به حس��اب صندوق  توسعه 
بازار از حس��اب بانک ها و بیمه های دولتی فش��ار 
شدید همین شرکت ها به وزیر اقتصاد  بود. اما رویه 
مبادالت بورس نشان می دهد فاصله حرف تا عمل 
س��هامداران حقوقی بیشتر از  آن است که به زبان 

می رانند. 

  سهامداران كوچک بازار را می گردانند
اطالع��ات موجود از روند مبادالت بورس از ابتدای 
اردیبهشت تاکنون که فعالیت صندوق  توسعه بازار 
ش��کل گرفته است نشان می دهد به طور میانگین 
بی��ن 60ت��ا ۷0درص��د معامالت  بورس توس��ط 
سهامداران کوچک انجام شده است در عین حال 
میزان سهام خریداری ش��ده از  سوی سهامداران 
حقیقی یا کوچک بازار با فاصله زیادی بیش��تر از 
سهامداران حقوقی بوده  است. این گذشته از آنکه 
نشان می دهد سهامداران حقوقی با کناره گیری از 
بازار منفعل عمل  می کنند به قول سهامداران کف 
بازار یک معنای دیگر هم دارد، معنای آن این است 
که  س��هامداران حقوقی در حال انداختن سهام به 

سهامداران تازه وارد و کوچک هستند. 
البته این اتهامی اس��ت که دست کم در یک دهه 
گذشته همواره متوجه سهامداران حقوقی و  بزرگ 
بوده و هرگز هم اثبات نش��ده اس��ت اما اطالعات 
موجود نش��ان می دهد که به غیراز روز  چهارشنبه 

هفته گذش��ته که با انجام معامالت عمده شرکت 
ملی صنایع مس و بانک پاس��ارگاد  درصد س��هام 
مبادله شده از سوی سهامداران حقوقی بیشتر شد 
در بقیه روزها این س��هامداران  کوچک بوده اند که 

بیشتر مبادالت بازار سهام را انجام داده اند. 
در این روز هم 110میلیون از سهام شرکت ملی 
صنایع مس و بانک پاس��ارگاد توسط  سهامداران 
عمده مورد مبادله قرار گرفت در مجموع نزدیک 
به ۹۷درصد از کل مبادالت آن  روز بود.اگر از روز 
شنبه معامالت بورس تهران را مرور کنیم متوجه 
می شویم که در روز  شنبه ۷0درصد حجم مبادالت 
به سهامداران حقیقی اختصاص داشته و در عین 
حال ۷5درصد  از کل سهام خریداری شده در این 
روز هم به س��هامداران کوچک اختصاص داشته 
است. در  مقابل سهامداران بزرگ فقط ۲5درصد 
از سهام موجود را خریداری کرده بودند. این رویه 
در  روز سه ش��نبه دوم اردیبهشت هم تکرار شده 
است. در این روز جمعا ۲3۲میلیارد تومان سهام 
 مورد معامله قرار گرفته اس��ت ک��ه از این میزان 
۷3درصد توس��ط س��هامداران کوچک خریداری 
 شده و فقط ۲۷درصد توس��ط سهامداران بزرگ 
خریداری شده است.معامالت روز چهارشنبه هم 
 همانطور که گفته ش��د به معامالت بلوکی سهام 
۲ش��رکت ملی مس و بانک پاس��ارگاد اختصاص 

 داشت. 
در روز ش��نبه ای��ن هفت��ه هم 61 درص��د از کل 
معامالت روز که بالغ بر 1۷۷میلیارد تومان بود  به 
سهامداران حقیقی یا کوچک اختصاص یافت که از 
این میزان 6۹درصد خرید ها مربوط به  سهامداران 

کوچک بازار بود. 

عهدشکنی سهامداران بزرگ
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  كلیات
ب��ا توجه به اهداف جمهوری اس��المی ایران و برنامه بازس��ازی و 
توس��عه کشور و نیاز مبرم به س��یمان و خودکفایی در تولید آن 
شرکت سیمان خوزس��تان در تاریخ 1368/۹/۲0 و تحت شماره 
۷۷801 در اداره کل ثبت ش��رکت ها و مالکیت صنعتی تهران و 
به صورت سهامی خاص به ثبت رس��ید و در تاریخ 13۷8/4/۲۷ 
از س��هامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. اجرای طرح احداث 
کارخانه با توجه به امکانات منطقه روس��تای گلگیر شهرس��تان 
مسجد سلیمان ، با ظرفیت 6000 تن مورد موافقت مقام محترم 
وزارت صنایع قرار گرفت. در این راس��تا شناس��ایی معادن تأمین 
کننده مواد اولیه مورد نی��از کارخانه ، راه های ارتباطی ، امکانات 

برق، سوخت ، آب و نیروی انسانی فراهم شد و اکثر ماشین آالت 
اصلی خط  از خارج از کشور وارد و برخی از ماشین آالت کمکی 

زمان احداث نیز از منابع داخلی تأمین شد.
  فعالیت اصلی شركت 

ایجاد و تأسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جنبی وابسته 
به آن ، تهیه و تأمین کلیه مواد و وسایل ، دستگاه ها و ماشین آالت 

مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج کشور و بهره برداری از آن.
اکتش��اف و اس��تخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این 
صنعت از قبیل سنگ آهک ، خاک رس ، سنگ گچ، سنگ آهن، 

سیلیس و غیره.
تأسیس شرکتهای جدید  یا سهیم شدن در شرکت های موجود در 

جهت تعقیب اهداف شرکت.
انجام کلیه معامالت و عملیات مجاز صنعتی و تولیدی و بازرگانی 
اع��م از داخل��ی و خارج��ی )ص��ادرات و واردات( از جمله صدور 
خدمات فنی و مهندس��ی و کاالهای تولیدی کارخانجات سیمان 
و شرکت هائی که به نحوی از انحاء در آنها سهیم بوده  یا مشارکت 

داشته باشد به خارج از کشور.
وارد شدن در معامالت سازمان بورس ، سرمایه گذاری کوتاه مدت 
و بلند مدت نزد بانک ها ، خرید و فروش اوراق قرضه یا مشارکت.

به طور کلی ش��رکت می تواند به کلیه عملیات و معامالت مالی و 
تجارتی و صنعتی و خدماتی که به طور مس��تقیم یا غیرمستقیم 

به تمام یا هریک از موضوعات فوق مربوط باشد مبادرت نماید.
در تاری��خ 13۷6/1۲/15 کارخانه ش��رکت توس��ط مقام محترم 
ریاست جمهور وقت افتتاح و شروع به تولید کرده است. از تاریخ 
13۷6/11/1 لغای��ت ۲۹ اس��فندماه 13۷6 ح��دود 65113 تن 
کلینکر تولید شده است و این روند تا پایان مهرماه 13۷۷ به میزان 
۲44/5۲1 تن کلینکر تولید ش��ده ادامه داش��ته لذا بهره برداری 
رسمی شرکت از ابتدای آبان ماه 13۷۷ انجام شده است و پروانه 
بهره برداری با ظرفیت ساالنه ۹00 هزار تن کلینکر و برمبنای 300 

روز کاری روزانه 3000 تن در تاریخ 1380/11/۲4 دریافت شد.
پ��روژه خط II س��یمان خوزس��تان که از س��ال 1384 بصورت 
کلیدگردان به ظرفیت روزانه 138۹/1/1 تا مرحله تولید کلینکر 
از دپارتمان کلینکر توس��ط پیمانکار به کارفرما تحویل گردید و 
دپارتمان تولید س��یمان در مهرماه 138۹ به راه اندازی رس��یده 

است.
در س��ال مالی 13۹۲ مقدار 346/۹30 تن کلینکر معادل 103% 
ظرفیت اسمی و مقدار 184/۷06 تن سیمان معادل %۷8 ظرفیت 
اس��می درخط I  و مقدار ۹35/50۹/1 تن کلینکر معادل 100% 
 II و 6۷6/440/1 تن س��یمان معادل %۹6 ظرفیت اس��می خط

تولید شده است.

سمتنمایندهاعضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهسیمان فارسآقای صادق افشار

نایب رئیس هیات مدیرهسیمان فارس و خوزستان آقای محمدحسین پاکساز
عضوهیات مدیرهگچ ماشینی فارسآقای حسن غضنفریانپور

عضو هیات مدیرهتوسعه سرمایه و صنعت غدیرآقای محمد اسعدی
عضو هیات مدیره و مدیرعاملسیمان آبیکآقای اسداهلل نیکفر

سيمان خوزستان پيشرو در صادرات  و سودآوری

مجمع عمومی عادی ساالنه شركت سیمان خوزستان در مورخ شنبه 1393/3/3 در محل شركت سیمان فارس و خوزستان تشکیل شد. در این مجمع كه با حضور 
95/85 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی شركت، اعضای هیات مدیره، نماینده بورس و اوراق بهادار، حسابرسی و بازرس قانونی شركت برگزار شد. ریاست مجمع 
با استاد حسین فاتح به نمایندگی از هلدینگ فارس و خوزستان بود كه آقایان محمدحسین پاكساز و مجید وفاپور در مقام نظار اول و دوم ایشان را در اداره جلسه یاری می رساندند. دبیری مجمع 
فوق نیز بر عهده مهندس اسداهلل نیکفر، مدیر قابل شركت بود كه ایشان پس از قرائت گزارش جامع هیات مدیره به مجمع كه حاوی نکات مثبتی چون افزایش 61 درصدی بود خالص نسبت به سال 
گذشته و استفاده از قابلیت صادرات عالوه بر كشورهای همسایه به كشورهایی چون مصر و كویت اعالم كرد كه در سال گذشته نسبت به سال پیش تر 60 درصد افزایش صادرات داشته ایم. در ادامه 
و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شركت كه طبق بند 4 موید حساب های دقیق و حسابرسی شده تیم مدیریتی مالی شركت و جناب قائمی به عنوان مرد شماره یک مالی شركت 
بود، مجمع نشینان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات تیم مدیریتی شركت با تصویب صورت های مالی و تقسیم سود 1100 ریالی به كار خود پایان دادند. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به عنوان 
بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده كاران به عنوان بازرس و حسابرس اصلی شركت برای سال مالی آتی انتخاب شدند. در مورد سیمان فارس خوزستان همین كه حضور موسپیدكرده های این 
صنعت در این شركت از جمله حضور پربركت مهندس افشار ریاست هیات مدیره، مهندس نیکفر مدیرعامل و كاردان و كاربلد و حضور جناب قائمی باعث گشته شركت با افزایش 115 درصدی تولید 
كلینکر نسبت به  سال پیشتر و افزایش تولید سیمان و استمرار توزیع در بازارهای هدف صادراتی، در رتبه اول صادراتی شركت های سیمان هلدینگ فارس و خوزستان قرار بگیرد به طوری كه در سال 
گذشته یک میلیون و 200 هزار تن صادرات محصول داشته است.مهندس وفاپور در فرازی از گزارش خود اعالم كرد:» امسال با فضاسازی 7 هکتار فضای سبز در كارخانه و استفاده از الکتروفیلترهای 

مناسب قدم های جدی را برای دریافت لوح صنعت سبز برداشته ایم و این مهم در اهم پروژه های سال جاری شركت نیز به طور مستمر پیگیری خواهد گشت.«

   خسرو اميرحسيني
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شركت بورس كاالی ايران را تعريفی ديگر است

  پیام هیات مدیره
بورس کاالی ایران به عنوان یکی از نهادهای اصلی بازار سرمایه، وارد 
هشتمین سال از عمر سازمانی خود شده است. فعالیت بورس طی این 
سال ها در اقتصاد ایران، نوید بخش ثبات سازمانی از یک طرف و نشان 
دهنده عزم ملی در کشور بر شکل گیری نهادهای مولد رشد و توسعه 
است. در این مدت نظام سازمانی این نهاد ملی قوام یافت و با طراحی 
و پیاده س��ازی فرآیندهای کشف شفاف و عادالنه  قیمت در بازارهای 
کاالهای اس��تراتژیک نقش اساسی برعهده گرفت. نقش آن در تامین 
مالی بنگاه های اقتصادی آشکار شد و تولید و انباشت اطالعات مناسب 

جهت تصمیم گیری به بار نشست.
رش��د بالنده  بورس کاالی ایران طی س��ال های گذشته که از طریق 
ش��اخص های متف��اوت اقتص��ادی و مدیریت مبتنی ب��ر دانش قابل 
احصاس��ت، انرژی انباش��ته فراوانی را برای ورود به سال 13۹3 فراهم 
کرده است؛ البته با ورود عمیق تر به بازار کاالهای مختلف، چالش های 
ناشی از س��نگینی راهبرد مدیریت تضاد منافع نهفته در فرآیندهای 
پنهان بازار سنتی با ساز و کار نظام مند بورس ، بیشتر نمایان می شود. 
چنین تضاد منافعی که عمال در الیه های مختلف و مرتبط اقتصادی 
کشور به عنوان مانع هر نوع ابتکار و ارتقای ظرفیت بازارهای موجود در 
تحقق منافع مالی و منافع سهامداران شرکت وجود دارد، فضای کسب 

و کار را بسی سخت تر می سازد.
اگر دش��واری سال 13۹۲ که عمال س��ال بروز آثار عملی تحریم های 
بین المللی در اقتصاد ملی بود، بر ذات پیچیده کارکردهای بورس اضافه 

شود، فضای سنگین کسب و کار را بهتر ترسیم خواهد کرد.
با همه این احوال، ایجاد آرامش نسبی در پهنه  اقتصاد و گشایش های 
به وجود آمده در فضای کسب و کار و همراهی سهام داران، نهادهای 
ناظر و ذی نفعان اصلی، این شرکت توانست زمینه معامله ۲4 میلیون 
ت��ن انواع کاالها را به ارزش 4۲8 هزار میلیارد ریال در بازار فیزیکی و 
1/۹ میلیون قرارداد به ارزش ۲10 هزار میلیارد ریال در بازار معامالت 

قرارداهای آتی فراهم نماید. 
در سال 13۹۲ علی رغم انتقال معامله  برخی از کاالها به بورس انرژی 
و اف��ت تقاضای برخی محصوالت صنعت��ی و معدنی به دلیل کاهش 
اعتبارات عمرانی و رکود بخش مس��کن، ب��ورس کاالی ایران از طریق 
اعمال تغییر در مدیریت کش��ف قیمت )دامنه نوس��ان قیمت و تغییر 
نحوه محاسبه  قیمت پایه( توسعه سامانه معامالت چند کاالیی، خروج 
برخ��ی از کاالها از س��امانه بهین یاب، گس��ترش تاالرهای منطقه ای، 
افزای��ش معامالت در رینگ صادراتی ب��ا ورود کاالهای جدید و ایجاد 

تحرک در معامالت محصوالت کشاورزی، رونق بازار را همچنان به طور 
نس��بی حفظ کرد و در حوزه  بازار نیز با پذیرش زیره و کنجاله س��ویا 
ب��ه عنوان دارایی پایه معامالت قرارداده��ای آتی و پذیرش میلگرد به 
عنوان دارایی پایه قراردادهای س��لف موازی استاندارد، کماکان هدایت 
راهبردهای اصلی بازارهای مرتبط را در دست داشت.همچنین در حوزه 
توسعه زیرساخت های ارتباطی کارگزاران با بورس و ارتقای سیستم های 
معامالت قراردادهای آتی، زمینه ساز جهش در سال 13۹3 خواهند بود.

ش��رکت بنا دارد بر پایه برنامه ریزی های انجام شده در سال 13۹3 که 
دومین سال گام نهادن در مسیر توسعه در پایه برنامه استراتژیک است، 
با بهره جویی از فرصت های ایجاد شده به واسطه استقرار دولت جدید ، 
ارتقای سیستم مدیریت ریسک، بهره گیری از ظرفیت های ایجاد شده در 
عرصه بین الملل با گسترش معامالت رینگ صادراتی، گسترش معامالت 
قراردادهای آتی، راه اندازی معامالت آنالین قراردادهای آتی، راه اندازی 
معامالت قراردادهای سلف موازی استاندارد، توسعه فعالیت بازار فرعی، 
گسترش تاالر نمایندگی های بورس کاالی ایران در استان ها، تعامل با 
بانک ها در جهت ایجاد مشوق ها برای فعاالن بازار و راه اندازی سیستم 

صدور قبض انبار، به حضور خود در بازارهای مرتبط عمق ببخشد.  
  راهبردهای شركت

راهبردهای 8 گانه این شرکت عبارتند از:
1- تکمیل و استانداردس��ازی چرخه فعالیت ب��ورس کاال در زنجیره 

ارزش
۲- توس��عه کیفی و کمی عرضه و پذیرش کااله��ا و دارایی های پایه 

جدید
3- ارتقای شفافیت و امنیت فعالیت های معامالتی و پشتیبانی از ارائه 

کیفی خدمات به مشتریان
4- توسعه ابزارهای مالی جدید

5- ترویج کارکردها و نقش بورس کاال در توسعه بازارهای مدرن
6- ارتقای سطح تعامل با نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر

۷- راهبری، توسعه و ارتقای بهره وری دارایی های فکری
8- باز مهندسی فرآیندهای شرکت بورس کاالی ایران

سمتاعضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهآقای منصور یزدی زاده

نایب رئیس هیات مدیرهآقای محمدرضا سروش     
عضو هیات مدیرهآقای علی شریفی      
عضو هیات مدیرهنعمت اهلل شهبازی      
عضو هیات مدیرهآقای بهمن تجلی زاده

عضو هیات مدیرهآقای فتحعلی خوشبین
عضو هیات مدیرهآقای وحید رجبیان       

مدیرعاملحسین پناهیان      

وقتی دكتر پناهی را به عنوان مدیرعامل در بورس كاال انتخاب كردند، این جمله در بین اصحاب خبر دهان به دهان چرخید، كه شركت بورس كاالی ایران را تعریفی دیگر است. دكتر 
پناهی از جمله مدیران خستگی ناپذیر بوده كه نمونه مدیریت كاری وی را در سرمایه گذاری بهمن دیده ایم. آن روز كه قرار بود در هیات مدیره حقوقی بهمن نباشد، تنها دكتر پناهی بود 
كه در كمترین ثانیه سهم مدیریتی را با تلفن همراهش مدیریت كرد و بر مسند نشست و حدیث آن روز نقل دیگری است از توانمندی دكتر. به روز مجمع این پیام به گوش رسید، بورس 
كاالی ایران بستری مناسب برای معامالت انواع محصوالت صنعتی و معدنی محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی و محصوالت كشاورزی در قالب قراردادهای دفتر نسیه و سلف 
در 2 بازار معامالت كاالی فیزیکی و بازار فرعی، معامالت ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی و معامالت اموال غیر منقول در بازار فرعی ایجاد كرده است. روز دوشنبه 5 خرداد 
ماه مجمع عمومی عادی ساالنه بورس كاالی كشور در سالن رازی با حضور بیش از 57 درصد سهامداران برگزار شد.دراین مجمع كه با ریاست آقای یزدی زاده و ناظری جنابان اكبریه و 
آذرخش و دبیری مهندس حسین پناهیان تشکیل شد، پس از قرائت گزارش جامع هیات مدیره به مجمع توسط مهندس پناهیان و استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورت های 
مالی منتهی به 29 اسفند سال 1392، صورت های مالی و تراز مالی شركت از سوی سهامداران مورد تایید واقع شده و براساس آن 40 تومان سود برای هر سهم در نظر گرفته شد كه 30 
تومان بابت هر سهم بین سهامداران تقسیم شد. در این مجمع همچنین اهم اقدامات و عملیات توسعه ای بورس از سوی مهندس پناهیان مدیرعامل بورس كاالی ایران تشریح شد . اجازه 
می خواهیم از لطف و بزرگواری استاد گرانقدر جناب علی حق، مدیر شایسته روابط عمومی و امور بین الملل و برادر بزرگوار جناب شاه بیگ كه ما را در تهیه این گزارش یاری رساندند كمال 
قدردانی و تشکر را داشته باشیم. همچنین در مجمع عمومی فوق العاده شركت نیز سهامداران با افزایش سرمایه 50 درصدی سرمایه شركت از محل سود انباشته و اندوخته احتیاطی 

شركت موافقت كرده و به این ترتیب با افزایش 15 میلیارد تومانی، سرمایه شركت بورس كاال به 45 میلیارد تومان رسید.



13 لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  43 | تیرماه 1393| 

فراز و فرودهای اقتصاد ايران در سال پيش رو

 بودجه س��ال 13۹۲ در دولت قبل با 
رق��م ۲10 هزار میلیارد تومان بس��ته 
ش��ده بود اما دولت یازدهم بعد از روی 
کار آمدن، این بودجه را غیرقابل تحقق 
دانس��ت و اصالحی��ه ای را به مجلس 
شورای اس��المی ارائه داد که بر اساس 
آن حجم بودجه به 150میلیارد تومان 
کاهش یافت، اما برآوردها نشان می دهد 
ک��ه تحقق واقعی ای��ن بودجه تا پایان 
سال 13۹۲ در سطح 130هزار میلیارد 
تومان خواهد ب��ود و این یعنی حدود 
6۲درصد از مصوبه اولیه. در این شرایط 
با وجود اینکه هنوز تغییر اساس��ی در 
ش��رایط و بنیان های اقتصادی داخلی 
و خارجی کش��ور اتفاق نیفتاده است و 
با وجود اینکه دولت یازدهم به ش��دت 
درگیر ظه��ور و بروز روزاف��زون آثار و 
تبعات سیاست های غلط و تصمیمات 
مخرب دولت قبل اس��ت، بودجه سال 
13۹3 با رقم 1۹5 میلیارد تومان یعنی 
ب��ا ح��دود 50 درصد افزایش نس��بت 
به عملک��رد بودج��ه ۹۲ ، به مجلس 
تقدیم نمود و همان مجلسی که چند 
ماه قب��ل تر  اصالحیه 60هزار میلیارد 
تومان��ی بودجه ۹۲ را از دولت پذیرفته 
بود، رقم پیش��نهادی دولت را به ۲10 
میلیارد تومان افزایش داد. بنابراین به 
نظر می رس��د که اوال نه دولت محترم 
و نه مجلس شورای اسالمی برخوردی 
واقعگرا با بودجه های سنواتی ندارند و 
ثانیا بودجه مصوب سال ۹3 به وضوح 

غیرقابل تحقق خواهد بود. 
 ش��واهد زیادی حکایت از آن دارد که 
وضعیت رکود تورمی در س��ال 13۹3 
بازه��م تش��دید گردد و البت��ه به نظر 
می رس��د که تش��دید رکود بیشتر از 
تورم باشد. افزایش ۲00 تومانی نرخ ارز 
رسمی از حدود ۲450 تومان به ۲650 
توم��ان، افزای��ش ۲5 درصدی حداقل 
دس��تمزد، افزایش قیم��ت حامل های 
ان��رژی، افزایش قابل توجه نرخ س��ود 
بانکی)ب��ه حداق��ل ۲۹ ت��ا 30 درصد 
برای دریافت کنندگان تسهیالت( در 
کنار کاهش ق��درت وام دهی بانک ها 

خصوصا به فعالیت های تولیدی، ناشی 
از وضعی��ت وخیم نظام بانکی، در کنار 
سیاست های نسبتا انقباضی پولی دولت 
برای کنترل نسبی آثار تورمی افزایش 
قیمت حامل ه��ای انرژی، همه و همه 
رکود را تشدید خواهد نمود و خصوصا 
بیش��ترین صدمه را به تولید ملی وارد 
خواهد آورد، تولیدکنندگانی که تقریبا 
هزینه تمام عواملشان در حال افزایش 
اس��ت دچار مشکالتی خواهند شد که 
می توان��د به تعطیل��ی و کاهش تولید 
صنایع و اخراج نیروی کار و گس��ترش 
بیکاری بی انجامد. این درحالی است که 
عدم تعدیل حقوق و دستمزد متناسب 
با نرخ تورم در سال های گذشته، قدرت 
خرید مردم را هم کاهش داده اس��ت و 
ممکن اس��ت تولیدکنندگان کاالها و 
خدم��ات عالوه بر مش��کل هزینه ها با 

کاهش تقاضا نیز روبه رو باشند.
 در بودجه س��ال ۹۲ درآم��د مالیاتی 
دولت 45 هزارمیلیارد تومان پیش در 
نظر گرفته ش��ده بود ک��ه هنوز اطالع 
دقیق��ی از میزان تحقق آن در دس��ت 
نیس��ت اما قطعا کمتر از این رقم بوده 
اس��ت و این رقم برای سال ۹3 حدود 
۷0 میلیارد تومان در نظر گرفته شده 
اس��ت، در حالی که در ش��رایط شدت 
یافتن رکود که فوقا به آن اش��اره شد، 
قدرت مالی��ات گی��ری دولت کاهش 

خواه��د یافت ول��ذا تحقق ای��ن رقم 
امکان پذیر به نظر نمی رسد. 

 ب��ورس کش��ور در س��ال ۹۲ از رونق 
برخوردار بود این رونق عمدتا محصول 
دو پدیده بود: الف- متناس��ب س��ازی 
ارزش دارائ��ی ش��رکت ها )خصوص��ا 
پتروش��یمی ها( با افزایش ش��دید نرخ 
ارز و نرخ تورم ب- رونق ش��رکت های 
پتروشیمیائی ناشی از رانت ارزان بودن 
خ��وراک. بعضی تحلیل گ��ران بر این 
باورند که ای��ن دو پدیده حتی بورس 
را دچ��ار وضعیت حبابی ک��رده بوده 
است. اینک با تثبیت نسبی نرخ ارز و با 
افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها اثر 
هردو پدیده مذکور متوقف شده است 
لذا به نظر می رسد نه تنها بورس سال 
پر رونقی را در پیش نداشته باشد بلکه 
حتی در شرایط تشدید رکود احتمال 
ترکیدن حباب هم وجود دارد. از سوی 
دیگر بازار مسکن نیز دچار رکود است 
و ب��رآورد صاح��ب نظ��ران این بخش 
و تحلی��ل ادوار رونق و رکود مس��کن 
نی��ز  از رونق این بخش در س��ال ۹3 
حکایت نمی کند. در چنین ش��رایطی 
یک سئوال کلیدی و تعیین کننده این 
است که نقدینگی موجود در جامعه به 
چه سمتی حرکت خواهد کرد؟ بورس 
و مسکن قدرت جذب این نقدینگی را 
نخواهند داشت. از آنجا که تلقی جامعه 

از پیشرفت مذاکرات ایران و 5+1 و بهتر 
شدن ش��رایط بین المللی کشور، بهتر 
شدن وضع درآمدهای ارزی است، بعید 
به نظر می رسد که این نقدینگی به سفته 
بازی ارزی سر ریز شود. به نظر می رسد 
که حجم سپرده گذاری بانکی افزایش 
یابد، با باالرفتن نسبی نرخ سپرده های 
بانک��ی و افزایش ریس��ک در بازارهای 
مختلف ،س��پرده گذاری مطمئن ترین 
مکان ب��رای نقدینگی م��ردم خواهد 
بود. کنون مس��ابقه نرخ سود سپرده و 
رقاب��ت بانک ها در ج��ذب نقدینگی را 
شاهد هس��تیم.  در این صورت سئوال 
کلیدی اول به س��ئوال کلیدی دیگری 
منتهی می شود که: بانک ها سپرده های 
مردم را به کجا خواهند برد؟ در شرایط 
رکود اقتصادی بانک ه��ا منابع خود را 
در کجا باید س��رمایه گذاری کنند که 
بتوانند سودهای بیست وچند درصدی 

را به سپرده ها بپردازند؟ 
 یک احتمال این اس��ت که  گشایش 
نس��بی در تعامالت ارزی بین المللی 
کش��ور در کن��ار  کاه��ش درآمدهای 
مالیاتی، دولت را دچار وسوسه کند که 
برای تبدی��ل ارز به ریال و تامین ریال 
مورد نیاز خود، به ایجاد گش��ایش در 
واردات کاال و خصوصا کاالهای مصرفی 
)که مغایرت کمتری با تحریم ها دارد(، 
روی بیاورد و بانک ها هم برای چرخاندن 
منابع خود با این وسوسه همسو شوند 
که نتیجه آن تشدید وابستگی اقتصاد 
به در آمد نفت و لطمه بیشتر به تولید 
ملی خواهد بود.  احتمال دیگر، هجوم 
مناب��ع بانکی در مس��یر حبابی کردن  
بازارهای خاص و خصوصا ساختمان و 

مسکن است. 
 درهرح��ال به نظر می رس��د که الزم 
اس��ت دولت محترم با درک ش��رایط 
بس��یار حس��اس اقتصادی کش��ور و 
ب��ا اس��تفاده از تم��ام نگرش ه��ای و 
توانایی های فکری، هرچه س��ریعتر در 
جهت تقلیل این نگرانی ها چاره اندیشی 
کن��د و به وی��ژه وزارت اقتصاد و بانک 
مرکزی برنامه وی��ژه ای را برای کنترل 
بانک ها و خصوصا بانک های خصوصی 

طراحی کنند.

   مهران اميرحسيني
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اخیرا کتابی از استاد گرانقدر تاریخ جناب 
دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی بنام 
درخت جواهر  توسط دوستی به دستم 
رسید، از آنجائیکه به تاریخ عالقه مندم 
و به تالیفات و نوشته جات استاد  بیشتر 
)1( تا آنجائیکه در اطر داشتم نوشته ها 
و تالیفات این استاد فرزانه را با عدد هفت 
همراه  دیده بودم و از اینکه این کتاب را 
بدون عدد هفت دیدم بیشتر عالقه مند 
شدم و از ب بسم اله تا ت  تمت خواندم 
و حتی بعضی از قسمتها را تکرارا روح و 
روانم متلذد شد و چشمانم هم به قولی 
لذت  بصر... در وقت مطالعه متوجه شدم 
کهنه قباله ها و به نوعی گزارش گونه ها 
و حتی نبش قبره��ای  اولیاء امور بود از 
مالکین ، تجار، وزیر، وکیل و گاهی هم 
توده مردم عادی و زحمت کش منطقه 
 و همواره استاد در نوشته هایش مرقوم 
می فرمایند نیای��د آن روزی که من در 
مجلسی باش��م و در  کنگره ای شرکت 
کنم و نامی از کرم��ان و کرمانی نیاورم 
و راس��تی را که کرمان و کرمانینان باید 
 افتخار کنند به چنی��ن بزرگواری که از 
جیک و بوک  منطقه اس��تان را از سیر 
تا پیاز )۲( در  معرض دید عالقه مندان 
به تاریخ گذاش��ته اشت. من حقیر یک 
القبای کمترین ش��اگرد اس��تاد ضمن 
 قدردانی و ارج نهادن به این همه عالقه 
مندی ایش��ان به منطق��ه کرمان و صد 
البته باید گفت کرمان  ایران نیس��ت و 
اش��ارهای را هم که درباب هشتم کتاب 
مزبور به نقل قول از مادر مکرمه ایشان 
در  مورد زنگاری فرمده اند که مشارالیها 
در آن تاری��خ متولد ش��ده اند و این امر 
نش��ان دهنده فقر و  فالک��ت مردم آن 
والیت از بابت نداشتن آذوقه سال بوده از 
باب آفت گندم و دیگر غالت که به سال 
 زنگاری معروف شده به گمان من همان 
زنگی است که خوشه های غالت را می 
پوس��اند و آفتی  اس��ت که باعث خرابی 
خوشه ها می گردد و شاید همانند من 
باشد که به قول مرحوم جالل آل احمد 
 در کتاب غرب زدگی فرموده بودند، غرب 
زدگی م��ی گویم همچون وبازدگی و یا 
سن زدگی که این  افت دانه های گندم را 
از داخل سیاه می کند و غیرقابل استفاده 
می شود. و من این افت را در  والیت خود 
دیده ام و بقول کشاورزان منطقه که می 

گفتند امسال محصول حاصلی ندارد و 
 منظورش��ان این بود که دانه گندم پوچ 
شده و قابل استفاده نیست گرچه امروزه 
با مواد شیمیایی و  سمپاشی از راه هوا با 
هواپیمای س��م پاش مبارزه می کنند با 
این بالی آسمانی و حتی ملخ هم نوعی 
 از این بالهاست غرض از عنوان کردن این 
پیشگفتار بهانه ای برای نوشتن مطالبی 
شد  که بعدا  خواهد آمد و بقول شاعر: ای 
عاشقان به لذت دیوانگی قسم ما نیز دل 
شکسته و دیوانه بوده ایم من  نخوانده ام 
و ندیده ام و اگر هم هست کم دانشی من 
است که اهل قلمی از منطقه ما هم درد 
دلی و  گزارش گونه ای به رش��ته تحریر 
در آورده و مس��ائلی را موشکافی کرده 
باش��د بجز یک کتاب به نام  استاد ساوه 
که اهل ذوقی با استفاده از آرشیو وزارت 
کشور که قبال وزارت داخله بوده و اخیرا 
نیز  کتابی از طریق اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی س��اوه چاپ و منتشر شده بنام 
ساوه نامه و همین  شهری که در دوران 
اولیه اس��الم بقولی در زمان خلیفه دوم 
مس��لمین یکی از بهترین و بزرگترین 
 آتشکده هایش به مسجد جامع تبدیل 
شد و هم اکنون هم پا برجاست، شهری 
که به یمن قدوم والدت  حضرت ختمی 
مرتبت دریاچه اش خشک شد و البد آن 
هم علتی داشته شهری که انارش شهرت 
 خاص و عام داشته و یاقوت سرخ نامیده 
می شود شهری که سلمان ساوجی شاعر 
آوازه اش ه��م  عصر حاف��ظ بود و چون 
س��تاره ای در عالم شعر می درخشید از 
بد روزگار آنگونه که باید به عالم  معرفی 
نگردید. خود را موظف دانستم گوشه ای 
از آن را به رشته تحریر درآورم گرچه به 

قول  ش��اعر که گفت، گفتمش نقاش را 
نقش بکش از زندگی، با قلم نقش حبابی 

بر لب دریا کشید... 
حکایت حقیر است اس��تاد در یکی از 
نوشته هایش اش��ارتی را داشته اند که 
روزهای ش��نبه س��فره  غذای ما رنگی 
بود ب��رای اینکه بر روی هفته نامه مرد 
ام��روز مرحوم مجید مس��عود غذا می 
 گذاشتیم و می خوردیم، محمد مسعود. 
که به تاوان حقیقت گوئی ها و بی باکی 
هایش سرانجام در  مقابل وزارت فرهنگ 
چندقدمی مجلس شورای ملی به تیر 
بد خواهان ملت کش��ت ش��د و همین 
اس��تاد  در قطعه ای س��وزناک فرموده 
اند)3( بش��کند از بن درختی کاندر آن 
مرغی خوش آوساعتی نتواند  اندر شاخه 
ای مامن بگیرد گرز آزادی کسی خواهد 
خبر گیرد از این پس – گو سراغ مدفن 
مس��عود  را از من بگیرد. من هم زمانی 
سالهائی از عمرم را در همان خوابگاهی 
که جناب استاد در آنجا  مسکنی داشتند 
اس��کان داش��تم و باز بقول خود استاد 
پیراهن من در تابش همان خورشیدی 
که پیراهن  اس��تاد خش��ک ش��ده بود 
خشک شده و نان و پنیر و گاهی گوجه 
فرنگی و خیار و بعضی مواقع نان و  پنیر 
و انگور را باتفاق دیگ��ر هم دوره ها در 
ش��ب ها به عنوان ش��ام می خوردیم، 
جالب است گفته  باشم همه جای دنیا 
در م��ورد ش��مارش موضوع��ی از یک 
شروع می کنند و شمارش این خوابگاه 
از  ساختمان شماره صفر که درست در 
مقاب��ل در ورودی خوابگاه بود آغاز می 
شد و این بنده کمترین  م به اتفاق یکی 
دو تا از هم کالسی های خوزستانی در 

آنج��ا بودیم و در کالس��های درس هم 
از  مکتب اس��اتید بلند قدر و مرتبه ای 
همچون مرحوم مجتبی مینوی، دکتر 
ش��ادمان، دکتر زرین کوب،  دکتر ناظر 
زاده کرمان��ی، دکتر یزدگ��ردی، دکتر 
گلشن و بسیاری از اساتید گرانقدر دیگر 
تلمذ کرده  از جمله افتخارات است که 
اگر به��ره ای برده باش��م اگر چه بنابر 
خصلت جوانی همواره س��عی در  پاس 
کردن درس داشتیم تا اندوختن علم که 
بکارمان بیاید و تصور نمی کردیم و تمی 
کردیم که  روزی بیاید که افس��وس آن 
دوران را بخ��ورم که چرا کمتر از وجود 
این بزرگواران بهره بردیم  همانگونه که 
استاد اش��ارت فرموده آفت زنگاری در 
منطقه ایشان لطمات جبران ناپذیری 
ب��ه وجود  آورد ما ه��م در منطقه خود 
آفت های دیگری عالوه بر آن آفات ذکر 
ش��ده داشته ایم و شاید کرمان هم  بی 
بهره از آن نبوده باشد آفتی بنام جنگ 
جهانی اول و دوم که اولی بنام سال یک 
من هفت تومن و  دومی بنام سال یک 
من دو تومن و من بنده بازمانده همان 
اتمام جنگ جهانی دوم در سال 13۲1 
و  یا بقولی تاریخ میالدی 1۹44 هستم 
که گویا پدر و مادر خیلی حال خوشی 
داش��ته اند که در این  گیرودار جنگ و 
ن��داری و بدبختی ت��ازه مولودی را هم 
تحویل این خراب آباد بدهند البد فکر 
می  کردند حلوا پخش می کنند و سهم 
آنها دیرتر رسیده و بقول مرحوم مادرم 
که طبق��ه مالکین بقدر  کفاف گندم و 
اذوقه در کندوله های )4( خود داشتند 
و با حس��اب و کتاب خ��رج می کردند 
آفت س��ومی  در والیت بوجود آمد که 
روی س��پاهیان چنگیز را سفید کرده 
بود از غارتگری و وحشی گری  شخصی 
بنام )محمد آقا شینگلی( که هزار گاهی 
با س��واران خونخوارش ترک تازی می 
کرد و  روس��تاها را به خاک و خون می 
کشید و هرچه دارو ندار آنها بود می برد 
و در س��ر آخر نتیجه  اعمالش را گرفت 
و توس��ط ماموران دولتی کشته شد و 
سرش را برای عبرت مردم در دهنه بازار 
 شهر مدتها آویزان کرده بودند. دوستی 
دارم هر وقت از او می پرس��م چه خبر؟ 
می گوید الحمداهلل  خبر خوشی ندارم و 
من هم خبر خوشی ندارم که بنویسم 
البد ش��دم این مطال��ب را بازگو کنم 

گپی با استاد...       امير سرتيپ عباس شريعت
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جز  بدبختی و فقر و ن��داری و گرفتار مردمان روزگار، 
روزگارانی که نبوده و ندیده ام بلکه شنیده ام  همانگونه 
که در کتاب استاد خواندم در صفحه 363 پاورقی آن 
که گویا یحیی خان کالنت��ر کرمان  از داخل بازار می 
گذشته در چارسوق برابر دکان نانوایی جمعیت جمع 
ش��ده و فریاد می زدند  کالنتر با صدای بلند و تندی 
می گوید اینها چه می گویند؟ جواب دادهمی ش��ود 
نان می خواهند  کالنتر گویا با بی ادبی و تندی گفته... 
اس��ب مرا بخورند، غوغا باال گرفت و کالنتر را از اسب 
به  پائین کشیدند و یکی از غوغا کنندگان با شمشیری 
که در دس��ت داشت چنان به گردن او کوفت که  سر 
کالنتر روی میز نانوائی افتاد و باز به قول همین کتاب 
ب��ا وجود قحطی و کمی آذوق��ه بازرگانان  از جابجائی 
کاالهای ایرانی به هندوس��تان از جمله شال کرمان و 
دیگر تولیدات و مصنوعات و  بعضی ادویه جات منجمله 
زیره در طول عرض خلیج فارس درآمد و ش��د حتی 
به س��مرقند و بخارا  و کاشمر و عبور از داخل ایران به 
مرز و س��واحل دریای مدیترانه و در همان هنگام در 
مرک��ز  ایران هم از این کاروان ها البته نه با ش��تر که 
با االغ و احتماال قاطر که کشاورزان برای امرار  معاش 
از شهرس��تان و روستاهای اطراف به همدان و قزوین 
و مالیر و اراک م��ی رفتند و تبادل  کاال می کردند از 
جمله قزوین که مرکزیت تجاری بیش��تری داشت از 
نظر برنج و قند روسی و  نفت روسی برای چراغ المپائی 
که به جای چراغ های پیه سوزی که از روغن کرچک 
استفاده می  کردند بهره مند شوند و البته جالب است 
گفته باشم نفت را سیری می فروختند نه لیتری و گاه 
اتفاق  می افتاد بعضی ها هیچ خریدی نمی کردند. و 
البته این مطلب عام نبود بلکه فردی از همان  کاروانیان 

که رفته بود چنین تصمیمی گرفته که در عوض همه 
کاالهائی که خرید کرده بودند قیر  خریده بود آن هم 
شاید در حدود یک من برابر 40 سیر طبق عرف زمان، 
همگی همراهان او را  به باد تمس��خر گرفته بودند که 
این چه معامله است که کرده ای که گفته بود در پایان 
س��فر وقتی به  والیت رسیدیم خواهم گفت فعال شما 
باید پای پیاده طی مسیر کنید چون بارهای خریداری 
شده ش��ما  بر روی خرهایتان است و من مال التجاره 
و خ��ودم هر دو بر االغ س��واریم وقتی پس از یکی دو  
 روز به روستا می رسند همراهان سوال می کنند جاال 
جواب خانواده ات را چه واهی داد می گوید  مگر همگی 
ما خانه و کاشانه در این ده نداریم مگر ببرای آوردن آب 
از سرچشمه از کوزه استفاده  نمی کنیم و مگر در خانه 
شما نیستند کوزه های ترک خورده و سوراخ شده که 
بال استفاده در گوشه  ای فقط جا اشغال کرده اند من 
این قیر را آورده ام که به آنهائی بدهم که ترک کوزه و 
سوراخ آن  را ترمیم کنند و با خیال راحت آب از چشمه  
به من��زل بیاورند ارزان ترین بها در عوض اینکه  کوزه 
نو بخرند و پول بیشتری بدهند از کوزه های ترمیمی 
شده استفاده خواهند کرد و در این  صورت با دریافت 
مبلغی معادل یا مقدار قیری که خواهم داد اس��تفاده 
خواهم کرد به این کار می  گویند شم اقتصادیکه البته 
گمان نمی کنم این جمله با این فصاحت را بکار برده 
باش��د به هر حال  توجیهي بوده براي کاري که کرده 
البته نه همانند جناب حاج محمد حسین امین الضرب 
که ش��م  اقتصادي او بر آورده هاي مالي و تجاري اش 
و مکاتبه با وکیل کمال الملک که نماینده مش��ارالیه 
در  کرمان بوده و قس��مت اعظمي از کتاب در ارتباط 
همین مسائل و رد و بدل کردن نامه ها و بروات  براي 

دریافت و پرداخت مال التجاره که رقمهاي باالي سود و 
حاصل از این معهامالت به مرحله  اي رسید که سالیانه 
مبلغ پانزده هزار تومان به ناصرالدین شاه قاجار فقط 
پیشکش��ي مي داده که  باعث تورم ش��ده و لهذا براي 
تادی��ب او را با خوراندن چاي در حضورش و بس��تن 
راه خروجي ادرار  با نخ شکنجه مي کردند تا بداند که 
نباید از ش��اه باج بگیرد و س��رمایه آنچناني در والیت 
کرمان یا  دیگر مناطق داشته باشد. کاروانهایش بیابانها 
را در موردند جابه جائي کاال انجام بدهند راستي شم 
 اقتصادي که مي گویند اینگونه است. نه آن روستائي 
یک القبائي که با یک من قیر و فروش آن خود  را در 
عرش مي بیند و س��یر آفاق را مي کند گویند از راک 
فللر سرمایه دارترین فرد دنیا مي پرسند  چگونه شد که 
به این مرحله رسیدي پاس��خ داده بود روزي از مغازه 
اي گذشتم چشمم به تابلوئي  خورد که هر کس یک 
مشت شکالت بردارد مي تواند مثال یک سنت بدهد و 
من از مغازه دار  خواهش کردم ایشان زحمت کشیده 
و این کار را بکنند او این کار را کرد و بعد پرسید پسر 
جان  خودت برمي داشتي چرا مرا از پشت دخل بیرون 
کشاندي پاسخ دادم آخر دست شما بزرگ تر از  دست 
من است تعداد شکالتهائي که در دست شما جا خواهد 
گرفت چهار برابر دست من است،  دستي به پشتم زد 
گف��ت تو چه اعجوبه اي خواهي ش��د و همین ش��م 
اقتصادي بود که امروزه کمتر  کارخانه اي در آمریکاست 
که من س��هام دارش نباشم. به هر حال امروزي هاي 
نوجوان و کساني  که دوران گذشته را درنیافته اند پیش 
خودش��ان فکر مي کنن��د در دوره اینترنت و ماهواره 
داشتن این  صحبت ها چه دردي را دوا مي کند و البد 
باید با آن شاعر خوش سخن هم، هم صدا شد گفتزنید 
 آتش به دیوانم نخواهم نام ماند، س��خن پرداز عصري 
گوشه میخانه اي کمتر، تو اي سقف کبود  آسمان بر 
سر خرابم شو، پرس��توئي نهان در تیر کوب خانه اي 
کمتر، راستي یادم نرفته گفته باشم  که بعضي آفت ها 
هم وجود داش��ته که من از آن بي خبرم و یکي را در 
روزنامه هاي رسمي و غیر  رسمي جمهوري اسالمي در 
ابتداي پیروزي انقالب دیدم. بد نیست یادآوري کنم و 
آن مردم منطقه  گرگان بود که مي گفتند ما را از دست 
این سرلشگر مزین که افتي از آفات است نجات بدهید 
س��خن  از کجابود به کجا انجامید به هر حال یادمان 
نرود سخن شیخ اجل سعدي علیه الرحمه را که فرمود 
 کسي نیاید به خانه درویش که خراج زمین و باغ بده 
یا به تشویق و غصه راضي باشد یا جگر  بند)5( پیش 
زاغ بد بدند اضافه تر صحبت کنم کالم به درازا خواهد 

کشید. الکالم یجرالکالم ...  والسالم

پاورقي
 1(  از جمله کتابهاي عدد هفت استاد: آسیاي هفت سنگ خاتوان هفت 
قلعه – ناي هفت بند،  کوچه هفت پیچ، زیر این هفت آسمان، سنگ 

هفت قلم، اژدهاي هفت سر، هشت الهفت

 ۲(  از سیر تا پیاز نام یکي از کتابهاي استاد پاریزي است
 3(  شعر در کتاب یاد و یاد بود استاد است

 4(  کندوله نوعي سیلوي خانگي در زمانهاي گذشته بود که از خاک و 
خشت درست مي کردند  داخل آن را هم با گچ سفید اندود مي کردند 

در زیر آن هم محل عبوري بنام گریه رو مي  گذاشتند که مبادا موش ها 
در آن حوالي حضور داشته باشند و گندم و آرد را الوده کنند. 

 5(  جگر بند پیش زاغ نهادن به مفهوم از دست دادن آنچه را که شخص 
به آن عالقه مند است.           
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در مراس��می با حض��ور مهن��دس همایون پور 
عضو هیأت مدیره و مدیر  عامل ش��رکت گروه 
س��رمایه گذاری امید، مهن��دس علیرضا جمیع 
رئیس  س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
خراسان جنوبی، اعضای هیأت  مدیره و جمعی 
از مدیران استانی، مهندس سید محمدحسین 
زینل��ی ب��ه  عن��وان مدیرعامل جدید ش��رکت 

کویرتایر معرفی شد. 
مدیر عامل ش��رکت گروه س��رمایه گذاری امید 
در این مراس��م گف��ت: » با  توجه ب��ه امکانات 
موج��ود، فراهم ب��ودن زیرس��اخت ها و نیروی 
انس��انی ماهر  و متخصص و توجی��ه اقتصادی 
آماده سرمایه گذاری و مشارکت در اجرای  طرح 

توسعه کویرتایر هستیم.« 
  عبدالرحی��م همایون پ��ور اظهار ک��رد:» تمام 
س��رمایه گذاری ها و مش��ارکت  گروه س��رمایه 
گذاری امید در ش��هرهای کم برخوردار اس��ت 

و یک��ی از  طرح ه��ای مورد نظر اج��رای طرح 
توسعه کویرتایر است.« وی با  قدردانی از همت 
و ت��الش مدیران و کارگران ای��ن مجموعه در 
تولید با  کیفی��ت اظهار کرد:» کویرتایر یکی از 
ش��رکت های موفق و خوش��نام در  صنعت تایر 
کش��ور و بازار سرمایه است.« مدیر عامل گروه 
 سرمایه گذاری امید از مهندس زینلی به عنوان 
یک��ی از مدی��ران توانمند  اجرایی و سیاس��ی 
کش��ور ی��اد کرد و گفت: » اس��تقبال ش��ایان 
توجه از ایش��ان  نش��انه عالقه و درک عمیق و 
وفاداری مردم و کارگران این کارخانه و  تکریم 
کارآفرین��ان و تالش��گران عرص��ه کار و تالش 

است.« 
مهندس همایون پور اب��راز امیدواری کرد این 
حرکت شایس��ته زمینه ساز  نوآوری، پویایی و 
تالش بیش��تر، افزایش تولید و ایجاد اشتغال 
پایدار در  منطقه گردد. وی همکاری، حمایت 

و همفکری س��ازمان صنعت، معدن و  تجارت 
خراس��ان جنوبی در تحقق و اجرای این طرح 
را مه��م خوان��د و  آمادگی این گ��روه را برای 
س��رمایه گذاری و اجرای طرح توس��عه اعالم 
 کرد. مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه گذاری 
امید گفت: » درس��ال  گذش��ته1300میلیارد 
تومان در پروژه های فوالد، معدن و نفت کشور 
 س��رمایه گذاری شده است.« مهندس همایون 
پور تصریح کرد: » گروه  س��رمایه گذاری امید 
در اج��رای طرح ه��ای ف��والد، مع��دن و نفت 
اس��تان های  مختلف از جمله ی��زد، هرمزگان 
و کرمان س��رمایه گذاری ک��رده که  امیدواریم 
این طرح ها در سال های آینده به بهره برداری 
برس��د.« وی  گف��ت:» امروز در ش��رکت های 
زی��ر مجموعه این گروه درکش��ور بیش از   ۲0 
هزار نفر به صورت مس��تقیم مش��غول به کار 

هستند.« 

در آيين معارفه مديرعامل جديد شركت كوير تاير عنوان شد
گروه سرمايه گذاری اميد، 

مصمم به اجرای طرح توسعه كويرتاير است
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  اج�رای ط�رح توس�عه ضام�ن بق�ای 
كویرتایر است

مدیرعامل جدید ش��رکت کویرتایر نیز در این 
مراس��م بر اجرای طرح  توس��عه ای��ن کارخانه 
تاکی��د کرد و گفت:» با توجه به ش��اخص های 
موج��ود  عملیاتی کردن این مه��م مورد توجه 
گ��روه س��رمایه گذاری امید به عن��وان  صاحب 
س��رمایه اصل��ی ش��رکت اس��ت.« مهن��دس 
س��ید محمدحس��ین زینلی  گفت: »بهترین و 
برجسته ترین مهندس��ان و متخصصان صنعت 

تایر کشور  در کویرتایر حضور دارند.«   
وی اف��زود:» بای��د با همت، همدل��ی و تالش 
مضاع��ف زمین��ه اج��را و تحقق  طرح توس��عه 
که برکات زیادی برای اس��تان خواهد داش��ت 
را فراه��م کنی��م. «  مدیرعامل جدید ش��رکت 
کویرتای��ر همچنین در اجتم��اع کارکنان این 
واح��د با  قدردانی از اس��تقبال ص��ورت گرفته 
از وی بی��ان کرد:» یک روز ب��زرگ  در زندگی 
م��ن تکریم م��ردم، س��هامداران و کارکنان در 
مصلی ش��هر بیرجند  در س��ال 85 بود و امروز 
هم روز دیگری اس��ت که ب��ه نظ�ر خالص تر و 
 باشکوه تر رقم خورده است.« وی با بیان اینکه 
منت بزرگی بر من  گذاشته و مسئولیت دنیوی 
و اخ��روی مرا بس��یار س��نگین کرده اید اظهار 
 کرد:» همه چهره ها را ش��اد، مصمم و باانگیزه 
برای خدمت می بینم.« وی  با اش��اره به اینکه 
خوشحالم که فضای عمومی کارخانه بهتر شده 
است  افزود: »گزارشات رسیده حاکی از فضای 
عمومی خوب خط تولید است.   « وی از اعتماد 
بانک سپه در سال های ۷0، 8۷ و ۹3 در انتصاب 
وی  به عنوان مدیرعامل این واحد قدردانی کرد 
و گفت: »از عنای��ت دکتر  تقوی نژاد مدیرعامل 
بان��ک س��په و اعتم��اد مهن��دس همایون پور 
کارفرم��ای  اصل��ی و مدیرعامل ش��رکت گروه 
سرمایه گذاری امید بس��یار سپاسگزارم. «  وی 
با تأکید بر اینکه این مجموعه با س��رمایه 100 
هزار تومان در سال   ۷0 آغاز به کار کرده است 
بیان کرد:» امروز میلیاردها تومان گردش  مالی 

این طرح عظیم است.« 

  كویرتای�ر افتخ�ار صنع�ت خراس�ان 
جنوبی است

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
خراسان جنوبی نیز در این  مراسم بر همکاری 

این س��ازمان در اجرای طرح توس��عه کویرتایر 
تأکی��د  کرد و گفت: » درخواس��ت همه مردم، 
صاحبان س��هام و مسئوالن استان  اجرای طرح 
توس��عه این کارخانه اس��ت.« مهندس علیرضا 
جمی��ع، حس��ن  انتخ��اب و حض��ور مهندس 
زینل��ی در این مجموع��ه را نویدبخش اجرای 
 طرح توس��عه ای��ن کارخانه برش��مرد و اظهار 
امیدواری کرد؛ ب��ا توجه به  توانمندی مدیریت 
جدید بزودی ش��اهد تحقق این مهم و افزایش 
تولی��د این  واحد به بیش از۷0 هزار تن تایر در 
س��ال خواهیم بود. وی با بیان اینکه   ۹۹ درصد 
پرس��نل این مجموعه با تخصص های مختلف 
بوم��ی این منطقه  هس��تند اظه��ار کرد:» ۲۲ 
درصد تایر کشور به لحاظ تعدادی و 15 درصد 
 به لحاظ وزنی که نش��ان از س��هم قابل توجه 
این مجموعه در اقتصاد کشور  دارد توسط این 

کارگران تولید می شود.« 

  اس�تمرار حیات اقتصادی كویرتایر در 
گروی اجرای طرح توسعه

معاون بهره ب��رداری و مدیر کارخان��ه کویرتایر 
نی��ز با تأکید بر اینکه اجرای  طرح های توس��عه 
در این واحد دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک 
 ضرورت قطعی اس��ت تصریح کرد: » اس��تمرار 
حیات اقتصادی ش��رکت در  گروی اجرای طرح 
توسعه اس��ت.« مهندس محمد حسین کمیلی 
با بیان  اینکه حداق��ل مقیاس اقتصادی صنعت 
تای��ر ظرفیت های باالتر از60 هزار  تن درس��ال 
اس��ت، گفت: »ش��رکت کویرتایر علی رغم همه 
پتانس��یل های مثبت  و کارنامه بسیار درخشانی 

که دارد، به دلیل ظرفیت های محدود ماش��ین 
 آالت و همچنین تکنولوژی قدیمی به هیچ وجه 
در آین��ده امکان رقابت در  بازار داخل کش��ور و 
منطق��ه را نخواهد داش��ت.« وی بی��ان کرد: » 
بنابراین  موضوع اجرای طرح توسعه این شرکت 
به منظور دس��تیابی به  تکنولوژی های جدید و 
افزایش ظرفیت های تولیدی ش��رکت به بیش 
از 60  هزار تن در س��ال بسیار حیاتی و ضروری 
است.« وی ضمن ارائه  گزارش کاملی از وضعیت 
خ��وب تولید و فروش ش��رکت گف��ت:» تولید 
 تعدادی محصوالت این کارخانه در سال گذشته 
نسبت به سال قبل از آن  حدود 6 درصد افزایش 
داشته است و پیش بینی می شود این رشد برای 
 امس��ال به10 درصد برس��د.« مهندس کمیلی 
اظهار کرد: »کویرتایر از  معدود کارخانجاتی بوده 
است که خصوصاً در س��نوات گذشته علی  رغم 
 همه محدودیت ها و موانع از قبیل افزایش قیمت 
ارز و قیمت ه��ای جهانی  مواد اولیه، تحریم ها و 
نیز موضوع اجرای هدفمندی یارانه ها و افزایش 
 قیم��ت حامل های انرژی ن��ه تنها کاهش تولید 
نداشته که با تکیه بر منویات  رهبر معظم انقالب 
در خصوص اهمیت مقوله اقتصاد، روند افزایش 
تولید  خود را همانند سالهای قبل ادامه داده و با 

باالترین راندمان فعالیت نموده  است.« 
وی به انجام پروژه ه��ای متع��دد برای ارتقای 
کیف��ی محص��والت و همچنی��ن  پ��روژه های 
کاهش قیمت تمام ش��ده اشاره کرد و افزود:» 
بس��یاری از ای��ن  پروژه ها برای نخس��تین بار 
در صنعت تایر کش��ور اجرا ش��ده اند و موجب 
 تحسین صاحب نظران این صنعت شده است.« 
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  پیام هیات مدیره
سال 13۹۲ که در پیام نوروزی مقام معظم رهبری به عنوان سال حماسه 
سیاس��ی و اقتصادی اعالم ش��ده بود با تمام فراز و نشیب هایش به پایان 

رسیده است.
در ماه های اولیه سال ۹۲ رکود و انتظار ناشی از تغییر دولت، بازار کسب 
و کار را شدیدا تحت تاثیر قرار داده بود، این وضعیت همراه با ادامه فضای 
تحریم غرب علیه اقتصاد ایران باعث ایجاد تنگناهای جدی برای کسب و 
کار شد. خوشبختانه با اقدامات به عمل آمده توسط دولت تدبیر و امید و 
مثبت شدن فضای عمومی جامعه و ایجاد امید در فضای اقتصادی و کسب 
و کار از نیمه دوم سال 13۹۲ مشکالت و تنگناهای اقتصادی رو به کاهش 

گذاشت و امید است در سال جاری نیز تداوم یابد. 
در س��ال مالی مورد گزارش این ش��رکت توانست موافقت سازمان بورس 
اوراق بهادار و سایر مراجع ذیصالح را برای افزایش سرمایه از محل تجدید 

ارزیابی دارایی های شرکت کسب نماید و از محل تجدید ارزیابی زمین های 
تحت تملک شرکت )زمین های کارخانجات، چاه های آب و دفتر مرکزی( 
س��رمایه شرکت را از مبلغ ۷0 میلیارد ریال به ۲10 میلیارد ریال فزایش 
دهد. در س��ال 13۹۲ ش��رکت معدنی امالح ایران با تولید 1۹3۲33 تن 
سولفات سدیم و 44336 تن نمک تصفیه توانست به باالترین رکورد تولید 
سالیانه خود دست یابد. تولید سولفات سدیم نسبت به بودجه پیش بینی 
ش��ده 10/۲ درصد و نسبت به تولید سال قبل ۷/5 درصد افزایش داشته 
است. شایان ذکر است که این افزایش تولید برای نوزدهمین سال متوالی 
در واحد گرمسار و چهاردهمین سال متوالی در واحد اراک به دست آمده 
اس��ت و این شرکت با تداوم پایدار افزایش تولید و کاهش مداوم هزینه ها 
توانسته اس��ت کارنامه درخشانی در سال حماسه سیاسی و اقتصادی به 

دست آورد.
در س��ال مالی مورد گزارش بیش از ۹۲000 تن سولفات سدیم از خارج 

وارد گردی��د و همی��ن واردات بی رویه )در س��ال 13۹1 مجموع واردات 
۲4500 تن بوده است( بازار داخلی سولفات سدیم را شدیدا آشفته نمود 
و اغلب واحدهای سنتی تولید کننده سولفات سدیم را به تعطیلی کشاند.   
خوشبختانه با توجه به کیفیت بس��یار باالی پودر تولیدی این شرکت و 
تعامل سازنده ای که این شرکت با مشتریان قدیمی وهمیشگی خود دارد 
توانست در شرایط بازار آشفته موجود حدود 18۹000 تن پودر سولفات 
س��دیم در بازار داخلی به فروش برساند که نسبت به فروش سال قبل 5 

درصد افزایش داشته است.
با عنایت به ایجاد مانع برای صادرات سولفات سدیم توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، جهت توسعه صادرات، این شرکت توانسته در سال 13۹۲ 
بیش از 53۹0 تن نمک تصفیه به کشورهای همجوار صادر نماید در حالی 

که این رقم در سال 13۹1 صفر بوده است.
با تثبیت نسبی قیمت ارز این شرکت اقدام به ثبت سفارش و واردات مواد 
خارج��ی مورد نیاز کارخانه مانند فلوکوالنت از طریق گش��ایش اعتبار و 

دریافت ارز مبادله ای نمود.
افزایش قیمت حامل های انرژی و دستمزد و مواد و ملزومات مصرفی در 
حدود اعالم ش��ده از سوی دولت در قیمت های سال ۹3 دیده شده است 
و امیدواریم که در س��ال جدید نیز بتوانیم کماکان روند افزایش تولید و 

بهره وری را ادامه دهیم. 
  تاریخچه تاسیس 

شرکت معدنی امالح ایران در سال 1363 با سرمایه ثابت ده میلیون ریال 
توسط سازمان صنایع ملی ایران تاسیس و به ثبت رسیده است.

سمتنمایندهاعضای هیات مدیره

رئیس هیات مدیره وعضو غیرموظفشرکت سرمایه گذاری صدرتامینآقای عبداهلل شیرمحمدپور گرجانی  

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره - عضو موظفآقای علی اکبر ساداتی

عضو غیرموظفشرکت سرمایه گذاری صبا تامینآقای میرفاضل مقدس فاضلی       

معاون فنی شرکت و عضو موظفشرکت صنایع خاک چینی ایرانآقای محمد مهدی قاسم زاده

عضو غیرموظفشرکت کاشی و سرامیک الوندآقای سید محمود شجاعی        

معدنی امالح ايران، بزرگترين توليد كننده پودر سولفات سديم در خاورميانه

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت معدنی امالح ایران )سهامی عام( در تاریخ 1393/2/27 با حضور 91/523 درصد سهام داران،اعضای هیات 
مدیره و مدیران شركت، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی شركت تشکیل شد. ریاست مجمع با آقای احمد زمانی بود كه جنابان آقای عبداهلل شیرمحمدپور و فریدون كربالیی 
در مقام نظار اول و دوم  و جناب مرتضی خان فرشیدپژوه مدیریت ارشد مالی شركت به عنوان دبیر مجمع ایشان را در اداره مجمع یاری می رساندند. پس از قرائت گزارش جامع و كامل هیات مدیره به مجمع 
توسط مهندس علی اكبر ساداتی مدیریت مدبر و توانمند شركت كه مبین این نکته بود كه در سال مالی مورد گزارش شركت توانسته با تولید 193 هزار تن پودر سولفات سدیم بخش عمده نیاز كشور برای تولید 
پودرهای شوینده و سایر منابع را تامین كرده و با فروش خوب یک سود خوب را برای سهامداران خود به ارمغان آورده است نوبت استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شركت بود كه موید حساب های پاك 
جناب فرشید پژوه بود. مجمع نشینان ضمن تقدیر و تشکر از درایت مدیریت فرهیخته شركت برای عملکرد درخشان در سال پیش با طنین صلوات پی در پی خود با تصویب صورت های مالی و تقسیم سود 
2000 ریالی به كار خود پایان دادند. از نکات خواندنی مجمع می توان به گزارش كامل تیم مدیریتی شركت علی الخصوص مهندس ساداتی اشاره كرد كه در چند بخش عالوه بر توضیحات در مورد اهم فعالیت های 
صورت پذیرفته در سال گذشته برنامه های آتی و افق چشم انداز شركت برای سالیان نیز برای سهامداران خادم تبیین گشت.اجازه می خواهیم از حرمتی كه استادان گرانقدر مهندس ساداتی و جناب فرشیدپژوه 
برای اصحاب قلم قائل بوده و لطف و بزرگواری آقای اسدی مدیریت محترم روابط عمومی كه چونان همیشه ما را در تهیه و تنظیم این گزارش یاری رساندند كمال قدردانی و تشکر را داشته باشیم.   شركت 
معدنی امالح ایران )سهامی عام( تولید كننده پودر سولفات سدیم و نمک تصفیه )تبلور مجدد( در كشور است و در سال 1392 با تولید 193 هزار تن پودر سولفات سدیم توانست بخش عمده نیاز كشور برای 
تولید پودرهای شوینده و سایر صنایع را تامین نماید. واحد نمک تصفیه )تبلور مجدد( این شركت با تولید بیش از 44000 تن نمک خوراكی و صادرات حدود 5400 تن از این محصول ، طبق استانداردهای ملی 
و بین المللی و با دریافت عنوان واحد نمونه در عرصه ارتقای كیفی تولیدات داخلی، توانست جایگاه خود را به عنوان یکی از بهترین تولیدكنندگان نمک تصفیه در كشور حفظ نماید. نمک تصفیه تولیدی این 
شركت با نام های تجاری تابان و شما برای مصارف صنایع غذایی، خانگی و دارویی از بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شود و با توجه به كیفیت بسیار مطلوب نمک تولیدی متقاضیان این محصول هر ساله 
رو به افزایش است. آزمایشگاه نمک این شركت دارای مجوز آكرودیته از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مجوز آزمایشگاه همکار از وزارت بهداشت در زمینه كنترل كیفی نمک است. شركت 
معدنی امالح ایران در حال حاضر بزرگترین تولید كننده پودر سولفات سدیم در ایران و خاورمیانه است. این شركت تنها شركت ایرانی است كه پروانه استاندارد ملی ایران برای تولید پودر سولفات سدیم 
را دریافت نموده است. بهره برداری از معدن بزرگ میقان كه بزرگترین معدن شناخته شده سولفات سدیم در كشور است براساس مصوبه هیات محترم دولت به این شركت واگذار شده است و در چهارچوب 
قانون معادن و آئین نامه های مربوط زیر نظر وزارت صنعت و معدن و تجارت از این معدن بهره برداری می شود. روش تولید سولفات سدیم در این شركت منطبق بر فنآوری روز اتحادیه اروپا و بدون ایجاد هیچ 
 )14001 ISO( گونه آلودگی زیست محیطی و براساس جدایش فیزیکی سولفات سدیم از ماده معدنی انجام می گیرد. كلیه واحدهای این شركت گواهینامه های ایزو و به ویژه گواهینامه مدیریت زیست محیطی
را از سالیان گذشته دریافت و هرساله نیز تمدید كرده اند. اكتشاف سراسری ذخایر نمک های صنعتی با الویت پتاس و ادامه اكتشافات گلوبریت )سولفات مضاعف سدیم و كلسیم( در استان سمنان و همچنین 
اجرای طرح های توسعه ای در جوار واحدهای موجود در برنامه های آتی این شركت قرار دارد. با توجه به واردات 93 هزاران تن سولفات سدیم در سال گذشته این شركت امیدوار است با اجرای طرح توسعه 

واحد سولفات سدیم ضمن تامین كل نیاز كشور ، بخشی از محصول تولیدی را به كشورهای همجوار صادر نماید.  

    مهدی خلج
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  برنامه آینده شركت
- بودجه س��ال آتی : بودجه پیش بینی سود درسال مالی آتی، بر 
مبنای وضعیت ش��رکت درتاریخ تهیه بودجه و نیز درنظرگیری 
تولید درس��قف 84 % ظرفیت اسمی در مورد واحد خاکستری و 
81 % در مورد واحد سفید باتوجه به سیاست اعالم شده شرکت 
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان برغم محدودیت های موجود 
وعدم امکان دسترسی به سقف تولید درظرفیت اسمی، با منظور 
نمودن سهم افزایشی معادل ۲0 % برای حامل های انرژی)سوخت 
، برق و گاز( ناش��ی از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها )فاز1( 
،مواد اولیه 18 % ،دس��تمزد 18 % ضمن در نظر گیری سیاس��ت 
تقلیل نیروی انس��انی که ب��ه طور خالص تا پایان س��ال 13۹3 
احتس��اب جذب نیروی جدید و ترخیص نیروهای موجود تعداد 
6 نفر تقلیل نیرو نتیجه خواهد ش��د برای سال 13۹3 واحتساب 

افزایش درسایرهزینه های سربار به میزان 18 % بدون درنظرگیری 
افزایش در نرخ فروش انواع سیمان و در نهایت بدون لحاظ نمودن 
صادرات در سیمان های خاکستری و سفید انجام پذیرفته، که این 
سود بودجه ای بعد از کس��ر مالیات به میزان 3۷5,۲13 میلیون 
ریال اس��ت . درصورت تحقق ، سود خالص هر سهم از سود مورد 
پیش بینی )EPS( بالغ بر 454 ریال که با درنظرگیری سود مورد 
پیش بینی در واحد فرعی به مبلغ ۲50,366 میلیون ریال س��ود 
مورد پیش بینی تلفیقی به مبلغ 414,6۲۹ میلیون ریال و س��ود 
خالص هر س��هم از سود مورد پیش بینی تلفیقی )EPS( بالغ بر 
501 ریال خواهد ش��د. ش��ایان ذکراست دستیابی به هدف فوق 
منوط به اس��تمرار فعالیت ها مطابق روند جاری معمول و تحقق 
فروش و تحویل تمامی محص��ول تولیدی به قیمت های مصوب 
س��ال جاری وعدم مواجهه ب��ا موارد خاص و پیش بینی نش��ده 

خواهد بود. درضمن ارزش هرسهم این شرکت در تاریخ تصویب 
این گزارش مبلغ 3,140 ریال طبق تابلوی س��ازمان بورس اوراق 

بهادار است.
۲- برنامه ریزی و تالش الزم درراستای دسترسی به تولید درسقف 
ظرفیت اسمی و یکنواخت برای سال 13۹3 صورت گرفته است.

3 - ت��الش برای هرچه بیش��تر کیفی کردن محصوالت و تقلیل 
منطقی قیمت تمام شده محصول و در نهایت تامین رضایت مندی 
مشتریان درچارچوب امکانات و اختیارات به عمل خواهد آمد که 
بدین ترتیب امید به افزایش بازدهی در فروش ودارایی ها و حقوق 

صاحبان سهام عملی خواهد شد.
4 - با تحقق نکات فوق الذکر ، منابع ناش��ی از عملکرد ش��رکت 
تقویت شده و نقدینگی مناسبی به شرکت وارد شده که بااعمال 
مدیریت نقدینگی تالش برای استفاده بهینه و مطلوب از نقدینگی 
مورد بحث درراستای افزایش سود موثر در شرکت به عمل خواهد 

آمد.
5- به منظور افزایش حجم تولید و دس��تیابی به ظرفیت اسمی 
واحد 4000t / day( III( و افزایش تولید سیمان سفید به بیش 
از t / day 500 و در عین حال کاهش آالیندگی محیط زیس��ت 
و کاهش انرژی ویژه، انجام پروژه ها و اقدام های اصالحی در س��ال 
آینده مورد پیشگیری و عمل قرار خواهد گرفت و در صورت وجود 

منابع مالی نسبت به اجرای آن اقدام خواهد شد.  

سمتنماینده    اعضای هیأت مدیره     
رییس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان     آقای فرهاد رمضان        

نایب رییس هیأت مدیره  شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن      آقای روزعلی نیک آبادی       
عضو هیأت مدیره  شرکت سیمان مازندرانآقای حمید شیروانی       

عضو هیات مدیرهشرکت سیمان فیروزکوهآقای فرود عزیزی طاس احمدی
عضو هیات مدیرهشرکت گروه صنایع سیمان کرمانآقای مرتضی قربانی

مدیرعاملآقای امیرحسینی     

در سايه تالش بی وقفه تيم ارشد مديريتی شركت سيمان شمال
تقسيم سود 500 ريالی به ازای هر سهم

مجمع عمومی عادی ساالنه شركت سیمان شمال در مورخ پنج شنبه 1393/3/8 در هتل ارم تهران تشکیل شد. در این مجمع كه با حضور 85/54 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی شركت، 
اعضای هیات مدیره ومدیران سیمان شمال ، نماینده بورس و اوراق بهادار ، حسابرس و بازرس قانونی شركت برگزار شد، ریاست مجمع با آقای عباس نعیمی،معاون مالی و اقتصادی شركت میدكو 
بود كه جنابان ثامتی و بهمنی راد به نمایندگی از سیمان مازندران و سرمایه گذاری گروه مسکن ایشان را در مقام نظار اول و دوم در اداره جلسه یاری می رساندند. مهندس امیر حسینی خبازی 
مدیر كاردان و كاربلد شركت به عنوان دبیر مجمع در این جلسه پس از قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع پیرامون آنچه در سال مالی گذشته در شركت صورت پذیرفته و اعالم برنامه های آتی 
شركت اعالم نمود كه شركت پس از 60 سال از تاریخ تاسیس خود توانسته در سال مالی منتهی به 1392/12/29 به باالترین ركورد تولید درتاریخ سیمان شمال دست یابد. پس از قرائت گزارش 
مهندس امیرحسینی و توضیحات تکمیلی جناب گودرزی معاون امور مالی شركت به سواالت و ابهامات موجود سهامداران و استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شركت، مجمع نشینان با 
تقدیر و تشکر از زحمات تیم ارشد مدیریتی شركت با طنین صلوات پی در پی خود ضمن تصویب صورت های مالی و تنفیذ ماده 129 با تقسیم سود 500 ریالی به كار خود پایان دادند. از نکات 
خواندنی مجمع می توان به بندهای گزارش مهندس امیرحسینی اشاره كرد كه بیان كرد:» علی رغم عدم دستیابی به ظرفیت اسمی و مورد انتظار خط تولید شماره 3 شركت توانسته ایم شاهد رشد 
8 درصدی تولید محصول در 2ماه سال 1393 نسبت به سال گذشته باشیم. همچنین با توجه به درگیر بودن شركت با مشکالت زیست محیطی متعدد با تدوین برنامه های مدون برای رفع مشکل 
فرم های اساسی در این زمینه مطالعه و اجرایی شده است.« وی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان گزارش حساب های مالی و اسناد دریافتی شركت و موضوع تعمیرات ماشین آالت تولیدی 
و تحریم های بین المللی تحمیل شده بر شركت پرداخت. همچنین مهندس نعیمی به عنوان نماینده سهامداران عمده شركت با بیان اینکه در این خبرها ما شاهد رشد تولید، فروش و سودآوری 
شركت و كاهش و مطالبات و دوره توقف تولید در كارخانه بوده ایم گفت : » منشاء آن آمدن مهندس امیر حسینی به این شركت و وجود تیم مدیریتی قوی ایشان از جمله مدیریت و معاونت مالی  
توانمند شركت است كه باعث شده شركت نسبت به سال گذشته به سودآوری بیش از دو برابری برسد.« در پایان بر خود وظیفه می دانیم از جناب اسماعیلی مدیر شایسته مالی شركت كه همواره 

با روی خوش پذیرای اهل مطبوع بوده و ما را در تهیه این گزارش یاری رساندند كمال قدردانی و تشکر را داشته باشیم.    
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مجمع عمومی عادی س��االنه صاحبان سهام ش��رکت فرآوری 
مواد معدنی ایران )س��هامی عام(، مورخ 13۹3/۲/16 در سازمان 
مدیریت صنعت��ی ایران با حضور ۷3/۷۷ درصد س��هامداران یا 
نمایندگان قانونی آنها و اعضای هیات مدیره برگزار شد.  ریاست 
مجمع با آقای محمدباقر فقیه بود  و مجمع با ناظری آقایان علی 
خوش طینت و س��ید علی رییس زاده و به دبیری مهندس رضا 

منفرد مدیریت عامل شرکت تشکیل شد.
  تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه:

1( صورت های مالی سالیانه منتهی به ۹۲/1۲/۲۹ شرکت مورد 
تصویب قرار گرفت.

۲( معامالت موضوع ماده 1۲۹ اصالحیه قانون تجارت به تصویب 
رسید.

3( سود تقسیمی به ازای هر سهم  مبلغ ۷00 ریال مورد تصویب 
قرار گرفت.

4( موسسه حسابرس��ی بهرادمش��ار به  عنوان بازرس قانونی و 
حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس 

قانونی و حسابرس علی البدل انتخاب شد.
  پیام هیات مدیره

با سالم 
حمد و سپاس حداوند یکتا را که باعنایت الطاف بی کرانش در 
س��ال 13۹۲ این توفیق را به ما عطا فرمود تا  با تکیه بر عزم 
مدیران، کارشناسان، کارکنان و پیمانکاران بتوانیم در عرصه 
تولید خدمتگزار جامعه و س��هامداران خود باش��یم. ما ضمن 
تشکر و س��پاس از کلیه عزیزانی که هیات مدیره را در انجام 
مس��ئولیت های خویش یاری داده ان��د مفتخریم گزارش یک 
س��ال فعالیت و برنامه های هیات مدیره را تقدیم سهامداران 

محترم نماییم.
هدف اعضای هیات مدیره براین اس��اس بوده که ش��رکت را به 

عنوان شرکتی معتبر در سطح ایران معرفی نموده  و با برنامه ریزی 
درست قادر به رقابت با رقبای فعال در این صنعت باشد. در همین 
راستا اهم اقدامات انجام شده در سال 13۹۲ و برخی برنامه های 

شرکت در سال آینده به شرح زیر است:
1( ارتقا و تثبیت کیفیت محصول براس��اس اس��تاندارد جهانی 
J.I.SH۲10۷8 ب��ه منظور  افزایش س��هم بازار خارج و رضایت 

مشتریان. 
۲( توجه ویژه به محیط زیست از طریق انجام پروژه های زیست 
محیطی به منظور کاهش و   کنترل آالینده ها و جنبه های زیست 
محیطی که در این رابطه موفق به استقرار نظام   مدیریت محیط 
زیست براساس استاندارد ایزو 14000 شده و گواهینامه مربوطه 

را دریافت  نموده است.
3( افزایش راندمان استحصال ریخته گری.

4( بهینه س��ازی مصرف انرژی به منظور تعدیل سهم انرژی در 
قیمت تمام شده محصول و   شروع اجرای نظام مدیریت انرژی 

براساس استاندارد جهانی 50001.
5( تدوین سند راهبردی 5 ساله شرکت به منظور برنامه ریزی و 

اقدام هدفمند.
6( چابک سازی شرکت با استفاده از فنآوری اطالعات و سیستم 

. M.I.S مدیریت اطالعات
۷( توجه ویژه به کیفیت و کارآمدی نیروی انسانی.

8( بهینه سازی و به روز کردن سیستم های مدیریت یکپارچه و 
اقدام برای اجرایی شدن نظام مدیریت ایمنی و بهداشت 18000 

. )5S( و نظام مدیریت آراستگی
هیات مدیره آرزو دارد که در س��ال جاری نیز با استعانت از ایزد 
منان، تالش کارکنان و اعتماد سهامداران محترم بتواند در صیانت 
از منابع شرکت و منافع س��هامداران، گام های موثری را بر دارد. 
آنچه توانستیم لطف خدا بوده است و آنچه پیش رو داریم با امید 

به عنایت او خواهد بود.
  تاریخچه

ش��رکت فرآوری مواد معدنی ایران در تاری��خ 13۷0/0۷/30 به 
صورت شرکت سهامی خاص و با سرمایه اولیه 5/000/000 ریال 
تاسیس و تحت شماره 8631۹ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت 
صنعتی تهران به ثبت رسیده است . در تاریخ 13۷۹/10/1 شرکت 
به سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1381/۲/11 به عنوان سیصد و 
بیست و دومین عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، در گروه 
ساخت فلزات اساسی پذیرفته شده است . مرکز اصلی شرکت در 
شهرستان زنجان و محل کارخانه آن در شهرستان دندی استان 
زنجان واقع گردیده اس��ت. ضمنا با توجه به ترکیب سهامداران، 
ش��رکت فراوری مواد معدنی ایران از جمله ش��رکت های فرعی 

شرکت توسعه معادن روی ایران )سهامی عام( است.
  موضوع فعالیت شركت

موضوع فعالیت ش��رکت طبق ماده 3 اساسنامه، فرآوری انواع 
کانی ها ، بهره برداری از معادن و تاسیس کارخانه مربوطه و انجام 
کلیه امور بازرگانی مرتبط ، مش��ارکت با سایر شرکت ها و ارائه 
خدمات فنی و مهندسی به سایر شرکت ها در زمینه های مربوط 
به موضوع شرکت است که به تفصیل در ماده ۲ اساسنامه درج 
گردیده اس��ت. اهم فعالیت شرکت در ارتباط با تولید شمش و 
ورق روی بر مبنای پروانه بهره برداری شماره 118/3۹440 مورخ 
13۹1/1۲/۹ و تولید سولفات روی بر مبنای پروانه بهره برداری 
ش��ماره 18۷6۲۲ مورخ 13۷۹/10/10 است. ظرفیت کارخانه 
طبق پروانه های مذکور برای تولید شمش و ورق روی با درصد 
خلوص ۹۹/۹6درصد در سه شیفت کاری معادل 16/000 تن 
در سال و برای سولفات روی در یک شیفت کاری معادل6،000 
تن در س��ال است . با توجه به افزایش ظرفیت های انجام شده 
در سنوات گذش��ته ظرفیت عملی کارخانه شمش روی برای 
تولید ساالنه محصول مزبور در سه شیفت کاری با خاک پرعیار 

18/000 تن است.
  سرمایه و تركیب سهامداران

س��رمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 5 میلیون ریال )شامل 
تعداد 100 س��هم به ارزش اس��می هر سهم 50/000 ریال ( 
ب��وده که طی چند مرحله به مبل��غ 1۲0/000 میلیون ریال 
)شامل تعداد 1۲0/000/000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 
1/000 ریال( در پایان س��ال مال��ی منتهی به 13۹۲/1۲/۲۹ 

افزایش یافته است.

سمتنمایندهاعضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران )سهامی خاص(آقای علی یگانه فرد

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت بازرگانی توسعه صنعت روی )سهامی خاص(آقای موسی مجیدی     
عضو هیات مدیرهشرکت کالسیمین )سهامی عام(آقای حمید عالماتی

ش��رکت س��رمایه گذاری تامین اجتماع��ی نیروهای آقای کوروش کالنتری
مسلح)سهامی عام(       

عضو هیات مدیره  

عضو هیات مدیره و مدیرعاملشرکت توسعه معادن روی ایران)سهامی عام(آقای رضا منفرد

باورمان شد كه مهندس منفرد كيمياگر است
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افزایش تولیدات گروه صنعتی ایران 
خودرو در سال جاری موجب  کاهش 
قیم��ت کاذب در بازار خودرو ش��ده 
اس��ت.میزان تولید ای��ران خودرو  در 
فرورین ماه س��ال ج��اری 18هزار و 
868دس��تگاه انواع خودرو  س��واری 
ب��وده و در مقایس��ه ب��ا تولید کمتر 
از ۷ه��زار خودرویی فروردین  س��ال 
گذشته افزایش 1۷3درصدی را نشان 
می دهد. با هم��کاری مجموعه  گروه 
صنعتی ایران خودرو ش��یب افزایش 
تولید در ماه های آینده نیز به  چش��م 

می خورد. 

  تنوع محصول
گروه  کیفیت محص��والت  ارتق��ای 
صنعتی ایران خودرو یکی از مهمترین 
 سیاست های مدیر عامل این شرکت 
بوده و کلیه شرکت های زیرمجموعه 
 نیز باید طبق برنامه ریزی های انجام 
ش��ده می��زان کیفی��ت محصوالت 
 تولیدی خ��ود را باال ببرند. مهندس 
یکه زارع مدیرعام��ل گروه صنعتی 
 ایران خودرو،  در ماه های اخیر یکی 
از سیاست های اصلی این شرکت  را 
توجه به رضایت مش��تریان و بهبود 
کیفی��ت از طریق ارتق��ای فناوری، 
 ارائ��ه پلت ف��رم و محصوالت جدید 
و بهبود کیفی قطعات معرفی کرده 
 اس��ت و با اعالم این که تحریم های 
بین المللی تنها 30 درصد مشکالت 
 خودروس��ازان و صنعت کشور است،  
تاکید کرد که ای��ران خودرو با فائق 
 آمدن بر مش��کالت،  روند مس��تمر 
بهبود کیفی و رضایت مش��تریان را 
در  دس��تور کار ق��رار داده و برنامه و 
استراتژی ایران خودرو بهبود کیفیت 
 محصوالت نس��بت به سال های قبل 
است و این مهم از طریق ارائه  محصول 
جدید،  بهبود کیفی قطعات،  افزایش 
هم��کاری ب��ا خودروس��ازان  معتبر 
جهان،  تنوع محص��ول، و.... پیگیری 
می ش��ود و ایران خودرو تنها  به یک 
موضوع خ��اص برای بهب��ود کیفی 
اکتفا نمی کند بلکه همه  راهکارهای 
بهب��ود کیفیت و حتی بهبود س��بد 
س��وخت و عرضه خودروهای  دیزلی 

نیز مورد توجه اس��ت. در این راستا،  
عرضه محص��والت جدید با  نش��ان 
ایرانی، گس��ترش بازاره��ای جهانی 
و جلب رضایت مش��تریان در  برنامه 
اس��تراتژیک ایران خ��ودرو از جمله 
مهمترین اهداف برای بهبود  کیفیت 
نسبت به س��ال های قبل است و در 
سال جاری نسبت به سال های  قبل 
با بهب��ود کیفی محص��والت مواجه 
می شود. از سال جاری به تدریج و  در 
مدت پنج س��ال، با تحقق پروژه های 
دو پلتف��رم ملی، افزون بر ۹0  درصد 
س��بد محص��ول ب��ه برن��د داخلی 
اختص��اص می یابد و 10 درصد باقی 
 مانده برای تکمیل س��بد محصول، 
در بخش ه��ای خاصی ک��ه مقیاس 
 اقتصادی، طراحی و ساخت را توجیه 
نمی کند، با مش��ارکت  خودروسازان 
جهان��ی، محص��ول جدی��د تعریف 
می ش��ود. دنا، وانت سمند و  وانت یو 
۹0 و رانا در مدل های لوکس و هاچ 
بک هم امسال به  دوستداران عرضه 
می شود.  تولید انبوه خودرو جدید دنا 
نیز تا پایان  س��ال جاری آغاز خواهد 
ش��د. این خودرو که استاندارد یورو 
4 را تامی��ن  می کند، با موتور ای اف 

۷ پایه گازس��وز و بنزینی و سیستم 
مالتی پلکس  تولید خواهد ش��د.  در 
مرحله اولیه، دنا با گیربکس دس��تی 
تولی��د می ش��ود،  اما تجهی��ز آن به 
گیربکس اتوماتیک نیز در دستور کار 
قرار دارد.  سیس��تم ترمز دنا دیسکی 
است و با ارائه این محصول، سیستم 
جدی��د  کنترل پایداری خ��ودرو، ای 
اس پی به مش��تری معرفی خواهد 
ش��د. وانت  جدید پی یو  وان از دیگر 
محصوالتی است که امسال به تعداد 
پنج هزار  دستگاه تولید می شود. این 
وانت با موتور یو اچ وی جی ۲ مجهز 
به  اس��تاندارد یورو 4 عرضه می شود. 
طراح��ی کلی قطع��ات جدید وانت 
پی  یو وان انجام ش��ده و سازندگان 
طراح��ی تفصیل��ی قطع��ات را آغاز 
کرده اند  ک��ه در صورت تامین منابع 
مالی مورد نیاز، نیمه دوم سال آینده 
این  محص��ول در دو ن��وع بنزینی و 
پایه گازس��وز با گنجایش بار600  و 
  ۷00 کیلوگرم وارد بازار می شود. رانا 
در مدل های ه��اچ بک و لوکس و  با 
موتور ای اف 4 و گیربکس اتوماتیک 
نیز امس��ال به بازار می آی��د.   رانای 
لوک��س تغییراتی در بخش های برق 

و الکترونیک و بخش های  ظاهری و 
بصری خواهد داش��ت و فعالیت های 
ابتدایی برای تولی��د رانای  هاچ بک 
آغاز ش��ده ک��ه با تامی��ن قطعات و 
قالب سازی، تا پایان س��ال وارد  بازار 
خواهد شد. رانا دومین خودروی برند 
ملی ایران خودرو در س��ال  گذشته 
به تولید انبوه رس��ید. این نخستین 
خ��ودروی ایران��ی اس��ت که ضمن 
 برخورداری از استاندارد محافظت از 
عابر پیاده در هنگام برخورد،  طراحی، 
صنعتی سازی و تجهیز خطوط آن، 
توس��ط کارشناس��ان ایرانی  به ثمر 
رس��یده و قطع��ه س��ازان ایرانی در 
سراسر فرآیند مش��ارکت  داشته اند. 
ایران خودرو در س��ال گذشته، تندر 
۹0 اتوماتی��ک را عرضه  ک��رد و پژو 
۲06 ک��ه تولید آن، در اثر تش��دید 
محدودیت های بی��ن المللی  مختل 
ش��ده بود، کامال داخلی سازی شد و 
بار دیگر در خط تولید قرار  گرفت.  در 
این فرآیند، سامانه مدیریت موتور یا 
ای ا م اس موتور پژو   ۲06 شامل ای 
سی یو و سنسورها که از بوش تامین 
می شد و با پک  پژو می آمد، با داخلی 
سازی آن از سال گذشته از پک پژو 

خارج شد. 

  صادرات ایران خودرو افزایش 
می یابد

ش��رکت های خ��ودرو س��ازی ایران 
در حالی ش��رایط تحریم  را پش��ت 
فض��ای  در  ک��ه  س��ر  می گذارن��د 
محدودیت های بین المللی در س��ال 
گذشته به  صادرات خود جان دوباره 
بخشید؛ به گونه ای که برنامه صادرات 
گروه  صنعتی ایران خودرو در س��ال 

۹3 افزایش یافته است. 

  خط مشی جدید كیفیت
گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو خط 
مش��ی کیفیت خودرو را در راستای 
 جهانی ش��دن، راهبری بازار خودرو 
در کش��ورهای اسالمی، دستیابی به 
 کیفیت و خدمات در س��طح جهانی 
ب��رای کس��ب حداکث��ری رضایت و 
خلق  ارزش برای مش��تریان و تحقق 

افزايش 173درصدی توليد خودرو در سال 93  
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سیاست های دولت جمهوری اسالمی 
 ای��ران قرار داده اس��ت. خط مش��ی 
کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو در 
۹  بند تنظیم شده که در بند نخست 
آن آمده اس��ت ما در ایران خودرو بر 
ای��ن  باوریم که چیزی جز بهترین ها 
را برای مش��تریان و هم��کاران خود 
 نمی خواهیم، براین اساس در تالشیم 
با بهبود مس��تمر، باالترین ارزش را 

 خلق کنیم. 

  برنامه ه�ای مدیری�ت ایران 
خودرو در راستای كاهش مصرف 

سوخت
مهندس هاشم یکه زارع، مدیر عامل 
گروه صنعتی ایران خودرو طی  بیانیه 
ای تاکی��د کرد»  بای��د عزمی جدی 
در جامعه صنعتی کشور ایجاد  شده 
و با در نظ��ر گرفتن جوانب مختلف 
اقتص��ادی و صنعتی، کاهش  مصرف 
س��وخت از س��وی تمام��ی نهادها و 
دس��تگاه های مرتبط پیگیری  شود. 
تولید محصوالت پایه گازسوز و دیزلی 
و در نهایت تولید خودرو  با موتورهای 
 ،TU5   ک��م مصرفی چون خان��واده
اس��تراتژی بلندمدت ای��ران  خودرو 
در زمینه کاه��ش آالیندگی و تولید 
محصوالت با اس��تاندارد یورو  پنج و 
باالتر اس��ت که در 10 س��ال آینده 
محقق خواهد ش��د.« وی با تاکید  بر 
ای��ن که بلندمدت ب��ودن این برنامه 
مرتبط بودن آن با سایر نهادها  است، 

تصریح ک��رد: »در ای��ن بخش ایران 
خودرو ب��ه تنهایی تصمیم  گیرنده و 
مجری اصلی نیست، بلکه بخش های 
مختلف زنجیره تامین  منابع اقتصادی 
و کلیه عوامل مانند ترافیک یا از رده 
خارج کردن  خودروهای فرس��وده در 
این طی��ف قرار می گیرند.« یکه زارع 
با اشاره  به این که ایران خودرو برای 
تجهیز محصوالت خود به استاندارد 
 ی��ورور 4 برنامه ه��ای مدون��ی دارد، 
تصری��ح ک��رد: »بای��د در این زمینه 
به  ای��ن نکته توجه داش��ت که ابتدا 
باید س��وخت با اس��تاندار یورو 4 به 
طور  کامل در جایگاه ها توزیع ش��ود، 
اس��تفاده از س��وخت یورو ۲ موجب 
آسیب  به موتور خودروها و درنهایت 
باعث متضرر شدن مش��تریان و بی 
 اثرش��دن این پروژه می شود.« وی با 
اشاره به این که رویکرد ایران  خودرو 
در ای��ن زمین��ه جام��ع و الزم االجر 
اس��ت، ادامه داد: » ع��الوه بر  این که 
خود به س��طح معقول��ی از دانش و 
فناوری دست می یابد، موجب  رشد و 
توسعه در بخش های تامین و خدمات 
پ��س از ف��روش خواهد ش��د.«  یکه 
زارع افزود: »همچنین گروه صنعتی 
ایران خودرو برنامه های کوتاه  مدت و 
میان مدت در زمینه کاهش مصرف 
سوخت دارد.راهبرد کوتاه  مدت ایران 
خ��ودرو در زمین��ه کاه��ش مصرف 
س��وخت که تا پایان سال   ۹4 محقق 
خواهد ش��د، دس��ت یابی به مصرف 

شش تا شش و نیم لیتر در  هر 100 
کیلومتر در س��بد کلیه محصوالت، 
حذف کام��ل موتورهای  پرمصرف از 
چرخه تولید و تولی��د محصوالت با 
موتوره��ای کم مصرف  مانند ای. اف. 
۷. است.« وی همچنین افزوده شدن 
موتوره��ای دیزل��ی را  از برنامه های 
کوتاه مدت گروه صنعتی ایران خودرو 
دانست و تاکید  کرد:» کالیبراسیون و 
تنظیم مجدد مغز هوش��مند خودرو 
) ECU ( و  مدیری��ت س��امانه موتور 
) EMS ( نیز از دیگر برنامه های کوتاه 
مدت  ای��ران خودرو برای دس��تیابی 
ب��ه کاه��ش آالیندگی ه��ا و مصرف 
سوخت  است و این اقدامات موجب به 
روزرسانی و ارتقای خودروها براساس 
 اس��تانداردهای مصوب ملی تعریف 

شده می شود.« 

  ای�ران خ�ودرو در بی�ن 10 
خودروس�از برت�ر جه�ان ق�رار 

می گیرد
ای��ران خ��ودرو و  گ��روه صنعت��ی 
خودروسازان ایرانی می توانند با تکیه 
بر  ظرفیت های س��رمایه گذاری و 50 
س��ال تجربه و موقعیت منطقه ای در 
 ایران، مناسبات خوبی با خودرو سازان 
جهانی داشته باشند و با سه  میلیون 
تولید ساالنه در میان 10 خودرو ساز 
برتر جهان قرار گیرند و  همچنین با 
مشارکت خودرو سازان معتبر جهانی، 
انتق��ال دانش فنی  نوی��ن، طراحی و 

تولید خودرو و ص��ادرات 30 درصد 
از محص��والت  تولیدی مش��ترک با 
خودروسازان بین المللی را در دستور 
کارق��رار دهند.  گ��روه صنعتی ایران 
خودرو با هدف رهبری بازار خودروی 
ایران،  برنامه ریزی کرده تا سال ۲01۷ 
ساالنه یک محصول جدید و دو فیس 
 لیفت را به ب��ازار عرضه کند. پس از 
این س��ال نیز تولی��د ده محصول در 
 هشت سال منتهی به ۲0۲5 میالدی 
هدف گذاری ش��ده و در دس��تور کار 
 قرار گرفته است.  ظرفیت تولید این 
گروه بالغ بر850 هزار دستگاه  خودرو 
در سال اس��ت و این پتانسیل بسیار 
مطلوبی ق��رار داده تا ضمن  حرکت 
باشتاب به سمت توسعه کمی و کیفی 
در تولید، با عرضه  محصوالت متنوع 
و جدید رهبری ب��ازار ایران را نیز در 
اختیار داشته  باشیم. وی در ادامه به 
تشریح و تبیین استراتژی های گروه 
صنعت��ی  ای��ران خ��ودرو پرداخت و 
گفت: » ما می خواهیم تا سال ۲01۷ 
میالدی  ساالنه یک محصول جدید و 
دو فیس لیفت را به بازار عرضه کنیم. 
در  این هدف گذاری، س��هم صادرات 
محصوالت از کل تولید 30 درصد در 
 نظر گرفته شده و عرضه محصوالت 
جدید با پالتفرم های دارای  تکنولوژی 
مدرن نیز در شمار اولویت های ما قرار 
دارد.« به گفت��ه یکه  زارع »همکاری 
با خودروس��ازان مطرح جهانی برای 
تولید خودرو  جدی��د«، »بهبود بهره 
وری و کیفیت در حد کالس جهانی« 
و   »به کارگیری توان برون سپاری برای 
رس��یدن به کیفیت جهانی با قیمت 
 رقابت��ی« از اه��داف و برنامه های��ی 
است که ایران خودرو تا سال ۲01۷ 
 در زمینه همکاری با خودروس��ازان 
جهان��ی دنبال می کن��د. مدیر عامل 
 گروه صنعت��ی ایران خ��ودرو افزود: 
»در زمینه همکاری با  خودروسازان، 
قطعه سازان و ارائه کنندگان خدمات 
فنی-مهندسی جهانی  فضای بسیار 
مناسبی در ایران خودرو فراهم است، 
چرا که این گروه به  عنوان بزرگ ترین 
خودروس��از خاورمیان��ه برنامه ریزی 
کرده که در  فاصله س��ال های ۲01۷ 
تا ۲0۲5 می��الدی ده محصول را از 
طریق  توس��عه دو پالتفرم جدید به 

بازار عرضه کند.« 
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  پیام هیات مدیره
بررسی كلی بر وضعیت و تحوالت صنعت

رخداد مهم در سال 13۹۲ موضوع افزایش نرخ ارز)حدودا بمیزان 3 برابر ( بوده 
که بر روی کلیه اجناس و قطعات و مواد اولیه و هزینه های شرکت تاثیر مستقیم 
و غیرمستقیم گذاشته است و مضاف بر آن برای شرکت هایی که بدهی های ارزی 
داشته اند)از جمله شرکت سیمان خزر( با افزایش مبلغ اقساط تسهیالت ارزی 
وضعیت نقدینگی آنها دچار ضعف ش��ده اس��ت. افزایش قابل مالحظه  قیمت 
حامل های انرژی )برق، گاز، نفت و کوره( که باعث شد سهم انرژی در قیمت تمام 
شده سیمان افزایش یابد حاشیه سود بسیاری از کارخانجات را به شدت کاهش 
دهد. این اتفاق همراه با کاهش نقدینگی  در درجه  دوم سودآوری کارخانجات 
را شدیدا تهدید کرده است . این در حالیست که عالوه برتاثیر مستقیم افزایش 
قیمت حامل های انرژی و نرخ ارز تاثیرات ثانویه بر سایر نهاده های تولید مزید بر 
علت شده که از آن جمله می توان از افزایش قابل مالحظه قیمت قطعات و لوازم 
یدکی داخلی و سایر هزینه های داخلی و همچنین با توجه به محدودیت های ناشی 
از تحریم های اقتصادی افزایش بهای خرید قطعات خارجی نام برد. مصوبات دولت 
محترم درخصوص بسته های حمایتی به جز وام تسهیالت ارزان قیمت خط اعتبار 
انرژی عملی نشده و بسیاری از کارخانجات که با تسهیالت گران قیمت بانکی 
طرح های توس��عه خود را اجرا نموده اند، هم اکنون در کوران بحران بازپرداخت 
بدهی ها به ویژه بدهی های ارزی که با نرخ مبادله ای بازپرداخت خواهند ش��د، 
واقع ش��ده و وارد سیکل عدم پرداخت دیون بانکی و جرایم مربوطه شده اند که 
در نهایت چنانچه سیاست های مناسبی درخصوص حمایت از اینگونه بنگاه های 

کارآفرین اتخاذ نگردد، منجر به رکود اقتصادی صنعت و تهدید اشتغال خواهد شد. 
همچنین با توجه به افزایش قابل مالحظه نرخ کرایه کامیون ها به دلیل افزایش 
قیمت سوخت، هزینه های تولید و توزیع بسیاری از کارخانجات نیز افزایش قابل 
مالحظه ای یافته است. به علت اینکه سیمان کاالی حجیمی است، نقش کرایه  
حمل در قیمت مصرف کننده آن بسیار پررنگ است به همین دلیل الزم است با 
جهت گیری های مناسب و سیاست های تشویقی ، ساز و کاری جهت کاهش  یا 
الاقل تثبیت قیمت ها که یکی از راه های برون رفت از بحران فعلی است اندیشیده 
شود و از سوی دیگر متناسب با افزایش قیمت ها و تورم، نرخ فروش سیمان نیز 

افزایش یابد تا از زیان دهی بیشتر شرکت جلوگیری به عمل آید.

همچنین دولت محترم می تواند تس�هیالت ارزان قیمت بانکی جهت 
تغیی�ر مکانیزم تولید، افزایش بهره وری و نیز كاه�ش مصرف انرژی از 

طریق تغییر تکنولوژی به بنگاه های كارآفرین اختصاص دهد.
  بیان استراتژی شركت

  بیان ماموریت
فعالیت ش��رکت تولید انواع س��یمان خاکس��تری با کیفیت مطلوب )براساس 
اس��تانداردهای ملی( اس��ت. یکی از اهداف مهم شرکت، توسعه بازارهای جدید 
مصرف و گس��ترش حوزه  ای جغرافیایی در استان همجوار گیالن و کشورهای 
منطقه است. فلسفه وجودی شرکت، مشارکت در توسعه زیرساخت ها، عمران، 
آبادانی، افزایش اس��تحکام س��اختمان و پروژه های عمرانی در کش��ور و توسعه 
اقتصادی منطقه است. ویژگی های متمایز شرکت خودباوری و چابکی سازمانی 
اس��ت. شرکت س��یمان خزر به به کارگیری رویکردهای نوین مدیریت، همواره 
یکی از ش��رکت های پیشرو در صنعت سیمان اس��ت. ما برای افزایش روزافزون 
بازده سرمایه گذاری و ارائه اطالعات شفاف و صحیح به سهامداران ، خود را مقید 
می دانیم. ما با تنوع بخشی به محصوالت ، ارتقا و تثبیت کیفیت ، برای افزایش 
رضایتمندی مشتریان می کوشیم. منابع انسانی سرمایه اصلی شرکت هستند 
. ما با ارج گذاردن به کرامت و ارزش اس��المی و انس��انی ، فرصت مناسبی برای 
افزایش وفاداری ، انگیزش و نوآوری منابع انس��انی و تداوم خدمت متخصصان 
فراهم می آوریم. ما با اهتمام پیوس��ته در پاسداش��ت و رعایت محیط زیست به 
عنوان سرمایه ای که عالوه بر نسل فعلی به تمام نسل های آتی نیز تعلق دارد کوشا 
هستیم. لذا تحقق شعار زمین سبز، آسمان آبی و آب پاک را وظیفه خود می دانیم.

  چشم انداز شركت سیمان خزر
اساس��ی ترین و موفق ترین واحد صنعتی آستان و یکی از پنج شرکت سیمانی 
کشور با قابلیت رقابتی در تولید انواع سیمان با کیفیت ممتاز و دارای سهم مناسب 
در بازار بین المللی، و برخوردار از مشتریان وفادار، کارکنان عالقه مند و باانگیزه و 
سهامداران راضی و خشنود، با تالش و اهتمامی شایسته، شعاری مزین به نام خود 

را تحقق بخشیده است.
خودباوری، زندگی و كار توام با نشاط و پویا، تعالی مشتری مداری

سمتنمایندهاعضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیره)غیرموظف(شرکت سیمان خوزستانآقای مهدی کریمی
نایب رئیس هیات مدیره )غیرموظف(شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیرآقای منصور نجفی 

عضو هیات مدیره)غیرموظف(شرکت سیمان فارس نوآقای داریوش بنی احمدی
عضو هیات مدیره)موظف(شرکت سیمان فارسآقای منوچهر رئیسی

مدیرعامل و عضو هیات مدیرهشرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستانآقای منصور قدمی

مهندس قدمی سرمايه كشور است، قدرش را بدانيم

جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه شركت سیمان خزر مورخ 1393/2/22 در محل سالن همایش خانه معلم با حضور 88/73 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضای 
هیات مدیره و مدیران ش�ركت، نماینده بورس و اوراق بهادار ، حس�ابرس و بازرس قانونی شركت برگزار شد. ریاست مجمع با استاد حسین فاتح از مردان خوش نام و 
متواضع هلدینگ سیمان فارس و خوزستان بود كه جنابان مجید وفاپور و محمد حسین پاكساز در مقام نظار اول و دوم و جناب علیرضا قادری مدیر توانمند ارشد مالی شركت به عنوان دبیر مجمع ایشان را در اداره مجمع 
یاری می رساندند. پس از قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مهندس منصور قدمی از بزرگان و متولیان صنعت سیمان كشور و مدیر عامل شركت و استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با تقدیر 
و تشکر از زحمات تیم مدیریتی شركت، با تصویب ترازنامه و صورت های مالی منتهی به 1392/12/29 و تنفیذ ماده 129 قانون تجارت و تقسیم سود 800 ریالی به كار خود پایان دادند. موسسه حسابرسی ایران مشهود به 
عنوان بازرس و حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به عنوان بازرس و حسابرس قانونی علی البدل شركت برای سال مالی آتی انتخاب شدند. همچنین اعضای حقوقی هیات مدیره شركت با توجه به عدم 
تغییرات درصد سهام در شركت و با توجه به سوابق درخشان در اداره شركت در سمت خود برای دو سال ابقاء شدند. از نکات خواندنی مجمع می توان به صحبت های مهندس قدمی اشاره كرد كه بیان می كرد: » افزایش 
صادرات كلینکر در این شركت فوق العاده جهش خوبی داشته و با توجه به تنوع و ارتقای انواع محصوالت سیمانی در این شركت ) 7 نوع سیمان تولیدی( و علی رغم لحاظ كردن اقدامات الزم در جهت حفاظت از محیط 
زیست، در سال گذشته با رشد 37 درصدی فروش سیمان داخلی و خارجی )صادراتی(، توانسته ایم به رشد 55 درصدی سود خالص نسبت به سال قبل نایل شویم كه این مهم به خاطر كاهش قیمت تمام شده محصول 
در سایه مدیریت كاهش هزینه ها بوده است.« مهندس قدمی در فرازی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه ما با 358 درصد رشد در اجرای برنامه ای آموزشی برای پرسنل گام های اساسی جهت ایجاد شركتی دانش بنیان 
برداشته ایم گفت : » مطمئن هستیم با ارائه محصول با كیفیت، حفظ تنوع محصول و تحویل به موقع آن در حفظ بازارهای هدف صادراتی سیمان و بازار داخلی دچار مشکل نخواهیم شد.« مهندس قدمی در پایان سخنان خود 
با اعالم چشمانداز عملکرد سال 1393 شركت و اقدامات انجام شده در حوزه های مالی و منابع انسانی، از تمامی كاركنان و كارشناسان و مدیرانی كه با وی در طول یک سال گذشته با تمام سختی ها و دشواری ها ساخته اند 
تا سود خوبی برای سهامداران كسب كنند، از طرف اعضای هیات مدیره شركت نهایت قدردانی و تشکر خود را اعالم كرد. از دیگر نکات خواندنی مجمع می توان به كسب رتبه اول كیفیت افشا و اطالع رسانی مناسب به 
سازمان بورس در بین گروه شركت های سیمانی در بازار اول و كسب رتبه 16 كیفیت افشا و اطالع رسانی در سال مالی )رتبه سال گذشته 52( و جلوگیری از تاخیر در پرداخت اقساط تسهیالت مالی كه باعث عدم تعلق 
جریمه دیركرد برای شركت شد، آن هم با وجود همه سختی هایی كه شركت به خاطر افزایش حامل های انرژی ، افزایش نرخ ارز و افزایش قابل مالحظه قیمت قطعات و لوازم الزم برای شركت اشاره داشت كه جملگی نشان 
از مدیریت شایسته مهندس قدری و درایت و توانمندی جناب قادری مدیر ارشد مالی شركت دارد. اگر امروز ایران به مقام سومی تولید سیمان در جهان رسیده و رتبه اول صادرات سیمان را در اختیار خود دارد قطعا و یقینا 
باید بدانیم كه مهندس قدمی یکی از استوانه های این بنا بوده و هست، نقل راننده مهندس این بود كه مهندس خوبمان دیروز در سیمان شاهرود بود و امروز در سیمان خزر، خالصه  شركتی سیمانی نیست كه منصور ما به 

آن نرسیده باشد آن هم با تدبیر و دلدادگی. 

    مهدی خلج
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  پیام هیات مدیره
ضم��ن س��الم و عرض خیرمقدم به س��هامداران عزی��ز و آرزوی 
سالمتی و س��عادت عزیزان، به استحضار می رساند هیات مدیره 
و مدیران ش��رکت در س��ال مورد گزارش اهتمام خود را معطوف 
به بهره برداری بهینه از ظرفیت های شرکت و سرمایه سهامداران 
محت��رم نموده و علی رغم ش��رایط س��خت اقتص��ادی و افزایش 
بی سابقه هزینه های تولید به فعالیت ها تداوم بخشیدند که امید 
است با اجرای هدف و برنامه سال های ۹3 و تکمیل برنامه های ۹۲ 
و پیگیری برنامه های بلندمدت خود، شرایط مطلوب تری نسبت به 

گذشته ایجاد شود.
لذا جهت استحضار بیشتر سهامداران عزیز گزارش پیوست ارایه 

می شود.
  فعالیت

موضوع فعالیت شرکت به تفضیل در ماده 3 اساسنامه درج شده 
است. طبق مفاد ماده مذکور موضوع فعالیت شرکت عبارت است 

از:

خرد کردن، شستش��و، دانه بندی، تغلیظ، تصفیه، تکلیس و ذوب 
مواد معدنی در نقاط مناسب کشور و تاسیس کارخانجات مربوطه.

فرآوری انواع کانی ها، تولی��د پودرهای معدنی، تجزیه فیزیکی و 
شیمیایی مواد معدنی.

تهیه طرح های اکتشاف و بهره برداری از معادن.
انجام کلیه امور بازرگانی،صادرات و واردات.

مشارکت و سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها.
ارائه خدمات فنی و مش��اوره ای و تاس��یس نمایندگی در داخل و 

خارج از کشور

  سرمایه شركت
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 10 میلیون ریال منقسم به 
10/000 س��هم 1/000 ریالی با نام بوده که طی چند مرحله به 
مبلغ 100 میلیارد منقسم به 100/000/000 سهم 1/000 ریالی 

تا پایان سال 13۹۲ افزایش یافته است.
  اهم فعالیت های صورت گرفته در سال مالی مورد گزارش 

تکمیل پروژه هوی مدیا
اخذ مجوز پروژه فلوتاسیون از هیات مدیره شرکت و گروه و شروع 

عملیات مهندسی آن
پیگیری جهت ش��روع فعالیت تجهیز مع��دن ترکیه و به منظور 

شروع عملیات استخراج در سال ۹3
مقدم��ات اح��داث واحد ف��رآوری معدن ترکیه از جمله ش��روع 

مطالعات مهندسی و مکانیکی و تامین زمین
اقدام به افزایش سرمایه صد در صدی شرکت

اخذ و موافق��ت و انتقال فعالیت های انبار محصول کالس��یمین 
به سایت ش��رکت توسط شرکت کالس��یمین به منظور افزایش 

بهره وری از امکانات و زیرساخت های موجود 
  شركت از منظر بورس

ش��رکت در تاریخ 13۹1/8/۲8 در بازار دوم فرابورس اوراق بهادار 
تهران با نماد زنگان درج ش��ده و س��هام برای اولین بار در تاریخ 

13۹1/8/۲۹ مورد معامله قرار گرفته است.
  اهم برنامه ها، راهبردها و سیاست های اجرایی شركت 

در سال 1393
بهره برداری بهینه از ظرفیت های شرکت از جمله واحد هوی مدیا

شروع عملیات اجرایی واحد فلوتاسیون پس از تکمیل فعالیت های 
مهندسی  

سمتاعضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهآقای محمدابراهیم فروزنده

نایب رئیس هیات مدیرهآقای ولی اهلل بیات
عضو هیات مدیرهآقای مهدی غریبلو

آق��ای علیرض��ا اس��ماعیلی 
علمدار محلی

عضوهیات مدیره

آقای قاس��م فارس��ی عباس 
آبادی

 عضوهیات مدیره

 

 صنعت روی زنگان با مهندس الماسی  يك گام پيش

مجمع عمومی عادی ساالنه شركت صنعت روی زنگان در مورخ دوشنبه 1393/3/12 در ساختمان كارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان تشکیل شد. در این مجمع كه با حضور 78 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضای هیات مدیره و مدیران اجرایی شركت، نماینده بورس و اوراق بهادار ، حسابرسی و بازرسی قانونی شركت برگزار شد، ریاست مجمع با دكتر سید 
چنگیز خضری بود كه جنابان علی رئیس زاده و علی خوش طینت در مقام نظار اول و دوم ایشان را در اداره جلسه یاری می رساندند. دبیری مجمع فوق نیز بر عهده مهندس الماسی مدیر 
فهیم و موفق شركت بود كه پس از قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع و استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات جهادگونه تیم ارشد 
مدیریتی شركت در طی سال مالی مورد گزارش، با طنین صلوات پی در پی خود ضمن تصویب صورت های مالی شركت و ترازنامه و تنفیذ ماده 129 با تقسیم سود 250 ریالی به ازای 
هر سهم به كار خود پایان دادند. موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شركت برای سال مالی 
آتی انتخاب شدند. مهندس الماسی مدیر مدبر شركت در فرازی از گزارش خود گفت : » با توجه به سرمایه گذاری هایی كه در ایران و در تركیه در طی سال گذشته داشته ایم و با توجه به 
تکمیل پروژه هوی مدیا، افزایش بهره وری و افزایش سرمایه ها اطمینان داریم كه شركت در طی سال های آتی افق و چشم انداز بسیار روشنی را برای خود ترسیم كرده است.« مدیرعامل 
شركت در پایان گزارش خود به مجمع با بیان عوامل موثر در كاركرد شركت و گزارش در مورد تجزیه و تحلیل سیکل تجاری شركت اعالم كرد كه در سال گذشته با تولید 132/500 تن 
محصول و با فروش 136 هزار تنی تناژ فروش توانستیم در هر دو زمینه كاهش بدهی ها و افزایش دارایی شركت قدم های جدی برداریم كه این مهم جز در سایه حمایت بی دریغ تیم ارشد 
مدیریتی شركت از جناب محمد ابراهیم فروزنده در مقام ریاست هیات مدیره گرفته تا تالش تک تک كاركنان ساده شركت ، حاصل نمی شد. شایان ذكر است شركت صنعت روی زنگان 
عمدتا در تولید كنسانتره روی و خردایش مواد معدنی روی و آهنی به فعالیت می پردازد. در پایان از لطف و بزرگواری جنابان دكتر خضری، حاج آقا الماسی و دیگر بزرگان صنعت كاني 

كشور كه با روی گشاده و سعه صدر پاسخگوی سهامداران و اربابان جراید بودند كمال قدردانی و تشکر را داریم.
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  كلیاتی درباره شركت  
تاریخچه

ش��رکت س��یمان دورود در تاریخ 13۷۹/04/01 به صورت شرکت سهامی 
خاص تاسیس و طی شماره ثبت 46۹ مورخه 13۷۹/04/14 در اداره ثبت 
ش��رکت ها و مالکیت صنعتی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود به 
ثبت رسید. ش��رکت تا قبل از مورخه 13۷۹/04/14 به صورت واحد تابعه 
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بوده است و در حال حاضر جزو 
شرکت های فرعی و وابسته شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان 
است. در تاریخ 13۷۹/0۹/0۲ شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان 
واحد سیمان دورود را به قیمت تمام شده براساس مبایعه نامه شماره 8066 
، کل دارایی ها و بدهی های واحد دورود را تا پایان 13۷۹/08/30 به شرکت 

سیمان دورود منتقل کرد.
مرکز اصلی شرکت در شهرستان دورود و شرکت در تهران دارای دفتر است.

شرکت سهامی عام س��یمان دورود براساس تصمیم شورای عالی سازمان 
بورس و اوراق بهادار در تاریخ 1381/11/14 در سازمان بورس و اوراق بهادار 

پذیرفته شد.
  فعالیت اصلی شركت طبق ماده 2 اساسنامه تولید سیمان تیپ 

1 و 2 و 5 است.
به موجب مجوزهای صادره بهره برداری از کوره واحد یک شرکت با ظرفیت 
روزانه 400 تن در س��ال 133۷ آغاز شده اس��ت و در اجرای سیاست های 
توس��عه و افزایش ظرفیت، کوره واحد دو در س��ال 1348 با ظرفیت روزانه 
1000 تن و در س��ال 135۹ کوره واحد سه با ظرفیت ۲500 تن در روز به 
ظرفیت اولیه افزوده شد. به موجب پروانه بهره برداری شماره 1184۹ مورخ 
138۷/0۷/۲۹ ظرفیت کوره واحد سه به 1800 تن در روز کاهش و ظرفیت 

تولید مجموع کوره ها به 3۲00 تن در روز تغییر یافت.
  سرمایه و تركیب سهامداران 

سرمایه ش��رکت در بدو تاسیس مبلغ 31/۲50 میلیون ریال )شامل تعداد 
31/۲50/000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1/000 ریال( بوده که طی چند 
مرحله به مبلغ 80/000 میلیون ریال) ش��امل 80/000/000 سهم به ارش 
اسمی هر سهم 1000 ریال ( در پایان سال مالی منتهی به 13۹۲1/1۲/۲۹ 

افزایش یافته است.
  اهم برنامه های شركت در سال مالی 1393:

* تالش هر چه بیشتر جهت دستیابی به بودجه پیش بینی شده برای سال 
مالی 13۹3 و حتی گذر از آن و اتخاذ و اجرای راهکارهایی که به پویایی و 

بالندگی شرکت بیانجامد.
* تالش در جهت گس��ترش و توس��عه بازار صادرات و دستیابی به جایگاه 
مناسب در بازار صادرات که با توجه به کیفیت مطلوب محصوالت و پتانسیل 

بالقوه این امر دور از دسترس نیست.
* ارتقای سطح آموزش کارکنان در جهت استفاده بهینه از مهارت های علمی 

و تخصصی کارکنان. 
* تالش در جهت کاهش بهای تمام شده محصوالت تولیدی با فعال سازی 
و پویایی بیشتر با برگزاری جلسات کمیته های بهینه سازی، انرژی و کاهش 

بهای تمام شده
  گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شركت

1- ریسک نوسانات نرخ بهره:
ب��ا توجه به وضعی��ت نقدینگی ش��رکت و ورود مطلوب وج��وه حاصل از 
فعالیت های عملیاتی به شرکت ریسک نرخ بهره و ارز موثر بر فعالیت های 

شرکت وجود ندارد.
2- ریسک كیفیت محصوالت :

کیفیت و مرغوبیت سیمان تولیدی این شرکت و برند نام سیمان دورود، در 
داخل و خارج کشور از اعتبار مطلوبی برخوردار است.

3- ریسک كاهش قیمت محصوالت و ریسک تجاری:
به دلیل تاسیس و بهره برداری از کارخانجات جدید در منطقه و استان های 
همجوار واعمال تخفیفات در نرخهای فروش توس��ط آنها، ریسک کاهش 
قیمت محصوالت متوجه ش��رکت س��یمان دورود نیز گردیده بدین لحاظ 
تمهیداتی به لحاظ امکان رقابت با دیگر شرکت های تولید کننده در منطقه 

اتخاذ گردیده است.
4- ریسک مربوط به عوامل بین المللی  یا تغییر مقررات دولتی

5- ریسک نقدینگی

سمتنمایندهاعضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیره)غیرموظف(شرکت سیمان بهبهان)سهامی عام(آقای مجتبی حقیقت جو

مدیرعامل  و عضو هیات مدیرهشرکت سیمان فارس و خوزستان )سهامی عام(آقای جعفر مطیعی تواندشتی     
نای��ب رئی��س هی��ات مدی��ره شرکت سیمان غرب )سهامی عام(آقای منوچهر رئیسی

)غیرموظف(
عضو هیات مدیره)غیرموظف(شرکت سیمان خزر )سهامی عام(آقای سیاوش عرب

عضو هیات مدیره )غیرموظف(صندوق بازنشستگی و از کار افتادگی کارکنان بانکهاآقای حسین پاپی           

  

سيمان درود با مهندس مطيعی

پيش رو در صنعت و حفظ محيط زيست
تقسيم سود 1250 ريالی به ازای هر سهم

مجمع عمومی ساالنه شركت سیمان درود در مورخ چهارشنبه 1393/2/24 راس ساعت 14 در هتل الله تهران تشکیل شد. در این مجمع كه با حضور 
70/15 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد شركت، نماینده بورس و اوراق بهادار و بازرس و حسابرس قانونی 
شركت و جمعی از مدیران ارشد صنایع كشور علی الخصوص مدیران صنعت سیمان كشور برگزار شد، ریاست مجمع با جناب حسین خان فاتح بود كه ایشان با معرفی محمدحسین پاكساز،نماینده 
سیمان خزر و سیمان غرب و سركار خانم سیاح،نماینده صندوق بازنشستگی بانک ها به عنوان نظار اول و دوم و با معرفی مهندس جعفر مطیعی دبیر مجمع رسمیت جلسه را اعالم كرد. پس از قرائت 
گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مهندس مطیعی مدیر مدبر و شایسته شركت كه عنوان می كرد شركت در طی سال مالی مورد گزارش با اعمال مدیریت صحیح و دلسوزی كاركنان و تالش دو 
چندان آنان توانسته رشد 46 درصدی سود خالص نسبت به سال گذشته را رقم بزند و این كوچکترین كار من و مجموعه مدیریتی ام برای جلب اعتماد و قدر نهادن به اعتماد شما سهامداران عزیز 
بوده است، مهندس مطیعی در ادامه گزارش خود افزود : » ما با بهبود عملکرد فرآیندهای داخلی توانسته ایم در امر كاهش هزینه های تولید از جمله كاهش هزینه پرداخت برق و حامل های انرژی 
و با تدوین سند راهبردی در سال 92، مهم ترین قدم ها را برای توسعه و رشد شركت در سال های بعد استوار برداریم.« مدیرعامل شركت در پایان گزارش خود با اعالم اینکه اهداف و برنامه های 
شركت برای سال 93 در حوزه های تولید و فرآیندهای داخلی ، محیط زیست، مالی، فروش و بازرگانی تدوین گشته گفت : » به حول و قوه الهی درجهت به دست آوردن سهم بیشتر از بازارهای 
داخلی و پیدا كردن و توسعه بازارهای هدف صادراتی كاربردی خواهد شد.« در ادامه پس از استماع گزارش و بازرس قانونی شركت مجمع نشینان ضمن تقدیر و تشکر از تیم مدیریتی شركت با 
تصویب صورت های مالی و تقسیم سود 1250 ریالی به كار خود پایان دادند. موسسه حسابرسی حافظ گام به عنوان حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان حسابرس و بازرس 
علی البدل شركت برای سال مال آتی انتخاب شدند. همچنین اعضای حقوقی هیات مدیره شركت با توجه به عدم تغییر تركیب ملموس سهامداران عمده و به پاس تالش گرانقدرشان برای سال 
مالی آتی نیز در سمت خود ابقا شدند. از نکات خواندنی مجمع می توان به اعالم اینکه شركت در حوزه مالی توانسته در بین كلیه شركت های سیمانی از نظر ارائه اطالعات به موقع و قابل اتکا، رتبه 
نخست را كسب كند و اینکه در بین تمام شركت های بورسی از این منظر در مقام چهارم است اشاره كرد كه موید این نکته است كه جناب ابراهیمی در مقام مدیر مالی شركت كاری كرده كارستان. 

    مهدی خلج
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مجمع عمومی عادی س��الیانه س��ال مالی منتهی به ۹۲/1۲/۲۹ 
شرکت  لوله و تجهیزات سدید )سهامی عام( در تاریخ ۹3/03/۲4 

تشکیل شد. 
  خالصة تصمیمات مجمع مذكور به شرح ذیل می باشد:

صورت های مالی سالیانه س��ال مالی منتهی به ۹۲/1۲/۲۹ شرکت 
مورد تصویب قرار گرفت.

موسسه حسابرس��ی بهمند به  عنوان حسابرس مستقل و بازرس 
قانونی اصلی و موسسه حسابرس��ی دایارایان به عنوان حسابرس 

مستقل و بازرس قانونی علی البدل شرکت انتخاب شدند.
  پیام هیات مدیره

مرور كلی بر وضعیت تولید لوله های قطور فوالدی دركشور
با عنایت به پروژه های در دس��ت اجرای تعریف شده، ظرفیت نیاز 
به لوله های قطور برای مصارف انتقاال آب، نفت گاز و... در کش��ور 
بالغ بر دو میلیون تن در سال است. از جمله پروژه های مهمی که 
درآینده اجرا می شوند، خط آبرسانی از خلیج فارس به گل گهر به 
طول بیش از ۲00 کیلومتر پروژه آبرسانی غدیر در استان خوزستان 
مجموعاً به طول 380 کیلومتر در جریان اجراس��ت که بخشی از 
آن توسط شرکت لوله و تجهیزات سدید تولید شده است و یکی 
از قراردادهای مهم ش��رکت در سال جاری است. سایر پروژه های 
آبرسانی مناطق کش��ور مجموعاً به طول 300 کیلومتر در دست 
اجراست. در زمینه پروژه های گازرسانی خط یازده سراسری انتقال 
گاز به پاکستان به طول ۲۷0 کیلومتر لوله “ 56، خط صادرات گاز 

به عراق )پروژه نفت شهر( تکمیل خطوط لوله سراسری انتقال گاز 
1500 کیلومتر لوله “ 56 ، لوله 48 خط لوله نهم سراسری جهت 

انتقال گاز به اروپا به طول 1800 کیلومتر لوله” 56 .
با توجه به موارد فوق و سایر پروژه های مهم می توان امیدوار بود در 
صورت تأمین منابع مالی که حداقل تا 3 س��ال آینده شرکت های 
لوله ساز و به خصوص شرکت لوله و تجهیرات سدید از بازار مناسبی 

برخوردار خواهند بود.
در س��ال های اخیر به واسطه رکود پروژه های عمرانی، به خصوص 
در حیطه نفت وگاز، کلیه شرکت های لوله سازی با بحران سفارش 
مواج��ه بوده اند، ولی به واس��طه عدم پرداخت مطالبات، تش��دید 
تحریم های بین المللی، تحریم بانک های کش��ور، بس��ته ش��دن 
خطوط ریفاینایس و عدم تمایل تأمین کنندگان اصلی مواد اولیه به 
همکاری با شرکت در فضای مذکور باعث شرایط بحرانی در سال 
13۹۲ بوده است. به نظر می رسد اعمال هرگونه سیاست گذاری و 
تدوین استراتژی برای سال های آتی بایستی با نگاهی به تغییرات آتی 
نرخ ارز و تخصیص منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه ها صورت بگیرد 
تا ضمن حفظ س��هم بازار شرکت بتوانیم منافع سهامداران و سایر 

ذینفعان مجموعه را تضمین کنیم.
   برنامه های آینده شركت

اهم برنامه های سال 13۹۲ شرکت لوله و تجهیزات سدید به شرح 
زیر است:

1-  دریافت مطالبات شرکت

۲-  گس��ترش بازارهای فروش محص��والت، به خصوص در بخش 
آب رسانی

3-  کاهش هزینه های ساخت ازطریق بهینه سازی فعالیتهای درون 
سازمان

4-  ارتقای رضایت مشتریان و ذینفعان
5-  ارتقای سطح دانش و آگاهی کارکنان

) IMS ( 6-  استقرار، حفظ و بهبود مستمر مدیریت یکپارچه
۷-  لزوم توجه به اخذ قرارداد با شرایط تأمین مالی

8-  لزوم مدیریت صحیح تس��هیالت بانکی و حرکت در راس��تای 
کاهش هزینه های مالی

۹-  اصالح ساختار پرسنلی و کاهش نیروی انسانی
  استراتژی های اصلی شركت

1- اصالح س��اختار مالی از طریق افزایش سرمایه و اخذ تسهیالت 
کم بهره از سیس��تم بانک��ی، کاهش دارایی های مازاد، اس��تفاده از 

معافیت های مالیاتی.
۲- حضور گس��ترده در بازارهای بین المللی مخصوصاً کشورهای 

همجوار.
تعامل و ارتباط فعال با مشتریان و کارفرمایان.

اصالح ساختار سازمانی و بهینه سازی سرمایه های انسانی و همچنین 
ارتقای برنامه های آموزشی.

 افزایش تولید و بهبود کیفی محصوالت و اس��تفاده از ظرفیت های 
بوجود آمده.

مرور کلی بر عملکرد شرکت و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده :
ظرفیت اس��می تولید لوله  (گاز وآب)  در طی س��ال معادل ۲00 

هزار تن است.
باالترین تولید شرکت در یک سال درسال 1388 با تولید 160 هزار 

تن معادل80% ظرفیت اسمی محقق شده است.
مجموع تولید کارخانه در س��اخت لوله خام در طول 13۹۲ معادل 

۲3 هزارتن است.
مجموع تولید پوشش تک الیه و سه الیه کارخانه پوشش در طول 

سال 13۹۲ به ترتیب 63/۲58 و 384/68۲ متر مربع است.

سمتنمایندهاعضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری سدید تدبیرآقای حسین ادیب

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت گروه صنعتی سدیدآقای رضا جمارانیان
عضو هیات مدیرهشرکت تولید پمپ های بزرگ و توربین آبیآقای حمید ترنجیان
عضو هیات مدیرهشرکت توسعه و احداث نیروگاههای بادی توان بادآقای مرتضی خاتمی
عضو هیات مدیرهشرکت صبا نیروآقای هادی ترشیزی

عضو غیرموظف، مدیرعاملآقای علی اصغر مقصودی

لوله و تجهيزات سديد با توانمندی های باال
باغ سرس�بز طرشت و میدان ورزش�ی و خالی از ورزشکار و آهسته آهسته راه 
پیمودن برای هم چو منی كه آنقدر درد در مفصل ها و سینه دارد نعمت است ولی 
طوفان چند روز پیش بسیاری از درختان تنومند را درهم پیچیده و صدای اره برقی بیش از نوای پرندگان فضا ندیده تهران به 
گوش می رسد. چند درخت كه سرپا بودند بدین دلیل بود كه سرشاخه های آنها را خلوت كرده بودند این هم از كرامات ماست 
كه شیره خورد گفت چه شیرین است. پله های پیچ در پیچ را پیمودم تا در زیرزمین به تاالر جلسات رسیدم، چند كارمند 
ش�ركت لوله تجهیزات آماده به خدمت و یکی از آن جمع حقیر را كه چند دهه اس�ت در خدمت خبریه هس�تم شناخت، 
بولتنی به دستم داد و لیوانی آب و به تاالر هدایتم كرد. پانل هیات رئیسه به ریاست جناب علوی و دو ناظر و منشی مشغول 
برگزاری مجمع ساالنه بودند و صدای استاد مقصودی در فضای تاالر پیچیده بود كه كارهای انجام شده و آینده شركت را 
به تصویر می كشید. حاصل برداشت آن بود كه مهندس مقصودی با آن توانمندی باال می تواند لوله و تجهیزات سدید را آن 
چنان كه باید سرپا بدارد. باشد كه تحریم اهریمتان جهانخوار نیش دندان تا بن فرو برده ولی مردان كار همچون مهندس 
مقصودی همان مرد جنگی به از صد هزار اس�ت و باورم ش�ود كه لوله و تجهیزات سدید با توانمندی های باال می تواند در 

میدانی كه كار به فور هست از آب فاضالب تا انتقال گاز از عسلویه به سر ابر كشور بدرخشد.

    خسرو اميرحسينی
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مجمع عمومی عادی س��االنه بانک پارسیان روز 
دوش��نبه پنجم خرداد ماه با حضور بیش از 85 
درصد صاحبان سهام در محل سالن اجتماعات 
پژوهشگاه نیرو برگزار شد. در این مجمع تقسیم 
۲50 ریال س��ود نقدی به ازای هر س��هم مورد 

تصویب قرار گرفت.
دکتر علی دیواندری، مدیر عامل بانک پارس��یان 
در این مراس��م ضمن ارائه گزارش عملکرد سال 
13۹۲، اه��داف آتی این بان��ک را در حوزه های 
مختلف تش��ریح کرد. وی در خص��وص عملکرد 
بان��ک در س��ال 13۹۲ اع��الم ک��رد ک��ه بانک 
پارس��یان با رشد مناس��ب منابع و مصارف خود 
توانسته به ازای هر سهم 6۲1 ریال سود خالص 
شناس��ایی کرده و به لحاظ نسبت های عملیاتی 
و کارآیی عملکرد مناس��بی را در سال 13۹۲ به 

نمایش بگذارد.
دیوان��دری برنامه های آتی بان��ک در حوزه های 
مختل��ف را در 6 مح��ور مورد بررس��ی قرار داد. 
او  رش��د و توس��عه حجم فعالیت ه��ای بانک با 
رویکرد ارتقای کیفیت خدمات و ورود به کسب 
و کارهای جدید و مرتب��ط در حوزه های پویای 
اقتصاد را در راس برنامه های آتی بانک برشمرد. 

همچنین بر  رشد و توسعه بانکداری الکترونیک 
ب��ا رویک��رد افزایش ضریب نفوذ ان��واع خدمات 
الکترونی��ک در بین مش��تریان تاکید کرد و این 
مورد را ب��ه عنوان دومین بخ��ش از برنامه های 
آتی خود عنوان ک��رد. علی دیواندری همچنین 
در ادامه  بر بهبود کیفیت س��رمایه های انسانی 
با رویکرد جذب نیروهای مس��تعد دانش��گاهی 
و آم��وزش دوره ه��ای نوی��ن بانک��داری تاکید 
ک��رد و توج��ه به ای��ن حوزه را س��ومین بخش 
از برنامه ه��ای خ��ود اع��ال م ک��رد. او در بخش 
دیگری از این فهرست به پیاده سازی نظام نوین 
بانکداری جامع با رویکرد اس��تقرار اس��تراتژی 
نوآوری به عنوان محرک اصلی رش��د و توس��عه 
در فعالیت های کاری بانک اشاره کرد و بهسازی 
ساختار و عملکردمالی، با رویکرد تجدید ساختار 
و بهبود عملکرد ش��رکت های گروه پارس��یان و 
افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها را نیز به عنوان 
پنجمین راه پیش روی بانک پارسیان بر شمرد. 
دیواندری در نهایت  پیش��برد نظ��ام حاکمیت 
ش��رکتی و شفافیت گزارش��گری مالی با تقویت 
کمیته ه��ای ریس��ک و حسابرس��ی را به عنوان 

آخرین بند از برنامه های خود اعالم کرد. 
در مجم��ع بانک پارس��یان ، تقس��یم ۲50 ریال 

سود نقدی به ازای هر سهم، تصویب صورت های 
مالی و تعیین موسس��ه حسابرسی ایران مشهود 
به عنوان حس��ابرس مس��تقل و بازرس اصلی از 
مهم ترین مصوب��ات بود. همچنی��ن دو روزنامه 
دنیای اقتصاد و اطالع��ات به عنوان روزنامه های 
رسمی انتخاب شدند. به دستور دیواندری، مدیر 
عامل بانک ، سود نقدی کلیه سهامداران حقیقی 
بالفاصله پس از مجمع به حس��اب ایشان واریز 

شد.
  اهم برنامه های آتی ایش�ان در 6 حوزه 

به شرح زیر قرار می گیرد:
* رش��د و توس��عه حج��م فعالیت ه��ای بانک، 
ب��ا رویکرد ارتق��ای کیفیت خدم��ات و ورود به 
کس��ب و کارهای جدید و مرتب��ط در حوزه های 

پویای اقتصاد.
* رشد و توسعه بانکداری الکترونیک، با رویکرد 
افزایش ضریب نفوذ انواع خدمات الکترونیک در 

بین مشتریان.
* بهبود کیفیت س��رمایه های انسانی، با رویکرد 
جذب نیروهای مس��تعد دانش��گاهی و آموزش 

دوره های نوین بانکداری.
* پیاده س��ازی نظ��ام نوین بانک��داری جامع، با 
رویکرد اس��تقرار اس��تراتژی ن��وآوری به عنوان 

محرک اصلی رشد و توسعه.
*بهس��ازی س��اختار و عملکرد مالی، با رویکرد 
تجدید ساختار و بهبود عملکرد شرکت های گروه 

پارسیان و افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها.
* پیش��برد نظام حاکمیت ش��رکتی و شفافیت 

سمتنماینده اعضای هیات مدیره
عضو هیات مدیرهموسسه رفاه و تامین آتیه امیدآقای غالمرضا سلیمانی امیری
عضو هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری تدبیرآقای سید حسام شمس عالم
عضو هیات مدیرهشرکت توسعه اقتصاد آینده سازانآقای علی سلیمانی شایسته

عضو هیات مدیرهصندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنعت نفتآقای عارف نوروزی

بخوانيد بانك پارسيان به عالوه دكتر ديواندری مساوی با تسخير همه قله های افتخار
تقسيم سود 250 ريالی به ازاي هر سهم

    خسرو اميرحسينی
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گزارش��گری مالی با تقویت کمیته های ریس��ک 
و حسابرسی. 

* از مهم تری��ن مصوب��ات این مجم��ع تصویب 
صورت های مالی، تعیین موسس��ه حسابرس��ی 
ایران مش��هود به عنوان حس��ابرس مس��تقل و 
بازرس اصلی، تعیین روزنامه های دنیای اقتصاد 
و اطالعات به عنوان روزنامه های رسمی و تقسیم 

۲50 ریال سود نقدی به ازای هر سهم بود.
ش��ایان ذکر است حس��ب دس��تور آقای دکتر 
دیواندری س��ود نقدی کلیه سهامداران حقیقی 
بالفاصل��ه پس از مجمع به میمنت عید س��عید 

مبعث به حساب ایشان واریز شد.
  پی�ام هیات مدیره به س�هامداران بانک 

پارسیان
تاریخچ��ه پرافتخار بان��ک پارس��یان به عنوان 
برترین بانک خصوصی کشور با تکیه بر اعتماد 
مشتریان و همراهی س��پرده گذاران و حمایت 
س��هامداران فهیم و واقع بی��ن خود رقم خورده 
اس��ت. مدیران و کارکنان بان��ک و گروه مالی 
پارس��یان در دهه گذش��ته با تالش��ی بی وقفه 
در حوزه ه��ای پولی، بانکی و اقتصادی، دس��ت 
ب��ه نوآوری ه��ای بدیعی زدند که در بس��یاری 
عرصه ها توانستند عنوان اولین های شبکه بانکی 
را از آن خود کنند. این بانک در شرایط سخت 
اقتصادی، با نوآوری و تالش سرمایه های انسانی 
ارزش آفرین خود در کنار رقبای کهنسال بانکی، 
جس��ورانه پای در عرصه خدمات متنوع پولی و 
بازارهای جدیدی گذاش��ت که برای بسیاری از 
اهل ف��ن، نوآورانه و از تازگ��ی برخوردار بود و 
به س��رعت مورد استقبال مشتریان و مراجعین 
قرار گرفت و در زمانی اندک چنان درخشید که 
س��ال به سال توانست نه تنها سبب روی آوری 
مردم به پارسیان شود، بلکه اقبال عمومی را به 

بانک های خصوص��ی، روزافزون کرد و به عنوان 
بانک ن��وآور در چش��م و دل مش��تریان جای 

گرفت.
شاخص های عملکرد و کس��ب افتخارات پیاپی 
در ح��وزه پول��ی و اقتصادی، نش��ان از آن دارد 
که بانک پارس��یان همچنان در توسعه خدمات 
بانکداری اکترونیک پیش��گام است و با استفاده 
از نیروهای جوان و متخصص، توانس��ته اس��ت 
در کن��ار فعالیت های تخصص��ی، به ایفای نقش 
س��ترگ خود در مس��وولیت های اجتماعی نیز 
اهتمام ورزد.ایس��تادن بر سکوی نخست بانکی 
بر اس��اس رتبه بندی س��ازمان مدیریت صنعتی 
در ش��اخص درآمد و فروش برای پنجمین سال 
متوالی، در کنار دس��تیابی به جایگاه هشتم صد 
شرکت برتر و حضور در جمع 10 شرکت پیشرو 
کش��ور و همچنین ایس��تادن بر قل��ه بانکداری 
خصوصی در سال 13۹۲، برترین بانک ایران در 
بازدهی سرمایه )ش��اخص عملکرد نسبت سود 
به س��رمایه( براس��اس آخرین رتبه بندی 1000 

بانک برتر جهان توس��ط مجل��ه تخصصی بنکر 
)The banker( در ج��والی ۲013، برتری��ن 
بانک اس��المی ای��ران و برترین بان��ک ایران در 
بانک��داری خ��رد براس��اس رتبه بن��دی ۲013 
نش��ریه The Asset، رتبه اول میان بانک های 
خصوصی کش��ور و سیزدهمین موسسه اسالمی 
جهان براس��اس ش��اخص  دارایی های منطبق بر 
شریعت از سوی نشریه بین المللی بنکر و کسب 
افتخارات دیگر ملی و بین المللی تنها گوش��ه ای 
از موفقیت های بانک پارس��یان است که جز در 

سایه عنایات حضرت حق میسر نمی شد.
با سپاس بی کران از عنایات پروردگار متعال و 
با اظهار خرس��ندی از توفیقات به دست آمده 
و نی��ز امیدواری همیش��گی ب��ه حمایت های 
بی دری��غ س��هامداران و مش��تریان گرانقدر و 
تالش همکاران گروه مالی پارسیان، امیدواریم 
در س��ال پیش رو بتوانیم با اراده ای مستحکم 
و گام هایی اس��توارتر از پیش و با تنوع بخشی 
بیشتر و نوآوری در محصوالت و خدمات مالی 
در فضای بازار کسب و کار، طرح های جدیدتری 
را به نفع مش��تریان و جامع��ه عرضه و از برند 
خوش��نام پارسیان پاس��داری کنیم. تحقیقات 
ب��ازار، آموزش نیروی انس��انی، مش��اوره های 
س��ازمانی،  س��رمایه گذاری  و  مدیریت��ی 
ش��یوه های  س��رمایه گذاری  مولفه ه��ای  از 
دانش بنیان است که در اندیشه و نگاه مدیران 
ارش��د بانک و مدیرعامل جدید، موج می زند. 
این نگاه و چش��م اندازهای سترگ و علمی آن 
اهداف واال و برنامه های پیش روی ما براساس 
مدل های جدید کس��ب وکار بانک پارسیان تا 
سال ۲0۲0 است که برای تحقق آنها به لطف 
بی مانند پروردگار و همراهی ش��ما سهامداران 

امیدواریم. 



31لوازم خانگی  | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  43 | تیرماه 1393|30 لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  43 | تیرماه 1393| 

  پیام هیات مدیره
سهامداران ارجمند

خرسندیم که پس از یک سال تالش و تکاپو، مجالی دوباره یافتیم 
تا رو در رو با ش��ما عزیزان کارنامه تالش��گران شرکت داروسازی 
دامل��ران رازک را بازخوان��ی ک��رده و با اس��تمداد از حمایت ها و 
همراهی های ارزشمندتان فصلی نو از توسعه و تعالی را آغاز کنیم.

خدمتگزاران شما در شرکت داروسازی داملران رازک، در سالی که 
گذشت توفیق یافتند که در سایه عنایات حضرت حق و اعتماد و 
همدلی صمیمانه یکایک سهامداران، همچنان در مسیر موفقیت 
گام برداشته و با وجود تمامی دشواری ها و تنگناهایی  که در مسیر 
فعالیت های اقتصادی به چشم می خورد، همچنان براندوخته اعتبار 

و افتخار شرکت بیفزایند.
اکنون با سپاس بی کران از حمایت های بی دریغ شما سهامداران 
محترم و با امیدواری به عنایت حضرت حق و نیز با اتکا و کارآمدی 
و پویایی مدیران و کارکنان پوینده و پرتالش ش��رکت داروسازی 
داملران رازک و خرس��ند از توفیقات به دست آمده، چشم به افق 

درخش��ان دیگری داریم. ما در پی آنی��م که با بهره بردن از همه 
داشته ها و توانمندی های فنی، تخصصی، تجربی، معنوی و اخالقی 
خود، نام درخش��ان شرک داروس��ازی داملران رازک را همواره بر 
قله صنعت دامپزش��کی و داروسازی کشور نظاره گر باشیم و این 
هدف و آرمان روش��نی اس��ت که برای تحقق آن همچنان چشم 
به راه مس��اعدت و همدلی های مداوم و بی دریغ شما سهامداران 

عزیز هستیم.
خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشی و ما رستگار

  اهم برنامه ها و فعالیت های آتی هیات مدیره
برنامه ریزی برای تامین نقدینگ��ی و به تبع آن تامین مواد اولیه 
و تولید جهت دس��تیابی به اهداف بودجه تولید و فروش به مبلغ 
1/058 میلیارد ریال و سود خالص 148 میلیارد ریال برای سال 

13۹۲
اجرای افزایش س��رمایه ش��رکت به می��زان 50 درصد و به مبلغ 
35/4 میلیارد ریال از محل سود انباشته شرکت در راستای اصالح 

س��اختار مالی و رعایت الزامات سازمان بورس در صورت تصویب 
مجمع محترم فوق العاده صاحبان سهام

اخ��د پروانه های تولید محصوالت جدی��د بخش تزریقی محلول 
ش��امل حداقل ۹ محصول و تولید و ف��روش آن مطابق با اهداف 

بودجه و همچنین 4 محصول تزریقی پودر انسانی
پیگیری و عقد قراردادهای الزم برای تولید کارمزدی محصوالت 
تزریقی پودر ش��رکت های متقاضی هم گروه به منظور استفاده از 

ظرفیت تولید موجود در بخش جدید پودر
تغییرنام شرکت در راستای پوشش فعالیت های شرکت در زمینه 

کسب و کارهای جدید داروهای انسانی
ادامه اقدامات صورت پذیرفته در سال های اخیر در راستای اصالح 
و ارتقای سطح GMP ش��رکت به منظور افزایش قدرت و توان 
رقابت داخلی و حضور بیشتر در بازارهای جهانی و علی الخصوص 

کشورهای همسایه
حفظ س��هم محصوالت دامپزشکی شرکت در بازارهای داخلی از 
طریق انجام بازاریابی علمی و تکمیل سبد محصوالت و همچنین 
عقد قراردادهای همکاری با کلینیسین ها و دامپزشکان معتبر در 

سطح استان ها
پیگیری انجام پروژه های در دست مطالعه از جمله پروژه واکسن 
و انجام اقدام��ات الزم درصورت تصوی��ب و موافقت کمیته های 

تخصصی هولدینگ دارویی تامین
مطالعه ، بررسی و استقرار سیستم توسعه منابع انسانی به منظور 
توانمندس��ازی و افزایش رضایتمندی منابع انس��انی شرکت در 

راستای افزایش بهره وری سرمایه های انسانی

سمتنمایندهاعضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیره غیرموظفشرکت البراتوارهای رازکآقای دکتر احمد کرباسی 

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعاملشرکت داروپخشآقای عزت اهلل محمدپور
عضو هیات مدیره موظفشرکت سرمایه گذاری دارویی تامینآقای حسین اسالمی

عضو هیات مدیره غیرموظفشرکت سرمایه گذاری صبا تامینآقای دکتر مجتبی نوروزی
عضو هیات مدیره غیرموظفشرکت داروسازی اکسیرآقای حمیدرضا شاددل بصیر

داملران رازک با مديريتش بر فراز قله صنعت دامپزشکی و داروسازی كشور

مجمع عمومی عادی ساالنه شركت داروسازی داملران رازك صبح روز چهارشنبه 1393/3/1 در مركز مطالعات بهره وری و منابع انسانی برگزار شد. در این مجمع كه با حضور 87/66 
درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی شركت، اعضای هیات مدیره و مدیران شركت ، نماینده بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی شركت تشکیل شد. ریاست مجمع با دكتر 
فرشاد ملک وند به نمایندگی از شركت البراتوارهای رازك بود كه آقایان محمدحسین ملک و فرهاد غفوریان به عنوان ناظر اول و دوم ایشان را در اداره جلسه یاری رساندند. دبیری 
مجمع فوق نیز بر عهده مهندس عزت اهلل محمدپور، مدیر آگاه و موفق شركت بود كه پس از قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط ایشان و استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی 
مجمع نشینان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات تیم مدیریتی شركت كه سود خوب و ارزش افزوده قابل تقدیر برایشان در طول سال مالی مورد گزارش كسب كرده با طنین صلوات پی 
در پی خود ضمن تصویب صورت های مالی و تنفیذ ماده 129 قانون تجارت با تقسیم سود 1100 ریالی به كار خود پایان دادند. موسسه حسابرسی حساب گستر پویا نیز به عنوان بازرس 
و حسابرسی اصلی شركت و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران نیز به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل شركت برای سال مالی آتی انتخاب شدند.اعضای هیات مدیره حقوقی 
شركت نیز با توجه به عدم تغییر سهامداران عمده شركت و به پاس تالش های گرانقدرشان برای دو سال در سمت خود ابقا شدند. از نکات خواندنی مجمع می توان به گزارش مهندس 
عزت اهلل محمدپور اشاره كرد كه وی با بیان اهداف و دستاوردهای شركت در سال 92 از جمله اهداف استراتژیک، فرآیندهای داخلی، منابع انسانی، دستاوردهای مالی و طرح توسعه های 
شركت به تشریح ارزش های هفت گانه شركت از جمله مشتری مداری ، رعایت استانداردهای بین المللی ، توجه جبری به محیط زیست و ... پرداخت. وی در پایان سخنان خود اعالم كرد 
چشم انداز شركت برای سالیان آتی سرآمدی در ارائه خدمات نوین دارویی است. شایان ذكر است داملران رازك به عنوان بزرگ ترین و تنها شركت رسمی تولید محصوالت دامپزشکی 
در سازمان بورس كشور در طی سال مالی مورد گزارش با درایت تیم ارشد مدیریتی خود توانست با فروش داخلی و صادراتی خود بازده 98 درصدی برای سهامداران شركت به ارمغان 
بیاورد. افزایش سود خالص نسبت به سال گذشته و كوتاه شدن دوره وصول مطالبات و بند چهارم گزارش حسابرس كه حساب های مالی شركت را پاك اعالم می كرد همه هم نشان از او 
بود یک تیم پاك مالی در داملران رازك است. اجازه می خواهیم از لطف و بزرگواری جنابان رزمجو )معاون مالی و اداری( حسین اسالمی، مدیر منابع انسانی و آقای بشیری كه در حرمت 

نهادن به اهل مطبوع سرآمد بوده و در حساب و كتاب پاك و شفاف است، نهایت قدردانی و تشکر را داشته باشیم.



31 لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  43 | تیرماه 1393| 

  پیام هیات مدیره
حضور سهامداران محترم را در مجمع عادی سالیانه گرامی داشته، 

سالمتی و سعادت شما بزرگواران را از ایزد منان خواستاریم.
هجدهمین سال تولیدی شرکت سیمان خاش را در سالی که به 
نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی مزین بود با اتمام سال ۹۲ 
به پایان رس��اندیم. علی رغم سایه افکنی رکورد تورمی بر اقتصاد و 
تولید کش��ور، مدیران این شرکت با برنامه ریزی و همت کارگران 
پرتالش و حمایت س��هامداران بزرگوار توانس��تند از این گذرگاه 

سخت نیز عبور کرده و به موفقیتهای چشمگیری دست یابند.
توج��ه ویژه به امر بازاریابی و فروش ب��ا توجه به محدودیت بازار، 
مخاطرات فراوان منطقه ای، وجود رقبا و بعضا رقابت های ناس��الم 
حاکم بر بازار داخلی و صادرات، پایش مس��تمر و بازاریابی گستره 
را ایجاب می کند. حفظ سهم بازار داخلی علی رغم کاهش مصرف 
س��یمان در سال ۹۲ و تشکیل س��بد صادراتی از برنامه های اجرا 

شده این شرکت است.
توزیع حدود ۹50 هزار تن انواع محصوالت که حاکی از رشد ۲0 
درصدی نسبت به ظرفیت و افزایش 4 درصدی نسبت به سال ۹1 
اس��ت، صادرات حدود ۲60 هزار تن انواع محصوالت با رش��د 4۹ 
درصدی نسبت به س��ال قبل آن، رشد ۲۹ درصدی مبلغ فروش 
محصوالت و کنترل قیمت تمام شده با رشد 1۷ درصد نسبت به 

سال قبل آن، از شاخصه های ارتقای کمی و کیفی عملکرد است.
رشد 6۲ درصدی EPS عملکرد سال 13۹۲ و حصول رقم 1/۹۲6 
ریالی، افزایش 3۷3 درصدی ارزش س��هام شرکت در طی سال و 
فتح قله 13/800 ریال در تاریخ ۹۲/10/۷ ناشی از عملکرد مطلوب 
شرکت در این سال مالی بوده و انتظار می رود با ایجاد آرامش در 
بازار سرمایه ش��اهد رشد بیشتر ارزش سهام شرکت و خشنودی 

بیشتر سهامداران عزیز باشیم.
طی سال 13۹۲ با بهره گیری مناسب از تسهیالت بانکی، مدیریت 
منابع مالی و تبدیل دارایی های غیر مولد در کنار عملکرد اجرایی 
مناسب که در سود عملیاتی با 64 درصد رشد مستتر است، سود 
غیر عملیاتی شرکت نیز تا حدود 50 میلیارد ریال افزایش یافته و 

رشد 138 درصدی را در این بخش شاهد هستیم.
اعمال کنترل داخلی و ارتقای سطح آن از طریق کمیته حسابرسی 
شرکت برابر آیین نامه ها و منشورهای مربوطه و انجام کلیه تکالیف 
مجمع سال قبل، از جمله پرداخت به موقع سود و تعیین تکلیف 
س��رمایه گذاری صورت گرفته در ش��رکت رس��یل و جلوگیری 
از تحمیل هزینه در این راس��تا به ش��رکت از جمله اقدامات موثر 

شرکت در سال مذکور بوده است. 
 IMS,CE,ISO حفظ اس��تانداردهای ملی و بین المللی از جمله
1۷0۲5 و برنامه ریزی جهت دریافت استانداردهای مشتری مداری 
س��ری ISO 10000 انرژی س��ری ISO 50000 و مدل تعالی 
س��ازمانی EFQM در سال جاری از اقدامات صورت گرفته و در 

دست اقدام است.
کسب عناوین صادر کننده نمونه، واحد نمونه کیفی، واحد نمونه 
تولیدی حامی مصرف کننده ، واحد کارگری نمونه و ... از افتخارات 

کسب شده در س��ال 13۹۲ بوده که منجر به دریافت لوح تقدیر 
و تندیس شد.

الزم اس��ت درحضور شما بزرگواران از کلیه مدیران، کارشناسان، 
کارکنان و کارگران عزیز ش��رکت به واس��طه عملکرد مناسب در 
س��ال 13۹۲ تشکر و قدردانی شده ، از سهامداران گرانقدر نیز به 
واسطه حمایت بی دریغ و اطمینانی که به مدیران شرکت داشته 
اند سپاسگزاری نموده ، به تمامی ذی نفعان و سهامداران عزیز برای 
تداوم روند بهبود و ارتقای روزافزون جایگاه شرکت در سال جاری 

اطمینان خاطر بخشیم.
اینک در راستای اجرای مفاد ماده ۲3۲ الیحه قانون اصالح قسمتی 
از قانون تجارت مصوبه اسفند 13۷4 چکیده فعالیت های شرکت 
انجام گرفته در سال مالی منتهی به 13۹۲/1۲/۲۹ به شرح ضمائم 

پیوست به مجمع عمومی محترم صاحبان سهام تقدیم می شود. 
  تاریخچه 

ش��رکت س��یمان خاش در تاریخ 1365/3/۲4 به صورت شرکت 
س��هامی خاص تاس��یس ش��ده و ط��ی ش��ماره 603۷4 مورخ 
1365/3/۲4 در اداره ثب��ت ش��رکت ها و مالکیت صنعتی تهران 
به ثبت رس��یده است. ش��رکت در تاریخ 13۷۷/۲/13 به شرکت 
سهامی عام تبدیل شده است. با توجه به پذیرش سهام شرکت در 
تاریخ 1381/1۲/۲6 در س��ازمان بورس اوراق بهادار تهران، اولین 
معامله نقل  و انتقال س��هام در تاریخ 138۲/5/4 صورت پذیرفت. 
الزم به ذکر اس��ت که مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه در 
18 کیلومتری شهرستان خاش )استان سیستان و بلوچستان( واقع 

است.
سمتنمایندهاعضای هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهشرکت مدیریت سرمایه گذاری امیدآقای مصطفی پرتوافکنان
عضو هیات مدیرهشرکت سیمان آبیکآقای حمید اقبالیان

عضو هیات مدیرهشرکت سیمان فارس و خوزستانآقای حسین فاتح
عضو هیات مدیرهشرکت سیمان خوزستانآقای فرهنگ ساکی

عضو هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان نفتآقای شاپور گشایی فرد
مدیرعاملآقای علی اصغر گرشاسبی

رشد 50 درصدی صادرات سيمان خاش با مهندس گرشاسبی
تقسيم سود 1700 ريالی در مجمع

مجمع ساالنه عمومی عادی شركت سیمان خاش در مورخ 93/2/31  با حضور 92/24 درصد سهام دار به ریاست آقای فاتح و نظارت آقایان دكتر معدنچی و كربالیی و دبیری مهندس گرشاسبی مدیرعامل 
مدبر شركت برگزار شد. در این مجمع پس از ارائه گزارش های هیات مدیره و بازرس قانونی، صورت های مالی به تصویب سهامداران رسید.همچنین مبلغ 1700 ریال به عنوان سود خالص قابل تقسیم هر سهم 
در نظر گرفته شد.  در پایان مجمع با تصویب صورت های مالی انتخاب بازرس حسابرس قانونی برای سال مالی آتی و با تقدیر و تشکر از مهندس گرشاسبی كه توانسته از سیمان خاش سود خوب بیاورد با 

طنین صلوات پی در پی به كار خود پایان داد.
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مجید قاس��می رئیس کمیس��یون 
اقتص��اد کالن مجم��ع تش��خیص 
مصلحت نظ��ام و مدیرعامل بانک 
پاس��ارگاد در پاس��خ ب��ه خبرنگار 
اقتصادی که پرس��ید بعد از کاهش 
نرخ سود سپرده ها انتظار این بود که 
نرخ سود تسهیالت نیز کاهش پیدا 
کند، ول��ی بانک ها چندان با اجرای 
این سیاس��ت موافق نیستند و وزیر 
اقتصاد نیز مداف��ع بانک ها در عدم 
نرخ سود تسهیالت است، نظر شما 
در اینباره چیس��ت؟ اظهار داشت: 
واقعی��ت این اس��ت که نرخ س��ود 
سپرده ها افزایش پیدا کرده نه اینکه 

کاهش یافته باشد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه قب��الً س��ود 
سپرده های یک ساله ۲0 درصد بوده 
و ه��م اکنون به ۲۲ درصد رس��یده 
اس��ت، افزود: آنچه قبال تفاهم شده 
بود تا بانک ها عم��ل کنند این بود 
که نرخ سود سپرده های 5 ساله ۲0 
درصد باش��د و یک ساله 18 درصد 
ولی هم اکنون برای سپرده های یک 
ساله ۲۲ درصد سود در نظر گرفته 

شده است.
   نرخ س�ود سپرده زیاد شد 

نه كم
مدیرعامل بانک پاسارگاد اضافه کرد: 
س��ال ۹0 مقرر شده بود که بانک ها 
نرخ ۲0 درصدی را به س��پرده های 
5 ساله بدهند اما اآلن برای یک ساله 
۲۲درصد می دهند؛ البته برای سال 
۹۲ اتفاقی افتاد که بانک ها نرخ ها را 
در قیاس با سال قبل افزایش دهند 
آن هم ب��ه خاطر رقاب��ت با برخی 

موسسات پولی بود.
وی با بیان اینکه تعدادی از بانک ها 
قوانین بسته سیاس��تی سال ۹0 را 
رعایت نکردند، گف��ت: این بانک ها 
به ناچار مجبور به افزایش نرخ سود 
سپرده ها شدند آن هم به این خاطر 
که موسسات غیرمجاز با نرخ های باال 
س��پرده جذب می کردند و بانک ها 
مجبور ش��دند به خاطر اینکه تنها 
عامل تبلیغشان نرخ سود سپرده ها 
بود و خدماتشان به گونه ای نبود که 
مشتری را جذب کند با نرخ سود این 

موسسات رقابت کنند.
قاس��می البته این را هم مورد اشاره 
قرار داد که بانک هایی که نرخ سود 
س��پرده ها افزایش داده اند نرخ سود 
باالیی نی��ز برای تس��هیالت خود 
در نظر گرفته بودن��د به طوری که 
نرخ س��ود ۲4 درص��د، ۲5 و حتی 
۲6درصد را اعمال نکرده و نرخ های 

باالیی را از مشتری می گرفتند.
رئیس کمیس��یون اقتص��اد کالن 
مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام 
افزود: از اواخر س��ال ۹1 این رقابت 
متأس��فانه ش��دت گرفت و برخی 
بانک های خوب هم مجبور ش��دند 
به صورت موردی نرخ های س��ود را 
باال ببرند و لی سعی کردند نُرم های 
نرخ سود را حفظ و دستورالعمل های 

اصلی را رعایت کنند.
   تخلف بانکداران در اجرای 
تفاهم نامه/ برخی بانک ها سود 

روزشمار 28 درصد می دهند
مدیرعامل بانک پاس��ارگاد به فشار 
برخی بانک ها که نرخ سود سپرده ها 
را مانند س��ایر بانک ها ب��ه صورت 
نجومی افزایش نداده بودند اش��اره 
و تصری��ح ک��رد: بد نیس��ت بگویم 
همی��ن اآلن برخی از بانک ها با نرخ 
۲8 درصد س��ود س��پرده روزشمار 

می دهند.
قاسمی در پاسخ به خبرنگار تسنیم 
مبنی براینکه آیا بانک های خصوصی 
از اجرای تفاهم نامه منصرف شده اند؟ 
گفت: خیر این موضوع شامل برخی 

از بانک ها می ش��ود ک��ه بانک های 
دولتی هم مش��مول آن هس��تند. 
خصوصی و دولت��ی را نباید در این 

موضوع جدا کرد.
وی در پاس��خ به تأکید خبرنگار ما 
مبنی ب��ر اینکه بنابرای��ن برخی از 
بانک ها با وجود تأیید بانک مرکزی 
قص��د اجرای توافقنام��ه را ندارند و 
سایر بانک ها را دور می زنند؟ گفت: 
اآلن متأسفانه این بانک ها توافقنامه 
را انجام نمی دهند و به همین خاطر 
ما می خواهیم این موضوع را به بانک 
مرکزی اعالم کنیم؛ شاید تنها بانکی 
که اآلن توافقنامه را رعایت می کند 
بانک ما است که با این حساب به ما 

ظلم می شود.
این مقام مس��ئول بانک��ی در ادامه 
تأکید ک��رد: اگر ترکی��ب نرخ های 
سود س��ال ۹0 را با نرخ های رقابتی 
که در برخی بانک ها اعمال می شود 
مقایسه کنید مشاهده می شود که 
این بانک ها نرخ سود تسهیالت خود 
را آن طور باال نبرده اند که بخواهند 
اآلن این ن��رخ را کاهش دهند. این 
بانک ها در اوج شرایطی که نرخ سود 
تس��هیالت باال رفته 4 الی 5 درصد 
زیر برخی از بانک ها سود می گرفتند.
   شرایط برخی بانک ها طوری 
نیست كه نرخ سود تسهیالت را 

كاهش دهند
رئیس کمیس��یون اقتص��اد کالن 
مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام 
با اش��اره به اینکه ش��رایط برخی از 

بانک ها به گونه ای نیس��ت که نرخ 
س��ود تس��هیالت را کاهش دهند، 
درباره نرخ های س��ود س��پرده باال 
گف��ت: م��ن اآلن بحث بانک��ی را 
مدنظر ندارم بلکه آنچه مورد تأکید 
من است اقتصاد ملی می باشد چرا 
ک��ه هم اکنون در ش��رایط رکود به 
س��ر می بریم و تقاضا به چند دلیل 

متزلزل شده است.
قاسمی در تش��ریح دالیل افزایش 
تقاضا در اقتصاد ملی اظهار داشت: 
افزایش قیمت تمام ش��ده، افزایش 
قیم��ت انرژی، افزای��ش قیمت ارز، 
افزایش قیمت خوراک پتروشیمی 
و همچنی��ن افزایش حقوق مالکانه 
معادن موجب شده تا تقاضا متزلزل 
ش��ود و این حالت دقیقا عکس آن 
چیزی است که شایسته اقتصاد ما 

برای مقابله با رکود است.
این اقتصاددان با تأکید براینکه باال 
بردن نرخ س��ود س��پرده های یک 
س��اله به ۲۲ درصد درس��ت عکس 
سیاست هایی است که اقتضا می کند 
در رکود تورمی به کار گرفته ش��ود، 
افزود: هم اکنون سپرده گذار به جای 
میل به مصرف فقط به سمت کسب 
سود حرکت می کند درحالی که در 
ش��رایط رکود باید رابطه مصرف و 
تولید برقرار شود و مصرف تولید را 
تشویق کند نه اینکه به سمت پس 

انداز هدایت شود.
   سپرده گذاران 22 درصدی 
از  درص�دی  عم�اًل س�ود 33 

بانک ها می گیرند
مدیرعامل بانک پاسارگاد ادامه داد: 
بانک هایی که نرخ ۲۲ درصدی را در 
حال حاضر پرداخت می کنند عماًل 
در هر ماه نزدیک ۲4 درصد سود و 
با درنظرگرفتن معافیت مالیاتی 33 
درصد سود به سپرده گذار می دهند 
بنابراین سپرده گذاران ۲۲ درصدی 
عمال سود 33 درصدی را از بانک ها 
دریافت می کنن��د به همین خاطر 
طبیعی اس��ت که این سپرده گذار 
به سمت سرمایه گذاری نمی رود و 
مصرف برای خروج از رکود را مورد 

هدف قرار نمی دهد.
وی در پاس��خ ب��ه اینکه مگ��ر قرار 
نیس��ت بانک ها منابع را به س��مت 
تولید هدایت کنند، گفت: بانکی که 
قیمت تمام ش��ده را باال برده فشار 
دیگری را از طریق افزایش نرخ سود 
تسهیالت به تولید وارد می کند. باید 
درنظر داش��ت که افزایش نرخ سود 
مش��دد رکود است نه تأمین کننده 

شرایط رونق.
   چ�اره ای نداریم جز اینکه 
نرخ سود سپرده های یک ساله 

را كم كنیم
رئیس کمیس��یون اقتص��اد کالن 
مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام 
افزای��ش نرخ س��ود تس��هیالت و 
سپرده های بانکی را به لحاظ اقتصاد 
کالن قابل حمایت ندانست و تأکید 
ک��رد: نرخ س��ود ۲۲ درصدی برای 
سپرده های یک ساله باید کم شود 
و چ��اره ای نداریم که برای مقابله با 
رکود این نرخ را اصالح کنیم چرا که 
نرخ فعلی برای اقتصاد ملی مهلک 

می باشد.
وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار 
تسنیم مبنی براینکه بنابراین باز هم 
باید نرخ سود سپرده ها تغییر کند؟ 
گفت: بله باید نرخ س��ود سپرده ها 
کاهش پیدا کن��د و بانک هایی که 
خالف این سیاست عمل می کنند 
باید بدانن��د که به اقتصاد ملی جفا 

می کنند.
مدیرعامل بانک پاسارگاد در ارتباط با 
هزینه مالی بنگاه ها گفت: باید توجه 

َمن َعلمني َحرفا َفَقد َصيرني َعبدا
دكتر مجيد قاسمی مطرح كرد

آدرس غلط مؤسسات پولی به مسئوالن 
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کرد که چه عالمتی به مصرف داده 
می ش��ود، در حوزه تقاضا و مصرف 
افزایش نرخ سود یعنی میل نهایی 
به مصرف کم و به پس انداز هدایت 
ش��ود. درحالی که میل به پس انداز 
در ش��رایط نرم��ال اقتصادی خوب 
است و در شرایط رکود اقتصادی به 
هیچ عنوان منافع خوبی برای اقتصاد 

نخواهد بود.
   هیچ عالمتی برای خروج از 
رك�ود نمی بینم/ آنهایی كه می 

بینند به ما هم بگویند
قاسمی با تأکید براینکه طی ماه های 
گذشته رکود اقتصادی تعمیق پیدا 
کرده اس��ت افزود: من ش��رمنده ام 
بگویم ولی هیچ عالمتی برای خروج 

از رکود نمی بینم.
خبرنگار تسنیم گفت: اما طی هفته ها 
و ماه های اخیر یکی از مسائلی که به 
شدت مورد تأکید مسئوالن دولتی 
قرار دارد همین موضوع اس��ت آنها 
به دفعات اعالم کرده اند که اقتصاد 
آن در حال خروج از رکود اس��ت و 
امسال سال خروج از رکود را خواهیم 

داشت.
این فع��ال بانکی اضافه ک��رد: من 
چیزی نمی بینم، خواهش می کنم 
آنهایی ک��ه می بینند معرفی کنند 
که چگونه از رکود خارج می شویم؛ 
اقتص��اد فرمول ه��ا و عملکردهای 
خ��ود را دارد و در اقتصاد نمی توان 
حرف های��ی را زد ک��ه ب��ا منط��ق 

اقتصادی جور درنمی آید.
وی در پاس��خ به اینک��ه آیا کاهش 
نرخ سود تکرار همان سیاست های 
دستوری سابق نیست؟ تصریح کرد: 
به لحاظ عقلی سپرده ۲۲ درصدی 
عمال س��ود 33 درص��دی می گیرد 
بنابراین طبیعی است که فردی که 
سود 33 درصدی را دریافت می کند 
به س��مت تولید نمی رود. البته این 
ش��رایط تولید کننده هم حاضر به 
قبول ریس��ک نمی شود و پول خود 

را در بانک سپرده گذاری نمی کند.
   معوق�ات بانک�ی 100 هزار 
میلیارد تومان است نه 82 هزار 

میلیارد
این مقام مس��ئول در نظام بانکی با 
بیان اینکه عالمت های کلی اقتصاد 
کام��ال درک می ش��ود اف��زود: م��ا 
نمی توانیم با این نرخ کسی را تشویق 
به سرمایه گذاری کنیم این درحالی 

است که هدایت نقدینگی بسیار مهم 
است و اگر بانک ها این اجازه را داشته 
باشند که سرمایه گذاری های خود را 
ادامه دهند حداقل ای��ن امیدواری 
وجود دارد که اگ��ر پول به بانک ها 
هدای��ت می ش��ود از طریق بانک ها 

سرمایه گذاری شکل می گیرد.
قاسمی در ادامه به افزایش معوقات 
بانکی اش��اره و تصریح کرد: برخی 
می گویند معوقات بانک ها 8۲ هزار 
میلیارد تومان است ولی شما 100 
میلیاردتومان را راحت قبول کنید؛ 
این رقم ۲0 درصد نقدینگی کشور 
است و به خاطر تسهیالتی که گرفتار 
رکود اقتصادی شده اند معوق شدند.

مدیرعامل بانک پاس��ارگاد با تأکید 
براینکه عم��ده معوق��ات بانکی به 
خاط��ر رکود اقتصادی ایجاد ش��ده 
است گفت: البته برخی هم هستند 
که نمی خواهن��د مطالبات بانک ها 
را پ��س بدهند و برهمین اس��اس 
همکاری خوبی بین بانک مرکزی با 
قوه قضاییه برقرار شده تا این معوقات 

به سیستم بانکی برگردد.
این فعال بانکی درپاسخ به این سوال 
که با توجه به نرخ تورم کنونی نرخ 
س��پرده های یک س��اله باید چند 
درصد باشد؟ تصریح کرد: اآلن تورم 
نقطه به نقطه ب��ه 1۷ و نیم درصد 
رس��یده و این عالمت بزرگی برای 
اقتصاد اس��ت، باید توجه داشت که 
نرخ های سود ۲۲ درصدی بزرگترین 
ریس��ک ب��رای بانک ها محس��وب 
می شود، آنهایی که فکر می کنند با 
این نرخ ها می توانند بانکشان را اداره 

کنند اشتباه می کنند.
ب�ه  قاس�می  هش�دار     
بانکداران/ با نرخ های س�ود باال 
نمی توانید بانک ها را اداره كنید

وی افزود: من به عنوان شاگرد رشته 
اقتص��اد خواهش می کن��م مدیران 
بانکی روی نرخ های سود باال هشدار 
ج��دی را برای اداره اقتصاد کش��ور 
درنظر بگیرند. چرا ک��ه این نرخ ها 
در نهایت به ضرر اقتصاد ملی تمام 

می شود.
رئیس کمیس��یون اقتص��اد کالن 
مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام 
در پاس��خ به خبرنگار تسنیم مبنی 
براینکه در صورت کاهش نرخ سود 
سپرده ها این نگرانی وجود دارد که 
سپرده ها از سیستم بانکی خارج و به 

بازارهای کاذب هدایت شود، بنابراین 
بانک ها تمایلی به کاهش نرخ سود 
س��پرده ها نخواهند داش��ت، گفت: 
س��پرده ها اگر از بانک خارج شوند 
به دنبال موسسات غیرمجاز می روند 
بنابراین باید با این موسسات برخورد 
کرد، مگ��ر می ش��ود عامل مخرب 
اقتصاد کشور فعال باشد و بقیه هم 

دنبال آن بروند.
مدیرعامل بانک پاسارگاد تأکید کرد: 
موسس��اتی که این کار را می کنند 
عامل اصلی تخریب اقتصاد کش��ور 
هس��تند و باید جل��وی آنها گرفته 
شود؛ هیچ راه دیگری هم نداریم و تا 
زمانی که این موسسات جمع نشوند 
س��اختار پولی ساماندهی نمی شود 
و هی��چ وقت ت��ورم ی��ک رقمی را 

نخواهیم دید.
وی در واکنش به این نکته که برخی 
موسسات به نهادهایی وابسته هستند 

که بانک مرکزی توان برخورد با آنها 
را ندارد گفت: این موضوع درس��ت 
نیس��ت اتفاق��ا موسس��اتی که به 
نهادهایی وابس��ته هستند مسائل 
را رعایت می کنند ولی موسس��ات 
غیرمجاز ن��ه تنها ب��ه جایی وصل 
نیستند بلکه کارهای ناپسندی انجام 
می دهند. من خواهشم و درخواستم 
از مقامات ق��وه قضاییه، قوه مقننه، 
بانک مرکزی و مدیران اجرایی کشور 
این است که با هماهنگی یکدیگر با 

این موسسات برخورد کند.
قاسمی س��هم موسس��ات پولی از 
نقدینگی کشور را طبق اعالم رئیس 
کل بانک مرکزی ۲0 درصد عنوان 
کرد و افزود: بانک مرکزی اآلن پیگیر 
ساماندهی موسس��ات مالی است و 
اتفاقا کارهای خوبی را در این زمینه 

انجام می دهد.

   موسسات پولی آدرس غلط 
برای اصالح نظام بانکی می دهند

این فعال بانکی به نقش موسس��ات 
پولی در جریان اخیر معوقات بانکی و 
اظهاراتی مبنی بر عدم تمایل بانک ها 
برای وصول این معوقات اشاره کرد 
و ادامه داد: در حوزه معوقات بانکی 
به غی��ر از موضوعاتی که از س��وی 
مس��ئوالن مطرح می ش��ود و اتفاقا 
درست هم می باشد، بخش عمده ای 
از اظهارات مبن��ی براینکه بانک ها 
پیگیری الزم را برای معوقات بانکی 
انجام نمی دهند ساخته و پرداخته 
همین موسسات غیرمجاز است که 
می خواهند آدرس غلط برای بیماری 

اقتصاد پولی کشور بدهند.
وی با تأکید براینکه عده ای در تالش 
برای آدرس دهی غلط به مسئوالن 
ب��رای س��اماندهی اقتصاد کش��ور 
هستند گفت: یکی از این آدرس های 

غلط سرمایه گذاری های بانک هاست، 
بانک مرکزی اعالم ک��رده باید این 
سرمایه گذاری ها نسبت به سرمایه 
پایه بانک ها 40 درصد باشد که هم 
اکنون به 51 درصد رس��یده اما باید 
توجه داش��ت که بخش عمده ای از 
این 51 درصد س��رمایه گذاری هایی 
اس��ت که دولت باب��ت بدهی های 
خ��ود به بانک ه��ا داده و به درد هم 

نمی خورد.
   نس�بت س�رمایه گ�ذاری 
بانک ها 3.5 درصد اس�ت نه 51 

درصد
قاسمی اضافه کرد: دولت بیاید این 
موسس��ات را پس بگیرد و پولش را 
به بانک ها بدهد چرا که بس��یاری از 
س��رمایه گذاری هایی که هم اکنون 
مورد انتق��اد بخش های مختلف در 
سیستم بانکی است از همین شکل 

است و آمار فراوانی را نیز در بانک ها 
دارد.

رئیس کمیس��یون اقتص��اد کالن 
مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام 
برخی از س��رمایه گذاری های دیگر 
بانک ها را نیز جزو وظایف ذاتی بانک 
برشمرد و تأکید کرد: من در حضور 
آقای رئیس جمهور س��هم سرمایه 
گذاری های بانک ها را محاسبه کردم 
و گفتم این نس��بت در نظام بانکی 
تنها سه و نیم درصد است و ما داریم 
برای سه و نیم درصد جنجال درست 

می کنیم.
وی ب��ار دیگر تأکید ک��رد: تمامی 
منابعی که بانک ها س��رمایه گذاری 
کردند شامل همان بنجل هایی که 
دول��ت ب��ه بانک ها داده و س��رمایه 
گذاری ه��ای ذاتی بانک ه��ا از نظر 
جمع منابع نظام بانکی س��ه و نیم 
درص��د اس��ت ک��ه در مقاب��ل ۲0 

درصد نقدینگی کشور که در اختیار 
بدهکاران بانکی است سهم چندانی 
را ندارد. این درحالی اس��ت که باید 
روی ۲0 درصد معوقات بانکی تمرکز 
کرد البته اآلن شرایط رکود را داریم 
و فشار بیشتر به برخی از بدهکاران 

رکود تورمی را تشدید می کند.
قاسمی با بیان اینکه مسئوالن باید 
توجه داش��ته باش��ند برای بیماری 
اقتصادی نس��خه ای را باید پیچید 
که بیمار فوت نکند اظهار داش��ت: 
سیستم بانکی مظلوم است و بانک ها 
محل مقدسی برای اداره اقتصاد ملی 
هستند چرا که بانک ها نقش اول را 
در تأثیرپذیری اقتص��اد ملی دارند. 
بنابراین س��رمایه گذاری بانک ها به 
لحاظ اقتصاد ملی قابل دفاع اس��ت 
چ��را که حتی ی��ک نمون��ه از این 

سرمایه گذاری ها معوق نشده است.
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  پیام هیات مدیره
ضمن عرض سالم با س��پاس از خداوند 
س��بحان و اس��تعانت از درگاه احدیتش 
برای حمایت های بی دریغش، حضور کلیه 
سهامداران محترم، نماینده بازرس قانونی 
و حس��ابرس محترم ش��رکت و نماینده 
محترم س��ازمان بورس و اوراق بهادار را، 
در جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت سهامی عام سیمان ارومیه گرامی 

می داریم.
  اهم اقدامات انجام شده

افزایش تولید کلینکر به مقدار 8۹485 تن 
نسبت به سال قبل، افزایش تولید سیمان 
به مقدار 8800۷ تن نسبت به سال قبل 
افزایش فروش سیمان به مقدار 10134۷ 
تن نس��بت به سال قبل، افزایش سیمان 
صادراتی به مقدار ۹3451 تن نسبت به 
س��ال قبل، اقدام به ص��ادرات کلینکر به 
مقدار 436۲ تن در سال جاری، افزایش 
تولید نفر ساعت کلینکر از 14۲۲ کیلوگرم 
در س��ال ۹1 به ۲45۷ کیلوگرم در سال 
۹۲، افزایش تولید نفر س��اعت سیمان از 
15۲5 کیلوگ��رم در س��ال ۹1 به ۲6۲5 
کیلوگرم در س��ال ۹۲ ، ت��داوم اقدامات 
بهینه جهت کاه��ش در مصرف کلینکر 
جهت تولید سیمان پوزوالنی و جایگزینی 
مخلوط س��نگ گ��چ و س��نگ آهک به 
منظ��ور افزایش تولی��د و بهبود کیفیت 
سیمان پوزوالتی، تداوم انتقال مواد خام 
از آس��یاب مواد ف��از دو به خط تولید فاز 
یک، تامین م��واد از دو خط تولید با یک 
سنگ شکن و انبار خاک و آسیاب مواد، 
تداوم تولید س��یمان تیپ 4۲5-1 برای 
حضور در عرصه رقابت صادرات سیمان، 
تداوم کاهش قابل مالحظه انرژی مصرفی 
در آس��یاب های س��یمان از طریق اضافه 
افزودنی های ش��یمیایی، تمدید  نمودن 
پروانه کاربرد عالمت استاندارد برای کلیه 
محصوالت تولیدی شرکت، فروش اقالم 
مازاد برنیاز انبار، افزایش سود سپرده های 
بانکی حساب های ش��رکت تا میزان ۲3 
درصد، حذف جرایم دیرکرد اقساط ارزی 
پرداختی به بانک در طول سال های قبل 
و س��ال جاری، مدیریت وجه نقد شرکت 
و حداکثر اس��تفاده از وج��وه در گردش، 

اجرای پروژه های متعدد نظام مدیریتی 
برای دستیابی به اهداف استراتژیک سه 
ساله شرکت براساس نظام های تضمین 
 ، )EFQM( کیفیت و تعالی س��ازمانی
اجرای اولین ممیزی مراقبتی که با اخذ 
گواهی استاندارد اروپا )CE( برای سیمان 
پرتلند 4۲5-1 تولیدی کارخانه توس��ط 
موسسه اس��تاندارد ترکیه )TSE( که با 
اخذ گواهی فوق امکان صادرات س��یمان 
به کشور ترکیه و سایر کشورهای اروپایی 
فراهم شده است، تمدید گواهینامه های 
نظام IMS ، آشنایی با نحوه مصرف انواع 
سیمان براساس نظرس��نجی و ... عمده 
اقداماتی اس��ت که در سال مورد گزارش 
انجام شده اس��ت. در این راستا به دلیل 
عملکرد مناسب ، شرکت موفق به تثبیت 
تقدیر سبز س��طح 3 از انجمن مدیریت 

سبز ایران شد.
در س��ال مورد گزارش متاسفانه کاهش 
ش��دید دمای هوا از اوای��ل آذرماه همراه 
با ب��ارش برف و توق��ف عملیات عمرانی 
در منطقه و به تبع آن مشکالت تردد در 
مرزهای کوهستانی مسیر صادرات، عمال 
باعث جلوگیری از افزایش بیشتر تحویل 

سیمان صادراتی شد.
علی رغم مش��کالت بیان ش��ده، سیمان 
ارومیه موفق به ص��ادرات ۷13۲۷8 تن 
سیمان به ارزش 651/585 میلیون ریال 
شد. این مقدار نس��بت به سال قبل 14 

درصد افزایش را نشان می دهد. 
هی��ات مدیره همچون گذش��ته مصمم 
اس��ت در راه خدمت به جامعه و توسعه 
و پیش��رفت روزاف��زون، ب��ا رهنمودها و 
حمایت های ش��ما س��هامداران محترم، 
ضمن حفظ و ارتقای ارزش های بنیادی 
شرکت، به اس��تراتژی های هدف گذاری 
شده سه ساله خود که همانا کاهش قیمت 
تمام ش��ده محصول ، افزایش سودآوری، 
توسعه منابع انسانی، ساماندهی شرکت، 
کنت��رل  محص��ول،  کیفی��ت  ارتق��ای 
پیامدهای زیس��ت محیط��ی و حضور و 
تسلط بر بازارهای داخلی و صادراتی است 

دست یابد.
هی��ات مدیره ضمن تش��کر و س��پاس 
مج��دد از حضور کلی��ه صاحبان محترم 
سهام، بازرس و حسابرس قانونی شرکت 
و نماینده محترم س��ازمان ب��ورس اوراق 
به��ادار، از صاحبان محترم س��هام تقاضا 

می کند که صورت های مالی سال 13۹۲، 
بودجه س��ال 13۹3 و تقسیم سود را به 

شرح پیشنهاد مورد تصویب قرار دهند.
شایس��ته اس��ت از هم��کاری و ت��الش 
صمیمان��ه و مخلصان��ه هم��ه مدیران، 
مس��ئولین و کارکنان ش��رکت و س��ایر 
عزیزانی که با وجود مشکالت فراوان ما را 
در جهت تداوم فعالیت های شرکت یاری 
رسانده اند مراتب قدردانی و تشکر خود را 

ابراز نماییم. 
  كلیات 

این شرکت در سال 1354 با سرمایه 4۹۲ 
میلیون ریال به مدت نامحدود تاسیس و 
به نام شرکت سهامی عام سیمان رضاییه 
تح��ت ش��ماره ۲63 -54/1/18 در اداره 
ثبت ش��رکت های شهرس��تان ارومیه به 
ثبت رس��یده و براس��اس مصوبه مجمع 
عمومی فوق الع��اده در تاریخ 135۹/8/8 
نام شرکت به شرکت سهامی عام سیمان 
ارومیه تغییر یافته است. عملیات اجرایی 
احداث کارخانه به منظور شروع فعالیت 
طبق مفاد ماده 3 اساسنامه از اوایل سال 
1360 آغ��از و در اواخر بهمن ماه 1368 
تولید آزمایش��ی کلینکر و متعاقب آن از 
اردیبهشت ماه سال 136۹ سیمان تولید 

شده است.
بعد از اتمام دانشکده فنی دانشگاه تهران، 
همفکرانی ک��ه در اج��رای کارخانجات 
س��یمان تهران ، سیمان س��فید دماوند، 
سیمان ش��مال و گچ تهران ، و برج های 
سامان با هم همکاری داشتند ، با هدفی 
ک��ه میتوان آن��را عرق ملی ن��ام نهاد به 
تاسیس ش��رکت ساختمانی بتن شانتیه 
در س��ال 1351 مب��ادرت ورزیدن��د . در 
این راستا شرکت ساختمانی بتن شانتیه 
ب��ا مدیریت و اجرای پروژه های زیربنایی 
کش��ور ، توانایی های خ��ود را در عرصه 
سازندگی میهن عزیز خویش به کار گرفت 
. این شرکت با برخورداری از کادر ثابت و 
مدیریت های پروژه ای کارشناسان طراز 
اول کشور همگام با آخرین دستاوردهای 
علم��ی راه و س��اختمان میت��وان گفت 
ب��ه اهداف از پیش تعیین ش��ده خویش 
نزدیک ش��ده و جهت نیل به آن همواره 

کوشا بوده است

 به حرمت اين پيشکسوت مجمع به پا خواست
تقسيم سود 1500 ريالي به ازاي هر سهم

پیراهن مش�کی مهندس باقري فرد مدیرعامل دانش پژوه و كاربلد شركت سیمان 
ارومیه نشان از آن داشت كه غمی در دل دارد و آنچه سکوت مجمع نشینان را باعث 
می شد، حرمت به این پیشکسوت و مدیرعامل مومن و كاردان بود. در این سکوت 
مدیر ارشد مالی شركت با تركیب اعداد مثبت  نوید بخش خبر خوش بود. مجمع در 
مورخ دوشنبه 1393/2/15 در حضور 89/16 % سهام دار به ریاست جناب حسین 
خ�ان فات�ح و با ناظری جنابان میثم بلگوریان و بیژن جواه�ری و با دبیری پیر كار 
جناب آقای مجید باقری فرد آغاز شد. پس از قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع 
و اس�تماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با تصویب صورت های 
مالی و تقسیم سود 1500 ریالی و سایر دستور جلسه با طنین صلوات مهر تایید بر 

عملکرد ساالنه زدند.
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  پیام هیات مدیره
بسیار خرسندیم که فرصت ارایه گزارش از عملکرد و اقدامات 
شرکت طی س��ال 13۹۲ و نیز برنامه های آتی شرکت فراهم 
شده تا با بهره گیری از حمایت و همراهی ارزشمندتان، فصلی 

نوین از حرکت به سمت تعالی هر چه بیشتر را آغاز کنیم.
ش��رکت بیمه پارسیان)سهامی عام( در سال 13۹۲ به منظور 
بهبود شاخص های مالی و عملکردی خود و در نتیجه، افزایش 
س��ودآوری برای س��هامداران محترم، تالش کرد با رویکردی 
نوین به حفظ مشتریان فعلی، جذب مشتریان فعلی و جذب 
مشتریان جدید بپردازد. شرکت بیمه پارسیان توانست با اعمال 
سیاست های مناسب و بهره گیری از نیروهای مجرب و کارآزموده 
صنعت بیم��ه در کنار نیروهای تحصیلکرده، با س��ربلندی و 
افتخار س��ال 13۹۲ را س��پری نماید و از لحاظ شاخص های 
کالن صنعت بیمه از جمله رشد مناسب پرتفو و کنترل ضریب 
خس��ارت در جایگاهی متمایز قرار گیرد. در سال 13۹۲ حق 
بیمه تولیدی مبلغ ۷/881 میلیارد ریال اس��ت که حدود 4۷ 
درصد آن مربوط به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد و حوادث 
راننده و حدود 53 درصد آن مربوط به سایر رشته های بیمه ای 
است. همچنین شرکت بیمه پارسیان در این باره زمانی موفق 
به دریافت جوایز و گواهینامه های مختلفی شد که مهم ترین 
آنها کس��ب تندیس برترین رعایت حقوق مصرف کنندگان از 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، دریافت 
تندیس و لوح تقدیر از جش��نواره تالشگران کیفیت کشور و 
انتخاب به عنوان یکی از 500 موسسه مالی برتر اسالمی جهان 
و برترین ش��رکت بیمه خصوصی جمهوری اسالمی ایران در 

رتبه بندی نشریه Banker است.
عملکرد و دس��تاوردها نشانگر آن اس��ت که بیمه پارسیان از 
جایگاه مناس��بی در صنعت بیمه و اذه��ان عمومی برخوردار 
اس��ت. از جمله عوام��ل موثر بر موفقیت ش��رکت را می توان 

کیفیت مطلوب خدمات، تنوع محصوالت و شبکه وسیع فروش 
در سطح کشور دانست.

  تاریخچه
شرکت بیمه پارس��یان در تاریخ ۹ فروردین ماه سال 138۲، 
با سرمایه تمام پرداخت ش��ده 160 میلیارد ریال طی شماره 
۲00۷۲۲ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
به ثبت رسیده و در تاریخ ۲8 اردیبهشت ماه سال 138۲ مجوز 
فعالیت بیمه ای  را در کلیه رش��ته های بیمه ای تحت ش��ماره 
5۲00 از بیم��ه مرکزی جمهوری اس��المی ایران اخذ نمود و 
فعالیت خود را به عنوان یک ش��رکت بیمه خصوصی با صدور 

نخستین بیمه نامه در تاریخ 138۲/3/۲8 آغاز نمود.
  بیانیه چشم انداز

ش��رکت بیمه پارسیان ، ش��رکتی اس��ت که در عرصه ملی، 
متخصص پذیرش پروژه های بیمه ای بزرگ بوده و دارای اعتبار 
منطقه ای و قابلیت حضور در بازارهای جهانی است. این شرکت 
با برخورداری از سازمانی یادگیرنده ، فن آوری های پیشرفته و 
کارکنانی خالق و متعهد با ارائه بهترین خدمات و متناسب ترین 
قیمت ها، موجب رضایت مشتریان خود می شود. این شرکت با 
استفاده از این توانمندی ها، بیمه گر برگزیده کشور و بزرگترین 

ش��رکت بیمه خصوص��ی به لحاظ حق بیمه جذب ش��ده در 
سطح کش��ور بوده و دارای باالترین میزان سودآوری در میان 

شرکت های بیمه ، برای سهامداران خود است.
  بیانیه ماموریت 

توسعه و گسترش آرامش و امنیت خاطر برای جامعه از طریق 
ارائ��ه خدمات بیمه ای متمایز به اش��خاص حقیقی و حقوقی 
در داخل و خارج از کش��ور برای پوش��ش ریسک ها و جبران 
خسارت ها و حضور فعال در بازارهای سرمایه مالی برای تامین 
سودآوری مطمئن با رشد مستمر جهت دستیابی سهامداران 

به بازدهی مناسب.
  برنامه های آتی 

رئوس کلی برنامه های آتی ش��رکت در سال 13۹3 به قرار زیر 
است:

افزایش سودآوری
تعدیل ترکیب پورتفو و افزایش سهم بازار رشته های مختلف

توسعه کمی و کیفی شبکه فروش در سراسر کشور
تقویت زیرساخت های ارتباطی واطالعاتی شرکت

توس��عه بهره گیری از دانش مدیریت در تصمیم س��ازی ها و 
تصمیم گیری های شرکت

افزایش سرعت در فرآیند صدور و پرداخت خسارت
تقویت سیستم آموزش و ارتقای سطح دانش کارکنان ستادی، 

نمایندگان وکارکنان شعب شرکت 
افزای��ش می��زان وفاداری مش��تریان و رضای��ت از خدمات و 

محصوالت بیمه ای شرکت
تقویت و بهبود سیستم های مالی

طراحی و توسعه طرح های جدید بیمه ای
اصالح وبهبود سیستم های منابع انسانی

بهبود ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان
افزایش سطح تعلق سازمانی کارکنان

بيمه پارسيان با مديريت تحسين برانگيزش خوش به مجمع نشست

مجمع عمومی عادی ساالنه شركت بیمه پارسیان صبح روز شنبه سوم خرداد ماه با حضور 88 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی شركت، اعضای هیات مدیره و 
مدیران ارشد شركت، نماینده بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران، نماینده بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد . پس از خواندن شعر زیبایی 
توسط استاد مسلم روابط عمومی جناب عزیزی ها و تبریک پیشاپیش میالد نبی اكرم)ص( و سالروز آزادی خرمشهر تركیب هیات رئیسه به قرار زیر معرفی شد. ریاست مجمع با دكتر شمس عالم 
و ناظری با جنابان كبیری و موحد نژاد بود، همچنین آقای قوی پنجه مدیر مالی شركت به عنوان دبیر مجمع انتخاب شد.  پس از قرائت آیاتی چند از كالم ا... مجید و پخش سرود جمهوری اسالمی 
ایران، ابتدا نسبت به انتخاب رئیس مجمع ، نّظار و منشی جلسه اقدام شد. پس از استقرار هیأت رئیسه مجمع و نمایندگان بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار در 
قسمت هیأت رئیسه ، قرائت گزارش كامل و مجامع هیات مدیره توسط مهندس اویار حسین مدیر كاردان و كاربلد شركت ارائه گشد.  در ادامه ، گزارش حسابرس و بازرس قانونی شركت قرائت شد 
و پس از ارائه پاسخ های الزم در مورد بندهای گزارش حسابرس و بازرس و سؤاالت مطروحه ، صورت های مالی عملکرد منتهی به 92/12/29 به تصویب رسید و در زمینه میزان تقسیم سود عملکرد 
سال مالی مذكور نیز بحث و بررسی الزم به عمل آمد و تقسیم مبلغ 450 ریال سود به ازای هر سهم به تصویب حاضرین در مجمع رسید. مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس و 
بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی 93 تعیین شد و روزنامه های اطالعات و دنیای اقتصاد نیز به عنوان روزنامه های 
كثیراالنتشار جهت درج آگهی های شركت انتخاب شدند .  رشد مناسب و تركیب بهینه پرتفوی و همچنین شفافیت صورت های مالی از نکات مثبت عملکرد شركت در سال مالی مورد اشاره بود . 

شایان ذكر است بیمه پارسیان با درایت تیم قوی مدیریتی خود جزو 3 بیمه برتر كشور است.

    خسرو اميرحسيني
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پشت پرده آنچه مردم ايران را دروغگويان ملی كرده است!

مردم می پرس��ند چگونه برخی از 
وزاری هر سه دولت پس از انقالب 
میلی��اردر ش��ده اند؟ جالب اینکه 
همین مدیران خود را مس��تحق 
دریافت یارانه می دانستند. این عده 
پس از جنگ و  مس��ئولیت پولدار 
شده اند، یکی به امضای مقام عالی 
ریاست، یکی با امضای مقام عالی 
وزارت  و دیگ��ری ب��ا امضای مقام 
عالی وکالت!  چه کسانی ابتدا به آن 
مردم مخلص پس از جنگ، دروغ 
گفتند؟ چه کس��انی بیت المال را 
برای دوس��تان خود ب��از کردند و 

 روی مردم بستند؟
»باید راستگویی را در جامعه رواج 
دهیم اما متأس��فانه جامعه را به 
سمتی پیش برده اند که مردم به 
خاطر مسائل اقتصادی دروغ بزرگ 
را به دولت می گویند«. این بخشی 
از اظهارات غالمحسین کرباسچی 
از حزب کارگزاران سازندگی است.

وی  گفته اس��ت: در   نام نویس��ی 
یارانه ها اعالم شده بود، 60 درصد 
مردم ایران بی خانه هستند، آیا این 
واقعا واقعیت دارد؟ این  یک دروغ 
ملی است، چرا که ما هم اکنون ۲1 
میلیون خانوار در کشور داریم که  
کشور نیز دارای ۲0 میلیون واحد 

مسکونی  است.
حال صرف نظ��ر از اینکه این ادعا 
درس��ت است یا نادرست، پرسش 

ای��ن اس��ت، چه کس��انی در این 
س��ال ها مردم را  ب��ه دروغگویان 
ملی تبدی��ل کرده اند؟ اینکه گناه 
را گردن دولت گذش��ته بیندازند 
و خی��ال خ��ود را آس��وده کنند، 
چندان حالل مش��کالت نیست. 
اگر مردم بنا به گفته کرباس��چی 
ب��ه دروغگویان مل��ی هم تبدیل 
ش��ده اند، پس دروغگ��و نبوده اند، 
بلکه به آن تبدیل شده اند. پس چه 

کسی و چه چیزی مردم را 
به دروغگویانی ملی تبدیل 

کرده است؟
تقریب��ا می ت��وان گفت  تا 
پایان جنگ، مردمان ایرانی 
و عموم آنان که اکنون بدنه 
جامعه کنونی را هم تشکیل 
می دهن��د، به تعبی��ر امام  
از جامع��ه پیامبر در عصر 
حجاز هم سر آمد تر بودند 
که جان و مال و آبرویشان، 
کف دست هایشان بود. اگر 
این را بپذیریم، باید بپرسیم 
پس از جنگ چه بالیی بر 

سر مردم آورده اند؟
دروغگویی در بخشی از بی اعتمادی 
ناشی می شود. اگر فردی ضعیف تر 
ب��ه ق��ول و وعده ه��ای ط��رف 
قدرتمند تر اعتماد نداش��ته باشد 
و اتفاقا از   هم��ان ناحیه هم مورد 
ظلم و ستم قرار بگیرد،  داوطلبانه 

اسرارش را فاش نمی کند.
ف��ردای پس از جنگ، دولت هایی 

بر س��ر کار آمدند که از دید مردم 
مهم ترین ویژگ��ی آنان در اختیار 
دادن رانت های ثروت و قدرت در 
دستان نزدیکانش��ان بود. در همه 
دولت های پ��س از جنگ عده ای 
چن��ان از رانت های قدرت و ثروت 
بهره گرفتند که برای مردمی که 
از جنگ برگشته بودند،  باورناپذیر 
می نمود. مردم س��ختی کشیده 
دوران جن��گ با چن��ان افزایش 

طبقاتی در جامعه روبه رو ش��دند  
که در بخش��ی فضای روانی آنان 
را به هم ریخت. دولت های لیبرال 
پ��س از جنگ ک��ه به ن��ام رفاه، 
مس��تضعفین را فرام��وش کرده 
بودند، سیاس��ت هایی را پیگیری 
کردن��د ک��ه از دل آن��ان القاب��ی 
همچون آقازاده ها، رانتخواران و... 

در آمدند.

این سیاست مختص به یک دولت 
خاص نشد و در هر سه دولت پس 
از جن��گ، ویژه خ��واران و آقا زاده 
منابع و ثروت مردم را با یک دستور 
یک مقام عالی ریاست یا وزارت، به 
انبان شخصی خود افزودند و مردم 
بی نصیب همه چیز را در گوشه ای   

رها کردند.
 در چنین شرایطی که وعده های 
عدال��ت و رف��اه اجتماع��ی پوچ 
می نمود و شکاف بین فقیر 
و غنی روز به روز وس��یع تر 
از  برخ��ورداران  و  می ش��د 
ث��روت قدرت ب��دون اندک 
تالش��ی جا را برای حضور 
مردم عادی تن��گ کردند، 
مردم به شیوه های دفاعی و 
حتی نامطلوب روی آوردند.

در چنی��ن ش��رایطی اگ��ر 
بپذیریم که م��ردم دروغگو 
بگویی��م  بای��د  ش��ده اند، 
بی اعتمادی آنان را بدین سو 
برده است. مردم می پرسند 
چگونه برخ��ی از وزرای هر 
سه دولت پس از انقالب میلیاردر 
شده اند؟ چگونه برخی از وزرای هر 
س��ه دولت ده ها شرکت تجاری و 
اقتصادی دارند و در بیش از ده ها 
شرکت تجاری عضو هیأت مدیره 
هس��تند؟ جال��ب اینک��ه همین 
مدیران تا چندی پیش همه یارانه 
بگیر بودند یعنی خود را مستحق 
دریاف��ت یارانه می دانس��تند! این 

م��ردم به چه و که اعتماد کنند و 
حقیقت زندگی شان را بگویند؟

مردم می پرس��ند، مگر مسئوالن 
در هر س��ه دولت پ��س از جنگ، 
حقیقت زندگی ش��ان را به مردم 
گفته ان��د؟ مگ��ر با م��ردم صادق 
بوده اند؟ مگر به اموال بیت المال به 
چشم مال عموم نگاه کرده اند؟ اگر 
چنین  است چرا به این اندازه بین 
زندگی مردم و برخی  مس��ئوالن 
دولت های پ��س از جنگ فاصله 

افتاده است؟
آقای کرباسچی نمی داند در حالی 
که عده ای به اندازه انگش��تان دو 
دست و بلکه بیشتر واحد مسکونی 
دارند، عده ای در خانه های کپری 
زندگی می کنن��د؟ دروغگویی در 
کار نیست! ثروت ایران در دستان 
ع��ده معدودی اس��ت. ای��ن عده 
پس از جنگ و  مس��ئولیت پولدار 
شده اند، یکی به امضای مقام عالی 
ریاست، یکی با امضای مقام عالی 
وزارت  و دیگ��ری ب��ا امضای مقام 

عالی وکالت!
چه کس��انی ابت��دا ب��ه آن مردم 
مخلص پس از جنگ  دروغ گفتند؟ 
چه کسانی بر منابع آنان نشستند 
و بار خود را بس��تند؟ چه کسانی 
بیت المال را برای دوس��تان خود 
باز و به روی مردم بستند؟ نخست 
بگویند آنان چه دروغ و خیانتی به 
مردم کردند تا بعدا نوبت به مردم 

برسد.

   مهدی خلج
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  پیام هیات مدیره
با یاری خداوند سبحان و تالش مدیران و کارکنان متعهد، توانمند 
و با انگیزه شرکت و پیگیری برنامه ها و اهداف استراتژیک و اعمال 
مدیریت هزینه ها و کاهش قیمت تمام ش��ده، اج��رای پروژه های 
بهبود، افزایش سهم بازار و افزایش سود آوری سال مالی منتهی به 

13۹۲/1۲/۲۹ به پایان رسید.
امید اس��ت با استفاده از رهنمودهای سهامداران محترم و با همت 
کارکنان پرتالش و بهره گیری از پتانس��یل آنها، شرکت با افزایش 
میزان صادرات و افزایش س��هم بازار، با توجه به کیفیت مطلوب و 
تنوع محصوالت و اعمال مدیریت انرژی، مدیریت منابع مالی، افزایش 
درآم��د و کاهش هزینه ها و ارزش افزوده بیش��تر موفق به افزایش 

سودآوری شرکت در سال 13۹3 شود.
همچنین امید است با کار و تالش بیشتر و توجه به همه عوامل موثر 
درون و برون سازمانی، به اهداف مورد نظر، مطابق برنامه راهبردی 

شرکت نایل گردیم.
  مرور كلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در سال 

مالی مورد گزارش :
در سال 13۹۲ مقدار ۷1/۹ میلیون تن کلینکر و 6۹/۷ میلیون تن 
سیمان در کشور تولید شده و ظرفیت تولید کلینکر در انتهای سال 
۹۲ به ۷5/۷ میلیون تن بالغ شده است. تولید سیمان کشور در سال 
۹۲ نسبت به سال گذشته حدود 0/6 درصد کاهش نشان می دهد 
و از منظر تحویل در س��ال ۹۲، 6۹/۹ میلیون تن س��یمان تحویل 
گردیده )داخلی و صادرات( و افزایش تحویل سیمان نسبت به سال 

قبل 0/۷ درصد بوده است.
  مرور كلی بر جایگاه شركت در صنعت و وضعیت رقابتی 

آن در سال مالی مورد گزارش:
شرکت سیمان بجنورد با ظرفیت روزانه 5300 تن کلینکر و حدودا 
1/65 میلیون تن سیمان در سال و واقع شدن در منطقه شمال شرق 
کشور و وضعیت عرضه و تقاضا در این منطقه، مواجه با بازار رقابتی 
است. در چنین شرایطی، شرکت سیمان بجنورد با توجه به اعتماد 
مشتریان نسبت به شرکت که دارای وجه تمایز کیفیت مطلوب و 
تنوع تولید است توانسته، سهم خود در بازار رقابتی را حفظ کرده و 

مطابق برنامه عمل کند.

  بیان استراتژی شركت
در راس��تای سیاست های هلدینگ ش��رکت سیمان بجنورد پس 
از انج��ام مطالعات الزم و با همکاری دفتر مدیریت و برنامه ریزی و 
مطالعات راهبردی هلدینگ، اقدام به تهیه سند راهبردی و تدوین 

استراتژی های خود به شرح زیر نموده است:
حفظ و افزایش سهم بازار داخلی و صادرات )حفظ کیفیت و بهبود 

آن، تنوع تولید، مهندسی فروش ، توسعه بازارهای صادراتی و ...(
مدیریت هزینه ه��ا و کاهش قیمت تمام ش��ده )افزایش راندمان  
تجهیزات، کاهش توقفات، بهینه سازی مصرف انرژی ، تولید و فروش 

سیمان های آمیخته، مدیریت منابع مالی و ...(
توسعه سرمایه انس��انی و بهره گیری از نیروهای توانمند، متعهد و 
کاری، توجه به امر آموزش مش��ارکت کارکنان و ایجاد سامانه های 

مدیریتی
توجه به مسائل زیست محیطی و ایمنی و بهداشت محیط

  بیان برنامه ها و چش�م انداز وضعیت شركت برای سال  
مالي آتی:

پس از تدوین سند راهبردی چشم انداز، شرکت در نظر دارد پس از 
طی مسیر تعالی، در سال 1400 به بهترین سازمان از نظر استفاده 

بهینه از منابع در اختیار در جهت حداکثر س��ودآوری و در نتیجه 
پایداری و خوش نامی در سطح کشور تبدیل شود که در همین راستا 
برنامه شرکت در سال 13۹3 تولید و فروش حدودا 1/۷80 میلیون 

تن سیمان و کلینکر در بازارهای داخلی و خارجی است.  
  تاریخچه

شرکت س��یمان بجنورد در تاریخ ۲3 اردیبهشت ماه 1364 به 
صورت س��هامی خاص تاسیس و تحت شماره 56۲04 در اداره 
ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و بر اساس 
پروانه بهره برداری صادره به شماره ۲4۷۹5 در تاریخ ۲6 فروردین 
ماه 13۷8 بهره برداری رسمی خود را آغاز کرده است . به موجب 
مصوبه مورخ 138۲/3/1۹ مجمع عمومی فوق العاده، نوع شرکت 
از )سهامی خاص( به )سهامی عام( تغییر یافته و متعاقبا در تاریخ 
138۲/۹/۲5 در س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته 
ش��ده اس��ت . در ادامه فعالیت شرکت ، صاحبان سهام با ایجاد 
خط تولید جدید و با ظرفی��ت 3300 تن در روز )یک میلیون 
تن س��االنه ( موافقت کردند ، که پروژه مذکور براس��اس پروانه 
بهره برداری صادره به ش��ماره 5۷۲60 در تاریخ 138۷/1۲/۲1 

به بهره برداری رسید.

سمتنمایندهاعضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهشرکت صنایع سیمان غرب )سهامی عام(آقای سید حسین سید شفیعی

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت مدیریت توسعه گوهران امید)سهامی خاص(آقای علی دانشکیا
عضو هیات مدیرهشرکت مدیریت سرمایه گذاری امید)سهامی عام(آقای حمیدرضا صوفی آبادی

عضو هیات مدیرهشرکت سیمان تهران)سهامی عام(آقای سعید حیدری
عضو هیات مدیره و مدیرعاملشرکت سیمان فارس و خوزستان )سهامی عام(آقای مجید خاموردی

 

سود نود تومانی، ره آورد از بجنورد
سيمان بجنورد با تنوع محصوالت خود صادرات را نشانه رفته است

از بجنورد، همان دیار سربداران با دست پر آمده بود. او را سهامداران حقیقی و حقوقی خوب می شناسند و كارش را دیده اند و بارها به احترام او از جا بلند شده و به پاس تالش های ارزنده اش با 
طنین صلوات و دست زدن های مستمر از عمده فعالیت ها و كاركردهای موثرش تقدیر به عمل آورده اند. جناب مهندس مجید خاموردی از جمله مدیران جوان، خوش صورت و خوش اخالقی 
 است كه بر مسند مدیریت سیمان بجنورد نشسته و توانسته صادرات سیمان را معنی كند.  بازارهای كشورهای ارمنستان، تركمنستان و روسیه كه در صف خرید به قول یکی از سیاسیون به نام سبد گذارده اند، نمونه آن هستند.
مجمع به ریاست جناب فاتح، این مدیر ارزشمند و متواضع و دبیری مهندس خاموردی و دو ناظری جنابان بهزادی پور و پاكساز برگزار شد. پس از قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع پیرامون اهم فعالیت های 
صورت پذیرفته در پایان سال منتهی به 1392/12/29 و استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع با تصویب صورت های مالی و تقدیر و تشکر از خدمات ارزنده جناب رستمی مدیر ارشد مالی شركت 
و سایر دستور جلسه با تقسیم سود 900 ریال به كار خود پایان داد. شایان ذكر است سیمان بجنورد با درایت تیم ارشد مدیریتی خود و با توجه به داشتن بیشترین تنوع محصوالت سیمانی در كشور توانسته 

است امسال با افزایش 62 درصدی در سود خالص عملکرد درخشانی را برای خود ترسیم كند.

    صديقه سرخوش لر
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  در این مجمع مصوبات ذیل به تصویب سهامداران رسید:
1- تصویب صورت های مالی منتهی به سال مالی ۹۲/1۲/۲۹

۲- تقسیم مبلغ 3500 ریال سود نقدی
3- انتخاب موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی

  »شنفت« در سالی كه گذشت
شرکت نفت پارس از جمله ش��رکت های فعال در طبقه محصوالت 
نفتی بازار س��رمایه اس��ت که در س��ال ۹۲ توانس��ت بازدهی خیره 
کننده ای را از خود برجای گذارد. این شرکت در حالی موفق به کسب 
بازدهی بیش از 461 درصدی در گروه خود شد که بازدهی کل گروه 

مذکور طی مدت یاد شده برابر 1۹0 درصد بوده است.
  پیام هیات مدیره

ضمن عرض سالم خدمت سهامداران گرامي، به استحضار می رساند 
سال 13۹۲ از لحاظ اقتصادی سالي پر فراز و فرود بود به گونه ای که 
نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش نرخ تسهیالت بانکي، کاهش کشش 
بسیار  چالش های  با  را  شرکت  سیاسي  ریسک های  و  بازار  تقاضای 
جدی مواجه نمود که با کمک خداوند متعال و خرد جمعي مدیران 
و پرسنل شرکت و حمایت های سهامداران گرامي توانستیم بر یکایک 

مشکالت فائق آمده و سیر رشد و تعالي شرکت کماکان ادامه یابد .
  برنامه های آتي تولید:

برنامه های زیر برای سال ۹3 در دستور کار واحدهای تولیدی قرار دارد:
1- کاهش هزینه های بسته بندی با به کارگیری روش های نوین

۲- افزایش بهره وری
3- کاهش ضایعات

4- بهبود مراحل ساخت روغن و گریس
  برنامههای سال 93:

فروش  برای  مربوطه شرکت  ریسک  و  ارز  نرخ  به وضعیت  توجه  با 
صادراتي در سال ۹3 برنامه های زیر را در نظر گرفته است:

ارائه محصول گریس نسل جدید برای بازارهای صادراتي
توسعه بازار صادراتي اکستراکت سبز

 توسعه بازار صادرات انواع روغن
افزایش سهم بازار در روغن های صنعتی به میزان ۲ درصد

راه اندازی سیستم اعتبار سنجی مشتریان
مدیریت فعال جریان نقدینگی و کسب حداکثر انتفاع

مطالعات تولید انواع روغن های گرید باال
هدف قرار دادن قلب اروپا و آفریقا برای صادرات محصول

افتخارات شركت نفت پارس
1- سه دوره قهرمان صنعت به عنوان اولین شرکت بورسی

۲- نیم قرن فعالیت در صنعت روانکاری
3- تنها تولیدکننده گیریس در خاورمیانه

4- تنها دارنده آزمایشگاه معتبر شل بین المللی
5- اخذ گواهینامه صنعت سبز کشور

6- اخذ جایزه ملی مدیریت مالی ایران برای اولین بار در سال ۹۲ در 

بین شرکت های فعال در صنعت روانکاری
  عالوه بر رشد فروش و رشد سودآوری چشمگیر شركت، 
به  آن  اهم  كه  پذیرفت  انجام  موثری  بسیار  بنیادی  اقدامات 

شرح زیر است :
1- با همکاری و مشارکت کلیه مدیران درسطوح مختلف برنامه جامع 
راهبردی شرکت با شعار "پیشرو در کیفیت، انتخاب اول مشتری" تدوین 
شد. در برنامه مذکور اهداف راهبردی جهت ارتقای جایگاه نفت پارس 
در داخل و خارج از کشور ظرف مدت 3 سال معین شد که هم اکنون 

اقدامات اجرایي جهت تحقق اهداف مذکور در حال انجام است.
۲- شرکت در اردیبهشت ماه سال گذشته به عنوان اولین پاالیشگاه 
کشور موفق به انتشار اوراق صکوک اجاره به حجم 1,040 میلیارد 

ریال با نرخ ۲0 درصد ساالنه و سررسید چهار ساله شد.
تولید،سود  چرخه  از  حاصل  وجوه  مدیریت  با  توانست  شرکت   -3
پیگیری  نیز  در سال جاری  روند  که همین  نماید  عاید  را  مناسبي 

خواهد شد )یادداشت شماره 31 همراه صورتهای مالي پیوست(.
4- با همت کلیه پرسنل، شرکت برای اولین بار موفق به کسب جایزه ملي 
مدیریت مالي ایران شد که نشان از درجه مناسبي از اعتبار مالي است.

رهنمودهای  از  بهره گیری  و  بزرگ  از خداوند  استعانت  با  امیدواریم 
مقام معظم رهبری در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتي، با عزمي 
جهادی و استفاده از نیروهای جوان و خالق کشور همچنان حرکت رو 
به پیشرفت و توسعه نفت پارس ادامه یابد تا شاهد رضایتمندی همه 

ذی ن  فعان در سال 13۹3 باشیم.
  قدمت فعالیت

شرک��ت نفت پارس قدیمی ترین مجموعه این گ��روه بوده و شرکت 
نفت ایران��ول به عنوان جوان ترین عضو گ��روه تولیدکنندگان روغن 
موتور مطرح است. قدمت فعالیت این شرکت ها بیشترین تاثیر را بر 

تکنولوژی و همچنین میزان هزینه استهالک آنها خواهد داشت.
  سرمایه شركت

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبل��غ 150/000/000 ریال )شامل 
تعداد 15/000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 10/000 ریال ( بوده 
ک��ه برای آخرین بار طبق مصوبه هیات مدیره مورخ 1386/۹/18 از 
مبلغ 150 میلیارد ریال به مبلغ ۲50 میلیارد ریال منقسم به ۲50 

میلیون سهم با نام یکهزار ریالی افزایش یافته است. 

نفت پارس سود داد 
چون مهندس صادقی مجرد داشت

مجمع عمومی عادی ساالنه شركت نفت پارس در تاریخ 93/3/4 با حضور بیش از 86 درصد از سهامداران این شركت در محل سازمان ایرانی مجامع بین المللی برگزار شد و طی آن عالوه  بر تصویب 
صورت های مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 92 مبلغ 3500 ریال سود نقدی بین سهامداران شركت تقسیم شد. همچنین طی برگزاری مجمع فوق العاده این شركت كه پس از مجمع عمومی برگزار شد 200 
درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مطالبات و آورده سهامداران به تصویب رسید. در این جلسه كه به ریاست مهندس راحت، ریاست هیات مدیره شركت نفت پارس برگزار شد، آقایان سروری 
از شركت سرمایه گذاری پرشیا و عبدلی از شركت توسعه انرژی تدبیر نظارت جلسه را برعهده داشتند. همچنین مهندس صادقی مدیرعامل شركت در جایگاه دبیر جلسه در هیات رئیسه حضور یافت.
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عيسی رضايی اعالم كرد: 
اعتباری كوثر 100درصد افزايش 

سرمايه می دهد  
موسسه اعتباری کوثر برای 100 درصد افزایش سرمایه 
در س��ال جاری و تبدیل وضعیت به بانک برنامه ریزی 
کرده است.  مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر با اعالم 
برگزاری مجمع عمومی این موسسه در ایام ماه مبارک 
رمضان اف��زود: در این جلسه پیشنه��اد افزایش 100 
درصدی سرمایه شرکت به رای گذاشته خواهد شد که در صورت تصویب , سقف سرمایه موسسه به 6 هزار میلیار ریال 
بالغ خواهد گردید . مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر در بخش دیگری از سخنان خود به خبرنگار پولی مالی گفت: 
موسسه ظرف یک ماه آینده اهداف راهبری خود را اعالم خواهد کرد . رضایی در ادامه با ذکر این نکته که موسسه 
اعتباری کوثر دو هدف عمده را در ماه های پیش رو دنبال می کند, توضیح داد: یکی از این اهداف تبدیل وضعیت به 
بانک و دیگری هدف قراردادن بازاری وسیع است . وی افزود: از دیگر برنامه های موسسه اعتباری کوثر کسب مجوز 
فعالیت ارزی از بانک مرکزی است . رضایی با ذکر این نکته که نیاز به افزایش شعبه نداریم و شعب موجود ,کافی است, 
افزود: ما به سرعت در حال حرکت به سمت بانکداری الکترونیک هستیم . مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر با تاکید 
بر این نکته دستورالعمل های بانک مرکزی را از جمله در زمینه نرخ سود رعایت می کنیم در باره سود پرداختی به 

سهامداران گفت: پیش بینی ما جهت پرداخت سود عملکرد سال مالی گذشته 16 تومان به ازای هر سهم می باشد.

شعبه تهرانپارس بيمه رازي افتتاح شد
طي مراسمي، شعبه جدید بیمه رازي  به شبکه گسترده شعب این بیمه در سراسر کشور پیوست. درمراسم افتتاحیه این 
شعبه که روز یک شنبه 11 خرداد ۹3 مصادف با اعیاد مبارک شعبانیه برگزار شد، جناب آقاي دکتر مظلومي مدیر عامل 
محترم، جناب آقاي میرداوود ابراهیمي مشاور بازرگاني ایشان و جناب آقاي امیرپور رئیس شعبه شرق همراه با کارکنان 
شعبه حضور پیدا کردند.    گفتنی است شعبه شرق تهران یکي از شعبات مدرن بیمه رازي است که در حال حاضر آماده 
پاسخگویی و خدمت رساني در تمامی امور بیمه اي به مشتریان می باشد. در مراسم افتتاحیه، شعبه جدیدبیمه رازي آغاز 

به کار کرد و  جمعي از مشتریان نیز با حضور خود خدمات بیمه اي مورد نظرشان را دریافت کردند 

 راه اندازي نسخهIOS و اندرويد 
مبتني برGPRS در همراه بانك 

كشاورزي    
با هدف توسعه و ارتقاي خدمات بانکداري الکترونیکي، 
نسخ��ه IOS و اندروی��د مبتني ب��رGPRS در همراه 
بانک کشاورزي راه اندازي شد و هم اکنون در دسترس 
مشتری��ان این بانک قرار دارد.  به گزارش روابط عمومي 
بانک کشاورزي، با راه اندازي این سیستم، آن دسته از مشتریاني که گوشي تلفن همراه آنان سیستم عامل IOS6,۷ دارد 
)گوشي هاي آیفون( مي توانند با نصب این برنامه از خدمات همراه بانک بهره مند شوند.  بر اساس این گزارش نسخه 
همراه بانک کشاورزي مبتني بر GPRS ویژه گوشي هاي آندروید نیز در پایگاه اینتنرتي این بانک بارگذاري شده است 
و مشتریان پس از دریافت و نصب این نسخه بر روي گوشي خود مي توانند نوع ارسال اطالعات را)پیامک یا اینترنت( به 
دلخواه انتخاب کنند.  این گزارش مي افزاید امکان تبادل کلید با نسخه هاي قدیمي وجود ندارد و مشتریان باید آخرین 

نسخه را از پایگاه اینترنتي بانک کشاورزي به نشانيwww.agri-bank.com دانلود و نصب کنند. 

كسب مقام دوم تيم واليبال ساحلي بيمه كارآفرين در مسابقات كشوري
در روز نخست مسابقات )3۹/3/6( تیم والیبال ساحلي بیمه کارآفرین هر چهار تیم همگروه خود را شکست 
داده وبه عنوان سر گروه به مرحله بعدي راه یافت. درروز دوم مسابقات )3۹/3/۷( نیز تیم بیمه کار آفرین 3 
پیروزي پي در پي بدست آورد وبا هفت پیروزي متوالي در ۲ روز در جمع 4 تیم برتر مسابقات قرار گرفت.

در روز سوم مسابقات )3۹/3/8( براي راهیابي به فینال تیم بیمه کار آفرین در مقابل قهرمان 
دوره گذشت��ه مسابقات قرار گرفت و توانست این تیم قدرتمن��د را شکست داده وبه عنوان 
شگفتي ساز مسابقات به دیدار نهایي راه یابد. در فینال مسابقات تیم بیمه کار آفرین رو در 
روي تیم شهرداري محمود آباد میزبان مسابقات قرار گرفت )این تیم در اردیبهشت ماه سال 

جاري در مسابقات آسیایي در کشور تایلند قهرمان شده بود( وعلي رغم ارایه یک بازي زیبا 
با توجه به اینکه حریف از امتیاز میزباني سود مي برد،با حمایت تماشاگران توانست پیروز از 
میدان خارج شود و تیم بیمه کار آفرین نیز به عنوان ارزشمند نایب قهرماني این مسابقات 

دست پیدا کرد.
در پایان ب��ازي ها مراسم اهداء جوایز با حضور استاندار محترم استان مازندران،فرماندار محترم ،شهردار 

محترم ،فرمانده محترم نیروي انتظامي و دیگر مقامات شهرستان محمود آباد برگزار گردید

بازديد هيأت مديره گروه مالي پارس�يان از غرفه اختصاصي بيمه پارسيان در 
نمايشگاه بورس بانك و بيمه 

 در روز دوم برگزاري نمایشگاه بین المللي بورس، بانک و بیمه که گروه مالي پارسیان و همچنین 
شرک��ت بیمه پارسیان در آن حضور گسترده و توانمندي از خود ارائه نمودند،هیأتي از مدیران 
بلندپای��ه بانک و گروه مالي پارسیان ضمن بازدید از غرفه هاي مختلف نمایشگاه از غرفه بیمه 
پارسیان واقع در سالن میالد شماره )31B(بازدید بعمل آوردند.  این هیأت که در رأس آن دکتر 
شمس عالم قائم مقام بانک پارسیان قرارداشت، آقایان فقیري معاون طرح و برنامه بانک پارسیان، 
جعف��ري معاون فناوري اطالعات بانک پارسیان، زارعي مدیر عامل لیزینگ پارسیان ، سبزعلي 
مدیرعامل شرکت خدمات بیمه اي امین پارسیان و جهاني مدیر روابط عمومي بانک پارسیان 
ایش��ان را همراهي مي کردند به اتفاق آق��اي اویارحسین عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه 
پارسی��ان و مهدي عزیزي ها مدیر روابط عمومي و اموربین الملل بیمه پارسیان پس از برگزاري 
نشست خبري در غرفه گروه مالي که همراه با پاسخگویي ایشان به سواالت بیمه اي خبرنگاران 
ب��ود ضمن بازدی��د از غرفه هاي شرکت هاي مختلف حاضر درنمایشگ��اه ؛در غرفه اختصاصي 
بیم��ه پارسیان حضور یافتند و با ارائه توضیحات توس��ط کارشناسان در جریان ارائه خدمات و 
دستاوردهاي این شرکت قرارگرفتند.  در این دیدار آقاي اویارحسین ضمن ارائه توضیحاتي در 
خصوص فعالیت هاي گسترده بیمه پارسیان در صنعت بیمه به رشد مناسب پرتفوي این شرکت 
در س��ال گذشته و ادام��ه آن در سال جدید اشاره و ابراز امیدواري کردند بیمه پارسیان بعنوان 
یکي از شرکت هاي برجسته گروه مالي پارسیان همواره بهترین خدمات را به بیمه گذاران خود 
ارائه نماید. بیمه پارسیان که در نمایشگاه امسال حضوري پررنگ و توانمند از خود نشان داده و 
در دوبخش که یک غرفه مشترک با گروه مالي و نیز یک غرفه مستقل در کنار غرفه هاي سایر 
شرکت هاي صنعت بیمه مي باشد به ارائه دستاوردها و توانمندي هاي خود به بازدیدکنندگان 

پرداخته است.
انتخاب بيمه ميهن به عنوان بيمه گر اول 

بنياد مسکن جمهوري اسالمي ايران
 انتخاب بیمه میهن به عنوان بیمه گر اول بنیاد 
مسکن جمهوري اسالمي ایران طي حکمي از 
سوي جناب آقاي ج��الل الدین خزایي مدیر 
کل اداري و پشتیباني بنیاد مسکن جمهوري 
اسالمي ایران به کلیه مدیران کل بنیاد مسکن 
سراسر کشور دستور انتخاب شرکت بیمه میهن 
ب��ه عنوان بیمه گر اول ابالغ شد انتخاب بیمه 
میهن به عنوان بیمه گر اول بنیاد مسکن جمهوري اسالمي ایران طي حکمي از سوي جناب آقاي 
جالل الدین خزایي مدیر کل اداري و پشتیباني بنیاد مسکن جمهوري اسالمي ایران به کلیه مدیران 

کل بنیاد مسکن سراسر کشور دستور انتخاب شرکت بیمه میهن به عنوان بیمه گر اول ابالغ شد.

جناب آقاي سيد كمال سيدعلي
انتص��اب مدبرانه و شایسته جنابعالي را به عنوان مدیرعامل بانک ایران زمین تبریک و تهنیت 

عرض نموده و از درگاه ایزد منان توفیقات روزافزونتان و بهروزي را برایتان آرزومندیم .
امیرحسیني
مدیر مسئول و سردبیر

اخبار بانک و بیمه
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  اعضاء هیات مدیره/نماینده/سمت
شرکت سرمایه گذاری تدبیر/آقاي حمید رضا 

رفیعی/  رئیس هیات مدیره 
شرکت کارگزاری خبرگان سهام /آقاي امیرحسین 

ارضاء/نایب رئیس هیات مدیره
شرکت بانک تجارت/آقاي علی رستمی/  عضو 

غیرموظف هیات مدیره
شرکت گروه مالی ملت/آقاي محمد ابراهیم محمد 

پور زرندی /عضو غیرموظف هیات مدیره
شرکت سرمایه گذار صبا تامین/آقاي حسین 

سلیمی/عضو غیرموظف هیات مدیره
شرکت کارگزاری توسعه فردا/آقاي بهروز زارع/عضو 

غیرموظف هیات مدیره
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی /آقاي سید 

مجتبی فهیم هاشمی/عضو غیرموظف هیات مدیره
آقاي حسن قالیباف اصل/مدیرعامل

  پیام هیات مدیره
س��ال 13۹۲ یکي دیگر از س��ال هاي پررونق براي 
بورس اوراق بهادار تهران بود که برخي از نماگرهاي 
عملک��ردي به باالترین سطح خود در طول فعالیت 
بورس ته��ران رسیدند. بطوریک��ه رشد نماگرهاي 
بورس تهران در سطح جهاني و در مقایسه با اعضاء 
فدراسیون جهاني بورس ها )WFE( نیز چشمگیر 
بود و براساس آمار و اطالعات منتشر شده از سوي 
این فدراسی��ون ، از نظر میزان رشد شاخص هایي 

از قبیل ارزش بازار، ارزش معامالت، دفعات معامله 
و بازدهي بازار ، بورس ته��ران در صدر بورس هاي 

جهان قرار گرفت. 
در ای��ن س��ال ارزش بازار شرکت ه��اي پذیرفته 
شده در ب��ورس تهران با 1۲6 درص��د افزایش به 
3866 ه��زار میلیارد ریال رسید که بیانگر توسعه 
بازار سرمایه و بهبود قاب��ل توجه جایگاه این بازار 
در اقتص��اد کش��ور است. معامالت ب��ا رشد ۲۲۷ 
درصدي به تعداد 1۷ میلیون دفعه به ارزش ۹۷5 
هزار میلیارد ریال رسید که با افزایش ۲6۹ درصد 
در ارزش همراه ش��د. درصد گردش معامالت، به 
عنوان نماگر وضعیت نقدشوندگي بازار و سهولت 
ورود و خروج سرمایه گذاران از بازار، با بیش از 101 
درصد رشد به 34/6 درصد رسید. شاخص کل نیز 
از رش��د 108 درصدي برخوردار بود. ارزش اسمي 
بازار از 506 هزار میلیارد ریال به ۷۲6 هزار میلیارد 
ریال افزایش یافت. که ناشي از پذیرش شرکت هاي 
جدید وافزایش سرمای��ه ي شرکت هاي پذیرفته 
ش��ده بود و نشان دهنده نقش بورس در کمک به 
تشکیل سرمایه و تامین مالي واحدهاي اقتصادي 
فعال در اقتصاد کشور است. از اهم اقدامات بعمل 
آم��ده در حوزه ابزارهاي جدید و تسهیل معامالت 
توسعه و کارایي بازار مي توان به پذیرش دادو ستد 
صندوق هاي سرمایه گذاري قابل معامله در بورس 
، طراحي ساز و کار صدور و ابطال واحدهاي سرمایه 

گذاري صندوق هاي سرمای��ه گذاري مشترک از 
طریق سیست��م معامالت بورس، مطالعه تطبیقي 
ساختاره��اي خرد بازار، مطالعه امکان بهره گیري 
از ابزاره��اي مالي مرتبط با محص��والت بیمه در 
بورس ، برگزاري میزهاي صنعت و اصالح نظرات 
و دستورالعم��ل  ها، فعالی��ت هاي فرهنگ سازي 
و ارتق��اء دانش هاي عمومي و تخصصي جامعه از 
طریق تهران و تاالرهاي منطقه اي جمعا ۲36 هزار 
نف��ر ساعت انجام شده اس��ت.در حوزه زیرساخت 
فیزیکي مناسب براي توسعه ب��ازار سرمایه، پروژه 
احداث ساختمان مرکزي ب��ورس تهران در )دیتا 
سنتر( 1۷ طبقه و مرکز داده در محله سعادت آباد 
ته��ران در حال اج��را و پیگیري مي باشد با توجه 
به آخرین برآورد مالي، پیشرفت ریالي پروژه ، 35 

درصد گزارش مي گردد. 
در پایان هیات مدیره از همراهي سهامداران محترم 
اعضاي ش��وراي عالي ب��ورس و اوراق بهادار، هیات 
مدیره و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضاو 
ناش��ران پذیرفته شده، اعضاي هیات عامل سازمان 
خصوصي س��ازي ، اصحاب رسان��ه و سرمایه هاي 
انساني خ��ود قدرداني و سپاسگ��زاري مي نماید و 
معتقد است توسعه و تعمیق بازار سرمایه با همکاري 

همه ي فعاالن بازار ممکن خواهد شد.
  تاریخچه

بورس اوراق به��ادار تهران )شرکت سهامي عام( به 
موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ایران 
مصوب اول آذرماه 1384 مجلس شوراي اسالمي و 
مج��وز ثبت شماره 1۲1/335 م��ورخ 1385/6/۲1 
سازمان بورس و اوراق بهادار، تاسیس شد و در تاریخ 
1385/۹/15 ب��ا شم��اره ۲8650۲ در مرجع ثبت 
شرکت ه��ا به ثبت رسید و فعالیت عملیاتي خود را 

از اوایل دي ماه همان سال آغاز نمود.

  موضوع فعالیت
موضوع فعالیت شرکت مطابق اساسنامه، به شرح زیر 

تعیین شده است: 
* تشکیل، سازماندهي و اداره ب��ورس اوراق بهادار 

به منظور انجام معامالت اوراق بهادار پذیرفته شده 
در بورس توسط اشخاص ایراني و غیرایراني مطابق 

قانون و مقررات.
* پذی��رش اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار ناشران 

خارجي مطابق قانون و مقررات
* تعیین شرایط عضوی��ت براي گروه هاي مختلف 
از اعضا، پذیرش متقاضیان عضویت، وضع و اجراي 
حرف��ه اي و انضباطي براي اعضاي، تعیین وظایف و 
مسئولیت هاي اعضا و نظارت بر فعالیت آنها و تنظیم 

روابط بین آنها مطابق قانون و مقررات 
* فراهم آوردن شرایط الزم براي دسترسي عادالنه 

اعضا به منظور انجام معامالت اوراق بهادار
* همک��اري و هماهنگي با سایر نهادهاي مالي که 
بخش��ي از وظایف مربوط به دادوست��د اوراق بهادار 
ی��ا انتشار و پردازش اطالعات مرتبط با بورس اوراق 
بهادار را به عهده دارند از جمله شرکت سپرده گذاري 
مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه، انجام تحقیقات، 
آموزش و فرهنگ سازي مرتبط با اوراق بهادار براي 
تسهیل، بهبود و گسترش دادوستد و سرمایه گذاري 

دراوراق بهادار.
* همکاري ب��ا بورس هاي دیگر در ای��ران و خارج 
از ای��ران به منظور تب��ادل اطالع��ات و تجربیات، 
یکسان س��ازي مق��ررات و استاندارده��ا و پذیرش 

همزمان اوراق بهادار مطابق قانون و مقررات
* نظ��ارت بر حسن انج��ام معام��الت اوراق بهادار 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
* تهی��ه، جم��ع آوري، پردازش و انتش��ار اطالعات 

مربوط به سفارش ها و معامالت اوراق بهادار
* نظارت بر فعالیت ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده 

مطابق قانون و مقررات
همچنی��ن مرحله دوم افزای��ش سرمایه شرکت به 
میزان 30 درصد مع��ادل 45 میلیارد ریال از محل 
اندوخت��ه احتیاط��ی و سود انباشته ب��ه ترتیب به 
مبال��غ 1۹ و ۲6 میلیارد ریال افزای��ش و در تاریخ 
13۹0/6/1۹ در دفت��ر ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری ثبت و طی روزنامه رسمی شماره 1۹385 

مورخ 13۹0/6/30 آگهی شده است.

بورس اوراق بهادار به مجمع نشست
هم سودخوب داد، هم هيات مديره حقوقي خود را شناخت

مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام بورس اوراق بهادار 
ته�ران م�ورخ 1393/3/26 در محل پژوهشگ�اه نیرو با حضور 
سهامداران، نمایندگ�ان و یا وكالي دارندگان بی�ش از 76/55 
درص�د سهام و همچنین با حضور نمایندگ�ان سازمان بورس و 
اوراق بهادار، اعضاء هیات مدی�ره ، مدیرعامل، بازرس قانوني و 
حسابرس مستقل تشکیل شد.  ب�ورس اوراق بهادار به ریاست 
جن�اب استاد عسکري ماراني و دو ناظ�ر جنابان مهندس امید 
قائمي و نصراله برزني و دبیري آقاي ابوالفضل متین برگزار شد . 
مجمع با تصویب صورتهاي مالي و شناخت هیات مدیره حقوقي 
و تقدی�ر و تشکر از عملکرد درخشان دكتر قالیباف اصل و تیم 
همکاران�ش و با تقسیم سود 110 ریال به ازاء هر سهم و با طنین 

صلوات به كار خود پایان داد.
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با توج��ه به تغییرات محتوای��ي و کیفي بسیار 
زیادي که در دو ده��ة اخیر دربازارهاي جهاني 
رخ داده،  حرک��ت به سوي منطقه اي یا جهاني 
شدن بازارها ش��روع گردیده و مشتري محوري 
درح��ال نضج گرفته  است. به م��وازات آن، دوره 
تولید محوري درانتهاي حیات خود بوده وتولید 
کنندگ��ان صنعتي باه��دف  استف��اده بهینه از 
امکانات وجلوگی��ري از هدررفتن منابع باارزش 
به تمهیداتي دست زده اند که نتیجة آن  تغییر 
ساختار صنعتي م��ي باشد. از مشخصات اصلي 
تغییر این ساختار ترویج صنایع کوچک است.    
یکی از ویژگی های این تحقیق نسبت به تحقیق 
های مشاب��ه آن است که درآن سعی شده تمام 
عوام��ل  موثر برعملکرد خوشه های صنعتی که 
تا به ح��ال شناسایی شده به همراه شاخصهای 
موثر برهری��ک  ازاین عوامل به طور یکجا دراین 
تحقیق مورد بررسی قرار گیرد و از نظر اهمیت 
الویت بندی شوند  ودراین راه از مقاالت ومطالعات 
معتبرانجام گرفته در سطح جهان استفاده کردیم 
تا عالوه برکاربردی  بودن مطالب ازپویایی الزم نیز 

برخوردار باشد. 
  مبانی نظری : 

در خص��وص خوشه صنعت��ی تعاریف متعددی 
مطرح شده است.نکته حائز اهمیت آن است که 
کمتر  تعریفی را می توان یافت که ازجامعیت الزم 
برخوردار باشد.لذا دراینجا به برخی از آنها اشاره 

میکنیم: 
 1.جدیدترین تعریف پورتر:  

 »تمرکز جغرافیایي بنگاه هاي بهم مرتبط، عرضه 
کنندگان تخصصي، عرض��ه کنندگان خدمات، 
بنگ��اه  هاي مرتبط باه��م در یک صنعت خاص 
و نهادهاي سازمان یافت��ه اي مانند دانشگاه ها، 
موسسات استان��دارد  و سازمان هاي تجاري که 
دریک زمینه خاص رقابت مي کنند اما با یکدیگر 

همکاري هم دارند.« 
   ) KSTC ( :  2.مؤسس�ه علم و تکنولوژي 

كنتاكي 
موسسه عل��م و تکنولوژی کنتاکی، خوشه های 
صنعت��ی را گروه��ی از بنگ��اه ها م��ی داند که 
ارتباط��ات و  نیازهایی ازقبیل همکاری صنعتی، 
عرضه کنندگ��ان آموزش ه��ای الزم، نهادهای 
آموزش��ی و موسسات  همک��اری فنی و توسعه 

ای دارن��د. در این تعری��ف موفقیت هر بنگاه در 
عرصه رقابت منوط به عملکرد  خود بنگاه و سایر 
همکاران می باشد و به طور کلی ویژگی بنیادی 
خوشه صنعتی، وابستگی بنگاه ها و  سهیم بودن 
آن ها درمناف��ع است. موفقیت تجاری، ناشی از 
کار مشترک برای حل مشکالت جمعی،  درعین 

وجود رقابت می باشد.  
 3. هوموری واشمیتز:  

تمرکز بخشي و جغرافیایي بنگاهها را خوشه گویند.
چنین تمرکزي باعث برخورداري از صرفه جوئي 
 هاي بیروني م��ي گردد .وجود خوشه همچنین 
باعث جذب کارگ��زاران بازارهاي دوردست شده 
وبه ظهور  انبوهي از خدمات تخصصي در زمینه 

هاي فني، مالي ومدیریتي کمک مي کند. 
 4.اسفووزی  : 

  ب��ا تحقیقاتی که در زمینه خوشه های صنعتی 
انج��ام داد به این نتیج��ه رسید که خوشه های 
صنعتی به  عنوان ماهیت مکانی- اجتماعی مطرح 
هستند. بنابراین مکان دراین سیستم مطرح است 
وبه عن��وان  عاملی که شبکه روابط محلی شکل 
گرفته بین عامالن اقتص��ادی را پیچیده تر می 
کند مطرح می  شود.عالوه براین مجاورت، فضایی 
درخوشه های صنعتی همواره باتخصص یافتگی 
بخش��ی درارتباط  است.به گون��ه ای که خوشه 
مجموع��ه شرکت های مرب��وط به یک صنعت 
خاص ومجموعه صنایع وابست��ه  وخدمات آنها 
درمنطقه ای که ازنظر مکانی محدود است،واقع 

می شود. 
  این تحقیق در2 مرحله انجام می گیرد: 

وبررس��ی  مطالع��ه  ب��ا  ابت��دا  اول:  مرحل��ه 
مدلها،چهارچوبهای مفهومی وپژوهشهای انجام 
ش��ده مولفه های  اثرگذار برعملکرد خوشه های 
صنعتی استخراج وتنظیم گردیده است سپس 
باگردآوری نظرات وبحثهای  گروهی با خبرگان، 
اساتید ومتخصصان درزمینه خوشه های صنعتی 
5عامل زیر درشرایط کنونی به  عنوان عوامل اصلی 

تاثیرگذار شناسایی والویت بندی گردیده اند: 
 1-  عوامل فضایی و مکانی

 ۲-  عوامل اجتماعی و فرهنگی
 3-  عوامل سیاستگزاری و نهادی

 4-  عوامل سازمانی
 5-  عوامل اقتصادی

مرحله دوم:بعد ازشناسایی عوامل اثرگذار برروی 

خوشه صنعتی حال نوب��ت شاخصهای اثرگذار 
برروی  عوام��ل اصلی است که شناسایی والویت 
بندی شوند. 18 شاخص به ترتیب اثرگذاری به 

شرح زیراست: 
 1.  درجه باالی تقسیم کار

 ۲.  معافیت از قوانین و مقررات اداری
 3.  وجود سرمایه گذاران ریسک پذیر

 4.  مجاورت فضایی
 5.  سهول��ت در برقراری روابط اجتماعی و پایین 

بودن تعارض
 6.  وجود امکانات تامین مالی و کمک های سرمایه 

ای
 ۷.  پایبندی به اصول اخالقی

 8.  وجود خاستگاه اجتماعی مشترک
 ۹.  حمای��ت دول��ت از برنامه ری��زی ها، با هدف 

تکمیل زنجیره ارزش
 10.  انعطاف پذیری

 11.  وجود سیستم کارآم��د اطالعاتی درزمینه 
فناوری، بازار،عرضه کنندگان و رقبا
 1۲.  وجود زیرساخت های مناسب

 13.  وجود رقابت میان بنگاه های موجود
 14.  تماس های رو در روی عامالن اقتصادی

 15.  وجود ح��س اعتماد دررواب��ط اجتماعي و 
کسب و کار

 16.  وج��ود شبکه ای ازعام��الن اقتصادی برای 
عرضه تولیدات به بازارهای نهایی

 1۷.  وجود تکنولوژی مناسب وقابل رقابت
 18.  سیاس��ت گزاریهای صحی��ح دولت وسایر 
نهادهای پشتیبانی درحمایت  ازنوآوری،کارآفرینی

  نتیجه گیری: 
پس نظر به اینکه عوامل فضایی مکانی باالترین 
امتیاز را کس��ب نموده است تقویت شاخصهای 
مربوط  به این مولفه در تدوین راهبردهای کسب 
توافق جمعی درباره چشم انداز و بازنگری راهبردها 
طبق یک  برنامه زمان بندی شده دربهبود هرچه 

بیشتر آن موثر خواهد بود. 
م��ی توان به متولیان وتصمیم گیرندگان بخش 
صنعت خاطر نشان ک��رد که بامراجعه به نتایج 
تحقق م��ی  توان به برنامه ریزی های صحیح تر 
ومطمئن ت��ر پرداخته،و با درنظر گرفتن اولویت 
عوامل، زمان،  سرمایه و انرژی خود را دردستیابی 
به آن عامل، صرف نموده واز اتالف سرمایه های 

ملی جلوگیری به  عمل آورند. 

شاخصهای موثر بر عملکرد خوشه صنعتی
    علی خسروی مقدم



43لوازم خانگی  | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  43 | تیرماه 1393|42 لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  43 | تیرماه 1393| 

به سهامدارن ارجمند اطمینان می دهیم که این شرکت 
هم��واره خود را متعهد و ملزم به رعایت، حفظ و افزایش 
ثروت سهامداران می داند و این مهم را با تالش ادامه می 
دهد .افتخار شرکت تحقق انتظارات مشتریان ، کارکنان و 
سهامداران می باشد. بدون شک دستیابی به اهداف پیش 
بینی شده ب��دون در نظر گرفتن منافع ذینفعان شرکت 
امک��ان پذیر نخواه��د بود جلسه مجم��ع عمومی عادی 
سالیانه شرک��ت پتروشیمی آبادان )سهام��ی عام( رأس 
ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 13۹3,03,۲۷ درمحل 
سالن تالش با حضور بیش از 84 درصد سهامداران برگزار 

شد.
ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای دکتر باقری 
به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان جعفری و شاه ولد 

و به دبیری مهندس صدیق نژاد تشکیل شد.
همچنی��ن نماینده سازم��ان بورس و نماین��ده موسسه 

حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.
مجمع پ��س از استماع گزارش هیات مدیره توسط مدیر 
عامل مدبر و موقر شرکت مهندس صدیق نژاد و گزارش 

بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.
س��ال  ب��ه  منته��ی  مال��ی  صورته��ای  تصوی��ب   -1

مالی13۹۲,1۲,۲۹

۲- تقسی��م ۲000 ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر 
سهم

3- انتخ��اب موسس��ه حسابرسی سخن ح��ق به عنوان 
حسابرس و بازرس قانونی و اصلی و موسسه کوشا منش 

به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل
  پیام هیأت مدیره:

با استعان��ت از خداوند متعال توانستی��م علی رغم همه 
مشک��الت پیش روي اقتص��اد و صنایع کش��ور در سال 
13۹۲ شامل نوسانات شدید ارزي ،افزایش قیمت حامل 
ه��اي انرژي ناشی از اجراي فاز اول هدفمند سازي یارانه 
ها ، تحریم هاي شدید بین المللی علی الخصوص در مورد 
صنع��ت پتروشیمی به باالترین سود عملیاتی در شرکت 

دست یابیم.
بدیهی است کسب این دستاورد مهم با وجود عدم امکان 
افزایش نرخ فروش محص��والت شرکت در بورس کاال با 
وجود تقاضاي باالتر براي گرید هاي خاص و افزایش شدید 
هزینه هاي قیمت تمام ش��ده محصوالت شرکت شامل 
مواد ، دستمزد و سربار تحقق یافته است . در این به دلیل 
 EDC و VCM تحریم ها بسیار حائز اهمیت می باشد
میان عدم امکان واردات مواد اولیه خوشبختانه علی رغم 
تمام محدودیت هاي صنع��ت در سال ۹۲ هیئت مدیره 

توانستند با تالش کارکنان ،متخصصان، مدیران و حمایت 
هاي سهام��داران محترم ، پیشرفته ترین ماشین آالت و 
تجهیزات خطوط بسته بندي شرکت را خریداري نمایند 
که در آینده نزدیک در شرکت نصب و راه اندازي خواهد 
شد. همچنین بمنظور افزایش مقدار خوراک دریافتی از 
پاالیشگاه آبادان کلیه مراحل مربوط به سفارش ساخت و 
خرید کمپرسور انجام گردیده و انشااهلل در سال 13۹4 به 
به��ره برداري خواهد رسید . بر همین اساس دستیابی به 
تولید ، فروش و سود پایدار در شرکت پتروشیمی آبادان از 

اهداف اصلی هیئت مدیره شرکت می باشد.
  اه�م دستاورد ه�ا و اقدامات شرك�ت در سال 

1392 به شرح ذیل می باشند :
1- انج��ام کلی��ه مراح��ل مرب��وط به سف��ارش و خرید 

دستگاههاي خطوط بسته بندي شرکت.
۲- انعقاد قرارداد ۲ ساله تامین خوراک با پاالیشگاه آبادان.

3- توجه ویژه به تولید گرید هاي خاص PVC در شرکت 
که بیشترین تقاضاي بازار را باقیمت فروش باالتر را نیز در 

اختیار دارند.
4-کس��ب باالترین رکورد مبلغ ف��روش به مبلغ ۲،۲54 

میلیارد ریال .
5-کسب باالترین سود عملیاتی و سود بعد از کسر مالیات 

به ترتیب به مبلغ 3۷5 و 3۹8 میلیارد ریال .
6-اجراي ط��رح طبقه بندي مشاغ��ل و تصویب چارت 

سازمانی جدید.
۷ - بهبود شاخص هاي سودآوري و عملیاتی شرکت 

به سهامدارن ارجمند اطمینان می دهیم که این شرکت 
هم��واره خود را متعهد و ملزم به رعایت، حفظ و افزایش 
ثروت سهامداران می داند و این مهم را با تالش ادامه می 
دهد .افتخار شرکت تحقق انتظارات مشتریان ، کارکنان و 
سهامداران می باشد . بدون شک دستیابی به اهداف پیش 

در پی تالش های دلسوزانه مديريت و كاركنان در سال 92
پتروشيمی آبادان با كسب باالترين مبلغ فروش و سود 

عملياتی ركورد زد
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بینی شده ب��دون در نظر گرفتن منافع ذینفعان شرکت 
امکان پذیر نخواهد بود.

باور داریم توجه سهامداران به عملکرد دوره و ارایه نقطه 
نظ��رات خود در بهبود هرچه بیشتر و بهتر عملکرد دوره 
آت��ی موثر خواهد بود و انتظ��ار داریم با ارایه پیشنهادات 
سازنده خود، این مجموع��ه را یاري نمایند .امید است با 
حمایتها و راهنمایی سهامداران محترم و با تکیه بر الطاف 
خداون��د متعال ، هیئت مدیره بتواند گام هاي موثر تري 
براي رشد و ارتقاي شرکت برداشته و آنچه که براي آینده 

برنامه ریزي شده به واقعیت تبدیل نمایند.
  چشم انداز شركت پتروشیمی آبادان :

اولی��ن تولید کننده پی وي س��ی در خاورمیانه بوده ایم 
سرآمد و نوآور خواهیم شد.

  بیانیه ماموریت پتروشیمی آبادان :
م��ا به عنوان اولین تولید کنن��ده محصوالت پتروشیمی 
خاورمیان��ه با برند معتبر در زمینه تولید انواع گرید هاي 
پی وي سی و محصوالت جانبی با تکیه بر نیروي انسانی 
متخصص ، مجرب ، متعهد و مناسبترین تکنولوژي هاي 
موجود تولی��د pvc با رعایت کلیه الزامات و مفاد قانونی 
کش��ور و تعهد به محیط زیس��ت به منظور تامین منافع 
ذینفع��ان و کمک به رشد افتصادي کش��ور در بازارهاي 
داخلی وخارجی وافزایش بازدهی سرمایه ها فعا لیت می 

نمائیم.
  اهداف كالن :

1- توسعه پایدار و افزایش درآمد شرکت .
۲- حفظ مزیت رقابتی شرکت از طریق تنوع محصوالت .

3- بازنگري و ارتقاء سطح سیستم هاي سازمانی و منابع 
انسانی .

4- ارتقاء کیفیت ایمنی و حفظ محیط زیست .
  مرور كلی بر جایگاه شركت در صنعت و وضعیت 

رقابتی آن :
تولی��د P.V.C بر اساس نیاز بازار و در گریدهاي مربوطه 
انجام می گیرد . فرایند تولید P.V.C می بایست بر اساس 
ن��وع فرایند و خوراک دریافتی از صنایع باال دستی انجام 
گی��رد ، پتروشیمی آبادان بر مبن��اي خوراک تحویلی از 
پاالیشگاه آبادان )ضایعاتی که باید سوزانیده شود( طراحی 
و ساماندهی شده است. با عنایت به موارد فوق در تهیه مواد 
اولیه مقرون به صرفه دچار انحصار عرضه هستیم اما اخیرا 
با اضافه شدن تولید کنندگان جدید )پتروشیمی غدیر و 
پتروشیمی اروند( و همچنین پتروشیمی بندر امام موضوع 
رقاب��ت پذیري به نحو چشمگیري خود را نمایان ساخته 
است .که این امر تا زمان ثبات تولیدکنندگان جدید تحت 
تأثیر لیسانس و دانش فنی، محصوالت پتروشیمی آبادان 
خطري را متوجه نمی سازن��د. لهذا این امر فعال شرایط 

رقابت را به دالیل زیر براي ما منتفی میسازد .
1. کیفیت قابل اطمینان محصوالت پتروشیمی آبادان.

۲. مصرف کنندگان متنوع و کوچک که عمري 50 ساله 
را با پتروشیمی آبادان داشته اند.

3. توان تولی��د گریدهاي مختلف P.V.C که دیگر براي 
سایر رقبا تولید آنها صرفه اقتصادي ندارد.

  مرور كلی بر عملکرد شركت ، میزان دستیابی 
به اهداف تعیین شده ودستاوردهاي مهم :

این شرکت با استفاده از امکانات تولیدي در زمینه افزایش 
مق��دار تولید وهمچنین تنوع بخشی در تولید گریدهاي 
مختلف پ��ی . وي . سی که براي شرکتهاي رقیب تولید 
آنه��ا صرفه اقتصادي ندارد، می باشد ، استمرار حضور در 

بازارهاي داخلی و خارجی خود را تحکیم نموده است . 
رویکرد سرمایه گذاري شرکت در زمینه تکمیل و نوسازي 
و توسعه زنجیره تولیدي و تأمین نیازهاي مستمر از داخل 
و همچنی��ن حرکت به سمت پردازش بیشتر محصول و 

ایجاد ارزش افزوده می باشد .
  برنامه های آتی شركت :

تأثیرات تکمیل پروژهها بر عملکرد شركت :
- از لح��اظ مالی افزایش خوراک شرکت تأثیر درجه اول 
و مستقیم در درآمد شرکت خواهد داشت که پیش بینی 
میشود بیش از 30 % باشد ولی از لحاظ هزینه خرید این 
خوراک تأثیر آن در درجه دوم بوده و هزینه هاي شرکت 

را چندان افزایش نخواهد داد.
- بازیابی گازهاي واحد 500 از لحاظ مالی تأثیري مثبت 
و قاب��ل توجه داشته و با توجه به پیش بینی افزایش نرخ 
سوخ��ت در آینده نزدیک که ممک��ن است تا 5 برابر نیز 
باشد عدم اجراي این پروژه در آینده میتواند بخش عمده 

سود شرکت را ببلعد .
- اصالح سیستم کیسه گیري عالوه بر تأثیر مستقیم بر 
قیمت فروش محصول که مثب��ت خواهد بود سهم بازار 
بیشتري را نیز براي شرکت در بازار رقابتی موجود بدست 

می آورد که حائز اهمیت است.
- ما بقی پروژهه��ا همگی تأثیر مثبت غیرقابل اغماضی 
داشت��ه و به خوب��ی شناسایی، دیده و تعری��ف شده اند. 
محدودیت منابع مالی عمده مشکل در اجراي سریع آنها 
خواهد بود و بهناچار به صورت گزینشی و با لحاظ صرفه 
و ص��الح به انجام خواهند رسید و در طی برنامه اي پنج 
سال��ه که به صورت یک طرح جامع در دست تهیه است 

زمانبندي خواهند شد.
  جایگاه شركت در صنعت

مرور كلی بر جایگاه شركت و وضعیت رقابتی آن:
ب��ا توجه به اینک��ه میزان تقاض��اي pvc در جهان رو به 
افزایش است، به تب��ع آن میزان تولید در این عرصه نیز 
رو ب��ه افزایش است و هر ساله کارخانه ها و مجتمع هاي 
عظیم ب��ه این pvc با توجه به میزان تقاضا عرضه اضافه 

می شود.

ل��ذا بحث رقابتی بازار از اهمیت باالیی بر خوردار است با 
توج��ه به ظرفیت تولید باال در ایران و بازار مصرف کم تر 
یعنی عرضه بیش از تقاضا در بازار داخل برنامه هاي ذیل 

از اهمیت زیادي برخوردار می باشد:
- برنامه ریزي جهت صادرات محصول.

PVC.تنوع بخشی به تولید گریدهاي خاص -
- افزایش کیفیت محصول.
- کاهش قیمت تمام شده .

- مشتري مداري.
- برند سازي.

- کسب رتبه ي باالتر در سهم بازار داخلی و حضور فعال 
در بازار جهانی.

- اجراي پروژه هاي بازیافت گازهاي فلر .
- افزایش میزان خ��وراک دریافتی از پاالیشگاه با اجراي 

پروژه نصب کمپرسور
- ایجاد تنوع در تامین خوراک از مبادي مختلف
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  پیام هیات مدیره
محص��ول سیمان با توج��ه به ویژگی های خاصی ک��ه دارد از 
مص��ارف و کاربردهای متنوع و گسترده ای برخوردار است و در 
عین حال جایگزینی هم ن��دارد. سیمان از یک سو، در بخش 
ساختمان جزو مصالح اصلی محسوب می شود و از سوی دیگر، 
در اجرای پروژه های عمرانی و زیربنایی نقش تعیین کننده ای 
دارد. حجیم و سنگی��ن بودن سیمان و هزینه باالی حمل آن 
نسبت به بهای آن موجب شده است سیمان کاالیی منطقه ای 

و با قابلیت صدور پایین محسوب شود.
ل��ذا با توجه به افزایش سیمان سفید در سال 13۹3 به میزان 
حدود ۷0% نسبت به سال 13۹۲ همچنین راه اندازی واحدهای 
تولید سیم��ان JK و National Cement در کشور امارات 

رقابت در داخل و صادرات بسیار شدید شده است.
ل��ذا مدیران شرکت جهت حفظ و گست��رش بازارهای داخلی 
و صادرات��ی و کسب حداکثرسود عملیاتی اقدام��ات زیر را در 
حوزه های مختلف در قالب برنامه استراتژیک طراحی نموده اند و 
تالش در جهت دست یابی به اهداف استراتژیک را سرلوحه خود 

در سال آتی قرار داده اند.
تولید :

• بهینه سازی شرایط تولید جهت دست یابی به حداکثر راندمان 
تولید .

• ارتقای کیفیت محصول
• سامانده��ی معادن سنگ شرکت جهت دستیابی به کیفیت 

یکنواخت مواد اولیه مصرفی کوره
• تنوع در تولید جهت تأمین نیاز بازار داخلی و صادراتی

  فروش :

• ارائ��ه خدم��ات مهندس��ی فروش ب��ه مشتری��ان در جهت 
مشتری مداری و گسترش بازارهای داخلی

• گست��رش بازاره��ای صادراتی جهت افزای��ش میزان فروش 
سیمان صادراتی

• ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان شامل خرید اینترنتی ، 
اعالم زمان تحویل و .... سایر اطالعات الزم خریداران

  انرژی :
• بهینه سازی مص��رف انرژی حرارت��ی و الکتریکی به منظور 
کاهش بهای تمام شده و کاهش مصرف برخی قطعات و اقالم 

مصرفی مرتبط با آن
• جایگزینی موتورهای کم مصرف به جای موتورهای با مصرف 

باال ) در صورت داشتن توجیه فنی و اقتصادی (
• استفاده از افزودنی جهت ایجاد تنوع در تولید و افزایش تولید 
ساعتی آسیاب سیمان و کاهش مصرف انرژی به منظور کاهش 

بهای تمام شده
  تاریخچه فعالیت

شرکت سهامی خاص سیمان سفید نی ریز در تاریخ 15 اسفند 
1366 تحت شماره 6۹۲6۲ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت 
صنعتی تهران به ثبت رسیده است و از تاریخ 138۲/10/۲۷به 
شرکت سهامی عام تبدیل و درتاریخ 31 /3/ 1384 در سازمان 
بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیرش قرار گرفته است . براساس 
تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1385/5/۲1 محل دفتر 
مرک��زی شرکت از تهران به شی��راز انتقال یافته و شماره ثبت 
شرکت به شماره ۲03۹3 تغییر کرده است. همچنین سال مالی 
شرکت از یک ساله منتهی به پایان شهریور ماه هرسال، به سال 

شمسی منتهی ۲۹ اسفند ماه تغییر نموده است.

   برنامه های آتی شركت :
اطالعات مربوط به برنامه های سال آتی شرکت در خصوص:

• نصب و راه اندازی موتور و درایو خریداری شده جهت فن پری 
هیتر جهت کاهش مصرف انرژی .

• بهب��ود سیستم توزین مخلوط در ورودی آسیاب مواد خام با 
تغییر در ساختار کلی تسمه نقاله آن به منظور افزایش راندمان 

تولید .
• نصب راه ان��دازی و بهره برداری از مشع��ل خریداری شده از 
شرکت پیالرد جه��ت افزایش راندمان تولید ، افزایش کیفیت 

کلینکر ، کاهش مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی .
• احیای معدن سنگ آهک حسن آباد و تدوین طرح استخراج 
معدن شماره 3 قالت سنگ��ی جهت کاهش هزینه مواد اولیه 

مصرفی و کاهش بهای تمام شده .
• تأمی��ن کائولن مورد نیاز خط تولی��د از استان های همجوار 
جهت کاهش هزینه کائولن مصرفی و کاهش بهای تمام شده .

• تعویض مخروطی بدنه کولر و قطعه زیر رینگ ورودی کولر به 
منظور کاهش توقفات .

• تکمی��ل تصفیه خانه فاضالب بمنظور جلوگی��ری از جرائم 
زیست محیطی واستفاده بهینه از آب حاصله جهت فضای سبز.

• استقرار سیستم 1۷0۲5 آزمایشگاه به منظور تسریع در صدور 
گواهینامه های الزم جهت صادرات سیمان.

• تأمین پرسنل با تخصص مرتبط جایگزین نیروی بازنشسته به 
منظور افزایش راندمان کاری پرسنل.

• دست یابی به بازارهای جدید صادراتی و افزایش توان صادراتی 
شرکت با افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصول.

• برنامه ری��زی وانجام بهره برداری اصول��ی از معادن در جهت 
استمرار تولید.

• تدوین برنامه های استراتژیک شرکت و انجام پروژه های بهینه 
در راستای برنامه مذکور.

• ارائه خدمات مهندسی فروش به مشتریان در جهت مشتری 
مداری و گسترش بازارهای داخلی.

• ارائ��ه خدم��ات پیامکی ب��ه مشتریان در جه��ت تسریع در 
اطالع رسانی شامل اع��الم زمان تحویل ، مانده حساب و سایر 

اطالعات الزم مرتبط با عاملین خرید سیمان.

سمتنمایندهاعضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهشرکت صنایع سیمان غربآقای بهنام خوشکالم

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیرآقای سید مرتضی شرافت
مدیرعامل و عضو هیات مدیرهشرکت سیمان فارس و خوزستانآقای احمد شریفی خیرآبادی

عضو هیات مدیرهشرکت سیمان فارس نوآقای سعید جاللی
عضو هیات مدیرهشرکت سیمان کردستانآقای سید احمد نصیری

 

طنين صلوات سهام داران
 به پاس خدمت برجسته مديريت شركت سيمان سفيد نی ريز 

سالن مجمع را عطرآگين كرد

حضور 97/89 درصد سهام دار در تاالر هتل سیمرغ نشان از آن  داشت كه مدیریت شركت سیمان سفید نی ریز با دست پر به مجمع نشسته و حساب های شفاف دقت و صداقت 
كاری مدیریت مالی را نشان می داد و این خدمت بایسته عاملی بود كه طنین صلوات سه امداران به پاس خدمت مدیریت شركت سیمان سفید نی ریز، سالن را عطرآگین كرد. 
مجمع به ریاست جناب حسین فاتح این مدیر فروتن و متین و با ناظری آقای محمدحسین پاكساز و سركار خانم ژیال سماواتی و با دبیری جناب مهندس احمد شریفی مدیرعامل 

موفق شركت برگزار شد و سهامداران با تصویب صورت های مالی و سایر دستور جلسه و تقسیم سود 2400 ریال به ازای هر سهم مجمع به كار خود پایان داد.
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  پیام هیات مدیره
در سال 13۹۲ بلحاظ تغییر سیاست هاي اقتصادي ، ادامه تحریم 
هاي خارجي و تداوم تورم، بخش صنعت و تجارت با سخت ترین 
مشکالت مواجه بوده است. تاثیر تک تک عوامل فوق بر عملکرد 

بنگاههاي اقتصادي براي همگان کامال اشکار مي باشد 
شرکت صنایع شیمیایي سینا هم عالوه بر تاثیرپذیري از شرایط 
کلي حاکم بر اقتصاد کشور، با عوامل مستقیم موثر دیگري نیز 

روبرو بوده است که مشروحا به استحضار مي رسد.
1- تولید و فروش انحصاري مواد اولیه مورد نیاز شامل متانول و 
آمونیاک توسط مجتمع هاي پتروشیمي و تحمیل شرایط فروش 
بصورت نقدي از طریق بورس کاال و قیمت هاي شناور افزایشي 
و در نتیجه نیاز به سرمایه در گردش و نقدینگي قابل توجه از 
یک سو و عدم امکان افزایش قیمت فروش محصوالت بلحاظ 
شرایط بازار و رقابت تولید کنندگان از سوي دیگر موجب کاهش 
حاشیه سودآوري شرکت گردیده است. جهت توجه سهامداران 
محترم معروض مي دارد که در آبان و اذر ماه ۹۲ قیمت هر کیلو 
متان��ول در بورس کاال از کیلویي 6۷00 ریال به 1۲/800 ریال 
)۹0 درص��د( افزایش یافت. مصرف ماهیانه متانول در شرکت 
سینا حداقل ۲500 تن در ماه مي باشد. نیاز به نقدینگي بیشتر 
ماهیانه حدود 15 میلیارد ریال و با در نظر گرفتن بازگشت ۲ 
ماهه وجوه حاصل از ف��روش مشاهده مي شود که مبلغي در 
حدود 30 میلیارد ریال به ناگهان کسري نقدینگي ایجاد نموده 

است.
۲- علیرغم اعمال تحریم ها و مشکالت عدیده پیامدآن، استراتژي 
توسعه بازارهاي صادراتي با قوت ادامه داشته و با وجود از دست 
دادن بسیاري از مشتریان در اروپا و آفریقا، ورود به بازارهاي جدید 
در ترکیه، روسیه، هند و بنگالدش با موفقیت همراه بوده است. در 
همین رابطه الزم به توضیح است که محصول جدید پارافرمالدئید 
که تاسیس و بهره برداري آن از سال 88 آغاز گردید، هم اکنون 

با تقاضاي بسیار ب��اال مواجه بصورتي که قادر به پاسخگوئي به 
مشتریان نمي باشیم.

3- با توجه به مطالعات انجام شده در بازار جهاني و میزان تقاضاي 
روز افزون براي پارافرمالدئید و نیز تغییر تقاضاي بازار داخل براي 
استفاده از پارا بجاي فرمالین مایع که با توجه به افزایش هزینه 
هاي سنگین حمل و نقل بدنبال افزایش قیمت حامل هاي انرژي 
و نیز انبارداري و مشکالت محیط زیست روز بروز بیشتر مي شود 
از ابتداي سال 13۹۲ بنا به تصویب هیات مدیره قرار شد توسعه 

این واحد در دستور کار قرار گیرد.
در این خصوص با شرکت هاي شناخته شده اروپایي و هندي و 
نیز سازنده واحد فعلي شرکت از کشور چین تماس گرفته شد. 
از کشورهاي اروپای��ي پاسخي دریافت نشد. مدیرعامل شرکت 
سازن��ده معروف هن��دي به ایران آمد و با حض��ور در کارخانه و 
بحث هاي فني صورت گرفته براي احداث یک واحد 5000 تني 
مبلغي معادل 6 میلیون یورو پیشنهاد نمود. متخصصان شرکت 
چین��ي سازنده واحد فعلي هم بعد از حضور در کارخانه و انجام 
بحثهاي کارشناسي براي افزایش 3000 تن ظرفیت 3 میلیون 

دالر پیشنهاد نمودند. 
در ط��ي دو سه سال گذشته بع��د از احداث واحد پارا، همکاران 

سینا در کارخانه با سعي و تالش فراوان ضمن رفع اشکاالت فني 
و کیفیتي با افزایش ظرفیت در حد اسمي عمال توانمندي خود را 
نشان داده و با حذف روزانه 130 مترمکعب آب و پسابموجود از 
این واحد و برگشت آن به سیستم، ضریب تبدیل فرمالین به پارا را 
بهبود بخشیدند که این امر تاثیر قابل توجهي بر قیمت تمام شده 

این محصول داشته است.
همکاران کارخانه یشنهاد نمودند با استفاده از نقشه هاي موجود 
پ��ارا و تجربه گذشته در نصب واحدهاي هگزامین و فرمالین با 
همکاري سازندگان داخلي براي ساخت مخازن و راکتورهاي مورد 
نیاز خود نسبت به افزایش ظرفیت در فاز اول به میزان 3هزار تن 
معادل ظرفیت فعلي اقدام نمایند. این پیشنهاد پس از بحث هاي 
متعدد کارشناسي نهایتا در جلسه هیات مدیره مورخع ۹3/۲/3 
که با حضور تیم متخصص فني در محل کارخانه تشکیل گردید 
به تاکید رسید و قرار شد ظرف مدت 1 ماه طرح جامع اقتصادي، 
فني و مالي همراه با برنامه زمان بعدي طرح و تهیه و در اختیار 

هیات مدیره قرار گیرد. 
این مورد نیز در مدت یک ماه انجام و طرح کامل در جلسه مورخه 
۹3/3/1۲ هیات مدیره مجددا ارزیابي و به تصویب نهایي رسید و 

جهت اجرا به مدیریت شرکت ابالغ گردید.
در هنگام تهیه گ��زارش مقدمات اجرائي کار و عق��د قرارداد با 
پیمانکار ساخت انجام و ساخت و تکمیل و راه اندازي در آذر ماه 

سال ۹3 پیش بیني گردیده است.  

  اعضاء هیات مدیره/نماینده /سمت
شرکت پارس توشه/آقاي عبداهلل عراقیان/رئیس

حقیقي /آقاي فریدون مجلسي/نایب رئیس
حقیقي/آقاي غالمرضا نصیرزاده/عضو

شرکت پارس شید/آقاي محمدرضا بهنیا/عضو
شرکت کوشش پیشه/آقاي اسکندر ستوده/عضو

مدیریت در صنایع شیمیایي سینا نشان داد كه مي تواند گر همه جهان بر او بتازند مي تواند بر همه مشکالت فائق آید، كه به قول معروف یک مرد جنگي به از صد هزار 
ناآزموده كار از نمونه این مسئله حضور ارزشمند افراد شناخته شده اعضاي هیات مدیره غیرموظف شركت مي باشند و دیدیم و شنیدیم كه در سال 1392 بلحاظ تغییر 
سیاست هاي اقتصادي ، ادامه تحریم هاي خارجي و تداوم تورم ، بخش صنعت و تجارت با سخت ترین مشکالت مواجه بوده است. تاثیر تک تک عوامل ذكر شده بر عملکرد بنگاههاي اقتصادي براي 
همگان كامال آشکار است. در این میدان كار سخت صنایع شیمیایي سینا با عملکرد مدیریتیش نشان داد كه همان یک مرد جنگي است و با شناخت مشکالت و راه هاي برون رفت از آن به مدد 
دستان بزرگ مردان گروه پارس توشه آنچنان گشته كه همگان لب به تحسین گشوده اند. با آگاهي این مسئله در سطوح باالي كشور و تالش عاقالنه و مدبرانه تیم كاري شركت، سهامداران نیز با 
خداقوت گفتن و طنین صلوات پي در پي خود از زحمات گرانقدر این مدیران قدرشناسي به عمل آوردند. مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام شركت صنایع شیمیایي سینا)سهامي عام( با 
حضور اكثریت سهام دار 56/68 درصد سهام دار مورخ 1393/4/8 در محل دفتر مركزي شركت تشکیل گردید.مجمع به ریاست جناب آقاي عبداهلل عراقیان و دو ناظر جنابان محسن عسگري آزاد 
و فریدون مجلسي و به دبیري آقاي احسان اله بیات وبا تقسیم سود 170 ریال به ازاء هر سهم برگزار گردید. مجمع با تصویب صورتهاي مالي و تقدیر و تشکر از خدمات مدیریت بخصوص صورتهاي 

شفاف مالي و سایر دستور جلسه به كار خود پایان داد.

مديريت شيميايي سينا در دست بزرگ مردان گروه پارس توشه است
كه  زمان را خوب مي شناسند

    خسرو  اميرحسيني
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  اعضاء هیات مدیره
شرکت صنعتي آراسته معدن)سهامي خاص(/آقای علیرضا 

صدر/رئیس هیات مدیره
شرکت میین متین آسیا)سهامي خاص( /آقای نصرا... کیاني 

راد//نایب رئیس هیات مدیره
شرکت گروه صنعتي و معدني امیر)سهامي عام(/آقای بهنام 

حسین زاده ظروفچي/عضو هیات مدیره 
شرکت سرمای��ه گذاري دانایان پارس)سهام��ي عام(/ آقای 

محمود رهنما/نایب رئیس هیات مدیره
شرکت سوژمیران)سهامي خاص(/آقای هومن تفضلي مطیع/

عضو هیات مدیره و مدیرعامل
  پیام هیأت مدیره

با سالم حضور کلیه سهامداران محترم، 
جم��ع بن��دی و ارائه گزارش پی��ش رو،دست��اورد تجربه و 
توانمندی کارکنان متعهدی ب��ود، که توانسته اند با تالش 
روزافزون مجموعه ای با بیش از 60 سال قدمت را همچنان 
به عنوان یکی از مع��ادن و صنایع تولیدی مطرح در کشور 

معرفی نمایند.
مدی��ران و کارکنان شرکت بصورت ی��ک بدنه واحد موفق 
ب��ه اداره و اجرای کلیه ام��ور از ابتدایي ترین مراحل شامل 
: اکتشاف��ات، طراحی، استخراج، ساخت، تعمیر، نگهداري و 
تولی��د گردیده اند و ت��داوم پیشرفت و ارتقاء سطح کیفیت 

همچنان در دستور کار قرار دارد.
هیأت مدیره خود را مکل��ف به برنامه ریزی صحیح، جهت 
حفظ و توسعه سهم بازار و حضور در بازارهای هدف دانسته و 

تمام تالش خود را در این راستا به کار می گیرد
امید است تداوم حمایتهای بی دریغ شما همچنان موجب 

دلگرمی و انسجام هر چه بیشتر ما در سال پیش رو گردد.
  وضعیت و تحوالت صنعت در سال مورد گزارش

* کاهش نرخ برابری ارز به میزان 1۲ درصد

* افزایش تورم و افزایش هزینه ها )طبق اعالن بانک مرکزی 
34/8 درصد(

* کاهش قیمت روی در بازارهای جهانی به میزان 6 درصد
   جایگ�اه شركت در صنع�ت و وضعیت رقابتی در 

سال مورد گزارش
* شرکت بام��ا عمده صادرکننده کنسانت��ره روی و سرب 
سولف��وره به خ��ارج از کشور بوده و به لح��اظ کیفیت نوع 

محصوالت قابل رقابت با مشابه خارجی است.
   استراتژی شركت

* توسعه فرآین��د اکتشاف، استخراج و ف��رآوری و افزایش 
ظرفیت طبق طرح های مصوب در این شرکت و شرکت های 

تابعه
   ریسک های عمده شركت

* ریسک نوسان نرخ جهانی فلزات و نرخ فروش ارز

* فروش محصوالت در سطح بین المللی
   سرمایه شركت

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 0/3 میلیون ریال بوده 
که طی چند مرحله به مبلغ ۲00 میلیارد ریال )شامل تعداد 
۲00 میلیون سهم ب��ه ارزش اسمی هر سهم 1,000 ریال( 

افزایش یافته است. 
   جایگاه شركت در صنعت

شرکت باما اولین تولیدکننده کنسانتره سولفور روی و سرب 
در کشور و بزرگ ترین معدن روی و سرب در استان اصفهان 
است. شرکت باما در بین شرکت های فعال در این صنعت با 
حجم فروش معادل ۷۷6 میلیارد ریال در رده دوم قرار دارد.

    تکنولوژی مورد استفاده
* عملیات اکتشاف در این شرکت شامل شناسایی، پی جویی، 
تهیه نقشه های زمی شناسی با مقیاس های مختلف، مطالعات 
ژئوشیمیای��ی، تعریف نقاط حفاری، حف��اری واگن دریل و 

مغزه گیری است.
* روش مورد استفاده در معدن روباز OPEN PIT )پلکانی 
روباز( می باشد که این فرآیند شامل حفاری، آتشباری، دپو، 

بارگیری و حمل است.
 SUB LEVEL روش مورد استفاده در معدن زیرزمینی *
)استخراج طبق��ات فرعی( می باشد فرآین��د مذکور شامل 
حف��اری توس��ط دستگاه های جامبو دری��ل و سیمبا دریل 
و آتشب��اری با الگ��وی تونلی و بارگی��ری )توسط لودرهای 

زیرزمینی و روباز( و حمل است.
* فرآیند تولید شام��ل مراحل سنگ شکن، آسیاب و واحد 
کانه آرای��ی ب��ه روش فلوتاسیون )شناورس��ازی( است و در 
صورت نیاز به تولید خاک اکسید روی از واحد کلسیناسیون 

جهت تبدیل کربنات به اکسید استفاده می شود.
* آزمایشگ��اه توسط دستگاه اتمی��ک و تیتراسیون جهت 
تعیین عیار عناصر سرب، روی و سایر ترکیبات فعال می باشد.

باما با عملكرد درخشان مديريتش از اعماق زمين سود كسب می كند.
شركت باما توليد كننده برتر صنعت سرب و روی كشور

مجم�ع عموم�ی عادی ساالنه شركت با ما)سهامی عام( در م�ورخ 1393/3/7 محل اتاق بازرگانی صنایع و معادن كشور تشکیل شد. در این مجمع كه با حضور 80/6 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره و مدیران ارشد، نماینده بورس و اوراق بهادار ، جسابرس و بازرس قانونی شركت و جمعی از بزرگان صنعت كانی كشور برگزار 
شد، ریاست مجمع با مهندس علیرضا صدر »ریاست هیات مدیره« بود كه جنابان آقایان امیرمنصور آروند و حسین شفیعی در مقام نظار اول و دوم ایشان را در اداره جلسه یاری 
می رساندند. با حضور جناب آقاي هومن تفضلی مطیع، مدیرعامل شركت باما در مقام دبیر مجمع و مهندس بهنام حسین زاده )به عنوان نماینده هیات مدیره( در پنل هیات 
رئیسه و با اعالم مهندس صدر رسمیت جلسه اعالم گردید. در ادامه مهندس صدر پس از تبریک میالد خاتم انبیاء و هفته معدن تریبون را در اختیار مهندس مطیع قرار داد تا 
وي به بیان گزارش هیات مدیره به مجمع منتهی به 1392/12/29 بپردازد.  پس از قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مهندس مطیع و پاسخگویی ایشان و جناب حسین 
زاده به سواالت و ابهامات سهامداران و استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات گرانقدر تیم ارشد مدیریتی شركت با طنین 

صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی شركت و تنفیذ ماده 129، با تقسیم سود 1300 ریالی به ازاي هر سهم به كار خود پایان دادند. 
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نظ��ام و برخی دیگر به دنبال پیاده سازی آن در محیط 
های کسب و کار خود هستند.

سئوالی ک��ه مطرح است این است ک��ه نظام مدیریت 
کیفی��ت فراگیر چه مفاهیمی را در بردارد؟ چه مواردی 
شاکله اصلی این نظام را تشکیل میدهند؟ کاربرد اصلی 
این نظام چیست؟ بکارگی��ری این نظام چه منافعی را 

میتواند برای یک محیط کسب و کار به بار آورد؟
مدیری��ت کیفیت فراگیر نظامی اس��ت که از طریق آن 
یک سازمان میتواند بطور مستمر خدمات و محصوالت 
با کیفیت را به مشتریان خود ارائه دهد. هرچند مبنای 
اصلی این نظ��ام را مسئله کنترل کیفیت محصوالت و 
خدمات تشکیل میدهد، مسئله کنترل کیفیت در این 
نظ��ام تعریفی جامع تر پیدا میکن��د. مدیریت کیفیت 
فراگیر در بدو تعریف و استف��اده موارد زیر را به عنوان 

شاخصه های اصلی خود داشته است:
کیفیت بر اساس نیاز و خواست مشتری تعریف میگردد.

مسئولیت اصلی بهبود کیفیت در یک سازمان به عهده 
مدیران ارشد آن سازمان است.

بهب��ود کیفیت تنها از طریق تحلیل سیستماتیک امور 
و اصالح مستمر فرآیندهای کاری حاصل خواهد شد.

بهبود کیفی��ت یک مسئله مقطعی نبوده و باید بطور 
مستمر در تمامی قسمتهای یک سازمان صورت میگیرد.

چی��زی که در این ن��وع از مدیریت کامال مشهود است 
ای��ن اس��ت که مسئل��ه کیفی��ت و بهب��ود آن تنها به 
محصوالت و خدمات آن سازمان محدود نمیگردد بلکه 

تمامی فرآیندها، فعالیتها و 

یکی از دغدغه های مهم سازمانهایی که معموال به ارائه 
خدمات به مشتریان خود میپردازند، داشتن مکانیسمی 
است ک��ه از طریق آن بتوان کیفی��ت ارائه خدمات به 
مشتری��ان را کنت��رل و تضمین کرد. عل��ی رغم اینکه 
بسی��اری از مدیران محیط های کسب و کار در اقتصاد 
کشور بسیار تمایل به حفظ کیفیت و همچنین بهبود 
کیفیت در ارائه خدمات میباشند، در بسیاری از موارد از 
کارکنان خود گله مند بوده و با اطمینان خاطر نمیتوانند 
در این مقول��ه تضمینی ارائه نمایند. ب��ا وجود تعریف 
فرآیندهای مختل��ف و جلسات توجیهی برای کارکنان 
مختلف در الیه های مختلف سازمان خود، هر چند وقت 
یک بار مشکالتی در برخی از قسمتهای آن سازمان رخ 
میدهد که نارضایتی مشت��ری را در بر داشته و به تبع 
آن به حسن شهرت آن سازمان در ارائه خدمات آسیب 
جبران ناپذیری وارد میکند. از دست دادن مشتری برای 
سازمانی که حی��ات آن در این بازار رقابتی به مشتری 
ختم میشود، بهای سنگینی است که در بلند مدت بقای 

آن سازمان را با چالش جدی مواجه میکند. 
سئوالی که اکنون مط��رح است این است که چه نظام 
و سیستم��ی میتواند از این گونه دغدغه ها و بحرانهای 
احتمال��ی در یک محی��ط کسب و ک��ار در الیه های 
مختلف آن جلوگیری نماید؟ هرجا صحبت از مدیریت 
بحران در محیط های کسب و کار میشود، علم مدیریت 

و تجارب مدیریت��ی رویکردها، 
روشه��ا و تکنی��ک ه��ای 
مختلفی جه��ت مدیریت 
قب��ل، حی��ن و در زم��ان 

بحران پیشنه��اد مینماید. 
یک��ی از رویکردهای مهمی 

که میتوان��د کم��ک شایانی به 
جلوگیری از وقوع یک بحران نماید 

 Total( نظام مدیریت کیفیت فراگیر
 )Quality Management

است. اخیرا در کشور ما نیز این 
رویکرد در گفتم��ان برخی از 
مدیران اجرایی در محیط های 

کسب و کار دیده میشود. برخی 
از مدیران به دنبال شناسایی این 

م�ديريت كيف�يت فراگ�ير در 
جزییات کاری را هم دربرمیگیرد. به همین علت است محي�ط های كس�ب و كار

که نظام مدیریت کیفیت فراگیر بطور مستمر مشکالت 
سیستمی یک محیط کسب و کار را نشان داده و از وقوع 

بحرانهای ناخواسته جلوگیری مینماید. 
مدیریت کیفیت فراگیر نظام��ی است که بر اساس آن 
هدف اصلی بهبود مستمر کیفیت با مشارکت کارکنان و 
مشتریان است. بنابراین در این نوع از مدیریت فرهنگ 
مشارکت از اهمیت بسزایی برخوردار است و حضور در 
تصمیم گیری ه��ا جهت افزایش هرچه بیشتر کیفیت 
محصوالت و خدمات به عنوان یک استراتژی سازمانی 
تلق��ی میگردد. این نوع از مدیریت به یک سازمان این 
توانایی را میدهد که متناسب با نیازهای متغیر و متنوع 
مشتری��ان محصوالت و خدمات را ب��ا بهترین کیفیت 
ممک��ن به آنها ارائه دهد. نگاهی به نظرات صاحبنظران 
و کارشناسان در ح��وزه مدیریت کیفیت فراگیر نشان 
میدهد که اهداف اصلی این رویکرد مدیریتی را مواردی 
همچون حفظ کیفیت و بهبود مستمر آن، بهبود فرآیند 
های تولی��د محص��والت و خدمات، ارزیاب��ی عملکرد 
هدفمند، انتخاب بهتری��ن و مفید ترین فناوری، جلب 
رضایت مشتری به بهترین شکل ممکن، مشارکت دادن 
همه کارکنان با هدف کاهش و در نهایت حذف خطاهای 
سیستمی، تعریف سیستم های بهبود یافته و در نهایت 
رساندن سازمان به چش��م اندازهای اقتصادی از طریق 

جذب و حفظ مشتری میباشد.
چیزی که در محیط های کسب و کار کشور بخصوص 
محی��ط های کسب و کاری که رسال��ت اصلی آن ارائه 
خدم��ات به مشتری��ان است ضروری ب��ه نظر میرسد، 
بکارگیری نظام مدیریت کیفیت فراگیر است. استفاده از 
این رویکرد مدیریتی در محیط هایی همچون بانک ها، 
شرکت های بیمه ای، هتل ها، مراکز گردشگری و 
غیره کشور میتواند کمک شایانی 
به حفظ مشتریان موجود و 
همچنین افزایش مشتریان 
در آین��ده از طری��ق جلب 
رضای��ت همگی آنه��ا باشد. 
عملیاتی نمودن این نظام 
و نهادینه ک��ردن عملی 
آن در ای��ن نوع از محیط 
های کس��ب و کار کشور از 
م��واردی است که ب��ه عنوان 
یک ض��رورت توصیه شده 
و میتوان��د موجبات توسعه 
کسب و کار در اقتصاد میهن 

عزیزمان را فراهم آورد.

    دكتر اسد شريفي
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  خالصه تصمیمات مجمع به شرح زیر است :
1( صورت ه��ای مال��ی سالیان��ه سال مال��ی منتهی به 

۹۲/1۲/۲۹ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
۲( موسس��ه حسابرسی شاهدان به  عن��وان حسابرس 
مستق��ل و بازرس قانونی اصل��ی و موسسه حسابرسی 
نواندیش��ان به  عنوان بازرس علی البدل شرکت انتخاب 

شدند.
4( سود تقسیمی ب��ه ازای هر سهم به مبلغ ۲50 ریال 

مورد تصویب قرار گرفت.
  پیام هیات مدیره

با استعانت از درگاه خداوند منان یک بار دیگر عملکرد 
مالی س��ال 13۹۲ شرک��ت توسعه فن��اوری اطالعات 
خوارزمی)مفاخ��ر( درحالی گزارش می ش��ود که روند 
افزایش��ی مهمترین شاخص های فعالیت، همراه با ثبت 
باالتری��ن حد نصاب از بدو تاسی��س و در تاریخ فعالیت 

شرکت محقق

شده است.
طی سال 13۹۲ میزان سود خالص پس از کسر مالیات 
1۹ درصد و درآمد ناشی از فروش محصوالت و خدمات 

5۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
از م��ورخ 13۷6/8/۲4 که شرکت با ن��ام اولیه سختانه 
)سهامی خاص( تاسیس شده است، پشت سر قراردادن 
دوره ای هف��ده ساله چندان هم طوالنی به نظر نمی آید 
چرا که اکن��ون در سطح جهان وج��ود شرکت هایی با 

مفاخر بر فراز قله آی تی كشور با مهندس عظيمی پور

مجمع عمومی عادی ساالنه شركت توسعه فناوری اطالعات خوارزمي در مورخ شنبه 1393/3/10 در هتل سیمرغ تهران تشکیل 
شد. در این مجمع كه با حضور 92/23 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره و مدیران، نماینده بورس و اوراق بهادار ، حسابرس و بازرس 
قانونی شركت برگزار شد، ریاست مجمع با دكتر قربان دانیالی رئیس هیات مدیره شركت بود كه آقایان حمیدرضا فیالی و سید ابوالقاسم حسینی به نمایندگی 
از شركت ه�ای ك�ارت اعتب�اری ایران و بانک�داری در مقام نظار اول و دوم ایش�ان را در اداره جلسه یاری می رساندند. دبی�ری مجمع فوق نیز به عهده جناب 
محمدرضاخان هدایتی مدیریت ارشد مالی گذاشته شده بود. پس از قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مهندس سید علیرضا عظیمی پور، مدیرعامل 
جوان و موفق شركت و استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات تیم مدیریتی شركت كه توانسته اند در این كوتاه 
زمان از بدو تاسیس، شركت را در بین شركت های IT و فناوری اطالعات در مجمع برترین ها قرار دهند، با تصویب صورت های مالی منتهی به 1392/12/29 و 
تنفیذ ماده 129 قانون تجارت و با تقسیم سود 250 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند. موسسه حسابرسی شاهدان به عنوان حسابرس و بازرس اصلی 
و موسسه حسابرسی نواندیشان به عنوان حسابرس علی البدل برای سال مالی آتی شركت انتخاب شدند. مهندس عظیمی پور در فرازی از گزارش خود با اعالم 
اینکه مفاخر دارای باالترین P/E در بین شركتهای آی تی كشور است به تشریح محورهای عمده فعالیت شركت در سال گذشته و اعالم چشم انداز و ماموریت 
و ارزش های بنیادین شركت پرداخت. مهندس عظیمی پور با اعالم اینکه به منظور اجرای پروژه ها و ارزش آفرینی برای شركت مفاخر سد راهکارهای جامع و 
محصوالت و خدمات تعریف شده خاطر نشان كرد كه هدف اصلی ما در سال های پیش و رسیدن به سهم 10 درصدی از بازارهای داخلی است. مدیرعامل فرهیخته 
شركت با اعالم اینکه با تدوین برنامه های مدیریتی رشد دو برابری سود برای سال 93 را برای خود هدف گذاری كرده ایم، افزود: » با استقرار نیروهای فنی عالوه 
بر مراكز تمامی استان های كشور در 65 شهرستان دیگر و ارائه خدمات پشتیبانی به بیش از 7000 شعبه بانکی سراسر كشور مسیر موفقیت و پیشرفت و رشد 
صعودی در این شركت با دقت برنامه ریزی شده است.« شایان ذكر است شركت توسعه فناوری اطالعات خوارزمی كه از سال 91 به صورت رسمی فعالیت خود 
را در فرابورس كشور آغاز كرده است. این شركت با حضور بزرگان و افراد شناخته شده صنعت آی تی كشور و اعضای هیات مدیره و با حضور كادر مدیریتی، به 
قول یکی از سهامداران پله های ترقی را ده تا یکی در همین بازه كوتاه زمانی طی كرده است كه حضور و تجلیل از مجموعه و مدیریت جوان شركت در همایش 
شركت های برتر فناوری در سالن همایش های صدا و سیما، خود گواهی است بر این مدعا. اجازه می خواهیم از لطف و بزرگواری دكتر دانیالی و مهندس عظیمی پور 
به عنوان متولیان اصلی شركت كه با روی گشاده ،پذیرای اهل مطبوع بوده و از لطف و مساعدت آقایان هدایتی و قیاثوند در امور مالی شركت و برادر بزرگوار 

جناب گل چوبیان مدیر گرانقدر روابط عمومی شركت كه ما را در تهیه و تنظیم این گزارش یاری رساندند كمال قدردانی و تشکر را داشته باشیم.   

    خسرو اميرحسينی
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قدمتی بی��ش از نیم قرن یا صد سال امری عادی است 
. لذا شرکت توسعه فناوری اطالعات خوارزمی )سهامی 
خ��اص( علی رغم اینک��ه در دوران جوان��ی و بلوغ قرار 
دارد لیکن به اتک��ای حمایت های سهامداران محترم و 
کوشش های مدیریتی، فن��ی و عملیاتی توانسته است 
ظرفیت بالقوه و بالفعل ارزشمن��دی را انباشت نماید و 
تبدیل به یک��ی از شرکت های فع��ال در حوزه فناوری 

اطالعات جمهوری اسالمی ایران شود.
قطع��اً عملکرد ای��ن شرکت در س��ال 13۹۲ ، تابعی از 
متغیرهای برون زا و درون زا بوده است. متغیرهای برون زا 
همان فضای کسب و کار شرکت ها را تشکیل می دهد که 
خود تابعی از شرایط اقتصاد بین الملل، وضعیت اقتصاد 
مل��ی ، سیاست های ناظر بر IT و کثیری از متغیرهای 
متنوع دیگ��ر است. طبیعتاً واک��اوی متغیرهای برون زا 
کمک شایانی به ارائه تحلیل مناسب ازعملکرد سال مالی 
مورد گزارش می نماید لیکن با توجه به جامعیت موضوع 

پرداختن به آن در حوصله این گزارش نیست.
در سط��ح تحلیل متغیرهای درون زا به عنوان مجموعه 
متغیرهای��ی که عمدتاً برخواسته از ح��وزه هایی چون 
سهام��داران، مشتریان، کارکن��ان و محیط کسب و کار 
است. مدیریت سازمان موظف به کوشش جهت بهبود 
نتای��ج حاصل از تعامالت متغیره��ای مذکور در جهت 
استمرار فعالیت شرکت و بازدهی مناسب سرمایه گذاری 

سهامداران است.
به هرحال علی رغم اینکه در سال 13۹۲ شاهد بدترین 
وضعیت واگرایی در تغییرات شاخص های کالن اقتصادی 
و سخت تری��ن محدودیت ه��ای ناش��ی از تحریم های 
ناجوانمردانه بین الملل��ی در دوران اقتصاد معاصر بوده 
 ایم. نتایج عملکرد مفاخر، از طریق انتخاب راهبردهای 
صحی��ح، به کارگی��ری ابزاره��ای مدیریت��ی مترقی و 

سخت کوشی کارکنان حاصل شده است.
شرکت توسع��ه فناوری اطالع��ات خوارزمی، در مسیر 
 IT تعالی خ��ود و به منظور تحقق چشم ان��داز پیشتاز

ایران می داند ک چ��ه کارهایی باید انجام دهد، چگونه 
باید امور را سام��ان دهد و از چه کسانی در گروه کاری 

خود استفاده نماید.
ل��ذا تالش ش��ده اس��ت درصفحات پی��ش رو، گزارش 
عملکرد شرکت در س��ال مالی منتهی به بیست و نهم 
اسفندماه 13۹۲ به اتکای صورت های مالی حسابرسی 
ش��ده و عملکرد انج��ام شده به هم��راه چشم انداز آتی 

فعالیت های شرکت تدوین شود.
درپایان جا دارد صمیمانه مراتب تشکر خود را از زحمات 
کلیه کارکنان در کلی��ه سطوح که موانع را به رسمیت 
نمی شناسند و به بالندگ��ی سازمان می اندیشند، اعالم 

دارد.
  چشم انداز
پیشتاز IT ایران

  ماموریت
ارزش آفرین��ی برای مشتریان با خلق و ارائه راهکارهای 

IT جامع
  ارزش های بنیادین

دانش م��داری،  مشتری م��داری،  مسئولیت پذی��ری، 
هم افزایی، نوآوری

  خط مشی سازمان
کیفیت، رضایت مشتریان و امنیت سه رکن اساسی برای 
ت��داوم کسب و کار، حفظ منافع کلیه گروه های ذی نفع 
و تحقق چشم ان��داز شرکت توسعه فن��اوری اطالعات 
خوارزمی محس��وب می شود. بنابرای��ن مدیریت ارشد 
برای اطمین��ان از تحقق کلیه الزامات کیفیت و امنیت 
معتب��ر در حوزه کس��ب و کار IT الزام��ات تعهد شده 
در قراردادها، الزامات مشتری��ان و سایر الزامات قانونی، 
پیاده سازی استانداردهای ISO1000۲ ، ISO۹001 و 
ISO۲۷001 را در دست��ور کار خود قرار داده است. بر 
این اس��اس مدیریت ارشد کلیه پرسنل شرکت را برای 

تداوم استقرار، انطباق و بهبود 
سیستم های یادشده، در چارچوب نیل به اهداف بنیادین 

زیر، به همدلی و مشارکت فرامی خواند:
• افزای��ش رضایت مشتری��ان و پاسخگویی مناسب به 

شکایات آنها
• ایجاد ارزش مطلوب مشتریان از طریق ارتقای کیفیت 

و توسعه سبد محصوالت و خدمات
• بهب��ود مستم��ر فرآینده��ای سازم��ان و انطب��اق با 

 )ITIL چارچوب های معتبر بین المللی )از جمله
• شناسایی و ارزیابی ریسک های امنیتی و اقدام در جهت 
کاهش ریسک های مهم بر اساس دستورالعمل های ثبت 

شده در مرکز اسناد
• ارتقای شایستگی کارکن��ان و توسعه زیرساخت های 

دانش و فناوری
  تاریخچه شركت

شرکت در تاری��خ 13۷6/8/۲4 تحت شماره 135660 
به ن��ام شرکت سختانه )سهامی خ��اص( در اداره ثبت 
شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیده و سپس 
در تاریخ 13۷/3/16 براساس صورت جلسه مجمع عمومی 
ف��وق العاده ب��ه »شرکت ماشین ه��ای اداری خوارزمی 
)سهامی خاص(« و بعدها در تاریخ 138۹/6/15 براساس 
صورت جلس��ه مجمع عمومی فوق الع��اده به » شرکت 
توسعه فن��اوری اطالع��ات خوارزمی)سهامی خاص(« 
تغیی��ر نام داد. در تاریخ 1۷ دی ماه ۹۲ به عنوان پنجاه 
و نهمین شرکت در بازار سهام شرکت فرابورس ایران با 

نماد مفاخر پذیرفته شد.
در ح��ال حاضر جزو شرکت ه��ای زیرمجموعه شرکت 
سرمایه گ��ذاری خوارزم��ی )سهامی ع��ام( است. مرکز 
شرکت در تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از چهارراه 
شهید مفتح، شماره 153 و شعب آن در مراکز استان ها 

واقع است.
  سرمایه 

آخرین سرمای��ه اسمی ثبت شده شرکت در سال مالی 
مورد گزارش مبل��غ 1۷0 میلیارد ریال منقسم به 1۷0 

میلیون سهم یک هزار ریالی است.
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  اعضاء هیات مدیره/سمت
آقای حسین علی اکبر زاده/شرکت ره��اورد سازندگی آزادگان/رئیس 

هیات مدیره
آقای سعید اوحدی/شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان/نایب رئیس 

هیات مدیره
آقای فرهاد رمضان/موسسه فرهنگی پیام آزادگان/عضو هیات مدیره 

آقای سیدمحمد مدرس نیایزدی/شرکت صنعتی پارس مینو/عضو هیات 
مدیره

خانم طاهره سخت باز/شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان /
عضو هیات مدیره

  پیام هیات مدیره
مرور كلی بر وضعی�ت و تحوالت صنعت مربوطه در سال مالی 

مورد گزارش :
هیات مدیره شرکت صنعتي مینو پیشرفت و تحقق برنامه هاي خود را 
مرهون تالش ، اندیشه و مشارکت کلیه کارگران ، کارمندان، مدیران و 
دعاي خیر آزادگان معزز و سرافراز مي داند و خود را امانتدار سهامداران 
محت��رم دانسته و به منظور صیانت و ارتقاي منافع ایشان وظیفه خود 
مي داند که از انجام هیچ تالشي دریغ نورزد از طرف دیگر رضایتمندي 
مشتری��ان را ب��راي خود یک اصل دانسته و ب��ا تکیه بر شعار مشتري 
محوري، همواره جهت نیل به اصل ارتقاي کیفي و حفظ سالمت مصرف 
کنندگ��ان تالش داشته و این اشعار راهبردي را نصب العین خود قرار 
داده اس��ت. هیات مدیره با اعتقادي راسخ به روند پویا و موفقیت آمیز 
شرکت بر خود وظیفه مي داند تا با برقراري یک نظام پایدار با ارتقاي 
کیفي و کمي تولیدات، ضمن حفظ اعتماد مصرف کنندگان با حصول 

سود مناسب هدف رضایتمندي سهامداران عزیز را نیز محقق سازد.
  استراتژیهای شركت:

سه استراتژی اصلی شرکت به شرح زیر می باشد:
- استراتژی رشد و توسعه پای��دار از طریق خالقیت ونوآوری در کلیه 
فعالیتها اع��م از روش هاي جدید انجام امور تولید، توسعه محصوالت 

جدید وارائه آن به مصرف کنندگان در اقصی نقاط کشور
-  استراتژی استمرار در حفظ وارتقاء موضوع کیفیت ومرغوبیت تولید 

محصوالت

- استراتژی مدیریت هزینه ها و کاهش بهای تمام شده محصوالت
  بیان برنامه ها چشم انداز وضعیت شركت برای سال مالی 

آتی:
ب��ا عنایت به شرایط محیطی پیش رو، همچنین سپری کردن دوران 
عب��ور از مرحله تحول اقتصادی در کش��ور، فرصتهای جدید نیز در 
پیش روی برخی از بنگاههای اقتصادی قرار خواهد گرفت، با عنایت 
به موضوع فوق شرکت در برخی از فعالیتها و استراتژیهای توسعه ای 
متضمن رشد و بقاء پایدار خواهد بود را در دستور کار قرار داده است. 
از این��رو سرمایه گذاری بلند م��دت در خطوط اسنک و بیسکویت و 
کارخان��ه ارد در سال 13۹3 با هدف حفظ و استمرار جایگاه رهبری 
بازار همچنین افزایش ظرفیت تولید از مح سایر خطوط فعلی تولید با 
رویکرد سرمایه گذاری های کوتاه مدت با نرخ بازده باال را مورد توجه 

ویژه قرار خواهد داد.   
  تاریخچه فعالیت :

شرکت سهامی عام صنعتی مینو براساس صورتجلسة مجمع عمومی 
موسسی��ن در تاریخ 1351/4/۲1 تحت شم��اره 15808 درادراه ثبت 
شرکته��ا به ثبت رسید و در تاریخ 13۷۲/6/۲ براساس مجمع عمومي 
ف��وق العاده 13۷1/۲/1۷ تحت شم��اره 36۹ در دفتر ثبت شرکتهای 
داخل��ی ابهر به ثبت رسید و ب��ا توجه به تفکیک اداره ثبت شرکتهای 
شهرستان ابهر از خرمدره نهایتاً در تاریخ 1380/4/۲6تحت شماره 1۷ 

در اداره ثبت شرکتهای شهرستان خرمدره به ثبت رسید.
شرک��ت در سال 13۷3 به شرکت سهامی ع��ام تبدیل شده است در 
حال حاضر شرکت سهامی ع��ام صنعتی مینو جزء واحدهای تجاری 
فرعی شرکت اقتصادی وخودکفائی آزادگان است. مرکز اصلی شرکت 
وکارخانه در کیلومتر 85 جاده قزوین زنجان در شهر خرمدره واقع است. 
در زمان شروع بکار و راه اندازی کارخانه مینو منطقه از یک بافت کاماًل 
کش��اورزی و دامپروری برخوردار بوده که ایجاد کارخانه اثرات عمیقی 
در وضعی��ت اقتصادی، فرهنگی و صنعتی منطق��ه بوجود آورده است 
به نحوی ک��ه در حال حاضر عالوه بر گسترش کشاورزی، صنعت نیز 
رشد بسیاری داشته و هم اکنون قریب به 80 واحد صنعتی در زمینه 
های مختلف از جمله صنایع نساجی و شیمیایی و تولید ظروف چینی، 
دوچرخ��ه، تولید فرش ماشینی، ریخته گری و تولید فیلم BOPP و 

غیره مشغول بکار میباشند.
با توجه به اینکه عمده ترین نیاز صنایع تولیدی کیک و بیسکویت آرد 
بوده و کیفیت آرد مصرفی نیز تأثیر حیاتی در کیفیت محصول نهائی 
دارد بنابراین جهت حصول این اهداف، مدیریت وقت شرکت صنعتی 
مینو کارخانه فرآوری گندم و تولید آرد را در محل شرکت صنعتی مینو 
خرمدره تأسیس نمود . این مه��م از سال 136۹ آغاز و نهایتاً در سال 
113۷0 بهره برداری از کارخانه آرد آغاز گردید . کل خطوط تولیدی و 
تجهیزات کارخانه آرد از شرکت بولر میاگ آلمان)از بهترین و پر سابقه 

ترین شرکتهای فعال دنیا در زمینه صنعت آرد( خریداری شده است .
هدف از فعالیت مجدد کارخانه آرد ابتدا تأمین انواع آرد و سبوس مورد 
نیاز شرکت صنعتی مینو و سپس تأمین آرد مورد نیاز شرکتهای تابعه 
گ��روه میباشد که در صورت مازاد بودن تولی��دات نیز فروش به دیگر 

واحدهای صنعتی در نظر گرفته شده است .
کارخان��ه آرد مین��و در انتهای ضلع شمالی شرکت مین��و خرمدره با 
وسعت ۲ هکتار و سطح زیر بنای 6 هزار متر مربع شامل سالن تولید و 
کارگاههای جانبی با ظرفیت اسمی ۲50 تن و ظرفیت عملی ۲۲0 تن 
در روز بنا گردیده است . ظرفیت ذخیره سازی گندم در تعداد ۲0 عدد 
سیلو شامل ۲000 تن بوده که البته با فضا سازی انجام شده در محوطه 
کارخانه آرد، ظرفیت ذخیره سازی به 10/000 تن افزایش یافته است .

تع��داد ۷ سیلو با ظرفیت ۷00 تن آرد نیز جهت ذخیره سازی آرد در 
نظر گرفته شده است تعداد ۲ سیلو نیز با ظرفیت 100 تن برای ذخیره 

سازی سبوس موجود می باشد .
کارخانه آرد مینو قابلیت تولید انواع آردها با مصارف صنعتی ) بیسکویت، 
ویفر، کیک و کلوچه، قنادی، ماکارونی و ...( و انواع آرد خبازی و نانوائی را 
دارا میباشد . الزم به ذکر است که در سال13۹1 از کل ظرفیت عملی 
کارخان��ه آرد ۹5 درصد استفاده و تأمین آرد شرکتهای گروه از طریق 

کارخانه آرد صنعتی مینو)خرمدره( انجام شده است,
همزم��ان با ایجاد ساختمانهای واحدهای تولیدی و اداری در مجاورت 
کارخانه حدوداً 11۷/000 متر مربع از زمین های شرکت به خانه های 
سازمانی اختصاص یافته که زیر بنای ساختمانهای مسکونی و رفاهی آن 
شامل سینما، مهمانسرا، فروشگاه، سالن ورزشی و نانوائی قریب15/000 

متر مربع است.

تاريخ در دل خود نام نكوي حجت االسالم ابوترابي را پاس می دارد

ششصد ريال سود آورده  هر سهم صنعتي مينو خرمدره

مجمع ساالنه شركت صنعتی مینو با ریاست جناب دكتر رمضان مدیر پركار و عالم به علم كار و دو ناظر سركار خانم فروغ الماسی و جناب آقای سید محمدعلی شهدایی و دبیری مهندس حمیدرضا 
قدری جوان فعال و مودب برگزار در حضور 98/18 درصد سهام دار برگزارشد. مجمع با تصویب صورتهای مالی و سایر دستور جلسه و تقسیم سود 600 ریال و تقدیر و تشکر از زحمات هیات مدیره 
بخصوص مدیرعامل و مدیر ارشد مالی و كاركنان پرتالش شركت با طنین صلوات بکار خود پایان داد. صنعت مینو مدیري دارد فعال و حسابها روشن بند چهار گزارش حسابرس موید این مدعاست. به 
نظر این موسسه، صورتهاي مالي یاد شده در باال و ضعیت مالي گروه و شركت سهامي عام صنعتي مینو در تاریخ 29 اسفند ماه 1392 و عملکرد مالي و جریانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به 
تاریخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهند. در ضمن موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و 

موسسه حسابرسی راده به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.






