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مهندس سعيد 
مدنی )مديرعامل 

سايپا(؛
نامی پرآوازه و 

مدير برتر جهادی

پیش ترها س��ایپا 
خل��وت  حی��ات 
آنانکه می خواس��تند غوره نش��ده مویز شوند بود و 
سایپائیان قربانی  کاری که هیچ بوی زوفا نمی داشت 
ش��دند.  س��ایپا می رفت که درصدر تولید کنندگان 
خودرو منطقه باشد و این فراز با دستان پربرکت بچه 
 های سایپا از جمله مهندسین، کارشناسان، تکنسین 
ها و کارگران ماهر و تالش گر حاصل می شد  که براثر 
تصمیمات نسنجیده مسئوالن وقت آن زمان آمد آنچه 
نباید بر سرش مي آمد. بجای تشویق  و ترغیب بچه 
هاي تولید داشته آنان را رانده و مانده انبارهاي  خالی 
و پرسهای خاک خورده؛ کوره  های خاموش چرخهای 
زنگ زده، و حاصل کاهش تولید و کم شدن راندمان. 
آن داشته را  قدرنشناس��ان و نابلدان کار این کردند. 
س��ایپا براي عالج درد باید که چرم آهنگر بر سرنیزه 
رود به  حکم درفش و با اقدامی ش��جاعانه این ش��د. 
مهندس س��عید مدنی از قبیله دل سوخته ها قبول 
مس��ئولیت  کرد و رخت نو بر تن س��ایپا پوشاند. این 
طفل گریز پ��اي را آبش و نانش داد و کفش نوآوري 
به  پایش کرد تا با همت دوچندان کارشناسان بومي 
آینده اي روش��ن را دوباره براي این خودروساز  بزرگ 
کشور ترسیم سازد. و با دکترین کاریش آنچه در این 
باور بود به منصه ظهور رسید و به  انتخاب خوانندگان 
پرشمار این مطبوع برترین مدیر صنعتی این شماره 
برازنده جمیع سایپائیها و  بخصوص جناب مهندس 

سعید مدنی. 

دكتر آيت 
اهلل ابراهيمی 

)مديرعامل بانک 
انصار(؛ 

مدير برتر 
فرهنگي

با پیوستگي و 
استمرار بانک انصار نه آهسته بل در دوي 
ماراتن آمد و کوشید تا درصدر باشد. این 
 شده را تیمی هدایت گر بود که آوازه نام 
آن در تاریخ مدیریت بانکي کشور کمتر 
همتایي باش��د.  دکتر آیت اهلل ابراهیمی 
مرد کار را مسند نشینان این بانک خوب 
و به شایستگي یافته بودند و البته  و البته 
این مدیریت برجسته، خوب مي داند که 
آنچه در این مجموع��ه دارد به یمن نام 
مقدس انصار  و س��هام داران سرفراز آن 
است که سخت ترین جنگ تحمیلي را 
با پیروزی پشت سر گذاشتند و با  مشت 
گره کرده و همت واال و اراده پوالدین در 
برابر خیل تانک، توپ و موشک جهانیان 
زر و  زور افتخارها کس��ب کردند، وقتی 
دکتر ابراهیمي گزارش عملکرد س��االنه 
بانک انصار را به س��مع و  نظر حاضرین 
در تاالر رس��اند طنین صلوات بي وقفه 
مجمع نشینان و تحس��ین کارشناسان 
بي  غرض و منتقدان دلس��وز و انتخاب 
خوانندگان پرش��مار این نشریه او را در 
صدر مدیریت فرهنگی  این شماره نشاند. 
بر او و همه یاران افتخار آفرینش تبریک. 

دکتر خدا قوت. 

مهندس فتح 
اهلل ابراهيمی 

)مديرعامل 
تراكتورسازی 

ايران(؛
مدير برتر صنعت 

مهن��دس  جن��اب 
فتح اهلل ابراهیمی مدیر خوش اخالق و مودب ش��رکت 
تراکتورس��ازی از جمل��ه  مدیرانی اس��ت ک��ه عملش، 
دوچندان، بیش از حرفش اس��ت. اهل فن و کارشناسان 
خ��وب به یاد دارن��د  روزیکه صنعتگران این ش��رکت را 
به دالیل غیر توضیح به گوش��ه نش��ینی بردند صنعت 
 تراکتورسازي کشور بي س��کان دار ماند و افزون برآن با 
هزاران مش��کل درگیر. خدایش قوت دهد  دکتر عیسی 
رضائی را که در مسند سهامدار عمده بود گشت و گشت 
تا جوانی را یافت که اس��توار  و مقاوم در برابر مش��کالت 
عدیده س��ر خم نکرد و رام کرد این اسب لگام گسیخته. 
مهندس ابراهیمي  بچه مسلمانی از کوره بسیج، آبدیده 
و صیقل یافته در هر س��نگر که نشس��ته افتخار آفریده. 
مهندس  فتح اهلل ابراهیمي خوب می دانست به کجا آمده 
چرا که دولت روز می خواست پز دانش مدیریتي  و داشته 
و توان کشتي شرکت بي ناخدا را به آمریکای جنوبی آن 
هم به یک کش��ور خاص ببرد.  سخت و عجیب بود ولي 
حکم؛ حکم دولت بود و اگر اجابت نمي گش��ت گوش��ه 
نشینی بایدت. ولی  مهندس ابراهیمی با دکترین کاریش 
می دانست و می داند که نباید همه داشته ها  را در یک 
سبد  گذارد و این دانسته و دانش این مدیر الیق در گذر 
از تالطم تصمیمهاي خلق الساعه دولت مردان  وقت در 
کنار آراي پرش��مار مخاطبان این نشریه او را در سکوي 
نخست برترین مدیر صنعت این  شماره با خدمات بایسته 

اش نشاند. مهندس خسته نباشید.    
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  خسرو اميرحسيني

| سخن سردبیر |

اينانعشقبازيميكنندبانامتو
آنانكهپاسخياريحسين)ع(رادادند

دور تا دور میز بیضي شکل را مقامات دو سازمان 
و اصحاب خبر در ردیف دوم و قاري قرآن  کریم با 
تالوت آیه کوثرمجلس را به عطر خوش معنویت 
خوش بو ساخت و بقول بزرگان، چو  قرآن بخوانند 
م��ي دار گوش. پس از تالوت آیاتي از قرآن مجید 
مدیرروابط عمومي اعالم برنامه  و بقول دوس��تي 
تقسیم کار بین طرفین کرد و اولین سخن از زبان 
مسئول ارشدستاد بازسازي  حرمین شریفه حاج 
آقاي پالرک )رئیس ستاد بازسازي عتبات عالیات(

جاري وساري که هدف  از حضور را بیان مي کرد 
و گزارش از عملکرد آنچه کرده و ش��ده ان هم در 
سه برنامه کوتاه  مدت، میان مدت و دراز مدت که 
به سمع و نظر حاضرین رسید. در میانه سخن از 
ارقام  نجومي که مردم خیرنذر کرده ویاهدیه داده 
اند  آماري عرضه ش��د و آنگاه که سخن به دکتر 
 عیس��ي رضائي مدیرعامل موسسه اعتباري کوثر 
رسید عنان سخن را از قائده بیرون کشید و  رفت به 
سراغ جان کالم دوست داران اهل بیت و عاشقان 
کربال و عاش��ورا. تقابل دو عاش��ق از  خیل جنوب 
شهري ها و بچه ري ایها و داشته هاوباور هاي پاک 
وخلوص نیتشان که امیخته با  عشق به نام وسلوک 
مبارک  حسین )ع( که ایشان را بي پروا وبه عشق 
شهادت به میان آتش  جنگ یکطرفه آنجا که تیر، 
سیم خاردار ، مین، تله هاي انفجاري و آتش توپ 
و تانک و بمب  ریزیهاي مستمر هواپیماهاي خفاش 
رادارگریز اهدایي دوئل ش��رق وغرب به یزیدیان 
 زمانه))تاکید میکنم یزیدیان زمانه به واقع ویادش 
بخیر ان همس��نگر وهمرزم 17 ساله ام سید  رضا 

موس��وي که با ان مش��ت هاي گره کرده ولهجه 
شیرین خراس��انیش بعد از هر نماز مستحب  در 
س��نگر از اعماق قلبش فریاد میکش��ید مرگ بر 
صدام یزید کافر(( به خط مقدم جبهه مي کشاند 
 تا جانانه رفته وپیروزي اخروي را بدس��ت آوردند. 
چه جانهاي پاک دوستاني که با سینه شکافته  به 
پشت جبهه رسانده میشد درحالي که میدانستند 
ومیدانس��تیم نام مبارک کسي که اسم رمز شب 
 عملیات بوده در ان دنیا به شفاعتشان خواهد امد.

براستي ان روز در لبیک به نداي مرجعیت   باید از 
جان میگذشت وامروز در لبیک به مرجعیت زمانه 
و آرامش با میعادگاه دلدادگان دل  بایس��ت از مال 
گذشت.بله امروز براي آرامش با میعادگاه دلدادگان 
باید از داشته واندوخته هاي  خود وقف کرد ونقش 
دل کشید**.سردارعیسي رضائي دانش آموخته 
درجه  PHD  )دکتري یکي  از معتبرترین آکادمي 
ها( که درسینه ستبر مردانه اش عشقي واال داشت 
برخاس��ته از میان بچه  هاي با صفاي شهر ري از 
مغازه کوچک سبزي فروشي پدروبا دلي ماالمال 
از مکتب بس��یجي به  میدان آزاد مردان پا گذارد 
که امروز در کربالي هویزه شهیدان سالمش مي 
کنند. دو مسئول  مکتب ساالر شهیدان عالم امام 
حسین)ع( بر جمعي سخن مي رانند که عقل را 
به راه عش��ق، به  غور تفکر واداشته بود. نام عتبات 
عالیات آنقدربراي بچه هاي شیعه معتبر است که 
اشک شوق  برگونه جاري مي سازد و دل و عقل و 
هوش را یکجا مي برد و حضور دو تیم اهل هیات 
دین  و دل سر سپرده در دور میز مستطیل فضاي 
ایج��اد کرده بود که مي باید ب��ودو دید ،و من که 

همه  عمر در تعزیه داري و بر پایي هیات و حضور 
در خانق��اه اهل خرابات حاض��ر و بر این منزل  ها 
س��یر و سلوک کرده این حال و ش��ور و عشق را 
در هیچ منزلي نیافتم براستي این دلداده ها به  آقا 
امیرالمومنین علي )ع( و سید ساالر شهیدان عالم 
امام حس��ین )ع( و اهل بیت نه در تن بلکه  بر دل 
دارند و آنچه از دل برآید الجرم بر دل نشیند. جاي 
جاي حضور اهل بیت با گالب  عطرآگین و وجب به 
وجب آن با مرمرین سنگ پوشانده تا تربت مقدس 
این بزرگان جایگاه  عاشقان و شیفتگان شود و نشان 
آن باشد که بچه شیعه خاک پاي  این خاندان را به 
چشم کشد و  بر سجده گاه خود گذارد؛ شیعه مي 
داند، در باب امانتي که خداوند بر آسمانها و زمین 
عرضه  داش��تند و موجودات از پذیرفتن آن سرباز 

زدند،امانت همان عشق حضرت حق بود. 
آسمان بار امانت نتوانست کشید
قرعه کار به نام من دیوانه زدند  

شیعه مي داند آن علم کش، امانت حق حسین )ع( 
است و حسینیان

پرده اي کاندر برابر داشتند   
وقت آمد پرده را برداشتند  

ساقي اي با ساغري چون آفتاب 
آمد و عشق اندر آن ساغر شراب  
پس ندا داد او نه پنهان بر مال   

کالصال اي باده خواران الصال  
جندا زین مي که هر کس مست اوست

خلقت اشیاء مقام پست اوست
همه ذرات عالم و داني، بیش و کم از آن مایه حیات 
نوش کردند ولي س��اغر از مي خالي نشد  حضرت 

ساقي ندا کرد. 
مردخواهم همتي عالي کند
ساغر ما را زمي خالي کند

انبیاء و اولیاء را با نیاز 
شربه ساغر کردن خواهش دراز

فقط انبیاء و اولیاء دیگر باره به نداي او لبیک گفتند، 
ولي باز ساغر پر از مي بود، ساقي بار  دیگر حریفان 

را به نوشیدن آن فراخواند
این بار ش��اه خوبان ، آقاي مظلومان شجاع، امام 
کائنات ، حسین بن علي سالم اهلل علیها به نداي 

 ساقي لبیک گفت و ساغر مي را تمام نوشید
چون به موقع ساقي اش درخواست کرد

پیر مي خواران زجا قد راست کرد
زینت افزاي بساط نشاتین

سرور و سر خیل مخموران حسین)ع( 
گفت آن کس را که مي جویي منم 

باده خواري را که مي گویي منم
شرط هایش را یکایک گوش کرد

ساغر مي را تمامي نوش کرد
آنگاه حضرت وجه اهلل اعظم به مقام فنا و بقا رسید 
و ساقي تشنگان گردید تا آنجا که خود فاني  مي 
ش��ود و اصحاب خویش را نی��ز به آتش الهي مي 

سوزاند. 
در این منطق، از عواطف ساده و بخشهاي اجتماعي 

و تاریخي و فقي خبري نیست.  
شرح عاشورا به زبان عشق است، و در این نگرش 
حضرت علي اکبر)ع( تشنه است ولي نه  تشنه آب، 
بل تش��نه باده عشق اس��ت. آن هم از دست پیر 
میکده عشق، حضرت اباعبداهلل در پاسخ  درخواست 
آب ، از جانب پیامبر اکرم )ص( انگشتر خویش را بر 

زبان علي اکبر مي نهد. 
اما این انگشتر ، مهر نهادن بر زبان اوست تا اسرار 

اهل دل را فاش نسازد. 
هر کسي را سر حق آموختن  
ُمهر کردند و دهانش دوختن  

در ای��ن منطق ، عقیله وح��ي زینب کبري )س( 
بیهوش ش��ده ، نقش زمین مي گ��ردد، ولي این 
 بیهوشي از ش��دت جلوه نور حضرت حق بود که 

از مظهر حق تابیدن گرفت. 
آفتابي کرد در زینب ظهور

ذره اي زان آتش وادي طور
و من در عالمي دیگر که نه یک خبرنگار بل شاهد 
اخالص دو عاشق به بارگاه معشوقي که در  رکابش  

زني خون خدایي را پیامبر
زن پیغمبري اهلل اکبر

دوباره به تاریخ سر مي کشم آشوب سالهاي آخر 
فالحت عثمان که به کشته شدن او منتهي گشت 
 رویاروي ایستادن دو شهر بصره و کوفه در خالفت 
علي)ع( جنگي که معاویه پدر یزید را تا  آس��تانه 
سقوط راند. جداش��دن تیره بزرگي از مسلمانان 
پارسا از امت اسالم و درگیري و کشتار  آنان ، همه 
در این منطقه پ��ي ریزي گردید. بزید پدر را بیاد 

داشت که : 
حیل��ه، تزوی��ر، زر و زور را در بقاي حکومت خود 
ب��کار گیر.طنین صلوات مرا بخود آورد و  آنگاه که 
ح��اج رضایي کوثر اعالم کرد من حقوق اول خود 
را هدیه این عمل خیر مي کنم و  ش��ماره حساب  



5 لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  44 | مردادماه 1393| 

110-110 موسسه اعتباري را به خیرین اختصاص 
مي دهم و از یاران تقاضا  دارم خدمتي به این حقیر 
دهند تا بر س��نگ قبرم به یاد نشیند. اشک چهره 
نوراني روزه دار  حاجي عیسي رضائي را پوشاند در 
دلم اشوب شد،بیخود از خود شروع کردم به زمزمه 

این نثر  دلنشین
همه داشته هایم براي تو

یه قطره اشکت نصیب من  
ک��ه جملگي یاران ،حاضری��ن را به طبقه هم کف 
ب��راي تالوت قرآن کریم در ماه مبارک رمضان  که 
هر روز قبل از نماز ظهر تالوت مي ش��د مشایعت 
کردند ت��ا به درگاه باري تعالي تمناي  اس��تجابت 
حاجت مس��تمندان، مس��افرین و مریضان داشته 
باشیم. به راستي که این کرده دکتر   عیسي رضایي 
عضو هیات مدیره و مدیرعامل موسس��ه اعتباري 
کوثرو عضو برجس��ته هیات  علمي دانشگاه نشان 
برازندگي ودرایت یک آبدیده سنگر مسجد، بسیج 
وجبهه سازندگي است  والغیر.و در اوست که من، 

تو مي شود. 
کیست این پنهان مرا در جان و تن 

کز زبان من همي گوید سخن
این که گوید از لب من راز کیست؟ 

بنگرید این صاحب آواز کیست
در من این سان خودنمایي مي کند 

ادعاي آشنایي مي کند
و این بیت مداح هیات که ش��رح حال کودکي اش 

را مي خواند
من از کودکي عاشقت بوده ام

قبولم نما گرچه آلوده ام  
به هر کي وفا آشیانم بده

سگ خانه ام استخوانم بده
مبادا براني مرا از درب

به پهلوي بشکسته مادرت
و من محو تماشاي او سخن را پیرراه تعالي عتبات 
عالیات جناب حاج آقا پالرک آغازید و گوشه  اي زان 

کرده ها براي راه جنتي بیان کرد. 

نجف اشرف
پروژه رنگ بستر اسالمي باشد

 -  مقاوم سازي و مرمت دیوار پیراموني حرم مطهر
 -  ساخت دو مجموعه سرویس بهداشتي در اطراف 

حرم مطهر
 -  اجراي کاشي معرق

 -  احداث کانال تاسیس��اتي آب، ب��رق و مخابرات 
اطراف حرم مطهر

 -  ساخت مضیف جهت پذیرایي از زائران
 -  ساختآشپزخانه و سالن غذاخوري جهت استفاده 

کارکنان و خدام حرم مطهر
 -  خرید، نص��ب و راه اندازي بچینگ بتن همراه با 

ماشین آالت مورد نیاز  
 -  ساخت سقاخانه

 -  تهیه و نصب دوربین هاي امنیتي داخل و خارج 
از حرم مطهر

 -  ساخت حسینیه حیدري در شمال شرقي حرم 
علوي

 -  مرمت و نصب گریو گنبد قبه مقدسه علوي
 -  ساخت دو مخزن آب، ایستگاه پمپاژ و اجراي لوله 

کشي هاي مربوطه
 -  راه اندازي کارگاه قالیشویي و رفوگري

 -  پروژه فرهنگي- هادي مرمت کتاب و کاغذ
 -  تامین فرش حرم مطهر علوي

 -  زیرس��ازي – مقاوم سازي و سنگ کاري دیوار و 
کف اطراف ضریح مقدس

 -  تعویض سنگ ایوان نجف
 -  تجهیز کتابخانه و قفس��ه هاي نگهداري قرآن و 

مفاتیح حرم مطهر
 -  تعویض هشت درب مطالي حرم علوي

 -  پروژه ساخت ضریح مطهر حضرت مسلم)ع( 

اهم پروژه هاي در حال اجرا
 -  پروژه توسعه حرم مطهر حضرت علي علیه السالم 

با نام و یاد حضرت زهرا )ع( 
 -  پروژه مرمت و احیاء ایوان طالي حرم مطهر علوي 

به روش ملقمه درجا
 -  پروژه ساخت و نصب دو درب نقره مشبک ویک 

درب نقره جهت حرم مطهر علوي
 -  ساخت حسینیه و مسقف زائران

اهم پروژه هاي مطالعاتي و در دست اجرا
 -  پروژه تعویض سنگ دیواره و کف رواق هاي حرم 

مطهر علوي

كربالي معلي
اهم پروژه هاي بهره برداري شده

 -  ساخت و نصب دو درب طالي حرم مطهر حضرت 
ابوالفضل )ع( 

 -  گمانه زني و تزری��ق 60 تن بتن در حرم مطهر 
ابوالفضل)ع( 

 -  مرمت مضیف حرم مطهر حضرت ابوالفضل )ع( 
 -  تعویض سنگ دیواره داخلي حرم مطهر حضرت 

ابوالفضل)ع( 
 -  تعویض سنگ مضیف حرم مطهر سیدالشهدا)ع( 
 -  اجراي پروژه نور و تامین روشنایي بین الحرمین

 -  ساخت دومجموعه سقاخانه در بین الحرمین
 -  انج��ام مطالعات ژنو تکنی��ک و ژئوفیزیک بین 

الحرمین
 -  اص��الح بل��وار ش��ارع القبله حض��رت ابوالفضل 

العباس)ع( 
 -  نصب کانکس کفشداري در بین الحرمین

 -  تامی��ن خودرو آتش نش��اني جهت حرم مطهر 
سیدالشهداء )ع( 

 -  راه اندازي کارگاه قالیشویي و مرمت فرش حرمین 
در کربال

 -  تامین نوسازي هاي حرم مطهر سیدالشهدا)ع( 
 -  تامین و تعویض سنگ خیمه گاه و ساخت پنجره 

خیمه گاه حضرت سجا )ع( 
 -  بازس��ازي مق��ام علي اکبر علیه الس��الم و علي 

اصغر)ع( 
 -  بازسازي و احداث 70 چشمه سرویس بهداشتي 

در جوار بین الحرمین

 -  گل آرایي حرمین شریفین در مراسمات مختلف
نص��ب ضری��ح جدی��د  و  انتق��ال   -  س��اخت، 

سیدالشهداء)ع( 
 -  پروژه احداث مجمع سکني، زائر سراي حضرت 

زهرا)س( 
پ��روژه عظی��م مجتم��ع خدمات��ي  افتت��اح    - 

سیدالشهداء)ع( 
 -  پروژه نصب و احداث 7 دس��تگاه آب شیرین کن 

مسیر حرکت واسکان زائرین  سیدالشهداء)ع( 
 -  تهیه روپوش نفیس قبر سیدالشهداء)ع( 
 -  ساخت ضریح حضرت ابراهیم مجاب)ع( 

اهم پروژه هاي در حال اجرا
 -  پروژه مرمت، مقاوم سازي و بازسازي حرم مطهر 

سیدالشهداء)ع( با عنوان پروژه  یاحسین)ع( 
 -  احداث و تجهیز بیمارستان 120 تختخوابي امام 

زین العابدین)ع( 
 -  ساخت دو درب مطال و خاتم کاري حرم حضرت 

ابوالفضل العباس)ع( 
 -  س��اخت دو پنجره خیمه گاه حضرت ابوالفضل 

العباس )ع( 
 -  ساخت ضریح حبیب ابن مظاهر)ع( 

اهم پروژه هاي مطالعاتي و در دست اجرا
 -  پروژه ترفیع گنبد حرم مطهر سیدالشهداء با عنوان 

پروژه معراج
 -  پیگیري به منظور نهایي نمودن طرح پیشنهادي 

توسعه حرمین مطهر در کربالي معلي
 -  پروژه تقلیل حجم ستون هاي باربر قدیمي اطراف 

ضریح سیدالشهداء)ع( 
 -  پروژه طراحي و احداث صحن عقیله بني هاشم 
حضرت زین��ب )س( در محدوده ح��رم  مطهر تا 

خیمه گاه

كاظمين
اهم پروژه هاي بهره برداري شده

 -  تعویض سنگ کف، بدنه و حجره هاي صحن حرم 
مطهر امامین جوادین )ع( 

 -  تعویض کاش��ي کاري صحن و حجره هاي حرم 
مطهر

 -  طراحي و ساخت سقاخانه در اطراف حرم مطهر

 -  مقاوم س��ازي ، طال کاري و تعویض خشت هاي 
گنبد امام جواد )ع( 

 -  مقاوم س��ازي طالکاري و تعویض خش��ت هاي 
گنبد امام موسي کاظم )ع( چهار گلدسته  کوچک 

حرم مطهر
 -  مقاوم س��ازي و تعویض س��نگ رواق هاي حرم 

مطهر امامین جوادین )ع( 
 -  تعویض سنگ صحن امام علي علیه السالم حرم 

مطهر امامین جوادین )ع( 
 -  تعوی��ض درب هاي ط��ال و چوبي مقرنس حرم 

مطهر امامین جوادي)ع( 
 -  مرمت و تعمیر دربهاي طالي قدیمي حرم مطهر

 -  تهیه روپوش قبور مطهر امامین جوادین)ع( 
 -  پروژه بازس��ازي و احیاء مس��جد صفویه واقع در 

شمال حرم مطهر
 -  مرمت کاش��ي کاري ه��اي قدیمي حرم مطهر 

امامین جوادین )ع( 
 -  راه اندازي کارگاه قالیشویي و مرمت فرش

 -  بازسازي و مرمت دارالنفید )مسجدالرضا( واقع در 
ضلع شرقي حرم مطهر

اهم پروژه هاي در حال اجرا
  - بازس��ازي و مرمت ایوان ه��اي جنوبي، غربي و 

شرقي حرم مطهر
 - طالکاري چهار گلدسته بزرگ حرم مطهر

 - س��اخت صندوقچه ه��اي قبور مطه��ر امامین 
جوادین)ع( 

 - ساخت 9 درب حرم مطهر امامین جوادین )ع( 
 - پروژه توسعه حرم مطهر امامین جوادین)ع( 

اهم پروژه هاي مطالعاتي و در دست اجرا
 -  بازسازي و توسعه صحن صاحب الزمان)ع( 

 -  تعویض سنگ گنبد خانه حرم مطهر
 -  احداث یک مجتمع خدمات��ي زائرین در اطراف 

حرم مطهر
�ُرني را از مال  ومني که از تعزیه َهْل ِمْن ناِصراً یَنَصُ
ابراهیم تعزیه خوان شنیده امروز در سن  نزدیک 
به هفتاد دیدم و ش��نیدم س��رداد کان اهل بیت 
پاسخ یاري دادند و اي کاش  این حقیر هم  الیق 
ان باشد که آستان مبارک را با پلک چشم بروبم، 

اي کاش.   

پی نوشت:
 ** حضرت آیت اهلل العظمي صافي گلپایگاني : من افتخار مي کنم به عنوان یک کارگر ساده در بازسازي عتبات عالیات کمک کنم

مقام معظم رهبري )دام ظله( : خدا انشاءا... به شما اجر بدهد؛ کار بسیار خوبي است. این هدف هایي که ذکر کردید. دانه دانه آنها معنادار و داراي مغز و کامال درست است. ان شاء ا... که همه تان موفق باشید. بنده الزم است از همه شماها چه آن مجموعه 
سیاستگذار؛ چه مجموعه ستاد بازسازي؛ و چه یکایک کساني که با زحمت، با عشق، مي روند آنجا و مدتها میمانند و کارهاي با ارزش و دشوار راا غالبا بدون چشم داشت مادي انجام مي دهند. از همه شماها و از همه آنها تشکر کنم؛ سالم ما را هم به یکایک آن 

برادران و خواهران برسانید و بگویید خوش به حالتان، کار خیلي با ارزشي را دارید انجام مي دهید.
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در چن�د س�ال اخیر از 
آن سایپای پرافتخار كه 
می دانس�ت نامی بیش نمانده و می رفت كه 
به  دام غراضه خبره�ا بیافتد.  خبرها خوش 
نب�ود انبان خالی و هر آنچه بود مارک ندانم 
كاریه�ا ك�ه پنجه به ت�ن كش�یده بودند.  تا 
آنکه به یمن حضور مدیران ارش�د كاربلد و 
آمد تیمی كه هم س�ایپا و هم افتخار را می 
 ش�ناخت، س�ایپا با همت تیم مدیریتی اش 
براي دوباره با اقتدار برخاستن یا علی گفت 
و به  شایستگي به پا خاست و كلید را به قفل 
انداخت و خاک و غبار ركود از سوله ها پاک 
و  چرخها را روان و تولید پرقدرت را آغازید.  

   خسرو اميرحسيني

سايپا با اين مدير می تواند
تاالر بزرگ پژوهش��کده نف��ت در روز مجمع س��ایپا در خود 
جمعیتی را می دید که هیچگاه ندیده  بود. صبح روز سه شنبه 
93/4/31 در یک روز گرم تابستاني مهندس سعید مدنی که 
با فراز  و فرود شرکت آشنا و خمیرمایه سیاست تحریم را می 
دانست و با نگاهي که در فراسوي آن  مي توان چالشهاي پشت 
سرگذاشته براي ش��رکت و افق روشن پیش رو را دید یافتم. 
مهندس  نگاهش به گذش��ته دقیق و مطلع و باورش به آینده 
اي روش��ن در برابرم و من مو س��فید کرده  در نیم قرن تاریخ 
مطبوعات اقتصادي این کشور چندین و چند بار نگاهم با نگاه 
همیش��ه  پرمهر و لبخند بر لبانش ج��اري تالقي کرده و نقل 
ناظم االس��الم کرمانی در کتاب معروف  تاریخ بیداری ایرانیان 
در برابر چش��م دلم عیان بود که اولی��ن اتوموبیلي پدیده ای 
بنام کالسکه  بخار در سال 1283 شمسی وارد داراخالفه تهران 
ش��د و بدنبال اولین اتوموبیلی که بوسیله  مظفرالدین شاه به 
دار الخالفه رس��ید. چند تن از اعیان و شاهزادگان برای خود 
کالسکه بخار  و یا اتومبیل با مارک ها و مدل های مختلف به 
دارالخالفه آوردند. البته منظور حضرات به  رخ کشیدن قدرت و 
توانائی مالی و تحقیر مردم بود. اولین بار در سال 1284 تعداد 
اتول ها  به 20 رس��یده بود که مورد استفاده برای مسافرت به 
شهرها قرار می گرفت و امروز   1393/4/31 تولید داخلی سر از 
میلیون درآورده و دیگر نماد اشرافیت نیست بلکه تحقق  شعار 
ما مي توانیم بود و مهندس ما می داند که وسیله نقلیه امروز 
پدیده عام است نه خاص.  پس باید توانست آن کند که مردم 
عام می خواهن��د.  و این گزارش کلیت مجمع بود که طنین 
 صلوات پی در پی حاضرین تائید این مدعا و خس��ته نباشید 

به مدیر مودب و موق��ر جناب  مدنی که زینت بخش صنعت 
کشور شده است.    

همچنین س��ازمان حسابرسی به عنوان حس��ابرس و بازرس 
شرکت برای سال مالی93 انتخاب  گردید. 

پيام مديرعامل
صنعت خودرو کشور در طی دو سال گذشته روزهای پرالتهابی 
را تجربه کرده است  چالشهایی در حوزه های مختلف که شاید 

از بدو فعالیت با آن مواجه نگردیده بود. 
البته بی سابقه تولید به دلیل معضالت قطعه سازان در زنجیره 
تامی��ن محصول ، افزایش قابل  توجه به��ای مواد اولیه و عدم 
تناسب نرخ فروش محصوالت با رشد غیرقابل اجتناب هزینه 
 ها و تورم که به تبع آن مش��کالت نقدینگی را در پی داش��ته 
است: لیکن با تمامی این موانع  شرکت توانست با تکیه بر دو 
بال قدرتمند خود یعنی س��هامداران وفادار و کارکنان زحمت 
 کش بر عمده این مسائل فائق آید تا ثابت شود صنعت خودرو 

صنعتی ماندگار و ریشه دار  است. 
در سالی که رهبر معظم انقالب آن را به عنوان سال اقتصاد و 
فرهنگ، با عزم ملی و  مدیریت جهادی، نامگذاری کرده است 
گروه خودروسازی سایپا با همتی مضاعف و تالشی  متعهدانه 
و در س��ایه حمایت های دولت تدبیر و امید قصد دارد با عبور 
از تنگناهای به وجود  آمده حماس��ه ای جاویدان را در کشور 

رقم زند. 
در صنعت خودروسازی دنیای امروز، تنوع محصول و کیفیت 
حرف اول را در رقابت زده  و تولید کننده ای موفق اس��ت که 
در این دو عرصه توانمند ظاهر شود. در این زمینه با  استفاده از 
توان متخصصان داخلی، استفاده از دانش جهانی و همچنین 

جذب س��رمایه گ��ذاری  خارج��ی می ت��وان در جهت تولید 
محصوالت جدید گامهای مثبت برداشت. 

معتقدیم خودباوری تنها راه پیش��رفت سایپا است. در واقعی 
بودن ش��عار ما می توانیم ذره ای  تردی��د نداریم و تالش می 
کنیم با تاکید بر اصل کار و تالش اهداف خود را محقق سازیم. 

اهم برنامه های ش��رکت در س��ال پیش رو  به شرح ذیل می 
باشد: 

برنامه ریزی برای تحقیق و توس��عه محصوالت از ابتدای سال 
گذشته به طور جدی آغاز  گردیده و با استفاده از توان داخلی 

محصوالت جدیدی طراحی و به بازار عرضه خواهد شد. 
ارتقا و به روز رسانی محصوالت از الویت های سال جاری است 
از این رو سایپا در  عرصه طراحی پلت فرم به طور جدی ورود 
کرده است و در آینده نزدیک به یک مجموعه  بزرگ در زمینه 

طراحی خودروهای جدید مبدل خواهد شد. 
در سال 92 برنامه های سایپا در حوزه خدمات پس از فروش 
با تقویت مس��تمر ادامه خواهد  داش��ت تا از طریق بتوان سیر 
صعودی خدمات رس��انی را در آخرین حلقه زنجیره تامین و 

 تولید با شیب تندتر همراه سازیم. 
سال 92 مهمترین اصل را بر افزایش تولید قرار داده ایم. تولید 
650 هزار دس��تگاه خودرو و  توجه وی��ژه به بازارهای خارج از 
کشور جهت صدور 58 هزار دستگاه خودرو در دستور  کار قرار 
گرفته که بر این اس��اس و در صورت رفع موانع، تولید روزانه 
2500 دس��تگاه  هدف گذاری شده است. همچنین به موازات 
افزایش در تیراژ، توس��عه روشهای فروش،  کاهش بهای تمام 
شده و مدیریت قیمت از برنامه های استراتژیک سایپا در این 

حوزه قلمداد  می شود. 
همانگونه که در س��ال گذشته فروش عمده دارایی های مازاد 

یا علی گفت، همت گرفت
مهندس مدني تيم كاري اي ساخت تاسايپاييان كارستان كنند
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و غیراس��تراتژیک گروه صورت  پذیرفت، در سال 93 نیز این 
سیاست جهت چابک س��ازی هر چه بیشتر سازمان و تزریق 
 هدفمند منابع کسب شده از آن به پروژه های مولد و درآمدزا 
که موجب افزایش بازده شرکت  و سهامداران محترم می گردد 

را ادامه خواهیم داد. 
یکی از مهمترین دغدغه های گروه خودروسازی سایپا توجه 
به مس��ایل زیست محیطی می  باشد. سرمایه گذاری و برنامه 
ریزی با هدف فعالیت های زیس��ت محیطی و بهبود توس��عه 
در  این حوزه به عنوان یکی از مباحث اصلی توس��عه پایدار در 
دس��تور کار سایپا قرار دارد.  در سال 92 همه ما وظیفه داریم 
در راه تحقق سیاست های »اقتصاد مقاومتی« همت گماریم  و 
وظیفه فرد فرد همکاران عزیز است که این اصول را با جان و 
دل باور داشته و با ارائه  بهترین محصوالت و خدمات سهم خود 
را برای نیل به ش��کوفایی اقتصادی و رفاه عمومی  آحاد ملت 

ایران اسالمی ادا کنند. 

برنامه های بلند مدت و استراتژيک
سایپا برای نخستین بار قصد دارد پلت فرم مورد نظر خود را در 
داخل طراحی  کرده و بر  مبنای آن محصوالت جدیدی را برای 
سالهای آینده وارد سبد محصوالت خود نماید. براساس  برنامه 
زمان بندی ش��ده برای این پروژه، نخستین خودروی ساخته 
ش��ده بر روی این پلت فرم  در سال 95 تولید و عرضه خواهد 

گردید. 
تولید محصول قابل رقابت از لحاظ قیمتی و کیفی جهت نفوذ 
در بازارهای خارج از کش��ور و  همچنین افزایش مستمر سهم 
صادرات در ترکیب فروش، از اهداف اصلی و بلند مدت  شرکت 
می باش��د. از این رو برای آنک��ه بتوانیم در بازار آینده داخل و 
خارج س��هم خود را حفظ  کرده و جایگاه سایپا را ارتقا دهیم 
باید به سمت مالکیت دانش رفته و از طریق تولید علم که  نمود 
اصلی آن برای صنعت خودرو در طراحی پلت فرم است به این 

مهم دست یابیم. 
محصوالت در دستور کار سایپا: خودروی تیبا 2، سایپا 151، 
کیا سراتو،   S300، رنو  داستر، رنو ساندرو  B90( (   ، و محصوالتی 
از کمپان��ی های برلیانس و چانگان می باش��د: که  با توجه به 
خودباوری ملی و در صورت همکاری نهادهای مختلف مرتبط 
با صنعت می  توان آینده روش��نی را برای صنعت استراتژیک 

خودرو انتظار داشت. 
با عنایت الهی امیدوارم در سال پیش رو، صنعت خودروسازی  
کش��ور و به ویژه گروه سایپا  با برنامه ریزی های موثر و تالش 
تمامی مدیران و کارکنان شاغل در آن فصل نوینی از  فعالیت 

های خود در گستره اقتصاد و صنعت ایران را تجربه کند. 
سرمايه شركت

سرمایه شرکت در بدو تاسیس 160 میلیون ریال بوده که طی 
چن��د مرحله افزایش به مبلغ   10400 ملیلیارد ریال )ش��امل 
10400 میلیون س��هم به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال ( 
 در پایان سال مالی منتهی به 1392/12/29 افزایش یافته است. 

چشم انداز سازمان
چشم انداز گروه سایپا، تبدیل شدن به یک خودروساز بین المللی 
است. مدیریت گروه تحقق  این چشم انداز را در قالب یک برنامه 
بلندمدت تا افق 1404 می بیند، که از آن طریق گروه  سایپا به 
عنوان هلدینگ خودروسازی، با تولید یک میلیون دستگاه خودرو 
در زمره 20  شرکت خودروساز برتر جهان قرار گرفته و با مالکیت 
2 پلتفرم س��واری و توسعه کسب و  کارهای مکمل و مرتبط، به 

سودآورترین خودروساز کشور تبدیل خواهد شد. 

تاريخچه
شرکت سایپا در سال 1344 با سرمایه اولیه 16 میلیون ریال 
به نام ش��رکت ایرانی تولید  اتومبیل سیتروئن ایران تاسیس 
گردید. در تاریخ 15 اس��فند ماه 1345 با شماره 11331 در 
 اداره ثبت ش��رکتها و مالکیت صنعتی تهران ثبت و در اواخر 
سال 1347 با ش��ماره پروانه   32109 به مرحله بهره برداری 

رسید. 
نام شرکت در اوایل سال 1354 به شرکت سهامی عام ایرانی 
تولید اتومبیل با نام اختصاری  سایپا تغییر یافت. این شرکت در 
16 تیرماه 1358 به استناد تبصره 2 قانون حفاظت و  توسعه 

صنایع ایران مشمول بند الف قانون مزبور گردید. 
ش��رکت س��ایپا از آذر ماه 1360 تحت سرپرس��تی سازمان 
گس��ترش و نوسازی صنایع ایران  قرار گرفت و متعاقب آن بر 
اس��اس مصوبه 1365/02/01 هیات وزیران کلیه سهام آن به 
 نمایندگی از س��وی دولت به نام سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران منتقل گردید. سهام  ش��رکت در اواخر سال 74 
در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته ش��د و بعد از آن در دی 
ماه   1378 به موجب تبصره 35 قانون بودجه کشور 51 درصد 

سهام شرکت سایپا در بورس  اوراق بهادار واگذار گردید.  

جايگاه شركت در بورس
بازار اوراق بهادار در سال 92 

در س��ال 92 اقتصاد کش��ور روزهای پرهیجانی را پش��ت سر 
گذاشت و حوزه بورس هم از  این هیجان بی نصیب نماند. پس 
از ان انتخابات با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، بارقه  هایی از 
رشد و شکوفایی در اقتصاد دیده شد و باکمرنگ شدن مناقشات 
بی��ن المللی و رفع  برخی تحریم ها، آینده ای روش��ن فراروی 
فع��االن اقتصادی بیش از پیش خودنمای��ی کرد و به  تبع آن، 
بازار سرمایه نیز با دنباله روی از اقتصاد، سرشار از خوش بینی 
ش��د. ش��اخص  بورس که در اولین روز کاری سال 92 معادل 
38 هزارواحد بود طی س��ه م��اه و در روز  انتخابات به 46 هزار 
واحد و برای مراس��م تحلیف ریاست جمهوری به مرز 57 هزار 

واحد  رسید. 
دراین بین س��ازمان بورس به عنوان متولی بازار، این روزهای 
رش��د بازار را که با سرخوشی  سهامداران از سودهای آنچنانی 
همراه بود به عملکرد خود نس��بت داد و از رش��د شاخص به 
 صورت مرحله ای در رس��انه ها پرده برداری کرد. این روند تا 
رسیدن شاخص به مرز 90  هزار واحد ادامه داشت و تنها چیزی 
ک��ه راه به جایی نبرد زنگ های خطری بود که  کارشناس��ان 
درخصوص این روند به ص��دا درآوردند. در ادامه واز نیمه دی 
ماه 92، کش��مکش  های پس از توافق ژنو بین مقامات ایرانی 
و گروه 1+5 و همچنین مجموعه قوانینی که  توس��ط مجلس 
در بودجه س��ال 1393 اعمال گردی��د، مانند قیمت خوراک 
پتروشیمی ها و بهره  مالکانه معادن ریسک بازار سرمایه را باال 
برد و انتظارات کاهش��ی در بازار شکل گرفت که  در نتیجه در 
بازار بورس که قله های جدید را بدون توجیهات بنیادی در نور 
دید با تلنگری  فروریخت. این روند نزولی تا پایان سال 92 ادامه 
یافت و ش��اخص کل در آخرین روز  معامالتی سال گذشته در 
79/015 واحد بسته شد و در نهایت بازدهی در حدود %107 

را  از ابتدای سال در کارنامه خود به ثبت رساند. 

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهسازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرانآقای محمود دودانگه

 مدیرعامل و عضو هیات مدیرهسرمایه گذاری کارکنان سایپاآقای سعید مدنی

نایب رئیس و عضو هیات  مدیره پیشگامان بازرگانی ستاره تابانآقای محمدعلی جبرئیلی

عضو هیات مدیره تعاونی کارکنان سازمان گسترشآقای داوود جدید بناب

عضو هیات مدیرهسرمایه گذاری گروه  رناآقای احمد کرفی
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تصميمات مجمع عمومی عادی ساليانه
 1( صورت های مالی س��الیانه منتهی به 92/12/29 شرکت 

مورد تصویب قرار گرفت. 
 2( موسس��ه حسابرس��ی فاطر به  عنوان ب��ازرس قانونی و 
حسابرس ش��رکت و موسس��ه  حسابرس��ی راده به عنوان 
حس��ابرس و بازرس علی  البدل ش��رکت برای س��ال مالی 

93انتخاب  گردیدند. 
 * مزید اطالع، ش��رکت پیش بیني سود هر سهم سال مالي 
منتهي ب��ه 93/12/29 را در تاریخ   92/12/20 مبلغ 2 ریال 

اعالم نموده است. 

خالص�ه گ�زارش هي�ات مديره ش�ركت س�ايپا 
شيشه)سهامی عام( 

با تشکر از حضور سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنان 
در اج��رای مفاد ماده 232  اصالحی��ه قانون تجارت مصوب 
اس��فند ماه 1347 و ماده 45 قانون بازار اوراق، بدینوس��یله 

 گ��زارش هیات مدیره به مجمع عمومی را به ش��رح زیر به 
استحضار می رساند: 

ش��رکت ابتدا تحت عنوان ش��رکت ریخته گ��ری قطعات 
خودرو س��ایه پسند بصورت سهامی  خاص طی نامه شماره 
139063 م��ورخ 1376/12/28 در اداره ثبت ش��رکت ها و 
مالکیت  صنعتی تهران به ثبت رس��یده اس��ت که براساس 
تصمی��م مجمع عمومی فوق العاده مورخ   77/9/7 ش��رکت 
مذکور به ش��رکت ریخته گری آلومینیومی سایپا تغییر نام 
پیدا کرد و مجددا  براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 78/11/12 به ش��رکت شیش��ه ایمنی  سایپا و 
سپس طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
82/6/2 به ش��رکت سایپا  شیشه تغییر نام یافت و براساس 
صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 82/11/1 نوع 
 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد و در اسفند 
ماه 1382 مورد پذیرش  س��ازمان ب��ورس واقع گردیده و در 
حال حاضر شرکت سایپا شیشه )سهامی عام( جزء  واحدهای 

تجاری فرعی شرکت سایپا )سهامی عام( می باشد. 

سرمايه  
س��رمایه شرکت در بدو تاس��یس یک میلیون ریال )شامل 
تعداد 1000 س��هم به ارزش اسمی  هر سهم 1000 ریال ( 
بوده که در سال 82 به مبلغ 70 میلیارد ریال )شامل تعداد 
  70/000/000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال ( 

افزایش یافته است. 

ساير موارد
 -  موسس��ه  حسابرس��ی و خدمات مالی فاطر طی مجمع 
عمومی عادی صاحبان س��هام  مورخ 1392/4/20 به عنوان 
حس��ابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده و این  موسس��ه 

حسابرس مالیاتی شرکت نیز می باشد. 
 -  شرکت براس��اس طبقه بندی انجام شده از سوی شرکت 
سازه گستر سایپا در بین  شرکتهای قطعه ساز موفق به اخذ 

گرید  A  گردیده است. 
 -  شرکت دارای  

 - گواهینامه های استاندارد 709 ایران از موسسه استاندارد و 
تحقیقات صنعتی ایران

 OHSAS  سیس��تم مدیریت ایمنی کارکن��ان مبتنی بر - 
   2007  :18001

   2004  :14001 ISO  استاندارد مدیریت زیست محیطی - 
    - 2009 16949 ISO/TS      

E_MARK-      ,   KBA,ECE_R43 )مج��وز تردد کاال 
در اروپا( 

 - مجوز تاس��یس واحد فنی مهندسی از اداره صنایع استان 
قزوین می باشد. 

 -  در اجرای ماده 10 دس��تورالعمل کنترلهای داخلی برای 
ناش��ران پذیرفته ش��ده در  بورس اوراق بهادار تهران کمیته 
حسابرسی شرکت تشکیل گردید. در پایان سال  مورد گزارش 
آقای غالمرضا شاکری به عنوان رئیس کمیته حسابرسی و 
آقایان  فرامرز طاه��ری و دادو عبدالهی عضو کمیته مذکور 

بوده اند. 
 -  در اجرای دستورالعمل اجرائی مبارزه با پولشویی از تاریخ 
92/5/13 آقای احس��ان  عاشوری به عنوان مسئول مبارزه با 
پولشویی منصوب گردیده اند که مراتب به  دبیرخانه شورای 

عالی مبارزه با پولشویی نیز منعکس گردیده است.  

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سایپا شیشه )سهامی عام( در تاریخ 03/31/ 93 در محل  سالن رمضان شركت پارس خودرو با حضور بیش 
از 84 درصد از صاحبان سهام یا  نمایندگان قانوني آنان تشکیل شد. ریاست مجمع با آقاي علیرضا بادكوبه هزاوه و ناظري  آقایان مجید سوري و 

یعقوب مهدیزاده و با دبیري آقاي كامران كریمي برگزار گردید. 

اين صداي شيشه شكسته نبود آواي سازندگي بود

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

 مدیرعامل و عضو هیات مدیرهشرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا )سهامی خاص(آقای حمیدرضا خضوعی

 رئیس هیات مدیرهشرکت ایرانی تولیدی اتومبیل سایپا)سهامی عام(آقای سید حسین میرصالح آبادی 

مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا )سهامی آقای سید محمد موسوی
 خاص( 

نایب رئیس هیات مدیره

ش��رکت تولیدی موتور گیربکس و اکس��ل س��ایپا آقای کاظم اویسی
مگاموتور)سهامی  خاص(

عضو هیات مدیره

عضو هیات  مدیرهشرکت بازرگانی سایپا یدک )سهامی خاص( آقای غالمرضا شاکری
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مجمع عمومی ساليانه سهام شركت سايپا آذين
مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت سایپا آذین ) 
سهامی عام ( با حضور بیش از 60  درصد سهامداران، ساعت 
9 صبح روز شنبه مورخ 93/03/31 در محل شرکت پارس 
 خودرو ) سالن رمضان ( واقع در کیلومتر 9 جاده مخصوص 
کرج ، به ریاس��ت آقای مهندس  قاس��م کمال زاده برگزار 
گردید. در این مجمع آقایان علیرضا  بادکوبه، مجید سوری 
به عنوان  ناظر و آقای کامران کریمی به عنوان دبیر مجمع 

حضور داشتند. 
در جلس��ه مجمع ضمن قرائت گزارش فعالیت های هیات 
مدیره توسط مهندس امیر رضا  نخعی مدیر عامل شرکت ، 
صورت های مالی  نیز، برای سال مالی منتهی به 92/12/29 

 به تصویب سهامداران رسید. 
موسسه حسابرس��ی ایران مش��هود به عنوان حسابرس و 
بازرس اصلی و موسس��ه حسابرس��ی  شهود امین به عنوان 
حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای سال 93 از دیگر 

 مصوبات این مجمع بود. 
مدیر عامل شرکت سایپا آذین در مجمع سالیانه سهامداران 
این ش��رکت گفت : با توج��ه به  ویژگی های خاص صنعت 
خودرو در سال 92  عالوه بر برنامه بلند مدت 5  ساله ، یک 
 برنامه میان مدت تا پایان سال 94  و یک برنامه کوتاه مدت 

برای سال 93  مد نظر قرار  گرفته است . 
امیر رضا نخعی با بیان اینکه رویکردهای این مجموعه بر 4  
محور پایه گذاری شده است ،  اظهار داشت : توسعه فرهنگ 
مشتری مداری و مسئولیت پذیری در کلیه ارکان سازمان 
،  توجه ویژه به نتایج عملکرد ، گس��ترش تفکر مهندسی و 
تحقیق و توس��عه در تمام فعالیت های  شرکت ، از عوامل و 
ارکانی هس��تند که مبانی اصلی برنامه های فوق را تشکیل 

می دهند . 
وی در ادامه خاطر نشان ساخت : آنچه مد نظر است ، ایجاد 
سازمانی پویا با استفاده از  تعاریف حل مسئله در چهارچوب 
روش علمی و نظم و انضباط سیستمی است ، که تحقق  این 
امر منجر به توس��عه پایدار سازمانی و درنهایت بهره مندی 

کلیه ذینفعان خواهد گردید . 
مدیر عامل ش��رکت سایپا آذین س��ال 93  را برای تمامی 
شرکت های قطعه سازی سالی پر  چالش در ظرفیت سازی 
مجدد فرآیندها ، منطبق با نیاز بازار دانس��ته و افزود : امید 
داریم با  گس��ترش بازار و اس��تفاده از تمامی پتانسیل های 
شرکت در پاسخگویی به نیاز مشتریان از  طریق افزایش اثر 
بخش��ی و کارایی سازمانی که اهداف مد نظر شرکت سایپا 

آذین محقق  گردد.  
نخعی در ادامه در خصوص روند فعالیت های شرکت و نحوه 
برون رفت از مش��کالت  اقتصادی عنوان کرد : دلیل اصلی 

زیان وارده بر شرکت به ویژگیهای حاکم بر صنعت  خودرو 
کشور و تحریمهای اعمالی طی دو سال گذشته بر می گردد  
ک��ه در مقاله ها و تحلیل  های مختلف ذکر ش��ده اس��ت . 
امیدوارم با برنامه های در دستور کار ، قادر به پاسخگویی کل 
 برنامه تولید خواسته شده توسط شرکت سایپا بوده و زمینه 

سازی امکان تولید اقتصادی برای  سال 94  فراهم شود . 
مدیر عامل شرکت سایپا آذین در بخش پایانی اظهارات خود 
در پاس��خ به سوالی مبنی بر  امکان تعدیل مجدد قیمت ها 
برای س��ال 93  ضمن اش��اره به تحقق 60 درصدی برنامه 
تولید  شرکت طی سه ماهه اول سال ، عنوان کرد : شرکت 
سایپا آذین در بازار داخلی محصول  خود با یک بازار رقابتی 
مواجه هس��ت و الزم اس��ت برای توسعه ظرفیت های بازار 
قواعد  ش��رایط رقابتی را مد نظر قرار دهیم تا بتوانیم یکی 
از مهمترین اهداف مجموعه ، اخذ و  گسترش بازار و تولید 

محصوالت جدید در طی دو سال آتی است دست یابیم .  

پيام هيات مديره
هیات مدیره ش��رکت در راس��تاي حفظ منافع سهامداران 
محترم و افزایش س��ودآوري و ارتقاء  سطح کیفي عملیات، 
تمام تالش خود را در طي س��ال مالي م��ورد گزارش بکار 
گرفته اس��ت.  وجود مش��کالت در بخش صنعت به دلیل 
رکوداقتصاد جهاني همچنین مشکالت ناشي از  تحریم هاي 
خارجي در سال گذشته و جاري برکسي پوشیده نیست و 
حرکت روبه رش��د این  شرکت در سال گذشته در این فضا 
جایگاه آنرا بخصوص در بخش طراحي و س��اخت قطعات 
 داخلي خودرو ممتاز نموده اس��ت. این امر میسر نمي شد، 
مگر، با برنامه ریزي دقیق و  سیاستهاي راهبردي هیات مدیره 

و مدیران اجرایي شرکت. 

برنامه هاي آينده شركت: 
الف( گسترش بازار فروش محصوالت و تنوع بخشي شیوه 

هاي فروش: 
ب( تولید و معرفي محصوالت جدید

واحد بازاریابي و فروش در راستاي گسترش بازارهاي فروش، 
ارزیابي هایي جهت تولید  محصوالت ذیل صورت ارائه داده 

است که عمدتا منجر به تولید و فروش شده است: 
 -  طراحي، ساخت و تولید صندلي میني بوس ایسوزو

  T 375 طراحي ، س��اخت و تولید صندلي کامی��ون البرز  - 
سایپا دیزل

 -  طراحي، ساخت و تولید صندلیهاي شاگرد و راننده میني 
بوس A 5012  زامیاد

 -  طراحي و ساخت صندلي X 151  )وانت( 
 -  تولید محصوالت   X100  در چهار مدل و تیبا

 -  افزایش و تکمیل ظرفیت قالبهاي س��اخت صندلي عقب 
تیبا 211 

 -  بررسي بازارهاي بالقوه در زمینه هاي غیر خودرویي جهت 
استفاده از ظرفیت  کامل.  

زينت آراي دستهاي هنر ايراني در سايپا آذين

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهگروه سرمایه گذاري سایپا آقاي قاسم کمال زاده

نایب رئیس هیات مدیرهمرکز تحقیقات و نوآوري سایپا آقاي  سید محمود هاشمي

مدیرعامل و عضو هیات مدیرهشرکت سایپا آقاي امیررضا نخعي

عضو هیات مدیره شرکت سایپا یدکآقاي جواد نعمتي نژاد

 عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنعتي نیوان ابتکارآقاي مصطفي وحیدزاده
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سایپا دیزل  مورخ 93/4/1 
در محل ش��رکت )کیلومتر   14 جاده مخصوص کرج( با حضور 
بی��ش از 75 درصد از صاحبان س��هام یا نمایندگان  قانونی آنان 

تشکیل شد. 
ریاس��ت مجمع به آقای حس��ن امیری هنزکی و ناظری آقایان 
علیرضا بادکوبه و مجید سوری  و با دبیری آقای کامران کریمی 

برگزار گردید. 
صورت های مالی س��الیانه منتهی به 92/12/29 ش��رکت مورد 

تصویب قرار گرفت
مجمع ضمن قدرداني از زحمات حسابرس��ان با اکثریت نسبي 
آراء حاضرین بر طبق ماده 88  قانون اصالح موسسه حسابرسی 
به  عنوان حس��ابرس و بازرس قانونی ش��رکت برای سال  مالی 

93انتخاب گردیدند. 

تاريخچه
در سال 1342 شرکت سایپا دیزل تحت نام شرکت ایران کاوه، 
به منظور ساخت خودرو و  متعلقات تاسیس و در 5 اردیبهشت 
1344 در اداره ثبت ش��رکتها به ش��ماره 9863 جهت  مونتاژ 
کامیون ماک ثبت و با موافقت وزارت اقتصاد درخصوص تاسیس 
کارخانه ساخت  کامیون با ظرفیت ساالنه 400 دستگاه کامیون 
شروع به فعالیت نمود. با انتقال کارخانه به  محل فعلي خود در 
سال 1348 تولید به 10 دستگاه در روز بالغ گردید اما در سال 
1356  تولید محصول ماک متوقف شد. در سال 1362 قرارداد 
خرید کامیون ولوو بصورت  C.K.D  از کشور سوئد منعقد گردید. 
در سال 1371 طبق مصوبات مجمع عمومي فوق  العاده شرکت 
از سهامي خاص به سهامي عام تغییر و در سازمان بورس بهادار 
تهران  پذیرفته شده و در سال 1373 براي اولین بار تعداد ده هزار 
برگ از س��هام شرکت از قرار  هر سهم به قیمت 12/196 ریال 
مورد معامله قرار گرفت. در سال 1375 پروانه تاسیس  استفاده 

از ظرفیت ساالنه 8/000 دستگاه ولوو   F12  و انواع تریلر از سوي 
  NL12   وزارت صنایع  دریافت گردید. با انتقال خط تولید کامیون
از شرکت زامیاد در سال 1377 شرکت  بعنوان صادرکننده نمونه 
انتخاب گردید. در سال 1379 با تولید محصول بادسان و عقد 
 قرارداد همکاري با سازمان پایانه ها، پروانه بهره برداري 10/000 
دستگاه انواع  محصوالت در دو شیفت از وزارت صنایع و معادن 
  ISO9001   اخذ گردید. در سال 1380 با توفیق اخذ  گواهینامه
و تولی��د انبوه محصول   FH12، ش��رکت بعن��وان واحد نمونه 
  FM9   صنعتي  انتخاب گردید. در سال 1381 تکنولوژي تولید

به شرکت انتقال یافت. در سال 1383  با ایجاد سیستم رباتیک 
براي اولین بار در ش��رکت و تغییرات عمده در ساختار خطوط 
تولید و  دریافت اس��تاندارد زیست محیطي  OHSAS  شرکت 
موفق به شکستن رکورد تولید13/540  دستگاه انواع محصوالت 
در س��ال گردید.در سال 1384 شرکت براي دومین بار بعنوان 
واحد  نمونه صنعتي انتخاب و همزمان با تولید محصوالت جدید 
  FM12   ،FH16  و میدالم 2*6  ، فروش کامیونهاي چیني نیز 

آغاز گردید. 
در سال 1386 با توجه به واگذاري شرکت ایران کاوه به شرکت 

س��ایپا و تعدیل ظرفیت تولید   )4/000 دستگاه تریلر( ظرفیت 
نهائي ش��رکت به 6/000 دس��تگاه تقلیل یافت. در سال 1387 
 ش��رکت سایپا دیزل مقام اول خدمات پس از فروش از موسسه 
بازرس��ي کیفیت و اس��تاندارد  ایران براي 9 دوره پیاپي و عنوان 
دومین ش��رکت صادرکننده در میان ش��رکتهاي زیرمجموعه 
 س��ازمان گسترش و نوسازي را کس��ب نموده و بیش از 80% از 
صادرات کل گروه  خودروس��ازي س��ایپا را بخود اختصاص داده 
است. کسب عنوان صادرکننده نمونه کش��ور در  سال 1387 و 
دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم جمهور نیز از دستاوردهاي 
مهم شرکت  در س��ال 1387 مي باشد. در سال 1388 شرکت 
خط تولید کامیونهاي   T375  با نام ایراني  البرز را راه اندازی نمود. 
در انتهاي س��ال 1390 شرکت با عبور از مرز 10/143 میلیارد 
 ریال فروش ، موفق به ثبت رکورد بیشترین مبلغ فروش از ابتداي 
فعالیت خود شده است. و  با توجه به تحریم های ظالمانه اقتصادی 

در سالهای 1391 و 1392 شرکت متحمل زیان  گردیده است. 

موضوع فعاليت
موضوع فعالیت ش��رکت طبق آخرین اساس��نامه ثبت شده به 
ش��ماره 6/7422 م��ورخ   1371/4/24 اداره ثبت ش��رکت ها و 

مالکیت صنعتي تهران به شرح ذیل مي باشد: 
الف- تولید و ساخت انواع خودرو و متعلقات و انجام امور صنفي 

مربوطه
ب – ایجاد و نگهداري انبار لوازم یدکي و سایر ملزومات وسائط 

نقلیه
ج- انجام هرگونه معامله اي که به نحوي از انحاء با وسایط نقلیه 

ارتباط دارد. 
د - س��رمایه گذاري یا مش��ارکت به صورتهاي دیگر در هرگونه 

شرکت یا پروژه و فعالیت  هاي دیگر
ه - همکاري و شرکت در هرگونه مشارکت سهامي یا انواع دیگر 

موسسات تجاري
و - انجام س��ایر اموري که مربوط ب��ه هریک از موضوعات فوق 

باشد.    

برنامه های آتی شركت
شرکت سایپا دیزل در راستاي حصول به اهداف بلند مدت خود ، 
مجموعه فعالیت هاي و  برنامه هاي پیشنهادي کوتاه مدت خود را 
در چهار چوبی مشخص و با توجه به منابع موجود  تدوین نموده 
است. پروژه ها در قالب برنامه هایی که فراهم کننده مزیت رقابتی 
در سازمان  بوده و منجر به ایجاد ارزش افزوده در زنجیر ارزش می 

شوند به شرح ذیل معرفی می  گردند : 
 1 - پروژه کاهش تعداد 120 نفر از پرسنل از طریق بازنشستگی 

پیش از موعد
 2 - پروژه رنگ آمیزي قطعات

 3- اس��تقرار اس��تاندارد    ISO/IEC17025  در آزمایش��گاه 
کالیبراسیون

 4 - ارتقاء س��طح استاندارد آالیندگی کلیه محصوالت از یورو 3 
به یورو 4 

سمتنماینده اعضاء هیات مدیره

  عضو هیات مدیره- مدیرعامل  شرکت سرمایه گذاري توسعه صنعتي نیوان ابتکارآقای زعفر تنهاپور خطبه سرا  

رئیس  هیات مدیرهشرکت مهندسي و مشاور سازه گستر سایپااقاي محمدرضا دانش کوش

نایب رئیس هیات مدیره  شرکت ایراني تولید اتومبیل )سایپا(  آقاي علی اصغر یقینی

عضو هیات  مدیرهمرکز تحقیقات و نوآوري صنایع خودرو سایپاآقاي غالمرضا دفتری بشلی

عضو هیات مدیره  شرکت بازرگاني سایپا یدک آقاي مرتضی الهوئی

عروس جاده ها
و 

آهوي دشت ها

سایپا دیزل
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پيام هيات مديره
پاس��داری از دارایی های شرکت و افزایش ثروت سهامداران 
و تامین س��ود پایدار و رو به رش��د با  استفاده از فرصت های 
سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی و بازار سرمایه و 
 بکارگیری نیروی انسانی مجرب و همچنین تامین مالی و بازار 
گردانی س��هام مربوط به گروه  سرمایه گذاری و خودروسازی 
سایپا و توجه به مسئولیت های اجتماعی ، سرلوحه برنامه های 
 هیات مدیره گروه سرمایه گذاری سایپا می باشد. با توجه به 
تمرکز سرمایه گذاری های شرکت در  صنعت خودرو و بحرانی 
که در سال گذشته گریبان این صنعت را گرفته بود، گزارش 
پیش روی  نمایانگر تالش هیات مدیره در جهت بهبود ساختار 
مالی و ترکیب س��رمایه گذاریها و افزایش  ارزش دارایی های 
شرکت می باش��د.  نیل به اهداف فوق جز با حمایت و یاری 
س��هامداران محترم میسر نبوده و امیدوار است در آینده  نیز 
سهامکداران ارجمند رهنمودهای خود را در پیش برد برنامه 

های آتی از هیات مدیره دریغ  نفرمایند. 

تاريخچه
شرکت گروه س��رمایه گذاری سایپا در تاریخ 1344/10/1 
تحت نام شرکت س��هامی دیروپ ایران  تاسیس و در اداره 
ثبت شرکتهای تهران به شماره 10346 مورخ 1344/10/5 
به ثبت رسید و  تحت پروانه بهره برداری به شماره 26818 
م��ورخ 1347/6/19 صادره از وزارت صنایع بهره  برداري از 
کارخانه با ظرفیت اس��می ساالنه 1/500 تن انواع رنگها و 
500 تن رزین در سال  آغاز گردید . در تاریخ 1361/8/13 
نام شرکت به صنایع رنگ و رزین طیف سایپا تغییر یافت. 
 براساس تصمیمات گروه خودروسازی سایپا )واحد تجاری 
اصلی( ب��ه منظور ایجاد یک ش��رکت  تخصصی در زمینه 
مدیریت بازار سرمایه طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ   1383/11/17 نام شرکت از صنایع رنگ و رزین طیف 
سایپا به شرکت سرمایه گذاری سایپا و  طبق مصوبه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1390/7/23 نام ش��رکت به گروه 

سرمایه گذری  سایپا تغییر یافت. 

برنامه های آينده شركت
شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا براساس سند راهبردی و 
برنامه استراتژیک شرکت و در  راستای تطابق هر چه بهتر 
اه��داف خود با تحقق اهداف گروه و نیز تحقق س��ودآوری 
بیش��تر و  افزایش تواناییهای شرکت در مواجهه با تحوالت 
گوناگون اقتصادی و حضور فعال و مستمر در  بازار سرمایه 
کشور، برنامه هایی را در راس اقدامات آتی خود لحاظ کرده 

که به شرح ذیل می  باشد: 
 -  ایجاد بستر مناسب برای دستیابی به اهداف برنامه های 

گروه سایپا
 -  استفاده از روشهای نوین تامین منابع مالی

 -  بهبود س��اختار فعلی و ایجاد تنوع در پرتفوی س��رمایه 
گذاری ها با هدف افزایش بازده و  کاهش ریس��ک سرمایه 

گذاری ها
 -  توس��عه فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری طرح های 

جدید دارای توجیه اقتصادی و  ارزش افزوده باال
 -  تسویه حساب های فیمابین جهت شفافیت بیشتر روابط 

مالی با شرکت های گروه
 -  بهبود سیستم های نظارتی برعملکرد شرکت های تابعه 
و بازنگ��ری در فعالیت فعلی آن ها  و در صورت نیاز تعیین 
ماموریت های جدید در آن ها متناسب با شرایط اقتصادی 

فعلی و  چشم انداز آتی

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره
 رئیس و عضو  غیرموظف هیات مدیرهمرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسایپاآقای سعید مدنی

نایب رئیس و  عضو غیرموظف هیات مدیرهموتور گیربکس واکسل سایپاآقای جمشید ایمانی کتک الهیجانی

عضو غیرموظف هیات مدیرهبازرگانی سایپا یدکآقای محمود دودانگه

 عضو غیرموظف هیات مدیرهقالبهای بزرگ صنعتی سایپا      آقای حسین امیری هتزکی

مدیرعامل و عضو موظف هیات  مدیرهایرانی تولید اتومبیل سایپاآقای سید محمدرضا صباغی

عضو غیرموظف هیات مدیرهپارس خودروآقای مجید شاطری

عضو  غیرموظف هیات مدیرهسرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکارآقای مهدی محمد رضایی  

شركت گروه سرمايه گذاری سايپا با سيد محمدرضا صباغی خوش درخشيد

باورش مشکل است در سالی كه از سنگ ناله خیزد سرمایه گذاری سایپا قد راست كند و صورت  مالی مطلوب داشته باشد و سود هم آورده باشد سید را از دیرباز می شناسم مدیریت 
خوش فکر  آینده نگر و كارنامه درخشان كاریش تائید این شهادت است مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان  سهام شركت گروه سرمایه گذاری سایپا )سهامی عام( در تاریخ 93/04/04 
در حضور بیش از 84  درصد سهام دار به ریاست جناب بادكوبه وناظری آقایان بهرام سبزواری و یعقوب محمودی و  دبیری جناب كامران كریمی برگزار شد و مجمع نشینان با تصویب 
صورتهای مالی و تقدیر تشکر  از زحمات مدیریت و با تقسیم سود 100 ریالی به ازای هر سهم و با طنین صلوات پی در پی  بکار خود پایان دادند.   همچنین موسسه حسابرسی آزموده 

كاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه  حسابرسی ایران مشهود به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شركت برای سال مالی 93 انتخاب  گردید. 
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سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

مدیرعامل  و عضو هیات مدیرهشرکت مهندسي و مشاوره سازه گستر سایپا )سهامي خاص(آقای داود کاغذگران 

ش��رکت مرکز تحقیقات و ن��وآوري صنایع خودرو س��ایپا آقای ابوالقاسم جمشیدی 
)سهامي خاص(

 رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت ایراني تولید اتومبیل سایپا )سهامي عام( آقای حسن عموزاده

عضو موظف  هیات مدیرهشرکت قالبهاي بزرگ صنعتي سایپا )سهامي خاص(آقای مجید زارعي سهامیه

عضو هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاري سایپا )سهامي عام(  آقای جمشید اقبال پور

پيام هيات مديره
حمد و س��پاس خداوند را که به ما توفیق دادتا س��ال دیگري را در 
ش��رکت لیزینگ رایان س��ایپا با موفقیت و  سودآوري سپري کنیم و 
از او یاري مي طلبیم تا در سال جدید نیز همواره رهنما و راهگشاي 

ما باشد. 
هیات مدیره ، مدیران و کارکنان ش��رکت، اعتماد کلیه س��هامداران 

گرامي را ارج نهاده و سال پرسودي  را براي آنان ارزو دارد. 

پيشينه و اهم دستاوردها
شرکت لیزینگ رایان سایپا)س��هامی عام( در تاریخ 1376/12/28 با 
سرمایه 1/000/000 ریال و با  شماره 139061 در اداره ثبت شرکتها 

به ثبت رسید. 
این شرکت در زمینه فروش قسطی خودرو )لیزینگ(، خدمات بیمه 
ای و کارت از اوای��ل س��ال 1380  آغاز فعالیت نمود و طی س��الهای 

فعالیت خود به نحو چشمگیری توسعه یافته است. 
طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1383/5/27 نوع شرکت 
به سهامی عام تبدیل و در  تاریخ 1383/12/3 در سازمان بورس اوراق 
بهادار ته��ران پذیرش گردید و از تاریخ 1384/4/5 نام  این ش��رکت 
بعنوان چهارصد و سی امین )430( شرکت پذیرفته شده در بورس با 
کد 04-91-65 و نماد  ولساپا در فهرست تاالر فرعی درج و در پایان 

سال 1385 به تابلو اصلی انتقال یافت. 

اولین عرضه سهام شرکت رایان س��ایپا در تاریخ 84/4/20 دربورس 
انجام شد. 

شرکت در راستاي تامین مالي از منابع مردمي با کسب مجوز از بانک 
مرکزي جمهوري اس��المي ایران  موفق به اجراي طرحهاي زیر شده 

است: 
 - طرح اندوخته خودرو مرحله اول و مرحله دوم در س��الهاي 1380 

و  1383 
 - اوراق مشارکت 3 ساله مرحله اول سال 1384 معادل 300 میلیارد 

ریال
 - اوراق مشارکت 3 ساله مرحله دوم سال 1387 معادل 400 میلیارد 

ریال

 - اوراق گواهي س��پرده ویژه س��رمایه گذاري خاص 3 ساله در سال 
1388 معادل 300 میلیارد ریال

 - اوراق گواهي س��پرده ویژه س��رمایه گذاري خاص 3 ساله در سال 
1392 معادل 500 میلیارد ریال

 - اوراق اجاره مدت دار )صکوک( 3 ساله در سال 1392 معادل 228 
میلیارد ریال

در مس��یر مدیریت کیفیت و توسعه تعالي شرکت موفق به دریافت 
گواهینامه هاي زیر شده است: 

 - اخ��ذ گواهینام��ه مدیریت کیفیت ISO  9001 -2000  در س��ال 
1384 و گواهینامه مدیریت کیفیت   ISO  9001 -2008  در س��ال 

1388 از شرکت  DQS  آلمان
 - دریافت جایزه »لوح زرین تعالي« در پایان س��ال 1384 و »نش��ان 
زرین تعالي« در س��ال 1387 و  دریافت »نش��ان سیمین تعالي« در 

بخش شرکتهاي زنجیره اصلي در سال 1388 از گروه سایپا
 - اخذ گواهینامه »اشتهار به تعالي« از شرکت  DQS  آلمان و گواهي 
تعهد به تعالي از س��ازمان ملي  بهره وري و تعالي س��ازماني در سال 

 1385
 - اخذ تقدیرنامه در سال 1386 و اخذ »تقدیرنامه 4 ستاره« در سال 

1387 از سازمان ملي بهره وري  و تعالي سازماني. 
 - در سال 1391 شرکت موفق به دریافت لوح تقدیر در بخش اصلي 

از جشنواره ملي بهره وري  ایرانیان گردید. 
در پایان سال 1392 شرکت موفق به دریافت مجوز فعالیت لیزینگ از 

بانک مرکزي به مدت 5 سال  گردید. 

ساير برنامه های جاری و آتی شركت ليزينگ رايان سايپا
 -  حفظ س��هم بازار موجود و س��عي در توسعه آن و تنوع در لیزینگ 

محصوالت مختلف
 -  تجهیز نیروي انساني سازمان به منظور ورود به فعالیتهاي جدید

 -  بازنگري در برنامه ریزي استراتژیک
 -  بهبود و ارتقاي سیستم هاي نرم افزاري

 -  بهبود وضعیت وصول مطالبات
 -  طراحي خدمت مطابق با نیاز مشتري
 -  تجهیز منابع مالي از طرق گوناگون 

 -  بهینه سازي هزینه هاي اجرایي سازمان
 -  افزایش سطح کیفیت ارائه خدمات به مشتریان  

سرمايه  
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 1میلیون ریال )شامل تعداد 1000 
سهم، به ارزش اسمی هر سهم   1000 ریال( بوده که طی چند مرحله 
افزایش یافته و در پایان س��ال مالی منتهی به 1392/12/29  سرمایه 
ثبت شده شرکت مبلغ 1200 میلیون ریال )شامل 1/200/000/000 

سهم، به ارزش اسمي هر  سهم 1000 ریال( مي باشد . 

مجمع ساالنه عمومي رایان سایپا منتهي به1392/12/29 با حضور بیش از 73 درصد سهامدار به  ریاست جناب مهندس امیري و دو ناظري جنابان بادكوبه و جمالي با 
دبیري آقاي كامران كریمي به  مجمع برگزار شد.  مجمع با تصویب صورتهاي مالي و تقدیر و تشکر از خدمات بایسته و توانمندي مدیریت خود و تقسیم  سود هر سهم 
370 ریال با طنین صلوات بکار خود پایان داد.  رایان سایپا كه با مدیریت جناب بناب به قول معروف پي و پا گرفت در اندک زمان چنان پیش رفت كه  در رساي آن بچه 
هاي سهام حقیقي مي فرمودند رایان به نقل راویان آن بود كه باید.  در پایان مجمع سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل شركت برای سال 

مالی   93 انتخاب شد. 

رایان به نقل راویان 
آن بود كه باید،
شايسته و

قابل تقدير
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پيام هيات مديره
مرور كلي بر وضعيت و تحوالت صنعت خودرو در سال 1392 

تحریم هاي بانکي و محدودیت هاي تبادل ارز، مهمترین تهدید براي 
اقتصاد کالن و فضاي کسب و  کار در ایران بشمار مي آید. پس از آن 
افزایش احتمال وقوع جنگ در منطقه و افزایش نرخ ارز  از مهمترین 

تهدید ها بشمار مي روند. 
در کنار این تهدید هاي بین المللي، اعمال قوانین سخت گیرانه براي 
تولید و سرمایه گذاري، عدم  اجراي کامل قانون هدفمندي یارانه ها و 
افزایش نرخ تورم مزید بر علت شد تا ثبات کسب و کار و  تولید ملي با 

چالش جدي مواجه شود. 
تحریم هاي بانکي و محدودیت هاي تبادل ارز منجر به افزایش هزینه 
هاي مالي )عموماً هزینه  تبادل ارز(، افزایش ریسک مبادالت تجاري و 

هزینه هاي خرید خارج شده است. 
ع��دم پرداخت به موقع وج��وه اقالم و مواد تولیدي توس��ط تأمین 
کنندگان، باعث شد که تأخیرهاي  زیادي در تولید و تحویل قطعات 
خودرو بوجود آید و همین امر منجر به توقف گسترده خطوط  تولید 

گردید. 
افزایش تنش هاي سیاسي در منطقه خاور میانه و احتمال وقوع جنگ 
در آن، باعث شد تا تمایل  سرمایه گذاران خارجي به سرمایه گذاري در 
این منطقه و به خصوص ایران کاهش یابد و اکنون  شاهد عدم توسعه 
ش��راکت و انعقاد قراردادهاي بلند مدت توسط خودروسازان جهاني 
صاحب برند و  تکنولوژي روز به منظور تولید قطعات و مجموعه هاي 

خودرو و توسعه دانش فني و تکنولوژیکي  هستیم. 
در کنار این تهدیدهاي کالن خارجي، افزایش نرخ تسهیالت مالي براي 
تأمین نقدینگي توسط بانک  هاي داخلي نیز مزید بر علت شد تا تأمین 
منابع براي خرید مواد و قطعات، اجراي پروژه هاي  توسعه محصول، 
اجراي پروژه هاي زیرساخت و تکنولوژي و . . . در صنایع خودروسازي

و قطعه سازي با چالش جدید روبرو شود و در دراز مدت منجر به تغییر 
ساختار سرمایه آنها  گردد. 

ب��ا توجه به نوع محص��والت پارس خودرو و ارزب��ري به مراتب باالتر 
آنها نسبت به سایر  خودروهاي تولید داخل، تحریم صنعت خودرو و 
همچنین تأخیرهاي بوجود آمده در تبادل ارز و  دریافت اقالم تولیدي 

باعث عدم امکان تأمین به موقع و اقتصادي اقالم تولیدي، افزایش
جریان نقدي مورد نیاز براي تأمین قطعات و نهایتاً افزایش هزینه هاي 

غیر عملیاتي گردید. 
با وجود نیاز مبرم پارس خودرو به سرمایه و منابع مالي ارزان قیمت، 
افزایش نرخ تسهیالت مالي  براي تأمین نقدینگي توسط بانک هاي 
داخلي و عدم توس��عه شراکت و انعقاد قراردادهاي بلند مدت  توسط 
خودروس��ازان جهاني صاحب برند و تکنول��وژي روز، باعث به تأخیر 

افتادن و غیر اقتصادي  ش��دن پروژه هاي توس��عه محصول و توسعه 
زیرس��اخت و انتقال تکنولوژي شده اس��ت.  ادامه این روند منجر به 
برآورده نش��دن س��ود مورد انتظار محصوالت، برهم خوردن تناسب 
ساختار  سرمایه و نهایتاً کاهش حقوق صاحبان سهام مي شود. البته با 
توجه به سیاست هاي اعمال شده در  سطح گروه در خصوص توسعه 
محصول و همچنین برنامه هاي پیش بیني شده در پارس خودرو  امید 
مي رود که با توس��عه محصول و افزایش شرکاي تجاري بخش قابل 
توجهي از سهم بازار  مخصوصا در بازه قیمتي 45 میلیون تومان تا 80 

میلیون تومان به این شرکت اختصاص خواهد  یافت. 

ريسک هاي عمده شركت
 -  افزای��ش قیمت حامل هاي ان��رژي ، نهاده هاي تولید ، حمل و نقل 
و افزای��ش هزینه هاي  ش��رکت به واس��طه اجراي مرحل��ه دوم طرح 

هدفمندسازي یارانه ها
 -  مشکل انتقال ارز به شرکتهاي مادر جهت تامین قطعات منفصله  

 -  عدم تامین ارز مبادله اي توسط مراجع ذیصالح و استفاده از ارز آزاد  
 -  گرایش جامعه به خودروهاي کم مصرف و سازگار با محیط زیست

اركان جهت ساز شركت پارس خودرو
چشم انداز

خوشنام ترین خودروساز منطقه تا سال 1400 

ماموريت
مشارکت در ارتقاي سطح رفاه جامعه از طریق تولیدو عرضه خودروهاي 

با کیفیت، ایمن و  سازگار با محیط زیست

ارزش ها  
 » احترام و کرامت «،» تعهد و مسئولیت پذیري« ،»خالقیت و نوآوري«، 

»اعتماد و صداقت« 

بيانيه استراتژي
خوشنام ترین خودروساز منطقه تا سال 1400 از طریق برآوردن نیازها 
و خواسته هاي مشتریان  با همکاري شرکاي تجاري گروه سایپا و عرضه 
خودروهاي متنوع، با کیفیت، ایمن، س��ازگار با  محیط زیست و داراي 

قیمت رقابتي در مقایسه با خودروهاي هم تراز )بهترین هزینه( 

اهداف و برنامه هاي سال 93 
 -  مدیریت هزینه هاي سازمان از طریق روش ها و دستورالعمل ها  

 -  تدوین و تصویب مستنداتي که فرآیند اجرایي توسعه را تسهیل کند  
 -  لحاظ نمودن تکنیک هاي جدید مدیریت در زمان تدوین مستندات و 

برآورده سازي الزامات  قانوني  
 -  توسعه سیستم هاي مدیریتي و بهبود عملکرد واحدها  

 -  بهبود ساختار سازماني و ساختار نیروي انساني  
 -  تدوین مستندات بر اساس هدف هاي استراتژیک پارس خودرو  

 -  بازنگري ساختارهاي سازماني بر اساس نظرات مدیریت ارشد  
 -  برنامه ریزي سیستم ممیزي یکپارچه  

 -  توسعه سیستم اقدام اصالحي و پیشگیرانه

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رییس و عضو غیرموظف هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاري سایپاآقای داود جدید بناب

نائب رییس و عضو  موظف هیات مدیرهشرکت مهندسي و مشاور سازه گستر سایپاآقای محمد کبریتي

مدیر عامل و  عضو موظف هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاري و توسعه صنعتي نیوان ابتکارآقای ناصر آقا محمدي

عضو موظف هیات مدیره  شرکت سایپاآقای علیرضا مصدقي

عضو غیر موظف  هیات مدیرهشرکت تحقیقات و نوآوري صنایع خودرو سایپاآقای محمود دو دانگه

مجمع عمومي عادي ساالنه شركت پارس خودرو)سهامي عام( در تاریخ 26 تیرماه 1393 در  محل سالن پژوهشگاه نفت واقع در ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي با حضور 
بیش از 74  درصد صاحبان سهام یا نمایندگان قانوني آنان تشکیل شد.  ریاست مجمع با آقاي حسن امیري هنزكي و ناظري آقایان علیرضا بادكوبه و مجید سوري و  دبیري جناب 
آقاي كامران كریمي برگزار گردید.  صورت های مالی سالیانه منتهی به 92/12/29 شركت مورد تصویب قرار گرفت.  مجمع ضمن قدرداني از زحمات حسابرسان با اكثریت نسبي 

آراء حاضرین بر طبق ماده 88 قانون  اصالح سازمان حسابرسی به  عنوان حسابرس و بازرس قانونی شركت برای سال مالی 93انتخاب  گردیدند. 

پارس خودرو، استون سايپا و افتخار آفرين صنعت
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در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه اعتباری کوثر 
صورت های مالی موسس��ه منتهی  به 29 اسفندماه 1392 

تصویب و سود نقدی هر سهم 134 ریال اعالم شد. 
مجمع عمومی عادی س��الیانه برای س��ال مالی منتهی به 
1392/12/29 صاحبان سهام شرکت  اعتباری کوثر مرکزی 
در تاریخ 1393/04/17 ساعت 17 با حضور رسمی دارندگان 
 تعداد2,526,277,892س��هم معادل84/21درص��د از کل 

سهامداران در سالن آمفی تئاتر هتل  سیمرغ برگزار گردید. 
پس از تالوت قرآن در اجرای مفاد ماده 101 الیحه اصالحی 
قانون تج��ارت پس از کنترل  تعداد س��هامداران حاضر در 
جلس��ه و بررس��ی اصالت اوراق نمایندگی  نمایندگان وفق 
مقررات و  حصول کلیه شرایط قانونی ، هیئت رئیسه مجمع  
به ترتیب  غالمرضا قبادی رئیس، امیر  هوشنگ جنگی ناظر 
اول، مجید عبدی ناظر دوم، محمدرضا عالی پور دبیر جلسه 

انتخاب  شدند. 
با دعوت هیات رییس��ه از دکتر عیسی رضایی مدیر عامل 
موسس��ه ، ایش��ان در جایگاه حضور  یافته گزارش عملکرد 
سال 1392 و اهداف آینده موسسه اعتباری کوثر را تشریح 

نمودند. 
در خصوص عملکرد موسس��ه در س��ال مالی 92، موسسه 
اعتباری کوثر با مدیریت بهینه منابع  خود توانست به ازای هر 
سهم 150 ریال سود خالص ایجاد نموده و به لحاظ نسبت 
های  عملیاتی و کارایی عملکرد مطلوبی را در س��ال 1392 

ارایه نماید. 
در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه اعتباری کوثر 
صورت های مالی موسس��ه منتهی  به 29 اسفندماه 1392 

تصویب و سود نقدی هر سهم 134 ریال اعالم شد. 
بخش اصلی سخنان دکتر عیسی رضایی معطوف به برنامه 

های آتی موسسه در بخش های  مختلف بود.  

پيام مديرعامل
خداوند بزرگ را سپاسگزارم که در این ماه مبارک رمضان 
فرصتی دست داد تا کارنامه ی  درخشان موسسه اعتباری 
کوثر به سهامداران و ذینفعان ارجمند تقدیم نماید. توفیقات 
حاصله در  سال 92 مگر با تالش خالصانه کارکنان متعهد 
، حمایت سهامداران گرامی و اعتماد مشتریان  میسر نمی 
شد. بنابراین وظیفه خود می دانم سپاس و قدردانی خالصانه 

خود را از شما سروران  ارجمند اعالم نمایم. 
در سالی که گذشت با وجود تمام فراز و نشیب ها ، مدیریت 
اجرائی موسس��ه توانست با  اس��تعانت از خداوند متعال و 
حمایت بی دریغ هیات مدی��ره و اعتمام همکاران متعهد 
و  متخصص ب��ر تمامی موانع غلبه نم��وده و در چارچوب 

ضواب��ط و مقررات بانک مرکزی  جمهوری اس��المی ایران 
مسیربالندگی و پویایی را طی نماید.  

توس��ع بانکداری الکترونیک با ضریب امنی��ت باال ، تنوع 
بخش��ی خدمات و تس��هیالت در دو  بخش جامعه هدف و 
عمومم مردم و ارتقاء کیفیت ارایه س��رویس به مش��تریان 
گرانقدر بر محور  مشتری مداری از جمله مواردی است ک 
موسس��ه اعتباری کوثر در مسیر تعالی بیش از پیش  مورد 

توبه قرار داده است. 
در س��ال مالی 92 موسس��ه اعتب��اری کوثر در مس��یر 
پیشرفت و ارتقاء کمی و کیفی موفق به  کسب افتخاراتی 
همچون رتبه نخس��ت موسه پیشرو در مدیریت سالمت 
مالی و اداری کش��ور  قرار گرفتن در ردیف 200 شرکت 
ب��رار کش��ور و رتبه دوم کش��وری و در بخش تبلیغات و 

 بازاریابی شده است. 
اخ��ذ مجوز رس��می فعالیت از س��وی بان��ک مرکزی و 
پیوس��تن موسس��ه اعتباری کوثر به شبکه  بانکی کشور 
در تاری��خ 1392/11/14 نقطه عطفی در دس��تاوردها 
و افتخارات این موسس��ه  باش��د، بی تردی��د این افتخار 
بزرگ را مرهون حمایت و پشتیبانی همه جانبه اعضای 
هیات  مدیره سهامداران مشتریان ارجمند و تالش ها و 
اقدامات جهادی مدیران و کارکنان متعد و  متخصص در 
مجموعه کوثر می دانم و مراتب س��پاس و تشکر خود را 
از تمام حامیان جهت  دس��تیابی این دستاورد بزرگ بی 
س��ابقه و بی نظیر اعالم می دارم. موسسه اعتباری کوثر 
 موسسه ای پیش رونده در حال تحول است که امیدوارم 
ب��ا اس��تعانت از خداوند متعال و  همراهی س��هامداران، 
مش��تریان و سایر ذینفعان ارجمند در آینده ای نزدیک 
ش��اهد اقدامات جدید  و نوآورانه این موسسه در صنعت 

بانکداری باشیم. 

عملكرد درخشان موسسه اعتباري كوثر را بايد پديده 
واقعي بانكداري امروز جامعه دانست

در عرضه اقتصاد نوآوري را پدیده مي دانند ، آدام اسمیت، كنز، پروفسور بارو استاد نبوي،  دكتر وثوق هر یک به سهم خود در جهان پدیده اي 
بوده و توانسته اند براي گشایش بسیاري از  مشکالت راه حل ارائه دهند.   موسسه اعتباري را باید پدیده دانست. بدین شهادت نزدیک به یک 
قرن است كه اصول بانکداري  در ایران دولت پیدا شده از شاهنشاهي تا ملي،ازصندوق هاي ریز ودرشت گرفته تا بانک هاي  خصوصي كوچک وبزرگ. ولي ما را سخن از 
موسسه اي است كه نامش جمع كثیر است و  عملکردش مهرتائید ازبزرگترین مجتهدین عالم اسالم دارد  و راه برانش سربداران جبهه جنگ  وجهاد. موسسه مباركي كه 
در اندک  زمان حیات خود توانسته در جمع بزرگان بنشیند و افقي  روشن در برابرخود ترسیم سازد .  مسند نشینش مدیري است توانمند و الیق كه از كف بازار تا دل 
سنگر از فرمانبري جهادي تا  فرماندهي اقتصادي درصف برترین ها نشسته از مدرسه تا دانشگاه .مدیر مردم داري كه  اخالق حسنه و خنده لبانش براي او نقش 
خوش همیشگي رادر ذهن متبادر میسازد . عملکردتیم  مدیریتي اش تحسین برانگیز و اعتبار نامش رونق بازار. این نام را به سالیا ن سال درخاطره  ها مي ماند 
دكتر عیس�ي رضائي پدیده اقتصادي روز جامعه برخاس�ته ازهشت سال جنگ  تحمیلي وهشت سال سازندگي وهشت سال خود سازي وهشت سال خودباوري 

.واینک به یمن  تحقق شعار رهبر فرزانه در امر ما میتوانیم با موسسه اعتباري كوثر پایگاه تحول در صنعت  بانکداري به ناخدایي مردان باخدا. 

   خسرو اميرحسيني



15 لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  44 | مردادماه 1393| 

اهم برنامه های آتی موسسه اعتباری كوثر را ايشان 
به شرح زير اعالم نمودند: 

 *رش��د و توسعه فعالیت های موسس��ه جهت اخذ مجوز 
فعالی��ت به عنوان یک��ی از بانک های  خصوص��ی از بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی
 *توجه جدی به سهامداران و خانواده آنها

 *هماهنگی و همراهی با سیاس��ت های نظام در راس��تای 
کارآفرینی و کارگستری

 *رش��د و توس��عه بانکداری الکترونیک با رویکرد افزایش 
ضریب نفوذ انواع خدمات  الکترونیک در بین مشتریان
 *بهبود کیفیت سرمایه انسانی و توجه به معیشت آنها

 *اهتمام به بانکداری اسالمی و پرهیز از شعارزدگی
 *بهسازی ساختار و عملکرد مالی با رویکرد نقش آفرینی 
در پروژه های اقتصادی و افزایش  بازدهی سرمایه گذاری ها

 *رس��یدن به میزان منابع 250 هزار میلیارد ریال تا پایان 
سال 1393 

 *افزایش سرمایه موسسه به چهار هزار میلیارد ریال
 *توس��عه فعالیت های بانک��ی در حوزه ه��ای تخصصی 

بانکداری اختصاصی و شرکتی
 *ش��فافیت گزارشگری مالی با تقویت کمیته های ریسک 

و حسابرسی
در ادام��ه مراس��م گزارش حس��ابرس مس��تقل و بازرس 
قانونی توس��ط نماینده موسسه حسابرس��ی  ارقام نگر آریا 
قرائ��ت گردید و توضیحات کافی در م��ورد هر یک از آنها 
به استماع مجمع  عمومی عادی رسیده و کلیه سواالت در 
مورد صورتهای مالی و گ��زارش بازرس قانونی مورد  توجه 
قرار گرفت. الزم به ذکر است اظهارنظر حسابرس نسبت به 

صورت های مالی موسسه  مطلوب بوده است. 
مصوبات مجمع ش��امل تصویب صورت های مالی ، تعیین 

موسسه  حسابرس��ی هوش��یار ممیزبه  بعنوان حسابرس 
مستقل و بازرس قانونی شرکت، انتخاب موسسه حسابرسی 
دش و همکاران  به بعنوان بازرس علی البدل ش��رکت برای 
س��ال مالی منتهی به 1393/12/29، تعیین روزنامه  های 
دنیای اقتصاد و اطالعات به عنوان روزنامه های رس��می ، 
تقس��یم 134 ریال س��ود نقدی به  ازای هر سهم  و تعیین 

پاداش هیئت مدیره می باشد. 

مجمع عمومی فوق العاده
بن��ا بر این گ��زارش، مجمع عمومی فوق الع��اده صاحبان 
س��هام ش��رکت اعتباری کوث��ر مرکزی نیز  راس س��اعت 
19:00 روز س��ه ش��نبه م��ورخ 1393/04/17 در س��الن 
آمف��ی تئاتر هتل س��یمرغ با  حض��ور رس��مي دارندگان 
تعداد2,526,277,892سهم برابر84/21درصد از کل سهام 
و  همچنین نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و حصول 
کلیه شرایط قانوني تش��کیل گردید.  پس از کنترل تعداد 
سهام س��هامداران حاضر در جلس��ه در خصوص انتخاب 
اعضای هیات  رئیسه مجمع عمومي تبادل نظر و براساس 
ماده 101 الیحه قانونی اصالح قس��متی از قانون  تجارت و 
ماده 22 اساسنامه شرکت، هیئت رئیسه مجمع به ترتیب 
غالمرض��ا قبادی رییس،  امیر هوش��نگ جنگی  ناظر اول، 
مجید عبدی ناظر دوم،  محمدرضا عالی پور دبیر جلس��ه 
 انتخاب ش��دند.  مهمترین مصوبه مجمع مزبور با اکثریت 
بیش از دو سوم آراء تغییرات ماده 27 اساسنامه  شرکت  و 
کاهش تعداد اعضای هیئت مدیره بود. بر این اساس، شرکت 
به وسیله هیات مدیره  ای مرکب از پنج عضو اصلی اداره می 
شود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان  سهام 
انتخاب می شود و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می 
باش��ند. همچنین مجمع عمومی  عادی می تواند عالوه بر 

اعضای اصلی نسبت به انتخاب یک عضو علی البدل هیات 
مدیره بر  اساس اولویت اقدام نماید. 

مجمع عمومی بطور فوق العاده
در ادام��ه جلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی به ط��ور فوق 
العاده ش��رکت اعتب��اری کوثرمرکزی )س��هامی  عام( راس 
ساعت20:00 تشکیل گردید. سپس هیئت رئیسه مجمع 
به ترتیب س��عید رفیعی  رئیس، امیر هوشنگ جنگی ناظر 
اول، مجید عبدی ناظر دوم و محمدرضا عالی پور دبیر  جلسه 
انتخاب ش��دند.  پس از اعالم رس��میت جلسه  مجمع وارد 
دستور جلسه شد و پس  از بحث و تبادل نظر در  خصوص 
موارد آن تصمیمات زیر با اکثریت آراء حاضرین جلسه اتخاذ 
ش��د:  بر اساس ماده 27 اساسنامه تعداد اعضاء هیات مدیره 
پنج نفر می باش��د و مجمع می توان��د یک  نفر را به عنوان 
عضو علی البدل انتخاب نماید، لذا پس از شمارش آراء پنج 
نفر اول به عنوان  عضو اصلی و یک نفر بعدی به عنوان عضو 

علی البدل به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب  گردیدند. 

ماموريت
موسس��ه اعتباری کوثر کلیه خدمات مالی و اعتباری را در 
محدوده ملی ارائه می نماید. این  موسسه بیشترین تعهد را 

در ایجاد ارزش برای مشتریان و سهامداران دارا می باشد. 

چشم انداز  
بیشترین نرخ بازده دارایی ها در بخش مالی و اعتباری کشور با 
مدیریت یکپارچه ثروت  مشتریان و چشم اندازی که با پرورش 
سرمایه های انسانی متعهد نوآور و با انگیزه محقق  خواهد شد. 

بيانيه ماموريت
موسس��ه اعتباری کوث��ر با دارا بودن بیش��ترین نرخ بازده 
داراییها کلیه خدم��ات مالی و اعتباری  را در محدوده ملی 
و بین المللی ارائه می نماید این موسسه با پرورش سرمایه 
های انس��انی  متعهد و نوآور و با انگیزه و مدیریت یکپارچه 
ثروت مش��تریان بیش��ترین تعهد را در ایجاد  ارزش برای 

مشتریان و سهامداران دارا می باشد.  

ارزشهای سازمانی
 -  اقتصاد مقاومتی

 -  تمرکز بر تخصص کارکنان
 -  فرهنگ ریسک پذیری

 -  اخالق اسالمی و حرفه ای
 -  سودآوری و تعهد سازمانی

 -  کارتیمی

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهشرکت گسترش نفت و گاز پارسیانآقای غالمرضا قبادی   

مدیرعامل و عضو هیات  مدیرهشرکت سرمای گذاری و مدیریت سهام امیرآقای عیسی رضایی

عضو هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان آقای محمدرضا جهانی

 عضو هیات مدیرهشرکت مهندسی و بازرگانی کیان ساین پالیزآقای جواد فهیمی پور

ش��رکت س��رمایه گذاری الم��اس حکمت آقای حسین کرمی
ایرانیان

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیرهشرکت زمرد فام پرشینآقای مهدی یزدچی

عضو هیات مدیرهشرکت سروش اقتصاد مهر احمد ریخته گر نظامی
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و  افزای�ش  داس�تان 
كاهش لحظه ای قیمت  
محصوالت ح�وزه فناوری اطالع�ات و ارتباطات در 
 ای�ران موضوع تازه ای نیس�ت و اگر برای خرید یک 
محصول چرخی در بازار بزنید متوجه  خواهید ش�د 
كه قیمت ها در فروش�گاه های مختلف كامپیوتری با 

یکدیگر تفاوت بسیاری دارند. 
برای مثال قیمت یک لپ تاپ ممکن اس�ت یک روز 
یک میلیون و 100 هزار تومان باشد و  فردا یا لحظه ای 
بع�د همان قیمت به یک میلی�ون و 300 هزار تومان 
و شاید هم بیشتر برسد. اما  چه عواملی قیمت كلی 
محصوالت فناوری اطالعات در بازار كامپیوتر ایران را 

تعیین   می كنند؟  
كارشناسان معتقدند كه عوامل بسیاری اعم از عرضه 
و تقاضا، نرخ ارز، قاچاقچیان، مالیات  بر ارزش افزوده، 
حمایت از تولید كاالهای داخلی و... همه و همه دست 
به دست هم می دهند و  قیمت اجناس در بازار فناوری 

اطالعات ایران تعیین می شود.  

 حمايت از كاالی داخلی
رئیس صنف فن�اوران رایانه ته�ران در رابطه با این 
موض�وع معتقد اس�ت چون در داخل كش�ور  تولید 
كاالی فن�اوری اطالعات زیاد نیس�ت در نتیجه این 
موض�وع به واردكنندگان قانون�ی ضربه  زده و جیب 

قاچاقچیان را پر می كند.  
مهدی میرمهدی در ای�ن خصوص می گوید: یکی از 
عوام�ل موثر در تعیین قیم�ت كاال در  بازار، حمایت 
از كااله�ای داخلی اس�ت. چون در كش�ور ما كاالی 
فن�اوری اطالعات به آن ش�کل  تولید نمی ش�ود در 
نتیجه این قانون باعث ش�ده تا نرخ كاالها در داخل 

كشور افزایش پیدا كند.  
طرف�ی  از 

این عامل س�بب داغ تر شدن بازار قاچاقچیان شده 
اس�ت. وی در ادامه می افزاید: ما  بارها نامه زده ایم و 
درخواست كردیم كه این قانون را در زمینه كاالهای 

فناوری اطالعات  تسهیل كنند.  
او ادامه داد: اگر بخواهیم مثالی بزنیم یک واردكننده 
لپ ت�اپ برای یک م�دل كاال باید چی�زی در  حدود 
300 ت�ا 350 ه�زار توم�ان هزینه ورود به كش�ور را 
پرداخت كند این درحالی اس�ت كه  این قیمت برای 
یک قاچاقچی چی�زی در حدود 60 هزار تومان تمام 
می شود. جالب اینجاس�ت كه  هر دو نیز كاالی خود 
را در یک طیف قیمتی می فروشند و قاچاقچی سود 
بس�یار زیادی را  دریافت می كند. متاس�فانه در بازار 
فن�اوری اطالعات چیزی درح�دود 90 درصد كاالها 

قاچاق  است.  
وی در ادام�ه ب�ا اش�اره به اینک�ه نوس�انات ارز نیز 
می توان�د در بازار تاثیر بس�یاری بگذارد تاكید  كرد: 
در كن�ار حمایت از تولید كااله�ای داخل قیمت ارز 
نیز تاثیر خود را روی قیم�ت اجناس  می گذارد. این 
موضوع كامال بدیهی اس�ت؛ چراك�ه قیمت اجناس 
فناوری اطالعات وابسته به  دالری است كه به وسیله 
آن كاال را تهیه می كنند. حال اگر این نرخ در كشور 
باال رود قیمت  كاال هم افزایش خواهد داش�ت و اگر 
قیمت دالر كم شود، قیمت اجناس فناوری اطالعات 

نیز  كاهش می یابد.  
میر مهدی همچنین عنوان كرد: از دیگر عواملی كه 
روی قیمت كاالهای  IT  تاثیر می گذارد  بحث مالیات 
بر ارزش افزوده اس�ت.   س�ال گذشته این نرخ برای 
واردكنن�دگان 6درصد بود اما امس�ال ای�ن نرخ به 
8 درصد افزایش  داش�ته اس�ت. این موضوع باعث 

افزایش قیمت كاالهای فناوری اطالعات می شود.  

  عرض�ه و تقاضا مهم ترين عامل تعيين 
قيمت  

اما كارش�ناس دیگری مهم ترین عامل 
قیمت  تعیی�ن  در 
اجن�اس فن�اوری 
اطالعات در كشور 

و  را  عرضه 

تقاضا عنوان می كند.  
آزاد معروف�ی، رئیس كمیس�یون س�اماندهی بازار 
سازمان نظام صنفی رایانه ای كشور، در این  خصوص 
می گوید: عرضه و تقاضا از كلیدی ترین عوامل تعیین 
قیمت اس�ت. در كنار این  موضوع، مسلما نرخ ارز و 
نوسانات آن می تواند یک بازار را آرام یا آن را متشنج 

كند.  
این كارش�ناس ركود را عاملی ب�رای كاهش قیمت 
عن�وان كرد و اف�زود: ركود نیز در كن�ار این  عوامل 
می تواند به كاهش قیمت كاالها كمک كند برای مثال 
به دلیل نخریدن مردم مغازه داران  تصمیم می گیرند 
كه كاالهای خود را زیر قیمت به فروش برس�انند تا 
هزینه هایشان كاهش پیدا  كند. مجموع این عوامل 

در كنار هم قیمت نهایی یک كاال را تعیین خواهد  
كرد. معروفی در رابطه با سیاس�ت حمایت از تولید 
كاالهای داخلی اظهار كرد: سیاست حمایت  از تولید 
كاالهای داخلی سیاستی مفیدی به نظر می رسد اما 
به شرطی كه كار كارشناس�ی روی  آن صورت گیرد 
در غیر این صورت، خسارت هایی را با خود به همراه 
می آورد. به عنوان  مثال، افزایش تعرفه گمركی برای 
عده ای می تواند س�ودهایی به همراه داشته باشد و 
روی قیمت  كاالهای داخلی نیز تاثیر خود را بگذارد.  

ب�ه گفته او درحقیق�ت باید با سیاس�ت گذاری های 
درست حجم تولید را با اندازه واردات متناسب  كنند 
و س�پس در رابطه با این موضوع تصمیم بگیرند. در 
كنار این عوامل سیاس�ت گذاری  نادرس�ت می تواند 

قاچاق كاال به داخل كشور را به همراه آورد.  
در هرص�ورت تمامی این عوام�ل دركنار هم قیمت 
اجناس فناوری اطالعات را مشخص  می كنند. البته به 
  IT  گفته كارشناسان به نظر می رسد بیشتر كاالهای

د در ایران به صورت قاچاق  ر ا  و
كشور می شوند. 

عرضه و تقاضا، نرخ ارز، قاچاقچيان یا ماليات بر ارزش افزوده
عوامل تعيين كننده قيمت كاالهای آی تی در بازار

   مهندس مهران اميرحسيني
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پيام مديريت
با یاد خدا و با تش��کر و قدردانی از همراهی و پشتیبانی تمامی شما 
عزیزان، گزارشی خالصه در  خصوص فعالیتها و دستاوردهای یک سال 

گذشته شرکت زامیاد ارائه می نماییم. 
همانطور که سهامداران محترم مستحضر هستند در سالی که گذشت، 
صنعت خودرو همچنان با  مشکالت متعددی مواجه بود، شرکت زامیاد 
که همچون اکثر خودروس��ازان، در عملکرد س��ال 91 با  زیان مواجه 
شده بود، سال 92 را در حالی آغاز نمود که شاهد کاهش ارزش سهم 
به بیش از 40%  پایین تر از ارزش اس��می آن بود، از طرفی در اوایل 
سال گذشته ، تعدادی از تامین کنندگان به علت  مشکالت شدید به 
ویژه مش��کل نقدینگی، تمایلی به ادامه همکاری در بعضی از بخشها 
را نداش��تند.  بطوریکه بعضی از آنها اقدام به تغییر کسب و کار نموده 
بودند. ادامه روند مذکور می توانس��ت فعالیت  شرکت را تهدید نماید 
لذا جهت رفع مشکالت تامینی و تولیدی، تعامل سازنده ای با تامین 
کنندگان انجام  شد و سعی شد تا حد امکان، نقدینگی مورد نیاز تامین 
کننندگان به صورتی تامین شود که آنها هم تمایل  به ادامه همکاری 

با ما را داشته باشند.  
مجموعه اقدامات مدیریت و کارکنان ش��رکت زامیاد منجر به رش��د 
تولید 3 درصدی نسبت به سال 91  شد. این در حالی بود که مجموع 
تولید انواع خودرو در کل کشور در سال 92 با حدود 20% افت نسبت 

 به سال قبل از آن مواجه شد. 
همچنین شرکت زامیاد توانست سود هر سهم پس از کسر مالیات را 
از مبلغ 6 ریال در اولین پیش بینی  به بیش از 50 ریال افزایش دهد 

که با توجه به شرایط صنعت این میزان رشد قابل توجه می باشد. 
از آنج��ا که خط رنگ، نقش محوری در فرآیند تولید خودرو دارا می 
باشد، پس از بررسیهای کامل و  با توجه به مشکالت موجود در سال 
1392 با استفاده از تجارب نیروی انسانی داخلی، نوسازی گام  به گام 
تجهیزات سالن رنگ آغاز گردید. این فعالیتها با اهداف مهمی از جمله 
رفع مشکالت  ارگونومیک نیروی انسانی، رفع آلودگی زیست محیطی، 
بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت در دستور کار  قرار گرفت. در این رابطه 
ابتدا بخشی از فعالیتها که قابلیت انجام سریعتر داشتند، اجرا شدند و با 
توجه  به بررسیها در خصوص الویت بندی موضوعات ، نوسازی کوره و 
کابین آستر در دستور کار قرار  گرفته است. یکی دیگر از اقدامات انجام 
شده در بخش توسع فیزیکی ، راه اندازی خط تولید اتاق بار  وانت بوده 
اس��ت ک اثرات مناسبی در بهبود بهره وری و ارتقای ارزش افزوده و 

سود شرکت خواهد  داشت. 
به منظور تقویت و حمایت از موضوع صادرات، در س��ال 92 ساختار 
مناسب جهت آن تشکیل داده شد و  امیدوارم طی سال 93 صادرات 

حداقل 500 دستگاه خودرو را محقق نماییم. 
در جهت توس��عه س��بد محصوالت تولید وانت پ��ادرا، به عنوان 

محصولی جدید با عمق س��اخت داخل باال،  در دس��تور کار قرار 
گرفت که طراحی محصول و تولید آزمایش��ی آن انجام ش��ده و 
تولید 2000 دس��تگاه  جهت س��ال 93 برنامه ریزی شده است. 
همچنین مذاکرات گس��ترده ای با ش��رکتهای خارجی انجام و 
 پیگیری گردید که بخشی از نتایج آن، انتخاب حداقل دو محصول 
جدید از شرکتهای معتبر خودروساز و  همچنین ادامه پروژه وانت 

جدید زامیاد 2100 بوده است. 
در پایان با استعانت از خداوند متعال امیدواریم که بتوانیم در جهت 
منافع س��هامداران محترم و همچنین  کارکنان و مشتریان عزیز و 
تمامی ذینفعان شرکت زامیاد، در آینده قدمهای مفیدتر و موثرتری 

برداریم. 

رسالت و اهداف استراتژيک
فلسفه وجودي شرکت زامیاد

تامین نیازهاي ناوگان حمل و نقل بار و مس��افر در داخل و خارج از 
کشور از طریق تولید و عرضه  خودروهاي تجاري و محصوالت داراي 
پلت فرم مشترک با کیفیت برتر و فناوري روز دنیا در سازماني  خالق 

و نوآور

چشم انداز شركت زامياد )افق 1395( 
خودروساز تجاري محصوالت سبک )حداقل 40 درصد سهم بازار( 
و سنگین )حداقل 25 درصد سهم  بازار( در ایران که با شناسایي 
فرصت هاي بازار، نیازهاي حال و آینده مشتریان را برآورده کرده 
و با  اس��تفاده از طراحي و ن��واوري در محصوالت با کیفیت، ارائه 
خدمات حرفه اي فروش و پس از فروش ،  همکاري هاي راهبردي، 
نیروي انس��اني کارآمد و فرایندهاي رقابت��ي ، جایگاه خود را در 

منطقه ارتقاء  داده و ایجاد سود پایدار براي سهامداران مي نماید. 

ارزش هاي محوري ش�ركت زامياد براي رس�يدن به چشم 
انداز  

 1- نیروي انساني حرفه اي و رقابتي: 
توسعه فرهنگ شایسته ساالري براساس ارزیابي عملکرد ، افزایش بهره 

وري براساس تیم محوري و  پرورش استعدادها. 
 2- تحکیم اعتماد سهامداران: 

آینده محوري، رشد پایدار، سبد محصول رقابتي ، چابکي سازمان
 3- شراكت هاي برد – برد : 

توس��عه روابط سودمند متقابل با ش��رکاء و زنجیره تامین مبتني بر 
اطمینان سازي و تقویت ارزشهاي  پایدار

 4- رضایت مشتري: 
خدمات پس از فروش مشتري محور، کیفیت کاال و رابطه حرفه اي با 

مشتریان، دسترسي آسان به کاال
 5- سود محوري: 

کاهش ضایعات، کاهش قیمت تمام شده و ایجاد ارزش افزوده
 6- بازار محوري : 

فرصت آفریني ، بازار شناسي و صادرات به بازارهاي هدف
 7- خالقیت و نوآوري در محصول و فرایندهاي تولید ناب: 

بهبود مستمر در کاال، فرایندها و تکنولوژي تولید
 8- مسئولیت پذیري اجتماعي: 

ثروت آفریني همراه با اشتغال زایي و احترام به محیط زیست  

سمتنماینده اعضاء هیات مدیره

)قالبهای بزرگ صنعتی سایپا( – موظفمدیرعامل و عضو هیات مدیرهفریدون حمیدي

رئیس  هیات مدیرهرئیس هیات مدیره )به نمایندگی سایپا( - غیرموظفعلیرضا بادکوبه هزاوه

نایب رئیس هیات مدیره  عضو هیات مدیره )سایپا یدک(- موظفعلي اصغر حسن زاده شوئیلي

)سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار(-  موظفعضو هیات مدیرهکوروش رستمی

 )سرمایه گذاری سایپا(  غیرموظف عضو هیات مدیرهمحمد قربانی

مجمع عمومي عادي ساالنه شركت زامیاد)سهامي عام( در تاریخ 1393/4/15 در محل پژوهشگاه نفت  سالن آزادگان با حضور بیش از 69 درصد از صاحبان سهام یا 
نمایندگان قانوني آنان تشکیل شد.  مجمع به ریاست آقاي حسن امیري هنزكي و ناظري جنابان مجید سوري و مهرداد اسالمي و به دبیري  آقاي كامران كریمي برگزار 
و با تقسیم سود خالص هر سهم 25 ریال به تصویب رسید.  صورت های مالی سالیانه منتهی به 92/12/29 شركت مورد تصویب قرار گرفت.  مجمع ضمن قدرداني از 
زحمات حسابرس�ان با اكثریت نس�بي آراء حاضرین بر طبق ماده 88 قانون  اصالح سازمان حسابرسی را به  عنوان حسابرس و بازرس قانونی شركت برای سال مالی 

93انتخاب  گردیدند. 

از مزرعه تا بندر نامي آشنا بخوانيد زامياد
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جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک انصار 
)سهامی عام( رأس ساعت 9:00 روز  سه شنبه 
مورخ 93.04.31 درمحل س�الن همایش های 
بین الملل�ی رایزن با حضور  بیش از 69 درصد 

سهامداران برگزار شد. 
ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای خیابانی 
به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان  نوربخش و 

خلبانی و به دبیری آقای مردان پور تشکیل شد. 
همچنین نماینده س��ازمان بورس آقای علیزاده و 
نماینده موسسه حسابرسی دلیرانی نیز در جلسه 

 حضور داشتند. 
مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط 
آقای ابرهیمی مدیر عامل و گزارش بازرس  قانونی 

تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود. 
- تصوی��ب صورتهای مالی منتهی به س��ال مالی 

 1392,12,29
- تقس��یم 310 ریال به عنوان سود نقدی به ازای 

هر سهم
- انتخاب موسس��ه حسابرس��ی هش��یار ممیز به 
عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و  مؤسسه 

حسابرسی فاطر به عنوان علی البدل
- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد و اطالعات به عنوان 

روزنامه کثیر االنتشار

پيام هيأت مديره
اقتصاد ایران در سال 1392 فراز و فرودهای زیادی 
را پشت سر گذاشت. در این سال گر چه  چالش ها 

و مشکالت موجود در بازار پول که به عنوان یکی از 
مهمترین و بارزترین نمادهای  اقتصاد کشور شناخته 
می شود موجب شد تا این بازار راه دشواری را طی 
نماید لیکن با  برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
و جابجایی دولت همراه با تغییر نگرش دولتمردان 
جدید  به خص��وص در عرصه اقتصاد، فرصت های 
جدی��دی نیز برای بازارهای پول و س��رمایه فراهم 

 گردید. 
مقایس��ه حجم نقدینگی در پایان س��ال نسبت به 
اس��فند ماه 1391 حاکی از رش��د 29,1 درصدی 
 نقدینگی می باش��د که ناش��ی از افزایش ضریب 
فزآینده و البته رش��د پایه پولی کشور بوده است. 
 بدیهی است افزایش ضریب فزآینده پول می تواند 
نشان دهنده بهبود کارکرد بانک ها در سال  گذشته 

باشد . 

در سالی که گذشت، تثبیت نر خ ارز و قیمت سکه 
و طال و همچنین رکود بازار مس��کن باعث  گردید 
بخش عمده ای از نقدینگی جذب بازار س��رمایه و 
نهایتاً منجر به افزایش شاخص های  بورس و کسب 
بازده 104 درصدی ش��ود. از طرفی توقف تشدید 
تحریم ه��ای اقتصادی به  خصوص در حوزه بانک، 
بارقه هایی از امی��د در بهبود وضعیت اقتصادی و 
همچنین گشایش  بازار پولی کشور را موجب شد . 

از س��ویی بانک مرکزی ج. ا. ا براساس قانون برنامه 
پنجم توسعه مکلف است هر ساله نرخ  سود بانکی را 
متناسب با میزان تورم تعیین کند؛ اما با اعالم نرخ 
تورم 12 ماهه منتهی به  اس��فند ماه 1392 معادل 
34,7 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه معادل 19,7 
درصد توس��ط  بانک مرکزی ج. ا. ا، انتظار می رفت 
در سال مزبور نرخ سود بانکی افزایش قابل توجهی 
 داش��ته باش��د. لیکن این افزایش، تدریجی و غیر 
محس��وس بود تا اینکه در پایان سال انتشار  اوراق 
مشارکت با نرخ 23 درصد، منجر به رقابت بانک ها 
در حفظ منابع خود و افزایش  نرخ سود سپرده های 

بانکی با شتاب بیشتر گردید . 
بانک انصار در این س��ال علیرغم همه مشکالت و 
تنگناهای موجود، در سایه رهنمودهای مقام  معظم 
رهب��ری که با طرح موضوع حماس��ه سیاس��ی و 
حماسه اقتصادی مسیر حرکت سیاسی و  اقتصادی 
کشور را تبیین نمودند و همچنین با تالش و همدلی 
همکاران بانک س��عی نمود تا از  فرصت های ایجاد 
شده در این سال ارزش افزوده باالیی را به خصوص 

بانک انصار به مجمع نشست و هر آنچه درطي طول سال 92 بر آن گذشته وهرانچه براي  سالیان اتي برایش برنامه ریزي گشته، به آوایي بلند 
بر مجمع نشینان خوانده شد.عملکردي  درخشان درسال مالي مورد گزارش، كه همچومني كه در پي تهیه خبروگزارش مجامع در  كوچه و پس 
كوچه هاي این درن دشت تهران چرخ خورده،كمتر به چنین گزارش شفاف  ومطلوبي گوشهایم شنوا.با توان تحلیل رفته  ازكثرت كار وشدت گرما ، به لطف یکي از بچه 
 هاي خوب روابط عمومي در كنجي آرام گرفتم وچون اولین فالش دوربین برچهره جناب  ابراهیمي این مدیر شیک پوش، معتقد ومتدین نشست مبهوت وسرگشته 
درخود به تاریخ رفتم،  خیل مهاجر و مهاجرین به دعوت انصارسفره دار خان گسترده ي مدینه، ره طوالني  صحراپیموده و انصار یار مهربان براي پذیرایي میهمانان بر 
هم سبقت تا جمع یاران مخلص  خدا دوچندان شوندبراي دستیباي به ظفر وپیروزي كه این وعده الهي ست. طنین صلوات پي  در پي مجمع نشینان در تقدیر وتشکر 
از درایت مدیریت ارشد بانک و بازگویي جمله پر مهر  انصار یار مهربان مرا به خود اورد، اینجا مجمع بانک انصار است از آن بنویس.   كسب افتخارات متعدد و دریافت 
نشان و لوح تقدیر در حوزه های مختلف توسط بانک انصار  گواهی بر عملکرد موفق پرسنل این مجموعه پرتالش در طول سال مورد گزارش خود موید  وشاهد ان است 

كه از تاریخ به شهادت اوردم وامروز به این روي گشاده انصاریون اثبات این  مدعا. 

 مدیریت ارزشي بانك انصار،
پرتالش وپر توان

 انصار يار مهربان

   خسرو اميرحسيني
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در بخش اقتصادی  برای کش��ور و س��هامداران از 
فعالیت های خود حاصل نماید. 

بانک انصار این افتخار را دارد که در س��ال حماسه 
اقتصادی، با س��عی و تالش همکاران خود،  اهداف 
و برنامه های پیش بینی ش��ده در س��ال 1392 را 
تحقق بخشید و در راستای برنامه های  تحولی سه 
ساله بانک، حرکتی حماسی در حوزه پولی و بانکی 

به عمل آورد. 
هیأت مدیره بانک امید دارد تا در سال آینده با رفع 
تنگناها و محدودیت های پیش رو و در  راس��تای 
اجرای طرح تحول سه سال که دومین سال اجرای 
آن س��پری خواهد ش��د، در بین بانک  های کشور 
به عنوان یک بانک س��رآمد اسالمی ایرانی معرفی 

گردد. 

حاشيه مجمع
مجم��ع عمومی عادی فوق العاده صاحبان س��هام 
بانک انصار مورخ 93,4,31 در محل سالن  همایش 

های بین المللی رایزن برگزار شد. 
در این جلس��ه که ب��ا حضور بی��ش از 69 درصد 
سهامداران رسمیت یافت، مجمع فوق العاده  تطابق 
اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس 

را با رأی اکثریت سهامداران به  تصویب رساند. 
مجمع عمومی سهامداران نیز با همان ترکیب هیأت 
رییسه رسمیت یافت و ابراهیمی مدیر  عامل بانک 
انصار گزارش��ی جامع از فعالیت های این مجموعه 

طی سال 92 ارایه کرد. 
وی اظهار داش��ت: طی س��ال 92 به ویژه در شش 
ماهه دوم به دلیل ظهور برخی پدیده های  مخرب 
مش��کل نقدینگی در جامعه وجود داش��ت که بر 
سیس��تم بانکی آثاری نامطل��وب را تحمیل  کرد. 
ب��ا این وجود بانک انصار موفق ش��د در چهارمین 
س��ال فعالیت خود با رشد منافع بانکی  همراه شد. 
بطوریک��ه منابع بانک در پایان س��ال مالی مذکور 
به پیش از 18 هزار و 500  میلیارد تومان رس��یده 
که در مقایس��ه با سال پیش از آن 36 درصد رشد 
داشته است و سرمایه  گذاری های کوتاه مدت نیز 

حدود 50 درصد از این مبلغ را شامل می شود که با 
افزایش بیش  از 87 درصد نسبت به سال مالی قبل 

از آن همراه می باشد. 
وی ادامه داد: با این عملکرد و در حالی که رشد منابع 
جاری حدود پنج بانک منفی بوده، بانک  انصار موفق 

به تحقق 34 درصد رشد در این بخش شده است. 
این مقام مسئول با اشاره به کسب رتبه سوم میزان 
سهام شناور آزاد برای "وانصار" در میان  سایر بانک 
ها از مدیریت و کاهش قیمت تمام شده تأمین پول 

در این بانک سخن گفت. 
وی اف��زود: با توجه به افزایش رقابت میان بانک ها 
برای پرداخت نرخ س��ود باالتر و در  راستای حفظ 
سپرده های خود قیمت تمام شده پول را تا 20,6 
درصد افزایش دادیم. البته در  شرایطی که طی سال 
گذشته حدود 12 درصد نقدینگی موجود در کشور 
جذب بانک ها و  مؤسس��ات مالی و اعتباری جدید 
شده، اما در بانک انصار درصد رشد منابع همچنان 
باالتر از  رشد حجم نقدینگی کل کشور بوده است. 

وی مطالبات معوق 1,7 درصدی در بانک انصار را 
در سیس��تم بانکی کشور بی نظیر دانست  و افزود: 
در حوزه سهام نیز طی سال گذشته بیش از 108 
درصد بازدهی مثبت برای   "وانصار" محقق گردید؛ 
در حالیکه بازده س��هام بانک در س��ال پیش از آن 

حدود 12 درصد منفی  بوده است. 

ابراهیمی در خاتمه سخنان خود کسب افتخارات 
متعدد و دریافت نش��ان و لوح تقدیر در حوزه  های 
مختلف توس��ط بانک انص��ار را گواهی بر عملکرد 

موفق پرسنل این مجموعه پرتالش  عنوان کرد. 

سرمايه و تركيب سهامداران
سرمایه بانک انصار )شرکت س��هامی عام( در بدو 
تأسیس مبلغ 2,000میلیارد ریال بوده که با  توجه 
به افزایش سرمایه های انجام شده، وضعیت آن به 

شرح زیر می باشد: 
براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 
1392,06,20 سرمایه بانک طی دو  مرحله از مبلغ 
4,000 میلیارد ریال به مبلغ 8,000 میلیارد ریال 

افزایش یابد. 

عملكرد بانک در بازار سرمايه
در تاریخ 1390,04,29 بانک انصار در بورس اوراق 
به��ادار تهران درگروه واس��طه گ��ری  مالی با نماد 
"وانصار" پذیرفته شد و سها م آن برای اولین بار در 
تاری��خ 1390,06,06 در  تابلوی اصلی بورس مورد 
معامله قرار گرفت. بانک انصار در س��ال 1392 در 
فهرس��ت 50  ش��رکت فعال تر بورس اوراق بهادار 
تهران قرار گرفت��ه و رتبه 39 را به خود اختصاص 

داده  است. 

سمتاعضاء هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهآقاي مسعود مهردادي

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیرهآقاي آیت اله ابراهیمي

عضو هیات مدیرهآقاي ایرج دریالعل

عضو هیات مدیرهآقاي محمود رهنما

عضوهیات مدیرهآقاي یحیي فروتن
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مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت  پ��ارس خزر 
)س��هامی عام( در تاریخ 93/04/25 با حضور صاحبان 
  96/74 درصد از کل س��هام ش��رکت و یا نمایندگان 
قانون��ي  آنه��ا در محل قانون��ي ش��رکت در خیابان 

 سپهبدقرني تشکیل شد.  
مجمع به ریاس��ت آقاي مهندس هوش��نگ دادوش 
و ناظ��ري آقایان مهندس حس��ین ماهرو و مهندس 
محس��ن  عس��کري آزاد و به دبیري مهندس حس��ن 

همتي مدیر عامل کاردان شرکت برگزار گردید. 

خالصه تصميمات مجمع به شرح ذيل می باشد: 
 1( صورت های مالی س��الیانه منتهی ب��ه 92/12/29 

شرکت مورد تصویب قرار گرفت. 
 2( مؤسسه حسابرسی »فراز مشاور« به عنوان بازرس 
قانونی و حسابرس اصلی شرکت و موسسه  حسابرسی 
»ممیز« به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 93 

انتخاب گردیدند. 
 3( روزنام��ه  اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتش��ار 
جهت درج آگهی های شرکت در سال مالی 93  انتخاب 

گردید. 
 4( س��ود نقدی هر س��هم به مبلغ 500 ریال تصویب 

گردید. 

پيام هيات مديره
زمان را مناس��ب می دانی��م که از تمام س��هامداران 
ارجمن��د که همواره ب��ا راهنماییها و پیش��نهادات و 
حمایت  های ارزنده خود، هیات مدیره را در به گردش 
درآوردن چرخهای تولید، پیش��برد اهداف، طرح ها و 
 برنامه های ش��رکت و اعتالی نام این واحد اقتصادی 
یاری و همراهی فرموده اند، سپاس��گزاری و  قدردانی 
نماید. همچنین هیات مدیره ، از همه کارکنان ساعی 
و سخت کوش ، انجمن اسالمی و شورای  اسالمی کار 

شرکت که با تالش و کوشش بی شائبه و بی دریغ خود 
در تحقق اهداف و برنامه های سال  مورد گزارش موثر 

واقع شده اند کمال تشکر و امتنان را دارد. 
در سال 1392 ش��رکت پارس خزر به مدد تالشهاي 
صمیمانه و بی وقف��ه هزاران نفر از مدیران و  کارگران 
خود در طی 45 س��ال گذشته موفق شده است که به 
برند پارس خزر اعتبار ویژه و جایگاهی  خاص ببخشد 
، ب��ه نحوي که اکنون بی��ش از 80 درصد خانوارهاي 
ایرانی مصرف کننده یکی  ازمحصوالت آن می باشند . 

در س��ال 1392 با وجود شرایط رکود تورمی حاکم بر 
اقتصاد کشور ، کسادي بازار لوازم خانگی ،  محدودیت 
هاي ارزي براي تامین نیازها ، فروش ریالی ش��رکت 
نسبت به سال گذشته از رشد مناسبی  برخوردار بوده 

است . 
هم چنین ش��رکت در این س��ال با دریافت انواع لوح 
هاي تقدیر و تندیس ها بش��رح زیر ، به موفقیت هاي 

 متعددي نایل آمده است. 
 - لوح تقدیر واحد نمونه استان از استانداري گیالن

 - لوح سپاس در مرحله دوم چهارمین جشنواره بهره 
وري ایران از اتاق بازرگانی ایران

 - لوح سپاس براي فرآورده پلوپز برقی در سطح ملی از 
سازمان ملی استاندارد ایران

پارس خزر برند محبوب و برتر
80 درصد خانوارهاي ايرانی مصرف كننده محصوالت پارس خزر

پارس خزر ، آمیخته هنر و صنعت با صرف فعل خواستن
خدایش رحمت كند استاد میرزاي خیاط را كه حضورش براي اهالي آبادي منشا خیر و بركت بود. خیاطی را در قزاق خانه به هنگام اجباری آموخته بوده و هنر 
سوزن دوزی او معروفیت داشت. بخیه زنی، ستاره سازی و دهها هنر دیگر هم ایضا. استاد میرزا اطوی ذغالی می داشت كه نزدیک به 5  كیلو وزن داشت و داخل 
آن پربود از آتش این اطو هم كار استاد میرزا را راه می انداخت هم گشایش دست همسایگان بود چون آنروزها كبریت نبود مردم براي آتش افروزي كار با چخماق می كردند. ننه سارا پیرزنی 
كه حیاط استاد میرزا را جارو می زد در هنگام غروب آفتاب با آستان سراغ اطوی میرزا خیاط می رفت و چند گل آتش روی آن می گذارد و به همسایه ها برای گشایش كار و رهانیدن از 
مشکالت چخماق كمک می كرد. این خاطره بگفتیم تا باورمان بشود كه كجا بودیم و امروز به همت بچه های دل سوز و تالشگر پارس خزر بکجا رسیده ایم. امروز به هر فروشگاه كه می 
روی و گشتی می زنی زینت بخش ویترین فروشگاه ها محصوالت پارس خزر است. جالب آنکه نه تنها در فروشگاه بلکه  در خانه و  در جهاز عروس و هدیه به هر تازه خانه ساز، پارس خزر 
در میدانی رخ می نمایاند كه صدها محصول زیر پله ای ، قاچاق اژدهای هفت سر همه و همه از بنادر بی در و پیکر به پشت ویترینهای فروشگاه ها بدون پرداخت هیچ عوارضي و خدمات 
پس از فروشي می نشینند ولی مشتری فهم انگشت انتخاب روی محصول پارس خزر می دارد ، چون پارس خزر صرف فعل خواستن  ایران اسالمی و حرمت نهادن به مشتري مداري است.  

   خسرو اميرحسيني
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 - تمدی��د گواهینام��ه بین المللی سیس��تم مدیریت 
کیفیت از شرکت  SGS  سوئیس

 - لوح تقدیر واحد تولیدي برتر در روز ملی کیفیت از 
استانداري گیالن

 - لوح تقدیر مدیر کیفیت برتر استان
 - تقدیر نامه به مناس��بت اس��تفاده مس��ئوالنه از گاز 

طبیعی از شرکت گاز استان گیالن
 - گواهینامه بین المللی مدیریت نظام آراستگی   5S   از 

شرکت  BSB cert  کانادا
 - اخذ اولین پروانه بهداش��تی س��اخت براي محصول 
پلوپز از معاونت غذا و داروي دانش��گاه علوم پزش��کی 

 گیالن
 - تندیس زرین برند محبوب ایران براي لوازم خانگی 

برقی از جشنواره برندهاي برتر مصرف کنندگان
 - گواهینامه بین المللی اس��تاندارد مدیریت سیستم 

رسیدگی به شکایات مشتریان از  roxal cert  آلمان
 - گواهینامه و تندیس نقره اي حمایت از مصرف کننده 
از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و  تولیدکنندگان

ب��دون ش��ک موفقیت هاي ف��وق مرهون تالش��ها و 
همکاري کلیه همکاران ، مدیران ، شوراي اسالمی ،

انجمن اسالمی و بسیج کارگري در طول سال 1392 
بوده است که بدینوسیله مراتب تقدیر و سپاس

هیئ��ت مدیره از همکاري صمیمانه و بی ش��ائبه آنان 
اعالم می گردد. 

افتخارات   و   تقدیر   نامه   هاي   اخذ   شده :  
  - تالش   و   مس��اعی   همکاران   امور  TQM  و   ش��رکت  
 منج��ر   به   انتخاب   ش��رکت   پارس   خزر   بعن��وان   واحد  
 کیفیت   نمونه   در   سطح   ملی   و   دریافت   لوح   تقدیر   جهت  

 پنج   سال   اس��تمرار   در   کیفیت   محصوالت   تولیدي   در  
 سطح   ملی   گردید .  

  - کس��ب   تندیس   و   لوح   تقدیر   مدی��ر   کنترل   کیفیت  
 نمونه   اس��تان   و   واحد   تولیدي   نمونه   و   برتر   اس��تان   در  

 سال1392      براي هفتمین   سال   متوالی .  

تاريخچه شركت
شرکت در بهمن ماه 1347 با نام شرکت صنعتی پارس 
توش��یبا، با س��رمایه اولیه 65 میلیون ریال به  منظور 
ساخت انواع وس��ایل برقی خانگی تاسیس گردیده و 
تحت ش��ماره 12934 در اداره ثبت  شرکتها در تهران 
به ثبت رسیده. در اردیبهش��ت ماه سال 1352 ، نوع 
شرکت به سهامی خاص  تبدیل و در سال 1361 پس 
از واگذاری حقوق مالکانه ش��رکت توشیبای ژاپن، نام 

شرکت به صنعتی  پارس خزر تغییر داده شد. 
در بهمن ماه 1374 نوع ش��رکت از سهامی خاص به 
سهامی عام تبدیل و در تاریخ بیست و هفتم  اسفندماه 
همان سال، پس از احراز شرایط عضویت سازمان بورس 
و اوراق بهادار تهران، در شمار  شرکتهای پذیرفته شده 
در بورس پذیرفته ش��د و س��هام آن با طبقه بندی در 
صنعت ماش��ین آالت و  تجهیزات و با نماد لخزر مورد 

معامله قرار می گیرد. 

موضوع فعاليت شركت  
موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارتست از: 

تاسیس و بهره برداری و توسعه کارخانجات به منظور 
ساخت لوازم خانگی الکتریکی و  الکترونیکی و قطعات 
و متعلق��ات در ای��ران، و به طور کلی اق��دام به کلیه 
عملیات صنعتی و تولید و  ساخت و یا تهیه محصوالت 
فوق و فروش آنها وسرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت 
در آنها به طور  مس��تقیم یا غیرمستقیم که در اجرای 
موضوع شرکت الزم باش��د. مبادرت به انجام خرید و 
فروش ،  واردات و صادرات مواد و قطعات گوناگون که 
مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط  باشد. 
اخ��ذ نمایندگی، ایجاد ش��عبه و اعطای نمایندگی در 
داخل و خارج از کشور، خرید و فروش سهام  شرکتها. 

ميزان   سرمايه   و   تركيب   س�هامداران   در   پايان  
 سال   1392

س��رمایه   شرکت   در   بدو   تأسیس   مبلغ  65  میلیون  

 ری��ال   بوده   که   طی   چند   مرحله   افزایش   س��رمایه  
 به   مبلغ 151,200      میلیون   ریال    )    ش��امل   تعداد  
151,200,000  س��هم   ع��ادي   با   ن��ام   به   ارزش  
 اس��می   هر   س��هم1,000      ریال   (    افزای��ش   یافته  

 اس��ت . 

قوانين و مقررات حاكم بر فعاليت شركت
مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت ش��رکت 

عبارتند از : 
  1- قانون تجارت مصوب سال 1347  

 2- قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب 1380 
 3-  قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 

 4- قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید مصوب 
 1388

 5- مصوبات هیات وزیران ) از جمله آیین نامه اجرایی 
قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1386( 

 6- مصوبات شوراي عالی بورس و اوراق بهادار . 
 7- مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار . 

 8- استانداردهاي حسابداري و حسابرسی ملی . 
 9- اساسنامه ، مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره 

شرکت . 
 10-  قانون کار . 

 11- قانون تامین اجتماعی . 
 12- مقررات صادرات و واردات . 

 13- قانون و مقررات س��ازمان استاندارد و تحقیقات 
صنعتی . 

 14- قان��ون و مق��ررات س��ازمان حفاظت محیط 
زیس��ت . 

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری پارس توشه )سهامی عام(آقاي هوشنگ دادوش

ش��رکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زرآسا آقاي حسن همتی
)سهامی خاص( 

مدیرعامل و عضوموظف هیات مدیره

عضو هیات مدیرهشرکت بازرگانی پارس شید)سهامی خاص(آقاي فرحمند پورعلی

عضو موظ��ف هیات مدی��ره  و معاون شرکت المپ پارس شهاب)سهامی عام( آقاي عبدالمحمد فیاضی
تامین و برنامه ریزی

نایب رئیس هی��ات مدیره )موظف( و شرکت کوشا پیشه)سهامی خاص(آقاي قاسم زند
معاون  مالی و اداری شرکت
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روس��تای ویدر یکی از روس��تاهای بخش خرقان شهرستان 
زرندیه است.این روس��تای زیبای کوهستانی عالوه برداشتن 
جاذب��ه های طبیعی وآب وهوای خ��وش ازنظر فرهنگی نیز 
از ویژ  گی خاصی برخوردار اس��ت.اهالی این روستا با دو زبان 
ترکی و ویدری صحبت می کنند.زبان  ویدری   را برخی از زیر 
ش��اخه های زبان تاتی و برخی آن را زیر ش��اخه ای از زبان 
ناحیه  شمالغربی   ایران(زبان طالشی)می دانند. عالوه بر ویدر 
در روستای الویر نیز زبان رایج  شباهت زیادی با زبان   ویدری 
دارد وبه دلیل شباهت این دوگویش درمنابعی از زبان الویری 
 ویدری نام برده شده است.امروزه به دلیل مهاجرت اهالی این 
روس��تا به شهرها نسل متولد شده  در شهر کمتر با این   زبان 
مکالمه می کنند وشاید برخی از آنها با آن آشنا نباشند.برای 
حفظ این  زبان که یاد آور آداب   ورس��وم وفرهنگ گذشتگان 
این روستامی باشد الزم است اقداماتی  صورت گیرد که یکی 
از آنها   ایجاد آثار مکتوب به این زبان است.سروده زیرحکایت 

خیالی  گذر سعدی از ویدر وآشنایی او با   زبان ویدری است. 

یکی روز سعدی بکردی سفر
ز راهی که در آن نبودی خطر

ز شیراز تا ساوه پیمود راه
بماند او درآنجا همی چند ماه

بدید او همه روستاهای شهر انار
 "مصرقان" " چلسبان" "چاناقچی" و"الر" 

ده "دوزج" و "کشکک" و "مزلقان" 
ز " الویر" تا "میل" تا "رازقان" 

 "بلوبند" و" وسمق" سپس" بندامیر" 
 " زر او" دید و "دربند" و هم کوه "تیر" 

چو یک رهگذر 1رسید او به "ویدر" 
ببسته کمر را به شالی کالهی به سر
او عبور 2چو می کرد از "نرمه خاک" 

بدید آب پاکی بسان بلور
فرو صورتش را در آن آب کرد
بخورد و لب تشنه سیراب کرد
بگفتا چه آبی، چو آب حیات
زیک جرعه ازآن نیابی ممات
بگردید چندی همه جای آن

آن 4 دید و "پروای " 3"سرخانی اش" 
 1 

نام قناتی در روستای ویدر -2 
نام چشمه ای در ویدر -3 

خوشش آمد از آب و از آن هوا
بگفتا کجا می شوم من از این جا سوا

اگر ملک این است شیراز چیست
عراق و ری و شام وقفقاز چیست

ندا داد ناگه یکی "ویدری" 

به زیبا زبانی چو در دری
سالم ای بیرا خوش بامی دیه مان" ” 

ممان بیش تِه اَمِش و جیمی کیه مان" ” 
دیروم شامومان را ایی کم ناِن ِجو" ” 

جیریی اِوِنوم رختخوابای نِو" ” 
نام چشمه ای در ویدر -4 

صب زود بیراجان اِدوشوم ُگووم" ” 
هادوم واخوری ناخوروم اَ خودوم" ” 

ناهار هر چی دیروم اَلومه ناَمه" ” 
کاله جوشی یو اوودوغ و دوقراَمه" ” 

وضعوم خوبه اَ ایی عالِم مال دیروم" ” 
ایی کندوله گنِدم سِر سال دیروم" ” 

بیرا جان کیِیم نیزدیگه قاالِدی" ” 
پورِمیی کیِیش آّما اووباالِدی" ” 

سه چهار بیز ومیش دیروم اَ بیرا" ” 
ایی باغ بزرگ دیروم او جیر جیرا" ” 
باغ زِرِده ایی تیکه باغچه دیروم" ” 
دو دانه اوراقچه روتاقِچه دیروم" ” 

سِر تایه ِده ایی عالِم چوق دیروم" ” 
تویِه بُقچه مانَده ایی مونجوق دیروم" ” 

ایی ِجو اووِ مشهد حسین جانلوِده" ” 
 ” دو ِجو نرمه خاِده جیلو خانلوِده ” 

اووِ دادِکلِده ایی تَسو دیروم" ” 
سه ِجو پرواخانی سه َطسو دیروم" ” 

بوران گوشییی تِه کی نّییی غریب" ” 
توباغان زیمین دیروم اَ ایی َجریب" ” 

به گفتار مشغول او همچنان
نفهمید سعدی از آنها به جزحرف نان

نگه کرد بر ویدری هاج و واج
 5که بانگی زد آن مرد"ایی چّیزی باواج" 

بیامد به آنجا کس دیگری
بلد فارسی بود و هم ویدری

به سعدی بفهماند آنچه اوگفته بودش
سخن های شیرین چوُدر ُسفته بود

بگفتا به آن مرد من سعدی ام
به یکتایی اندر سخن دعوی ام

چیزی بگو -5 
زبانی چنین نغز وپر رمز و راز

ندیدم به جایی به عمر دراز
بدانستمی من اگر این زبان

همه شعر خود می سرودم بدان
معنی لغات ویدری استفاده شده در ابیات باال : 

بی��را = برادر بامی = آمدی دیه مان = ده ما روس��تای ما ممان 
= مهمان – 

بیش = باش تِه = تو اَمِشو = امشب جیمی = مال ما برای ما – 
کی��ه مان = خانه ما دی��روم = دارم ایی = ی��ک ایی کم = یک 

مقدارکمی
ِجو = ُجو جیریی = زیر تو اِوِنوم = می اندازم

نِو = نو صب زود = صبح زود اِدوشوم = می دوشم گووم = گاومن
ه��ادوم = می دهم واخوری = می خوری ناخوروم = نمی خورم 

اَ = من
خودوم = خودم اَلوَمه = می گذارم ناَمه = وسط میان- 

کاله جوش = نوعی خوراک از کش��ک جوش��یده اوودوغ = آب 
دوغ دوغ – 

دوقرامه = نان خورد ش��ده داخ��ل دوغ وضعوم = وضع من ایی 
عالِم = مقدار زیادی

کندوله = س��یلوی کوچک ذخیره گندم گنِدم =گندم کیِیم = 
خانه من

نیزدیگ = نزدیک قاال = بلندی محله ای در ویدر که بلندترین 
نقطه آن است – 

ق��االِدی = در ق��اال قرار دارد پوره میی = مال پس��رم پوره میی 
کیِیش = خانه پسرم 

آّم��ا = اّم��ا اوباال = نام محل��ه ای در ویدر اوب��االِدی = در محله 
اوباال قرار دارد 

بی��ز = بز جیر= پایین جیر جیرا = پایین ها باغ زِر = نام منطقه 
ای در ویدر درکنار

رودخان��ه که ب��اغ های زیادی در آنجا قرار دارد ب��اغ زِرِده = در 
باغ زر

تیکه = تکه قطه اوراقچه = داس تایِه = محل انبار علوفه وچوب 
چوق = چوب – 

بُقچه مانَده = بقچه ما مونجوق = منُجق ِجو= واحد آب کشاورزی 
به مقدار

یک ساعت ونیم اووِ مشِهد = آب قنات مشهد در ویدر حسین 
جانلو = یکی از نوبت

های گردش آب قنات ها در ویدر(در روس��تای ویدر نوبت آب 
قنات ها به دوازده روز تقسیم

ش��ده است که هر روز آن اسم خاصی دارد و بعد از دوازده روز 
تکرار می شود(

حس��ین جانلوِده = درنوبت حسین جانلو نرمه خا = قنات نرمه 
خاک در ویدر

جیلو خانلو = یکی از نوب��ت های گردش آب قنات ها در ویدر 
داداِکل = نام قناتی در ویدر

داداکل��ده = در قن��ات داداکل تَس��و = واح��د آب کش��اورزی 
پرواخانی= پروا و خانی نام دو

چش��مه آب کشاورزی در ویدر سه َطس��و= یکی از نوبت های 
گردش آب قنات ها در ویدر

بوران = بیاور گوش��ییی = گوش خود را نّییی = نیستی باغان = 
نام منطقه ای در

ویدر که دارای زمین های کش��اورزی وباغ های زیادی اس��ت 
زیمین = زمین

حكايت گذر سعدی 
به »ويدر« و آشنايی 

او با زبان ويدری    دكتر داوود قاسمي

   دكتر داوود قاسمي
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مجمع س��االنه آذرآب در تاری��خ 1393/3/31 با حضور 57/94 درصد 
صاحبان سهام و  نمایندگان و وکالي آنان در محل هتل المپیک واقع در 
بلوار دهکده برگزار گردید.  مجمع به ریاست آقاي سیف اله ابراهیمي و 
ناظري آقایان ناصر علي و هدایت ابراهیمي فرد  و به دبیري آقاي محمد 
جابري تش��کیل گردید   خالصه اطالعات شرکت و تصمیمات مجمع 

به شرح ذیل می باشد:  
 1(صورت های مالی س��ال مالی منتهی به 92/12/29 ش��رکت مورد 

تصویب قرار گرفت. 
 2(معامالت موضوع ماده 129 اصالحیه قانون تجارت به تصویب رسید. 

 3(موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به عنوان حسابرس و بازرس اصلی 
و موسسه  حسابرسی کوشا منش به عنوان بازرس علی البدل برای سال 

مالی منتهی به 93/12/29  انتخاب گردیدند. 
 4(سود نقدی هر سهم به مبلغ 18 ریال به تصویب مجمع رسید. 

پيام هيات مديره
ضمن عرض خیرمقدم و گرامی داش��تن ش��ما بزرگواران در بیست و 
نهمین مجمع عمومی  عادی سالیانه صاحبان سهام، مفتخریم که پس از 
سپری نمودن سالی توام با تالش و کوشش  برای سرافرازی نام شرکت 
صنایع آذرآب، کارنامه عملکرد مدیریت را در حضور شما  عزیزان مرور 
می کنیم در سالی که گذشت علیرغم شرایط حاد اقتصادی و بحران 
های ناشی  از تحریم و کمبود نقدینگی با اتکاء به خداوند بزرگ و بهره 
گیری از اراده استوار گروهی  ضمن حضور فعال در عرصه صنعت کشور 
توانستیم تداوم ارزش آفرینی را برای همه  ذینفعان از اندیشه به عمل 
برسانیم نگاهی گذرا به دستاوردهای سال گذشته موید آن است که  ما 
باور داریم تجارب گذش��ته در کنار فرصت آفرینی خواهشمندانه ما را 
در پیشبرد اهدافمان  و جلب رضایت مشتریان تامین منافع سهامداران 

یاری خواهد داد. 
منتخبان شما در هیات مدیره در سالی که گذشت تمامی تالش خود را 
بکار بسته اند تا بتوانند  رضایت شما بزرگواران را از عملکرد خود بدست 
آورند و اینک در محضر شما  بزرگواران اهم دستاوردهای یکساله شرکت 

در بخش های مختلف کاری بشرح زیر تقدیم می  گردد:   
 1- فروش   2- سودآوری   3- برنامه ریزي و بودجه   4- هزینه ها

 5- سهام    6- بازاریابي    7- بازرگاني    8- کیفیت محصوالت و خدمات   
 9- نیروي انساني     10- نقدینگي    11- سرمایه گذاري    12- افزایش 

سرمایه    13- خط مشی و اهداف آتی

برنامه های آتی شركت
 1-  اج��رای تعه��دات ناش��ی از قراردادهای منعقد ش��ده طبق برنامه 

زمانبندی

 2-  پیگیری های الزم جهت انعقاد قرارداد درخصوص پیش��نهادهای 
ارایه شده

 3-  ادامه عملیات احداث کارگاه ساخت و مونتاژ عسلویه
 4-  اصالح بهینه ساختار نیروي انساني

 5-  تدوین سیاست های کلی شرکت در قالب برنامه استراتژیک و میان 
مدت

 6-  ادامه عملیات پروژه دهکده گردشگری الماس اراک
در پایان امید است در سال جاری با استعانت از ایزد یکتا و به پشتوانه 
مستمر حمایت های  شما سهامداران محترم و همچنین همت واالی 
مدیران و دست اندرکاران این شرکت بتوانیم  گام هایی موثر هر چند 

کوچک در جهت پویایی و انسجام شرکت برداریم. 

تاريخچه
شرکت صنایع آذرآب در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه سال یک هزارو 
سیصد و شصت و  چهار خورشیدی تشکیل و تحت شماره 913 در اداره 
ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی  شهرستان اراک به ثبت رسیده است. 
به موجب پروانه بهره برداری صادره از س��وی وزارت  صنایع به شماره 
45555 بهره برداری از آن در تاریخ تیرماه 1371 آغاز گردیده اس��ت 
.  نوع شخصیت حقوقی شرکت به موجب آگهی شماره 19675 مورخ 

1376/7/2 از سهامی  خاص به سهامی عام تبدیل گردیده است. 

موضوع فعاليت
 1-  پیمانکاری عمومی و مدیریت پیمان در قالب مهندسی، بازرگاني و 
فعالیت اجرایی  ساختمان، طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی و خدمات 
پ��س از فروش و بهره  برداری پروژه های حوزه انرژی اعم از نیروگاهی، 
نفت، پتروشیمی و گاز، احداث  کارخانجات سیمان ، قند، فوالد و نظایر 

آن ... 
 2-  مش��ارکت قراردادی یا انتفاعی ، مباش��رت و مشاوره با شرکتهای 
معتب��ر داخلی و  خارجی در احداث و اجراء انواع پروژه های فوق الذکر 
و همچنین تاسیس مراکز،  کارگاهها، دفاتر و کارخانجات، صنایع وابسته 
و ... در جه��ت انج��ام فعالیتهای مذک��ور  و واردات و خرید و فروش و 
ص��ادرات کلیه مواد و قطعات، ابزارآالت و ماش��ین  آالت و تجهیزات و 
انواع محصوالت و سایر فرآورده های صنعتی و تولیدی و  خدمات فنی 

و مهندسی در داخل و خارج از کشور و مرتبط با فعالیتهای شرکت. 
 3-  درخواست تحصیل هرگونه امتیار لیسانس و انعقاد هرگونه قرارداد در 

ارتباط با هر  یک از موضوعات فوق
 4-  انجام تمام و یا قسمتی از فعالیت مذکور راسا یا با مشارکت شخص 

یا اشخاص  حقیقی و یا حقوقی داخلی و خارجی. 

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات  مدیرهشرکت بازرگانی و صنعتی آینده گستر برهانآقای سیف اله ابراهیمی

نایب رئیس  هیات مدیرهشرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودروآقای حبیب بقائی اسد آبادی

مدیرعامل و عضو هیات مدیرهشرکت دارج کیشآقای غالمرضا بهمنش

عضو موظف هیات  مدیرهگشرکت تجارت خبرگان البرزآقای غالمحسین کاتوزیانی

عضو غیرموظف  هیات مدیرهشرکت فنی مهندسی جنوب تاسیساتآقای سید محسن تسلطی

آنانکه مهندس غالمرضا بهمنش را مي شناسند مي دانند كه او فعل خواستن را خوب و  خوبتر صرف مي كند. وقتي به مجمع رسیدم و چهره 
خندان حاج غالمرضا و لطف  مشارالیه را به اصحاب قلم دیدم و گزارش عملکرد را مطالعه كردم در  پوست خود نمي گنجیدم چون صنایع آذرآب 

افتخار جهاني ماست. 

شركت صنايع آذرآب افتخار جهاني ماست
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تاريخچه مختصر شركت
طرح ایجاد کارخانه تراکتورس��ازي ایران در مهرماه 1346 در 
چهارچوب مفاد موافقتنامه  همکاري هاي فني و اقتصادي ما 
بین دولت هاي ایران و روماني به منظور تولید یک ن�وع  تراکتور 

اونیورسال به قدرت 65 اسب بخار به مرحله اجرا گذارده شد. 
بازنگري هاي به عمل آمده در سال1353 شمسي مانع از ادامه 
ط�رح به منظور تولید تراکتور  اونیورسال گردیده و عقد قرارداد 
با شرکت  MF  انگلیس در همان سال ادامه طرح را جهت  تولید 

تراکتورهاي  MF  فراهم ساخت. 
در ادامه اجراي طرح به منظور دستیابي به هدف هاي کمی  و 
کیفي پیش بیني شده، طرح ایجاد  کارخانه تراکتورسازي ایران 
در سال1354 به پنج پروژه تحت عناوین »ساخت قطعات و 
 مونتاژ تراکتور«، »خدمات صنعتي«، »ریخته گري«، »ساخت 
موتور« و»آهنگري« تفکیک  گردید. پروژه آهنگري براساس 
برنامه ریزي هاي مدون به منظور دستیابي به تولید کلیه  قطعات 
آهنگري موردنیاز گروه صنایع تراکتورسازي و سایر شرکت ها 
و موسساتي که به  قطعات آهنگري نیاز دارند و علي الخصوص 

کارخانجات و صنایع خودروسازي در وسعتي به  مساحت11 
هکتار به وجود آمد. خرید و نصب ماشین آالت مورد نیاز در دو 

فاز به شرح زیر  برنامه ریزي شده و به مرحله اجرا درآمد. 
 , 10MN  فاز اول با خرید، نصب و راه اندازي خطوط پرس هاي
20MN  ,16MN  و   25MN   در سال 1357 به اتمام رسیده  
و در سال 1360 مورد بهره برداري قرار گرفت. فاز  دوم از سال 
1357 با انجام مطالعات الزم باکمک مش��اورین انگلیسي وبا 
همکاري ش��رکت آلماني  Eumuco  آغاز ش��ده و در س��ال 
1362  ماش��ین هاي آهنگري افقي   SM200  و   SM900  و 
 40  MN  همچنین ماشین آالت جانبي خطوط تولید آهنگري 
وMN    80  خریداري گردید .  سپس مراحل نصب و راه اندازي 
شروع شده و در بهمن ماه سال  1367 به مرحله  بهره برداري 

رسید. 
پروژه آهنگري بر اساس طرح تفکیک کارخانه تراکتورسازي 
در آذر ماه سال 1366  به  عنوان یک شرکت مستقل به ثبت 

رسید. 
در راس��تاي سیاست واهداف استراتژیک شرکت و با ورود 

ب��ه بازارهاي جهاني به منظور توس��عه  صادرات محصول 
به کش��ورهاي خارجي بخصوص کش��ور هاي اروپایي،  از 
اواخ��ر س��ال    1374 ، فعالیت ه��اي وس��یعي در زمینه 
ایجاد و اس��تقرار اس��تاندارد ایران - ایزو9002 درشرکت 
 شروع گردید. شرکت دراس��فند ماه 1375 موفق به اخذ 
گواهینام��ه ISO  9002  از موسس��ه  RWTÜV  آلمان 
گردید. سپس از طریق ممیزي هاي مراقبتي و تکرار انجام 
شده از طرف  موسسه گواهي دهنده، گواهینامه اخذ شده 
در دوره هاي س��ه ساله تجدید شد . در پي تغییر  ویرایش 
 ،ISO9001:2000   به  ISO9002:1994   اس��تاندارد از
این ش��رکت نیز  جهت گیري ه��اي الزم را جهت انطباق 
نظام کیفی��ت با الزامات ویرایش جدید اس��تاندارد انجام 
داده  و نس��بت به اعمال تغیی��رات و بازنگري هاي الزم در 
مس��تندات مربوطه اقدام نمود.در نهایت با  استقرار کامل 
نظام مدیریت کیفیت مبتن��ي برISO  9001:2000  این 
س��ازمان درس��ال 1382  موفق به اخذ گواهي مربوطه از  

ار-و-توف  ایران گردید.  

مجمع عمومی عادی ساالنه سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1392شركت آهنگری تراكتور  سازی ایران باحضور اكثریت  سهامداران درتاریخ  29 تیرماه 1393 برگزار 
گردید.    در این جلسه آقای مهندس مجید باویلی تبریزی به عنوان    »سهامدارعمده ورییس هیات  مدیره« رییس مجمع، آقاي پدرام باویلي تبریزي و عبدالمجید قندریز به 
عنوان ناظر وآقای  جواد زراعتی خسروشاهی به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند. در این مجمع آقای مهندس  حیرت انگیز به عنوان، مدیر عامل گزارش عملکرد یکساله شركت آهنگری را ارائه نمود 
و  به سواالت سهامداران حاضر در مجمع پاسخ های مناسب ارائه شد. پیرو تصمیمات اتخاذ شده  درجلسه مجمع فوق العاده شركت مبنی برپیگیری ثبت افزایش سرمایه شركت مدیر مالی  شركت 
اعالم كردند كه شركت موفق به ثبت افزایش سرمایه 400درصدی  نزد اداره ثبت  شركت ها شده و همچنین درجهت اجرای دستورات هیات مدیره  اقدامات الزم درخصوص  افزایش سرمایه ازمحل 
تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شركت معادل 100درصد سرمایه تازه  به ثبت رسیده انجام شده كه پس ازطی مراحل قانونی در سال 93 افزایش یافته و به ثبت  خواهد رسید. براساس مصوبات مجمع 
صورت های مالی سال مالی منتهی به 29اسفند ماه   1392 تصویب، سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس و روزنامه های دنیای  اقتصاد واطالعات به عنوان روزنامه كثیراالنتشار شركت 
در سال 93 انتخاب شدند. همچنین  براساس رای گیری آقایان مهندسان محمدرضا باویلی تبریزی، عبدالمجید قندریز ،پدرام باویلی  تبریزی و جالل الدین حیرت انگیز به عنوان اعضای حقیقی 

هیات مدیره و شركت پوالد قطعه  به عنوان عضو حقوقی هیات مدیره انتخاب شدند. 

 »آهنگري تراكتورسازي ايران« بزرگترين كارخانه توليد قطعات فورج خاورميانه

   مهدي خلج
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جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه ش��رکت تأمین ماسه و ریختگری ) 
سهامی عام ( رأس ساعت   9:00 روز دوشنبه مورخ 1393,04,23 درمحل 

قانونی شرکت با حضور بیش از 77 درصد  سهامداران برگزار شد. 
ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای صمدی به عنوان رئیس مجمع و 
نظارت آقایان احمدی  نژاد و بختیاری و به دبیری آقای ستاری تشکیل شد. 

همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه 
حضور داشتند. 

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط مدیر عامل محترم جناب 
آقای سبحانی و گزارش  بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود. 

 - تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1392,12,29 
 2- تقسیم 280 ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم

 3- انتخاب موسسه حسابرسی بهبود ارقام به عنوان حسابرس و بازرس اصلی 
و موسس��ه حسابرس��ی  ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس و حسابرس 

علی البدل

پيام هيات مديره
وضعيت و تحوالت ماسه های ريخته گری: 

طی سال مالی مورد گزارش اقدمات الزم جهت افزایش مقدار فروش صورت 
پذیرفت، همچنین  پیگیری های الزم جهت فروش پودر سیلیس )باطله ها( 
که در محوطه کارخانه انباشته شده و  باعث ایجاد مشکالت زیست محیطی 
میگردید انج��ام گرفت به عبارتی فروش محصوالت در س��ال  مالی مورد 
گزارش 202،558 میلیون ریال به عبارتی از نظر مقدار 3,7در صد کاهش 
و از نظر  مبلغ 15,1درصد نس��بت به س��ال گذشته افزایش نشان میدهد. 
عالوه برآن حدود مبلغ 1،653 میلیون  ریال)به مقدار 3،689 هزار تن( پودر 

سیلیس)باطله( طی سال 1392 فروخته شد. 

جايگاه شركت در صنعت ماسه ريخته گری: 
این شرکت اولین تولید کننده ماسه ریخته گری در کشور هم از نظر قدمت 
و هم از نظر تولید و  فروش ماس��ه ریخته گری میباش��د و هم از نظر دارا 
بودن معادن از نظر کیفیت، بهترین معادن  تولید ماس��ه ریخته گری را به 
دلیل گرد گوش��ه بودن ماس��ه اختیار دارد و حدود 30درصد بازار  مصرف 

را در اختیار دارد. 

استراژی شركت: 
اس��تراژی شرکت حفظ رتبه اول فروش ماسه های ریخته گری و افزایش 

کیفیت محصوالت تولیدی  و در نهایت به حداکثر رساندن سود میباشد. 

عملكرد شركت طی سال مالی مورد گزارش: 
ش��رکت، ابتدا سود هر سهم سال مالی مورد گزارش را به 520 ریال پیش 
بینی نمود که با برسی  واقعی 6 ماهه،پیش بینی سود هر سهم را 16 درصد 
افزایش و در مهر ماه سال 92 سود هر سهم  را به 603 ریال پیش بینی و به 

سازمان بورس اعالم نمود. 
از اهداف شرکت در سال مالی مورد گزارش تولید ماسه با کیفیت مطلوب و 
رسیدن به سود هر  سهم 603 ریال بود که با توجه به سود و زیان، سود هر 
سهم 603 ریال بود که با توجه به  صورت سود وزیان، هر سهم 652 ریال 
تحقق یافته است. در ضمن سایر دستاورد های سال مالی  مورد گزارش به 

شرح ذیل است. 
 1- طی سال مالی مورد گزارش چهار دستگاه توزین نوار نقاله به همراه نرم 
افزار تحت شبکه  نمایشگر دیجیتال جهت توزین مواد اولیه ورودی به سیستم 

خط تولید خریداری و نصب و راه  اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت. 
 2- طی س��ال مالی مورد گزارش طاح اکتش��افات تفصیلی فاز یک معدن 
سیلیس سرنزا جهت تعیین  مناطق پتانسل دار ذخیره معدنی سیلیس انجام 

گردید. 
 3- طی سال مالی مورد گزارش نسبت به انعقاد نقشه برداری از زمین های 
شرکت و تهیه نقشه  توپوگرافی به صورت بلوکی و جانمایی نقشه تهیه شده 
از محدود مورد مالکیت این شرکت در  طرح جامع و طرح تفکیک مورد تأیید 
شهرداری فیروز کوه و اداره ثبت اسناد و امالک جهت  تغیر کاربری زمینها 

منعقد گردید که در حال اجراء میباشد. 
 4- طی سال مالی مورد گزارش عملیات حفاری و آتشباری در معادن شرکت 

جهت تأمین مواد  اولیه مورد نیاز انجام گردید. 
 5- طی سال مالی مورد گزارش سستم اتوماسیون تحت شبکه جهت توزین 
ب��ار معدنی با بانک  اطالعاتی  SQL  خری��داری، نصب و مورد بهره برداری 

قرار گرفت. 
 6- طی سال مالی مورد گزارش جهت خردایش بهتر ماسه نسبت به تعمیر 
اساسی دستگاه رادمیل  شماره 2 نسبت به انتقال یک دستگاه خشک کن که 
مورد استفاده قرار نمیگیرد و تعویض با  خشک کردن فرسوده اقدام میگردد. 

 7- طی سال مالی مورد گزارش جهت بهبود و افزایش راندمان تولید واحد 
خردایش در زمستان،  سیستم انتقال ماسه از واحد خردایش به شست وشو 
که قبال از طریق نوار نقاله انتقال می یافت به  روش انتقال می یافت به روش 

انتقال از طریق لوله و پمپ به همراه آب تغییر یافت. 

برنامه ها چشم انداز وضعيت شركت: 
 - از برنامه های مهم شرکت طرح انتقال کارخانه به نزدیک معادن میباشد 
که عملیات اجرایی  انجام شده از این بابت در بخش سرمایه گذاری طرح در 

صفحه 26 بطور کامل توضیح داده شده  است. 

چشم انداز وضعيت شركت: 
 - باتوجه به این که واردات ماس��ه ریخته گری به دلیل هزینه حمل باال 

صرفه اقتصادی ندارد و  همچنین با عنایت به توسعه صنایع ریخته گری 
و نیاز کشور به صنایع فوق مصرف ماسه های  ریخته گری در کشور روز 
به روز بیش��تر می ش��ودو از طرفی با توجه به اینکه معادن این شرکت 
 از نظر کیفیت مناس��ب می باش��د و همچنین به دلیل عدم وابستگی از 
نظر مواد اولیه و قطعات و  لوازم یدکی به خارج از کش��ور وضعیت آینده 
شرکت مطلوب پیش بینی میگردد ولی باید سعی در  باال بردن کیفیت 
محصوالت به صورت مس��تمر انجام ش��ود تا در بازار رقابتی بتوان کلیه 

مشتریان  راحفظ کرد. 

كلياتی در باره شركت: 
تاريخچه فعاليت شركت: 

شرکت تأمین ماسه ریخته گری )سهامی عام( به منظور تهیه و استخراج، 
فرآوری، خرید و فروش  ماسه های ریخته گری و بازیابی آنها، خرید یا ایجاد 
کارخانجات و تأسیس��ات مربوطه و مب��ادرت  هرگونه فعالیتی که به طور 
مستقیم یا غیر مستقیم )مانند خرید کارخانه مشابه، واردات ماشین آالت 
 و م��واد اولیه مورد نیاز، صادرات کاالی ها تولید و غیره( برای انجام مقاصد 
باال ضروری و مفید  باش��د مستقال یا باشرکت اشخاص حقیقی یا حقوقی 
دیگر و س��رمایه گذاری و خرید سهام دیگر  شرکتها و یا کارخانه جات در 
تاریخ 1351,03,27 با سرمایه1,000,000 ریال منقسم به 100  سهم با نام 
10000 ریالی تمام پرداخت شده،تشکیل گردید و در تاریخ 1351,05,29 
تحت شماره   15874 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به 
ثبت رس��یده و مراتب در روزنامه  رسمی مورخ 1351,05,29 جهت اطالع 

عموم آگهی شد. تغیرات بعدی شرکت تا این تاریخ به  شرح زیر بوده است. 
 -پروانه تأسیس کارخانه به ش��ماره 314522 مورخ 1355,02,16 توسط 

وزارت صنایع و معدن  صادر گردید. 
 - پروانه بهره برداری از کارخانه درتاری��خ 1355,07,01 آغاز و پروانه بهره 
برداری به شماره   342 مورخ 1358,01,14 به ظرفیت 80000 تن توسط 
وازارت صنایع و معدن و معادن صادر  شد که در تاریخ 1383,03,6 با توجه 
به افزایش ظرفیت 250 هزار تن توسط سازمان صنایع و  معادن استان تهران 
صاد گردید.   - پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ 
های 19 و 20 آذر ماه 1370، نوع  شرکت از سهامی خاص به سهامی عام و 
مبلغ سرمایه به 300 میلیون و مبلغ اسمی هر سهم   1000 ریال تغیر یافت. 

پس از یکسال فعاليت
اولين و بزرگترين 

شركت تامين ماسه ريخته 
گری به مجمع نشست

این شركت اولین تولید كننده ماسه ریخته گری در كشور هم از نظر قدمت و هم از نظر تولید و  فروش ماسه ریخته گری میباشد و هم از نظر دارا بودن 
معادن و از نظر كیفیت بهترین معادن  تولید ماسه ریخته گری را به دلیل گرد گوشه بودن ماسه اختیار دارد و حدود 30درصد بازار  مصرف را در اختیار دارد. 

   صدیقه سرخوش لر
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ش��هر کوچک کویری ما ضم��ن اینکه از 
ادارات معمول کش��وری هم��ه را در خود 
جاي مي داشت از  جمله اداره دادگستری 
بود که در یکی از بن بس��ت های خیابانی 
که نه چندان عریض و بلکه می  توان گفت 
تنها خیابان قابل قبول شهر واقع شده بود 
اساسا دادگستری شهر ما آنچنان عریض 
و  طویل نبود، یک س��اختمان یک طبقه 
قدیمی با تعدادی اطاق و حیاطی که دارای 
چند باغچه ب��ود و از  درخت های والیت 
هم در آن کاش��ته بودند. گلگاری به وضع 
حاال و فواره و آب نما و سنگفرش و  رنگ و 
لعاب های امروزی را نداشت، و جالب تر از 
همه اینکه اجاره ای بود؛ یعني متعلق بود 
 به شخصی که در محل به نام مدیر دفتر 
معروف بود ؛ و چرا مدیر دفتر و از کجا آمد 
که او  صاحب آن مکان و خانه ش��د خود 

بحثی جداگانه است. 
قدیمی ها می گفتند که این ش��خص تا 
قبل از اینکه این تشکیالت به شکل و فرم 
امروزی دایر شود  جزو افراد باسوادی که به 
استخدام عدلیه زمان قدیم درآمده بودند 
بود و بمرور زمان و با استعدادی  که داشت 
و نبودن آدم های باسواد و با دانش فرصتی 
پیش آمد که رئیس دادگستری وقت که 
از  ش��هر دیگری آمده بود از وجود ایشان 
بعنوان سرپرست دفتر خود استفاده کند 
و کم کم مشارالیه  حکم مدیر دفتری هم 
گرفت. کارش ارجاع پرونده ها به دادسراها 
و شعبات قضایی و دادگاه هایی  بود که در 
آن زمان دو سه شعبه بیشتر هم نداشت، و 
جالب است یادآوري کنم که پرونده ها هم 
در  داخل یک اطاق بزرگ روی هم انباشته 
شده بود، نه بصورت طقه بندی و اساسی 

بلکه بصورت  فله ای. 
البته پرونده های راکد و پرونده های جاری 
تا اندازه ای حس��اب و کتاب داشت، یادم 
میاید. یک بار  هم��ان مدیر دفتر که قبال 
نامش برده ش��د از وجود خ��ود من برای 

پیدا کردن پرونده قتلی که سالها  پیش رخ 
داده بود کمک خواس��ت، که شاید بتوانم 
آنرا با مشخصاتی که داده بود پیدا کنم؛ که 
اتفاقا  هم پیدا شد. مسئله جنگ و جدال 
قبیله ای بود و قتلی که در این حادثه رخ 
داده بود تازه بعد از  گذشت سالیان دراز و 
مختومه شدن آن پرونده صاحبان دم که 
فرزند زادگان مقتول بودند پیگیر  پرونده 

شده بودند. 
بگذریم، از جناب مدیر دفتر می گفتم ، به 
گردن همان هایی که می گفتند من که 
ندیدم، دیگران می  گفتند در آن زمان رسم 
بوده که هر مراجعه کننده به دادگستری 
موظف بود ب��رای ارائه گ��زارش و  تقدیم 
دادخواست از طریق همین مدیر دفتر وارد 
به مس��ایل کاری بشود که این جناب هم 
متناسب با  وضعیت شاکی و متشاکی از هر 
کدام حق و حسابی می گرفته و سرانجام با 
همین پول های  بادآورده همین ساختمان 
را به قیمت ارزانی خریده و به دادگستری 
اج��اره داده بود و ماهیانه هم  اجاره اش را 

می گرفت. 
بگذری��م از چن��د و چون رس��یدگی به 
شکایات و رفع گرفتاری و تظلم دادخواهان 
و صدور احکام ضد  و نقیض و دیگر مسایل 

که هر کدام بحثی جداگانه دارد . 
موضوع ما به عریضه نویس قصه مان ختم 

خواهد شد. 
او مردی بود با س��نی حدود شاید بیش 
از پنجاه سال که قدی متوسط داشت و 
عینک ته استکانی  میزد، موهای سفیدی 
داشت که با وجود س��ن باال همه موها 
برسرش مانده بود و اگر سفیدی آنرا  کنار 
می گذاش��تی یک جوان شاید بیست و 
چند ساله را می نمود که بعضی وقت ها 
حتی بر یانتین*  هم می زد که موهایش 
ب��رق بزند. با وج��ود کار ک��ردن بیش 
ازبیس��ت سال یا حتی بیشتر در جلوی 
 دادگس��تری هن��وز دکه و یا مغ��ازه ای 
نداشت، تنها ابزار و وسایل او عبارت بود از 
یک صندلی  لهستانی ** رنگ و رو رفته 

و یک میز کوچک چهار پایه که یکی از 
پایه های آن هم لق شده بود  و این آخری 
ها داش��ت از میز جدا می شد و عریضه 
نویس شهر ما حوصله زدن یک میخ به 
آن را  هم نداش��ت تا کمتر لق بخورد به 
اضافه چند تا پوشه به رنگ های مختلف 
و مقداری کاغذ س��فید خ��ط  دار و یک 
عدد استامپ به رنگ آبی و یک قلمدان 
و چند تا قلم، چون در آن موقع خودکار 
به شکل  امروزی نبود، قلم و قلمدان بود 
ب��ا رنگ جوهر بنفش و گاهی هم آبی و 
یک تخته زیر دستی و یک  جاسیگاری 
فلزی که سیگارش را در آن می ریخت 
و برایش فرق نمی کرد که زمس��تان یا 
تابستان  است. همواره کت می پوشید و 
یک پیراهن سفید که گهگاهی یقه اش 
را عوض می ک��رد. در آن  زمان تعویض 
یقه پیراهن از جمله ابتکارات بود، چون 
به اندازه کافی پودر لباسش��ویی و دیگر 
 وسایل نظافت وجود نداشت یا باید از گل 
سرشور استفاده می شد و یا صابون های 
ساخت وطن که  مراغه ای و تفرشی اش 
معروف تر بود و همینطور چوبک و لهذا 
برای اینکه لباس نو نشان داده  شود یقه 
اش را ع��وض می کردند و حتما کراوات 
می زدن��د و این عریضه نویس ما هم از 

این قاعده  مستثنی نبود. 
هم��واره راس س��اعت 7/5 صبح درمحل 
کارش حاضر بود، حتی یک دقیقه تاخیر 
در ورود نداش��ت،  او پسر حاج آقای علی 
بوری��ا باف بود که کار پدر را دنبال نکرد و 
مسیر زندگی اش را از روز  اول عوض کرد، 
نزد مال غالمعلی کاتب درس خوانده بود، 
به علوم قدیم بیشتر آشنا بود، کتاب  های 
معروف دوران خود را خوانده و از گلستان و 
بوستان و دیگر کتب معمول بی بهره نبود، 
 حساب هم خوب می دانست حتی حساب 
های تجار بازاری را که با عالئم و ابداعات 
خود می  نوشتند و به خط سیاق معروف 
بود و به ریاضی امروزی نمی مانست. خوب 

بلد نبود. 

تمام اعداد و ارقام حروف ابجد را خوب می 
دانست و اسامی اهلل و علی ودیگر موارد را 
از روی  حساب ابجد خوب بلد بود. خیلی 
ادعا نداشت اما از سواد هم بی بهره نبود.

پس از اینکه درس  خواندنش تمام شد و 
تقریبا به سن بلوغ رسید دنبال کاری بود 
، از قض��ای روزگار همان زمان که  مجرد 
بود و برای ام��رار معاش کار می کرد ولو 
کارگری گذرش به منزل همان مدیر دفتر 
 دادگستری که ذکرش گذشت، افتاد و این 
سبب آشنایی؛ و مدیر دفتر هم که متوجه 
ش��د این بنده خدا  سوادی دارد و نوشتن 
را می داند و خواندن را هم ، تش��ویقش 
ک��رد که با مراجعه به همان دفتر  بعنوان 
مستخدم با دس��تمزدی بسیار ناچیز در 
خدمت باش��د که نظافت��ی انجام دهد و 
آبدارچی همان  تشکیالتی باشد که همه 
کاره اش مدیر دفتر بود.و همین آشنایی 
و سروکله زدن با پرونده های  متشکله و 
گهگاهی جابجایی آنها و در حقیقت نوعی 
بایگانی س��بب ش��د که از چند و چون 
مسایل  سردر آورد و بداند شاکی کیست 
و متشاکی کدام است و حکم چه معنی 
دارد، اظهارات طرفین چه  صیغه ای است 
و اس��تعالم و استشهاد کجا بکار می رود. 
خواهان کدام است و خواسته چه معنی 
 می دهد. دادخواست را چگونه تنظیم می 
کنند، اقرار و تقریر ... بزه انتس��ابی و ... و 
بسیاری از  اصطالحات مربوط به مسایل 
قضا را با هوش��ی که داشت فرا گرفت و 
در اث��ر مطالع��ه چند جل��د کتب  آیین 
دادرس��یس و کتب حقوق��ي و قضایي و 
بعضي از موارد این چنیني آمادگي آن را 
پیدا کرد که از  بیسوادي و ناآگاهي مردم 
س��اده لوح استفاده کرد و همان دستگاه 
عریضه نویسی را با حمایت و  پشتگرمی 
مدیر دفتر جلوی درب دادگس��تری برپا 

کند. 
وکالت و وکیل بودن و دفتر وکالت داشتن 
در آن زمان به ش��کل امروزی باب نشده 
بود، اگر چه  قوانین جاری مملکت براساس 

عريض���������������ه
 نويس���������������ي 
شه����������������ر ما

    امير سرتيپ عباس شریعت
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مصوبات مجلس و همان دادگستری کل 
که مرکزیتش در پایتخت  ب��ود و وزیری 
داش��ت و عناوین و القابی. اما در آن حال 
در شهر ما خیلی خریدار نداشت و اصوال 
 آن چنان جنجالی و پر سر و صدا هم نبود، 
شاید در طول روز تعداد مراجعین از تعداد 

انگشتان دو  دست بیشتر نمی شد. 
مگر وقتی که در روستاها بر سر آب و زمین 
و دیگر مسایل، اتفاقات تلخی رخ می داد و 
مسئله به  اردوکشی و جنگ قبیله ای بین 
دو روستا و یا حتی چند روستا می کشید 
که دادگستری شهر ما تا  حدودی از ارباب 
رجوع پر می ش��د و شلوغ که تازه در این 
زمان عریضه نویس ما بیکار بیکار  بود چون 
در این گونه موارد مسئولین حکومتی اعم 
از شهربانی و ژاندارمری چه در شهر و چه 
 در روستا پیگیر مسئله بودند و گزارشات 
آنان مستندات واقعه را برای تشکیل پرونده 
رقم میزد و  قطعا دعواها و نزاع دسته جمعی 
یک طرفش ارباب بود و طرف دیگر رعیت، 
که اولی توسط  کدخدا که آتش بیار معرکه 
بود شروع می شد و دومی هم از همه جا 
بی خبر مجبور می ش��د در  نزاع شرکت 
کند... و سرانجام کار به دادگستری ... و این 
عریضه نویس ما هم از این موارد هیچ  دل 
خوشی نداشت ، چون دکان کار و کاسبی 
اش با حضور انبوه جمعیت کساد می شد 
و دیگر زن  شلخته و بی سوادی پیدا نمی 
شد که از دست شوهر بی کاره اش شکایت 
بکند ، و یا عروس جوانی  حضور پیدا نمی 
کرد که از مادر شوهر شکوه و شکایت کند 
که در زندگی آنها دخالت می کند و  نمی 

گذارد آب خوش از گلوی آنها پایین برود. 
روزگار ای��ن عریضه نویس م��ا با همین 
وس��ایل و ابزاری که داشت می گذشت تا 
اینکه یکروز  متوجه شد یک جوان فکلی 
خوش تیپ با یک دستگاه ماشین تایپ که 
خیلی هم جمع و جور بود از  راه رس��ید و 
کمی آن طرف تر از عریضه نویس ما یک 
صندلی تاش��و برزنتی راباز کرد و یک میز 

 کوچک تحریر و خودنویس و پاکت نامه و 
کاغذ و حتی تمبر... و یک تابلو کوچک که 
روی آن  بزرگ نوشته بود »عریضه نویسی 

در کوتاهترین زمان انجام می پذیرد« 
و این مطلب به مذاق آن یکی که س��الها 
زحمت کشیده و به قولی دود چراغ خورده 
و از کم و کیف  این ش��غل آگاه بود خوش 

نیامد. 
محترمانه اعتراض کرد که : »شما از کجا 
آمده اید و اینجا را از کجا پیدا کرده اید که 

می خواهید  نان مرا آجر کنید ؟!«     
جوان با کمال خونس��ردی گفت :»آقای 
رئیس به من اجازه داده اند. آخر من دیپلم 
متوسطه دارم و  خدمت سربازی ام را هم 
انجام داده و دوره س��ربازی هم در دادگاه 
خدمت می کردم و به اصول  مکاتبات آشنا 
هستم و عریضه نویسی را هم خوب بلدم« 

و ای��ن صحبت اولیه این 2 نفر ش��د و هر 
کدام سربساطی که داشتند مشغول شدند؛ 
مشتری های  جوان کم تجربه کمتر از این 
یک��ی بود، بدلیل قدیمی تر بودن و اینکه 
مردم با او آشناتر بودند، دوم  اینکه دستمزد 
کمت��ری می گرف��ت و ...، دومی با وجود 
اینکه از وس��ایل امروزی استفاده می کرد 
و  تا حدودی سریع بود اما مشتری کمتری 
داش��ت و از طرفی عریض��ه نویس اولی با 
آشنایی که در  طول این سالها با مسئولین 
داخلی دادگس��تری از مدیر دفتر گرفته و 
منشی و دیگر مسئولین رده  باال. تا آنکسی 
که رونوشت را برابر اصل میزد و یک تمبر 
را باطل می کرد داشت، تشکیالتش  را به 
امید همان مش��تری رها می کرد و دنبال 
کار را م��ی گرفت و س��ر آخر احضاریه یا 
ابالغیه را  تحویل مش��تری م��ی داد، ولی 
دومی ت��ازه کار بود و از کم و کیف داخل 
دادگس��تری بی خبر، و ب��ه  همین علت 

بازارش رونق کار اولی را نداشت. 
ت��ا اینکه رئیس دادگس��تری وقت عوض 

شد... 
دیگ��ری ج��ای وی را گرفت ، ایش��ان به 

مح��ض حضور در دادگس��تری دس��تور 
اکید صادر ک��رد که تمام  ارباب رجوع؛ در 
گزارشات تقدیمی خود باید از کاغذ مارک 
دار استاندارد استفاده کرده و  مطالبشان هم 
تایپ شده باشد و از قبول دادخواست هایی 
که با قلم نوشته می شود خودداری کنند. 

در این مواقع بود که عریضه نویس قدیمی 
قصه ما کوتاه آمد و مشتری هایش هر روز 
کم و کمتر  می شدند و دومی بعلت کثرت 

مراجعین سرش شلوغ و شلوغ تر شد. 
عریضه نویس اولی با همان خط خوش و 
زیبایی که داش��ت وهمیشه برای دیگران 
عریضه می  نوشت این بار عریضه ای برای 
خودش نوش��ت و به رئیس دادگس��تری 
تقدیم کرد و در آن نوشته  قصه زندگی و 
عیالواری و نداری را به تقویم کشیده و همه 
هر آنچه را که در فکر و هوش خود  داشت 

بکار برد ... و منتظر پاسخ... 
تا اینکه پس از چند روز دستوری از طرف 
رئیس دادگستری شهرمان صادر شد و در 
کمال  ناباوری او نوشته بود:» برای جبران 
گذش��ته پر از فراز و نشیب این استاد پیر 
که س��الها خستگی  نشستن در مقابل در 

ورودی را تحم��ل کرده اطاقکی در داخل 
فراه��م کنند و به خاطر قلم خوش ادب  و 
نزاکتی که در نامه اش بکار برده بود در آن 
اطاقک به عریضه نویسی خود با همان قلم 
و قلمدان  ادامه دهد تا مبادا وضع زندگی و 
خانواده اش دچار مشکل شود و این جوان 
تازه وارد هم با همان  وس��یله جدید خود 
مش��غول بکار باش��د تا در صورت داشتن 

اعتبار الزم برای او هم اطاقک دایر  شود« 
و این بود قصه پرغصه ای از جمله مشاغلی 
که امروزه در اکثر دادگستری ها و دادسراها 

متداول  است. 
ی��ک روز زنی آمد و گف��ت :» بنویس اگر 
قول بدهد که دیگر مرا کتک نزند، و دنبال 
اعتیاد نرود و  کار آبرومندی را پیشه خود 
سازد و من از این دربدری نجات پیدا کرده 
و ه��ر روز در خانه یکی  کار کردن خالص 
بشوم تا شکم بچه ها را سیر کنم و هر روز 

جواب صاحبخانه را بدهم...« 
و داش��ت همینطور اشک می ریخت که 
عرضه نویس گفت:» خواهر باالخره نگفتی 

طالق می  خواهی یا نه !؟«  
و ختم قصه. 

پی نوشت ها:
 * بریانتین: ماده ای تقریبا ژله ای بوده که مردها به سر و زلف خود می زدند تا موها را مرتب  کنند ، همان کاری که امروزه جوانها انجام می دهند با نوعی دیگر

 ** صندلی لهستانی: فکر می کنم از واردات جنگ جهانی اول یا دوم از کشور لهستان باشد و به  همان نام هم معروف، صندلی هایی گرد و مدور با پشتی که بصورت عمودی میله هایی از چوب  روی پایه ها نصب شده. 
 *** خط سیاق: نوعی خط در حساب بود که مخصوص بازاری های آن زمان، که کمتر کسی  متوجه می شد یا می توانست بخواند مگر تحصیل کرده های مکتب خانه های قدیمی یا کسانی که  در بازار از پیشکسوتان آموخته بودند.     
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مجمع ساالنه شرکت بهنوش ایران )سهامي عام( در تاریخ 
1393/4/29 با حضور 93/83 درصد صاحبان سهام و یا 
نمایندگان قانوني آنها در هتل آکادمي ملي فوتبال برگزار 
شد آقاي کاوس سلیمي به عنوان رئیس مجمع و آقایان 
محمد حشمتي و محمد نوین به عنوان ناظرین مجمع 
و مهندس کمال الدین بایرامي مدیر عامل خوش فکر و 
توانمند شرکت به عنوان دبیري مجمع تعیین گردیدند.  
سود به مبلغ 350 ریال براي هر سهم در نظر گرفته شد. 
همچنین سازمان حسابرسي بعنوان حسابرس و بازرس 
قانوني اصلي و علي البدل شرکت براي سال مالي منتهي 
به 1393/12/29 انتخاب گردیدند. مجمع به اتفاق آرا از 
زحمات و کوشش کلیه پرسنل ، مدیریت عامل خدوم و 

هیات مدیره گرانقدرتقدیر و تشکر نمود. 

پيام هيات مديره
با س��الم و خیر مقدم به س��هامداران محترم و حمد و 
سپاس خداوند را که توفیق داد در سال 1392 با تالش 
مضاعف کارکنان و بهره گیري از برنامه اس��تراتژیک و 
اهداف مندرج در چش��م ان��داز و ماموریت هاي تعریف 
ش��ده در س��ال مزبور، شاهد رشد چش��مگیر فروش و 
عملکرد ش��رکت که نامش از کنترل و نظارت مستمر 
بر عملکرد واحدهاي مختلف و ارائه راهکارهاي مناسب 
جهت طراحي و توسعه کمي و کیفي محصوالت و تاکید 
بر توسعه محصوالت مختلف به لحاظ اقبال خریداران، از 
قبیل آبمیوه و محصوالت با پایه طبیعي در طعم و بسته 
بندي هاي مختلف بوده است. مضافا افزایش قابل توجیه 
نرخ فروش محصوالت نیز در س��ال مورد گزارش که از 
طریق تشکیل کمیته هاي تخصصي و تجزیه و تحلیل 
تحوالت بازار در حوزه هاي مالي و اقتصادي و تاکید بر 
حفظ سهم بازار انجام گردیده نیز نقش موثري بر رشد 

عملکرد شرکت داشته است.
- مرور کلي بر وضعیت و تحوالت تولید ماء الشعیر در 

سال مالي مورد گزارش

نوع محصول )ويژگي ، كاربردها، موقعيت فعلي(
صنعت ماء الش��عیر در مقایسه با دیگر صنایع غذایي 
ب��ه لحاظ اقتصادي از موقعیت اس��تراتژیک ممتازي 
برخوردار است. ماءالش��عیر بعد از چاي، نوشابه هاي 
گازدار، شیر و قهوه، پنجمین جایگاه را در میان انواع 
آشامیدني ها دارد . از طرفي همزمان با پیشرفت فن 
آوري تولید نوش��ابه ها، اطالعات ذیقیمتي در حیطه 
علوم زیس��تي و بیولوژیکي به دس��ت آمده است که 
ارزش و اهمیت نوشیدنیهاي طبیعي یا ساخته شده 
براس��اس م��واد طبیعي و غیرس��نتتیک را در مقابل 
نوش��یدنیهاي ساخته ش��ده از مواد سنتتیک روز به 
روز مش��خص تر کرده اس��ت. از ای��ن جهت گرایش 
به مصرف نوشیدنیهاي طبیعي از جمله ماءالشعیر و 
استفاده از آنها در رژیم غذایي روزانه افراد، به منظور 
تامی��ن مواد مغذي نظیر ویتامین ها، امالح معدني و 
اس��یدهاي آمینه صورت گرفته و به همین لحاظ آب 
جو از دیرباز در کشورهاي اروپایي به نان مایع معروف 
بوده اس��ت. آبجو یا ماء الش��عیر یکي از نوشیدنیهاي 
بسیار قدیمي است که براساس مطالعات انجام شده 
قدمت آن به مصر باس��تان مي رسد و همزمان با آن 

یک نوع نوش��یدني الکلي با همان خصوصیات که از 
ارزن تهیه مي ش��ده در میان قبای��ل آفریقایي رواج 
داشته است.اهمیت این محصول از بابت طبي عالوه 
ب��ر ارزش غذای��ي آن خود مقوله اي اس��ت که براي 
مصرف کنندگان آن پوش��یده نیس��ت و ذکر آنها در 

این مختصر مقدور نمي باشد.  
پي بردن به اهمیت حیاتي این محصوالت و تغییر الگوي 
غذایي جهت برخورداري از سالمتي و حداکثر طول عمر 
انسانها کش��ورهاي غربي را بر داشته است که قدمهاي 
اساسي در تولید و مصرف نوشیدنیهاي طبیعي بردارند. 
به هر حال آگاهي جامعه ما نس��بت به اهمیت موضوع 
در چند سال اخیر و گرایش شدید مردم جهت مصرف 
محصوالت طبیعي و برخورداري از سالمتي و خودداري 
از مصرف محصوالت مضر و زیان آور و از طرفي سیاست 
گذاري ارگانهاي ذیربط براي حمایت هاي همه جانبه از 
این گونه پروژه ها، این شرکت را بر آن داشته است که با 
بهره گیري از آخرین فن آوري و دانش فني سهم خود 
را در بازار داخلي تثبیت کرده و در بازارهاي بین المللي 

نیز با توانایي بیشتري فعالیت نماید. 

سرمايه 
س��رمایه ش��رکت در بدو تاس��یس مبلغ 30 میلیون 
ریال )ش��امل تعداد 30000 سهم، به ارزش اسمي هر 
س��هم 1000 ریال( بوده که طي چند مرحله به مبلغ 
164608 میلیون ریال )ش��امل تعداد 164608000 
س��هم، به ارزش اسمي هر سهم 1000 ریال ( تا پایان 
سال مالي منتهي به 1392/12/29 افزایش یافته است.

چشم انداز ، ماموریت ؛ اهداف کالن و استراتژی ها

چشم انداز:
ش��رکت بهنوش رهبر بازار ماء الشعیر حالل و پیشتاز 

تولید نوشیدنی های جدید در منطقه

ماموريت
فلسفه وجودی ما عرضه نوشیدنی های سالم؛ حالل و 

 بهنوش بنوش، نوش جان
 مهندس بايرامي نامي ماندگار در صنعت نوشابه سازي  

   خسرو اميرحسيني
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رقابتی به بازارهای داخل��ی و خارجی با برخورداری از 
منابع انسانی کوشا، متعهد و متخصص و بهره مندی از 
فناوری های نوین و روز آمد می باشد، تامین انتظارات 
ذینفعان ضمن رعایت استانداردهای زیست محیطی در 

سرلوحه فعالیت های ما قرار دارد.

اهداف كالن:
- رشد سهم بازار

- افزایش سودآوری
- توسعه و تکمیل سبد محصوالت

- رشد تولید
- توسعه زیرساخت های فنی

استراتژی ها :
- - طراحی نظام جامع بازاریابی و صادرات

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

- مدیریت بهینه نقدینگی
- توسعه محصوالت در بازار داخل و خارج

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

- توسعه زنجیره تامین باالدستی
- ایجاد حداقل یک واحد تولیدی در یکی از کشورهای 

بازار هدف

جايگاه شركت در صنعت
ش��رکت در صنعت محص��والت غذایي و آش��امیدني 
فعالیت مي کند. رش��د فروش صنعت مذکور در سال 
جاري نس��بت به سال قبل معادل 30 درصد مي باشد 
ک��ه اهم دالئل آن عبارت اس��ت از گرایش عمومي به 
نوشیدنیهاي طبیعي و سالمت مي باشد. شرکت در بین 
ش��رکتهاي فعال در این صنعت با حجم فروش معادل 

مبلغ 3/064/219 میلیون ریال در رده اول قرار دارد.

تاريخچه شركت
 در تاریخ 1345/2/15 تشکیل و تحت شماره 10620 
به ثبت رس��یده و به��ره ب��رداری از آن از 1350/2/1 
آغاز گردیده اس��ت. بهره ب��رداري از کارخانه در تاریخ 
1354/12/30 از ط��رف وزارت صنای��ع و معادن صادر 
گردیده اس��ت. ش��رکت بهنوش ایران با سرمایه اولیه 

30میلی��ون ریال )30هزار س��هم 1000 ری��ال با نام( 
فعالیت خود را آغاز نموده.

شرکت بهنوش ایران دارای سه واحد تولیدی به شرح 
ذیل می باشد:

ش��رکت بهنوش مرک��زی )واقع در کیلومت��ر 9 جاده 
مخصوص تهران - کرج(

ش��رکت بهنوش س��تاره )واقع در کیلومت��ر 15 جاده 
مخصوص تهران -کرج(

شرکت بهنوش گچس��اران )واقع در حومه شهرستان 
گچساران(

رقابت:
در این قس��مت به شناس��ایي رقباي شرکت بهنوش 
خواهیم پرداخت. همانگونه که قبال اشاره شد شرکت 
بهنوش ایران به عنوان بزرگترین و مطرح ترین شرکت 
تولیدکننده محصوالت ماء الش��عیر در ایران و با بیش 
از 48 ن��وع محصول در حال فعالیت مي باش��د. طبق 
اظهار نظر کارشناسان، این شرکت در سالهاي اخیر به 
طور متوس��ط حدود 80-70 درصد س��هم بازار را دارا 

بوده است.
از بین رقباي داخلي، شرکت آریانوش)ایستک( توانسته 
است نسبت به ساي رقبا پیشي بگیرد. این شرکت در 
خرداد ماه 1383 تاس��یس و در س��ال 1385 به بهره 
برداري رس��یده است این شرکت در شهرهاي رشت و 

سنندج با 4 خط تولیدي در حال فعالیت مي باشد. 
از دیگر رقباي داخلي مي توان از شرکت صنایع غذایي 
و آشامیدني تهران گوارا )جوجو( نام برد این شرکت در 
کیلومتر 20 جاده فیروز کوه – تهران واقع و در س��ال 
1388 م��ورد بهره برداري قرار گرفته اس��ت. در حال 
حاضر بجز ماء الش��عیر با برند دلس��تر و بهنوش میوه 

اي در طعم، بسته بندي و سایزهاي مختلف که تولید 
ش��رکت بهنوش ایران مي باشد، ماء الشعیر با نامهاي 
بالتیکا   ،)effes(اف��س  ،)Tuborg(توب��ورگ باواریا، 
 )Bitburger( بیتبرگر )Jever( ِج��ور ، )baltika(
، ایس��تک، آپری��ن، جوج��و، ترمو، س��والر، کهنوج و 
هوفنبرگ )Hoffenberg( در دس��ترس خریداران 

مي باشد. 

ريسكهاي عمده شركت
- تغیی��رات غیرقابل پیش بیني در نرخ مواد و بس��ته 

بندي
- افزایش نرخ بهره تسهیالت بانکي 

- درخواست فروش��ندگان مبني بر پرداخت کل وجه 
مورد معامله هنگام سفارش کاال بصورت نق

- مقررات و تعرفه هاي وضع ش��ده بر واردات و تاخیر 
در ارسال وجوه فروشندگان توسط بانکها براي اعتبارات 

گشایش شده
- متکي بودن برخي کاالها به یک منبع تامین کننده 

مواد اولیه خارجي
- ورود آس��ان رقباي خارجي در بازار داخلي و فروش و 

قیمت کمتر از نوع مشابه داخلي
- عدم اس��تفاده کافي از مناب��ع مالي ریفاینانس بانک 
مرکزي ای��ران براي مواد اولیه و خ��ام و حذف برخي 

تعرفه ها.
- محدود نمودن بانکهاي داخلي براي گشایش اعتبار 

- عدم پذیرش اعتبار بانکي از سوي فروشندگام خارجي
- افزایش چندبرابري هزینه هاي حمل
- حذف بیمه هاي باربري بین المللي

- عدم امکان افزایش نرخ فروش متناس��ب با افزایش و 
رشد بهاي تولید

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاري ملي ایرانآقاي محمود احمد پورداریاني

 عضو هیات مدیرهشرکت مادر تخصصي مالي و سرمایه گذاري سیناآقاي مصطفي شهریاري

عضو هیات مدیرهبنیاد مستضعفان انقالب اسالميآقاي یوسف شادمان

رئیس هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاري کوثر بهمناقاي کاوس سلیمي

مدیر عاملشرکت مادرتخصصي گسترش صنایع غذایي سینااقاي کمال الدین بایرامي
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مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 92/12/29 
شرکت بیمه رازی )سهامي عام( در تاریخ   93/04/21 
در محل ش��رکت با حض��ور اکثریت س��هامداران و 
نماین��دگان قانوني آنها تش��کیل گردی��د.   مجمه به 
ریاست آقاي غالمحسین یوسفي و با ناظري جنابان 
دکتر یونس مظلومي و فرهاد مش��هدي  محمدي و با 

دبیري آقاي محمد اصغري ترکاني برگزار گردید

خالصة تصميمات مجمع به  شرح ذيل می باشد: 
  صورت های مالی سال مالی منتهی به 1392/12/29 

شرکت مورد تصویب قرار گرفت.   
  مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس 
مس��تقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه  حسابرسی 
آریا بهروش نیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس 

قانونی علی البدل شرکت انتخاب  گردیدند. 
سود تقسیمی به مبلغ 639ر10 میلیون ریال )به ازای 

هر سهم مبلغ 17 ریال( مورد تصویب قرار  گرفت. 
ش��رکت پیشگامان تجارت آرکا به عنوان عضو هیات 

مدیره انتخاب گردید. 

پيام هيات مديره
هی��ات مدیره ش��رکت بیمه رازي)س��هامي عام( در 
اجراي تکالیف مواد 138 و 232 قانون تجارت، ضمن 
 ارائه صورتهاي مالي مربوط به س��ال مالي منتهي به 
29 اس��فندماه 1392، نتیجه فعالیت هاي یکس��اله 
 مدیران، کارکنان و نمایندگان ش��رکت را در راستاي 

ایفاي مسئولیت قانوني، حرفه اي و به رسم  امانتداري 
در مقابل سهامداران محترم ارائه مي نماید و وظیفه 
خود دانسته تا با استفاده از تمامي ظرفیت  هاي بالقوه 
در مسیر تحقق اهداف بلندمدت و کوتاه مدت تعیین 
ش��ده هم راس��تا با منافع و اهداف  سهامدارانحرکت 
نم��وده و در ای��ن میان ارزش ه��اي اجتماعي را نیز 

مدنظر قرار دهد. 
امروزه در بس��یاري از کش��ورهاي جهان حق بیمه 
پرداختي توس��ط افراد و س��ازمان ه��ا درصد قابل 
توجه��ي  از هزینه ه��اي آنان و حتي خان��واده هارا 
تش��کیل مي دهد . س��رانه حق بیمه در کش��ور ما 
در س��ال هاي اخیر  رش��د صعودي داشته و از 114 
هزار تومان در سال 1391 به 170 هزار تومان سال 
1392 افزایش  یافته است و ایران توانسته است رتبه 
س��وم صنعت بیمه در خاورمیانه و رتبه چهل و دوم 
در جه��ان را به  خود اختصاص ده��د. این درحالي 
اس��ت که براساس آمار اولیه بیمه مرکزي جمهوري 
اس��المي ایران،  صنعت بیمه در این سال در زمینه 
صدور رشدي معادل 27/3 درصد و در مقابل 35/4 
درصد رشد  پرداخت خسارت را تجربه نموده است. 
عدم افزایش نامتناس��ب نرخ حق بیمه نشان از عدم 
رش��د مبلغ حق  بیمه متناس��ب با افزایش س��طح 
عموم��ي قیمت ها و نیز افزایش دیه مي باش��د. که 
در این بین شرکت بیمه  رازي توانسته است با اتخاذ 
رویکرد مشتري مداري و تحلیل ریسک مناسب رشد 
65 درصدي در فروش  بیمه نامه را نس��بت به رشد 

53 درصدي در خسارت پرداخت شده تجربه نماید. 
بدین ترتیب بیم��ه رازي با  اصالحات صورت گرفته 
در ساختار سرمایه و ساختار سازماني و بکارگیري از 
کارشناس��ان و مدیران  زبده و جوان و در عین حال 
ب��ا تجرب��ه و همچنین متنوع س��ازي پرتفوي بیمه 
اي و سفارش��ي س��ازي  محصوالت همراه با افزایش 
نف��وذ بیم��ه در بازارهاي جدی��د و تمرکز بر فروش 
بیمه هاي خرد نه تنها  توانس��ته است بر نامالیمات 
ناشي از شرایط اقتصاد کالن حاکم بر کشور و رقابت 
فزاینده ناش��ي از تعدد  ش��رکت هاي بیمه فائق اید 
بلکه به افزایش 65 درصدي پرتفوي بیمه اي و 118 
درصدي درآمد سرمایه  گذاري دست یابد. همچنین 
با اصالح س��اختار س��رمایه، افزایش 200 درصدي 
س��رمایه را در پی��ش رو  خواه��د داش��ت. مدیریت 
ش��رکت نیز با به��ره گیري از سیس��تمهاي نوین و 
کارآمد  در کنار طراحي و  توسعه محصول و تقویت 
فرهنگ بیمه در س��طح کش��ور موفق ب��ه برگزاري 
چندین همایش مهم در طي  سال گردید و با حضور 
فعال خود در نمایش��گاه هاي داخلي و همایش بین 
المللي وظیفه خود را نسبت به  اشاعه فرهنگ بیمه 
در سطح کش��ور به منصه ظهور نهاد. مدیران ارشد 
شرکت نیز با ش��ناخت به موقع  تغییرات کالني که 
در س��طح جامعه ، کسب و کار بیمه وشرکت اتفاق 
افتاد، تصمیمات مناس��ب را براي  مواجهه و همسوو 
توانمند کردن ذینفعان در این مسیر اتخاذ نمودند. 
از مصادیق مناس��ب براي این امر  این اس��ت که در 

مهندس بهمن یزدخواستي دستي محکم و پربركت به دست دكتر یونس مظلومي گذارده و زنان و مردان در دایره خدمت رازي نمایندگي گرفته تا همگان راضي شوند و آنانکه زین نعمت باید برخوردار 
شوند برخوردار. سخن از بیمه رازي است دكتر مظلومي جواني از نسل جوانان نام آور و خودباور كه همه میادین علمي را در نودیده با پشتوانه تجربه گرانبهاي مهندس یزدخواستي،موسپید كرده اي مجرب 
كه به اینان قدرتي عطا كرده كه چونان كوه در مقابل تمام تالطمات استوار ایستادند و آن هم در سخت ترین روزهاي تنگناي تحریم. دكتر و تیم كاریش در مقابل تمام سختیها از این هجمه نهراسیده و 
داشته خود را در كف اخالص گذارده و چنان بر میدان چرخیده كه دل و عقل و هوش بدان انگشت حیرت به دندان گزیده و امروز بیمه رازي با توجه به میزان سرمایه و تنوع و توسعه خدماتش در بازده 

ي آماري درصدر دلها و عملیات بیمه اي نشسته و روي خواب خفتگان 80 ساله بیمه را سپید كرده است. براستي كه عملکرد بیمه رازي را تمام  شاخص هاي آماري موفق نشان مي دهد.

اين نام بيمه رازي است سرافراز در هر زمان و مكان
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ش��رکت تغییرات، مدیریت ش��ده و رهبران چابکي 
و انعط��اف پذیري الزم را در س��ازمان  ایجاد کردند. 
برخي تغییرات که طي سالهاي گذشته  جاري اتفاق 

افتاد و به خوبي مدیریت گردید عبارتند  از : 
 1-  فص��ت انعقاد ق��رارداد با دو خودرو س��از بزرگ و 
صدور بیمه نامه هاي وارداتي در پي رصد  بازار و تعلل 
رقبا که در این مسیر اقداماتي شامل موارد زیر انجام 

شده است: 
 -  طراح��ي و به هنگام کردن سیس��تم هاي صدور و 

صدور جمعي
 -  برگزاري آموزشهاي الزم براي کارشناسان صدور

 -  توجیه سهامداران
 -  تدارک اوراق

 -  برگزاري کمیته هاي هماهنگي و رفع مش��کالت با 
ایرانخودرو و س��ایپا متش��کل از مدیران  IT  و مالي و 

اتومبیل و نمایندگان خودروسازها. 
 2-  توسعه شعب؛ انجام اقداماتي شامل:  
 -  استفاده از تجارب شعب بانک آینده    

 -  ت��دارک الگوي واحد با طراح��ي داخلي و خارجي 
متعدد

 -  تدوین استاندارد براي محل احداث شعب
 3-  افزای��ش س��رمایه )درجه��ت توس��عه و افزایش 

توانگري مالي( 
 -  توجیه سهامداران

 -  برگزاري جلسات مشرتک با کارشناسان بازار سرمایه
 4-  ایجاد شبکه هاي فروش بیمه

 -  برگزاري آموزش گس��ترده تخصصي پیش��رفته به 
نمایندگي ها

 -  جلب مشارکت کارکنان در توسعه فروش بیمه هاي 
عمر

 -  احداث شعب تخصصي فروش بیمه هاي عمر

 5-  ایجاد کنسرسیوم با بیمه گران خصوصي
 -  برگزاري جلسات مشترک

 -  ایف��اي نقش راهبري در ایجاد وفاق براي تش��کیل 
کنسرسیوم

 -  اخذ موافقت بیمه گران
 6-  ایجاد شبکه هاي فروش بیمه هاي مسافرتي

 -  برقراري تماس گسترده با آژانس هاي مسافرتي
 -  ایجاد و انعقاد تفاهم نامه هاي مشترک همکاري

مدیریت شرکت با راه اندازي کمیته ویژه استراتژي 
با عضویت تمامي مدیران ارش��د، نسبت به طراحي 
 و استخراج استراتژیهاي کالن و تهیه برنامه توسعه 
10 ساله اقدام نموده است. افق برنامه ریزي 1404 
 در ش��رکت با ش��ناخت و کاوش نقاط قوت و ضعف 
و تجزی��ه و تحلیل ش��اخصهاي توانمندي، طراحي 
و  تدوی��ن گردید و به عنوان برنامه 10 س��اله با افق 
1404 همس��و با چش��م انداز و ماموریت ش��رکت، 
جه��ت  اجرا به مدیران ابالغ گردید. همچنین هیات 
مدیره براي حفظ روند رشد و توسعه شرکت برنامه 
ه��اي  خرد و کالني را براي س��ال هاي آتي در نظر 

گرفته است. 

چشم انداز شركت: 
چشم انداز افق 1404 پیشرو در ارائه خدمات و طرح 
هاي نوین بیمه اي و قرار گرفتن در جایگاه 5  شرکت 

بیمه اي برتر کشور

ماموريت : 
ارائ��ه کلیه خدمات بیم��ه ای با تاکید بر بیمه های 
خرد در س��طح کش��ور و در س��طح بین المللي و 
استفاده  بهینه از منابع مالي به منظور ایجاد منافع 

برای ذینفعان.  

سمتاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیره و عضوموظفآقای مهندس بهمن یزد خواستی

عضوموظف هیات مدیره و مدیرعاملآقای یونس مظلومی

نایب رئیس هیات مدیره و غیرموظفآقای حسن عدل خواه      

عضوموظف هیات مدیرهآقای علی اکبر دیلمانی زاد

عضو غیرموظف هیات مدیرهآقای فرهاد مشهدی محمدی

عضو غیرموظف هیات مدیرهآقای اسماعیل صابری

عضو موظف هیات مدیرهآقای فرهاد خالقی

روز 93/5/15 آخرین روز بیمه این اتول خبري بود و من كه 
پا به سن 70 گذارده و فراموشي ام بیش از باهوشي ام است،  
با یک زنگ پیش خبر مطلع شدم باید اتول بیمه شود. به 
شور نشستیم و لیس�ت بیمه گران را به غور تفکر هیات 
تحریره كش�اندیم و  راي گرفتیم، باورتان ش�ود اكثریت 
قاطع به همکاري با بیم�ه رازي راي دادند. افتان و خیزان 
به اولین شعبه رازي كه همان دفتر سركار خانم مهندس 
وكیل است شدیم و حاصل ادب و مردم داري افزون از حد 
مشتري مداري بود. مشارالیها با عملکرد موفق بیمه رازي 
كاري كردند كه دوس�ت و دشمن به موفقیت آنان گواهي 
دادند و عملکرد شایسته ایشان شاهدي است بر این مدعا.  



لوازم خانگی  | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  44 | مردادماه 1393|32

در حال��ی که بازار س��هام کم فروغ بود، 
اینک نگاه ها پیش رو اس��ت؛ جایی که 
ب��ازار به دور از  مس��ائلی نظیر تاثیرات 
روانی ماه رمضان و فصل مجامع و انتشار 
گزارش های س��ه ماهه  می تواند چهره 
واقعی خود را به نمایش بگذارد. از این 
رو برای اکثر معامله گران دو هفته  آینده 
در تعیین شمای کلی معامالت در سه 
ماه پی��ش رو اهمیت دارد؛ به ویژه آنکه 
سال گذش��ته  نیز نیمه مرداد ماه یکی 
از مهم ترین زمان ها برای چرخش روند 
معام��الت بود. از ای��ن رو  در صورتی که 
بازار بتواند در نیمه مرداد ماه کارنامه ای 
مثبت برجای گذارد ش��رایط کلی بازار 
 در نیمه اول امسال تغییر خواهد کرد، 
اما در صورت ضعف یا منفی بودن بازار 
نمی توان به  کس��ب بازدهی مثبت در 

نیمه اول امسال امیدوار بود. 
از ای��ن رو تغیی��ر در کارنام��ه زیان 5 
درص��دی ب��ازار در چهار ماه نخس��ت 
امس��ال، وابسته به  ش��رایط بازار در دو 
هفت��ه آینده اس��ت. در بازار س��هام به 
دلیل تعطیالت چهار روزه عید س��عید 
 فط��ر، معامله گ��ران با تح��والت مهم 
چندانی برای روز شنبه مواجه نیستند. 
در تحوالت سیاسی  سخنان نمایندگان 
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان 
آمریکا و وندی ش��رمن مذاکره کننده 
 آمریکایی و پاسخ عراقچی دارای اهمیت 
اس��ت. در تحوالت اقتصادی، بحث در 
م��ورد خروج  ب��دون ت��ورم از رکود در 
رسانه ها کم و بیش ادامه دارد؛ هر چند 
تردیدهایی در مورد قابل اجرا  بودن این 
سیاس��ت ها وج��ود دارد. در این رابطه 
شاپور محمدی با اشاره به الیحه جدید 

افزایش  سرمایه بانک ها عنوان کرد: 
این الیحه در 6 محور ارائه ش��ده است 
و در بحث مطالبات پیمانکاران و بخش 
خصوصی از  دولت، وزارت اقتصاد س��ه 
پیشنهاد را ارائه کرد و یک ماده از ستاد 
اقتصادی دولت اضافه ش��د  که در حال 

پیگیری است.  
محمدی در پاس��خ به این سوال که در 
بس��ته به افزایش توان تسهیالت دهی  
بانک ها اش��اره شده  اس��ت، اما اکنون 
بانک ها قدرت الزم را برای ایفای تعهدات 
ندارن��د، تصریح کرد؛ محورهایی  که در 
الیحه افزایش سرمایه بانک ها دیده شده 
با آنچه در گذش��ته مطرح بود متفاوت 
اس��ت و 6  محور ماده به ماده مشخص 
اس��ت که از طریق فروش اموال مازاد، 
واگذاری سهام بانک های  خصوصی شده 
و سایر منابع پیش بینی شده است. در 
همین حال در تحوالت اقتصادی مهم 

 مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی 
در م��ورد مطالبات غیر ج��اری بانک ها 
از احتمال اعالم  ورشکستگی برخی از 
بزرگ ترین گیرندگان تسهیالت بانکی 
خبر داده است.   در تحوالت اقتصادی در 
بازار جهانی، رشد اقتصادی ایاالت متحده 
تاثیرات مهمی را ب��ر  بازارهای جهانی 
گذاشته که کاهش طال از جمله نتایج 
این جلس��ه بوده اس��ت. بهای جهانی 
روی  ب��ه م��رز 2  ه��زار و 400 دالر در 
هر تن رسیده است. بهای مس، سرب 
و آلومینیوم نیز به  ترتیب 7 هزار و 135 
دالر، 2  ه��زار و 237  دالر و 2  هزار و 

16 دالر رقم خورده است.  
در ب��ازار داخلی نیز ب��ا توجه به اینکه 
قیمت پای��ه محصوالت پتروش��یمی 
اواسط تیرماه امسال  افزایش یافته و در 
بورس کاالی ایران نیز شاهد مازاد عرضه 

برخی کاالها بودیم، با افزایش  قیمت پایه 
کاالها از ابتدای مرداد ماه موافقت نشده 
اس��ت. در همین رابط��ه  رئیس دفتر 
توسعه  صنایع پایین دستی پتروشیمی 
نیز عنوان کرده است که افزایش قیمت 
عرضه محصوالت در  بورس فقط زمینه 
افزایش 5درصدی قیمت محصوالت را 

فراهم کرده است.  

  در بازار چه خبر بود؟
ش��رایط مثب��ت ب��ازار، بازار ب��ا تعادل 
نس��بی ش��روع ش��د که در آن برخی 
از نماده��ای خودروی��ی نی��ز  از کمند 
صف های فروش ناش��ی از گزارش های 
سه ماهه ناامید کننده خارج شدند. در 
گروه  تصفیه نف��ت توافق وزارت نفت و 
شرکت های پاالیشی که در وقت اضافه 
و با میانجیگری دکتر  صالح آبادی حاصل 

شده، موجب انتشار گزارش های عملکرد 
س��ال 92ش��رکت های پاالیشی شده 
 اس��ت تا راه برای برگزاری مجامع این 
ش��رکت ها باز شود. هر چند این توافق 
برای س��ال 93  تکرار نش��ده و مجددا 
در گزارش های س��ه ماهه، شرکت های 
پاالیشی با ابهام مواجه شده اند. در  گروه 
تصفیه نفت تقریبا تمامی گزارش ها با 
شرایط خوبی منتشر شده اند. در گروه 
شیمیایی  شرکت شیمیایی فارس  در 
جدیدترین پیش بینی 93سود هر سهم 
خود را مبلغ 342 ریال اعالم  کرده که 
نس��بت به پیش بینی قبلی شرکت با 

افزایش یک ریالی همراه بوده است.  
شرکت بر اساس عملکرد واقعی سه 
ماه خود توانست به ازای هر سهم 88 
ریال سود محقق  کند و 26 درصد از 
پیش بینی هایش را پوشش دهد. در 

گروه تجهیزات روز دوش��نبه مپنا با 
رشد  قیمتی و صف خرید همراه شد. 
در گروه معدنی ش��رکت تامین مواد 
اولیه فوالد صبا نور  پیش بینی س��ود 
هر سهم سال مالی 93 را با 8 درصد 
افزایش مبلغ 808 ریال اعالم کرد. در 
 حال��ی که قبال 747 ریال پیش بینی 
ش��ده بود. کنور در عملکرد سه ماهه 
مبلغ 121 ریال س��ود  محقق کرده 
و توانس��ته 15 درصد از سود ساالنه 
را پوش��ش دهد. همچنین ش��رکت 
افزایش  س��رمایه 96 درصدی داشته 

است.  
در گروه سیمانی، هلدینگ سیمان گروه 
توسعه ملی سیدکو پیش بینی سود هر 
سهم را برای سال  مالی جاری 17 درصد 
افزایش داد و مبلغ 340 ریال اعالم کرد. 
ش��رکت در گزارش سه ماهه   2 درصد 
از پیش بین��ی را محقق کرد که معادل 

8 ریال است.  
در گروه بیمه ای ش��رکت بیمه ملت 
جدیدترین پیش بینی درآمد هر سهم 
س��ال مالی 93 را در  مرداد ماه امسال 
معادل 281 ریال اعالم کرده اس��ت. 
شرکت بیمه ملت پیش بینی سود هر 
سهم  سال مالی منتهی به 29 اسفند 
ماه 93 ش��رکت اصلی را با سرمایه 2  
هزار میلیارد ریال مبل��غ   281 اعالم 
کرده اس��ت. این شرکت پیش بینی 
سود هر سهم تلفیقی سال مالی 93 
را در بهمن  م��اه 92 مبلغ 288 ریال 
و در اسفند ماه 92 مبلغ 324 ریال و 
در مرداد امسال مبلغ 290 ریال  اعالم 
کرده است. در گروه فوالدی نماد فوالد 
مبارکه برای برگزاری مجمع فوق العاده 
افزایش  س��رمایه متوقف شد. در این 
گروه پس از ی��ک روز قابل مالحظه 
فجر گالوانیزه ش��اهد جابه جایی  یک 
بل��وک 15میلیونی ب��ود؛ بلوکی که 
اس��تیل آذین واگذار کرده اس��ت. در 
گروه فلزی رش��د قیمت  جهانی روی 
موجب شده است تا نمادهای این گروه 
مورد توجه بازار قرار گیرد. در این میان 
 نگرانی از تامین خاک در شرکت های 
تولید کننده روی مس��تقر در زنجان 
موجب تردیدهایی در  توان سودسازی 
ش��رکت های این گروه ش��ده است. 
در مجموع بازار روز دوش��نبه بازاری 
مثبت  بود که در آن ش��اخص کل با 
رشد 150واحدی به 74  هزار و 997 
واحد افزایش یافت. ارزش  معامالت نیز 
در بورس به 235میلیارد تومان و در 
فرابورس به 92میلیارد تومان رسید. 
در  کل هفته نیز شاخص با رشد 0/21 

درصدی مواجه شد. 

گش�ايش فصل ج�ديد پيش روي بورس     مهدي خلج
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مجمع عمومي عادي س��االنه شرکت تراکتورس��ازي ایران در مورخه 
ش��نبه 1393/4/7 در هتل المپیک تهران تشکیل  شد. در این مجمع 
که با حضور 81/67 درصدي س��هامداران حقیقي و حقوقي ش��رکت، 
اعضاء هیات مدیره و  مدیران ارشدشرکت، نماینده بورس و اوراق بهادار، 
حسابرس و بازرس قانوني شرکت برگزار شد، براساس  انتخاب مجمع 

هیات رئیسه مجمع به این ترتیب معرفي گردیدند: 
ریاست مجمع: مهندس متولیان» ریاست هیات مدیره« 

نظار اول و دوم: آقایان اسکندري و بادکوبه
دبیرمجمع: ناصر یک تن »معاون مالي شرکت« 

در ادامه پس از قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توس��ط مهندس 
ابوالفتح ابراهیمي مدیرعامل خوش فکر و  تحصیلکرده شرکت و پس از 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني مجمع نشینان ضمن تقدیر و 
تشکر از  زحمات گرانقدر تیم مدیریتي که توانسته به نسبت سال گذشته 
سود دو برابري براي سهامداران به ارمغان بیاورد،  با تصویب صورتهاي 

مالي و تقسیم سود 300  ریالي به کار خود پایان دادند. 
از نکات خواندني مجمع مي توان به گزارش کامل مهندس ابراهیمي که 
درس��ر فصل هاي اهم و دستاوردهاي مهم  شرکت در پایان سال مالي 
منتهي به 92/12/29 بیان مي داش��ت که شرکت با یک عزم جدي و 
اراده ق��وي در جهت  خودکفایي  قطعات تولیدي در تولید محصوالت 
قدم هاي خود را استوار بر داشته وبا یاري خداوند منان وتالش  کارکنان 
زحمتکش وکارشناسان دلسوز توانسته ایم با تکمیل طراحي و تولید 
تراکتورهاي متنوع سبک و سنگین  در  سال آینده افق روشني را براي 
شرکت ترسیم س��ازیم.در پایان این مجمع مدیرمالي موفق شرکت با 
اعالم اینکه با  اجرا سازي برنامه هاي توسعه اي و تنوع بخشي محصوالت 
شرکت تراکتورسازي، صادرات بیشتر محصول و  تکنولوژي از اهم برنامه 

هاي سال آینده شرکت مي باشد. 
از دیگر نکات خواندني مجمع مي توان به ارتقاء قابل توجه رتبه شرکت 
در امر ش��فافیت اطالع رس��اني   به بورس  اشاره داشت که خود موید 
حضور تیم پاک مدیریتي با عملکردي درخشان در تراکتور سازي ایران 

به عنوان افتخار  صنعت استانهاي اذري نشین کشور نام برد.   

پيام مديرعامل
ضمن س��پاس و قدردانی از مجموعه گروه صنایع تراکتورسازی ایران، 
از مدی��ران و کارشناس��ان گرفته تا کارگران  و س��هامداران درحالی به 
ارائ��ه گزارش عملکرد س��ال92می پردازیم که همچنان بر این باوریم 
که سرمایه اصلی  گروه، سهامداران متعهد و صبور و کارگران و مدیران 

دلسوز هستند. 
سال 92 با اعتقاد براینکه راههایی که به آینده ختم می شوند یافتنی 
نیستند بلکه ساختنی هستند عملکردی را تجربه  کردیم که در شرایط 
س��خت و با وجود مش��کالت بزرگ و عدیده، اگر نگوییم بی نظیر، اما 

کم نظیر بود. 
در س��ال حماسه سیاسي و حماسه اقتصادي تالش جهادگونه تمامی 
مجموع��ه بر این مه��م قرار گرفت که علی رغم  تمامی مش��کالت به 
رکوردهایی در تولید، فروش، صادرات، ارتقاء، سطح کیفیت بهره وری و 
کنترل هزینه ها  دست یابیم که امروز با غرور و دفاع از عملکرد مجموعه 
به س��هامداران نوید روزهای خوش صنعت ماشین آالت  کشاورزی در 

صنایع تراکتورسازی ایران را می دهیم. 
سال گذشته موفقیتهای زیادی نصیب گروه شد که از جمله آنها مي 
توان به عناویني مانند صادر کننده نمونه استاني  و کشوري، اخذ تندیس 
چهارمین جشنواره ملی بهره وری، دریافت تندیس رضایتمندي مشتري 
و از همه مهمتر  دس��تیابي به رتبه اول در گروه ماشین آالت و صنایع 
فلزي در رتبه بندي معتبر  IMI  100  در بین 500 شرکت  برتر ایران، 
ارتقاء جایگاه گروه و شرکتهای تابعه در بورس با افزایش  EPS  ، افزایش 

مبالغ فروش و صادرات  اشاره کرد. 
در سال پیش رو که به نام سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مدیریت 
جهادي مزین ش��ده است که مسئولین  فرهنگي، اقتصادي و تولیدي 
کشور این مطالبه بر حق مقام عظماي والیت را در عرصه عمل تحقق 
بخشند و در  این رهگذر گروه صنعتي تراکتورسازي ایران بعنوان یکي 
از بزرگترین صنایع تولیدي کشور با توجه به نقشي که  در عرصه تولید 
ملي برعهده دارد در راستاي تحقق شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي 

و مدیری��ت جهادي بیش از  پیش موفق عمل نماید و در پایان س��ال 
مانند چندین سال اخیر شاهد موفقیت هاي شرکت باشیم. نام گذاري 
هاي دو  دهه اخیر که حول محورهاي اقتصادي بوده است بر این مهم 
اشاره دارد که ساماندهي این بخش و توجه اکید به  مسئله تولید داخلي 
و توانمند س��ازي اقتصاد ایران از محل تقویت تولید داخلي و افزایش 
صادرات غیرنفتي تکلیف  پیش روي تمامي مسئوالن اقتصادي، اجرایي و 
بنگاه هاي تولیدي کشور مي باشد. عزم ملي اشاره اي روشن به  مشارکت 
اجتماعي داد و مدیریت جهادي توصیه اي مدیریتي است که ترجمان 
بیروني آن کارآمدي و ارتقاء بهره  وري مي باشد. براي محقق کردن این 
شعار هم امکان ها و قابلیت هایي در اختیار داریم و هم با چالش هایي 
روبرو  مي باشیم البته امیدهاي ایجاد شده پس از حماسه سیاسي سال 
92 و ادامه روند آن در س��ال جاري و س��ال هاي پیش  رو نوید آن را 
مي دهدکه سال هاي پربارتري نیز متوجه صنایع کشور و از جمله آن 
گروه صنعتي تراکتورسازي  ایران گردد. در این راستا تدوین برنامه هاي 
منسجم و عملیاتي درخصوص ارتقاي کیفیت محصوالت تولیدي،  تبیین 
فرهنگ تولید کیفي در بین پرسنل شرکت، تامین نیازهاي مشتریان 
ش��رکت از طریق ارائه محصوالتي  منطبق با خواست آنها، اهتمام ویژه 
به افزایش صادرات محصوالت، توجه ویژه به تحقق ضریب مکانیزاسیون 

 کشاورزي کشور و ... از جمله مصادیق تحقق شعار امسال مي باشد. 
علي ایحال امسال نیز مانند سال هاي قبل در سایه توجهات حضرت 
ولي عصر و تالش جهادگونه تمامي دست  اندرکاران و پرسنل زحمتکش 
مجموعه تمامي مس��اعي خ��ود را جهت س��ربلندي مجموعه بزرگ 

تراکتورسازي ایران  بکار خواهیم بست. انشاءا... 
    

سرمايه شركت
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ صد میلیون ریال )شامل تعداد یک 
صد هزار س��هم به ارزش اسمی هر سهم یک  هزار ریال( بوده که طی 
چند مرحله به مبلغ نهصد میلیارد ریال )شامل نهصد میلیون سهم، به 
ارزش اس��می هر  س��هم یک هزار ریال( در پایان سال مالی منتهی به 

1391/12/30 افزایش یافته است. 

شعار
نگین صنعت سنگین کشور

آرمان
پیشگام در تولید ماشین آالت کشاورزی در کشور با قابلیت رقابت در 

سطح جهانی

ماموريت
تولید انواع تراکتور و ماشین آالت کشاورزی با بهره گیری از تکنولوژی 
روز و خالقیت و ابتکار نیروی انس��انی  توانمند برای بازارهای داخلی و 
خارجی در جهت توس��عه مکانیزاس��یون کشاورزی کش��ور و نیل به 

سودآوری  مناسب. 

 شركت تراكتور سازي ايران: نگين صنعت سنگين كشور
 تنوع وتوسعه توليد،افزایش صادرات وفروش بيشتر براي تراكتورسازي با مهندس ابراهيمي
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مجم��ع عمومی ع��ادی س��الیانه ش��رکت موتورس��ازان 
تراکتورس��ازی ایران   )س��هامی عام( در تاریخ چهارش��نبه 
93/03/21 تش��کیل ش��د. در ای��ن مجمع  ک��ه با حضور 
88/98 درصدی س��هامداران حقیقی و حقوقی، بازرس و 
 حسابرس قانونی، نماینده بورس و ارواق بهادار برگزار شد، 
ریاس��ت  مجمع با جناب ابوالفتح ابراهیمی بود که جنابان 
دکتر بیات و اسکندری در  مقام نظار اول و دوم وآقای ناصر 
یکتن )مع��اون مالی گروه  تراکتورس��ازی(  به عنوان دبیر 
مجمع ایش��ان را در اداره جلسه یاری  می رساندند. پس از 
قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مهندس  محمد 
شهباز، مدیر خوش فکر شرکت که بیان کننده این نکته بود 
که  علی رغم کاهش نیروی انس��انی، با افزایش بهره وری و 
تدوین برنامه های  مدون مدیریتی ، س��رانه تولید، فروش و 
صادرات ش��رکت به طور قابل  توجهی در سال مالی مورد 
گزارش افزایش یافته است و پس از استماع  گزارش بازرس 
و حسابرس قانونی، مجمع نشینان ضمن تقدیر و تشکر از 
 تالش تیم مدیریتی ش��رکت، با طنی��ن صلوات پی در پی 

خود، تصمیمات  مجمع را به شرح زیر مصوب کردند :  
 1( صورت های مالی س��الیانه منتهی ب��ه 92/12/29 مورد 

تصویب قرار  گرفت. 
 2( مبل��غ 100 ریال س��ود نقدی به ازای هر س��هم مورد 

تصویب قرار  گرفت.  
 3( موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و 
بازرس اصلی  و موسس��ه حسابرس��ی کوشامنش به عنوان 
حس��ابرس و بازرس علی البدل  برای سال مالی93 انتخاب 

شد.   

پيام هيات مديره
مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن 

در سال  مالی مورد گزارش     
مطابق اهداف استراتژیک شرکت همچون سالیان گذشته، 
تداوم توسعه  محصول و ایجاد تنوع و افزایش میزان منابع 
درآمد شرکت یکی دیگر از  اهداف شرکت بوده است و این 
امر با اجرای اس��تراتژی های توس��عه  محصول و از طریق 
گسترش فعالیت های تحقیقاتی در زمینه طراحی ،  تولید 

و عرضه محصوالت جدید میسر می شود. 
جهت همس��ویی با تکنولوژی روز جهانی وحفظ و توسعه 
سهم بازار،  شرکت همچون س��ال گذشته اقدامات خود را 
برای تولید محصوالت جدید  ادامه داده و برخی از آنها را در 
سال 92 نیز به مشتریان خود عرضه  نموده است.  افزایش 
انتظارات مشتریان از یک سو و ورود رقبای جدید و  تشدید 
روزافزون شرایط رقابتی ایجاب می کند که شرکت همچنان 
نسبت  به بهبود مستمر کیفیت و عملکرد محصوالت خود 

اهتمام ویژه داشته باشد.  
شایان ذکر است با توجه به عمر باال و فرسودگی بخشی از 
ماشین آالت و  تجهیزات و همچنین هزینه ای زیاد نگهداری 
و تعمی��رات و مهمت��ر از همه  ایجاد ش��کاف تکنولوژیکی 
ضرورت دارد که شرکت در جهت جایگزینی  ماشین آالت 

نسبت به سرمایه گذاری اقدام جدی به عمل آورد. 
خوشبختانه با تدابیر و تالش های به عمل آمده دستاوردهای 
حاصله در  س��ال مورد گزارش همچون س��ال گذشته نیز 

رضایت بخش بوده است .  

استراتژی های شركت
مدیریت ش��رکت از س��ال 1391 طرح تحول سازمانی را 
مطرح و  استراتژی ها و برنامه های اجرایی شرکت را مبتنی 
بر آن ترسیم نمودند  و شاید می توان گفت با توجه به تاکید 
مدیریت ش��رکت براثربخش��ی و  نهادینه کردن روش های 
مدیریت��ی نوی��ن نقطه عطفی برای ش��رکت ایجاد  ش��د. 
جهت گیری و ارکان اصلی این تحول به ش��کل زیر تعریف 
شده است  و حرکت های بعدی سازمان براین اساس شکل 
گرفته است که در ادامه به  طور اختصار تشریح خواهد شد. 

اركان استراتژيک شركت موتورسازان
ماموریت ش��رکت موتورس��ازان طراحی، ساخت و عرضه 
موتورهای  درون سوز و قطعات و انجام فعالیت های بازرگانی

 -  تداوم سودآوری
 -  افزایش رضایتمندی مشتری
 -  افزایش توان رقابتی شرکت

 -  ایجاد ارزش افزوده برای کلیه ذینفعان شرکت  

 -  حف��ظ رهب��ری بازار داخل��ی در زمینه تولی��د و عرضه 
موتورهای  کشاورزی
 -  نفوذ و توسعه بازار

 -  تنوع و توسعه محصول
 -  استقرار سیستم تولید ناب

 -  همکاری تجاری با شرکت های معتبر خارجی
 -  توسعه منابع انسانی و سیستم های مدیریتی

برنامه ها و چشم انداز شركت برای سال مالی آتی 1393 
اهم اهداف و برنامه های محوری سال آتی شرکت به شرح 

زیر است : 
 1-  تداوم استقرار تکنیک های سیستم تولید ناب در کلیه 

فرایندهای  شرکت
 2-  هماهنگی با اهداف و برنامه های شرکت تراکتورسازی 

ایران و  تامین به موقع موتورهای مورد نیاز آن شرکت
 3-  براساس برنامه ارسالی شرکت تراکتورسازی برای تولید 
س��ال   1393 که میزان نیاز خود را به تعداد حدود 23020 
دستگاه انواع  موتور اعالم نموده و همچنین با توجه به برآورد 
میزان نیاز سایر  مشتریان داخلی و خارجی به تعداد 2015 
دستگاه موتور، میزان  تولید و فروش 25035 دستگاه انواع 

موتور و قطعات در نظر  گرفته شده است. 
 4-  افزایش فروش و درآمد شرکت از طریق طراحی و تولید 

 محصوالت جدید و متنوع
 5-  ت��داوم حض��ور در بازار قطعات یدکی و افزایش س��هم 

شرکت در این  زمینه  
 6-  تداوم حضور در بازار موتورهای ژنراتور)دیزلی و گازسوز( 

و  افزایش سهم بازار
 7-  افزایش تیراژ تولید موتورهای 6 سیلندر جهت استفاده 

در  تراکتورهای سنگین
 8-  ت��داوم توجه ویژه به ارتقای بهره وری و مدیریت بهینه 

هزینه ها و  بهبود شاخص های فرآیندها
 9-  تداوم پروژه افزایش سهم بازار محصوالت غیرکشاورزی

 10-اجرای پروژه های تحول سازمانی
 11-توسعه سیستم های اطالعاتی مکانیزه جامع و یکپارچه 
و  بهره گیری از قابلیت های آن                                                                                                                                              

مهندس شهباز با موتورسازان به مجمع ساليانه نشست
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مجمع عمومی فوق العاده شرکت شرکت شیشه همدان )سهامي عام( 
با حضور 77 درصد از صاحبان س��هام ش��رکت در ساعت 14 روز 

یکشنبه مورخ 93/05/05 تشکیل گردید.

 خالصه تصميمات مجمع به شرح ذيل می باشد:
الف– دستور جلسه:

- تصویب افزایش سرمایه

ب - تصميمات متخذه در رابطه با دستور جلسه:
- مجمع پس از اس��تماع گزارش توجیهی هیئت مدیره و گزارش 
بازرس قانونی ،  افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000ر192 میلیون 
ریال به مبلغ 000ر288 میلیون ریال )معادل 50 درصد(  از محل 

سود انباشته را به اتفاق آرا تصویب نمود.

گزارش بازرس قانوني  
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت شيشه 

همدان )سهامي عام(
1- گزارش توجیهي هیات مدیره شرکت شیشه همدان )سهامي 
عام( درخصوص افزایش س��رمایه آن شرکت از مبلغ 192 میلیارد 
ری��ال به مبلغ 288 میلیارد ریال مش��تمل ب��ر ترازنامه و صورت 
س��ود و زیان فرضی برای س��الهای منتهی به 1393/3/31 لغایت 
1396/3/31 همراه با سایر اطالعات مالی پیش بینی شده و فرضی 
پیوست، طبق استاندارد حسابرسی رسیدگی به اطالعات مالی مورد 
رسیدگي این موسسه قرار گرفته است . مسئولیت گزارش توجیهي 

مزبور و مفروضات مبناي تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161 قانون تجارت و با هدف 
توجیه افزایش سرمایه از محل سود انباشته به منظور اصالح ساختار 
مالی شرکت تهیه شده است. این گزارش توجیهي براساس مفروضاتي 
مشتمل بر مفروضات ذهني درباره رویدادهاي آتي و اقدامات مدیریت 
تهیه شده است که انتظار نمي رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به 
استفاده کنندگان توجه داده مي شود که این گزارش توجیهي ممکن 

است براي هدفهایي جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق 
رویدادهای پیش بینی شده توسط هیات مدیره این موسه به مواردی 
برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی 
را ب��رای گزارش توجیهی فراهم نمی کند. ب��ه عالوه ، به نظر این 
موسسه، گزارش توجیهی افزایش سرمایه مزبور، براساس مفروضات 
به گونه ای مناس��ب ، تهیه و طبق استانداردرهای حسابداری ارائه 

شده است.
4- براساس گزارش توجیهی طرح اصالح ساختار پیشنهادی دارای 
NPV مثب��ت، نرخ بازده داخلی 22 درصد و دوره بازگش��ت 4/5 

ساله می باشد.
5- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني ش��ده طبق مفروضات ذهني 

توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج واقعي احتماال متفاوت از پیش 
بیني ها خواهد بود، زیرا رویدادهاي پیش بیني شده اغلب به گونه اي 
مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.

هدف از انجام افزايش سرمايه
هدف شرکت شیشه همدان )سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع 

این گزارش توجیهی به شرح زیر می باشد.
شرکت شیش��ه همدان )س��هامی عام( به منظور اصالح ساختار 
مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی از شرکت، قصد دارد از محل 
سود انباشته افزایش سرمایه دهد . عالوه بر آن طبق دستورالعمل 
پذی��رش اوراق به��ادار در ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران )مصوب 
)1386/1/1، اصالحی��ه مص��وب 1390/2/24 اصالحی��ه مصوب 
1390/5/15 ش��امل الحاقیه )1386/4/12 ( براساس بند 1 ماده 
11 ش��رایط خاص پذیرش س��هام عادی در بازار دوم آن است که 
سرمایه ثبت شده از دویست میلیارد ریال کمتر نباشد؛ به رغم عدم 
احراز معیار حداقل مبلغ سرمایه ثبت شده، شرکت در حال حاضر 
به صورت مشروط در بازار دوم ایفا شده است. با توجه به موارد فوق، 
شرکت در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ 192/000 میلیون ریال 

به مبلغ 288/000 میلیون ریال از محل سود انباشته افزایش دد.
تشريح جزئيات طرح

جزییات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر 
می باشد:

با توجه به این که افزایش سرمایه پیشنهادی از محل سود انباشته 
می باشد، در واقع این مبلغ قبال در شرکت سرمایه گذاری شده و 
عمال با افزایش سرمایه از محل آن وجه نقدی وارد شرکت نمی 
ش��ود. اما به مدیران شرکت این اطمینان را می دهد که مبالغ 
سرمایه گذاری شده شرکت از یک منبع بلندمدت تامین شده و 
امکان خروج آن و بروز مشکل نقدینگی و توقف برنامه های پیش 
بینی شده وجود ندارد. براین اسسا انجام افزایش سرمایه کنونی 
منجر به جلوگیری از خروج وجه نقد از یک طرف و عدم نیاز به 

تامین منابع از طریق اخذ تسهیالت مازاد می گردد.  

پيشنهاد هيات مديره به سهامداران
با توجه به ضرورت انجام افزایش سرمایه شرکت شیشه همدان 
)س��هامی عام( به منظور اصالح س��اختار مالی و حفظ حداقل 
سرمایه مورد نیاز جهت ایفا در بازار دوم بورس ، موضوع افزایش 
سرمایه در جلسه هیات مدیره مورخ 1392/12/25 مطرح و به 
تصویب اعضای هیات مدیره رس��یده است. با توجه به تحلیل 
های مالی انجام ش��ده در بخش های قبل ، افزایش س��رمایه 
ش��رکت از مبلغ 192/000 میلیون ری��ال به مبلغ 288/000 
میلیون ریال از محل سود انباشته دارای توجیهات الزم و کافی 
می باشد، بنابراین پیشنهاد می گردد مجمع عمومی فوق العاده 
صاحبان س��هام نیز افزایش س��رمایه مزبور را تصویب نموده و 

اختیار عملی نمودن آن را به هیات مدیره تفویض نماید.  

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهشرکت توسعه سرمایه گذاری سامان )سهامی خاص(محمد ضرابیه

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا )سهامی خاص(فتح اله خلیلی

عضو هیات مدیره و مدیرعاملخسرو فخیم هاشمی

عضو هیات مدیرهگروه صنایع پمپ سازی ایران )سهامی عام(عباس رستمی جاهد

عضو هیات مدیرهشرکت ایران و غرب )سهامی خاص(محمدعلی ساالری سعیدی

مهندس خسرو 
فخيم هاشمی مصوبه 

افزايش سرمايه
شيشه همدان را از 

مجمع گرفت
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مجمع عمومي عادي سالیانه بانک سینا راس ساعت 15 روز دوشنبه 
30 تیرماه جاري با  حضور 92,73 سهامداران در محل هتل پارسیان 

استقالل برگزار شد. 
هیئت رئیس��ه مجمع مرکب از آقایان رحمت اله صادقیان )رئیس 
مجمع(، بهزاد گلکار )ناظر(،  مرتضي عالي نسب )ناظر(، حسین فرزان 
اصل )دبیر مجمع( و نمایندگان سازمان بورس  اوراق بهادار و سازمان 

حسابرسي بود. 
در این جلس��ه مدیرعامل بانک سینا با اشاره به اهم اقدامات انجام 
ش��ده و برنامه هاي در دست  اجراي بانک، سال 92 را سال حضور 
فعال بانک سینا در عرصه بانکداري دانست و گفت: بانک  سینا در 
سال 1392 عملکرد مناسبي در جذب سپرده هاي مردمي، اعطاي 
تسهیالت متنوع در  بخش هاي مختلف اقتصادي و ارائه انواع خدمات 
نوین بانکي داشته به طوري که مجموع  سپرده هاي مشتریان نزد 
این بانک با رش��د مطلوب 30 درصدي از 81 هزار و 753 میلیارد 
 ریال در س��ال 91 به 106 هزار و 220 میلیارد ریال در س��ال 92 

افزایش یافته است. 
دکتر کوروش پرویزیان در ادامه از افزایش س��هم بازاري بانک سینا 
در س��ال 92 خبر داد و  خاطرنشان کرد: مقایسه سپرده هاي بانک 
سینا با نظام بانکي کشور حکایت از افزایش سهم  بازاري این بانک از 

نقدینگي کل کشور دارد. 
به گفته وي، علیرغم رقابت سنگین در بازار پول و فراز و فرودهاي 
اقتصاد و بازار سرمایه  کشور، بانک سینا ضمن تکمیل چرخه فعالیت 
هاي بانکي خود در س��ال 1392 توانس��ت  EPS   مناسبي را براي 
س��هامداران تامین نماید و موجبات استقبال خوب سهام بانک در 

بورس را  فراهم نماید. 
دکتر پرویزیان تاکید کرد: در س��ال 1392 بیش از 2 میلیارد 
س��هم بانک س��ینا ب��ه ارزش 4,782  میلیارد ری��ال در 239 
روز م��ورد معامله قرار گرفت و بر پای��ه معیارهاي قدرت نقد 
ش��وندگي،  می��زان تأثیرگذاري بانک بر بازار و برتري نس��بت 

هاي مالي، نماد بانک س��ینا در میان ش��رکت  هاي فعالترین 
بورس اوراق بهادار در سال یاد شده قرار گرفته است که امید 
م��ي رود با بهره  گیري  از حاصل س��رمایه گذاري هاي انجام 
ش��ده در س��ال هاي قبل، سودآوري بیش��تر بانک را در  سال 

جاري شاهد باشیم. 
مدیرعامل بانک سینا در بخشي دیگر از سخنان خود به تدوین برنامه 
میان مدت توسعه سه ساله  چهارم بانک اشاره و تصریح کرد: با پیاده 
س��ازي این برنامه که از س��ال 92 آغاز و در س��ال   1394 به پایان 
مي رسد، انتظار مي رود جایگاه بانک سینا از نظر سودآوري، سهم 
بازاري،  بهره وري نیروي انساني و بانکداري الکترونیک و بین الملل 
ارتقاء قابل توجهي پیدا کند و  زمینه توجه بیشتر به نیازها و ارزش 
هاي مورد انتظار مشتریان و جلب رضایت آنها بیش از  پیش فراهم 
گردد. وي در پایان ضمن تجلیل از اعتماد خانواده بزرگ مشتریان 
بانک سینا و  حمایت هاي سهامداران، تالش هاي کارکنان و مدیران 

بانک را ستود. 
در این جلس��ه پس از قرائت گزارش فعالیت هیئت مدیره، گزارش 
عملکرد مالي و سود و زیان  بانک سینا مطرح و به تصویب مجمع 
رسید. از دیگر مصوبات این جلسه، تصویب و ابالغ  برنامه و بودجه 
س��ال 1393 و تقسیم س��ود بانک بین صاحبان سهام بود. در این 

جلسه مقرر شد  مبلغ 687 ریال به هر سهم پرداخت شود. 
همچنین اعضاي هیئت مدیره بانک سینا از بین سهامداران براي 
مدت دو سال انتخاب شدند و  سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس 
مستقل و بازرس قانوني براي سال مالي 1393، و  روزنامه اطالعات 
به عنوان روزنامه رسمي و کثیراالنتشار تعیین گردید و مقرر شد که 
کلیه  اخبار و اطالعات مالي بانک نیز از طریق روزنامه دنیاي اقتصاد 

منتشر شود. 
همچنین مقرر بود مجمع عمومي فوق العاده بانک سینا در این روز 
برگزار ش��ود که به دلیل به  حدنصاب نرسیدن سهامداران، به زمان 

دیگر و پس از تامین شرایط الزم موکول گردید. 

تاريخچه فعاليت بانک سينا
بانک سینا از شروع فعالیت خود با نام موسسه مالی و اعتباری بنیاد 
در س��ال 1364، با  س��رمایه 10 میلیارد ریال تاسیس کردید و در 
جهت دستیابی به سطح استانداردهای مورد  پذیرش از طرف بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای تبدیل شدن به بانک، سرمایه 
 خود را به 2/000 میلیارد ریال، افزایش داد و در تاریخ 1386/6/14 
مجوز ورود به بورس  اوراق بهادار تهران را با نماد وسینا با کد بورسی 
شماره 65/19/05 اخذ نمود و در روزهای  پایانی سال 1387، مجوز 
تبدیل به بانک س��ینا از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اخذ 
 گردی��د. همچنین با توجه به لزوم افزایش س��رمایه جهت اصالح 
س��اختار مالی )با توجه به  گسترش فعالیت ها(، بانک سینا با اخذ 
مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا و سازمان بورس اوراق  بهادار و نیز مجمع 
عمومی صاحبان سهام، سرمایه بانک را طی چند مرحله ونهایتا در 
تاریخ   1391/04/27 به مبلغ 6/000 میلیارد ریال افزایش داد و در 

تاریخ 1391/07/26 در اداره  ثت شرکت ها به ثبت رساند. 
بانک سینا هم اکنون به عنوان یکی از بانک های غیردولتی با دارا 
بودن 275 شعبه )تعداد 7  باجه به همراه مجموع شعب در فعالیت 
بودند( در سراسر کشور، مشغول ارائه کلیه خدمات  وعملیات بانکی 

به هموطنان عزیز می باشد

چشم انداز
 -  تبدیل شدن به بانکی پیشرفته،نوآور، کارآمد، مشتری مدار و الهام 

بخش
 -  برخوردار از تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی توانا و مبتکر طرح 

های نوین بانکی
 -  پیشتاز در ارائه خدمات پولی و بانکی در بین بانک های کشور با 

هدف ایجاد ارزش  آفرینی بیشتر برای ذینفعان
 -  تبدیل ش��دن به یکی از نهادهای معتب��ر پولی و بانکی منطقه 

)خاورمیانه و آسیای غربی( 

استراتژی ها
 -  ارائه سبد محصوالت رقابتی و متمایز  
 -  توسعه فعالیتهای بانکداری بین الملل

 -  توسعه سرمایه انسانی
 -  تقویت سیستم اعتبار سنجی و نظارت بر وصول مطالبات

 -  توسعه بانکداری الکترونیک و تقویت امنیت آن
 -  ارائه پتانسیل ارائه خدمات

 -  توسعه بازار و بانکداری شرکتی و اختصاصی

مجمع عمومي عادي ساليانه بانک سينا برگزار شد

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهبنیاد علوی آقایمحمد مخبر

نایب رئیس هیات مدیرهبنیاد مستضعفان انقالب اسالمیآقای کوروش پرویزیان

عضو هیات  مدیرهشرکت کارگزاری بورس بهگزینآقای سید محمد بدر طالع

عضو هیات مدیرهشرکت گسترش الکترونیک سیناآقای حسین فرزان اصل

عضو  هیات مدیرهشرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سیناآقای حمیدرضا فرتوک زاده
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 1. زمستان گذشته ماراتنی چند هفته ای در خصوص نرخ 
گاز می�ان بودجه نویس�ان و  تصویب كنندگان در صحن 

مجلس به انجام رسید. 
به فراخور حوزه فعالیت مذاكرات را گوش می دادم، همان 
زمان مصمم به انتش�ار یادداشتی  بودم ولی شگفتی آن 
مذاكرات حداقل های الزم برای یک قلمفرسایی ساده را 
از بین برد. اكنون  كه نزدیک به 6 ماه از آن واقعه گذشته 
است آثار آن تصمیم عجیب برای همگان به مرور  روشن 
می ش�ود و طبق روال همگان مصمم به ارائه  راه حل برای 
خ�روج از این وضعی�ت  هس�تند. راه حل هایی از جنس 
مصوبات و لوایح جدید. در اندازه و فراخور یک یادداشت؛ 

چند  نکته مرور می شود. 
 2. مجلس نهاد محترم و بسیار تاثیرگذاری است. اگر كم 
و بیش با این مفهوم و قدرت آش�نا  بودم، پس از داستان 
تصویب نرخ خوراک پتروشیمی ها كامال یقین كردم  تاثیر 
تنها به میزان  توانایی ش�ما در تغییر نیست، بلکه آنچه 
شدت تاثیر را مشخص می كند نسبت میان نیروی وارد 
 آمده و جابه جایی انجام یافته است؛ یعنی با چه استعدادی 
چه اثری ایجاد می شود. از این حیث  به جرات باید اذعان 
كرد كه مجلس در آن موضوع بسیار پر تاثیر ظاهر شد، 
زیرا توانس�ت با  طرح مباحث ابتدایی جا به جایی بزرگی 
در صنعت پدید بی�اورد. این تاثیرگذاری ه�ا در صورت 
 عدم بهره گیری از یک اجماع خردمندانه و عدم رعایت 
مقتضیات زمانی توسعه تهدیدی بسیار  بزرگ است كه 
صرفا از مقبولیت و مشروعیت قیام و قعودی نشأت گرفته 

است. 
 3. »حاشیه سود عملیاتی بعضی از شركت های پتروشیمی 
باال اس�ت.« این جمله ای بود كه  مستمس�ک اساس�ی 
مدافعان افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها برای اصالح 
حاشیه سود مذكور  بود. اساس این مطلب قابل قبول است 
و دلیلی بر انکار آن وجود ندارد و كامال بدیهی است  زیرا 
ما مالک بزرگ ترین ذخایر گاز دنیا هستیم. آیا می شود 
قیمت تمام ش�ده نیش�کر در كوبا یا  كاكائو را در ساحل 
عاج با نرخ آن در نروژ و اس�کاتلند مقایسه كرد؟ آقایان 
اقتصاددان بگویند  كه مزیِت »مزیت نس�بی« كجا باید 
به داد اقتصاد یک كش�ور برسد؟ مزیت كشور نفت خیز 
 بودن در كجای زنجیره ارزش این صنعت باید نمود داشته 
باشد؟ در اخذ بهره مالکانه سنگین،  نرخ خوراک باال یا در 
تولید انبوه و تصرف بازارهای جهانی؟ آنچه اهمیت دارد 

رعایت  مقتضیات زمانی توسعه برای انتخاب این كجایی و 
دستیابی به یک تصمیم بهینه است. بدون  وجود آن خرد 
همه جانبه به هیچ وجه نمی توان گفت كه »مناسب ترین و 
مطلوب ترین« نرخ  خوراک برای پتروشیمی ها كدام است. 
نمی توان به قطعیت نتیجه گرفت كه آیا آزادسازی نرخ  ما 
را به اهداف توسعه ای نزدیک می كند یا اعطای یک رانت 
ارزش افزا و اس�تفاده از این  ظرفیت برای تصاحب سهم 
باال و پایداری از بازار. این خرد كجا و چگونه تولید شد؟ 
اجماع  خردمندانه استانداردهایی دارد كه ابتدایی ترین 
آنها بحث روی مستندات علمی است. در فرآیند  تصویب 
نرخ خ�وراک در ادوار مختلف آیا چنین اجماعی وجود 

داشته است؟
 4. هیچ ك�س موافق از بین رفتن س�رمایه ملی یا توزیع 
انحص�اری رانت در بین گروه خاصی  نیس�ت. گروه های 
صاحب نظ�ر، بنا به دریاف�ت و فهم توس�عه ای خود، در 
مس�اله ای مش�ترک  راه حل ه�ای كامال متض�ادی ارائه  
می دهن�د در همین موض�وع عده ای موافق آزادس�ازی 
مطلق،  عده ای تخصیص سوبسید معنادار و گروهی دیگر 
خواستار ارائه  یک سوبسید هدف دار یا به  تعبیری همان 
رانت ارزش افزا هس�تند. آیا یکی از اینها خائن است یا 
تنها آنکه درک درس�تی  از منفعت مل�ی ندارد؟ چگونه 
می توان تصمیم درست را اتخاذ كرد؟ آیا وجاهت قانونی 
وجاهت  اثربخش�ی را به دنبال دارد؟ زمانی كه روند یک 
تصمیم گی�ری ملی مبتنی بر یک اجم�اع  خردمندانه و 
رعایت مقتضیات توس�عه ای نباش�د منتقدان هم حق 
دارند تا بگویند كه این تصمیم  تنها برپایه فهم اش�تباه 
و س�لیقه ای از »منفعت ملی« اتخاذ شده  است. همواره 
اقدامات شتابزده  صورت گرفته در تغییرهای نرخ خوراک 
در صنعت نفت به گونه ای انجام ش�ده است كه  نمی توان 
مطمئ�ن بود كه اق�دام صورت یافته ب�ر مبنای بهترین 
تصمیم یا فهم صحیح از  مقتضیات توس�عه انجام یافته 

است. 
دلواپس�ان اتالف س�رمایه های مل�ی را توصیه جدی به 
مطالعه گزارش های س�رمایه گذاری و تولید  گاز از ذخایر 
نامتعارف ش�یل گس ایاالت متحده و البته چین و هند 
می نمای�م. ما در چ�ه برهه  زمانی از توس�عه این صنعت 

برای توسعه كدام ق�رار داری�م و مقتضیات ما 
عن�وان دیگ�ر اس�ت؟ روس�یه و قطر  به 
ی�ن مال�کان ذخایر عظیم گاز،  ی تر جد

تهدید فعلی خ�ود را تولید محصوالت  پتروش�یمیایی 
ارزان قیمت توس�ط آمریکا و گرفتن س�هم عمده بازار 
توسط آن كشور می دانند.  جهان انرژی، دستیابی ایاالت 
متحده به تکنولوژی بهره مندی از »ش�یل گس و شیل 
اویل« را  به عن�وان انقالبی در تجارت نفت و گاز معرفی 
می كند. واقعه ای كه النعیمی وزیر نفت  عربس�تان از آن 
به عنوان »رنسانس در عرصه انرژی آمریکا« نام می برد. 
ایاالت متحده در  حال حاضر توانسته است با استفاده از 
تکنولوژی های مربوطه، هزینه اس�تحصال گاز از ذخایر 
 نامتعارف خود را تا مرز هزینه استحصال از ذخایر متعارف 
پایین بی�اورد. چین )مصرف كننده  فعلی پتروش�یمی( 
یکی از بزرگ ترین قراردادهای انرژی را با ش�ركت هس 
آمریکایی به منظور  بهره برداری از ذخایر عظیم شیل گس 
خود منعقد كرده است )ذخایری قریب به 130 تریلیون 
 متر مکعب، 4 برابر ذخایر متع�ارف ایران!( و برنامه دارد 
كه تا سال 2030 به بزرگ ترین  استحصال كننده و فرآوری 
كننده شیل گس و بالطبع محصوالت پتروشیمی تبدیل 
شود. اكنون  دغدغه صاحبان نفت و گاز دنیا پیدا كردن 
راه مناسب برای مقابله با این سونامی انرژی كه  تاریخ آن 
را س�ال 2017 اعالم كرده اند است و به سرعت به دنبال 
آنند كه تا حد ممکن در  سال های آتی فروش را حداكثر 
و مش�تریان وفادار خود را افزایش دهند. آن وقت ما به 
دس�ت  خود قدرت رقابتی خ�ود را از بین می بریم به نام 
حفظ سرمایه ملی. بدیهی است در صورت  بازاری شدن 
ذخای�ر نامتع�ارف، ایران دیگر مزیت فعل�ی در تولید و 
صادرات محصوالت  پتروشیمی را نخواهد داشت. رقبای 
قدرتمند جدید وارد بازار خواهند ش�د در آن زمان گاز 
 فرآوری نش�ده به چه كار خواهد آمد حال 13 سنت یا 3 

سنت! 
 5. تاریخ اقتصاد ایران موارد متعددی از این تصمیمات را 
به چش�م خود دیده است كه متاس�فانه  آثار آن را نیز با 
تمام وجود حس كرده و می كند. فهم صحیح از مقتضیات 
زمانی و ش�رایط  محیطی، ضرورتی است كه عدم توجه 
به آن نه تنها توسعه به دنبال نخواهد داشت بلکه منجر 
 به اتالف گسترده منابع خواهد شد. آنچه در استفاده از 
س�رمایه های طبیعی ملی اهمیت دارد  دستیابی به نرخ 
استحصال و نرخ بهره مالکانه ای است كه منطبق و مبتنی 
بر توس�عه و توانمند  ش�دن كشور باش�د. آن نرخ كدام 

است؟

مقتضيات زمانی توسعه و نرخ خوراک صنايع پتروشيمی
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جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت توسعه 
صنایع بهش��هر ) سهامی عام ( رأس ساعت   9:00 صبح 
روز چهارش��نبه مورخ 1393,04,25 درمحل س��ینما 
کانون با حضور بیش از 75  درصد سهامداران برگزار شد. 

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای محمودی به 
عن��وان رئیس مجمع و نظارت آقایان  گودرزیان و ش��اه 

ولدی و به دبیری آقای مقیم زاده تشکیل شد. 
همچنین نماینده س��ازمان بورس و نماینده موسس��ه 

حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند. 
مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط آقای 
مهندس داداش و گزارش بازرس قانونی  تصمیمات ذیل 

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

مالی1392,12,29 
 2- تقس��یم 750 ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر 

سهم
 3- انتخاب س��ازمان حسابرس��ی به عنوان حسابرس و 

بازرس قانونی شرکت
 4- انتخ��اب روزنامه اطالعات به عن��وان روزنامه کثیر 

االنتشار
 5- اش��خاص حقوقی ذیل به عنوان تعضاء هیأت مدیره 

جدید انتخاب گردیدند: 
الف( شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

ب( شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
ج( شرکت سرمایه گذاری غدیر
د( شرکت مدیریت سرمایه مدار

ه( شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
و( شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

ز( شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

پيام هيأت مديره
مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت و جایگاه شرکت 

در صنعت در سال 1392 
ش��رکت توسعه صنایع بهشهر به عنوان یکی از قدیمی 
تری��ن و بزرگترین مجموعه های تولی��دی  و خدماتی، 
کمک به توس��عه کش��ور را در کنار سودآوری مطلوب، 
رس��الت خود قرار داده و به  حضوری قدرتمند در عرصه 
کسب و کار می اندیشد. اگر چه رونق و رکود در اقتصاد 
امری  اجتناب ناپذیر بوده و بحران اقتصادی جهانی اخیر 
تهدیداتی را در پیش روی ش��رکتها و بخش  خصوصی 
کش��ور قرار داده و حاشیه سود بسیاری از فعالیت های 
صنعتی را دچار تغییر نموده  اما این امر در صنایع دارای 
مزیت نسبی در قیاس با صنایع دیگر می تواند به عنوان 
یک  فرصت نگریسته شود. شرکت توسعه صنایع بهشهر 
سعی کرده است که با آگاهی از این  مزیت ها تالش نماید 
تا کارایی و بهره وری ش��رکتهای عضو گروه را افزایش و 

بدین وسیله  چش��م انداز مثبتی به لحاظ قدرت رقابت 
پذیری برای ش��رکتهای مجموعه و به تبع آن بازدهی 

 مناسبی برای سهامداران محترمش تأمین نماید. 

مرور كلی بر جايگاه شركت در صنعت و وضعيت 
رقابتی آن در سال مالی 1392 

در حال حاضر ش��رکت توس��عه صنایع بهشهر از لحاظ 
طبقه بندی بورس یک شرکت هولدینگ  صنایع غذایی 
و آشامیدنی به جز قند و شکر شناخته می شود. با این 
حال از لحاظ فعالیت این  شرکت، یک شرکت هولدینگ 
سرمایه گذاری بوده که عمده سرمایه گذاری های آن بر 
 ش��رکتهای صنایع غذایی و خدماتی متمرکز می باشد. 
در حال حاضر ش��رکت توس��عه صنایع  بهشهر از لحاظ 
س��رمایه و ارزش بازار جزو 10 ش��رکت بزرگ سرمایه 
گذاری بورس��ی می  باشد. همچنین طبق آخرین رتبه 
بندی ش��رکت های برتر ایران منتشره توسط سازمان 
مدیریت  صنعتی )  -IMI 100( که بر اساس معیار درآمد 
انجام پذیرفته است، شرکت توسعه صنایع  بهشهر حایز 

رتبه پنجاهم گردیده است. 

سند چشم انداز
طبق سند چشم انداز، این شرکت می خواهد به عنوان 
یکی از شرکت های سرمایه گذاری  برتر از لحاظ ارزش 
بازار مطرح باش و با حذب و مدیریت سرمایه در صنایع 
و خدمات  س��ودآوری که دارای مزیت رقابتی می باشند 
ب��ا اولوی��ت خدمات توزی��ع، صنایع پای��ه ای، خدمات 
 مالی، صنایع غذایی بهداش��تی، باالترین ارزش را برای 

سهامداران خود به ارمغان آورد. 

بيانيه مأموريت
بيانيه مأموريت عبارتست از: 

مرتضي داداش از جمله مدیران بسیجي است كه هر كجا بوده نعمت وجودیش خیر بوده و  بركت. وقتي سهام دار وارد البي تاالر 
سینما كانون مي شد جوان آراسته اي را مي دید كه به  او خوش آمد مي گوید این همان مهندس مرتضي داداش است كه ادب 

را از پر قنداق مي دارد  و در كوره مسجد وبسیج ابدیده شده.بقول یکي از سهامداران مجمع معرفت ومدیریت در این  جوان به كمال است وغایت. 

توسعه صنايع بهشهر با مهندس داداش گفتنيها داشت

   خسرو اميرحسيني
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 1- ما می خواهیم با بکارگیری شیوه های ارزشی آفرینی، 
موجب افزایش بهره وری و  بازدهی دارایی شرکت های 

عضو خانواده خود شویم. 
 2- ما می خواهیم با سرمایه گذاری در توسعه و تکمیل 
زنجیره های صنعت توزیع و مدیریت  برند، مزیت رقابتی 

خود را در بخش خدمات تقویت کنیم. 
 3- ما می خواهیم در بازار سرمایه کشور با انجام سرمایه 
گذاری های س��ودآور بلندمدت و میان  مدت با اولویت 
اعمال نفوذ غیر کنترلی و مدیریت ریسک پرتفوی، رشد 

پایدار بازده سرمایه  صاحبان سهام را به ارمغان آوریم. 
 4- ما می خواهیم با جذب و مدیریت مطلوب سرمایه ها، 
موجب��ات بهبود کارآفرینی و خلق  ارزش را برای جامعه 

فراهم آوریم. 
 5- ما می خواهیم با ارتقای سطح انگیزه ها، ضمن توسعه 
و تحول سرمایه های انسانی خود،  سازمانی یادگیرنده و 
منعطف داش��ته باش��یم تا با بکارگیری تمام استعداد و 
توان، بهترین ارزش  آفرینی ها و نوآوری ها را ارایه دهیم. 

تاريخچه
شرکت توسعه صنایع بهشهر)سهامی عام( در سال 1349 
تحت ش��ماره 14393 در اداره ثبت  شرکتها و مالکیت 
صنعتی تهران به ثبت رسیده و از سال 1353 در سازمان 
بورس و اوراق  بهادار پذیرفته ش��ده اس��ت. این شرکت 
اولین شرکتی می باشد که سهام آن در راستای سیاست 
 خصوصی سازی، از سوی دولت جمهوری اسالمی ایران 
به عموم مردم واگذار گردید.بدین  جهت عالوه بر اهمیت 
نس��بی آن بعنوان یک��ی از بزرگترین قطبهای صنعتی 
کشور، موفقیت  آن بعنوان اولین تجربه در امر خصوص 

اهمی��ت  از  س��ازی، 
بسیاری برخوردار بوده است. 

موضوع شرکت بر طبق اساس��نامه، سرمایه گذاری در 
سهام شرکتها از طریق خرید و فروش  سهام آنها، خرید و 
فروش اوراق بهادار مشارکت در بانکها و سایر شرکتها می 
باش��د. در حال  حاضر این شرکت به سبب حضور موفق 
وبلن��د مدت در صنعت محص��والت غذایی و همچنین 
 توانمندی محوری خود بعنی توزیع و پخش محصوالت، 
س��رمایه گذاری های خود را در  صنعت روغن خوراکی، 
صنایع ش��یر، صنعت قند و صنعت شوینده و بهداشتی 
متمرکز نموده  است که جمعا فروش سالیانه ای در حدود 

26 هزار میلیارد ریال را در بر می گیرد. 
عالوه بر صنایع فوق این ش��رکت براس��اس ظرفیتهای 
مدیریتی و تخصصی موجود، در  پورتفوی سرمایه گذاری 
های بلند مدت خود طبق استراتژی دیرینه و در راستای 
ایجاد جریان  درآمدی بادوام، نسبت به سرمایه گذاری در 
صنایعی چون بانکداری ، بیمه، س��اختمان و  شرکتهای 
سرمایه گذاری بعنوان مکمل زنجیره تامین فعالیتهای 

موجود اقدام نموده است. 

سرمايه و تركيب سهامداران
سرمایه شرکت در هنگام تأسیس مبلغ 250 میلیون ریال 
منقسم به 25 هزار سهم ده هزار  ریالی با نام تمام پرداخت 
ش��ده بود که طی چندین مرحله تا کنون افزایش یافته 
است. سرمایه  ثبت شده شرکت در تاریخ 1392,12,29 
مبلغ 3628,8 میلیارد ریال منقسم به 3628,8  میلیون 
سهم یک هزار ریالی با نام می باشد. الزم بذکر است که در 
آخرین تغییر سرمایه  شرکت، بر اساس تصمیم سهامداران 

در مجم��ع عمومی فوق العاده م��ورخ 28 بهمن 1391، 
 س��رمایه از مبلغ 3024 میلی��ارد ریال به مبلغ 3628,8 
میلیارد ریال )به می��زان 20 درصد( از  محل مطالبات و 
آورده نقدی سهامداران افزایش یافت که این امر در اول 

مرداد 1392 در  اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید. 

برنامه هاي آينده
 1. افزایش بهره وري و بازده دارائیها، واگذاري داراییهاي 
غیرمولد، تکمیل زنجیره هاي  صنعت توزیع و مدیریت 

برند و ارتقاء سطح انگیزه ها
 2. اهتمام به توسعه توانایی هاي مدیریتی در مجموعه 
از طری��ق به کارگیري مدیران توانمند،  انتقال تجارب و 

برگزاري دوره هاي هدفمند در حوزه کالن و عملیاتی
 3. حضور موثر در بازار سرمایه و ارتقاء شفافیت فعالیت 

هاي شرکت از طریق اطالع  رسانی مناسب در بورس
 4. جابجایی س��رمایه گذاري ها و تامین مالی س��رمایه 
گ��ذاري هاي جدید از طریق عوای��د حاصل  از واگذاري 
برخی سرمایه گذاري هاي موجود در راستاي دستیابی 

به صنایع داراي مزیت  نسبی

شركت از منظر بورس اوراق بهادار
وضعيت معامالت و قيمت سهام: 

ش��رکت در تاریخ 1353,6,31 در ب��ورس اوراق بهادار 
تهران در گروه )صنایع( غذایی بجز  قند و با نماد "وبشهر" 
درج شده و سهام آن براي اولین بار در اسفند ماه 1353 

مورد معامله  قرار گرفته است. 

جايگاه شركت در صنعت
ش��رکت توسعه صنایع بهش��هر )س��هامی عام( از نظر 
بورس تهران جزو شرکتهاي غذایی و یا به  عبارتی بهتر 
هلدینگ صنایع غذایی می باش��د. با نگاهی به ترکیب 
س��رمایه گذاري می توان  دریافت که ش��رکت عالوه بر 
سرمایه گذاري در ش��رکتهاي صنایع غذایی در صنایع 
دیگري  چون تولید مواد شوینده و بهداشتی، ساختمان، 
پخش، بانکداري و بیمه نیز س��رمایه گذاري هاي  قابل 

توجهی نموده است.  
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اخـــبار بانـــك و بيـــمه
ریيس مجلس شورای اسالمی: پویایی موسسه كوثر در سيستم 

بانکی نمونه است
با حضور دکتر الریجانی رییس مجلس ش��ورای 
اس��المی و معاون وزیر ورزش و جوانان از  حمایت 
های دکتر عیس��ی رضایی مدیر عامل موسس��ه 

اعتباری کوثر تجلیل شد. 
به گزارش روابط عمومی مدیریت ش��عب استان 
قم، در این مراس��م که در استانداری قم با  حضور 
مسئولین کشوری و اس��تانی و نمایندگان قم در 
مجلس ش��ورای اس��المی برگزار ش��د از  نقش و 
خدمات ارزنده موسسه اعتباری کوثر بابت حضور 

پر شور در فعالیت های استان  بخصوص برگزاری مراسم پیاده روی خانوادگی که باعث ثبت رکورد حضور 
بی نظیر مردم  و خانواده های قمی گردید، با اهدا لوح تقدیر و تندیس قدردانی و تشکر شد.  بر اساس این 
گزارش، مسعود اقدسی مدیر شعب استان قم به نمایندگی از سوی مدیر عامل،  لوح تقدیر را دریافت نمود. 
دکتر الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی شادابی و پویایی  موسسه اعتباری کوثر را به عنوان نمونه ای 
ارزنده در سیستم بانکی قلمداد نمود و خواستار  حضور همه جانبه موسسه در عرصه های اقتصادی استان قم 
گردید.  الزم به ذکر است، در این مراسم لوح تقدیری نیز از سوی حجت االسالم و المسلمین صالحی  منش 

استاندار  قم به پاس خدمات ارزنده دکتر رضایی به موسسه اهدا گردید. 

مجمع عمومی بيمه »ما« برگزار شد 
مجمع عمومی ساالنه بیمه »ما« برگزار و به ازای هر 

سهم 165 ریال سود میان سهامداران  تقسیم شد. 
مجمع عمومی س��االنه شرکت بیمه بیمه »ما« با 
حضور بیش از 80 درصد سهامداران روز سه  شنبه 
24 تیرماه در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی 
این شرکت برگزار شد.  مجمع عمومی این شرکت 
با حضور سید محمد علیپور مدیر عامل بیمه »ما« 
و ریاس��ت آقای  محمد ابراهیم پورزرندی و آقایان 
غالمزاده و عالمه راد به عنوان ناظر و آقای س��ید 

محمود  حسنی مشاور حقوقی بیمه »ما« به عنوان منشی برگزار شد.  مجمع عمومی شرکت بیمه »ما« پس 
از ثبت افزایش سرمایه از مبلغ 400 میلیارد ریال به   1000 میلیارد ریال برگزار شد و در مجموع 165 میلیارد 
ریال سود میان سهامداران تقسیم  شد.  در این مجمع صورت های مالی منتهی به 29 اسفند 92 به تصویب 
رسید و روزنامه های  دنیای اقتصاد و اطالعات به عنوان روزنامه رسمی این شرکت انتخاب شدند. همچنین 
شرکت  بیمه »ما« در سال 92 بالغ بر بیش از 227 میلیارد ریال به عنوان سود خالص شناسایی کرد  که پس 

از کسر ذخایر و اندوخته های الزم 165 ریال به ازای هر سهم بین سهامداران توزیع  شد. 
سید محمد علیپور مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره بیمه »ما« ضمن ارائه گزارش هیات  مدیره 
گفت :به عنوان یک ش��رکت مش��تری مدار تالش می کنیم با پیش بینی نیازهای مشتری  مدارانه ، 
محصوالت و خدمات نوآورانه ، سرعت باال در پرداخت خسارت ، به کارگیری  تکنولوژی روز و به پشتوانه 
توانمندی های کارکنان متخصص خود ارائه دهنده برتر کلیه  خدمات بیمه ای در کش��ور باشیم.  وی  
در ادامه اضافه کرد : بیمه »ما« از ابتدای تاسیس موفق به راه اندازی 23 شعبه و 10  باجه بیمه ای در 
سطح کشور شده است. همچنین در راستای ارائه خدمات مناسب به مشتریان  و افزایش رضایتمندی 
آنها و بهره گیری از ظرفیت های موجود در بانک،  اقداماتی نظیر راه  اندازی شعبه مستقل بانک بیمه 
جهت پشتیبانی صدور بیمه نامه های مشتریان بانک ملت به  صورت آنالین ، فراهم نمودن امکان اخذ 
گزارش های الزم از عملکرد فروش در حوزه بانک  و نیز سفارشی سازی خدمات و محصوالت بیمه ای 
متناسب با مشتریان بانک ملت جهت خلق  ارزش برای مشتری صورت گرفته است.  سید محمد علیپور 
تاکید کرد: مدلی که بر اساس آن حوزه بانک بیمه فعالیت می کند در نوع  خود جدید است که مطالعات 
گسترده ای در حوزه  Bancassurance   جهت پیاده سازی آن  صورت گرفته است.  مدیر عامل بیمه 
»ما« در پایان گفت :همچنین در سال 92 واحد جدیدی تحت عنوان مشتریان  حقوقی و بازاریابی برای 

رفاه  حال مشتریان تشکیل شد.اهم وظایف این حوزه  طراحی و راه  اندازی  MIS  )سیستم مدیریت 
اطالعات( بازاریابی،  تدوین طرح جامع بازاریابی و استاندارد  سازی فرآیند مناقصات است. 

الزم به ذکر است، بر اساس گزارش هیات مدیره ، شرکت بیمه »ما« در سال گذشته بالغ بر  یک هزار و 232 
میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده و بالغ بر 310 میلیارد ریال خسارت  پرداخت کرده است. 

یارانه بانك انصار به شهروندان با توسعه كارت شهروندی 
انصار به سراسر كشور

استفاده از کارت های ش��هروندی انصار در برخی 
شهرستان ها باعث صرفه جویی قابل توجه  شهروندان 
در هزینه ه��ای ماهانه آن��ان به ویژه در حمل و نقل 

شهری شده است. 
سیدحمید خالقی، مدیرکل بازاریابی و تبلیغات 
بان��ک انصار با اعالم این مطلب ای��ن امر را  یارانه 
پنهان انصار به شهروندان دانست و ضمن ارائه آمار 
مربوط به صرفه جویی شهروندان  شهرهای مختلف 
از طریق کارت های شهروندی این بانک گفت: در 

برخی از شهرهای کشور  مثل شیراز، سنندج، ساری، یزد و اردکان، مردم با استفاده از کارت های شهروندی 
انصار،  ماهانه مبلغی بیش از یارانه دولتی دریافت می کنند.  مدیرکل بازاریابی و تبلیغات بانک در ادامه این 
گفت وگو، استانی شدن کارت شهروندی  انصار را که در استان یزد به صورت پایلوت در حال پیاده سازی 
اس��ت، به عنوان مقدمه ای  برای توسعه کارت های شهروندی به سراسر کشور تلقی کرد که با تحقق آن 
یک پروژه ملی  اعالم نشده، باعث میلیاردها تومان صرفه جویی می شود.  سیدحمید خالقی در پایان ضمن 
اشاره به طرح های گسترده بانک انصار در توسعه کارت  شهروندی به منظور گسترش یارانه پنهان انصار 
به شهروندان سراسر کشور، از توسعه طرح  قلک الکترونیکی دانش آموزی در مهرماه سال جاری به عنوان 
طرح مکمل کارت های  شهروندی خبر داد و افزود: بانک انصار در راستای گسترش بانکداری الکترونیکی 

 برنامه های متعددی را تدارک دیده که در سال جاری و سال های آتی به مورد اجرا گذاشته  می شود. 

قدرداني نماینده مجلس شوراي اسالمي از عملکرد بانك 
كشاورزي خوزستان  

نماینده مردم اهواز در مجلس شوراي اسالمي در 
بازدید از مدیریت استان خوزستان گفت:  بانک 
کش��اورزي خوزس��تان عملکرد رضایت بخشي 
درحوزه ه��اي مختلف ازجمله بیمه  محصوالت 
کش��اورزي ،پرداخت اعتبارات وس��ایرحوزه ها 
داشته است.  ناصر سوداني نائب رئیس کمیسیون 
انرژي و نماینده مردم اهواز در مجلس ش��وراي 
اس��المي با  حضور در مدیریت بانک کش��اورزي 
خوزس��تان از عملک��رد این مدیری��ت در نیمه 

نخست سال  جاري به ویژه در دو حوزه بیمه و اعتبارات قدرداني کرد.  دکترسوداني با برشمردن جایگاه 
مهم و ویژه بخش کشاورزي در رونق بخشي به اقتصاد  کشور،استان خوزستان را بزرگترین تولیدکننده 
محصوالت کش��اورزي درکشور دانست و از  بانک کش��اورزي به عنوان بزرگترین حامي این بخش نام 
برد.  نائب رئیس کمیسیون انرژي مجلس عنوان کرد بانک کشاورزي خوزستان با آموزش صحیح  در 
بخش بیمه گري نخیالت و محصوالت زراعي و دامي سهم مفید وعمده اي را در تزریق  مناسب ذخیره 
صندوق بیمه کشاورزي کشور به بخش داشت که همین امر در مصرف بهینه  منابع صندوق به عنوان 
بخشي ازبیت المال کشور کمک شایاني کرده است.  دکتر ناصرسوداني ضمن قدرداني از مهندس علي 
نقي منصوربیگي مدیر بانک کشاورزي  خوزستان از نگاه ویژه وي به منابع انساني به عنوان یگانه سرمایه 
هر سازماني به نیکي نام  برد و از اجراي طرح قدرداني از بانکداران برتر استان که منجر به افزایش بهره 
وري نیروي  انساني سازمان خواهد شد قدرداني کرد وخواستار اجرایي شدن این رویه درکلیه سازمان 

ها و  ادارات استان شد. 
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اخـــبار بانـــك و بيـــمه
در مجمع عمومي عادي ساليانه مطرح شد رشد بانك 

اقتصادنوین؛ باالتر از متوسط نظام  بانکي
 در مجمع عمومي عادي سالیانه مطرح شد رشد 
بانک اقتصادنوین؛ باالتر از متوس��ط نظام  بانکیبا 
برگ��زاري مجمع عموم��ي عادي س��الیانه بانک 
اقتصادنوی��ن، صورت ه��اي مالي ای��ن بانک  براي 
سال مالي منتهي به 29 اسفند 1392 به تصویب 
سهامداران رسید.  حسن معتمدي مدیرعامل این 
بانک در گ��زارش خود به س��هامداران در مجمع 
عمومي عادي  سالیانه گفت: روند رو به رشد بانک 
اقتصادنوین در س��ال گذشته نیز ادامه داشت و با 

تالش و  کوشش تک تک همکاران، شاهد استمرار کسب موفقیت هاي ارزشمند بانک در این سال  بودیم.  
وي گفت: تالش همکاران موجب شد سهم بانک اقتصادنوین از بازار پولي کشور افزایش یابد  ضمن اینکه در 
بخش جذب سپرده و اعطاي تسهیالت بانک اقتصادنوین موفق شد، نسبتي  باالتر از نظام بانکي را به ثبت 
برساند. عالوه بر این حضور موثر در هیاءت مدیره انجمن  بانکداران آسیایي براي دومین دوره پیاپي، کسب 
جایزه ملي داده کاوي، تندیس خالقیت در  حوزه فناوري اطالعات، گواهي بین المللي نوآوري و خالقیت از 
جمله موفقیت هاي بانک  اقتصادنوین در سال گذشته است.  مدیرعامل بانک اقتصادنوین گفت: در سال 1392 
افزایش در بانک اقتصادنوین بیش از پیش  مورد توجه قرار گرفت که این مهم موجب بهبود عملکرد بانک 
اقتصادنوین در سیستم بانکي  شد.  وي افزود: مانده سپرده هاي تودیع شده در نظام بانکي در پایان سال 1392 
به 5 میلیون و   380 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 25,8 درصد رشد نشان 
 مي دهد، این در حالي است که میزان رشد سپرده هاي تودیع شده در شعب بانک اقتصادنوین در  مدت زمان 
یاد شده حدود 30 درصد رشد نشان مي دهد.  معتمدي اظهار داشت: مانده تسهیالت اعطایي نظام بانکي در 
پایان سال 1392 به 4 میلیون و   900 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به 4 میلیون و 67 هزار میلیارد ریال 
پایان سال قبل  از آن 20,46 درصد نشان مي دهد. میزان رشد تسهیالت اعطایي بانک اقتصادنوین در این 
 زمان 23,38 درصد بوده است.  وي تاکید کرد: سرانه تسهیالت پرداخت شده شعب نیز در پایان سال گذشته 
به 837 میلیارد  ریال رسید که در مقایسه با 704 میلیارد سرانه تسهیالت اعطایي توسط شعب بانک در سال 
 پیش از آن، حدود 19 درصد رشد نشان مي دهد.  همچنین بنابر تصمیم سهامداران حاضر در جلسه مجمع 

مقرر شد، به هر سهم بانک  اقتصادنوین براي سال مالي 1392 مبلغ 330 ریال سود خالص پرداخت شود. 

رئيس سازمان امور مالياتي كشور گفت: امسال را مي توان به عنوان 
سال ویژه نظام مالياتي نام گذاري كرد 

ب��ا افزایش 49 درص��دي درآمدهاي مالیاتي در 4 
ماهه نخست امس��ال نسبت به سال گذشته، مي 
توان سال جاري را به عنوان سال ویژه نظام مالیاتي 
کش��ور نام گذاري کرد. به گزارش رسانه مالیاتي 
ایران، دکتر علي عسکري در نشست خبري که با 
حضور خبرنگاران اصحاب رسانه در سالن همایش 
هاي سازمان امور مالیاتي کشور برگزار شد با بیان 
این مطلب افزود: طبق آمارهاي موجود درآمدهاي 
مالیاتي از محل مالیات هاي مس��تقیم در 4 ماهه 

نخست امسال 34 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و درآمدهاي مالیاتي کشور از محل مالیات بر 
ارزش افزوده نیز نسبت به 4 ماه نخست سال گذشته 83 درصد افزایش داشته است که در مجموع به رشد 
49 درصدي درآمدهاي مالیاتي 4 ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته منجر شده است. وي در ادامه 
با اشاره به میزان درآمدهاي مالیاتي گفت: طبق برنامه ریزي هاي انجام شده درآمدهاي وصولي در تیرماه 
سال جاري بیانگر تحقق 98 درصدي درآمدهاي پیش بیني شده بود و این امر را مي توان به عنوان یکي از 
منحصر به فردترین موفقیت هاي نظام مالیاتي در سال هاي اخیر دانست. وي در پایان سخنان خود با بیان 
وجود پتانسیل هاي باال در نظام مالیاتي کشور افزود: با شناسایي فعالیت ها و مودیان مالیاتي جدید مي توان 

ظرفیت هاي مالیاتي کشور را بیش از پیش افزایش داد.

با حضور اكثریت سهامداران، مجمع عمومی عادی ساليانه بانك 
پاسارگاد برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک پاسارگاد برای سال 
مالی منتهی به 29 اسفند سال 1392،  صبح روز 25 
تیرماه  در محل سالن وزارت کشور برگزار شد.  در این 
مجمع که با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد، 
مهندس میرولد به عنوان ریاست  مجمع، دکتر مجید 
قاسمی و علی اکبر امین تفرشی به عنوان ناظرین و 
دکتر نعیمیان به عنوان  منشی جلسه حضور داشتند.  
بر اس��اس این خبر، در این جلسه گزارش عملکرد 
هیات مدیره، ترازنام��ه، صورت های مالی،  معامالت 

مشمول ماده 129 قانون تجارت، حق حضور اعضای غیرموظف و پاداش  هیات مدیره به تصویب سهامداران رسید. 
همچنین مقرر شد مبلغ 320 ریال به  ازای هر سهم  به عنوان سود تقسیم شده در نظر گرفته شود.  از دیگر مصوبات 
این مجمع انتخاب موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی  و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران 

به عنوان بازرس علی البدل و همچنین انتخاب روزنامه  اطالعات به عنوان روزنامه  رسمی بانک پاسارگاد است. 

 #٧١٩* خدمت جدید بانك صادرات ایران به بازار آمد
س��رویس   ussd  پرداخت بانک صادرات ایران با کد 
#719*  برای مش��تریان دارنده سیم کارت  همراه 
اول راه اندازی گردید.  مش��تریان این بانک که دارای 
سیم کارت همراه اول می باشند در اقصی نقاط کشور 
  ussd   می توانند با  شماره گیری #719* از خدمات
این بانک بهره مند گردند.  براساس این گزارش مانده 
کارت، سه گردش آخر کارت، خرید شارژ سیم کارت 
اعتباری،  پرداخت قبوض و مدیریت کارت ها از طریق 
#719* آس��ان تر و سریعتر از سایر درگاه ها  امکان 

پذیر میباشد.  گفتنی است بانک صادرات ایران با 2700 شعبه فعال در سراسر کشور، 129 باجه  الکترونیکی 
شبانه روزی )شعب 724(، بیش از 52 میلیون حساب سپهری، 334 هزار  مشتری اینترنتی، 4200 دستگاه 
خودپرداز ) ATM (، 408 هزار دستگاه پایانه  فروش ) pos ( و  صدور بیش از 41 میلیون کارت الکترونیکی به 
عنوان بزرگترین بانک خصوصی بورسی  کشور ارائه دهنده انواع خدمات نوین بانکی به هموطنان گرامی می باشد

بانك تجارت 40 هزار فقره وام ازدواج به متقاضيان پرداخت می كند
به گفته معاون مدیرعامل بانک تجارت ، این بانک 
تا پایان ش��هریور به 40 هزار متقاضی ،  تسهیالت 
ازدواج پرداخ��ت م��ی کند.  دولت آب��ادی معاون 
مدیر عامل این بانک در امور اعتباری روز دوشنبه 
طی گفتگویی در  خصوص اعط��ای وام ازدواج به 
متقاضیان گفت: بانک تجارت صد هزار متقاضی 
دریافت وام  ازدواج در س��امانه بانک مرکزی دارد و 
طبق روال عادی ، امکان پرداخت تسهیالت به چهار 
 هزار متقاضی در م��اه را دارد .  دولت آبادی افزود : 

براساس تفاهم بانک تجارت با بانک مرکزی ، در ماه های مرداد و  شهریور نیز به بیش از بیست هزار متقاضی 
دیگر نیز تسهیالت ازدواج پرداخت خواهیم کرد.  این موضوع به همه مدیریتهای شعب استانی بانک تجارت 
در سراسر کشور ابالغ شده و  اجرای آن را پیگیری می کنیم.  دولت آبادی درپایان افزود: تسهیالت ازدواج به 
صورت قرض الحسنه طبق مصوبه شورای  پول و اعتبار با نرخ کارمزد 4 درصد پرداخت می شود و به هر نفر 
از متقاضیان مبلغ سی  میلیون ریال و با توجه به شرایط خاص مندرج در سایت بانک مرکزی به برخی از 

متقاضیان   نیز تا 50 میلیون ریال تسهیالت پرداخت خواهد شد. 
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مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت بانک صادرات ایران 
)سهامی عام( در تاریخ   93/04/31 تشکیل شد.  

الف- تصميمات مجمع عمومی عادی ساليانه
 1(  صورت های مالی سالیانه منتهی به 92/12/29 شرکت مورد تصویب 

قرار گرفت. 
 2(  س��ود تقس��یمی به ازای هر سهم  مبلغ 90 ریال مورد تصویب قرار 

گرفت. 
 3(  س��ازمان حسابرس��ی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل 

انتخاب گردید. 

معرفي بانک صادرات  
بانک صادرات ایران در تاریخ 1331/6/16 تحت ش��ماره 3833 و با نام 
بانک صادرات و معادن در  اداره ثبت شرکت هاي تهران به ثبت رسید. 
اهداف اجرایی این بانک در سالهای اولیه تشکیل عبارت بود  از : دادن 
وام و سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی از قبیل صنایع و استخراج 
معادن و توسعه  کشاورزی و جلب سرمایه های داخلی و پس اندازهای 
هرچند کوچک ، ایجاد ش��بکه وسیع بانکی در  سراس��ر کشور و ارائه 
تسهیالت بانکی بهتر به مردم، این بانک در 22 آبان سال 1331 به طور 
رسمی  شروع به کار کرد.   تاسیسات بانک صادرات ایران در اولین گام، 
ارمغان گرانبهایی برای بانکهای ایران بود، چرا که برای  اولین بار، بانک 
و بانکداری و مراجعه به بانک را برای عموم مردم فراهم و تسهیل نمود. 
چهارده ما  پس از افتتاح اولین ش��عبه، دومین ش��عبه بانک صادرات و 
معادن در تاریخ دهم دیماه سال 1332 آغاز به  کار کرد و با سیاست ارائه 
خدمات بیشتر به مردم در اقصی نقاط کشور، روند رو به گسترش شعب 
خود  را حتی در خارج از مرزهای جغرافیایی ادامه داد. اولین شعبه خارج 
از کشور نیز در سال 1340  شمسی در هامبورگ المان رسما افتتاح شد 

و بالفاصله در همان سال، به موازات افتتاح شعب متعدد در  داخل کشور 
ش��عب پاریس، لندن و بیروت نیز تاس��یس و آغاز به کار کرد. در سال 
1342 کلمه معادن از  نام بانک حذف شد و بانک صادرات ایران با نامی 
جدید در عرصه رقابت با 34 بانک دیگر ظاهر شد.  به موجب قانون ملی 
ش��دن بانکها ، مصوب خرداد ماه سال 1358 شورای انقالب جمهوری 
ایران، بانک  صادرات ایران نیز ملی شد. و بر اساس الیحه قانونی نحوه 
اداره بانکها مصوب 1358/7/3 شورای  اسالمی ایران، قوانین و مقررات 
پولی و بانکی و مقررات اساسنامه داخلی اداره می شد در سال 1359 
 شعب و واحدهای تابعه بانک صادرات ایران در هر یک از استانها به بانک 
مستقلی تحت عنوان بانک  صادرات استان تبدیل شده و بانک صادرات 
ایران تنها سهامدار این بانکها بوده است.  این بانک در تاریخ دوم خرداد 
ماه سال 1388 بعنوان چهارصدو پنجاهمین شرکت پذیرفته شده تحت 
 شماره 10683 در بخش واسطه گری های والی گروه واسطه گری های 
پولی و طبقه ی سایر واسطه  گری های پولی با کد 08-19-65 و نماد 
وبصادر در فهرس��ت نرخ های تابلوی اصلی بازار اول بورس  اوراق بهادار 
تهران درج گردیده است. حسب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  
مورخ   1389/12/29 ، موضوع ادغام بانک های صادرات 29 اس��تان در 
بانک صادرات ایران به تصویب  رسیده و از ابتدای سال 1390 بانک به 
ص��ورت یکپارچه و تحت نام بانک صادرات ایران اداره می  ش��ود. امور 
بانک براس��اس قوانین و مقررات پولی و بانکی، مقررات سازمان بورس 
اوراق بهادار و مفاد  اساسنامه داخلی اداره می شود و مرکز اصلی بانک 

در تهران واقع است.  

موضوع فعاليت
فعالی��ت اصلي بانک طبق ماده 2 اساس��نامه ش��امل کلیه عملیات و 
معامالت بانکي است که به موجب قوانین  و مقررات براي بانک ها مجاز 

شناخته شده است. 

سرمايه بانک
آخرین سرمایه ثبت شده بانک مبلغ 57/800/000 میلیون ریال منقسم 

به 57/800/000 هزار سهم  یک هزار ریالی می باشد  

سپرده ها
جمع کل س��پرده های بانک در سال 1391 مبلغ 534/339 میلیارد 
ریال بوده اس��ت که با افزایش 22  درصدی به مبلغ 638/653 میلیارد 

ریال در پایان سال 1392 رسیده است. 

تسهيالت
جمع کل تسهیالت بانک در پایان 1391 مبلغ 356/312 میلیارد ریال 
بوده است که با افزایش 17/5  درصدی به مبلغ 418/830 میلیارد ریال 

در پایان سال 1392 رسیده است. 

اهم اقدامات انجام ش�ده و برنامه های آتی امور س�رمايه 
گذاری

اهم اقدامات انجام پذیرفته در سال 1392 
 -  ارسال روزانه پیامک اطالعات سهام بانک به سهامداران عمده و مدیران 

محترم بانک
 -  ارائه گزارش تحوالت بازار س��رمایه وضعیت بانکداری و نیز کنترل و 
رصد روزانه قیمت  سهام و ارائه آمار خریداران و فروشندگان به مدیران 

عالی بانک جهت تصمیم سازی ایشان
 -  بستر سازی مناسب جهت تشریفات قانونی نقل و انتقاالت مالکیت 

سهام شرکت های رد دیون  سازمان خصوصی سازی به بانک

اهم برنامه های مورد نيظر در سال 1393 
 -  بررسی و تحلیل برنامه و بودجه ساالنه شرکت های تابعه و سرمایه 

پذیر بانک در مقاطع زمانی   3 ماهه. 
 -  بررس��ی محیط بازار سرمایه و ارائه گزارش های تحلیلی با محوریت 

جایگاه بانک صادرات  ایران. 
 -  تعیین اولویت س��رمایه گذاری و روش های مناس��ب جهت تامین 

سرمایه مورد نیاز همسو با خط  مشی وسیاست های کلی بانک. 
 -  برنامه ریزی جهت توس��عه سرمایه گذاری، طراحی ابزارهای نوین و 
حضور فعال در بازارهای  مال��ی با توجه به محدودیت های موجود در 

تامین مالی مورد نیاز شرکت های سرمایه پذیر. 

سمتاعضاء هیات مدیره

عضوموظف- مدیرعاملمحمدرضا پیشرو

رئیس هیات مدیرهقربان دانیالی

نایب رئیس هیات مدیرهمحمدرضا عرفاني

عضو هیات مدیره  محمدحسین فتحعلیزاده

عضو هیات مدیرهروح اله خدارحمي

به خود مي باليم  كه 
موسس بانك صادرات 

یك خبرنگار بود
دكتر پيشرو با بانک 
صادرات پيشرو در 

امر بانكداري
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در بح�ث افزایش قیمت خودرو 
مخالفت هایی از س�وی دولت و 
مجل�س صورت گرف�ت این در 
 حالی است كه مشتریان خودرو 
نیز تاكید دارند قیمت ها با توجه 
به كیفیت فعلی نباید بیش از  این 
افزایش می یافت حال سوالی كه 
مطرح می شود این است كه چرا 
خودروس�ازان اصرار به  افزایش 

قیمت دارند؟
اجازه دهید س��والتان را با س��والي 
پاسخ دهم. امسال تاکنون چه میزان 
قیمت خودرو باال رفته؟  بیش��تر از 
5/5 درص��د؟ بگذریم ک��ه عده اي 
ای��ن مبل��غ را بی��ش از 20 درصد 
هم اعالم کرده ان��د، ولي  ما که 5/5 
درصد افزایش داش��ته ایم. س��والي 
دیگر، هزینه هاي امسال چه میزان 
باال رفته اس��ت؟  مگر خودروسازان 

از این هزینه ها مس��تثني هستند و 
این هزینه ها را پرداخت نمي کنند؟ 
پ��ول  کارگر، هزینه حم��ل، هزینه 
مواد اولیه، هزینه تکنولوژي، هزینه 
نرم اف��زار کجا ثابت بوده که  قیمت 
خودرو ثابت بماند.  مي گویند پراید 
7 میلیوني، چرا 20 میلیون شده ؟ 
همه یادشان رفته  که قبل از افزایش 
قیمت دالر پراید 9/5 میلیون قیمت 
داش��ت؟ ول��ي به فرض ه��م که 7 
میلی��ون  تومان بوده آی��ا به قیمت 
ی��ک یخچال ک��ه قب��ل از افزایش 
ن��رخ ارز 3 میلیون ب��وده و االن 10 
 میلیون ش��ده هم ایرادي وارد است 
یا اینکه خودرو استثناست. کولر آبي 
که حداقل مي دانیم همه  اجزای آن 
ایراني اس��ت چرا به یکباره قیمتش 
چهار برابر افزایش پیدا کرده است، 
افزایش  نبای��د  مي توانی��م  بگوییم 

مي یافته یا اینک��ه تولید کننده آن 
دو برابر پول اضافي مي گیرد؟ اینطور 
 نیس��ت قیمت ورق بدن��ه، قطعات 
موتور و... یک کول��ر افزایش یافته؛ 
بنابراین قیمت کولر هم  افزایش پیدا 
کرده است و آیا قیمت پراید به غیر 
از این فرمول از روند دیگري تبعیت 

مي کند؟  
تمام��ي نهاده هاي اقتص��ادي بین 
س��ال هاي 80 تا 93 حداقل 10 تا 
11 برابر شده اس��ت؛ یعني   1000 
درصد گران تر شده اند در صورتي که 
خودرو در این فاصله زماني فقط 2/2 
برابر شده  است. قطعات خارجي که 
با افزایش قیمت دالر 3 برابر ش��ده 
و قیمت قطعات م��واد اولیه داخلي 
 هم گاه از 3 تا 5 برابر افزایش داشته 
اس��ت. در نگاه اول ورق خودرو که 
ش��امل اتاق خ��ودرو  اس��ت را بیان 

مي کنم: در تامین ورق داخلي با سه 
برابر قیمت نسبت به قبل، از فوالد 
مبارک��ه  مي خریم و قیمت خارجي 
آن هم که ورق هاي خاص است و از 
کره مي آید 3/5 برابر شده البته   0/5 
درصد ه��م اضافه تر از قیمت دالر و 
آن هم به دلیل سخت شدن انتقال 
ارز و افزایش ال سي  از 10 درصد به 

130 درصد بوده است. 

با توج�ه به مواردی ك�ه بازگو 
كردی�د چرا ع�ده ای همچنان 
خ�ودرو  واردات  ب�ه  توصی�ه 

می كنند؟
به ه��ر ح��ال واردات خ��ودرو براي 
عده اي سودهاي کالني دارد و براي 
دولت هم واردات خودرو  بر اس��اس 
تعرفه اي ک��ه مي گیرد باید منافعي 
داشته باشد. البته دولت دوست دارد 
صنعت خودرو  به عنوان مادر صنایع 
و موتور محرکه صنعت باشد. پس اگر 
تعرفه اي وجود دارد براي  حفاظت بازار 

در نظر گرفته شده نه خودروساز. 
به ط��ور کل��ي دولت ه��ا بای��د از 
محل ه��اي قابل ام��کان در آمدي 
داش��ته باش��ند که یک��ي از این 
 موضوع��ات خ��ودرو اس��ت چون 
خودرو در سر مرز و هنگام ورود به 
کشور قابلیت کنترل دارد  و شماره 
گذاري آن قابلیت قاچاق آن را صفر 
کرده است پس عوارض گمرکي این 

یک مورد  بیشتر به چشم مي آید. 
البت��ه در م��وارد دیگر ه��م دولت 
تعرف��ه و عوارض گمرک��ي از لوازم 
و اجناس مي گیرد ش��اید  بیشتر از 
خودرو هم باشد ولي در خودرو چون 
راه فرار ندارند به گردن خودروس��از 

مي اندازند.  

  طبق گفته های شما چون قیمت 
محص�والت مصرف�ی افزای�ش 
یافته؛ بنابراین خودرو هم باید از 

 لحاظ قیمتی رشد كند؟
بله قیمت خودرو مانند پنیر، ماست، 
ش��یر، کولر آبي، دارو، دخانیات و ... 
باال رفته اس��ت البته  پس از ده سال 
ثابت مان��دن و بعد از آن هم خیلي 
کمتر. البته ما ناراضي هستیم چون 
این  افزایش به ما هم ضرر زده است، 
امروز قیمت مس، فوالد، آلومینیوم 
و س��ایر مواد اولیه و س��ود  بانکي را 
کاهش دهند، انتقال ارز را تس��هیل 
کنند، موانع تولید را بردارند، فردا ما 
قیمت خودرو  را کاهش خواهیم داد. 

ب�ا توجه ب�ه اعتراضات�ی كه به 
قیمت خودرو می شود و در این 
زمین�ه امکان دارد ك�ه دولت و 

 مجلس دست به اقداماتی برای 
تعدیل قیمت ها بزنند به اعتقاد 
ش�ما س�ایپا در ای�ن بی�ن چه 

مسیری  را برای خود برگزیده؟  
سایپا یک ش��رکت تولیدي خودرو 
اس��ت، هم��ه ارکان آن در زم��ان 
مس��وولیت بنده بر تولی��د خودرو 
 س��وار ش��ده، امس��ال راه نرفت��ه 
سال هاي پیش را پیگیري کرده ایم 
و آن توسعه س��بد محصول است. 
 مقدمات ای��ن امر در س��ال پیش 
فراه��م ش��ده و س��ال 93 ب��راي 
مهندس��ي سایپا یک جهش بزرگ 
 است، ولي سال 94 یک توسعه بازار 
گسترده اي براي سایپا انجام خواهد 
پذیرفت. راه اندازي  چند خط جدید 
در یک سال و برنامه ریزي براي خط 
دیگر در سال آینده کار کوچکي در 
یک  خودروسازي نیست این کار را 
امس��ال با اولویت دادن به توس��عه 
محصول انجام داده ایم. همه  قطعه 
سازان سایپا، خطوط تولید، طراحي 
و ... در ح��ال حاضر ب��ا تمام توان 
براي تولید  محصوالت جدید به کار 

گرفته شده اند.  

فکر می كنید بزرگ ترین ضعف 
سایپا طی سال های گذشته چه 

بوده است؟
بزرگ ترین ضعف س��ایپا پرداختن 
س��الیان متمادي به تولی��د انواع 
ف��رم  X 100 ب��وده و امس��ال این 
 نقیص��ه با ایج��اد پل��ت فرم هاي 
جدی��د از بین خواه��د رفت. این 
کاره��ا در زماني انجام ش��ده که 
هنوز  ب��راي وارد کردن تکنولوژي 
جدید دچار مش��کل هس��تیم، ارز 
خارج��ي را نمي توانی��م جابه ج��ا 
کنیم و  تامین قطعات حساس و با 
کیفیت از ش��رکت هاي معتبر دنیا 
بس��یار مشکل و گاهی غیر ممکن 
 اس��ت، ولي به رغم تمام مشکالت 
خواس��تیم و به هم��ت کارگران و 

کارشناسانمان توانستیم. 

از چه حمایت هایي براي اینکار 
برخوردار بوده اید؟  

قاعدت��ا حمایت ه��ا براي توس��عه 
محص��ول باید در ابتدا مالي باش��د. 
امسال و سال گذشته بانک ها هیچ 
 کمکي به ما در زمینه مالي نداشتند. 
قوانین ساده سازي نشده، فرآیندهاي 
مجوزه��ا هنوز بر  سیس��تم قبل از 
تحریم است با این حال وزیر صنعت 
همکاری قاطعانه ای با خودروسازان 
دارد و  تم��ام ت��الش خ��ود را برای 
رفع مشکالت صنعت خودرو انجام 

می دهد. 

در گفت و گو با مدیرعامل شركت سایپا مطرح شد

مقايسه درصد افزايش
 نهاده های اقتصادی با خودرو

افزایش قیمت خودرو بار دیگر خودروسازان را متهم به زیاده خواهی و پایمال كردن حقوق  مشتریان كرد این در حالی 
است كه مدیرعامل شركت سایپا این امر را نه تنها زیاده خواهی  خودروسازان؛ بلکه حقوق از دست رفته خودروسازان 
می خواند. در بیان چرایی رش�د قیمت  خودرو مدنی به افزایش قیمت محصوالت مصرفی اش�اره می كند كه هر ساله 
قیمتی متفاوت به  خود می گیرند. وی تاكید دارد كه تمامي نهاده هاي اقتصادي بین سال هاي 80 تا 93 حداقل 10  تا 11 
برابر شده است؛ یعني 1000 درصد گران تر شده اند؛ در صورتي كه خودرو در این  فاصله زماني فقط 2/2 برابر شده است. 

گفت و گو با سعید مدنی مدیرعامل گروه صنعتی سایپا  را می خوانید.   
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مجم��ع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت س��رمایه گذاری  پارس 
توشه)س��هامی عام( در تاریخ   93/04/26 تش��کیل ش��د. خالصه 

تصمیمات مجمع به شرح ذیل می باشد: 

تصميمات مجمع عمومی عادی ساليانه
 1( صورت های مالی سالیانه سال مالی منتهی به 92/12/29 شرکت 

مورد تصویب قرار  گرفت. 
 2( مؤسس��ه حسابرس��ی»فراز مش��اور« به عنوان بازرس قانونی و 
حس��ابرس اصلی شرکت  و  موسسه حسابرسی »ممیز« به عنوان 

حسابرس علی البدل   انتخاب گردیدند. 
 3( روزنامۀ »اطالعات«    به عنوان روزنامۀ کثیراالنتش��ار جهت درج 

آگهی های شرکت  انتخاب گردید. 
 4( سود نقدی هر سهم به  مبلغ  250 ریال تصویب گردید. 

تاريخچه
شرکت س��رمایه گذاری پارس توشه در اول ش��هریور ماه 1357 
تحت ش��ماره ثبت 32768 با مش��ارکت  بخش خصوصی )40/4 
درصد سهام( بانک توسعه صنعتی و معدنی )19/9 درصد سهام( 
و ش��رکت  توشیبا کورپوریشن کشور ژاپن )39/7 درصد سهام( با 
هدف تحصیل و تملک سهام شرکتهای صنعتی و  تجارتی تاسیس 
گردیده اس��ت. پس از پیروزی انقالب اس��المی در مهرماه 1363 
سهام توشیباکورپوریشن  از سوی س��هامداران ایرانی خریداری و 
سپس سهام بانک صنعت و معدن نیز به بخش خصوصی  فروخته 
ش��د. در اس��فندماه 1374 نام این شرکت در فهرست شرکتهای 
پذیرفته شده در بورس درج و در  تاریخ 1374/12/28 اولین معامله 
بر روی دو هزار و شش��صد سهم شرکت انجام و سهام مزبور بین 

  32/000 تا 32/028 ریال معامله گردید. 

به موجب ماده 4 اساس�نامه ش�ركت، موضوع فعاليت 
شركت به شرح زير می باشد: 

 -  خرید و فروش و اداره س��هام ش��رکتهای تولی��دی، بازرگانی، 
خدماتی، کشاورزی، معدنی و  ساختمانی

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

 -  مبادرت به تش��ویق و تس��هیل امر س��رمایه گ��ذاری از طریق 
ارائه خدمات مش��اوره مدیریت سرمایه  گذاری یا از طریق اعمال 

مدیریت بر سرمایه گذاری ها. 
 -  اخذ تسهیالت مالی و اعتباری از بانکها و سایر موسسات اعتباری 

، خصوصی، عمومی داخلی  و خارجی. 
 -  انج��ام عملی��ات خری��د، ف��روش ، واردات و ص��ادرات مواد و 
محصوالت گوناگون که مستقیم یا غیر  مستقیم با موضوع شرکت 

مرتبط باشد. 
 -  اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج 

از کشور.    

جايگاه شركت درصنعت
ش��رکت س��رمایه گذاری پارس توشه با توجه به چش��م انداز و 
ماموریت خود همواره کوش��یده است که  عالوه بر در نظر گرفتن 
منابع کوتاه مدت س��هامداران، بیشترین بازدهی را در بلند مدت 
نصیب  سهامداران سازد. مقایسه عملکرد شرکت سرمایه گذاری 
پارس توش��ه در سال 1391 با بنگاههای  اقتصادی مشابه و بازار 
موید اینمطلب اس��ت کهاین ش��رکت در زمینه نسبت درآمد به 
قیمت هر س��هم   )E/P(   دارای جایگاه مطلوبی در بین شرکتهای 
سرمایه گذاری و بنگاههای اقتصادی مشابه می باشد  وبدین لحاظ 
سهامداران ریسک کمری در خرید این سهم متحمل می شوند.  

سرمايه  
س��رمایه اولیه ش��رکت بمبلغ 1/510 میلیون ریال شامل تعداد 
1/510/000 س��هم به ارزش اس��می هر سهم   1/000 ریال بوده 

سرمایه گذاری پارس توشه را از دو منظر باید دید یک سهامش در بورس و دوم نقش ماندگار او در صنعت. یکی  از محکم ترین و پربازده ترین سهم ها در بورس و 
نقش این سهم در صنعت كشور. امروز دیگر اژدهای  هفت سر تنها رقیب صنعت ما نیست، از زیر پله و قاچاق ، آقازاده، بندرهای بی در پیکر و از همه  باالتر رسانه ملی 
كه آب را به آسیاب صنعت كشور بسته و به همین معضالت چونان دو سنگ پر وزن در چرخش كار  از حركت بازمانده و آنانکه این   ره را ناشناخته و مدیر سرد و گرم چشیده نداشتند بدانجا 
رفتند كه نه نامی و نشانی. از سرتاسر خیابان  جمهوری تا سه راه امین حضور از بازار تهران تا شیراز و اصفهان، تبریز، مشهد و همه استانها و  شهرها با سوزن نخ بگردید، اگر  نشاني از داشته 
ها بود این حقیر سراپا تقصیر، دست بسته و تسلیم.  اما پارس توشه این نام، این بنگاه پیشرو صنعت، ره یافته به افتخارات فراوان و پرشمار از ایزوهاي  كیفیت، مدیریت و ... گرفته تا حمایت از 
مصرف كننده و تولیدكننده. از برند و نشان برتر گرفته تا  صادر كننده نمونه و قهرمان صنعت كه در سبد خود دیده و از چند عدد كمتر از ده محصول امروزه  به بیش  از 170 محصول تولیدی 
دست یافته است، آن هم به همت مهندسین، محققین هنرمند و مدیران پاک و مخلصي كه در  170 محصول)شما بخوانید بیش از 170 هزار قطعه ساخت، مونتاژ، بسته بندي و ...( كارآفریني، 
 اشتغالزایي براي جوانان این مرز و بوم حاصل گردانده  است. اگر در پشت ویترین كه گفتیم دیگر از ارج،  آزمایش و دهها نام دیگر اثری نیست از طرف دیگر پارس توشه و شركتهاي زیرمجموعه 
اش و هم  خانواده پارس توشه از جمله پارس خزر و سایا زینت افزای هر شهر و دیار در اقصي نقاط ایران و  جهان گردیده است. به راستی نامی پرآوازه تر در خدمت به مام میهن از پارس توشه 

و مدیر مدبر و فرهنگ  دوست آن جناب مهندس هوشنگ دادوش نمی شناسیم، این شهادت را سهام داران حاضر در مجمع با  طنین صلوات پی در پی خود مورد تائید خود قرار دادند.   

پارس توشه كاروان ساالر صنعت

   خسرو اميرحسيني
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است.  با تداوم فعالیت سرمایه گذاری های شرکت در سال 1392 
تفاوت میزان س��رمایه گذاری های انجام شده  با سرمایه شرکت 

بالغ بر 541/493 میلیون ریال گردیده است. 
به منظور تداوم س��رمایه گذاري هاي شرکت و همچنین جهت 
رعایت دس��تورالعمل اخیر هیات پذیرش  سازمان بورس و اوراق 
بهادار و به منظور تامین کسري منابع سرمایه گذاري هاي انجام 
شده گذشته و  سرمایه گذاري هاي برنامه ریزي شده آتي، افزایش 
س��رمایه شرکت تا سقف یکهزار میلیارد ریال در  دست اقدام مي 

باشد. 

سرمايه گذاري هاي شركت
راهبردهاي سرمايه گذاري  

شرکت سرمایه گذاري پارس توشه همواره تالش نموده 
اس��ت در جهت افزایش ث��روت س��هامداران که  هدف 
غائي و مطلوب هر ش��رکتي مي باشد، گام برداشته و با 
تخصیص منابع در اختیار شرکت به  سرمایه گذاریهایي 
که متضم��ن افزای��ش حداکثري ثروت س��هامداران با 
حداقل ریس��ک اس��ت، بتواند  پاس��خگوي اعتماد آنان 
باشد. بر همین مبنا راهبردهاي شرکت سرمایه گذاري 
پارس توش��ه در زمینه  س��رمایه گذاري ع��الوه بر اداره 
ه��ر چه بهتر ش��رکتهاي تابعه، در زمینه س��بدگرداني 

شرکتهاي بورسي  عبارتند از : 
 1-  مدیریت ریس��ک و بازده از طریق اس��تراتژي سرمایه گذاري 

متوازن
 2-  افزایش درصد سهام شرکتهاي داراي مزیت نسبي

 3-  متنوع سازي پرتفوي بورسي شرکت
 4-  استفاده از منابع مالي ارزان قیمت و سرمایه گذاري در بخشهاي 

پربازده در راستاي چشم انداز  شرکت و منافع سهامداران  

شركت از منظر بورس اوراق بهادار
در س��ال مورد گزارش در راس��تاي اجراي ماده 12 دستورالعمل 
پذی��رش اوراق به��ادار در ب��ورس ته��ران،  طبق مصوب��ه مورخ 
1390/2/25 هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار ، شرکت از 
تابلوي فرعي  بازار اول به تابلوي اصلي بازار اول انتقال یافته است. 

وضعيت معامالت و قيمت سهام
نام ش��رکت در اس��فند 1374 در بورس اوراق بهادار تهران در گروه 
ش��رکتهاي ماشین االت و تجهیزات  با نماد وتوشه درج و سهام آن 
براي اولین بار در تاریخ 1374/12/28 مورد معامله قرار گرفته است.  

روش هاي تامين مالي و اعتباري شركت
 1-  استفاده از تسهیالت مالي بانکي با حداقل هزینه مالي

 2-  اس��تفاده متقابل از سبد س��پرده و تسهیالت بانکي با هدف 
حداکثر سازي سود و پرداخت حداقل  هزینه مالي

 3-  استفاده از منابع داخلي شرکت

تعهدات مالي آتي شركت
تعهدات مالي آتي شرکت عبارتند از : 

 1-  مبالغ پرداخت نشده سرمایه اي موضوع بند 2-27 صورتهاي 
مالي

 2-  بدهي هاي شرکت طبق صورتهاي مالي
 3-  بدهي هاي احتمالي بابت تضمین دریافت تس��هیالت توسط 

سایر شرکتها

تجزيه و تحليل ريسک شركت
عمده ترین ریس��ک هاي شرکت سرمایه گذاري پارس توشه در 

محیط کب و کار خود بشرح ذیل مي باشد: 

ريسک نوسانات نرخ ارز  
با توجه به اینکه بخش��ي از منابع و همچنین بخشي از مصارف 
شرکت س��رمایه گذاري پارس توشه و  شرکتهاي زیرمجموعه به 
صورت ارزي مي باشد، نوسانات نرخ ارز مي تواند شرکت سرمایه 
گذاري  پارس توشه و شرکتهاي زیر مجموعه را در معرض ریسک 

تسعیر نرخ ارز قرار دهد. 

ريسک مربوط به تغيير مقررات دولتي  
آث��ار اجراي مراحل اول و دوم طرح هدفمندس��ازي یارانه 
ها برس��ودآوري ش��رکتها که با واقعي کردن قیمت  حامل 
هاي انرژي همراه مي باشد به لحاظ افزایش قابل مالحظه 
قیمت تمام شده در شرکتهاي  زیرمجموعه و احتمال عدم 
ام��کان اصالح نرخهاي فروش متناس��ب با افزایش قیمت 
تمام ش��ده چه به لحاظ  محدودیت ه��اي دولتي و چه به 
لح��اظ مقتضیات تقاضا در بازار، در کوتاه مدت قابل پیش 

بیني نمي باشد. 

ريسک عملياتي
با اعمال مدیریت و نظارت مس��تمر ب��ه فرایند عملیات هزینه و 
درآمد شرکتهاي  تابعه و همچنین پرتفوي  سهام بورس و پیش 
بیني و اجراي پروژه هاي جدید با نگرش کارشناسي و تخصصي، 
ریس��ک عملیات  جاري شرکت تا حد قابل قبولي تحت مدیریت 

و کنترل مي باشد. 

ريسک نقدينگي
توجه به نسبتهاي نقدینگي ارائه ش��ده در گزارش هیات مدیره 
و همچنین سیاستهاي شرکت س��رمایه  گذاري پارس توشه در 

مدیری��ت گردش وجوه نقد و س��رمایه در گ��ردش و همچنین 
سیاستهاي تقسیم سود  نقدي باعث شده است که شرکت از توان 
نقدینگي مناس��ب جهت پیش��برد برنامه ها و کسب و کار خود 

 برخوردار بوده و در معرض ریسک نقدینگي کمتري قرار گیرد. 

ريسک بازار سرمايه
با توجه به سیاس��تهاي بهینه و متنوع س��ازي س��بد سهام و به 
کارگیري استراتژي هاي پوشش ریسک سبد  سهام، نوسانات بازار 
سرمایه داراي حداقل تاثیر بر ارزش و بازدهي سبد سهام شرکت 

سرمایه گذاري  پارس توشه مي باشد.   

برنامه های آتی شركت
شرکت سرمایه گذاری پارس توشه تحقق ماموریت زیر را سرلوحه 

فعالیتهای خود قرار داده است: 
جذب سرمایه از منابع مختلف و مدیریت و هدایت آن به سمت 
فعالیتهای اقتصادی و مشارکت در توسعه  صنعتی کشور با تاکید 
بر دس��تیابی به مناس��بترین ترکیب ممکن از بازدهی و ریسک 

سرمایه گذاریها. 

در اجرا و تحقق ماموريت فوق اهم محورهای برنامه ای 
زير مورد تاكيد هيات مديره شركت می باشد. 

 1-  تحقق سود و  EPS  پیش بینی شده برای سال مالی 1393 
 2-  تقویب ساختار و نظامهای برنامه ریزی و کنترلی

 3-  حاکمیت موثر بر شرکتهای تابعه با هدف ارتقای عملکرد آنان
 4-  حضور در بازار سرمایه با هدف بهینه سازی سبد سهام شرکت 

از نظر بازدهی وریسک سرمایه  گذاریها
 5-  جستجو برای تامین منابع مالی جدید و مناسب تر

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

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهشرکت المپ پارس شهابآقاي حسین ماهرو

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت کوشا پیشهآقاي جلیل میهن دوست

مدیرعامل و عضو هیات مدیرهمنتخب مجمعآقاي هوشنگ دادوش

عضو هیات مدیرهشرکت صنعتی پارس خزرآقاي محمد صادق آل یاسین

عضو هیات مدیرهشرکت بازرگانی پارس شیدآقاي محسن عسکری آزاد



لوازم خانگی  | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  44 | مردادماه 1393|46

از مدارس كسب و كار تا رونق كسب و كار
ب��ی تردید یک��ی از اهداف اصلی م��دارس و 
دانشگاهها در کنار آموزش مهارتهای زندگی، 
آش��نا س��اختن دانش آموزان و دانشجویان با 
علومی است که بتواند آنها را برای اشتغال در 
یک محیط کسب و کار آماده نماید. گذراندن 
واحدهای تخصصی بص��ورت عملی و نظری 
خود موید این مطلب است که هر دانشجو باید 
در یک زمینه خاص مهارت الزم را پیدا کند تا 
در کنار دانسته های نظری خود در یک حوزه 
مش��خص، بتواند شرایط احراز را در یک شغل 
مشخص تخصصی بدس��ت آورده و قادر باشد 
وظایف خود را در آن جایگاه ش��غلی به خوبی 

انجام دهد.
یکی از ویژگیهای دانش��گاههای کش��ورهای 
پیشرفته ارتباط نزدیک بین دانشگاه و صنعت 
در این کشورها است. در این کشورها صنعت به 
عنوان حامی مالی از دانشگاه نقش بسیار خوبی 
ایفا می کند و دانش��گاه ها نی��ز در کنار علوم 
نظری، به تجاری س��ازی ایده های دانشگاهی 
می پردازند، چیزی که معموال باعث ایجاد یک 
محصول و یا خدمت جدید خواهد ش��د. علی 
رغم ارتباط س��ازنده بین دانشگاه و صنعت در 
کشورهای پیش��رفته ، چند دهه ای است که 
بسیاری از این کشورها به تاسیس و راه اندازی 
 )Business School( مدارس کس��ب و کار
روی آورده اند. مدرسه کسب و کار به موسسه 
آموزشی گفته می شود که سطح آموزش آن در 
سطح آموزشی عالی بوده و معموال آموزشهایی 
را در حوزه مدیریت کسب و کار ارائه می دهد. 
از دوره های آموزش��ی که در این مدارس ارائه 
می گردد می توان به مواردی همچون مدیریت 
استراتژیک، کارآفرینی ، مدیریت منابع انسانی، 
فناوری اطالعات در محیط های کسب و کار، 

حس��ابداری، بازاریابی، روانشناسی صنعتی ، 
روابط عمومی ، مدیریت مالی، اقتصاد و غیره 

اشاره نمود.
عل��ی رغم اینک��ه در این م��دارس دوره های 
بلندم��دت آموزش��ی نیز تدریس می ش��ود، 
اولویت این اس��ت که بتوان یک فرد را در یک 
دوره کوتاه مدت آموزشی به مهارت و تخصص 
خاص عملی در یک حوزه خاص کسب و کار 
رس��اند.  مدارس کس��ب و کار در کشورهای 
مختلف به ش��کل های مختلفی فعالیت می 
کنند. در برخی کش��ورها مدارس کسب و کار 
در زیر مجموعه دانشگاهها فعالیت می کنند. 
در آمری��کای ش��مالی مدارس کس��ب و کار 
 Master of بیش��تر به برگزاری دوره ه��ای
 ))Business Administration  MBA
م��ی پردازند. در قاره اروپا نیز معموال مدیریت 
مدارس کس��ب و کار  با اتاق های بازرگانی آن 
کشورها است. از بهترین مدارس کسب و کار 
ح��ال حاضر فعال در دنیا می توان به مواردی 

 Harvard Business school همچون
 Business school Wharton

Business school Stanford
Business school Chicago
 Business school Kellogg

Business school London اشاره نمود.
مدارس کس��ب و کار فضای آموزشی را فراهم 
می آورند ک��ه در آن فراگیران ب��دون نیاز به 
گذران��دن واحدهای درس��ی زی��اد و طوالنی 
نظری، بیشتر با مهارتهای مدیریت در شرایط 
واقعی آشنا شده و در کمترین زمان بتوانند دید 
الزم را جهت انج��ام امور مدیریتی در محیط 
کسب و کار خود پیدا کنند. حتی در برخی از 
این موارد داشتن تجربه کاری در حوزه مربوطه 
به عنوان یکی از پیش ش��رط های پذیرش و 

تحصیل در آن دوره قلمداد می گردد.

سئوالی که در اینجا مطرح است این است که 
در کش��ور ما مهارتهای مدیریتی ویژه محیط 
کس��ب و کار معموال در چه مراکز آموزش��ی 
تدریس می شوند؟ تا چه حدی این آموزشها 
اثر بخش می باشند؟ رابطه این مراکز آموزشی 
با صنعت تا چه حدی می باشد و چقدر سازنده 

است؟
نگاهی به وضعیت آموزش��ی علوم مهارتی در 
کش��ور ما نشان می دهد که مهارتهای کسب 
و کار در مراک��ز آموزش��ی همچ��ون مراک��ز 
آموزش علم��ی کاربردی، جهاد دانش��گاهی، 
آموزش��گاههای فنی و حرفه ای، مدارس کار 
و دانش، آموزش��گاههای تخصصی، موسسات 
آموزش عالی آزاد، انس��تیتوهای زیر مجموعه 
وزارتخان��ه ها، مرکز آموزش��های کوتاه مدت 
دانشگاهها و غیره تدریس می گردد. تمامی این 
مراکز نیز با استانداردهای آموزشی تعریف شده 
خود به اجرای دوره های مهارتی می پردازند و 
گواهینامه آموزشی صادر می کنند. به عبارت 
دیگ��ر، گذران��دن دوره های مهارت��ی با یک 
استاندارد یکسان و با یک متولی مشخص که 
مسئولیت کیفیت دوره های آموزشی مهارتی 
را برعهده بگیرد در کش��ور برگزار نمی گردد. 
همچنین دوره های مدیریت کسب و کار نیز 
غیر از موارد انگشت شماری از دانشگاهها، در 
بیش��تر موارد بصورت نظری تدریس میشود 
و زیر مجموعه رش��ته تحصیل��ی مدیریت در 
مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 

دانشگاهها قرار می گیرد.
در نظ��ر گرفتن موارد مذکور نش��ان می دهد 
اینکه در بس��یاری از م��وارد فارغ التحصیالن 
رش��ته های مدیریت کسب و کار در کشور به 
جای داش��تن دید عمل��ی و مهارتی در حوزه 
تخصصیشان ، تنها در مباحث نظری صاحب 
نظر هستند کامال طبیعی است. این امر معموال 

گله مندی صاحبان کس��ب و کاررا دربر دارد 
که چ��را نمی ت��وان روی مه��ارت اکثر فارغ 
التحصیالن کشور در رشته مدیریت کسب و 
کار در همان بدو ورود به یک محیط کسب و 
کار و استخدام حساب کرد و در اینکه در اکثر 

موارد نیاز به آموزش و تجربه دارند.
از طرف دیگر، در بس��یاری از مراکز آموزشی 
مذک��ور، نظام ارزیابی برنامه های آموزش��ی و 
تضمین کیفیت وجود ن��دارد. به همین علت 
علی رغم اینکه رس��الت وج��ودی این مراکز 
، آموزش مهارتهای کس��ب و کار اس��ت، اکثر 
فارغ التحصی��الن این دوره ه��ا به علت عدم 
تجربه فعالیت در محیط های واقعی کسب و 
کار، مطالعه مباحث نظری ، کمبود کارگاههای 
آموزش��ی و غیره، فارغ التحصیالن مناسبی را 
جز در مواردی محدود جهت اشتغال در صنعت 

کشور به شمار نمی آیند.
در نظر گرفتن موارد باال نشان می دهد که راه 
اندازی مدارس کسب و کار در کشور با الگویی 
مشخص که متناسب با شرایط کسب و کار در 
کشور ما می باش��د ضروری به نظر می رسد 
. ایجاد یک اس��تاندارد مشخص آموزشی که 
در آن مهارته��ای کس��ب و کار بصورت کامال 
عملی تدریس شده و بتوان نیروی کار را جهت 
اش��تغال در محیط های کس��ب و کار کشور 
کامال آماده نمود از اهمیت بس��زایی برخوردار 
است. این امر می تواند از هزینه های دوره های 
آموزشی بدوخدمت منابع انسانی نیز بکاهد و 
فرآیند رس��یدن یک محیط کسب و کار را به 
چشم اندازهای اقتصادی خود تسریع نمایند. 
امید آنکه بتوانیم در سالهای آینده با راه اندازی 
مدارس کسب و کار متناسب با ویژگیهای بومی 
صنعت و تجارت در کشورمان موجبات رونق 
کسب و کار را بیش از پیش در میهن عزیزمان 

فراهم آوریم. 

   دكتر اسد شریفي
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مجمع فوق العاده ساالنه شرکت سرمایه گذاری 
صنایع شیمیایی ایران یکش��نبه 1392/4/15 با 
حضور 89 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، 
نماینده بورس و اوراق بهادار ، حسابرس و بازرس 
قانونی ش��رکت برگزار ش��د. در این مجمع که با 
ریاست آقای طاهری و ناظری جنابان رفیعی ها و 
زنگنه و دبیری جناب دانش پژوه مدیرمالی برگزار 
ش��د پس از قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره 
به مجمع مبنی بر لزوم افزایش سرمایه و استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان 
با طنین صلوات خود دستورات جلسه مجمع را 

مصوب نمودند.
مهندس داریوش حمیدی مدیرعامل شایسته و 
بایسته ش��رکت با اعالم اینکه توانستیم در سال 
گذشته با کسب دانش فنی تولید محصوالتی که 
تا قبل از این در انحصار یک ش��رکت آمریکایی 
)UOP( ب��ود قدم های اولیه و اساس��ی خود را 
درجهت توس��عه و ارتقاء هرچه بیش��تر شرکت 
برداریم. مدیرعامل موفق ش��رکت در پاس��خ به 
س��واالت سهامداران با اعالم اینکه با اجرای طرح 
توسعه شرکت که در ظرف 3 سال به بهره برداری 
خواهد رس��ید افزود در این مهم که باعث ارتقاء 
جایگاه ش��رکت خواهد ش��د اطمینان دارم که 
هیات مدیره و شما سهامداران همواره در کنارمان 
خواهید بود. در پایان این مجمع نیز اعضای هیات 
حقوقی هیات مدیره برای 2 سال در سمت خود 

ابقاء شدند.
شایان ذکر است مهندس حمیدی خود از بنیان 
گزاران ش��رکت در فروردین ماه سال 1369 بود 
که پس از 16 س��ال عضوی��ت در هیات مدیره و 
مدیرعاملی شرکت و پس از یک وقفه کوتاه حضور 
در شرکت بار دیگر در مسند مدیرعاملی به شرکت 
بازگشته است که مطمئنا وجود با ارزش مهندس 
حمیدی و جناب دانش پور مدیر مالی شرکت که 
حس��ابهای ش��فاف و پاک او زبانزد است شرکت 

خیلی زود بابافق های مدیریتی خود دست خواهد 
یافت. 

سرمايه شركت
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 165 میلیون 
ریال )ش��امل تعداد 165,000 س��هم، به ارزش 
اسمی هر س��هم 1000 ریال( بوده که طی چند 
مرحله به ش��رح زیر به مبلغ 257,166 میلیون 
ریال )شامل تعداد 257,166,000 سهم به ارزش 
اسمی هر سهم 1000 ریال( در پایان سال مالی 
منتهی ب��ه 1382,12,29 افزایش یافته و پس از 

آن تغییری نیافته است.

افتخ�ارات ش�ركت در دوره مالی مورد 
گزارش

- شرکت برگزیده جشنواره ملی بهره وری
- ش��رکت نمونه چهارمین گروههای تخصصی 

نامداران صنعت و تجارت ایران در سال 1391
- شرکت نمونه اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی 

استان اصفهان در سال 1391
- شرکت برگزیده نهمین جشنواره تولید ملی – 

افتخار ملی در سال 1391

زمينه هاي فعاليت:
واردات: قطعات-ماش��ین آالت-موادکمکی سایر 

)کاتالیستها( صادرات: 

محصوالت توليدی توليد:
الکیل بنزن خط��ی- نرمال پارافی��ن- الکیالت 

سنگین

پروژه ها: 1- پروژه های طرح توسعه 
1- افزایش ظرفیت اسمی تولید الکیل بنزن خطی 
از 50000 تن در س��ال به 75000 تن درس��ال 
2- افزایش ظرفیت اسمی تولید نرمال پارافین از 
46000 تن در سال به 140000 تن درسال 3- 
کاهش میزان آروماتیک محصول نرمال پارافین 
شرکت سرمایه گذاري صنایع شیمیایي با استفاده 
از حالل سه جزیي 4-راه اندازي طرح: تبدیل دی 
الفین ها به منوالفی��ن )DSH( باهدف: افزایش 
پنج درصدي محصول تولیدی الکیل بنزن خطی 
همراه با ارتقاي کیفیت محصول ، کاهش مصرف 
مواد اولیه، کاهش ضایع��ات تولیدی و محصول 

جانبي الکیالت سنگین

 2- پروژه های تحقيقاتی
 1- استحصال پالتین از کاتالیست مستعمل 2- 
احیائ کاتالیس��ت واحد پاکول و ساخت پایلوت 
آن 3- شناس��ائی س��اختار الکیالت سنگین 4- 
شناسائی ساختار ترکیبات غیر الکیل بنزن خطی 
در الکیل بنزن خطی 5- تولیدالکل هاي چرب از 

نرمال پارافین

سرمايه گذاری صنايع 
شيميايی ايران با 

مهندس حميدی موفق 
در ترسيم چشم انداز 

روشن برای شركت
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گزارش بازرس قانوني  درباره گزارش توجيهی هيات مديره 
درخصوص افزايش س�رمايه به مجمع عمومي فوق العاده 

صاحبان سهام  
شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران )سهامي عام( 

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

 1-  گزارش توجیهي مصوب هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری میراث 
فرهنگی و گردشگری  ایران )سهامي عام( موضوع نامه مورخ 1393/4/7 
درخصوص افزایش س��رمایه آن شرکت از  مبلغ 400 میلیارد ریال به 
مبلغ 800 میلیارد ریال مشتمل بر اطالعات مالی فرضی که پیوست  مي 
باشد، طبق استاندارد رسیدگی به اطالعات مالی آتی مورد رسیدگي این 
موسسه قرار گرفته  است . مسئولیت گزارش توجیهي مزبور و مفروضات 

مبناي تهیه آن با هیات مدیره شرکت  است. 
 2-  گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161 قانون تجارت و با هدف 
توجیه افزایش سرمایه  شرکت به مبلغ 400 میلیارد ریال از محل آورده 
نقدی و مطالبات حال شده سهامداراندر یک یا  چند مرحله تهیه شده 
است. هدف افزایش سرمایه استفاده از منابع مالی براس سرمایه گذاری 
و  مش��ارکت در تکمیل برخی پروژه های در جریان تکمیل شرکتهای 
فرعی و اصالح س��اختار مالی  شرکت های سرمایه پذیر عنوان و دوره 
بازگش��ت مبلغ افزایش سرمایه طی مدت حدود یک سال  و یازده ماه 
پیش بینی شده است.این گزارش توجیهي براساس مفروضاتي مشتمل 
بر مفروضات  ذهني درباره رویدادهاي آتي و اقدامات مدیریت تهیه شده 
اس��ت که انتظار نمي رود لزوما به  وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده 
کنندگان توجه داده مي شود که این گزارش توجیهي ممکن  است براي 

هدفهایي جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد. 
 3-  براس��اس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق 
ذهنی مندرج در گزارش  توجیهی هیات مدیره، این موسسه به مواردی 
برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات  مزبور مبنایی معقول برای 
تهیه این گزارش توجیهی فراهم نمی کند. به عالوه ، به نظر این  موسسه، 
گزارش توجیهی یاد شده براساس مفروضات به گونه ای مناسب ، تهیه 

و طبق  استانداردرهای حسابداری ارائه شده است. 
 4-  حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف 
ش��ده در باال رخ دهد، نتای��ج  واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها 
خواهد بود، زیرا رویدادهاي پیش بیني شده اغلب به گونه  اي مورد انتظار 

رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد. 

هدف از انجام افزايش سرمايه
هدف شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران 

)س��هامی عام( از افزایش سرمایه  موضوع این گزارش توجیهی ، تامین 
منابع مالی مورد نیاز به منظور جبران مخارج انجام شده بابت  مشارکت 
در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر و سرمایه گذاری های صورت 

گرفته می باشد. 

تشريح جزييات طرح
جزییات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر می باشد: 

 -  جبران مخارج بابت مش��ارکت در افزایش س��رمایه شرکت توسعه 
گردشگری آریا زیگورات  

 -  جبران مخارج بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت تجارت بین 
الملل میالد آریا زیگورات

 -  جبران مخارج بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت مجتمع های 
خدماتی رفاهی پارس  زیگورات

 -  جبران مخارج بابت مش��ارکت در افزایش سرمایه شرکت تالشگران 
اندیشه کاراد

 -  جبران مخارج بابت مش��ارکت در افزایش س��رمایه ش��رکت باشگاه 
گردشگری ایرانیان  

تاريخچه
با توجه به سیاست های کالن کشور و سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردشگری کشور در  راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و 
تاکیدات دولت محترم جهت حمایت همه جانبه از مجموعه  هایی که 
به صورت مشارکت عمومی و همگانی مردم )سهامی عام( تشکیل می 
گردند و جهت حمایت  همه جانبه از صنعت گردشگری در تمامی بخش 
های مرتبط با اس��تفاده از تجمیع توان س��رمایه گذاران و  مردم عزیز و 
تشکیل نهادهای تخصصی در حوزه این صنعت، تعدادی از فعاالن بخ 
خصوصی به  عنوان سرمایه گذاران اولیه اقدام به تاسیس شرکت گروه 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری  ایران )سهامی عام( نموده اند.  
در این راستا شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری 
ایران با س��رمایه 200 میلیارد  ریال در هفتم تیرماه 1388 آغاز به کار 
نموده است این شرکت به عنوان اولین هلدینگ تخصصی  گردشگری 
ضمن بهره مندی از مشارکت عمومی مردم و پشتیبانی بسیاری از بانک 
ها و موسسات  مالی و همچنین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری کشور با هدف سرمایه گذاری در  پروژه های شاخص توسعه 
گردشگری در کشور تشکیل شده است.  شرکت فوق در تاریخ 1388/4/7 
تحت ش��ماره 350282 و شناسه ملی 10103992454 در اداره ثبت 
 شرکت ها به ثبت رسید و در تاریخ 1389/1/31 تحت شماره 10777 

نزد سازمان بورس و اوراق  بهادار ثبت شده است. 

مجمع عمومی فوق العاده شركت گروه سرمایه گذاري میراث فرهنگي و گردشگري ایران   )سهامی عام( در تاریخ 93/05/04 تشکیل شد و افزایش سرمایه شركت از مبلغ 400 میلیارد ریال  به مبلغ 800 
میلیارد ریال )از محل مطالبات حال شده و آورده نقدي سهامداران( به تصویب رسید.  مجمع فوق العاده شركت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران – سمگا با حضور   84/5 درصد سهامدار 
به ریاست جناب دكتر مهدی جهانگیری و دو ناظر با دبیری مهندس علی  زیرک نژاد مدیر عامل برجسته و خدوم شركت برگزار شد.  مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی افزایش 
سرمایه شركت را از مبلغ 400  میلیارد ریال به 800 میلیارد ریال مصوب كرد. استاد مهدی جهانگیری از جمله مدیرانی است كه از  سنگر مسجد آمده و همواره خدمات مردمیش زبانزد خاص و عام بوده و 

آنچه در روز مجمع فوق  العاده بزبان آورد نوید خیر بركت بود از ساختن مدرسه تا تاسیس دانشگاه از مهمانسرا تا هتل از  باشگاه گردشگری تا اشاعه ارزش گذاری بر میراث فرهنگی ایران زمین. 

سمتنماینده اعضاء هیات مدیره

 اورانوس صید )سهامی خاص( رئیس هیات مدیرهآقای مهدی جهانگیری

آقای سید بهاء الدین حسینی 
هاشمی

گروه خدمات  گردشگری نارپ ایرانیان)سهامی خاص( نایب رئیس هیات مدیره

مجتمع پتروصنعت گامرون )سهامی خاص(        عضو هیات مدیرهآقای سید حامد واحدی

 سرمایه گذاری الوند خاورمیانه )سهامی خاص(  عضو هیات مدیرهآقای عباس صمیمی

تدبیران تجارت راه نور )سهامی خاص(       عضو هیات مدیرهآقای سید مصطفی متولی زاده

هتل الله عسلویه)سهامی خاص(     عضو هیات مدیرهآقای احسان تابش

فرازعمران آریانا )سهامی خاص( مدیرعامل و عضو هیات مدیرهآقای علی زیرک نژاد

افزايش سرمايه 800 ميلياردی سمگا مصوب مجمع گرفت
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مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 92/12/29  شرکت 
المپ پارس شهاب   )سهامی عام( در تاریخ 93/04/19 با حضور صاحبان 

سهام ویا نمایندگان آنها در محل شرکت  تشکیل گردید. 
ریاست مجمع با آقاي هوشنگ دادوش و به ناظري آقایان حسین ماهرو 
و آقاي جلیل میهن  دوست و به دبیري آقاي بهمن دژاکام برگزار گردید. 

سود نقدی هر سهم به مبلغ 750 ریال به تصویب رسید.  
موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی 
و موسسه  حسابرس��ی و خدمات مدیریت ممیز به عنوان حسابرس و 

بازرس قانونی علی البدل انتخاب  گردیدند. 

پيام هيات مديره به سهامداران
با س��الم و خوش آمد گویی به سهامداران گرامی ، بدینوسیله گزارش 

هیات مدیره را به  استحضار می رساند : 
 نماي كلی

صنعت تولید المپ با شتاب فزاینده اي در حال دگرگونی بنیادین می 
باشد . نیاز به صرفه  جویی انرژي از طریق به کارگیري المپ ها ي نوین 
پر بازده ، ضرورت اس��تفاده از انرژي  هاي نو ش��ونده ، افزایش تنوع و 
گستره نیازهاي روشنایی مصرف کنندگان ،لزوم توجه بیش از  پیش به 
نگاهداشت زیست بوم و عوامل دیگر از این دست ، موجب گردیده است 
که در سه  دهه گذشته تغییرات تکنولوژیکی شگرفی در تولید المپ به 
وقوع پیوندد.  به کارگیري تکنولوژي الکترونیک براي تولید نور ، بارزترین 
جهش تکنولژیکی بوده اس��ت  که موجب تولید المپ هاي نوین فوق 
کم مصرف، یکپارچه شدن المپ و چراغ ، ، فراهم  آوردن دسترسی به 
نورهاي گوناگون در یک المپ کوچک نشکن ، امکان استفاده از سامانه 
 روشنایی هوشمند و انرژي خورشیدي گردیده است. از این رو، صنعت 
تولید المپ که از  هنگام پیدایش خود در 130 س��ال پیش ، تغییرات 
نسبتاً کمی را تجربه کرده بود به یکباره با  تغییر بنیانی و جهشی روبه رو 
شده است که به مراتب پر اهمیت تر ، اثرگذارتر و آینده دارتر  از پیشرفت 
هاي تکنولژیکی در سایر رشته هاي صنعتی در سال هاي اخیر می باشد. 

از این رو، این صنعت، در دوره گذار از "صنعت تولیدالمپ" به "صنعت 
روشنایی  الکترونیکی" قرار گرفته و با شتابی شگفت انگیز این مسیر را 

می پیماید . 
بدین ترتیب صنعت و محیط کسب و کاري که شرکت در آن فعالیت 
می نماید تغییر گوهرین   )ماهوي( یافته که در نتیجه آن ناگزیر ، ضرورت 
دارد تا شرکت نیز چشم انداز،ماموریت،  اهداف و راهبرد هاي اصلی بنگاه 
را روشن تابی ، بازاندیشی و بازتعریف نموده و بر پایه آن،  اقدام به پیاده 

سازي گام هاي فرایند بازآفرینی شرکت نماید . 
انجام چنین کاري به مانند نوسازي بنیادین و پیدایش شرکتی نوین با 
اهداف و استراتژي هاي  کامال نًو و متفاوت با گذشته می باشد . پر روشن 
است که این امر چالشی ژرف و بزرگ در  پیش روي صنعت تولید المپ 
بوده لذا در مسیر فراگرد بازآفرینی شرکت ، فرصت ها و  تهدیدات بس 
قابل توجهی نهفته می باش��د. از دیگر سو، تغییرات بنیادین یاد شده، 
خود فرصت  استراتژیک کم مانندي پیش روي شرکت قرار داده است . 
ساماندهی موفق این فرایند می تواند  بالندگی و پایداري براي شرکت به 
ارمغان آورده و موجب گردد تا شرکت بتواند نقش اثر گذار  خود در تداوم 
تامین گستره نیاز مصرف کنندگان به روشنایی و همگامی با دانش فنی 
روز ،  براي تولید روشنایی را همانند گذشته ایفا نموده ، که دست آورد 
نهایی آن ماندگاري در چرخه  زندگی ش��رکت ، ارتقا جایگاه در بازار و 

سودآوري شرکت خواهد بود . 
در این راس��تا براي ورود به صنعت الکترونیک، افزودن رده محصوالت 
نوین از جمله ؛  مونتاژ و عرضه؛ انواع روشنایی  LED  ، روشنایی هوشمند، 
روش��نایی با استفاده از انرژي  خورش��یدي، انواع چراغ درون خانگی ، 
طراحی روشنایی ، سامانه روشنایی یکپارچه ، خدمات  تامین قراردادي 

روشنایی ... در دست برنامه ریزي و اقدام می باشد . 
از جمله عوامل کلیدي مورد نیاز براي دستیابی موفقیت آمیز در پهنه 
هاي یاد شده در باال ،  می توان به ؛ نیروي انسانی با دانش روز و توانمند 
، تامین سرمایه در گردش قابل توجه ،  ساختار سازمانی با انعطاف سریع 
و پیش��گامی در ارزش آفرینی براي مصرف کنندگان و  بدست آوردن 

رضایت آنان را به حس��اب آورد .در این راس��تا شرکت، هدف گذاري و 
برنامه  ریزي هاي الزم براي مدیریت فرایند بازآفرینی شرکت و برداشتن 
گام هاي دگردیسی از تولید  کننده المپ به شرکتی پیشگام در کسب 
و کار هاي نوین تامین روش��نایی را به عمل آورده و  در دس��ت اقدام و 

پی گیري دارد.  

سرمايه و تركيب سهامداران
سرمایه شرکت در زمان پذیرش در بورس اوراق بهادار مبلغ 3 میلیارد 
ریال)شامل تعداد   3,000,000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1,000 
ریال( بوده که طی چند مرحله به مبلغ   54 میلیارد ریال)شامل تعداد 
54,000,000 س��هم، به ارزش اسمی هر سهم 1,000 ریال(  افزایش 

یافته است. 

تاريخچه
شرکت المپ پارس ش��هاب در تاریخ 1348/8/19 به صورت شرکت 
س��هامي خاص تاس��یس  ش��ده و طي ش��ماره 13580 دراداره ثبت 
شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.  شرکت درتاریخ 
1374/11/24 به شرکت سهامی عام  تبدیل و در همان تاریخ درسازمان 
 بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته ش��ده است در حال حاضر، شرکت 
المپ پارس شهاب جزء  واحدهاي زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاري 
پارس توش��ه می باش��د. مرکز اصلی ش��رکت در  تهران و کارخانه در 

شهرستان رشت واقع است . 

جايگاه شركت در صنعت
شرکت المپ پارس شهاب در صنعت روشنایی فعالیت می کند. رشد 
فروش ش��رکت در سال  جاري نسبت به س��ال قبل 45% می باشد. و 
در بین ش��رکتهاي فعال در این صنعت با حجم  فروش بیش از 1500 
میلیارد ریال در رده اول قرار دارد. محصوالت تولیدي ش��رکت در  بازار 

داخل و خارج از کشور عرضه می گردد. 

مهندس عسگري آزاد چهره شناخته ده صنعت غذائي و الکترونیکي مي گفت بر آن شدیم تا از  المپ حرارتي یا روشنایي را به المپ كم مصرف 
ببریم تا از گرماي زمین كه بشریت را  تحدید مي كند بکاهیم. عسکري آزاد گفت 21 میلیون خانه و هر خانه ده المپ روشنائي  حرارتي به عدد 
مالحظه كنید چقدر زیان آور است و ما آستین باالزده و این عدد را به اندک  رساندیم این عمل یعني خدمت به بشریت .  در مجمع ساالنه شركت 
المپ پارس شهاب من كاتب این سطور محو این اعداد ارقام و تحمیل  این انسان بر زیان داشته از برادر ادیسون كه ندانم رحمت كند یا ... بگذریم 

خدمت بایسته این  شركت در اندک زمان و تبدیل خط تولید از آن به این شاهکار مدیریتي است كه در مجموعه  پارس شهاب محقق شد. 

المپ پارس شهاب؛ خدمت به بشريت با تكنولوژي پيشرفته براي كاهش دماي گرماي زمين

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیره غیرموظف  شرکت صنعتی پارس خزرهوشنگ دادوش

نایب رئیس هیات مدیره موظفپارس توشهمحسن عسگري آزاد

مدیرعامل و عضوهیات مدیره موظف  شهاب توشهبهمن دژاکام

عضو هیات مدیره موظف  شهاب شیشهمسعودپورسلطان محمدي

عضو هیات مدیره غیرموظف  پارس شیدکامبیز نصیري ابریشم چی
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در مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت فوالد آلیاژی ایران منتهي 
به س��ال مالي 29 اسفند 92 که روز چهارشنبه مورخ 18 تیر ماه 
س��الجاری برگزارشد،450 ریال سود برای هر سهم پیشنهاد و از 

سوی سهامداران تصویب شد.
در ای��ن مجمع کمال الدین گلچین به عنوان رییس ،علی محمد 
نظر پور و حمید رضا متقاعدی به عنوان ناظر و علی چالش��تری 
به عنوان منشی جلس��ه و همچنین محمد حاجی پور به عنوان 
حسابرس و بازرس اصلی و خانم رسولی به عنوان نماینده سازمان 

بورس اداره کنندگان جلسه بودند.
در ابت��دای مجمع مهندس رامین کیهان مدیر عامل ش��رکت به 
ارائه گزارش��ی در خصوص عملکرد یکساله ش��رکت و مواردی را 
در خص��وص میزان تولید ،فروش و ص��ادرات و همچنین میزان 

پیشرفت طرح های توسعه ای مطرح کرد.
وی با اش��اره به بهره برداری پروژه کوث��ر و افزایش تولید در این 
ش��رکت گفت: با بهره برداری از پروژه كوثر میزان تولید مذاب 
فوالدس��ازي در س��ال 92 به مقدار 387 هزار تن رسید این رقم 
در س��ال 91 معادل 351 هزار تن ب��ود و طبق برنامه امیدواریم 
براي سال 93 به 434 هزار تن دست یابیم، همچنین تولید نورد 
سنگین در س��ال 92 معادل 318 هزار تن شد؛ در حالي که این 

رقم در سال 91 معادل 316 هزار تن بود .  
وي افزود: تولید نورد سبک در سال 92 معادل 248 هزار تن بوده 

که این رقم در سال 91 معادل 244 هزار تن بود.
وی اظهار داشت: در مجموع طی سال 1392 بالغ بر 387 هزار تن 
فوالد خام از انواع عملیات حرارت پذیر ، سخت شونده سطحی ، 
میکرو آلیاژ ، فنر ، ابزار سردکار ، ابزار گرم کار ،  بلبرینگ ، خوش 
تراش ، زنگ نزن ، دما باال و صنعتی در شرکت فوالد آلیاژی ایران 
تولید گردیده که در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال 1391معادل  

351 هزار تن، بیش از 10 درصد افزایش داشته است.
کیهان با اشاره به میزان فروش شرکت در سال 92 گفت :در سال 
گذش��ته حدود 296 هزار تن از محصوالت شرکت فوالد آلیاژی 
ای��ران به ارزش بالغ بر 627 میلی��ارد تومان به بازارهای مختلف 
مصرف عرضه گردیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ 
ارزش��ی حدود 16% درصدبالغ بر 85 میلیارد تومان رشد داشته 

است.
وی میزان صادرات شرکت در سال گذشته را با رشد همراه دانست 
و گفت: طی س��ال 1392 بالغ بر 15,280 تن از محصوالت این 
ش��رکت به ارزش تقریبی  12 میلیون و 320 هزار دالر در قالب 
گروه هایی نظیر عملیات حرارتی پذیر ، سخت شونده سطحی ، 
بلبرینگ ،فنر ،  ابزار سردکار و ابزار گرم کار ، میکرو آلیاژ ، صنعتی 

و کیفی صادر شده است .
وي عمده بازارهاي صادراتي ش��رکت فوالد آلیاژي را کشورهاي 
اروپایي دانس��ت و گفت: س��هم عمده صادرات صورت گرفته به 
کش��ورهاي اروپایي و همچنین منطقه ب��وده که از جمله آلمان، 
ایتالیا، ترکیه بوده، همچنین به کش��ور امارات ،قطر ،افغانستان و 

ارمنستان نیز صادرات داشته ایم .
مدیرعامل فوالد آلیاژی ایران  در خصوص مزیت هاي طرح کوثر 
نسبت به تولیدات قبلي شرکت گفت: در این طرح سعي شده با 
توجه ویژه به مزیت ها، هزینه هاي تولید را کاهش داده و بهره وري 

را افزایش دهیم.
وی همچنین با اشاره به دیگر طرح های توسعه ای شرکت گفت: 
پروژه هاي تاسیسات زیربنایي و پروژه هاي اصالحي در طول خط 
تولی��د و پروژه تولید فوالد آلیاژي خاتم )یزد1(  در حال پیگیري 
اس��ت. به گفته وی در پروژه کوثر )نصب کوره سوم و ریخته گري 

دوم فوالدسازي(:
هدف اصلي پروژه هاي توسعه زیر سقفي، توسعه فوالدسازي است 
ب��ه طوري که با اضافه کردن ی��ک کوره قوس الکتریکي 40 تن، 
یک کوره پاتیلي 40 تن و خط ریخته گري مداوم 4 شاخه بیلت 
ظرفیت تولید فوالد خام با ترکیب تولید شده به میزان 200 هزار 

تن افزایش می یابد . 
رامی��ن کیهان در خصوص طرح فوالد آلی��اژي خاتم )یزد1( نیز 

اظهار داشت:
این پروژه به منظور تولید ساالنه 700 هزار تن فوالد مذاب براي 

تولید ش��مش هاي آلیاژي در چهار گروه:  فوالد هاي آلیاژ کربني، 
آلیاژ متوسط، کم آلیاژ، میکرو آلیاژ و شمش هاي فوالد کربني در 
سه گروه: شمش تجاري صنعتي، سخت شونده سطحي و شمش 
کربني عملیات حرارت پذیر در مجاورت شرکت فوالد آلیاژي ایران 

احداث خواهد شد. 
وی اه��م اقدامات انجام ش��ده ش��رکت فوالد آلیاژی در س��ال 
92 را برش��مرد و افزود: اس��تقرار سیس��تم مدیری��ت ارتباط با 
مشتری،دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان برای 
اولین بار در ش��رکت،جذب 5 مش��تری جدید صادراتی ،جذب 
مش��تریان صنایع معدنی و ارائه محصوالت مورد نیاز نظیر گلوله 
های مصرفی ،جذب مش��تریان فعال در زمینه صنایع ریلی ،برق 
و نیروگاهی،انتخاب شده بعنوان صادرکننده نمونه ،فروش فوالد 
وی��ژه XC52 جهت تولید انواع لوله ه��ای بدون درز انتقال گاز 
ترش و قطع وابستگی این صنعت به محصوالت صادراتی ،فروش 
فوالد های آجدار آلیاژی برای س��اخت انکر بولت آسمان خراش 
ها و میخکاری سقف معادن از جمله اقدامات جدیدی بود که در 

این شرکت انجام شد.

دستاوردها و افتخارات ش�ركت فوالد آلياژی ايران در 
سال 1392 

1. افتتاح ، راه اندازی و بهره برداری از خط دوم ریخته گری چهار 
شاخه )21 بهمن 92(

2. راه اندازی وبهره برداری از دستگاه سنگ زنی بیلت )در عرصه 
بومی سازی صنعت( )92/08/14(

3. تولید تس��مه 9×110 میلیمتر برای اولین بار در کارخانه نورد 
سبک )15 اسفند 92(

4. دریاف��ت گواهی نامۀ ملی رعایت حق��وق مصرف کنندگان از 
سیزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 

توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت )92/12/19(
5. دریافت لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه صنعتی کشور از وزارت 

صنعت ، معدن وتجارت )92/04/10(
6. دریافت گواهی تضمین کیفیت محصول و برند برتر از کنفرانس 

بانیان مشتری مداری و خدمات پس از فروش )92/11/12(
7. انتخاب شرکت بعنوان صادر کنندة نمونۀ سال 92 استانی برای 

چندمین سال متوالی
در این مجمع همچنین روزنامه  «دنیاي اقتصاد« به  عنوان روزنامه 
رسمي شرکت انتخاب شد و موسسه حسابرسي و خدمات مالي 
رهبین به عنوان حس��ابرس رسمي ش��رکت از سوي سهامداران 

برگزیده شد. 

در مجمع عمومی عادی ساالنه تصویب شد:

سود 450 ريالی شركت فوالد آلياژی ايران به سهامداران






