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شرح عكس روي جلد

حسن قالیباف اصل  
دومین مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران

پیش�ه: مدیرعام��ل فعلي ب��ورس اوراق بهادار 
ته��ران، عض��و هی��ات علم��ی گ��روه مدیریت 
دانشکده  علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا

حس��ن قالیباف اصل در س��ال 1348در مراغه 
متولد شد. 

تحصیالت
وی در سال 13۷1 مدرک کارشناسی خود را در 
رش��ته مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران  اخذ 
کرد. در س��ال 13۷3 موف��ق به دریافت مدرک 
کارشناس��ی ارش��د مدیریت بازرگانی از همان 
 دانش��گاه شد و در س��ال 1381 مدرک دکتری 
خود را در رشته مدیریت مالی از دانشگاه تهران 

 اخذ کرد. 

سوابق پژوهشی و آکادمیک
وی ک��ه عض��و هی��ات  علم��ی گ��روه مدیریت 
دانش��گاه الزهرا اس��ت، تالیف مقال��ه " اثر نرخ 

ارز ب��ر  ب��ازده س��هام در ایران"، مقاله بررس��ی 
اثر ن��وع مالکیت بر عملکرد ش��رکت ها )تجربه 
خصوصی  س��ازی در ایران(، تالیف مقاله بررسی 
عوام��ل تعیین کننده ضریب قیم��ت بر درآمد 
در ب��ورس  اوراق بهادار ته��ران، تالیف کتاب " 
مدیری��ت مالی "، ترجمه مقال��ه " رهبری الهام 
بخش"،  ارائه مقاله درسمینارفیزیک مالی تحت 
عنوان نظریه های فرا م��درن مالی و ارائه مقاله 
در  س��مینار س��االنه اقتصادی زمستان ۲00۲ 
 Currency exposure, :عنوان تحت  )دبی( 
 market  power and the equity rate
 of return, the case of iran)Ahmad
 R. jalali_naini & Hassan  Ghalibaf

asl ( را در رزومه خود دارد. 
همچنی��ن وی مدی��ر و مجری پ��روژه "مطالعه 
مفاهی��م و نظری��ات ادغ��ام و تصاح��ب " برای 
موسسه  توس��عه صنعت س��رمایه گذاری ایران، 
مدرس دروس مدیریت سرمایه گذاری، بازارهای 
پول و  سرمایه، سازمان های پولی و مالی، سمینار 
در مس��ائل مالی و مدیریت مالی پیش��رفته در 
 دانشگاه های الزهراء، تهران، دانشکده اقتصادی 
وزارت دارای��ی بوده و در چندی��ن پایان نامه در 

 دوره های کارشناس��ی ارش��د مدیریت مالی در 
دانش��گاه های الزهراء و تهران اس��تاد راهنما و 

 مشاور بوده است. 

سوابق اجرایی
وی از ابتدای س��ال 1385 تاکنون مدیرعامل و 
عضو هیات مدیره شرکت مدیریت  سرمایه گذاری 
امید بود. از س��ال 138۲ تا پایان س��ال 1384 
نی��ز مدیر عامل��ی و عضو  هیأت مدیره ش��رکت 

سرمایه گذاری ایرانیان را بر عهده داشت. 
از س��ال 13۷۹ ت��ا س��ال 138۲ مدی��ر  وی 
بوعلی  سرمایه گذاری ش��رکت س��رمایه  گذاری 
بود و در  س��ال های 13۷8 و 13۷۹ کارشناس 
سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری تدبیر بود. 

کارش��ناس اعتب��ارات خارج��ی بانک توس��عه 
صادرات ایران از سال 13۷3 تا 13۷5،کارشناس 
 صادرات ش��رکت س��یمان فارس و خوزس��تان 
از س��ال 13۷5 ت��ا س��ال 13۷8 و عضویت در 
 هیات مدیره ش��رکت های تامین س��رمایه امین، 
تراکتورس��ازی ایران و شرکت س��رمایه گذاری 
س��په  از دیگر س��وابق اجرایی قالیباف اصل به 

شمار می رود. 

جناب آقاي مهندس صدوقی
مدیر عامل محترم شرکت ارتباطات سیار ایران با کمال افتخار 
ارتقای پروانه شرکت همراه اول به نسل سوم و چهارم تلفن 
همراه را به شما و خانواده بزرگ همراه اول تبریک عرض می 
نماییم. امید است با درایت و توانمندی های جنابعالی شاهد 

موفقیت های روزافزون آن شرکت محترم  باشیم. 
امیر حسیني 
مدیرمسئول و سردبیر 
اقتصاد و بیمه

جناب آقاي دکتر وحید  ذاکري

انتصاب مدبرانه و شایسته جنابعالي را به سمت مدیرعامل 
سیمان هرمزگان تبریک و تهنیت  عرض نموده و از درگاه 
ایزد منان جنابعالي موفقیت وبهروزي را برایتان آرزومندیم. 

امیر حسیني
مدیرمسئول و سردبیر 
اقتصاد و بیمه

جناب آقاي پاشایي فام
انتصاب شایس��ته جنابعالي را که منشاء تحوالتي ماندگار 
در ح��وزه مالي و بانکداري ب��وده اید، به  عنوان مدیرعامل 
بانک کارآفرین تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون شما 
و همکارانتان را  از خداوند متعال خواستاریم، حضورتان در 

این عرصه موجب مباهات جامعه بانکي کشور  است. 
امیر حسیني 
مدیرمسئول و سردبیر 
اقتصاد و بیمه
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  خسرو اميرحسيني

| سخن سردبیر |

چون صوفیان به حالت و رقصند مقتدا
ما نیز هم به شعبده دستي برآوریم

آنها  كه به خبرنگاران رسانه ها
به دید مزاحم نگاه مي كنند

بازار س��رمایه ما)بورس( که ارزشي حدود 400 هزار میلیارد 
توماني دارد در آن مدیراني  هس��تند که بنگاه هاي اقتصادي 
بزرگي را اداره مي کنند و متاس��فانه این مدیران بنگاه هاي 
 بزرگ پاسدار رس��الت خود در شفافیت در امر اطالع رساني 

نمي باشد. 
مثال مدیر مجموعه اي که اداره شرکت هاي زیادي را برعهده 
دارد طبیعي است که از رسانه  ها دوري کند و دنبال دردسر 
نباش��د. دیدیم و ش��نیدیم که خبرنگاري را به جرم خبرنگار 
بودن و  پرسش گري از نشست بي ادبانه اخراج کردند و عسس 
وار)سربازان ترک قدیم( چون بادي  گاردهایي، با دستور ورود 
خبرنگار اکیدا ممنوع، گذاردند و نام خود را ...... نهادند و لیست 
 این ش��رکتها در دس��ت اس��ت و اگر نبود آن گذشته محمد 
مسعود و حادثه شب جمعه ۲3 بهمن   13۲6 در برابر چاپخانه 
مظاهري خیابان مظاهري خیاب��ان اکباتان و توقیف فله اي 
مطبوعات  در سالیان پیش و ماهم تکه ناني به فردا مي داشتیم 
این لیس��ت را تاکنون افش��ا مي کردیم و اگر  به هر فشاري و 
مالحظه اي نشده است فاش، قول مي دهیم بنا به رسالتمان 
مبني بر آگاهي  بخش��ي و قس��مي که بر قلم و نویسنده  آن 
جاري است ... انشاء اهلل با نام و نشان فاش خواهیم  کرد.)نون 
و القلم و ما یسطرون( تا جرثومه هایي که بردند و خوردند و 
بما واگذاردند یک  کشور کم آب و خزانه خالي به نام و نشاني 
و مقام معرفي مي کردیم. روز خبرنگار را پش��ت  سر گذاردیم 
تو گویي دولت زین روز بي خبر است و ما خود بخود تبریک 
گفتیم که خبرنگار  خسته نباشید! براي شرح حال روزگار این 

جماعت دو مقال در پي آوریم تا باشد یادگار: 
محمد مسعود، شب جمعه ۲3 بهمن 13۲6 در برابر چاپخانۀ 
مظاهری )خیابان اکبات��ان( هدف  گلوله قرار گرفت و به قتل 
رسید. محمد مسعود در سراس��ر دوران  روزنامه نگاری اش از 
هیچ  قدرتی هراس��ی نداشت  و حتی بارها درباریان و شخص 
شاه را مورد نقد قرار مي داد. بطوري  که در شانزدهمین شماره 

مرد امروز طی مقاله یی نوشت: 
 » برای این مردم لخت و عوری  که شاه را به عمر خود ندیده و 
در مدت حیات  حتی شکمشان  یک مرتبه سیر نشده و در این  
وطن عریض و طویل یک جا برای نشستن  ندارند،شاه و وطن 

 چه معنی و مفهومی خواهد داشت؟  
آخر این چه شاهی است که دهها قصر و میلیونها فرش و لوازم 

خانه دارد و مردم آن برای   یک وجب جائیکه ش��ب کودکان 
شیرخوار خود را بخوابانند معطل و سرگردانند؟« 

جس��ارت محمد مس��عود تا حدی بود که در شماره ۲1 آذر 
13۲6 در »م��رد امروز« در اقدامی  حیرت انگیز و نمادین در 
حالی که قوام )نخس��ت وزیروقت( در اوج قدرت بود برای سر 

قوام  السلطنه جایزه تعیین کرد.  
سرانجام مقاالت تند مسعود علیه دربار پهلوی در ۲3 بهمن 
13۲6 با دسیس��ه برخی از عوامل  حزب توده توسط خسرو 
روزبه در خیابان اکباتان و مقابل وزارت فرهنگ با شلیک گلوله 
به  مغزش از پای درآمد. و مزد جسارت یک روزنامه نگار مطلع، 

شجاع و آگاه شلیک سرب به  مغز شد.  
بعدها نوش��تند دویست هزار نفر در تش��ییع جنازه  مسعود 
شرکت کردند. تحقیقات برای یافتن  قاتل یا قاتلین مسعود از 
اولین ساعات بعد از ترور آغاز شد. دولت در مقابل خشم مردم 
چاره یی  نداش��ت جز اینکه  اعالم کند قاتل یا قاتلین مسعود 
سریعا شناسایی  و دستگیر می شوند.حتی گفته  شد که شاه 
نیز مصّرانه خواستار شناسایی و دستگیر قاتل  مسعود است.
با اینهمه، هر روز که  می گذش��ت  پروندهء مس��عود در کانال 
تاریک تری قرار می گرفت. از یک سو مردم و روزنامه ها  هرکدام  
فرد یا گروهی را مس��ئول قتل مسعود معرفی  می کردند، و از 
سوی دیگر شایعه  سازان  شایعات  گوناگونی را دامن می زدند 
که همین شایعات  الیه  ای می شد برای پوشاندن حقایقی که 
 ممکن  بود روش��ن شود. بعضی از مردم اشرف را مسئول  قتل 
مسعود می دانس��تند. بعضی دیگر  ارتش و رزم آرا را متهم به 
قتل می کردند و بعضی دیگر، قوام السلطنه و ابتهاج و دیگران 
را.  و در این میان  پرونده همچنان مس��یر خود را در تاریکی 
طی  می کرد. تعداد زیادی از افرادی  که به نوعی  می توانستند 
در مظان اتهام باشند دستگیر و بعد از بازجویی های مقدماتی 
آزاد  شدند و سرانجام بر اساس دالیل و شواهدی که به دست 
آمد، برادران  لنکرانی مورد اتهام قرار  گرفتند و مأمورین آنها را 

بازداشت کردند. 
س��الهای س��ال باور عمومی بر این بود که مس��عود، قربانی 
حمالت تندش به دربار � و مخصوصاً  اشرف � شده است تا آن 
که سرانجام فاش شد تشکیالت پنهانی حزب توده او را کشته 
و با  تبلیغات ماهرانه، انگشت اتهام را متوجه دربار کرده است.  

بهتر اس��ت ماجرا را از زبان احسان طبری ، تئورسین حزب 

توده و نفر دوم تشکیالت  مزبور،بشنویم:» در سال ۲3 بهمن 
13۲6،محمد مسعود، در اثر گلوله یک تروریست کشته  شد 
، تا آنجا که برای من معلوم اس��ت ، ارگانهای رس��می حزب 
تصوری از آن نداش��تند و نمی  دانس��تند ک��ه در این واقعه ، 
تروریس��ت ، سروان عباسی و آمر آن خس��رو روزبه آن را در 
 اعترافات خود افش��اء کرد ، مطابق توجیه او برای ایجاد یک 
شوک عصبی علیه دربار بود  ،زیرا خسرو اصمینان داشت که 
قتل صدر صد به حساب دربار تمام خواهد شد« انور خامه ای 
 می نویسد :»آنچه مسلم است اینکه کمتر کسی این ترور را به 
حزب توده نسبت می داد . من  نیز مانند بسیاری از مردم آنرا 
کار دربار می پنداشتم . علت این حسن ظن چند چیز بود… 
از  یک مشت تحصیلکرده اروپا دیده بسیار بعید می نمود که 
روزنامه نگاری را آن هم باین شکل  فجیع به قتل برسانند… 
اما تنها پس از دس��تگیری خس��رو روزبه در 15 تیر1336 و 
اعترافات  او معلوم ش��د که کمیته ترور حزب توده این کار را 

انجام داده است.« 
ام��ا نورالدین کیانوری دبی��رکل حزب توده در قس��متی از 

اعترافاتش درباره ی او چنین گفته  است:  
 »محمد مس��عود یک روزنامه بسیار جنجالی به نام مرد امروز 
داشت و در آن حمالت زیادی به  شاه و اشرف و دربار می کرد. 
یک روز ما خبر ش��دیم که ش��ب قب��ل او را ت��رور کرده اند. 
واقعاً  همه ما تصور می کردیم که ش��اه و اش��رف مس��عود را 
کش��ته اند ولی بعد، پس از دستگیری خسرو  روزبه و شخص 
ابوالحس��ن عباسی فاش ش��د که این قتل کار گروه روزبه و 
شخص )سروان(  ابوالحسن عباسی بوده است. خود روزبه در 
محاکماتش این مطلب را به تفصیل شرح داد.  جریان این بود 
که روزبه، جدا از س��ازمان افس��ران آزادیخواه، یک گروه ترور 
مرکب از  خودش، ابوالحسن عباسی، حسام لنکرانی، بانو صفیه 
)صفا( حاتمی � خواهر س��رهنگ  هدایت اهلل حاتمی � و چند 
نفر دیگر تش��کیل می دهد که به سازمان افسری هیچ ربطی 
نداش��ت و  حتی سیامک )سرهنگ( هم کوچکترین اطالعی 

از آن نداشت.«   
احس��ان طبری در این م��ورد می گوی��د : » دکتر بقائی دو 
س��ال بعد … سندی را افشاء کرد که  نشان می دهد توجیه 
روزبه درست نیست. زیرا مسعود گویا سندی را دائر بر ارتباط 
رزم آراء  و خس��رو روزبه داش��ته است و لکن ماهیت و اعتبار 
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سند تاکنون پوش��یده مانده است به هر حال  داشتن دو نیت 
در آن واحد ) نیت ش��خصی و نیت جمعی( تغییری در نفس 

محکومیت ترور  مسعود نمی دهد.« 
ناگفته نماند که حسام لنکرانی ، مسئول چاپخانه مخفی حزب 
توده ، هم به علت اعتیاد شدید به  هروئین و حیف و میل مالی 

، بعدها تحت نظر خسرو روزبه ترور گردید!  
در هر حال محمد مسعود که با دکتر حسین فاطمی دوستی 
دیرینه ای داشته، ظاهرا دشمنان  فراوانی داشته است و همگی 
از مرگ او سود می برده اند. )حسین فاطمی و محمد مسعود 
ه��ر  دو قربانی ترور ش��دند و عحیب آنکه دکت��ر فاطمی در 
چهارمین سالگرد ترور محمد مسعود در  گورستان ظهیرالدوله 
شمیران در حالی که پشت تریبون قرار گرفته بود و می گفت: 
»گلوله  ای که مغز مس��عود را پریشان کرد ایران را تکان داد.« 
مورد اصابت گلوله نوجوان 15 س��اله  ای به نام »محمدمهدی 
عبدخدایی« ق��رار می گیرد و فاطمی ب��رای خروج گلوله به 
بیمارستان  منتقل می شود البته فاطمی پس از زنده ماندن از 
ترور بدست محمد عبد خدایی از فدائیان  اسالم پس از کودتای 

۲8 مرداد به دستور شخص شاه اعدام شد.(  
بله این گونه ترورها و اعدامها و حذف های فیزیکی، که کم هم 
نیستند، همگی نشان از سنت  رایج غلطی است که بر عرصه ی 
سیاست ما طی سالیان سال حاکم بوده است و تا زمانیکه  این 
گونه روش ها پابرجاست، امیدی به استقرار آزادی و دموکراسی 

نباید داشت. 
اما مقال دوم :  

دکتر باس��تاني پاریزي استادي که سابقه نیم قرن تدریس در 
دانشگاههاي برتر ایران را داشته  است و استاد مسلم تاریخ که 
نثر ش��یواي او همواره زبانزد عام و خاص بوده است در کتاب 
 کاخ س��بز مي فرمایند: اس��تاد یغمایي مدیرمس��ئول نشریه 
وزی��ن یغما ک��ه در زمان خود به عنوان  یک نش��ریه پیش رو 
و تاثیرگذار در مکتب آزاد اندیش��ي، نوگرایي عمال به مکتبي 
براي آزادي  خواهان و روشنفکران آن عصر ایران از جمله بدیع 
الزمان فروزانفر، احمد ش��املو، عل��ي اکبر  دهخدا و تني دیگر 
از دگراندیش��ان و روشن اندیشان به نام نامي ایران بود، جمع 
آوري ، تهیه ،  تنظیم و گردآوري مطالب نشریه در هر شمارگان 
داستاني با خط سیر ثابت ولي پر از  تالطمات داشت، بدین گونه 
که در هر ش��مارگان پس از سختي هاي فراوان و دشواري که 
 براستاد مستولي مي گشت استاد پس از تهیه مقداري کشک 
ک��ه در تغار مي س��ابید و مقداري هم  روغ��ن خود به آن مي 
اف��زود و نان خردي که از خور و بیابانک برایش مي آوردند به 
قول  امروزي ها کل جوش��ي به بدن مي زد و پاشنه ورکشیده 
به س��وي چاپخانه راهي مي شد. جالب  آنکه استاد یغمایي از 
حروفچین گرفته تا مصحف و توزیع کننده به همگان مي گفت: 
این  ش��ماره آخرین شماره است. آخر دست خالي و تهدید هر 
روزه و س��ختي بسیار دل و دس��ت  وفادارترین عاشقان سینه 
چاک را مي لرزاند چه باش��د من که همه سرمایه ام یک قلم 

است و ...          

این توشه نیم قرن استاد به گواه همه صاحب نظران و بزرگان 
علم و فرهنگ و ادب این کش��ور  خدماتي بر نسل هاي بعد از 

خود داشت که هنوز ما در درک درست آن ناتوانیم و بس. 
به قول کلیله و دمنه این مثال ها بدان آوردم تا بگویم ...   

 »هنر نزد آنهایی اس��ت که با قلمشان حرف می زنند«. خطاب 
این عبارت به خبرنگاران و  روزنامه نگارانی اس��ت که روایتگر 
واقعیت های جامعه هستند؛ قشری که همواره مطالبه گر  آزادی 
بیان و قلم بوده و دغدغه ای جز عدالت، شفافیت و راستگویی 

مسووالن ندارند. 
خبرنگاران در ای��ران در حوزه های مختلفی قلم می زنند و به 
انتش��ار اطالعات و تحلیل های  سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
می پردازند، اما حرفه ژورنالیس��م نیز درسال های بعداز انقالب 
در  کش��ور ما در همه ابعاد توس��عه پیدا کرده اس��ت، یکی از 
توس��عه های س��ال های اخیر در حوزه  ژورنالیس��م مربوط به 
حوزه های تخصصی اس��ت. در س��ال های گذش��ته تخصصی 
نویس��ی با آمدن  رس��انه های تخصصی رواج پیدا کرده و بازار 
س��رمایه کشور هم از توس��عه رسانه های تخصصی  بی نصیب 

نبوده است. 
اما هر چند عالم رس��انه در حوزه های دیگر، رش��د و بالندگی 
ویژه ای را به خود دیده است، اما در  بازار سرمایه نیاز به اشراف 
و تخص��ص باال از یک طرف و موض��ع نهادهای نظارتی و گاه 
 اجرای��ی درقبال جری��ان آزاد اطالعات در کن��ار مدیرانی که 
می خواهند بدون دردس��ر کار کنند،  سبب شده تا رسانه های 
تخصصی بورس رشدی بس��یار آرام را تجربه کرده و حتی در 

برخی  موارد در جابزنند. 
در ابتدا به بررس��ی موض��وع نیاز به اش��راف و تخصص برای 
بورس نویس��ی می پردازیم،همان  طور ک��ه می دانید در حوزه 
بورس سازمان بورس و اوراق بهادار برای فعالیت های حرفه ای 
از  جمل��ه معامله گری، تحلیلگ��ری و... گواهینامه تخصصی و 
حرفه ای صادر می کند. هم اکنون ده ها  تن از فعاالن بازار سرمایه 
دارای مدارک معامله گری،  تحلیلگری و... هستند. اما آیا آماری 
از  شمار بورس نویسان حرفه ای دارید؟ اخیرا کمیته رسانه بازار 
س��رمایه که زیر نظر سازمان  بورس فعالیت می کند، آماری از 

تعداد بورس نویسان تهیه کرده است. 
بر اس��اس این آم��ار تنها 40 نفر خبرنگار حرف��ه ای در حوزه 
بورس قلم می زنن��د که البته به زعم  نگارنده تعداد خبرنگاران 
مس��لط به تجزیه و تحلیل صورت های مالی و دارای شناخت 
کافی از  بازار س��رمایه از عدد انگش��تان دست هم کمتر است. 
دلیل این موضوع البته واضح و مش��خص  است، چراکه کمتر 
روزنامه ن��گاری به فعالیت در ح��وزه تخصصی بورس ترغیب 
می ش��ود، زیرا  از نظر مزایای شغلی تفاوت چندانی بین حوزه 
بورس و س��ایر حوزه های خبری وجود ندارد.اما  پیچیدگی ها و 
حساس��یت ها و البته مخاطرات قلم زدن در این حوزه بس��یار 
باالتر از سایر  حوزه های حرفه ای است. یک خبرنگار بورس باید 
بتواند صورت های مالی را بخواند، از  مشاهده ترازنامه شرکت به 
واقعیت های درونی ش��رکت ها و بنگاه های اقتصادی پی ببرد، 

 شهامت نوش��تن ابهامات ناشران را داشته باشد، درگیر منافع 
شخصی نشود و در یک کالم  خواندن و نوشتن مالی بلد باشد و 
از انتقاد و مخاطرات آن نترسد. ولی در روی دیگر سکه  بورس 
نویسی، مخاطرات مواجهه با برخی نهادها و بعضا برخی افراد 

که جریان آزاد  اطالع رسانی را برنمی تابند، وجود دارد. 
بازار س��رمایه کش��ور به رغم س��پری کردن عمری 4۷ ساله، 
به لحاظ توس��عه یافتگی هنوز نوپا  اس��ت، از این رو نهادهای 
نظارتی و اجرایی آن، به لحاظ رس��انه ای چندان بازوگسترده 
عمل  نمی  کنند.این نهادها برای اداره بازار سرمایه کم عمق ما 
به کنترل جریان رسانه ای  می پردازند، گاه تاالرهای گفت و گوی 
بورس��ی را محدود می کنندو از گفت و گوی شفاف و چالشی  با 

رسانه ها پرهیز می کنند. 
البته دستورالعمل هایی می نگارند برای اینکه اطالعاتی خارج 
از سامانه های تحت امر در سایر  رسانه ها منتشر نشود و حتی 
برای کانالیزه کردن اطالعات هم بعضا دست به ایجاد ارگان های 
 س��ازمانی می زنند تا عمال رس��انه ها هر چ��ه را که ارگان های 

بورسی نشر می دهند بازتاب دهند. 
در این جا یک عامل دیگر هم هس��ت که سبب شده رسانه ها 
در بورس کمتر رشد کنند و آن  ویژگی محافظه کارانه اقتصاد 

ایران است. 
در بازار س��رمایه ما که ارزشی حدود 400 هزار میلیارد تومان 
دارد، مدیرانی هس��تند که  بنگاه های اقتصادی بزرگی را اداره 
می کنند، مثال مدیر مجموعه ای که اداره شرکت های زیادی  را 
بر عهده دارد طبیعی اس��ت که از رسانه ها دوری کند و دنبال 
دردس��ر نباشد. آنها به  خبرنگاران رسانه ها به دید مزاحم نگاه 

می کنند،چون از نظارت مستقالنه رسانه ها نگران   هستند. 
ام��ا ادامه این وضع برای ما رس��انه ها چندان با دوام و طوالنی 
نخواهد بود. به هر حال از  انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس 
دولت یازدهم مش��خص است که مردم ش��فافیت و عدالت  را 
مطالبه کرده  اند، بنابراین دیری نمی پاید که رسانه ها در ایران 
بیش از ش��رایط کنونی توس��عه  یابند، حتی در حوزه بورس و 
مدیران و مسووالن هم چاره ای جز تمکین به شفافیت و نظارت 

 مستقالنه رسانه ها ندارند و آینده از آن رسانه ها است. 
با تمام توان فریاد برآریم به آنهایي که به واس��طه مسئولیت و 
مقامشان بردند و خوردند و کنون  در گوشه اي خلوت آرمیدند 
)بخوانی��د ویالهاي جنوب اروپا و قصرهاي منترال و ونکور در 
 کانادا و ...( بدانند قلم و زبان گویاي ما طش��ت رسوایي آنان را 
بصدا در آورده و مردم این مرز  پرگهر انتقام از ایشان به خاطر 
سوء استفاده از مقام و منصب و عدم پاسخگویي و شفافیتشان 
 در برابر خبرنگاران به عنوان چشم و گوش این مردم خواهند 
گرف��ت و آنان که قلم از خود  راندن��د و حرمت خبرنگار پاس 
نداشتند بدانند ما نه از میخ و سیخ و داغ و درفش مي ترسیم 
نه  از گلوله سربي باکمان باشد. ما از مخاطرات لرزمان نباشد که 

ما مسلمانیم و از ترس  هراسمان نباشد.      

روز خبرنگار برهمه همکاران مبارک. 
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در مجمع عمومی عادی سالیانه
بانک پاسارگاد 320 ریال سود تقسیم کرد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بانک پاسارگاد 
همچون سال های گذشته با نظم و  مقررات خاصی در تاالر 
وزارت کش��ور برگزار ش��د و تش��ویق و رضایت سهامداران 
حقیقی  بیانگر رضایت از عملکرد مدیر عامل و هیأت مدیره 

بانک بود. 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک پاسارگاد )سهامی 
عام( رأس س��اعت ۹:00 روز  چهارش��نبه م��ورخ ۹3,4,۲5 
درمح��ل تاالر کش��ور ب��ا حض��ور بی��ش از ۹۲,88 درصد 

سهامداران  برگزار شد. 
ترکیب هیات رئیس��ه مجمع با حضور آق��ای دکتر کاظم 
میدوله به عنوان رئیس مجم��ع و نظارت  آقایان علی اکبر 
تفرشی – مجید قاس��می و به دبیری خانم دکتر نعیمیان 

تشکیل شد. 
همچنین نماینده سازمان بورس آقای گلچین پور و نماینده 

موسسه حسابرسی نیز در جلسه  حضور داشتند. 

پیام هیأت مدیره
بانک پاسارگاد میعادگاه مهر و عنایت خداوند سبحان است، 
جایگاهی برای س��رفرود آوردن در  برابر ش��ورانگیزی های 
بزرگ و آوردگاهی برای ارایه کارکردهای شایس��ته شیفتن 

و ستایش. 
هر س��ال دیگری که می گذرد و جلوه ه��ا و گزارش های 

جدیدی از تالش، پایمردی خس��تگی  ناپذیری و توفیقات 
پرتعداد مجموعه فخیم پاسارگاد نمایان شده و منتشر می 
گردد، مردم ش��ریف  ایران به وضوح و روشنی الگو و نمونه 
ای مجسم و پویا از یک سازمان دهی اقتصادی  توسعه مدار، 
پیش��رو، مولد، درون زا و برون گرا را مشاهده می کنند که 
با جوش غیرت  ایرانی، منظور و مراد از مفهوم گران س��نگ 
"اقتصاد مقاومتی" را بهتر و بیش��تر از هرجای  دیگر نش��ان 

می دهد. 
هی��أت مدیره، مدیران و همکاران بانک پاس��ارگاد در جای 
ج��ای میهن بزرگ ما، زندگی کاری  سرش��ار از بالندگی و 
افتخار را با تمام وجود تجربه می کنند و شکرانه آن را، تقدیم 
بهترین و  بهره ورانه ترین خدمات ها به مردم ایران، اعتالی 
س��طح رضایت همه ذی نفعان، ارتقای  منافع سهامداران، 
تداوم پیش��روی در کسب موفقیت ها و عرصه های داخلی 
و بین المللی،  ایفای مسئولیت های اجتماعی و ... می دانند. 

هی��أت مدی��ره با س��پاس از اعتماد همیش��گی و حمایت 
سهامداران ارجمند، گزارش عملکرد بانک  پاسارگاد )شرکت 
سهامی عام( و گروه در سال 13۹۲ مشتمل بر گزارش هیأت 
مدیره به  مجمع عمومی صاحبان س��هام، بازرس قانونی و 
حسابرس مستقل و صورت های مالی بانک و  گروه را تقدیم 

می نماید. 
نیک می دانیم و امیدواریم که در س��ال جاری و سال های 
آتی، کام یابی و سرافرازی بانک  پاسارگاد، با دستان زورمند 
و رو به خدای سرمایه ی گران قدر انسانی آن بیشتر از پیش 

 خواهد شد. 
بانک پاسارگاد 3۲0 ریال سود تقسیم کرد

حاشیه مجمع: 
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بانک پاسارگاد 
همچون سال های گذشته با نظم و  مقررات خاصی در تاالر 
وزارت کش��ور برگزار ش��د و تش��ویق و رضایت سهامداران 
حقیقی  بیانگر رضایت از عملکرد مدیر عامل و هیأت مدیره 

بانک بود. 
مدیر عامل ش��رکت به رشد سودآوری بانک همچون سال 
های گذش��ته اش��اره کرد و گفت: با  توجه به اینکه در سال 
های اخیر ش��رایط نامناسب اقتصادی و تولید ملی را پشت 
سرگذاش��تیم  لیکن به ی��اری خدا و هم��ت و تالش کلیه 
کارکنان توانستیم به رشد سود خالص همچون سال  های 
گذشته دس��ت یافته و از مبلغ 13,۲46 میلیارد ریال سود 
خالص در س��ال مالی منتهی به   30 اسفند ۹1 به 15,66۹ 

میلیارد ریال در سال مالی مورد گزارش برسیم. 
مجید قاسمی با بیان اینکه بانک پاسارگاد به استناد نشریه 
بنکر به عنوان بانک برتر سال می  باشد اظهار داشت: بانک 
پاسارگاد با توجه به کارنامه درخشان خود موفق شد عنوان 
بانک  برتر اس��المی را در سال ۲014 براساس اعالم نشریه 

بنکر به خود اختصاص دهد. 
وی ادامه داد: همچنین طبق آخرین رتبه بندی این نشریه، 
بانک پاسارگاد با ۲4 پله صعود به  رتبه ۲33 در بین 1000 

برترين بانك ايران از نگاه نشريه معتبر بنكر
بانک پاسارگاد بانک هزاره سوم ، بانک پاك و خوش نام

به روز مجمع بانک پاسارگاد راقم این سطوررفته و پس از استماع گزارش عملکرد ساالنه  بانک و قرائت گزارش بازرس برآن بودم كه از بند چهار گزارش 
حسابرس مستقل و  بازرس قانونی كه آورده " به نظر این موسسه ، صورتهای مالی یاد شده در باال وضعیت  مالی گروه و بانک پاسارگاد سهامی عام در تاریخ 
29 اسفند ماه1392 و عملکرد مالی و  جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه های با اهمیت  طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می 
دهد" و من هم با افتخار بگویم آن  هم در جایي كه این بند در یک مجموعه عظیم و گسترده بانکي با سرمایه 42000000  میلیوني و گردش مالی چندصد میلیاردی قرائت گشت من نیز 
حضور داشتم و بخود و  كشور عزیزم كه براي سربلندیش مال و جان دادیم  براي شایستگي و بالندگي اش مي  بالیم. در این بنگاه بزرگ اقتصادي كه حسابهایش شفاف و پاک، این 
مقام و مسند مطلوب  شایسته مدیریتی است كه سه نسل كشور بدان بالیدند. دكتر قاسمی را از سال 1362 در  ساختمان مركزي بانک مركزي واقع در خیابان فردوسی مي شناسم 
كه هر روز صبح  جلوي درب در بانک مركزی با آنکه مقامش ریاست كل بود زودتر از دیگر كارمندان مي  آمد و در پشت میز كار حضور مي یافت و بالندگي این مام میهن در مواجه با 
جنگ  تحمیلي و تحریم و تهدید و ... به پاس خدمات ارزنده او در آن سالیان است. روزهای  سخت سال 62 را بیاد آوریم كه چه حال و روزگاری داشتیم و بانک و رئیس بانک مركزی 
 آن بدون حاجب و دربان چگونه بود. دكتر قاسمي با قبول مسئولیت خطیر ریاست در آن  برهه زمان و انجام ماموریت به بهترین نحو ممکن كاري كرد كه همگان انگشت حیرت 
 به دندان گزیده و به افتخار تالش هاي گرانقدرش هر مقام و مسئول، هر صاحب نظر و  كارشناس در برابرش به پا خواسته و به احترام كاله از سر برداشته و تمام قد تعظیم كردند. 
 بگذشت تا 30 سال و پشت سر گذاشتن سه دهه كاري سخت از روزگاران جنگ گرفته تا  سازندگي و دوره تعامل با دنیا، كه شبي در همایش تجلیل از قهرمانان كشور در تاالر صدا و 
 سیما كهنسالی را دیدم كه به پهناي صورت اشک شوق می ریخت. وظیفه خبری ام مرا  بدان سو كشید و پرسیدم امروز كه شمایل قهرمانی دیپلماسی رابر گردن خواهد انداخت در 
این نشست قهرمانان صنعت كشور به سکو می روند و  مهم تر آنکه محمدجواد ظریف وزیر محبوب و خندان و قهرمان دیپلماسي كشور در آن خواهد  بود،حال تو چرا اشک ریزانی؟ 
و او گفت: برادر از آن مهمتر كسي كه بر باالي سن خواهد  رفت مدیری است كه می بینم  سه نسل براي  آن حلقه گل آورده و چکامه سروده اند. براستی كه پاسداشت بر این مدیر 
برجسته خدمت  آینده به روز است و من انگشت حیرت به دندان زین  پاسخ. به راستی آنچه دكتر قاسمی می گوید: كه آنچه توانسته ایم لطف خدا بوده است  همین است و كسی 

كه با خدا باشد باید به پاسداشت خدمات ارزنده اش اشک شوق ریخت.  

   خسرو اميرحسيني
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بانک برتر جهان دست یافت و عنوان تنهاترین بانک ایرانی 
در  لیست ۲5 بانک خاورمیانه قرار گیرد. 

قاسمی در جمع سهامداران گفت: برای سهولت و دسترسی 
آسان به مش��اهده تعداد سهام بانک  برای سهامداران عزیز 
ما ای��ن امر را از طریق دس��تگاه خودپرداز میس��ر کرده و 
س��هامدارانی که  حساب سپرده انفرادی نزد بانک دارند می 
تواند با مراجعه به دستگاه خودپرداز بانک پاسارگاد  از تعداد 

سهام خود در بانک مطلع شوند. 
این مقام مسئول از رشد بیش از ۲۷ درصدی سرمایه گذاری 
بانک خبر داد و گفت: جمع  درآمدهای بانک در سال مالی 
منتهی به ۲۹ اسفند ماه با رشد بیش از 30 درصد نسبت به 
سال  مالی قبل بوده است و از مبلغ 44,443 میلیارد ریال در 
سال مالی ۹1 به 58,115 میلیارد  ریال در سال مالی مورد 

گزارش رسیده که بیانگر رشد مناسب این بانک است. 
قاسمی در خصوص راه اندازی شعبه بانک پاسارگاد در ترکیه 
گفت: هم اکنون این مسئله در  حال پیگیری و اجرا می باشد. 
بانک پاسارگاد با عملکرد مناسب و درخشان خود توانست به 

 عنوان دومین بانک ایرانی در این کشور شعبه داشته باشد. 
مدی��ر عام��ل بان��ک پاس��ارگاد در ادامه س��خنان خود به 
سهامداران گفت: در آینده نزدیک با توجه  به عملکرد شرکت 
های زیرمجموعه احتمال ورود دو شرکت به بازار فرابورس در 
سال  جاری وجود دارد و امکان عرضه بعضی از شرکت های 

میدکو البته بعد از اتمام پروژه های  آن می باشد. 
وی در خاتمه صحبت های خود در مجمع عادی س��الیانه 
صاحبان س��هام ضمن ابراز امیدواری  نسبت به چشم انداز 
این صنعت در دولت یازدهم افزود: جای تقدیر و تشکر دارد 
که این دولت  چشم به پول بانک مرکزی نداشته و تاکنون از 
بانک مرکزی پولی دریافت نکرد و امیدواریم  که آینده روشن 
این صنعت را هرچه زودتر شاهد باشیم و در راه رسیدن به 

این هدف هرگز  کوتاهی نخواهم کرد. 
در خاتمه گفتنی اس��ت س��هامداران با تقدی��ر از عملکرد 

مدیریت ش��رکت نس��بت به کاهش بند  حس��ابرس، عدم 
دریافت حق حضور و عدم رش��د پ��اداش هیأت مدیره ابراز 
امیدواری کردند با  ادامه این روند طی س��ال های آتی این 

بانک به سمت رونق اقتصادی بیشتر حرکت خواهد  کرد. 

سرمایه بانک
بانک پاس��ارگاد در سال 84 با سرمایه اولیه 3،500 میلیارد 
ریال تش��کیل گردید که طي چند  مرحله افزایش سرمایه، 
تا پایان س��ال 1388 سرمایه بانک به مبلغ ۷،۷00میلیارد 
ریال  افزایش یافت. طي سال 138۹ سرمایه مذکور از طریق 
س��لب حق تقدم و ارائه سهام جایزه به  سهامداران قبلي با 
۲00 در صد افزایش به مبلغ ۲3،100 میلیارد ریال افزایش 
یافت که  بزرگترین پذیره نویسي انجام شده در تاریخ اقتصاد 
کشور مي باشد در سال، 13۹0 بانک  سرمایه خود را از مبلغ 
۲3،100 , میلیارد ریال با افزایش 18 درصدی به ۲۷،۲58 

میلیارد  ریال رساند. 
در سال 13۹1بانک پاسارگاد توانست سرمایه خود را از مبلغ 

۲۷،۲58 میلیارد ریال به   30،000میلیارد ریال برساند

وضعیت اقالم مقایسه ای بانک در سال های 1388 
لغایت 1392 به شرح زیر می باشد: 

سپرده ها
میزان س��پردا های بانک در س��ال 13۹۲ مبلغ 305،68۹ 
میلی��ارد ریال می باش��د که در مقایس��ه  با س��ال قبل به 
میزان۲8،46 در صد رش��د داشته است. الزم به ذکر است 
که س��پرده های مدت  دار بانک ، حدود 85،۹1 در صد کل 
سپرده ها بوده و نسبت به سال گذشته 35،1۲ درصد  رشد 

داشته است. 

 * نسبت کفایت سرمایه: 
نسبت کفایت سرمایه طبق مقررات بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران و همچنین مطابق  دانش مالی به عنوان یک 
شاخص کلیدی مورد توجه می باشد. سرمایه مناسب و کافی 
یکی از  ش��رایط الزم برای حفظ سالمت نظام بانکی است و 
بانک ها و موسسات اعتباری برای تضمین  ثبات و پایداری 
فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه 
و ریس��ک موجود  در دارایی های خود برقرار نمایند. نسبت 
کفایت سرمایه، حاصل تقسیم سرمایه پایه بر مجموع  دارایی 
هایی موزون ش��ده به ضرایب ریسک بر حسب در صد می 
باشد. مطابق مقررات بانک  مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
نس��بت باید حداقل 8 درصد باشد. نسبت کفایت سرمایه 
بانک  در پایان سال 13۹۲ به میزان 1۹،11 درصد می باشد. 

 * سود خالص: 
جمع کل س��ود خالص بانک در سال 13۹1 مبلغ 13،۲46 
میلیارد ریال بوده اس��ت که با  افزایش 18،۲۹ در صدی به 
مبلغ 15،66۹ میلیارد ریال در پایان س��ال 13۹۲ رس��یده 

است. 

 * دارایی ها: 
جم��ع دارایی ه��ای بانک در س��ال 13۹۲ ب��ه 3۷۷،۲۷0 
میلیاردریال رسیده است که رشد   ۲6،۹۹ در صدی نسبت 
به سال 13۹1 داشته است. میزان دارایی های بانک از سال 
1385  ت��ا کن��ون بیش از 1۷ برابر گردیده اس��ت که قابل 

مالحظه می باشد. 

 * تسهیالت خالص: 
جمع تسهیالت خالص بانک در سال 13۹۲ مبلغ ۲1۹،1۹1 
میلیارد ریال بوده اس��ت که به  میزان ۲5،40 درصد نسبت 
به س��ال 13۹1 رش��د داشته اس��ت. الزم به ذکر است که 
تس��هیالت  اعطایی بانک در س��ال 13۹1 مبلغ 1۷4،۷8۹ 

میلیارد ریال بوده است. 

سمتاعضاء هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره دکتر مجید قاسمي
و مدیرعامل

عضو هیات مدیرهآقاي احمد وادي دار

عضو هیات مدیرهآقاي ذبیح اله خزایي

عضو هیات مدیرهآقاي مصطفي بهشتي روي

عضو هیات مدیرهآقاي کامران اختیار

عضو هیات مدیرهآقاي داود مجتهد
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مجمع عمومی عادی ساليانه 
شرکت ايران خودرو

دیدید که یكه زارع 
یكي یک دانه است، 

باورتان شد
روزیکه به مسند ایران خودرو نشست او فرمان مدیریت این بزرگترین بنگاه اقتصادي كشور را بر  دست گرفت.ما روی جلد نشریه را به 
ایشان هدیه كردیم و بنوشتیم برجسته ترین مدیر صنعتی آمد تا  صنعت ملی را به جایگاه خودش برساند و آن روز بسیاری بر ما تاختند، 
حتی دوستان دل سوخته  شركت ولي ما باورمان بود كه باغبان راستین گل به گلستان آمده است و امروز كه گزارش اهم  فعالیتهاي صورت پذیرفته در پایان 
سال منتهي به 1392/12/29 در مجمع  ساالنه قرائت می شود لب خندان جنابان شیخی و ملکی تهرانی معنی باور ما را به یقین تبدیل كرد.  مهندس یکه زارع 
در مجموعه ایران خودرو چنان كمر كار را بست  و همت آغازید كه حاصل كارش در هر خط تولید به فراتر از مرز برنامه رسیده و رسیدن صادرات سمند تیز 

تک آن به  خیابان های عراق، سوریه، آسیای صغیر و... شاهد این مدعاست.

جلس��ه مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت ایران خودرو 
)سهامی عام( مورخ 31 تیرماه 13۹3 با  حضور 6۹/4 درصد از 
صاحبان سهام در محل سالن اجتماعات شرکت ساپکو تشکیل 

گردید. 
مجمع به ریاست آقای علی شیخی و با ناظری آقایان علیرضا 
عس��کری مارانی و حس��ین ابراهیمی و  به دبیری آقای ایرج 

حسینی برگزار گردید. 
همچنین س��ازمان حسابرس��ی به عن��وان ب��ازرس قانونی و 
حس��ابرس اصلی و علی البدل ش��رکت برای  س��ال مالی ۹3 

انتخاب گردید.   

سخن مدیرعامل
در س��الی که گذش��ت گروه صنعتی ایران خودرو پنجاهمین 
س��الگرد تاسیس خود را پشت س��ر گذاشت .  سال ۹۲ سالی 
سرنوشت س��از و نقطه عطفی بر عملکرد گروه صنعتی ایران 
خودرو شمرده می شود.  عملیاتی شدن تحریم صنعت خودرو، 
مشکالت جدی در انتقال ارز و لجستیک و تجارت بین الملل 
تغییر  مدیریت فالن کشور و همچنین نرمش قهرمانه در حوزه 
سیاس��ت خارجی ، ش��رایطی منحصر بفرد را  برای صنعت و 
بویژه صنعت خودرو کش��ور رقم زد. س��ال 13۹۲ سال پشت 
س��ر گذاردن مش��کالت و  عبور از موانع اصل��ی تولید بود در 
طلیعه این س��ال صنعت خودروسازی کش��ور با تمام چالش 
های موجود  ناش��ی از تحریم های بین المللی با تکیه بر توان 
داخلی به س��طحی از خودباوری رس��ید که توانست در  تولید 
محصوالت مستقل از ش��رکای خارجی عمل کرده، به تولید 
محصول کیفی و خودروساز شدن  بیندیشد. نیمه دوم سال ۹۲ 
با تغییر رویکردهای مدیریتی ، توجه به خواست ذینفعان ایران 
خودرو تولید  محصول با کیفیت و مشتری مداری به جای تیراژ 

محوری در راس امور ایران خودرو قرار گرفت. 
س��الی که گذشت حکایت از این دارد که در نیمه نخست آن 
محور عمده فعالیت های صورت گرفته بر  افزایش توان ساخت 
داخ��ل قطع��ات و مجموعه ها و در نیمه دوم س��ال ۹۲ توان 
مجموعه ایران خودرو بر  افزایش تیراژ تولید کیفی تمرکز یافته 

است. 
 -  کس��ب رتبه نخست شرکت های وس��ایط نقلیه و قطعات 

خودرو در ارزیابی 100 شرکت برتر  ایران

 -  دریافت هفت جایزه ملی کیفیت توسط ایران خودرو
 -  دریافت گواهینامه اشتهار به کیفیت چهار ستاره به خدمات 
پس از فروش ایران خودرو )ایس��اکو(  در ارزیابی سازمان ملی 

استاندارد و انجمن کیفیت ایران
 -  نهادینه شدن نهضت کاهش هزینه از طراحی تولید، تامین 

وخدمات پس از فروش
 -  افزایش تیراژ اقتصادی و عمق خودکفایی و حداقل وابستگی 

ارزی
 -  ارتقاء کیفیت کلیه محصوالت ایران خودرو به سطح خیلی 

خوب و رشد 53 درصدی کیفیت  محصوالت
 -  افزایش ۷3 درصدی تولید محصول رانا نسبت به سال قبل و 

بیشترین رشد تولید در سال ۹۲ 
 -    تولی��د و عرضه خودروی تن��در ۹0 با گیربکس اتوماتیک 

سمند، پژو 405 و پارس با کیسه  هوای سرنشین
 -  آغاز تولید سه محصول جدید وانت دو کابینه، کشنده آ۷ و 

کامیون آریا در ایران خودرو دیزل
 -  کلید خوردن طرح رانای دو نیرو

 -  اختصاص س��هم ۲۹ درصدی ش��رکت ایرانخ��ودرو در بین 
محص��والت س��واری و س��هم 54 درصدی  وان��ت از بین کل 

محصوالت تولیدی کشور
 -  برخورداری از س��طح اس��تانداردهای روز دنیا در حوزه های 

ایمنی ، مصرف سوخت و آالیندگی. 
 -  ارتق��اء س��طح آالیندگی خودروهای تولیدی به اس��تاندارد 
 EURO IV  )دریاف��ت مدرک  TA   اس��تاندارد ی��ورو برای 

محصوالت جاری شرکت
 -  پیاده سازی سیستم کیفی خودکنترلی در ایران خودرو

 -  آغ��از ص��ادرات رانا به عنوان دومین محص��ول با برند ایران 
خودرو

 -  اخذ گواهی نامه استاندارد یورو 4 از کشور روسیه و صادرات 
س��االنه 10 هزار دستگاه از  محصوالت ایران خودرو به صورت 

مستقیم  
 -  طراحی گیربکس خودکار با کنترل دستی

 -  ایجاد تفاهم نامه میان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و 
ایران خودرو جهت جایگزینی  خودروهای فرسوده

 -  افتتاح سایت تولید خودروی ایرانی در عراق
پ��س از عبور از بحرانهای پیش آم��ده برای صنعت خودروی 

کشور و تبعات آن که تقریبا تا اوایل سال   ۹۲ به طول انجامید. 
رون��د تولید ماهانه ایران خودرو پ��س از عبور از بحران ، روند 
افزایش��ی به خود  گرفت و از تیراژ کمتر از 10 هزار دس��تگاه 
در فروردین ۹۲ به بالغ بر 40 هزار دستگاه در بهمن و  اسفند 
۹۲ رسید. لیکن در سایه تدابیر و راهبردهای اتخاذ شده موفق 
گردید که ضمن احیاء مجدد تولید در  نیمه دوم سال، با تولید 
365/0۹3 دستگاه انواع خودروی سواری ۹1/3 درصد از برنامه 

مصوب خود  را در سال ۹۲ محقق نماید. 
در سال ۹۲ مرحله دوم طراحی موتور دیزل به پایان رسید این 
موتور از نظر قابلیت و عملکرد، بر  استانداردهای روز دنیا منطبق 
و براساس مصرف 5/4 لیتر در 100 کیلومتر در چرخه ترکیبی 
طراحی  شده است. همچنین تولید انبوه خودرو رانا و آغاز تولید 
محصول دنا از مهمترین دستاوردهای شرکت  ایران خودرو در 
زمینه طراحی و توسعه محصوالت جدید در سال ۹۲ می باشد. 

مهمترین اولویت های کاری در س�ال 1393 )برنامه 
های نود و سه( 

 -  آغاز اجرای طراحی پالتفرم و عرضه ساالنه یک محصول و دو 
فیس لیفت جدید توسط ایران  خودرو

 -  ارتقاء رنجیره تامین قطعات حمایت از مجموعه های قطعه 
ساز برای افزایش ساخت داخل

 -  مدیری��ت و تامین نقدینگی کنترل هزینه ها و س��ودآوری 
بلندمدت

 -  ایجاد تحول در نظام کیفیت خدمات پس از فروش و افزایش 
رضایت مندی مشتریان

 -  طراحی موتور و کاهش مصرف س��وخت با هدف تنوع سبد 
سوخت و صرفه جویی

 -  توس��عه صادرات راهبرد ایران خودرو ب��رای تحقق اقتصاد 
حکومتی

 -  افزایش سهم برند ملی در سبد تولید و دستیابی به مقیاس 
اقتصادی تولید

 -  دستیابی به کیفیت و قیمت رقابتی محصوالت در بازارهای 
هدف

 -  دستیابی به کیفیت رقابتی در خدمات خودرو
 -  طراحی و توس��عه محصوالت براساس نیاز بازار و منطبق بر 

استانداردهای زیست محیطی

   خسرو اميرحسيني
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 -  کسب دانش طراحی و توسعه محصوالت
 -  تمرکز در حفظ پایگاه تولید منطقه

 -  سرمایه گذاری مشترک

اهم برنامه های مالی و اقتصادی ش�رکت براي سال 
   1393

 1-  اس��تفاده از فرصت های مال��ی و اقتصادی موجود در بازار 
س��رمایه از جمله حفظ و ارتقاء رتبه  ش��رکت ایران خودرو و 
ش��رکتهای گروه پذیرفته ش��ده در بورس اوراق به��ادار نزد 

بازارهای مالی  و پولی داخل و خارج از کشور
 ۲-  تامین منابع مالی ارزان قیمت از بازار سرمایه با استفاده از 

مکانیزم افزایش سرمایه
 3-  مدیریت س��بد سهام و بازار گردانی س��هام شرکت ایران 
خودرو و ش��رکت های گروه پذیرفته در  بورس اوراق بهادار با 
هدف کمک در توسعه و تقویت فرآیند شبکه تامین قطعات و 

تولید  محصول
 4-  توس��عه فرآیند مهندسی هزینه در مدیریت های  خرید و 
حسابداری که منتج به شفاف سازی قیمت  تمم شده قطعات 
و افزایش صحت هزینه عملیاتی در صورت های میاندوره ای 

مالی گردد. 
 5-  تدوین و تصویب برنامه راهبردی افزایش منابع تامین جهت 
ایجاد فضای رقابتی، تدوین و  تصویب برنامه راهبردی افزایش 
ظرفیت شرکت های تامین کننده در شرکت های زیر مجموعه 

 گروه
 6-  حضور فعال در شرکت های گروه به جهت پایش و کنترل 

پروژه های کاهش هزینه
 ۷-  افزایش نرخ ریالی سازی پروژه های بهبود هزینه با استفاده 

از گسترش سیستم مکانیزه پروژه  های کاهش هزینه
 8-  شناس��ایی دارائیهای کم بازده، غیرمول��د و غیرضروری و 

فروش آنها
 ۹-  جلوگیری از توسعه و گسترش داراییهای سرمایه ای بویژه 
در زمینه افزایش ظرفیت )اعم از  داخل شرکت، شهرستانها و 

خارج از کشور( 
 10-  دس��تیابی به سطح ظرفیت اقتصادی با توجه به سرمایه 

گذاریهای موجود و مورد نیاز
 11-  ایجاد ساز و کار مناسب برای فروش اقساطی خودرو

 1۲-  بهبود روشهای فروش اقساطی داخلی و فروش صادراتی

 13-  حض��ور در تمامی بخش ه��ای بازار جهت رس��یدن به تیراژ 
اقتصادی )کسب سهم از  تقاضای خودروهای زیر ۲0 میلیون تومان 
با تمرکز بر فعالیت های بازار یابی نظیر لیزینگ،  فروش اقساطی و ...( 

 14-  جلوگیری از رس��وب خودرو تجاری در سازمان فروش از 
طریق تولید به تناس��ب نیاز  بازار و بهبود در عملیات فروش و 

لجستیک خودرو  
 15-  ترکیب بهینه در تولید با لحاظ نمودن سودآوری و پوشش 

هزینه های ثابت
 16-  تفکیک زنجی��ره خدمات پس از فروش از زنجیره توزیع 
قطعات و رس��یدن به نسبت  مناسب در بازار قطعات بمنظور 

دستیابی به سود مناسب  
 1۷-  نقش فعالتر و چابکتر در واردات  CBU  و قطعات )هم در 

زنجیره تولید و هم در  توزیع( 
 18-  تامین بخشی از منابع مالی از محل تسهیالت بلند مدت 

)از جمله اوراق مشارکت و  سایر ابزارهای مالی( 
 1۹-  ایجاد پتانس��یل ارائه محصوالت به روز و قابل رقابت در 

بازارهای صادراتی و بازار  داخلی

لوح های تقدیر و تندیس های کسب شده در سال 1392 
 -  رتب��ه اول خدمات پس از فروش برای ش��رکت ایس��اکو و 
باالترین امتیاز در میان شرکت های  عرضه کننده خدمات در 

سه دوره متوالی  
 -  دریافت تندیس برترین معاونت تولید قطعات پرس��ی برای 

مدیریت کیفیت تولید خودروی سواری  سمند
 -  تقدیرنامه اش��تهار به کیفیت اهدایی به سه ستاره معاونت 

   TU5   نیرومحرکه برای مدیریت کیفیت تولید  موتور
 -  گواهینامه اش��تهار به کیفیت سه س��تاره خط تولید ایران 

خودرو خراسان برای تولید گرندویتارا
 -  تقدیرنامه اشتهار به کیفیت سه ستاره معاونت سیستم جامع 
تولید برای مدیریت کیفیت خدمات  برنامه ریزی تامین، تولید 

و لجستیک
 -  تقدیرنامه اش��تهار به کیفیت دو ستاره معاونت نیرومحرکه 

   XU۷   برای موتور
 -  دریافت نش��ان اعتماد خدمات با کیفی توسط شرکت امداد 

خودروی ایران

اهم دستاوردها و موفقیتهای سال 1392 
 -  کسب رتبه اول خدمات پس از فروش در ارزیابی صنایع برای 

نخستین بار در تاریخ صنعت  خودرو کشور
   )INQA(   کسب تندیس در ارزیابی جایزه ملی کیفیت ایران  - 

برای معاونت قطعات پرسی
 -  اتمام صنعتی سازی فاز اول سایت آذربایجان شرقی و فروش 

این سایت و بهره برداری از سایت  ایران خودرو فارس  
 -  واگذاری ایران خودرو سمنان به بخش خصوصی در راستای 

سیاست های اصل 44 قانون  اساسی
 -  مدیریت موثر بر منابع مالی و هزینه ها ضمن افزایش بازدهی 
س��رمایه گذاری ها برای  سودآوری بیشتر در راستای رضایت 

ذینفعان
 -  تعمیق س��اخت داخل و کاهش ارزبری در حوزه های دارای 

پتانسیل در زنجیره تامین ایران  خودرو
 -  اخذ گواهی نامه  OHSAS  18001  و ایزو 14001 در حوزه 

ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 -  رشد ۷3 درصدی محصول رانا با دستیابی به بیشترین رشد 

تولید در سال ۹۲ 
 -  رش��د 30 درصدی تولید محصول پژو پارس و رتبه اول در 
بین محصوالت شرکت با عبور از  مرز تولید 100 هزار دستگاه

 -  تولید آزمایشی خودروی دنا از آبان ماه
 -  تولید انبوه رانا، وانت تندر ۹0، تندر ۹0 با گیربکس اتوماتیک 
و تولید آزمایش��ی مدل سال  س��ورن  elx  معرفی محصوالت 
جدید وان��ت جدید   pu1، رانای لوکس، س��مند با گیربکس 

 اتوماتیک، تندر فیس لیفت جدید، محصول جدید    suv  و ... 
 -  آغاز صدور محصول رانا به عنوان دومین محصول با برند ایران خودرو

 -  تولید 1۷3/000 دستگاه خودرو با استاندارد آالیندگی یور 4 
در راستای تحقق اهداف برنامه  توسعه کشور
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مهندس یکه زارع،  مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو توجه 
جدي به امر مش��تری مداری و رعایت حقوق  مش��تریان را به عنوان 
س��رفصل فعالیت های این ش��رکت اعالم نموده و بر این امر تاکید و 
تمرک��ز ف��راوان دارد و این موضوع به  وض��وح در برنامه های اجرایی 

شرکت قابل مشاهده و ارزیابی است. 
در این راس��تا، ایران خودرو ضمن بهبود روند تولید، کیفیت و تنوع 
محصول،  اس��تفاده از فناوری  روز و عرضه پلت فرم ها و محصوالت 
جدید به طور مستمر، به موضوع رضایت مشتریان،  تامین قطعات با 
کیفیت از طریق شرکت ایساکو، ارائه خدمات پس از فروش در نقاط 

مختلف  کشور توجه داشته است. 

فناوری های روز دنیا
ایران خودرو توان الزم برای تجهیز خطوط رباتیک خود را داراس��ت. 
به طور نمونه راه اندازی  خطوط تولید رباتیک محصوالت جدید )رانا 

و دنا( از این دسته اند. 
دنا جدیدترین محصوالت ایران خودرو نیز بر روی پلتفرم ارتقا یافته 
س��مند طراحی و تولید شده  است. دنا و رانا با موتور ای.اف.۷ )موتور 

ملی( بنزینی و نیز پایه گازسوز  به بازار عرضه  خواهند شد. 
تولی��د موتور ایکس.یو.ام و طراحی و توس��عه موتور دیزل ملی ایران 
خودرو از برنامه های دیگر  این ش��رکت به ش��مار می آید. در ضمن 
طراحی و تولید نوع دیزلی موتور ای.اف.۷ در دس��تور کار  قرار گرفته 

است. 
افزایش بهره وری نیروی انسانی که اخیرا نیز عامل رشد شرکت بوده، 
ب��ا جدیت بیش تر پی گیری  ش��ده و ایران خ��ودرو با بهره گیری از 
ابزارها و شیوه های نوین، ضمن افزایش بازدهی عوامل  تولید، قیمت 
تمام شده محصول را کاهش می دهد. این خودروساز بزرگ، کیفیت 
را یک راه بی  پایان دانسته و برنامه های الزم برای اجرای این مهم را 

دنبال خواهد کرد. 
س��ه دهه پس از تولید پیکان، ایران خودرو توانست در مسیر 
خودروس��از شدن گام بردارد. تحقق این  مهم الزاماتی را پیش 
روی آن ق��رار داد که طراحی خودرو و ایجاد برند از آن جمله 
بود. طراحی  بدنه، نخستین هدفی بود که ایران خودرو در این 
رهگذر برگزید و بس��ترهای آن را فراهم ساخت.  از این رو در 
سال ۷3 با بهره گیری از فارغ التحصیالن نخبه کشور یکی از 
بزرگ ترین مراکز  تحقیق و توسعه خودروسازی راه اندازی و به 
دنبال آن پژوهش های الزم برای طراحی و س��اخت  نخستین 

خودروی ملی در این شرکت آغاز شد. برآیند این تجربه کامال 
جدید در ایران، طراحی و  تولید سمند با تالش مهندسان ایرانی 
و همکاری مش��اوران مطرح خارجی بود. از این رو س��مند در 
 سال80 رونمایی و به بازار عرضه شد، اما حرکت در راه بهبود 
و ارتقای این محصول و عرضه  محصوالت مدرن تر بر اس��اس 
پلتفرم سمند هم چنان ادامه یافت. سمند از نظر شاخص های 
 گوناگون مانند مصرف سوخت و آالیندگی در شرایط مطلوبی 
قرار گرفت. بدنه مقاوم، ابعاد  مناسب و فضای بزرگ داخل اتاق 
و صندوق عقب، فرمان پذیری خوب و سیستم هشدار دهنده 

 هوشمند، آن را به یک خودروی مشتری پسند تبدیل کرد. 
ب��ا طراحی و تولید قوای محرکه ملی، ایران خودرو دومین گام بلند را 
برای خودروساز شدن  برداشت. گام نخست طراحی بدنه بود که با سمند 
اتفاق افتاد و گام سوم نیز طراحی پلتفرم ملی بود.  بر پایه این پروژه، دو 
پلتفرم در کالس های »بی« و »دی« طراحی و تولید و در مجموع 11 

 مدل خودرو تا پایان دهه ۹0 بر روی این پلتفرم ها عرضه شد. 
این که ای��ران خودرو همواره در ارائه و معرفی طرح ها و خودروهای 
جدید پیش��تاز بوده اس��ت، با  آمدن خودروی س��مند اثبات ش��د و 
با طراحی، تولید و عرضه "رانا" از اواس��ط س��ال ۹1 تداوم یافت.  رانا 
خودرویی با س��طح ایمنی خودروهای م��درن جهان با هدف ارتقای 
برن��د ملی و عرضه  محصولی به روز، در پ��روژه ای با نام   X1۲   و در 
کالس ابعادی »سی« تعریف شد. توسعه  پلتفرم ایران خودرو در کنار 
توسعه محصول جدید، توسعه سهم صادرات و تضمین تداوم تولید در 
 س��ایت های خارج از کشور در آینده از دیگر هدف های ایران خودرو 
از عرضه راناست. افزون  بر بهره گیری از ظرفیت های تولید و ساخت 
داخل قطعات و مجموعه ها، س��طح ایمنی رانا در  تصادف با آخرین 
استانداردهای اروپایی منطبق بوده و ضمن تامین استاندارد آالیندگی 
یورو4،  قابلیت دس��ت یابی به استاندارد یورو 5 را نیز داراست. در این 
محصول موتورهای تی.یو.5 و  ای.اف.۷ به کار رفته و در مرحله بعدی 
موتور ای.اف.4 نیز که سومین موتور از خانواده موتور  ملی ای.اف است، 

در آن به کار گرفته خواهد شد. 
پس از رانا، محصول جدید و پیش��رفته تری با نام دنا در قالب 
پروژه ای با نام   NX۷  طراحی و  متولد شد. این محصول نیز در 
کالس دی ب��ه صورت پایه به عالقه مندان خودروهای لوکس 
 عرضه خواهد ش��د. ایران خودرو با عرضه این محصول ضمن 
حفظ و ارتقای برند سمند در بازار  داخل، به دنبال ایجاد مزیت 
رقابت��ی برای برند ایران خودرو در بازارهای داخلی و توس��عه 

صادرات  اس��ت. دنا از فناوری و تجهیزات مناسب برای رقابت 
در بازارهای داخلی و صادرات برخوردار  اس��ت. این خودرو که 
با موتور توربوشارژ ای.اف.۷ تولید شده، با استانداردهای ایمنی 

تصادف  انطباق دارد. 

کاهش وابستگی ارزی با مشارکت قطعه سازان
سرمایه گذاری هایی که در خطوط تولید گروه صنعتی ایران خودرو 
انجام گرفته، ظرفیت تولید  س��االنه یک میلیون دستگاه را دارد و در 
صورت تامین قطعه، بهره برداری از این ظرفیت میس��ر  اس��ت. ایران 
خودرو برآن اس��ت ضمن حفظ کیفیت با مش��ارکت قطعه س��ازان، 
صنایع تولید فوالد،  صنایع پتروش��یمی، صنای��ع فوالدهای آلیاژی، 
صنایع ریخته گری و فورج، وابستگی ارزی  محصوالت را کاهش دهد. 
سال گذشته و در ش��رایط محدودیت های بین المللی تا 40 درصد 

 ارزبری محصوالت کاهش یافت. 

استاندارد اروپایی برای محصوالت داخلی
کاهش مصرف س��وخت و آلودگی ناش��ی از مصرف س��وخت های 
فس��یلی در همه کش��ورهای جهان به  عنوان یک هدف استراتژیک 
مطرح ش��ده است. در کشور ما نیز این موضوع اهمیت فراوانی یافته 
 و س��ازمان های ذی ربط با وضع اس��تانداردهایی نظیر میزان مصرف 
سوخت، نصب برچس��ب  انرژی و اخذ تاییدیه های مرتبط در زمینه 
گواهی نامه های تاییدیه نوع و تطابق تولید در زمینه  مصرف سوخت و 
آلودگی، این موضوع را به دقت رصد و پی گیری می کنند. استاندارد 
اندازه  گیری مصرف سوخت اس��تاندارد ملی 4۲41 است که توسط 
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی  ایران با همکاری شرکت بهینه 
سازی و مصرف س��وخت و وزارت صنایع تدوین شده است. هرچند 
 تدوین این استاندارد دستاورد بزرگی محسوب می شود، نتایج حاصل 
از اعمال  این استاندارد در  زمینه مصرف سوخت خودروهای تولیدی 
کشور چندان قابل قبول نخواهد بود. سیکل پیمایش  خودرو در این 
استاندارد سیکل استاندارد اروپایی است که با الگو و شرایط رانندگی 
در ایران و به  ویژه در شهرهای بزرگ ایران هماهنگ نیست. از سوی 
دیگر س��وخت بنزین عرضه ش��ده در  جایگاه های سوخت کشور نیز 
مطابق با اس��تانداردهای مورد نیاز در زمینه کیفیت سوخت نیست. 
 هم چنین معیار درجه بندی مصرف سوخت در ایران برمبنای حجم 
موتور پایه گذاری شده  بنابراین هرچه حجم موتور مورد استفاده برای 

خودرو بیش تر باشد مصرف سوخت مجاز آن نیز  بیش تر خواهد بود. 

ایران خودرو یكی از معتبرترین شرکت های صنعتی در زمینه کیفیت محصول است
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مجمع عمومي عادي ساالنه ایران مرینوس در مورخه یكشنبه 
1393/4/15در محل شرکت تشكیل شد

در این مجمع که با حضور 84/۲3 درصدي سهامداران حقیقي و حقوقي 
، نماینده بورس و اوراق  بهادار، حسابرس و بازرس قانوني شرکت برگزار 
شد ریاست مجمع با اقاي ابوترابي فرد به نمایندگي  از شرکت سرمایه 
گذاري ملي ایران بود که جنابان کیومرث رعیت و ناصر دهقان در مقام 
نظار اول و  دوم و آقاي مهران خورسند به عنوان دبیر مجمع ایشان را 
در اداره جلسه یاري مي رساندند. در ادامه  پس از قرائت گزارش هیات 
مدیره به مجمع توسط مهندس فروردین جمشید افالکي مدیرعامل 
موفق  شرکت و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني مجمع 
نشینان با طنین صلوات خود با تقدیر  و تشکر از زحمات گرانقدر تیم 
ارشد مدیریتي شرکت با تصویب صورتهاي مالي و با تقسیم سود 1500 

 ریالي به کار خود پایان دادند. 
موسسه حسابرسي فاطر به عنوان بازرس اصلي و موسسه حسابرسي 
کاشفان به عنوان حسابرس و  بازرس علي البدل شرکت براي سال مالي 

آتي انتخاب گردیدند. 
مهندس افالکي در ف��رازي از گزارش خود با ارائه توضیحاتي در مورد 
پروژه اریکه ملل در شهر مقدس  قم به عنوان نگین براي این شهر اعالم 
نمود که در س��ال گذشته ش��رکت با جذب نزدیک به 100 نفر نیرو  و 
تولید افزونتر توانستیم نرخ بازده دارائي ها را بیش از 63 درصد و نرخ 

بازده حقوق صاحبان سهام  را به بیش از 4۷ درصد ارتقاء دهیم و بدهي 
هاي گذشته شرکت را به طور قابل مالحظه اي تصفیه  سازیم. مدیرعامل 
شایس��ته شرکت در پایان گزارش خود با اعالم اینکه در راستاي ایجاد 
ارزش افزوده و  اس��تفاده حداکثري از پتانس��یل شرکت، با یک چرخه 
سازي مجموعه مالي و افزایش تولید وسرمایه در این  مهم در سال جاري 

قدم هاي استوار بر خواهیم داشت. 
شایان ذکر است ایران مرینوس به عنوان صادرکننده پارچه عبائي و دارا 
بودن بر کار خوب و  محصوالت برجسته با پشتوانه خوب مدیریتي خود 
و حضور بزرگاني چون مهندس س��یاووش محمدي  رودباري در راس 
هیات مدیره شرکت و حضور مهندس افالکي و دهقان و جناب قاسم 
صابري در تیم  ارش��د مدیریتي و حضور کارشناسان برجسته کشوري 
همچون جناب علي کاظمي، مهران خورس��ند و  ابراهیم گلي در بدنه 
اجرائي شرکت روزهاي خوبي را به سهامداران وفادار خود نوید مي دهد.  

مرور کلي بر عملكرد شرکت ، میزان دستیابي به اهداف تعیین 
شده و دستاورد هاي مهم در سال مورد

گزارش
در س��ال مورد بررس��ي پیش بیني اولیه مبتني بر تولید یک میلیون 
ودویست هزارمتربه ارزش ریالي  15۷155 میلیون ریال بود که در عمل 
این امر با توجه به مشکالت منابع مالي و کمبود مواد اولیه  ممکن گردید 
که در پایان دوره این ش��رکت موفق به پوشش ۹۲ درصدي در مقدار 
65 درصد در ارزش  ریالي آن گردید . همچنین پیش بیني مي شد تا 
از طریق تقویت سیستم هاي فروش و بازاریابي بتوان  اقدام به گسترش 
بازاره��اي هدف ، اقدامات الزم صورت پذیرد که در عمل این امر بطور 
غیر مستقیم  صورت پذیرفت و هم اکنون برخي از کالیته هاي تولیدي 
این شرکت )عبایي (در بازار کشورهاي  همسایه مورد استقبال قرار گرفته 

است . 

بیان برنامه و چشم انداز وضعیت شرکت براي سال مالي آتي
برنامه هاي شرکت در سال آتي فرآهم نمودن زیر ساخت هاي اولیه براي 
اجراي استراتژي هاي بلند  مدت ایران مرینوس میباشد که میتوان در 

سه بخش عمده مورد طبقه بندي قرار داد . 
 1. اجرایي نمودن الباقي مصوبه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 

سال 8۹ 
همانگونه که مستحضرید اجراي هر فعالیت بنیادي نیازمند منابع مالي 
متناس��ب با آن میباش��د و به این  منظور باید گفت که اجراي بخش 
اعظمي از مصوبه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شرکت در  سال 
8۹ توانست اعظم نیازهاي اجرایي را با کمي اصالحات تامین نماید و بر 
همین اساس یکي از  اولویت هاي هیئت مدیره در سال 13۹3 اجراي 

الباقي این مصوبه مي باشد. 
 ۲.موضوعیت انتقال کارخانه فعلي به شکوهیه و رفع موانع پیش روي آن 
باتوجه به قانون نوس��ازي وباز سازي صنایع ، شرکت موظف به انتقال 

کارخانه از محل فعلي به شهرک
صنعتي شکوهیه شده اس��ت در جهت اجراي مفاد این قانون ، بعد از 
انتقال واحد هاي رنگرزي و تکمیل  در س��ال 13۹1 ، در تیر ماه سال 
13۹۲ تصمیم به انتقال واحد هاي بافندگي ورفوگري به شهرک  صنعتي

شکوهیه گرفته شد و اقدام به احداث سالني با زیر بناي ۷۲00 متر مربع 
براي واحد هاي ریسندگي

وبافندگي گردید )که 3600 متر مربع آن کامل شده است (وهمچنین 
300 متر مربع ساختمان خاص  براي

استقرار تجهیزات تهویه احداث گردید . بعد از 10 ماه از شروع فعالیتهاي 
ساختماني با هزینه اي برابر   44 میلیارد ریال در تاریخ 13۹3/۲/۲0 واحد 
بافندگي ورفوگري با حضور استاندار محترم قم و سایر  مدیران استان و 

همچنین اعضاء محترم هیات مدیره شروع به کار نمود . 
توضیح اینکه تمام عملیات انتقال ماشین آالت بافندگي در طول 40 
روز توس��ط پرسنل ش��رکت و بدون  تقاضاي کمک از خارج از شرکت 

صورت پذیرفته است . 
با انتقال واحد بافندگي ، فقط فعالیت واحد هاي ریس��ندگي وانبارها 
درکارخانه واقع در ساالریه ادامه دارد  که بعد از تکمیل سالن مخصوص 
ریسندگي واحداث سالنهاي مربوط به انیارها این واحد ها نیز به  شهرک 

صنعتي شکوهیه انتقال خواهند یافت . 
 3.یکپارچه سازي مجموعه مالي 

 4.سازماندهي مستقالت 
 5.تدوین استراتژي براي پروژه مشترک شرکت با سروش ایلیا

 6.افزایش تولید باتوجه به شرایط اقتصادي موجود کشور 
 ۷.افزایش سرمایه 

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهسرمایه گذاري ملي ایرانسیاوش محمدي رودباري

نایب رئیس هیات مدیرهبنیاد مستضعفان انقالب اسالميبهروز مقدم

عضو هیات مدیرهحقیقيقاسم صابري

عضو هیات مدیرهحقیقيناصر دهقان سانیچ

عضو هیات مدیرهحقیقيرضا رضواني

 مدیرعاملفروردین جمشید افالکي

تالشگران صنعت نساجی خسته نباشيد.

 ایران مرینوس با مهندس 
افالکي  تعریف دیگر از 
صنعت نساجی می داشت

   مهدي خلج



لوازم خانگی  | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  45 | شهریورماه 1393|12

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
) س��هامی  عام (رأس ساعت ۹ صبح روز دوش��نبه مورخ 13۹3/3/1۹ 
درمحل مجموعه  فرهنگي ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي با حضور 
بیش از ۹۲ درصد  سهامداران برگزار شد. مجمع به ریاست جناب آقای 
محمدرضا خورسندي و  نظارت آقایان علی اکبری و گلچین و به دبیری 
آقای نوریان تش��کیل شد. همچنین  نماینده سازمان بورس و نماینده 

موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند. 
مجمع پس از اس��تماع گزارش هیات مدیره توسط مدیر عامل جناب 

آقای نوریان و  گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ کرد : 
 1- تصویب صورت های مالی منتهی به سال مالی13۹۲,1۲,۲۹ 

 ۲- تقسیم 1050 ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم
 3- انتخاب موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان حسابرس 
و بازرس  قانونی و اصلی شرکت و موسسه بهراد مشار به عنوان بازرس 

علی البدل. 

پیام هیات مدیره
مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در س�ال های 

مورد گزارش  
س��نگ آهن یکی از فراوان ترین عناصر فلزی موجود در زمین است که 
طبق  بررسی های به عمل آمده اکسید آن حدود 5 درصد از پوسته زمین 
را تشکیل  می دهد.  بزرگترین معادن سنگ آهن جهان ، در کشورهای 
برزیل، استرالیا، چین ،  هندوستان ، روسیه، اکراین و قزاقستان قرار دارد. 
ذخائر موجود حدود 800  میلیارد تن و ذخائر قطعی حدود 350 میلیارد 
تن برآورد ش��ده و کشورهای فوق  با ذخیره ۲6۷ میلیارد تن حدود ۷6 
درصد ذخایر قطعی جهان را دارا هستند که  تاکنون حدود ۷0 میلیارد تن 
آن مصرف شده و پیش بینی می شود که حداقل تا صد  سال آینده جهان 

با کمبود سنگ آهن مواجه نشود. این عنصر به عنوان ماده اولیه  اصلی 
تولید فوالد، بیشترین سهم هزینه را در قیمت تمام شده فوالد دارد. طبق 
 آمارهایی که کس��ب شده در کشور چین حدود 3۹ درصد، کشورهای 
اروپایی 31  درصد و در ایران )ش��رکت فوالد مبارکه( ۲5 درصد قیمت 
تمام ش��ده تولید فوالد  را ، هزینه تامین س��نگ آهن تشکیل می دهد.  
به همین دلی��ل یکی از مزیت های مهم اقتص��ادی برای مجتمع های 
فوالدسازی  کشور، استفاده از سنگ آهن داخلی است زیرا نقش عمده ای 
در کاهش قیمت تمام  شده و هم چنین صرفه جویی ارزی در تولید فوالد 
دارد.  با توجه به حجم زیاد مصرف سنگ آهن، عدم اتکا به واردات این 
ماده اولیه  معدنی، همواره کش��ور را از بروز بحران های جهانی در عرضه 
و تقاضا،  نوسانات قیمت ها، مشکالت حمل و نقل دریایی، توقف فروش 
آن توسط کشورهای  صادرکننده و در نهایت حربه تحریم، مصون نگه 
می دارد.  کشور جمهوری اسالمی ایران با دارا بودن ذخائر عظیم سنگ 
آهن که براساس  مطالعات و بررسی های انجام شده، ذخائر زمین شناسی 
آن بال��غ بر 4/4 میلیارد  تن و ذخائر قطع��ی آن حدود ۲/5 میلیارد تن 
برآورد شده است، یکی از مناطق  بالقوه ایجاد و توسعه صنایع فوالد بوده و 
طی سال های اخیر، برنامه های عمده و  اساسی برای افزایش تولید سنگ 
آهن و فوالد محقق شده است.  تولید سنگ آهن در ایران از مقدار یک 
میلیون تن در سال 1358 به 35/5  میلیون تن در سال 13۹۲ افزایش 
یافته اس��ت و سهم کنس��انتره در کل تولیدات  سنگ آهن، معادل 68 
حدود 66 درصد است.  با اجرای طرح های جدید افزایش تولید فوالد در 
کشور و حصول به ظرفیت 34  میلیون تن فوالد در پایان برنامه پنجم، 
جهت تامین سنگ آهن مصرفی ، الزم  است طرح های جدید توسعه و 
افزایش ظرفیت معادن اجرا ش��ود تا تولید س��نگ  آهن به مقدار 54/۲ 
میلیون تن مطابق پیش بینی های قانون برنامه پنجم افزایش  یابد. این 
افزایش شامل 84 درصد کنسانتره آهن و مابقی به صورت سنگ آهن 

 دانه بندی ش��ده است.  در س��ال 13۹۲ شرکت معدنی و صنعتی چادر 
ملو در تداوم برنامه های توسعه و  افزایش تولید خود، موفق شد 10/5۷ 
میلیون تن کنسانتره سنگ آهن تولید نماید.  تولید مذکور ۲4/۲درصد 

فراتر از ظرفیت اسمی پنج خط تولید کنسانتره بوده  است. 

بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی
 1- ادامه روند اجرای برنامه های افزایش تولید کنس��انتره سنگ آهن ، 
باالتر از  ظرفیت اسمی )مشابه سالهای گذشته( و تولید محصوالت سنگ 

آهن دانه بندی شده و  گندله طبق برنامه مصوب سال 13۹3. 
 ۲- ادامۀ عملیات اجرایی طرح احداث کارخانه فوالد و احیای مستقیم 
چادرملو با  ظرفیت تولید سالیانه 1 میلیون تن شمش فوالد )قابل ارتقاء 
1,300,000 تن و   1,550,000 تن آهن اس��فنجی( در جوار کارخانه 
گندله س��ازی اردکان و حصول  به پیشرفت فیزیکی طبق برنامه های 

پیش بینی شده برای سال 13۹3. 
 3- ادامه عملیات اجرایی مربوط به طرح احداث نیروگاه به ظرفیت 500 
مگاوات  و شروع عملیات راه اندازی فاز اول )واحد گازی شماره یک( در 
پایان سه ماهۀ  اول سال ۹3 و راه اندازی فاز دوم )واحد گازی شماره ۲( 

در اواخر سه ماهۀ دوم  سال 13۹3. 
 4- تداوم مطالعات و بررسی های تکمیلی مهندسی جهت اجرای طرح 
افزایش  ظرفیت کارخانه گندله سازی اردکان تا 4 میلیون تن )افزایش 

تولید 600 هزار  تن(. 
 5- در طرح تولید آهن و فوالد س��رمد ابرکوه که 65 درصد س��هام آن 
متعلق به  شرکت است، عملیات نصب ماشین آالت بخش نورد آن خاتمه 
یافته و در سه ماهۀ  چهارم سال 13۹3 عملیات تولید آزمایشی آغاز و در 
بخش فوالدسازی نیز  طراحی تفصیلی تجهیزات و ماشین آالت ساخت 

خارج انجام و طبق برنامه عملیات  اجرایی شروع خواهد شد. 

مهندس نوریان با تیم مدیریتیش از دل خاك هم  سود مي آورند
وقتی کار دست کاردان باشد

مهندس محمود نوریان مدیرعامل سخت كوش شركت معدنی و صنعتی چادر ملو  سهامی عام با همه ارادتی كه مدیران تالشگر به آن عزیز  دارند و كارنامه  درخشانش در عملکرد ساالنه 
در نمودار آمار تولیدات سنگ آهن معادن عمده  كشور در سال 1392 ، سهم خود را باالتر از همه نشان می دهد و این میسر  نیست مگر آنکه تجربه، علم، اتحاد و همدلی در اركان شركت 
باشد و نشان از  آن هست . آنچه در سالن تالش می گذشت با آنچه در درب ورودی سالن در  جریان بود تفاوت داشت و اگر این حقیر از آن می نویسد قطعا بهای سنگینی  خواهد پرداخت و طعنه این تن پروران بر ما 
خواهد خورد. در بدو ورود دستان  ملتمس سهام داران حقیقی برای دریافت یک بولتن و یک حواله و یک بسته كه در  آن یک عدد پرتغال، یک عدد خیار و یک بطری نوشابه بود باال می رفت، بیننده  زین عمل خجل 
بود كه بعضی از كاركنان شركت چنان در پیله نخوت پیچیده  شده بودند كه گویی سهام دار نه مالک شركت، بلکه مزاحم سر چهارراه است.  سهامداری از این برخورد فیلمی تهیه كرده كه من از آن كار برخود نفرین 
كردم  و بدتر از همه برخورد با خبرنگاران اقتصادی كه نه حرمت گذاری بود و نه  هدایت گری و اگر نبود لطف آشنایی آن هم در مقام ریاست مجمع، بر این قبیله  خبر چه ها می گذشت نمی دانم. این مقال با آن فیلم در 
فرصتی تقدیم حضور خواهد  شد تا حاصل رنج و زحمات اكتشاف، انفجار، حمل، دانش، بازار و گرمای كویر  در سایه سار سالن تالش در خیابان ولیعصر در تاالر خنک و روی صندلی نرم  به هدر رود.  این مقدمه بر آن 
بود كه شركت بهتر از بهتر شود وگرنه ما را چه كار كه فالن  سهامدار یک خیار گرفته یا فالن سهامدار پرتقالي افزون از این نعمت برداشته  است. برای شركتی كه در سال 1380 شاخص نمودار سود خالص آن از 111 
 میلیارد شروع شده و در سال 1392 به رقم 15/760 میلیارد رسیده برای یک  سالش در مجمع اگر سهامدار آب نوشیدنی بخواهد پاسخ بشنود كه باید مجوز از  باال باشد، مهندس خوبمان تایید مي نمایند كه كل رقم 
تامین هزینه آب حیات براي  همه سهامداران براي یک هفته نوشیدن از صبح تا شام از رقم یک میلیون تومان  تجاوز نمی كند، مدیریت شایسته و قابل تحسین شما به كنار، این برخورد براي  آن مجموعه معظم كجای 
كار خواهد بود و از طرفی خبرنگاری كه ماموریت  برای تهیه خبر یافته تا از مدیری خبر بنویسد كه از اعماق زمین كویر سودی  میلیاردی آورده  باید به پایش گل كاشت و بر او قبای یمنی دوخت، سخت دردناک  است. 

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهشرکت مدیریت سرمایه  گذاری امید) سهامی عام(محمدرضا خورسندی

نایب رئیس و عضو هیات  مدیرهشرکت سرمایه گذاری  استان گلستان )سهام  عدالت( هوشنگ عمرانی

عضو هیات مدیرهشرکت لیزینگ  امید)سهامی خاص(سید کامل تقوی نژاد

عضوهیات مدیرهشرکت فوالد مبارکه   )سهامی عام( بهرام سبحانی

عضو هیات مدیره و  مدیرعاملشرکت سرمایه گذاری  توسعه معادن و فلزات   )سهامی عام(محمود نوریان

   خسرو اميرحسيني
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مثلی هست که می گوید دکترها اشتباهاتشان را زیر خاک می کنند، چون بیمار می میرد و کمتر  پیش می آید کسی متوجه ماجرا بشود؛ مدیران هم اشتباهاتشان را بایگانی می کنند، چون کمتر  پیش می آید کسی فرصت یا جرأت 
کند که اشتباهات آنها را بررسی کند یا اصال خیلی وقت ها  نمی شود ثابت کرد که االن این مدیر اشتباه کرده است!     این مثل در ادامه مي گوید: خبرنگارها اشتباه هاي احتمالي شان را با تیتر درشت و در تیراژ  باال در اختیار همه 
مردم مي گذارند، درست مثل تیري که از کمان خارج شده و دیگر نمي شود  برش گرداند. خیلي وقت ها متوجه نمي شوند که اشتباهي صورت گرفته، چون آن  خبرنگار یا گروه سردبیري، نظرشان این است که بدین مضمون گفتند 
که تا بیایند در این  مورد توضیح بدهند، آنهایي که باید در مورد این مسئله قضاوت کنند و حکم بدهند، کارشان را  کرده اند. همه اینها را بگذارید کنار، اینکه خبر خودش همین جوري تولید نمي شود و اغلب  براي به دست آوردنش 
باید رفت به سمت خطر، یا کنجکاوي بیش از حد معمول به خرج داد.  بعد هم خوب است بدانید که خبر مثل نان است، نه از این جهت که خبرنگار جماعت از  به دست آوردنش نان به دست مي آورند، از این نظر که اگر دیر بجنبي 
و به موقع به مقصد  نرساني اش به اصطالح بیات مي شود. همه اینها مي شود که مي گویند خبرنگاري در کنار  دریانوردي و معدنکاري سخت ترین شغل هاي دنیا هستند. حاال شما فکرش را بکن که  خبرنگاري براي تهیه گزارش 
برود به معدن زغال سنگ! همه اینها مي شود اما اصل قصه  اینجاست که آدم هایي که وارد این شغل مي شوند و ماندگار مي مانند، ویژگي هایي دارند،  ازجمله اینکه عاشق کاري هستند که انجام مي دهند. دلیل بیشتر مي خواهید؟

ورود
مترجم باید بود

اینجا ورودي مشخصي ندارد؛ یعني اینطور نیست که الزاما از یک 
ورودي مشخص مثل  دانشگاه تخصص اش به دست بیاید و کار هم 
براس��اس ردیف هاي شغلي پیش بیني شده مهیا شود.  اینجا عمال 
مهم ترین چیزي که حکم مي کند، استعداد و توان تولید محصول 
اس��ت و همین نکته  متمایز کننده اصلي با شغل هاي دیگر است. 
با همین دلیل، بین خبرنگاران از همه قش��ري وجود  دارد؛ از فارغ 
التحصیل هاي رش��ته هاي مهندسي گرفته تا آنهایي که با داشتن 
عنوان  پزشک،خبرنگار شده اند. البته فارغ التحصیل هاي رشته هاي 
علوم انساني و به ویژه رشته علوم  ارتباطات و روزنامه نگاري گزینه هاي 

جدي ورود به این کار هستند. 
براي ش��روع، طبیعي اس��ت که آدم هاي این حوزه قبل از هر چیز 
نویسنده هستند و خوب  مي نویسند. این خوب مي نویسند را خیلي 
جدي بگیرید، بنش��ینید و کالهتان را قاضي کنید. ببینید  امال و 
انش��ایتان خوب بوده یا نه. ببینید مي توانید چیزي که مي بینید، 
مي شنوید یا در ذهن دارید  را به صورت نوشته اي که ساده و روان و 
همه فهم است بنویسید یا نه. اتفاقا چالش اصلي این  شغل از همین 

جا شروع مي شود. 
خبرنگار ها مهم ترین مترجم هاي دنیا هستند؛ البته ترجمه از نوع 
خاص. ش��ما باید بتوانید مفاهیم  ش��فاهي که اغلب با بحث هاي 
غیررسمي آمیخته شده اند را به یک متن شسته رفته مکتوب ترجمه 
 کنید، طوري که وقتي مصاحبه ش��ونده متن حرف هایي که زده را 
بخواند، تأیید کند که این  حرف ها دقیقا حرف هاي اوست. باور کنید 
این سخت ترین کار دنیاست چون خیلي وقت ها آدم ها  حرف هایي 
که زده اند را وقتي مستند شده مي بینند، از خودشان تعجب مي کنند 
که چنین  حرف هایي زده اند یا تازه یادشان مي افتد که منظورشان 
چیز دیگري بوده یا به این نتیجه  مي رسند که خبرنگار حرف هاي 
من را درس��ت نفهمیده و اشتباه انتقال داده است. به همین دلیل 
 ساده، مستندسازي در این شغل اهمیت ویژه اي دارد. خبرنگار فایل 

صوتي گفت وگوها را تا  مدت ها و بلکه همیشه نگه مي دارد. 

الزم به گفتن هم نیست که داشتن مهارت ارتباطي باال شرط مهم و 
بلکه الزم براي این کار  است؛ شما باید هوش باالیي در یافتن سوژه 
و مهارت خوبي در مجاب کردن آدم هاي مرتبط با  آن براي گفت وگو 
یا در اختیار قراردادن اطالعات الزم را داشته باشید. دست آخر هم 
باید  بتوانید دیدگاه و کشفیاتي که به آنها رسیده اید را به درست ترین 

شکل ممکن در قالب هاي  مطبوعاتي به مخاطب ارائه کنید. 

زمینه هاي کاري
خبرنگار باید شد

یک نویس��نده خوب،  وارد کار خبر و مشتقاتش مي شود و مي شود 
خبرن��گار. اگر بخواهیم  حرفه اي تر و صنفي ت��ر به خبرنگاري نگاه 
کنیم، الزمه اش این است که به شکل خبري که قرار  است نگاشته 
ش��ود توجه کنیم. اینجا، دسته بندي هاي صنفي را با نوع خروجي 

خبرنگارها بهتر  مي شود توضیح داد. 
آنهایي که در خبرگزاري ها کار مي کنند، قاعدتا خبرنگار هستند. به 
این معني که اصل کارشان  کشف و ثبت خبرهاي جاري جامعه در 
حوزه هاي مختلف اس��ت. آنها اغلب  خبرها را  ساده و  بدون تحلیل 
براي انتش��ار در نخستین فرصت روي وب سایت خبرگزاري، آماده 
مي کنند. به  تعبیري، خبرنگاران خبرگزاري ها سربازان خط مقدم 
براي ثبت خبرها هستند. اهمیت کار آنها  را اینطور مي شود توضیح 

داد که خبر سلول بنیادي کار رسانه هاست! 
  اما روزنامه نگارها هر روز عصر باید همه خبرهاي روز را در کمترین 
فرص��ت و قاعدتا با  کمک از خروجي خبرگزاري ها جمع و تحلیل 
مخصوص رسانه خودشان را به آنها اضافه کنند.  روزنامه نگارها هر 
روز عصر و گاهي تا آخرین ساعت هاي شب، مجموعه اي از خبرها، 
 تحلیل ها، گزارش ها و... هر روز را براي انتشار آماده مي کنند تا فردا 
صبح به دست مردم  برسد. روزنامه نگاري جدي ترین نوع خبرنگاري 
اس��ت و شاید به همین دلیل هم باش��د که اغلب  خبرنگاري را با 
روزنامه نگاري، یکي مي گیرند. در روزنامه نگاري، تند و فرزبودن، با 

هوش  و روي خط خبر بودن الزمه کار است. 
ی��ک گزینه دیگر هم ب��راي کار مطبوعاتي وجود دارد، همیش��ه 

مجله هایي با دوره انتشار هفتگي،  ماهانه و... وجود دارند که بیشتر 
از خبر، گزارش، یادداشت، گفت وگوهاي مفصل و... منتشر  مي کنند. 
بدیهي اس��ت که براي کارکردن در مجله ها، داشتن قلم توصیفي 
و نگاه تحلیلي برگ  برنده به حس��اب مي آی��د. البته از آنجا که کار 
نیکو کردن از پر کردن اس��ت، دانستن اصول خبر و  تجربه کار در 
خبرگزاري ه��ا و روزنامه ها قطعا براي کس��اني که در مجله ها کار 

مي کنند مفید  خواهد بود. 

درآمد
زیاد کم است! 

در مورد درآمد و ش��رایط کاري خبرنگاري اغلب خبرهاي خوبي 
وجود ندارد. نخستین مشکل  نداشتن ثبات کاري است که بخشي 
از آن به ماهیت کار برمي گردد، بخش��ي هم به عدم ثبات در  خود 
رس��انه اي که در آن کار مي کنید. دومین مس��ئله مق��دار و زمان 
دستمزدهاست که گاهي  مصداق مهریه مي شود، اینجا هم به غلط 
مي گویند کي داده و کي گرفته! در واقع بخش زیادي  از درآمد این 
کار بابت فروش خدمات که اینجا تهیه گزارش و خبر است به دست 
مي آید و باب��ت  آنها حق التحریر پرداخت مي ش��ود. این وضعیت 
البته الزاما بد نیست. کسي که قابلیت کار  بیشتر داشته باشد، به 
راحتي مي تواند با چند رس��انه مختلف در زمینه هاي متفاوت کار 
کند و  درآمدش را به طور نامحدود و البته در حد توان باال ببرد. به 
قیمت هاي این روزها، یک  خبرنگار کاربلد، براي کار تمام وقت در 
خبرگزاري ه��ا یا روزنامه ها حدود 550هزار تومان  دریافتي خواهد 
داشت. بر همین اس��اس، کسي که مسئولیت دبیري صفحات یا 
ی��ک حوزه خبري  را بر عهده مي گیرد، حداقل یک میلیون تومان 
مي تواند درآمد ثابت داش��ته باشد. یک نکته  ظریف هم اینکه، اگر 
قانون درس��ت اجرا شود و ش��رایط و مدارک هم مهیا باشد، یک 
خبرنگار  مي تواند با ۲0سال سابقه پرداخت بیمه، معادل 30سال کار 
بازنشسته شود. در واقع، این شغل  با وجود ظاهر شیک و ساده اش 
جزو سخت ترین هاست و براساس قانون کار، سختي کار به آن  تعلق 

مي گیرد. 

نگار من به تحریریه 
   مهدي خلجرفت و خبر بنوشت... 
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حاشیه مجمع: 
به گفته اغلب حاضرین در جلس��ه مجمع شرکت 
س��رمایه گذاری گروه توسعه ملی این مجمع  یکی 
از بی س��ابقه ترین مجامعی ب��ود که در طول عمر 
فعالیت این شرکت در بورس اوراق  بهادار برگزار شده 
چراکه در حالی این شرکت با بازدهی بیش از 350 
درصدی طی س��ال ۹۲  به این مجمع وارد شد که 
سود تقسیمی شرکت از 140 میلیارد ریال سال ۹1 
به 6500  میلیارد ریال در سال مالی ۹۲ افزایش پیدا 
کرده و نکته مهمتر آنکه حداکثر سود قابل تقسیم 

 شرکت در مجمع فوق بین سهامداران توزیع شد. 
همچنین به گفته دکتر حنیفی مدیر عامل شرکت، 
قرار است به منظور کسب رتبه اول میزان  سرمایه 
در بین دیگر هم گروهی ها سرمایه شرکت از 6500 
میلیارد ریال به 15 هزار میلیارد  ریال افزایش پیدا 
کند که ممکن اس��ت این رقم حت��ی به ۲0000 

میلیارد ریال نیز تغییر یابد. 
جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت سرمایه 
گذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام( رأس  ساعت 
10:00 روز یکش��نبه م��ورخ ۲۹/04/۹3 درمحل 
تاالر اندیشه واقع در حوزه هنری  سازمان تبلیغات 

اسالمی با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد. 
ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای شیخی 
به عن��وان رئیس مجمع و نظ��ارت آقایان محمد 
 باغس��تانی و حجت اله قاس��می و به دبیری آقای 

مورخ معاونت مالی اداری شرکت تشکیل شد. 
همچنین نماینده سازمان بورس آقای روشن قلب 
و نماینده س��ازمان حسابرسی جناب آقای داداش 

 زاده نیز در جلسه حضور داشتند.  
مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط 
آقای دکتر حنیفی مدیر عامل ش��رکت و  گزارش 

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

مالی۲۹/1۲/13۹۲ 
 ۲- تقس��یم 1000 ریال به عنوان س��ود نقدی به 

ازای هر سهم
 3- انتخاب موسسه حسابرسی سازمان حسابرسی 

به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت
  4- انتخاب روزنام��ه اطالعات و دنیای اقتصاد به 

عنوان روزنامه کثیر االنتشار

همچنین اعضای هیأت مدیره شرکت به شرح 
ذیل به مدت دو سال انتخاب شدند: 

 1- بانک ملی ایران  
 ۲- شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی

 3- شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
 4- شرکت خدمات مدیریت توسعه نگاه پویا

 5- شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار

پیام هیات مدیره
ارزیابی عملکرد س��ال گذش��ته به ص��ورت کامال 
مش��هود نمایانگر روند رو به رش��د همراه با  بهبود 
س��اختارهای مالی و عملیاتی ش��رکت می باشد. 
به گونه ای که در س��ال مالی مورد گزارش  همراه 
ب��ا افزایش مجموع درآمده��ا و به تبع آن افزایش 
 EPS، ارزش روز ش��رکت در ب��ازار  ب��ورس نیز به 
صورت چش��مگیری افزایش یافته اس��ت. ضمن 

در بي سابقه ترين مجمع عمومي عادي ساالنه
 » سرمایه گذاری گروه توسعه ملی« به میزان سرمایه خود سود نقدي تقسیم کرد
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اینکه افزایش س��رمایه در جه��ت  اصالح ترکیب 
سبد س��رمایه گذاری ها و آماده س��ازی برخی از 
شرکت های زیرمجموعه جهت  پذیرش در بورس 
اوراق بهادار تهران در دس��تورکار قرار گرفته و در 

حال انجام می باشد. 
هیات مدیره ش��رکت معتقد اس��ت که امانت دار 
سهامداران محترم بوده و به منظور حفظ و  حراست 
امانت واگذار ش��ده ، وظیفه خود م��ي داند که از 
هیچ کوشش و تالشي دریغ نورزیده و  در راستاي 
تحقق این ه��دف و به منظور ادامه روند پویایي و 
موفقیت شرکت و استفاده بهینه از  موقعیت هاي 
بازار س��رمایه و همچنین بازار گرداني سهام گروه 
و افزوده حجم س��رمایه گذري ها  اقدامات اساسي 
الزم را به عمل آورده و برنامه ریزي هاي خود را بر 
اساس رضایت مندي،  حفظ و ارتقاي منافع و ثروت 

سهامداران بنا نهاده است. 
هیات مدیره شرکت معتقد است تمامي افتخارات و 
موفقیت هاي کسب شده در سایه حمایت بي  دریغ 
و به پشتوانه سهامداران محترم حاصل شده است. 
در همین راس��تا تعامل مطل��وب و بیان  انتقادات 
سازنده شما سهامداران محترم مطمئنا راه موفقیت 

هرچه بیشتر ما در آینده خواهد بود. 
امید اس��ت با توس��ل به ذات اقدس باري تعالي با 
برنامه ریزي اصولي و فعالیت و کوش��ش  مستمر 
کلیه مدیران و کارکنان، شاهد اجراي دقیق برنامه 
هاي از پیش تعیین ش��ده بوده و رشد  و شکوفائي 
شرکت و افزایش ثروت سهامداران را در سال هاي 

مالي بعد به ارمغان آوریم. 

استراتژی ها و برنامه های آتی
اهم استراتژی ها: 

 1- تجهیز، تقویت و اصالح س��اختارهاي انساني، 
عملیاتي و تامین مالي در هلدینگ هاي  تخصصي 

صنایع ضمن فراهم آوردن مقدمات پذیرش سهام
  آنها در بورس یا فرابورس. 

 ۲- اصالح ساختارهاي تامین مالي در شرکت هاي 
زیرمجموعه در چارچ��وب بهره گیري از  ابزارهاي 

نوین تامین مالي. 
 3- حضور فعال و مشارکت در طرح ها و پروژه هاي 
صنایع نفت، گاز، پتروشیمي و صنایع  پایین دستي 
مرتبط با آن و در نهایت تشکیل هلدینگ تخصصي 

در این صنعت. 
 4-  توسعه فعالیت هاي هلدینگ تخصصي سیمان 
در جهت افزایش تأثیرگذاري بر بازار  سیمان کشور. 
 5- حض��ور مؤثر و هم��ه جانبه در ب��ورس اوراق 
بهادار از طریق شرکت سرمایه گذاري توسعه  ملي 
و مش��ارکت در حوزه هاي مربوط به واسطه گري 

مالي. 
 6- بررس��ي سیس��تماتیک، همه جانبه و دائمي 
ش��رکت هاي موجود در پرتفوي و ادامه واگذاري 

 سهام شرکت هایي که مزیت اقتصادي کم دارند. 

 ۷- سرمایه گذاري در حوزه معدن و صنایع معدني 
)کاني هاي فلزي و فلزات اساسي( در  همین راستا 
قرارداد اجراي طرح فوالدي در ش��رکت صنعتي و 

معدني توسعه ملي به امضا  رسیده است. 
 8- ورود ب��ه عرص��ه تجارت ه��اي کالن از طریق 
توسعه شرکت س��رمایه گذاري توسعه بین  الملل 

تجارت ملي. 
 ۹- برخورداري از توانایي کارشناسي و قابلیت هاي 
الزم جهت ج��ذب فرصت هاي س��رمایه  گذاري 

مناسب در کشور و منطقه. 

اهم برنامه های آتی: 
افزایش سرمایه  

با توجه به اندوخته س��رمایه اي و س��ود انباش��ته 
قابل توجه ش��رکت در پایان سال مالي ۹۲ هیئت 
 مدیره در راستاي اهداف سهامداران عمده شرکت 
قصد افزایش سرمایه در جهت بهبود ساختار  مالي 

شرکت را اهم برنامه هاي خود مي داند. 
میزان دس��تیابی به اهداف و دس��تاوردهای مهم 

شرکت در سال 13۹۲ 
با مالحظه شرایط عمومي اقتصاد کشور، مي توان 
مباني مناسبي را به منظورشناخت محیط  فعالیت

ش��رکت، طي س��ال مالي م��ورد گ��زارش ارائه 
داد با توجه به رش��د درآمد حاصل از س��رمایه 
 گذاري ها به میزان ۹0درصد نسبت به سال قبل 
و همچنی��ن بهبود فعالیت ه��اي و فرآیندهاي 
 تصمیم گی��ري منجر به افزای��ش ۹8 درصدی

EPS  ش��رکت نس��بت به س��ال قبل شده است 
همگي  گوی��اي میزان دس��تیابي از قبل تعیین 
ش��ده، مي باش��د. در ای��ن بخش از گ��زارش، 
ش��اخص هاي  معرف عملکرد شرکت طي سال 
مال��ي منتهي به ۲۹/1۲/13۹۲ به ش��رح زیر به 

استحضار مي  رساند. 
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پیام هیات مدیره: 
با س��الم و عرض ادب به سهامداران محترم که گرانبهاترین سرمایه 
ش��رکت محس��وب  می ش��وند، افتخار داریم که با همراهی و تالش 
خستگی ناپذیر و تولید داروهای با کیفیت  سهمی در سالمت جامعه 
ایفا می نماییم. شرکت جابرابن حیان با جهت گیری به سوی  بهره وری 
روزافزون، همواره پاس��دار منافع کلیه ذی نفعان اس��ت و پایبندی به 

اصول زیر را  جزو وظایف اصلی خود قرار داده است: 
 -  پاسخ گویی به نیاز مشتریان و ارائه خدمات مطلوب به آنها

 -  ارتقای مستمر در کیفیت فرآورده های دارویی  
 -  جذب و پرورش منابع انسانی کارآمد و خالق

 -  متعهد نسبت به مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی
 -  ارتباط مستمر و اثربخش با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی  

هیات مدیره ش��رکت داروسازی جابرابن حیان باور دارد که توجه به 
اصول فوق موجب رش��د  و شکوفایی روزافزون تعالی سازمان خواهد 

شد. 

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

هم اکنون حدود 130 کارخانه داروس��ازی در کشور فعالیت داشته و 
اشکال مختلف دارویی را  تولید می کنند. داروسازی جابرابن حیان در 
بین این 130 تولید کننده در ۹ ماهه ابتدای سال   13۹۲ رتبه ۹ را به 
خود اختصاص داده اس��ت. در سال 13۹۲ حدود 10 شرکت دارویی 
 بزرگ به عنوان رقبای اصلی شرکت داروسازی جابرابن حیان در بازار 
فعالیت داشته اند و  محتمل است تعداد این رقبا در سنوات آتی افزایش 
یابد. لذا شرکت جابر کماکان نوآوری و  توسعه محصول را در دستور 
کار خود قرار داده است . سهم بازار شرکت داروسازی  جابرابن حیان 

در س��ال 13۹1 حدود 13/۲ درصد بوده است که در بین 10 رقیب 
آنتی  بیوتیک ساز رتبه 4 را به خود اختصاص داده است. 

استراتژی های اصلی سازمان
 1-  ارتقای بهره وری
 ۲-  توسعه محصول

 3-  تعمیق بازار
 4-  توسعه بازار

تاریخچه فعالیت
شرکت در تاریخ 133۹/10/18 با نام شرکت سهامی ئی-آر-اسکوئیب 
اند س��نز ایران تاسیس  و تحت شماره ۷646 مورخ 133۹/10/۲1 در 

اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده  است.  
نام و نوع ش��رکت ابتدا به ترتیب ش��رکت سهامی ئی- آر-اسکوئیب 
سنزآو ایران، شرکت  سهامی خاص اسکوئیب ایران، شرکت جابرابن 
حیان )سهامی خاص( و ش��رکت داروسازی  جابرابن حیان )سهامی 
خاص( تغیی��ر یافته و نهایتا بر مبنای مصوبه م��ورخ 13۷0/05/۲6 
 مجمع عمومی فوق العاده و آگهی مندرج در روزنامه رس��می شماره 
13544 مورخ   13۷0/06/0۲ به داروس��ازی جابرابن حیان )شرکت 
سهامی عام( تبدیل شده است. سهام  شرکت از تاریخ 13۷0/05/31 
در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و از تاریخ   13۷0/06/13 در 

فهرست نرخ های سازمان بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته است. 

تغییرات سرمایه
س��رمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۲۲/5 میلیون ریال منقسم به 
۲۲/500 س��هم 1000  ریالی با نام بوده که طی چند مرحله افزایش 

به مبلغ 3۷8 میلیارد ریال منقسم به سهام   1000 ریالی با نام تماما 
پرداخت شده ، افزایش یافته است. 

آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال 138۹ و از مبلغ 18۹ میلیارد 
ریال به 3۷8 میلیارد  ریال بوده که از س��ود انباش��ته انجام ودر تاریخ 

138۹/1۲/08 به ثبت رسیده است. 

بیانیه ارزش های سازمانی  
بهبود کیفیت: افزایش بهبود کیفیت محصوالت و افزایش بهره وری 

در سازمان
س��ودآوری ش��رکت : رش��د مالی ش��رکت با کار و تالش بیش��تر و 

سخت کوشی
رضایت مشتری : جلب رضایت مردم و همیاری با سایر مشتری های 

شرکت
هدف مندی : داشتن اهداف سازمانی مطلوب و تعیین عملکرد فردی و 

گروهی براساس این  اهداف
همکاری : کار گروهی مطلوب و داشتن همدلی در انجام امور مربوطه 

به سازمان
احترام متقابل : احترام گذاشتن به شخصیت و کار یکدیگر و حمایت 

عاطفی از همکاران در  تمامی واحدهای سازمان
وفاداری : داشتن روحیه وفاداری نسبت به سازمان و عدم ترک آن
انگیزش : داشتن انگیزه کاری همراه با ترقی و رقابت سالم در کار

آموزش : یادگیری از دیگران و آموزش دانش و تجربه خود به دیگران
پاسخگویی : داشتن روحیه پاسخ دهی در خصوص اقدامات انجام شده 

به طور روشن و  واضح
مسئولیت های اجتماعی : متعهد به رعایت الزامات اجتماعی و زیست 

محیطی، قانونی و  صیانت از حقوق شهروندی

شرکت 
داروسازی 

جابرابن حیان 
سرفراز به مجمع 

نشست
در بدو ورود به حیاط پر از گل كارخانه شركت داروسازی جابرابن حیان، آقای مهندس  ارسالن كریمی را دیدم و دو یار سال های پیش یکدیگر را 
به آغوش كشیدند، یکی در كسوت  خبری و آن دیگری در مدیریت مالی. ارسالن در دوره دانشجویی بر حقیر منت داشت،  معلمی كارم را داشت 
و امروز حساب های شفاف، حاصل كار نیک اوست كه از قبل  می شناختم.  مجمع در تاالر شیک خود سهامداران را در آغوش می گرفت كه جناب محمدعلی رحیمی 
 شهمیرزادی عضو موظف شركت، همچون سال های پیش ارباب جراید را به خوشرویی  پذیرا شد و این نشان از حرمت به قلم است. جناب دكتر محمدتقی دارابی  با 

عملکرد نیکوی  خود نشان داد كه فعل خواستن را به خوبی صرف می كند و نام جابرابن حیان را همچنان  درصدر، صدر می دارد.  

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیره عضو  غیر موظفشرکت داروسازی اسوهآقای دکتر سید حسن اعتماد  زاده

نای��ب رئی��س هی��ات مدی��ره  عضو شرکت سهامی عام صنعتی  کیمیداروآقای دکتر ابوالفضل روغنی  گلپایگانی

غیرموظف

ش��رکت س��رمایه گذاری گروه  توسعه آقای دکتر اسماعیل گنجی  ارجنکی

صنعتی ایران

عضو غیرموظف

مدیرعامل - عضو موظفشرکت سرمایه گذاری شفا  داروآقای دکتر محمد تقی دارابی

عضوموظف  شرکت پخش رازیاقای محمد علی رحیمی  شهمیرزادی

   خسرو اميرحسيني
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دولت یازدهم مدل اقتص��ادی اش را 
به صورت رس��می اع��الم نمی کند و 
همچنان این پرسش مطرح  است که 
هدایت گر اقتصادی دولت تدبیر و امید 

کیست و یا چه کسانی هستند؟
همایش تبیین سیاست های اقتصادی 
دولت برای خروج از رکود س��ه شنبه 
هفته جاری در سالن  اجالس سران در 
تهران برگزار شد. دولتمران اقتصادی 
همه بودند. ماموریت هم همین بود. 
برخی  دولتمردان نیز این همایش را 
بزرگترین همایش اقتصادی در اقتصاد 
ایران خواندند ام��ا در البالی  اخبار و 
اظه��ارات و س��خنرانی های باالترین 
مقام��ات اقتصادی کش��ور، یک خبر 
گم ش��د. این خب��ر از  انتصابات مهم 
اقتصادی حکایت داشت؛ انتصاباتی که 

بی ربط با این همایش هم نبود. 
خبر آمد با حکم مع��اون اول رئیس 
جمهور، مس��عود نیلی به عنوان دبیر 
و عض��و کارگ��روه  تخصصی س��تاد 
هماهنگی امور اقتصادی و محمد علی 
نجفی، اکبر کمیجانی، شاپور محمدی، 
 س��یدحمید پورمحم��دی، پیم��ان 
قربانی، فرهاد نیلی، حس��ن درگاهی 
و س��یدمهدی برکچی��ان ب��ه عنوان 
 اعضای این س��تاد منصوب ش��دند. 
نخستین جلسه این کارگروه نیز پنج 
شنبه هفته جاری به ریاست  اسحاق 
جهانگیری برگزار شد. در واقع، شاید 
از این پس برنامه های اقتصادی دولت 
بای��د از تایید  این کارگ��روه بگذرد و 
سپس وارد ستادها و وزارتخانه ها شود؛ 
حال اینکه مشرب فکری کارگروه  ویژه 
اقتصادی دولت تدبیر و امید چه است، 

باید مورد کنکاش قرار گیرد. 
برهمی��ن اس��اس، ای��ن موض��وع را 

بازت��ر می کنیم. دول��ت یازدهم مدل 
اقتصادی اش را به طور رس��می  اعالم 
نمی  کن��د؛ دولت��ی که اعض��ای آن، 
ش��دیدترین انتق��ادات را ب��ه همین 
دلیل به دولت های گذشته  می کردند. 
ش��اید از بازتاب های آن هراس دارند. 
در نشس��ت های رس��می، ای��ن نوع 
پرسش ها بدون  پاس��خ باقی مانده و 
در نشس��ت های هم اندیش��ی هم که 
رس��انه ای نبوده، بازهم دولتمردان و 
مش��اوران  اقتص��ادی رئیس جمهور، 
باوج��ود اینک��ه از مکت��ب اقتصادی 
خاصی تبعیت می کنند، از پاسخگویی 
 طفره رفته اند. ش��اید هم دلیل دارند؛ 
دلیل��ی که فع��ال حس��ن روحانی و 
تیمش ترجیح می دهن��د درباره آن 

 حرف نزنند. 
اما این پایان داستان نیست. هرچه که 
به جلوتر می روی��م، از نحوه چیدمان 
کارگروه ه��ای تخصص��ی  اقتصادی، 
می توان به راحتی غالب ش��دن تفکر 
و مکتب خ��اص را در این دولت دید 
و لمس کرد؛  شاید هم حسن روحانی 
به ط��ور خاص هنوز نمی داند که چه 
اتفاق��ی در اطراف او در حال رخ دادن 
 است. برهمین اس��اس، اقتصاد رفته 
رفته، لباس سی و چند ساله خود که 
نسل اولی های این مکتب  پوشیدند، را 
دوباره بر تن می کند و شاید در ادامه 
ه��م، دولتمردانی ک��ه از این مکتب 
اقتصادی  حمای��ت نمی کنند، فضای 
کاری را ب��رای ادامه مهی��ا نبینند و 

مجبور به کناره گیری شوند. 
حرف از نظ��ام قیمت گذاری بازار آزاد 
اس��ت و آنهایی که بدون هیچ قید و 
بندی و حت��ی فکر ک��ردن  عاقالنه، 
معتقد به اج��رای این نظ��ام و آنهم 

در ب��ازار ف��وق الع��اده غی��ر رقابتی، 
غیرشفاف و بعضا  رانتی اقتصاد ایران 
به ه��ر طریق ممکن هس��تند؛ حال 
هر اتفاقی می خواهد بیفتد. یکسری، 
ناگهانی  میلیاردر و س��ری دیگر، زیر 
چرخه توسعه آن، له شوند. دیگر فرقی 
نمی کند و بحث س��ود و زیان  مطرح 
است. یکی می برد و یکی می بازد. این، 
حکم مکتب است و عدالت در آن معنا 
ندارد و رشد  اقتصادی به هر طریقی، 

مالک عمل قرار می گیرد. 
نسل  اولی ها به خوبی به یاد دارند که 
پیروان این مکتب و با اجرای سیاست 
های تعدیل اقتصادی  با اقتصاد ایران 
چه کردند؟ همان هایی که پرچمدار 
و  مختل��ف  دولت ه��ای  اقتص��ادی 
حتی دول��ت دهم  بودن��د و در واقع، 
میراث فعلی اقتصاد ای��ران را باید در 
سیاست هایی جستجو کرد که آنان در 

 دوران های مختلف پیاده کردند. 
جالب اس��ت این گ��روه از افراد حال 
مشکالت اقتصاد ایران را طوری، روایت 
و با شگرد خاصی  هدایت می کنند که 
مبادا به این مکتب و پیروان آن صدمه 
برساند. مسایل طوری مطرح می شود 
که  ان��گار نه انگار که یک��ی از دالیل 
اصلی ح��ال و روز بیمار امروز اقتصاد 
ای��ران نتیجه همین  سیاس��ت ها در 

دولت های گذشته بوده است. 
در ای��ن می��ان، باید چن��د نگرانی، 
تذکر و ابهام داش��ت. نخس��ت اینکه 
بی��م آن می رود کارگ��روه  تخصصی 
ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت 
یازده��م، به دلیل اینک��ه با مدیریت 
واحد و تبعیت  اکثریت از یک مکتب 
اقتصادی هدایت می شود، همه آنچه را 
که می خواهد، ببیند و همه آنچه را  که 
نمی خواهد، نبیند، چرا که آنان نسخه 
س��ی و چند ساله شان را همچنان در 

آستین دارند. 
توضیح آنکه مس��عود نیلی و حسن 
درگاه��ی دو هم دانش��گاهی در دوره 
کارشناسی ارش��د )کارشناسی  ارشد 
برنامه ریزي سیس��تم هاي اقتصادي 
از دانشگاه صنعتی اصفهان( در ابتدای 
دهه 60 بودند و  به خوبی در مباحث 
اقتصادی، همدیگر را پوشش می دهند. 
برخی  ، اینها به خصوص اولی را  شاگرد 
محمد طبیبیان و علی نقی مشایخی 

پرچم��داران پی��روی از ای��ن مکتب 
اقتصادی، می دانن��د.  حتی در برخی 
محافل اقتص��ادی گفته می ش��ود: 
مس��عود نیلی یعنی محمد طبیبیان 
)طراح برنام��ه  تعدیل اقتص��ادی( و 

محمد طبیبیان یعنی مسعود نیلی. 
اکب��ر کمیجان��ی ) قائم مق��ام بانک 
مرک��زی(، پیم��ان قربان��ی ) معاون 
اقتصادی بانک مرکزی(،  سیدمهدی 
برکچی��ان ) معاون مس��عود نیلی در 
موسس��ه عال��ي آم��وزش و پژوهش 
مدیریت و برنامه  ریزي( و فرهاد نیلی 
)برادر مسعود نیلی و رئیس پژوهشکده 
پولی و بانکی بانک مرکزی(؛ اینها  هم 
همان طور به اقتصاد نگاه می کنند که 
مسعود نیلی از محمد طبیبیان و ... به 

ارث برده است. 
حال می ماند محمد علی نجفی )دبیر 
ستاد امور هماهنگی اقتصادی دولت(، 
شاپور محمدی ) معاون  اقتصادی وزیر 
اقتصاد( و س��ید حمید پورمحمدی 
) معاون برنام��ه ریزی معاونت برنامه 
ری��زی و  نظ��ارت راهبردی ریاس��ت 
جمهوری(؛ اولی را همه تفکراتش را به 
خوبی شناخته شده است،  کارشناسان 
در دانش اقتصادی دومی شبهه وارد 
می کنند و معتقدند می تواند تابعی از 
اکثریت باش��د  و در نهایت آخری هم 
که دارای دکتری "اقتصادس��نجی و 
توسعه" است، باید تفکرات علی طیب 
نیا  را پیگیری کند که تازه، اگر همین 
طور هم باش��د، یک نفر در مقابل ۷ 
نفر و اگر پورمحمدی هم  به اکثریت 
بپیون��دد، ی��ک نفر در مقاب��ل 8 نفر 

خواهد بود. 
حال این پرسش در میان اقتصاددانان 
مطرح اس��ت که چرا دولت س��ازمان 

مدیری��ت و برنامه ری��زی  را فورا احیا 
نمی کن��د تا ه��ر کاری می خواهد در 
چارچوب این س��ازمان انجام دهد و 
حتی مس��عود نیلی  را به ریاست آن 
بگمارد تا زمینه پاسخگویی مناسب 

هم در آینده فراهم شود؟
کارگروه ه��ای  تش��کیل  تجرب��ه 
بی مس��ئولیت در گذش��ته نش��ان 
می ده��د ک��ه تصمیمات ای��ن نوع 
کارگروه ه��ا  ضمانت اجرایی چندانی 
برای دستگاه ها ندارد و اتکای صرف 
دولت ب��ه کارهای کارشناس��ی که 
 اکثریت آنان از یک مکتب اقتصادی 
پیروی می کنن��د، نتیجه اش همین 
می شود که اقتصاد ایران  امروز حال 
و روز خوشی ندارد و شادابی از یادش 

رفته است. 
در ای��ن میان اگ��ر دول��ت در انجام 
کاره��ای اقتصادی اش موفق ش��وند، 
آنان وارد میدان خواهند ش��د و  آن را 
نتیجه عملک��رد و تفکر خود خواهند 
دانس��ت و اگر به شکست بیانجامد، 
قطعا باز هم به میدان  خواهند آمد و با 
ابزارهای در اختیار، این را جا خواهند 
انداخت که برنامه هایی که ما نوشتیم 
را  دس��تگاه ها اجرا نکردند و به همین 

دلیل سیاست ها شکست خورد. 
ب��ه هر ترتیب اقتصاددان��ان از رئیس 
جمهور محترم می خواهند س��ازمان 
مدیری��ت و برنامه ریزی که  از س��وی 
رئیس جمهور س��ابق تعطیل ش��د، 
را هرچه س��ریعتر احیا کند تا زمینه 
پاس��خگویی مناس��ب  فراهم ش��ود؛ 
وگرنه اتفاقات ناشی از بی مسئولیتی 
اقتصادی دوران گذش��ته با تش��کیل 
کارگروه های  فاق��د قدرت اجرایی، در 

این دولت هم تکرار خواهد شد. 

مسعود نیلی یا محمد طبیبیان؛ کدامیک هدایت گر 
اقتصادی دولت یازدهم هستند؟
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بزرگترین شرکت غیردولتي صنعت حفاري ایران براي پنجمین سال متوالي 
پس از حضورش در بازار  سرمایه ایران مجمع عمومي خود را برگزار و رضایت 

سهامداران خود را براي کسب کارنامه اي موفق به  دست آورد. 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حفاری شمال رأس ساعت ۹:00 
صبح روز ش��نبه مورخ   13۹3/3/31 درس��الن همایش پژوهشگاه نیرو و با 
حضور بیش از 84/۲5 درصد از سهامداران برگزار شد.  هیات رئیسه مجمع 
با حضور آقای عزیزی به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان عزتی و خالق 
و به دبیری  آقای محمد بیگی تشکیل شد.  همچنین نماینده سازمان بورس 
و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.  مجمع پس از 
استماع گزارش هیات مدیره که توسط آقای هدایت اله خادمی مدیرعامل 
حفاري شمال ارائه شد و  نیز پس از قرائت گزارش بازرس قانونی تصمیمات 

ذیل را اتخاذ نمود. 
 1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی13۹۲,1۲,۲۹ 

 ۲- تقسیم ۷50 ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم
 3- انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت

پیام هیأت مدیره
ایران به عنوان کش��وری مهم و تأثیر گذار در تولید منابع هیدرو کربوری، 
نقش��ی خاص در عرصه تصمیم  گیری های بنیادین انرژی جهان داشته و 
طراحان استراتژی های کالن ایران با درک این تأثیر گذاری و  جایگاه ممتاز 
کشور در سطح جهان برنامه های راهبردی را در راستای نیل به اهداف کالن 
کشور تدوین می  نماید و برای تحقق بخشیدن به این اهداف و رسیدن به 
سر منزل نهایی شایسته است که ملیه صنایع، شرکت  ها و سازمان ها عرم 
خود را جزم نمایند و در راس��تای این برنامه ها فعالیت های خود را طبقه 
بندی و در  مس��یر پیشرفت و توس��عه گام بردارند.  در اساسی ترین برنامه 
راهبردی کشور، در سند چشم انداز ۲0 ساله ابالغ شده از سوی مقام معظم 
رهبری می  توان به سه بند اساسی و مهم در توسعه صنعت نفت اشاره نمود: 
 • حفظ جایگاه ظرفیت دومین تولید کننده نفت خام در اوپک که مسالزم 
حفظ فاصله مناسب از نظر ایجاد  ظرفیت تولید با سایر رقبای این جایگاه 

می باشد. 
 • دستیابی به جایگاه دوم جهانی در ظرفیت تولید گاز طبیعی با توجه به 

ضرورت استفاده از مخازن مشترک،
در حال حاضر ش��رکت حفاری شمال به عنوان شرکتی شناخته شده در 
صنعت حفاری منطقه شرکتی است که  در بازار سرمایه )بورس( ایران و در 
بخش خصوصی عملیات اصلی حفاری چاه های نفت و گاز را انجام داده  و به 

عبارتی پرچم دار صنعت حفاری در بازار سرمایه کشور است. 
 • نیل به جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه

همچنین در بخشی از برنامه پنجم توسعه نفت و گاز که در راستای تحقق 
برنامه های س��ند چشم انداز ۲0 ساله  تدوین شده است می توان به موارد 

ذیل اشاره نمود: 
 • افزایش س��هم و ارتقاء جایگاه صنعت نفت، گاز و پتروش��یمی در سطح 
منطقه و جهان، افزایش استحصال و  استخراج نفت و گاز با اولویت میادین 
مشترک با کشورهای همسایه، افزایش ظرفیت پاالیشی و افزایش  ظرفیت 

تولید محصوالت پتروشیمی
 • استفاده بهینه ار ذخایر هیدروکربوری کشور به عنوان پشتوانه و محرک 

توسعه اقتصادی کشور
 • استفاده ار ظرفیتهای صنعت نفت و گاز برای دفاع از منافع ملی
 • تحقق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در صنعت نفت

 • افزایش بهره وری در حوزه های مختلف صنعت نفت در جهت رشد تولید 
ناخالص داخلی

واضح و مبرهن اس��ت که برنامه های اجرایی صنعت نفت و ش��رکت های 
وابسته در بخش دولتی و خصوصی،  باید به گونه ای باشد که اهداف فوق 
الذکر محق گردد. هرچند ممکن اس��ت در میان مدت، ش��رایط داخلی و 
 خارجی کشور به گونه ای رقم بخورد که مسیر حرکت از راستای دستیابی 
به این افق منحرف شود، مهم آن  است که برایند حرکتها در راستای نیل 
به اهداف مد نظر باشد.  اجرای این سیاست ها و استراتژی ها نیز البته تنها 
در پرتو دس��تیابی به فن آوری های برتر و توسعه  زیرساخت ها در صنایع 
باالدس��تی نفت و گاز؛ ممکن و میسر است که اعتالی صنعت حفاری به 
عنوان مقدمه  توسعه صنعت نفت جزیی الینفک از زیرساخت های اساسی 
این صنعت محسوب می ش��ود.  از سویی برنامه پنجم توسعه )13۹0 الی 
13۹4( بر توسعه میدان های نفت و گاز در حدود تولید اضافی  روزانه یک 
میلیون بش��که نفت خام و دویست میلیون متر مکعب گاز طبیعی تاکید 
دارد و از همین اس��اس در  خش��کی به در حدود 1500 حلقه چاه توسعه 
ای جدی��د و 840 حلقه چاه تعمی��ری و در دریا به حدود 600 حلقه  چاه 
توسعه ای جدید و 350 حلقه چاه تعمیری جدید نیاز می باشد.  همچنین 
برای حفر این تعداد حلقه چاه تقریبا به 140 دکل حفاری در خشکی و 36 
دکل حفاری در دریا نیاز  می باشد که با توجه به آمار موجود تا پایان سال 
13۹۲ تعداد دکل های حفار در خشکی 113 و در دریا ۲۹  دکل می باشد.  
یکی دیگر از مسائل مهم موجود میادین مشترک نفت و گاز می باشد که 
منافع ملی همه مردم ایران را در بر  میگیرند، لذا مدیریت برداش��ت از این 

میادین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در سالهای اخیر با اینکه  پرداختن 
به این موضوع از دغدغه های اصلی مسئولین بوده است ولی نتایج حاصله از 
عملکردها مطلوب به  نظر نمیرسد.  براساس آخرین آمار، ایران در سه منطقه 
دارای ۲8 میدان مش��ترک با ۷ کش��ور همسایه می باشد که از این  تعداد 
18میدان نفتی، 3 میدان گازی، و 6 میدان نفتی و گازی وجود دارد. از این 
تعداد 15 میدان در آب های  خلیج فارس و 13مخزن در خشکی قرار دارند. 

چشم انداز و مأموریت
آنچه به عنوان چشم انداز شرکت حفاري شمال تعریف شده است، عبارتست 

از: 
 • ارج نهادن به منافع و خواسته هاي همه ذینفعان

 • کیفیت اندیشی، خالقیت، تعهد و احترام به خواسته هاي مشتریان
 • تبدیل شدن به شریک استراتژیک مشتریان از طریق حذف کامل زمان 

تلف شده تولید
 • ش��ناخته شدن به عنوان الگوي کیفیت و بهره وري انجام کلیه خدمات 

حفاري در منطقه
 • ارائه کلیه خدمات مربوط صنعت حفاري، با باالترین استانداردها و کیفیت 

و راندمان و سازگار با محیط  زیست
 • شناخته شدن به عنوان یکی از برترین ارائه دهنده هاي خدمات حفاري 

در منطقه جنوب غرب آسیا
که جمع بندي آن عبارتست از "الگوی کیفیت و بهره وري، در ردیف برترین 

نامهاي تجاري در صنعت  حفاري منطقه معتبر در سطح جهان" 
همچنین در راس��تاي تبیین مأموریت این شرکت حفاري نیز، موارد ذیل 

مطرح می شود. 
 • ارائه کلیه خدمات مربوط به حفاري و تعمیرات چاه هاي نفت، گاز و آب 
اعم از دریایی و خشکی به  بازارهاي داخلی و خارجی با درنظرداشتن باالترین 
اس��تانداردهاي مربوط به  HSE  و تمامیت داراییها در کنار  عنایت ویژه به 

سالمت کارکنان در محل عملیات
 • فراهم ساختن خدمات جانبی حفاري و تعمیرات چاه هاي نفت، گاز و آب
 • توسعه و عملیاتی کردن سودآوري کسب و کار در صنعت حفاري با توجه 

به ایمنی و نوآوري
ک��ه می توان آنها را بدین صورت، جمع بندي نم��ود:" ارائه کلیه خدمات 
صنعت حفاري با مطلوبترین کیفیت و  باالترین راندمان به صورتي س��الم، 
ایمن و سازگار با محیط زیست، با اتکا به فناوري روز و مناسب و  برخوردار از 
سرمایه انساني متخصص و کارآمد در راستاي ارزش آفریني براي ذینفعان". 

در پی تصويب صورتهای مالی حفاري شمال و تشويق مديريت
مهر تایید سهامداران بر عملكرد بزرگترین شرکت حفاري خصوصي ایران
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روال غلط س��ال های گذشته امسال هم تکرار شد، 
با وجود توصیه های فراوان، ش��رکت های  بورس باز 
هم بخش زیادی از سودش��ان را تقس��یم کردند، 
براس��اس اطالعات موجود ۲31ش��رکت  بورس در 
فصل مجامع امسال ۲6 هزارو ۷00 میلیارد تومان از 
سودشان را تقسیم کرده اند،  البته این بدون محاسبه 

سود پاالیشگاه هاست. 
ب��ه گزارش اقتصاد و بیمه: مطابق رویه س��ال هاي 
گذشته امسال هم بخش زیادي از سود  شرکت هاي 
بورس در فصل مجامع تقسیم شده است، این کار 
از یک سو چرخه نقدینگي تورم زا  را تقویت مي کند 
و از س��وي دیگر حساب ش��رکت ها را که مي تواند 
صرف تأمین مالي و اجراي  پروژه هاي جدید ش��ود 

را خالي مي کند. 
این در حالي است که بخش زیادي از این شرکت ها 
براي تأمی��ن منابع مالي مورد نیازش��ان در  طول 
س��ال متوسل به شبکه بانکي مي ش��وند و ساالنه 
هزاران میلیارد تومان از شبکه بانکي وام  مي گیرند 
درحالي که ذخیره منابع حاصل از عملکرد شرکت ها 
از یک سو منجر به تقویت بنیه  مالي واجراي طرح ها 
و پروژه هاي جدید تر مي شود و از طرف دیگر منابع 

مالي بانک ها را  کمتر درگیر مي کند. 
در دهه ۷0شرکت هاي بورس اختیار داشتند بخش 
زیادي از س��ود عملکردش��ان را در حسابي  تحت 
عنوان اندوخته قانوني طرح توس��عه ذخیره کنند 
این حس��اب ها که براي اج��راي پروژه هاي  جدید 
صرف مي شد  تا 5سال معاف از مالیات بود. به معناي 
دیگرش��رکت هایي که درصدد  اجراي پروژه جدید 

بودند مي توانس��تند به ش��رط اینکه ظرف 5سال 
پروژه جدید را آغاز کنند این  منابع را بدون کس��ر 
مالیات در حساب هایشان ذخیره کنند این کار مانع 
از تقسیم سود هاي  هنگفت در بورس تهران مي شد، 
از سوي دیگر به انباشت سرمایه در اقتصاد کشور و 

افزایش  ارزش روز بازار سرمایه کمک مي کرد. 
به تازگي نیز در بس��ته سیاس��تي دولت در بخش 
سیاست هاي مالیاتي بندي درنظر گرفته شده که 
 براساس آن بر سود تقسیم شده از سوي شرکت ها 
با هدف اصالح س��اختار سرمایه شرکت ها  مالیات 
وضع مي شود. این بند مي تواند به روند بهبود وضع 

تقسیم سود شرکت ها در بورس  کمک کند. 

امسال چقدر سود تقسیم شده است
امیرحمزه مالمیر معاون ناشران بورس تهران درباره 
میزان سود تقسیم شده از سوي  شرکت هاي بورس 
در مجامع عمومي امسال گفت: ۲31شرکت بورس 
در مجامع عمومي  درمجموع ۲6هزارو۷00 میلیارد 

تومان سود تقسیم کرده اند. 
او افزود: البته این میزان سود به غیر از سود سهام 
پاالیشگاه هاس��ت. این ش��رکت ها هم از چند  روز 
گذشته در حال برگزاري مجامع عمومي ساالنه شان 
هس��تند. اطالع��ات دریافتي نش��ان  مي دهد که 
پاالیشگاه ها نیز ظرف چند روز گذشته با برگزاري 
مجامع عمومي ش��ان در مجم��وع   3500میلیارد 
تومان سود تقسیم کرده اند با این حساب با درنظر 
گرفتن میزان سود بقیه  شرکت هاي بورس میزان 
سود تقسیم شده از سوي شرکت هاي بورس از مرز 

30هزار میلیارد  تومان هم عبور کرده است. 

راهكاري براي کنترل تقسیم سود
براي اینکه جزئیات بیش��تري از وضع مالیات براي 
تقس��یم س��ود که در بس��ته خروج از رکود  دولت 
آورده ش��ده به دس��ت بیاوریم س��راغ محمودرضا 
خواجه نصیري مدیر نظارت بر بورس هاي  سازمان 
بورس رفتیم و از او پرسیدیم وضع مالیات بر سود 
تقسیم ش��ده بین س��هامداران که در  بسته خروج 
غیرتورمي به آن اش��اره ش��ده چه هدفي را دنبال 
مي کن��د؟ او توضیح داد: ای��ن بند  براي این درنظر 
گرفته شده که در ش��رکت هاي بورس سود کمتر 

توزیع شود و به سود انباشته  تبدیل شود. 
او در پاسخ به این پرسش که چه راهکارهایي براي 
کنترل تقس��یم سود ش��رکت ها وجود دارد  گفت: 
درمجموع متد خاصي براي تقس��یم سود از سوي 
شرکت هاي بورس وجود ندارد اما این  کار مي تواند 
منجر به رش��د شرکت هایي ش��ود که داراي طرح 

توسعه هستند. 
از خواج��ه نصی��ري پرس��یدم آیا بهت��ر نبود که 
سیاس��ت هاي تش��ویقي به عنوان مث��ال معافیت 
مالیاتي  براي ذخیره سود در حساب هاي اندوخته 
طرح توس��عه براي ش��رکت ها درنظر گرفته شود 
او  توضیح داد: تجربه کش��ور هاي دیگر نشان داده 
وضع مالیات بر تقس��یم سود، روش کاراتري  است 
چرا که باعث مي ش��ود برخي مدی��ران که دربرابر 
سیاست هاي تقسیم سود بي تفاوت هستند  از این 

مواضع خارج شوند. 

تقسیم 2۶ هزارو ۷00 میلیارد تومان سود
 درفصل مجامع بورس

   صديقه سرخوش لر
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مجمع عمومی عادی ساالنه تایدواتر خاورمیانه تقسیم 800 ریال سود 
نقدی به ازای هر سهم را  مصوب کرد.

مجمع س��االنه این ش��رکت ،روز ش��نبه 14 تیرماه در محل س��الن 
اجتماعات مس��جد ولی عص��ر و   با حضور ۷3,5 درصد س��هامداران 

تشکیل شد.  
در ای��ن مجمع پس از ارائه گزارش هیات مدیره ش��رکت در خصوص 
عملکرد سال مالی منتهی  به ۲۹ اسفند ۹۲، صورت های مالی شرکت 
به تصویب س��هامداران رسید و مقرر شد مبلغ   800 ریال سود نقدی 
به ازای هر سهم و در مجموع 50۲ میلیارد ریال سود بین سهامداران 

 شرکت تقسیم شود.  
در ادامه این مجمع مهندس مهدی اعتصام مدیرعامل کاربلد شرکت 
تایدواتر خاورمیانه با اشاره به مهمترین  دستاوردهای شرکت تایدواتر 
در سال ۹۲ تصریح کرد: تفاهم با سازمان بنادر و دریانوردی در  سال 
گذشته راه را برای حضور جدی تر شرکت تایدواتر خاورمیانه در تمامی 
مزای��ده و  مناقصه های بندری هموار کرده اس��ت تا جایی که تکلیف 
اختالفات س��نواتی مالی و حقوقی  فیمابین مشخص شده و دیگر در 

این زمینه مشکلی وجود ندارد. 
وی سپس با اشاره به انجام بیش از ۲800 میلیارد ریال سرمایه گذاری 
توسط شرکت تایدواتر  طی 5 سال گذشته و با وجود تحریم ها و شرایط 
س��خت اقتصادی در بنادر کش��ور به  برنامه ها و  اهداف کوتاه و بلند 
مدت تایدواتر برای س��ال جاری و سال های آینده اشاره کرد و افزود: 
حضور  در فاز ۲ و 3 توس��عه بندرشهید رجائی، احداث سیلوی غالت 
150 هزار تنی دربندر ش��هید  رجایی، احداث سیلوی 150 هزارتنی 
دربندرامام )ره(، احداث سیلوی 50 هزارتنی  دربندرامیر آباد و احداث 
ترمینال مواد معدنی دربندرامام )ره( در صورت موافقت سازمان  بنادر 
و دریانوردی از مهمترین برنامه های شرکت برای سال های آینده است. 

در ادامه بازرس اصلی و حس��ابرس شرکت تایدواتر موسسه هوشیار  
ممیز و  بازرس علی  البدل نیز موسسه هوشیار بهمند انتخاب شدند 
و  همچنین روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان  روزنامه رس��می شرکت 

انتخاب شد. 
گفتنی اس��ت ریاس��ت این مجمع را س��ید مهدی متولیان، رییس 
هیات مدی��ره ش��رکت تایدوات��ر بر  عهده داش��ت، ناظ��ر اول محمد 
اسکندری، ناظر دوم فریدون علیپور امینی و دبیر جلسه نیز   مهرداد 

عالی مقدم بود. 

چشم انداز و ماموریت شرکت
شرکت تایدواتر خاورمیانه پیشرو درعملیات بندری و دریایی ، حمل 
و نقل دریایی و خدمات  وابس��ته درس��طح ملی و ب��ا قابلیت رقابت 
منطق��ه ای و اهتمام برحضور جدی دربازارهای  فرامنطقه ای مبتنی 
بر ارائه خدمات برتر و با تکیه بر ارزش های مش��ترک )تعامل مثبت 
با  کارفرما و رقبا،عملکرد رقابتی ، تعهد به تعالی سازمانی، کارتیمی، 
ایمنی و حفظ محیط  زیس��ت( حداکثر منافع را برای سهامداران و 

کارکنان تامین خواهد نمود. 

فعالیت های جاری  شرکت تایدواتر  
 * بهره برداری از پایانه های اختصاصی در بندرشهیدرجائی  

 * بهره برداری از پایانه ریلی در بندرشهید رجائی
 * بهره ب��رداری از ترمین��ال بخ��ش  A  )جن��رال کارگ��و( در بندر 

شهیدرجائی

 * عملیات تخلیه و بارگیری و انبارداری کاالی فله در بندرامام )ره( 
 * بهره برداری از ترمینال اختصاصی 10هکتاری در بندرامام )ره( 

 * ادامه بهره برداری از سایت پردیس متحد1 و۲ در بندر امام )ره( 
 * مش��ارکت تخصصی در بهره ب��رداري از ترمینال کانتینري بندر 

پتروشیمي پارس
 * عملیات  خنکاری، راهبری و تعمیرات  تجهیزات  ) کفی کشنده ها 

( توسط شرکت حد دریا
 * عملیات ترانزیت پنبه توسط شرکت حد دریا

 * عملیات ترانزیت، ترانش��یپ و راهبری پایانه های لجس��تیکی در 
شرکت بیکران قشم

 * خارج سازي شناور هاي مغروقه در بنادر )سالویج( 
 * بهره برداری و انجام داکینگ و بهینه سازی شناور اروند تاید 1000 

 * اتمام پ��روژه الیروبي حوضچه آبگیر نیروگاه پره س��روتحویل به 
کارفرما

 * انجام تعمیرات الیروب یاس��ین و شناورها در بنادر انزلی و شهید 
رجایی )تعهدات قراردادی( 

 * اتم��ام تعمیرات نگین تاید ۲ و برنامه ریزی جهت انجام تعمیرات 
نگین تاید 1 

 * نمایندگي خطوط کش��تیراني و خدمات دریایي توس��ط شرکت 
دریابندر

 * الیروبی پروژه زرآباد دربندرچابهار  توسط شرکت دریابندر
 * راه اندازی خط کانتینری جبل علی – بوش��هر توس��ط ش��رکت 

دریابندر
 * اجاره یدک کش ها به ش��رکت نفت فالت قاره توس��ط ش��رکت 

دریابندر

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری طی 5 سال گذشته به مبلغ بیش از   ۲800   میلیارد 

ریال
الف(-خرید تجهیزات )ترانس تینر، ریچ اس��تاکر، ساید لیفت، واگن 

ویژه حمل کانتینر، شناورها  و ... به ارزش ریالی
ب( امالک و س��اختمان )زمین، انبار، ترمینال ریلی و ساختمان( به 

ارزش ریالی  

مهم ترین دستاوردها و برنامه های اجرا شده در سال 92 
 1-نتای��ج حاصل از پیگیری  های جدی پرونده های حقوقی و قضایی 

شرکت درراس��تای حل  اختالفات با سازمان بنادر درسال ۹۲ بدین 
شرح می باشد: 

 * انعقاد توافق نامه با سازمان بنادر درتاریخ ۹۲/1۲/۲۷ 
 * تثبیت درآمدهای شرکت طی سنوات فاقد قرارداد  

 * تحقق بودجه سال ۹۲ شرکت  
 * تعیین تکلیف اختالفات سنواتی مالی و حقوقی فیمابین  

 * رف��ع محدودیت های حضور تایدوات��ر در مزایده ها و مناقصه های 
سازمان بنادر و دریانوردی

 * حل مش��کالت ق��راردادی و حقوقی و مالی فی مابین ش��رکت و 
س��ازمان بنادر از تاریخ   8۹/01/01 لغایت ۹۲/1۲/۲۹ و ایجاد روندی 

مثبت درهمکاری ها و تداوم فعالیت ها با  سازمان بنادر و دریانوردی
 ۲-افتتاح خط کانتینری شرکت خط دریابندر از جبل علی به بوشهر

 3-خارج س��ازی مغروقه پرتوان به وزن 6۲0 تن از مس��یر مسافری 
قشم به بندرعباس

 4-پرداخت اکثرس��ود تقس��یمی در مجمع عمومی شرکت درسال 
۹۲ به مبلغ بیش از 560  میلیارد ریال  طی س��ال ۹۲ به رغم وجود 

بحرانهای مالی و نقدینگی
 5-راه اندازی ترمینال ریلی در بندر شهید رجائی  

 6-بهره برداری از انبارهای مسقف در بندر امام )ره( 
 ۷-انعقاد تفاهم نامه سرمایه گذاری برای انجام فعالیت های بندری در 

بندرانزلی
Consol  8-طراحی و راه اندازی نرم افزار جامع ترمینال کانتینری 

اهداف و برنامه ها
الف- برنامه های کوتاه مدت

 1-خرید محوطه اختصاصی جهت فعالیت های تخلیه، بارگیری و انبار 
داری پنبه دربندر شهید  رجائی

 ۲-احداث ۲ باب انبار به مس��احت 13500 مترمربع درس��ایت 10 
هکتاری شرکت در بندرامام   )ره( 

 3-بهره ب��رداری موقت از زمین 15 هکتاری بن��در امام )ره( جهت 
پارکینگ تانکر های سوختی

 4-احداث انبار مسقف به مساحت 10 هزارمتر مربع در بندر امیرآباد  
و تکمیل و نوسازی و  به سازی تجهیزات بندری درآن ناحیه  

 5-سرمایه گذاری برای انجام فعالیتهای بندری )احداث انبار /تخلیه و 
بارگیری/تامین تجهیزات  و ترانزیت کاال ( حسب تفاهم نامه منعقده با 

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن
 6-خرید اراضي پشتیباني در بنادر انزلي � امیرآباد و شهیدرجایي

ب- برنامه های بلند مدت
مشارکت و سرمایه گذاري با شرکت هاي معتبر داخلي و خارجي در 
حوزه هاي بندری در  صورت اخذ مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی 

مانند:  
 1- احداث سیلوی 150 هزار تنی در بندر امام )ره( 

 ۲- احداث سیلوی غالت 150 هزار تنی دربندر شهید رجایی  
 3-احداث ترمینال مواد معدنی دربندر شهید رجایی

 4- احداث سیلوی 50 هزارتنی دربندرامیر آباد
 5- احداث ترمینال مواد معدنی دربندرامام )ره( 

 6- اح��داث س��ایت انرژی درزمی��ن 15 هکتاری بندر ام��ام )ره( با 
مشارکت سرمایه گذاران و  فعاالن صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

تایدواتربا نام 
نامي اش در لیست 
بهترین هاي جهان
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مجم��ع عمومی عادی س��الیانه 
شرکت بیمه کارآفرین یکشنبه 
13۹3/4/۲۹ در محل شرکت  تشکیل شد در این مجمع که 
با حضور بیش از ۷0 درصدی سهامداران حقوقی و حقیقی 
،  نماینده بورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و بلزرس قانونی 
شرکت برگزار شد ریاست مجمع با  علی آزاد »ریاست هیات 
مدیره« بود که جنابان سید مهدي علوی و احمد پورفالح در 
مقام  نظار اول و دوم و آقای فرهاد معزي به عنوان دبیر مجمع 
ایش��ان را در اداره جلس��ه یاری می  رساندند.  پس از قرائت 
گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مهندس عبدالمحمود 
ضرابی مدیرعامل  موفق شرکت و استماع گزارش حسابرس 
و بازرس قانونی مجمع نشینان با تقدیر و تشکر از  فعالیتهای 
موثر از تیم ارشد مدیریتی شرکت ضمن تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامالت  مش��مول ماده 1۲۹ قانون تجارت با 
تقس��یم سود ۲63 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان 
 دادند همچنین موسسه حسابرس��ی سخن حق به عنوان 
بازرس اصلی و موسس��ه حسابرسی ایران  مشهود به عنوان 
حس��ابرس و بازرس علی البدل ش��رکت برای س��ال مالی 
آت��ی انتخاب گردیدند.  از نکات خواندنی خواندنی می توان 
به سخنان پیشکسوت صنعت بیمه کشور مهندس ضرابی 
 اش��اره داشت که عنوان می کرد اگر جزء شرکتهای خوش 
نام و سرآمد بیمه هستیم همه و همه  به لطف خداوند بوده 
و هرگز فراموش نخواهیم کرد که خدمتگزار شما سهامداران 
محترم  هستم که با تشویق مجمع نشینان روبرو شد.  شایان 
ذکر است بیمه کارآفرین تنها شرکت بیمه خصوصی کشور 
بوده که از ابتدای تاسیس با  همان سرمایه اولیه اجازه صدور 
در بیمه اتکایی را داشته است و امسال نیز نسبت به سرمایه 
 خود توانس��ته س��ود قابل توجهی را رغم بزند که نشان از 
شایستگی تیم مدیریتی ش��رکت دارد.  بیمه کارآفرین در 
سال مورد گزارش با رشد 43/5 درصدی در تولید حق بیمه 
نس��بت به سال  گذشته وتوانگری مالی قابل توجه توانست 

س��ال موفق دیگری را با درایت مدیریت ارش��د خود  پشت 
سربگذارد.  افزایش 38/33 درصدی درآمد معامالت بیمه ای 
اعم از حق بیمه مس��تقیم و درآمدهای حاصل  از کارمزد و 
کارمزد منافع عملیات اتکایی واگذاری و خسارت سهم بیمه 
گران اتکایی نسبت  به سال گذشته نشان از عملکرد درخشان 
بیمه کارآفرین در س��ال مالی مورد گزارش است.  اجازه می 
خواهیم از لطف و بزرگواری اس��تاد عبدالمحمود ضرابی در 
حق اصحاب قل��م و یاری  و مددی که جناب فراهانی مدیر 
گرانقدر روابط عمومی که ما را در تهیه و تنظیم این گزارش 

 یاری رساندند. کمال قدردانی و تشکر را داشته باشیم.   

آنچه در مجمع گذشت: 
درابتدا گزارش عملکرد هیات مدیره در مورد عملکرد سال 
مالي منتهي به 13۹۲,1۲,۲۹  توس��ط جناب آقاي رافع به 

نمایندگي از سوي هیات مدیره قرائت گردید . 
سپس گزارش حس��ابرس مستقل و بازرس قانوني شرکت 

براي سال مالي منتهي به   13۹۲,1۲,۲۹ قرائت گردید . 
پس از اس��تماع گ��زارش عملکرد هیات مدی��ره و گزارش 
حس��ابرس و بازرس قانوني تصمیمات  آتي  الذکر اتخاذ و به 

اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت . 
 – صورت هاي مالي مشتمل بر ترازنامه ، حساب سود  و  زیان و 
صورت جریان وجوه نقد و  یادداشت هاي پیوست آن براساس 
س��ال مالي منتهي به ۲۹/1۲/۹۲  مورد بررسي قرار گرفت 

 و نهایتاً به اتفاق آراء حاضرین در جلسه به تصویب رسید . 
 – مقرر گردید سود قابل تخصیص پس از کسر مبلغ 185۷8 
میلیون ریال به عنوان اندوخته  قانوني و کسر 3۷156 میلیون 
ریال اندوخته س��رمایه  اي به مبلغ 3158۲8 میلیون ریال 
 بطور خالص بین س��هامداران ) در ازاء هر س��هم ۲63 ریال 
( تخصی��ص یافته و مبلغ 4۲ ریال  به ازاء هر س��هم ظرف 
م��دت یک ماه پرداخت گ��ردد که این مهم مورد رضایت و 

خوشنودی  تمامی سهامداران این مجموعه گردید. 

 * سرمایه: 
س��رمایه اولیه ش��رکت مبلغ 140 میلیارد ریال بوده که به 
140 میلیون سهم یک هزار ریالی با  نام تقسیم گردیده و 50 
درصد آن توسط سهامداران پرداخت گردید. حسب مصوبه 
  1386,04,۲8 مجمع عمومی فوق العاده صاحبان س��هام، 
سرمایه شرکت به مبلغ ۲00 میلیارد  ریال و به موجب مصوبه 
138۷,04,۲5 مجمع فوق الذکر به مبلغ 400 میلیارد ریال 
افزایش  یافت و در سال 13۹۲ شرکت از محل تجدید ارزیابی 
دارایی ها سود انباش��ته اقدام به افزایش  سرمایه از سرمایه 
400 میلیارد ریال به 1۲00 میلیارد ریال نمود که در حال 
حاضر سرمایه  ثبت شده شرکت بالغ بر 1,۲00 میلیارد ریال 

می باشد که به طور کامل پرداخت شده است. 

 * افتخارات بین المللی بیمه کار آفرین: 
شرکت عالوه بر دریافت چندید گواهی و تندیس بین المللی 
در زمینه کیفیت در تعهد به  مشتری، کیفیت در مدیریت 
بنگاه، کیفیت در استفاده از تکنولوژی، کیفیت در نوآوری، 
 عملکرد برتر در جلب رضیت مشتری و کیفیت و نام تجاری 
برتر از انجمن مش��اوره مدیریتی  other ways  فرانس��ه 
و انجمن بین المللی  BID  س��وئیس در سالهای ۲010 و 
  banker  ۲011 در سال   ۲01۲ میالدی نیز توسط نشریه
با کسب رتبه 1۹1 جهانی در صنعت بیمه کشور در  جایگاه 

چهارم قرار گرفت. 

 * از دیگر افتخارات این بیمه: 
 1- تندیس از مقام محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی برای 
انتخاب بیمه کار آفرین به عنوان  بزرگترین فروشنده بیمه 

عمر ۲010 
 ۲- تندیس پالتین برای کیفیت و نام تجاری برتر. سوئیس- 

ژنو ۲010 
 3- تندی��س طالیی برای کیفیت و اعتبار تجاری. آلمان – 

برلین ۲0 
 4- تندیس طالیی بین المللی کیفیت قرن. سوئیس- ژنو 

 ۲011
 5- تندی��س طالیی درجه عالی کیفی��ت و اعتبار تجاری. 

آمریکا- نیویورک ۲011 
 6- تندیس طالیی برای کیفیت. فرانسه- پاریس ۲011 

 ۷- تندیس درجه عالی بین المللی مس��ئولیت و موفقیت. 
آمریکا-نیویورک

 8- تندیس س��تاره طالیی برای کیفیت جهانی. فرانس��ه-
پاریس ۲011 

 ۹- تندی��س ت��اج طالیی ب��رای کیفیت عالی و ن��وآوری. 
انگلستان-لندن ۲011 

 10- تندیس با شکوه 5 قاره برای کیفیت و برتری. ایتالیا- رم 
 ۲011

بیمه کارآفرین با شبكه 
گسترده نمایندگی

 در 2۶0 شهر کشور 
می درخشد

   مهدي خلج
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 11- تندیس طالیی برای کیفیت برتر . آلمان-فرانکفورت 
 ۲011

 1۲- تندی��س پالتین برای کیفیت برتر. آلمان-فرانکفورت 
 ۲01۲

 13- تندیس تاج پالتینی��وم برای کیفیت عالی و نوآوری . 
انگلستان-لندن ۲01۲ 

 14- تندیس ستاره پالتینیوم برای کیفیت جهانی.فرانسه- 
پاریس ۲01۲ 

 15- تندیس س��تاره بین المللی برای رهبری در کیفیت. 
فرانسه-پاریس ۲013 

 16- تندیس عالی کیفیت.انگلستان- لندن ۲013 
 1۷- دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت برای عملکرد برتر 

رضایتمندی مشتری. سوئیس-ژنو   ۲010 
 18- دریافت گواهینامه پالتینیوم برای کیفیت و نام تجاری 

برتر. سوئیس-ژنو ۲010 
 1۹- دریافت گواهینامه برترین کیفیت و رضایت مشتری. 

ایتالیا-رم ۲011 
 ۲0- دریاف��ت گواهینام��ه کیفیت رضایت مش��تری برای 

عملکرد برتر رضایتمندی مشتری.  آلمان-برلین ۲011 
 ۲1- دریافت گواهینامه بین المللی کیفیت قرن. سوئیس-ژنو 

 ۲011
 ۲۲- دریافت گواهینامه با ش��کوه پنج قاره برای کیفیت و 

برتری. ایتالیا-رم ۲011 
 ۲3- دریاف��ت گواهینامه طالیی کیفی��ت و اعتبار تجاری. 

آلمان-برلین ۲011 
 ۲4- دریافت گواهینامه س��تاره رهبری کیفیت. فرانس��ه-

پاریس ۲011 
آشنایي با بیمه کارآفرین

شرکت بیمه کارآفرین یکي از نخستین شرکت هاي بیمه 
خصوصي اس��ت ک��ه پس از انق��الب در چارچ��وب قانون 
تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتي و قانون تجارت در تاریخ 
1381/1۲/۲۷ به شماره ۲00845 به ثبت رسیده و با اخذ 
مجوز از بیمه مرکزي ایران فعالیت خود را در سطح کشور 

آغاز نموده است .

فلسفه تاسیس:
گروه��ي از کارآفرینان فرهیخت��ه و صاحب نام صنعت 
بیمه و بانک با ش��رکت گروهي از کارآفرینان مهندسي 
صنایع س��اختمان و معماران اقتصادي کشور دست به 
دس��ت یکدیگر داده با هدف تغییر ریش��ه اي ساختار 
س��نتي در حال س��کون صنعت بیمه و استقرار توسعه 
پایدار و خالق در این صنعت با استفاده از منطق تحول 
و روشهاي نوین با به کارگیري ابزارهاي فني مدیریتي 

وسیستماتیک قابل بهره برداري از ساختار متحول بازار 
بین المللي بیمه ، بیمه کارآفرین را بنا نهادند.

اهداف شرکت:
1-حاکمیت شرکتي

۲-مشتري محوري و تکریم ارباب رجوع
3-بیمه گري با بکارگیري ابزارهاي حرفه اي

4-خالقی��ت و ابداع طرح هاي ن��و مطابق با نیاز هاي یک 
جامعه پیشرفته

5- آموزش مداوم کارکنان در کلیه سطوح

توان مالي شرکت :
بیمه کارآفرین با س��رمایه 1۲00 میلیارد ریال،ذخابر فني 
3033 میلیارد ریال و اندوخته هاي قانوني،سرمایه اي و سایر 
اندوخته ها به مبلغ 103 میلیارد ریال و در اختیار داش��تن 
پوشش هاي مناس��ب اتکایي از توان مالي باالیي برخوردار 
و قادر اس��ت انواع ریس��ک هاي صنعت��ي و غیر صنعتي و 
همچنین صنایع عظیم نفت،گاز و پتروشیمي را با هر میزان 
سرمایه تحت پوشش قرار دهد.مجموعه دارایي هاي شرکت 

در پایان سال ۹1 بالغ بر ۷۷۹۷ میلیارد ریال بوده است.

موضوع فعالیت شرکت :
*انجام عملیات بیمه اي مستقیم در انواع بیمه هاي زندگي 

و غیر زندگي .
*س��رمایه گذاري از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته هاي 
فني و قانوني در چارچوب ضوابط مصوب شوراي عالي بیمه .

*قبول ریسک بصورت اتکائي از شرکتهاي بیمه داخلي

توان فني و تخصصي:
این شرکت با بهره گیري از مدیران و  کارشناسان کارآمد 
و متخصص و مجرب که بین ۲0 تا 40 س��ال پیش��ینه 
فعالیت در سطوح باالي مدیریتي در صنعت بیمه کشور 
داش��ته و در برنامه ریزیهاي کالن این صنعت مش��ارکت 
داش��ته اند ، آمادگي دارد کاملترین پوششهاي بیمه اي و 

مناس��ب ترین شرایط و مطلوب ترین خدمات را در کلیه 
رش��ته هاي بیمه از جمله بیمه هاي باربري ) صادراتي ، 
وارداتي ، داخلي ( آتش سوزي ) صنعتي ، تجاري ، خدماتي 
و مس��کوني( اتومبیل ) بدنه ، شخص ثالث و سرنشین ( 
اشخاص ) عمر گروهي ،  عمر و سرمایه گذاري ، حوادث و 
درمان( ، مهندسي ، مسئولیت ، اعتباري و بیمه هاي نفت 
و انرژي ارائه نماید. شرکت بیمه کارآفرین نخستین شرکت 
بیمه بخش خصوصي است که توانسته است پوششهاي 
اتکایي خود را از معتبرترین بیمه گران جهان اخذ نماید 
و با تحصیل پوش��ش هاي اتکایي قادر است انواع ریسک 
هاي صنعتي و غیر صنعتي را با هر میزان س��رمایه تحت 

پوشش قرار دهد.

پرسنل و کارشناسان:
با علم به این واقعیت که رسالت خطیر حساس و پر مسئولیتي 
را به عهده گرفته ایم از ابتدا سعي نمودیم در زمینه استخدام 
کارکنان ،بهترین هاي موجود را در س��طوح کارشناسي و 
کارشناس��ي ارشد مرتبط با این حرفه دعوت نماییم ،تحت 
آموزش قرار دهیم و بعد در کنار نخبگان صنعت که سرمایه 
معنوي این شرکت مي باشند به کار گماریم.اینک به تدریج 
هدف ما به بار نشسته است . در حال حاضر تعداد کارکنان به 
483 نفر رسیده که از این تعداد 1۷6 نفر در تهران و بقیه در 
شعب و واحدهاي صدور شرکت در سراسر کشور در خدمت 

مشتریان گرامي میباشند.  

شعب فعال :
بیمه کارآفرین عالوه بر واحدهاي س��تادي و شعبه مرکزي 
تهران در 34 مرکز استان و شهرستان داراي شعبه مي باشد:
شعب شرکت در مراکز استانهاي اصفهان - آذربایجان شرقي 
- آذربایجان غربي - فارس - مازندران - اردبیل - چهار محال 
و بختیاري - همدان - خراس��ان رض��وي - قزوین - یزد - 
کرمان - هرمزگان - خوزستان - سمنان - مرکزي - خراسان 
شمالي- کرمانشاه - کردستان -  البرز- قم - بوشهر- گرگان- 
زنجان - لرس��تان - گیالن - ایالم و شهرستانهاي کاشان - 
شهرضا - خوي - مهاباد - ساوه- مراغه و ابهر فعالیت دارند . 

عداد نمایندگیها:
در حال حاضر تعداد نمایندگیهاي حقیقي و حقوقي شرکت 
در تهران و شهرس��تانها 184۷  مي باش��د که از این تعداد 
180 نمایندگي در تهران و 10۲0 نمایندگي در شهرستانها 

فعالیت دارند .
همچنین شرکت از خدمات کارگزاران بیمه در سراسر کشور 

برخوردار مي باشد.

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهشرکت تضمینآقاي علي آزاد

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت کار و اندیشهآقاي محمد مهدي تابع قانون

عضو هیات مدیرهبانک کارآفرینآقاي غالمرضا صادق ویشگاني

عضو هیات مدیرهشرکت ترموونآقاي علي روستا

عضو هیات مدیرهشرکت جهان پارسآقاي عزیزاهلل مصلحي مصلح آبادي

مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقاي عبدالمحمود ضرابي
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جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه مپنا )سهامی عام( رأس 
س��اعت ۹:00 روز  دوش��نبه مورخ 1383,4,30 درمحل هتل المپیک با 
حضور بیش از 8۷ درصد س��هامداران  برگزار شد.  ترکیب هیات رئیسه 
مجمع با حضور آقای عباس علی آبادی به عنوان رئیس مجمع و نظارت 
 آقایان دکتر داود منظور و حس��ین س��لیمی و به دبیری آقای محسن 
میرزایی تشکیل شد.  همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه 
حسابرس��ی نیز در جلسه حضور داشتند.  مجمع پس از استماع گزارش 
هیات مدیره توسط علی آبادی و گزارش بازرس قانونی  تصمیمات ذیل 

را اتخاذ نمود. 
 1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 13۹۲,1۲,۲۹ 

 ۲- تقسیم ۲83 ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم
 3- انتخاب موسسه حسابرس��ی آروین ارقام پارس به عنوان حسابرس 

قانونی و خدمات مدیریت  رهبین به عنوان حسابرس علی البدل

حاشیه مجمع
مدیر عامل ش��رکت مپنا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه جهت 
تصویب صورت های  مالی عملکرد سال منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ از بازدید 
مقام معظم رهبری از گروه مپنا اشاره  کرد و گفت: مپنا با پیشتازی در 
عرصه علم و فناوری مسیر توسعه خود را طی میکند و  مفتخر است که 
در اول سال جاری در بازدید مقام معظم رهبری کارنامه درخشان خود را 
به  تأیید این مقام معظم رساند.  وی ادامه داد: مپنا بعد از جنرال الکتریک 
آمریکا و زیمنس آلمان و شرکت فرانسوی و  ایتالیایی و میتسوبیشی ژاپن 
به عنوان ششمین شرکت سازنده توربین و نیروگاه در دنیا است و  بیش 

از یک سوم نیروگاههای گازی و ترکیبی کشور ساخت مپنا می باشد. 
علی آبادی در خصوص برقی شدن خط آهن مسیر تهران –مشهد گفت: 
به جز بهینه ش��دن  زمان مسافرت ریلی مسیر تهران-مشهد در مصرف 
سوخت نیز صرفه جویی بهینه ای  صورت می گیرد.  وی در ادامه سخنان 
خ��ود گفت: به جز برق��ی کردن خط آهن تهران-مش��هد، برق خط 3 
مت��رو  تهران نیز مپنا تأمین می کند.  مدیر عامل گروه مپنا در خصوص 
قراردادهای در حال انعقاد گفت: در آستانه بستن یک  قرارداد 1,5 میلیارد 
یورویی با عراق هس��تیم که پروژه بس��یار ارزشمندی برای مپنا است و 
 احداث نیروگاه 3000 مگاواتی را داریم.  علی آبادی با اش��اره به رویکرد 
مپنا در سال ۹۲ و سال پیش گفت: اساساً مپنا در سال مالی که  گذشت 
درون زا بود و امیدواریم که نتیجه پتانسیل های ایجاد شده در سال جاری 
بیش از پیش  زمینه برون گرایی و به محصول رسیدن را پیدا کند.  این 
مقام مسئول در خصوص افزایش سرمایه شرکت اظهار داشت: در راستای 
اجرای برنامه  افزایش سرمایه قابل توجهی را در حال بررسی و آماده سازی 
گزارش توجیهی آن می باش��د که  به محض آماده سازی برای دریافت 
مجوز افزایش سرمایه از سازمان اقدام خواهد شد.  در خاتمه گفتنی است 
سهامداران حقیقی با تقدیر از عملکرد مثبت مدیریت شرکت نسبت به 

 کاهش بند حسابرس در مقایسه با گذشته، ابراز امیدواری کردند با ادامه 
این روند و با توجه به  حضور مقام معظم رهبری در گروه مپنا که نشان 
دهنده حمایت ملی است طی سال های آتی  این شرکت به سمت رونق 
اقتصادی بیشتر و سودآوری مطلوب برای سهامداران، حرکت  خواهد کرد. 

پیام هیأت مدیره
گروه مپنا با پیشتازي در عرصه علم و فنآوري و صنعت همچنان مسیر 
رش��د و توسعه خود را  طي مي کند و مفتخر است که در اول سالجاري 
در بازدید مقام معظم رهبري کارنامه درخش��ان  خود را به تایید معظم 
له رس��اند. هیئت مدیره گروه مپنا با این افتخار خالص��ه اي از گزارش 
 فعالیتهاي بیس��تمین س��ال تأس��یس گروه)13۹۲( را به سهامداران و 
ذینفعان حامي و محترم خود  ارائه مي نماید.  در اولین س��ال فعالیتهاي 
دولت محترم یازدهم و علیرغم تالشهاي بسیار و نتایج خوب بدست  آمده 
در عرصه بین الملل، اما همچنان کمابیش تحریم ها بر سر فعالیتهاي 
صنعتي و اقتصادي  کشور سایه انداخته است و اگر چه روند بسیار مخربي 
که در سالهاي قبل در حوزه اقتصاد  کشور ایجاد شده بود متوقف شده و در 
زمینه هایي بهبود یافته است اما به قضاوت بسیاري از  بزرگان اقتصادي و 
مدیریتي کشور، فضاي کسب و کار هنوز به جایگاه شایسته خود بازنگشته 
 است. گروه مپنا نیز علیرغم اقدامات بسیار زیاد خود هنوز فضاي خالي و 
توانمندي بیشتري را  براي رشد و توسعه سریعتر خصوصا در عرصه کسب 
و کارهاي جدید و کسب و کار در  حوزه بین الملل حس نموده و خود را 

براي بسط و گسترش فعالیتهاي مختلف آماده نگه داشته  است. 
سال 13۹۲ سال رشد و توسعه درون زا در گروه مپنا بود و امیدوار هستیم 
که نتیجه  پتانسیلهاي ایجاد ش��ده در سال 13۹3 بیش از پیش زمینه 
برون گرایي و به محصول رسیدن را  پیدا نمایند. با نگاهي به سند اقتصاد 
مقاومتي در مي یابیم که گروه مپنا در سال 13۹۲ توفیقات  زیادي را در 
تحقق بندهایي از این سند داشته است و با آمادگي ایجاد شده در صورت 
تمرکز  نهادهاي کشور براي اجراي این سند، گروه مپنا مي تواند به عنوان 
بازوي اصلي براي اجراي  بسیاري از بندها خصوصا صادرات هدفمند در 
خدمت نظام و ارائه ارزشهاي دروني خود به  ذینفعان و سهامداران باشد. 
ورود مپن��ا به عرصه نفت و گاز و توس��عه میادی��ن با هدف تولید برق  و 
صادرات آن به خوبي مي تواند ضمن ارائه بهترین یافته ها به سهامداران، 
اقدام اساسي در  تحقق این بند از سند قلمداد شود. هیئت مدیره گروه مپنا 
سال 13۹۲ را به عنوان سال گذر از  شرایط قبلي به شرایط امیدوار کننده 
جدید تلقي نموده و ضمن تدارک موضوعات مختلف خود  را براي ارتقاء 
سطح و حجم فعالیتها در سال 13۹3 و آتي آماده نگاه داشته و امیدوار 

است  سال خوبي را براي گروه رقم بزند. 

سرمایه و ترکیب سهامداران
س��رمایه شرکت در بدو تاسیس )س��ال 13۷۲( مبلغ ۲0 میلیون ریال 

)شامل تعداد 100 سهم، به  ارزش اسمي هر سهم 000 ر ۲00 ریال( بوده 
که طي چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 000  ر 10 میلیارد ریال )شامل 
تعداد 10 میلیارد سهم ، به ارزش اسمي هر سهم 1000 ریال( در  تاریخ 

13۹3,03,1۲ افزایش یافته است. 

پروژههاي جدید در سال 1392 
 - نیروگاه بادي کهک قزوین

 - نیروگاه گل گهر سیرجان
 - نیروگاه غرب کارون

EP  نیروگاه خرم آباد - 

برنامه ها
 - امضاي موافقتنامه اجراي ترامواي شهر اصفهان ، تهیه پیشنهاد فني و 

انجام مذاکرات  بازرگاني و قراردادي
 - بازاریابي براي فروش لکوموتیوهاي تونلي به قرارگاه س��ازندگي خاتم 

االنبیاء و لکوموتیو  GT ۲6 و لکوموتیو مانوري به بخش خصوصي
 - شرکت در پیش ارزیابي تدارک 6 دستگاه لکوموتیو مانوري مورد نیاز 

شرکت ذوب آهن  اصفهان
 - بازاریابي براي اجراي پروژه تراموا در شهر رشت و جزیره کیش

 - انجام مذاکرات فني ، بازرگاني و قراردادي اجراي پروژه برقي کردن راه 
آهن تهران مشهد  و اصفهان-اهواز

 - مطالعات بهره برداري از قطار مسافري و ارائه خدمات حمل مسافر در 
مسیر تهران -شیراز

 - بازاریابي خارج از کشور
 - حوزه مدیریت پروژه، سیستمي و مهندسي و تحقیقاتي

 • لکوموتیو تونلی
 • لکوموتیوهای باری جدید

 • واگن تراموای ملی

دستاوردها
 - عملیاتي ش��دن پروژه طراحي و س��اخت و انتقال دانش فني طراحي 

لکوموتیو مانوري با  همکاري شرکت شرکتي آلماني
 - ساخت و ورود دو دستگاه واگن مونوریل قم

 - امضاء تفاهم نامه با شهرداري اصفهان جهت اجراي پروژه تراموا شهري
 - ورود بخش عمده محموالت لکوموتیو هاي زیمنس و دس��ت یابي به 

رکورد ساخت و تحویل 4  دستگاه لکوموتیو در ماه
 ۲4 MAP  اخذ سفارش ساخت فوري 10 دستگاه لکوموتیو باري جدید - 

از راه آهن
 - طراحي و ساخت لکوموتیو تونلي

 - ورود به زمینه کسب و کار جدید بهره برداري ناوگان مسافري

تقسيم 50 درصدی سود نقدی 
سهامداران مپنا

خبرهای خوشی 
در راه است

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیره و  مدیرعاملشرکت سرمایه گذاري استان تهرانآقاي عباس علي ابادي

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت نیرو ترانسآقاي حمید زرگرپور

عضو  هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاري صنایع برق و آب- صباآقاي علیرضا خجسته وهاب زاده

عضو هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاري کارکنان گروه مپناآقاي عبدالمجید رجبي

عضو هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاري طلوع فجر طوس  آقاي مسعود گشته
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پیش به سوی انرژی های نو
چن��د روز پی��ش داش��تم در 
اینترنت جس��تجو می کردم 
که با خبری از خبرگزاری  ایسنا مواجه شدم که خیلی خوشحالم 
کرد. خبرمال همین چند ماه پیش یعنی   1۹ بهمن ماه 13۹۲ بود 
که در آن مدیرمحترم نیروگاه گازی رود ش��ور آقای  سروش سالم 
طی مصاحبه ای از تبدیل این نیروگاه به س��یکل ترکیبی اطالع 
 دادن��د و اینکه از این طریق ضم��ن صرفه جویی در 360 میلیون 
مت��ر مکعب گاز   330 مگاوات برق ب��ه ظرفیت این نیروگاه اضافه 
گش��ته و ظرفیت اسمی آن به   1100 مگاوات خواهد رسید. البته 
از نح��وه عملکرد این تکنولوژی توضیحی  ارائه نش��ده بود که من 
واجب می دانم بطور خیلی مختصر در مورد چگونگی آن  توضیح 
دهم. واقعیت این اس��ت که در سیکل ساده گازی تولید برق، گاز 
پس از  س��وختن در اثر حرارت و فشار باال پره های توربین گازی 
را به حرکت درآورده  که این حرکت چرخشی بوسیله محوری به 
محور حرکتی ژنراتور منتقل ش��ده و  باعث تولید برق می گردد و 
گازهای سوخته شده با حرارتی بین 500 تا 600  درجله سلسیوس 
از توربین خارج شده و بدون هیچ استفاده ای در محیط جو  رها می 
شود و ترکیبی از گرمای این گازهای سوخته شده برای گرم کردن 
و  تولید بخار در بویلر استفاده شده و بخار آب حاصل از آن توربین 
بخار را به  حرکت در می آورد که این حرکت بوسیله یک محور به 
ژنراتور برای تولید  برق منتقل می گردد. اما وقتی از سال ساخت 
این نیروگاه مطلع ش��دم به یاد  آوردم ده سال پیش که تکنولوژی 
س��یکل ترکیبی وجود داشت چرا ما از همان  اول اقدام به ساخت 
نیروگاه ترکیبی نکردیم . 10 سال پیش درست در همان  سالهایی 
بود که من پس از اتمام تحصیالتم در رش��ته ان��رژی و حرارت از 
آلمان  به ایران بازگشته بودم. سیکل ترکیبی چیزی است که من 
در دوره تحصیالتم با  آن آشنایی کامل پیدا کرده و با آنکه عملکرد 
دوره تحصیلم در مطبوعات منتشر  شد کسی از من چیزی نپرسید 
فراخوانی هم داده نشد تا افرادی مثل من فرصت  ارائه نظر و راه کار 
در این مضمون داشته باشند. حقیقت این است که ما دیر  جنبیدیم 
و به خاطر همین غفلت هم در این ده سال گذشته فقط از همین 

یک  نیروگاه میلیاردها متر مکعب گاز به هدر دادیم. اما عیبی ندارد 
و به قول  معروف جلوی ضرر را از هر جا بگیریم منفعت است، مهم 
این است که ما به  اشتباه خود پی برده ایم ، اما واقعیت این است که 
در اروپا حداقل یک دهه است  که کسی نیروگاه گازی ساده احداث 

نمی کند چون صرفه و توجیه اقتصادی  ندارد.  
جالب آنکه کمی که بیشتر دراینترنت جستجو کردم متوجه شدم 
که در این  سالهای اخیر نیروگاه های ساده گازی متعدد دیگری نیز 
در کش��ور احداث و یا  هم اکنون در حال احداث و راه اندازی می 
باشند که حتی بعضی از آنها هنوز  خط گاز ندارند و فعال از گازوئیل 
استفاده می کنند. گازوئیل یک سوخت گران و  نامناسب است که 
در مواقع نادر و ضروری می بایست از ان به جای گاز  استفاده کرد 
که آن هم ریسک ها و مضرات بسیار زیاد خود را دارد و در ضمن 
 راندمان نیروگاه را هم ممکن است به زیر خط بهینه ببرد. مثال در 
زمستانها  وقتی بعلت افت فشار گاز و جهت تامین نیاز گاز مصرفی 
خانوارها، نیروگاهها  ش��روع به مصرف گازوئیل می کنند به اندازه 
خروجی کل سال تمام اتوبوسها و  مینی بوس های گازوئیل سوز و 
خودروهای بدون کاتالیزاتور هوا را آلوده می  کنند . این نیروگاهها 
با مصرف گازوئیلدر فصل های سرد سال هوا را چند  برابر آلوده می 
کنند. سوزاندن گازوئیل باعث تولید گازهای سمی بسیار زیادی  در 
هوا می ش��وند که اکثر این گازها از سرطان زاهای شماره یک به 
حساب می  ایند. از این که بگذریم نکته مهمتر ان است که هنوز در 
کشور تعداد زیادی  نیروگاه گازی ساده وجود دارد که باید هر چه 
زودتر به نیروگاه سیکل ترکیبی  تبدیل شود تا در این صنعت نیز 

الگوی رونق اقتصادی با عزم جهادی تحقق  یابد. 
پیشنهاد من به عنوان یک دانش آموخته ارشد در این موضوع به 
مسئوالن و  دس��ت اندرکاران این است که با ارتقای نیروگاه های 
ساده گازی به سیکل  ترکیبی ضمن صرفه جویی موثر در مصرف 
س��وخت، با احداث نیروگاه های  مدرن زباله س��وزی در محل این 
نیروگاه ها و ارتباط آن با س��یکل ترکیبی و  تبدیل آن ها به یک 
پارک انرژی ضمن حل مس��ائل آلودگی هوا در اثر عدم  استفاده از 
سوخت گازوئیل و حل مسئله زباله و آلودگی شهرها و محیط زیست 

 بازدهی این نیروگاه ها را به بیش از دو برابر رسانده و مخارج احداث 
نیروگاه  زباله سوز را بواسطه استفاده از زیر ساختهای موجود کاهش 
دهند. حال که  صحبت از نیروگاه های زباله سوز به میان آمد باید 
بگویم امروز با خبری  مبنی بر اینکه یک شرکت سوئیسی در حال 
بس��تن قرارداد جهت احداث چندین  نیروگاه زباله سوز مدرن در 
کشور است مواجه شدم و به خود گفتم خدا بخیر  کند تا اشتباهات 
ده سال پیش دوباره تکرار نشود اگر چه در چند سال اخیر نیز  چند 
زباله سوز غیراستاندارد در بعضی استانها احداث شده اما واقعیت این 
 اس��ت که نیروگاه زباله سوز مدرن پیچیده و از ماژولهای متعددی 
تش��کیل ش��ده  که هریک از این ماژولها انواع مختلفی دارد و یک 
ش��رکت که همه این ماژولها  را به تنهایی بسازد و کلیه ماژولهای 
ساخته ش��ده اش هم بهترین و مدرنترین  از سایر شرکتها باشد، 
وجود ندارد. احتماال تعدد نام این ش��رکتها نشان می دهد  که در 
درون پرده یکنوع واسطه بیشتر نیستند. برای آوردن این فناوری 
به  کشور می بایست پس از تحقیقات کامل راجع به داده ها و نوع 
نیازها به  فناوری های مختلف برای هر یک از این ماژولها موجود 
اشراف کامل داشته  باشیم تا برای هر یک از این ماژولهای مورد نظر 
با ش��رکت سازنده آن ماژول  قرارداد خرید و همکاری منعقد کرده 
تا این شرکت ها با هماهنگی یکدیگر و  شرکت برگزار کننده پروژه 

اقدام به احداث نیروگاه زباله سوزی نمایند. 
حرف برای گفتن در این زمینه بسیار زیاد است اما چون هم مطلب 
به درازا می  کش��د و هم فنی می باشد ممکن است برای خواننده 
خس��ته کننده، طوالنی و  تخصصی شود، لذا به همین بسنده می 

کنیم. 
  فقط اینکه باید دانست که اینگونه زباله سوزها طبق استاندارد روز 
دنیا باید  حداقل 80 درصد بازدهی داش��ته به همراه تصفیه خانه 
گازهای حاصل از  سوختن باشند که حداقل استاندارد روز دنیا برای 
اینگون��ه تصفیه خانه های گاز  حاصل از س��وختن رعایت گردد و 
مقادیر آالینده های گازی قابل رهاسازی در  محیط طبق قانون 1۷ 
حفاظت محیط زیست از آالینده ها در کشور آلمان،  منطبق باشد.  

    )1۷.Bimschv( 

   مهندس مهدی کرباسی
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جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
)سهامی عام( رأس ساعت   10:00 روز یکشنبه مورخ ۹3,04,۲۹ 
درمحل س��الن تعاونی مصرف کارکن��ان فوالد مبارکه  با حضور 

بیش از ۹1 درصد سهامداران برگزار شد. 
ترکیب هیات رئیس��ه مجمع با حضور آقای یزدان جو به عنوان 
رئی��س مجمع و نظارت آقایان  عیش آب��ادی و بابل اله زاده و به 
دبیری آقای امیرحس��ین نادری تشکیل شد.  همچنین نماینده 
سازمان بورس آقای محسن انصاری و نماینده موسسه حسابرسی 
دیانتی نیز در  جلس��ه حضور داش��تند.  مجمع پس از اس��تماع 
گزارش هیات مدیره توس��ط آقای دکتر س��بحانی مدیر عامل 

شرکت و  گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود. 

 تصوی�ب صورته�ای مال�ی منته�ی ب�ه س�ال مالی 
 1392.12.29

 تقسیم 660 ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم
 انتخاب موسس��ه حسابرس��ی س��ازمان حسابرس��ی به عنوان 

حسابرس و بازرس قانونی شرکت

حاشیه مجمع: 
طی جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان در تاریخ   ۲۹ تیر ماه جاری جهت تصویب 
صورت های مالی برگزار ش��د، بهرام س��بحانی مدیر عامل  این 
مجتمع فوالدی در جمع سهامداران گفت: شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان در س��الی که گذشت  توانس��ت با اتخاذ استراتژی های 
ترکیبی، مدیریت مؤثر هزینه ها، انجام پروژه های بهبود و با  به 
ثمر رسانیدن بخشی از طرح های توسعه ای، جایگاه خود را در 

عرصه جهانی و داخلی  حفظ نماید. 
وی با اشاره به حجم تولید فوالد در جهان از سهم یک درصدی 
ایران در تولید فوالد خام س��خن  گفت و افزود: تولید فوالد خام 
در سال ۲013 به 158۲ میلیون تن رسید که در این میان ایران 
 با تولید 14,3 میلیون تن سهم یک درصدی را در این میزان به 

خود اختصاص داده است. 
سبحانی تولید بیش از هفت میلیون و 1۷0 هزار تن تولید اسلب 
در مجتمع فوالد مبارکه، فوالد  س��با و ف��والد هرمزگان را جزو 
کارنامه عملکردی س��ال ۹۲ اعالم کرد و گفت: این میزان تولید 
 محصول اس��لب حدود 50 درصد از کل تولید فوالد را در کشور 
ب��ه خود اختصاص داده تا بدی��ن  ترتیب "فوالد" و زیر مجموعه 
هایش جایگاه نخست را در میان سایر رقبا در اختیار گیرد.  افزون 
بر اینکه در بخش تولید ورق گرم نیز این نسبت 44,5 درصد از 
کل تولید کش��ور است  که باالترین درصد در میان شرکت های 

تولیدکننده محصول ورق گرم می باشد. 
در پایان این جلس��ه صورت های مالی عملکرد سال ۹۲ با رأی 
اکثریت س��هامداران به تصویب  رسید و ۷5 درصد سود محقق 
ش��ده هر س��هم معادل 66 تومان نی��ز به عنوان س��ود نقدی 

 سهامداران تقسیم شد. 
انتخاب حس��ابرس و بازرس قانونی نیز از دیگر مصوبات مجمع 

عادی سالیانه "فوالد" بود. 
همچنی��ن مقرر گردید مبل��غ 15 میلیارد توم��ان کمک های 

بالعوض و عام المنفعه در نظر  گرفته شود. 

پیام هیأت مدیره
بار دیگر خداوند متعادل در س��ایه الطاف بی دریغش بر ما منت 
گذارد و توفیق خدمتگزاری را  به ما عطا فرمود تا در سال حماسه 
اقتصادی تمام توان خود را در طبق اخالص گذاش��ته و با  توجه 
ب��ه هدفمند ک��ردن یارانه ها و مدیریت انرژی طی س��ال های 
گذش��ته در راستای توس��عه  صنعت و شکوفایی اقتصاد ایران با 
اتکا به حمایت های ش��ما سهامداران محترم گام های  بزرگی را 
در س��ال 13۹3 ) سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت 

جهادی( برداریم. 
ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان در س��الی که گذشت توانست با 
اتخاذ استراتژی های ترکیبی،  مدیریت مؤثر هزینه ها، انجام پروژه 
های بهبود و با به ثمر رس��انیدن بخش��ی از طرح های  توسعه، 

جایگاه خود را در عرصه جهانی و داخلی حفظ نماید. 

از جمله مهمترین دس�تاوردهایی که در س�ال 1392 
محقق گردید عبارتند از: 

 * ارتقاء سهم تولدی محصوالت فوالدی در بازار داخلی
 * افزایش یک درصدی میزان فروش شرکت نسبت به برنامه

 * افزایش 8 درصدی مبلغ فروش شرکت نسبت به برنامه و 38 
درصدی نسبت به سال قبل

 * صادرات بیش از 1,000,0000 تن فوالد )افزایش 66 درصدی 
نسبت به سال قبل( 

 * کسب رکوردهای متوالی در کلیه خطوط تولید

 * افزای��ش 15 درصدی تولید واقع��ی گندله، 8 درصدی تولید 
واقعی آهن اسفنجی و 1 درصدی  تختال

 * کاهش مصرف ان��رژی در کوره های قوس به 603 کیلو وات 
ساعت بر تن مذاب

 * حفظ میزان مصارف آب و انرژی مطابق برنامه مصرف
وضعیت صنعت فوالد در جهان

کسب رتبه نخست در تولید اسلب

اهداف استراتژیک فوالد مبارکه در سال 1393 
اهداف منظر مالی: 

 * افزایش سودآوری و رشد پایدار
 * افزایش درآمد حاصل از فروش محصوالت با تمرکز بر صادرات 

و محصوالت با ارزش  افزوده باالتر
 * افزایش درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

 * افزایش بهره وری منابع
 * مدیریت اثربخش هزینه ها در کلیه مراکز هزینه

اهداف منظر مشتری: 
 * افزایش رضایت مشتریان

 * پاسخگویی و ارایه اطالعات تجاری و فنی
 * توسعه سبد محصوالت 

 * تأمین پایدار و تحویل به موقع
 * کیفیت مطلوب

 * قیمت و شرایط پرداخت رقابتی

اهداف منظر فرآیندها: 
اهداف حوزه مسئولیت های اجتماعی

 * نقش آفرینی در راهبری صنعت فوالد کشور
 * توسعه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در سازمان و منطقه 

و تعامالت و اطالع رسانی  مؤثر با جامعه
 * بهبود عملکرد زیس��ت محیطی و ارتقای ایمنی و س��المت 

کارکنان

اهداف حوزه توسعه و نوآوری
 * پیشبرد طرح های جامع توسعه شرکت با هزینه و زمان بهینه

 * توس��عه تحقیقات کارب��ردی و قابلیت ه��ای طراحی تولید 
محصوالت با ارزش افزوده باالتر

 * مدیریت و بهینه سازی سبد تکنولوژی
اهداف حوزه تعالی فرآیندهای تحقق محصول

 * افزایش کمی و کیفی تولید با بهبود ترکیب سفارشات و ارتقای 
عملکرد فرآیندهای تولید و  پشتیبانی

 * ارتقای سهم محصوالت صادراتی و با ارزش افزوده باالتر
 * کاهش ن��رخ مصارف اصلی، انرژی و آن و مقایس��ه با رقبای 

جهان

در مجمع عمومی عادی ساليانه 
»فوالد مبارکه اصفهان« مطرح شد: 

کسب رتبه نخست
 در تولید اسلب

ارتقای سهم تولید محصوالت فوالدی در بازار داخلی، افزایش یک درصدی میزان فروش  شركت نسبت به برنامه و كسب ركوردهای متوالی در كلیه خطوط تولید و نیز صادرات بیش  از یک میلیون 
تن فوالد بوده كه این میزان در مقایسه با سال قبل از آن 66 درصد افزایش  داشته است. 
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مجمع عمومی عادی س��االنه شرکت س��یمان داراب با حضور بیش از ۹1 
درصد سهامداران در  محل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان تشکیل 
شد.    ریاست این جلسه بر عهده آقای حمیدرضا متقاعدی و نظارت آن بر 
عهده آقایان همایون آزادی و  فرهاد امیر حسینی بود. همچنین سمت دبیری 
مجمع را آقای مهندس اکبر مجیدپور مدیرعامل  ش��رکت بر عهده داشت.

در ابتدای این جلس��ه پس از قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره از سوی 
 آقای مهندس مجید پور مدیرعامل شرکت به سواالت اکثر سهامداران پاسخ 
داده ش��د. همچنین در این  مجمع صورت های مالی شرکت شامل صورت 
س��ود و زیان و ترازنامه به تصویب رسید و تقسیم  مبلغ 350 ریال سود به 
ازای هر سهم مورد تایید حاضران قرار گرفت.  همچنین موسسه حسابرسی 
و خدم��ات مدیریت رهبین به عنوان حس��ابرس و بازرس قانوني و اصلی  و 
مؤسسه حسابرسی مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس علی البدل 

برای سال۹3  انتخاب گردید

پیام هیات مدیره  
حمد و سپاس خداوند یکتا که طاعتش را موجب قرب بندگان و شکرگذاری 
آنان را باعث افزونی  نعمت قرار داد. هیات مدیره در سال 13۹۲ با تکیه بر 
رهنمودهای ارزشمند سهامداران محترم  علیرغم مشکالت موجود در فضای 
کسب و کار و کاهش تقاضا و افزایش عرضه سیمان توفیق  داشته است که 

اهداف بودجه تدوین شده را محقق کند . 
مروری بر وضعیت صنعت سیمان در سال 13۹۲ نشان می دهد که در اغلب 
استان ها از جمله  استان فارس و استان های هم جوار تولید و عرضه سیمان 
مازاد بر تقاضا بوده  و حفظ س��هم ب��ازار  مهم ترین دغدغه تولیدکنندگان 
س��یمان  از جمله سیمان داراب بوده است .  در این عرصه کارخانجاتی که 
به بازارهای اصلی مصرف و مبادی صادراتی نزدیک ترند  مشکالت کمتری 
دارند. فاصله کارخانه سیمان داراب از اصلی ترین بازار مصرف خود   ( شیراز( 
 بالغ بر ۲00 کیلومتر فاصله دارد و همچنین فاصله کارخانه تا بندرعباس بالغ 
بر 400 کیلومتر  می باش��د و فاصله آن تا مبادی صادراتی چزابه و شلمچه 
بیشتر از هزار کیلومتر می باشد و برای  رقابت و همسان سازی قیمت فروش 
سیمان تولیدی با دیگر کارخانجات استان فارس نظیر کارخانه  سیمان فارس 
نو و فارس بایستی مابه التفاوت کرایه حمل را به عنوان یارانه حمل پرداخت 
کند  . ش��رکت در س��ال 13۹۲ نیز به دلیل فزونی عرضه سیمان نسبت به 
تقاضا در استان فارس قسمتی  از سیمان تولیدشده را به مبادی صادراتی و 
خارج از استان ارسال کرده است. در بخش بهای تمام  شده ادامه تحریم های 
بین المللی و مشکالت ناشی از رکود تورمی و سیاست های انقباضی سیستم 
 بانکی همچنان از مهمترین چالش های کارخانجات تولیدکننده سیمان بوده 
اس��ت .  کاهش بودجه های عمرانی و همچنین ادامه رکود حاکم بر بخش 
ساخت و ساز منجر به کاهش  تقاضای کل مصرف سیمان شده و این شرایط 

در مورد برخی کارخانجات  از جمله کارخانه  س��یمان داراب محسوس تر و 
آثار آن نمایان تر بوده است .  در سال 13۹۲ بالغ بر 18/81۲ هزار تن سیمان 
و کلینکر از کشور به مبادی مختلف صادراتی  حمل و به کشورهای مختلف 
به طور عمده عراق صادر ش��ده است. شرکت سیمان داراب نیز در  راستای 
استراتژی شرکت بالغ بر ۲۲1 هزار تن سیمان و کلینکر صادرات  داشته که 
سهم شرکت  از کل صادرات کشور بالغ بر 1/1۷ درصد بوده است .  همچنین 
در س��ال مورد گزارش معادل 55/6۲۲ هزار تن سیمان توسط کارخانجات 
تولیدکننده  س��یمان در داخل کشور توزیع ش��ده که سهم شرکت از بازار 

داخلی با توزیع بالغ 8۲۹/1۷۷ تن  معادل 1/5 درصد بوده است . 

   عملكرد شرکت و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده  
شرکت سیمان داراب در سال مورد گزارش بالغ بر 1,050,185 تن سیمان 
و کلینکر در  بازارهای داخلی و صادراتی تحویل داد. ضعف موجود در ناوگان 
حمل و نقل منطقه و کمبود  تریلر همچنان از مشکالت عمده پیش روی 
شرکت می باش��د. در سال گذشته تعداد 50 دس��تگاه تریلر  فاو به همراه 
کفی ها و تجهیزات مربوطه خریداری و به ناوگان حمل و نقل شرکت اضافه 
ش��د .  در حال حاضر ناوگان حمل و نقل شرکت با در اختیار داشتن 146 
دستگاه تریلر نقش  تعیین کننده ای در ساماندهی حمل و نقل منطقه وحمل 
سیمان تولیدی به مبادی صادراتی ایفا می کند .  سرمایه گذاری     انجام شده 
جهت  50 دس��تگاه تریلر و تجهیزات مربوطه بال��غ بر 150 میلیارد ریال 
 بوده که با پیگیری های انجام ش��ده مبلغ 40 میلیارد ریال از بانک توسعه 
صادرات به عنوان  تسهیالت دریافت و مابقی از منابع شرکت تامین شد. در 
س��ال گذشته علیرغم اقدامات انجام شده  برای دریافت ۲00 میلیارد ریال 
از صندوق توس��عه ملی و اخذ مصوبات اس��تانی و وزارت صنعت،  معدن و 
تجارت متاسفانه به علت تفسیر خاص صندوق توسعه ملی از مصوبات مربوطه 
موفق به  اخذ تسهیالت پیش بینی شده نشدیم و سرمایه گذاری انجام شده 
به همراه پروژه های بهینه سازی  الکتروفیلتر اصلی کارخانه و تعمیرات دوره ای 
آسیاب های سیمان نقدینگی شرکت را به شدت  تحت تاثیر قرار داد و تامین 

مالی را با چالش مواجه ساخت . 

استراتژی های شرکت  
شرکت سیمان داراب به عنوان یک بنگاه اقتصادی بر مبنای کارت امتیازی 
مت��وازن اقدام به تدوین  اس��تراتژی خود در چهار منظر مالی، مش��تری، 
فرآیندهای داخلی و منظر رشد و یادگیری کرد  . در  چند ماه اخیر با توجه به 
تغییر فضای کسب و کار و تنگ تر شدن فضای رقابتی اقدام به بازنگری  در 
استراتژی خود کرده و با اجرای پروژه هایی که برنامه عملیاتی استراتژی های 
شرکت را  پشتیبانی می کند در جهت دستیابی به اهداف شرکت اقدام کرده 

است . 

استراتژی های اصلی شرکت  
افزایش سود خالص هر سهم  - )EPS(  افزایش سهم بازار – توسعه صادرات 
– افزایش  رضایتمندی مشتریان – کاهش آالینده ها- بهینه سازی مصرف 
انرژی – ارتقای ش��اخص های  –   HSE  افزایش رش��د و یادگیری تقویت 
سیستم های مدیریتی – توسعه سیستم ها و زیرساخت    – ITارتقای سطح 

توانمندی ها . 

سرمایه و ترکیب سهامداران  
س��رمایه شرکت در بدو تاس��یس مبلغ 5 میلیون ریال )شامل تعداد 500 
سهم( به ارزش اسمی هر  سهم 10,000 ریال( بوده که طی چند مرحله به 
مبلغ 600,000 میلیون ریال   ( شامل تعداد   600,000,000 سهم، به ارزش 
اس��می هر سهم 1,000 ریال( بر مبنای مصوبه مجمع عمومی  فوق العاده 

مورخ ۹۲/11/۲1 افزایش یافت و در تاریخ  16 /۹3/04  به ثبت رسید . 

جایگاه شرکت در صنعت سیمان  
ش��رکت که در گروه صنعت سیمان، آهک و گچ فعالیت می کند در سال 
13۹۲ معادل   1,011,۷1۷ تن س��یمان تولید نموده است. شرکت در بین 
ش��رکت های فعال در این صنعت با حجم  فروش بالغ بر 1,000,000 تن 
سیمان در رده ۲5 قرار دارد. با عنایت به اینکه شرکت در حال  حاضر مالک 
16/1۲ درصد از س��هام سیمان دشتس��تان بوده و با در نظر گرفتن سبد 
سهام  شرکت های سیمانی ظرفیت تولیدی شرکت بالغ بر 1,600,000 تن 

می باشد که در این صورت  رتبه شرکت در رده یازده قرار می گیرد . 

   برنامه های آینده شرکت  
گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه های فروش  

تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید  
مشارکت ها و سرمایه گذاری ها

داراب نامي پر آوازه در تاریخ و صنعت کاني
کسب سود بيشتربا تنوع و افزايش توليد؛ استراتژی اصلی مديريت  سيمان داراب

داراب در دل خود بسی افتخار می دارد

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهحمیدرضا متقاعدیشرکت سرمایه گذاری استان یزد

نایب رئیس و عضو هیات مدیرهعبدالرحیم همایون پورشرکت سرمایه گذاری سپه

عضو هیات مدیرهعلیرضا عسگری مارانیشرکت سیمان سپاهان

عضو هیات مدیرهمحمد غیثیشرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان

مدیرعامل و عضو هیات مدیرهاکبر مجید پورشرکت سرمایه گذاری استان مرکزی
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تاریخچه
شرکت بیمه میهن)س��هامی عام( در تاریخ 138۷/6/18 به 
صورت شرکت سهامی عام تاسیس و  طی شماره 330۹0۲ 
در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده 
و طی مجوز  شماره 38۹11 مورخ 138۷/11/6 بیمه مرکزی 

فعالیت خود را آغاز نموده است. 

پیام هیات مدیره
هیات مدیره شرکت بیمه میهن )سهامی عام( الزم می داند 
پیرامون وضعیت صنعت بیمه و جایگاه  ش��رکتتوضیحات 

مختصری را به استحضار صاحبان محترم سهام برساند. 

مروری بر وضعیت شرکت بیمه میهن
ش��رکت بیمه میهن در س��ال 13۹۲ عمال پنجمین سال 
فعالیت خود را پش��ت سر گذاش��ته و در این  سال با توجه 
به فعالیت های انجام شده در نیمه دوم سال 13۹0 و ادامه 
آن در سال های 13۹1 و   13۹۲ در جهت استقرار مدیریت 

های س��تادی در مرکز و ایجاد مدیریت مناطق و تاس��یس 
جمعا  تعداد 5۷ ش��عبه و واحد اجرائی جدی��د در تهران و 
شهرستان ها، انجام گرفت و در مجموع سهم این  شرکت از 

بازار بیمه کشور بیش از 1/۷ درصد بالغ شد. 
هدف از تاسیس شرکت توسعه و تعمیم بیمه گری در اقصی 
نقاط کش��ور و ایجاد زمینه های هر چه  بهتر و بیشتر برای 

رقابت سالم و سازنده در صنعت بیمه به منظور حفظ حقوق 
بیمه گذاران و  بیمه شدگان وهمچنین اختیار گرفتن بخشی 
از بازار موجود و بالقوه بیمه کشور و نهایتا کسب سود  معقول 
و منطقی برای صاحبان سهام می باشد.  شرکت بیمه میهن 
همانند دیگر شرکت های بیمه غیردولتی در اجرای قانون 
تشکیل موسس��ات بیمه  غیردولتی مصوب 1380 تشکیل 
شده است . هدف از تصویب قانون مذکور عالوه بر موارد ذکر 
 شده، خصوصی س��ازی در امر تصدی گری در بخش بیمه 
های بازرگانی می باشد که این هدف در  سیاست های کلی 
اصول 44 ابالغی از س��وی مقام معظم رهبری و نیز قانون 
اصالح موادی از  قانون برنامه چهارم توسعه واجرای سیاست 

های اصل 44 قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار  گرفت. 

فعالیت های عمده شرکت عبارتند از : 
 -  در اختیار گرفتن بخشی از بازار بیمه موجود و بالقوه کشور 
و تثبیت موقعیت شرکت در  بازار بیمه و زمینه سازی برای 

حضور هر چه بیشتر و فعال تر در این بازار. 

بیمه میهن با دکترین مدیریتی موسی رضا هر سال موفق تر از سال پیش

مجمع عمومی عادی س�االنه بیمه 
میهن صبح یکشنبه 1392/4/29 
در سالن اجتماعات دفتر  مركزی شركت در تهران تشکیل شد. 

در ای�ن مجم�ع كه با حضور بی�ش از 90 درصدی س�هامداران 
حقوقی و حقیقی ، اعضای هیات  مدیره، نماینده بورس و اوراق 
بهادار ، حس�ابرس و بازرس قانونی شركت برگزار شد ریاست 
 مجمع با مهندس درفش�ي بود كه آقایان خانزاده و بهزادی پور 
به نمایندگی از استان قدس رضوی و  لیزینگ امید در مقام نظار 
اول و دوم و جناب آش�وری به عنوان دبیر مجمع ایش�ان را در 

اداره  جلسه یاری می رساندند. 
در ادامه مجمع با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توس�ط 
دكتر موسی رضا مدیرعامل ارزشی  كاربلد شركت مربوط به اهم 
فعالیتهای صورت پذیرفته در سال 92 و پس از استماع گزارش 
 حس�ابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با تقدیر و تشکر از 
فعالیتهای ارزنده تیم ارش�د مدیریتی  ش�ركت ضمن تصویب 
صورته�ای مال�ی منتهی ب�ه 1392/12/29 و تنفی�ذ معامالت 
مشمول ماده   129 قانون تجارت به هیات مدیره با تقسیم سود 
100ریالی به كار خود پایان دادند. همچنین  موسسه حسابرسی 
آزمون س�امانه به عنوان بازرس اصلی و موسس�ه حسابرسی 
هوش�یار ممیز به  عنوان حسابرس و بازرس علی البدل شركت 

برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند. 
علی موس�ی رضا مدیرعامل موفق شركت كه از دانش آموخته 
های مطرح باالی مدیریتی كشور  بوده و در روزمه خود معاونت 

وزارت كش�ور و وزارت كار و امور اجتماعی را دارا می باش�د با 
 قبول تصدی گری در بیمه میهن و در كنار مهندس صادقی قائم 
مقام دلس�وز شركت توانسته اند در  همین بازه زمانی كم كه از 
تاس�یس بیمه میهن می گردد این بیمه را به یکی از مهمترین 

بیمه های  كشور تبدیل كند. 
كسب 165 هزار میلیارد از تولید حق بیمه در سال 92 كه نشان 
دهنده آن است كه شركت از 1/7  درصد از كل تولید حق بیمه 
كشور در سال 91 توانسته است به 2/8 درصد از كل تولید حق 
بیمه  كشور دست یابد كه این عملکرد برای بیمه ای كه تنها 4 
س�ال از تاسیس آن می گذرد و س�هامداران  عمده آن آستان 
مبارک قدس رضوی و بنیاد مس�کن انقالب اسالمی و سرمایه 
گ�ذاری صبا تامین می  باش�ند یک عملکرد درخش�ان و قابل 
تحس�ین اس�ت كه در این موفقیت باید از عملکرد درخشان 
مدیرعامل و هیات مدیره قدرتمند  و كاركش�ته ش�ركت و در 
راس آنان دكتر سید سعید عبدالحسینی ریاست هیات مدیره 
ش�ركت كه قائم  مقامی تولیت عظمای آستان قدس رضوی را 

عهده دار هستند نام برد. 
مدیرعامل ش�ركت در ف�رازی از گزارش خود ب�ا اعالم اینکه 
با بهبود پرتفوی ش�ركت در س�ال 92  نس�بت به سال گذشته 
و رش�د ص�دور بیم�ه خس�ارت در گ�روه اموال مهندس�ی و 
مسئولیت توانس�ته ایم  در سال مالی مورد گزارش سود خوبی 
را برای ش�ركت رقم بزنیم. علی موس�ی رضا در قسمتی  دیگر 
از گزارش خود افزود ضریب خس�ارت در بخش درمان در بیمه 

میه�ن كاهش قابل مالحظه  ای داش�ته و عالوه بر آن با تدوین 
برنامه ای مدون مدیریتی توانستیم با 53/5 درصد و بیش از 10 
 درصد كمتر از نسبت خسارت 64 درصدی پرداخت حق بیمه 
توسط بیمه گذاران شركت را در  مسیر رشد مستقیم خود نگه 
داریم. مدیرعامل شایسته شركت در پایان سخنان خود با اعالم 
اینکه  سهامداران برای آنان قدس رضوی برای این شركت یک 
نعمت بوده كه همواره این موهبت باعث  افتخار و سربلندی ما 
بوده است.آمار و ارقام و نمودارهایی كه بصورت پاور پوینت در 
مجمع  برای س�هامداران به نمایش آمد خود ش�اهد مدعا بود 
ك�ه مدیران بیمه میهن خیلی خوب كار خود را  بلدند و رش�د 
مستقیم سودآوری شركت در طی سالهای فعالیت نشانگر این 
موفقیت روزافزون این  تیم ارش�د مدیریتی صادق و پاک است 
خرید ملک جهت شعب در شهرای گیالن ، كرمانشاه،  یاسوج، 
سمنان و لرستان و پرداخت قسمتی از ثمر معامله ساختمانهای 
شعب تهران كرج، بیرجند،  مشهد الرضا، ارومیه، یزد، اردبیل، 
بندرعباس، ش�یراز و بوش�هر از اهم فعالیتهای اجرای شركت 
 برای افزایش ش�عب بیمه میهن در سراس�ر كشور در سالهای 

مورد گزارش می باشد. 
اجازه می خواهیم از س�عه صدر بزرگواری اس�اتید موسی رضا 
و صادقی ب�ه عنوان بازوان قدرتمند  اجرائی ش�ركت و یاری و 
مس�اعدتی كه جناب لقمانی مدیر روابط عمومی شركت كه ما 
را در تهیه  این گزارش یاری رس�اندند كمال قدردانی و تش�کر 

را داشته باشیم.     

   خسرو اميرحسيني
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 -  خرید و تملیک س��اختمان مناس��ب برای استقرار شعب 
ش��رکت و نیز مبادرت به اجاره  ساختمان در نقاط مختلف 

تهران و ششهرستانها برای ایجاد شعبه. 
 -  اق��دام به تاس��یس مدیریت های مناطق ونیز تاس��یس 

واحدهای اجرائی )شعب( در سراسر  کشور. 
 -  اقدام به آموزش داوطلبین شغل نمایندگی بیمه و انتخاب 

نمایندگان بیمه برای فعالیت در  سراسر کشور.   
 -  بررس��ی فنی و پرداخت خسارات وارده به بیمه گذاران و 

بیمه شدگان در اسرع وقت  براساس قراردادهای منعقده  
 -  حضور فعال در سندیکای بیمه گران ایران و دیگر مجامع 

و محافل بیمه ای
 -  مش��ارکت در ارائه پیش��نهادها و نظارت اصالحی در امر 

تدوین و اصالح دستورالعمل های  بیمه ای. 
 -  فعالی��ت های قاب��ل توجه در امر بازار یابی برای کس��ب 
سهم بیشتر از بازار بیمه و نفوذ در  بازارهای عمده بیمه ای 

متناسب با امکانات و ظرفیت های شرکت

اهم فعالیت های کمی انجام یافته در سال 1392 
 -  کاهش سهم رشته بیمه درمان و نزدیک شدن به متوسط 
سهم صنعت ، بطوریکه بیمه  درمان در سال 13۹۲ نسبت 
به سال 13۹1 با 11 واحد کاهش به ۲۹ درصد رسیده است. 
 -  افزایش س��هم رش��ته اتومبیل تا حدود میانگین س��هم 
صنعت، سهم رشته اتومبیل )ثالث،  حوادث، راننده و بدنه( 
در سال 13۹۲ نسبت به سال 13۹1 با ۲6 واحد رشد به 56 

 درصد رسیده است. 

جایگاه شرکت در صنعت بیمه کشور  
شرکت بیمه میهن )سهامی عام( یکی از شرکت های بیمه 
فعال در صنعت بیمه کش��ور می باشد.  رشد فروش صنعت 

بیمه در سال مورد گزارش نسبت به سال قبل حدود ۲۷/3 
درصد بود. که س��هم  شرکت بیمه میهن در سال 13۹1 از 
کل بازار بیمه کش��ور ح��دود 1/۷51 میلیارد ریال بوده که 
در  س��ال 13۹۲ به ۲/۷8۲ میلیارد ریال رس��یده . یعنی از 
رش��د 5۹ درصدی برخوردار گردیده اس��ت.  عالوه بر سعی 
و اهتمام مدیران و مسئولین و کارشناسان شرکت شناخته 
شدن ش��رکت در بازار  بیمه، ارتباط بیش��تر با سهامداران 
عمده، تاسیس و راه اندازی تعداد بیشتر شعبه و نمایندگی و 
 بازاریابی های فشرده بعمل آمده در سطوح مختلف از جمله 
دالیل رشد پرتفوی شرکت نسبت به  سال گذشته می باشد، 
در همین راستا، شرکت بیمه میهن در سال 13۹۲ با حجم 
فروش بالغ بر   ۲/۷8۲ میایارد ریالی در بین شرکت های بیمه 

از لحاظ رشد در رده ششم قرار گرفته است. 

برنامه های کیفی پیش روی شرکت در سال 1393: 
 -  افزایش سهمه بیمه عمر و حوادث خصوصا در رشته عمر 

و سرمایه گذاری
 -  حفظ سهم بیمه اتومبیل

 -  حفظ سهم بیمه درمان حداکثر تا 30% کل پرتفوی 
 -  افزایش س��هم رشته های مهندس��ی ، مسئولیت، آتش 

سوزی و باربری نسبت به سال 13۹۲ 
 -  نظ��ارت دقیق بر عملکرد ش��عب در پرداخت خس��ارت 

اتومبیل با ایجاد میز خسارت در ستاد. 

برنامه و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی 
آتی: 

در ابتدای سال 13۹1 برنامه میان مدت )سه ساله( شرکت 
به تصویب هیات مدیره رس��ید  کهبراساس تکلیف مجمع 
عمومی عادی س��ال گذشته، این برنامه با انجام تغییرات و 

اصالحات الزم  به برنامه 5 ساله تبدیل شده و پس از تصویب 
هیات مدیره به تایید سهامداران عمده شرکت رسید. 

از جمل��ه پیش بینی های برنامه 5 س��اله، جذب پرتفوی، 
معادل 1/۲80 میلیارد ریالی برای دومین  سال برنامه )سال 
13۹۲( بوده که با عنایت الهی و تالش همکاران این پیش 
بینی با تحقق پرتفوی  معادل ۲/۷8۲ میلیارد ریالی، رش��د 
۲1۷ درصدی بیش از هدف کمی برنامه برای شرکت حاصل 

 شده است. 
پیش بینی پرتفوی برای س��ال 13۹3 طبق برنامه 5 ساله 
مبلغ 1/630 میلیارد ریال، بوده که  بازبینی و تعدیل ش��ده 
به طوریکه در بودجه س��ال 13۹3 با توجه به عملکرد سال 
13۹۲ به مبلغ   3/500 میلیارد ریال افزایش یافته اس��ت. با 
عنایت به تحقق عملی پیش بینی در سال اول و دوم  برنامه، 
انتظار می رود این رشد، با آهنگ مناسب در سال های بعد 

نیز محقق شود. 
با توجه به افزایش میزان س��رمایه شرکت های بیمه طبق 
مصوب��ه دولت کریمه جمهوری اس��المی  ایران، در صورتی 
امکان اخذ مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اس��المی ایران 
برای انجام عملیات  قبولی اتائی انتظار می رود. که افزایش 
س��رمایه در 5 س��ال آینده حداقل به ۲/500 میلیارد ریال 
 برسد در این خصوص هیات مدیره افزایش ساالنه 15 درصد 
سرمایه را در نظر گرفته و مراتب  به بیمه مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران نیز اعالم شده است. 
ضمن اینکه با اقدامات انجام ش��ده و طی تشریفات قانونی 
سرمایه ش��رکت در نیمه اول س��ال جاری  ازمحل تجدید 
ارزیاب��ی داراییها به مبل��غ ۷8۷/10۲ میلیون ریال افزایش 
خواهد یافت و مابقی طبق  برنامه اعالم شده از محل آورده 
نقدی س��هامداران محترم تامین و اقدامات صانونی صورت 

خواهد  یافت. 

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهموسسه سازمان اقتصادی رضویدکترسعید عبدالحسینی

عضوهیات مدیرهشرکت سامان محیطمهندس هادی درفشی

نایب رئیس و عضو هیات مدیرهشرکت کارگزاری صبا تامیندکتر غالمحسین دلجو

عضو هیات مدیرهشرکت لیزینگ امیددکتر محمود سعیدی

عضو  هیات مدیره و مدیرعاملشرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن انقالب اسالمیآقای علی موسی رضا
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با توج��ه به تفکر حاکم بر محافل صنعت��ی – اقتصادی امروز 
جهان مبنی ب��ر افزایش توان  رقاب��ت در عرصه جهانی و پیرو 
استراتژی مدون توسعه صنعتی کشور، صنایع وابسته به  منابع 
طبیعی از جمله صننعت فوالد به دلیل مواد اولیه و انرژی ارزان 
و فراوان دارای مزیت  رقابتی شناخته اند.  جلسه مجمع عمومی 
عادی س��الیانه شرکت ذوب آهن اصفهان ) سهامی عام ( رأس 
س��اعت   10:00 روز چهارش��نبه مورخ ۹3,4,۲5 در محل تاالر 
آهن ش��رکت ذوب آهن اصفهان با  حضور بی��ش از ۹5 درصد 

سهامداران برگزار شد. 
ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای خالق به عنوان رئیس 
مجمع و نظارت آقایان  انباردار و شیرمحمدپور و به دبیری آقای 

فالح تشکیل شد. 
همچنین نماینده سازمان بورس آقای سهرابی و نماینده موسسه 

حسابرسی کاظمی نیز در جلسه  حضور داشتند. 
مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط سعدمحمدی 
مدیر عامل ش��رکت و گزارش  بازرس قانونی تصمیمات ذیل را 

اتخاذ نمود. 
 تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 13۹۲,1۲,۲۹ 

 به دلیل زیان انباشته شرکت، مبلغی به عنوان سود نقدی تصویب 
نشد

 انتخاب موسس��ه حسابرسی س��ازمان حسابرس��ی به عنوان 
حسابرس و بازرس قانونی شرکت

انتخاب روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیر االنتشار

پیام هیأت مدیره: 
مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت فوالد در س�ال 

 1392
صنایع فوالد یکی از صنایع اساسی و زیر بنایی جامعه است و از 

نظر سرمایه گذاری، نیاز  ارزی، ایجاد اشتغال مستقیم و تأمین 
نیازهای جامع��ه از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت و در  کنار 
صنع��ت نفت همچنان به عنوان مهمترین محصوالت تولیدی 
جهان باقی خواهند ماند  چراکه رش��د و توسعه کشورها به این 
دو محصول وابس��تگی شدید خواهد داشت. عواملی مانند  عدم 
پایداری اقتصادی و سیاسی کشورهای در حال توسعه، تغییرات 
قیمت نفت و افزایش  گروه سنی بین 14 الی 3۲ سال در جهان 
به عنوان باالترین مصرف کنندگان فوالد نیاز به  بازارهای جهانی 
به ویژه چین، افزایش قیمت های حمل و نقل جهانی، قیمت مواد 
اولیه و  س��نگ آهن و همچنین قیمت انرژی و نفت در افزایش 
تقاضای فوالد و همچنین روند قیمت آن  تأثیر بسزایی خواهد 

داشت. 
با توجه به تفکر حاکم بر محافل صنعتی – اقتصادی امروز جهان 
مبنی بر افزایش توان  رقابت در عرصه جهانی و پیرو استراتژی 
مدون توسعه صنعتی کشور، صنایع وابسته به  منابع طبیعی از 
جمله صننعت فوالد به دلی��ل مواد اولیه و انرژی ارزان و فراوان 
دارای مزیت  رقابتی شناخته اند.  با توجه به برنامه چهارم توسعه 
کشور و سیاست گسترش تولید از طریق ایجاد و توسعه  ظرفیت 
های جدید تولیدی و اولویت دادن در تخصیص امکانات موجود 
به این قبیل تولیدات  می توان پیش بینی نمود که در آینده ای 
نه چندان دور سطح تولید محصوالت مزبور از میزان  نیاز داخلی 
باالتر رفته و لذا طبیعی اس��ت که ب��ه دنبال بازارهای صادراتی 
جهت صدور  تولیدات مازاد بر نیازهای داخلی به خارج از کشور 
باشیم ضمن آنکه وجود دو کشور جنگزده  در همسایگی ایران، 
تولیدات کشور می توانند در منطقه بازارهای خوبی داشته باشند. 

حاشیه مجمع: 
مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ذوب آهن اصفهان 

در تاریخ ۲5 تیر ماه جاری  برگزار ش��د و با حضور بیش از ۹5 
درصد سهامداران رسمیت یافت. 

در ابتدای این جلسه اردشیر سعدمحمدی، مدیر عامل شرکت 
ذوب آهن اصفهان به قرائت  گزارش هیأت مدیره پرداخت و در 
جمع س��هامداران گفت: سال مالی ۹۲ در حالی پایان یافت  که 
تولید فوالد خام در ذوب آهن اصفهان در مقایسه با دیگر شرکت 
های رقیب نسبت به سال   ۹1 بیش از 1۹ درصد رشد داشت و 
در نتیجه این عملکرد "ذوب" مقام اول را در میزان رشد  تولید 

از آن خود کرد. 
وی افزود: همچنین در س��ال ۹۲ "ذوب" موفق به ثبت ش��ش 
رکورد در روند تولید خود شد؛  بطوریکه در فرآیند آگرومراسیون 
در بازه روزانه، ماهانه و ساالنه رکورد زدیم، در تولید چدن  مذاب 
نیز از رکورد تاریخی ثبت شده در عمر فعالیت خود عبور کردیم، 
ثبت رکورد تولید  شمش آماده و نیز محصول نهایی در آذر ماه 
سال گذشته نیز از دیگر موفقیت های ذوب آهن  اصفهان بوده 

است. 
وی با اش��اره به افزایش هزینه نهاده های تولید از جمله قیمت 
سنگ آهن مصرفی، حقوق و  دستمزد همزمان با کاهش مقدار 
و قیمت داخلی و جهانی فروش از تحقق باالترین رقم سود هر 
 س��هم در تاریخ فعالیت "ذوب" سخت گفت و افزود: مهمترین 
عامل در تحقق سود خالص بیش  از 3۹0 میلیارد تومانی، کاهش 
قیمت تمام شده تولید محصول در شرایطی بوده که قیمت های 
 جهانی روندی نزولی را در اختیار داشته و رکود در بازار تقاضای 

محصوالت نیز موجب  کاهش مقدار فروش شده است. 
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان یکی از مشکالت فعلی این مجتمع 
را کمبود ذغال سنگ  مصرفی در کشور دانست و افزود: در حال 
حاضر ظرفیت تولید کک در کش��ور حدود دو  میلیون و 550 
هزار تن می باشد و در مقابل حدود چهار میلیون تن کنسانتره 
ذغال سنگ نیاز  است؛ در حالیکه طی سال گذشته تنها حدود 
800 هزار تن کنس��انتره در کشور تولید شده، از  این رو "ذوب" 
ب��رای افزایش جذب ذغال مصرفی اقدام به خریداری ش��رکت 
ذغال سنگ  ش��اهرود کرد و با حضور در مزایده بهره برداری از 
یک معدن ذغال سنگ واقع در طبس،  قراردادی برای 18 سال 
استفاده از معدن مذکور را منعقد کرده است. افزون بر آنکه خرید 

 معادن جدید از استراتژی های "ذوب" است. 
در خاتمه جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه با رأی اکثریت 
سهامداران صورت های مالی  عملکرد سال مالی ۹۲ بدون تقسیم 
سود نقدی به تصویب رسید و مقررگردید مبلغ ۲3 میلیارد  تومان 
بابت هزینه فعالیت تیم های ورزشی ذوب آهن اصفهان و مبلغ 
چهار میلیارد توم��ان  برای کمک های بالعوض و عال المنفعه 
در استان اصفهان اختصاص یابد. همچنین تعیین  سقف پاداش 
کارکنان برای عملکرد سال مالی ۹۲ در اختیار هیأت مدیره قرار 

گرفت. 
ش��ایان ذکر است در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام 
"ذوب" که با ترکیب هیأت رییس��ه  مجمع عادی س��الیانه و در 
هم��ان روز برگزار ش��د، با توجه به مجوزهای صادره از س��وی 
 س��ازمان بورس بند قانونی الزم جهت اصالح اساسنامه شرکت 
مبنی بر اضافه نمودن فعالیت  های مرتبط با اکتشاف و استخراج 
معدن و سرمایه گذاری در معادن به اساسنامه "ذوب"  اضافه شد. 

کسب رتبه اول در رشد توليد، ثبت شش رکورد 
طی سال 92،  حضور در عرصه خطوط ريلی
ذوب آهن، مادر صنعت ایران، با 

سعد محمدی می درخشد

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس  هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاري صدر تامین)سهامي عام(آقاي سید محمدرضا آیت الهي

مدیرعامل و نایب رئیس هیات  مدیرهسازمان تامین اجتماعيآقاي اردشیر سعد محمدي

عضو غیرموظف  هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاري صبا تامین)سهامي عام( آقاي محمود اسالمیان

عضو  موظف هیات مدیرهشرکت سرمایه هامون شمال)سهامي عام( آقاي محمدیاسر طیب نیا

عضو  غیرموظف هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاري تدبیرگران اطلس)سهامي عام(آقاي محمدحسن فرج الهي
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مجمع عمومی عادی س��الیانه بانک تجارت با حضور بیش 
از 88 درصد س��هامداران برگزار شد  و سهامداران این بانک 
با توزیع 1۷0 ریال س��ود به ازاء هر سهم این بانک موافقت 

کردند . 
مجمع عمومی عادی س��الیانه بانک تجارت با حضور بیش 
از 88 درصد س��هامداران برگزار شد  و سهامداران این بانک 
با توزیع 1۷0 ریال س��ود به ازاء هر سهم این بانک موافقت 

کردند . 
مجمع که به ریاس��ت آقاي س��ید مجتبي فهیم هاشمي و 
ناظ��ري آقایان علي خورس��ندیان و کیومرث  احمدي و به 

دبیري خانم سکینه کشاورز برگزار گردید.  
در این مجمع که با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی 
و دارای��ی، س��ازمان ب��ورس و  اوراق و به��ادار و نمایندگان 
سهامداران عمده این بانک برگزار شد محمد ابراهیم مقدم 
 مدیرعامل بانک تجارت طی گزارشی با اشاره به مهمترین 
تحوالت این بانک طی سال گذشته  اظهار داشت: طی سال 
۹۲ ش��اهد استقبال چشمگیر بازار س��رمایه از سهام بانک 
تجارت بودیم ،  به نحوی که میزان سهام معامله شده بانک 
نسبت به سال ۹1 از لحاظ تعداد، 1۲ برابر و از  لحاظ مبلغ 
۲۷ برابر رشد داشت . برای نخستین بار شاهد بودیم که هر 
سهم بانک تجارت  صعود به قیمت 4100 ریال را نیز تجربه 
کرد و با توجه به افزایش سرمایه انجام گرفته،  سودهر سهم 
بانک در پایان سال مالی 13۹۲ نسبت به سال مالی پیش از 

آن بیش از 6۲  درصد رشد یافته است . 
مدیرعامل بانک تجارت با اش��اره به افزایش 161 درصدی 
سرمایه این بانک گفت : با  تصویب مجمع عمومی فوق العاده 
بانک در تاریخ ۲0 اسفندماه ، سرمایه بانک تجارت با   ۲8۲00 
میلیارد ری��ال افزایش تا رقم 45۷00 میلیارد ریال افزایش 
یافت . این افزایش سرمایه  که بهبود نسبت کفایت سرمایه 
بانک از 8 درصد به 11/۷ را به دنبال داشته که این به معنای 

 افزایش توان بانک در اعطای تسهیالت و توسعه سهم بازار 
می باش��د. وی با اشاره به افتتاح  نخستین شعبه تخصصی 
ارائه خدمات بورس��ی کشور توسط این بانک در بهمن ماه 
گذش��ته  اظهار داش��ت : امید داریم این اقدام بانک تجارت 
گام موثری برای افزایش تعامل موثر بازار  پول و س��رمایه و 
مدیریت بهتر منابع بازار بورس با استفاده از ابزارهای کارا و 
روزآمدی  باشد که باید در شبکه بانکی طراحی شوند. هدف 
ما این است که با تنوع بخشی به این خدمات  و حضور موثر 
در بازار سرمایه،سهم بانک تجارت را به میزان قابل توجهی 

افزایش دهیم. 
مقدم با اشاره به مهمترین شاخصهای عملکرد بانک تجارت 
در بازار پول کشور گفت : در  پایان سال ۹۲ بانک تجارت با 
در اختیار داشتن س��هم 40 درصدی در تعهدات اعتبارات 
اس��نادی  و سهم 3۲ درصدی در تعهدات ضمانتنامه ای در 
میان پنج بانک بزرگ تجاری کشور ،  همچنان با فاصله قابل 
توج��ه از رقبا ، قدرتمندترین بانک ایرانی در حوزه پذیرش 

تعهدات بوده  است. 
وی افزود : طی سال ۹۲ شاهد افزایش سی درصدی حجم 
س��پرده ه��ا و افزایش ۲۹/5 درصدی  خالص تس��هیالت و 
مطالبات بانک بوده ایم.ضمن اینکه علیرغم تداوم مشکالت 
اقتصادی کشور  ، نسبت مطالبات به تسهیالت بانک کاهش 
یافته که نشان از توفیق همکاران ما در وصول  مطالبات معوق 
بانک دارد . برنامه بانک نیز این اس��ت که در صورت تداوم 
روند بهبود  اقتصاد کشور ، مطالبات بانک تا پایان سال ۹3 

همچنان کاهش یابد. 
مدیرعامل بانک تجارت با اش��اره ب��ه برنامه این بانک برای 
افزای��ش درآمد از محل ارائه  کارمزد خدمات گفت : در این 
مس��یر ، توسعه خدمات بانکداری الکترونیک در اولویتهای 
 بان��ک ق��رار دارد ، همانطور که طی س��ال ۹۲ نیز ش��اهد 
افزایش چش��مگیر دس��تگاه های خودپرداز  ، دستگاه های 
 POS  فروشگاهی و توس��عه درگاههای پرداخت اینترنتی 
بان��ک بودیم ، ضمن  اینکه تعداد تجارت کارت های صادره 
و کاربران سرویس های تلفنبانک ، موبایل بانک و  اینترنت 

بانک نیز به شکل قابل مالحظه ای افزایش یافت . 
مدیرعامل بانک تجارت کس��ب جایزه ملی مدیریت مالی 
ایران برای چهارمین س��ال متوالی ،  جایزه ملی بهره وری و 
گواهینامه ایزو 100۲ در استقرار نظام رسیدگی به شکایات 
مشتریان  را از جمله مهمترین توفیقات بانک تجارت در سال 
۹۲ برشمرد و افزود : استقرار نظام  بانکداری جامع با تاکید 
بر بانکداری ش��رکتی ، بهینه سازی شبکه شعب ، استقرار 
نظام  بانکداری متمرکز و تکمیل سوپرمارکت مالی بانک از 
جمله مهمترین برنامه های محوری  بانک تجارت در س��ال 

۹3 خواهد بود . 

گفتنی است بانک تجارت به عنوان یکی از چهار بانک بزرگ 
تجاری کشور در راستای  اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 
44 قانون اساس��ی ، از اردیبهشت ماه سال 1388 به جرگه 

 بانکهای خصوصی کشور پیوست . 
اهم   دستاوردهاي   بانک   در   سال   ۹3

 - ر ش��د 161 درصدی س��رمایه بانک و افزایش آن به رقم 
45/۷00 میلیارد ریال

 - حفظ رتبه اول در س��هم از ضمان��ت نامه های صادره در 
سیستم بانکی )34 درصد از کل  تعهدات ضمانت نامه های 

صادره( 
 - حفظ رتبه اول در س��هم از تعهدات اعتبارات اسنادی در 
سیستم بانکی )33 درصد از کل  تعهدات اعتبارات اسنادی( 

 - تأ سیس شرکتهای تخصصی در حوزه های معدنی ، نفت و 
گاز، برق ، بیمه و تأمین سرمایه  با هدف کسب بازدهی بیشتر 

در شرایط فعلی اقتصادی
 - اخذ گواهینامه  ISO  1000۲  در خصوص استقرار سیستم 

رسیدگی به شکایات مشتریان  
 - کسب تقدیرنامه سه ستاره تعالی سازمانی در حوزه منابع 

انسانی  
 - کس��ب جایزه ملی مدیریت مالی برای چهارمین س��ال 

متوالی  
 - کسب جایزه نوآوری در مدیریت روابط عمومی  

 - کسب پنجمین جایزه ملی بهره وری  
 - اخذ دیپلم افتخار س��مپوزیوم بین المللی روابط عمومی 

ایران  
 - اخذ تقدیرنامه نشان عالی به روابط عمومی  

 - کسب رتبه برتر روابط عمومی بانک تجارت در جشنواره 
روابط عمومی های برتر کشور  

 - اخذ نشان بین المللی اعتماد مشتریان  
 - اخذ تقدیرنامه در نهمین جشنواره قهرمانان صنعت ایران  

 - اخذ تندیس نقره ای بودجه ریزی عملیاتی از شش��مین 
کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر  مبنای عملکرد

تص�ویب 
صورتهای مالی 
بانک تج�ارت 
201 ریال سود 
ه�ر سه�م
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پیام هیات مدیره
در س��ال 13۹۲ بازار سرمایه کشور مسیر رشد و تعالی خود را به خوبی 
طی نمود و در این میان  بورس انرژی نیز علی رغم نوپا بودن با لطف الهی 
و برخورداری از کارکنانی س��اعی و پرتالش  گام های محکم و موثری را 
برای نقش آفرینی هر چه بیشتر در اقتصاد ملی پرداخت.  در سال 13۹۲، 
بیش از س��ی و ش��ش محصول به کاالهای قابل عرضه در بورس انرژی 
افزوده ش��د  و نیروگاههای جدیدی در بازار برق این بورس مورد پذیرش 
قرار گرفت و ارزش معامالت  بورس از رش��د منطقی برخوردار گردید در 
این میان پیوستن عرضه کنندگان بزرگ و راهبردی  همچون شرکت ملی 
نفت ایران، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، هلدینگ صنایع 
 پتروشیمی خلیج فارس، شرکت پاالیش نفت اصفهان، شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران،  هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت 
پاالیش نفت تهران و ... به جمع عرضه کنندگان  بورس انرژی نویدبخش 

رشد و توسعه این بورس در آینده نزدیک است. 
در سال جاری نیز امیدواریم با عنایت به الطاف الهی و اعتماد سهامداران 
گرامی، تعمیق و توسعه  بورس نوپای انرژی در کشور از طریق گسترش 
بازار فرآورده های اصلی و ویژه نفتی و س��ایر  حامل های انرژی ، توسعه 
معامالت در رینگ بین الملل، افزایش ارزش و حجم معامالت برق،  فراهم 
آوردن ش��رایط تامین برق مصرف کنندگان بزرگ، ابزارهای مالی نوین 
مبتنی بر حامل های  انرژی تداوم یابد. در این میان حمایت های جدی 
وزارتخانه های نفت و نیرو می تواند ما را بر  داشتن گام های بلندتری در 
جهت ارتقای شفافیت، کشف قیمت های عادالنه ، تامین مالی صنایع  فعال 
در حوزه انرژی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور عزیزمان یاری 
نماید.  جا دارد، از همراهی همه ارکان بازار سرمایه از جمله سازمان بورس 
و اوراق بهادار ،  کارگزاران محترم، ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تسویه وجوه، شرکت مدیریت  فناوری بورس تهران و همچنین 
سهامداران محترم که بورس انرژی را در راستای نیل به اهداف،  وظایف و 
مسوولیت های خود یاری می نمایند، صمیمانه تشکر و قدردانی نماییم.   

برنامه های آتی شرکت
شرکت بورس انرژی، در نظر دارد در سال 13۹3 با اتکاء و استعانت 
از خداوند متعال و با  همت و تالش اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل 
و کارکنان شرکت نسبت به تحقق موارد زیر  تمامی مساعی خود 

را معطوف دارد. 
 -  اغزایش سرمایه جهت خرید ساختمان و تجهیزآن

 -  توس��عه ارزش و حج��م معامالت نفت خ��ام و میعانات گازی 
پاالیشگاه های گاز

 -  تالش حداکثری برای توسعه عرضه فرآورده های اصلی و ویژه 
نفتی در بورس انرژی. 

 -  برنامه ریزی جهت تعمیق و گس��ترش معامالت سایر کاالهای 
پذیرش شده. 

 -  توسعه رینگ بین الملل جهت انجام معامالت متانول،  LPG  نفتا، 
انواع حالل ها، زغال  سنگ و ... 

 -  اجرائی کردن طرح تخصیص منابع مالی ش��رکت های تولید و 
توزیع نیروی برق از  طریق بورس انرژی. 

 -  فراهم آوردن شرایط تامین برق مصرف کنندگان بزرگ از طریق 
بورس انرژی  

 -  طراح��ی اوراق گواهی ظرفیت برق و راه اندازی بازار ظرفیت در 
بورس انرژی

 -  فعال نمودن کد دوم معامالتی )کد عام( ش��رکت های توزیع و 
تولید نیروی برق و ش��رکت  های خرده فروشی برق جهت فراهم 
آوردن قابلیت خرید و فروش قراردادهای سلفموازی  استاندارد برق 

برای شرکت های مذکور
 -  پذیرش نیروگاه های متعلق به شرکت های برق منطقه ای و نیز 
نیروگاه های موضوع  ماده ۲۷ همچنین سایر نیروگاه های خصوصی 

که تاکنون در بورس انرژی پذیرش نشده  اند. 
 -  گش��ایش نمادهای معامالتی برق با دوره تحویل طوالنی تر )از 

جمله قراردادهای با دوره  تحویل هفتگی و ماهانه( 
 -  انجام مطالعات و امکان سنجی جهت فراهم شدن امکان صادرات 

برق از طریق بورس  انرژی
 -  انجام مطالعات و امکان سنجی جهت راه اندازی بازارهای محلی 

 )DG(   برای معامالت برق  تولیدکنندگان پراکنده برق
 -  فراهم آوردن ش��رایط جهت تامین مالی شرکت های فعال در 
زمین��ه معامالت حامل های  انرژی در چارچوب قوانین و مقررات 

موجود
 -  پیگیری پذیرش و انجام معامالت سایر حامل های انرژی که تا 

کنون پذیرش نشده اند. 
 -  پیگیری پذیرش ابزارهای مالی نوین مبتنی بر حامل های انرژی 

و راه اندازی بازار  معامالتی آنها
 -  برنامه ریزی جهت آموزش و ارتقاء سطح علمی ذینفعان فعال در 

بورس انرژی با  همکاری مرکز مالی ایران. 
 -  همکاری در جهت ارتقاء و بهبود سامانه های عملیاتی و نظارتی 

پیش از معامالت،  معامالت و پس از معامالت بورس انرژی  
 -  راه اندازی وب سایت جدید شرکت.    

تاریخچه
ش��رکت بورس انرژی )س��هامی عام( براس��اس قانون بازار اوراق بهادار 
جمهوری اس��المی ایران  مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسالمی 
تاس��یس و در تاریخ 13۹1/4/1۷ تحت شماره   4۲800۲ و شناسه ملی 
103۲0۷۹8438 در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به 
 ثبت رسید و فعالیت های عملیاتی خود را در زمینه انجام معامالت نقدی، 
قرارداد سلف موازی  استاندارد آنی، قراردادهای آتی و اختیار معامله و به 
منظور مرتفع سازی نیازهایی چون خرید و  فروش منابع انرژی ، تامین 
مال��ی برای تولید کنندگان و تامین منابع انرژی برای توزیع کنندگان و 

 مصرف کنندگان، از اوایل خرداد ماه همان سال آغاز نمود. 

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهشرکت گسترش نفت و گاز پارسیانآقاي مرتضي عزیزي

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت تولیدي آرین ماهتاب گسترآقاي محمد مالکي

عضو هیات مدیرهشرکت مدیریت سرمایه گذاري ملي ایرانآقاي رضا راعي

 عضو هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاري ایران آقاي علي اصغر یامي

عضو هیات مدیرهشرکت صنایع آب و برق صباآقاي علیرضا خجسته وهاب زاده

عضو هیات مدیرهکارگزاري مهر آفرین آقاي شاهین چراغي

عضو هیات مدیرهکارگزاري بانک ملت آقاي سید حسین حسیني

مدیرعاملسید علي حسیني

اولین مجمع بورس انرژي

دكتر سید علي حسیني مدیرعامل بورس انرژي را آنانکه با فرهنگ بورس آشنایي دارند بخوبي  مي شناسند. سید علي مرد كار است با فهم، دانش و تجربه در میدان آمد و خدمات بایسته 
او در تیم  مدیریت بورس بر دلها نشست. با سابقه 5 دهه كار مطبوعاتی  در حیات كاریم كمتر دیده ام مدیری به طور مستمر در چند سال خدمت خود  نوک هرم مدیریت باشد و این قدر در 
صدر نشیند و حرمت ببیند.  اولین مجمع در تاریخ 1393/4/1 در محل پژوهشگاه نیرو با حضور 75/02 درصد سهام دار و  با حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضاء هیات مدیره، 
مدیرعامل، بازرس قانوني  و حسابرس مستقل شركت تشکیل شد.   مجمع به ریاست جناب رفیعي مدیرمالي بانک پارسیان و ناظري جنابان صادق عجمي و محمد  مالكي و دبیري آقاي متین 

برگزار شد.  مجمع با تصویب صورتهاي مالي و سایر دستورجلسه و با تقسیم سود 100 ریال براي هر سهم با  طنین صلوات پي در پي بکار خود پایان داد. 



33 لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  45 | شهریورماه 1393| 

از وقت��ی که مرجان خانم دختر حاج علی اکب��ر رزاز* عروس 
خانواده حاج محمد تقی بنکدار** ش��ده  بود؛ و با پس��ر بزرگ 
حاجی ازدواج کرده و برابر س��نت های پیشین در همین خانه 
حاج محمد تقی  سکونت کرده و حاال با داشتن پسر و دختر از 
شوهرش که تازگی ها هم از زیارت خانه خدا  برگشته و عنوان 
حاج��ی هم پیدا کرده ، زندگی می کند خاطراتی دارد که نقل 

می کند؛
او م��ی گوید: " وقتی عروس ش��دم)که خود داس��تانی دارد از 
خواستگاری و دیگر مسایل که جایش  اینجا نیست( همراه کلیه 
جهیزیه ای که خانواده برایم تدارک دیده بودند و دختر د دوازده 
ساله نوکر  خانوادگی مان را که فاطمه نام داشت و از بازماندگان 
مهاجران زنگباری*** ساکن در بندرعباس  بوده و سیاه پوست 
و از پدر و مادری س��یاه پوست بدنیا آمده بود و ما در خانه او را 
فاطی صدا می  کردیم، فرس��تادند و بقولی سرجهاز دختر حاج 

علی اکبر رزاز شد. 
خانه ما یک حیاط بزرگ اندرونی داش��ت با یک حیاط کوچک 
تر که بیرونی می گفتند، دروازه ای  بزرگ داشت، و پشت حیاط 
بیرونی هم درشگه خانه حاجی بود که یک درشگه دو اسبه که 
اس��بها  هم هر دو قرمز رنگ بودند با مسئول مربوطه که مردی 
بلند قد و چهار ش��انه و سبیل های آویخته  و او هم کمی سیاه 
چرده و زن و بچ داش��ت ولی چون مسئول درشگه بود، همواره 
از صبح تا  غ��روب در خدمت خانواده ، و روز جمعه آ هم ماهی 

بیک روز تعطیل بود. 
خرید مایحتاج خانواده بوسیله نوکر و کلفت انجام می شد، و پدر 
ش��وهرم هم مردی ثروتمند و  سرمایه دار و علی الظاهر خوش 
برخورد و مهربان و دیگران هم دوستش می داشتند، برخالف هم 
 صنفی هایش که بعضی از آنها خیلی قابل تعریف نبودند؛ زندگی 
در یک چنین خانواده ای که از  نظر رفاهی و شخصیتی جزواعیان 
و اشراف شهرمان به حساب می آمد، خیلی آرام و راحت بود و 

 من هم هیچگونه نارضایتی و ناراحتی نداشتم. 
سالها می گذشت و آفتاب میزد و غروب می کرد، ابر می آمد و 
میرفت و برف و باران و زمستان  و بهار ... و هیچ مشکلی در طول 

سالیان متمادی زندگی برایم رخ نداد. 
ی��ادم نرفته بگویم؛ پس از اینکه چن��د زمانی از ورودم به منزل 
حاجی گذش��ته بود؛ در زاویه ای از  داخل مطبخ حیاط بیرونی 
متوجه شدم که هاون سنگی بسیار بزرگی با دسته سیاه رنگی 
گذاش��ته  ش��ده!؟، هیچ توجه خاصی نکردم، گذرا عبور کردم و 
همین، تا اینکه یکروزاحس��اس کردم صدای  کوبش هاون می 
آید!!! بیرون رفتم، اخر رس��م نبود عروس خانه یا اساس��ا اعضاء 
خان��واده به حیاط  بیرونی بردن��د چه آنجا محل و منزل نوکر و 
کلف��ت و خدمه بود، رفتن ع��روس آن هم عرو جوان به  بیرون 
را عیب می دانستند، من هم مثل همه؛ اگرچه در منزل پدری 
من این تشکیالت و دم و  دستگاه نبود، ما هم خانه ای داشتیم 
با باغچه ای بزرگ با انواع درخت ها و حوض . اطاق های  بزرگ 
و کوچک، نه به این اندازه که اینجا دیده بودم، به هر حال یکی 
از همسایه ها پهلوی هاون  نشسته و با دسته آن گوشتی را که 

داخل هاون بود و می کوبید!؟!؟! 

م��ورد خاصی نبود م��ا هم در خانه هاون داش��تیم ولی نه 
به این بزرگی! برگش��تم، با ش��ک و تردی��د و  کمی هم با 
ترس، لرز مادر ش��وهرم که ی��ک زن جا افتاده و کمی هم 
متکبر و خیلی خوش اخالق هم  نبود آرام پرس��یدم:" حاج 
خانم داس��تان این هاون حیاط بیرونی شما چیست؟ مگر 
همسایه ها خودشون  هاون ندارند که میآیند گوشت را در 
این هاون م��ی کوبند؟ حاج خانم گف��ت: دخترم، بوقتش 
متئوجه  خواهی ش��د. بماند تا روزی ک��ه خودت بفهمی : 
برای من گفتن این حرف خیلی ثقیل و س��نگین آمد،  مگر 
یک هاون و دس��ته سیاهش چه قصه ای دارد که من باید 

منتظر بمانم تا بعدا بفهمم؟! 
بدون نتیجه از خواسته خودم صرفنظر کردم و روزها و هفته ها 
گذشت و من به دفعات مختلف می  دیدم که زن های همسایه 
این کار را تکرار می کنند!مورد خاصی نبود ما هم در خانه هاون 
داشتیم  ولی نه به این بزرگی! برگشتم، با شک و تردید و کمی هم 
با ترس، لرز مادر شوهرم که یک زن  جا افتاده و کمی هم متکبر 
و خیلی خوش اخالق هم نبود آرام پرسیدم:" حاج خانم داستان 
این هاون  حیاط بیرونی شما چیست؟ مگر همسایه ها خودشون 
هاون ندارند که میآیند گوشت را در این هاون  می کوبند؟ حاج 
خانم گفت: دخترم، بوقتش متئوجه خواهی شد. بماند تا روزی 
ک��ه خودت بفهمی :  ب��رای من گفتن این حرف خیلی ثقیل و 
سنگین آمد، مگر یک هاون و دسته سیاهش چه قصه ای  دارد 

که من باید منتظر بمانم تا بعدا بفهمم؟! 
بدون نتیجه از خواسته خودم صرفنظر کردم و روزها و هفته ها 
گذشت و من به دفعات مختلف می  دیدم که زن های همسایه 
این کار را تکرار می کنند!سرانجام یکروز که مادر شوهرم به منزل 
 یکی از همس��ایه ها برای شرکت در روضه خوانی ماهیانه رفته 
بود که از روضه خوانی سیدرضا  روضه خوان که صدای خوش و 
آهنگینی داشت فیض ببرد، فرصت را غنیمت دانسته و از رباب 
 خانم کلفت حاج خانم که سال های متمادی در این طرف و آن 
طرف نگاهی کرد و بطوریکه کسی  متوجه نشود خیلی آرام و با 
صدای آهس��ته این طور تعریف کرد" ننه جان من به این خانه 
آم��دم، این  هارون بود و می گفتند از چند صد س��ال پیش در 
همین گوشه مطبخ جا خوش کرده و آرمیده، آخر  کسی نیست 
ک��ه بتواند از جایش تکان بدهد و از در مطبخ خارج کند و تازه 

اگر ببرد کجا بگذارد؟  
ش��يء کوچکي نیس��ت که بتواني پنهانش کني و یا در پیاده رو 
بگذاري . کلي باید هزینه کني و کو  وسیله که از این کوچه و پس 
کوچه ها آن را ببرد ؟ سرجهازي تمام عروس هایي بوده که از دیر 
 زمان در این خانه آمده اند و رفته اند، حتي همین خانم بزرگ زن 
حاج محمد تقي هم مي گوید که  از مادر بزرگ حاجي شنیده که 
او هم از پیشینیان گفته که تا بوده همین بوده و حاال براي اینکه 
 حوصله حمل آنرا به خارج از منزل ندارند یک بهانه اي درست کرده 
و در افواه جا انداخته اند که  هر کسي که داراي مشکلي است و مي 
خواهد مشکلش حل بشود، اگر مقداري گئشت در این هاون  بکوبد 
و با آن سرگنجش��کي درست کند و بخورد حاجتش برآورده مي 
شود و بهمین علت است که  گاهي همسایه ها مي آیند و همین 

کار را انجام مي دهند و دلیل دیگري ندارد." 
من که از این مطلب یکه خورده بودم گفتم:" مگر س��نگ هم 
معج��زه مي کند؟ رب��اب خانم گفت:" نه  نیاز دخترم ، س��نگ 
میش��ي." خنده ام گرفت ، او با دست راست سیلي به صورتش 
زد و حدفاصل  ش��صت و انگشت اشاره اش را به دندان گرفت و 
توبه و استغفراللهي گفت و من باز هم ته دلم به  سادگي این زن 

خنده مي زدم. 
زمان گذشت، علم و تکنولوژي پیشرفت کرد، دیگر مشتري این 
هاون سنگي منزل حاج محمد تقي  کم شده بود، در کوچه هاي 
شهر که تنگ و باریک بود بعلت طرح گسترش شهر و خیابان 
کش��ي،  اصالحاتي بوجود آمد و از قضا خانه بیروني حاجي هم 
در معرض تخریب براي تعویض خیاب��ان  قرار گرفت. کارگرها 
مش��غول خراب کردن خانه ها و دیوارها ش��دند، مهندسین با 
دوربین هایش��ان  باال و پایین کوچه را رصد مي کردند ، درخت 
هاي نارون و صنوبر بود که مي افتاد، گلهاي  قشنگ و زیبا برد 
که ریشه هایش خش��ک مي شد و با بیل و کلنگ از جا کنده 
مي شد، و همینطور  ادامه داشت حتي دروازه بزرگ درب حیاط 
بیروني هم از این خطر جان بدر نبرد و از جا کنده  ش��د، اما به 
مناسبت قدیمي بودن و منبت کاري هایي که روي تخته هاي 
آن که از چوب گردو  ساخته شده بود در یکي از محله هاي دیگر 
ش��هرمان در داخل حیاط خانه اي به معرض دید  تماشاچیان 

گذاشته شده بود. 
آرام آرام تعریض کوچه پیش مي رفت تا نوبت به مطبخ حیاط 
بیروني رسید، اگر چه درشکه خانه  هم از دستبرد این تعریض در 
امام نمانده بود. حاال آرام ارام به هاون س��نگي و دسته سیاهش 
نزدیک  شدند، تعدادي از همسایه ها تجمع کرده و به گونه اي 
اعتراض خود را بیان مي کردند)البته زنهاي  خوش باور( که اگر 

مي شود هاون را از جایش تکان ندهند. 
مهندسین مي گفتند:" مانع کار است چاره اي جز جابجا کردن 

و حتي حمل به منطقه دیگر نیست" 
و همین کار را هم انجام دادند و هاون سنگي و دسته اش را به 
خارج از شهر بردند و در داخل  یکي از گودال هایي که خاکش را 
براي دیوار کشي و خشت زني برداشته بودند انداختند و خاکي 

 بر رویش ... و دیگر هیچ. 
و سرنوشت آدم ها همان هاون سنگي را مي ماند که ، تا هستیم 
و هنري داریم، و موجودیتي داراي  ارزش و اعتبار ، وقتي رفتیم 

در گودالي و خاکي به رویمان... 
و اگر عمل خیري کرده باش��یم دنبالمان وگرنه همان شب اول 

تنهاي تنها در داخل همان گودالي و  منتظر ... 
و تازه این براي ماست که گودالي براي ما هست!!!! بعضي از قبایل 
که مي سوزانند و خاکسرت  را هم به باد مي دهند و خودت مي 
بیني که پدر و مادرت را جلو چش��م تو سوزاندند و تو را هم، و 

 عبرت نمي گیري . 
و هر روز از کنار مس��جدي که عبور مي کني و مي ش��نوي که 
محدثین و معلمین و مدرسین مي  گویند و انذار م دهند و پند 

و نصیحت که : 
 )) عالم فاني است و دنیا براي کسي نمانده(( 

قصه هاون سنگی دسته سیاه

 پی نوشت ها:

 *رزاز : برنج فروش 

 ** بنکدار : عمده فروش 

 ***مهاجران زنگباری: نسل بازماندگان اهل کشور حبشه که از زمان 

خروج کشور پرتغال از  جنوب ایران در ایران مانده بودند و عمدتا به کار 

در منازل گماشته می شدند  

   اميرسرتيپ عباس شريعت
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مجمع عمومی عادی ساالنه شركت 
سیمان كارون سه شنبه 1393/4/31 

در هتل ارم تهران  تشکیل شد. 
در ای�ن مجمع كه با حض�ور بیش از 79/62 درصدی س�هامداران 
حقوقی و حقیقی ش�ركت و اعضای  هیات مدیره، نماینده بورس و 
اوراق بهادار ، حسابرس و بازرس قانونی شركت برگزار شد  ریاست 
مجمع با آق�ای رضا وزیري بود كه جناب�ان محمدرضا برخوردار و 
محمد نوین در مقام  نظار اول و دوم و آقای رجبعلي شایانفر به عنوان 
دبیر مجمع ایشان را در اداره جلسه یاری می  رساندند.  در ادامه پس 
از قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع و استماع گزارش حسابرس 
و بازرس  قانونی به مجمع س�هامداران با طنین صلوات خود ضمن 
تقدیر و تشکر از فعالیتهای گرانقدر تیم  مدیریتی شركت با تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 قانون تجارت با 
 تقس�یم سود 500 ریالی به ازای هر س�هم به كار خود پایان دادند.  
موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی شركت برای سال 

مالی آتی انتخاب گردیدند. 
مهندس محم�ود ذوالفق�اری مدیرعامل توانمند  ش�ركت در 
قس�متی از گزارش خود به س�هامداران با  اعالم اینکه افزایش 
تولید سیمان در شركت در پایان سال منتهی به 1393/12/29 
ورشد مقدار  فروش كه بالطبع آن افزایش چشمگیر مبلغ فروش 
را در پی داشته است.افزود ما در مسیر  سودآوری هر چه بیشتر 
برای س�هامداران جدی و پرقدرت به كار خود پایان می دهیم.  
ش�ایان ذكر اس�ت س�یمان كارون با توجه به حضور مهندس 
محمدتق�ی عالقبندیان »ریاس�ت هی�ات  مدی�ره« ، مهندس 
محمدرضا برخوردار كاشانی نائب رئیس هیات مدیره، مهندس 
ذوالفقاری به  عنوان مدیر ارشد اجرایی شركت و حضور جناب 
شایانفر كه خود از دانش آموخته های مطرح  عالی بانکی كشور به 
عنوان معاون مالی و اداری كه سابقه مدیرعاملی در بانک مركزی 
را در  سابقه خود دارد از آن دسته شركتهای سیمانی است كه به 
قول یکی از سهامداران همواره به روی  خط رشد حركت می كند 
و از سیمانیهایی است كه اهل بازار سهامدار بودن در آن را به هم 

 پیشنهاد می دهند. 

پیام هیات مدیره
م�رور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوطه در س�ال مالی مورد 

گزارش
طبق آخرین اطالعات ارائه ش��ده توس��ط وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 
13۹۲ تولید  س��یمان کش��ور از مرز 6۹,500 هزار تن گذشت. در 1۲ ماهه سال 
مذکور تولید کلینکر کشور بالغ  بر ۷1 میلیون تن گزارش گردیده است.  همچنین در 
سال 13۹۲ میزان مصرف سیمان کشور حدود 50 میلیون تن اعالم گردیده است. 
 صادرات سیمان در سال 13۹۲ بالغ بر 18 میلیون تن بوده که کشورمان در صادرات 
سیمان رتبه  اول منطقه خاورمیانه و رتبه سوم جهان را به خود اختصاص داده است. 

مرور کلی بر جایگاه ش�رکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال 
مالی مورد گزارش

ش��رکت سیمان کارون در سال 13۹۲ با تولید 838,864 تن سیمان و 800,1۷۷ 
تن کلینکر در دو  نوع س��یمان تیپ ۲ و 5 بالغ بر 1,۲ درصد از کل سیمان کشور 
را تولید نموده است. در سال مورد  گزارش 5۲8,۹40 تن از تولید کارخانه )حدود 
61 درصد( به صورت سیمان پاکتی عرضه شده  است. ضمناً در سال مذکور میزان 
فروش سیمان و کلینکر صادراتی از لحاظ مقداری ۲44,100  تن و از لحاظ ریالی 

۲58,064میلیون ریال بوده است. 

بیان استراتژی شرکت
استراتژی شرکت سیمان کارون، افزایش کیفیت و تنوع محصوالت و حفظ مشتریان 
و عاملین  توزیع و مصرف  کنندگان عمده سیمان منطقه به ویژه پروژه  های عمرانی 

استان خوزستان و  استانهای همجوار می باشد. 

مرور کلی بر عملكرد ش�رکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و 
دستاوردهای مهم در سال  مالی مورد گزارش

ش��رکت در راستای مشتری مداری و تضمین کیفیت محصوالت تولیدی، تالش 
نموده است ضمن  حفظ استانداردهای ایزو ISO  ۹001-۲008  و ۲00۷ – 14001 
 ISO  و OHSAS  18  از منظر  مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی 

و بهداشت شغلی نیز ارتقاء یابد. 

بیان برنامه  ها و چشم  انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی
مدیریت شرکت سیمان کارون در نظر دارد ضمن حفظ و گسترش دستاوردهای خود 

براساس  استراتژی تعیین شده، در سال مالی آتی با سعی و تالش و با بهره  گیری از 
امکانات داخلی شرکت  و اخذ تسهیالت طرح توسعه را در اسرع وقت به اتمام برساند.  
ضمناً با توجه به معافیت مالیاتی صادرات، مدیریت شرکت افزایش صادرات سیمان را 
در بودجه  پیش  بینی شده سال آتی جزء اولویتهای اصلی شرکت لحاظ نموده است. 

تاریخچه
شرکت سیمان کارون )سهامی عام( در تاریخ 05/05/13۷1و تحت شماره ۹1681 
در اداره ثبت  ش��رکتهای تهران به ثبت رس��یده و در اوایل خرداد ماه 13۷۹ رسماً 

افتتاح و مورد بهره  برداری  قرار گرفت. 

سرمایه و ترکیب سهامداران
ش��رکت سیمان کارون در سال 13۷1 با س��رمایه 15 میلیارد ریال )شامل تعداد 
1,500,000 سهم،  به ارزش اسمی هر سهم 10,000 ریال( به ثبت رسید. در دوران 
احداث کارخانه، سرمایه شرکت  طی چند مرحله از مبلغ 15 میلیارد ریال به مبلغ 
۲08,8میلیارد ریال )ش��امل تعداد   ۲08,833,333 سهم به ارزش اسمی هر سهم 

1000 ریال( افزایش یافت. 

اطالعات طرح توسعه شرکت
شرح و موضوع طرح

اح��داث خط دوم کارخانه به ظرفیت روزانه 3500 تن کلینکر در کنار خط تولید 
فعلی در حال اجرا  می باشد، از مهمترین مزایای احداث خط دوم در کنار خط تولید 
قبلی حذف و صرفه جوئی در  هزینه  های سرمایه  گذاری شامل مطالعات اولیه محل 
طرح، بررسی و مطالعه معادن در منطقه،  خرید زمین، آماده سازی و محوطه سازی، 
جاده سازی، احداث ساختمان های پشتیبانی، انتقال گاز  طبیعی و خط برق فشار 
قوی به کارخانه و نیز قسمتی از ساختمان های تولیدی و ماشین  آالت و  تجهیزات 
کارخانه می باشد. کاهش هزینه  های سرمایه  گذاری ناشی از این تصمیم، افزایش 
نرخ  بازده داخلی و کاهش مدت برگشت سرمایه و افزایش سود را در سالهای آتی 

به دنبال خواهد  داشت. 

برنامه  های آینده شرکت
 1- گسترش بازارهای فروش محصوالت

با توجه به بودجه پیش بینی شده سال 13۹3، افزایش سود سیمان صادراتی یکی از 
اولویت های  شرکت در سال 13۹3 خواهد بود. 

 2- تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید
با توجه به تقاضای مصرف  کنندگان، شرکت سیمان کارون قابلیت تولید انواع سیمان 

در تیپهای   ۲، 5 و ویژه را دارا می باشد. 
 3- مشارکت ها و سرمایه  گذاریها

با توجه به در دست اجرا بودن طرح توسعه شرکت سیمان الرستان، مشارکت در 
طرح مذکور  جزو برنامه  های شرکت می باشد. 

 4- شیوه تامین مالی
پیش بینی اخذ تسهیالت از سیستم بانکی کشور جهت ادامه اجرای طرح توسعه 

کارخانه یکی از  شیوه  های تامین مالی شرکت می باشد. 

تداوم رشد سودآوری سیمان کارون با درایت تیم ارشد مدیریتی خود

   خسرو اميرحسيني
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بیش از ۹5 درصد صاحبان س��هام بانک ملت دوشنبه گذشته در 
محل سالن اندیشه حوزه هنری  سازمان تبلیغات اسالمی گردهم 
آمدند تا پس از استماع گزارش عملکرد هیات مدیره این  شرکت 
بورس��ی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اس��فندماه سال 13۹۲ و 
گزارش حس��ابرس مس��تقل  و بازرس قانونی در خصوص دستور 
جلسات مجمع عمومی عادی ساالنه تصمیمات الزم را  اتخاذ کنند. 
مجمع به ریاس��ت اقاي علیرضا لگزای��ي و به ناظري آقایان فرهاد 
ش��هرکي و عباس  مرادپور و به دبیري آقاي س��یدناصر نورمحمد 
حسیني برگزار گردید.از مهمترین مصوبات این  مجمع می توان به 
تقس��یم 330 ریال س��ود نقدی به ازای هر سهم این بانک اشاره 
کرد. سود  محقق شده هر سهم بانک ملت برای سال مالی گذشته 
4۲0 ریال بود که با رای مجمع، 330  ریال آن تقس��یم ش��د.  به 
گفته محمدرضا ساروخانی، مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره 
بانک ملت، این مبلغ  س��ود تقسیم شده برای سهامداران حقیقی 
دارای کمتر از یک میلیون س��هم بالفاصله پس از پایان  مجمع به 
حساب آنان واریز و سود سهام بقیه سهامداران نیز در مهلت قانونی 

به حساب آنها  واریز خواهد شد. 
در این مجمع همچنین، س��ازمان حسابرس��ی مجددا به عنوان 
حس��ابرس مس��تقل و بازرس قانونی  و روزنامه  های دنیای اقتصاد 
و اطالعات به عنوان روزنامه های رس��می بانک برای س��ال   13۹3 
انتخاب ش��دند. تعیین حقوق اعض��ای غیرموظف هیات مدیره و 
افزای��ش ۲0 درصدی  حقوق مدیرعام��ل و اعضای موظف هیات 
مدیره، همچنین تعیین پاداش هیات مدیره از دیگر  مصوبات مجمع 

عمومی عادی سالیانه بانک ملت بود. 
علی رضا لگزایی، ریی��س و عضو موظف هیات مدیره بانک ملت 
که ریاست این مجمع را بر  عهده داشت در ابتدای این جلسه طی 
سخنانی به ویژگی های محیطی اقتصاد ایران در سال ۹۲  اشاره کرد 
و افزود: سال گذشته برای نظام بانکی کشور، سال منحصر به فردی 
بود زیرا  برخالف 1۲ سال گذشته دیگر جذب منابع از طریق رشد 
پایه پولی امکان پذیر نبود. وی در  توضیح این مطلب گفت: از سال 
1380 تا سال گذشته، عمده جذب منابع بانکی منبعث از  رشد پایه 
پولی یعنی پول پرقدرت بانک مرکزی بود اما در سال ۹۲ با تغییر 
دولت، سیاس��ت  انقباضی به منظور مهار تورم در دستور کار قرار 

گرفت که گام نخست آن توقف رشد پایه  پولی بود. 
به گفته وی این اقدام به معنی خشک شدن سرچشمه نقدینگی بود 
به همین علت بانک هایی که  با ریسک نقدینگی مواجه بودند رقابتی 
نفسگیر را برای جذب منابع با افزایش نرخ سود  سپرده ها آغاز کردند 

و بقیه بانک ها را هم به دنبال خود کشاندند. 
به گفته وی ای��ن اتفاق، قیمت پول را ب��رای بانک ها افزایش داد 
و موجب کاهش حاش��یه س��ود  بانک ها ش��د. لگزایی افزود: بنابر 
نماگرهای اقتصادی درآمد در دسترس دولت در سال ۹۲ به  قیمت 
ثابت تقریبا نصف س��ال 1381 شد. وی گفت: درآمد 1۷ میلیارد 
دالری دولت در سال   81 در سال ۹۲ به ۲4 میلیارد دالر رسید که 
به قیمت ثابت با محاسبه قدرت خرید سال 81  کمتر از ۹ میلیارد 

دالر بوده است. 
بنابر این کیک اقتصاد در این سال کوچک شد و آثار آن رکود بود 
که بانک ها بیشترین تاثیر  را از آن گرفتند زیرا اقتصاد کشور ما بانک 
محور است. رییس هیات مدیره بانک ملت در  عین حال خاطرنشان 
کرد که در سال ۹۲ با مدیریت حرفه ای، بانک ملت این مشکل را 

پشت  سر گذاشت و عملکرد مناسبی را رقم زد. 

گزارش مدیر عامل
در ادامه این جلسه محمدرضا ساروخانی، مدیرعامل بانک ملت طی 
گزارش مبسوطی،  عملکرد هیات مدیره این بانک در سال 13۹۲ 
را تش��ریح کرد: به گفته وی ارزش بازار سهام  بانک ملت در چهار 
سال گذشته ۷/5 برابر شده و بازده سهام این بانک در سال گذشته 
بیش از   1۷0 درصد بوده در حالی که بازده بورس در این سال 108 

درصد گزارش شده است.  
س��اروخانی، ارزش ب��ازار س��هام بانک ملت را در س��ال نخس��ت 
خصوصی ش��دن 13 هزار و ۷55  میلیارد ری��ال اعالم کرد و افزود: 
در پایان س��ال 13۹۲ این رقم ب��ه 101 هزار و ۷60 میلیارد  ریال 

افزایش یافته است. 
مدیرعامل بانک ملت موفقیت های این بانک را مرهون زحمات و 
تالش های کارکنان  متعصب، تالشگر و دلسوز بانک ملت دانست 
و تاکید کرد: همچنین حمایت س��هامداران و  اعتماد مشتریان و 
استقبال آنان از خدمات و محصوالت بانک، موجب این موفقیت ها 

بوده  است. 

 20 درصد سهام شناور
مدیرعامل بانک ملت خاطرنشان کرد: این بانک با ۲0 درصد سهام 
ش��ناور، بیشترین سهام  شناور در بین بانک های بورسی را دارد اما 
به دلیل حمایت سهامداران، دامنه نوسان قیمت  سهم بانک ملت 

محدود بوده است. 
ساروخانی نیز س��ال ۹۲ را سال پرفراز و نشیبی برای نظام بانکی 
کشور دانست و افزود:  بانک ملت تالش کرد تا کمتر در مسابقه نرخ 
سود بانکی شرکت کند و مشتریان آن نیز به  دلیل زیرساخت ها و 

استحکام خوب بانک، ترجیح دادند، سپرده خود را با سود کمتر در 
این  بانک سپرده گذاری کنند. 

نقدینگی مطلوب
مدیرعامل بانک ملت شرایط این بانک را از لحاظ نقدینگی در سال 
۹۲ بسیار مطلوب ذکر  کرد و افزود: این بانک با داشتن بیش از ۹1۹ 
هزار میلیارد ریال منابع، از لحاظ کل منابع،  رتبه نخست را در بین 
بانک های خصوصی کشور به خود اختصاص داده است. ساروخانی، 
 مانده تسهیالت و مطالبات بانک ملت را نیز در سال گذشته حدود 
85۹ هزار میلیارد ریال  اعالم کرد و افزود: کل درآمد این بانک در 
سال مالی ۹۲ معادل 1۲6 هزار و ۲18 میلیارد  ریال و سود خالص 
آن 16 هزار و ۷۹۲ میلیارد ریال بوده که 4۲0 ریال سود برای هر 

سهم  را محقق کرده است. 
وی متوسط رشد درآمدهای بانک در 3 سال گذشته را ۲۹ درصد 
و متوسط رشد سه ساله  درآمد غیرمشاع بانک را 4۷/6 درصد ذکر 
کرد. به گفته س��اروخانی، متوسط رشد بدهی های  بانک ملت ۲6 
درصد، رشد حقوق صاحبان س��هام 15/۷ درصد و رشد دارایی ها 

معادل ۲5/4  درصد بوده است. 

سهم بازار
ساروخانی سهم بانک ملت از کل منابع نظام بانکی را 18/۷ درصد و 
سهم این بانک از کل  مصارف را 16/۹ درصد ذکر کرد و یادآور شد: 
بانک ملت 11/4 درصد شعب و 13/4  درصد کارکنان شبکه بانکی 

کشور را در اختیار دارد. 
به گفته وی سهامداران بورس استقبال قابل توجهی از سهام بانک 
ملت کرده اند که حجم باالی  تراکنش های انجام شده بر روی سهام 

این بانک در بازار سرمایه نشان دهنده این امر است.  

دستاوردهای بانک ملت  
مدیرعام��ل بانک ملت اف��زود: دریافت رای قطع��ی دادگاه عالی 
انگلستان مبنی بر لغو تحریم ها  علیه بانک ملت، رتبه نخست نظام 
بانکی به لحاظ تعداد کارت و کارتخوان، رتبه نخست  بانک هادر بین 
ش��رکت های برتر ایران، رتبه نخست بانک ها در ارزش بازار سهام، 
رتبه  نخست در جذب سپرده های شبکه بانکی، تدوین و پیاده سازی 
سامانه های مبارزه با پولشویی و  کشف تقلب از جمله دستاوردهای 

این بانک در سال 13۹۲ بوده است.  

برنامه های آتی بانک
مدیرعامل بانک ملت در پایان گزارش خود به مجمع عمومی عادی 
س��االنه این بانک از  تکمیل و پیاده سازی بانکداری جامع، تدوین 
و پیاده س��ازی سامانه تس��هیالت اینترنتی با عنوان   »تام«، ایجاد 
خزانه داری نوین، پیگیری وصول مطالبات از دولت، اتمام پیاده سازی 
 کربنکینگ ارزی و مولدسازی دارایی های غیرمولد به عنوان بخشی 

از برنامه های آتی بانک  نام برد. 

بانک ملت،
 رتبه نخست 

بانک ها در ارزش 
بازار سهام
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مجمع عمومي عادي ساالنه شرکت کف)سهامي عام( صبح سه شنبه 
13۹3/4/31 در تاالر معلم  تش��کیل شد در این مجمع که با حضور 
۷8/۹0 درصدي سهامداران حقیقي و حقوقي ، نماینده  بورس و اوراق 
بهادار ، حس��ابرس و بازرس قانوني شرکت برگزار شد ریاست مجمع 
با دکتر  ادریس یگانه فرد بود که جنابان حمید قره باغي و امیر حاج 
حسیني در مقام نظار اول و دوم و  آقاي حسن محرابي به عنوان دبیر 

مجمع ایشان را در اداره جلسه یاري مي رساندند. 
پس از قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهاي 
صورت پذیرفته در طي سال   13۹۲ و برنامه هاي آتي براي سال آتي 
و در ادامه پس از اس��تماع گزارش حسابرس و بازرس  قانوني، مجمع 
نشینان با تقدیر و تشکر از تیم مدیریتي شرکت صورتهاي مالي مربوط 
به سال   13۹۲ را تصویب نمودند. همچنین موسسه حسابرسي اهراز 
ارقام به عنوان حس��ابرس اصلي و  موسسه حسابرسي کوشامنش به 
عنوان حس��ابرس و بازرس علي البدل ش��رکت براي سال مالي آتي 

 انتخاب گردیدند. 

مرور کلي بر وضعیت و تحوالت صنعت ش�وینده و جایگاه 
شرکت در صنعت و وضعیت رقابتي  آن . 

صنعت ش��وینده در سالیان گذش��ته به خصوص در سه سال اخیر، 
ب��ا چالش هاي فراوانی در ابعاد  داخل��ي و خارجي مواجه بود، که در 
بعد داخلي اجرای طرح هدفمندس��ازی یارانه ها بدون پرداخت  هیچ 
گونه یارانه ای به صنعت و تولید کش��ور، نوسانات شدید و غیرعادی 
ن��رخ ارز، محدودیتهای  تخصیص ارز و ح��ذف تخصیص ارز مرجع، 
محدودیته��ای تخصیص ارز مبادل��ه ای ، افزایش های  پیوس��ته و 
غیرعادی بهای مواد اولیه ناش��ی از تغییرات اقتصادی فوق و تورم و 
از آن مهمتر  بروزرکود اقتصادی در سطح کشور، در بعد خارجی نیز 
تداوم تحریم های اقتصادی بین المللی،  محدودیتهای اتاق مبادالت 
بین المللی )س��وئیفت( و عدم گشایش اعتبارات اسنادی خرید مواد 
اولیه  توس��ط بانکهای ایرانی و طرف خارجی و محدودیتهای امکان 
پرداخت و انتقال وجه خارجی  خریدهای نقدی، عالوه بر کاهش تولید 
و فروش باعث افزایش بهای تمام شده محصوالت تولیدی  شرکت کف 
و دیگر شرکتهای هم گروه گردیده، و مدیران این صنعت را با مشکالت 

متعددی  مواجه ساخته است.هرچند اثرات برخی از موادر فوق در سال 
13۹۲ به جهت مذاکرات صورت  گرفته کم رنگ شده اند، لیکن ورود 
به رکود اقتصادی، همچنان صنعت کش��ور را با چالش جدی  روبرو 
ساخته است.  هیات مدیره شرکت به منظور حضور مستمر و گسترده 
در بازار داخلي و خارجي و بخصوص  حفظ سهم مناسب از بازار فوق 
با تولید و فروش محصوالت با کیفیت و حاشیه سود باال به گونه  ای 
برنامه ریزي نموده، که مش��کالت مذکور به حداقل رسیده و تمامي 
تالش خود را در زمینه  افزایش فروش و باالبردن س��هم خود از بازار 
مواد شوینده و آرایشي و بهداشتي و نیزحضور در  بازارهای خارجی در 

صورت رفع موانع و محدودیتهای اقتصادی بکار خواهد گرفت. 
 *طی س��ال جاری اس��تراتژي ش��رکت حضور به موق��ع و فعال در 
بازار داخلي و تغییر ظرفیت تولید  از حالت س��نتی گذشته به طرف 
محصوالت با کیفیت و برندهای اصلی با حاشیه سود باال و به تبع  آن 
فروش در داخل کشور، افزایش رضایتمندي مشتري ) مصرف کننده( 
از بعد تنوع و کیفیت  محصوالت تولیدي ،و در نهایت افزایش سودآوري 

شرکت جهت جلب رضایت سهامداران محترم  مي باشد. 
 *عملکرد شرکت در چارچوب استراتژي اعالم شده فوق در سال مالي 
مورد گزارش علی رغم  رکود در صنعت کشور به طور اجمالي، افزایش 
11 درص��دی تولید تع��دادی و افزایش 31 درص��دی  فروش ریالی، 
افزایش ۹ درصدی سود عملیاتی، افزایش 1 درصدی سود خالص قبل 
از مالی��ات با  لحاظ کردن کلیه ذخایر الزم از قبیل هزینه های مالی، 
تس��عیر ارزی )نرخ آزاد( بدهی های ارزی  و کلیه مواردی اس��ت که 
احتمال کاهش در س��ود داشته و تماما این نکات جزو دستاوردهاي 
مهم  شرکت در سال مالي مورد گزارش با در نظر گرفتن شرایط ویژه 
و بحرانی اقتصادی و درجهت  حفظ حقوق و منافع سهامداران محترم 
شرکت بوده است.  اهداف و برنامه هاي آتي شرکت به اجمال عبارتند 
از، رقابت در فروش محصوالت با کیفیت  وافزایش س��هم بازار، رسوخ 
در بازارهای جدید و ایجاد شرایط  صادراتي، تقویت و توسعه  بازارهاي 
فعلي، توسعه محصوالت تولیدي با جاشیه سود باال، طراحي و تغییر 
شکل بسته بندي،  ایجاد محصوالت جدید، بهبود و ارتقاء بهره وري در 

شرکت در ابعاد نیروي انساني و ماشین آالت  و مواد. 
 *ریسک هاي عمده پیش روي شرکت به طور خالصه عبارت است 

از ، ریس��ک محدودیت واردات،  ریسک تخصیص ارز و امکان مبادله، 
نوسانات نرخ ارز، ریسک نوسانات نرخ بهره و  کارمزدهاي بانکي، ریسک 
رقباي تولید کننده و ریس��ک عرضه محصوالت جدید، ریسک ادامه 
 ریس��ک افزایش بهای مواد اولیه و لوازم بس��ته بندی ناشی از اثرات 
رکود تورمی فعلی و در نهایت  ریس��ک رقابت ناسالم در بازار فروش 

محصوالت. 

تاریخچه و فعالیت شرکت : 
ش��رکت در سال 130۷ با نام کارخانه صابون سازي داروگر به عنوان 
اولین کارخانه صابون  سازي و لوازم آرایش آغاز به فعالیت نمود و در 
تاریخ 1/ 5/ 1336 با نام ش��رکت کف با  مسئولیت محدود با سرمایه 
هشت میلیون ریال تاسیس و تحت شماره 5۷15 در سال 1336 در 
 اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و پس از پاره اي تغییرات، سرمایه آن 
در سال 1355 به سیصد  میلیون ریال افزایش و شخصیت حقوقي آن 
به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده به سهامي  عام تغییر یافت.

تغییرات سرمایه شرکت بعد از سال 1355 نیز ادامه داشته که در سال 
1384 به  مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال افزایش و به عنوان آخرین 

سرمایه شرکت ثبت گردیده است.  
این شرکت در اسفندماه 1368 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته 

شد و سهام آن مورد معامله  قرار گرفت. 

چشم انداز و اهداف شرکت کف
 •افزایش سهم بازار )مقداري و ریالي( 

 •بازاریابي و مشتري مداري
 •ایجاد نظام جذب و نگهداري و توسعه منابع انساني

 •عرضه کاال با قیمت مناسب
 •تکمیل سبد کاال

 •استفاده از فرصتهاي سرمایه گذاري داخلي و خارجي
 •ایجاد و تقویت برندهاي مختلف

 •توسعه صادرات
 •نوآوري

 •ارتقاء کیفیت کلیه محصوالت تحت پوشش گروه

مجمع عمومي عادي 
ساالنه شرکت کف

کف با زمان
مي تازد

امروزه قبول مسئولیت برای نان رساندن به صدها خانوار دل شیر می خواهد. اثر بخشی دوچندان  به  آغوش گرم مادر و مهر به میهن اسالمی و دوست داشتن به خدمت بي منت همه 
و همه در  مس�ند مدیریت ش�ركت كف قابل رصا اس�ت و مشاهده.  در مجمع كف مجموعه فعالیتهاي بیژن اسماعیلی را دیدیم كه در آن قواره ایستاده و برای  چرخاندن چرخ صنعت و 
كارآفرینی آماده پرداخت هر نوع هزینه ای گشته است بي شک از  معاندان و به خواهان هراسش نیست كه  : در بیابان گر به شوق كعبه خواهی زد قدم / سرزنشها گر كند خار مغیالن 
غم مخور/ كف نامی به نامي سرفرازش آشنا در راستای توصیه به بهداشت كه در دین تاكید موكد گشته و  مورد تائید خانواده ها در حیات نیم قرن خود سرفراز كه نامي پس از چند سال 
كم توجهي و بي  مهري با آمدن دل سوخته ای بدان توان بخشیده شده و چرخ زندگی صدها خانوار و چرخ صنعت  در حركت زین موهبت و ما را به پاس این خدمات ارزنده به شوق بدین 

مجمع آورده كه برای  گفتن خسته نباشید به حاج اسماعیل پیشقدم باشیم.   

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات  مدیرهسرمایه گذاری بین المللی کیوان تجارت داروخانم مهناز عقبایی

نای��ب رئیس هی��ات مدی��ره و البرز شیمی رازیآقای بیژن اسماعیلی
مدیرعامل

عضو هیات مدیرهالبرز آریا رازیآقای مجید قره باغی اول

عضو هیات مدیرهسرمایه گذاری بین المللی البرز تجارت رازیخانم نیلوفر اسماعیلی 

عضو هیات مدیرهجهان شیمی آریاخانم فاطمه عبداللهی
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مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت کیوان )سهامی 
عام( دوشنبه 1393/4/20 در تهران تشكیل  شد. 

در ای��ن مجمع که با حض��ور ۹1/۲3 درصدی س��هامداران 
حقیقی و حقوقی ، نماینده بورس و واراق  بهادار ، حسابرسی 
و بازرس قانونی شرکت برگزار شد ریاست مجمع با مهندس 
مجید قره باغی  بود که جنابان س��ید امیر حاج حس��ینی  و 
صالح نویدی به عنوان نظار اول و دوم و آقای وحید خدائی  در 

مقام دبیر مجمع ایشان را در اداره مجمع یاری می رساندند. 
در مجمع فوق پ��س از قرائت گزارش عملکرد هیات مدیره 
منتهی به 13۹۲/1۲/۲۹ به مجمع و  پس از استماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با تصویب صورتهای 
مالی و  تنفیذ ماده 1۲۹ معامالت مش��مول ماده 1۲۹ قانون 

تجارت به هیات مدیره به کار خود پایان دادند. 
موسس��ه حسابرس��ی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس 
اصلی و موسس��ه حسابرسی کوشا منش  به عنوان حسابرس 
و بازرس علی البدل ش��رکت برای س��ال مالی آتی انتخاب 
گردیدند همچنین  روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه رسمی 

شرکت برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند. 
در قسمتی از گزارش هیات مدیره به مجمع به این نکته تاکید 
شده بود که شرکت با استراتژی  افزایش تولید محصوالتی که 
ارزش س��ودآوری آن باال باشد با توجه به کشش بازار مسیر 
وتدوین  ش��ده خود برای کسب س��ودآوری بیشتر را دنبال 
خواهد کرد. بر پایه این گزارش در س��ال مالی مورد  گزارش 
عرضه و تنوع محصوالت ش��رکت که کارخانه آن در ش��هر 

همدان می باشد رشد  چشمگیری را داشته است. 
در پایان این مجمع جناب حاج حسین مرد شماره یک مالی 
شرکت با اعالم اینکه ما با افزایش 34  درصدی تولید و تولید 
۲ محصول جدید توانستیم در سال ۹۲ به میزان 48 درصد 

فروش خود را  نسبت به سال ۹1 افزایش دهیم. 
ش��ایان ذکر اس��ت ش��رکت کیوان با آمدن مهندس بیژن 
اس��معیلی به عنوان  ریاس��ت هیات مدیره و  سهامدار عمده 
ش��رکت و بودن مهندس علی ش��یخ در مسند مدیرعاملی 
حضور مدیر ارشدمالی  شرکت توانست در این چند سال در 

مسیر رشدقوی قرار گیرند.که افزایش تولید و فروش محصول 
 و کسب سودآوری چشمگیر خود شاهد این مدعا می باشد.   

پیام هیات مدیره
م�روری بر وضعی�ت کلی صنعت در س�ال 1390 و 

اقدامات آتی در آن: 
آنچه در س��ال 13۹۲ بس��یار تاثیرگذار بر رون��د تولید بوده 
افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه و تامین  آن بوده است. که 
وضعیت کارخانجات صنای��ع غذایی نیز تحت تاثیر آن واقع 

شده است. 
شرکت کیوان به غیر از موارد کالن فوق همچنان با چالشهایی 
که از سنوات قبل در حسابها  اثرگذار بوده و بارمالی فراوانی در 

پی داشته است روبرو می باشد از جمله: 
 1-  شرکت از س��نوات قبل مطالباتی از ستاد تغذیه مدارس 
دارد ک��ه تا این تاریخ هیچگونه  وصولی از این بابت نداش��ته 

است. 
 ۲-  بخش اعظمی از وامها اخذ شده از بانکها در سنوات گذشته 
بوده اس��ت و با توجه به عدم  برگشت مطالبات از خریداران، 

اثرات هزینه های مالی آن در حسابها باقی مانده است. 
 3-  با توجه به تعهدات از سنوات گذشته که باعث گردیده این 
تعهدات برای ش��رکت بارحقوقی  به همراه داشته و از این بابت 
انرژی فراوانی که می بایست صرف فرایند تولید بهبود  روشهای 
آن باشد از دست رفته است. و در بخشی از موارد در زمان حیاتی 
تولید با توقیف  مواد اولیه و بسته بندی مواجه شده است. اما با این 
وجود مدیریت شرکت با تمرکز خود  بر روی محصوالت پرفروش 

بازار توانستند حاشیه سود شرکت را افزایش دهند. 
 4-     در س��ال مورد گزارش بعلت حجم بدهیهای شرکت به 
بانکها، بستانکاران، اداره امور  مالیاتی، بیمه و شهرداری استان 
همدان از بابت مطالبات سنواتی که در حسابها درج  گردیده 
اس��ت. فعالیت تولید، انرژی مدیریت و پرسنل را صرف خود 
نموده که امید اس��ت با  همکاری مسوولین مربوطه استانی 

بتوان بخشی از آنها را در مرور زمان حل نمود. 
در نهایت امیدواریم در بازار جهانی با شناخت روشن و درست 

توانایی ادامه کار از طریق  صادرات بهتر گردد و با تالش صنفی 
انجمن مواد غذایی کش��ور ب��ا در نظر گرفتن مجموعه ی از 
 تمهیدات، امکان خسارات و ضرر و زیانهای احتمالی ناشی از 
شرایط موجود را با فراهم آوردن  فضای سالم رقابت و افزایش 

منطقی قیمت فروش ، به حداقل ممکن کاهش داد. 
لذا هیات مدیره شرکت نیز به منظور ارتقاء و پیشرفت شرکت 
با سیاس��تهای از پیش تدوین شده  اقدام به انجام اصالحاتی 
نموده است. در زیر به اقداماتی که می بایستی انجام شود به 

تفضیل  تشریح می گردد: 

تاریخچه
ش��رکت کیوان در تاریخ 1341/05/0۲ به صورت ش��رکت 
سهامی خاص تاسیس و با مجوز ش��ماره   3۷۲/۲3/18100 
وزارت صنای��ع در ته��ران ش��روع ب��ه کار نم��ود و در تاریخ 
1344/11/۲1 تحت  ش��ماره 10436 در اداره ثبت شرکتها 
و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در سال   1353 
عملیات توسعه با احداث ساختمان کارخانه کیک و کامک در 
همدان شروع و با مجوز  شماره 3۲۷0۷5 مورخ 1354/04/10 
وزارت صنایع در تاریخ 1355/10/01 بهره برداری از  آن آغاز 
گردید. در آبان 13۷0 احداث س��الن تولید و نصب ماش��ین 
االت کورن فلکس ش��روع و در  تاریخ 13۷1/08/06 به بهره 
برداری رس��یده است. همچنین در س��ال 135۷ واحدهای 
تولید ویفر و  ش��کالت تخت و مایع راه اندازی و تولید آن در 
واحدهای همدان آغاز ش��ده است. به استناد صورت  جلسه 
مورخ 13۷5/0۹/۲5 مجمع عمومی فوق العاده نوع ش��رکت 
از س��هامی خاص به س��هامی عام  تبدیل و طبق نامه شماره 
15۷۷1 مورخ 13۷5/11/۲۹س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
پذیرش  سهام این شرکت در صورتجلسه مورخ 13۷5/11/۲۹ 
هیات پذیرش، مورد تصویب قرار گرفت  و س��هام آن از تاریخ 
13۷5/1۲/۲۲ در فهرست نرخهای بورس درج گردیده است. 
مرکز اصلی  شرکت در تهران و کارخانه های آن تا اواخر سال 
80 در تهران و همدان و در سال 81 با توجه  به طرح انتقال 

کال در همدان واقع گردیده است. 

رشد 34 درصدی تولید و افزایش 48 درصدی فروش کیوان در سال 92 

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

شرکت بین الملل جهان تیراژه پارسیان )سهامی اقای بیژن اسمعیلی

خاص(

رئیس هیات  مدیره

شرکت بین المللی گروه غذایی جهان ناز پاسارگاد آقای مجید قره باغی اول

)سهامی خاص(

 نایب رئیس هیات مدیره

شرکت ساختمانی بین المللی دنیای طراحان آریا خانم مهناز عقبانی

)سهامی خاص(

 اعضاء هیات مدیره

اعضاء هیات مدیرهشرکت جهان شیمی آریا)با مسئولیت محدود(خانم فاطمه عبداللهی

مدیرعامل و عضو  هیات مدیرهشرکت دنیای شیمی پلیمر )با مسئولیت محدود(آقای علی شیخ

   مهدي خلج
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مجمع عمومي عادي ساالنه شرکت کارخانجات نساجي بروجرد 
دوره عملكرد منتهی به 92/12/29  13    راس ساعت 10صبح روز 
سه شنبه مورخ 1393/4/24 در دفتر مرکزی شرکت تشكیل شد. 

در این مجمع که با حضور ۹5/۹۷ درصد سهامداران حقیقي و حقوقي ، 
نماینده بورس و اوراق بهادار  بازرس قانونی و حسابرس شرکت برگزار شد 
، پیشکس��وت صنعت نساجي کشور  آقای حاج محمد محسن مظاهري 
صالحی در مقام ریاس��ت مجمع با معرف��ي آقایان مهندس ناصر دهقان 
سانیچ  و حسین امین زاده به عنوان ناظرین اول و دوم و همچنین آقای 
محمد ابراهیم پورعباسي امیری  به عنوان دبیر مجمع رسمیت جلسه را 
اعالم نمود. در ادامه پس از قرائت گزارش هیات مدیره به  مجمع در مورد 
اهم فعالیت هاي صورت پذیرفته در سال مالي منتهي به 13۹۲/1۲/۲۹ 
توسط مهندس  علیرضا مظاهري صالحي مدیریت جوان و توانمند شرکت 
کارخانجات نس��اجی بروجرد و پس از اس��تماع گزارش  بازرس قانونی و 
حسابرس مجمع با تقدیر و تشکر از زحمات دلسوزانه اعضاي هیات مدیره 
ش��رکت با تصویب  صورتهاي مالي و تنفیذ م��اده 1۲۹ قانون تجارت به 

هیات مدیره با تقسیم سود 400 ریالي به کار خود پایان  داد. 
موسسه حسابرسي متین خردمند به عنوان بازرس قانونی اصلي و موسسه 
حسابرسي آروین ارقام به عنوان     بازرس علي البدل شرکت براي سال مالي 

آتي انتخاب گردیدند.  
آقای مهندس علیرضا مظاهري صالحی مدیر عامل هوشمند و فرهیخته 
ش��رکت کارخانجات نساجی بروجرد در    فرازی از گزارش هیأت مدیره به 
مجمع بیان نمود در شروع فعالیت با تدوین برنامه های آنی، کوتاه مدت ، 
 بلند مدت در س��ال مورد گزارش تالش شد عملیات اجرائی را در راستای 
برنامه های تدوین شده و با استفاده  بهینه از امکانات موجود به انجام برسانیم 
که ضمن افزایش تولید با جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان  قدیمی 
افزایش فروش قابل توجهی نیز حاصل شده است ، سپس با بیان اینکه در 
سال آتي نیز در راستای  اهداف و برنامه های تدوین شده با سیاست افزایش 
تولید و فروش و اجراي طرح توسعه مبني بر جایگزیني  تکنولوژي روز دنیا 
با استفاده از  تسهیالت صندوق توسعه ملي و نهادهاي دیگر حامي صنایع 

کشور در این  مهم برنامه هاي خود را به انجام برسانیم. 
آقای مهندس علیرضا مظاهري صالحی در پایان گزارش خود با اعالم اینکه 

ما با مدد و یاري خداوند متعال و  استفاده حداکثري از تمام توان شرکت در 
غالب اضافه کردن شیفت هاي کاري تا 4 شیفت و  استفاده بهینه از 100 
روز تعطیلي رسمي کشور در سال جاری تولید و فروش نسبت به سال قبل 

50%   افزایش یابد. 
ریاس��ت هیأت مدیره ش��رکت جناب آقای حاج محمد محسن مظاهری 
صالحی در بخشی از سخنان خود  اعالم نمود در مقام سهامدار عمده افتخار 
میکنم با اهتمام جدی صورت گرفته در زمینه محیط زیس��ت شرکت  به 
عنوان صنعت س��بز از مسئولین کشور لوح تقدیر دریافت و با صرف فعل 
میتوانیم تالش نمودیم عالوه ب��ر  افزایش تولید حجم فروش را تا دو برابر 
افزایش دهیم و به مبارکی این تالش در جهت رفاه س��هامداران خرد  که 
بیشتر از کارکنان زحمتکش و مردم غیور بروجرد می باشند تاکید دارم سود 

حداکثری تقسیم گردد.  
پیر صنعت کش��ور در پایان سخنان خود اعالم نمود به عنوان یک دلسوز 
خاک خورده صنعت نساجی کشور از  مسئولین عزیز تقاضا دارم با برداشتن 
گام های جدی و اساس��ی برای برون رفت از فضای رکود ایجاد شده ناشی 
 از تحریم و تغییرات نرخ ارز که افزایش سرسام آور بهاء مواد اولیه و هزینه 
های تولید را به همراه داشته است  ، این صنعت مهم را از تهدید های توقف 
و بی��کاری خیل عظیم نیروهای کار آن نج��ات داده و با  انجام برنامه های 
اساس��ی در دولت تدبیر و امید رشد و ش��کوفائی را در این صنعت مهم و 

پایه ای شاهد باشیم. 

وضعیت وتحوالت صنایع نساجی درسال گذشته
س��ال 13۹۲ باتمام فراز و  نش��یب هایش درعرصه اقتصادایران به پایان 
رس��ید و س��ال 13۹3 باپیام مقام معظم  رهبری باعنوان سال اقتصاد و 

فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی آغازگردیده است. 
بطوریکه استحضار دارند درسال مالی مورد گزارش وضعیت بحرانی صنعت 
نساجی و تاثیر بحران جهانی بر  اقتصاد ایران و بروز رکود بر بازار معامالت 
که بعلت تشدید فضای تحریم غرب علیه اقتصاد ایران تنگناهای  جدی برای 
کس��ب و کارایجاد نمود، نوس��انات نرخ ارز، افزایش قیمت مواداولیه اصلی 
وجانب��ی، خرید مواد اولیه  و مواد تعاونی با ارز آزاد و در صورت تهیه از بازار 
داخل به چندین برابر قیمت، همراه با افزایش سایر هزینه  ها و افزایش حامل 

های انرژی که سهم بسزائی در باالرفتن قیمت تمام شده کاالهای تولیدی 
دارد موجب  کن��دی فروش فرآورده ها گردیده واین درحالی بودکه بخش 
تولیدی برای افزایش قیمت کاالی خود دربرابر  سخت گیریهای نهادهای 

نظارتی مضایق شدیدی را می بایست تحمل کنند. 
حمد و سپاس خداوند یکتا را که با عنایت به الطاف بیکرانش درسال ۹۲ 
این توفیق رابه ما اعطاء نمود تا  با راه اندازی ماشین آالتی که سالها متوقف 
بوده است میزان تولید را افزایش داده و با تکیه بر عزم راسخ  کلیه کارکنان 
متعهد و متخصص واعتماد شما سهامداران محترم بتوانیم درعرصه تولید و 

کار خدمتگزار شما  عزیزان باشیم. 

تاریخچه
کارخانجات نس��اجي بروجرد در س��ال 136۲ تاسیس و اوایل سال 1368 
رسما" به بهره برداری رسید.  تجهیزات اولیه کارخانجات، شامل 1۲8 دستگاه 
بافندگی بود که بتدریج و طی چندسال توسعه و  گسترش یافت بطوریکه 
امروز بعنوان یکی از شرکتهای معظم در صنعت نساجی شناخته میشود و 
 محصوالت آن نزد مشتریان به لحاظ کیفیت وتنوع، شاخته شده میباشد. 
بهره برداری آزمایش��ی واحد  بافندگی ش��رکت از اوایل سال 1368 شروع 
شده و به موجب پروانه تاسیس موقت ش��ماره   53/60538/14/13 مورخ 
13۷0/1/1۹ واحد بافندگی اقدام به تولید نموده است. همچنین پروانه بهره 
 برداری ش��ماره 100/1۷/11511 مورخ 1380/8/۷ واحد بافندگی )فاز۲( 
صادرشده  است وبه موجب پروانه تاسیس دائم شماره 100/1۷/۹۷1 مورخ 
۷1/۲/15 واحد ریسندگی  اقدام به تولید نموده است . بهره برداری آزمایشی 
کارخانه رنگرزی وچاپ و تکمیل ازاواخر سال 13۷3  آغازوپروانه بهره برداری 
کارخان��ه مزبور به تاریخ 13۷4/۷/1ازطریق اداره کل صنایع اس��تان صادر 
گردیده اس��ت  وامروز یکي از بزرگترین واحدهاي صنعت نساجي در ایران 
به ش��مار مي آید.  شرکت نساجی بروجرد درسالهای اخیر با توجه به رکود 
حاکم بر بازار تولیدات داخل که بسیاری از  کارخانجات نساجی کشور را با 
بحران مواجه ساخته، بعنوان یکی ازکارخانجات موفق بوده وتوانسته است 
با  وجود مشکالت متعدد، خود را تا حدی از بحران موجود دور نگهداشته 
و ب��ه حیات خود ادامه  دهد.  یکی از موفقیت های چش��مگیر کارخانجات 
نساجی بروجرد دریافت گواهینامه نظام مدیریت کیفیت مبتنی  براستاندارد 
ISO ۹00۲   بوده اس��ت که این مهم در زمینه ص��ادرات محصوالت این 

شرکت به کشورهای دیگر  موثر میباشد. 

سرمایه
شرکت با سرمایه 500 میلیون ریال منقسم به   50,000   سهم با نام ده هزار 
ریالی تاس��یس که با تغییرات  بعمل آمده تاکنون، سرمایه شرکت در حال 
حاضر مبلغ   148,۲1۲,165,000   ریال منقسم به   148,۲1۲,165   سهم یک 

هزار ریالی میباشد. 

معروفترین برند 
نساجي کشور از 
آن بروجرد است

سمتاعضاء هیات مدیره

رئیس هیأت مدیرهآقای محمدمحسن مظاهری صالحی

نایب رئیس هیأت مدیرهآقای حسین امین زاده هرندی

عضو هیأت مدیرهآقای محمد سید فروتن

عضو هیأت مدیرهآقای ناصردهقان سانیچ

مدیرعامل وعضو هیأت مدیرهآقای علیرضامظاهری صالحی
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مجمع ساالنه شرکت توسعه اقتصادی آرین با ریاست جناب رحمانی و 
دو ناظری جنابان کتانی و  جواد روشن و دبیری جناب پسندیده برگزار 
شد مجمع با تصویب صورتهای مالی و سایر دستور  جلسه و تقدیر و تشکر 
از زحمات تیم مدیریت بخصوص حس��ابداری که صورتهای مالی بدون 
بند  حس��ابرس و مطلوب به مجمع آورده بود با تقسیم سود ۲۲0 ریال 
بکار خود پایان داد.  مؤسسه حسابرسی سخن حق به عنوان حسابرس و 
بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رهبین به  عنوان حسابرس مستقل و 

بازرس قانونی علی البدل براي سال مالي آتي شرکت انتخاب گردیدند. 

پیام هیات مدیره
هیات مدیره و مدیریت شرکت توسعه اقتصادی آرین معتقد است که 
امانتدار سهامداران محترم  بوده و در راستای حفظ وارتقاء امانت واگذار 
ش��ده به آنها وظیفه خود می داند که از انجام هیچ  تالش و کوششی 
دریغ نورزد و در جهت تحقق این امر با اعتقادی راسخ به ادامه روند 
رشد و  پویایی و موفقیت هر چه بیشتر این شرکت در سال مالی مورد 
گزارش در مس��یر اصالح سبد  دارایی ها و نیز افزودن حجم سرمایه 
گذاری ها و اس��تفاده بهینه از فرصت های س��رمایه گذاری در  بازار 

سرمایه اقدامات مناسب را به عمل آورد. 
برنام��ه ری��زی جهت نیل به اه��داف فوق بر مبن��ای رضایت مندی 
س��هامداران عزیز از نتیجه اقدامات  اجرائی صورت می پذیرد که این 
مهم محق��ق نمی گردد مگر با حمایت های بی دریغ و همیش��گی 
 س��هامداران محترم و تعامل مطلوب و اس��تفاده از نظرات و انتقادات 
س��ازنده آنان و ل��ذا هیات مدیره و  مدیریت اجرائی ش��رکت بر خود 
الزم می داند که طبق وظایف خود در هر زمان، پذیرا و  پاس��خگوی 

سهامداران محترم بوده و مقدم پر برکتشان را گرامی دارد. 

چشم انداز و برنامه های آتی شرکت در سال مالی آتی
نظر به ماهیت وجودی شرکت توسعه اقتصادی آرین، غالب فعالیت 
این ش��رکت در بخش خرید و  فروش سهام در بازار سرمایه در سال 
مالی مورد گزارش بوده است. بهینه سازی سرمایه گذاری  به صورت 
یک فرآیند مس��تمر در س��ال ها مالی آتی در دس��تور کار قرار دارد. 
راهبرد س��رمایه  گذاری نیز عمدتا مبتنی بر فعالیت های بازرگانی و 
ادامه انعقاد قراردادهای مضاربه با ش��رکت  های بازرگانی و همچنین 
تاسیس دو شرکت بازرگانی و ساختمانی خواهد بود. فروش سرمایه 
 گذاریهای کم بازده و با نقدش��وندگی اندک و تبدیل وجوه حاصل به 
س��رمایه گذارهای مناسبتر و  همچنین گردش مناسب سبد سهام و 
ارتقاء ارزش خالص داراییها و افزایش سرمایه از جمله برنامه  های دیگر 
شرکت توسعه اقتصادی آرین می باشد که امید است با حمایت شما 

سهامداران محترم ،  روند امور مذکور تسریع گردد. 
شایان ذکر است که مدیریت اجرائی تالش خود را برای قراردادن نام 
ش��رکت در زمره نهادهای  مالی و همچنین خارج ش��دن از بازار پایه 
توافقی و وارد شدن به بازار پایه تالش آغاز نموده و نوید  این موفقیت 

را برای سال مالی آتی به سهامداران محترم خود می دهد. 

تاریخچه
ش��رکت بانک الکترونیکی آرین در راس��تای منویات اعالم شده در 
بس��ته سیاس��تی – نظارتی س��ال   138۷ بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران و پس از طی مراحل و تش��ریفات قانونی و مقررات 
 ناظر بر تاس��یس بانک های غیردولتی در طول بیش از دو س��ال و 
نیم از اواس��ط س��ال 138۷ تا   13۹0/1/10 )تاری��خ ثبت بانک در 
اداره ثبت ش��رکتها( ایجاد گردید اما برخالف انتظار، بانک  مرکزی 

در تاری��خ 13۹1/1/1۷ ب��ا درج اطالعیه ای در تارنمای خود، از لغو 
مجوز تاسیس بانک  الکترونیکی آرین خبرداد. متاسفانه کلیه تالشها 
و مس��اعی هیات مدیره جهت احیای مجوز تاسیس  بانک منتج به 
نتیجه مطلوب نگردید و هیات مدیره وقت به این نتیجه رسید که در 
حال حاضر  شرایط برای برداشتن گامی بلند در جهت تحول بانکداری 
در کشور از طریق ایجاد بانک تمام  الکترونیکی فاقد شعبه مهیا نمی 
باش��د. مضافا ادامه شرایط موجب طوالنی شدن خواب سرمایه می 
 گردید که قدرت خرید آن به لحاظ شرایط تورمی سیر نزولی داشت 
و ضروری بود تمهیدات الزم  برای استراداد وجوه سهامداران در اسرع 
وقت به عمل آید.  بنابراین به دنبال بررسی ها و رایزنی های ممتد، 
مجمع عمومی فوق العاده شرکت بانک  الکترونیکی آرین )لغو مجوز 
ش��ده( در تاریخ ۹۲/۷/۲8 با حضور دارندگان بیش از 8۹ درصد از 
 کل س��هام، نام شرکت را از شرکت بانک الکترونیکی آرین )سهامی 
عام( به شرکت توسعه  اقتصادی آرین )سهامی عام( و موضوع فعالیت 
آن را از عملی��ات بانکی به فعالیت های اداری،  خدماتی، مدیریتی، 
تجاری، بازاریابی، بازرگانی داخلی و خارجی و ... تغییر داد که پس از 
ثبت  در اداره ثبت شرکت ها و تایید اساسنامه جدید توسط سازمان 
بورس و اوراق بهادار و تالش های  بی وقفه همکاران، نماد معامالتی 
این ش��رکت در بازار پایه توافقی فرابورس در تاریخ ۲0 اس��فند  ماه 

13۹۲ بازگشایی شد.   

سرمایه شرکت
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۷00/000 میلیون ریال )شامل 
تعداد ۷00/000/000 سهم به  ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال( می 

باشد که طی یک مرحله ثبت شده است. 

مجمع عمومي عادي ساالنه 
شرکت توسعه اقتصادي آرين
توسعه اقتصادي آرین

پیشرو در ارائه 
خدمات متنوع   

اقتصادي

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهشرکت آریس پردازش آریا)سهامی خاص( آقای علیرضا عالئی رحمانی

نایب رئیس  هیات مدیرهشرکت سهم یاسان بهداد)سهامی خاص( آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل

ش��رکت لفافهای چن��د الیه آرمن آپادانا)س��هامی آقای علی اصغر یامی

خاص(

مدیرعامل و  عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیرهآتیه پردازش آریس)سهامی خاص(آقای غالمحسن اصغرزاده زعفرانی

س��رمایه گ��ذاری و توس��عه تج��ارت بی��ن الملل آقای مجتبی صمیمی

دماوند)سهامی خاص( 

 عضو هیات مدیره

در سالی كه از سنگ ناله خیزد
 220 ریال سود آورده مهندس علی اصغر یامی

بركت در دستان این بچه مسلمانها و مسجدیها سرشار و انبان انبان است و آنچه ما را به باور این  جماعت نشانده عملکرد انها بوده است. شركت توسعه اقتصادی آرین در سالی 
 كه گذراند در پیچ گردنه دش�وار روزگار، با همت مردان مردش و دكترین كاریش�ان اس�توار ماند و   ... تنها امید مهندس یامي  ما باور به لطف خدا بود و چون سرو ایستاد و با سه 

چهار نفر بجز خود  كاری كرد كارستان و سودی آورد باور نکردنی و اقدامات منشاء خدماتي بود با توانمندی خود و  همین سه چهار یار كه بزرگ بزرگان زر در آن جا مانده اند. 
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پیام هیات مدیره
اقتصاد ایران در سالی که به فرمایش مقام معظم رهبری سال حماسه سیاسی 
و حماس��ه اقتصادی نام  گذاری شده بود ، با وجود تمام دشواری هایش در 
یک ارزیابی کلی، سالی بهتر از سال 13۹1 بود  چرا که جایگاه واقع گرایی و 
رویکردهای کارشناسانه در تصمیم های اقتصادی کالن کشور بهبود  یافت و با 
توجه به تاثیرات مثبت ناشی از بهبود فضای سیاسی کشور، به ویژه در حوزه 
روابط  خارجی ، نیمه دوم سال با ثبات نسبی بخش های مختلف اقتصاد ملی 
و توقف روند رشد منفی  اقتصاد همراه بود بدون شک سال ۹۲ را باید طالیی 
ترین سال بورس بعد از تجربه سال 8۲  دانست، سالی با خصوصیات یک بازار 
پربازده، آن هم در غیاب بازارهای موازی به عبارت  دیگر بورس در سالی که 

گذشت، تنها مامن پربازده سرمایه های کشور بود. 
افت قیمت سکه و ارز و نزول قیمت مسکن و ثبات نسبی در وضعیت سیستم 
بانکی به دلیل ثبات  نرخ س��ود سپرده ها، جایگاه بورس را به عنوان محلی 
برای یک سرمایه گذاری امن و پربازده،  تقویت نمود. در ادامه با انتخاب دولت 
تدبیرو امید، بورس روند افزایش��ی خود را آغاز کرد، روندی  که کمتر کسی 
پیش بینی می کرد شاخص کل به مرز ۹0/000 واحد برسد.  شروع به کار 
دول��ت جدید و امضاء توافق نامه ژنو با قدرت های 1+5 یکی دیگر از دالیل 
تقویت  و صعود شاخص کل به مرز رویایی فوق می باشد. از اواسط دی ماه 
سال 13۹۲ تالفی چند عامل  اثرگذار در یک نقطه از زمان از جمله افزایش 
نرخ خوراک پتروشیمی ها، افزایش بهره مالکانه  بخش معدنی ، افزایش یمت 
های حامل انرژی ، احتمال افزایش نرخ س��ود بانکی و چندین مورد  دیگر 
باعث شد که شاخص کل بورس، روند نزولی به خود گرفته و با افت نسبتا 
ش��دید روبرو ش��ود  هر چند که در مجموع طی سال 13۹۲ بازده بورس به 
طور متوس��ط 10۷/۷ درصد بوده است.  شرایط فوق و ریسک های مختلف 
موجود در بازار ایجاب می نمود که هیات مدیره با تحلیل  صحیح از تهدیدها 
و فرصت های موجود در بازار و با تکیه بر دانش و توان تخصصی ش��رکت 
 بتوان��د به گونه ای برنامه ریزی نماید که با در نظر گرفتن منافع کلیه ذی 

نفعان، بازده و ارزش  افزوده مطلوبی را برای سهامداران محترم ایجاد نموده و 
زمینه رشد پایدار شرکت را در عرصه  های داخلی و بین المللی فراهم آورد. 
رشد سود عملیاتی شکت به میزان 41/83 درصد، رشد  سودخالص به میزان 
4۹/13 درصد، حقوق صاحبان سهام به میزان 15/۹ درصد و جمع دارایی  ها 
به میزان 18 درصد، جلوه های دلپذیری از نتیجه کار و تحقق اهداف مورد 
نظر می باشد. در  همین راس��تا ارزش روز پرتفوی سهام بلندمدت بورسی 
شرکت در پایان سال 13۹۲ نسبت به  قیمت تمام شده آن به میزان 18000 
میلیارد ریال مثبت می باشد که بسیار قابل توجیه است.  شایان ذکر است 
ارزش افزوده متنابهی در پرتفوی س��هام غیربورسی و سرمایه گذاری های 
 س��اختمانی و هنری وجود دارد که در صورت حس��اب سود و زیان شرکت 

منعکس نمی باشد. 
کسب جایگاه ارزنده بیست و سوم در بین 500 شرکت بزرگ ایران به انتخاب 
سازمان مدیریت  صنعتی، همچنین اخذ لوح تقدیر از پنجمین جشنواره ملی 
بهره وری و تقدیرنامه از جایزه ملی  مدیریت مالی در سال 13۹۲ و چندین 
جایزه و عنوان دیگر، نمایشگر تالش کم نظیر سرمایه  انسانی و اندیشه خالق 
و نواندیش راهبران فکری و اجرایی شرکت می باشد. هیات مدیره ضمن تشکر 
و قدردانی از پش��تیبانی و اعتماد سهامداران گرامی، اطمینان دارد که با  به 
ثمر رسیدن پروژه های عظیم تولیدی در شرکت های سرمایه پذیر و روند 
سودآوری مطلوب  سایر شرکت ها و به خصوص بانک پاسارگاد در سال جاری 
و سال های پیش رو با سرافرازی  کارنامه پربارتری تقدیم سهامداران گرامی 

خواهد شد. 
اهم برنامه های هیات مدیره شرکت در سال آتی به شرح زیر است: 
 1-  تداوم س��رمایه گذاری در گروه مالس پاس��ارگاد با توجه به برنامه های 
پیش روی شرکت ها  و برنامه مدون گروه مالی پاسارگاد و شرکت در افزایش 
سرمایه های پیش بینی شده   )ایفای نقش هلدینگ در گروه مالی پاسارگاد 
مستلزم پشتیبانی مالی وفکری و همچنین  نظارت و ارزیابی عملکرد مستمر 

شرکت های زیرمجموعه است(  

 ۲-  حضور فعال تر در بورس اوراق بهادار با هدف اس��تفاده بیشتر از فرصت 
های بازار  سرمایه

 3-  س��رمایه گذاری و مشارکت در پروژه های جدید تولیدی و حضور موثر 
در بازار اولیه

 4-  ادامه سرمایه گذاری در فعالیت های ساختمانی
 5-  ادامه فعالیت های بازرگانی و خرید آثار هنری

 6-  مشارکت در طراحی برنامه استراتژیک به منظور دستیابی به چشم انداز 
گروه مالی  پاسارگاد

 ۷-  اس��تفاده از اهرم مالی جهت تامین مالی بخشی از سرمایه گذاری های 
زودبازده

 8-  فروش پروژه های س��اختمانی تکمیل شده و آماده فروش به خصوص 
برج نسترن

 ۹-  همراهی و همکاری در اس��تقرار نظام راهبری شرکتی به طور کامل در 
گروه مالی  پاسارگاد

 10-  ادامه اس��تقرار نرم افزار آیکو هلدینگ به منظور تجمیع سیستماتیک 
اطالعات و  تسهیل در تصمیم گیری های استراتژیک در سطح گروه

 11-  ارتقای دانش و مهارت های حرفه ای س��رمایه های انسانی شرکت از 
طریق  آموزش

 1۲-  اخذ گواهی نامه های معتبر داخلی وبین المللی
 13-  حضور در بازارهای بین المللی در صورت رفع تحریم های موجود   

چشم انداز
چشم انداز شرکت سرمایه گذاری پارس آریان عبارتست از: ایجاد، توسعه و 

راهبری گروه مالی  پاسارگاد به منظور: 
 -    کس��ب جایگاه معتبرترین و قوی ترین گروه مالی و مدیریتی متعلق به 

بخش خصوصی  ایران در منطقه خاور میانه با فعالیت بین المللی. 
 -  کسب جایگاه شایسته در بین 500 شرکت برتر جهان

تیم  مدیریتي 
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان

 تیم کهكشانی هاست
تیم فوتبالی هست در كشور اسپانیا به نام رئال مادرید كه مدیرانش به تاسي از دیدگاه سهامداران  این تیم با جذب بازیکنان طراز اول در سطح جهان همیشه در ردیف برترینهای جهان قرار گرفته  اند و بدین علت ملقب به نام 
تیم كهکشانیها گفته اند. این تیم در اروپا و جهان در باالترین سطح و  پرآوازترین در نقش مستطیل سبز قرار گرفته است این مقدمه را آوردیم تا درباب شركت سرمایه  گذاری پارس آریان صحبت كنیم. در سال 1381 بود كه 
با نام شركت سرمایه گذاری گروه  صنعتی مینو »سهامی خاص« در اداره ثبت تهران به تاریخ 1381/7/1ثبت شده و در تیر ماه   1384 توسط موسسان بانک پاسارگاد به منظور ایجاد یک شركت مادر برای گروه مالی پاسارگاد 
 خریداری و پس از انتخاب اعضای جدید هیات مدیره و طي روال قانوني با برگزاري مجامع  عمومی و فوق العاده نام شركت به شركت سرمایه گذاری پارس آریان تغییر و سرمایه شركت نیز  طی دو مرحله به یک هزار و دویست 
میلیارد ریال افزایش یافت. تبدیل نوع شركت از سهامی  خاص به سهامی عام نیز از جمله اقدامات بعدی مدیران برجسته و ارزنده شركت بود كه توانست  سرمایه شركت را در زمان تهیه این گزارش به مبلغ 11/500 میلیارد 
برساند.  این مقدمه بدان آوردیم كه بگوئیم با استناد به مدارک مثبت و عملکرد عالی این تیم مدیریت  برجسته، همانا كه پارس آریان كهکشانی است با بازیکناني كه در این جایگاه در مسند مدیریت  نشسته و در اندک زمان 
حیات خود توانسته در بین بزرگان، بزرگی و آقایي كند.  مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سرمایه گذاری پارس آریان )سهامی عام( در تاریخ   93/04/30 در محل سالن آمفی تئاتر مركز مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان 
مدیریت  صنعتی با حضور اكثریت سهام 96/67 درصد از سهامداران نماینده بازرس محترم قانونی  شركت و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد.   مجمع به ریاست آقای دكتر مجید قاسمی و ناظری آقایان 
مجتبی كباری و مصطفی رفعت نژاد و  به دبیری آقای علی اكبر امین تفرشی برگزار گردید.  مجمع نشینان با تصویب صورتهای مالی و تقدیر و تشکر از عملکرد مدیریت شركت چهره آشنا  و سرقطار كاروان جناب مهندس امین 
تفرشی با تقسیم سود 260 ریال و با طنین صلوات پی در  پی بکار خود پایان داد.  همچنین موسسه حسابرسی رایمند به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی تدوین به عنوان  بازرس علی البدل برای سال93 انتخاب گردید

سمتاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهآقای مجید قاسمی

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیرهآقای علی اکبر امین تفرشی

عضو هیات مدیرهآقای رضا راعی

عضو هیات مدیرهآقای علی دهقان منشادی

آقای رس��ول سعدی به نمایندگی از 
شرکت بازرگانی همقدمان

عضو هیات مدیره

   خسرو اميرحسيني
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از توسعه دانایی تا توسعه کسب و کار
از    دکتر اسد شريفی وقتی صحبت 

دانستن،  دانایی، 
دان��ش وعلم میش��ود، ذهن انس��ان 
بی اختیار به یاد دانش��گاه، مدرس��ه، 
پژوهشگاه و مکانهایی از این دست می 
افتد. محدود شدن مباحث علمی چه 
بصورت نظری و چه بصورت عملی در 
محیط های دانشگاهی باعث میگردد 
انس��ان پس از ف��ارغ التحصیلی دیگر 
نیازی به به روز رس��انی تخصص خود 
نبیند، بخصوص در کش��ور ما که در 
بسیاری از موارد فرد شاغل نمود عملی 
بسیاری از واحد های تخصصی گذرانده 
خود در دانشگاه را در محیط کسب و 
کار خود مشاهده نمیکند. این مسئله 
به حدی اس��ت که در دوران اشتغال 
در یک س��ازمان نیز توس��عه دانش و 
مهارت یک فرد تنها از طریق شرکت 
در دوره های آموزش��ی بدو خدمت و 
ضمن خدمت حاصل میگردد. چیزی 
که معموال به دالیلی در بیش��تر موارد 
لزوما منجر به به روز رسانی موثر دانش 
و مهارت فرد در محیط های کس��ب 
و کار در کش��ور ما نمیشود. از دالیل 
ناکارآمدی بیشتر این دوره ها میتوان 

به موارد زیر اشاره نمود:
1. به روز نبودن بیشتر سرفصل دوره 

ها
۲. داشتن نگاه هزینه ای اکثر مدیران 
نس��بت به ام��ر آم��وزش و اختصاص 

ندادن بودجه کافی برای آن
3. عدم حضور منظم کارکنان در دوره 
های آموزش��ی به علت ع��دم ارتباط 
حضور منظ��م در دوره ها و امتیازات 

ویژه شغلی آن
4. منحرف ش��دن دوره ها به س��مت 
دوره هایی که بیش��تر حالت تکراری 
دارد ب��ه علت عدم انجام نیازس��نجی 

آموزشی هدفمند
موارد مذکور در کنار بسیاری از متغییر 
های دیگر باعث میش��ود که در اکثر 
محیط های کس��ب و کار در کش��ور 
مسئله توسعه دانایی از طریق آموزش 
و یادگیری با موانع اجرایی مواجه شده 

و در نهایت حاص��ل نگردد. به همین 
علت، عدم توسعه موثر دانایی کارکنان 
باعث میگردد تا بسیاری از سازمانهایی 
که داش��تن دانش به روز از الزامات بقا 
و توسعه آنها میباش��د، نتوانند آنطور 
که باید به چش��م اندازهای س��ازمانی 
خود دس��ت یابند. این در حالی است 
ک��ه در دنیای مدرنی که دانش به روز 
شاکله اصلی اقتصاد کشورها را تشکیل 
میدهد، عدم ایجاد بستر مناسب برای 
توسعه دانایی منابع انسانی محیط های 
کسب و کار بصورت فردی و سازمانی 
ضرری اس��ت که به خود آن سازمان 

برمیگردد.
از تجارب موفق شرکتها در کشورهای 
توس��عه یافته ایجاد فرهنگ سازمانی 
برای توس��عه دانایی کارکنان بصورت 
فردی میباشد. در این ساختار، توسعه 
دان��ش فرد تنها از طریق ش��رکت در 
کالس��های ضم��ن خدم��ت صورت 
نمیگی��رد. در این کش��ورها کارکنان 
ی��ک س��ازمان تش��ویق میش��وند تا 
بصورت ف��ردی از ابزارهای دیگری در 
جهت توسعه دانش و مهارت خود گام 
بردارند. موارد زیر برخی از این ابزارها 

را تشکیل میدهند:
1. اس��تفاده از برخ��ی ش��بکه های 

اجتماعی که بیش��تر با هدف توسعه 
دانای��ی و ارتباطی افراد تعریف ش��ده 
اند. به عنوان مثال میتوان به مواردی 
همچون Linkedin و XING اشاره 

نمود.
۲. اس��تفاده از برخی منابع تصویری 
اینترنتی که میتوان در آن نمونه های 
کالس، کارگاه آموزش��ی و سخنرانی 
مرتبط با یک موضوع تخصصی کاری 
را مش��اهده نمود. یک��ی از این موارد 

YouTube Tutorials میباشد.
3. اس��تفاده از س��ایت هایی همچون 
Yammer که به س��ئواالت مختلف 
در مورد کس��ب و کار و تجارت پاسخ 
میدهد و فضایی برای انتقال تجربه در 

دنیای کسب و کار میباشد.
همانطور که مشاهده میشود در دهکده 
جهانی امروز میتوان از دانش و تجربه 
ای که در یک بنگاه اقتصادی در یک 
کشور دیگر بدست آمده استفاده نمود 
و در صورت نیاز در کش��وری دیگر از 

آن بهره برد. 
نکته دیگری که در کشورهای توسعه 
یافته در حوزه توسعه دانایی کارکنان 
توجه ویژه ای به آن میگردد این است 
که در این کش��ورها توس��عه و به روز 
رسانی دانش تخصصی بدنه کارشناسی 

محیط ه��ای کس��ب و کار از اولویت 
های اصلی میباش��د. به عبارت دیگر، 
کارشناس��ان یک س��ازمان باید بطور 
مس��تمر بصورت فردی به دانش خود 
بیفزایند و به مقام باالسری خود نظرات 
تخصصی خ��ود را ب��ا در نظر گرفتن 
آخرین دستاوردهای علم و تکنولوژی 
اع��الم نمایند. این امر در کش��ورهای 
جهان سوم عموما باالعکس است. در 
این کشورها معموال مدیر یک محیط 
کس��ب و کار اس��ت که به عنوان الهه 
دانایی تلقی میگردد و دس��تی بر اکثر 
امورات اجرایی یک محیط کسب و کار 
دارد. در کشورهایی همچون کشور ما 
در بیشتر مواقع کارشناسان تنها عامالن 
اجرایی تفکرات و سیاس��تهای اتخاذ 
شده مدیران خود هستند. مدیران یک 
محیط کس��ب و کار نیز چه بخواهند 
چه نخواهند باید در تمامی حوزه های 
کس��ب و کار و تجارت همچون برنامه 
ریزی، استراتژی، طرح تجاری، بودجه، 
مدیریت منابع انسانی، مشتری مداری، 
ام��ور مالی، امور حقوقی و غیره دانش 
به روز داش��ته باشند که در عالم واقع 
در بسیاری از موارد غیر ممکن است. 

بنابراین، توس��عه دانایی جز در موارد 
مح��دودی که به عل��ت انگیزه فردی 
برخی کارکنان اس��ت، همچون کالف 
س��ردرگمی اس��ت که با وجود برنامه 
های آموزشی در سازمانها در کشور ما 
در اکثر موارد در عمل اتفاق نمی افتد. 
عدم فرهنگ س��ازی و بستر مناسب 
برای ایجاد نگرش یادگیری موثر و به 
روز در کارشناسان و از طرفی معطوف 
شدن همه انتظارات به سمت مدیران 
یک مجموع��ه به عنوان اف��راد دانا از 
جمله مواردی اس��ت که در کشور ما 
در بسیاری از موارد باعث عدم توسعه 
دانایی موثر در محیط های کس��ب و 
کار میش��ود. امید آنکه بتوان با ایجاد 
بس��تر الزم جهت توسعه دانایی موثر 
منابع انسانی شاغل در کشور، موجبات 
توسعه هرچه بیش��تر کسب و کار در 

کشور را فراهم نمود.
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مجمع ساالنه مهرام مورخ 13۹3/4/14 در حضور بیش از 8۲/3۲ درصد 
س��هام دار به ریاست جناب  مهندس سعید جارودي و دو ناظر جنابان 
س��هراب رس��ته و بیژن فتح اهلل پور و دبیري جناب نصرت اله  منزوي 
برگزار شد . مجمع با تصویب صورتهاي مالي و تقسیم سود 800 ریال 

براي هر سهم به کار  خود پایان داد.  

پیام هیات مدیره  
با اس��تعانت از خداوند متعال حضور شما عزیزان را در مجمع عمومي 
ش��رکت مهرام گرامي داش��ته و  خیرمقدم عرض مي نمائیم. برگزاري 
مجمع عمومي عادي س��الیانه شرکت فرصتي است مغتنم، تا  کارنامه 
یکس��ال تالش کارگران ، کارکنانف مهندسان و مدیران سخت کوش 
و دلسوز شرکت به  استحضار صاحبان سهام رسانده شود و چشم انداز 
روشني از شرکت براي آینده سهامداران و یک یک  اعضاء این خانواده 
بزرگ در سرتاسر ایران عزیز ترسیم گردد.اقتصاد و صنایع کشور در سالي 
که  پشت سر گذاشته شد با تهدیدات عمده اي از جمله نوسانات شدید 
ارزي، افزایش قیمت حاملهاي انرژي،  تحریم هاي شدید بین المللي و 
کمبود اقالم مواد اولیه، بسته بندي و فني روبرو بود. لیکن با درایت و 
 صداقت و شفافیت توانستیم با تهدیدات مقابله و حتي آنها را به فرصت 
تبدیل نمائیم و با قدرت انگیزه  بیشتر به فعالیت خود در عرصه تولید و 
فروش محصوالت ادامه دهیم. بدون شک این موفقیت مرهون  اجراي 
دقیق سیاست ها، برنامه ها و راه کارهاي اصولي مدیریت ارشد سازمان 

و هیات مدیره شرکت  بوده است. 

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

شرکت مهرام بعنوان یکي از معتبرترین برندهاي صنایع غذایي در کشور 
و با نزدیک به نیم قرن تجربه  از جایگاه ویژه اي در این صنعت برخوردار 
اس��ت. آنچه در سرلوحه فعالیت ش��رکت قرار دارد احترام به  مصرف 
کنندگان مي باش��د و شاید بهترین و باالترین جایزه شرکت مهرام به 

استفاده کنندگان محصوالت  این شرکت حفظ کیفیت و رعایت تمامي 
استانداردهاي تولید با بهترین مواد اولیه است.  بدیهي است این شرکت 
خود را متعهد و ملزم به رعایت حفظ و افزایش ثروت سهامداران نیز مي 
داند  که یقینا با هدف ذکر شده اول در یک راستا مي باشد.  با عنایت به 
مطالب فوق این ش��رکت موفق گردید در سال ۹۲ به تمامي اهداف از 
پیش تعیین شده  براساس بودجه تقدیمي براي سال ۹۲ رسیده و حتي 
نسبت به پیش بیني اولیه در بخش فروشي معادل ۷  درصد و در بخش 

سود خالص 51 درصد رشد نشان دهد. 

تاریخچه فعالیت شرکت:  
گروه تولیدي مهرام )شرکت سهامي عام( در تاریخ 6 اسفند 134۹ تحت 
ش��ماره 144۹8 در اداره ثبت  ش��رکت ها و مالکیت صنعتي تهران به 
عنوان شرکت سهامي خاص به ثبت رسیده و بالفاصله شروع به  فعالیت 
نموده است. شرکت در تاریخ 13۷5/11/۲4 توسط هیات پذیرش بورس 
اوراق بهادار پذیرفته  ش��ده و نام آن از تاریخ 13۷5/1۲/۲5 در فهرست 

نرخ هاي سازمان بورس اوراق بهادار تهران درج  گردیده است. 
فعالیت ش��رکت تولید ان��واع محصوالت غذایي جانب��ي از قبیل انواع 
سس هاي مایونز و کچاپ، رب، مربا،  زیتون و نظایر آن است که از طریق 

شرکت پخش پرنیان مهیار در سطح کشور به فروش مي رسد.  

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

الف – اقدام به تاسیس شرکت و ایجاد کارخانه و واحد زراعي و اداره آنها 
به منظور تهیه و تولید انواع  مواد غذایي و صنایع وابسته

ب- خرید، بازاریابي، فروش و توزیع محصوالت غذایي در داخل و خارج 
کشور

پ- واردات انواع مواد غذایي، مواد اولیه و بس��ته بندي و ماش��ین آالت 
مربوطه از خارج، و توزیع و  فروش در داخل کشور  

ت- انجام هر نوع مطالعه، آزمایش و تحقیقات براي پیش��رفت صنایع 

غذایي و تعمیم و گسترش فنون و  تکنیک هاي مربوط به تهیه و تولید 
مواد غذایي

ث- سرمایه گذاري در سایر شرکت ها  

تغییرات سرمایه
س��رمایه ش��رکت از زمان تاس��یس تاکنون طی 10 مرحله افزایش و 
براساس مصوبات مجامع عمومی  فوق العاده شرکت از مبلغ ده میلیون 

ریال، به مبلغ 35/000 میلیون ریال افزایش یافته است. 

جایگاه شرکت در صنعت  
گروه تولیدي مهرام در صنعت غذا و در بخش تولید انواع سسهاي مایونز 

و کچاپ، رب ، مربا، زیتون  و نظایر آن فعالیت مي کند. 
شرکت مهرام در بین شرکتهاي فعال در این صنعت با حجم فروش 
1/011/305 میلیون ریال در س��ال   ۹۲ جزء ش��رکتهاي پیش رو 
در زمینه تولید و فروش س��س مایونز، کچاپ، ترش��ي و خیارشور 

قرار دارد. 
همچنین سهم فروش گروه محصوالت مختلف این شرکت از کل بازار 

داخلي به شرح زیر مي باشد: 
گروه مایونز با فروش 56۲/0۹3 میلیون ریال داراي سهم تقریبي 30% از 

بازار مي باشد . رهبر این  بازار است. 
گروه کچاپ با فروش ۲61/668 میلیون ریال داراي سهم تقریبي %۲0 
از ب��ازار مي باش��د و در کنار  رقیب اصلي خود در ای��ن بازار رتبه اول و 

بعضا دوم را دارد. 
گروه ترش��ي و خیارش��ور با فروش ۷4/450 میلیون ریال داراي سهم 
تقریبي ۷% از بازار مي باشد.  گروه عسل با فروش ۲۲/۹۷۲ میلیون ریال 
داراي سهم تقریبي 6% از باززار و گروه مربا با فروش   ۲8/680 میلیون 

ریال دارنده سهم بازار تقریبي ۲% است. 
گروه کنسرو با فروش 1۲/814 میلیون ریال داراي سهم بازار کمتر از 

1% از بازار مي باشد.  

مهرام خوشمزه و خوشنام، هميشه اولين است
مهرام برترین  برند مواد غذایی

مهرام اولین است به یاد بزرگ مردی كه دل در گرو آبادی ایران، اشتغالزایی و پویایی صنعت می دارد. دكتر رسول گنجی پدر باور مداران آبادی و آزادی كشور اسالمی، اولین قدم ساختن 
نام نامی مهرام را در جوار حضرت دوست یافت. خوب است همیشه به یاد آوریم كه دكتر گنجی در سفر حج بود كه دست یاری بنیانگذار مهرام فشرد و آن شد كه امروز اولین است. 
مجمع به روال معمولي پیش مي رفت كه پرسشگري از سهامداران حقیقي مسئله اي را مطرح كرد كه  مهندس امیرمحمد گنجی را واداشت تا پاسخگوي آن شود. امیرمهرام كه مبتکر 
تبلیغات نوین در خدمات است و  دكترین آن در نحوه تبلیغ الستیک براي اولین بار چنان جاي باز كرد كه باورش قبل از آن مشکل بود . امیرگفت با  هزینه تبلیغ رفتیم به میادین ورزشي 
نه بعنوان تیزر با حاشیه نویسي رشته بسکتبال كه در صفرات بود  تیم ساختیم به میادین كشور قاره رفتیم بر سکوها بلند نشستیم و زیر مجموعه و پشتوانه سازي كردیم و  امروز مهرام 
به حرمت این عمل شده یک برند. به یاد دارم روزي در لبنان در فینال آسیا در برابر این  پرسش بودم مگر در ایران رب هم مي سازند و یا تولید گري مي تواند تیم بدین قدرت بسازد؟ و 

من گفتم: آن چیز كه عیان است چه حاجت به بیان است

سمتاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیره  آقای سعید جارودی

نایب رئیس هیات مدیرهآقای سهراب رسته

مدیرعامل و عضو هیات مدیرهآقاي نصرت اهلل منزوی

عضو هیات مدیرهآقای بیژن فتح ا... پور

عضو هیات مدیره  آقای غالمحسین احمدی
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس 
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 13۹3/04/0۹ در 
خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 
0۹:00 روز دوش��نبه مورخ 13۹3/04/0۲ درمحل  تهران، 
خیابان ولیعصر، باالتر از جام جم، نرسیده به چهار راه شهید 
چمران)پارک وي(،مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت کار و 
امور اجتماعي، س��الن تالش برگ��زار گردید و در خصوص 

دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ضمنا سود نقدی هر سهم )ریال( 1400 ریال تصویب شد.

 دستور جلسه :  
استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرس قانونی

تصوی��ب صورت های مال��ی س��ال )دوره( مالی منتهی به 
۲۹/1۲/13۹۲

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ کثیر االنتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

پیام هیات مدیره
خداوند را شاکریم که توفیق داد با همت و تالش مدیران و 
کارکنان و با اتکاء بر حمایتها و اعتماد سهامداران در عرصه 
تولید خدمتگزار جامعه و سهامداران باشیم. اطمینان داریم 

که شما سهامداران گرامي بر اوضاع فعلي اقتصادي کشور و 
مشکالت و معضالت پیش روي صنعت به خوبي آگاهید. لذا 
ضمن تشکر و قدرداني از کلیه عزیزاني که هیات مدیره را در 
انجام مسئولیتهاي خویش یاري نموده اند مفتخریم گزارش 
یک سال تالش و فعالیت هیات مدیره را تقدیم سهامداران 

محترم نماییم.

تاریخچه
ش��رکت گروه صنعت��ي پاکشو)س��هامي ع��ام( در تاریخ 
1351/0/1۲0 تحت شماره 15۷81 با سرمایه 3/500/000 
ریال در اداره ثبت ش��رکتها و موسسات غیرتجاري تهران 
به ثبت رس��ید. نام شرکت براساس روزنامه رسمي شماره 
1۷۷18/۹۲ م��ورخ 13۹۲/0۲/0۷ در ش��رکت تولیدي و 
شیمیایي پاکشو به گروه صنعتي پاکشو تغییر نام داده است 
همچنین بموجب تصمیم مجمع عمومي فوق العاده مورخ 
13۹۲/10/1۷ نوع شرکت از سهامي خاص به سهامي عام 
تبدیل گردیده و در تاریخ 13۹۲/1۲/۲8 سهام شرکت در 

بورس اوراق بهادار تهران عرضه گردید.

وضعیت تكنولوژي شرکت
شرکت در تولید ماده اولیه محصوالت از تکنولوژي بالسترا 
ایتالیا استفاده مي نماید که از جمله تکنولوژیهاي برتر کشور 
و جهان بشمار مي رود در نتیجه این شرکت با به روز نمودن 
ماشین آالت خطوط مایعات و همچنین تعمیر اساسي در 

واحدهاي تولید پودر و سولفوناس��یون س��عي به روز نگه 
داشتن تکنولوژي هاي مربوطه داشته است.

مدیریت کیفیت
این مجموعه روش هاي خود را به طور دائم بازبیني و اصالح 
مي نماید تا سطح دس��تیابي به رضایت مصرف کنندگان 
ارتقا یابد. در این راستا اخذ گواهینامه و موافقت نامه هاي 
مختلف نظیر ISO و EFQM نمونه هایي از برقرار شدن 

ساختارها و اصول بنیادین مدیریت کیفیت است.

اهتمام شرکت به بهینه سازي هزینه ها
استفاده از تس��هیالت مالیاتي موضوع تبصره 3 ماده 138 

قانون مالیات هاي کشور
از جمله اقدامات ش��رکت در این زمینه مي توان به انتقال 
واحد تولیدي پاکشو 1 به شهر صنعتي البرز در سال 138۲ 
و انتقال واحد تولیدي پاکش��و ۲ به شهر صنعتي البرز در 
سال 13۹1 اش��اره نمود که موجب گردیده شرکت عالوه 
بر استفاده از معافیت مالیاتي کاالهاي صادراتي از مزایایي 
معافیت مالیاتي انتقال براي 10 سال برخوردار گردد الزم 
به ذکر اس��ت عالوه بر فروش صادرات��ي حدود 65 درصد 
تولیدات شرکت ش��امل تولیدات معاف مشمول تبصره 3 

مکاده 138 مي باشد.

فعالیت هاي منابع انساني
-تاس��یس دانش��گاه س��ازماني گروه صنعتي پاکش��و در 

اردیبهشت ماه سال ۹۲ 
- ایجاد زمینه مناس��ب آموزشي برمبناي نیازهاي مهارتي 

شغل
- متناسب س��اختن دانش و مهارت هاي شغلي مورد نیاز 

فراگیران یا مشاغل
- افزای��ش بهره وري از طریق پرهی��ز از زیاد آموزي و کم 

آموزي
- ایجاد شتاب الزم جهت تربیت نیروي انساني کارآمد براي 

یک مهارت خاص
- دستیابي به مهارت هاي مورد نیاز از مسیر خودآموزي

صنعتي پاکشو در مجمع 
خوش درخشید

با پاکشو خوب پاک شو

جایگاه پاکشو در صنعت شوینده در ایران

سال
ایران

سهم بازارفروش داخلي)به نرخ تولید(مبلغ به نرخ تولید

11/8%۲08 میلیارد تومان1۷۷0 میلیارد تومالن۹0

14/4%40۲ میلیارد تومان۲۷50 میلیارد تومان۹1

15/6%5۲۲ میلیارد تومان3350 میلیارد تومان۹۲

گزارش ساالنه مجمع با خط خوش بسم اهلل كاري بود ارزنده و مي نمایاند 
كه در تنظیم آن بچه هاي مسلمان كارشان خوب مي دانند و نام الرحمان 

الرحیم را سرلوحه كارشان قرار داده اند و خوشا به آن حال به آن ایمان.
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مجمع عمومي عادي س��الیانه نیرو ترانس با حضور بیش از ۹1 درصد 
سهامداران صبح  امروز برگزار شد. در این مجمع 800 ریال سود به ازاي 
هر سهم میان سهامداران تقسیم شد  در حالي که سود قطعي سال مالي 
سپري ش��ده، ۷۹۹ ریال بوده است.  در ابتداي مجمع، مهندس گزین 
مدیر عامل موفق ش��رکت ضمن قرائت گزارش هیات مدیره، به رشد 
41  درصدي سود پس از کسر مالیات سال 8۹ نسبت به مدت مشابه 
قبل و پیش بیني رشد 16  درصدي سود پس از کسر مالیات سال ۹0 
نسبت به 8۹ اشاره کرد.  مدیر عامل نیرو ترانس در این مجمع از تحقق 
6۲ میلیارد توماني فروش براي سال مالي   ۹0 اطمینان داد و گفت:" 60 
میلیارد تومان از مبلغ بر اساس قراردادهایي است که شرکت  در این سال 
دارد و قطع به یقین محقق خواهد شد."  وي از ایجاد امکان آزمایشات 
تست فرور زونانس ترانس هاي ولتاژ خازني بر طبق آخرین  استاندارد 
ها خبر داد و افزود:" بنیرو مشارکت و توسعه سرمایه گذاري در شرکت 
هاي  فرعي )مدیریت توسعه سرمایه گذاري آرمان فردا و شرکت تامین 
قطعات و تجهیزات سرو  نیرو شیراز ( را در برنامه دارد.  گزین در معرفي 
برنامه هاي آینده شرکت ادامه داد :"طراحي محصوالت جدید ترانس 
هاي  اندازه گیري جریان و ولتاژ ۷60 کیلو ولت از دیگر برنامه هاي نیرو 

ترانس در سال جدید  است ." 

چالش هاي شرکت
وي همچنین به چالش هاي پیش رو ش��رکت اشاره و ابراز داشت:"تامین 
نقدینگي از مباحث  مهم شرکت است و نامشخص بودن تامین نقدینگي 
به موقع توسط وزارت نیرو و مجموعه  هاي وابسته از دغدغه هاي شرکت 
محسوب مي شود."  مدیر عامل بترانس افزود:" غیر قابل پیش بیني بودن 
دامنه تحریم هاي احتمالي کش��ورها و  بانک هاي خارجي همچنین عدم 
پذیرش گشایش اعتبار اسنادي وارداتي و صادراتي توسط  برخي کشورها 
وبانک هاي خارجي، از دیگر چالش هاي نیرو ترانس است ."  وي در پاسخ 
به یکي از س��هامداران در خصوص بازارهاي هدف جهاني و میزان صادرات 
 ش��رکت گفت:" 5 تا 10 درصد فروش ش��رکت به صادرات اختصاص مي 
یابد و این  صادرات به ویتنام ، پاکس��تان و سوریه است ." این مقام تصریح 
کرد:"رایزني هایي هم  درسال گذشته با کره جنوبي انجام شده که در صورت 

نهایي شدن نام این کشور نیز به لیست  بازارهاي هدف نیرو ترانس افزوده 
خواهد شد." 

پیام هیات مدیره
خداي را سپاس که بار دیگر توفیق آن یافتیم تا کارنامه هیات مدیره شرکت 
را پس از گذشت  یک سال به سمع و نظر سهامداران محترم برسانیم.  هیات 
مدیره با بهره مندي از تالش و همکاري بي دریغ تمامي مدیران و کارکنان 
شرکت در  سال مورد گزارش اهتمام خود را معطوف به بهره برداري بهینه از 
ظرفیت هاي شرکت،  سرمایه سهامداران و توسعه فعالیت هاي خود نموده 
و علیرغم شرایط اقتصادي ، به فعالیت  ها تداوم بخشیده و زمینه مساعدي 
براي ادامه فعالیت و رقابت فراهم آورد.  امید است با اجراي اهداف و برنامه 
هاي سال 13۹3 و تکمیل برنامه هاي سال 13۹۲ و  پیگیري برنامه هاي 
بلند مدت خود ش��رایط مطلوب تري نسبت به گذشته ایجاد شود.  هیات 
مدیره امیدوار اس��ت که در س��ال جاري با اس��تعانت از ایزد منان، تالش 
کارکنان و  اعتماد س��هامداران محترم بتواند در صیانت از منابع شرکت و 
منافع سهامداران، گام هاي  موثري را بردارد.  آنچه توانستیم لطف خدا بوده 

است و آنچه پیشرو داریم با امید به عنایت به او خواهد بود. 

مرور کلي بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در سال مالي مورد 
گزارش  

در سال مالي مورد گزارش شرکت توانست علیرغم مشکالت ناشي از تحریم 
هاي بین  المللي، نوس��انات نرخ ارز و مشکالت نقدینگي مشتریان، فروش 
محصوالت را بگونه اي  مدیریت نماید که به فروش مناس��بي دست یافته 
و همچنین با مدیریت بر منابع نقدینگي ، اخذ  تسهیالت از سیستم بانکي 

عالوه بر انجام عملیات جاري، پروژه هاي مشارکتي خود را انجام  دهد. 

مرور کلي بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتي آن در 
سال مالي مورد گزارش  

در بازار محصول بدلیل امکان واردات، رقباي خارجي وجود دارد که تاکنون با 
اعمال  روشهاي گوناگون از جمله حفظ و ارتقاء سطح کیفي محصول، کنترل 
قیمت ها، تنوع بخشي  به محصوالت، خدمات پس از فروش و حمایت هاي 

دولت محترم از ساخت داخل، به خوبي  سهم اصلي را در بازارهاي داخلي 
داشته ایم.  شرکت نیروترانس با تکیه بر سابقه ي فعالیت طوالني در کشور از 
لحاظ جایگاه و اعتبار ،  حائز موقعیت ممتازي است. عوامل موثر بر موفقیت 

شرکت را مي توان به صورت زیر  خالصه نمود: 
الف- اعتبار باال در بازار داخلي

ب- کیفیت مطلوب محصوالت و ارائه خدمات پشتیباني مناسب
ج- تنوع محصوالت

د- برخورداري از دانش فني روز جهاني

بیان استراتژي شرکت
استراتژي شرکت براساس افزایش سهم بازار با توسعه محصوالت و مشتریان 
، افزایش  بهره وري فرایندهاي داخلي، بهینه سازي و توسعه استعدادهاي 
منابع انساني، نوآوري،  کنترل بهاي تمام شده، تامین منافع و رضایت کلیه 
ذینفعان اعم از سهامداران و مشتریان ،  اتخاذ راهبردها و برنامه هاي اجرایي 

مناسب در امر صادرات تبیین و اجرا مي گردد. 

تاریخچه شرکت: 
ش��رکت نیروترانس در تاریخ 6۹/۹/18  تحت شماره 81343 در اداره کل 
ثبت شرکت ها و  مالکیت صنعتی تهران به صورت سهامي خاص به ثبت 
رسیده است.  این شرکت درتاریخ 138۲/5/13 از سهامي خاص به سهامی 
عام تبدیل و در تاریخ   138۲/۹/۲5 به عنوان س��یصد و ش��صت و نهمین 
شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار  پذیرفته شده است.  موضوع فعالیت  
اصلي شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت از تولید و فروش انواع ترانس 
 هاي اندازه گیري جریان و ولتاژ در کلیه سطوح ولتاژي ، انواع بوشینگ هاي 
خازني ،  انواع مقس��م هاي ولتاژ خازني، انواع ترانس هاي جریان بوشینگ، 

انواع کلید قطع و وصل و  انواع ترانس هاي توزیع و فوق توزیع است. 

برنامه سال آینده شرکت : 
 -  رئوس فعالیت های عمده وبرنامه های ش��رکت در سال 13۹۲ به شرح 

زیر است: 
 1- دستیابی  به میزان فروش محصوالت بالغ بر 646 میلیارد ریال. 

 ۲- بهره برداري از خط تولید خازن هاي اصالح ضریب قدرت. 
 3- اخذ پروانه بهره برداري از خطوط تولیدي شرکت فرعي تامین قطعات 

وتجهیزات  سرو نیرو شیراز
 4- پیگی��ري راه اندازي خط تولید 4 مگاواتي ش��رکت فرعي نیروگاه برق 

مقیاس کوچک. 
 5- ثبت افزایش سرمایه شرکت به مبلغ ۲40 میلیارد ریال. 

 6- پیگیري پروژه هاي توسعه اي و مطالعاتي
 ۷- انجام تدریجي تایپ تست محصوالت. 

 8- تولید انبوه محصول  LBS  در ش��رکت تامین قطعات و تجهیزات سرو 
نیروشیراز. 

مجمع عمومي عادي نيروترانس 
برگزار شد،

بنیرو با رشد مناسب 
سودآوري
 روبرو است

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاري صنایع برق و اب )صبا( خلیل پارسا

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت تعمیرات نیروگاهي ایرانفریبرز تیموري

مدیرعامل  اکبر گزین

عضو هیات  مدیرهشرکت توزیع نیروي برق تهران بزرگسید محمد هاشمي

صندوق بازنشستگي، وظیفه و از کارافتادگي کارکنان شهرام حیدري
بانکها

رئیس هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاري سهام عدالت استان سیستان سعید یزدان پناه
و بلوچستان

 عضو هیات مدیره
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مجمع عمومی عادی شرکت پتروشیمی جم در روز دو 
ش��نبه سي ام تیرماه در محل پژوهشگاه  صنعت نفت با 
حضور بیش از ۹3 درصد از سهامداران و به ریاست آقای 
اکب��ر محققی و  نظارت آقایان وحید باقری خیرآبادی و 
سید مجید موسویان و دبیری آقای هاتف وحید برگزار 

 شد. 
س��ید علي بهشتیان، مدیرعامل پتروشیمی جم در این 
جلس��ه ضمن ارائه گزارش عملک��رد هیات   مدیره ، این 
شرکت را بزرگ ترین واحد تولید اتیلن در کشور معرفی 
و با اش��اره به اینکه  الفین ها بیش��ترین مزیت در ایجاد 
ارزش اف��زوده را دارند، اضافه کرد: میزان تولید س��االنه 
اتیلن  جم معادل یک هزار و 3۲0 تن اس��ت. وی فروش 
ش��رکت در س��ال ۹۲ را بیش از 51 هزار  میلیارد ریال 
اعالم کرد که از این میزان بیش از ۲8 هزار میلیارد ریال 

صادراتی بوده است. 
مجم��ع پ��س از تصویب صورت های مالی و با تقس��یم 
3100 ریال سود به ازای هر سهم ،  سازمان حسابرسی 
را به  عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی )اصلی و 
علی البدل( شرکت  برای سال مالی منتهی به ۹3/1۲/۲۹ 
و روزنام��ه اطالعات را جهت درج آگهي هاي ش��رکت 
 انتخاب نمود. گفتنی اس��ت: پس از خاتمه جلسه فوق، 
مجمع عموم��ی فوق العاده به  منظ��ور  تصویب افزایش 
سرمایه برگزار و سرمایه شرکت از مبلغ 4800 میلیارد 
ریال به ۹600  میلیارد ریال )معادل 100 درصد افزایش( 
منقسم به 4800 میلیون سهم یک هزار ریالی از  محل 
مطالب��ات حال ش��ده س��هامداران و آورده نقدی مورد 

تصویب مجمع قرار گرفت. 

پیام هیات مدیره
این مجمع در ش��رایطی برگزار می گ��ردد که تغییرات 
س��ریع در حوزه های علمی-فناوری باعث  ش��ده است 
تا بس��یاری از مزیت های رقابتی و ارزش��ی ش��رکت ها 
کمرنگ ت��ر ش��ده ودر م��واردی  حتی از انتف��اع خارج 
گردد. از س��وی دیگر تحریم های غیر قانونی-غیر انسانی 
نیز دس��تیابی  ش��رکت های ایرانی، به دانش های جدید 
را با موانع متعددی روبرو و توس��عه اقتصادی و صنعتی 

 کشورمان را با چالش های جدی مواجه نموده است. 
شرکت پتروش��یمی جم  به عنوان بنگاهی اقتصادی و 
بازار محور ، در راس��تای توسعه زنجیره  ارزش ساز خود، 

ب��ه لطف خداون��د و همت مدیران و کارکنان تالش��گر 
ش��رکت تالش نموده است  تا در سطح ملی، منطقه ای 
و بین المللی، در رقابتی چشمگیر با شرکت های توانمند 
بین المللی -  منطقه ای )که نه تنها موانع ما را ندارند، بلکه 
از حمایت های همه جانبه جهانی نیز  برخوردارند( منافع 
حداکثری س��هامداران را با بهره گی��ری از ظرفیت های 

انسانی و  توانمندی های فنی موجود تامین نماید. 
به رغم تداوم مشکالتی نظیر تامین خوراک، تهیه کاال، 
مواد و تجهیزات ضروری که در این  سال ها با چالش های 
قابل توجهی مواجه بوده است و نیز ابهامات ایجاد شده 
در حوزه روابط و  تجارت بین الملل و تحریم های بانکی در 
سال 13۹۲ توانسته ایم دستاورد های قابل قبولی داشته 
 باشیم، تعمیرات اساسی مجتمع برای اولین بار، ورود به 
بازار سرمایه، افزایش فروش و  دستیابی به رقمی بالغ بر 
51 هزار میلیارد ریال )رشد 5۲ درصدی فروش( بخشی 
از این  فعالیت ها اس��ت که به همراه سایر دستاورد های 
ش��رکت در سال ۹۲ در این گزارش به نظر شما  عزیزان 

خواهد رسید. 
با سپاس از حمایت های اگاهانه سهامداران محترم، امید 
می رود در س��ال مالی آتی نیز  با اتکا  به خدای منان و 
با اس��تفاده مناسب از کلیه ظرفیت های  موجود توفیق 
داش��ته باش��یم تا اقدامات  اساس��ی و تعیین کننده ای 
در راس��تای اجرایی نمودن اه��داف کالن و  برنامه های 
عملیاتی شرکت  انجام دهیم بنحوی که گزارش های آتی 
بیانگر عملکرد توس��عه ای مطلوب، احساس مسوولیت 

 اجتماعی بیش��تر و خدمت اثربخش کارکنان و مدیران 
به کشور، شرکت و کلیه ذینفعان باشد.  

برنامه های آینده شرکت
تکمیل زنجیره ارزش

ABS- RUBBER  تکمیل پروژه های
تبدی��ل محصوالت فعلی به محصوالت با ارزش باالتر از 

    ABS  طریق اجرای پروژه هایی نظیر
توسعه تولیدات میانی به منظور ارزش آفرینی بیشتر

بهینه سازی فرآیندهای تولید و توسعه محصول
برنامه ریزی برای مصرف اتیلن مازاد تولید و امکان خرید 

و احداث یک واحد پلی اتیلن جدید  
پروژه تامین خ��وراک کافی ب��رای ظرفیت صد درصد 
مجتمع )امکان سرمایه گذاری در یکی از  فازهای پارس 

جنوبی( 
   PDH  مشارکت در سرمایه گذاری طرح

  افزایش توان صادراتی
توسعه بازارهای جدید از طریق افزایش تولید و یا تامین 

از طریق سایر تولید کنندگان
تحول در س��اختارهای س��ازمان ، بهبود سیس��تم ها و 

فرآیندها   
توسعه منابع انسانی

بهبود فرآیندهای لجستیک سازمان  
تدوین برنامه استراتژیک شرکت پتروشیمی جم  

اخذ گواهینامه و جایزه ملی تعالی

در مجمع عمومي سال 92 مطرح شد
 »پتروشیمي جم« رکورد دار تولید اتیلن کشور
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دکتر قاليباف اصل، مديرعامل بورس تهران به روز خبرنگار و در هفته دولت گفت:
حجم 200 میلیارد توماني سرمایه گذاران خارجي در بازار سهام ایران طي یكسال گذشته
مدیر عامل بورس تهران رو در روی اصحاب خبر: افزایش سرمایه شرکت بورس اوراق بهادار ایران  از 45 میلیارد تومان به 90 میلیارد تومان می رسد

نخستین نشس��ت خبری حسن قالیباف 
اص��ل مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران 
پ��س از ابق��اء در س��مت خود ب��ا حضور 
خبرنگاران  برگزار شد و درباره اتفاقات اخیر 
بازار و بررسی روند معامالت آن توضیحاتی 

ارائه کرد . 
حج��م  ته��ران  ب��ورس  عام��ل  مدی��ر 
سرمایه گذاری، س��رمایه گذاران خارجی را 
طی یکسال گذش��ته ۲00 میلیارد تومان 
اع��الم ک��رد ک��ه از  طری��ق صندوق های 
س��رمایه  گذاری و دیگر روش ه��ا وارد بازار 

سهام ایران شده است . 
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به آمار 
معامالت بازار اظهار داشت: ارزش معامالت 
طی 5 ماه گذشته 30 هزار میلیارد تومان 
 بوده که این میزان در مدت مش��ابه س��ال 

گذشته 4۲ هزار میلیارد تومان بود . 
مدیر عامل بورس ته��ران گفت: معامالت 
خرد و بلوک بازار نیز 16 هزار میلیارد تومان 
اس��ت که سال گذشته این میزان ۲0 هزار 
 میلیارد تومان بود، همچنین آنالین ها نیز با 
روند روبه رشد حدود ۹ هزار میلیارد تومان 
از داد و ستدهای بازار را به خود  اختصاص 

دادند . 
قالیباف اصل با بیان اینکه دفعات معامالت 
نس��بت به سال گذشته روند افزایشی نشان 
می ده��د، گفت:  تعداد دفع��ات معامالت از 
ابتدای  س��ال تا کنون 5 میلیون و 460 هزار 
دفعه بوده که در دوره مشابه سال گذشته این 
میزان 5 میلیون دفعه بود، همچنین میزان 
 س��رمایه گذاری در اوراق مشارکت نسبت به 
دوره  مشابه سال گذش��ته از 300 میلیارد 

تومان به 400 میلیارد تومان رسیده است . 
وی با اشاره به ارزش روز بازار که روند کاهشی 
داشته است، گفت: ارزش روز بازار در ابتدای 
سال جاری 386 هزار میلیارد  تومان بود که 
هم اکنون به 334 هزار میلیارد تومان رسیده 
است، شاخص کل هم از رقم ۷۹01۹ واحد 

به ۷3530 واحد رسیده  است . 
قالیباف درباره میزان داد و س��تدهای افراد 
حقیقی و حقوق��ی در بازار گفت: در حوزه 
معام��الت حقوقی ها 55 درصد معامالت و 
 حقیقی ها هم ح��دودا 45 درصد معامالت 

بازار را به خود اختصاص دادند که نش��انگر 
حضور فعال ش��رکت های حقوق��ی و افراد 

حقیقی  در بازار است . 
قالیب��اف اصل درباره آخری��ن میزان اعالم 
س��ود ش��رکت ها به بازار گفت: از مجموع 
3۲0 شرکت از 35 صنعت فعال، 5۹ هزار 
 میلیارد تومان سود به بازار اعالم شده است 
که این میزان نس��بت به س��ال گدشته با 
افزایش قابل توجهی با توجه شرایط رکودی 

و  کمبود نقدینگی همراه بوده است . 
وی گفت: رشد سودآوری شرکت ها نشان از 
این دارد که بازار سرمایه به لحاظ پتانسیل 

جایگاه خوبی در اقتصاد دارد . 
وی درب��اره ورود تیم های فوتبال به بورس 
تاکید کرد: تیم ه��ای فوتبال تقاضاهایی را 
به بورس ارس��ال کردند که با توجه به عدم 

 احراز شرایط قابلیت پذیرش را ندارند . 
قالیب��اف با اش��اره به زمان ورود ش��رکت  
ایرانس��ل ب��ا توجه ب��ه الزام��ات قانون آن 
گفت: طی چند مرحله با مدیران ایرانسل 
پیگیری هایی  داش��تیم و امیدواریم پس از 
هم��راه اول و مخابرات این ش��رکت نیز به 

تنوع صنعت بازار سرمایه کمک کند . 
مدی��ر عامل ب��ورس تهران درب��اره الیحه 
حمایتی دولت از تولید و خروج غیر تورمی 
از رک��ود تاکید کرد:  در صورت تبدیل این 
 الیح��ه به قانون آثار مبث��ت آن را در بازار 

سرمایه خواهیم دید . 
 * رتبه بن�دی ش�ركت ها ب�ر اس�اس 

حاكمیت ش�ركتی/ انج�ام رتبه بندی 
اولیه بر اس�اس چک لیست برای تمام 

شركت ها
قالیباف اصل همچنی��ن درباره رتبه  بندی 
ش��رکت ها بر مبنای رتبه  بندی حاکمیت 
شرکتی گفت: رتبه بندی اولیه در این مورد 
انجام شده  و شرکت ها بر اساس چک لیست 

نظارتی طبقه بندی  شده اند . 
وی هدف از رتبه بندی شرکت ها را افزایش 
ش��فافیت، رقاب��ت در پاس��خگویی و آمار 
عملکرد اعالم کرد و گفت: بر همین اساس 
 شرکت ها تالش خواهند کرد تا در شاخص 

حاکمیت شرکتی با یکدیگر رقابت کنند . 
وی درب��اره میزان ش��ناور ش��رک�ت های 
بورسی گفت:  شناور ش��رکت ها افزایش 6 

دهم درصدی داشته است . 
مدیر عامل بورس تهران گفت: در تاالرهای 
منطق��ه ای و ته��ران ۷۲ هزار نفر س��اعت 
آموزش در حوزه س��رمایه گذاری و س��هام 

ارائه  شده است . 
وی درباره افزایش س��رمایه این ش��رکت 
نی��ز تاکید کرد: با توجه ب��ه تصمیم اخیر 
س��هامداران سرمایه ش��رکت بورس اوراق 
به��ادر تهران  از 45 میلی��ارد تومان به ۹0 
میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که در حال 

انجام فرآیند ثبت آن هستیم . 
 * سرمایه گذاران خارجی در انتظار رفع 

محدودیت  نقل و انتقال پول
ورود  می��زان  درب��اره  اص��ل  قالیب��اف 

س��رمایه گذاری خارجی از ابتدای س��ال تا 
کنون تصریح کرد:  طی یکس��ال گذش��ته 
تعداد زیادی از  سرمایه گذاران خارجی برای 
آش��نایی با فعالیت های بورس اوراق بهادار 
ته��ران اع��الم آمادگی کردند ک��ه یکی از 
مشکالت عدم ورود  سرمایۀ گذاری خارجی 
بیشتر وجود محدودیت های نقل و انتقال 

پول است . 
وی افزود : از ابتدای سال 103 سرمایه گذار 
خارجی جلس��اتی با مدیران بازار سرمایه 
داش��ته اند که در نهایت باید در انتظار رفع 

 محدودیت نقل و اننقاالت پول باشیم . 

 * پذیرش قطعی سه شركت در بورس 
تهران و 10 شركت در فرآیند پذیرش

مدیر عام��ل بورس تهران با اعالم این خبر 
ک��ه از  ابتدای س��ال تا کنون 3 ش��رکت 
پذیرش ش��ده اند گفت: اکنون 10 شرکت 
در فرآیند  پذیرش بورس اوراق بهادار تهران 
قرار دارند که مراحل برخی از  آنها به پایان 

رسیده است . 
وی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط فعلی 
بازار ش��رکتی برای عرض��ه اولیه نخواهیم 
داش��ت، گفت: در صورتی وجود ش��رایط 
 مناسب عرضه اولیه سهام انجام خواهد شد . 

وی در مورد لغو پذیرش 6 شرکت از بورس 
اوراق به��ادار تهران گفت: این ش��رکت ها 
ش��رایط پذیرش در بورس را نداشتند و با 
 تصمی��م هیات پذیرش رای به  اخراج آنان 
از بازار داده ش��د که در آینده امکان انتقال 
آنان به بازارهای فراب��ورس یا بازار توافقی 

 وجود دارد . 
وی در پایان تاکید کرد: از ابتدای س��ال تا 
کنون 105 هزار کد معامالتی جدید صادر 
شده که نسبت به سال گذشته افزایش 50 
 درصدی نشان می دهد؛ برای توسعه بورس 
اوراق بهادر تهران تابلویی را که هنوز عنوانی 
برای آن انتخاب نشده )پیش رو یا  برتر( بر 
اساس کیفیت شرک�ت ها راه اندازی خواهیم 
ک��رد و در این تابلو قرار اس��ت محدودیت 
نوس��ان قیمت، حجم مبنا و برخی دیگر  از 
محدودیت ها برداش��ته ش��ود؛ این تابلو در 

مراحل راه اندازی قرار گرفته است. 
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آنچ�ه در ای�ن مجم�ع بی�ش از همه 
ب�ه چش�م آمد جاری ش�دن اش�ک 
بر چش�مان مهندس علیزاده بود آنجا كه س�هامدار جزئی گفت: 
»مهن�دس من نانی در س�فره ن�دارم.« برای آنهای�ی كه مهندس 
علیزاده را خوب می شناسند، این احساسات و دل رئوف و مهربان 
در كنار دس�یپلین و نظم و جدی بودن كاری مهندس چیز غریبی 
نبود. پیر صنعت آنگاه كه سخن آغاز كرد بر كاتب این سطور حجت 
بود كه سخن از دل برآید الجرم بر  دل نشیند علی زاده در صنعت 
جوش وابزار نامی معتبر و بنیان گذار كارخانه آما و پا را فراتر  گذارده 
ت�ا دانش كار را نه در كارگاه انتقال تجربه ب�ل در حوزه علم درس 

آكادمی مدرسه مركز  آموزش جوش به آیندگان سپارد.  

مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت صنعتی آما )سهامی عام( در تاریخ 
۹3/04/۲5 تش��کیل ش��د.  جلس��ه مجمع عمومي عادي س��الیانه آما با 

حضور86/۷ درصد از صاحبان سهام تشکیل گردید. 
در این مجمع اقاي اکبر علی��زاده راد به عنوان رئیس مجمع و آقایان رضا 
بختیاری و محمد  باغستانی به عنوان ناظرین و آقاي ابوالفضل متین به عنوان 

دبیر مجمع انتخاب شدند. 

خالصه تصمیمات مجمع به شرح ذیل می باشد: 
 1(  صورت های مالی سالیانه سال مالی منتهی به ۹۲/1۲/۲۹ شرکت مورد 

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

 3(  سود نقدی هر سهم به مبلغ 350 ریال به تصویب مجمع رسید. 
 4(  موسسه حسابرسی تدوین و همکاران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و 
موسسه  حسابرسی بیات رایان به¬عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 

منتهی به ۹3/1۲/۲۹  انتخاب گردیدند. 

پیام هیات مدیره
ضمن عرض سالم و خیر مقدم ، هیات مدیره شرکت حضور کلیه سهامدارن 
محترم و نمایندگان  ایش��ان ، نماینده محترم حس��ابرس و بازرس قانوني 
شرکت و همچنین نماینده محترم سازمان بورس  و اوراق بهادار را در جلسه 
مجمع عمومي عادي ساالنه صاحبان سهام شرکت صنعتي آما )سهامي  عام 

( گرامي مي دارد . 
بار دیگر خداوند متعال را شکر گذاریم که درسایه الطاف بي دریغش توفیق 
خدمتگزاري را به ما  عطا فرمود تا در سال جهاد اقتصادي تمام توان خود را 
در طبق اخالص گذاشته و با اتکاء به  حمایتهاي شما سهامداران محترم گام 

هاي بزرگي را بر داریم . 
سهامداران گرامي در سالي که گذشت علي رغم محدودیت هاي موجود در 
تهیه مواد اولیه از منابع  خارجي ناشي از تحریم هاي بین المللي و نیز عدم 
امکان گشایش اعتبارات ارزی، و انتقال ارز از  طریق سیستم بانکي)سوئیفت( 
و حتی عدم فروش مواد اولیه به مقصد ایران توسط تعدادي از  فروشندگان 
خارج��ي به بهانه تحری��م که بعضا در مواردی مش��کالت جدی در تولید 
محصوالت ایجاد  نموده بود که همکاران محترم در قسمت کنترل کیفیت 
و تایید مواد اولیه و تولید فنی با سعی وافر  تالش نمودند که این مشکالت 
در روند تولید شرکت خللی ایجاد ننماید که همین جا ، جای تشکر از  همه 
همکاران را دارد و هم چنین روند طوالنی ثبت س��فارش و اخذ مجوزهای 
خرید ارز مبادالتی  که تا 130 درصد قیمت کاال می بایست نقدا در هنگام 
ثبت سفارش به سیستم بانکی پرداخت شود   )توجه داشته باشید سابقا با 
صرف پرداخت ده درصد قیمت کاال گشایش اعتبار ارزی جهت خرید  مواد 
اولیه انجام می شده است( و هم چنین کمبود سرمایه در گردش در شرکت 
که متاس��فانه در  پروژه خرید ماش��ین آالت جدید مسوار به دلیل بدقولی 
سیستم بانکی جهت پرداخت با نرخ دولتی  علیرغم قراردادهای امضاء شده 

که پس از خرید ماشین االت از پرداخت آن خودداری نمود و  شرکت مجبور 
شد به دلیل تعهدات ایجاد شده با فروشنده ماشین آالت با نرخ آزاد صرافی 
که حدود  س��ه میلیون یورو برای ش��رکت بار مالی ایجاد نمود را پرداخت 
نماید که نرخ خرید باالی ارز،  افزایش نرخ اس��تهالک را در تولید بعضی از 
محصوالت شرکت به ما تحمیل نمود و هزینه های  انجام شده در ساخت 
انبارهای مذکور با توجه به برنامه فروش زمین آما 1 ، نیاز جدی در ساخت 
 انبارهای جدید جهت انبار مواد اولیه و محصول را ضروری می نمود که بیش 
از ۲0  میلیارد  تومان از منابع شرکت را درگیر نموده است و همچنین رقابت 
منفی س��ایر رقبای داخلی و وارد  کنندگان خارجی محصول که متاسفانه 
گمرکی کشور اجازه ورود محصوالت چینی با تعرفه های  پایین گمرکی را 
مجاز دانسته و علیرغم پیگیری های جدی ، تاکنون توفیقی در حذف روند 
مذکور  نداش��ته ایم که تمامی اینها موانع جدی در راه حرکت رو به رش��د 
ش��رکت را در سال گذشته ایجاد  نموده بود که با همت و تالش پرسنل و 
کارگران محترم و مسئولین و سرپرستان و روسا و مدیران  شرکت همه موانع 
را پشت سر گذاشتیم که جا دارد از طرف خود وهیات مدیره و سهامداران از 
 تمام پرسنل تشکر و قدردانی شود. الزم به یادآوری نمی باشد که سهامداران 
نیز می بایس��ت قدردان  زحمات مذکور باشند که اگر نبود تالش و فکر و 

دلسوزی عزیزان زحمتکش شرکت تهیه سود  حاضر قطعا مقدور نبود. 

مهمترین برنامه هاي شرکت در سال جاري را مي توان به شرح 
زیر بر شمرد: 

 1( تامین س��رمایه در گردش شرکت جهت تداوم عملیات تولید و فروش 
)علیرغم وجود رکود  تورمی حاکم در اقتصاد در طی حداقل 4 ماه گذشته(، 
حفظ و ارتقاي جایگاه شرکت، تحقق بودجه  پیش بیني شده سال در 13۹3 

و افزایش مستمر سطح رضایت مشتریان. 
 ۲( بهره برداری کامل از انبارهای در حال ساخت و تصمیم گیری در مورد 

ساخت انبارهای  صنعتی بجای دانشکده و استادیوم ورزشی
 3( بهرپیگیری فروش زمین آما 1  

 4( پیگیری و اخذ مجوزهای خرید ماشین آالت جدید سنگ و راه اندازی 
کارخانه جدید سنگ  سایش و برش

 5( جمع آوری ش��یوه کنونی مرکز آموزش علمی و کاربردی شرکت آما و 
تصمیم گیری در مورد  نحوه ادامه فعالیت آن

 6( ساخت تصفیه خانه صنعتی در زمین مجاور با ظرفیت مناسب که هم 
اینک تخلیه پساب ها  توسط پیمانکار و حمل به خارج از شرکت انجام می 
ش��ود که با ساخت تصفیه خانه صرفه جویی  مناس��ب  در این مورد انجام 

خواهد شد. 
 ۷( نوسازی ماشین آالت، ماشین آالت تولید شرکت بسیار قدیمی می باشد 
که چنانچه به صورتهای  مالی توجه شود هزینه باالیی بابت تعمیر و نگهداری 
و استهالک آنها پرداخت می گردد و یکی از  برنامه های جدی شرکت جهت 
کاس��تن از این هزینه ها و  Renew  نمودن ماشین آالت مذکور می  باشد 
که در سال گذشته با نوسازی دستگاه خمیرکن این حرکت آغاز شده است 

که می بایست به  نوسازی ماشین آالت کشش و طبله ها نیز تسری یابد. 
گس��ترش نمایندگی های فروش به اقصی نقاط کش��ور که توسعه فروش 

شرکت را بدنبال خواهد  داشت.  

الف - تاریخچه : 
ش��رکت صنعتي آما در تاریخ 1388/۹/1 به صورت ش��رکت با مسئولیت 
محدود تاس��یس و طي  ش��ماره ۷063 مورخ 0۹/10/ 1338 در اداره ثبت 
شرکتها و مالکیت صنعتي تهران به ثبت  رس��یده است. شرکت در تاریخ 
133۹/01/۲4 به شرکت سهامي خاص تبدیل و در تاریخ   135۲/03/۲3 به 
شرکت سهامي عام تبدیل و در تاریخ 1354/1۲/04 به عنوان اولین  شرکت 

 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد. 

اشك مدير
آما به مجمع خوش 

نشست

سمتنماینده اعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهآقاي اکبر علیزاده راد

نایب رئیس هیات مدیرهبنیاد سرورآقاي رضا علیزاده راد

عضو هیات مدیرهسرمایه گذاري تدبیرآقاي پیمان شریفي

عضو هیات مدیرهسرمایه گذاري ملي ایرانآقاي ابوالفضل متین

عضو هیات مدیرهخدماتي و مهندسي پرسپولیسآقاي علیرضا آمیغ

   خسرو اميرحسيني
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جلس��ه مجمع عادی سالیانه شرکت 
ایران یاسا تایر و رابر در ساعت 15:00 
مورخ 13۹3,03,31  در محل سالن آکادمی فوتبال هتل المپیک با 

حضور بیش از 85 درصد سهامداران برگزار شد. 
ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای شیرزادی به عنوان رئیس 
مجمع و نظارت آقایان دکتر  باقری و دکتر تقی زاده و به دبیری آقای 

بهرامی نوید کامل شد. 
همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی کاربرد 

ارقام نیز در جلسه حضور  داشتند. 
مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط آقای بهرامی نوید 

)مدیرعامل شرکت( و بازرس  قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود. 
 1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 13۹۲,1۲,۲۹ 
 ۲- تقسیم 3000 ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم

 3- انتخاب موسس��ه حسابرسی ممیز به عنوان حسابرس و بازرس 
اصلی و موسس��ه حسابرسی آیین  محاسبات امین به عنوان بازرس 

علی البدل

حاشیه مجمع
مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت ایران یاسا تایر و رابر همچون 
س��ال های گذشته با نظم و  مقررات خاصی در هتل آکادمی فوتبال 
برگزار ش��د و تکریم سهامداران نقطه بارز در پذیرایی از  آنها بود که 
بیانگر دیدگاه مثبت مدیران شرکت در مدیریت و استفاده از سرمایه 

های خرد در  جامعه است. 
مدیر عامل شرکت ایران یاساتایر و رابر با اشاره به فعالیت مثبت و با 
تداوم شرکت در سال های  آتی اظهار داشت: در بخش فروش شاهد 
رشد مناسبی در داخل و نیز در بخش صادرات بودیم  بطوریکه شرکت 
با رشد 156 درصدی فروش صادراتی در گزارش مالی سال ۹۲ نسبت 

به سال  پیش از آن همراه شده است. 
بهرام��ی نوید ادامه داد: ارزش ریالی فروش کل ش��رکت نیز ازمبلغ 
1,۲۷۹ میلیارد ریال در سال  گذشته به 1۹40 میلیارد ریال در سال 
مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ رسیده است که نشان دهنده  رشد 5۲ 

درصدی فروش شرکت می باشد. 
این مقام مسئول در جمع سهامداران گفت: مهمترین شاخصه ای که 
سال مالی مورد گزارش را از  سنوات گذشته متمایز می کند این است 
که ش��رکت در پایان س��ال مالی ۹۲ با چندین سال تالش  منسجم 
توانس��ت مقدمات الزم برای تحقق تولید انبوه در مقیاس صنعتی و 

متناسب با سیاست بازار  را فراهم سازد. 
وی در ادامه س��خنان خود تأکید کرد: این مسئله از طریق دو برابر 
شدن ظرفیت اسمی و رسیدن به  ظرفیت ۲500 تن در سال فراهم 

خواهد شد. 
وی به رش��د 6۲ درصدی س��ودآوری سال مالی ۹۲ نسبت به سال 

مالی قبل از آن اشاره کرد و گفت:  در سال مالی منتهی به اسفند ماه 
سال ۹۲ شرکت ایران یاسا تایر و رابر توانست به رشد قیمت  سهام و 

رسیدن ارزش بازاری شرکت به 1630 میلیارد ریال نیز دست یابد. 
بهرامی نوید در خصوص رشد حاصل از فروش اسناد دریافتی گفت: 
شرکت رشد 10۲ درصدی  اسناد دریافتی تجاری حاصل از فروش را 
در سال مالی مورد گزارش داشته که این اسناد تا پایان  مهر ماه ۹3 

وصول می شود. 
مدیر عامل شرکت ایران یاسا تایر و رابر در خصوص افزایش سرمایه 
شرکت به سهامداران  گفت: در راستای اجرای برنامه افزایش سرمایه 
300 درصدی آماده سازی گزارش توجیهی در  دستورکار بوده و این 
افزایش سرمایه به جهت سرمایه گذاری در بخش تولید محصوالت 
جدی��د،  تکمیل طرح های در دس��ت اجرا و خرید ماش��ین آالت و 

دستگاه های ساخت تایر می باشد. 
وی در خاتمه س��خنان خود خواس��تار حمایت سهامداران عمده از 
شرکت شد و افزود: با حمایت  س��هامداران و کارکنان شرکت رشد 
پایدار و تولید محصوالت جدید و س��ودآوری مناس��ب تری را  برای 

سهامداران خلق خواهیم کرد. 
در خاتمه گفتنی است سهامداران با تقدیر از عملکرد مدیریت شرکت 
نسبت به کاهش بند حسابرس  در مقابسه با سال های گذشته، ابراز 
امیدواری کردند با ادامه این روند، طی سال های آتی این  شرکت به 

سمت رونق اقتصادی بیشتر حرکت خواهد کرد. 

پیام هیات مدیره  
سال 13۹1 در تاریخ اقتصادی و صنعتی کشور قطعا به عنوان یکی 
از ش��اخص ترین و سخت  ترین س��الها در خاطر مردم و بنگاه های 

اقتصادی باقی خواهد ماند. 
س��الی که بروز بحران اقتصادی در غرب ورشد تورم جهانی، جدی 
تر شدن چالش غرب با  جمهوری اسالمی ایران در پرونده هسته ای 
و تکمیل موج جدید تحریم های بین المللی به  کش��ورمان ف بروز 
ناهنجاری های متعدد اقتصادی از جمله ایجاد موانع جدی در نقل و 
انتقا بین  المللی ارز و تجارت خارجی، کاهش شدید نرخ برابری ریال 
در برابر ارزهای بین المللی ، رشد  فزاینده تورم و جهش باور نکردنی 
بهای نهاده های تولید و قیمت های مواد اولیه و نتیجتا رشد  بسیار زیاد 

قیمت تمام شده محصوالت صنعتی از مشخصات آن بود. 
عالوه بر آن تغییرات وسیع و متعدد در سیاست های اقتصادی کشور از 
جمل��ه اجرای عملی طرح  تحول اقتصادی و ح��ذف یارانه ها ، حذف ارز 
مرجه از سفارشات مواد اولیه صنایع ، تسعیر  ارزش وام های ارزی با نرخ 
جدید ارز و نتیجتا برابر شدنبدهی های واحدهای تولیدی به بانک ها،  تغییر 
روند معمول گشایش اعتبارات اسنادی وضرورت پرداخت 1۲0 الی 130 
درصدی ارزش  ریالی سفارشات در زمان گشایش اعتبار تامین نقدینگی 

مورد نیاز را دغدغه اصلی مدیران تمامی  بنگاه های اقتصادی نمود. 

از س��وی دیگر نیز حاکم ش��دن سیاس��ت های انقباضی در اعطای 
تسهیالت بانکی و ناتوانی بنگاه ها  برای ایجاد تعادل بین سرمایه در 
گردش و هزنه های جاری و توسعه ای سبب پایین آمدن قدرت  خرید 
بنگاهی و توان بازپرداخ��ت دیون مالی از جمله دیون بانکی گردید، 
در همین شرایط سایر  رویدادها مانند صدور بخشنامه بانک مرکزی 
درخصوص بدحساب تلقی شدن مشتریان حتی با  داشتن یک قسط 
معوق یا یک چک برگشتی ، سبب مسکوت ماندن بسیاری از طرح 
های توس��عه،  کاهش فعالیت و حتی بروز اختالل جدی در فعالیت 
بسیاری از بنگاه های بزرگ وغول های  صنعتی کشور گردید. شرکت ما 
نیز ه دالیل فوق و همچنین داشتن مشکالت ساختاری از جمله  متعلق 
بودن بخش قابل توجهی از امالک شرکت به بنیاد مستضعفانو ناکافی 
بودن میزان تضامین  و وثایق مورد نیاز برای اخذ تس��هیالت بانکی، 
فعالیت در بازار پر رقابت داخلی و پایین بودن  قدرت خرید مشتریان 
شرکت از یک سو و تعطلی بسیاری از تولیدکنندگان موتورسیکلت 
و  ممنوعیت چندین ماهه صادرات الس��تیک مواجه بود، برای تداوم 
فعالیت، تحقق بودجه و اجرای  تعهدات خود نس��بت به سهامداران 

شرکت، چالش های جدی و شرایط بسیار سختی را تجربه نمود.    
اما ب��ه لطف خداوند در س��ایه ت��الش جهادگونه مدی��ران و آحاد 
کارکنان، شرکت توانست با اتخاذ  تمهیدات مختلف ضمن تداوم بی 
وقفه فعالیت های خود، اهدافی ب��ه مراتب باالتر از تعهدات مندرج 
 در بودج��ه خود را محقق نماید. افزایش 18 درصدی فروش خالص 
نس��بت به بودجه ریالی مصوب  و افزایش 44 درصدی آن نسبت به 
س��ال قبل ، افزایش 4۲ درصدی س��ود عملیاتی نسبت به بودجه  و 
افزایش ۲45 درصدی آن نس��بت به سال قبل، افزایش ۷۷ درصدی 
سود خالص پس از کسر  مالیات نسبت به بودجه  EPS  سال قبل به 
ترتیب حدود ۷۷ درصد و ۷1 درصد رشد داشته است.  دستاوردهای 
یاد شده در کنار سرمایه گذاری های قابل توجهی که برای بهسازی 
، نوس��ازی و  ارتقای تکنولوژیک ماش��ین آالت و خط تولید به عمل 
آمد و نتیجتا به اصالح پروانه بهره برداری  ش��رکت و افزایش رسمی 
ظرفیت تولید در اردیبهش��ت سال 13۹۲ از 1۲1۲0 تن به ۲5303 
تن  منجر گردید؛ استقرار و بره برداری از سامانه فروش الکترونیکی 
ایران یاسا ، ایجاد شبکه  مویرگی فروش شیلنگ ، تایرهای فرغونی و 
اسکوتری برای اولین بار در تاریخ شرکت، رشد   100 درصدی شبکه 
نمایندگان فروش و توریع محصوالت ش��رکت نسبت به سال قبل ، 
ورودها  محصول تاثیر گذار در بازار تایرموتوری به عنوان یکی از مهم 
ترین برنامه های اجرا ش��ده طرح  توسعه فروش داخلی و صادراتی ، 
برداشتن قدم های بزرگ به سمت جایگزینی رویکرد تقاضا  محوری 
و مشتری محوری و مشتری گرایی در سیاست های شرکت به جای 
سیاست سنتی تولید  گرایی و همه و همه گواه دستاوردهای مهم و 
موفقیت های ارزشمند شرکت در سال سرنوشت ساز   13۹1 و چشم 

انداز مناسب شرکت در سال 13۹۲ است.  

در مجمع عمومی عادی ساليانه شرکت 
ايران ياسا تاير و رابر مشخص شد: 

گردش چرخ های سودآوری 
»پاسا« با رشد 15۶ درصدی 
فروش صادراتی سرعت گرفت

سمتاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهآقاي حسین روحاني

نایب رئیس هیات مدیرهآقاي عبدالعلي نجفي

عضو هیات مدیرهآقاي سیدرضا سید اصفهاني

عضو هیات مدیرهآقاي احمد رویایي

سرپرست و عضو هیات مدیرهآقاي مسعود بهرامي نوید

   صديقه سرخوش لر
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اخـــبار بانـــك و بيـــمه
  مدير عامل بانك سپه: 

  بر سر منافع بانك با هيچ گروه و جناحی معامله نمی کنم
مدیر عامل بانک س��په با بیان اینکه بر سر 
مناف��ع بان��ک با هیچ ک��س و هیچ گروهی 
معامله نمی  کنم اظهار داشت: قسم خورده 
ام جایی که منافع بانک در میان است برای 
حفظ آن از هیچ  کوشش و تالشی فروگذار 
نکرده و بر س��ر این مناف��ع با هیچ گروهی 
معامله نکنم.  سید کامل تقوی نژاد در جمع 
فرماندهان بس��یجی بانک سپه با تأکید به 
جایگاه واالی بانک سپه  در سیستم بانکی و 

نقش آفرینی آن در عرصه کالن اقتصادی افزود: همه ما باید تمام توان خود  را برای حفظ و 
ارتقای جایگاه بانک سپه در عرصه کالن اقتصادی و سیستم بانکی بکار  ببریم.  

 در استخدام اخیر اجازه نمی دهیم حقی از كسی ضایع شود
تق��وی نژاد با اش��اره به برگزاری آزمون اس��تخدامی بانک س��په اظهار داش��ت: 
همکاران و  مس��ئولین مربوط��ه باید تمام تالش و همت خ��ود را بکار بگیرند تا 
در این اس��تخدام حق کسی  ضایع نش��ود و بهترین ها و شایسته ترین ها به کار 
گرفته شوند.  وی با بیان این که، تأکید کرده ام همکاران در این استخدام اجازه 
ندهند کوچکترین حقی از  کس��ی ضایع ش��ود گفت: کسانی که در این استخدام 
شرکت می کنند به نظام اعتماد کردند، آنها  انتظار دارند قانون و توانمندی افراد، 

مالک استخدام باشد. 

قهرمانان تيم ملی کشتی ايران، به جمع سهامداران بانك 
پاسارگاد پيوستند

بانک پاسارگاد در مراسمی ویژه، از قهرمانان تیم ملی 
کشتی ایران  و خبرنگاران تجلیل بعمل  آورد. 

در ای��ن مراس��م که ب��ا حضور ریی��س کمیته ملی 
المپیک، رییس فدراسیون کشتی، مدیرعامل و  اعضای 
هیات مدیره بانک پاسارگاد، قهرمانان دو رشته کشتی 
آزاد و فرنگی و جمعی از  خبرنگاران و اصحاب رس��انه 
برگزار شد، بانک پاسارگاد با اهدای تندیس، لوح سپاس 

و سهام،  از تیم ملی کشتی تجلیل کرد. 

مديرعامل بيمه ايران خبر داد:  
هدف گذاری فروش 100 هزار ميليارد ريالی خدمات بيمه ای 

برای سال 93  
مدیر عامل بیمه ایران گفت : برای س��ال 
۹3، فروش 100 ه��زار میلیارد ریالی را 
هدف قرار  داده ایم که از طریق مشارکت 
با سایر شرکت های بیمه، افزایش کیفیت 
خدمات و س��رمایه  گذاری موثر در سایر 
حوزه ها از جمله گردش��گری، ساخت و 
ساز و فناوری اطالعات در صدد  عملیاتی 
کردن آن هس��تیم .  محم��ود امرالهی ، 
مدیرعامل بیمه ایران در نشست خبری 

امروز چهارش��نبه چهارم شهریور ماه  که به مناس��بت گرامیداشت هفته دولت برگزار 
ش��د، خاطر نش��ان کرد: بیمه ایران در حوزه های  مختلفی مبادرت به سرمایه گذاری 
کرده که از آن جمله می توان به هلدینگ س��رمایه گذاری در  حوزه های انرژی شامل 
نفت، گاز، پتروشیمی،پاالیش،انرژی باد و خورشیدی و همچنین  حوزه فناوری اطالعات، 
گردش��گری ، ساخت و س��از  و بورس اوراق بهادار اشاره کرد.  وی از ارایه خدمات بیمه 
ش��خص ثالث به صورت آنالین و سراس��ری در آینده ای نزدیک خبر  داد و گفت: در 
راستای تحقق استراتژی شفافیت، افزایش کیفیت خدمات و همچنین نظارت  مطلوب 
فنی و مالی بر ش��رکت، ارایه خدمات آنالین در دس��تور کار قرار گرفته و پروژه مذکور 

 مراحل نهایی خود را طی می کند. 
امراله��ی، همچنین با بیان اینکه فروش بیمه به صورت الکترونیکی در دس��تور کار این 
شرکت  قرار گرفته، تصریح کرد: در آینده ای نزدیک همچنین بیمه پذیران این شرکت 

قادر خواهند  بود از طریق تلفن همراه، نسبت به تمدید قرارداد بیمه ای خود اقدام کنند. 

مديرعامل بانك تجارت: خبرنگاران چشم و گوش مردم اند
بان��ک تجارت طی مراس��می از زحمات 
خبرنگاران و فعاالن عرصه رس��انه و خبر 
قدردانی  کرد. این بانک در مراس��می به 
مناسبت روز خبرنگار، ضمن بزرگداشت 
ی��اد و خاط��ره  ش��هیدصارمی، از تالش 
خبرنگاران و دست اندرکاران عرصه رسانه 

و خبر تقدیر کرد.
 محمدابراهی��م مق��دم، مدیرعامل بانک 
تج��ارت که در این مراس��م س��خنرانی 

می کرد، با اش��اره  برخی مخاطرات و ویژگی های حرفه خبرنگاری گفت: س��ازمان ها و 
مجموعه هایی همچون  بانک ها که به خدمت رس��انی به مردم می پردازند برای اطالع از 
نیازهای مش��تریان و معرفی  خدمات خود به مردم از توان و اس��تعداد خبرنگاران بهره 
می برند و از س��وی دیگر خبرنگاران  با اطالع رس��انی به موقع و مطلوب این امکان را به 

سازمان ها می دهند که خود را با رقبا  مقایسه نمایند.
مقدم اظهار داشت: در شرایط امروز که با تغییر سبک زندگی، شهروندان دیگر  فرصت 
کمت��ری برای خواندن و مطالع��ه دارند، خبرنگاران با جم��ع آوری اطالعات و خالصه 
 کردن آنها و استفاده از ابزارهای نوین اطالع رسانی فرصت دریافت اطالعات و اخبار در 

 سریع ترین زمان ممکن را برای شهروندان فراهم می کنند. 
مدیرعام��ل بانک تج��ارت در پایان  خطاب به خبرنگاران حاضر در این مراس��م گفت: 
معتقدم شما خبرنگاران چشم و گوش و  هوش و حواس مردم هستید. کار بسیار سخت، 
سنگین و ارزشمندی دارید و اطالع رسانی های  شما خبرنگاران مسیر پیشرفت کشور 

را روشن و هموار می کند. 

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور: رشد 48 درصدي 
درآمدهاي مالياتي

رئیس کل س��ازمان امور مالیاتي کشور 
از رشد 48 درصدي درآمدهاي مالیاتي 
طي 5 ماه  نخست سال جاري خبر داد. 
دکتر عس��کري رئیس کل سازمان امور 
مالیات��ي کش��ور در نشس��ت  خبري در 
جمع خبرنگاران که به مناس��بت هفته 
دولت برگزار ش��د، اظهار داش��ت: در 5 
ماه  ابتداي س��ال جاري بالغ بر ۲3 هزار 
میلیارد تومان درآمد مالیاتي داشتیم که 

اين بچه های روابط عمومی وزارت اقتصاد و دارايی آنقدر به کارشان مسلط اند که تحسين مشكل پسندان مطبوعاتی را بر انگيخت. برپايی شايسته نشست های خبری و اجرای مقبول و ساماندهی تحسين برانگيز آن 
هم در بين جماعت خبرنگار کاريست که فقط بچه های خوب روابط عمومی وزارت اقتصاد و دارايی می توانندبايسته انجام دهند که دادند. جناب وزير کار قشنگ اين بچه ها را تقدير کنيد. چون کارشان کارستان بود
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حاکي از رش��د 48  درصدي این درآمدهاي در مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل مي 
باشد. وي در تشریح عملکرد  وصولي مالیات افزود: در 5 ماه نخست سال جاري بیش 
از ۲3 هزار میلیارد تومان درآمد  مالیاتي داش��تیم که ۹3 درصد از درآمدهاي پیش 
بیني شده در بودجه محقق شده و این در حالي  است که سال گذشته طي این مدت 
حدود 15 هزار و 600 میلیارد تومان درآمد مالیاتي و حدود   83 درصد از پیش بیني 
ها محقق شده بود. رئیس کل سازمان امور مالیاتي کشور ابراز  امیدواري کرد در پایان 

سال درآمد مالیاتي پیش بیني شده در بودجه سال جاري محقق شود. 

مديرعامل بانك کشاورزی:   طرحهای دانش بنيان کشاورزی 
در اولويت صندوق توسعه ملی قرار گرفت  

مدیرعامل بانک کش��اورزی در نشست 
خبری که به مناس��بت هفته دولت در 
محل وزارت  اقتصاد برگزار ش��د، گفت: 
در تواف��ق ص��ورت گرفته ب��ا صندوق 
توس��عه ملی، طرح ه��ای دانش  بنیان 
کش��اورزی در اولویت این صندوق قرار 
گرف��ت.  طالب��ی در این نشس��ت که با 
حضور نمایندگان رس��انه های گروهی 
برگزار ش��د با بیان ای��ن مطلب  اظهار 

داشت: یکی از توافقات سال 13۹۲، توافق با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
 برای حمایت از طرحهای دانش بنیان بود و در همین راستا فهرستی از طرح ها به 
ما معرفی  شده است.  وی مدیریت زنجیره را بعنوان یکی دیگر از طرحهای در دست 
اجرا در س��ال جاری نام برد و  افزود: وجود تعداد باالیی از واحدهای تولید گوشت، 
مرغ و محصوالت کشاورزی ایجاب می  کند از طریق مدیریت زنجیره از حلقه قبل 
از تولید تا زمانیکه به دس��ت مصرف کننده می رس��د  را در بر می گیرد.  مدیرعامل 
بانک کش��اورزی تکمیل طرحهای نیمه تمام این بانک را از دیگر برنامه های بانک 
 کشاورزی عنوان کرد و افزود: تعداد زیادی از این طرحها شناسایی و تعیین تکلیف 

کرده تا به  بهره برداری برسد. 

مدير عامل اين بانك خبر داد:    پرداخت وام ازدواج ظرف دو 
روز از سوی بانك قرض الحسنه مهر ايران  

مدیر عام��ل بانک قرض الحس��نه مهر 
ای��ران از برنام��ه ریزی ای��ن بانک برای 
پرداخ��ت وام  ازدواج به متقاضیان ظرف 
دو روز کاری خبر داد.  غالمرضا مصطفی 
پور در یک نشس��ت خبری به مناسبت 
فرا رسیدن هفته دولت اظهار داشت:  بر 
اس��اس توافق به عمل آمده، بانک قرض 
الحس��نه مهر ایران برای پرداخت 150 
هزار فق��ره  وام ازدواج، با اعتبار حداقل 

4500 میلی��ارد ری��ال، اعالم تعهد ک��رده و در مدتی کوتاه حدود ۹  ه��زار فقره وام 
در ای��ن ارتباط پرداخت کرده اس��ت.  مصطفی پور در بخش دیگری از این نشس��ت 
خبری، میزان رش��د منابع بانک قرض الحس��نه را  به نقل از س��ازمان حسابرسی در 
س��ال 13۹۲را  معادل 51 درصد و میزان رشد تسهیالت آن  را نیز معادل 60 درصد 
اعالم کرد.  وی با اش��اره به اینکه این بانک عمال از س��ال 1388 فعالیت های خود را 
آغاز کرده است،  اظهار داشت: با این وجود، این بانک از نظر جذب سپرده های قرض 
الحسنه در جایگاه چهارم  بانک های کشور قرار دارد.  مدیر عامل بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، همچنین، منابع قرض الحسنه این بانک را بالغ بر   ۲8 هزار میلیارد ریال، 

مانده تسهیالت را ۲4 هزار میلیارد ریال و کل تسهیالت آن را 50  هزار میلیارد ریال 
اعالم کرد. 

رئيس کل بيمه مرکزی تأکيد کرد:  
شفاف سازی شرکتهای بيمه ای، مهم ترين سياست  

دول��ت رئی��س کل بیم��ه مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران در نشست 
خب��ری خ��ود ک��ه ب��ه مناس��بت 
 بزرگداش��ت هفت��ه دول��ت و ارائه 
گزارش عملکرد یکساله برگزار شد 
مهمترین سیاس��ت دول��ت  تدبیر و 
امید را شفاف س��ازی شرکت های 
بیمه ای عن��وان کرد.  ابراهیم امین 
در این نشست که با حضور اصحاب 

رسانه برگزار شد با بیان این مطلب اظهار  داشت: شرکت های بیمه را مکلف 
کردیم حداقل برای یک دوره صورتهای مالی خود را ش��فاف  س��ازی نموده 
و درآمده��ا و هزین��ه ها را بطور دقیق ثبت نمایند.  وی تصریح کرد: یکی از 
مهمترین وجوه صورتهای مالی ش��رکت های بیمه، ذخیره می باشد.  امین 
افزود: اگر ذخایر فنی و خسارتهای معوق، ریسکهای منقضی نشده، ذخیره 
مطالبات  مش��کوک الوصول وال وصول مورد شناس��ایی قرار نگیرد، حساب 
س��ود و زیان ش��رکتهای بیمه  می تواند مورد اش��کال قرار گیرد.  وی تأکید 
کرد: ش��رکتهایی که تفاوت های معنی داری در ذخایرشان داشته باشند تا 

زمانیکه  صورتهای مالی اصالح و تجدید ارائه نشود اجازه ثبت نمی دهیم. 

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارايی:  
يارانه اقشار ضعيف به هيچ وجه قطع نخواهد شد  

ام��ور  وزارت  اقتص��ادی  مع��اون 
اقتصادی و دارایی تاکید کرد، دولت 
به هیچ وجه یارانه اقش��ار  ضعیف را 
قطع نخواهد کرد.  ش��اپور محمدی 
طی یک نشست خبری به مناسبت 
فرا رس��یدن هفته دولت در پاس��خ 
به س��والی در  خصوص حذف یارانه 
اقش��ار پر درآمد و احتمال تورم زا 
بودن این امر، اظهار داش��ت: سهم 

 یارانه این افراد صرف تقویت بهداش��ت و درمان و رفع موانع تولید می شود 
و بدیهی اس��ت که  تقویت طرف تولید موج��ب تقویت طرف عرضه خواهد 
ش��د و این اثر مس��اعدی بر کنترل تورم  دارد.  وی ادام��ه داد: البته زمان و 
گس��تره حذف افراد دهک های باال، بستگی به امکانات اجرایی و  بانک های 
اطالعات��ی در اختیار دولت دارد، اما آنچه مورد تاکید دولت اس��ت این که، 
با دقت  نظر باالی مد نظر دولت در شناس��ایی دهک های باال، یارانه اقش��ار 

ضعیف به هیچ وجه قطع  نخواهد شد.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاس��خ به س��وال دیگری 
در خص��وص پی��ش  بینی دولت از رتبه بهبود فضای کس��ب و کار ایران در 
گزارش آینده بانک جهانی، اظهار  داشت: باید توجه داشت که بانک جهانی 
ب��رای تهیه گزارش خود از نمایندگان بخش خصوصی  س��وال می کند و ما 
نمی دانیم آنها چه پاس��خی به س��واالت این بانک داده اند تا بتوانیم پیش 

بینی  دقیقی داشته باشیم. 
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افتتاح شعبه اروميه/ دکتر مظلومي:  در جهت رسيدن به آرمان 

هايمان در بيمه رازي از هيچ تالشي دريغ نمي ورزيم
   روز جمعه مصادف با ۲4 مردادماه دکتر 
مظلوم��ي مدیر عامل بیمه رازي با هیات 
 همراه خود جناب آقای ابراهیمی مشاور 
مدیر عامل، جناب آقاي بخش��ي معاون 
 فنی  بیمه هاي اش��خاص، جن��اب آقای 
ترابی مدیریت بیمه های آتش س��وزی، 
جن��اب آق��اي  جاه��د مدی��ر بیمه هاي 
اتومبی��ل و جناب آق��اي قدس مدیریت 
منطقه شمالغرب جهت افتتاح  ساختمان 

جدید ش��عبه ارومیه عازم اس��تان آذربایجان غربی شدند.  شعبه ارومیه بیمه رازي که از 
لحاظ کیفیت و ارائه خدمات بیمه اي مطابق با بهترین  استانداردهاي روز مي باشد، یکي 
از حس��اس ترین شعبات منطقه شمالغرب محسوب مي شود.  در طي این سفر جلسه اي 
با حضور جناب آقاي دکتر مظلومي، ریاس��ت شعبه ارومیه جناب  آقای علیزاده، پرسنل 
شعبه و کلیه نمایندگان حوزه استان آذربایجان غربی درسالن همایش  پارک علم و فن 
آوری  ارومیه برگزارشد. در جلسه فوق جناب آقای دکتر مظلومی ضمن بیان  این نکته 
که تجربیات مدیران ارشدبیمه رازي مي تواند چشم انداز خوبي را براي این شرکت  ترسیم 
کند خاطرنشان کردند تالش هرچه بیشتر خانواده رازي در جهت رسیدن به این آرمان ها 
 ضروري مي باشد.  پس از این جلسه ساختمان جدید شعبه ارومیه طی مراسمی توسط 
جناب آقاي دکتر مظلومي و  هیئت همراهشان افتتاح شد، سپس طي مراسمي از ایشان، 
هیئت همراهشان، کلیه پرسنل  ش��عبه و نمایندگان استان در هتل جهانگردی ارومیه 

پذیرائی ویژه اي گردید.  

امسال بايد توانمندی های موسسه اعتباری کوثر را به آحاد 
جامعه معرفی کنيم

مدیر عامل موسس��ه اعتباری کوثر روز گذش��ته در 
دومین همایش مدیران بازاریابی در سالن  همایشهای 
حوزه  مرکزی س��خن می گفت  با اعالم مطلب فوق 
اظهار داش��ت : شاید باورش  مشکل باشد با عمر سه 
ساله ای که این  موسسه دارد امروز با 350 شعبه فعال 
در سراسر  کشور به ارائه خدمات به مشتریان مشغول 
است .  دکتر رضایی عنوان کرد : ما به لطف خداوند و 
به مدد نام مقدس ام االئمه حضرت فاطمه  زهرا)علیها 
السالم( که  بر پیشانی مجموعه می درخشد ، توفیقات 

بسیاری داشته ایم و توجه  بسیاری از مسئولین و کارشناسان در  عرصه بانکداری به سوی ما جلب شده است و آنچه 
به  عنوان یک اصل مهم در حرکت ما مشهود است راه  اندازی توام با عملیات بوده . ما با همت  شما مدیران پرتالش 
بازاریابی باید موانع را از پیش رو برداریم ، ما  برنامه های مهم و  اساسی برای رساندن موسسه به اعتال و بالندگی داریم 
که به موقع اعالم خواهیم کرد .  دکتر رضایی خطاب به معاون بازاریابی و همکارانشان در حوزه مرکزی و استانها گفت 
: به  حول و قوه الهی  از15 شهریورماه سال جاری تا 15 مهر ماه با بسیج کلیه نیروهایتان ،  امکانات و تبلیغات همه 
جانبه نسبت به  شناساندن و معرفی موسسه به آحاد جامعه تالش کنید و  این فعالیت باید شبانه روزی و با استفاده 
از ظرفیت  رسانه و تبلیغات شهری صورت بگیرد و  گستره آن در ادارات ، اماکن فرهنگی مذهبی ، مکانهای آموزشی 
و  حتی با برنامه ریزی دقیق  و تهیه بسترهای فرهنگی ، خانواده ها را نیز شامل شود .  وی اظهار داشت : همانطور که 
اشاره شد مجموعه ما همانند یک غنچه خوش رنگ و بو  است که کار حراست و  نگهداری از آن تا تبدیل شدن به 
گل ، بر عهده شما عزیزان بازاریابی  است و غنچه باید نمود داشته باشد زیرا اگر  در معرض نور نباشد پژمرده می شود ، 
شما باید  وسیله نمود این نعمت الهی را فراهم کنید .  مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر با توجه به شرایط خاص اقلیمی 
هر استان و آداب و سنتهای  مرسوم در آن گفت   : شما با توجه به شناختی که از محل خدمت خود دارید ، متناسب 
با آن  منطقه ایده بدهید، برنامه بنویسید و طرح  های موثر خود را به مرکز ارسال کنید که یقینا  مورد استفاده قرار 

خواهد گرفت . وی به مدیران توصیه کرد  کارکنان جوان دارای نقطه  نظراتی هستند که می تواند مفید واقع شود ، از 
نظرات آنان استفاده کنید .  قبل از سخنان مدیر عامل موسسه ، آقای عالی نژاد معاون بازاریابی و امور مشتریان بعد از 
 خیرمقدم به مدعوین  با ایجاد زمینه از مدیران بازاریابی درخواست کرد که هرکدام مسائل و  مواردی که به نظرشان 
می رسد را  مطرح  نمایند که این پیشنهاد با استقبال حاضرین مواجه و  چند تن از مدیران به بیان نقطه نظرات خود 
پرداختند.  خاطرنشان می سازد به همت معاونت بازاریابی و امور مشتریان تعداد قابل توجهی از  مسئولین بازاریابی 
استانها  بعد از شرکت در پنجمین کنفرانس بین المللی  بازاریابی خدمات  بانکی که در محل همایش های بین المللی 
صدا و  سیما برگزار گردید ، به منظور جمع بندی و  قرار گرفتن در جریان جدیدترین تدابیر و سیاستهای مدیرعامل 

و  مدیران عالی ، در همایش  داخلی موسسه شرکت کردند

به مناسبت روز خبرنگار بانك اقتصادنوين از مقام شهيد صارمي 
قدرداني کرد  

 همزمان با روز خبرنگار، نشست صمیمي مدیران 
ارشد بانک اقتصادنوین با استادان رشته  ارتباطات 
و فعاالن عرصه خبر برگزار ش��د.  در حاش��یه 
ای��ن دیدار که با حضور اعض��اي هیات مدیره، 
مدیرعامل، بنیان گذار و معاونین این  بانک برگزار 
شد، مدیرعامل بانک اقتصادنوین با اهداي لوح 
قدرداني به فرزند ش��هید محم��ود  صارمي از 
رش��ادت هاي آن خبرنگار نام آور قدرداني کرد.  
حسن معتمدي مدیرعامل بانک اقتصادنوین در 

این مراسم ضمن تاکید بر لزوم ایجاد فضاي  آزاد براي رسانه ها گفت: خبرنگار از جمله شغل هاي حساس 
و تاثیرگذار بر افکار عمومي  است.  وي گفت: بانک اقتصادنوین افتخار دارد که با ایجاد فضاي تعاملي 
با رسانه ها توانسته با  بهره مندي از ظرفیت هاي این بخش نسبت به آگاهي بخشي به مخاطبان اقدام 
کند و این بانک  همواره دیدگاه ها و نقدهاي خبرنگاران را به مسایل مورد توجه قرار داده است.  در این 
مراسم مهندس محمد صدرهاشمي نژاد بنیان گذار بانک اقتصادنوین نیز طي سخناني بر  اهمیت نقش 

خبرنگاران در جوامع پیشرفته تاکید کرد. 

مراسم رونمايی از جديدترين ابزار تقويت بخش ساخت برگزار 
می شود  

بانک مس��کن ابزارهایی را برای تقویت بخش 
س��اخت ارائه کرده است که روز شنبه از آنها 
 رونمایی  خواهد شد  .  مدیرعامل بانک مسکن، 
در نشستی که به مناسبت هفته دولت برگزار 
شد با اعالم این خبر به  تشریح عملکرد  بخش 
مسکن و این بانک از زبان آمار و ارقام پرداخت 
و اظهار کرد: اعداد و  ارقام نش��ان می دهد که 
بخش مسکن،  نقش پیشران جریان خروج از 
رک��ود را در تمام دنیا ب��ازی  کرده و امالک و 

مستغالت در تمام دنیا ستون فقرات  دارایی های هر کشور است  .  مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: 
مسکن با ارتباطی که با 1۲0 صنعت دارد می تواند رشد،  رونق اقتصادی و  اشتغال را نیز برای هر 
جامعه ای به همراه آورد  .  وی افزود: بنابر اعالم بانک مرکزی 5 درصد تولید ناخالص داخلی کشور 
به مس��کن  اختصاص پیدا کرده که اگر  رقم 16 درصدی مس��تغالت را به آن اضافه کنیم بخش 
مسکن و  مستغالت سهم ۲1 درصدی در تولید ناخالص  داخلی را به خود اختصاص می دهد  .  بت 
ش��کن در ادامه درصد اشتغال در بخش مس��کن را 15,3 درصد خواند و گفت: بخش مسکن  از 
نظر تاثیرگذاری  در تورم عدد ۲8,4 درصدی را به خود اختصاص داده اس��ت و این عوامل  نشان 
می دهد س��هم بخش مس��کن در  اقتصاد بسیار زیاد بوده اس��ت به گونه ای که حجم تسهیالت 
 اعطایی بانک ها در سال ۹۲ به مسکن بالغ بر  ۲۷4    هزار میلیارد ریال یعنی برابر با 1۲,۷  درصد 

کل تسهیالت بوده است. 
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مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت کربن ایران صبح دوشنبه 
13۹3/4/30 در هتل سیمرغ  تهران تشکیل شد. 

در این مجمع که با حضور 55/55 درصدی س��هامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره  و مدیران ارش��د اجرائی، ش��رکت 
نماینده بورس و اورق بهادار ، حس��ابرس و بازرس قانونی  شرکت 
برگزار شد ریاست مجمع با آقای حسام معتضدیان بود که سرکار 
خان��م منصوره  جهانبخش و آقای رضا توکلی در مقام نظار اول و 
دوم و آقای ش��کور شمس به عنوان دبیر  مجمع ایشان را در اداره 

جلسه یاری می رساندند. 
در ادامه مجمع و پ��س از قرائت گزارش فعالیتهای هیات مدیره 
به مجمع منتهی به   13۹۲/1۲/۲۹ توسط مهندس شکور شمس 
مدیرعامل کاردان شرکت و پس از آن با استماع  گزارش حسابرس 
و بازرس قانونی مجمع نشینان ضمن تقدیر و تشکر از تالش های 
موفق  آمیز مدیریت ش��رکت با تصوی��ب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مش��مول ماده 1۲۹ قانون  تجارت با تقس��یم سود ۲50 
ریالی به کار خود پایان دادند. موسسه حسابرسی آیین محاسبان 
امین  به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به 
عنوان حسابرس و بازرس علی  البدل شرکت برای سال مالی آتی 

انتخاب گردیدند.  
افزایش 1۷/0۲ درصدی تولید در جمع محصوالت و رشد ۷8/۲4 
درصدی فروش داخلی  شرکت نسبت به سال گذشته نشان دهنده 
عملکرد درخشان مهندس شکور شمس و تیم اجرائی  وی در سال 
مورد گزارش می باشد که در سایه کاهش هزینه های مالی شرکت 
که نشان دهنده  تالش موفق جناب عدلی »مدیرمالی« بوده است 
باعث شد امسال شرکت کربن ایران با دست  پر به مجمع ساالنه 

بیاید و کام سهامداران را شیرین کند. 
ثبات مدیریت در کربن ایران و وجود تیم یک دست مدیریتی از 
جناب مهندس باقری در مقام  رئیس هیات مدیره شرکت گرفته تا 
حضور مهندس شمس در مقام مدیرعاملی وجنابان عدلی و  خلج 
به عنوان مدیران مالی و اداری ش��رکت، افق های روش��ن تری را 

برای کربن ایران ترسیم  می سازد. 

پیام هیات مدیره
مرورکلی بر وضعیت وتحوالت صنعت : 

صنع��ت کربن ب��الک در ای��ران متأثر از عملکرد چهار ش��رکت 
تولیدکننده دوده صنعتی یعنی  شرکت کربن ایران، شرکت دوده 

صنعتی پارس و شرکت سیمرغ که عمده سهامداران آن  تایرسازان 
داخلی می باشند و شرکت صدف فام است. در سال هاي گذشته 
شرکت کربن ایران  تنها تولید کننده داخلی در این صنعت بود که 
تمامی سهم بازار داخلی را در اختیار داشت. به  واسطه ورود شرکت 
دوده صنعتی پارس در س��ال 13۷4 با 15000 تن ظرفیت تولید 
و  افزایش ظرفیت به 30000 تن در س��ال 1385 و ورود شرکت 
س��یمرغ وش��رکت صدف فام به  عرصه تولید و عدم توانایی براي 
حضور در بازارهاي صادراتی به واس��طه تحریم هاي بین  المللی، 
سهم بازار این شرکت و بالطبع سهم تولید آن دچار کاهش شده 
اس��ت. با توجه به  افزایش شدید نرخ مواد اولیه نسبت به سالهاي 
گذش��ته در برابر نرخ کم افزایش قیمت فروش،  هر س��اله شاهد 
کاهش میزان حاش��یه س��ود در صنعت بودیم. کاهش در میزان 
تولی��د و در نهایت  کاهش در میزان فروش باعث کاهش ش��دید 
سود عملیاتی و در نهایت سود خالص شرکت  گردیده بود. تغییر 
در تکنولوژ ي که باع��ث افزا یش راندمان تولید و کاهش قیمت 
تمام شده  میش��ود ازجمله راههایی است که باعث افزایش سود 

آوري دراین صنعت میگردد. 

 - مرورکلی برجایگاه شرکت درصنعت و وضعیت رقابتی آن : 
ش��رکت کربن ایران به عنوان قدیمی ترین ش��رکت تولیدکننده 
دوده صنعتی، همه ساله با داشتن  بیشترین سهم از تولید و فروش 
در بازار داخلی با اهمیت ترین شرکت تولیدکننده میباشد. لیکن 
 درسالهاي 86 الی 88 با افتتاح کارخانه تولید دوده صنعتی سیمرغ 
و به��ره برداري از فاز دوم  ش��رکت دوده صنعتی پارس از طرفی 
وکاهش ظرفیت تولید کارخانه هاي تایرس��ازي از س��وي  دیگر، 
میزان تولید و فروش شرکت کربن ایران به نسبت سالهاي گذشته 
کاهش چش��مگیري  داشته است . علی رغم این وضعیت درسال 
13۹۲ نیز ش��رکت کربن ایران داراي بیش��ترین  سهم از تولید و 
فروش داخلی میباشد. بنابراین، شرکت کربن ایران در این صنعت، 
در داخل  کشور رتبه یک را از لحاظ تولید و فروش در اختیار دارد. 
در بازارهاي جهانی نیز به واسط  صادرات به بیش از 15 کشور در 
سه قاره دنیا، شرکت کربن ایران برند کامال شناخته شده اي  است 

و توان بالقوه اي براي حضور در بازارهاي جهانی دارد. 

 - بیان استراتژي شرکت : 
حفظ س��هم ب��ازار داخلی و نف��وذ در بازاره��اي جهانی با تحقق 

شعارکربن ایران، پیشرو درمنطقه،  نقش آفرین درجهان

 - مرورکلی برعملكرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف 
تعیین شده و دستاوردهاي مهم: 

 1- اجراي برنامه طرح ریزي پروژه جابجایی کارخانه
 ۲- تالش در جهت پایین نگه داشتن ضریب مصرف روغن

ISO  ۹001 / ۲008 3- تمدید استاندارد 
ISO  14001 / ۲004 4- تمدبد استاندارد 

 5- تمدبد گواهینامه نظام مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ۲00۷ 
ISO  18001 /

 6- تمدب��د گواهینام��ه نظام تأیید صالحیت آزمایش��گاه ۲005 
   ISO  1۷0۲5/

 ۷- دریافت لوح تقدیر مسئول کنترل کیفی نمونه استان از اداره 
کل استاندارد استان خوزستان

 8- دریافت لوح تقدیر کمیته برتر حفاظت فنی و بهداش��ت کار 
استان از اداره کار استان  خوزستان

 ۹- دریافت اس��تانداردهاي اجباري براي محصوالت ش��رکت از 
موسسه استاندارد

 10- اخذ تقدیرنامه سه ستاره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

 - برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت براي سال مالی 
آتی : 

 1- اجراي پروژه جابجایی کارخانه
ASTM  ۲- تولید به میزان 3۲000 تن محصول مطابق استاندارد 

 3- استقرار سیستم هاي فرآیندي به جهت افزایش بهره وري
 4- تمرکز بر توس��عه منابع انس��انی شایسته به عنوان ابزار اصلی 

پیشبرد شرکت

 - ریسک هاي عمده شرکت : 
مهمترین ریس��ک شرکت درس��ال آتی اثرات ناشناخته ناشی از 
افزایش قیمت مش��تقات نفتی ،  تغییرات ن��رخ ارز، جلوگیري از 
افزایش قیمت فروش محصوالت متناس��ب با افزایش قیمت  مواد 
اولیه و عدم ثبات دربازارها به واس��طه بحران ها ي مالی اس��ت . 
اجراي مرحله دوم طرح  هدفمند کردن یارانه ها و اثرات ناشی از 
تحریم علیه ایران نیز از دیگر ریسکهاي اثرگذار بر  وضعیت شرکت 

می باشد. 

کربن ایران، پیشرو
 در منطقه،نقش آفرین 

در جهان

سمتاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهآقای حمید باقری

عضو هیات مدیرهآقای احمدرضا خطیبی

عضو هیات مدیرهآقای پژمان شعبان پورفرد

عضو هیات مدیرهآقای حنیف عاشق ایرانپور

نای��ب رئی��س هی��ات مدی��ره  و آقای شکور شمس
مدیرعامل
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جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت س��رمایه گذاری توسعه 
معادن و فلزات )س��هامی عام(  رأس س��اعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 
13۹3,04,30 درمح��ل مجموعه تالش با حضور بی��ش از   86 درصد 

سهامداران برگزار شد. 
ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای شهبازی به عنوان رئیس مجمع 
و نظارت آقایان نادری  و نوریان و به دبیری آقای علی اکبری تشکیل شد.  
در مجمع فوق پس ازقرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم 
فعالیتهای صورت  پذیرفته در طی سال مالی مورد گزارش و برنامه های 
آتی ش��رکت برای سال آتی توسط مهندس  هاشمی مدیرعامل خوش 
فکر شرکت و در ادامه پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس  قانونی 
مجمع نشینان ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد شایسته تیم مدیریتی 
شرکت در پایان سال  مالی منتهی به 13۹۲/1۲/۲۹ با تصویب صورتهای 
مالی تنفیذ معامالت مشمول ماده 1۲۹ قانون  تجارت به هیات مدیره و با 

تقسیم سود 3۷0 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند. 
همچنین انتخاب موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان حسابرس و 
بازرس قانونی شرکت و  موسسه هشیار ممیز به عنوان علی البدل شرکت 
برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند.اجازه می  خواهم از لطف و منش 
بزرگواران شرکت از جمله مهندس هاشمی و اقای علی اکبری که همواره 
 رفتار و اخالق آنان در مواجه با اهل قلم زبانزد مطبوعاتی های کشور می 

باشد نهایت قدردانی و  تشکر را داشته باشیم. 

حاشیه مجمع
مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 
و فلزات در حالی مورخ   30 تیر ماه ۹3 برگزار ش��د که سیدعبدالحمید 
هاشمی مدیر عامل این مجموعه بورسی در ابتدا  گزارش هیأت مدیره را 
به سهامداران ارایه کرد و گفت: چشم انداز اصلی "ومعادن" تبدیل شدن 
به  برترین ش��رکت سرمایه گذاری تخصصی معدن و صنایع معدنی در 
منطقه خاورمیانه تا سال   1404 است و این امر با هدف سرمایه گذاری 
محوری در فعالیت های معدن و فرآوری معدنی  ضمن نقش آفرینی در 
توسعه و بازرگانی بخش معدن با پاسخگویی به نیاز های مشتریان و ذی 

 نفعان خود در نظر گرفته شده است. 
وی افزود: در راستای تحقق اهداف آتی، "ومعادن" در سال ۹۲ علیرغم 
وجود مشکالت شدید  نقدینگی توانسته سرمایه گذاری های خود را در 
طرح های توسعه ای شرکت های زیر مجموعه و  سرمایه پذیری همچون 
سنگ آهن گل گهر و چادرملو و سایر طرح های معدنی و فوالدی داخلی 
و  خارجی ارتقا دهد. تحقق افزایش سرمایه و استمرار روند اجرایی طرح 
های توسعه ای فوالد  خراسان، گهر زمین، فوالد صبانور و آهن و فوالد 

ابرکوه و ... نیز از دیگر دس��تاوردها و فعالیت  های شرکت در سال مالی 
گذشته بوده است. 

این مقام مس��ئول از افزایش میزان س��رمایه گذاری و یا مش��ارکت در 
افزایش سرمایه شرکت های  تابعه و وابسته سخن گفت و پیرامون افزایش 
مشارکت ها با ایدرو اظهار داشت: افزایش مشارکت  در احداث کارخانه 
تولید کاتالیست با سازمان ایدرو و افزایش سرمایه گذاری ها در شرکت 
فوالد  سدید ماهان و همچنین ادامه فعالیت شرکت معدنی دفینه ثمین 
پویا در جهت انجام فعالیت های  معدنی در منطقه آفریقا از دیگر فعالیت 

هایی بود که طی سال مالی مذکور محقق شده است. 
وی با اشاره به تحقق بودجه برآوردی و سود هر سهم پیش بینی شده 
توس��ط شرکت گفت: با وجود  مشکالت ش��دید نقدینگی، سود سهام 
سهامداران حقیقی که شماره حساب خود را اعالم کرده اند و  نیز سود 
سهام اشخاص حقوقی تا تاریخ تهیه گزارش هیأت مدیره پرداخت شده 

است. 
هاش��می با اشاره به عملی شدن و ثبت افزایش سرمایه از مبلغ 6500 
میلی��ارد ب��ه 16000 میلیارد  ری��ال از محل مطالب��ات و آورده نقدی 
س��هامداران و نیز سود انباشته، از تخصیص سود نقدی  مصوب مجمع 
سال ۹۲ به حق تقدم های منتشر شده ناشی از افزایش سرمایه خبر داد. 

وی به بهره برداری فاز اول پروژه ش��رکت کک طبس پرداخت و افزود: 
1۷ درصد دیگر از س��هام  شرکت کک طبس به ظرفیت فاز اول تولید 
450 هزار تن کک در حالی خریداری شده که با  اجرای فاز دوم مجموع 
تولیدات شرکت به 1,۲ میلیون تن قابل افزایش است و در حال حاضر 
 شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 51 درصد از سهام شرکت 

کک طبس را در اختیار  دارد. 
مدیر عامل "ومعادن" از افزایش 35 درصدی ارزش بازار سرمایه گذاری 
ها در پایان سال ۹۲  نسبت به ابتدای همان سال سخن گفت و در خاتمه 
س��خنان خود تأکید کرد: ارزش بازار سرمایه  گذاری ها در سال ۹۲ به 
بیش از ۷4 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. درآمدهای عملیاتی شرکت 
 نیز با رشد 1۷ درصدی به ۹3۲0 میلیارد ریال رشد کرده و سود سال ۹۲ 

نسبت به سال پیش از  آن 16 درصد افزایش یافته است. 

چشم انداز: 
تبدیل شدن به برترین شرکت سرمایه گذاری تخصصی معدن و صنایع 
معدنی در منطقه  خاورمیانه و کشورهای مشترک المنافع تا سال 1404 

مأموریت: 
ما می خواهیم به عنوان برترین شرکت سرمایه گذاری تخصصی معدن 

و صنایع معدنی با س��رمایه  گذاری مح��وری در فعالیت های معدن و 
فرآوری معدنی ضمن نقش آفرینی در توسعه و بازرگانی  بخش معدن 

با پاسخگویی به نیازهای مشتریان و ذی نفعان خود باشیم. 

اهداف استراتژی کالن: 
 1( نقش آفرینی موثر در رشد اقتصادی کشور در بخش معدن و صنایع 

معدنی
 ۲( سرآمدی بازار سرمایه کشور؛ در رسیدن به بازدهی سالیانه

 3( کسب عنوان برترین شرکت سرمایه گذاری در معادن ایران؛ خاورمیانه 
 ) CIS ( و کشورهای

 4( افزایش وفاداری سهامداران و مشتریان با خلق ارزش های ویژه
 5( تقویت سرمایه های انسانی متناسب با قابلیت های ضروری مورد نیاز 

توسعه و حیات شرکت
 6( متنوع سازی منابع درآمدی و توزیع ریسک

 ۷( سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف معادن جدید در ایران و کشورهای 
شمال قاره آفریقا

راهبردهای شرکت و الزامات اجرای راهبردها: 
 1( افزایش بازده سبد سهام موجود

 ۲( نوآوری در مدل کسب و کار و سرمایه گذاری شرکت
 3( افزایش بهره وری شرکتهای تابعه و وابسته

 4( تحول در فرآیندهای شرکت

برنامه های آتی شرکت
 1. مطالعه سرمایه گذاری در زنجیره ارزش معادن و فلزات

 ۲. اصالح ساختار سرمایه گذاری های شرکت جهت بهینه سازی پرتفوی 
و به تبع آن افزایش  سودآوری

 3. پیگیری سرمایه گذاری در شرکت پیمانکاری استخراج و اکتشاف
 4. استفاده از عرضه های بلوکی سهام شرکتهای اصل 44 

 5. بررسی ابزار تأمین مالی مناسب با طرح ها و سرمایه گذاری های جدید
 6. مذاکره با نهادها موسسات تأمین مالی داخلی و خارجی

 ۷. بازپرداخت بدهی های سررسید شده
 8. تکمیل برنامه افزایش سرمایه

 ۹. پیگیری جهت تکمیل اجرای فعالیت ش��رکتهای جدید التاسیس 
داخلی و خارجی

سرمايه گذاری ها در بخش معادن و صنايع معدنی سال 92 به بار نشست: 
تخصیص 3۷0 ریال سود نقدی به سهام و حق تقدم های »سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات« 

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهموسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالدسید عباس حسینی

نایب رئیس و عضو هیات مدیرهشرکت خدمات عمومی فوالد ایرانوجیه اله حیدری

عضو هیات مدیرهشرکت فوالد مبارکهبهرام سبحانی

عضو هیات مدیرهشرکت توسعه مرآت کیشعلی اسالمی بیدگلی

مدیرعامل و  عضوهیات مدیرهشرکت فناوران صندوق بازنشستگی کارکنان فوالدسید عبدالحمید هاشمی
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طی ماه گذش��ته بازارهای س��ه گانه 
داخلی روند کم نوس��انی را س��پری 
کردن��د و قرمزپ��وش ب��ه کار خود 
 پایان دادند؛ در این میان، ش��اخص 
ط��رح  س��که  و  دالر  ب��ورس،  کل 
جدید به ترتیب ب��ا 0/8، یک و   1/6 
درص��د افت مواجه ش��دند. بنابر  این 
سپرده های بانکی با سود ساالنه ۲۲ 
درصد )ماهانه 1/8  درصد( همچنان 
بیشترین بازدهی و جذابیت را برای 

سرمایه گذاران دارند. 
ش��اید بتوان انتظ��ار معامله گران و 
س��رمایه گذاران در رابطه ب��ا اوضاع 
اقتصادی- سیاسی کش��ور را  عامل 
اصلی این روند عن��وان کرد. در این 
ش��رایط، آغاز دور جدی��د مذاکرات 
اثرگذار  هس��ته ای )مهم ترین  عامل 
ب��ر بازاره��ای مزب��ور( ورود ب��ه فاز 
اجرای بس��ته رکودزدایی غیرتورمی 
دولت، روند  رو به بهبود ناآرامی های 
منطقه ای و توجه بیشتر به وضعیت 
بارزترین  اقتصاد جهانی می توانن��د 
 عواملی باش��ند که در ادامه بتوانند 
از مس��یر جدید این بازارها رونمایی 
کنن��د. بر این اس��اس، ه��م  اکنون 
سرمایه گذاران حالت انتظاری خود را 
حفظ کرده و برای جهت گیری های 
جدید آماده هستند و  تعیین تکلیف 
درخص��وص ه��ر ک��دام از مس��ائل 
یادشده می تواند تغییرات جدی را در 

روند بازارها  ایجاد کند. 

  سه سناریو برای دالر
ب��ا  م��اه گذش��ته، مطاب��ق  ط��ی 
پیش بینی ها دالر در محدوده 30۹0 
ت��ا 31۹0 تومانی ب��ه حرکت خود 
 ادامه داد و در بازه محدودی نوس��ان 
کرد اما در حال حاضر، با شروع دور 
جدید مذاکرات هسته ای  سه سناریو 
متفاوت برای ارز وجود دارد. در حالت 
خوش بینانه، دیپلمات های کشور به 
زودی ب��ه  توافق جامع رس��یده و با 
لغو تحریم ها و گش��ایش های ارزی، 

دالر با افت ناگهانی مواجه می ش��ود 
و در  زمان کوتاهی به حدود 3000-
۲۹00 تومان می رس��د. در ادامه نیز 
دولت در مس��یر یکسان س��ازی  نرخ 
ارز مبادل��ه ای و آزاد گام های جدی 
تری برداش��ته و مسیر نزولی قیمت 
دالر تداوم می یابد. در  سناریوی دوم، 
عدم رس��یدن به توافق جامع و ادامه 
مذاک��رات به صورت خنث��ی در نظر 
گرفته  می ش��ود. در ای��ن حالت، بار 
دیگر ش��اهد افزایش تقاضا از سوی 
افراد منتظر خواهیم بود و احتماال با 
 توجه به نرخ تورم که هنوز باالی ۲0 
درصد است، دولت به منظور حمایت 
از تولید داخلی،  اقدامی جهت کنترل 
ش��دید قیمت ارز نخواهد کرد. زیرا 
عدم متعادل سازی قیمت ارز با توجه 
به  تورم باالی ۲0 درصد، ممکن است 
مجددا بر جذابیت واردات و در نتیجه 
»بیماری هلندی« در  اقتصاد افزوده 
ش��ود. در این ش��رایط، ممکن است 
قیمت دالر حتی تا مرز 3300 تومان 

نیز افزایش  یابد.  
اما س��ناریوی سوم، حالت بدبینانه و 
تش��دید تحریم ها است که بار دیگر 
ش��وک قیمتی به ارز وارد  می کند و 
ممکن اس��ت قیمت دالر به سطوح 
3500 تومان��ی در اوایل س��ال ۹۲ 
برس��د. عوامل مزبور  نشان می دهند 
ک��ه اتفاقات پیش رو ممکن اس��ت 
محدوده نوسان قیمت دالر را افزایش 
دهد که مطمئنا  دولت از کانال بانک 
مرکزی تدابیر الزم جهت جلوگیری 

از هیجانات را در نظر خواهد گرفت. 

   افزایش دامنه نوسان سكه
طی ماه گذش��ته، س��که نی��ز که از 
دو عام��ل دالر و ط��الی جهانی اثر 
می پذی��رد در مح��دوده پیش بینی 
 شده ۹40 تا ۹۷5 هزار تومان حرکت 
ک��رد و فقط در آخرین روز معامالت 
ماهانه، با توجه به افت  شدید قیمت 
ط��الی جهانی از این محدوده خارج 

ش��د. در رابطه با دالر، س��ناریوهای 
یادش��ده می تواند  اثرات خود را روی 
سکه داشته باشد. از سوی دیگر، روند 
رو به بهب��ود ناآرامی های منطقه ای 
نش��ان  از نگاه معامله گ��ران طال به 
عوام��ل اقتص��ادی به وی��ژه اقتصاد 
آمریکا دارد. به این ترتیب، در  صورتی 
که بانک مرک��زی آمریکا و اروپا نرخ 
بهره را افزایش دهند، احتمال ریزش 
قیم��ت اونس  و در پی آن س��که در 
بازار داخلی تقویت می شود. از سوی 
دیگر، تش��دید عوام��ل ژئوپلیتیک 
می تواند  بار دیگر از افت قیمت طالی 
جهانی جلوگی��ری و آن را به باالی 
1300 دالر بکشاند. بنابراین  می توان 
انتظار داشت قیمت سکه نیز مشابه 
دالر دامنه نوس��ان بزرگ تری را در 
ادام��ه تجربه کن��د و  از قفل قیمتی 

اندکی رهایی یابد. 

   نوسانات مالیم شاخص بورس
در مرداد ماه، شاخص کل که ۲5 روز 
در محدوده ۷4 هزار واحدی نوسان 
می کرد، ط��ی روزه��ای  پایانی وارد 
کانال ۷3 هزار واحدی شد تا در این 
31 روز )1۹ روز کاری(، اف��ت مالیم 
6۲0  واح��دی )مع��ادل 0/8 درصد( 
را تجربه کند. تحلیلگران تکنیکال، 
برای ش��اخص کل محدوده ۷0  هزار 
و 500 واحد تا ۷8 هزار واحدی را تا 
پایان تابستان پیش بینی کرده اند. این 
در حالی اس��ت که  از منظر بنیادی 
عوامل متعددی بر روند بازار اثرگذار 

خواهند بود.  

   گام های مثبت صنایع
در این میان می توان به عدم اجرای 
کیفی س��ازی محصوالت پاالیش��ی 
ت��ا پایان س��ال، عدم کاه��ش قابل 
 توجه قیم��ت خودروها و همچنین 
احتمال رونق بازار مسکن که افزایش 
ساخت و ساز، رش��د  گروه هایی نظیر 
انبوه سازی، کاش��ی، سیمان و کانی 

غیر فل��زی را در پی خواهد داش��ت 
اشاره کرد.  

پاالیش��گاهی،  گ��روه  درخص��وص 
بازگشایی نمادهای مربوط به آن که 
احتماال با تعدیل مثبت  س��ودآوری 
همراه هستند می تواند اثرات مثبتی 

بر شاخص کل داشته باشد.  

  تیغ دو لبه سود سپرده بانكی
از س��وی دیگر، افزایش س��ه برابری 
بدهی های بانک های تجاری به بانک 
مرکزی نش��ان از عدم  تعادل منابع 
و مصارف در بانک ه��ا در فصل بهار 
دارد. این مس��اله نش��ان دهنده نبود 
توانایی الزم  بانک ه��ا برای پرداخت 
س��ود سپرده ها و ناکافی بودن تقاضا 
جهت دریافت تس��هیالت است. این 
امر  در کنار روند کاهش��ی نرخ تورم 
)دول��ت هدف جدید ت��ورم در پایان 
س��ال ۹3 را ۲0 درصد تعیین  کرد( 
احتمال کاهش نرخ س��ود بانکی را 

تقویت می کند. 
به این ترتیب، گرچه ممکن اس��ت 
یکی  به عن��وان  بانک ها  س��ودآوری 
از گروه ه��ای بزرگ بورس��ی  تحت 
تاثیر قرار گیرد، ام��ا امکان دریافت 
تسهیالت با سود پایین تر می تواند به 
صنایع جهت تامین  مالی کمک کند 
و همزمان جذابیت سرمایه گذاری در 

بورس را افزایش دهد. 

  ب�زرگان ب�ورس، نگ�ران از 
اقتصاد جهانی

در این شرایط، کند شدن روند رشد 
اقتص��ادی چین از یکس��و و کاهش 
قری��ب به 10 درص��دی قیمت  نفت 
طی یک ماه گذش��ته از طرف دیگر، 
می توانند باع��ث کاهش نرخ فروش 
محص��والت پتروش��یمی  و فل��زات 
اساسی ش��وند. این امر ممکن است 
منجر به کاهش س��ودآوری دو گروه 
محصوالت  شیمیایی و فلزات اساسی 
ب��ا بیش از 36 درصد ارزش کل بازار 

بررسی از روند مردادماه بازارها نشان داد
سپرده های بانكی همچنان در صدر    خسرو اميرحسيني
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شود که اثرگذاری قابل توجهی  روی 
شاخص کل بورس خواهند داشت. 

محرك های اصلی بورس تهران
ب��ا این ح��ال، همان طور ک��ه بارها 
اشاره شده اس��ت، مهم ترین عاملی 
که در شرایط فعلی می تواند  محرک 
جدی رونق بورس تهران واقع شود، 
توافق های هس��ته ای اس��ت. گرچه، 
دول��ت در زمین��ه  خ��روج از رکود 
برنامه هایی در نظر گرفته اس��ت، اما 

به گفته خود مس��ووالن در صورت 
دس��ت  نیافتن به توافق هس��ته ای، 
این مس��یر بس��یار ُکند خواهد بود. 
بس��ته رکودزدایی غیرتورمی دولت، 
 کامال واقع بینانه و بدون تکیه بر رفع 
تحریم ها تدوین ش��ده است و هدف 
اصلی آن توس��عه صنع��ت  داخل و 
اس��تفاده از ظرفیت ه��ای واقعی آن 
است که طی سال های اخیر به شدت 
مورد بی عنایتی قرار  گرفته است. این 
اقدامات می تواند به طور مستقیم آثار 

خود را بر بازار س��هام نشان دهد که 
چاش��نی  آن توافق ه��ای هس��ته ای 
خواهد ب��ود. در غیر این صورت، باید 
انتظار داشت روند کم نوسان شاخص 

 کل ادامه یابد.  

  سایه احتیاط در معامالت
طی ماه گذش��ته، 11 ه��زار و 33۲ 
میلیون س��هم ب��ه ارزش 31 هزار و 
833 میلی��ارد ری��ال در 865  هزار 
و ۹۹۹ دفع��ه ب��ا در نظ��ر گرفت��ن 
معامالت بلوکی معامله شد. بررسی 
ها نش��ان می دهد متوس��ط  حجم و 
ارزش معام��الت روزانه در مرداد ماه 
نس��بت به تیرماه افزایش مالیمی را 
تجربه کرده اس��ت  ک��ه علت اصلی 
آن را می ت��وان معام��الت بلوک��ی و 
حق تقدم هایی نظی��ر »خودروح« و 
»وخارزمح«  عنوان کرد. این در حالی 
است که به ویژه طی روزهای پایانی 
ای��ن ماه، حجم معام��الت افت قابل 
 توجهی داشته است. این امر نشان از 
تداوم حالت انتظاری بازار س��هام در 

این دوران دارد.  

  رفتار متعادل سهامداران
از سوی دیگر، بررسی رفتار بازیگران 
حقیقی و حقوقی نش��ان می دهد در 
مجموع ماه گذشته، تغییر  مالکیتی 
به ارزش 685 میلیارد ریال )معادل 
۲/15 درصد ارزش کل معامالت( از 
سوی  سهامداران حقیقی به حقوقی 
انجام ش��ده اس��ت. رفت��ار متعادل 
سهامداران )حضور بیشتر حقوقی ها 
در  نق��ش خری��دار هن��گام اف��ت و 
مشارکت در نقش فروشنده در زمان 
صع��ود ش��اخص کل( در معامالت 
 کامال به چشم می خورد. این امر، به 
وضوح نشان از وضعیت متعادل بازار 
س��هام در حال حاض��ر  دارد. در این 
P/ ( رابطه، نس��بت قیمت به درآمد
E ( متوسط بازار نیز حدود 5/6 مرتبه 
است که  گواهی بر این ادعا به شمار 

می آید.  

  افت دسته جمعی صنایع بزرگ
طی مرداد ماه، در حالی بیش��ترین 
می��زان س��ودآوری را عموما صنایع 

کوچک در اختیار داشتند که  در میان 
صنایع زی��ان ده، نام گروه های بزرگ 
بورس��ی کامال به چشم می خورد. به 
این ترتیب،  بررسی ها نشان می دهد 
طی این دوران، شاخص ۲0 صنعت 
مثبت بودند، در حالی که 16 صنعت 
 روند منفی را پش��ت سر گذاشتند؛ 
بنابراین، بیش��تر ب��ودن ارزش بازار 
صنایع زیان ده منجر شد تا  شاخص 
کل نی��ز روند منفی را طی کند.  در 
این میان، صنعت چاپ، ابزار پزشکی 
و کان��ی  غیرفلزی به ترتیب با 60/4، 
۲3/8 و 1۹/۹ درصد رشد توانستند 
بیش��ترین بازدهی ماهانه را در  میان 
صنایع بورسی به ثبت برسانند. این 
در حالی بود که صنعت چاپ و ابزار 
پزشکی جزو  زیان ده ترین صنایع ماه 
گذش��ته بودند که نش��ان از ریسک 
باالی صنایع کوچک دارد. از س��وی 
دیگر،  خودرو، سایر مالی )لیزینگ ها( 
و بانک ها به ترتیب با 8/۷، 6/۷ و 6/1 
درصد افت، منفی ترین  گروه های ماه 
گذشته شدند. همچنین، خودرویی، 
بانکی و س��رمایه گذاری ها بیشترین 
حجم معامالت  را طی ماه گذشته در 

اختیار گرفتند.  

  حمای�ت حقوقی ه�ا از عمده 
صنایع

در یک بررس��ی دیگ��ر، روند حضور 
س��هامداران در صنای��ع مختلف را 
بررسی کردیم. بر این  اساس، مشاهده 
می ش��ود در ۲1 صنعت، سهامداران 
حقوق��ی حضور فعال ت��ری در نقش 
خریدار  داش��ته اند )تغییر مالکیت به 
نفع حقوقی ها(. این در حالی اس��ت 
که فقط 1۲ صنعت با اقبال بیش��تر 
 س��هامداران حقیقی همراه بودند و 
تغییر مالکیت از س��وی سهامداران 
حقوق��ی به حقیقی ص��ورت  گرفت. 
این امر نش��ان می دهد س��هامداران 
حقوقی در بیش��تر صنایع در نقش 
حمایت کننده ظاهر ش��دند.  در این 
میان، می توان به س��ه گروه فرآورده 
نفتی، لیزینگ ها و مخابرات اش��اره 
کرد که به خوبی از  سوی سهامداران 
حقوق��ی خود م��ورد حمای��ت قرار 

گرفته اند. 
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مجم��ع عموم��ی عادی س��االنه 
ش��رکت گروه صنعتی بوتان راس 
ساعت 15 یکشنبه 13۹3/4/۲۹  در محل شرکت تشکیل شد 
در ای��ن مجمع که با حضور بیش از 83 درصدی س��هامداران 
حقوقی  و حقیقی، نماینده بورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و 
بازرس قانونی ش��رکت برگزار شد  ریاست مجمع بعهده استاد 
آقای شاهین خلیلی رئیس دلسوز هیات مدیره شرکت بود که 
جنابان  سید محمود ابن رضا و محمدتقي سمنانی در مقام نظار 
اول و دوم و آقای مسعود ابراهیمی به  عنوان دبیر مجمع ایشان 

را در اداره جلسه یاری می رساندند.  
در ادام��ه مجم��ع ب��ا قرائ��ت گزارش هی��ات مدیره ب��ه مجمع 
پیرامون اهم فعالیتهای صورت پذیرفته  در پایان س��ال منتهی به 
13۹۲/1۲/۲۹ و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی 
 مجمع نش��ینان ضمن تقدیر و تش��کر از زحمات گرانقدر و موثر 
تیم ارش��د مدیریتی شرکت با  تصویب صورتهای مالی سال مورد 
گزارش، تنفیذ معامالت مشمول ماده 1۲۹ قانون تجارت  به هیات 
مدیره و تقسیم سود 150 ریالی به کار خود پایان دادند.  همچنین 
در مجمع فوق موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان بازرس 
اصلی و موسس��ه  حسابرسی س��امان پندار به عنوان حسابرس و 

بازرس اصلی شرکت برای سال مالی آتی  انتخاب گردیدند. 
شایان ذکر است گروه صنعتی بوتان از بدو تاسیس خود توسط 
برادران خلیل��ی به عنوان یکی  از قطب های صنعتی تولیدی 
کشور با یک شیب خوب و سودآوری استمرا در حال حیات و 
 بقاء بوده که در سال مورد گزارش نیز علی رغم وجود تحریم 
های ناجوانمردانه بین المللی بر  علیه کشورمان، رکود تورمی 
موجه در کش��ور و افزایش قیمت کامل های انرژی که س��ایه 
 درایت و مدیریت برادران خلیلی توانس��ت عملکرد درخشان 
دیگر را برای خود رقم بزند.  مهندس س��عید خلیلی توانست 

عملکرد درخشان دیگر را برای خود رقم بزند. 
مهندس س��عید خلیلی مدیرعامل آگاه و توانمند شرکت در 
فرازی از گزارش خود به مجمع با  اعالم اینکه ما امسال با هدف 
افزایش س��هم بازار شوفاژ و رادیاتور و حفظ سهم بازار داخلی 
 آبگرمکن درصدد آنیم که با افزایش صادرات نیز روند سودآوری 

شرکت را ارتقاء ببخشیم.  

پیام هیات مدیره: 
مرور کلی بر وضعیت تحوالت صنعت مربوطه در س��ال مالی 

مورد گزارش: 
س��ال 13۹۲ یکی از پر چالش ترین سالهای صنعت و بخش 
خصوصی بود که ادامه فعالیت و  بقاء ش��رکتها و کارخانجات 
تولی��دی را با موانع جدی روب��رو نمود. ادامه تحریم های بین 
المللی،  انتخابات ریاس��ت جمهوری و تغیی��رات دولت، رکود 
تورمی، افزایش قیمت حامل های انرژی،  رکود ساخت و ساز، 
عدم اثر بخشی سیاست های کسب و کار اقتصادی همگی از 
مواردی  هس��تند که در ادام��ه این گزارش به توضیح اهم آنها 

پرداخته خواهد شد: 

تحریم های بین المللی بر علیه ایران: 
تحریم های بین المللی منابع ارزی کشور را با محدودیت های 
جدی و بیش��تری از گذشته  مواجه س��اخت. ارز مرجع صرفا 
به م��وارد خاصی مانند دارو و م��واد غذایی تخصیص یافت و 
 بقیه صنایع از این مزیت محروم شدند. تخصیص ارز مبادالتی 
نیز برای س��ایر صنایع بر  اساس اولویت بندی ده گانه صورت 
پذیرف��ت که مطابق با آن برخی از مواد اولیه مورد نیاز  بخش 
تولید از شمول تخصیص ارز مبادالتی مستثنی گردیدند. برای 
موارد مشمول نیز ارز  مبادالتی به کندی تخصیص می یافت و 
در بس��یاری از موارد بانکهای عامل برای انجام  حوالجات ارزی 
مجبور به استفاده از صرافی ها و واسطه های زیادی می شدند 
ک��ه این امر  موجب بروز ریس��ک و هزینه های هنگفتی برای 
تولید کنندگان بود. در نهایت بسیاری از  تأمین کنندگان کاال 
بدلیل مشکالت بانکی و همچنین ریسک از دست دادن کسب 
و کار خود ب  س��ایر کش��ور ها، روابط خود با مشتریان ایرانی 
را قطع نموده و واردات مواد اولیه از خارج از  کش��ور با چالش 

جدی روبرو گرد
ید. 

رکود ساخت و ساز 
کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن، افت قابل توجه ساختو 
س��از، کندی و توقف پروژه های  مس��کن مهر ناشی از کمبود 
نقدینگ��ی نیز عالوه بر موارد ف��وق الذکر به نوبه خود موجب 
کاهش  مضاعف تقاضا برای خرید لوازم تاسیساتی بود که تولید 

کنندگان این بخش را با چالش های  بسیار جدی روبرو نمود. 

مرور کلی بر جایگاه ش�رکت در صنع�ت و وضعیت 
رقابتی آن

شرکت گروه صنعتی بوتان بر پایه دانش، مهارت، تجارت کسب 
ش��ده در زمینه تولید  محصوالت تاسیساتی و در سایه تالش 
و اثر بخش��ی نیروی انسانی کارآمد، ضمن مدیریت  چالشهای 
موجود، کماکان در رده های زیر مو قعیت خود را تثبیت نموده 

است: 

سومین تولید کننده بزرگ آب گرمكن دیواریدر دنیا
 * اولی��ن تولید کننده بزرگ آب گرمکن و ش��وفاژ دیواری در 

خاور میانه 
 * دومین تولید کننده بزرگ رادیاتور آلومینیومی در خاور میانه 
گروه صنعتی بوتان نیز همانند س��ایر ش��رکت های فعال در 
صنعت تاسیسات از پیامد های  موانع شمرده شده بی نصیب 
نبود، ضمن اینکه به دلیل ورود رقبای جدید داخلی و خارجی 
به  بازار خود با چالش��های دیگری نیز در عرصه کس��ب و کار 
مواجه گردید. در نهایت علی رغم  بروز موانع یاد شده، در نتیجه 
انتخاب استراتژی های اثر بخش و تمرکز بر نقاط قوت، موفق 

 به بهره برداری از فرصتها و مدیریت اکثر تهدیدهای کسب و 
کار گردید و در اکثر موارد به  نتایج در حد انتظاری دست یافت. 

استراتژی های شرکت
 * افزایش سود آوری 

 * کاهش قیمت تمام شده محصوالت تولیدی همزمان با حفظ 
کیفیت 

 * انعطاف پذیری در تمامی فعالیت های کسب و کار 
 * افزایش کار آمدی و اثر بخشی نیروی انسانی به تراز جهانی

 * بهینه کردن مصرف انرژی 
 * تأمین مالی ارزان و به موقع 

برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی 
آتی 

 * افزایش سهم بازار شوفاژ 
 * افزایش سهم بازار رادیاتور 

 * حفظ سهم بازار داخلی آبگرمکن 
 * افزایش سود آوری 

 * بهبود س��اختار سرمایه شرکت، کاهش هزینه های مالی از 
طریق تأمین مالی از بازار سرمایه

 برنامه های آتی شرکت: 
 * افزایش سهم بازار شوفاژ 

 * افزایش سهم بازار رادیاتور 
 * حفظ سهم بازار داخلی آبگرمکن 

 * افزایش صادرات آبگرمکن 
 * افزایش صادرات شوفاژ و رادیاتور 

 * افزایش سود آوری 

این خانواده صنعتگر، 
افتخار ایران اسالمی اند
عملكرد برادران خليلی در بوتان، 

درخشان، شفاف، سودآور

   خسرو اميرحسيني
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مجمع عمومی عادی س��االنه شرکت معدنی و صنعتی گل 
گهر )سهامی عام( صبح شنبه 13۹3/4/۷ در  هتل الله تهران 

تشکیل شد. 
در این مجمع که با حضور بیش از  8۷ درصدی س��هامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضای هیات مدیره ،  نماینده بورس و اوراق 
بهادار حس��ابرس و بازرس قانونی شرکت برگزار شد ریاست 
مجمع با آقای  مرتضي علی اکبری بود که جنابان حمیدرضا 
بهزادی پور و محسن کالهدوز در مقام نظار اول و دوم و  آقای 
عباس بحرینی نژاد »مدیر ارشد مالی شرکت« به عنوان دبیر 

مجمع ایشان را در اداره مجمع یاری  می رساندند. 
در ادامه مجمع و ب��ا قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیتهای صورت گرفته در  ش��رکت توسط 
مهن��دس مجید جالل مآب مدیرعامل توانمند و شایس��ته 
شرکت پس از اس��تماع گزارش  حسابرس و بازرس مجمع 
نش��ینان با طنی��ن صلوات پی در پی خ��ود ضمن تقدیر و 
تشکر از تالش گرانقدر  مجموعه مدیریتی شرکت با تصویب 
صورتهای مالی و  تنفیذ معامالت مشمول ماده 1۲۹ قانون 
تجارت  به هیات مدیره و با تقسیم سود 1350 ریالی به کار 
خود پایان دادند. همچنین موسسه حسابرسی هشیار  بهمند 
به عنوان حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار ممیز 
به عنوان بازرس علی البدل ش��رکت  برای س��ال مالی آتی 

انتخاب گردیدند. 
شایان ذکر است با بهره برداری از فاز اول برنامه چشم انداز گل 
گهر در س��ال ........ در سال جاری  افزایش محصوالت تولیدی 

شرکت رشد چشمگیری را پیش رو خواهد داشت   
از نکات خواندنی مجمع م��ی توان به حضور بزرگان صنعت 
کشور از جمله آقایان علی اکبری، بهزاد  پور ، خاکی، کالهدوز، 
جالل مآب، ثمره هاشمی، یاری و اعضاء هیات مدیره شرکتهای 
س��رمایه گذاری  توسعه معادن فوالد گهر ترابر، حسان فوالد، 
گهر زمین و ... در یک مجمع ش��ناخته شده بدری کشور نام 
 برد که خود حاکی از ارج و ضرب شرکت گل گهر و عملکرد 

درخشان مهندس جالل مآب و تیم ارشد  مدیریتی دارد. 
اجازه م��ی خواهیم در همین مث��ال از مهندس جالل مآب 
و اس��تاد همایون پور که ب��ه اهل قلم همواره به  دیده حرمت 

نگریسته و از یاری و مساعدت جناب برین نژاد مدیر ارشد مالی 
شرکت و آقای جواهری  که ما را در تهیه و تنظیم این گزارش 
یاری رس��اندند و مدیریت گرانقدر روابط عمومی و امور بین 
 الملل شرکت که به گرمی پذیرای مطبوعاتی ها بودند کمال 

قدردانی و تشکر را داشته باشیم. 

بیان استراتژی شرکت
ماموریت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

نقش آفرینی فعال در آینده صنعت کشور با تامین سنگ آهن 
و فوالد مورد نیاز برای توسعه پایدار

موضوعات استراتژیک شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
موضوعات اس��تراتژیک شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با 
کمک تحلیل های متعددی در بازار داخلی  و خارجی سنگ 
آهن، زنجیره ارزش فوالد، شرایط محیط پیرامون و انتظارهایی 
که ذینفعان کلیدی  صنعت معدن از این شرکت دارند به شرح 

زیر تدوین شده است: 
 -  کاهش قیمت تمام شده محصول
 -  تامین مالی طرح های توسعه ای
 -    تامین زیرساخت های مورد نیاز

 -  توسعه توان و ظرفیت اجرای پروژه ها
 -  تامین سنگ آهن

این موضوع های استراتژیک با هدف تحقق چشم انداز شرکت، 
مبنی بر تولید ۲0 میلیون تن کنسانتره،   ۲0 میلیون تن گندله 

و 5 میلیون تن فوالد تا سال 13۹8 دنبال می شوند. 

چشم انداز شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
پیشرو در تولید سنگ آهن و فوالد با کسب بیشترین ارزش 

افزوده در زنجیر ارزش

مرور کلی برعملكرد ش�رکت، میزان دس�تیابی به 
اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال مالی 

 مورد گزارش
 -  ادامه فاز عملیاتی پروژه خط ۲ گندله س��ازی با ظرفیت 5 

میلیون تن

 -  ادامه فاز عملیاتی پروژه احداث کارخانه کنسانتره با ظرفیت 
4 میلیون تن

 -  نوسازی تجهیزات کارخانه با استفاده از منابع ارزی حاصل 
از صادرات  

 -  اقدام جهت تامین مالی شرکت از طریق افزایش سرمایه از 
10/000 میلیارد ریال به 18/000  میلیارد ریال جهت پیشبرد 
اهداف تعیین شده شرکت های زیرمجموعه و تامین بخشی از 

منابع  مالی مورد نیاز پروژه خط ۲ گندله سازی
 -  اق��دام جهت تامین مالی ش��رکت از طریق انتش��ار اوراق 
مشارکت به میزان 3/000 میلیارد ریال  جهت تامین بخشی 

از منابع مالی مورد نیاز پروژه خط ۲ گندله سازی
 -  افزای��ش ۲8 درصدی درآمد حاص��ل از فروش محصوالت 

شرکت اصلی و 3۲ درصدی گروه
 -    افزایش 30 درصدی حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی و 

35 درصدی گروه

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

 -  تولید بیش از 8 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن
 -  رسیدن خط تولید گندله به ظرفیت اسمی )تولید بالغ بر 5 

میلیون تن گندله( 
 -  پیگیری احداث یک واحد نیروگاهی با ظرفیت 500 مگا وات 

جهت تامین نیروی مورد نیاز  طرح های توسعه شرکت
 -  به بهره برداری رسیدن تولید آهن اسفنجی از طریق شرکت 

های جهان فوالد سیرجان و توسعه  آهن و فوالد گل گهر
 -  ادامه فعالیت های طرح انتقال آب از بندرعباس با ظرفیت 

6/800 مترمکعب در ساعت
 -  تکمیل طرح احداث کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن با 

ظرفیت 4 میلیون تن
 -  تکمیل طرح احداث کارخانه تولید گندله با ظرفیت 5 میلیون 

تن
 -  پیش��برد طرح فاز دوم انتقال گاز با ظرفیت 300 هزار متر 

مکعب در ساعت
 -  ادامه فاز عملیاتی پروژه های اصالح خطوط تولید

مهندس جالل مآب در گل گهر می تازد

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیره-غیرموظفشرکت گروه سرمایه گذاری امیدآقای رامین پاشایی فام

ش��رکت سرمایه گذاری توس��عه معادن و آقای سید عبدالحمید ثمره هاشمی
فلزات

نایب رئیس  هیات مدیره- غیرموظف

عضو هیات مدیره- غیرموظفشرکت فوالد مبارکه اصفهانآقای امیرحسین نادری

عضوهیات مدیره – غیرموظفشرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیانآقای میرعلی یاری

عضو موظف هیات مدیره و  مدیرعامل  شرکت تامین مواد اولیه فوالد صبا نورآقای محمد جالل مآب
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صنعت تولید دوده صنعتی یا کربن بالک در سال ۹۲، شاهد تولید 
ح��دود 8۲,56۹ تن محصول   )معادل 56 درصد ظرفیت اس��می 
کشور( از طریق چهار شرکت فعال در این زمینه در داخل  کشور 
بوده و حدود 8,400 تن محصول دوده در گریدهای مختص تایر 
و رنگ نیز وارد  کشور شده است. دوده های وارداتی از کشور هند، 
امارات، چین و سویس بوده که عمدتاً شامل  انواع دوده مشابه تولید 

داخل و اندکی نیز دوده های خاص می باشند. 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت دوده صنعتی پارس 
)س��هامی عام( رأس س��اعت   ۹:00 صبح روز پنج ش��نبه مورخ 
13۹3,04,1۹ درمح��ل هتل ارم با حضور بیش از ۷۹,4۲  درصد 

سهامداران برگزار شد. 
ترکیب هیات رئیس��ه مجمع با حضور آقای معتضدیان قمي به 
عنوان رئیس مجمع و نظارت  آقایان عدلي و علیمراد و به دبیری 

آقای پور محمدي رودسري )مدیر عامل( تشکیل شد. 
همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز 

در جلسه حضور داشتند
مجمع پس از اس��تماع گزارش هیات مدیره توس��ط ورمحمدي 

رودسري و گزارش بازرس  قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود. 
 1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی13۹۲,1۲,۲۹ 

 ۲- تقسیم 600 ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم
 3- انتخاب موسس��ه حسابرسی آیین محاس��بان امین به عنوان 
بازرس قانونی و حس��ابرس شرکت  و موسسه حسابرسي آزمون 

پرداز به عنوان بازرس علی البدل
 4- انتخاب روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیر االنتشار

پیام هیأت مدیره
صنعت تولید دوده صنعتی یا کربن بالک در سال ۹۲، شاهد تولید 
ح��دود 8۲,56۹ تن محصول   )معادل 56 درصد ظرفیت اس��می 
کشور( از طریق چهار شرکت فعال در این زمینه در داخل  کشور 
بوده و حدود 8,400 تن محصول دوده در گریدهای مختص تایر 
و رنگ نیز وارد  کشور شده است. دوده های وارداتی از کشور هند، 
امارات، چین و سویس بوده که عمدتاً شامل  انواع دوده مشابه تولید 

داخل و اندکی نیز دوده های خاص می باشند. 
ش��رکت دوده صنعتی پارس با تولید ۲3,3۲5 تن در س��ال ۹۲، 
)ظرفیت اس��می 30,000 تن(  معادل ۷8 درصد ظرفیت اسمی 

خود را پوشش داده است. 
اس��تراتژی شرکت در سال ۹۲، با توجه به کسب و کار و رکورد و 
کاهش تولیدات در صنایع  تایر و خودرو، اس��تراتژی بقاء بوده که 

برای تحقق آن پروژه هایی در زمینه کاهش هزینه های  عمومی، 
خدماتی، انرژی و همگن س��ازی تولید، فروش بر مبنای سفارش 

مشتری و موجودی  انبار، اجرا نموده است. 
در سال ۹۲ حدود 50 درصد از شاخص های استراتژیک تعریف شده 

در سیستم کارت های  امتیازی متوازن ) BSC ( دست یافته ایم. 
از دس��تاوردهای عمده سال ۹۲ ایجاد تناسب بین حجم تولید و 
حجم فروش داخلی و هم چنین  ارتباط تنگاتنگ با مش��تریان و 
پاسخ سریع به شکایات آنها برای ارایه محصوالت با کیفیت  مطلوب 
و بسته بندی مناسب، موجب افزایش میزان رضایت مشتریان به 

باالی ۹0 درصد  رسیده است. 
کنترل ش��اخص های مصرف انرژی )آب، برق، گاز و بخار( نیز از 
جمله دستاوردهای سال   ۹۲ می باشد که رقم قابل قبولی در صرفه 
جویی را داش��ته است. الزم به ذکر است که متوسط  قیمت مواد 
اولیه نسبت به سال گذش��ته )13۹1( 46 درصد افزایش داشته 
است که با کنترل  مصرف و بهبود راندمان تولید، از افزایش قابل 
توجه هزینه مصرف مواد اولیه در قیمت تمام  شده جلوگیری به 
عمل آمده و صرفه جویی مناسبی با کاهش مصرف مواد اولیه در 

شرکت  داشته ایم. 
در س��ال ۹3 نیز استراتژی شرکت، حضور پررنگ در بازار داخلی، 
ارتقاء س��هم بازار از  طریق بهینه سازی قیمت تمام شده و تعامل 
با مصرف کنندگان و ذینفعان، تداوم س��وددهی  شرکت با انجام 
پروژه های متعدد کاهش هزینه و  R&D  می باشد. )اجرای پروژه 

راکتور( 
در س��ال ۹3، با اجرای طرح بازنگری ش��ده طبقه بندی مشاغل 
س��اختار نیروی انسانی شرکت  متحول ش��ده و کارکنان جدید 

جایگزین پرسنل بازنشسته خواهند شد. 

چالش های اساسی شرکت در سال جاری، شامل افزایش قیمت 
م��واد اولیه و عرضه محدود آن،  افزایش قیمت حامل های انرژی، 
عرضه دوده افزون تر از تقاضا و رقابت شدید از سوی تولید  کنندگان 
داخلی، واردات دوده مشابه تولید داخلی با ارز مبادله، محدودیت 
های ارزی و موانع  صادراتی دوده و کمبود نقدینگی شدید با توجه 

به نوسانات قیمت و شرایط فروش مواد اولیه،  می باشد. 

برنامه های آینده شرکت
اهم برنامه های شرکت در سال 13۹3 بشرح ذیل می باشد: 

 1- تولید ۲۷,000 تن انواع کربن بالک مطابق با برنامه و بودجه 
سال 13۹3. 

 ۲- حفظ بازار موجود و گسترش بازارهای هدف در داخل کشور بر 
اساس تنوع بخشی به  شیوه های نوین فروش و ارایه خدمات نوین 

به مشتریان با توجه به ورود رقیب جدید به بازار. 
 3- تولید محصوالت جدید بر اساس تقاضای بازار. 

 4- استفاده از موقعیت و کیفیت محصوالت تولیدی این شرکت 
در منطقه و تالش در جهت  شناساندن هرچه بیشتر برند شرکت. 

 5- س��رمایه گذاری در رابطه با بهبود تکنولوژی راکتورهای خط 
تولید به منظور کاهش قیمت  تمام شده محصوالت، تنوع گریدها و 

باال بردن توان رقابتی شرکت در مقابل رقبا. 
 6- اس��تفاده از تسهیالت کوتاه مدت و ارزان بانکی جهت تأمین 

سرمایه در گردش شرکت. 
 ۷- استفاده از تسهیالت بلند مدت بانکی جهت سرمایه گذاری و 

اجرای پروژه های شرکت. 
 8- بازس��ازی و نوسازی ماشین آالت و تأسیسات فرسوده جهت 

حفظ سقف تولید و دستیابی به  ظرفیت اسمی. 
 ۹- اج��رای طرح جامع منابع انس��انی از طریق بازنگری در طرح 

طبقه بندی مشاغل. 
 10- انجام اورهال کامل در خطوط تولید سافت و هارد کارخانه. 

سرمایه و ترکیب سهامداران
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 10 میلیون ریال )شامل تعداد 
10,000 س��هم، به ارزش  اسمی هر سهم 1,000 ریال( بوده که 
طی چند مرحله به مبلغ 1۲0,000 میلیون ریال )ش��امل  تعداد 
1۲0,000,000 س��هم، به ارزش اس��می هر سهم 1,000 ریال( 
در پایان س��ال منتهی به   13۹۲,1۲,۲۹ افزایش یافته، که مبلغ 
60,000 میلی��ون ری��ال آن ت��ا پایان س��ال 13۹۲ ثبت و  مبلغ 

60,000 میلیون ریال نیز در سال 13۹3 به ثبت خواهد رسید. 

پس از يكسال فعاليت در شرايط سخت اقتصادی
توزیع ۶00 ریال سود نقدی در مجمع دوده صنعتی پارس

یعنی توان و فهم باالی مدیریت کاربلد

   خسرو اميرحسيني



لوازم خانگی  | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  45 | شهریورماه 1393|60

مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتروشیمی آبادان )سهامی عام( مورخ 
13۹3/5/14 در هتل  سیمرغ با حضور بیش از 81 درصد سهامداران و 
نمایندگان قانونی آنان، اعضاء هیات مدیره  شرکت، حسابرس مستقل و 
بازرس قانونی شرکت و نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل 

 گردید. 
مجمع به ریاست آقای علی کریمی و به ناظری آقایان شاه ولدی و علی 

رضازاده و به دبیری آقای  علیرضا صدیقی زاده برگزار گردید. 

گزارش بازرس قانوني  درباره گزارش توجیهی هیات مدیره 
درخصوص افزایش سرمایه

به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت پتروشیمی آبادان 
)سهامي عام(  در اجراي مفاد تبصره ۲ ماده 161 اصالحیه قانون تجارت 

مصوب سال 134۷ 
 1-  گزارش توجیهي مورخ ۲1 بهمن ماه 13۹۲ هیات مدیره ش��رکت 
پتروشیمی آبادان )سهامي عام(  درخصوص افزایش سرمایه آن شرکت از 
مبلغ 160 میلیارد ریال به مبلغ ۷۲0 میلیارد ریال،  مشتمل بر صورتهای 
س��ود و زیان و جریان وجوه نقد فرضی که پیوس��ت مي باش��د، 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. 
 ۲-  گزارش مزبور در اجراي تبصره ۲ ماده 161 قانون تجارت و با هدف 
توجیه افزایش سرمایه  شرکت از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی 
سهامداران و سود انباشته و از طریق صدور سهام  جدید 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 اس��تفاده 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 پیش 

بینی های صورت گرفته،  این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که 
متقاعد شود مفروضات مزبور مبنایی معقول برای  تهیه  گزارش توجیهی 
فراهم نمی کند. به عالوه ، به نظر این موسسه، گزارش توجیهی یاد شده 
 براس��اس مفروضات به گونه ای مناسب ، تهیه و طبق استانداردرهای 

حسابداری ارائه شده است. 
 4-  افزایش سرمایه پیشنهادی به منظور افزایش تولید محصوالت بواسطه 
بکارگیری ظرفیت بال  استفاده واحدهای تولید  EDC  و  VCM، افزایش 
ظرفیت خطوط بسته بندی محصول اصلی  PVC  و همچنین تامین 
س��رمایه در گردش مورد نیاز ش��رکت و نهایتا ارتقاء روند سودآوری )با 
 توجه به افزایش تولید و فروش پیش بینی شده( مطرح گردیده است. 
الزم به ذکر است رشد تولید  در سنوات آتی در صورت عدم انجام افزایش 
سرمایه بصورت ثابت 8 درصد در نظر گرفته شده  است. لیکن درصورت 
انجام افزایش س��رمایه، رشد تولید برای سال 13۹3، ۲4 درصد و برای 
 سال 13۹۲ و سنوات آتی بصورت ثابت 16 درصد برآورد گردیده است 
همچنین نرخ فروش  محصوالت و مواد اولیه خریداری در هر دو حالت با 
رشدی بمیزان 8 درصد در سال پیش بینی  شده است. مضافادر صورت 
انجام افزایش سرمایه، و تامین نقدینگی از این طریق، دریافت  تسهیالت 
مالی طی س��نوات آتی کاهش می یاب��د و در نتیجه هزینه های مالی 
شرکت نیز نسبت به  وضعیت عدم انجام افزایش کاهش خواهد یافت.با 
توجه به توضیحات مذکور دوره بازگشت سرمایه  با عنایت به تفاوت سود 
خالص با فرض انجام افزایش سرمایه و فرض عدم انجام افزایش سرمایه، 
 بدون در نظر گرفتن ارزش فعلی جریان های بعدی آتی ، درحدود ۲ سال 
و ۲ ماه و با در نظر  گرفتن آنبا نرخ تنزیل ۲5 درصد در حدود 3 سال و ۲ 
ماه برآورده شده، ضمن اینکه نرخ بازده  داخلی طرح در گزارش توجیهی 
افزایش سرمایه 4۲/۲6 درصد محاسبه گردیده، همچنین زمان  اجرا و 
بهره برداری از طرحهای پیش بینی ش��ده در گزارش توجیهی افزایش 
سرمایه، سالهای  مالی 13۹3 و 13۹4 در نظر گرفته شده است. الزم به 
توضیح است تحقق مفروضات فوق منوط  به ببرقراری شرایط و امکانات 
الزم درخصوص دستیابی به مبلغ الزم و بهره برداری بموقع از  طرحها و 

افزایش تولید شرکت می باشد. 
 5-  با توجه به مقررات حاکم بر بازار س��رمایه، قطعیت افزایش سرمایه 
پیش��نهادی هیات مدیره منوط به  اعالم موافقت سازمان بورس و اوراق 

بهادار می باشد..    
 6-  حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف 
شده در باال رخ دهد، نتایج  واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد 
بود، زیرا رویدادهاي پیش بیني ش��ده اغلب به گونه  اي مورد انتظار رخ 

نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد. 

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت پتروشیمی آبادان)سهامی عام(، از افزایش سرمایه موضوع 

این گزارش، به شرح  زیر می باشد: 

الف- افزایش تولید محصوالت به واسطه بکارگیری ظرفیت های خالی 
 . VCM  و  EDC ,   واحدهای تولید

محصول اصلی شرکت پلی وینیل کلرایدیکی از پرکاربردترین پلیمرهای 
موجود محسوب می  شود. پایه  PVCبراساس مواد اولیه نمک و اتیلن 

است که طی چندمرحله واکنش به  PVC  تبدیل  می شود. 
مراحل تولید پلیمرپلی وینیل کلراید به شرح زیر است. 

 1-  تبدی��ل نم��ک ب��ه کل��ر و سودس��وزآور در واح��د کلرآلکال��ی 
 ) )NACLNAOH/CL۲ 

   C۲H۲EDC(  + )CL۲ .۲-  تولید اتیلن دی کلراید از واکنش کلر واتیلن 
    )EDC VCM(   .3-  تولید مونومر وینیل کلراید از اتیلن دی کلراید 
    )VCM PVC(   .4-  تولید پلی وینیل کلراید از مونومر وینیل کلراید 

تشریح طرح افزایش سرمایه
با توجه به فرآیند تشریح شده مقدار  EDC  قابل تولید ارتباط مستقیم 
با مقدار گاز خوراک  دریافتی از پاالیشگاه آبادان دارد. چرا که مقدار گاز 
خوراک، تعیین کننده مقدار اتیلن قابل تولید  در واحد الفین بوده و لذا 
ارتب��اط تنگاتنگی با تولید  EDC  خواهد داش��ت. بنابراین کمبود گاز 
 خ��وراک در تولید اتیلن و به تبع آن در تولید  EDC  ایجاد محدودیت 
نموده از این رو  VCM   قابل دسترس کاهش یافته که نهایتا منجر به 

کاهش تولید  PVC  خواهد شد. 
از آنج��ا ک��ه هدف مجموعه مدیریت در پتروش��یمی آب��ادان، همواره 
دسترسی به سطوح باالتر  تولید و افزایش سهم بازار محصوالت بوده است. 
بررس��ی های فنی توسط واحد فنی و مهندسی  درخصوص پروژه های 
قابل تعریف جهت افزایش تولید  edc  به عمل آمد. در نتیجه بررسی  های 
ص��ورت گرفته، قابلیت اجرای پروژه افزایش مقدار گاز خوراک از طریق 
دریافت  گازهای  Overhead  واحد تقطیر 100 و واحدهای تقطیر 80، 
  CRU  برج دی یوتانایزر واحدOverhead  ۷5، ۷0 و همچنین گازهای
پاالیش��گاه آبادان مورد تایید قرار گرفته است.  اجرای پروژه های مزبور 

قابلیت افزایش گاز خوراک را به میزان 30 درصد افزایش خواهد  داد. 

پتروشیمي آبادان اولیِن اولین است
چشم انداز روشن براي پتروشيمي آبادان با تصويب افزايش سرمايه

كلمه آبادان با نفت اجین و پاالیشگاه آبادان در صنعت فرآوري مواد نفتي اولین بسیاري آبادان را  ثبت نفت مي دانند و مي خوانند یاد بوارده و یاد خسروشیر در آبادگران نفتي و جنگي بر تاریخ  نشسته، 
و من در روز افزایش سرمایه پتروشیمي آبادان در این اندیشه كه اولین و بزرگترین در  سایه تالش مدیران خدوم و ارشد خود مي خواهد برترین بماند و باورم شد ابزار كاري با این مدیر  و تالشگران كاري 
محقق خواهد شد.  پتروشیمي آبادان به عنوان بزرگترین تولید كننده  pvc  در كشور شناخته مي شود.  شایان ذكر است مهندس صدیقي زاده مدیرعامل دانش پژوه شركت در فرازي از گزارش خود 
 اصالح ساختار مالي و اجراي طرح هاي توسعه شركت براي كسب سودآوري و ارزش افزوده  بیشتر و از مباني تهیه و لزوم توجیه افزایش سرمایه شركت اعالم كرد.  حضور ریاست محترم هیات مدیره و 
مهندس صدیقي زاده كه از بزرگان و شناخته  شده گان صنعت نفت كشور مي باشند در شركت پتروشیمي آبادان و همچنین وجود جناب   مهندس عسگري مدیرمالي توانمند شركت نوید دهنده روزهاي 

روشن و درخشان براي شركت در سالیان  آتي خواهد بود.    
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مجم��ع عموم��ي عادي س��االنه ش��رکت 
پتروش��یمي فاراب��ي در مورخ��ه ش��نبه 
13۹3/3/1۷ در محل دفتر  تهران شرکت تشکیل شد. دراین مجمع که با حضور 
۹1/4۷ درصدي سهامداران حقیقي و حقوقي  ، اعضاي هیات مدیره و مدیران 
ارشد شرکت، حسابرسي و بازرس قانوني و نماینده بورس و  اوراق بهادار برگزار 
مي شد ریاست مجمع با آقاي حمید وفایي »نایب رئیس هیات مدیره شرکت« 
 بود که جنابان علي کریمي و همایون منصوري در مقام نظار اول و دوم ایشان را 

در اداره جلسه  یاري مي رساندند. 
دبی��ري مجمع فوق نی��ز برعهده مهندس فری��د صباحي مدیرعامل 

فرهیخته شرکت بود. 
پس از قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مهندس صباحي که 
حاوي اهم اقدامات انجام  گرفته در شرکت طي سال ملي مورد گزارش 
و برنامه هاي آتي بود بعد از استماع گزارش  حسابرس و بازرس قانوني 
مجمع نش��ینان ضمن تقدیر و تشکر از تالش هاي گرانقدر تیم ارشد 
 مدیریتي علي الخصوص از زحمات مهندس صباحي که براي یکسال 
حضور خود در فارابي  منشاء خیر بسیاري بوده با طنین صلوات پي در 
پ��ي خود ضمن تصویب صورت هاي مالي و تنفیذ  م��اده 1۲۹ قانون 
تجارت با تقسیم سود 5000 ریالي به ازاي هر سهم به کار خود پایان 

دادند. 
موسسه حسابرسي ایران مشهود به عنوان بازرس و حسابرس اصلي و 
موسس��ه حسابرسي آزموده  کاران به عنوان بازرس علي البدل شرکت 
براي سال مالي آتي انتخاب گردیدند.شرکت پتروشیمي  فارابي به عنوان 
بزرگترین تولید کننده دي اکتیل متاالت   )DOP(   در کش��ور و تولید 
با کیفیت  ایندرید فتالیکو   )PAF(   توانس��ته است در سایه درایت تیم 
مدیریتي خود در سال مال منتهي به   13۹۲/1۲/۲۹ به کسب حدود 45 

درصدي سهم بازار داخلي در این محصوالت دست یابد. 
ش��ایان ذکر است ش��رکت فارابي در س��ایه تجربیات ارزنده خود 
و داش��تن برند معتبر همواره یکي از  برترین شرکتهاي بورسي در 
زمینه س��ود آوري بوده که با توجه به حضور مهندس صباحي به 
 عنوان یکي از پیشکسوتان و بزرگان صنعت پتروشیمي کشور در آن 
توانسته است براي سال  گذشته میزان رشد شرکت را به میزان 410 
درصد ارتقاء دهد بطوري که قیمت سهام شرکت از   1۲/60۷ ریال 
به 34/۲6۲ ریال رسیده است. افزایش تعداد با روزهاي باز بودن نماد 
و تعداد  روزهایي که نماد معامله شده است و کسب سود دهي قابل 
قبول و افزایش بهاي سهم  و تولید بیش  از 13 درصدي محصوالت 
نسبت به بودجه پیش بیني ش��ده در سال ۹۲ جملگي موید این 

نکته است  که مهندس صباحي و تیم مالي پاک وي در فارابي کاري 
کرده اند شایس��ته و قابل تقدیر. بقول  سهامداري کار وقتي دست 
کاردان باش��د نتیجه اش مي ش��ود عملکرد مالي سود خوب براي 

 سهامداران شرکت. 
اجازه مي خواهیم از بزرگواري مهندس صباحي که حرمت اهل قلم را 
همواره در تمامي سالهاي  پیش از شرکتهاي متعدد ارج نهاده و از جناب 
زینالي »مدیرامور مالي و اداري شرکت« و بچه  هاي خوب واحد سهام و 
امور مالي که ما را در تهیه و تنظیم گزارش یاري رساندند کمال قدرداني 

 و تشکر را داشته باشیم. 
ش��ایان ذکر است پتروشیمي فارابي توانسته است در سال مالي مورد 
گزارش موفق به پوش��ش 103  درصدي فروش نسبت به بودجه خود 
گردید. همچنین مدیریت ش��رکت با تدوی��ن برنامه هاي  مدیریتي و 
پیداکردن بازارهاي مصرف صادراتي توانسته است نسبت به سال گذشته 

جمعا ۹۹  درصد رشد در دو محصول خود داشته باشد. 

پیام هیات مدیره
هیات مدیره ش��رکت خود را ملزم دانس��ته که فعالیت های شرکت را 
براساس استانداردهای مدیریتی  و خط مشی ذیل را جهت حفظ و ارتقاء 

موقعیت شرکت دنبال نماید: 
 -  بهبود مس��تمر سیس��تم مدیری��ت کیفیت برای کس��ب رضایت 
روزافزون مشتریان، صاحبان  سهام و سایر ذینفعان از طریق بکارگیری 

استانداردهای جهانی کیفیت
 -  دستیابی به معیارهای برتر در کسب و کار

 -  تولید محصول با باالترین کیفیت و بهبود مستمر در فرآیندهای تولید
 -  حفاظت از محیط زیس��ت و پیش��گیری از آلودگی آن و شناسایی و 

کنترل آثار و جنبه های  زیست محیطی در روند فعالیت شرکت
 -  اهتمام بر س��المت و ایمنی پرس��نل و همچنین بهداشت حرفه ای 

ایشان
 -  انطباق با کلیه قوانین و مقررات و استانداردهای حاکم بر فعالیت های 

شرکت و سایر  الزامات مرتبط و معتبر ملی و بین المللی
 -  ملزم نمودن پیمانکاران جهت رعایت اصول و مقررات ایمنی، بهداشت 

و محیط زیست  در تمامی فعالیتها
 -  تدوین برنامه استراتژیک شرکت جهت نیل به اهداف عالیه شرکت

مدیریت ش��رکت مصمم است که پایبندی به اصول فوق و همچنین 
تامین و توسعه منابع الزم به این  اعتماد ارج نهاده و اطمینان دهد که 
کلیه کارکنان و تامین کنندگان محترم شرکت اهداف مذکور را  درک 

نموده و با همدلی، همفکری و مشارکت تکالیف و وظایف محوله را به 
نحو احسن انجام  خواهد داد. 

تاریخچه
شرکت پتروشیمی ایران نیپون )سهامی خاص( در تاریخ 135۲/6/۲0 
به منظور تامین نیاز  صنایع پالستیک و رنگ و رزین با مشارکت شرکت 
های ملی صنایع پتروش��یمی و ش��رکت های  ژاپنی میتسوبیش��ی و 
نیش��وایوانی به نسبت 51% و 4۹% تاسیس و تحت شماره 1۷554 در 
اداره  ثبت ش��رکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است 
و از تاریخ 1356/1/1۲ به بهره  برداری رس��ید. ظرفیت اس��می در بدو 
تاسیس براساس پروانه بهره برداری تولید سالیانه 40000  تن دی اکتیل 
فناالت   )DOP(   و 5500 تن انیدرید فتالیک   )PAF(   بوده اس��ت. در 
آبان ماه سال   136۷ شرکت ملی صنایع پتروشیمی کلیه سهام شرکتهای 
ژاپنی در ش��رکت ایران نیپون را  خریداری و نام شرکت به پتروشیمی 
فارابی تغییر یافت. در راس��تای سیاست دولت جمهوری  اسالمی و به 
منظور خصوصی س��ازی شرکتهای دولتی، پتروشیمی فارابی از تاریخ 
13۷3/4/15  بصورت اجاره در اختیار ش��رکت سرمایه گذاری صنایع 
پتروشیمی قرار گرفت و سپس شرکت  ملی صنایع پتروشیمی سهام 
خود را به شرکتهای سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و سرمایه  گذاری 

تامین اجتماعی واگذار نمود. 
براس��اس مصوبه مجمع عموم��ی فوق الع��اده م��ورخ 13۷4/1۲/۹، 
نوع ش��رکت از سهامی خاص به  س��هامی عام تغییر یافت و در تاریخ 
13۷4/1۲/۲1 سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران  پذیرفته شد و 

نام آن از تاریخ 13۷5/4/۲ در تابلوی بورس درج گردید. 
متعاقبا شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهام خود را به شرکت 
سرمایه گذاری صنایع  پتروشیمیائی و شیمیائی تامین منتقل نموده 

است. 

سرمایه شرکت
سرایه ش��رکت در بدو تاسیس مبلغ ۹40 میلیون ریال بوده است که 
براس��اس مصوبه مجمع عمومی  فوق العاده مورخ 13۷۲/3/۲۲ به 10 
میلیارد ریال و سپس در تاریخ 13۷5/1۲/۹ به 4 میلیارد  ریال کاهش 
داده ش��دو همچنین براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
13۷5/5/10 ب��ه   ۲0 میلیارد ریال و باالخره براس��اس مصوبه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1386/10/1۹  سرمایه شرکت به 50 میلیارد 

ریال افزایش یافت.   

مهندس صباحي 
با عملكردش در 

پتروشیمي فارابي 
چشم ها را خیره کرد

سمتاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهفرآمند هاشمی زاده

نایب رئیس هیات مدیرهحمید وفایی

عضو موظف هیات مدیرههمایون منصوری

عضو هیات مدیرهولی اله سلیم زاده شونیلی

مدیرعامل و عضو هیات  مدیرهفرید صباحی

   خسرو اميرحسيني



لوازم خانگی  | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  45 | شهریورماه 1393|62

 ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاري بود که در حین برگزاري 
مجمع عمومي عادي ساالنه به پیشنهاد  علي رضا قاري 
مدیرمالي پر تالش شرکت قرار شد گروهي از سهامداران 
قدیمي و شناخته  ش��ده شرکت و فعالین بازار بورس و 
سرمایه کشور به همراه خبرنگاران از کارخانه سیمان  خزر 
در لوشان بازدید نموده و با توانمندي ها و قابلیت هاي 
شرکت در امر تولید، فروش و  صادرات سیمان و کلینکر 
آش��نا شوند. پس از هماهنگي هاي صورت پذیرفته و با 
تائید مهندس  منصور قدمي مدیریت خوش فکر شرکت 
هیاتي متشکل از صاحبنظران و کارشناسان بازار  سرمایه 
کش��ور به همراه جمعي از خبرنگاران صبح پنج شنبه 
13۹3/5/30 از ته��ران عازم  کارخانه س��یمان خزر در 
شهر لوشان واقع در حد فاصل 80 کیلومتر شهر قزوین 

و رشت شدند.  
این هیات اقتصادي که شامل نمایندگان بورس و اوراق 
بهادار، شرکتهاي سرمایه گذاري نیکي  گستر، تدبیرگران 
فرداي امی��د، بانک تجارت و... و ش��رکتهاي کارگزاري 
مبین س��رمایه، بورس  بیمه ایران، بانک مس��کن و... و 
شرکتهاي س��بدگردان آس��مان، ارزش آفرینان، ایمن 
بورس و... و  جمعي از اصحاب رسانه و مدیران جراید به 
همراه سهامداران شناخته شده و فعالین و  کارشناسان 
بازار س��رمایه ب��ود پس از عزیمت به مح��ل کارخانه با 
خوشامدگویي مهندس منصور  قدمي»مدیرعامل« علي 
رضا قادري »مدیر مالي« منوچهر رئیسي »مدیرکارخانه« 
امیر  مرادي »امور سهام« ، هادي صادقي»منابع انساني«، 

ضیاء مرادي پور »مدیر فروش« به  اتاق کنفرانس کارخانه 
مشایعت گشته و در جلسه اي صمیمانه ضمن آشنایي 
با قابلیت ها و  مزیت هاي شرکت سیمان خزر به عنوان 
پیش قراول شرکتهاي سیماني در امر صادرات  سیمان و 
کلینکر، سواالت و پرسش هاي خبري خود را از مدیران 
ارشد ش��رکت دریافت  نمودند. در این جلسه مهندس 
قدمي با اذعان اینکه در طول 30 سال فعالیت مدیریتي 
خود در  صنعت سیمان تا بحال شاهدحضور چنین هیات 
قوي و تاثیر گذاري نبوده ام اظهار امیدواري  کرد که این 
فعالین و کارشناسان از صنعت سیمان و توانمندي هاي 
آن در بازار سرمایه  پشتیباني هاي الزم را به عمل آورده 
و با ترغیب بخش خصوصي در امر س��رمایه گذاري در 
 شرکتهاي سیمان بورسي به طور عام و بطور خاص در 
س��یمان خزر که شاگر اول سیمان هاي  در امر صادرات 
مي باشد حمایت دوچندان خود را از این شرکت بعمل 

آورند. 
مهندس قدم��ي در فرازي دیگر از صحبت هاي خود با 
اعالم اینکه در طول 18 ماه فعالیت خود  در سیمان خزر 
همواره بر این نکته تاکید داشته ام که باید رابطه خوب 
خود با خبرگان بازار را  خوب و خوبتر کنیم ادامه داد از 
شما عزیزان نیز تقاضا دارم در این مهم ما را یاري رسانید. 
جناب قادري مدیر مالي ش��رکت نیز در ادامه جلسه با 
ذکر مشخصاتي از تاریخچه شرکت ،  میزان تولید و تنوع 
محصوالت در طول 4 ماه اول سال 13۹3 از تالش هاي 
جهاد گونه  کارکنان زحمتکش کارخانه در شرایط سخت 

کاري گفت که علي رغم تمام مشقت ها، شرکت  توانسته 
در 4 ماه اول سال رشد چشمگیري را در امر صادرات و 
فروش داشته باشد که این در  سایه درایت مدیرعامل و 
دیگر ارکان شرکت از امور سهام ، فروش، منابع انساني و 
بازرگاني  حاصل گردیده است. جناب قادري با بیان اینکه 
طبق توافقات حاصل شده با هلدینگ فارس و  خوزستان 
به عنوان س��هامدار عمده شرکت قرار شده با ارائه سهام 
توسط این سهامدار عمده  سهام شناور خود را به باالي 
۲0 درصد برسانیم تا با اخذ معافیت مالیاتي بتوانیم در 

کسب  سودآوري بیشتر قدم برداریم. 
شایان ذکر است با توجه به گفته هاي مدیران برجسته 
و ارزش��مند ش��رکت در طي امس��ال نس��بت  به سال 
گذش��ته در همین ب��ازه زماني در امر تحویل س��یمان 
صادراتي ازنظر تني رش��د خیره کننده   ۹4۹ درصدي و 
در جمع کل صادرات س��یمان و کلینکر به کشورهاي 
هدف صادراتي»منجمله  به کشور روسیه که بزرگترین 
واردکننده محصوالت صادراتي شرکت مي باشد« رشد 
1۹8  درصدي را ش��امل بوده است. بطوري که در بین 
تمام شرکتهاي س��یمان بورس اوراق بهادار  کشور رتبه 

اول در صد تحقق بودجه صادراتي را کسب کرده است. 
در ادامه جلسه نیز نمایندگان شرکت هاي سپرده گذاري، 
کارگزاران، سهامداران و کارشناسان  با طرح سواالت خود 
از اخرین وضعیت تحوالت شرکت و برنامه اي پیش روي 

آن کسب  اطالعات کردند. 
نکته جالب در این پرسش و پاسخ اشاره یکي از فعالین 

شناخته شده بازار سرمایه کشور بود که  با شوخي خطاب 
به مهندس قدمي اشاره داشت که سیمان خزر عمال با 
دعوت این تعداد از  کارشناس��ان سرمایه و بورس کشور 
بازار امروز را تهران و کشور به تعطیلي کشنده است که  با 

خنده استقبال حاضرین روبرو گشت.  
مهندس قدمي نی��ز در بخش پایاني س��خنان خود با 
اعالم اینکه صنعت سیمان با شکستن مرز  تقاضاي بازار 
توانس��ته بیش از تقاضاي داخلي کشور محصول تولید 
کرده و اکنون تمام  بازارهاي صادراتي کشورهاي مجاور 
را نشانه رفته است، اعالم نمود اگر توانسته ایم از  ظرفیت 
8 میلیون تن تولیدي صنعت س��یمان در اوایل انقالب 
اسالمي اکنون به مرز تولید ۷۷  میلیون تن کلینکر و ۷۹ 
میلیون تن سیمان برسیم همه در سایه تالش و کوشش 
جهادگونه و  خادمانه دست اندرکاران و دلسوزان این مرز و 
بوم بوده که توانسته اند صنعت سیمان را در  صف شاگرد 
اولي اقتصاد مقاومتي کشورمان قرار دهد . وي در جمله 
پایان خود با اعالم اینکه  در مقام مقایسه با صنعت فوالد 
و دیگر صنایع متوجه مي شوید که رفتارها و برخوردهاي 
 دوگانه با صنایع کشور چه آسیب هایي را متوجه صنعت 
س��یمان به عنوان ارزان ترین  محصول تولیدي کشور» 

کیلویي 100 تومان« وارد کرده است.    
مس��ئولین طراز اول ش��رکت و هیات میهان به همراه 
مهندس منوچهر رئیس��ي عضو هیات  مدی��ره و مدیر 
کارخان��ه ش��رکت در ادامه مدعوی��ن را به بخش هاي 
مختلف کارخانه از جمله  بخش هاي 1- س��نگ شکن 

فعالين بازار سرمايه، کارشناسان مالي و ارباب جرايد به دعوت امور سهام سيمان خزر از 
 توانمندي هاي کارخانه سيمان خزر در لوشان بازديد نمودند

قدمي با مهندس قدمي

وقتي سردبیر قرعه سفر به شمال كشور و بازدید از سیمان خزر در لوشان را به نام من زد، بدین مژده گرجان فشانم رواست. سحرگاه آخرین روزهاي مرداد و گرماي 42 
درجه و هواي آلوده تهران رفتن از این حامل درد و رنج هم فال بود و هم تماشا. بقول شاعر بسیار سفر باید تا پخته شود خامي. افکارم همه مغشوش از ندانستن اطالعات 
كافي از جایي كه به بازدیدش مي رفتیم تا اینکه مهندس سپاسي كارشناس مطلع و آداب دان در جمع مسافران مرا از دل نگراني درآورد و به حق كه عمق و وسعت اطالعاتش از این شركت و مدیریتش 
قوت قلبي بود براي همه. عقربه ساعت شش و سي دقیقه صبحگاهي را نشان مي داد كه با صلوات مسافرین راهي شدیم و  ذهن من در فضاي پره هاي چرخان منجیل و سد پرآواز سفیدرود و فضاي 
غم آلود زلزله در رودبار مشغول و با تصویر فیلم كارگر ترک زبان و عشقش طول سفر را طي مي كردم.  اولین كسي كه ورود ما را به محیط كارخانه خوش آمد گفت مهندس منصور قدمي مدیرعامل 

تالشگر، زحمتکش، مودب و كاردان بود كه ما را به قدم زدن در فضاي كارخانه دعوت كرد و ما قدم به قدم با مهندس قدمي، چرخي زدیم تا آنچه نادیده ایم آن بینیم و آنچه نشنیده ایم آن بشنویم. 

   مهدي خلج



63 لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  45 | شهریورماه 1393| 

۲- انب��ار خاک»دپو« 3- آس��یاب مواد غلتک 4- پري 
هیتر »پیش گرم  کن« 5- کوره 6- س��یلوهاي کلینکر 
۷- اسیاب هاي سیمان 8 بارگیرخانه راهنمایي نموده و 
در  مورد هر بخش توضیحاتي را ارائه نمودند که از جمله 
مي توان راندمان ۹0 درصدي تولید در  سال گذشته در 
س��یمان خزر و برنامه ریزي براي تولید 1140 هزار تن 
کلینکر و 11۷ هزار  تن س��یمان در طي سال جاري و 
برنامه ریزي براي ص��ادرات ۲34 هزار تني محصوالت 
 شرکت به کش��ورهاي هدف صادراتي را اشاره کرد. وي 
در بخش دیگري از صحبته��اي خود با  اعالم اینکه در 
طي سالیان گذشته واردات کلینکر نامرغوب از ازبکستان 
و چین به صنعت  سیمان و کلینکر کشور ضربه و صدمه 
وارد کرده بود که بحمداله االن با رشد خیره کننده تولید 
 و قابلیت صادراتي در کنار تدوین قوانین و تعریف قوانین 
تعرفه اي جلوي آن شوک تصمیمات  ناعجوالنه مسئولین 

قبلي گرفته شده است. 
شایان ذکر است افزایش تولید و فروش در کنار کاهش 
تعداد نیروي انس��اني نسبت به سال  گذشته که نشان 
دهن��ده به��ره وري و راندم��ان باال در 4 ماه اول س��ال 
کاري شرکت مي باشد در  کنار درصد موجودي پایین 
س��یمان و کلینکر در 4 ماه اول سال نسبت به ظرفیت 
اسمي یک ماه  در بین کل شرکتهاي سیماني مجموعه 
هلدینگ س��یمان فارس و خوزستان نشان دهنده آن 
است  تحلیل مناسب و اتخاذ استراتژي صحیح مدیریتي 
و تدوین برنامه هاي مدون مدیریت ارشد  شرکت تا چه 
میزان مي تواند در امر س��وددهي یک شرکت بورسي 
تاثیرگذار باش��د. توجه به این  نکته که در کنار کاهش 
هزینه هاي مالي و ارتقاء جایگاه شفافیت و اطالع رساني 
ش��رکت در  بین ۲۹4 شرکت بررسي کشور از رتبه 5۲ 
به رتبه 16 و در بین 110 ش��رکتهاي بازار اول  از رتبه 
1۹ به رتبه 8 وصعود از سومین شرکت سیماني در این 
بازار به اولین شرکت  سیماني خود شاهدي بر این مدعا 
است که چگونه یک مدیریت توانمند مي تواند در دوره 
رکود  بازار با هدایت صحیح یک شرکت براي آن تعدیل 
مثبت پیش بیني کند قابل توجه اس��ت که با  توجه به 
راهکارهاي دولت براي خروج از رکود که مهمترین آن 
سرمایه گذاري در بخش  مسکن با برنامه ریزي 5 ساله 
و تش��کیل صندوق هاي سرمایه گذار و ارائه تسهیالت 
رهن مي  باشد مي تواند در امر سود دهي صنعت سیمان 
تا چه حد موثر باش��د. مطمئنا عضویت مردم و  سرمایه 
گذاران در این صندوق هاي س��رمایه گذاري و بالطبع 
تامین هزینه مس��کن از درآمدهاي  بعدي آنان در کنار 
حمایتهاي شرکت هاي مادر و سرمایه گذار و مسئولین 
طراز  کشور اول  مي تواند صنعت سیمان را بیش از پیش 

در مسیر موفقیت قرار دهد. 
نزدیکي به مرزهاي ش��مال کشور به اضافه طرح تحول 
مس��کن »که بیان کننده پرداخت هزینه   50 درصدي 
تهیه مسکن براي مردم توسط دولت مي باشد« در کنار 
تامین سیمان و کلینکر  مورد نیاز سد شفارود که مراحل 
تحقیقات ومطالعاتي خود را در حال امام مي بیند و  که 
سود  معادل 8 میلیارد توماني را براي شرکت در یک بازه 
زماني مشخص متبلور مي سازد همه و  همه نشان دهنده 
روند و افق بسیار روشن شرکت سیمان خزر در طي ایام 
آتي خواهد بود ، این  نکته اي بود که توسط بزرگان بازار 
سرمایه در این مراسم بازدید بارها و بارها مورد تاکید  قرار 
گرفت . در کنار این عوامل باید از توجه فراوان شرکت به 
طرح نیازسنجي و ترسیم  مشتریان یاد کرد که به قول 
جناب مرادي مسئول امور سهام شرکت، تاکید مدیریت 

برامر  مش��تري مداري با توجه به ساز و کارهاي خرید و 
فروش موکد بوده و همواره سرلوحه کاري  کارکنان قرار 
گرفته است و اگر شرکت توانست در بین تمام شرکتهاي 
سیمان رتبه ممتاز  گرفته و شاگرد اول شود در اثر توجه 
ویژه به این دستورالعمل ها بوده است.  امید است که با 
درایت مسئولین طراز اول صنعت کشور و شرکتهاي ما 
در تالش شود با ایجاد  تفاهم بین تمام شرکتهاي سیماني 
از رقابت ناس��الم در بین آنها جلوگیري کرده و با انجام 
و  اعمال س��از و کارهاي منطق��ي و عقالني و قانوني از 
پایین آمدن قیمت هاي صادراتي و تخفیفات  ویژه جهت 
بدست آوردن بازارهاي هدف شرکتهاي دیگر جلوگیري 
ش��ود که مطمئنا این  هماهنگي ها باعث شکوفایي دو 

چندان صنعت سیمان کشور خواهد شد.      

تاریخچه
شرکت س��یمان خزر در تاریخ 1366/1/1۹ به صورت 
ش��رکت س��هامی خاص تاسیس ش��ده و  طی شماره 
644۹3 م��ورخ 1366/1/1۹ در اداره ث��ت ش��رکتها و 
مالکی��ت صنعتی تهران ب��ه  ثبت رس��یده و در تاریخ 
13۷3/10/۲4 به شرکت سهامی عام تبدیل و در سال 
13۷4 در  بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. 
در حال حاضر، ش��رکت س��یمان خزر جزء  واحدهای 
تجاری فرعی شرکت س��یمان فارس و خوزستان می 

باشد. 

فعالیت اصلی شرکت
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارتست 
از احداث کارخانه و تولید سیمان و  صنایع وابسته به آن، 
واردات ماشین آالت و لوازم اولیه و هر نوع کاالی مجاز 
و صادرات  انواع تولیدات آنها و بطور کلی هرگونه فعالیت 
بازرگانی و غیربازرگانی که بطور مستقیم و  یا غیرمستقیم 

با موضوع شرکت ارتباط و یا پیوستگی داشته باشد. 
به موجب پروانه بهره برداری شماره ۷5008- 44۲۲6 
مورخ 13۷0/8/6 که توس��ط وزارت  صنایع صادر شده، 
بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت روزانه ۲000 
تن سیمان در  فروردین 136۷ آغاز شده است. با توجه 
به نیاز منطقه به سیمان، شرکت با اخذ مجوز به  شماره 
3۲/108۷8 مورخ 1380/1/4 از وزارت صنایع و معادن، 
اجرای طرح بهینه سازی  و افزایش ظرفیت از ۲000 تن 
به 4000 تن س��یمان در روز را آغاز نمود که در تاریخ 
  1386/10/6 با ظرفیت اسمی 4000 تن در روز به بهره 
برداری رسید و پروانه بهره  برداری به شماره ۲۹34۷/۲4 

در ترایخ 1386/1۲/۲8 اخذ گردید. 
براس��تي آن روز که با آمدن مهندس قدمي به سیمان 
خزر با تیتر درشت نوشتیم مهندس قدمي  سرمایه این 
کشور است قدرش را بدانیم نه تعریف بي خود بود و نه 
تمجید بي علت، گواه  نوشته آن روز ما عملکرد درخشان 
مهندس قدمي در کسوت مدیرعاملي امروز سیمان خزر 
 است که دست به دست مدیران ارزشمند اجرائي خود 

کاري کرده کارستان. 
اجازه مي خواهیم از لطف و مس��اعدت ب��رادر بزرگوار 
جناب مرادي»مسئول امور س��هام« و  بچه هاي خوب 
مالي و اداري »خانم ها عباسي و جمالي و عیوض زاده« و 
عزیزان گرانمایه  آقایان جباري و سزاوار که ما را در مسیر 
رفت و برگشت میزبان بوده و از مدیران ارشد  شرکت که 
از هیچ تالشي و کوششي در امر اطالع رساني و شفافیت 
کاري ش��ان دریغ نورزیده  اند کمال قدرداني و تشکر را 

داشته باشیم. 
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پیام هیات مدیره
بار دیگر خداوند متعال در سایه الطاف بی دریغش بر ما منت گذارد 
و توفیق خدمتگزاری را به ما عطا  فرمود تا در س��ال 13۹۲ س��ال 
حماسه ی سیاسی و حماسه ی اقتصادی تمام توان خود را در طبق 
اخالص  گذاشته و با اتکاء و دلگرمی به اعتماد و اطمینان سهامداران 
گرامی و تالش و همیاری متخصصان،  مدیران و کلیه کارکنان عزیز 
شرکت و با پشتیبانی مسئوالن محترم در تحقق بخش عمده ای 
از اهداف  عملیاتی ش��رکت موفق بوده و در راس��تای تداوم گردش 
چرخهای صنعت مس در کشور و استمرار  حضور میهن عزیزمان 
در بازارهای جهانی و همچنین تامین نیازهای داخلی نقش خود را 

به خوبی ایفا  نماییم. 

درسال گذشته شاخصهای زیر محقق گردیده است:
 -  دس��تیابی به رکورد باالترین ارزش سهام شرکت بمیزان بیش از 
168 هزار میلیارد ریال از  ابتدای پذیرش س��هام شرکت در بورس 

اوراق بهادار تهران در سال 1358 
 -  دس��تیابی به رکورد بیشترین ارزش سهام معامله شده به میزان 

بیش ۲0410 میلیارد ریال
 -  دستیابی به باالترین قیمت هر سهم )4800 ریال معادل ۲۹01۷ 

ریال از دو مرحله افزایش  سرمایه( 
 -  دستیابی به رکود بیش از ۲40 هزار مرتبه تعداد معامالت سهام 

شرکت
 -  دستیابی به رکود بیش از 5 میلیارد سهم حجم معامالت شرکت 

در بورس
 -  دستیابی به رکود بهترین رتبه کیفیت افشا و اطالع رسانی

 -  دستیابی به رکود فروش داخلی بالغ بر 34000 میلیارد ریال
مجموع فروش ش��رکت در س��ال مالی مورد نظر بیش از 43000 

میلیارد ریال بوده اس��ت. این در  حالیست که متوسط قیمت مس 
در سال یاد ش��ده نسبت به سال قبل از آن 10 درصد افت داشته 
و از آن  مهمتر تشدید تحریمهای آمریکا از ابتدای جوالی ۲013 با 
وضع قانون جدیدی توسط کنگره این کشور  علیه جمهوری اسالمی 
ایران که برخی از کاالها و خدمات ایرانی را نشانه گرفته باعث افت 
شدید  صادرات محصوالت این شرکت شده است. این یکی دیگر از 
بحرانهای ایجاد ش��ده از سوی استکبار  جهانی است که بحمدا... با 
تالش کلیه مس��ئولین در حال مرتفع شدن است. هیات مدیره و 
مدیریت شرکت  معتقد است که امانت دار سهامداران محترم بوده 
و به منظور حراست و ارتقاء امانت واگذار شده به  آنها، وظیفه خود 
می داند که از انجام هیچ تالش و کوشش��ی در خصوص رفع این 

مشکل دریغ نورزد. 
در پایان ش��ایان ذکر است مدیریت شرکت بر خود فرض می داند 
طبق رسالت و وظایف خود در هر  زمان افتخار، پذیرا و پاسخگوی 
س��هامداران محترم بوده و مقدم سهامداران محترم را که بی شک 

همراه  با خیر و برکت برای شرکت خواهد بود، گرامی می دارد. 

اهم برنامه های شرکت در سال 1393 
 1-  تولید

 -  استخراج 150 میلیون تن مجمع ماده معدنی و باطله
 -   830 هزار تن کنسانتره مس مولیبدن

 -   1۹3 هزار تن مس تصفیه شده)کاتدی( 
 -   ۲06 هزار تن مس محتوای معدنی

 ۲-  توسعه
اهم پروژه های توسعه ای قابل راه اندازی: 

 -  فاز ۲ توسعه تغلیظ سرچشمه
 -  فاز ۲ توسعه تغلیظ سرنگون

 -  فاز اول کارخانه پاالیشگاه خاتون آباد
 3 - ساختار سازمانی

تبدیل شرکت ملی مس ایران به هولدینگ و ایجاد شرکتهای تابعه 
شرکت صنعتی مولیبدن مس  آذربایجان و شرکت صمایع و معادن 

مس کرمان زمین و ایجاد یا اصالح ساختار مبتنی بر این  تغییر
 3-  فروش

 -  فروش محصوالت بصورت داخلی و صادرات و کس��ب درآمد بالغ 
بر 56000 میلیارد ریال

 -  فروش محصوالت مسی )کاتد، مقتول، بیلتو اسلب( و محصوالت 
فرعی )سولفور مولیبدن و ...(  براساس نرخ ارز متقاضی

 -  رایزنی درخصوص اصالح قیمت فروش اعتباری محصوالت
 -  صدور آنی کلیه صورتحسابهای مشتریان پس از خاتمه بارگیری در 

راستای افزایش  رضایتمندی ایشان
 -  ایجاد یکپارچگی بین سیستمهایفروش و مالی شرکت وبانکها )در 

گام نخست بانک ملت(  بمنظور واریز آنالین مبالغ فروش
 -  ایجاد امکان دپو محلوات در منطقه ویژه اقتصادی بندرعباس پس 

از رایزنی های گسترده و  استفاده از امکانات منطقه
 -  بازسازی ساختمان اداری انبار قدیم شرکت مس در بندرعباس

 5-  مشارک و سرمایه گذاری ها
در ارتباط با سرمایه گذاری ها و مشارکت ها نیز استراتژی شرکت 
سرمایه گذاری در پروژه های  توسعه ای خود) مس و فلزات همراه ( 
و افزایش ظرفیت تولید خواهد بود بعالوه در اجرای پروژه  های خود 

از حضور سرمایه گذاران نیز استقبال می نماید. 
 6-  شیو های تامین مالی

ش��رکت منابع مالی مورد نیاز اجرای برنامه توسعه خود را از محل 
منابع داخلی، افزایش سرمایه،  تس��هیالت بانکی، اوراق مشارکت، 

صکوک و شیوه های قراردادی مختلف تامین خواهد نمود.   

روز مس بود

وقتی به سالن رازی رسیدم صندلیهای تاالر بزرگ رازی پربود و بقول سركار خانم سرخوش خبرنگار  خوش ذوق اقتصاد ، جای سوزن انداختن نبود. مجمع عمومی عادی 
س�االنه ش�ركت ملی مس صنایع  ایران مورخ 1393/4/22 در حضور 87/74 درصد سهام دار به ریاست جناب هوشنگ عمرانی و دو  ناظر جنابان دكتر منصور سلطانی و 
عبدالرضا قاسمی با دبیری جناب بهروز رحمتی برگزار شد.  گزارش جناب مراد علیزاده مدیرعامل خوش پوش و جوان آراسته به سمع و نظر سهامداران رسید  مجمع با تقسیم سود 400 ریالی به ازای هر 
سهم و با طنین صلوات به پاس خدمت شایسته و بایسته  مدیریت و كاركنان صورتهای مالی مصوب مجمع گردید.  همچنین موسسه حسابرسی هشیار ممیز بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه 
حسابرسی و  خدمات مدیریتي رهبین به عنوان بازرس علی البدل شركت برای سال مالی 93 انتخاب گردید.  خدمت مدیریت روابط عمومی كه در شناخت وظیفه درصدر است هم تشکر و هم خسته 

نباشید داشته  باشیم . گرچه رسم نیست ارباب جراید ازخدمت وظیفه قدرشناسی كند ولی روز مجمع روزی بود و باید  آن می بود كه بود.  

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهایمیدروآقای مهدی کرباسیان

نایب رئیس صندوق بازنشستگيآقاي احمد مراد علیزاده مدیرعام��ل و 
هیات مدیره

عضو هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاري استان تهرانآقاي هوشنگ عمراني گلوچه

ش��رکت سرمایه گذاري اس��تان سیستان و آقاي محمود شیری
بلوچستان

عضو هیات مدیره

تامی��ن آقاي محمد اسفندیار گ��ذاري  س��رمایه  ش��رکت 
اجتماعی)سهامی عام( 

عضو هیات مدیره

   خسرو اميرحسيني
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مجمع عمومي عادي س��الیانه شرکت پتروشیمي فن آوران 
در مورخه چهارش��نبه 13۹3/4/18 در  مرکز همایش های 

محمدبن زکریای رازي تهران برگزار گردید. 
در مجمع فوق که با حضور خیل عظیمي از بزرگان صنعت 
کشور ارباب جراید و حضور بیش  از ۹6/۹۹ درصد سهامداران 
برگزار گردید، ریاس��ت مجمع با جن��اب بهروز خالق بود که 
جنابان  حس��ن شاه ولدی و داوود رزاقی در مقام نظار جلسه 
ایشان را در اداره مجمع یاري مي رساندند  دبیري مجمع نیز بر 
عهده مهندس فرامند هاشمي زاده مدیرعامل مکتبي و ارزش 
شرکت گذاشته  شده بود. در نهایت مجمع نشینان با تصویب 
صورتهاي مالي و تقدیر و تش��کر از تالشگران این  مجموعه 
عظیم با تقسیم سود ۷500 ریالي خنده را بر لبان سهامداران 

خرد و کالن نشاندند. 

پیام هیات مدیره
ضمن عرض سالم و خیرمقدم، بدینوسیله گزارش عملکرد 
یک س��اله شرکت پتروشیمی فن آوران  که در نتیجه برنامه 
ریزی واقع بینانه به همراه نظارت دقیق هیات مدیره و مدیریت 
شرکت و با  تالش مداوم مدیران و مسئولین اجرایی در کنار 
همت و تعصب کاری کلیه کارکنان صدیق و  پرتوان در راستای 
اهداف عالیه ش��رکت انجام گردیده، به شرح زیر تقدیم می 

گردد. 
هیات مدیره خود را ملزم می داند که فعالیت های شرکت را 
براس��اس فن آوری روز، سیستم های  مدیریتی و خط مشی 

ذیل جهت حفظ و ارتقاء موفقیت شرکت دنبال نماید. 
 -  اس��تفاده از فن آوری روز،جهت دس��تیابی به تولید بهینه 
و تعهد ب��ه بهبود مداوم، در  عملکردهای کیفیتی، زیس��ت 

محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی
 -  ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان به عنوان سرمایه اصلی 
شرکت با رعایت ضوابط و  مقررات ایمنی و بهداشت شغلی به 

منظور پیشگیری از بیماری ها و مصدومیت ها. 
 -  اس��تفاده بهینه از منابع، شامل: نیروی انسانی، مواد اولیه، 
تجهیزات ، انرژی و منابع مالی  به عنوان یک سازمان بهره ور و 

معتقد به توسعه پایدار   
 -  تالش در جهت ایجاد محیطی ایمن و پشگیری از آلودگی، 

حفظ فضای سبز، کاهش  ضایعات و بازیافت عوامل آالینده.  
 -  حفظ س��طح کیفی��ت محص��والت در راس��تای افزایش 

رضایتمندی مشتری
 -  مشارکت و تعامل سازنده با پیمانکاران و سازندگان طرف 

قرارداد و سایر ذینفعان
 .  5S   توجه به الزامات  - 

 -  تعهد به رعایت قوانین و الزامات زیست محیطی ، ایمنی و 
بهداشتی مرتبط با فعالیت های  شرکت. 

  
تاریخچه شرکت

شرکت پتروش��یمی فن آوران در تاریخ 13۷۷/۲/8 بصورت 
شرکت سهامی عام تاسیس شده و طی  شماره 13۹60۲ در 
اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده 
اس��ت. ش��رکت به  موجب نامه مورخ 1386/11/10 سازمان 
بورس واوراق بهادار در س��ازمان یاد ش��ده پذیرفته شده و   5 
درصد از س��هام ش��رکت در تاریخ 1386/11/14 در بورس 
عرضه ش��ده است. شرکت براساس  اصالحیه قانون تجارت و 
همچنین اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
  138۹/4/۲6 ش��رکت، اداره می شود. مرکز اصلی شرکت در 
تهران و محل کارخانه در منطقه  ویژه اقتصادی بندر ماهشهر 

واقع شده است.  

سرمایه شرکت
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 10 میلیون ریال )شامل 
تعداد 10/000 سهم ، به ارزش اسمی  هر سهم 1/000 ریالی( 
ب��وده که طی یک مرحله به مبل��غ ۹50/000 میلیون ریال 
)ش��امل تعداد   ۹50 میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم 
1000 ریال ( در پایان س��ال مالی منتهی به   1383/1۲/۲۹ 

افزایش یافته است. 

مزایای شرکت پتروشیمی فن آوران

 1-  نزدیکی بخش عمده ای از بازار مصرف داخلی به س��ایت 
شرکت بعنوان یکی از مزایای  این شرکت تلقی می گردد. 

 ۲-  تولید متانول به عنوان تولید اصلی ش��رکت که این ماده 
یکی از مواد مهم و گران قیمت  برای صنایع پایین دستی می 
باشد که به دلیل نیاز جهانی همچنان دارای وضعیت مطلوبی 
 از نظر افزایش قیمت و در نتیجه افزایش س��ود شرکت می 
باشد. مطالعات فنی و بازرگانی  نشان از رشد و توسعه کاربرد 
متانول در صنایع تولید س��وخت و انرژی را نش��ان می دهد. 
 همچنین انحصاری بودن تولید اسید استیک در کشور از دیگر 

نقاط قوت سازمان است. 
 3-  شرکت از نظر آالیندگی شیمیایی نسبت به سایر شرکتها 
دارای وضعیت خوبی است و  آالیندگی آن پایین است. بطوری 
که ش��رکت در س��الهای 1388 و 138۹ و 13۹0 و 13۹1 

 موفق به اخذ گواهی نامه مدیریت صنعت سبز گردیده است. 
 4-  معاف بودن شرکت از مالیات تا ۲ سال آینده

 5-  وجود ترکیبی از نیروی انسانی جوان و با تجربه که مطابق 
اطالعات ذکر ش��ده 8% از کل  نیروها دارای تحصیالت فوق 
لیس��انس و 55% دارای تحصی��الت لیس��انس و بقیه دارای 
 تحصیالت فوق دیپلم و دیپلم می باشند که این ترکیب نشان 
دهنده یک س��طح با سواد از  نیروی انسانی می باشد که می 

تواند یک نقطه قوت برای شرکت محسوب شود. 
 6-  سود آوری مطلوب شرکت در چند سال گذشته و مطلوب 
بودن همه روندهای رشد باعث  شده که بتوان برای این شرکت 

یک دورنمای مطلوب در نظر گرفت. 
 ۷-  معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض 

گمرکی مازاد برارزش افزوده  قطعات خارجی در تولیدات  
 8-  معافیت از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کش��ور از 

جمله ۲ درصد تجمیع عوارض  به مدت ۲0 سال
 ۹-  تبعیت از قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مناطق 

ویژه
 10-  دسترسی آس��ان به اسکله و آبهای آزاد جهت صادرات 
و همچنین وجود بازاره��ای  همجوار)عراق، ترکیه و ...( برای 

صادرات بصورت تانکری. 

شرکت پتروشیمي 
فن آوران 

پیشتاز در صنعت 
پتروشیمي ایران

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

صندوق های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه آقای منصور معظمی
کارکنان صنعت نفت

رئیس هیات مدیره )غیر موظف( 

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی آقای حبیب اهلل جزء خراسانی
کشوری

نایب رئیس  هیات مدیره)غیرموظف( 

مدیرعامل و عضو هیات  مدیره )موظف( شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعیآقای فرآمند هاشمی زاده

ش��رکت س��رمایه گ��ذاری نف��ت و گاز و آقای روح اهلل حسنی
پتروشیمی تامین )تاپیکو(

عضو  هیات مدیره )موظف( 

عضو هیات مدیره   )غیرموظف( شرکت سرمایه گذاری صبا تامینآقای سید ضیاء الدین نورالدینی فرد
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