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شماره 52 -فروردین ماه 1394

س جلد
شرح عک

جناب آقای عزیزی ها 
مدیر محترم روابط عمومی بیمه پارسیان

مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده ، از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه غفران واسعه الهی و برای شما و سایر 
بازماندگان معزز صبر و بردباری مسئلت می نمائیم.

خسرو امیر حسیني 
مدیرمسئول و سردبیر اقتصاد و بیمه

دکتر داوود قاسمی از جمله یاران نشریه است 
که دیر به دیر لطفش شــامل ما می شود اما 
آنگاه که می رسد برای ما به از پسته خشکرود 
، انار ساوه ، گز اصفهان. دکتر یادگار عالم ربانی 
مرحوم حاج شــیخ عباســعلی ویدری دانش 
آموخته  محضرحضرت آیت اهلل عظما حائری 
در قم می باشــد که آن مــرد پرهیزکار عالوه 
بر اشــاعه فرهنگ اسالمی هر روز در مزرعه و  
باغ در امور کشت داشت برداشت مشغول بود. 
خدایش رحمت کند . از دکتر خوب خودمان 
سپاس با این چکامه زیبایش که بوی گل از که 

بجویم از گالب  
می رسد از کوچه صدای بهار 
ریخته گل دشت به پای بهار

موسم گل باز پدیدار شد
ویدر ما جلوه دلدار شد

چشمه روان بر سر زر زندیش
کرده به تن جامه افسونگرش
سبز شده دامن کوه دو شاخ

شاخه گل یاس به کوچه فراخ
باد صبا خطبه نوروز خواند

مرغ سحر شعر دل افروز خواند
ای چمن آرا به گل الله ها

خالق زیبایی آالله ها
رسته زشوق زیر زمین دانه ها

رقص کنان آمده پروانه ها
حمد سزاوار تو ای کردگار

در پس این پرده تویی آشکار
روی به درگاه توآریم ما

لطف زدرگاه تو خواهیم ما
نیک ترین حال شما حال ما
این دم و هر روز و مه سال ما

دکتر داوود قاسمی

جناب آقای مهندس مهدی عزیزیان
قائم مقام محترم تولیت عظمی

آستان قدس رضوی 

بدینوسیله انتصاب بسیار شایسته جنابعالی را به عنوان قائم مقام تولیت عظمای آستان قدس رضوی 
تبریک عرض نموده، از خداوند متعال سالمتی، بهروزی و قرب الهی را به همراه توفیق روزافزون 

برایتان آرزومندیم.

خسرو امیر حسیني 
مدیرمسئول و سردبیر اقتصاد و بیمه

جناب آقای سردار حسین اشتری
فرمانده محترم نیروی انتظامی کشور

بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
تبریک عرض می نمایم و توفیق و پیروزی را از خداوند متعال برایتان خواستاریم.

خسرو امیر حسیني 
مدیرمسئول و سردبیر اقتصاد و بیمه

جناب آقای مختارپور
مدیر عامل محترم هلدینگ

مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده ، از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه غفران واسعه الهی و برای شما و سایر 
بازماندگان معزز صبر و بردباری مسئلت می نمائیم.

خسرو امیر حسیني 
مدیرمسئول و سردبیر اقتصاد و بیمه

به پاس خدمات ارزنده و گرانقدر خادمین ملت و آنان که 
خدمــت را وظیفه می دانند،معاون رئیس جمهور با اهدا 
لوح ســپاس به دکتر عیسی رضایی )مدیرعامل موسسه 
اعتباری کوثر( و دکتر احد شفیع زاده )مدیرعامل      بانک 
دی( در مراسم باشکوهی تجلیل و تقدیر به عمل آورد.  بی 
شــک این روحیه مــردم داری و توجه جدی به خانواده 
معزز شهدا و ایثارگران که به قولی چشم و چراغ این ملک 
و مملکت اند جز در ســایه اهتمام این مدیران ارزشی و 
برجسته به آرمان های امام راحل و انقالب اسالمی میسر 

نبود.منت کامل  خرب در صفحه 36موجود می باشد.
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| سخن سردبیر |

با ما چه کردند...

مهندس شاهین خلیل عراقی از جمله مدیران سرد 
و گرم چشــیده و غم دوران خورده نقل می کرد 
در اوایل ســالهای 1356 و 1357 بقال کوچه هم 
بما جنس نمی فروخت آنقــدر صفت زالو، بورژوا 
چپاول گر بمن می بستند که ما در محبس خانه 
، کارخانه، دســت از تالش بکشیم. سند به داس 
و چکش بســپاریم پدر صنعت گاز ایران آن شوق 
و ذوق زده در بیراهــه می دید و هر آنچه تحقیق                        
می کرد جایی برای مصادره اموال و تحقیر مسلمانان 
نمی یافت این نقل شاهین بوتان را ما پی گرفتیم.
مشــهدی علی خان چوپان ده شــکوه می کرد 
کــه به دیوار طویله می نویســند مرگ بر خان و 
روزی جلو نماینــده محلمان که یک روحانی هم 
بود گرفتم شــکوه کردم، نماینده گفت این خان 
که به دیوار تو اســت آن خان است مشهدی علی 
خان پرسید کدام خان که جرمش یقه مرا گرفته، 
نماینــده گفت آن خان که مــردم را به فلک می 
بست به ناموس مردم دست یازی می کرد کسی 
صاحب آب دان نبود. مشــهدی علی خان پرسید: 
آن خــان در واقع کربال بــوده؟ نماینده خندید و 
گفت: این معنی را می کنند مشــهدی علی خان 
پرسید: شــما که روحانی هستید در کجا خوانده 
و کجا دیده اید من که 80 ســال دارم به قصه ها 
هم نشنیده ام مگر مردم مسلمان اجازه می دهد 
به حریم ناموســش نظری باشد مگر مالک زمین 
اجازه می دهد کسی به آن تعرض کند.خان یعنی 
سفره،خان یعنی مدیریت،خان یعنی سردار پیروز 
یعنی ستارخان،باقرخان ومیرزاتقی خان امیرکبیر. 
بر دشمن این معنی خان است که ما می شناسیم
 در 100 ســال اخیر، بســیاری از مفاهیــم در 
عرصه نظری و عملی مثل سلطنت، مذهب، ملیت، 
آزادی، کشــورهای اروپایی، فعــــاالن اقتصادی 
و... در نگــرش عمومی دچار تغییر شــــده اند. 
برخــی مفاهیــم در دوره ای به شــدت بر عرش 
نشســته و مقبولیت بیشــتر نیروهای سیاسی و 
اجتماعی را با خود همراه داشتند؛ اما همیــــن 
مفاهیم، مورد لعن و نفــرت کثیری از نیروها، در 

زمانه ای دیگــــر قرار گرفتند. یکــــی از همین 
مفاهیم، نگــــرش به فعاالن اقتصــادی، تجاری 
و صنعتی، و به تعبیری کارآفرینان می باشــــد. 
آنان که از دهه آخر حکومت ناصری از مبشــران 
حکومت قانــون، پیشــــرفت و آزادی در ایران 
بودنــد، در ســال 1357 به زالوصفــت، غارتگر،                
ســرمایه دار، وابســته به حکومت و امپریالیســم 
ملقب شــدند. بر همین اســاس، کازرونی از مالکان 
و مدیران کارخانه و مدیران گروه صنایع بهشهر از 
ســــوی گروه فرقان ترور شدند. تمام موسسات 
بزرگ صنعتی، بیمــه ای و بانکی بخش صنعتی 
بزرگ، ملی شــد و اموال صدهــا فعال اقتصادی 
بزرگ ایــران مصادره و ممنوع المعامله شــدند. 
به نظــر می رســــد نگرش مردم بــه صاحبان 
ثــروت در جنبش مشــــروطه، به طــور عموم 
مثبت بوده اســــت. حضــور آنان در همراهی با                      
مشروطه خواهان علیه مستبدین، تامین مالی هزینه 
مبارزان متحصن در حرم عبدالعظیم، حرم حضرت 
معصومه و سفارت انگلیس و نقش پر رنگ آنها در 
مجلس اول مشروطه، گواه این مطلب اســت. این 
نگرش مثبت به فعاالن اقتصادی تا پایان حکومت 
رضاشــاه با فراز و فرودهای اندکی ادامه داشــت. 
عوامــل موثــر در ارزیابی صاحبان ثروت شــامل 

این موارد می شود: 
الف: منشــأ ثروت: در صورتی کــه صاحبان 
ثروت از راه های نامشــــروع مثل دزدی، غارت، 
نزول خــواری )گرفتن بهره با نرخ 60درصد ساالنه( 
تضییــع حقوق دیگران یا سوءاســتفاده از بخش 
دولتــی، به ثروت دســت می یافتند در ذهنیــت 
عمومی تحقیر می شــدند)1( به صاحبان انباشــت 
ثروت از راه معامله تریاک، پس از ممنوعیت تولید 
و صــدور معامله تریاک از ســوی جامعه ملل در 
ســال 1312، به صورت منفی نگریسته می شد. 
ب: كاركرد صاحبان ثــروت: به طور تاریخی، 
صاحبان ســرمایه، بســــیاری از مسوولیت های 
اجتماعــی را، برای رفــع محرومیــت به عهده 
داشــتند. این اقدامات که در دوره معاصر توسط 

دولت هــا و ســــازمان های بیمــه ای صورت           
می گیرد، در عصر پیشــامدرن، توســط صاحبان 
سرمایه انجام می شــد. این پدیده در کشورهایی 
مثــــل ایران، که نظام بیمه ای، عمدتا پوشــش 
حداقلی مردم را انجام می داد، توســط خیرین و 
موسسات نیکوکارانه با راه اندازی پروژه هایی مثل 
درمانگاه رایگان، صندوق قرض الحســنه، ساخت 
آب انبــــار، پل و... بــه کاهش محرومیت کمک 
می شــد. مبنای ارزیابــی و قضــاوت عمومی- 
مثبت یا منفــــی - درباره فعــاالن اقتصادی به 
کارکرد اجتماعی آنها بستگی داشت. درصورتی که 
صاحبان ســرمایه، در فعالیت های عمرانی مثل 
ســاخت مســجد، مدرســه، پرداخت وجوهات 
شرعی و... مشــارکت نداشــتند در باور بسیاری 
از مــردم، مــورد ســرزنش قــرار مــی گرفتند. 
پ: ثروت محصول كار: کشــــاورزی، تجارت، 
داشــتن دانش و تجربه، همچنین دسترســی به 
منابع قدرت سیاســی و نظامــی، از منابع اصلی 
تولید ثروت در بیشــتر زمان ها در تاریخ ایران به 
شمار می رفتند. در زمینه کســب وکار نیز تالش 
وکوشــــش، نوآوری و تداوم فعالیــت اقتصادی 
از عوامل موثــــر در تولید ثروت بوده است. همه 
کســانی که از راه سخت کوشی، استفاده از تجربه، 
مهارت، تخصص، هوش و موقعیت به انباشــــت 
ثروت رســیدند، همچنیــــن در حوزه اجتماعی 
دارای کارکــــرد نیکوکارانه بودند، نگاه عمومی 
به آنها تا شــهریور1320 عموما مثبت بوده است. 
ت: ظهــور عوامل جدید در نگرش به ســرمایه: 
ســه عامل بین المللی و داخلی در تغییر نگرش به 
سرمایه و صاحبان آن، پس از مشروطه موثر بوده است. 
ت- 1- رویکرد روشنگری به وضعیت انسانی 
و اجتماعی و تاثیر آن بر صاحبان ســرمایه:
تفسیر متفکران روشنفکری، از جهان انسانی باعث 
شد که موقعیــــت افراد از جهت اقتصــــادی و 
اجتماعی، طبیعی جلوه نکنــد. نقش نظم هــای 
سیاســی و اجتماعــــی را در اصالح یا تخریب 
زیســت انسانی، بسیار موثر می دانســتند. از نظر 

خسرو اميرحسيني
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روسو، انســــان، لوح ســفیدی بود که پــای در 
زمین گذاشــت؛ اما قوانین و ســاختارها، او را به 
سوی تباهی کشــاندند. بر اساس همیــن رویکــرد 
به گســترش آمــــوزش و بهداشــت در حوزه 
عمومی، گام های برجســته ای برداشــته شــد. 
این تالش ها، به بهبــــود موقعیت گروه هــای 
محروم کمک کــرد؛ به گونه ای که فقرومحرومیت 
در یک روند 200 ســــاله در جهان توسعه یافته، 
به شــدت کاهــــش یافت. گســترش بیمــه 
درمانــی، بیــــکاری و بازنشســتگی از ثمرات 
اندیشــه روشــنگری و تمدن جدید می باشــد. 
با ابــــزار مالیات و درآمدهای دولت، ســعی در 
بهبود موقعیت فقرا داشــته اند. برهمین اســاس 
از صاحب انباشــت سرمایه انتظار داشته اند که با 
کمک هــای نیکوکارانه خود، در زمینه فقرزدایی، 
مســوولیت اجتماعی خود را ایفا کنند؛ در صورتی 
کــه صاحبان ثــروت، از کارکردهــای اجتماعی 
خودداری می کردند، به ســختی از سوی فعاالن 
اجتماعی مورد انتقاد و سرزنش قرار می گرفتند. 
بســیاری از نیروهای سیاسی پس از مشــروطه 
مثــل اعتدالیون، گــروه های وابســته به جبهه 
ملی، نیروهای مذهبی پــس از انقالب 1357، از 
این ســــنت فرهنگی تغذیه مــی کنند. گر چه 
فهمشــان از کم وکیف تغییــر اجتماعی در زمینه 
محرومیــت زدایی و نحوه نگرش آنان به صاحبان 
ثروت تا حدود زیادی با مارکسیســت ها متفاوت 
می باشــــد. با وجود این به نظر نمی رسد اکثر 
این نیروها به خلع مالکیت، باور داشــته باشــند. 
بر همین اســاس بخشــــی از متفکران لیبرال، 
نگرش مثبت نســبت بــه صاحبان ســــرمایه 
نداشــتند. تالش نیروهای سیاســی و اجتماعی 
برای گرفتــن مالیات تصاعدی به منظور بازتوزیع 
آن و کاهش فقر، ریشــه در همین سیاست دارد. 
ماركسیســتی  ســنت  رویکرد   -2 - ت 

نســبت بــه صاحبان سرمایه: 
جنبــش مارکسیســــتی، بخش چپ اندیشــه 
روشنگری است کــه مدعی گســترش آزادی و 
رفــع محرومیت و اســتثمار از تمامی نیروهای 
اجتماعی، شــامل مــــردان و زنان، با ملیت ها 
و مذاهب مختلف می شــود. این اندیشــه مقارن با 
مشروطه، به صورت الیه بســیار باریکی، بین تعــداد 
اندکی از نیروهای سیاسی از طریق قفقاز در ایران 
اثر گذار شد. تحوالت بین الملل در همســایگی 
ایران و پیــروزی انقالب اکتبــر 1917 در اتحاد 
جماهیر شــــوروی، افق تــازه ای از نقد رادیکال 
ثــروت در نزد فعاالن سیاســی و اجتماعی ایران 
طرح کرد کــه تا پیش از آن، این شــــیوه نقد، 
کمتر مطرح بود. هرگونه ســرمایه، جدا از منشــأ 
آن، مورد نقادی قرار گرفت. صاحبان ســــرمایه، 
متهمان درجه اول غارتگری بودنــــد. تغییر این 

وضعیت با قدرت گیری دولت »لویاتان« در همه 
عرصه ها امــکان پذیر بود. برای بهبود شــرایط، 
دولت، مالــــک همه ابزارهــــای تولید در نظام 
سوسیالیســتی می شد. رفع فقر و رســیدن به 
بهشت رفاه، از طریق حاکمیت مطلق دولت بر همه 
عرصه های سیاســی، نظامی، اطالعاتی، حقوقی و 
مالکیت بر ابزار تولید فراهم می شــد. این اندیشه 
در عالم واقع، به ضد خود تبدیل شــد. بهشــت 
موعود چپ، در بیش از 40 کشور سوسیالیستی، 
جهنمــی خلق کرد کــه توده ها را بــه پرندگان 
دســت آموز دفتر سیاســی حــزب، بدل کرد. این 
اندیشه، مقارن با مشــروطه در بین تعداد اندکی 
از فعــاالن چپ قفقــاز، هوادارانی یافت. شــیوع 
اندیشــه چپ در بین دانشــــجویان اعزامی به 
اروپــا، نقش قابــل توجهی در انتقال اندیشــــه 
چپ به ایران داشته است. فعالیت ســــازماندهی 
شــده آنها در جنبش جنگل، حزب کمونیســت 
ایــــران، اقدام هــای حیدرخــان عمواوغلی و 
دوســتانش، برخی اتحادیه هــای هوادار گــروه 
چپ و گروه 53 نفــــره تقی آرانی، نمونه هایی از 
حامالن اندیشــــه چپ در مخالفت با انباشــت 
ســرمایه به صورت رادیکال بودند. این حرکت با 
تاسیس حزب توده و پــــس از آن، چریک های 
فدایی خلق، بســط جدی تری یافت. اندیشه چپ 
در بین تحصیل کردگان دبیرســتانی دانشگاهی، 
نویســــندگان و هنرمندان به شدت نفوذ یافت. 
این اندیشــه در طی 30 سال به طور گســترده 
از ســوی جریان های مختلف بــــا خوانش های 
گوناگون ملــی ومذهبــــی، مورد قبــول واقع 
شــد. آنچــه از دســتگیری، محاکمه، اعــدام، 
مصادره، ملی شــدن، ممنوع المعامله و... در سال 
1357 - 1358 برای فعاالن صنعتی در ایــــران 
اتفاق افتاد، محصــــول پذیرش این گفتمان بود. 
ت- 3- نقش روابط قدرت به صاحبان ســرمایه: 
برخــی از گروه های اقتصادی، بــه دلیل ارتبــاط 
با مدیــران اجرایی دولت، به برخــی از امتیازات 
انحصاری از ســوی دولت، دسترســی داشــتند. 
این موقعیت مندی در اعطــای مجوز های وارداتی، 
واگــــذاری مزایده، مناقصه هــای دولتی، جذب 
نیروی انسانی و... از سوی دولت به نیروهای وابسته 
به خود، موثر بوده اســــت. این گروه ها از طریق 
رابطه با بلوک قدرت، به انباشــت ســرمایه قابل 
توجهی دســت یافتند. این امتیــازات به صورت 
غیررقابتــی توزیع می شــد. برخــی از آنان، به 
دلیــل همین روابــط از پرداخــت مالیات، طفره 
می رفتنــد. اگر مــی بینیم زنــی در نیجریه با 
دریافــت مجوزهای بهــره بــــرداری از نفت، یا 
دختر رییــس جمهور آنگوال و همســــر رییس 
جمهور پیشــــین کنیا و... از ثروتمندترین زنان 
دنیاســت، این موقعیت مندی، باعث سوءاستفاده 

گســترده آنها در اقتصاد شــده اســت. این گونه 
انباشت ســرمایه، به شدت از ســــوی نیروهای 
اجتماعــی اصالح طلب مورد انتقــاد قرار گرفت. 
سوءاســتفاده از موقعیــت هــا در جوامعی مثل 
ایران، نقش موثــری در نگرش منفی به صاحبان 
ســرمایه داشته است. بی شــک آنان فقط بخش 
کوچکی از فعــاالن اقتصــادی ایران بــوده اند. 
همچنین عوامل غیرکارآفرین در تولید ثروت در 
ایران، سهم بســزایی در بدبینی عمومی نســبت 
به صاحبان سرمایه داشته اســت. افزایش قیمت 
زمین شــــهری، در طی دوره طوالنی، به ده ها 
برابر قیمت اولیه، یکــی از عوامل مهم تولید ثروت، 
برای صاحبان آن بوده است. ثروتی که صاحبان آن 
رنج یا خالقیتی، در به دســت آوردن آن متحمل 
نشــــدند. فقــــدان آزادی کامل و گفت وگو از 
ســوی رسانه ها و جامعه مدنی در عرصه عمومی، 
باعــث شــــد کــه اندیشــــه رانتی بــودن، 
بــه کل فعــــاالن اقتصــادی اطــالق گــردد. 

نتیجه گیری: 
به نظــر می رســد نگرش بــه صاحبان ســرمایه 
تــا عصر مشــــروطه عمدتا مبتنی بــه کارکرد 
فعاالن اقتصــــادی مربــوط بــــود. درصورتی 
کــه آنان قــــادر بودند در عرصــه اجتماعی در 
فعالیت های نیکوکارانه مثل کمک بــه محرومان، 
اعطای وام، ســــاخت درمانگاه و مدرســــه و. . 
.مشارکت داشــــته باشند، در ذهنیت عمومــی 
نگاه مثبتــی به آنها وجود داشــــت؛ در غیراین 
صــــورت، صفت قارون و... برای آنها بــــه کار                                               
می رفت و نگرش عمومی منفی و تحقیر آمیز بود. 
پــس از مشــــروطه، روشــنگری و اندیشــــه 
مارکسیستی، سهم موثــــری در تغییر نگرش به 
حوزه انســــانی و اجتماعی داشــته اســت. فقر 
و ثروت، طبیعــی نبود. نحوه ســازماندهی و نظم 
اجتماعــی از عوامــل موثــــر در این رخــداد 
بود. بــــرای بهبود وضعیت متفکران روشنگری، 
به گســترش آموزش، بهداشت، حقوق سیاسی و 
شهروندی و رفع نیازهای اولیه توسط جامعه مدنی، 
احزاب، تولید گفتمان و وضع قوانین از ســــوی 
دولت بر اصالح اجتماعی، تاکید کردند. اندیشــه 
چپ با تغییر بنیادی در زمینه خلع مالکیت از ابزار 
تولیــد، به اصالح اجتماعی به جهنم دولت گرایی 
ختم شد. سوءاســتفاده از روابط قدرت در انباشت 
ســرمایه از ســوی برخی از فعــاالن اقتصادی و       
دولت های ناکارا و فاسد نیز، سهم مهمی در بدبینی 
به فعاالن اقتصادی در حوزه عمومی داشته است. 
فــوت  صــورت  در  ثــروت  خاســــتگاه   -1
نســــل اول و انتقــال آن از طریــق میــراث به                                         
نســل های بعدی، بــــه دلیل ناآگاهی اکثریت 
مردم و به کارگیری آن در ســــایر پیشــــه ها، 
اعتبار و جایگاه آن در بین مردم بهبود می یافت.
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از روزیکه حاج محمود الجوردی در سرای حافظ بازار تهران در حجره محقری با دانه های تسبیح ذکرحق می کرد و خرب آمدن گروه اصل چهار ترومن به 
دیار یاران سردارانی چون آریوبرزن و  بزرگانی چون ابوعلی سینا را شنید،بسیار سالیان گذشت.حاجی در پی آمد این خبر محکم پا به کف حجره سرای 
حافظ کوبید وکاله مخملی دوره دار و پالتو ماهوت را به تن کرده و برخاست و بنایی بپا کرد که امروزبهشهر خوانندش. در 100 سال اخیر بسیاری از 
مفاهیم در عرصه نظری و عملی در نگرشــی عمومی دچار تغییر شــده برخی مفاهیم در دوره ای به شدت بر عرش نشسته و مقبولیت بیشتر نیروهای 
سیاسی و اجتماعی را با خود همراه داشتند. اما همین مفاهیم مورد لعن و نفرت کثیری از نیروها در زمانه ای دیگر قرار گرفتند. یکی از همین مفاهیم 
نگرش به فعالین اقتصادی ، تجاری و صنعتی و به تعبیری کارآفرینان می باشد آنانکه از دهه آخر حکومت ناصری از مبشران حکومت قانون پیشرفت 
و آزادی در ایران بودند در سال 1357 به زالوصفت، غارتگر سرمایه دار وابسته به حکومت و امپریالیسم ملقب شدند. بر همین اساس احمد الجوردی 
از مالکان و مدیران گروه صنایع بهشهر از سوی گروه فرقان ترور شد. و تمام موسسات بزرگ صنعتی ، بیمه ای و بانکی بخش صنعتی بزرگ ملی شد 
و اموال صدها فعال اقتصادی بزرگ ایران مصادره و ممنوع المعامله شــدند . رو در روی من پنلی چیدمان شــده که جناب اســتاد مقیم زاده این موی 
سپید فراز و فرود اقتصاد اسالمی و دو ناظر جنابان موسویان و مختارشاهی و دبیری جناب دکتر محمد علی احمدزاد اصل چهره آشنا به واسطه گری 
مالی و مدرس نام آشــنای دانشــگاه ، در مقابل 87/46 درصد سهامدار تا تصورهای سال مالی مرور گزارش شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر 
ایران ســهامی عام را رایزنی و مصوب کنند.ســهامداران مجمع نشین با طنین صلوات پی در پی با تصویب صورتهای مالی و سایر دستورجلسه و تقدیر 
و تشکر از عملکرد مدیرعامل فرهیخته و کارکنان پرتالش و حسابهای شفاف مالی و با تقسیم سود 500 ریال برای هر سهم به کار خود پایان دادند.

همچنین موسســه حسابرســی سخن حق به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل 
شرکت برای سال مالی 94 انتخاب گردید.

دکتر محمدعلی احمد زاد اصل ثابت کرد که می تواند 

پیام هیأت مدیره
هیأت مدیره و مدیریت شــرکت معتقد اســت 
که امانتدار ســهامداران محترم بوده و به منظور 
حراســت و ارتقای امنیت امانت واگذار شــده به 
آنها، وظیفه خود میداند که از انجام هیچ تالش و 
کوششی در این راه دریغ نورزد. مدیریت شرکت 
در راستای تحقق این هدف و با اعتقادی راسخ به 
ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت، در سال مالی 
مورد گــزارش در جهت اصالح ترکیب پرتفوی و 
نیز افزودن حجم ســرمایه گذاری ها و استفاده 
بهینه از موقعیتهای بازار سرمایه، اقدامات اساسی 
به عمل آورده و برنامه ریزی های خود را مبنای      
رضایت مندی سهامداران، حفظ و ارتقای منافع 
و ثروت آنها بنا نهاده است. بر این اساس، گزارش 
حاضر در برگیرنده اهم فعالیتهای شرکت در جهت 
نیل به اهداف و استراتژی های شرکت می باشد.
هیأت مدیره و مدیریت شــرکت معتقد اســت 
تمامی افتخارات و موفقیت های کســب شده در 
سایه حمایت های بیدریغ و با پشتوانه سهامداران 
محترم حاصل شده است. تعامل مطلوب و استفاده 
از نظرات و انتقادات ســازنده شــما سهامداران 
محترم بی شــک چراغ راه گذشته، حال و آینده 
بــوده و خواهد بود. در این راســتا بهره مندی از 
نظرات و رهنمودهای شما عزیزان را ارج نهاده و 
آن را بستری مناسب در راستای بهبود فرآیندهای 
تصمیــم گیــری و برنامه ریزی خــود میدانیم.
در پایان شــایان ذکر اســت مدیریت شــرکت 
بــر خود فــرض میداند طبق رســالت و وظایف 
خــود در هر زمان با افتخار، پذیرا و پاســخگوی 
ســهامداران محترم بــوده و مقدم ســهامداران 
محتــرم را که بی شــک همراه بــا خیر و برکت 
بــرای شــرکت خواهند بــود گرامــی میداریم.

معرفی شركت
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران 
در 14 تیــر 1375 بــه صورت ســهامی خاص 
تاسیس و تحت شــماره 122763 در اداره ثبت 
شــرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. 
در سال 1382 براســاس مصوبه مجمع عمومی 
فوق العاده 9 تیر 1382 شــرکت به سهامی عام 
تبدیــل گردیــد، و در تاریــخ 27 بهمن 1382 
در بــورس اوراق بهــادار تهــران پذیرفته شــد.

الف-موضوع فعالیت اصلی
1-  ســرمایه گذاری در ســهام، ســهم الشرکه، 
واحدهای ســرمایه گذاری صندوق ها یا ســایر 
اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت ها، موسسات 
یا صندوقهای ســرمایه گذاری با هدف کســب 
انتفــاع بــه طوری که بــه تنهایی یا بــه همراه 
اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا 
صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار 
نگرفته یــا در آن نفوذ قابل مالحظــه ای نیابد.

2-  سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور 
معمول دارای حق رأی نیســت و توانایی انتخاب 
مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمیدهد.

ب-  موضوع فعالیت فرعی
1- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، 
گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری 

نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز.
2-  ســرمایه گذاری در ســهام، ســهم الشرکه، 
واحدهای ســرمایه گذاری صندوق ها یا ســایر 
اوراق بهادار دارای حق رأی شرکتها، موسسات یا 
صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به 
طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته 
خود، کنترل شرکت، موسســه یا صندوق را در 
اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه ای بیابد.
3- ســرمایه گذاری در ســایر دارایی ها از جمله 
دارایــی های فیزیکــی، پروژه هــای تولیدی و 
پروژه های ســاختمانی با هدف کســب انتفاع.
4- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
1- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری.
2- تأمیــن مالــی بازارگردانــی اوراق بهــادار.
3- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار.
4- تضمین نقد شــوندگی، اصل یا حداقل سود 

اوراق بهادار.
اجــرای                راســتای  در  میتوانــد  5-شــرکت 
فعالیــت های مذکــور در این مــاده، در حدود 
مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیالت 
مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اســناد اعتباری 
بانکــی افتتاح کند و بــه واردات یا صادرات کاال 
بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این 
اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای 
اجــرای فعالیت های شــرکت ضرورت داشــته 
باشــد و انجام آنها در مقررات منع نشــده باشد.
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برنامه های آینده شركت
1- ایفــای نقش فعال در بازار ســرمایه با تأکید 
بــر اصــول و ضوابط تخصصــی و حرفــه ای.
2- ایجاد تنوع مناسب در سبد سرمایه گذاری های 
شرکت به منظور افزایش بازده و کاهش ریسک.
پرتفــوی  مســتمر  بهبــود  و  اصــالح   -3
شــرکت  بورســی  هــای  گــذاری  ســرمایه 
در راســتای رســیدن بــه پرتفــوی هــدف.
4- تداوم فعالیت بازارگردانی شــرکت های گروه 
به منظــور حفــظ ارزش دارایی هــای موجود، 
افزایش نقد شوندگی و روان سازی معامالت آنها 
در جهت تداوِم افزایش حقوق صاحبان ســهام.

5- فروش ســرمایه گذاری های کم بازده، بدون 
بازده و با ضریب نقدشوندگی پایین و تبدیل آن به 
سرمایه گذاری های با بازده مناسب به ویژه در صنایع 
پیشرو و نیز استفاده از فرصت های بازار سرمایه.
6- بررسی کارشناسانه صنایع و شرکت های برتر 
به خصوص شرکت های پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران به منظور ســرمایه گذاری با 
بهره گیری از دانــش و توان تخصصی مدیران و 

کارشناسان شرکت.

حقوق و دستمزد بر اساس قوانین مربوط میباشد.
ریســك مربوط به عوامل بین المللی و یا 

تغییر مقررات دولتی
برخی محدودیت های بین المللی موجب اختالل 
در کسب و کار گردیده و فعالیت شرکتها را تحت 
تأثیــر قرار میدهد لیکن پیش بینی نمی شــود 
که چنین محدودیــت هایی باعث توقف فعالیت 
کسب و کار گردد. تغییرات جهانی قیمت کاالها و 
خدمات و تغییرات قیمت محصوالتی که مشمول 
قیمــت گذاری دولتی هســتند بر ســود ویژه و 
ارزش بازار شرکتهای موجود در پرتفوی شرکت 
ســرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر اثر داشته و 
برخی مقــررات دولتی، من جملــه تعرفه های 
صادرات و واردات حایز اهمیت به شــمار میروند.

ریسك نقدینگی
عــدم کفایــت وجــوه بــرای تــداوم و ایفای 
تعهــدات، ســازمانها را بــا ریســک نقدینگی 
تأمیــن محدودیتهــای  میســازد.  مواجــه 

نقدینگی الزم از طرق مختلف نظیر فروش سهام، 
دریافت ســود از شرکتهای سرمایه پذیر، افزایش 
سرمایه، انتشــار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای 
مالی در شــرایط رکودی بازار از مخاطراتی است 
که شــرکتهای سرمایه گذاری را تهدید مینماید.
سیاســتهای تأمین مالــی و اعتباری شــرکت

کلیه تأمین مالی و نقدینگی شرکت از منابع ذیل 
حاصل میگردد:

- سود حاصل از سرمایه گذاری ها 
- فروش سرمایه گذاریها

- افزایش سرمایه
- ابزارهای بدهی و تســهیالت دریافتی از بانکها

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهشرکت به پخش )سهامی عام(    آقای حمید مقیم زاده

نایب رئیس هیات مدیره ومدیرعاملشرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران )سهامی عام(آقای محمدعلي احمدزاد اصل

عضوهیات مدیرهتوسعه صنایع بهشهر)سهامی عام(آقای غالمرضا زال پور

عضوهیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری آتیه صبا)سهامی عام(      آقای محمود ایزد پرست    

عضو هیات مدیرهصندوق بازنشستگی کشوریآقای سید مهدی آستانی

سرمایه و تركیب سهامداران 
سرمایه شــرکت در بدو تأســیس مبلغ 1/000 
میلیــون ریال،شــامل یــک میلیون ســهم، به 
ارزش اســمی هر ســهم1/000 ریــال بوده که 
طی چند مرحله به مبلــغ 1/000/000 میلیون 
ریال شــامل هزار میلیون سهم، به ارزش اسمی 
هــر ســهم 1/000 ریــال در پایان ســال مالی 
منتهــی بــه1393/9/30 افزایش یافته اســت.

تجزیه و تحلیل ریسك شركت
ریسك نوسانات نرخ بهره

نوســانات نرخ بهره موجب افزایش یا کاهش نرخ 
بــازده مورد توقع، کاهش یــا افزایش قیمتها در 
بازار ســهام، میزان جذاب نمودن سایر بازارها و 
ورود و خروج وجوه از بورس اوراق بهادار میگردد 
کــه بر ارزش بازار شــرکت های پذیرفته شــده 
در بــورس و به تبع آن پرتفــوی و خالص ارزش 
دارایی های شــرکت سرمایه گذاری گروه صنایع 
بهشــهر ایران و ارزش بازار آن تأثیرگذار اســت.

ریسك نوسانات نرخ ارز
بــه لحاظ ماهیت فعالیت شــرکت، بخش عمده 
درآمدها از محل سود تقسیمی سهام شرکتهای 
سرمایه پذیر میباشد و لذا، تغییر نرخ ارز بر بهای 
تمام شده شــرکت های وارد کننده مواد اولیه و 
فروش شرکت های صادر کننده محصول و سود 
ویژه شــرکت هایی که به سبب اجرای طرحهای 
توسعه، بدهی ارزی دارند به میزان قابل توجهی 
اثرگذار اســت. به عــالوه، تغییرات نــرخ ارز بر 
مبلغ وجوه پرداختی بابت اقســاط وام دریافتی 
شــرکت اصلــی و زیرمجموعه تأثیــر میگذارد.
ریسک نوسان قیمت نهاده های تولید و محصوالت
ریســک نوســان قیمت نهــاده هــای تولید و 
محصوالت، بر درآمد حاصل از ســرمایه گذاری 
های شــرکت به واســطه تغییر بهای تمام شده 
و فروش شــرکتهای ســرمایه پذیر اثرگذارند. از 
مهمترین تحوالتی که میتواند قیمت نهاده های 
تولید شرکتهای سرمایه پذیر را دستخوش تغییر 
قــرار دهد، طرح هدفمندی یارانــه ها و افزایش 
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مجمــع عمومــی ســالیانه شــرکت صنعتی بهشــهر صبــح شــنبه 1394/1/28 در پژوهشــگاه صنعت نفت تشــکیل شــد. در این مجمع که بــا حضور اکثریــت ســهامداران حقیقی و 
حقوقــی ، اعضــای هیئــت مدیــره ،نماینده ســازمان بــورس  و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی شــرکت برگزار شــد ریاســت مجمــع برعهده آقای عباســعلی پــور کبیره بود

و مهندس محمود شه رضایی به عنوان دبیر مجمع ایشان را در اداره  جلسه یاری رساندند.
در ایــن مجمــع پــس از قرائــت گزارش هیــات مدیره به مجمــع مربوط به فعالیــت های صــورت  پذیرفته طی ســال مالی منتهی بــه 1393/09/30 و شــرح برنامه های آتی شــرکت 
توســط مهنــدس شــه رضایــی، مدیرعامل تحصیلکــرده و فرهیختــه شــرکت، و در ادامه بعد از اســتماع گــزارش حســابرس و بــازرس قانونی مجمع نشــینان با طنین صلــوات  پی 
در پــی خــود ضمــن تنفیــذ معامالت مشــمول مــاده 129  قانون تجــارت و تصویب صورتهــای مالــی و  با تقســیم ســود  7250 ریالی به ازای هر ســهم بــه کارخود پایــان دادند.
همچنین موسســه حسابرســی رایان به عنوان حســابرس اصلی و موسســه حسابرســی آگاهان و همــکاران  به عنوان بازرس علی البدل شــرکت برای ســال مالی آتی انتخــاب گردیدند.
محمود شــه رضایی در  فرازی از گزارش خود به مجمع با اعالم اینکه اســتراتژی شــرکت پی گیری مصرانه طرح توســعه شرکت یعنی جایگزینی ماشــین های روزبا بازدهی باال و تکنولوژی 
برتر باال به جای ماشــین آالت قدیمی کارخانه می باشــد افزود با اجرای برنامه مدون مدیریتی در برنامه های آتی و پیش بینی شــده ،شــاهد افزایش ظرفیت تولیدی کارخانه خواهیم بود.
مدیر عامل شایســته شــرکت در قســمت پایانی گزارش خود با اعالم اینکه تمامی ارکان شــرکت از مدیریت ارشد گرفته تا کارکنان، در طی ســال مالی مورد گزارش تمام تالش خود را به کار 
بســته تا شــرکت بتواند با توجه به شــرایط تحریم و رکود بازار و افت شــاخص کل بررسی با حداقل مشــکالت روبرو شود افزود می بایســت از تمامی همکارانم نهایت قدردانی را داشته باشم.
گوشــزد  آن  و  آورد  ذوق  ســر  را  ســهام  صاحبــان  کــه  کــرد  گوشــزد  را  ای  نکتــه  ســهامداران  ســواالت  بــه  پاســخ  در  رضایــی  شــه  جنــاب 
اســت. شــده  داده  پوشــش   شــرکت  شــده  بینــی  پیــش  بودجــه  کل  از  درصــد   28 جدیــد  مالــی  ســال  اول  مــاه  ســه  در  کــه  بــود  نکتــه  ایــن 
شــایان ذکر اســت شــرکت صنعتی بهشــهر بــا در اختیــار داشــتن 35 درصد از کل بــازار روغن کشــور رتبه نخســت در بین شــرکت هــای  تولید کننده روغن کشــور می باشــد.

شه رضایی با شرکت صنعتی بهشهر به مجمع ساالنه خوش نشست
تقسیم سود 7250 ریالی به ازای هر سهم

پیام هیات مدیره 
در ســال مالــی که گذشــت، رخدادهــای اقتصادی 
جهانــی از جمله کاهش قیمت کاالهــا و افت قیمت 
بیــش از 50% قیمــت جهانی نفت، اثرات مســتقیم 
با اهمیتی بر ســودآوری شــرکتهای داخلی داشــت.

عالوه بــر تغییرات قیمــت کاالها در ســطح جهانی 
مشــکالت اقتصادی داخلی نیز باعــث افزایش هزینه 
تولیــد کاالهــا در داخل گردید. مهمترین مشــکالت 
اقتصادی که در سال گذشــته بر عملیات و سودآوری 
شــرکت تاثیر داشــته است به شــرح ذیل می باشند:

- عدم امکان گشــایش اعتبارات اســنادی با پرداخت 
بخشــی از قیمت کاال و اجبار شــرکت ها به پرداخت 
100% بهای خریدهای خارجی در زمان گشایش اعتبار 
اسنادی که باعث تحمیل هزینه های مالی بسیار سنگین 

به شرکت گردیده است.
- افزایــش نرخ حامل های انرژی و ســایر هزینه های 
سربار و عدم صدور مجوز افزایش نرخ محصوالت توسط 
ســازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان.

- جلوگیری از صادرات محصوالت شرکت توسط دولت 
تا اواخر سال مالی.

بــه  منجــر  کــه  مرجــع  ارز  نــرخ  افزایــش   -
افزایــش بهــای تمــام شــده محصــوالت گردیــد.

- عدم پرداخت مطالبات یارانه شــرکت توسط شرکت 
بازرگانی دولتی

- ادامه سیاســت انقباظی بانک مرکزی که باعث ایجاد 
فشار نقدینگی به شرکتهای صنعت 
روغن گردید و شرکتها جهت فروش 
بیشــتر اقدام به جنــگ قیمتی به 
منظور جبران نقدینگی خود نمودند.

- افزایش نرخ سود بانکها.
- اعمال محدودیت وزارت بهداشت 
درخصوص استفاده از برخی روغن 
هــای خاص که منجر به اســتفاده 
از روغنهــای گــران تــر گردیــد.

عوامل ذکر شــده داخلی و خارجی 

سبب گردید که شرکت سال بسیار سختی جهت تحقق 
برنامه های خود داشته باشد در سال مالی منتهی به 30 آذر 
ماه 1393 شرکت صافوال بهشهر )سهامی خاص( اقدام به 
فروش سهام خوددر شرکت مارگارین )سهامی عام( نمود.

این شرکت با توجه به تولید کاالی استراتژیک در ایران 

همواره از حمایت سیستم بانکی و سازمان های دولتی 
برخوردار بوده و توانســته اســت بخشــی از مشکالت 
خــود را از طریق بانک های مختلف حل و فصل نماید.

بــا توجه به اینکه عمــده مواد اولیه مصرفی شــرکت 
از قبیــل روغــن خــام و ورق حلب و قطعــات یدکی 
بنابرایــن  تامیــن می گردنــد،  منابــع خارجــی  از 
ریســک عمده شــرکت تامین بــه موقع آنهاســت.

شرکت صنعتی بهشهر در حال حاضر حدود 35% بازار 

کشور را دراختیار داشته و در این زمینه رتبه نخست را 
در بین شرکتهای تولیدکننده روغن ایران دارا می باشد.
استراتژی شرکت کســب جایگاه نخست روغن مایع و 
جامد )خانوار( و همچنین صنف و صنعت و رســیدن 
به حداکثر ســود از طریق کاهش هزینه ها و همچنین 
تولید محصــوالت جدید که نیازمنــد دانش فنی باال 
اســت می باشد. برنامه های شــرکت در سال مالی آتی 
ادامه اجرای پروژه  افزایش ظرفیت تولیدی می باشــد.

نتایج عملیات شرکت در سال مالی گذشته نشان از فائق 
آمدن مدیریت و کارکنان شرکت بر مشکالت به وجود آمده 
بوده و امید است در سال آینده با تالش مدیریت و کارکنان 
زحمتکش شرکت، نتایج پیش بینی شده محقق گردد.

كلیاتی در باره شركت 
تاریخچه  

تاریخ تاسیس: شــرکت صنعتی بهشهر )سهامی عام( 
در تاریــخ 1330/1/19 تحــت نام شــرکت پنبه پاک 
کنی بهشهر به شــماره 3479 در اداره ثبت شرکت ها 
و موسســات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و طبق 
تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1373/11/18 
نوع شــرکت به ســهامی عام تبدیل گردیده اســت.

برنامه های آینده شركت
- گســترش بازارهای فــروش محصــوالت از طریق 
شرکت طلوع پخش در شــهرها و روستاهای کوچک.
- ارائه محصــوالت جدید در روغن هــای خانوار مایع 
از طریــق فرمول هــای جدید و دانش فنــی روز دنیا.

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهشرکت صافوال بهشهر)سهامی خاص(آقای مامون فالح سعید الداود
نایب رئیس هیات مدیرهشرکت روغن نباتی بهشهر منطقه ازاد اروند)سهامی خاص(آقای محمد عباسعلی پور کبیر ه 

مدیرعامل و عضو هیات مدیرهشرکت شکر صافوال بهشهر)سهامی خاص(آقای محمود شه رضایی    
عضو هیات مدیرهشرکت حمل و نقل و پشتیبانی پرتو گستر بهشهر )سهامی خاص(آقای حسینعلی حریرچی

عضو هیات مدیرهشرکت غدایی مدرن به منعم رویان کاوهآقای محمد اسالم
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نام شركت: 
فرش خاطره كویر یزد

نام مدیرعامل:
مهندس غالمحسین صادقیان

نوع محصول: 
فرش

فرش کویر یزد

9 تندیس و 2 گواهینامه

سوابق در چشنواره حمایت از مصرف كنندگان

چهاردهمین همایــش روز ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان با رویکرد بنگاه های اقتصادی و 
موضوع مشتری مداری و جلب وفاداری مشتریان 

برگزار شد. 
در چهاردهمیــن همایــش ملــی حمایــت از 
حقوق مصــرف کننــدگان که نهم اســفندماه 
ســال 1393مصــادف بــا روز ملــی حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان برگزار شــد، از شــرکت 
فــرش خاطره کویر یــزد تجلیل بــه عمل آمد.
 دراین مراســم که با حضور اســحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهور؛ محمدرضا نعمت زاده، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ خسرو تاج، قائم مقام 
وزیرصنعت ، معدن و تجارت؛ نوابی، معاون وزیر و 
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و جمعی ازنمایندگان مجلس شــورای اسالمی، 
مدیران ارشــد بخش صنعت ، معــدن و تجارت 
کشــورو دســت اندرکاران و صاحبنظران بخش 
های تولیدی، خدماتی و اقتصادی کشور در مرکز 
همایش های بین المللی صدا وســیما جمهوری 
اســالمی ایران برگزار شد ،با اهدای تندیس زرین 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان سال1393، به 
نماینده شرکت فرش خاطره کویر یزد طی مراسم 

باشکوهی تجلیل و تقدیر بعمل آمد.
هر ساله سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، براساس آیین نامه اجرایی اعطای 
گواهینامــه و تندیس های ملــی رعایت حقوق 
مصرف کنندگان، در فرآیندی که نزدیک به یک 
سال به طول می انجامد، بنگاه های تولیدی، صنعتی 
و خدماتی رعایت کننده حقوق مصرف کنندگان را 
شناسایی و در روز نهم اسفند ماه)روز ملی حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان ( به عموم مردم معرفی 
می کنــد تا با افزایش انگیزه و حساســیت در نزد 
بنگاه هــای اقتصادی منتخب برای رعایت حقوق 
مصرف کنندگان، افزایش رقابت پذیری این بنگاه 
ها در جهت ارائه محصــوالت باکیفیت، برقراری 
قیمــت عادالنه، تحویل یا ارایه به موقع و مطلوب 
کاال و خدمــات، افزایش اعتماد و ترغیب مصرف 
کنندگان به استفاده از کاالهای این بنگاه ها و نیز 
کاالهای دارای اســتاندارد و ارتقای شاخص هایی 
مانند عدالت اجتماعی، رفاه، مشتری مداری وقانون 
و نظم گرایی در بین بنگاه های اقتصادی شــود.
هر ســال، در روز ملی حمایــت از حقوق مصرف 
کنندگان، ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و 

تولیدکنندگان، بر اساس آیین نامه ارزیابی عملکرد 
واحــد های اقتصــادی، بنگاه هــای اقتصادی را 
شناسایی و پس از ارزیابی های الزم طی مراسمی به 
شرکت های برتر تندیس و گواهینامه اعطا مینماید.

این نشــان ها، شــامل گواهینامه و تندیس های 
طالیی، نقره ای، برنزی می باشــد و شرکت هایی 
که دو سال پیاپی گواهینامه رعایت حقوق مصرف 
کننــدگان را دریافت کرده باشــند، مــی توانند 
با کســب امتیاز، شــرایط اختصاصی الزم جهت 
دریافــت تندیس های طالیی، نقــره ای و برنزی 
رعایت حقوق مصرف کنندگان را داشــته باشند.

تاریخچه 
فرش ســتاره کویر یزد اولین شرکت گروه ستاره 

کویر یزد می باشد.
شرکت هاي این گروه به تولید الیاف رنگي، نخ اکرلیک 
و پلي پروپیلن و بافت فرش ماشینی اشتغال دارند.
فرش ســتاره کویر یزد و فــرش خاطره کویر یزد 
شرکتهاي بافندگي فرش ماشینی در این گروه هستند.
در این متن شــما عــالوه بر آشــنایي مختصر 
با ســایر شــرکتهاي گروه در تماس مســتقیم 
با شــرکتهاي ســتاره کویــر و خاطــره کویر و 
محصــوالت ایــن دو شــرکت قرار مــي گیرید.

فرش ستاره کویر یزد که در سال 1360 تاسیس 
شــد از ابتداي فعالیت همواره در سطح اول بازار 
فرش ماشــیني کشــور قرار داشته اســت. این 
شــرکت در طول 32 سال فعالیت خود ابداعات و 
نوآوري هاي بســیاري را به دنیاي فرش ماشیني 
عرضه کرده و توانســته اســت، عالوه بر کســب 
باالترین نــام در بازار ایــران، در بازارهاي جهاني 
نیز جایــگاه معتبري را به خــود اختصاص دهد.
در تــداوم فعالیت هاي گروه، توســعه شــرکت      
ستاره کویر در شــرکت فرش خاطره کویر تبلور 
یافت. خاطره کویر که از مدرن ترین و پیشــرفته 
ترین دســتگاه هــاي بافندگي فرش ماشــیني 
بهره مي برد، در ســال 1375 تاسیس شد و هم 
اکنون در کنار ستاره کویر تنوعي بسیار چشمگیر 
از انــواع گلیم، جاجیم، گلیم فــرش و فرش را به 
بــازار هاي داخلــي و خارجي عرضــه مي کند.
فرش هــای دســتباف گونــه، شــاهکار کویر، 
شــهریار و شــهرزاد کــه محصــول منحصر به 
فرد گــروه ســتاره کویــر در جهان اســت، در 
شــرکت فرش خاطره کویر یزد تولید مي شــود.

فرش کویریزد بر فراز دلها
تنها دارنده تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف كنندگان 

در صنعت نساجی ایران طی ده سال متوالی
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نام شركت: 
پاكسان

نام مدیرعامل:
 هوشنگ باالزاده
نوع محصول: 

شوینده ، بهداشتی وآرایشی

 پاکسان به سالمت خانواده می اندیشدپاکسان
مهندس باال زاده  باشركت پاكسان تندیس نقره ای حمایت از حقوق مصرف كنندگان را دریافت كرد

در چهاردهمین همایش ملی حمایــت از حقوق مصرف 
کنندگان که نهم اسفندماه سال جاری مصادف با روز ملی 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار شــد، از شرکت 

پاکسان  تجلیل به عمل آمد.
در این مراســم که با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور؛ محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت؛ خسرو تاج، قائم مقام وزیرصنعت ، معدن و تجارت؛ 
نوابی، معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان و جمعی ازنمایندگان مجلس شــورای اسالمی، 
مدیران ارشد بخش صنعت ، معدن و تجارت کشورو دست 
اندرکاران و صاحبنظران بخــش های تولیدی، خدماتی و 
اقتصادی کشور در مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما 
جمهوری اســالمی ایران برگزار شد از مهندس هوشنگ 
باالزاده مدیرعامل شرکت پاکسان با اهدای تندیس نقره ای 
حقوق  مصرف کنندگان سال 1393 طی مراسم باشکوهی 

تجلیل و تقدیر بعمل آمد.
ماموریت   :

 تامین محصوالت متنوع و با کیفیت برای پاکیزگی و سالمت 
جامعه با رویکرد : 

به کارگیری سرمایه های انسانی متخصص
تکیه بر فناوری روز و نوآوری مستمر

جلب وفاداری مشتریان
رضایت پایدار سهامداران

چشم انداز  : 
    پیشگام در ایران  و خوشنام در منطقه

اهداف  کالن   :
دســتیابی به حداکثر بازار قابل تسخیر رقبا با محصوالت 

نوآورانه
دستیابی به انتخاب اول مشتریان

ارزش های محوری شرکت
ارتقاء دائم کیفیت و توجه به تنوع خواست مشتریان

رفتار توام با انصاف و تقویت شایسته ساالری در محیط کاری 
از طریق توسعه و عقالئی نمودن ساختار سازمانی و روابط 

بین بخشی
تقویت فرهنگ کار گروهی در جهت حفظ سرمایه و افزایش 
احساس مسئولیت به اهداف سازمان و هولدینگ با رویکردی 

هم افزایانه
حفظ شاخص های محیط زیست و توسعه پایدار برای تقویت 

دور نمای اهداف شرکت و رعایت حقوق کلیه ذینفعان
نگاه مدرن و توسعه گرا به تکنولوژی از طریق محوریت به 
دانش، بهینه نمودن عوامل تولید و توسعه آموزش و توجه 
به نتایج کارها و سود آور بودن آنهامحصوالت صنعتی )اسید 
چرب، گلیسیرین، پاکساپون، اسید سولفونیک، سوپکس، فوم 

حفاری، روغن سبزه( و انواع مایعات سفید کننده، پودرهای 
ماشین ظرفشویی، شیشه شوی، شامپو فرش، شامپو بدن 
اسپرتی، ژل ضد عفونی کننده دست، نرم کننده لباس، توالت 
شوی، پودر لکه بر البسه سفید و رنگی، نمک ظرفشویی، پودر 
پاک کننده سطوح، مایعات چند منظوره و ...، با بیش از نیم 

قرن تجربه در صنعت شوینده فعالیت می نماید.
گواهینامه ها و افتخارات

شــرکت پاکســان با ســالها تجربه در زمینه تولید مواد                        
پاک کننده و شوینده، موفق گردیده گواهینامه های بسیاری 
را کســب نماید. مبنای فعالیت این شرکت توسعه پایدار و 
ارتقای کیفیت محصوالت همگام با تکنولوژی های مدرن 
صنعت اســت؛ در این راستا شــرکت پاکسان، با مطالعات 
گسترده، اتکا به علم و دانش مهندسین و طراحان متخصص، 
استفاده از مرغوب ترین قطعات و مواد اولیه و روشهای روز 
کنترل کیفیت، توانسته محصوالتی قابل رقابت با شرکت های 

تولیدکننده مواد پاک کننده و شوینده در دنیا، تولید کند.
 تندیس ها

آذرماه 1392 
مدیریت مصرف برق 1392

 ششمین جشنواره قهرمانان صنعت 1391
تندیس صادر کننده نمونه استان تهران 1391

تولید ملی - افتخار ملی 1391
 اولین دوره انتخاب برند حامی سالمت 1391
تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان 1391

تندیس شرکت های برتر -1391
 کنترل کیفیت،خالقیت و نو آوری 1391

سازمان حفاظت زیست 1392
تندیس رضایتمندی مشتری 1392

سومین همایش علوم و فناوری 1391
تندیس شرکت های برتر 1391

بزرگان توسعه ملی 1392
طرح سپاس 1392

حلقه های ارجان 1392
مشتری برتر 1392

واحد نمونه استاندارد و کیفیت 1392
تندیس جهانی برند 1392

هفتمین همایش مدیریت سبز 1392
رعایت حقوق مصرف کنندگان -91
قهرمانان صنعت ایران - آذر 1392

واحد تولیدي نمونه - اداره کل استاندارد آذرماه 92
برندبرتر کیفیت برتر - بهمن 1392

نقره اي ملي رعایت حقوق مصرف کنندگان- اسفند92
تندیس صادرکننده ممتاز 93
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جشن میالد کوثر در موسسه اعتباری کوثر
گزارش تصویری اقتصاد و بيمه از برگزاری جشن حضرت فاطه )ص( در موسسه کوثر
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گزارش بازرس قانوني به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام 
عــام(  ایران)ســهامي  آلیــاژی  فــوالد  شــرکت 
در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت 
مصوب ســال 1347 و اطالعات مالی پیش بینی شــده:

1- گزارش توجیهــي مــورخ 1393/9/29هیات مدیره 
شــرکت فوالد آلیاژی ایران )ســهامي عــام( درخصوص 
افزایش ســرمایه آن از مبلغ 1/903 میلیارد  ریال به مبلغ 
4/160 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شــده و آورده 
نقدی ســهامداران به میزان 2/188 میلیارد ریال و ســود 
انباشته به میزان 69 میلیارد ریال )جمعا 2/257 میلیارد 
ریال( با صدور اوراق سهام جدید مشتمل بر اطالعات مالی 
فرضی که پیوســت می باشد، طبق استاندارد حسابرسي 
رسیدگي به اطالعات مالي آتي مورد رسیدگی این موسسه 
قرار گرفته اســت . مســئولیت گزارش توجیهي مزبور و 
مفروضات مبناي تهیه آن با هیات مدیره شــرکت است.
2-گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون 
تجارت و با هدف تامین منابع الزم جهت احداث طرح های 
واحد فرآوری قراضه و واحد نورد میلگرد و مفتول جهت تولید 
به ترتیب به مقادیر 300 و 250 هزار تن در سال نو با فرض  
بهره برداری عملیاتی و اقتصادی به ترتیب در نیمه دوم سالهای 
1394 و 1395 ، تهیه شده است. ارزش ارزی ماشین آالت 
و تاسیسات مرتبط با طرح مبلغ 28/8 میلیون یورو برآورد 
گردیده که با نرخ هر یورو 42/105 ریال تســعیر گردیده، 
همچنین تامین بخشی از منابع مالی طرح جهت سرمایه در 
گردش به میزان 319/2 میلیارد ریال از محل اخذ تسهیالت 
بانکی از منابع داخل کشور با نرخ بهره 27 درصد پیش بینی 
گردیده است.هرچند افزایش سرمایه از محل مطالبات حال 
شده سهامداران موجب ورود وجه نقد به شرکت نمی شود، 
لیکن موجب جلوگیری از خروج وجه نقد، کاهش هزینه 
های تامین مالی، افزایش توان مالی و تاثیر مثبت بر نتیجه 
عملیات شرکت می گردد . این گزارش توجیهي براساس 
مفروضاتي مشتمل بر مفروضات ذهني درباره رویدادهاي 
آتي و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمي رود 
لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه 

داده مي شــود که این گزارش توجیهي ممکن است براي 
هدفهایي جز هدف توصیف شــده در باال مناسب نباشد.

3- براســاس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، این 
موسســه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود 
مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي 
فراهــم نمي کند. به عالوه، به نظر این موسســه، گزارش 
توجیهي یاد شــده در باال براساس مفروضات به گونه اي 
مناسب تهیه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.

4- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات 
ذهني توصیف شــده در باال رخ دهد، نتایج واقعي احتماال 
متفاوت از پیش بیني هــا خواهد بود، زیــرا رویدادهاي 
پیــش بیني شــده اغلب به گونــه اي مــورد انتظار رخ 
نمي دهــد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشــد.

تشریح طرح افزایش سرمایه
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شــرکت فوالد آلیاژی ایران سهامی عام، از افزایش 
ســرمایۀ موضوع این بیانیۀ ثبت، به شــرح زیر می باشد.

شرکت فوالد آلیاژی ایران بعد از واحد فوالد آلیاژی اصفهان 
بعنوان یک واحد تولید کننده مقاطع فوالد آلیاژی برای بخش 
های مختلف صنعت در سال 1377 ایجاد شد و به اتکاء دانش 
فنی خریداری شده از بوهلر آلمان قادر به تولید بیش از 360 
نوع شمش و مقاطع فوالد آلیاژی مورد نیاز صنایع کشور                                                                                                                               

می باشد. طرح های توسعه موضوع گزارش توجیهی عبارت 
است از:

1- اجرای طــرح احــداث واحد فــرآوری قراضه)تولید 
قطعات کوچک قراضه(  با ظرفیت 300هزار تن در سال،

با توجه به مزیت های فراوان استفاده از قراضه های فرآوری 
شــده و قطعات کوچک و یکنواخت قراضه در تولید فوالد 
به روش الکتریکی، شرکت فوالد آلیاژی ایران در نظر دارد 
طرح فرآوری قراضه و تولید 300 هزار تن قطعات کوچک 
قراضه) Shreded Scrap ( را در بخشــی از زمین های 
متعلق به کارخانه اصلی فــوالد آلیااژی ایران ایجاد نماید.
بر حسب مطالعات انجام شده، ســرمایه گذاری کل این 
طرح شــامل سرمایه گذاری ثابت با فرض استقالل کامل 
در    ساختمان ها، ماشــین آالت  (به ارزش 5/711/788 
یــورو)، تجهیزات و تأسیســات زیربنایی بــه ارزش381 
میلیارد ریال و ســرمایه در گــردش مورد نیاز در ظرفیت 
کامل حــدود 387 میلیارد ریال  (ظرفیت ســال اول در 
حدود 60 درصد ظرفیت اسمی "از نیمه دوم سال 1394 
" با ســرمایه در گــردش 116 میلیارد ریال( می باشــد.

2- اجــرای طــرح احــداث واحــد نــورد میلگــرد 
و مفتــول بــا ظرفیــت 250هــزار تــن در ســال،
شرکت فوالد آلیاژی ایران در نظر دارد واحد جدید نورد به 
ظرفیت 250 هزار تن انواع مفتول و میلگرد فوالدی کم کربن، 
متوسط کربن و آلیاژی را در زمینی در مجاورت طرح اصلی 
احداث نماید. طرح از نظر دسترسی به تأسیسات زیربنایی و 
پیوستن به شبکه های ریلی و شوسه کشور با هیچ گونه مشکل 
خاصی مواجه نمی باشد و پیش بینی شده است که ماده اولیه 
اصلی یعنی شمش از شرکت فوالد آلیاژی ایران تأمین شود.
بر حسب مطالعات انجام شده، ســرمایه گذاری کل این 
طرح شــامل سرمایه گذاری ثابت با فار استقالل کامل در 
ساختمان ها، ماشین آالت، تجهیزات و تأسیسات زیر بنایی 
به ارزش 2/031 میلیارد ریال و ســرمایه در گردش مورد
نیاز در ظرفیت کامل حدود 677 میلیارد ریال  (ظرفیت سال 
اول در حدود 60 درصد ظرفیت اسمی "از نیمه دوم سال 
1395" با سرمایه در گردش203 میلیارد ریال( می باشد.

در مجمع عمومي فوق العاده شرکت فوالد آلیاژي ایران که مورخ 93/12/28 با حضور بیش از 92/99 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی شرکت در محل 
شرکت تشکیل شد.

ریاست مجمع برعهده منوچهر غروی و ناظری جنابان محمدتقی ابوالحسنی و امیر افسر و به دبیری آقای روح اله جعفری »رئیس امور سهام« برگزار گردید.
پس از قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت مجمع نشینان با طنین صلوات خود به نشانه تائید ضمن افزایش سرمایه 119 درصدی شرکت از 
مبلغ 1/903 میلیارد  ریال به مبلغ 4/160 میلیارد ریال را مصوب مجمع نمودند. همچنین بند 5 اساسنامه شرکت نیز اصالح گردید.مهندس سید علی آذربادگان مدیرعامل شرکت در فرازی از گزارش خود به مجمع با تشریح و اعالم 
مبلغ کل سرمایه گذاری های مورد نیاز شرکت برای طرح های جدید و منابع تامین آن افزود از طریق افزایش سرمایه ، منابع داخلی شرکت و تسهیالت ریالی درصدد هستیم در کنار برنامه ای مدون مدیریتی خود به افق های پیش 
رو و از پیش تعیین شده دست یازیم. مدیرعامل شایسته شرکت در فرازی دیگر از گزارش خود با اعالم جزئیات طرح افزایش سرمایه برای پروژه شربدر و نورد مفتول و میلگرد هدف از انجام افزایش سرمایه را اجرای طرح احداث واحد 
فرآوری قراضه در بخشی از زمین های مجموعه و اجرای طرح احداث واحد نورد میلگرد و مفتول با ظرفیت 250 هزار تن در سال اضافه کرد که با مدیریت اجرائی و تالش تمامی همکاران توانستیم در سال گذشته در زمینه مدیریت 
مصرف انرژی ، کاهش زمان تخلیه، کاهش مصرف مواد مصرفی اجرائی از جمله الکترود و توقف حداقلی در فرآیند تولید قدم های جدی برداریم که درجهت این بهینه سازی و باالبردن راندمان کاری تمام تالش خود را به کار بسته ایم.
مهندس آذربادگان در بخش پایانی مجمع که همراه با پاسخگویی به سواالت و ابهامات سهامداران بود ضمن تبریک ایام نوروز باستانی با اعالم دو خبر کام سهامداران را شیرین تر کرد اول: به بهره برداری رسیدن طرح زیرسقفی در کارخانه 

و دوم :کلید خوردن طرح یزد در سال 95.
شــرکت فــوالد آلیــاژی بــه پشــتوانه تیم مدیریتــی کاربلــد . کاردان خود و حضور مهنــدس آذربــادگان مدیرعامل ارزشــی و موفق با پشــتوانه بیش از 33 ســاله مدیریــت در صنعت کشــور با یک رزومه درخشــان ، 
جنــاب علــی چال اشــتری  مدیرمالی که حســابهای شــفاف پاکــش در بین حسابرســان زبانزد اســت و جناب هاشــمی مدیرکار کشــته روابط عمومــی و در کنار این پیشکســوتان و بــزرگان با تعــدادی مهندس و 
کارشــناس جوان توانســته اند در ســالی که اقتصاد و صنعت کشــور به دلیل رکود،تحریم  بین المللی و مشــکالت عدیده وضعیت مطلوبی نداشتندتوانســتند در ســال گذشــته  به رکوردهای درخشــانی نایل گردند.  

پیشتاز در کیفیت
مهندس آذربادگان به افق های پیش رو با اولویت كیفیت می نگرد
افزایش سرمایه شرکت فوالد آلیاژی ایران مصوب مجمع گرفت
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نام شركت: 
فوالد آلیاژی ایران
نام مدیرعامل:

 مهندس سید علی آذربادگان
نوع محصول: 

انواع مختلف فوالدهای آلیاژ و مخصوص

فوالد آلیاژی ایران

در چهاردهمین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان که نهم اســفندماه ســال 1393 مصادف با 
روز ملــی حمایت از حقوق مصرف کننــدگان برگزار 
شــد، از شرکت فوالد الیاژی ایران تجلیل به عمل آمد.

در این مراســم که با حضور اسحاق جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمهور؛ محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت؛ خســرو تاج، قائــم مقام وزیرصنعت ، 
معــدن و تجارت؛ نوابی، معاون وزیر و رئیس ســازمان 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جمعی ازنمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی، مدیران ارشد بخش صنعت ، 
معدن و تجارت کشورو دست اندرکاران و صاحبنظران 
بخش هــای تولیدی، خدماتی و اقتصادی کشــور در 
مرکز همایش های بین المللی صدا وســیما جمهوری 
اسالمی ایران برگزار شــد،با اهدای گواهینامه رعایت 
ازحقوق مصرف کنندگان ســال1393 به نماینده این 
شرکت طی مراسم باشکوهی تجلیل و تقدیر بعمل آمد.

هر ســاله ســازمان حمایت حقــوق مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، براســاس آیین نامــه اجرایی اعطای 
گواهینامه و تندیس هــای ملی رعایت حقوق مصرف 
کننــدگان، در فرآینــدی که نزدیک به یک ســال به 
طول می انجامد، بنگاه های تولیدی، صنعتی و خدماتی 
رعایت کننده حقــوق مصرف کنندگان را شناســایی 
و در روز نهم اســفند ماه)روز ملــی حمایت از حقوق 
مصــرف کنندگان ( به عموم مردم معرفی می کند تا با 
افزایش انگیزه و حساسیت در نزد بنگاه های اقتصادی 
منتخب برای رعایت حقوق مصرف کنندگان، افزایش 
رقابت پذیری این بنگاه هــا در جهت ارائه محصوالت 
باکیفیــت، برقراری قیمت عادالنــه، تحویل یا ارایه به 
موقــع و مطلــوب کاال و خدمات، افزایــش اعتماد و 
ترغیــب مصرف کنندگان به اســتفاده از کاالهای این  
بنــگاه ها و نیــز کاالهای دارای اســتاندارد و   ارتقای                                                                                   
شاخص هایی مانند عدالت اجتماعی، رفاه، مشتری مداری 
وقانون و نظم گرایی در بین بنگاه های اقتصادی شود.

هــر ســال، در روز ملــی حمایت از حقــوق مصرف 
کننــدگان، ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان، بر اســاس آیین نامه ارزیابی عملکرد 
واحد های اقتصادی، بنگاه های اقتصادی را شناسایی 
و پس از ارزیابی های الزم طی مراســمی به شــرکت 
های برتــر تندیــس و گواهینامــه اعطــا مینماید.

شــایان ذکر اســت همچنین بنگاه های اقتصادی بر 
اســاس چهار شــاخص کلی قیمت، کیفیت، خدمات 
پــس از فــروش و رضایــت مشــتری و تحــت زیر 

شاخص هایی ارزیابی شــده و کسب 70 امتیاز از این 
زیرشــاخص ها، منجــر به اخذ گواهینامه می شــود. 

))فوالژ(( نماد برتر
شركت فوالد آلیاژی ایران)سهامی عام(

  شرکت فوالد آلیاژی ایران بزرگترین تولید کننده انواع 
فــوالد آلیاژی در ایران و خاورمیانه و یکی از مدرنترین 
کارخانه هــای تولید فوالد آلیاژی دنیا می باشــد که 
در ســال 1378 به بهره برداری رســید. کارخانه های 
فوالد سازی، نورد مقاطع سنگین، نورد مقاطع سبک، 
عملیات حرارتی و تکمیل کاری، مجهز به پیشــرفته-

ترین تجهیــزات و برخوردار از باالترین ســطح دانش 
فنی روز دنیاســت که امکان تولید فوالدهای آلیاژی و 
مخصوص را با بهترین کیفیت و منطبق با استانداردهای 
بین المللی میسر ساخته است. محصوالت این شرکت 
در صنایع خودرو ســازی، ماشین سازی، نفت و گاز و 
پتروشیمی، ابزارسازی، نیروگاهی، ریلی، ساخت لوازم 
پزشکی و جراحی و سایر صنایع ویژه کاربرد وسیع دارد.
اهم فعالیتهای انجام شــده در رابطه با خودكفائی و 

اقتصاد مقاومتی
افزایش ماکزیمم ســایز مقطع تولیدی از 125 به 200 
میلیمتر  و طراحی ، ســاخت و نصب  قطعات مربوطه 
بمنظور تولید این سایزها در خط تولید ) مانند هادی 

رولیکها و غیره(.
طراحی ، ساخت و نصب ماشین فرز )میلینگ( جهت 
ماشــینکاری شمشــهای تا 3/3 تن با حداکثر سرعت 
خطــی میز اصلــی ، 731 متر بر دقیقــه و توان براده 

برداری 1200 کیلوگرم در ساعت.
طراحی ، ســاخت و نصب ماشــین سنگ زنی بیلت - 
جهت بیلت های با ابعاد  100 تا 150 میلیمتر  و طول 
2/5 تا 6/5 متر و با تــوان براده برداری 300 کیلوگرم 

در ساعت
طراحی ، ســاخت و نصب یک دستگاه کوره واگنی 30 

تن )بوژی( با حداکثر طول قطعات قابل شارژ 6 متر.
طراحی ، ساخت و نصب ماشین تست ذرات مغناطیسی

تغییر طرح  پرس تابگیری برای صافکاری مقاطع سایز 
باال تا 200 میلیمتر.

طراحی و اجرای بای پاس کوره رولیکی نورد ســبک 
جهت کاهش ضایعات اکسیدی و زمان نورد و کاهش 

مصرف انرژی.
ساخت و نصب سیلوی چهارم واحد 02 با هدف افزایش 

ظرفیت ذخیره سازی آهن اسفنجی.

فوالد آلیاژ نماد برتر
کسب گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان توسط 

شرکت فوالد الیاژی ایران

برخی از افتخاراتفوالد آلیاژی ایران
دریافت لوح تقدیر وتندیس رضایت مندی مشتری سال 1393
دریافــت جایزه صنعت ســبز بــه منظــور فعالیت های 
ارزشمتد در کسب موفقیت های زیست محیطی از انجمن 

OTHER WAYS فرانسه 2014
دریافــت تندیس،ایزو10668)ارزش برنــد تجاری اروپا( و 

برگزیده همایش زنجیره موفقیت سازمانی19
انتخاب رشکت به عنوان واحد »فناور برتر«استان یزد در سال1393

اخذ گواهی انطباق محصول از موسسه توف نورد آملان 2014
اخذ گواهی ملی رعایت حقوق مرصف کننده،برای دومین سال متوالی 

از وزارت صنعت،معدن و تجارت
)10015:1999  ISO(اخذ گواهی اخذ گواهی سیستم مدیریت آموزش
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در چهاردهمیــن همایش ملــی حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان که نهم اســفندماه 
ســال جاری مصادف بــا روز ملی حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان برگزار شــد، از گروه 
صنعتی تراکتور ســازی تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم که با حضور اسحاق جهانگیری، 
معــاون اول رئیــس جمهــور؛ محمدرضــا 
نعمت زاده، وزیر صنعــت، معدن و تجارت؛ 
خســرو تاج، قائم مقام وزیرصنعت ، معدن و 
تجارت؛ نوابی، معاون وزیر و رئیس ســازمان 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جمعی 
ازنمایندگان مجلس شورای اسالمی، مدیران 
ارشد بخش صنعت ، معدن و تجارت کشورو 
دســت اندرکاران و صاحبنظران بخش های 
تولیدی، خدماتی و اقتصادی کشور در مرکز                                                                                     
همایــش هــای بیــن المللی صدا وســیما 
جمهــوری اســالمی ایــران برگزار شــد از 
مهندس ابوالفتح ابراهیمی مدیر عامل گروه 
صنعتی تراکتور ســازی با اهدای گواهینامه 
حقــوق مصرف کنندگان ســال 1393 طی 
مراسم باشکوهی تجلیل و تقدیر بعمل آمد.

هــر ســاله ســازمان حمایــت ازحقــوق 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، براســاس 

آیین نامــه اجرایــی اعطــای گواهینامــه و 
تندیس هــای ملی رعایت حقــوق مصرف 
کننــدگان، در فرآیندی کــه نزدیک به یک 
سال به طول می انجامد، بنگاه های تولیدی، 
صنعتــی و خدماتــی رعایت کننــده حقوق 
مصرف کنندگان را شناســایی و در روز نهم 
اسفند ماه)روز ملی حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان ( به عموم مردم معرفی می کند تا 
با افزایش انگیزه و حساســیت در نزد بنگاه 
های اقتصادی منتخــب برای رعایت حقوق 
مصرف کننــدگان، افزایــش رقابت پذیری                                                                     
این بنــگاه هــا در جهت ارائــه محصوالت 
باکیفیــت، برقراری قیمت عادالنه، تحویل یا 
ارایه به موقع و مطلوب کاال و خدمات، افزایش 
اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان به استفاده 
از کاالهای این بنگاه ها و نیز کاالهای دارای 
استاندارد و ارتقای شاخص هایی مانند عدالت 
اجتماعی، رفاه، مشتری مداری وقانون و نظم 
گرایــی در بین بنگاه های اقتصادی شــود.
هــر ســال، در روز ملی حمایــت از حقوق                                                                                  
مصرف کنندگان، ســازمان حمایت ازمصرف 
کننــدگان و تولیدکننــدگان، بــر اســاس 
آییــن نامــه ارزیابــی عملکــرد واحد های 

اقتصادی، بنگاه های اقتصادی را شناســایی 
و پس از ارزیابی های الزم طی مراســمی به                                            
شــرکت های برتر تندیس و گواهینامه اعطا 

می نماید.
شــایان ذکر اســت همچنین بنــگاه های 
اقتصادی بر اساس چهار شاخص کلی قیمت، 
کیفیــت، خدمات پس از فــروش و رضایت 
مشتری و تحت زیر شــاخص هایی ارزیابی 
شده و کســب 70 امتیاز از این زیرشاخص 
ها، منجــر به اخــذ گواهینامه می شــود. 
جلب رضایت مشتریان از جمله اهداف اصلی 
مدیران بنگاه های اقتصادی منتخب حامی حقوق                                                                                          
مصــرف کننــده  در ســال 1393 بــوده و 
همچنین آنها در این زمینه به دنبال ارتقای 
کیفیــت محصوالت و خدمات و به کارگیری 
شــیوه هــای موثرتــر و جدیدتر هســتند.

تراکتورســازي ایران گامهاي رعایت حقوق 
مصــرف کننــدگان را بلندتر بر مــي دارد
براي دومین سال پیاپي وزیر صنعت، معدن و 
تجارت، تراکتورسازي ایران را به خاطر رعایت 
حقوق مصرف کنندگانش مورد تقدیر قرار داد.

مدیر عامل گروه صنعتي تراکتورسازي ایران 
دربــاره دالیــل این انتخاب گفــت: اولین و 
بارزترین ســندي که مي توان درباره رعایت 
حقوق مصرف کنندگان از سوي تراکتورسازي 
ایران ارائه کرد وجود بیش از 200 نمایندگي 
ایــن مجموعه عظیــم صنعتي مي باشــد.
ابوالفتــح ابراهیمــي تاکیدکــرد: این تعداد 
کشــور،  نقــاط  تمامــي  در  نمایندگــي 
خدمات پس از فروش، قطعــات یدکي و ... 
تراکتورســازي ایران را پشــتیباني کرده و 
کشــاورزان و مشــتریان تراکتورسازي را در 
دور دسترس ترین نقطه کشور نیز همراهي 
مي کنند که بیشــترین  و  منســجم ترین 
شبکه فروش در کشــور محسوب مي شود.
وي در عین حال کیفیــت و تنوع محصول، 
در کنار مکانیســم ها و شــبکه هاي ارتباط 
بین مشــتري و حوزه تحت مدیریتش را از 
دیگــر دالیل دریافت عنــوان رعایت کننده 
حقوق مصرف کننــدگان اعالم کرد و اظهار 

این جوان كاری با تراكتور ایران كرده كه می گویند:
داغالری سوكر، تراختور

تراکتورسازي ایران گامهاي رعایت حقوق مصرف کنندگان را بلندتر بر مي دارد
براي دومین سال پیاپي وزیر صنعت، معدن و تجارت، تراكتورسازي ایران را به خاطر رعایت حقوق مصرف كنندگانش مورد تقدیر قرار داد
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تراکتور سازی

نام شركت: 
گروه صنعتی تراكتور سازی

نام مدیرعامل:
 مهندس ابوالفتح ابراهیمی

نوع محصول: 
ماشین آالت كشاورزی

داشــت: ســالهاي اخیر که ورود محصوالت 
مشابه خارجي، در رنج تراکتورهاي تولیدي 
در تراکتورســازي ایران به راحتي انجام مي 
شد، در کنار تمامي معایبي که داشت زمینه 
را براي مقایســه تولیدات تراکتورســازي با 
محصوالت خارجي فراهــم آورد. بطوري که 
کشاورزان به این نتیجه رسیدند که با هزینه 
بیشــتر، محصول         بي کیفیت که داراي 
خدمات پس از فروش و قطعات یدکي مورد 
نیاز نمي باشــد ، خریداري کــرده اند. این 
درحالي است که با هزینه پایین تر و با ویژگي 
هایي همچون کیفیت بــاال، خدمات پس از 
فروش ایده آل و مواردي ا ز این دست  رامي 
توانست در تولیدات تراکتورسازي پیدا کند.
ابراهیمي اضافه کرد: رشد و افزایش تولید و 
تنوع محصول با توجه به نیاز مشــتري و در 
جهت جلب رضایت آنها در گروه تراکتورسازي 
ایران صورت گرفته تا بتوان با تحویل به موقع 
نیاز مشــتري، رضایتمندي آنهــا را جلب و 
در جهت رفع نیاز کشــاورزان گام برداشت.

عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگاني                        
آذربایجان شــرقي، بکار گیري محصوالت و 
قطعات داخلي را نیز یکي دیگر از راهکارهاي 
جلب رضایت مشــتري عنوان کرد و گفت: 
ایــن اقدامــات در جهت داخلي ســازي و 
اســتفاده از توان داخلــي باتوجه به افزایش 
بهره وري و کاهش قیمت صورت مي گیرد.
وي کاهش مصرف سوخت تولیدات مجموعه 
تحت مدیریت خود را نیز حائز اهمیت اعالم 
کرد و گفت: این اقدام نیز با توجه به اجرایي 
شــدن طرح هدفمندي یارانه ها، مورد توجه 
کارخانجات تراکتورســازي ایران قرار گرفت 
بطــوري که کاهش 7 لیتري در هر ســاعت 
کارکــرد موتــور در تولیدات محقــق و در 
نتیجه از بار هزینه هاي کشاورز کاسته شد.

ابراهیمي در پایان حضور موفق در بازارهاي 
جهاني و رقابت در میان تولید کنندگان اروپایي 
و آمریکایي را دیگر مشخصه دیگري براي این 
ادعا عنوان کرد و با طرح این ســوال که آیا 
حضور تولیدات تراکتورسازي ایران در بازارها 

و مزارع بیش از 30 کشور جهان بدون رعایت 
حقــوق مصرف کنندگان امــکان پذیر بود؟

گفتني اســت وزیر صنعت، معدن و تجارت 
طــي مراســمي گواهینامــه ملــي رعایت 
حقوق مصرف کننــدگان را به گروه صنعتي 
تراکتورســازي ایران اعطاء کــرد که در این 
گواهینامه تاکید شــده باتوجــه به فعالیت 
تراکتورســازي در جهــت رعایــت حقوق 
مصرف کننــدگان مطابق مفــاد مندرج در 
آیین نامــه مربوطه و ارزیابي به عمل آمده و 
به اســتناد مصوبه شوراي سیاستگذاري این 
گواهینامه به تراکتورســازي اعطاء مي شود.

معرفی شركت : 
شرکت تراکتورسازي ایران در سال 1347 به 
صورت شرکت سهامي خاص تاسیس شد و 
طي شــماره 324/540 مورخ1347/02/26 
در اداره ثبت شرکتها در تبریز به ثبت رسید. 
این شرکت در تاریخ1375/01/21 به شرکت 
سهامي عام تبدیل و در تاریخ1375/05/09 
در بورس اوراق بهادر پذیرفته شد. مرکز اصلي 
شــرکت و کارخانه در شهر تبریز واقع است.
شرکت تراکتورســازي ایران تولید خود را با 
  u651و u650 مونتاژ تراکتورهــاي روماني
از ســال 1348 آغاز کرده اســت، در ســال 
1354 اولیــن تراکتورهــاي MF در چهار 
نــوع MF135 با قــدرت 45 اســب بخار، 
 MF185 ،با قدرت 62 اسب بخار MF165
با قــدرت 72 اســب بخــار و MF295 با 
قدرت 92 اســب بخار به بازار عرضه شــد.
 MF285 از سال 1356 تراکتورهاي سبک
جایگزین تراکتورهــاي روماني گردید. بین 
ســالهاي 1366 و 1371 شــرکت هــاي 
آهنگري، موتورسازان، ریخته گري، خدمات 
صنعتي و ماشین آالت صنعتي با هدف بهره 
برداري از منبع و امکانات شــرکت، استفاده 
از ظرفیت هــاي مازاد شــرکت، منعطف و 
چابــک نمودن شــرکت مادر، عــدم تمرکز 
و توجــه به توســعه محصوالت و توســعه 
تولیدات جانبي از شرکت مادر جدا گردیدند. 
تراکتورهاي ســنگین MF399 تک  تولید 
دیفرانسیل و دو دیفرانسیل براي اولین بار در 
سال 1372 در راستاي اهداف تنوع محصول 
و تامین نیاز بازار به تراکتورهاي با قدرت باال 
انجام گرفت. در سال 1372 شرکت بازرگاني و 
خدمات پس از فروش و در سال 1382 شرکت 
تراکتورســازي ارومیه خریداري شد. در بین 
سالهابي 1374 الي 1376 مرکز خودگردان 
طراحي و ساخت ماشین به منظور طراحي و 
تولید ماشین آالت تبدیلي کشاورزي و مرکز 
خودگردان ســاخت کامیونت با هدف ایجاد 
فضاي همکاري گســترده بین صنایع کشور 
و اســتفاده از ظرفیت هاي موجود به منظور 
گسترش هم افزایي و خوداتکایي تکنولوژیکي 
در ســاخت خــودرو و همچنیــن تولیــد 
کامیون ســبک 2/5 تا 3/5 تن با مشخصات 
مناســب براي حمل محصوالت کشاورزي و 
خدمات شــهري، به منظور تکمیل زنجیره 
خودروهاي تولیدي در کشــور ایجاد گردید

بین ســالهاي 1382 تا 1388شــرکت هاي 
تراکتورســازي کردستان، مهندسي و تامین 
قطعات، خودروسازان دیزلي آذر بایجان، ونیران 
در کشور ونزوئال، اوگیران در کشور اوگاندا و 
تاجیران در کشور تاجیکستان تاسیس گردید.  
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دستیابی فوالد مباركه به اهداف چالشی در سال 93
مدیر عامــل فــوالد مبارکه گفت: ســال 93 بــه معناي 
واقعي سال رســیدن به اهداف چالشــي بود که هرکدام 
بــراي خــود تالش هاي بســیاري بــه دنبال داشــت.

بهرام ســبحانی افزود: در آغاز سال گذشته اهداف چالشي 
با ارزش و بسیار مهمي را براي شرکت ترسیم کردیم که بعضا 
دستیابي به آنها را غیر ممکن یا بسیار سخت مي دانستند.

به عنوان مثال براي دستیابي به اهداف تولید فوالد خام نیاز 
مبرمي به گندله داشتیم و با توجه به محدودیت هاي داخلي 
ناچار به واردات گندله شدیم که این کار دقیقا مصادف شد 
با کاهش جهاني قیمت گندله که در نهایت قیمت گندله 
وارداتــي را به قیمت هــاي داخلي نزدیک کــرده و از وارد 
آمدن هرگونه بار مالي اضافي به شــرکت جلوگیري شد.

وی از صادرات 5/ 1 میلیون تن انواع محصوالت فوالد مبارکه 
به بازارهاي جهاني از جمله بازارهاي اروپایي و خاور دور، کسب 
تندیس زرین تعالي سازماني و مفتخر شدن فوالد مبارکه به 
دریافت عنوان شرکت سرآمد کشور، برترین شرکت دانشي 
کشور، شرکت برتر بهره وري، تندیس سیمین چهارستاره 
تعالي آموزش و... به عنوان مهم ترین   افتخارات به دست آمده 
در ســال 93 نام برد و تصریح کرد: این از اهمیت بسیاري 
برخوردار است که روابط عمومي با اطالع رساني خوب خود 
در داخل و خارج از کشور شرایطي فراهم کرد تا سایر کشورها 
بدانند شرکت فوالد مبارکه حرف هاي زیادي براي گفتن دارد.

وی بــه اهمیت عملکرد به موقع و موثــر روابط عمومي در 
نمایشگاه هاي داخلي و به ویژه نمایشگاه هاي خارج از کشور 
اذعان کرد و گفت: اینکه در نمایشگاه هاي خارجي استقبال 
بسیار خوب مدیران و نمایندگان شرکت هاي معتبر اروپایي 
را از محصوالت فوالد مبارکه مشــاهده مي کنیم موفقیت 
بسیار بزرگي اســت. مشتریان اروپایي فوالد مبارکه به رغم 
وجود محصوالت ارزان قیمــت در بازار، ترجیح مي دهند 
محصوالت کیفي فــوالد مبارکه را خریداري کنند که این 
آغاز راهي موفقیت آمیز اما بســیار حساس و رقابتي است. 
  ثبت سرمایه 50 هزار میلیارد ریالی شركت فوالد مباركه اصفهان

معــاون اقتصادی فــوالد مبارکه گفت: افزایش ســرمایه 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان از 36 هزار میلیاردریال به 50 
هــزار میلیاردریال در تاریــخ 21/ 12/ 1393 در اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجاری اصفهان به ثبت رسید.

امیر حســین نادری با اعالم این خبر افزود: افزایش سرمایه 
در این مرحله به میزان 14 هزار میلیارد ریال )به میزان 8/ 
38درصد( صورت گرفت که 12,500 میلیارد ریال آن )معادل 
7/ 34درصد( از محل آورده نقدی و مطالبات و مبلغ 1500 
میلیارد ریال )4/ 1درصد( از محل سود انباشته تامین شد. وی 
هدف از انجام این افزایش سرمایه را اجرای طرح توسعه فوالد 
سبا جهت رسیدن به ظرفیت 1,4 میلیون تن؛ جبران مخارج 
انجام شده بابت مشارکت صورت گرفته در افزایش سرمایه 
شرکت های سرمایه پذیر و اصالح ساختار مالی برشمرد. مرتضی 
شبانی، رئیس امور سهام و مجامع درخصوص توزیع اوراق 
سهام جدید توضیح داد: اوراق سهام جدید با سرمایه 50 هزار 
میلیارد ریال از روز سه شنبه 18 فروردین ماه قابل ارائه است، 
از این رو سهامداران حقیقی و حقوقی و آن دسته از همکاران 
که سهام ترجیحی آنها آزاد شده است می توانند از تاریخ مذکور 
با ارائه کارت شناسایی با مراجعه به دفتر امور سهام و مجامع 
واقع در طبقه همکف ساختمان مرکزی کارخانه یا دفتر امور 
سهام واقع در میدان آزادی و دفتر اصفهان شرکت، در ساعات 
اداری مراجعه کرده و نسبت به دریافت اوراق جدید اقدام کنند.

رشد 6/ 3 درصدی تولید فوالد خام گروه فوالد مباركه در 
سال 93

تولید فوالد خام گروه فوالد مبارکه در ســال1393 با 6/ 3 

درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از 4,7 
میلیون تن رسید. مدیر ارشد تولید فوالد مبارکه اصفهان نیز 
اعالم کرد: درســال 1393 مقدار 7 میلیون و 424 هزار تن 
فوالد خام در گروه فوالد مبارکه )فوالد مبارکه - فوالد سبا 
- فوالد هرمزگان( تولید شد که این میزان در مدت مشابه 
سال قبل مقدار 7 میلیون و 168 هزار تن بوده است. مختار 
بخشیان به دستاوردهاي تولید در محصوالت مختلف فوالد 
مبارکه و شــرکت هاي زیر گروه این شرکت اشاره کرد و با 
بیان اینکه در سال گذشته مقدار 7 میلیون و 247 هزارتن 
گندله در شرکت فوالد مبارکه اصفهان تولید شد، افزود: این 
میزان در سال 92 مقدار 7 میلیون و 141 هزار تن بوده است. 
وي از تولید 8 میلیون و 836 هزارتن آهن اسفنجی در گروه 
فوالد مبارکه در سال 93 خبر داد و اظهار کرد: این میزان در 
مدت مشابه سال قبل 8 میلیون و 168 هزار تن بوده است.
مدیر ارشد تولید فوالد مبارکه اصفهان خاطر نشان کرد: در سال 
93 مقدار 6 میلیون و 15 هزارتن کالف گرم در شرکت فوالد 
مبارکه و فوالد سبا تولید شد که این میزان در سال 92 به میزان
5 میلیون و 864 هزارتن بوده اســت. بخشــیان تصریح 
کرد: در ســال گذشــته یک میلیون و 431 هزارتن کالف 
سرد در شــرکت فوالد مبارکه اصفهان تولید شد که این 
میزان در ســال 92 یک میلیون و 338 هزار تن بوده است.
ترجیــح اروپا بــه خریــد فــوالد از مباركه

مدیر عامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: با وجود 
اینکه محدودیت های متعددی در برابر ایــران وجود دارد، 
امــا مصرف کنندگان محصــوالت فوالد مبارکــه در اروپا 
حاضرند نسبت به محصوالت چینی و روسیه پول بیشتر 
پرداخت کنند و این شــرکت هیچ محصولی در انبار ندارد. 
بهرام سبحانی با اشــاره به موقعیت شرکت فوالد مبارکه 
در منطقــه اظهار کرد: شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان 
بزرگ تریــن تولیدکننده فــوالد در خاورمیانه و شــمال 
آفریقا هم از نظر میزان تولید و هم از نظر ظرفیت اســت 
و خوشــبختانه از نظر نوع تولیــدات جزو برندهای مطرح 
دنیاست، تا جایی که محصوالت فوالد مبارکه برای تجار و 
مصرف کنندگان خارجی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
وی در ادامه افزود: مصرف کنندگان محصوالت شرکت فوالد 
مبارکه در اروپا حاضرند نسبت به محصوالت چینی و روسیه 
درصد بیشتری پرداخت کنند و با اینکه محدودیت های متعددی 
نیز در برابر اسم ایران وجود دارد، با این حال راغب هستند از 
محصوالت فوالد مبارکه استفاده کنند که این نگاهی است که 
در خارج از کشور نسبت به فوالد مبارکه به چشم می خورد.

سبحانی در خصوص شرایط فعلی بازار داخلی گفت: در حال 
حاضر بیش از 3500 شرکت به فوالد مبارکه خدمات می دهند 
و بالغ بر هزار شرکت به صورت مستقیم محصول فوالد مبارکه 
را دریافت می کنند که بسیاری از آنها، محصول صنایع دیگر 
را فراهم می کنند که در ســطح کشــور پراکنده هستند.

وی در ادامــه اظهــار کرد: شــرکت فوالد مبارکه بــا دارا 
بودن یک شــبکه توزیع علمی و فنی در کشور، در مراکز 
استان ها ســفارش های ُخرد را جمع آوری کرده و به صورت 
ســفارش نهایی آماده تحویــل به هموطنــان می کند. 
مدیران فوالد مباركه، پاداش بلندپروازی را گرفتند 

سال سخت؛ سال رویایی 
فوالد مبارکه اصفهان سال93 را موفق تر از آنچه پیش بینی 
می شد، پشت سر گذاشت؛ تولید فوالد خام را با 6/3درصد 
رشــد به بیش از 4/7میلیون تن رساند، سهم 50درصدی 
خود در تولید فوالد خام کشور را حفظ کرد و برای اولین بار 
در تمام قســمت ها به رکوردهای جدیدی دســت  یافت.  
عالوه بر آن بخش اقتصادی و مالی فوالدمبارکه در سال93 

تعدیل مثبت داشت تا فوالد مبارکه، هزارمیلیاردتومان به 
سهامداران حقیقی و حقوقی بپردازد و با تحقق تأمین مالی 
چهارهزارمیلیاردتومانی، بیش از 400میلیاردتومان سود کسب 
کند.در سال92 وقتی بزرگ ترین تولیدکننده فوالد ایران، 
رکورد 31/5میلیون تن صادرات محصوالت شــرکت را در 
سال93 هدف گذاری کرد، طرح بلندپروازانه و رویایی آن مورد 
تردید قرار گرفت و جمع بندی برخی تحلیلگران نیز حکایت 
از آن داشت که دستیابی به این میزان صادرات غیرممکن 
است. با اتفاقاتی که در شش ماهه دوم سال93 در دنیا افتاد و 
قیمت های جهانی به دلیل کاهش قیمت انرژی و سنگ آهن 
به شدت کاهش یافت، رقابت برای فوالد مبارکه فوق العاده 
سخت تر هم شد، اما این گروه صنعتی در سال93 توانست 
هفت میلیون و424هزارتن فوالد خام تولید کند. از گفته های 
مختاربخشیان، مدیر ارشد تولید فوالدمبارکه، این گونه برمی آید 
که فوالد مبارکه در سال گذشته هفت میلیون و247هزارتن 
گندله تولید کرده، حال آنکه این میزان در ســال92 رقمی 
در حدود هفت میلیون و141هزارتن بوده است. وی از تولید  
هشت میلیون و836هزارتن آهن اسفنجی توسط گروه فوالد 
مبارکه در ســال93 خبر داد. به نظر می رسد دشواری های 
سال93 اکنون برای فوالد مبارکه اصفهان تمام شده است 
تاجایی که گزارش دکتربهرام سبحانی درباره عملکرد سال93 
حاکی است که آنها به  رقم خوبی در حوزه فروش و صادرات 
دست یافته اند و با صادرات یک میلیون و480هزارتن محصول، 
شرکت را در شرایط خوب و مطلوبی نگه داشته اند. سبحانی  
می گوید: »اگر ما آن هدف  گذاری را ترســیم نکرده بودیم 
و اگــر این میزان محصول را صادر نکرده بودیم، آن وقت در 
شاهد شرایط متفاوتی  بودیم. 50درصد از این میزان صادرات 
به کشورهای اروپایی که خود قطب تولید فوالدهای کیفی 
هستند و مابقی به کشورهای خاورمیانه و خاور دور صادر شده 
است، ازاین رو محصوالت فوالدمبارکه به لحاظ کیفی در دنیا 
حرف های زیادی برای گفتن دارد.« مدیرعامل فوالدمبارکه 
اصفهان که در جمع کارکنان و مسئوالن این شرکت حضور 
یافته بود، گفت: در سال93 برای اولین بار در تمام قسمت ها به 
رکوردهای جدیدی دست یافتیم. به ویژه در گندله سازی که 
از نگرانی های شرکت بود با تولید هفت میلیون و247هزارتن، 
101درصد از برنامه محقق شد و نسبت به مدت مشابه سال 
قبل، دودرصد رشد رقم خورد. در احیای مستقیم فوالدمبارکه 
و سبا با تولید هفت میلیون و395هزارتن، 99درصد برنامه 
محقق شد و نسبت به مدت مشابه سال قبل، 9درصد رشد 
را به دســت آوردیم. در ریخته گری نیز فوالدمبارکه و سبا با 
تولید شــش میلیون و255هزارتن، 103درصد از برنامه را با 
رشد ســه درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل محقق 
کردند. در خطوط نورد سرد با تولید یک  میلیون  و433هزارتن 
و تحقق 97درصد از برنامه، رشــد هفت درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل را تجربه کردیم. در واحد گالوانیزه نیز 
به تولید 209هزارتن و تحقق 120درصد از برنامه رسیدیم. 
همچنیــن در بخش تولید محصــوالت ویژه بــا تولید 
یک میلیون و625هزارتن، با تحقــق 148درصد از برنامه و 
42درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شدیم 
که کار بزرگ و ارزشــمندی است. به عالوه در بخش حمل 
محصوالت نیز دودرصد از برنامه ساالنه جلوتر رفته ایم و در 
بخش تولید در فوالد هرمزگان با یک میلیون و175هزارتن، 
10درصد رشــد نسبت به مدت مشابه ســال را مشاهده 
می کنیم، حال آنکه در زمینه منابع، انرژی و آب با چالش ها 
و کمبودهــا و محدودیت های جدی  روبــه رو بوده ایم که 
تمهیدات و همکاری تمامی کارکنان باعث شــد تا باوجود 
همه این مشــکالت به این رکوردهای افتخارآمیز برسیم.
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چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق  مصرف 
کنندگان  با رویکرد بنگاه های اقتصادی و موضوع 
مشتری مداری و جلب وفاداری مشتریان برگزار شد. 
در چهاردهمین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان که نهم اسفندماه سال 1393 مصادف با روز 
ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان تشکیل شد، 
از شرکت فوالد مبارکه اصفهان تجلیل به عمل آمد.
 دراین مراســم که با حضور اســحاق جهانگیری، 
معــاون اول رئیس جمهور؛ محمدرضا نعمت زاده، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ خسرو تاج، قائم مقام 
وزیرصنعت ، معدن و تجارت؛ نوابی، معاون وزیر و 
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و جمعی ازنمایندگان مجلس شــورای اســالمی، 
مدیران ارشد بخش صنعت ، معدن و تجارت کشورو 
دست اندرکاران و صاحبنظران بخش های تولیدی، 
خدماتی و اقتصادی کشور در مرکز همایش های بین 
المللی صدا وسیما جمهوری اسالمی ایران برگزار شد 
،با اهدای تندیس نقره ای حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان ســال1393  به مهندس بهرام سبحانی 
، مدیرعامل موفق شــرکت فوالد مبارکه اصفهان 
،طی مراســم باشکوهی تجلیل و تقدیر بعمل آمد.
هر ساله ســازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، براساس آیین نامه اجرایی اعطای 
گواهینامــه و تندیــس های ملــی رعایت حقوق  
مصرف کننــدگان، در فرآیندی که نزدیک به یک 
سال به طول می انجامد، بنگاه های تولیدی، صنعتی 
و خدماتی رعایت کننده حقوق مصرف کنندگان را 
شناسایی و در روز نهم اسفند ماه)روز ملی حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان ( به عموم مردم معرفی 
می کند تا با افزایش انگیزه و حساسیت در نزد بنگاه 
های اقتصادی منتخب برای رعایت حقوق مصرف 
کنندگان، افزایــش رقابت پذیری این  بنگاه ها در 
جهت ارائه محصوالت باکیفیــت، برقراری قیمت 
عادالنه، تحویل یا ارایه بــه موقع و مطلوب کاال و 
خدمات، افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان 
به اســتفاده از کاالهای این بنگاه ها و نیز کاالهای 
دارای اســتاندارد و ارتقای شــاخص هایی مانند 
عدالت اجتماعی، رفاه، مشــتری مــداری وقانون 

و نظــم گرایی در بین بنگاه های اقتصادی شــود.
هر ســال، در روز ملی حمایــت از حقوق مصرف 
کنندگان، ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، بر اساس آیین نامه ارزیابی عملکرد 
واحد هــای اقتصــادی، بنگاه های اقتصــادی را 
شناسایی و پس از ارزیابی های الزم طی مراسمی به 
شرکت های برتر تندیس و گواهینامه اعطا مینماید.

معرفی شركت : 
شــرکت فوالد مبارکه از شرکت های پیشرو ایرانی 
است که در زمینه تولید ورق های فوالدی فعالیت  
می نماید. این شــرکت با ماموریــت ایفای نقش 
محوری در توســعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی 
کشــور و ارتقای ســطح فناوری صنعت فوالد، به 
عنوان ســازمانی جهان تراز بیش از پنجاه درصد 
از مصرف فوالد کشــور را جهت استفاده در صنایع 
خودروسازی و قطعه ســازی، صنایع فلزی سبک، 
صنایع فلزی ســنگین و لوله های انتقال سیاالت، 
صنایع بسته بندی، صنایع لوازم خانگی و الکتریکی 
و صنایــع لوله و پروفیل تولید می نماید. شــرکت 
فوالد مبارکه دارای هفت مجتمع صنعتی در اقصی 
نقاط کشــور بوده و بیش از بیســت هــزار نفر در 
بخش های مختلف این شرکت به کار اشتغال دارند.

ماموریت شركت فوالد مباركه
ایفــای نقــش محــوری در توســعه صنعتــی، 
اقتصــادی و ارتقــای ســطح فنــاوری صنعــت 
جهان تــراز ســازمانی  عنــوان  بــه  فــوالد، 

چشم انداز شركت فوالد مباركه
پیشــتاز در صنعت فوالد کشــور با حفظ حداقل 
45 درصد از ســهم تولید داخل به عنوان سازمانی 
ســرآمد در تولیــد کیفی و اقتصــادی، فناوری و 
بومی ســازی، و حضــور مــداوم در بــازار جهانی

ارزشهای سازمان
ارزشهاي اسالمي و انساني

موقــع، بــه  و  کیفیــت  بــا  ایمــن،  کار 
تعالــي، بهبود مســتمر و اصالح الگــوي مصرف
یادگیري، نوآوري، مشارکت سازماني و کار گروهي
مشــتري مداري ، تکریم همــکاران و ذي نفعان

برخی از افتخارات فوالد مباركه اصفهان

کسب رکورد تولید در فوالد سازي و نورد پیوسته سبا
کسب رکورد کیفیت در واحد قلع اندود

دست یابي به رکوردهاي تولید در شرکت فوالد هرمزگان
دست یابي به رکورد شارژ مواد اولیه در ناحیه آهن سازي

کیفیت فوالد خام در فوالد مبارکه اصفهان به 9/92 درصد رسید

نام شركت: 
فوالد مباركه اصفهان

نام مدیرعامل:
مهندس بهرام سبحانی

نوع محصول: 
ورق های فوالدی

فوالد مبارکه
تولید كیفی با نگرش توسعه بازارهای صادراتی :

 هدف مهندس سبحانی در فوالد مبارکه
فوالد مباركه اصفهان تندیس حمایت از حقوق مصرف كنندگان را دریافت كرد
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باورش مشــکل بود مرد پتروشــیمی و ســرتا پا نفتی با کت و شــلوار در چنین 
مجمعی به اســتقبال آید، با کمی تحقیق باورمان شــد مهندس بارول که  گوشت 
و پوستش از دانش روز فن آوری و مدیریت صنعت است. در مسند ریاست سرمایه 
گذاری صنعت و معدن نشســته اســت که از کرامات دولت تدبیر و امید اســت.
مجمع عمومی عادی ســاالنه صاحبان ســهام شــرکت ســرمایه گذاری صنعت 
و معــدن »ســهامی عــام« روز شــنبه مــورخ 1393/12/23 در محــل مرکــز 
همایشــهای محمدبــن زکریــای رازی واقع در تهــران با حضور بالغ بــر 87/83 
درصــد صاحبان ســهامداران حقیقی و حقوقی ،اعضای هیــات مدیره،نمایندگان 
سازمان بررســی و اوراق بهادار،حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت تشکیل گردید.
ریاست مجمع به عهده آقای مسعود بهزاد پور بود که جنابان محمدقاسم طاهری و 
علی محمد حریری در مقام نظار اول و دوم و آقای احمد بارول به عنوان دبیر مجمع 

ایشان را در اداره جلسه یاری می رساندند.
در ادامه با قرائت گزارش ساالنه هیات مدیره به مجمع سال مالی منتهی به 1393/9/30 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت مجمع نشینان با 

طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی با تقسیم سود 240 ریالی به کار خود پایان دادند.
گردیــد.  انتخــاب  یکســال،  مــدت  بــرای  شــرکت  حســابرس  و  قانونــی  بــازرس  عنــوان  بــه  حسابرســی  ســازمان  ضمــن  در 
شایان ذکر است شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن با موضوع فعالیت در سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها، مجتمع ها و واحدهای تولیدی ، صنعتی و خدماتی 
و انجام هرگونه عملیات مالی بازرگانی و نیز خرید و فروش کاال و سهام در حوزه های استراتژیک الف(بازار سرمایه  ب( بازار اولیه و طراحی محصوالت مالی ج( بازار سرمایه 
کاالیی د( شرکت داری از جمله شرکت های بزرگ سرمایه گذاری بورسی کشور می باشد که با شناختی که از درایت و مدیریت مهندس احمد بارول در طی دوران طوالنی 
مدیریت وی در سطوح باالی داشته ایم این شرکت افق بسیار روشنی را برای خود ترسیم خواهد ساخت و که  با هدف ارزش آفرینی خیل وسیعی را همراه خواهد دید.

سرمایه گذاری صنعت و معدن ارزش آفرین است. 

مهندس بارول  به سرمایه گذاری صنعت و معدن آمد

پیام هیات مدیره
خداوند منان را شــاکریم که فرصت یکســاله دیگری 
داشــتیم تا با همراهی تمامی مدیران و پرسنل شرکت 
ســرمایه گذاری صنعت ومعدن ، در جهت خلق ارزش 
و سود تالش نماییم .هیات مدیره شرکت در سال مالی 
مورد گزارش ، تالش و کوشش حداکثری نموده تا ضمن 
نگهداشت بهینه دارائیها، بتواند از فرصتها و شرایط موجود 
و آتی در بازار سرمایه نهایت بهره مندی مناسب را بنماید.
سال گذشته ، سال بسیار ســختی برای اقتصاد و بازار 
ســرمایه بود لیکــن فعالیتهای انجام شــده در جهتی 
به پیش رفت تا مســیر بهینه سازی ســرمایه گذاریها 
ادامــه یابــد و تاثیر منفی حداقلی از شــرایط حاکم بر 
فضای کســب و کار درعملکرد شــرکت به وجود آید .
شرکت در سال مالی منتهی به پایان آذرماه سال 1393 
توانست علیرغم کاهش محسوس شاخصهای بورس اوراق 
بهادار، مجموع درآمدهای خود را با اندکی کاهش، در سطح 
درآمدهای سال مالی قبل حفظ نماید. بدین معنا که با 
وجود افت سراسری شاخص کل به میزان 20% از ابتدای 
سال مالی تا پایان آن، اقدامات انجام شده منجر به کسب 
درآمدی بالغ بر 934 میلیارد ریال گردید که در مقایسه

با درآمد دوره مشــابه سال گذشته ، به استثنای کاهش 
ذخیــره کاهش جزیــی 10 درصــدی را تجربه نمود.

شــرکت در ســال مالی مورد گزارش ، توانســت پس 
از 10 ســال از گذشــت آخرین افزایش سرمایه، مبلغ 
ســرمایه اســمی شــرکت را به میــزان 100 درصد 
افزایــش دهــد که ایــن موضــوع در مراحــل نهایی
قرار داشــته و زمینه ساز تقویت هر چه بیشتر ساختار 
مالی و توان سودآوری شرکت در سالهای آتی خواهد بود.

در سال مالی منتهی به 93/9/30 بازار سرمایه با توجه به 
ابهامات به وجود آمده ناشی از مسایل سیاسی و عوامل 
اقتصــادی )داخلی و بین المللی( روند رو به نزول همراه 
کاهش حجم معامالت را تقریبا" در تمام مدت دوره یاد 
شــده طی نمود . در این بین ، مدیریت شــرکت همراه 
سعی و تالش نمود تا همچنان معامالت سودآور توام با 

بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاریها را به انجام برساند.
آنچــه در ایــن میان از همــه با اهمیت تــر می نماید 
، همراهــی و حمایت فراگیــر تمامی ســهامداران از 
مجموعه فعالیتهای شــرکت مي باشــد. لــذا همانند 
سالهای قبل ، منت دار نظرات و انتقادات مشفقانه شما

سهامداران عزیز و محترم خواهیم بود.
به نظر می رســد ســال مالی پیش رو ، متاثر از شرایط 
سیاســی و اقتصادی حاکم، سال دشواری برای حرکت 
در فضای کســب و کار و بازار سرمایه خواهد بود لیکن 
هیــات مدیره و کلیه کارکنان شــرکت ، با اســتعانت 
و یاری جســتن از پروردگار متعــال ،  تالش صادقانه و 
جانانه خواهند نمود تا همچنان مســیر رشد سودآوری 
، بهبود و تنوع بخشــی ســــرمایه گذاریها ، کنترل و 
کاهش مخاطرات ســرمایه گذاریها ، افزایش شفافیت 
اطالعات و توســعه فعالیتهای شــرکت ، پایدار بماند .
برنامــه هــای آتــی و اســتراتژی هیئــت مدیــره

شرکت سرمایه گذاري صنعت و معدن با توجه به شرایط 
حاکم بر فضاي کسب و کار و با در نظر گرفتن فرصتها و 
تهدیدات موجود در بخش هاي مختلف اقتصادي ، ضمن 
تعیین اهداف استراتژیک خود اقدام به تدوین یک برنامه 
جامع نموده که به تصویب هیات مدیره رسیده است . این 
برنامه بر اساس ارزیابي عملکرد شرکت در گذشته و حال 
و همچنین تحلیل روند بازار سرمایه و در نظر گرفتن سایر 
فرصتهاي موجــود در عرصه هاي دیگر تعیین گردیده 
است. در ادامه به تشریح برنامه هاي شرکت در4 حیطه 
متفاوت جهت دستیابي به پرتفوي هدف مي پردازیم :

اول ( بازار ثانویه بازار سرمایه :
-اصــالح پرتفوي ســرمایه گــذاري ها متناســب با 
تغییــرات شــرایط محیطــي ، اقتصــادي و کاري . 
-آماده ســازي و ورود سهام شــرکتهاي خارج از بورس 
)OTC( شــرکت جهت معاملــه در بــازار فرابــورس

ابزارهــاي  فــروش  و  -ســرمایه گــذاري و خریــد 
نویــن مالــي و اوراق مشــتقه در بــازار اوراق بهــادار 
-ســرمایه گــذاري و معامله اوراق مشــتقه کاالیي در 

)Futures Market( آتــي  بــازار  و  بــورس کاال 
دوم(  بازار اولیه بازار سرمایه ، نهاد سازي مالي و طراحي 

محصوالت مالي :
-ســرمایه گذاري در پروژه هاي صنعتــي ،خدماتي و 
ساختماني بعنوان یک مدیریت تامین کننده منابع مالي و 
 Finance manager & businessمدیر توسعه گر

Developer
-تاســیس و راه اندازي یا مشــارکت در بانکهاي تامین 

)Investment Bank( سرمایه
-تاســیس و راه اندازي یا مشارکت در صندوق سرمایه 

گذاري مشترک
-طراحــي برنامه هــاي تامیــن مالي ســاختار یافته 
)Structured Finance( و تامیــن مالي پروژه ها
-ایفــاي نقــش درفرآینــد انتشــار اوراق مشــارکت، 

رهنــی مشــارکت  اوراق  ســپرده،  گواهــي  اوراق 
سوم ( بازار سرمایه کاالیي :

-دادو ستد کاالهاي پذیرفته شده در بورس کاالي ایران : 
         در این خصوص شرکت زیر مجموعه  توسعه تجارت 
صنعت و معدن » در سال1389 «تاسیس گردیده و این 
شرکت در حال پیگیري و اجراي برنامه هاي متنوع در 

بخش بازرگاني مي باشد
و  اولیــه  مــواد  تامیــن  در  گــذاري  -ســرمایه 
صنعتــي  و  تولیــدي  واحدهــاي  هــاي  نهــاده 
-ارزش آفریني در حوزه خدمات و خدمات برتر تجاري

چهارم (شرکت داري :
-بهره برداري ارزش آفرین از شــرکتهاي سرمایه پذیر
-واگذاري و فروش سهام شرکتهاي سرمایه پذیر کم بازده 
-گسترش شبکه شرکت داري مبتني بر اعمال مدیریت 

نوین توسعه گر
-تغییــر ســاختار و مهندســي مجــدد شــرکتهاي 
ســرمایه پذیــر در جهت بهبــود و اصــالح عملکرد
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چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان بــا رویکرد بنگاه های اقتصــادی و موضوع 
مشتری مداری و جلب وفاداری مشتریان برگزار شد. 
در چهاردهمیــن همایــش ملی حمایــت از حقوق     
مصرف کنندگان که نهم اسفندماه سال 1393 مصادف 
با روز ملــی حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار 
شد، از شرکت صنعتی زرماکارون تجلیل به عمل آمد.
 درایــن مراســم که با حضــور اســحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیــس جمهور؛ محمدرضــا نعمت زاده، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ خســرو تاج، قائم مقام 
وزیرصنعــت ، معدن و تجارت؛ نوابــی، معاون وزیر و 
رئیس ســازمان حمایت از حقــوق مصرف کنندگان 
و جمعــی ازنمایندگان مجلس شــورای اســالمی، 
مدیران ارشــد بخش صنعت ، معدن و تجارت کشورو                                                                              
دســت اندرکاران و صاحبنظران بخش های تولیدی، 
خدماتی و اقتصادی کشور در مرکز همایش های بین 
المللی صدا وسیما جمهوری اسالمی ایران برگزار شد ،با 
اهدای تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
ســال1393  به نماینده شــرکت صنعتی زرماکارون 
طی مراســم باشــکوهی تجلیل و تقدیــر بعمل آمد.
هر ســاله ســازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، براســاس آیین نامــه اجرایی اعطای 
گواهینامــه و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف 
کننــدگان، در فرآینــدی کــه نزدیک به یک ســال 
به طول می انجامــد، بنگاه های تولیــدی، صنعتی و 
خدماتــی رعایت کننــده حقوق مصرف کننــدگان را 
شناســایی و در روز نهم اسفند ماه)روز ملی حمایت از                              
حقوق مصرف کنندگان ( به عموم مردم معرفی می کند 
تا با افزایش انگیزه و حساســیت در نــزد بنگاه های 
اقتصادی منتخب برای رعایت حقوق مصرف کنندگان، 
افزایــش رقابت پذیــری این بنگاه هــا در جهت ارائه 
محصوالت باکیفیت، برقراری قیمت عادالنه، تحویل یا 
ارایه به موقع و مطلوب کاال و خدمات، افزایش اعتماد 
و ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کاالهای این 
بنگاه ها و نیز کاالهای دارای استاندارد و ارتقای شاخص 
هایــی مانند عدالت اجتماعی، رفاه، مشــتری مداری 
وقانون و نظم گرایی در بین بنگاه های اقتصادی شود.
حقــوق                                 از  حمایــت  ملــی  روز  در  ســال،  هــر 
مصرف کنندگان، ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان، بــر اســاس آیین نامــه ارزیابی 
عملکرد واحد های اقتصــادی، بنگاه های اقتصادی را 
شناســایی و پس از ارزیابی های الزم طی مراسمی به 
شــرکت های برتر تندیس و گواهینامه اعطامینماید.
این نشان ها، شامل گواهینامه و تندیس های طالیی، 
نقره ای، برنزی می باشد و شرکت هایی که دو سال پیاپی 
گواهینامه رعایــت حقوق مصرف کنندگان را دریافت 

کرده باشند، می توانند با کسب امتیاز، شرایط اختصاصی 
الزم جهــت دریافت تندیس هــای طالیی، نقره ای و 
برنزی رعایت حقوق مصرف کنندگان را داشته باشند.

گروه صنعتی و پژوهشی زر:
گروه صنعتی و پژوهشی زر با اعتقاد به توان سرزمین 
خود و به پشــتوانه 30 ســال ســابقه موفــق و موثر 
حضور بنیانگــذارش در عرصه های تولیدی و صنعتی، 
زیرســاخت خود را در ســال 1372 با تأسیس واحد 
تولیدی آرد فراهــم نمود و با راه اندازی آن در ســال 
1377 محکــم و اســتوار کار خــود را در صنعت غذا 
آغــاز کرد. در ســال1380 هــم برای اولیــن بار در 
ایران خطــوط تولید آرد ِســمولینا را راه اندازی نمود.

در عین حال همزمان با توســعه کارخانــه آرد، واحد 
تولیدی انواع پاستا خود را در سال 1384راه اندازی نمود 
و توانست با تولید محصوالتی با کیفیت، سهم موثری 
را در بازارهای داخلی کســب کند به نحوی که طی 5 
سال قادر گردید ظرفیت تولید خود را همراه با افزایش 
تعداد خطوط جدید، به میزان قابل توجهی ارتقاء دهد.

امروز:
در واقع این گروه صنعتی که در حال حاضر بزرگترین 
صادرکننده ایرانی انواع ماکارونی می باشد، در سکوی 
نخست صنعت ماکارونی ایران قرار دارد و توانسته است با 
ایجاد فضای رقابتی در صنعت، به عنوان اولین تولیدکننده 
انواع ماکارونی و پاســتا با آرد ِسمولینا در ایران، نقش 
مهمی را در ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی به عهده بگیرد
به نحــوی که هــم اکنــون محصــوالت ماکارونی 
ایــران قادرند همطــراز با برندهای معتبــر جهان در 
رقابت های بین المللی موفق و ســربلند وارد شــوند.

از سوی دیگر این گروه توانسته است با افزایش تعداد 
سیلوهای غالت خود، باالترین توان ذخیره سازی یکجا 
در کشــور را کسب کرده و با راه اندازی 5 خط تولیدی 
آرد نیز در مقام نخست بیشترین ظرفیت تولید یکجا 

انواع آرد ایران قرار گیرد.
 فردا:

مدیران و کارکنان جوان این گروه صنعتی در راستای 
اجرای برنامه های توسعه ای خود برای دستیابی ایران 
به جایگاهی شایســته تر در صنعــت و تجارت غذای 
جهــان، پروژه احداث و راه انــدازی بزرگترین مجتمع 
کارخانجات فــرآوری عمیق غالت کشــور با قابلیت 
منحصر به فرد دسترســی به شبکه حمل و نقل ریلی 
را با ظرفیت 4میلیون تن در ســال آغاز نموده اند که 
شــامل مجموعه های تولیــدی انواع نشاســته، آرد، 
گلوتــن، نان صنعتی، قنــد مایــع، ماکارونی، کیک، 
کلوچــه، بیســکوئیت، شــیرینی، شــکالت، غذای 
کودک، غالت پرک شــده، کورن فلکس و خوراک دام 
همراه با ســیلوهای بزرگ ذخیره ســازی خواهد بود.

نام شركت: 
شركت صنعتی زر ماكارون

نام مدیرعامل:
مهندس مرتضی سلطانی

نوع محصول:
انواع اسپاگتی، پاستا و نسل جدید ماكارونی

6 تندیس و 2 گواهینامه
سوابق در چشنواره حمایت از مصرف كنندگان

از حقوق مصرف کنندگان پیاپی حمایت  منتخب 8 دوره 

برخی از افتخارات زر ماكارون
- لــوح و تندیس تنهــا صادرکننده نمونــه ملی در صنعت 

ماکارونی ایران برای 3 سال پیاپی
- لوح و تندیس حامی حقوق مصرف کننده برای 4 سال پیاپی
- لوح و تندیس واحد استاندارد نمونه ملی برای دومین سال

- گواهی اشتهار به کیفیت یک ستاره
- گواهینامه تعالی سازمانی سطح 2 ستاره
- گواهینامه اشتهار به کیفیت غذا و دارو

- لوح و تندیس جشنواره تولید ملی- افتخار ملی برای سومین 
سال متوالی

زر ماکارون
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مجمع عادی بطور فوق العاده سرمایه گذاری توسعه و معادن فلزات افزایش سرمایه را مصوب کرد

مجمــع عمومــی فــوق العاده شــرکت ســرمایه گذاری توســعه معــادن و فلزات )ســهامی عام( صبح یکشــنبه مــورخ  1393/12/24 در باشــگاه بانک ســپه تشــکیل شــد. در این مجمــع که با 
حضــور74/66 درصــدی ســهامداران حقیقــی و حقوقــی ، اعضــاء هیات مدیــره، نماینــده بــورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی شــرکت برگزار شــد. ریاســت مجمع بــا آقای مرتضی 
علــی اکبــری بــود که جنابان محســن کالهدوز و غالمحســین حبیبــی در مقــام نظــار اول و دوم و جناب هادی بشــیرراد بــه عنوان دبیر مجمــع ایشــان را در اداره جلســه یاری می رســاندند.

پس از قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره در ارتباط با لزوم افزایش ســرمایه و پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی در ارتباط با موضوع افزایش ســرمایه نشــینان با طنین صلوات خود افرایش 
ســرمایه از مبلغ 16/000/000 میلیون ریال به 22/000/000 میلیون ریال )6/000/000 میلیون ریال معادل 37/5 درصد( را از محل مطالبات حال شــده ســهامداران و آورده نقدی مصوب مجمع نمودند.

در مجمع فوق جناب علی اکبری پس از شرحی پیرامون موضوع افزایش سرمایه شرکت اعالم کرد که با این تامین مالی شرکت در افزایش سرمایه شرکتهای بورسی کارخانجات تولیدی شهید قندی به معدنی و صنعتی 
گل گهر، معدنی و صنعتی چادرملو، توسعه معدنی و صنعتی صبانور و بانک سامان شرکت خواهد کرد.مرد شماره یک مالی شرکت همجنین اضافه کرد که این شرکت در شرکتهای خارج از بورس و فوالد سریرماهان 
کارگزاری کاولکس کاال، فوالد گستر یزد، بورس انرژی، احداث صنایع و معادن سرزمین پارس، گسترش کاتالیست  ایرانیان و توسعه آهن و فوالد گل گهر حضور فعاالنه خواهد داشت. شرکت سرمایه گذاری توسعه 
معادن و فلزات از جمله شرکتهای سرمایه گذاری بزرگ کشوری می باشد که با حضور مهندس هاشمی در کسوت مدیرعاملی خود و جناب علی اکبری مدیرمالی و تیمی از کارشناسان خبره و تیم مدیریتی قوی در 
دوره ای که بواسطه تحریم و رکود، بازار رشد بورس کشور را که  دچار چالش جدی شد، با تدوین برنامه های مدون مدیریتی توانست از این طوفان در مقایسه با شرکت های سرمایه گذاری دیگر به مالحت عبور کند.
بقــول یکــی از ســهامداران خبــره حاضــر در این جمع آخرســالی این مهم را در ســبد پرتفوی شــرکت و چگونگی اصالح ســاختارهای مالی گذشــته شــرکت می تــوان به خوبی مشــاهده نمود.   

گزارش بازرس قانوني 
بــه مجمع عمومي فــوق العاده صاحبان ســهام 
شــرکت ســرمایه گــذاری توســعه معــادن و 

فلزات)سهامي عام( 
درخصوص افزایش سرمایه به میزان 3/000 میلیارد 

ریال
1- گزارش توجیهي مورخ 4 آبان ماه 1393هیات 
مدیره شــرکت سرمایه گذاری توســعه معادن و 
فلزات)ســهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه 
آن شــرکت از مبلــغ 16/000 میلیــارد  ریال به 
مبلــغ 22/000 میلیارد ریال مشــتمل بر صورت 
ســود و زیان و جریان وجوه نقد فرضی و ســایر 
اطالعات مالی فرضی که پیوست می باشد، طبق 
استاندارد حسابرســي رسیدگي به اطالعات مالي 
آتي مورد رســیدگی این موسسه قرار گرفته است 
. مســئولیت گزارش توجیهي مزبور و مفروضات 
مبنــاي تهیه آن با هیات مدیره شــرکت اســت.
2- گــزارش مزبــور در اجــراي تبصــره 2 ماده 
161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش 
سرمایه شــرکت از محل آورده نقدی و مطالبات 
حال شده ســهامداران و به منظور جبران مخارج            
سرمایه ای انجام شده و مشارکت در افزایش سرمایه 
شرکتهای سرمایه پذیر تهیه شده است. این گزارش 
توجیهي براساس مفروضاتي مشتمل بر مفروضات 
ذهني درباره رویدادهاي آتي و اقدامات مدیریت تهیه 
شده است که انتظار نمي رود لزوما به وقوع بپیوندد. 
در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده مي شود 

که این گزارش توجیهي ممکن است براي هدفهایي 
جز هدف توصیف شــده در باال مناســب نباشد.

3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات 
و با فــرض تحقق مفروضات منــدرج در گزارش 
توجیهی ، این موسســه به مواردی برخورد نکرده 
اســت که متقاعد شــود مفروضات مزبور، مبنایي 
معقــول بــراي تهیه گــزارش توجیهــي فراهم                                                                                     
نمي کند. به عالوه، به نظر این موسســه، گزارش 
توجیهي یاد شده براساس مفروضات به گونه اي مناسب 
و طبق اســتانداردهاي حسابداري ارائه شده است.

4- در رعایــت تبصــره 2 مــاده 161 اصالحیه 
قانون تجارت، هیات مدیره شــرکت می بایست، 
عالوه بر گــزارش توجیهــی افزایش ســرمایه ، 
گزارشی درخصوص امور شرکت از بدو سال مالی 
جــاری ارائه نماید، در ایــن ارتباط اطالعات مالی 

دوره مالــی 6 ماهــه منتهی به 31 شــهریور ماه 
1393 ارائه گردیده که حسابرســی نشــده است.

5- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق 
مفروضــات ذهني توصیف شــده در باال رخ دهد، 
نتایج واقعــي احتماال متفــاوت از پیش بیني ها 
خواهــد بود، زیــرا رویدادهاي پیش بیني شــده 
اغلب بــه گونه اي مــورد انتظــار رخ نمي دهد 
وتفاوتهــاي حاصل مــي تواند با اهمیت باشــد.
6- بدیهــی اســت اجــرای ســازمان افزایــش 
ســرمایه می بایســتی با رعایت موارد پیش بینی 
شــده در اصالحیــه قانــون تجــارت و مقررات 
ســارمان بــورس و اوراق بهادار صــورت پذیرد.

تشریح طرح افزایش سرمایه
هدف از انجام افزایش سرمایه

شــرکت ســرمایه گــذاري توســعه معــادن و 
فلزات)ســهامي عــام( در نظــر دارد بــه منظور 
جلوگیــری از خــروج وجوه نقد، جبــران مخارج 
سرمایه اي انجام شده، مشارکت در افزایش سرمایه                                                
شرکت هاي سرمایه پذیر، اصالح و بهبود ساختار 
مالی و بهبود پرتفوی ســرمایه گذاری ها، سرمایه 
خود را از مبلــغ 16/000/000میلیــون ریال به 
22/000/000میلیون ریال از محل آورده نقدي و 
مطالبات حال شده سهامداران افزایش دهد. گفتني 
است در صورت عدم انجام افزایش سرمایه، کمبود 
نقدینگي در شــرکت منجر به اخذ تسهیالت و در 
نتیجه باعث افزایش در هزینه هاي مالي و پیرو آن 
کاهش سودآوري و عدم بهبود پرتفوي خواهد شد.

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهشرکت خدمات عمومی فوالد ایرانآقای سیدعباس حسینی

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت مجتمع فوالد مبارکه اصفهانآقای بهرام سبحانی

عضو هیات مدیرهموسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالدآقای مرتضی بانک

عضو هیات مدیرهشرکت توسعه مرآت کیشآقای علی اسالمی بیدکلی

عضو هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری صدر تامینآقای حافظ کمال هدایت

مدیرعاملآقای عبدالحمید ثمره هاشمی
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در چهاردهمیــن همایــش ملــی حمایــت از حقوق        
مصرف کنندگان که نهم اسفندماه سال 1393 مصادف 
با روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار شد، 
از شرکت تولیدی وصنعتی روناس تجلیل به عمل آمد.

 دراین مراســم که با حضور اسحاق جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمهور؛ محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت؛ خســرو تاج، قائم مقــام وزیرصنعت ، 
معدن و تجــارت؛ نوابی، معاون وزیر و رئیس ســازمان 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جمعی ازنمایندگان 
مجلس شورای اســالمی، مدیران ارشد بخش صنعت ، 
معدن و تجارت کشــورو دست اندرکاران و صاحبنظران                
بخش های تولیــدی، خدماتی و اقتصادی کشــور در 
مرکز همایش های بین المللی صدا وسیمای جمهوری 
اسالمی ایران برگزار شد ،با اهدای تندیس برنزین حمایت 
از حقوق مصــرف کنندگان ســال1393  به مهندس                              
فضل اله حسینی  مدیرعامل شرکت تولیدی وصنعتی رنگ 
روناس طی مراسم باشکوهی تجلیل و تقدیر بعمل آمد.

هر ســاله ســازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، براساس آیین نامه اجرایی اعطای گواهینامه 
و تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان، در 
فرآینــدی که نزدیک به یک ســال به طول می انجامد، 
بنگاه هــای تولیدی، صنعتی و خدماتــی رعایت کننده 
حقوق مصرف کنندگان را شناسایی و در روز نهم اسفند 
ماه)روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ( به عموم 
مردم معرفی می کند تا با افزایش انگیزه و حساســیت 
در نزد بنگاه های اقتصادی منتخب برای رعایت حقوق      
مصرف کنندگان، افزایش رقابت پذیری این بنگاه ها در 
جهت ارائه محصوالت باکیفیت، برقراری قیمت عادالنه، 
تحویل یا ارایه به موقع و مطلوب کاال و خدمات، افزایش 
اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کاالهای 
این بنــگاه ها و نیز کاالهای دارای اســتاندارد و ارتقای 
شاخص هایی مانند عدالت اجتماعی، رفاه، مشتری مداری 
وقانون و نظم گرایی در بین بنگاه های اقتصادی شــود.

هــر ســال، در روز ملی حمایــت از حقــوق مصرف 
کننــدگان، ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان، بر اســاس آیین نامــه ارزیابی عملکرد 
واحد های اقتصادی، بنگاه های اقتصادی را شناســایی 
و پــس از ارزیابی های الزم طی مراســمی به شــرکت 
های برتــر تندیــس و گواهینامــه اعطا مــی نماید.

معرفی شركت
شــرکت تولیــدي و شــیمیایي روناس با 40 ســال 
ســابقه در تولید انــواع رنگ هاي صنعتــي , دریایي و 
ســاختماني با بهــره گیري از ماشــین آالت و خطوط 
تولید پیشــرفته و با اســتقرار سیســتم هاي مدیریت 

کیفیــت , تالش روز افــزون خــود را در جهت تامین 
رضایت مشتریان و مصرف کنندگان به کار کرفته است.

این شرکت داراي 4 خط کامل تولید به ظرفیت 28000 
تن انواع رنگ و پوشــش هاي حفاظتي و 2 خظ تولید 
رزیــن به ظرفیت 14000 تــن و 5 خط تولید قوطي و 
لوازم بسته بندي به ظرفیت 4000 تن در سال مي باشد .

شــرکت روناس افتخار دارد با دریافت نشان استاندارد از 
سازمان ملي اســتاندارد ایران , گواهینامه هاي کیفیت 
محصول از شــرکت لوید آلمــان , گواهینامه مطابقت     
پوشــش هاي دریایي با ضوابط IMO و محیط زیست 
دریایي از DNV نروژ و گواهینامه سیســتم مدیریت 
کیفیــت ISO 9001:2008 از موسســه اســتاندارد 
بریتانیا , گواهینامــه مدیریت کیفیت در پایش و اندازه 
گیري رضایت مشتري ISO 10004:2010 از موسسه 
ICS انگلســتان , 7 بار به عنــوان واحد نمونه کیفیت 
از طرف وزارت صنایع و معادن و موسســه استاندارد و 
تحقیقات صنعتي ایران انتخاب شــده و در سال 1386 
به عنوان واحد صنعتي نمونه کشــور مفتخر به دریافت 
تندیــس و لوح افتخــار گردیده اســت . همچنین در 
ســال هاي 1389 و 1390 گواهینامــه رعایت حقوق 
مصرف کننــدگان را از وزارت صنعت,معدن و تجارت و 
انجمن حمایت از مصرف کنندگان دریافت نموده و در 
ســال 1391 گواهینامه مطابقت محصوالت با ضوابط 
اتحادیه اروپــا و مجور عرضه محصــوالت در بازارهاي 
اروپا CE را دریافت کرده اســت . شــرکت رنگ سازي 
روناس از واحد هاي برگزیده ســازمان حفاظت محیط 
زیســت و داراي گواهینامه صنعت ســبز مي باشــد .

آزمایشــگاه مرکزي روناس به عنوان آزمایشگاه همکار 
موسسه اســتاندارد و تحقیقات صنعتي ایران , سیستم 
 17025 - ISO/IEC مدیریت کیفیت بــر مبنــاي
را مســتقر نموده و بر این اســاس توانایي ارائه خدمات 
آزمایشــگاهي مورد نیاز صنایع به ویژه صنعت رنگ را 
در ســطح کشور دارا مي باشــد . مرکز تحقیقات رنگ 
و توســعه محصول شــرکت روناس نیز بــا در اختیار 
داشــتن امکانات گسترده و کوشش بي وقفه سهم قابل 
توجهــي در جهــت ارتقا کیفیــت و تولید محصوالت 
جدید و پاســخگویي به نیاز مشــتریان داشــته است.

کارشناســان شــرکت روناس در واحدهاي مهندسي 
فــروش و خدمات پس از فروش از طریق ایجاد مکانیزم 
هــاي ارتباطي با مشــتریان ، بــا ارائه مشــاوره فني ، 
بازرسي و آموزشهاي مورد نیاز کارفرمایان , پیمانکاران 
و بازرســان فعال در حوزه رنگ مي کوشــند تا در ارتقا 
ســطح کیفي پوششــهاي ضد خوردگي در پروژه هاي 
صنعتي کشــور عزیزمان نقش ســازنده اي ایفا نمایند.

نام شركت: 
تولیدی و صنعتی روناس

نام مدیرعامل:
مهندس فضل اله حسینی

نوع محصول:
انواع رنگ

روناس
رنگارنگ ورنگ در رنگ با روناس

شركت روناس تندیس حمایت از حقوق مصرف كنندگان را دریافت كرد
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پیام هیات مدیره
در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان 
آرتا اردبیل و قدردانی از کلیه همکاران محترم شاغل در 
شرکت، که ســال مالی منتهی به 1393/9/30 را علی 
رغم مشکالت اقتصادی و رکود روزافزون حاکم بر بازار 
، با تالش و کوشــش مضاعف با موفقیت و سودآوری 
پشت سر گذاشته است. فعالیت های شرکت در راستای 
سازمان و براساس نقشه راه تدوین شده بمنظور برتری 
برند محصوالت گروه ســرمایه گذاری سیمان اسپندار 
در هفت حوزه به شــرح ذیل اســتوار گردیده اســت:

1- حاکمیت شرکتی
2- تعالی مالی

3- تعالی عملیاتی
4-  توسعه منابع انسانی

5- بهداشت، ایمنی و محیط زیست
6- تعالی بازاریابی و فروش

7- بهینــه ســازی نحــوه خریــد کاال و خدمــت
طی سال مالی گزارشگری، شــرکت با تالش و همت 
پرسنل زحمتکش، فعالیتهای خود را با محوریت هفت 
حوزه فوق اجراء نموده که نتایج عملکرد آن به تفکیک 
هر یــک از حوزه ها در ادامه گــزارش ارائه می گردد.

با توجه به تحوالت اقتصادی کشــور از جمله وضعیت 
رکود در حوزه مســکن علی الخصوص عدم فعالیت در 
پروژه های مسکن مهر و ســایر پروژه های عمرانی از 
یک طرف و مشکالت صادرات سیمان به کشور هدف 

به دلیل ورود کارخانجات جدید در آن کشــور از طرف 
دیگــر و فزونی عرضه بر تقاضــا، رقابت منفی رقبا در 
بازار ، شــرکت توانســت بدون ارائه هرگونه تخفیفی 
مشــکالت فوق را با موفقیت نسبی پشت سر بگذارد.

بیانیه ماموریت شركت:
- تولید و عرضه انواع ســیمان با کیفیت مورد نیاز بازار 
منطقه و کشورهای همجوار یکی از الویتهای ماموریت 

شرکت می باشد که با تالش های صورت گرفته توسط 
کارشناسان بخصوص واحد کنترل کیفیت و همچنین 
رضایتمندی مشتریان و مصرف کنندگان موجب گردید 
تا همواره از ســوی دست اندرکاران و مسئوالن محترم 
به ویژه سازمان اســتاندارد استان مورد تقدیر و تشکر 
قرار گیرد. همچنین با عنایت به معادن غنی و مکفی، 
استفاده از این مواد در جهت کاهش قیمت تمام شده 

مواد اولیه نیز جزو دیگر الویتهای شــرکت بوده است.
ذینفعــان کلیــه  حقــوق  و  منافــع  -تامیــن 
- رعایت استانداردهای زیست محیطی و بهداشت و ایمنی
- ایجاد شور و نشاط و رشد و یادگیری و توسعه کار تیمی
گزارش پیوســت با ذکر رئوس و ســرفصل های کاری 
انجام یافته و برنامه های آتی شــرکت، تصویری گویا 
از وضع عمومی شــرکت و چگونگی فعالیت های موثر 
در کســب موفقیت های حاصله می باشــد که بدین 
وسیله به حضور ســهامداران محترم تقدیم می گردد.
امید اســت با تصویب عملکرد ســال مالی منتهی به 
30 آذر مــاه 1393، این شــرکت کمافی الســابق از 
رهنمودهای ارزشــمند و تصمیمــات قاطع صاحبان 
محترم ســهام همانند ســنوات قبل بهره مند گردد.

استراتژی شركت سیمان آرتا اردبیل:
- ارتقاء کیفیت محصول تولیدی

- رضایت مشتریان
- صیانت از محیط زیست

توانایــی هــای شــرکت ســیمان آرتــا اردبیــل در 
و سیســتم هــای مدیریتــی: اســتاندارد  عرصــه 
شــرکت ســیمان آرتا اردبیل در کنار رشــد و توسعه 
کارخانه از لحاظ کمی و کیفی با توجه به مسائل زیست 
محیطی زیرســاخت های فضا را در اولویت قرار داده و 
پس از اخذ گواهینامه استاندارد ملی ایران از سال 1378 
برنامه ها و برنامه ریزی های وسیع و مستمری را جهت 
اجرای اســتانداردهای بین المللی انجام داده است هم 
اکنون این شرکت دارای گواهینامه های زیر می باشد:

استاندارد ملی ایران 
 , 9001 ISO گواهینامه سیســتم مدیریت کیفیــت

2008
 ISO   گواهینامه سیســتم مدیریت محیط زیســت

14001,2004
 ISO  گواهینامه سیســتم مدیریت ایمنی و بهداشت

2007 ,18001
IMS گواهینامه سیستم یکپارچه

ITM گواهینامه سیستم تعمیر و نگهداری پیشگیرانه
گواهــی تعهد به تعالی از جایزه ملی بهره وری و تعالی 

سازمانی

احمد مهجوری و بهروز دانشی دست در دست هم به مهر 
سیمان آرتا اردبیل با تدوین برنامه های مدون مدیریتی به چشم اندازی روشن می اندیشد

دانش فنی روز، مدیریت بهینه، تکنولوژی برتر و نیروهای زبده = رمز موفقیت سیمان آرتا اردبیل
مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت سیمان آرتا اردبیل )سهامی عام( صبح روز چهارشنبه 93/11/29 
در محل شرکت برگزار گردید. در این مجمع که با حضور بیش از 98 درصدی سهامداران حقیقی و 
حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس اوراق بهادار، بازرس و حسابرس قانونی شرکت 
تشکیل شد به روال سالیان گذشته و پس از اظهارات پییر فرانسوا هسلر، »ریاست هیات مدیره« 
مبنی بر رئوس کلی برنامه های مدیریتی شرکت، جناب احمد مهجوری به نمایندگی از ایشان و 
سهامدار عمده، ریاست مجمع را برعهده گرفته و با معرفی آقای فاطمی و سرکار خانم شریف به 
عنوان نظار اول و دوم و مهندس بهروز دانشی در مقام دبیر مجمع، رسمیت جلسه را اعالم نمودند.
در ادامــه مجمــع و پــس از قرائــت گــزارش جامــع و کامــل هیــات مدیره بــه مجمع 
توســط  مدیرعامــل خــوش فکــر شــرکت کــه در برگیرنــده اهــم فعالیتهــای صورت 
پذیرفتــه در طــی ســال مالی مــورد گزارش بــود و پس از اســتماع گزارش حســابرس و 
بــازرس قانونی که موید حســابهای شــفاف و پاک شــرکت امــور مالی و حســابداری بود، 
مجمع نشــینان با طنین صلوات پی در پی خود ضمن تقدیر و تشــکر از زحمات گرانقدر و موثر تیم ارشــد مدیریتی و کارکنان و کارشناســان زبده شــرکت که شــاهد 
عملکرد قابل قبولی در ســال مالی مورد گزارش بوده اند، ســهامداران با تصویب صورت های مالی و تقســیم ســود 1800 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.

همچنیــن موسســه حسابرســی تدویــن و همــکاران به عنــوان حســابرس اصلی و موسســه حسابرســی رایمنــد و همکاران بــه عنوان بــازرس و حســابرس علی 
البــدل شــرکت بــرای ســال مالــی آتــی و روزنامه اطالعــات به عنــوان روزنامــه کثیراالنتشــار برای چــاپ گــزارش ها و آگهــی های شــرکت انتخــاب گردیدند. 
شایان ذکر است شرکت سیمان آرتااردبیل در سایه تدوین برنامه های مدون مدیریتی، استفاده از دانش فنی باال و دارا بودن از تکنولوژی روز در کنار نیروهای محجوب و زبده توانست علی رغم 
اوضاع اقتصادی سال گذشته کشور که تحریم ها و رکورد کلی بازار به مثابه دو لبه قیچی بسیاری از شرکتهای بورسی و غیربورسی را با مشکالت سخت و غیر قابل حل مواجه ساخت و اکثر این 
شرکتها را تا مرز تعطیلی و ورشکستگی پیش برد این شرکت توانست با عملکردی قابل قبول و کسب سودآوری برای خود و سهامدارانش با ترسیم نقشه چشم اندازی روشن را متصور سازد.

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهآقای پییرفرانسواهسلرشرکت سرمایه گذاری مجتمع آهک اسپندار

نایب رئیس هیات مدیرهآقای رحمت اله روستاپورگروه صنایع سیمان کرمان

عضو هیات مدیرهآقای نیکالس آندره ماتیسشرکت سیمان اکباتان

عضو هیات مدیرهآقای علی امینیشرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار

عضو هیات مدیرهآقای احمدمحمد علی خاکیشرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

مدیرعامل )خارج از هیات مدیره(اقای بهروز دانشی-
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خیز بلند تیم مدیریت برای حضور در بین 500 شرکت برتر جهان 
افزایش سرمایه پارس آریان مصوب مجمع گرفت

در ســال 1362 بــود که دکتر مجید قاســمی بانک مرکــزی را در زمان جنگ تحمیلــی تحویل گرفت در 
زمانیکه اســکله های ایران زیر بمب باران هواپیماها و موشــک های بعثی قرار داشت و چاه نفت نوروزخان که 
زبانه آتشــش به آسمان سرکشیده عفریت جنگ سخت پنجه به تن ایران اسالمی کشیده بوده سکانداران تا 
پیــش از آن مدیران خیانت پیشــه بودند که خوردند برمــا  نهاده بودند یک خانه ویــران تا اینکه  انقالب با 
باورمداران آبدیده اش در ایمان راســتین اســالم ناب و محمدی )ص( و ســنگر مسجد پا به میدان گذاردند و 
شــب و روز نیاسودند و از خشــم دژخیم ترور نهراسیدند و فتح المبین را معنی کردند دکتر مجید قاسمی از 
جمله ســربازان سنگر اقتصاد بود که میدان کاریش از میان میدان مین می گذشت و قدمهای محکم او اجازه 
انفجار را از آتش و ســرب می گرفت حاج مجید ره را گشــود و مدیریت در بانک داری اســالمی را معنی کرد.

از ســال 1362 تــا امــروز 32 ســال مــی گــذرد و بــه روز 1394/1/16 بــه دانشــگاه خاتــم رفتــم تا 
گوشــه ای از کار او را ببینــم بــا اینکــه ســال پیــش تقدیر یک نســل را از او بیاد داشــتم یکی نســل 
ســرود نســل دیگــر نواخــت و نســل دیگــر این قهرمــان را پــاس داشــت دکتر بــا کمــی تاخیر به 
تاالر دانشــگاه رســید و در مســند نشســت. تالوت قرآن مجید نوید آغازین جلســه را داد مهندس امین تفرشــی دیگر سنگر نشین بسیجی مســجد ودانشگاه وعده جای داشــتن دربین 500 
شــرکت برتر جهان را داد. امین تفرشــی به شــهادت عملکردش نشــان داده آنچه گفته جامعه عمل می پوشــید و این باور مداریش ســهام داران را با طنین صلوات به اســتقبالش فرســتاد.
مجمع فوق العاده شرکت سرمایه گذاری پارس آریان»سهامی عام« راس ساعت 3 یکشنبه 1394/1/16 در دانشگاه خاتم برگزار شد.در این مجمع که با حضور بیش از 84/37 درصدی سهامداران حقیقی و 
حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی شرکت تشکیل شد. ریاست مجمع بر عهده دکتر قاسمی بود که جنابان رفعت نژاد و کباری در مقام نظار اول و دوم و 
سرکار خانم نعیمیان به عنوان دبیر مجمع ایشان را در اداره جلسه یاری می رساندند. در ادامه پش از قرائت افزایش سرمایه توسط مهندس امین تفرشی مدیرعامل فرهیخته شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه 
و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی پیرامون افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 11/500 میلیارد به 23/000 میلیارد، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب افزایش سرمایه صد درصدی 
شرکت به اساسنامه مربوط را اصالح نمودند.شایان ذکر است شرکت سرمایه گذاری پارس آریان با تکیه به توان مدیریت ودارای تیم کارشناسی خود در بین تمامی شرکت های واسطه گری مالی کشور در رتبه 
نخست بوده . در بین 500 شرکت برتر کشور در رتبه 19 قرار دارد و از شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری بزرگ کشور می باشد که بقول سهامداران خبره در صف مالی بانکی ها سهم هلویی می باشد.

مدیر عامل موفق شرکت در فرازی از گزارش خود با اعالم افق ترسیمی در سال 1410 برای شرکت ابراز امیدواری کرد که این شرکت بتواند در پایان این چشم انداز عالوه بر تثبیت و قرار گرفتن به عنوان قوی ترین 
شرکت سرمایه گذاری در خاورمیانه با فعالیت های بین المللی همچنین بتواند در بین 500 شرکت برتر جهان قرار گیرد که بحمداهلل با تدوین برنامه های مدون مدیریتی و تالش تیم اجرائی شرکت این موضوعی دور از 
دسترس نخواهد بود.مهندس امین تفرشی در بخش پایانی سخنان خود با اعالم اینکه در سه محور اصلی همکاری با زیر مجموعه مالی پاسارگاد، پشتیبانی در خدمات مدیریتی و نظارت بر شرکتهای زیر مجموعه از طریق 
هیات مدیره وابرازهای نظارتی متعدد و سرمایه گذاری در مناطق هدف گذاری شده از اهم فعالیت های ما در سال آتی خواهد بود ابراز امیدواری کرد که در این مهم تمامی سهامداران این مجموعه را یاری رسان باشند.   

گزارش بــازرس قانوني به مجمع عمومي فوق 
العاده صاحبان سهام 

شرکت ســرمایه گذاری پارس آریان )سهامي عام( 
 161 مــاده   2 تبصــره  مفــاد  اجــرای  در 
اصالحیــه قانــون تجارت مصــوب ســال 1347 
1- گــزارش توجیهي مورخ آبان مــاه 1393هیات 
مدیره شرکت ســرمایه گذاری پارس آریان )سهامي 
عام( درخصوص افزایش ســرمایه آن شرکت از مبلغ 
11/500 میلیــارد  ریال به مبلــغ 23/000 میلیارد 
ریال )جمعا معادل 11/500 میلیــارد ریال افزایش 
ســرمایه( طبق اســتاندارد حسابرسي رسیدگي به 
اطالعات مالي آتي مورد رســیدگی این موسسه قرار 
گرفته است . مســئولیت گزارش توجیهي مزبور و 
مفروضات مبناي تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه 
قانــون تجارت و با هدف توجیه افزایش ســرمایه از 
مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی تهیه شده 
است. این گزارش توجیهي براساس مفروضاتي مشتمل 
بر مفروضات ذهني درباره رویدادهاي آتي و اقدامات 
مدیریت تهیه شده است که انتظار نمي رود لزوما به 
وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده 
مي شود که این گزارش توجیهي ممکن است براي 
هدفهایي جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- دلیل اصلی عنوان شــده در گزارش هیات مدیره 
برای افزایش سرمایه، مشــارکت در افزایش سرمایه 
شرکتهای سرمایه پذیر و اصالح ساختار مالی می باشد.
4- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، 
این موسســه به مــواردی برخورد نکرده اســت که 
متقاعد شــود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي 
تهیــه گزارش توجیهي فراهم نمي کنــد. به عالوه، 
بــه نظر این موسســه، گزارش توجیهي یاد شــده 
در باال براســاس مفروضات به گونه اي مناســب و 
طبق اســتانداردهاي حســابداري تهیه شده است.
5- حتي اگــر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق 
مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج 
واقعي، احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود، زیرا 
رویدادهاي پیش بیني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار 

رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.
سایر مالحظات

6- برای برآورد درآمد حاصل از سرمایه گذاری آن دسته 
از شرکتهای فرعی و تابعه که برنامه افزایش سرمایه خود 
را ارائه نموده اند، از پیش بینی سود تقسیمی مندرج در 
اطالعات پیش بینی شده حسابرسی شده استفاده شده 
است. برای سایر شرکتها با در نظر گرفتن نرخ تورم و 
تجربیات مدیریت، با فرض رشد 25 درصدی سود در 
هر سال نسبت به سال قبل محاسبات انجام پذیرفته 

است. تحقق این مفروضات منوط به نتایج حاصل از 
عملکرد شرکتهای مذکور در سنوات آتی خواهد بود.
7- گزارش توجیهی ارائه شــده بر مبنای درآمدهای 
حاصل از ســرمایه گذاری شرکت ســرمایه گذاری 
پارس آریان )ســهامی عام( تهیه شــده و برآوردی 
از بابت ســایر درآمدهایی که از فعالیتهای شــرکت 

حاصــل خواهد شــد، صــورت نپذیرفته اســت.
8- اطالعــات مربــوط به شــرکت مبنــای خاور 
میانه)سهامی خاص( که در گزارش توجیهی ارائه شده 
است بر مبنای اطالعات صورتهای مالی دوره های قبل 
شــرکت مذکور برآورد شده و گزارشات توجیهی و یا 
سایر مستندات مربوط به افزایش سرمایه آن شرکت و 
پیش بینی های آتی آن مشاهده نشده است. همچنین 
مراحل افزایش سرمایه شــرکت فناوری اطالعات و 
ارتباطات پاسارگاد آریان )سهامی خاص( پایان یافته 
و شرکت مبنای فرض خود را جبران مشارکت قبلی 
در افزایش سرمایه این شــرکت عنوان نموده است.
9- توجه استفاده کنندگان به تفاوت احتمالی نتایج 
آنی عملکرد تلفیقی شرکت ســرمایه گذاری پارس 
آریان )ســهامی عام( و گــروه اطالعات پیش بینی 
شــده ارائه شده توسط شرکت اصلی جلب می شود.

 هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت سرمایه گذاري پارس آریان)سهامی عام(، از 
افزایش سرمایۀ موضوع این بیانیۀ ثبت، به شرح زیر میباشد.
هدف شرکت ســرمایه گذاري پارس آریان(سهامی 
عام(، از افزایش ســرمایۀ موضــوع این بیانیۀ ثبت، 
شــرکت در افزایش سرمایه شــرکتهاي گروه مالی 
پاسارگاد و حفظ درصد سهامداري در سهام شرکتهاي 
گسترش انرژي پاســارگاد، هلدینگ صنایع معدنی 
خاورمیانه، بانک پاسارگاد، مبناي خاورمیانه و فناوري 
اطالعــات و ارتباطات پاســارگاد آریان می باشــد.



25لوازم خانگی  | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره 52 | فروردین  ماه 1394|24 لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  52 | فروردین ماه  1394| 

پیام هیات مدیره
حمد وســپاس به درگاه خداوند متعــال بابت تمام الطاف 
بیکرانش که شامل حال مجموعه ذینفعان این شرکت گردیده 
تا ما بتوانیم سال مالی منتهی به 1393/9/30 را با تمام نوسانات 
اقتصادي و رکود حاکم به اقتصاد با موفقیت به انتها برسانیم.  
سال مالی منتهی به 1393/9/30 شرکت صنعتی بهپاک در 
شرایطی سپري شد که به لحاظ فقدان توجیه اقتصادي در 
صنعت روغنکشی کشور، از 4میلیون تن ظرفیت تولید، تنها 
450 هزار تن معادل 11% ظرفیت فعال بود. شرکت صنعتی

بهپاک در این دوره با هدف حداکثر ســازي سود حاصل از 
فعالیت هاي تولیدي، ترکیب تولیدات را به گونه اي تعیین 
نمود تا ســود مورد انتظار ســهامداران محتــرم و بودجه 
مــورد تعهد هیأت مدیــره تحقق یابد و حتــی فراتر رود.

به طوریکه سهامداران محترم استحضار دارند صنعت روغن 
نباتی و به تبع آن صنعت روغنکشی کشور به دلیل سطح زیر 
کشت دانه هاي روغنی در کشور ، وابستگی شدید به واردات 
مواد اولیه وارداتی داشته به طوریکه در حال حاضر مجموع 
دانه هاي روغنی قابل برداشــت در کشور بالغ بر 250 هزار 
تن بوده که مجموع استحصاالت آن کمتر از 5% نیاز روغن 
نباتی و کنجاله مصرفی در کشور میباشد که این محوریت در 
شرایط اقتصادي و ارزي و تحریم ها و محدودیت هاي حاکم

بر کشور فرآیند دسترسی به مواد اولیه را دشوارتر می سازد 
و این در شرایطی است که علیرغم تمام فشارهاي موجود 
بر بخش تولید، تعرفه هاي گمرکی برابــر براي مواد اولیه 
و دانه هاي روغنی مشــکالت تولیــد را دوچندان میکند.

هیأت مدیره شرکت صنعتی بهپاک علیرغم مشکالت موجود، 
موفقیت هاي حاصل شده را ناشی از اتخاذ استراتژي هاي 
مناســب با شــرایط روز و همچنین حاصل همکاري تیم 
400 نفره بهپاک دانسته و افتخار دارد با کمال خرسندي به 
استحضار سهامداران محترم برساند با توجه به اصالح بافت 
مالی شــرکت و خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت و 
بهبود شاخص هاي مالی، شرکت در آستانه ورود به بازار دوم 
فرابورس قرار گرفته و انشاء اله در آینده نزدیک سهامداران 
محترم قادر به معامله ســهام در بازار فرابورس خواهند بود.

هیأت مدیره شرکت معتقد است که امانتدار سهامداران محترم 
بوده و به منظور حراست و ارتقاء امانت واگذار شده به آنها، وظیفه 
خود می داند که از انجام هیچ تالش و کوششی دریغ نورزد. 

گزارش حاضر در برگیرنده اهم فعالیتهاي شرکت در 
جهت نیل به اهداف و استراتژیهاي شرکت است.

هیأت مدیره شرکت معتقد است تمامی افتخارات 
و موفقیتهاي کسب شده، در سایه حمایت هاي 
بی دریغ و با پشــتوانه سهامداران محترم حاصل 
شده اســت. تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و 
انتقادات سازنده شما سهامداران محترم بی شک 
چراغ راه خواهد بود. در این راســتا بهره مندي از 
نظرات و رهنمودهاي شــما عزیــزان را ارج نهاده 
و آن را بســتري یگانه در راســتاي بهبود فرآیند 
هاي تصمیم گیــري و برنامه ریزي خود می داند.

در پایان شــایان ذکر اســت مدیریت شرکت بر 

خــود فرض میداند طبق رســالت و وظایف خــود در هر 
زمــان با افتخار، پذیرا و پاســخگوي ســهامداران محترم 
بوده و مقدم ســهامداران محترم را که بی شــک همراه با 
خیر و برکت براي شــرکت خواهد بود، گرامــی می دارد.

كلیات و تاریخچه شركت
شرکت صنعتی بهپاک )سهامی خاص( در تاریخ 1347/6/14 
تحت شــماره 84 در اداره ثبت شــرکت های شهرستان 
بهشــهر به ثبت رســید که متعاقبا به تهران منتقل شد. 
تحت شــماره 13190 در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای 
صنعتی تهران به ثبت رسید و طبق تصمیم مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1373/12/21 به ســهامی عام تبدیل شد.
موضوع فعالیت شرکت : فعالیت شرکت به استناد ماده 2 
اساسنامه عبارتست از تأسیس کارخانجات پنبه پاک کنی، 
روغنکشی و پروتئین گیاهی و کارخانجات دیگر و همچنین 

کارهاي تولیدي و بازرگانی ، ســرمایه گــذاري ، صادرات 
، واردات و انجــام هر نوع عملیات و معامالت که به صورت 
مستقیم یا غیرمســتقیم مرتبط با موضوع شرکت باشد.

برنامه ها و فعالیت هاي آتی
1( ورود به بازار فرابورس

2( ارتقــاء ظرفیــت خــط تولیــد پروتئیــن از طریق 
اســتقرار اکســترودر بــا ظرفیــت 2 تــن در ســاعت
3( اصالح بافت مالی شرکت و کاهش بدهی ها و در نهایت 

کاهش هزینه هاي مالی از طریق 
فروش دارائی هاي غیر مولد

4( پیشینه سازي سود از طریق بهینه سازي تولید و فروش
5( افزایش صادرات پروتئین

6( انجام مراحل بعدي افزایش سرمایه شرکت تا سقف 380 
میلیارد ریال به منظور ارتقاء ظرفیت  تولید پروتئین و حضور 

فعال تر در بازار
سرمایه و تركیب سهامداران

سرمایه شــرکت در بدو تاســیس مبلغ 212/5 میلیون 
ریال (شــامل تعداد 4250 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 
50/000 ریال( بوده که طی چند مرحله به شــرح زیر به 
مبلغ 80/000 میلیون ریال )شــامل تعداد 80/000/000 
ســهم، به ارزش اسمی هر ســهم 1/000 ریال( در پایان 
ســال مالی منتهی به 1393/9/30 افزایش یافته اســت
همچنین به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ  1392/9/18 
و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/1/18 و مجوز 
شــماره 12/295016 مورخ 1393/9/24 ســازمان بورس 
اوراق بهادار ، سرمایه شرکت از مبلغ 80/000 میلیون ریال 
به مبلغ 200/000 میلیون ریال منقسم به 200/000/000 
ســهم 1/000 ریالی با نام از طریق نقدي و مطالبات حال 
شــده افزایش یافته و در تاریــخ 1393/10/7 در اداره ثبت 
شرکتها و موسسات غیر تجاري تهران به ثبت رسیده است . 

شركت از منظر بورس اوراق بهادار
سهام شرکت در تاریخ 1374/3/21 در سازمان بورس اوراق 
بهادار تهران در گروه مواد غذایی با نماد غبهپاک مورد پذیرش 
واقع و از تاریخ 1374/5/31 مورد معامله قرار گرفت.  لیکن در 
سال 1388، به دلیل عدم احراز معیارهاي حضور در بورس 
که عمدتاً به دلیل زیان دهی شرکت در سنوات قبل بود، نام 
شرکت از فهرست شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق 
بهادار تهران حذف گردید که مجدداً در تاریخ 1392/7/21 
نام شرکت با شماره 11184 در فهرست شرکت های ثبت 
شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار درج و هم اکنون سهام 
این شــرکت در بازار توافقی مورد معاملــه قرار می گیرد.

جایگاه شركت در صنعت
شرکت بهپاک در صنعت روغنکشــی از دانه هاي روغنی 
) ســویا و کلــزا( و تولید پروتئین گیاهی ســویا فعالیت 
میکند و در بین شــرکتهاي فعال در این صنعت با حجم 
فروش معــادل 2/857 میلیارد ریــال در رابطه با کنجاله، 
روغــن و پروتئیــن گیاهی ســویا در رده اول قــرار دارد.

سال ها بود که  حال بهپاک خوش نبود آنانکه با صنعت غذایی آشنایند خوب می دانند که بنیان گذار این صنعت حاج محمود الجوردی از خطه هنرپرور کاشان همانجا که می سراید :"آب را گل نکنید"  
برای ساخت آن چه رنجها  کشید و روزیکه دانه های روغن محصول کشت کشاورز  در فرآوری روغن قرار گرفت در مسجد شهر آفتاب دست دعا به آسمان بلند کرد و خداوند سبحانش را ستود از این همه 
لطف . سالها زان روز می گذرد. وقتی سودجویان چنگال خود را به تن صنعت شهر کشیدند پایه اولیه شرکت لرزیدو تا آنجا رفت که کمترصاحب نظری  امیدی به بقا شرکت می داشت در ایران زمین چه 
بسیار دیده،شنیده و خوانده ایم که به روز سختی و دشواری مطلق، ناجی می رسد و کشتی طوفانی را به سر مقصد که همان ساحل است می رساند .دکتر علیرضا شریفی همان بود که بهپاک نیازش داشت 
و با دعای خیر کشت کار شمال و توان مدیریتی مثال زدنی بهپاک در صدر نشست درهمانجایی که جایش بود . مجمع ساالنه در حضور 84/7 درصد سهامدار به ریاست مهندس اصالنی و جنابان مسعود 
اژیه و علی فراهانی در مقام نظار اول و دوم و دبیری دکتر شریفی برگزار شد.مجمع نشینان با طنین صلوات و تشویق از خدمت بایسته تالشگران شرکت بخصوص هیئت مدیره با تصویب دستور جلسه و 

تقسیم سود ریالی هر سهم مجمع به کار خود پایان دادند.

دکتر علیرضا شریفی با بهپاک آن کرد که می باید

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهشرکت به پخش )سهامی عام(آقای محمود اصالنی شهرستانی

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر تهران )سهامی عام(آقای هوشنگ باالزاده نیری

عضو هیات مدیرهشرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر)سهامی خاص(آقای احسان بادپا
عضو هیات مدیرهشرکت حمل و نقل و پشتیبانی پرتو گستر بهشهر )سهامی خاص(آقای علی اصغر اسدی داود آبادی

عضو هیات مدیره و مدیرعاملشرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران )سهامی عام(آقای علیرضا شریفی
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پیام هیات مدیره
در ســالي که گذشــت شــرکت مارگارین )ســهامي 
عام( نیــز همچون برخــی صنایع دیگــر درخصوص 
واردات مــواد اولیه خود با مشــکالتی روبــرو گردید.

این شرکت با توجه به تولید کاالی استراتژیک در ایران، 
همواره از حمایت سیســتم بانکی و سازمانهای دولتی 
برخوردار بوده و توانســته اســت بخشــی از مشکالت 
خــود را از طریق بانکهای مختلــف حل و فصل نماید.

بــا توجه به اینکه عمــده مواد اولیه مصرفی شــرکت 
از قبیــل روغــن خــام و ورق حلب و قطعــات یدکی 
از منابــع خارجی تامین می گردند. بنابراین ریســک 
عمــده شــرکت تامین بــه موقــع آنها می باشــد.

در ســال جــاری بــه دلیــل مشــکالت موجــود 
در سیســتم بانکــی در برخــی ســالها موجــودی 
مــواد اولیــه شــرکت بــه شــدت کاهــش یافــت.

با سخت تر شدن شــرایط انتقال وجه به فروشندگان، 
واردات شرکت در سال جاری به حداقل خود در سنوات 
اخیر رسید و شرکت بخش عمده ای از نیاز خود را از وارد 
کنندگان روغن خام و شرکت بازرگانی دولتی تامین نمود.

با توجه به شرایط ســخت تخصیص و انتقال ارز، ادامه 
روند منتج به محدود شدن تامین مواد اولیه به شرکت 
بازرگانی دولتی و احتماال کاهش حجم تولید می باشد.

به دنبال افزایش نرخ ارز و خارج شدن بخشی از مواد اولیه 
مورد نیاز شرکت از تخصیص ارز مرجع )مواد بسته بندی 
و مواد شیمیائی(، قیمت تمام کاالهای تولیدی افزایش 
قابل توجهی یافت که شرکت با هماهنگی وزارت بازرگانی، 
اقدام به افزایش قیمت محصوالت خود نمود و افزایش 

قیمت نهاده های تولید را جبران نمود. شرکت مارگارین 
)ســهامی عام( در زمینه فروش روغــن های خوراکی 

رتبه دوم را در بین 28 شــرکت تولید کننده داراست.
  استراتژي شرکت کسب جایگاه نخست روغن مایع و 
جامد )خانوار( و همچنین صنف و صنعت و رسیدن به 
حداکثر سود از طریق کاهش هزینه ها و همچنین تولید 
محصوالت جدید که نیازمند دانش فني باال است، مي 
باشد. برنامه هاي شرکت در سال مالي آتي ادامه اجراي 
پــروژه هاي روغن هاي تخصصي که تولید آنها نیازمند 
دانش فني باالست، مي باشد. این تولیدات بدلیل تخصصي 
بودن آنها از سودآوري قابل توجهي برخوردار خواهد بود. 
نتایج عملیات شرکت در سال مالي گذشته نشان از فائق 
آمدن مدیریت و کارکنان شرکت بر مشکالت بوجودآمده 
بوده و امید است در سال آینده با تالش مدیریت و کارکنان 
زحمتکش شرکت نتایج پیش بیني شده محقق گردد.

برنامه های آینده شركت:

توســعه شــرکت: هــای  اطالعــات طــرح  الــف: 
1- انتقال بخشی از پروژه ماشین االت امانی نزد شرکت 

صنعتی بهشهر
تاریخ شروع پروژه: مهرماه 93
درصد پیشرفت کل: %50

- انتقال تجهیزات و راه اندازی و بهره برداری بویلر22 تنی
- انتقــال تجهیــزات و راه انــدازی و بهــره بــرداری 
- انتقال تجهیزات و راه اندازی و بهره برداری تجهیزات 

سردخانه
- لوازم آزمایشگاه میکروبی و محصوالت صنف و صنعت 
صورتجلســه و تحویل تجهیزات و نصــب و راه اندازی
2- راه انــدازی مجــدد خط قدیمــی و تیتور 60 تنی 
تاریخ شــروع پروژه مرداد ماه 93/ پایان شــهریور 93

درصد پیشرفت پروژه : %100
3- خرید و نصب و راه اندازی خط بطری سازی و بسته 

بندی مایع
تاریخ شروع :شهریور ماه 93 
درصد پیشرفت پروژه : %65
ب( پروژه های در حال اجرا

1- انتقال بخشی از پروژه ماشین آالت امانی نزد شرکت 
صنعتی بهشــهر و انتقال تجهیزات انبار ســرد و گرم
2- خرید و نصب و راه اندازی خط بطری سازی و بسته 
بندی مایع و عملیات ســاخت خطوط توســط اکمه و 
ســیدل در مرحله ترخیص و آموزش کارشناسان اکمه
3-راه اندازی مجدد خط پرکنی 690 و 900 گرمی جامد
4-راه انــدازی مجدد خط پرکنــی قوطی جامد خانوار

بنــدی  بســته  خطــوط  تکمیــل  و  5-خریــد 
چهارگــوش کیلویــی   5 تــا   4 خانــوار  جامــد 

6-خریــد و نصب و بهــره برداری خطــوط تکمیلی 
شورتنینگ

7-راه انــدازی مرکز تحقیقات و کارگاه نمونه ســازی 
محصوالت ویژه

8-تغییرات روی خط منوگلیسیرید
9-تولید محصول جدید

ج- گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی 
شیوه های فروش 

د- شیوه های تامین مالی

مجمع ساالنه شرکت مارگارین در حضور 88 درصدی سهامداران به ریاست مهندس میر مرتضوی و دبیری مهندس ربیعی و دو ناظر برگزار شد.

مجمــع نشــینان بــا تصویــب صورتهای مالی و تقســیم ســود هر ســهم 300 ریال و ســایر دســتور جلســه به کار خــود پایــان دادند.
مارگارین از جمله شــرکت های زیر مجموعه شــرکت توســعه صنایع بهشــهر بــا قدمت بیش از 60 ســال جزو اولین هــای صنعت غذایی 
مــی باشــد و مدیریت توســعه صنایع بهشــهر با به دســت گیری ســکان این صنعت شــاهکاری کــرد که می بایــد به آن آفریــن گفت . 
جوانی از تبار راســت قامتان بر مسند بازمانده این صنعت نشســت و اندک اندک سیاست و تدبیر بهترین هارا راندن پیشه کرد.خدا قوتش دهد 

این مختصر گفتیم تا ریز و درشت آن مقال بماند در فرضی دیگر

مارگارین در دامن مام با سود آمد

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهآقای محمدعباسعلی پور کبیررهشرکت صنعتی بهشهر)سهامي عام( 

نایب رئیس هیات مدیرهمامون فالح سعیدالداودشرکت صافوالد بهشهر)سهامي خاص(

عضو هیات مدیره و مدیرعاملآقای سیامک ربیعیروغن نباتی بهشهر منطقه آزاد اروند)سهامي خاص(

عضو هیات مدیرهآقای همایون رشیدشرکت حمل و نقل پشتیباني پرتو گستر بهشهر)سهامي خاص(

عضو هیات مدیرهآقای غالمرضا زال پورشرکت شکر صافوال بهشهر)سهامي خاص(
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 همراه اول 541 تومان سود نقدی داد

تقسیم سود 541 توماني هر سهم همراه اول
در ایــن مراســم پس از ســخنان رئیس مجمع و 
مدیرعامل همراه اول و اســتماع گزارش حسابرس 
و نظرات ســهامداران، در خصوص سود تقسیمي، 
روزنامه هاي کثیراالنتشار چاپ آگهي، پاداش و حق 

جلسه هیأت مدیره تصمیم گیري شد.
در جلسه مذکور پس از نظر خواهي از سهامداران 
حاضر و ســخنان تعدادي از اعضاي هیأت رئیسه، 
براي هر ســهم 541 تومان سود معادل 87 درصد 
سود خالص محقق شده در نظر گرفته و مقرر شد 
سود سهامداران حقیقي از پنجم اردیبهشت ماه از 

طریق شعب بانک ملت واریز شود.
در پایان مراسم، روزنامه هاي دنیاي اقتصاد و فناوران 
بــراي چاپ آگهي هاي مجمع همــراه اول تعیین 

شدند.
گزارش عملکرد هیأت مدیره

در این مراســم مهندس وحید صدوقي مدیرعامل 
شــرکت ارتباطات ســیار ایران، گزارش جامعي از 
عملکرد سال 93 هیأت مدیره به مجمع سهامداران 

ارائه کرد.
صدوقي با اشــاره به اینکه سال 93، سال »دولت و 
ملت، همدلی و همزبانی« نام گذاري شــده است، 
اظهار داشت: با توجه به اینکه سال مالي همراه اول 
29 اســفندماه است، اولین شرکتي هستیم که در 
سال جدید مجمع خود را برگزار و در کمترین زمان 

سود سهام را واریز مي کنیم.
وي با اشاره به برگزاری آبرومندانه جشن 20 سالگی 
همراه اول در سال گذشته و شعار سال جاری گفت: 
در هفته های پایانی ســال 93، طرح دولت همراه  
)M Goverment( تصویب شد و دولت درصدد 
است هر چه سریعتر دولت همراه را پیاده کند که 

این امر با همکاری اپراتورها عملی است. 
صدوقي در ادامه با اعالم اینکه گزارش مالي همراه 
اول از نظر حسابرس هیچ بندي نداشته و با عنوان 
مقبولیت تأیید شــده اســت، اظهار داشت: ارتقاء 
77 رتبه ای در رتبه بندی شــرکت های پذیرفته 
شــده در بورس اوراق بهادار تهران از نظر کیفیت 
افشــاء و اطالع رسانی مناســب در پایان سال 94 
منتهی به 93/12/29 نسبت به 93/9/30، از دیگر 

دستاوردهای مالی همراه اول است.
ضریب نفوذ 80 درصدي همراه اول:

مدیرعامل همراه اول ضمن تشــریح دستاوردهاي 
توسعه بازار و سبد محصوالت این شرکت در سال 
93 تأکید کرد: طی دو سال پس از تدوین استراتژي 

همراه نوین، 34 عنوان سرویس به مشترکین عرضه 
شده اســت که عزم جدي همراه اول را نشان مي 

دهد.
در سال گذشته محصوالت و خدماتی از جمله سیم 
کارت دیتا، موبایل باند پهن، ســیم کارت دانشجو، 
پرتال my mci و درسا به مشترکین عزیزمان ارائه 
کردیم که درســا محصول مناسبی برای حفاظت 
خانواده ها و نوجوانان است که در اردیبهشت ماه به 

مردم ارائه می شود. 
وی افزود: علی رغم اشباع بازار، با جذب 6,7 میلیون 
مشترک جدید در سال 93، تعداد مشترکین ثبت 
شده همراه اول به 70,8 میلیون رسید.اکنون سهم 

بازار ســیم کارت های فعال همراه اول 61 درصد و 
ضریب نفوذ آن 80,5 درصد است. همچنین همراه 
اول با 268 اپراتور در 110 کشــور قرارداد رومینگ 

بین الملل دارد.
صدوقي ادامه داد: هم اکنــون همراه اول از طریق 
کانال های حضوری مســتقیم و غیرمســتقیم  و    
کانال های غیرحضوری مســتقیم و غیرمستقیم 

مشغول خدمت رسانی به مشترکین خود است. 
وی گفــت: همــراه اول از طریــق بیــش از 400 
هزار کانال حضوری مســتقیم نظیر کیوســک و                  
فروشگاه های زنجیره ای، توزیع کنندگان اصلی و 
نقاط فیزیکی فروش و حدود 13400 کانال حضوری 
غیرمســتقیم نظیر ادارات مشترکین، دفاتر بخش 
خصوصی، مراکز تلفن ثابت، دفاتر ICT روستایی 
و فروشندگان عمده به مشترکین خود خدمت می 
کند. همچنین اپراتور اول از طریق بیش از 3 میلیون 
کانال غیرحضوری مستقیم نظیر خودپردازها، پایانه 
های فروشــگاهی و درگاههای خرید شارژ بر بستر 
USSD و با بیش از 35 میلیون کانال غیرحضوری 

 ،)IVR(غیرمستقیم نظیر سرویس دهنده تلفن گویا
مشترک فعال جیرینگ و درب کیوسک و با خدمات 

خود را ارائه می کند. 
جایگاه نخست همراه اول در خاورمیانه:

صدوقي ضمن برشمردن دســتاوردها و افتخارات 
همراه اول در ســال 93 به جایــگاه این اپراتور در 
صنعت تلفن همراه اشــاره کرد و گفت: همراه اول 
از نظر تعداد مشترک در کشور و خاورمیانه اول، در 

آسیاي جنوبي هشتم و در دنیا بیست و یکم است.
وي با بیان اینکه طبق رتبه بندي 500 شرکت برتر 
کشور در سال 93 توسط سازمان مدیریت صنعتي، 
همراه اول تنها اپراتور تلفن همراه کشور در میان 10 
شــرکت برتر از نظر ارزش افزوده و ارزش بازار بوده 
است، افزود: در این ارزیابي همراه اول از نظر ارزش 
بازار رتبه 6 و از نظر ارزش افزوده رتبه 10 را کسب 

کرده است.
وی افزود: کسب عنوان برترین اپراتور تلفن همراه 
کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 
دریافت گواهینامه اشتهار به کیفیت 4 ستاره، دریافت 
گواهینامه ملی رعایت حقــوق مصرف کنندگان، 
دریافت تندیس زرین ســرآمدی روابط عمومی و 
تقدیرنامه شــرکت برتر دانشی از اهم دستاوردها و 

افتخارات همراه اول در سال 93 است.
صدوقی در ادامه با اشــاره به چشم انداز همراه اول 
اظهار امیــدواری کرد: تالش مــی کنیم محبوب 
جامعه، محبوب مشــتریان، محبوب سهامداران، 
محبوب شــرکای تجاری و در نهایت محبوبترین 

شرکت ایرانی باشیم.
صدوقی در پایان با اشاره به اینکه خدمات همراه اول 
تاکنون بیشتر بر خدمات پایه نظیر مکالمه و پیامک 
بوده اســت، اظهار داشــت: از این پس رویکردمان 
بیشتر تمرکز در حوزه های دیوایس و خدمات ارزش 

افزوده است.
اعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهآقای مسعود مهردادی

نایب رئیس هیات مدیرهآقای مجتبی جعفری

عضو هیات مدیرهآقای رسول سرائیان

عضو هیات مدیرهآقای ناصر یوسف پور

عضو هیات مدیرهآقای حمیدرضا رفیعی

مدیرعاملآقای وحید صدوقی

در این مراسم مهندس وحید صدوقي مدیرعامل شرکت 
ارتباطات ســیار ایران، گزارش جامعي از عملکرد سال 
93 هیأت مدیره به مجمع سهامداران ارائه کرد.با توجه 
به اینکه سال مالي همراه اول 29 اسفندماه است، اولین 
شرکتي هستیم که در سال جدید مجمع خود را برگزار و 

در کمترین زمان سود سهام را واریز مي کنیم.
در اولین مجمع عمومي عادي ســالیانه سال 94 کشور، 

برای هر سهم همراه اول 541 تومان سود تقسیم شد.
چهارمین مجمع عمومي عادي ســالیانه همراه اول که 
اولین مجمع عمومی عادی ســالیانه سال مالی منتهی 
به 1394,12,29 در کشــور بود، صبح روز دوشنبه 31 
فروردین ماه با حضور بیش از 95,7 درصد سهامداران، در 

سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو برگزار شد.

چه همراه خوبی
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خیز سیمان خوزستان برای دستیابی به جایگاه نخست صادرات سیمان کشور
سیمان خوزستان به آفریقا هم  رسید

هلدینگ سیمان متشکل از شرکت سیمان فارس و خوزستان با بیش از شش دهه فعالیت و شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به عنوان 
بزرگترین گروه تولید کننده سیمان در کشور و منطقه بوده که با دارا بودن 17 کارخانه تولید سیمان، بیش از 32 درصد از سهم تولید 
و فروش سیمان کشور را دارا می باشد. گروه هلدینگ های سیمان فارس و خوزستان و سیمان تامین همواره بر پایه ارزش های مبتنی 
بر مشتری مداری از طریق ارایه محصوالت متنوع و با کیفیت مطلوب و رعایت الزامات و استانداردهای کیفی و زیست محیطی پیشتاز 

صنعت بوده است.
گفتگوی زیر با جناب آقای مهندس مرتضی لطفی و مدیرعامل شرکت سیمان فارس و خوزستان و نایب رییس انجمن صنفی کارفرمایان 
صنعت سیمان انجام شده است. مرتضی لطفی به عنوان نماینده این شرکت در بخش معدن اتاق بازرگانی تهران در دوره هشتم حضور دارد.

پیش بینی عملکرد سودآوری سیمانی 
هــا را در ســال جدید بــا توجه به 
شرایط بازارچگونه ارزیابی می كنید؟

اگرچه عمده شرکت های سیمانی بودجه 
ســال 1394 خود را با پیش بینی افزایش 
هزینه ها و عدم افزایش قیمت فروش و به 
صورت بدبینانه تنظیم و منتشر نموده اند، اما 
بررسی روند تغییرات اجزای بهای تمام شده 
یک تن سیمان طی ســال گذشته و سال 
جاری که بیانگر افزایــش 25 درصدی در 
هزینه های حقوق و دستمزد و افزایش بیش 
از 20 درصد در هزینه های انرژی و قطعات 
مصرفی و همچنیــن افزایش 15 درصدی 
در تامین مواد اولیه است. ضرورت افزایش 
قیمت فــروش را ایجاب می نماید و من از 
جایگاه نایب رئیسی انجمن صنفی پیگیر این 
اقدام هستم همان طور که مطلعید ، در هفته 
گذشته دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت 
سیمان نیز اعالم نمود در نیمه اردیبهشت 
تقاضــای افزایش حــدود 17 درصدی به 
ســتاد تنظیم بازار ارســال خواهد شــد.

با اعمال سیاست های افزایش قیمت فروش 
که توسط انجمن سیمان در حال پیگیری 
اســت انتظار می رود کــه عملکرد واقعی 
در ســال جاری با رشــد مناسبی نسبت 
به پیش بینی مواجه شــود که انشــاء اهلل 
بتوان در گزارش های ســه ماهه اول سال 
94 شــرکت ها آثار آن را مشــاهده نمود.

ارزیابی تان از عملکرد هلدینگ سیمان 
فارس و خوزستان به چه صورت است؟

سبد سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان 

مشتمل بر شرکت های بورسی و غیربورسی 
است که چنانچه ارزش سهام شرکت های 
غیر بورســی را براســاس میانگین ارزش 
سهام شرکت های سیمانی بورسی در نظر 
بگیریم. NAV سیمان فارس و خوزستان 
به ازای هر سهم بالغ بر 4/800 ریال است. 
در حالی که هم اکنون قیمت مورد معامله 
سهام حدود 2/100 ریال می باشد که علت 
این تفاوت ، شــاید نگاه کوتاه مدت معامله 
گران به سهام سیمانی است. در صورتی که 
بررسی روند شاخص بازده صنعت سیمان در 
مقایسه با شــاخص کل، طی دو سال اخیر 
نشــان از برتری بازده این صنعت دارد، هر 
چند که سهام سیمانی علیرغم مزیت های 
نسبی مورد بی مهری اهالی بازار قرار گرفته ، 
اما شرکت های سیمانی همواره تالش نموده 
اند تا ضمن ارائه گزارشات مناسب و شفاف، 
سود مناسبی را در مجامع عمومی سالیانه 
به ســهامداران خود تخصیص و در مواعد 
قانونــی پرداخت نمایند. تــا به این ترتیب 
ریسک غیر سیســتماتیک سرمایه گذاران 
سهامداران را به حداقل ممکن تقلیل دهند.

هلدینگ فارس و خوزســتان اولین 
تامین كننده سیمان در راه سازی كشور

بدیهی اســت، شــرکت ســیمان فارس و 
خوزســتان به عنــوان بزرگترین هلدینگ 
سیمان کشور که حدود 25 درصد از سهام 
بازار را در اختیار دارد، به عنوان ســردمدار 
صنعت سیمان ، تقســیم سود حداکثری 
را ســرلوحه سیاســت های حفظ منافع 
ســهامداران خود قرار داده تا از این طریق 

متضمن کیفیت سودهای اعالمی باشد.
شــایان ذکر اســت که در دو ســال مالی 
اخیر نیز ســود سهامداران حقیقی بصورت 
کامــل پرداخت شــده اســت. همچنین 
همواره تالش شــده کــه مجامع عمومی 
در کمتریــن فاصله زمانی از پایان ســال 
مالی شــرکت ها برگزار گردد که براساس 
این سیاســت برگزاری مجامــع عمومی 
سالیانه سال 1393 شــرکت ها از ابتدای 
اردیبهشــت ماه برنامه ریزی شــده است.

همچنین همواره تالش شــده که مجامع 
عمومی کمترین فاصله زمانی از پایان سال 
مالی شــرکت ها برگزار گردد که براساس 
این سیاســت برگزاری مجامــع عمومی 
سالیانه سال 1393 شــرکت ها از ابتدای 
اردیبهشــت ماه برنامه ریزی شــده است.

از طرفــی برنامــه ریــزی هــای اجرایی 
هلدینگ در ســال 94 مبتنــی بر حفظ 
و توســعه بازارهای داخلــی و صادراتی و 
برپایه اســتراتژی های شش گانه مشتمل 
بر 1- مشــارکت و همکاری با رهبران بازار 
جهانی سیمان در منطقه در فعالیت هایی 
که ایجاد ارزش افزوده می نماید. 2- توسعه 
نشــان تجاری 3- در اختیار داشتن شبکه 
ترکیبی لجستیک 4- ایجاد شبکه های هم 
افزا بین شرکت های تابعه، تامین کنندگان 
و مشتریان 5- توسعه بازار با تاکید بر تنوع 
بخشی به محصوالت و خدمات و بازارسازی 
در جهت افزایش مصرف اقتصادی سیمان  
6- مدیریت بهینه منابــع در اختیار برای 
ایجاد بیشترین بازدهی از سبد منابع، می 
باشــد که در این راســتا اقدامات متعددی 
از جمله مــوارد زیر صورت گرفته اســت.

-هلدینگ ســیمان )ســیمان فــارس و 
خوزستان و سیمان تامین( که زیر مجموعه 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می 
باشد. به واسطه امکان بهره مندی از ظرفیت 
های موجود در بزرگ ترین شرکت سرمایه 
گذاری کشــور، در تالش است تا در برنامه 
های توسعه تجارت خود ارزش های افزوده 
بیشتری خلق نماید. مطابق با این رویکرد، 
همکاری با هلدینگ ســاختمانی شستا در 
پروژه ساختمانی 5/000 واحدی در اربیل 
عراق، مشارکت و همکاری با شرکت حمل 
و نقل آبادان به جهت تامین نیاز کارخانجات 
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در بخــش حمل و نقل و همچنین تشــکیل 
کنسرســیوم همکاری با شــرکت کشتیرانی 
جمهــوری اســالمی ایران به عنــوان یکی از 
شرکت های سرمایه پذیر شستا به منظور دست 
یابی به بازارهای آفریقا صورت گرفته اســت.

-اشاعه فرهنگ بازارگرایی میان مدیران عامل 
شرکت ها و تاکید بر نظارت و رهبری مستقیم 
آنــان در فعالیت هــای فــروش و بازاریابی از 
طریق ایجاد کار گروه توسعه بازار در هلدینگ، 
آغاز گردیده و پیگیری فعالیــت آن از طریق 
مدیران ارشد هلدینگ صورت می گیرد. نتایج         
سیاست گذاری های صورت گرفته در گروه طی 
دوره های قبل در راستای ارتقا و تثبیت کیفیت و 
تنوع محصوالت به نحوی است که شرکتها ضمن 
دارا بودن انواع گواهینامه های بین المللی مربوط 
تضمین و حفاظت از محیط زیست، آماده صدور 
محصوالت به بازارهای بین المللی می باشند.

-از دیگر اقدامات مهم صورت گرفته می توان 
به تشکیل کنسرسیومی میان انجمن شرکت 
های راه سازی ایران، انجمن سیمان و شرکت 
سرمایه گذاری بانک مســکن با سرمایه 100 
میلیارد با هدف اجرای پروژه های روسازی بتن 
غلتکی )RCC( جاده های کشور اشاره نمود 
که در این کنسرسیوم شرکت سرمایه گذاری 
بانک مسکن نسبت به تامین اعتبار جهت خرید                                                                                                
ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز اقدام خواهد نمود.

هلدینــگ فــارس و خوزســتان و ســیمان 
تامین، الگــوی تمام نمای رعایت محیط 
زیســت و پیشرو صنعت ســبز ایران

یکی از زمینه های کاربرد پرمصرف سیمان که 
در کشور ما تا قبل از این به آن پرداخته نشده بود. 
کاربرد در جاده سازی و به عبارت دیگر احداث 
جاده های بتنی است. افزایش دور از انتظار بهای 
قبر از یک طرف و ارزانی و فراوانی ســیمان از 
طرف دیگر، فکر و زمینه جایگزینی روســازی 
های آسفالتی را با روسازی های بتنی را فراهم 
نموده است و شرکت سیمان فارس و خوزستان 
به عنوان بزرگترین هلدینگ سیمانی کشور در 
اجرای طرح بتن غلتکی )بتن متراکم شــده با 
غلتک( در روسازی جاده ها پیشتاز بوده است.

انعقاد قرارداد تامین سیمان مورد نیاز در احداث 
300 کیلومتر جاده بتنی با معاونت شهرسازی و 
معماری وزارت راه و شهرساز و از دیگر اقدامات 

شرکت سیمان فارس و خوزستان بوده است.
-مذاکرات درخصوص همکاری و مشــارکت 
بــا بــزرگ تریــن هلدینگ جهان شــرکت 
الفــارژ از   ســال ها  پیش آغــاز  و به صورت 
متوالی انجام شــده است که متاسفانه با پیش 
آمدن شــرایط تحریم در چنــد نوبت احیا و 
متوقف شــده و هم اکنون بــا توجه به پدید 
آمدن امکان گســترش توســعه تجارت های 
بین المللی مذاکرات مجددا اغاز شــده است.
درخصوص عرضه ســیمان خوزستان و 
ارزیابی از رفتار بازار درخصوص این عرضه 

توضیح دهید.
عرضه اولیه سهام ســیمان خوزستان پس از 
کش و قوس هایی که در بازار رخ داد و پس از 
دو نوبت تمدید، مهلت بالخره در 18 فروردین 
1394 صورت گرفت. قیمت عرضه براســاس 
نتایج ارزش گذاری ســهام توسط دو شرکت 
تامین سرمایه و با در نظر گرفتن شرایط واوضاع 
و احوال بازار، به خصوص صنعت سیمان و پس 
از مذاکرات مفصل با مقامات شــرکت بورس 
تعیین و مورد معامله قرار گرفت و خوشبختانه 
مورد اقبال بازار واقع شد به طوری که در مدت 

63 ثانیه تمامی 70 میلیون سهم عرضه شده 
)حدود 10/8 درصد کل سهام( توسط شرکت 
های ســیمان آبیک و ســیمان ســپاهان به 
قیمت هر سهم 4/450 ریال به فروش رسید.
شاخص های 6 گانه استراتژی هلدینگ 

فارس و خوزستان و سیمان تامین
 اما از روز بعــد از عرضه به دلیل تحلیل های 
تاحدودی دور از واقع که شــاید ناشی از عدم 
اطالع کافی از وضعیت و موقعیت شرکت باشد 
که در سایتهای مختلف منتشــر شد، با روند 
کاهشی قیمت مواجه گردید که متاثر از فضای 
کلی بازار ، خوشبختانه پس از چند روز متعادل 

و روند آن رو به رشد بود.
آیا سیمان خوزستان از ارزش ذاتی فاصله 

دارد؟
همان طور که عرض شد قیمت عرضه، با توجه 
به ارزش گذاری که توســط دو شرکت تامین 
سرمایه )با اســتفاده از مدل های رایج قیمت 
گذاری( محاســبه گردید و به مراتب از قیمت 
پایه باالتر بود و از طرفی با در نظر گرفتن اوضاع 
و احوال بازار بخصوص صنعت سیمان، تعیین 
گردید. همان طور که مطلع هستید قیمت های 

متداول بازار بسیار کمتر از قیمت های جایگزینی 
و حتی ارزش های مبتنی بر جریان های نقدی 
تنزیل شــده آتی از جمله ارزش ذاتی اســت. 
به نظر من قیمــت عرضه با توجه به موقعیت 
خاص شرکت که مزیت هایی را نسبت به اکثر                                                                    
شــرکت های دیگر حاصل می نماید بســیار 
منصفانه و عمدتا بر مبنای منافع خریداران در 
نظر گرفته شد. ضمن اینکه سهامداران عمده 
حمایت سهم را در این سطح قیمت تعهد نمودند.
شایان ذکر اســت همان گونه که اعالم شده، 
سود ســال گذشته این شرکت بیش از 1000 
ریال است و طبق برنامه ریزی انجام شده مجمع 
این شرکت در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد 
که با در نظر گرفتن وضعیت نقدینگی شرکت، 
ســعی خواهد شد تا سود ســهامداران جز در 
اســرع وقت پرداخت گردد. برای سال بعد هم 
عایــدی بیش از 900 ریال به ازای هر ســهم 
با فرض ثابــت ماندن قیمت فروش محصول ، 
برآورد گردیده اســت کــه در صورت تصویب 
افزایش قیمت فروش که توسط انجمن سیمان 
از طریق ســتاد تنظیم بازار در حال پیگیری 
اســت، به ســود شــرکت افزوده خواهد شد.

برنامه های سیمان خوزستان برای رشد 
صادرات و فروش به چه صورت است؟

شرکت سیمان خوزســتان از موقعیتی ممتاز 
برخوردار است به طوری که دسترسی مناسب 

به بازارهــای داخلی و بازارهــای صادراتی را 
امکان پذیر می نماید. به همین جهت ســال 
قبل حــدود 1/5 میلیون تن از محصوالت این 
شرکت با قیمت های مناسب نسبت با سایرین 
به خارج از کشور از جمله عراق، مصر و کویت 
صادر شــده که حدود 25 درصــد از صادرات 
هلدینگ سیمان )سیمان فارس و خوزستان و 
سیمان تامین( و 8 درصد از صادرات کل کشور 
را شامل می شــود ضمن آنکه فروش داخلی 
نیز   با قیمت های مصوب انجمن ســیمان و 
بدون تخفیف انجام شده است. کسب رتبه اول 
صادرات سیمان کشور از برنامه های این شرکت 
در سال 94 می باشد و به همین منظور، شرکت 
در نظــر دارد با شناســایی و ورود به بازارهای 
جدید ضمن توســعه بــازار میــزان صادرات 
خود را بــه حدود 2 میلیون تــن ارتقاء دهد.

سیمان خوزستان پیشرو در صادرات
اجرای پــروژه اتصال ریلی شــلمچه به بصره 
توســط دولت، به طول 15 کیلومتر که پیش 
بینی شــده در ســال جاری به بهــره برداری 
برسد. یکی از چشــم اندازهای رونق صادرات 
برای شــرکت ســیمان خوزســتان به شمار                                          
می آید. بصره کانون توزیع ســیمان ایران به 
عراق است و موقعیت استقرار کارخانه به بصره 
است. اتصال این خط آهن تاثیر بسزایی در رونق 
صنعت حمل و نقل ریلــی و مبادالت تجاری 
مــن جمله صادرات ســیمان و دیگر محموله 
های ساختمانی، با کشور عراق خواهد داشت.

همچنین شایان ذکر است که سیمان خوزستان 
در جهت حضور مستقیم و تثبیت بازار صادراتی، 
پروژه آسیاب ســیمان در شهر العماره استان 
میان عراق را در دســت احداث دارد. این پروژه 
با برآورد سرمایه گذاری حدود 29 میلیون دالر 
در حال اجرا است و امکان حضور مستقیم در 
بازار جنوب عراق و طبعا افزایش قیمت فروش 
محصول را تا ســطح قیمت های رایج در بازار 
عراق به دنبال دارد و انتظار می رود که ضمن 
افزایش مقدار صادرات درآمد حاصل از آن را نیز 
بهبود بخشــیده و سودآوری شرکت را افزایش 
دهد. سهم سیمان خوزستان در سرمایه گذاری 
مذکور بالغ بر 80 درصد است و انتظار می رود 
در نیمه دوم سال 1395 با ظرفیت 600 هزار 

تن سیمان در سال به بهره برداری برسد.
عرضه سیمان خوزســتان چه مقدار بر 
ســوداوری هلدینگ فارس و خوزستان 

تاثیر گذاشته است؟
همان طور که اهالی بازار سرمایه مستحضرند 
قیمت عرضه اولیه ســهام سیمان خوزستان 
بــا قیمــت تمــام شــده آن تفــاوت قابل                                               
مالحظه ای نداشــته اســت. ضمــن اینکه 
فقط 7 درصد از ســهام مزبور توســط شرکت 
سیمان آبیک )شــرکت تابعه سیمان فارس و 
خوزستان( عرضه شــده است. لذا تاثیر عمده 
ای بر ســودآوری هلدینگ نخواهد داشــت.

در خاتمــه امیدواریم با توجــه به بیانیه اخیر 
و انشــااهلل رفع محدودیت هــا و تحریم ها و 
گشــایش در امــور بانکی که موجــب هموار 
شدن مســیر تجارت بین المللی خواهد شد. 
شــاهد آثار بهبود وضعیت این صنعت در ابعاد 
توســعه تجارت محصــول و همچنین صدور 
خدمــات فنــی و مهندســی از جهت حضور 
کارشناســان خبره به نام در این هلدینگ که 
همواره پیشــتاز صنعت بوده اســت، باشیم.
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مدیرعامل گروه صنعتي ایران خــودرو در ابتداي 
مدیریــت خود در این مجموعه بزرگ هدف اصلي 
ایران خودرو را خودروســاز شــدن و رســیدن به 
ســطح کیفي خودروســازان جهاني اعــالم کرد.

این شــرکت بــراي دســت یابي به ایــن هدف 
برنامــه هاي متعددي را در حــوزه زنجیره ارزش، 
توســعه محصول و دســت یابي به شاخص هاي 
کیفیــت جهانــي و رقابت پذیــري محصول در 
بلندمــدت ترســیم و هدف گذاري کرده اســت.

ایــران خــودرو برنامــه اي بــراي دوره هفــت 
ســاله تدویــن  کــرده کــه براســاس آن هدف 
ایــران خــودرو تولیــد بــدون نقــص و عرضه 
محصــوالت رقابتــي در بازارهاي جهاني اســت.
ایران خــودرو رویکردهــاي متعــددي در حوزه 
کیفیت در زنجیــره ارزش خود، از ســازندگان تا 
حوزه خدمات پس از فروش در یک ســال اخیر را 
به اجرا گذاشــته است. تمام برنامه ها و فعالیت ها 
در مسیر مشتري مداري و تحقق خواسته مشتریان 
بوده اســت. تمرکز بر اقدامــات پیش گیرانه قبل 
از بروز مشــکل کیفي در زنجیــره ارزش، کنترل 
نوســانات کیفیت که موجب نارضایتي مشتریان 
شده، رســیدگي به موقع به شکایات مشتریان و 
تعریف پــروژه هاي بهبود و همچنیــن تدوین و 
اجراي استراتژي در حوزه تولید از جمله تولید بدون 
کســري از رویکردهاي اصلي ایران خودرو در سال 
93 بوده که در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
تشــدید تحریم هاي کشــورهاي غربي در اواخر 
سال 91 و ابتداي ســال 92 خودروسازان داخلي 
را درگیــر جنگ اقتصادي کــرد و موجب کاهش 
55 درصدي تولید در سطح کشور و 50 درصدي 
در گــروه صنعتي ایران خودرو شــد. کاهش رتبه                                   
ایران در میان خودروسازان جهاني را از جایگاه 12 
به 18 حاصل شرایط جنگ اقتصادي است که ایران 
خودرو توانسته  با تشکیل کارگروه هاي تخصصي 
و تالش شــبانه روزي و هم دلي سازندگان داخلي 
بر شــرایط غلبه کرده و افت تولید را در سال 93 
جبران کند. درحال حاضر تیراژ تولید ایران خودرو 
در ســال 93 به میزان 70 درصد نســبت به سال 

92 افزایش و ســهم این شــرکت ایران خودرو در 
بازار داخلي به میزان 54 درصد افزایش یافته است.
براســاس گــزارش هاي منتشــر شــده کیفیت 
محصــوالت ایران خــودرو در این مدت به صورت 
میانگین به میزان 10 درصد و به صورت نقطه اي 
به میزان 14 درصد افزایش یافته اســت. موفقیت 
هــاي ایران خودرو در شــرایط خــاص تحریم و 
محدودیــت هاي بیــن المللي نهضتــي بزرگ و 
مصداقي از اقتصاد مقاومتي به حســاب مي آید و 
ادامه و پایداري این نهضت نیز بي شــک نیازمند 
حمایت دولت، مجلس، ســازندگان، شرکت هاي 
گــروه، مدیران و کارکنــان ایران خودرو اســت. 

گزارش هاي منتشــر شــده از ســوي شــرکت 
بازرســي کیفیت و استاندارد ایران نشان مي دهد،              
شاخص هاي کیفیت محصوالت ایران خودرو رشد 
مناسبي را تجربه کرده است. براساس این گزارش 
ها 13 محصول تولیدي شــرکت ایران خودرو که 
در جداول رده بندي کیفیت شرکت بازرسي مورد 
ارزیابي قرار مي گیرند درحال حاضر در رده کیفي 
A  و A+  قرار دارند. کلیه شاخص هاي اندازه گیري 
شده براي محصوالت ایران خودرو در 11 ماه سال 
1393نسبت به سال گذشته اش به میزان 10 درصد 
بهبود یافته که این بهبود در بهمن ماه امسال نسبت 
به بهمن سال گذشــته 14 درصد به ثبت رسیده 
است. محصول سوزوکي گراند ویتاراي ایران خودرو 
نیز براي اولین بار از زمان تولید موفق شده کم ترین 
نمره منفي یعني عدد 15 را در ارزیابي ها کسب کند.
 همچنین نتایج ارزیابي هاي شــرکت بازرســي 
حکایت از رشــد و بهبود در کلیه شــاخص هاي        
اندازه گیري شــده اعم از کیفیت خــودرو بعد از 
تحویل به مشــتري،  رضایــت از فرآیند خدمات 
فروش، تحویل به موقع خودرو به مشتري، خدمات 
پس از فروش و شاخص برگشتي قطعات در نیمه 
اول امســال نسبت به نیمه دوم سال گذشته دارد.
بدیهي اســت بــا به ثمر رســیدن پــروژه هاي 
کیفیت، گــزارش نیمه دوم ســال 93 شــرکت 
بازرســي بهبود بیشتري را نشــان خواهد داد که 
البته  برنامه ها و پــروژه هاي بهبود براي افزایش 
کیفیت در این شاخص ها تا دست یابي به شرایط 
مطلوب و مورد نظر مشــتري ادامه خواهد داشت.

پرواضــح اســت که بهبود و رشــد شــاخص ها 
تصادفــي و اتفاقــي نبــوده بلکــه حاصل تالش 
هــاي شــبانه روزي و اجراي پــروژه هاي متعدد 
کیفــي در گروه صنعتي ایران خودرو بوده اســت.
از سویي دیگر، با توجه به الزام صادرات سهم قابل 
توجهي از محصوالت تولیدي شرکت ایران خودرو 
در افق 1404، ایران خودرو به دنبال تحقق کامل 
اهداف کیفي است. عراق، آذربایجان، گینه، ونزوئال، 
سنگال و ترکمنستان مهم ترین بازارهاي خارجي 
هستند که محصوالت ایران خودرو به صورت نیمه 
منفصله و کامل صادر مي شود. برنامه صادرات ایران 

خودرو براي امسال 30 هزار دستگاه است و برخي 
کشــورها استانداردهایي فراتر از اســتاندارد ایران 
دارند که ایران خودرو به دنبال تامین آن ها است.
به منظور دســت یابي به اهداف کیفي محصوالت 
براي هر محصول شــخصي به عنــوان مدیر برند 
تعیین شــده اســت. این اقدام بــه دلیل ضرورت 
انجام فعالیت هاي کوتاه مدت و ســریع در جهت 
ارزیابي و ریشــه یابي و اجــراي اقدامات کیفیتي 
الزم براي محصوالت مختلف انجام گرفته اســت.
همچنین شــرکت ایران خودرو کارگروه هایي را 
براي بررســي و اجرایي کردن دستورالعمل هاي                                                                     
رییس جمهــوري در خصوص کیفیت محصوالت 
ایجــاد کرده اســت. تعــداد ســازندگان زنجیره 
تامین ایران خودرو 600 ســازنده اســت که باید 
به صورت همگن رشــد کنند. وضعیت سازندگان 
ایــران خــودرو در ســتاد عالــي کیفیــت مورد 
بررســي قرار مي گیرد و براي نوســازي فن آوري 
ســازندگان برنامه هایي به تصویب رسیده است.
شــرکت ایران خــودرو ضمن تاکید بــر ضرورت 
شــبکه خدماتــي گســترده بــراي خودروهاي 
وارداتــي، معتقد اســت محصــوالت تولیدي چه 
در بــازار داخل و چه در بازار خارج عرضه شــوند، 
باید از سیســتم هــاي ارزیابي کیفیتي یکســان 
بهــره ببرند. در حال حاضر ایــران خودرو دو نظام 
ارزیابي پژو و رنو را به کار مي گیرد، اما از دوســال  
پیش  برنامه  یک  پارچه  ســازي  سیســتم هاي 
ارزیابي داخلي، مستندسازي و انجام و تا حدودي 
اجرایي شــده که خاص ایران خودرو خواهد بود.
همچنیــن انتقال و بــه کارگیري دانــش فني را 
یــک موضوع مهــم در همکاري با شــرکت هاي 
خارجي مــورد نظر ایران خودرو اســت. در تولید 
مشــترک، نهادینه سازي سیســتم هاي ارزیابي 
و انتقال آن به سیســتم هاي داخلي بســیار مهم 
و الزم اســت و باید به صــورت کامل و صددرصد 
اجرا شــود تا کیفیت مــورد نظر حاصل شــود.

درحال حاضر نوسان کیفیتي در تمام زنجیره تامین 
ایران خودرو 10 درصد است که براي بررسي و رفع 
این مشکل نیز برنامه هاي جدي در دست اقدام است.
فراخوان رســانه اي براي محصــوالت 206 و رانا 
از رویدادهــاي مهم در ســال 1393 بود که ایران 
خودرو آن را به اجرا گذاشــت. همچنین شــرکت 
ایران خودرو طرح تکوین براي کلیه پروژه ها را به 
اجرا گذاشته اســت که بر اساس آن اهداف کیفي 
محصول براي رســیدن به تولید انبوه مشــخص 
مي شــود و زماني مجوز تولید انبوه صادر خواهد 
شــد که اهداف کیفیتي پروژه پاس شــده باشد.

همچنین درحال حاضر میزان اســتفاده از قطعات 
وارداتــي در خط تولید ایران خودرو کم تر از هفت 
درصد اســت. تمــام قطعات وارداتــي معیارهاي 
کیفیتي خاصــي را باید تامین کنــد، درغیر این 
صــورت جلــوي مصــرف آن گرفته مي شــود.

تدوین استراتژي هفت ساله کیفي ایران خودرو 
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در چهاردهمیــن همایش ملی حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان که نهم اسفندماه ســال 1393 مصادف با روز 
ملی حمایت از حقــوق مصرف کنندگان برگزار شــد، 
از  مجتمع صنعتــی ارتاویل تایرتجلیل بــه عمل آمد.

در این مراســم که با حضور اســحاق جهانگیری، معاون 
اول رئیــس جمهور؛ محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت؛ خسرو تاج، قائم مقام وزیرصنعت ، معدن 
و تجارت؛ نوابی، معاون وزیر و رئیس ســازمان حمایت از 
حقوق   مصرف کنندگان و جمعی ازنمایندگان مجلس 
شورای اســالمی، مدیران ارشد بخش صنعت ، معدن و 
تجارت کشورو دست اندرکاران و صاحبنظران بخش های 
تولیدی، خدماتی و اقتصادی کشور در مرکز همایش های 
بین المللی صدا وسیما جمهوری اسالمی ایران برگزار شد از 
مهندس علیرضاانصاری مدیرعامل مجتمع صنعتی ارتاویل 
تایر با اهدای گواهینامه حمایت ازحقوق مصرف کنندگان  
سال 1393 طی مراسم باشکوهی تجلیل و تقدیر بعمل آمد.

هر ســاله ســازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، براساس آیین نامه اجرایی اعطای گواهینامه 
و تندیــس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان، در 
فرآیندی که نزدیک به یک ســال بــه طول می انجامد، 
بنگاه های تولیــدی، صنعتی و خدماتــی رعایت کننده 
حقوق مصرف کنندگان را شناسایی و در روز نهم اسفند 
ماه)روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ( به عموم 
مردم معرفی می کند تا با افزایش انگیزه و حساسیت در 
نزد بنــگاه های اقتصادی منتخب بــرای رعایت حقوق                        
مصــرف کنندگان، افزایش رقابت پذیری این بنگاه ها در 
جهت ارائه محصوالت باکیفیت، برقراری قیمت عادالنه، 
تحویل یا ارایه به موقع و مطلوب کاال و خدمات، افزایش 
اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کاالهای 
این بنگاه ها و نیــز کاالهای دارای اســتاندارد و ارتقای 
شاخص هایی مانند عدالت اجتماعی، رفاه، مشتری مداری 
وقانون و نظم گرایی در بین بنگاه های اقتصادی شــود.

هر سال، در روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بر 
اساس آیین نامه ارزیابی عملکرد واحد های اقتصادی، بنگاه 
های اقتصادی را شناسایی و پس از ارزیابی های الزم طی 
مراسمی به شرکت های برتر اهداء تندیس و گواهینامه دارد.

بنگاه های اقتصادی بر اساس چهار شاخص کلی قیمت، 
کیفیــت، خدمات پــس از فروش و رضایت مشــتری و 
تحت زیر شــاخص هایی ارزیابی شده و کسب 70 امتیاز 
از این زیرشــاخص ها، منجر به اخذ گواهینامه می شود. 
جلــب رضایــت مشــتریان از جملــه اهــداف اصلی 
مدیــران بنگاه هــای اقتصادی منتخــب حامی حقوق                                        
مصرف کننده در ســال 1393 بوده و همچنین آنها در 
این زمینه به دنبال ارتقای کیفیت محصوالت و خدمات 
و به کارگیری شــیوه های موثرتر و جدیدتر هســتند.

مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر به عنوان بزرگترین 
کارخانه الســتیک سازی شــمال غرب کشور در شش 

آرتاویل تایر

نام شركت: 
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر

نام مدیرعامل:
مهندس علیرضا انصاری

نوع محصول: 
انواع تایرهای ســواری و باری و 

كشاورزی ، تیوپ ، نوارفلپ 

کیلومتری شهر اردبیل احداث و با توجه به اهمیت و نقش 
تولیدات داخلی در افزایش درآمد ملی و همچنین توسعه 
صادرات غیر نفتی و نیز به منظور نیل به خودکفایی در زمینه 
ســاخت تایر با بهره گیری از آخرین تکنولوژی در زمینه 
ساخت انواع تایر از سال 1376 فعالیت تولیدی خود را آغاز 
نمود و نام تجاری )گلدستون( را برای محصوالت خود برگزید.

 ظرفیت اولیه شــرکت 25000 تن در ســال )انواع تایر، 
تیوپ و  نوار فالپ وسایط نقلیه سنگین ( بود که با گذشت 
مدت زمــان کمی به 35000 تن در ســال ارتقاء یافت.
 نام تجاری گلدستون پس از معرفی به بازار دیری نپایید 
که مورد اســتقبال مصرف کنندگان قــرار گرفت و این 
استقبال مسئولیت سنگین تری را بر دوش مدیران سازمان 
گذاشت. با افزایش تولید، در حال حاضر ظرفیت کارخانه 
40000 تن در سال میباشد که بیش از 30 سایز تولیدی 
)الستیک سبک، سنگین و کشــاورزی ( را نیز در برنامه 
کاری خود جای داده است و با اتکال به خداوند منان این 
ظرفیت در آینده با اجرای طرح های توسعه افزایش خواهد 
یا فت .راهبرد مجتمع پیوند با انواع مشــتریان می باشد 
که در این راســتا تا کنون توانسته است پیوند مناسبی با 
خودرو سازها از جمله ایران خودرو و سایپا که دو شرکت 
بزرگ تولید کننده خودرو ســواری در کشورمی باشند 
برقرار نماید و با افزایش ظرفیت تولیدی جهت تایرهای 
ســواری رادیــال )tubeless(هم اکنون ســهم قابل 
مالحظه ای در تامین نیاز خودروسازهای موفق ایرانی دارد.

 شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر بر پنج ارزش محوری 
تاکید دارد:
1-کیفیت

2- یادگیری و بهبود مستمر
3- اعتماد، صداقت و تعهد کاری

4- مشتری محوری
5- خالقیت باتوجه به نیروی کار جوان و مستعد

چشم انداز و ماموریت سازمان
)vision(چشم انداز

شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر یک شرکت طراحی 
و ساخت الستیک و تایر می باشد که رسیدن به کیفیت 
برتر، قیمت رقابتی، تحویل به موقــع و ورود به بازارهای 
جهانی را به عنوان چشــم انداز خود در نظر گرفته است.

)mission( رسالت
تبدیل شرکت به یک مجتمع صنعتی مدرن با تکنولوژی 
روز دنیا در خصوص تولید تایر سبک وسنگین و کشاورزی 
و رقابت پذیری در سطح دنیا ودستیابی به فروش باال در 
داخل و صادرات بسیار باال از رسالتهای گلدستون می باشد.
لوح تقدیــر  واحــد نمونه کشــوری در ســال 1391
لــوح تقدیــر اداره اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی،

تقدیرنامــه زیــر از طرف ســازمان ملی اســتاندارد به 
شــرکت مجتمع صنعتــی آرتاویــل تایر بــرای تولید 
محصــوالت با کیفیت گلدســتون داده شــده اســت.

گواهینامه شاخص فروش دربین 500 شرکت برتر ایران 
درسال 1392

کسب گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان توسط 

مجتمع صنعتی ارتاویل تایر 
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مجمع عمومی شــرکت گروه سرمایه گذاري 
میراث فرهنگي با ریاست جهانگیری کوهشاهی 
در تاریخ 1394/01/30 برگزار گردید. در ابتدای 
جلسه آقای زیرک نژاد مدیرعامل شرکت گروه 
سرمایه گذاري میراث فرهنگي در مورد عملکرد 
هیات مدیره و فعالیت های آن گزارشی را بیان 
کردند. ایشان در گزارش خود از سرمایه گذاری 
های شرکت در بخش احداث هتل ها و اماکن 
توریستی مطالبی را عنوان کردند. آقای زیرک 
نژاد از جمله دستاورد های مهم هیات مدیره در 
سال گذشته را بهره برداری از هتل هزار تخت 
خوابی اکســیس واقع در فرودگاه بین المللی 
امام خمینی اظهــار کرده و ارزش این هتل را 
معادل کل ارزش ســهام شرکت گروه سرمایه 
گذاري میراث فرهنگي یعنی بالغ بر 650 هزار 
میلیارد تومان بیان کردند. همچنین ایشــان 
بیان کردند که در حال حاضر شرکت در حال 
احداث هتل 4 ســتاره در سیرجان می باشد. 
آقای زیرک نژاد برنامه های آتی شرکت گروه 
سرمایه گذاري میراث فرهنگي را احداث بوتیک 
هتل در استان های کرمان، اصفهان و فارس و 
احداث مجتمع اداری ، تجاری در تهران بیان 
کردنــد. همچنین احداث هتل 5 ســتاره در 
تهران از جمله برنامه های شرکت گروه سرمایه 
گذاري میراث فرهنگي می باشــد. مدیرعامل 
شــرکت گروه سرمایه گذاري میراث فرهنگي 
اظهار کردند که این شــرکت در حال حاضر 
هزار میلیارد تومان پروژه در دســت اجرا دارد.
با اتمام گــزارش هیات مدیره و حســابرس، 
صورت های مالی شــرکت به تصویب رسید. 
در بحث مربوط به سود تقسیمی، هیات مدیره 
سود نقدی 35 تومان را پیشنهاد کردند که با 
اعتراض ســهامداران مواجه شد و سهامداران 
ســود نقدی 40 تومان را انتظار داشــتند، در 

نهایت آقــای جهانگیری به منظــور براورده 
کردن نظر ســهامداران ســود تقسیمی 40 
تومان را پیشنهاد کردند که به تصویب رسید.

پیام هیات مدیره
باعــرض خیر مقــدم به حضور ســهامداران 
محتــرم که برای نشســت مجمــع عمومی 
عادی ســالیانه شرکت گروه ســرمایه گذاری 
میراث فرهنگی و گردشــگری ایران )سهامی 
عام( گرد هم آمده اند و تشــکر از انتخاب این 
شــرکت به عنوان محلی برای سرمایه گذاری.

 امید اســت با تکیه بر الطــاف خداوند متعال 
و حمایت هــا و راهنمایی هــای ســهامداران 
محترم، هیات مدیره بتوانــد گام های موثر و 
مفیدی برای رشــد و ارتقای شرکت برداشته 
و آنچه که بــرای آینده برنامه ریزی شــده و 
بــرآورد گردیده را به واقعیــت تبدیل نماید.

برنامه های آینده شركت
با عنایت به پیش بینی صورت گرفته درخصوص 
ســال مالی آتی، چشــم انداز روشنی را می 
توان تصــور نمود . با توجه به برنامه ریزی های 
انجام شــده برای سال آتی ، عالوه بر پیگیری 
و بهبــود فعالیــت های گذشــته، شــرکت 
سمگا به دنبال پیشــبرد موارد زیر می باشد: 
1-نظارت بر بهره برداری پروژه های موجود شامل 
بهره بــرداری از هتل فرودگاه امام خمینی)ره( 

2-تکمیل سایر پروژه ها. 
3-شناسایی و بررسی فرصت های سرمایه گذاری 

جدید.
4-گســترش فعالیــت در بــازار ســرمایه.
5-فعالیــت در جهت معرفی ســمگا با هدف 

سمگا نام آشنای هر خانواده ایرانی.
6-عملیاتی سازی مرحله سوم افزایش سرمایه 
)از 800 میلیــارد به 2/000 میلیــارد ریال(
تاریخچه شــرکت گروه سرمایه گذاری میراث 

تالشگران سمگا خدا قوت
باورش کردیم به احترامش بر خواستیم و گفتیم تالشگران شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری 

ایران»سمگا« خدا قوت
آنانکه با صنعت گردشــگری آشنا هستند به خوبی یافته اند صنعت گردشــگری در اقتصاد یک کشور افزون از نفت،         

معادن های دیگر است.
رگ حیاتی کشورهایی چون مصر، یونان، ایتالیا، هندوستان زین صنعت است.

پی یترودالواله در نامه ای به استادش اسکیاپینو دانشمند برجسته ناپل ایتالیا می نویسد از روم به مصر رفتم از مصر به بغداد 
و از آنجا تمام مکانهای مقدس شبه جزیره عرب را گشتم همه دیدها کوچک تر از کشور ایران است. در ایران هنرمعماری، 
تاریخ ادب مشرق زمین و صنعت دنیا یکجا خودنمایی می کند  شش سال در دربار سلطنتی زیستم شجاعت مردان و زنان 
ایران در جنگ با عثمانی را از نزدیک دیدم آنکه پیروز جنگ بود ایمان به داشته مذهب شیعه و این پیام حکیم خراسان 

که حیف است ایران ویران شود.
به راستی که ایران گهواره جنبان تمدن مشرق زمین است. به یاد دارم در اول انقالب پیش از جنگ تحمیلی ماموریت 
داشتم تا از زمین گودال شده در ضلع جنوب شرقی پارک الله گزارش به مقام باالدستی خود بدهم. پیرمردی با خانواده در 
آنجا سکنی داشتند بدو گفتم در این مکان هستی این گودال برای چه بوده با نیشخندی جواب داد قرار است هتل بسازند. 
زین خبر دهه گذشته هنوز گودال پابرجاست و این خاطره را از آن باب عرض کردم که عظمت کار بر صنعت گردشگری 
بچه های سمگا را در حد اندازه کاتب این سطر به عرض خوانندگان گران مایه برسانم یک سال پیش در مجمع ساالنه 
شرکت سمگا دکتر مهدی جهانگیری در پانل هیات رئیسه مجمع به سهامداران وعده داد که سال دیگر شما در سالن 
کنفرانس هتل 5 ستاره فرودگاه امام خمینی به مجمع خواهید نشست و در یک دهه چندین هتل چهار و پنج ستاره در 
کشور خواهیم ساخت به خدمت خواهیم گرفت.و من به یاد خنده پیرمرد نقل باال افتادم چند روز پیش که اطالعیه در 
مجمع در سایت کدال نشست مکان سالن هتل در فرودگاه بود به روز مجمع با تن رنجور خسته به شوق کار دستان بچه 
های آبدیده در سنگر بسیج مسجد و زنان مردان امتحان پس داده خود را به هتل رساندم. به راستی هوش از سرم پریدفعل 
خواستن صرف شده توریست به ایران سربلندی ایران را در بدو ورود به عینه می بیند نفس به راحتی می کشد و با دیدن از 
گل بوته های کاشان تا ستونهای سربه فلک کشیده فارس از بازار هنر تا ابرسازهای دستان پر برکت درکویر از مناره مسجد 
یزد تا تپه شداد سیرجان از گنبد فیروزه ای اصفهان تا چغا  زنبیل شوش . گردشگری با اندیشه راست قامتان شرکت گروه 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران یعنی نشست نام آشنایان امروز و تاریخ برای فردا. مهدی جهانگیری 
کوهشاهی، سید بهاء الدین حسینی هاشمی سید مصطفی متولی زاده، حامد واحدی، احسان تابش ، عباس صمیمی ، 
علی زیرک نژاد طاهری ، سفری؛ مردانی با کوله باری علم و تجربه از حیات علمی دانشگاهی تا برجستگان بانکی، معماری 
بنایی را در اندک زمان ساخته اند که در آن معماری ایرانی جلوه گر است و سربلندی ایران گهواره جنابان تمدن بشریت. 
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فرهنگی و گردشگری ایران )سهامی عام( که 
به اختصار ســمگا نامیده می شود، نخستین 
هلدینگ تخصصی گردشــگری کشور است 
که به عنــوان اولین عضــو بخش خصوصی 
ایرانی به عضویت سازمان جهانی جهانگردی 
)UNWTO( درآمده است. مهمترین هدف 
این شرکت انتفاع سهامداران و توسعه صنعت 
گردشگری کشــور عزیزمان و سرمایه گذاری 
در ایــن بخش از طریق مشــارکت عمومی و 
فراهم کردن فضایی اســت کــه عالقه مندان 
به ســرمایه گذاری در حوزه گردشگری اعم از 
داخلی و خارجی بتوانند نقشــی مناســب در 
توسعه زیرســاخت های گردشگری کشور ایفا 

نمایند. 
شرکت گروه ســرمایه گذاری میراث فرهنگی 
و گردشــگری ایران )ســهامی عام( در تاریخ 
1388/04/07 تحــت شــماره 350282 و با 
سرمایه دویست میلیارد ریال منقسم به دویست 
میلیون سهم یک هزار ریالی با نام در اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت 
رسید. تابعیت شرکت ایرانی است و مرکز اصلی 
شرکت به نشــانی تهران- میدان شیخ بهایی، 
ابتدای خیابان ســئول، کوچــه ماهتاب، برج 
ماهتاب، پالک 50 است و همچنین سال مالی 
شرکت از اول دی ماه هر سال آغاز و در پایان 

آذر ماه سال بعد به پایان می رسد.
موضوع فعالیت

اساســنامه جدیــد شــرکت بــا عنایــت به 
تصویــب مجمــع و تأیید ســازمان بورس و 
اوراق بهــادار در تااریــخ1390/7/20 به ثبت 
رســید و طبق مــاده 3 اساســنامه، خالصه 
موضــوع فعالیت شــرکت عبارت اســت از:
الــف: موضــوع فعالیت هــاي اصلي:
1- سرمایه گذاری در ســهام، سهم الشرکه، 
واحدهای ســرمایه گذاری صندوقها یا ســایر 
اوراق بهــادار دارای حق رای با هدف کســب 
انتفاع به طــوری که به تنهایی یــا به همراه 
اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل 
واحد، کنترل شــرکت، موسســه یا صندوق 
ســرمایه پذیر را در اختیار گرفتــه یا در آن 
نفوذ قابل مالحظه یابد و شــرکت، موسسه یا 
صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی 
) در زمینــه یا زمینه های زیــر فعالیت کند:
1-1 توســعه ظرفیت های جذب گردشــگر 
در داخل کشــور اعــم از ایرانــی و خارجی،
1-2 توسعه فضاهای گردشگری و تفریحی و 

ایجاد مناطق نمونه گردشگری،
1-3 توســعه فضاهــای اقامتــی از جملــه       
مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی، کمپ 
ها، هتل ها و متل ها، مجتمع های آب درمانی 
و لجــن درمانــی، دهکده های گردشــگری، 
مالکیت زمانی و ســایر موضوعــات مرتبط،

و                   داخلــی  نمایشــگاههای  برپایــی   4-1
بین المللی با هدف توسعه گردشگری کشور،
1-5 انجام مطالعات تحقیقی و پژوهشــی در 
تمامی امــور مرتبط با صنعت گردشــگری،
1-6 فعالیــت در کلیه امــور مرتبط با میراث 
فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری در 
ابعــاد داخلی و خارجی نظیر زیرســاخت ها، 
خدمات گردشــگری، حفاظــت و مرمت آثار 
تاریخی و کارگزاری بخش های قابل واگذاری،

1-7 و ....،
ب: موضوع فعالیتهاي فرعي:

1- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، 

گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری 
نزد بانکها و موسســات مالی و اعتباری مجاز.
2- سرمایه گذاری در ســهام، سهم الشرکه، 
واحدهای ســرمایه گذاری، صندوقها یا سایر 
اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات 
یا صندوقهای ســرمایه گذاری با هدف کسب 
انتفاع به طــوری که به تنهایی یــا به همراه 
اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل 
واحد، کنترل شــرکت، موسســه یا صندوق 
ســرمایه گذاری ســرمایه پذیــر را دراختیار 
نگرفته یــا در آن نفوذ قابــل مالحظه نیابد.
3- ســرمایه گذاری در سایر داراییها از جمله 
داراییهــای فیزیکــی، پروژه هــای تولیدی و 
پروژه های ســاختمانی با هدف کسب انتفاع.
4- ارائــه خدمات مرتبط با بــازار اوراق بهادار
5- انجام تضمین تعهــدات و تضمین وثایق 
شــرکت های اقماری در موسســات مالی و 
بانکی و انجام امور تامین منابع مالی داخلی یا 
خارجی جهت پروژه های صنعت گردشگری،
6- فعالیت و سرمایه گذاری در ایجاد کارخانجات 
و واحدهای تولیدی مرتبط با صنعت گردشگری،
7-شــرکت و ســرمایه گذاری در پروژه های 
مرتبط با اهداف مذکور در کشورهای خارجی،

8-و ....
برنامه اســتراتژیک و چارت سازماني شرکت
با توجــه به نیــاز اجرای مدیریــت صحیح، 
برنامه مدیریت اســتراتژیک شــرکت سمگا 
بــرای افــق زمانی چشــم انــداز 1404 در 
دســت بازبینــی و تدوین مجدد میباشــد.
چشم انداز سمگا بر اساس برنامه استراتژیک
تبدیل سمگا به نماد توســعه گردشگری در 
منطقه خاورمیانه و کســب جایــگاه یکی از 
ســه برند اصلی گردشــگری درمنطقه مزبور

ارزشهاي بنیادین سمگا:
1-مدیریت بر مبنای علم

2- پیشرو بودن
3- کیفیت خدمات
4- مشتری مداری

5-کرامت انسانی
6-ارتقاء فرهنگ و هنر ایرانی

بیانیه ماموریت سمگا:
ارائه خدمات سرمایه گذاری، طراحی و توسعه 
پروژه های مرتبط با صنعت گردشگری، جذب 
مشــارکت بخش های خصوصــی و دولتی با 
هدف تسهیل و توسعه امکان سرمایه گذاری 
در ایــن صنعت، و نیز توســعه و بهره برداری 
بهینه از ظرفیتهای موجود صنعت گردشگری.

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهشرکت اورانوس صیدآقای مهدی جهانگیری کوهشاهی

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت گروه خدمات گردشگری تارپ ایرانیان        آقای سید بهاءالدین حسینی هاشمی       

عضو هیات مدیرهشرکت تدبیران تجارت راه نورآقای سیدمصطفی متولی زاده

عضو هیات مدیرهشرکت مجتمع پتروصنعت گامرونآقای حامد واحدی

عضو هیات مدیرهشرکت هتل الله عسلویهآقای احسان تابش

عضوهیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری الوند خاورمیانهآقای عباس صمیمی

عضو هیات مدیره و مدیرعاملشرکت فراز عمران آریاناآقای علی زیرک نژاد
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مجمــع عمومــی فوق العاده صاحبان ســهام شــرکت نوســازی و ســاختمان تهران )ســهامی عــام( در تاریخ یکشــنبه مــورخ 93/12/17 
در محــل مرکــز همایشــهای بیــن المللی نیایــش، واقــع در تهران برگــزار شــد. در این مجمع کــه با حضــور 80/4 درصدی ســهامداران 
حقیقــی و حقوقــی، اعضــاء هیــات مدیــره و نماینده ســازمان بــورس و اوراق بهادار و حســابرس و بازرس قانونی شــرکت تشــکیل شــد.

ریاســت مجمع به روال ســالیان گذشــته بــه عهده مهندس اســفندیار برومند ریاســت هیات مدیره بــود که جنابان محمدبدیعی و حســن 
پورفــرج قاجــاری در مقــام نظــار اول و دوم و آقــای محمــد غالمی بــه عنوان دبیر مجمــع ایشــان را در اداره جلســه یاری می رســاندند.

در غیاب مهندس شاهرودی مدیرعامل که در جلسه حضور نداشتند ، نایب رئیس هیات مدیره آقای سیاوش جروند گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع مبنی بر لزوم 
افزایش سرمایه را قرائت نمودند و در ادامه پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود، افزایش سرمایه شرکت را مصوب نمودند.
از نکات خواندنی این مجمع می توان به پاســخگویی شــفاف و صادقانه تیم مدیریتی شــرکت به ســواالت و ابهامات ســهامداران اشــاره کرد.

شــرکت نوســا بــا حضور مهنــدس شــاهرودی در کســوت مدیرعاملی و عضــو هیات مدیره شــرکت بــا  رویکرد تــازه و با اجرایــی کردن 
اســتانداردهای نویــن و ارزیابــی دقیق پروژه ها و یک اصالح ســاختار مالی دقیق شــرکت را در مســیری قرار داد که شــرکت قــادر به تحقق 
اهداف تعیین شــده گردد و حال با این افزایش ســرمایه و تامین مالی خود با یک پشــتوانه قوی در مسیر تحقق چشــم انداز خود پیش می رود.

شــایان ذکر اســت با توجــه به الزامات ســازمان بــورس و اوراق بهــادار و بــرای ادامه حضور شــرکت در بــازار اول نیز این افزایش ســرمایه 
ضــروری بــود که با توجــه به برنامه ریــزی های انجام شــده برای 3 ســال آینده و تدویــن برنامه ای مــدون مدیریتی این افزایش ســرمایه 
اثــرات مثبت بســیاری برای ســودآوری و اعتبار شــرکت خواهد داشــت و موجبــات تامین ســرمایه برای اجرای پــروژه ای بــزرگ را فراهم 
می ســازد. این افزایش ســرمایه با توجه به اینکه شــرکت از ســال 85 نیز هیچ افزایش ســرمایه ای را به خود ندیده بود بسیار حائز اهمیت است.

افزایــش ســرمایه بمنظور اصالح ســاختار ســرمایه و جبــران مخارج ســرمایه ای انجام شــده از محل  تســویه مطالبات حال شــود و آورده 
نقدی ســهامداران انجام پذیرفته و از این طریق بازپرداخت تســهیالت جهت مصارف این افزایش ســرمایه لحاظ شــده اســت کــه با توجه به 
برنامــه هــای کوتــاه مدت و میان مدت شــرکت می توان در 2 ســال آینده اثرات مثبت آن را مشــاهده کرد بطوری که با حل مشــکل کمبود 
نقدینگی و ســهولت بازپرداخت تســهیالت اخذ شــده باعث کاهش هزینه های عملیاتی متعاقبا ســودآوری بیشــتر برای شــرکت می گردد.
ذکر این نکته الزامی است با توجه به پتانسیل باالی شرکت نوسا و با توجه به اینکه پخش عمده پروژه ای شرکت در حال اتمام بوده و یا مراحل اخذ پایان کار خود 
را از شهرداری برای انتقال اسناد طی می کنند و یادآوری پروژه عظیم نوسا کیش و پروژه در حال تکمیل ظفر که شرکت در آن مشغول به فعالیت می باشد.

 تشریح طرح افزایش سرمایه
هدف از انجام افزایش سرمایه

1- رعایت الزامات بورس

شرکت در حال حاضر جزء شرکتهاي تابلوي فرعي 
بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران مي باشــد. طبق 
مقررات ســازمان بورس اوراق بهادار تهران حداقل 
سرمایه شرکتهاي پذیرفته شده در تابلوي اصلي و 
تابلوي فرعي بازار اول باید به ترتیب 1000 میلیارد 

ریال و 500 میلیارد ریال و نسبت حقوق صاحبان 
ســهام به داراییها در ایــن دو تابلو به ترتیب 30 و 
20 درصد باشد. در حالي که در حال حاضر سرمایه 
شرکت مبلغ 300 میلیارد ریال و نسبت فوق الذکر 
براي شــرکت حدود 9 درصد مي باشــد که بسیار 
پایین تر از حداقل هاي تعیین شــده مي باشــد. 
بنابراین افزایش ســرمایه شرکت تنها راه برگشت 
شــرکت به بازار اول بورس و تــالش براي ارتقا به 

تابلوي اصلي در آینده مي باشد.
2- اصالح ساختار مالي و جبران مخارج انجام 

شده
سرمایه شــرکت مبلغ 300 میلیارد ریال مي باشد 
در صورتیکه در سالهاي قبل در سهام بانک اقتصاد 
نوین ســرمایه گذاري نموده اســت که نقدینگی 
الزم عمدتــاً از محل منابع داخلي، اســتقراض از                         
شــرکت هاي گروه و اســتفاده از تسهیالت بانکي 
تامین گردیده اســت. مانده بدهي شــرکت بابت 
تســهیالت دریافتي در پایان شــهریور ماه 1393 
حدود 4 برابر سرمایه و حدود 60 درصد داراییهاي 
شرکت گردیده است. عدم بازپرداخت تسهیالت و 
انباشــت اصل و فرع آن در سالهاي گذشته باعث 
افزایش هزینه های مالی شرکت و همچنین سرمایه 
در گردش شرکت منفی گردیده است که در صورت 
افزایش سرمایه بهبود نسبی خواهد یافت .با توجه به 
کمبود نقدینگي و در شرایط عدم افزایش سرمایه و 

پرداخت مطالبات سهامداران، شرکت نه تنها قادر 
به تسویه تســهیالت فعلي نخواهد بود بلکه، ناچار 
به اخذ تســهیالت جدید بوده کــه این امر موجب 
افزایــش هزینه هاي مالي شــرکت خواهد گردید. 
لذا شــرکت جهت نیل به موقعیــت بهتر و حفظ 
توان بالقوه رشــد در آینده افزایش سرمایه مزبور از 
محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي 
جمعاً به مبلغ700 میلیارد ریال را ضروری می داند.
مبلغ افزایش سرمایة پیشنهادي و محل تأمین آن

بــا توجه به برنامه ارائه شده،شــرکت نوســازي و 
ساختمان تهران)سهامي عام( در نظر دارد سرمایه 
خــود را با توجه به مجوز اخذ شــده از ســازمان 
بــورس و اوراق بهادار از مبلــغ 30 میلیارد ریال به 
1000 میلیــارد ریــال از محل مطالبــات و آورده 
نقدي ســهامداران طی دو مرحله به انجام رساند.

مصوبات مجمع عمومی فوق العاده
مرحلــه اول: افزایــش ســرمایه از مبلــغ 300 
میلیارد ریال به مبلــغ 750 میلیارد ریال از محل 
مطالبــات حال شــد و آورده نقدی ســهامداران.
مرحلــه دوم: تفویــض اختیــار به هیــات مدیره 
شــرکت جهــت افزایــش ســرمایه از مبلغ 750 
میلیــارد ریال بــه 1000 میلیارد ریــال از محل 
مطالبــات حال شــده ســهامداران و آورده نقدی 
پس از اخذ مجوز ســازمان بــورس و اوراق بهادار.

افزایش سرمایه نوسا مصوب مجمع گرفت
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محمدرضا بابایی
کارشناس موسسه اعتباری کوثر

امروزه در دوران ســخت اقتصــادی قرار گرفته 
ایم که جذب ســرمایه برای کسب و کارهای نوپا 

)start up( می تواند مشکل باشد. 
بانک ها به عنوان اصلــی ترین تامین کنندگان 
ســرمایه به شدت با ریســک های مالی مخالف 
هســتند. اما با وجود لفاظی هایــی که بانک ها  
در شــعارهای خود برای کمک به کسب و کارها                                                                       
مــی کنند، توســط فرآیند ها و سیاســت های 
بروکراســی محور خود دچار محدودیت شده اند.  
اخیرا بانک ها به دالیل مختلف تحت فشــارهای 
درونی و بیرونی زیادی قرارگرفته اند که کمترین 
آن ناتوان بودن در انطباق پذیری وعدم برآوردن 
نیاز مشتریان مدرن است. مطمئنا زمان آن رسیده 
است که بانک ها به نوآوری و بازبینی مدل کسب 
و کار درون ســازمانی متعهد شــوند. آن ها می 
بایست توجه ویژه ای به طرح های حمایتی خود از 
کسب و کارهای نوآورانه، شرکت های دانش بنیان 
و اســتارت آپ ها  داشته باشند و به عنوان یکی 
از مولدین اقتصادی کشورها به کسب و کارهای 

اجتماعی کمک کنند.
مشکالت شروع به كاراستارت آپ ها

1- دارای تخصص خوب اما اغلب فاقد پیش زمینه 
کاری الزم برای آماده سازی طرح کسب و کار و 

برنامه ریزی مالی هستند.
2- فاقد آگاهــی از اینکه چگونه توانمندی های 

خود را به سرمایه گذاران نشان دهند.
 Business(کار و  کســب  مــدل  دارای   -3

Model( نمی باشند
4- مطمئن نیســتند که چگونه و از چه کســی   
کمک هــای الزم را دریافت کننــد – بانک ها 
معمــوال اولین گزینه بــرای دریافت کمک های 
مالی هستند اما خدمات مشاوره ای بانک ها بسیار 

محدود است.

5- معموال تخصیص منابع بانک ها به استارت آپ 
ها محدود است.

6- بانــک هــا به طــور کامل دارای تســلط بر               
بخش های مختلف بازار نیســتند، به طوری که 
ممکن است از فرصت هایی که شرکت های نوپا 
در بازارهای مختلف بوجود می آورند آگاه نباشند.

ایده اصلی
راهکاری   )Crowdsourcing(سپاری جمع 
مناســب در رونــق کســب و کار مــی باشــد. 
جمع ســپاری نوعی برون ســپاری است ولی نه 
صرفا به شــرکتها یا ســازمانهای خاص بلکه به 
گروه فراوانی از افراد ناشناخته. این کار معموال از 
طریق فراخوان های عمومی   در  اینترنت   انجام  
می شود .  تمرکز  جمع سپاری بر مشارکت دادن 
جمعیت در فعالیتهایی چون حل مساله، توسعه 
در ایده ســازی، نوآوری، تولید و فرایندهای ارائه 
خدمات است که بر کیفیت محصول، وفاداری و 
خشنودی مشــتری اثری مستقیم دارد.  بیش از 
این حل مشکالت و مسائل به کمک جمع سپاری 
تغییــرات عمده ای را به خــود گرفته و به جمع 
سپاری مالی)crowdfunding( رسیده است 
که افراد مختلف با حمایــت کردن خود از طرح 
های نوآورانه استارت آپ ها، مدل های آن ها را به 
خطوط تولید تبدیل می کنند.  مدل کسب وکار 
جمع سپاری مالی متمرکز بر مشارکت داوطلبانه 
افراد مختلف که این افراد می توانند مشــتریان 
بانک ها باشــند، جهت تولید محصوالت نوآورانه 
محصوالت است. از پایگاه های اینترنتی معروف 
این کار می توان به kickstarter.com اشاره 
کرد که تا کنون 7,9 میلیون نفر از سراسر جهان از 
پروژه های مطرح شده در این سایت چه به صورت 
تسهیمی و چه به صورت کامل، با سرمایه گذاری 

بیش از 2 بیلیون دالر حمایت کرده اند.
مزایای حمایت از استارت آپ ها

1- اســتارت آپ هــا می توانند بــه منابع مالی 
دسترسی داشته باشند.

2- سرمایه گذاران می توانند فرصت های جدیدی 
را برای سرمایه گذاری کسب کنند.

3- داستان های موفقیت شرکت های نوپا ابزاری 
برای روابط عمومی جهت تبلیغات بانک قرار گیرد.

4- بــا   همسوســازی  صنعــت  و   ایده های        
اســتارت آپ ها می توان به صنعت کشور کمک 

نمود.
5- کاهــش نرخ بیــکاری و بهبود مســئولیت 

اجتماعی بانک ها در جامعه.
فرصت هایی برای نوظهوران

بانــک ها مــی توانند پورتفولیویــی از عالیق  و  
خواسته های سرمایه گذاران را با توجه به تخصص 
و تجاربی که دارند از طرق داده کاوی، پرسشنامه 
و نظرســنجی جمع آوری کنند  تــا آن ها ر ا به   
سرمایه گذاری در اســتارت آپ ها سوق دهند. 
وظیفه بانک ها همسوسازی ســرمایه گذاران و 
شرکت های نوپایی اســت که دارای تخصص و 
عالیق مشترک می باشند. در راستای حرکت به 
 )universal banking(سوی بانکداری جامع
می توان با فراهم آوردن زیرساخت های مختلفی 
مانند پورتال هایی که درآن استارت آپ ها به ثبت 
پروپوزال های خود، منابــع مورد نیاز و اینکه به 
دنبال چه نوع سرمایه گذارانی هستند، اقدام نمود.

فرصت هایی برای سرمایه گذاران
برای مشتریان بانک )سرمایه گذاران( این فرصت 
را پیدا می شــود که  نقدینگی خود را در کسب 
و کارهایــی که مورد عالقه آن ها اســت و حتی 
ممکن اســت که در آن زمینه تخصص و تجاربی 
داشــته باشــند ســرمایه گذاری کنند. سرمایه 
گذاری در استارت آپ ها صرفا مالی نیست بلکه                                                                       
ســرمایه گذاران می توانند از تجارب و امکانات 
فیزیکــی خود و حتی با به کارگیــری آن ها در 
مجموعه هــای کاری خود، به این شــرکت ها 
کمک رســانی کنند. نقش بانک ها نیز به عنوان 
پل ارتباطی سرمایه گذاران و استارت آپ ها قابل 

توجه است.
فرصت هایی برای بانك ها

بانک ها بدینوســیله ریسک سرمایه گذاری خود 
را کاهش می دهند. بنابراین سرمایه گذاران، پول 
خود را با ریسک شخصی سرمایه گذاری کرده و 
بانک ها نیز  این ریسک را با ابزارهای مشاوره ای 
و کمک به اســتارت آپ ها برای تسهیل فرآیند 
های کاری خود به حداقل  می  رسانند . سوددهی  
بانک ها نیز می تواند بوسیله افزایش شرکت های 
نوپایی که جذب می شوند و خدمات تراکنشی و 
مشاوره ای که برای سرمایه گذاران و استارت آپ 

ها است، افزایش داده شود.  

ظهور استارت آپ ها در بانکداری اجتماعی
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اخـــبار بانـــک و بيـــمه

حجت االســالم و المســلمین شهیدی 
محالتی نماینده ولی فقیه ، معاون ریاست 
جمهــوری و رئیس بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران با اهداء لوح تقدیر از زحمات و 
تالشهای دکتر رضایی مدیرعامل موسسه 

اعتباری کوثر تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری 
کوثر ؛ در مراســمی که دکتر شفیع زاده 
مدیرعامل بانک دی و تعدادی از مسئولین 
بنیاد شهید حضور داشتند ، حجت االسالم 
و المسلمین شهیدی با اهداء لوح سپاس 
به دکتر رضایی در سخنانی اعالم کردندکه 
اقدام ارزشمند ایشان و همکارانشان باعث 
شد تا معوقات خانواده های محترم شهدارا 

که تا سال 1390 مدتها پرداخت نشده بود 
پرداخت نمایند و این حرکت بحمداهلل با 
توجه به اینکه مدیرعامل موسسه اعتباری 
کوثر خود از رزمندگان دفاع مقدس می 
باشند ، نمایانگر احســاس تعهد ایشان 
به خدمت به خانواده های شــهدا است .
در این مراســم دکتر رضایی خدمت به 
خانــواده معظم شــهدا را موجب برکت 

موسســه اعتباری کوثر دانست و افزود 
: مــا با انتخاب نام کوثر برای موسســه ، 
خــود را ملزم می دانیم کــه همواره در 
مسیر حفظ ارزشــهای دینی و انقالبی 
حرکت کنیــم و با الگو گیــری از اهل 
بیت )علیهم الســالم( با تمامی توان در 

خدمــت آحاد مردم به ویژه خانواده های 
معزز شهدا که ماندگاری انقالب اسالمی 
بسته به رشــادت و ایثارگری های آنان 
است باشیم  ، همان کسانی که حضرت 
امام )ره( آنها را چشــم و چراغ مملکت 
دانســته و مقام معظم رهبــری همواره 
بر تکریم این عزیــزان تاکید نموده اند .

مدیرعامل موسســه اعتبار کوثر ضمن 
قدردانی از حجت االســالم و المسلمین 
شهیدی محالتی از اینکه با وجود موسسات 
و بانکهای فراوان افتخار انجام خدمتی هر 
چند کوچک به بازماندگان خلف شهدا و 
نیز ایثارگران عزیز را به موسسه اعتباری 
کوثر سپردند ابراز خرســندی نمودند .

تقدیر معاون محترم ریاست جمهوری از مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر

تقدیر شركت ملي نفت ایران از بیمه رازي
شــرکت ملی نفت ایران در راســتای خدمات مطلوب و بهینه تعهدات بیمه ای از شــرکت بیمه رازی 

قدردانی کرد.
از آنجا که انجام به موقع تعهدات بیمه ای و جلب رضایتمندی مشتریان و پرداخت خسارت در کمترین 
زمان، سرلوحه بیمه رازی می باشد، این بار نیز شرکت ملی نفت ایران با ارسال لوحی به رسم یادبود از 
مدیرعامل بیمه رازی تقدیر کرد و دریافت تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان 

تنها شرکت بیمه ای در صنعت بیمه را تبریک گفت.

استمرار رشد و بالندگی بیمه كوثر در سال 94
اســتمرار رشــد و بالندگی بیمه کوثر در ســال جاری با ورود به بازار فرابورس، توسعه ارئه خدمات و 
رضایتمندی بیمه گذاران تحقق می یابد.به گزارش روابط عمومی بیمه کوثر ، مدیر عامل شرکت بیمه 
کوثر ضمن بیان مطلب فوق تصریح کرد : با توجه به موفقیت ها و عملکرد درخشان سال 93، افزایش 
سرمایه شرکت از 40 به 140 میلیارد تومان و کسب رتبه پنجم در میان 28 شرکت بیمه خصوصی کشور 
امیدواریم در سال جاری با ورود به بازار فرابورس شاهد به ثمر نشستن بیشتر تالشهای کارکنان باشیم.
عبدالرسول عطایی ارائه خدمات مطلوب به بیمه گذاران، توجه ویژه به مشتری مداری ، سودآوری منطقی 
و معقول ، افزایش سرمایه سهامداران ، جذب نمایندگان و نیز کنترل خسارت را از اهداف اصلی شرکت 
برشمرد و خاطرنشان کرد: بهبود و توسعه ارائه خدمات الکترونیک ، معنادار شدن وظایف سازمانی، پیاده 
سازی نظام آراستگی محیط کار، تقویت فضای معنوی ، فرهنگی و دینی از برنامه های آینده شرکت است.
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اخـــبار بانـــک و بيـــمه

جناب آقای سیامک دولتی
مدیریت عامل محترم بانک قرض الحسنه مهر ایران

انتصاب شایسته حضرتعالی را به سمت مدیریت عامل و 
نایب رئیس هیات مدیره بانک قرض الحســنه مهر ایران 
تبریــک عرض نموده ، موفقیت روزافزونتــان را از درگاه 

خداوند متعال خواستارم.
خسرو امیر حسیني

مدیرمسئول و سردبیر 
اقتصاد و بیمه

جناب آقای دکتر رسول اف
مدیرعامل محترم بانک آینده

دریافت مجوز فعالیت بانک آینده از بانک مرکزی ج.ا.ا. که حاصل 
تالش ها و تجارب ارزشمند جنابعالی و دیگر همکاران محترم و 
سخت کوش بانک اینده است. را صمیمانه تبریک می گوئیم . با 
توان باالی آن مجموعه متمایز، رسیدن به قله های بلند موفقیت 

انتظار همگان است.
خسرو امیر حسیني 
مدیرمسئول و سردبیر 
اقتصاد و بیمه

جناب آقای جواد فهیمی پور
قائم مقام  محترم مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر

انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان قائم مقام مدیر عامل 
موسسه اعتباری کوثر تبریک عرض می نماییم. سالمتی و 

موفقیت روزافزونتان را از خداوند متعال خواستاریم.

خسرو امیر حسیني
مدیرمسئول و سردبیر 
اقتصاد و بیمه

دیدار نوروزي مدیرعامل بیمه پارسیان با معاونین 
، مدیران و كارمندان ستاد مركزي 

به گــزارش روابط عمومي و امور بین الملل بیمه 
پارســیان در روز 15 فروردین ماه و آغاز به کار 
رسمي سال جدید معاونین، مدیران و کارمندان 
ستاد مرکزي بیمه پارسیان به رسم هر سال به 
دیدار نوروزي و جناب آقاي اویارحســین عضو 

هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت رفتند. 
در این دیدار صمیمانه که به مناسبت آغاز سال 
جدید در ساختمان مرکزي بیمه پارسیان برگزار 
گردید جناب آقاي اویارحسین ضمن تبریک 
ســال نو و آرزوي موفقیت هاي روز افزون براي 
عموم کارمندان بیمه پارســیان و خانواده هاي 
ایشان و همچنین موفقیت هاي هرچه بیشتر 
بیمه پارسیان در سال جدید به تشریح برخي 
فعالیت ها و دســتاورد هاي شرکت در سال 93 
پرداختند و از تمامي پرســنل فعال شرکت به 
خاطر یک سال زحمت و تالش تشکر و قدرداني 
نمودند و در ادامه به ترســیم نقشــه راه بیمه 

پارسیان در سال جدید پرداختند. 
ایشان ضمن اشــاره به کسب پرتفوي بیش از 
ده هزار میلیارد ریالي توسط بیمه پارسیان در 
ســال 93 به عنوان تنها شرکت بیمه اي که از 
بدو تأســیس به صورت خصوصي ثبت شده و 
موفق به کسب چنین پرتفوي گردیده است ، 
کارمندان را به فعالیت هرچه بیشــتر و تالش 
در رســیدن به اهداف متعالي بیمه پارســیان 
توصیه و ابراز امیدواري کردند که در سال 94 
با تالش بیشتر ضمن ارائه خدمات هر چه بهتر 
و مناسبتر به بیمه گذاران و جلب رضایت ایشان 
در حفظ و جذب بیمه گذاران موفق تر از گذشته 

عمل کنیم. 
جناب آقاي اویارحسین ضمن برشمردن برخي 
موفقیت هاي بیمه پارسیان در سال 93 از جمله 
کسب عناوین برتر در جلب رضایت مشتریان ، 
کسب جوایز و استاندارد هاي مرتبط با صنعت 
بیمه و کسب افتخارات در چندین حوزه مختلف 
تداوم این امر را در گرو همدلي هرچه بیشــتر 

همکاران و تالش صادقانه و هدفمند دانستند.

قدرداني از مشتریان برگزیده بانکداري 
شركتي بانك اقتصادنوین

با هدف وفادارســازي و ارایه الگوهاي موثر 
تعامل و همکاري سازنده با شرکاي تجاري 
بانکداري شــرکتي بانک اقتصــاد نوین از 

مشتریان برگزیده قدرداني شد.
در راســتاي تکریم و قدرداني از مشتریان 
ارزش آفرین بانکداري شرکتي این بانک طي 
مراسم هاي جداگانه اي 31 مشتري خدمت 
بانکداري شــرکتي بانک اقتصادنوین مورد 

قدرداني قرار گرفتند.
در این دیدارها روســاي دفاتــر بانکداري 
شــرکتي نفت، میرداماد و گلشهر به همراه 
مدیران ارتباط با مشــتریان شرکت ها، در 
محل شرکت ها حاضر شدند و با اهداي لوح 
تقدیر به مدیران عامل شرکت هاي برگزیده 

از ایشان تقدیر کردند. 
روساي دفاتر بانکداري شرکتي ضمن تقدیر 
از تعامل سازنده و مبتني بر فلسفه برد - برد، 
بر تــدوام این مدل ارتباطي و نقش آفریني 
در جایگاه یک شریک تجاري بانکي تاکید 
کردند. مدیران عامل شرکت ها نیز عملکرد 
حوزه بانکداري شــرکتي را مثبت ارزیابي 
کرده و ارتقاي همکاري هاي خود را مرهون 
این نوآوري و توجه ویژه به مشتریان شرکتي 

دانستند. 
الزم به ذکر است بانک اقتصادنوین با درک 
نیاز کسب و کارهاي کشور، به عنوان نخسین 
بانک خصوصي کشور تعهد همیشگي اش به 
ارزش آفریني براي مشتریان را با معرفي مدل 
بانکداري شرکتي نمایان ساخته است. این 
شیوه بانکداري امروزه مورد توجه مشتریان 
شرکتي قرار گرفته و این بانک آمادگي دارد 
خدمات و محصوالت متمایز خود را از طریق 
دفاتر و با محوریت مدیران ارتباط با مشتریان 

در اختیار فعاالن اقتصادي کشور قرار دهد.

اخــذ مجوز صــدور تضمین مالی 
كنوانسیون نایروبی توسط بیمه ملت

شرکت بیمه ملت مجوز صدور تضمین 
مالی مرتبط با ماده 12 کنوانسیون خارج 
سازی مغروقه )نایروبی( را از سازمان بنادر 
و دریانوردی جمهوری اسالمی اخذ کرد.

، بــر اســاس مــاده 12 کنوانســیون                       
بین المللی نایروبی درباره انتقال الشــه 
کشــتی های مغروقه، مالک ثبت شده 
کشــتی با ظرفیت ناخالــص 300 تن 
و باالتــر کــه پرچم یــک دولت عضو 
کنوانســیون را دارد، ملزم است که بیمه 
یا تضمین مالی دیگری برای پوشــش 
مسئولیت انتقال الشه کشتی به همراه 
داشته باشند و پس از آنکه سازمان بنادر 
و دریانــوردی احراز کرد که الزامات فوق 
رعایت شده است، گواهی نامه ای حاکی 
از آنکه بیمه یا تضمین مالی دیگر طبق 
این کنوانسیون دارای اعتبار است برای 
هر کشتی با ظرفیت ناخالص سیصد تن 
و باالتــر صادر خواهد نمود. عالوه بر این 
هر دولت عضو، باید اطمینان حاصل نماید 
که بیمه یا تضمین مالی دیگر، برای هر 
کشتی با ظرفیت فوق الذکر در زمان ورود 
و یا ترک بندر واقــع در قلمرو آن یا در 
زمان ورود یا ترک تسهیالت فراساحلی 

واقع در دریای سرزمینی آن وجود دارد.
با توجه به ســوابق بیمه هــای دریایی 
در شــرکت بیمه ملت ســازمان بنادر و 
دریانوردی ج.ا.ا مجــوز الزم برای صدور 
تضمیــن مالــی در ارتباط با مــاده 12 
کنوانسیون نایروبی سال 2007 را به این 

شرکت اعطا نموده است.
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پیام هیات مدیره
با حمد و سپاس خداوند متعال، در سالی که به نام »اقتصاد 
و فرهنگ با مدیریت جهادی« نامگذاری گردیده است.

گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر 
سهامی عام برای سال مالی منتهی به 1393/9/30 که 
حاصل اندیشــه و تالش های ارزشــمند هیات مدیره، 
مدیــران و کارکنــان زحمتکش این مجموعه اســت. 
انشــاءاهلل تعالی گزارش حاضر و اقدامات در دست انجام 
و پیگیری گروه بزرگ غدیر بتواند ســهمی شایسته در 
ارتقاء سطح تولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار و به کارگیری 
ســرمایه های کشــور در بخش های مولــد اقتصادی 
داشــته باشــد در ادامه مهم ترین نکاتی که  می تواند 
در تصمیــم گیری های مجمع عمومی عادی ســالیانه 
و ارزیابی فعالیت غدیر راهگشــا باشد اشاره خواهد شد. 

برنامه های آینده شركت
بازار ســرمایه در بیــن بازارهای اقتصــادی از جایگاه               
ویژه ای برخوردار اســت و متناســب با درجه توســعه 
یافتگی اقتصاد، نقش مهمــی را در جریان منابع مالی 
کشور برعهده دارد در سیاســتهای کلی ابالغی برنامه 
پنجم، رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به توسعه سرمایه 
گذاری از طریق کاهش شکاف پس انداز- سرمایه گذاری 
به عنوان اولین راهبرد تاکید شــده است . ساختار کالن 
اقتصادی کشــور از یک طرف و تحوالت اقتصاد جهانی 
از طــرف دیگر در مجموع، فرصت هــا و تهدیدهایی را 
پیش روی ســرمایه گذاری در کشور فراهم آورده است. 
هیات مدیره اراده و عزم راســخ خــود را بر این قرارداده 
تــا با توجه به تمام عوامل و مولفه های درونی و بیرونی، 
با اجرای دقیق برنامه راهبردی شــرکت به منظور خلق 
ثروت جدید، بهینه ســازی دارایی ها و تامین و تجهیز 
منابع برای ورود به حوزه های نوین ، ضمن تامین منافع 
ســهامداران و بنگاه در اقتصاد ملی تاثیر گذار باشد که 
این مهم را از طریق سرفصل های ذیل دنبال می نماید.

1- سرمایه گذاری در صنایع باالدستی معدنی )اکتشاف 
و استخراج معدن(

2- تکمیل زنجیره و تشــکیل گروه مالی مبتنی بر هم 
افزایی بین هلدینگها

3- تدوین سند راهبردی غدیر و پایش و اصالح مستمر 
آن مبتنی بر عملکرد و متغیرها

4- مطالعه و تشکیل موسسه رتبه بندی در کشور
5- مطالعه و انجام اقدامات الزم جهت پذیرش سهام غدیر 

در بورسهای بین المللی
6- مشــارکت و همفکری با ارکان ذیصالح بازار سرمایه 

جهت اجرایی نمودن انتشار اوراق اختیار
7- بسترســازی و اقدامــات الزم جهــت تامین مالی            

بین المللی پروژه های غدیر
8- ســرمایه گذاری در زیرساختهای فناوری اطالعات و 

ارتباطات از جمله:
)ترانزیت اینترنت IP MEDIA، اپراتوری تلفن همراه و 

 e-commerce(
9- تکمیــل زنجیره تولید در صنایع مختلف به ویژه در 

بخش صنعت و معدن و پترو پاالیشگاهی
10- بهــره بــرداری مطلــوب از فرصتهای ناشــی از          

خصوصی سازی براساس سیاستهای کلی اصل 44

11- خرید دارایی های جدید / بهینه سازی دارایی ها و 
تثبیت مالکیت

12- تکمیــل پروژه های در حال اجرا براســاس برنامه 
زمانبندی در موعد مقرر نظارت بر حسن انجام پروژه ها 

براساس اهداف تعیین شده
13- اصالح و مدیریت بهینه ســبد پرتفوی به منظور 

توسعه متوازن رشته فعالیت ها
14- تشــکیل کمیته های تخصصــی از جمله کمیته 

راهبردی و مدیریت ریسک در ستاد غدیر
15- باز طراحی ســاختار سازمانی به منظور سهولت و 

بهبود جریان اطالعات ، انعطاف پذیری و چابکی
16- تامین مالی از طریق ابزارهای نوین مالی مانند اوراق 

بدهی، انواع سکوک، صندوق های پروژه ای
17- اقدامــات الزم جهت بورســی شــدن شــرکت 
های غیربورســی زیرمجموعه و تعیین تکلیف ســهام 
غیرمدیریتی غدیر به منظور واگذاری با مدیریتی شدن 

سهام این شرکتها
18- ســرمایه گذاری مشترک با شــرکتهای داخلی و 

خارجی در حوزه های مختلف
19- مدیریت دانش و یادگیری سازمانی به منظور ایجاد 

سازمانی هوشمند و بهره ور
20- توسعه سرمایه های انسانی متعهد و کارآمد 

سمتاعضاء هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهآقای محمود احمد پور داریانی

نایب رئیس هیات مدیرهآقای محمدرضا عرفانی

عضو غیرموظف هیات مدیرهآقای فرشاد حیدری 

عضو غیرموظف هیات مدیرهآقای علی اشرف افخمی

مدیرعامل و عضو هیات مدیرهآقای غالمرضا سلیمانی امیری

این است غدیر، سرافراز و با ارزش
غدیر در خدمت اعتالی اقتصاد اسالمی

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری غدیر )سهامی عام( صبح دوشنبه مورخ 93/12/25 در سالن همایش رازی تشکیل شد. 
در ایــن مجمــع که با حضور بیش از 91/2 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســابرس و بازرس قانونی شــرکت تشــکیل 
شــد. ریاســت مجمع برعهده دکتر جنگی بود که جنابان بهزاد پور و کمره ای در مقام نظار اول و دوم و آقای گلشــنی پور به عنوان دبیر مجمع ایشــان را در اداره جلســه یاری می رســاندند.
در ادامــه و بــا قرائــت گــزارش هیــات مدیــره به مجمع توســط دکتــر غالمرضــا ســلیمانی مدیرعامل شــرکت مربوط بــه اهــم فعالیتهــای مدیریت پذیرفتــه در طی ســال مالی 
مــورد گــزارش و پــس از اســتماع گــزارش حســابرس و بــازرس قانونــی مجمع نشــینان بــا طنین صلــوات خــود ضمــن تقدیــر و تشــکر از فعالیتهای گرانقــدر تیــم مدیریتی 
شــرکت  بــا تصویــب صورتهــای مالی و تنفیــذ معامالت مشــمول ماده 129 قانــون تجارت بــه هیات مدیره و تقســیم ســود 500 ریالی به ازای هر ســهم بــه کار خود پایــان دادند.
 موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی شرکت و موسسه   حسابرسی تدوین و همکاران به  عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 94/09/30 انتخاب گردیدند.

دکتر ســلیمانی در فرازی از گزارش جامع خود با تشــریح اوضاع اقتصادی کشــور در ســال گذشــته ناشــی از تحریم های بین المللی و رکود بازار و پی آمد آن خراب شــدن اوضاع بورس و 
کاهش 25 درصدی شــاخص کل یادآور شــد که از این مرحله گذر و ســخت عبور کردیم در حالی که ما به عنوان هشــتمین قدرت در بازار ســهام تنها 14 درصد کاهش را شــاهد بودیم.
مدیرعامل فرهیخته شــرکت با اعالم اینکه ما با تکیه به شــعار راســتین خود مبنی بر حفظ و ارتقای ســازمانی ارزش آفرین بــا رویکردی بین المللی خود را با درایــت و برنامه ریزی هر چه 
دقیــق تــر پــی گیری می کنیم، افزود در جهت هر چه شــفاف ســازی بیشــتر تمــام تالش خــود را به کار خواهیم بســت تا شــرکتهای زیرمجموعه خود را بــه بازار بــورس وارد کنیم.
دکتر ســلیمانی در فرازی دیگر از گزارش خود با اعالم شــرح ســرمایه گذاری های انجام شده اهم طرح های مصوب در سال مالی مورد گزارش و طرح های به بهره برداری رسیده در سال جاری 
از جمله بنزین ســازی، ســیمان ســفید، طرح کوثر و ... شرحی درباره حوزه استراتژی و شــاخص های ارزیابی و متغیرهای کمی برنامه ارائه کرد که بسیار مورد استقبال سهامداران واقع گردید.
قسمت پایانی گزارش مدیرعامل شایسته شرکت شرح برنامه های آتی حرکت در جهت تحقق و اهداف استراتژیک شرکت بود که با جمله در چشم اندازی روشن ناپذیر همراه شوید به پایان رسید.

شرکت سرمایه گذاری غدیر به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای چند رشته ای در کشور »هلدینگ« که در حوزه های صنعت و معدن، برق و انرژی ، ساختمان، دریایی و حمل و نقل به فعالیت 
پرداخته و در مقایسه ارزش بازار به عنوان اولین ها شناخته می شود و به عنوان یک پشتوانه قوی در بازار اول برای تامین اجرای پروژه های بزرگ مورد زبانزد است اجازه می خواهیم از لطف و 
بزرگواری دکتر سلیمانی و جناب گلشن پور که در حق اصحاب قلم داشته و همچنین از جناب باقری که ما را در تهیه و تنظیم این گزارش یاری نمودند کمال قدردانی و تشکر را داشته باشیم. 
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پیام هیات مدیره
در طول یک ســال گذشــته و با سیاســتهای 
انضباطی اتخاذ شــده توســط مجموعه دولت 
محترم تدبیر و امیــد و بانک مرکزی و کنترل 
رشــد نقدینگی، شاهد افت شــدید تورم نقطه 
به نقطه از 45 درصــد به زیر 15 درصد بودیم. 
این سیاســت ها هرچند دســتاورد ارزشــمند 
کنتــرل تــورم را در پی داشــت . ولی بیش از 
پیش به رکود اقتصاد کشــور دامــن زد و بازار 
بــورس و حوزه هــای فعالیت اقتصــادی دیگر 
نظیر ســاخت و ســاز را تحت تاثیر قــرار داد.
همانگونــه کــه ســهامداران محتــرم مطلــع 
هســتند بخــش قابــل توجهــی از ســرمایه 
ثبــت شــده در شــرکت ســرمایه گــذاری 
ملت)ســهامی عــام( در امــالک معــروف به 
چاتانــوگا لحاظ گردیده اســت، لذا عمده ترین                                                                                                            
سیاست گذاری شرکت متوجه ملک مذکور می 

باشد.
برنامه های آتی درخصوص ملک فوق و ســایر 
اهــداف هیات مدیــره با توجه بــه توضیحات 
بــاال به شــرح ذیــل باســتحضار می رســد. 
1- با توجه به شــرایط رو به بهبود بازار مسکن، 
یکــی از مناســبترین راهکارهــا، اقــدام برای 
مشــارکت در ساخت امالک معروف به چاتانوگا 
می باشد. در رابطه با زمین یاد شده پیشنهادات 
متفاوتی برای مشــارکت در ســاخت از طرف 
شرکتهای داخلی و خارجی در دوره مالی مورد 
گزارش به شرکت سرمایه گذاری ملت )سهامی 
عام( ارائه گردیده، که تمامی موارد توسط هیات 
مدیره مورد ارزیابی و بررســی قرار گرفته است.
    لــذا با توجــه به عدم اطمینــان از قطعیت 
مذاکــرات طرفهــای مقابــل فــوق، در ایــن   

   گزارش از افشــای جزئیــات مذاکرات بعمل 
آمــده خــودداری گردیــده و صرفــا بمنظور 
  اطمینــان ســهامداران محتــرم از پیگیــری 
مستمر هیات مدیره نســبت به استفاده بهینه 
  از پتانســیل موجود در شــرکت، گزارشگیری 

مذکور بعمل آمده است.

2- هــدف بعــدی هیــات مدیره علــی رغم 
پیگیریهای مستمر موضوع بند 1، یعنی عملیات 
مشــارکت در ســاخت، فروش زمین مذکور به 
قیمت مناسب می باشــد. در صورت توفیق در 
فــروش زمین مذکور و دریافت وجوه ناشــی از 
واگذاری آن، ســرمایه گذاری در ســهام های 
پربــازده و برگشــت به فعالیت اصلی شــرکت 
سرمایه گذاری ملت)سهامی عام( در بازار بورس 
اوراق بهــادار مدنظر هیات مدیره می باشــد. با 

توجه به افزایش قیمت زمین و مســکن ، ارزش 
واقعــی زمین چاتانوگا به میــزان قابل توجهی 
افزایــش یافتــه، بطوریکه مشــتریان متفاوت 
پیشــنهاد خرید آنرا به شرکت داده اند. ولیکن 
به دلیل سوددهی بسیار قابل توجه در عملیات 
ساخت و ســاز، هیات مدیره همچنان پیشنهاد 
اول را با حساسیت بیشتری پیگیری می نمایند.
3- از دیگر اهداف هیــات مدیره، تالش جهت 
فروش کلیه شــرکتهای زیان ده که مشــمول 
ماده 141 بوده اند می باشــد. شرکتهای مذکور 
بدلیل عدم فعالیت مناســب و عدم استفاده از 
ظرفیت کامل، تماما زیــان ده بوده و نگهداری 
از آنها برای شــرکت مادر مقرون به صرفه نمی 
باشــد. که در این راســتا در مــال مالی مورد 
گزارش شــرکت دیدگاه تصویر به فروش رسید. 
همچنین در مجمع شــرکت ســنگاب همدان 
توقف فعالیت شرکت مذکور مصوب شده است.

تاریخچه
شــرکت سرمایه گذاری ملت)ســهامی عام( در 
تاریخ 1371/4/21 توســط بانک ملت تاسیس 
و تحت شــماره 91409 در اداره ثبت شرکتها 
و مالکیت صنعتی تهران بصورت )ســهامی عام( 
به ثبت رسیده و در تاریخ 1374/6/8 در بورس 
اوراق بهــادار تهــران پذیرفته گردیده اســت.

این یادگاری از بزرگ مردی که دل و جانش را بر ملتی خداجوی کشــوری آبادو آزاد بامردمانی آزاده، پویا و اســالمی گذارد همیشــه ارزشــمند 
اســت .یاد دکتر گنجی آزاد مردی که نام ملت بدو جان می داد خود با نان و مقداری ســبزی در کنج دفتر کارش صبحانه ونهار می گذراند.مردی 
دوســت داشــتنی دســت پر مهرش درب دهها خانه را دق الباب می کرد و دست مهربانی بر سر آنان می کشــید تا در حد توانش مبادا خانه ای 
در آســودگی نباشــد. کارآفرینی که یکصد هزار دفترچه بیمه  کارکنانش نشــان از درایت و هوش و سخت کوشی و مدیری بلند آوازه که رفتارش 
و کردارش یارمهربان اســت. افســوس و صد افســوس که دوستان گرد شیرینی بر چرخ ویلچر نشاندندش بر سر ســفره نان او آجر انداختند . مارا 
چه می شــود فقط پول،پول می بینیم اندیشــه بزرگ قدرت کاریش را نادیدند و رســم اعتبار دهی را بر خود بردند و براین مرد کنج بیمارســتان 
خفته  گلیم از زیر پایش بیرون کشــیدند! خانه مســکونیش را به تاراج بردند! و افسوس صد افســوس که با مدیران چه می کنیم این نیز بگذرد.  
مجمع با ریاست مرد سرد و گرم چشیده یار مهربان جناب دکتر محمدرضا وفائی و دبیری مهندس سهراب رسته در حضور بیش از 80 درصد سهامداران  برگزار شد

مجمع نشــینان با عملکرد تحســین برانگیز ســهراب رســته  و انگشــت شــمار کارکنانش بــا طنین صلوات پــی در پی صورتهــای مالی و 
ســایر دســتور جلســه را مصوب کردند و بــا دعای خیر به مــرد کارآفرین خســته،تن جنــاب دکتر گنجی،مجمع بــه کار خود پایــان داد.

سرمایه گذاری ملت را باورش بداریم

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس و عضو غیرموظف هیات مدیرهتندر ماشین زرین)سهامی خاص(آقای محمدرضا وفایی

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعاملسرمایه گذاری دنیای آزاد پویا)سهامی خاص(آقای سهراب رسته

عضو غیرموظف هیات مدیرهسالمت جویان تهران)سهامی خاص(آقای سید محمدرضا سید ابوترابی
عضو غیرموظف هیات مدیرهدنیای فن آوران پویا)سهامی خاص(آقای محسن دارستانی فراهانی

عضو غیرموظف هیات مدیرهدارو تجارت سامان)سهامی خاص(آقای حسن عطری
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در چهاردهمین همایــش ملی حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان که نهم اسفندماه سال 1393 مصادف با روز ملی 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار شد، از شرکت 

سهامی ذوب اهن تجلیل به عمل آمد.
در این مراسم که با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور؛ محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت؛ خســرو تاج، قائم مقــام وزیرصنعت ، معدن و 
تجارت؛ نوابی، معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان و جمعی ازنمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی، مدیران ارشــد بخش صنعت ، معدن و تجارت 
کشورو دست اندرکاران و صاحبنظران بخش های تولیدی، 
خدماتی و اقتصادی کشور در مرکز همایش های بین المللی 
صدا وســیما جمهوری اسالمی ایران برگزار شد ،با اهدای 
گواهینامه  حمایت از حقوق مصرف کنندگان سال 1393 
به نماینده این شرکت ملی مراسم با شکوهی تجلیل و تقدیر 

به عمل آورد. 
هر ســاله ســازمان حمایت حقــوق مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، براساس آیین نامه اجرایی اعطای گواهینامه 
و تندیس هــای ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان، در 
فرآیندی که نزدیک به یک ســال به طــول می انجامد، 
بنگاه های تولیدی، صنعتی و خدماتی رعایت کننده حقوق 
مصرف کنندگان را شناسایی و در روز نهم اسفند ماه)روز 
ملــی حمایت از حقــوق مصرف کننــدگان ( به عموم 
مــردم معرفی می کند تا با افزایش انگیزه و حساســیت 
در نزد بنــگاه های اقتصادی منتخب برای رعایت حقوق                                   
مصرف کننــدگان، افزایش رقابت پذیری این بنگاه ها در 
جهت ارائه محصوالت باکیفیت، برقراری قیمت عادالنه، 
تحویــل یا ارایه به موقع و مطلوب کاال و خدمات، افزایش 
اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کاالهای این 
بنگاه ها و نیز کاالهای دارای اســتاندارد و ارتقای شاخص 
هایی مانند عدالت اجتماعی، رفاه، مشتری مداری وقانون و 

نظم گرایی در بین بنگاه های اقتصادی شود.
هر سال، در روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بر اساس 
آیین نامه ارزیابی عملکرد واحــد های اقتصادی،   بنگاه 
های اقتصادی را شناسایی و پس از ارزیابی های الزم طی 
مراسمی به شــرکت های برتر تندیس و گواهینامه اعطا 

مینماید.
شایان ذکر است همچنین بنگاه های اقتصادی بر اساس 
چهار شاخص کلی قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش 
و رضایت مشتری و تحت زیر شاخص هایی ارزیابی شده 
و کســب 70 امتیاز از این زیرشــاخص ها، منجر به اخذ 

گواهینامه می شود. 

 آغاز احداث ذوب آهن
   کارهای اجرایی احداث ســاختمان واحدهای مختلف 
کارخانه از ســال 1346 آغاز و بــا ایجاد کارگاه های کک 
سازی، اگلومراسیون و کوره بلند شماره 1 در نیمه اول دی 
ماه 1350 ،  بهره برداری از مجتمع با تولید چدن آغاز  شد 
و تولید  محصوالت  فوالدی  نیز با  راه اندازی  بخش فوالد 
سازی و مهندسی نورد در دی ماه 1351 با ظرفیت 550 
هزار تن در سال شــروع شد.  متعاقب آن در سال 1351 
کارهای ساختمانی و اجرایی طرح توسعه برای رسیدن به 
ظرفیت 900/000 /1 تن فوالد در ســال با احداث کوره 
بلند شماره 2 و توسعه بخش های مختلف آگلومراسیون،  
کک سازی، فوالد سازی، نورد و .... شروع گردید. و عملیات 
ساختمانی کمپلکس چدن در سال 1357 به اتمام رسید. 

 ذوب آهن پس از انقالب
 به دلیل اشــکاالت موجــود در طراحی ماشــین های               
ریخته گری مداوم روسی،  فوالدسازی به عنوان گلوگاه و 
محدود کننده تولید بود که درهمین رابطه از سال 1367 
نصب دو دستگاه ریخته گری مدرن از کشور ایتالیا شروع 
و در ســال 1369 بهره برداری کامل از کمپلکس فوالد تا 
مرز ظرفیت اسمی انجام پذیرفت.  اگرچه در دوران جنگ 
تحمیلی در ذوب آهن نیز همچون دیگر صنایع روند رسیدن 
به اهداف طرح توسعه  در حد مطلوب نبود ولی پس از اتمام 
جنگ، این کارخانه با به کارگیری امکانات خود توانست به 
مــرز تولید 000/000 /2 تن یعنی بیش از ظرفیت نصب 
شده تجهیزات خود برســد.  در ادامه به دنبال مطالعات 
انجام شده، اجرای بازسازی جامع و همه جانبه در دستور 
کار کارخانه قرار گرفت و با تکیه به توانمندی های موجود 
در نیروهای متخصص سعی شد ضمن استفاده از ظرفیت 
بازســازی با کمترین هزینه و اتالف وقت اقدام به افزایش 
ظرفیت تولید واحدها نموده،  تنوع محصوالت را اضافه کرده 

و همچنین کیفیت آنها را بهبود بخشید. 
 طرح های توسعه

ذوب آهن اصفهان دو طرح توسعه عمده را پیش روی خود 
دارد .

1- طرح توازن : پیرو بررسی و مطالعات انجام شده و با هدف 
متوازن نمودن ظرفیت تولید واحدهای مختلف کارخانه 
اجرای طرح توازن کارخانه در دســت اقدام   می باشدکه 
اغلب پروژه های آن از جمله کوره بلند شــماره 3 به بهره 
برداری رسیده است و این مجتمع عظیم صنعتی را به تولید 

3/600/000 تن چدن در سال می رساند .
2- طرح توســعه شــهید کاظمی : این طــرح با هدف               
دست یابی به ظرفیت تولید بیش از 5 میلیون تن در مرحله 

برنامه ریزی می باشد

ذوب آهن

نام شركت: 
سهامی ذوب آهن
نام مدیرعامل:

دكتر اردشیر سعد محمدی
نوع محصول: 

فوالد های ساختمانی،صنعتی،فرآورده جانبی

کسب گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان توسط

 شرکت سهامی ذوب آهن
آنروزها که صنعت ذوب آهن که می باید در کرج به زمین نشیند به قعر دریا رفت قهوه خانه ها پر شد با این 

گفتمان که نمی خواهند ما خودمان باشیم.
به روز 9 اسفند مردی از تبار فعل خواستن ها بر سکوی افتخارات ایستاد تا در کنارش وزیر و وکیل، عمر و 

زید اعتبار گیرند و صدای تحسین هزاران زن و مرد بر عملکردش بلندباال گیرد.
ذوب آهن با اینکه کم لطفی اربابان قدرت را داشته ولی با تالشگران خود آن کرد که به پاس موفقیت های 

روزافزونش ملتی بدان فخر فروشند.
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ریاســت مجمع بــا آقای ایــوب قنبری و بــا ناظری 
جنابــان محمــد ثریانــژاد و علــی کریمــی و بــه 
دبیــری جنــاب محمــود بــوذری برگــزار گردیــد. 
گــزارش بازرس قانوني درباره گــزارش توجیهی هیات 
مدیــره درخصوص افزایش ســرمایه به مجمع عمومي 
فوق العاده صاحبان سهام شرکت نیروکلر)سهامي عام( 
در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت 

مصوب سال 1347 
1- گزارش توجیهي هیات مدیره شرکت نیروکلر )سهامي 
عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ 200 
میلیــارد  ریال به مبلغ 400 میلیارد ریال مشــتمل بر 
صورت ســود و زیان فرضی سالهای مالی منتهی به 31 
شــهریور 1394 لغایت 1403 آن و سایر اطالعات مالی 
فرضی که پیوست می باشد طبق استاندارد حسابرسي 
رســیدگي به اطالعات مالي آتي مورد رســیدگی این 
موسسه قرار گرفته است . مســئولیت گزارش مزبور و 
مفروضات مبناي تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه 
قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش ســرمایه شرکت 
از محل مطالبات حال شــده و آورده نقدی سهامداران 
تهیه شده است. این گزارش توجیهي براساس مفروضاتي 
مشــتمل بر مفروضات ذهني درباره رویدادهاي آتي و 
اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمي رود لزوما 
به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به اســتفاده کنندگان توجه 
داده مي شود که این گزارش توجیهي ممکن است براي 
هدفهایي جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- بطوریکه از گزارش توجیهی هیات مدیره مشــهود 
اســت، افزایش سرمایه شرکت با هدف افزایش ظرفیت 
تولید محصوالت شــرکت از 40 تن بــه 95 تن روزانه 
صورت گرفته اســت. براســاس گزارش توجیهی مزبور 
کل منابــع مالی مورد نیاز جهت اجــرای پروژه افزایش 
ظرفیت تولیــد مبلغ 793/367 میلیــون ریال و مبلغ 
19/089 میلیون ریال جهت ســرمایه در گردش مورد 
نیاز شرکت پیش بینی گردیده است. که مبلغ 200/000 
میلیــون ریــال آن از محل آورده ســهامداران)افزایش 
سرمایه(، مبلغ 475/635 میلیون ریال از محل تسهیالت 
سیستم بانکی )ارزی و ریالی( و 136/821 میلیون ریال 
از محل منابع داخلی شــرکت تامیــن مالی می گردد. 
اهم موارد قابل ذکر در این خصوص بشــرح زیر اســت:

)الــف( مبلــغ 475/635 میلیون ریال )مشــتمل بر 
7/080/000 یورو محاسبه شده براساس نرخ ارز رسمی 
معــادل هر یــورو 35/000 ریال( از منابــع مالی مورد 
نیــاز جهت اجرای پروژه افزایــش ظرفیت از محل اخذ 
تسهیالت سیستم بانکی کشــور صورت پذیرفته است. 

ضمن آنکه در محاســبات سود و زیان آتی ، نرخ سود و 
کارمزد تسهیالت مزبور )با توجه به نوع مالکیت شرکت 
14 درصد برای بخش ارزی( براســاس توافق شفاهی با 
بانک ذیربط محاسبه و لحاظ گردیده که مبانی مقایسه 
ای برای نرخ ســود کارمــزد مزبور فراهم نمی باشــد.

)ب( طبــق گــزارش توجیهــی پیوســت افزایــش 
ســرمایه شــرکت از مبلغ 200 میلیارد ریال به مبلغ 
400 میلیارد ریال توســط ســهامداران، پیش شــرط 
اولیــه بانــک جهــت اعطای تســهیالت می باشــد.

بنا به مراتب فوق، اجرای پروژه افزایش ظرفیت و دستیابی 
به سود مورد انتظار پیش بینی شده موکول به انجام افزایش 
سرمایه و انعقاد قرارداد تسهیالت با بانک ذیربط می باشد.

4- براســاس رسیدگي به شواهد پشــتوانه مفروضات 
و بــا فرض تحقق مفروضات و ســایر مبانی پیش بینی 
شــده مندرج در گزارش توجیهی فوق، این موسسه به 
مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات 
مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم 
نمي کند. به عالوه، به نظر این موسســه به اســتثنای 
آثــار مورد مندرج ئر بند )3/الف( فوق، گزارش توجیهي 
یاد شــده براســاس مفروضات به گونه اي مناســب و 
طبق اســتانداردهاي حســابداري تهیه شــده است.

5- درصورت سود و زیان فرضی نزخ فروش محصوالت 
تولیدی شــرکت و هزینه های شرکت به ترتیب 10 و 
15 درصد )افزایش ســطح عمومی قیمتها( رشد پیش 
بینی گردیده است. مضافا نرخ برابری ارز برای تسهیالت 
ارزی دریافتــی جهت خرید تجهیزات و ماشــین آالت 
مورد نیاز جهت اجرای پروژه ثابت فرض شــده اســت . 
لذا صورت ســود و زیان فرضــی موثر خواهد بود. بنا به 
مراتب فوق هرگونه تغییر در شــرایط اقتصادی از جمله 
نوسانات ارزی و اجرای قانون هدفمندی سازی یارانه ها، 
بر صورت ســود و زیان فرضی پیوست موثر خواهد بود.

6- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات 
ذهني توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج واقعي احتماال 

متفــاوت از پیش بیني ها خواهد بــود، زیرا رویدادهاي 
پیش بیني شــده اغلب بــه گونه اي مــورد انتظار رخ 
نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشــد.
7- بدیهی اســت اجرای افزایش سرمایه می بایستی با 
رعایت مبانی پیش بینی شده در موارد مربوطه اصالحیه 
قانــون تجارت و قانون بــازار اوراق بهادار صورت پذیرد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت نیروکلر ســهامی عام، از افزایش سرمایه 
موضــوع این بیانیــه ثبت، به شــرح زیر می باشــد.
بــا توجه بــه لزوم حفــظ جایــگاه شــرکت در بین 
تولیدکنندگان داخلی گاز کلر ، استفاده از ظرفیت های 
بالاستفاده موجود، ادامه تامین کلر مایع مورد نیاز صنعت 
آب و فاضالب شــرکت در جهت پاسخگویی مناسب به 
بهداشــت عمومی و از طرفی به حداکثر رساندن ثروت 
سهامداران به عنوان اصلی ترین هدف خود در نظر دارد با 
اجرای طرح افزایش 55 تن کلر این اهداف محقق گردد.

عوامل ریسك
ســرمایه گــذاری درطرح موضــوع افزایش ســرمایه 
پیشــنهادی و فعالیت شــرکت نیروکلر ســهامی عام، 
با ریســک های بــا اهمیتی همراه اســت. ســرمایه 
گــذاران بایــد پیــش از تصمیم گیــری درخصوص 
ســرمایه گذاری در این شــرکت، عوامل مطرح شده را 
مدنظر قرار دهند. این عوامل به شــرح زیر می باشــد:

تهدیدها
- افزایش ظرفیت رقبا و ظهور رقبای جدید

- محدود بودن بازار هدف فعلی در داخل کشــور )آب و 
فاضالب های کشور(

- عدم شفافیت در فرآیند فروش محصوالت در بازارهای 
خارج از کشور

- آزاد ســازی نرخ حامل های انرژی خصوصا بهای برق 
مصرفی

- عدم ثبات سیاسی در منطقه
- نامشخص بودن وضعیت ارز

سمتاعضای هیئت مدیرهنماینده
رئیس هیات مدیرهسرمایه گذاری صنعت و معدنآقای ایوب قنبری 

نایب رئیس هیات مدیرهسرمایه گذاری ایران و فرانسهآقای محمدرضا پیشرو

مدیرعامل و عضو هیات مدیرهسرمایه گذاری و لیزینگ نواندیشان دنیای اقتصاد آقای محمود بوذری 

عضو هیات مدیرهسرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامینآقای سید محمد حسینی لواسانی

عضو هیات مدیرهتوسعه تجارت تامین اجتماعیسید مهدی حسین زاده حجازی

نیرو کلر با تنوع محصوالت و تیم مدیریتی قوی خود به بازارهای صادراتی می اندیشد
افزایش سرمایه شرکت نیرو کلر مصوب مجمع گرفت

مجمــع عمومی فوق العاده شــرکت نیروکلر مــورخ 1393/12/25 در هتل بــزرگ تهران برگزار 
گردیــد.در ایــن مجمع با حضــور  88/2  درصد ســهامداران حقیقی و حقوقــی ،اعضای هیات 
مدیره ،حســابرس و بازرس قانونی شــرکت تشــکیل شد.ریاســت مجمع بر عهده آقــای ایوب 
قنبــری )ریاســت هیات مدیره شــرکت ( بود که جنابان کریمــی و ثریا نژاد به عنــوان نظار اول 
و دوم و مهنــدس محمود بوذری در مقام دبیر مجمع ایشــان را در اداره جلســه یاری رســاندند.
در مجمع فوق پس از استماع گزارش توجیهی افزایش سرمایه توسط بازرسی قانونی و بعد از قزائت گزارش 
هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مهندس بوذری مدیرعامل شرکت ،مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن قدردانی از تالش های گرانقدر مدیریت شرکت این افزایش سرمایه را مصوب  جمع نمودند.
مدیرعامــل توانمند شــرکت در فرازی از گــزارش جامع خود بــه مجمع با اعــالم اینکه اجرای 
پــروژه افزایش ظرفیت و دســتیابی به ســود موردانتظار پیش بینی شــده بدون انجــام افزایش 
ســرمایه افــزود: من وتمامــی مدیرانم  همه ی تــالش خــود را کردیم تا این  مجمــع افزایش 
ســرمایه را در ســال 1393 برگــزار کنیم که به حمــدا... و لطف خداوند این مهم میســر گردید.

مهندس بوذری در قســمت دیگری از گزارش خود با اعالم اینکه صنعت کلر با گیاهی اســتراتژیک 
دارد افزود با توجه به اینکه در 85 درصد داروها و 95 درصد ســهم ها کلر نقشــی کاربردی دارد ، 
می بایســت توجه اساســی داشته باشیم که صنعت کلر در جبهه مقدم بهداشــت مردم قرار دارد.
مدیرعامل سخت کوش شــرکت با اضافه کردن این نکته که هم اکنون در کارخانه اسید ،سود کلر 
بیش از نیاز تولیدی اکنون شــرکت موجود اســت افزود با اجرای طرح افزایش  سرمایه و باتبع آن 
افزایش ظرفیت این مشکل هم حل خواهد شد. مهندس بوذری بخش پایانی سخنان خود را با این 
جمله تمام کرد که شرکت نیروکلر به دنبال تثبیت بازار های معروف صادراتی برای محصوالت خود 
اســت و با توجه به تنوع  محصوالت این شــرکت افق بسیار روشنی را برای خود ترسیم کرده است. 
شایان ذکر است شرکت نیرو کلر با شعار آرمان ما ایجاد پارک کلر  در مقیاس جهان و  به عنوان سرآمد 
شرکت های کلروئید در کشور در زمینه تحقیقات و آموزش نیز با توجه به اعتماد راسخ تیم مدیریتی 
خود مبنی بر لزوم پژوهش و کســب دانش روز و تکنولوژی برتر از شــرکت های پیش رو می باشد.
30 درصد این افزایش سرمایه از آورده سهامداران و منابع شرکت ،34 درصد از منابع بانکی بصورت تسهیالت 
ریالی و 36 درصد از منابع بانکی به صورت  تسهیالت یورویی کلیت 100 درصد این افزایش سرمایه را شامل می شود.








