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س جلد   
شرح عک

اناهلل و اناالیه راجعون
از شمار د   و چشم یك تن كم         وزشمار خرد    هزاران بیش

د   رگذشت استاد    حسین قند   ی، پیشکسوت مطبوعات و مد   رس روزنامه نگاری را به جامعه 
مطبوعاتی كشور و خانواد   ه محترم ایشان تسلیت عرض می نماییم.

خسرو امیر حسیني 
مهدی خلج

جناب آقای مهند   س ناصر تقی زاد   ه

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مد   یرعامل مجتمع صنعتی و معد   نی گل گهر تبریک عرض 
نمود   ه و از خد   اوند    متعال برای شما و همکارانتان موفقیت روزافزون آرزومند   یم.

خسرو امیر حسیني 
مد   یرمسئول و سرد   بیر اقتصاد    و بیمه

 جناب آقای مهند   س مهد   ی جهانگیری

انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاد   ن و کشاورزی تهران 
تبریک عرض نمود   ه و از خد   اوند    سبحان توفیق روزافزون شما را آرزومند   م.

خسرو امیر حسیني 
مد   یرمسئول و سرد   بیر اقتصاد    و بیمه

جناب آقای ابوترابی
د   وست عزیز و استاد    گرانقد   ر

د   ر فقد   ان آن عزیز از د   ست رفته ما را شریک بد   انید   .
خسرو امیر حسیني 
مد   یرمسئول و سرد   بیر اقتصاد    و بیمه

اصالحیه
احتراما، با توجه به خبر منتش��ر شد   ه د   ر ماهنامه شماره 52 )فرورد   ین ماه سال 1394( با 
عنوان مارگارین د   ر د   امن مام با سود    آمد     بد   ینوسیله تکذیبیه قسمتی از خبر منتشره که 
اعضاء هیات مد   یره و نمایند   گان ایش��ان را معرفی می نماید   ، بش��رح ذیل اعالم می گرد   د   :

 - اعضاء هیات مد   یره ش��رکت مارگارین و نمایند   گان ایشان بد   ون د   رنظر گرفتن تغییرات 
عمد   ه سال 93 د   ر خبر مذکور د   رج گرد   ید   ه است که اصالحیه آن بشرح ذیل می باشد   :

سمتنمایند   هاعضاء هیات مد   یره
رئیس هیات مد   یرهشرکت گلتاش )سهامی عام(اصغر میرمرتضوی

شرکت خد   مات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر )سهامی محمد   علی ضیغمی
نایب رئیس هیات مد   یرهخاص(

مد   یرعامل و عضو هیات شرکت پاکستان )سهامی عام(سیامک ربیعی
مد   یره

عضو هیات مد   یرهشرکت قند    نیشابور)سهامی عام(جعفر بیرالوند   

عضو هیات مد   یرهشرکت شکر )سهامی عام(محمد   باقر عالی

صاحبنظران ،خبرگان و اهل بازار همه او را می شناسند    
، د   ر هر مس��ند    و مقامی  که بود   ه محصول و عملکرد    
خد   متش خند   ه به چهره ها و د   لها به خوش��ی برد   ه. او 

را همایون پور خوانند    ؛ مد   یری مد   بر،مود   ب و موق��ر.
عبد  الرحی��م همایون پور مد  یرفعل��ی هلد  ینگ امید   از 
س��ابقه 30 ساله ای د  ر مد  یریت بازار سرمایه برخورد  ار 
اس��ت. به غی��ر از عضوی��ت د  ر هیات مد  یره س��رمایه 
گذاری ش��اهد  ، کوثر و تعد  اد   د  یگری از ش��رکت های 
موفق، د  ر کس��وت مد  یرعاملی ش��رکت های س��رمایه 
گذاری سعد  ی، بوعلی، سرمایه گذاری سپه و... همواره 
ب��ا عملکرد  ش به عنوان مد  یری با د  یس��یپلین و موفق 

ش��ناخته ش��د  ه اس��ت.

همای�ون م�ا
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یک ارزن هم هزینه فرهنگ کنید   

روزی ب��ه خرید    مایحتاج خانه که صورت آن روزها 
د   ر جیب ب��ود    و قد   رت خرید    د   ر انتظار رس��ید   ن 
مشکل گش��ای آن به ش��د   ت نیاز خانه د   ار نهیب 
زد   ه گفت نه ش��نید   ه ای لباس که به عید    نرس��د    
بر س��ر منار خوب اس��ت و ما بد   ین مثال آشنا د   ر 
مس��یر فروش��گاه با خود    گفتم آد   م د   یوانه تو که از 
د   هات آمد   ی بجز آسمان خورشید    د   ر زمین شخم 
تخم خرم��ن ، د   ج چیز د   یگری ند   ید   ه بود   ی و آن 
را هم که رها کرد   ه یک راس��ت رفتی توی شهر به 
این بزرگی اول خیابان فرد   وسی کوچه خواند   نیها و 
اس��یر قلم کاغذ شد   ی که نه برای حکیم ابوالقاسم 
فرد   وسی نان د   اشت نه به یغمای جند   قی آب، معلم 
و خبرنگار با پیکان جاماند   ه از س��ه د   هه پیش پد   ر 
مس��افر خطی تا قوت الیموت د   اشته باشند   . و هر 
بالئی که مد   یریت قوه مجریه به س��رش می آید    بر 
س��ر د   انشگاه هیات علمی د   انش��جو می زند    از کار 
د   رس با س��تاره بیرونش می ان��د   ازد   . تازه تو انتظار 
د   اری انتظاری پول تو کیس��ه مطبوع تو بگذارد    تا 
بتوان��ی... برو بقد   ر یارانه ات خرید    کن رویت را هم 
زی��اد    نکن که ترکه هس��ت کف د   س��ت ، کف پا و 
پش��ت. این روزها مجامع شرکتهای بورسی منتهی 
به سال مالی 1393/12/29 شروع شد   ه و بحمد   اهلل 
با س��ود    سهام خوب ، نمونه همراه اول که سود هر 
س��هم 541 تومان یا    سبحان د   ارو 230 تومان و ... 
و پاد   اش هی��ات مد   یره میلیارد    ریال و حق حضور 
میلیون به یک نشس��ت د   ر ماه،به پایان می رساند 
و وقتی به تو رس��انه اقتصاد   ی می رسد    می گویند    
نماند   ه د   ر س��فره هیچ. آن چنان خورد   ه اند    فراوان 
که د   ر سینه آنها نس��بت جایی برای آهی. یاد   مان 
باش��د    که همه را نمی شود    با یک چوب زد   . بقول 
کمند    علی چوپان کله ق��وچ د   اره ، میش د   اره بره 
د   اره قطور گچی هم د   ارد   . ولی بد   ونید    این ش��ماره 
هم با همت فرهنگ د   وس��تی به زیور چاپ آراسته 

شد   .
و د   ر برابر چشمان اهل نظر قرار گرفت. خرید    عیال 
هم با تعد   یل چند    قلم به سرای خانه رسید    و باز روز 
از اول آغازید   . بق��ول مینای حمید   خان این پرند   ه 
زیب��ا که محض د   ید   ن تازه وارد    به منزل می گوید    
س��الم چه کنم بابا و ما هر چه روی زد   یم به جناب 
ش��ان این پرند   ه را به ما واگذار تا به نزد    بخور پس 
ند   ه ها ببریم تا بد   انها گوید    سالم چه کنم بابا با صد    
د   لیل و برهان ند   اد   ن را توجیه کرد    و حال که هیچ 
د   ست گیر د   ر زمینی ند   اریم این د   عای ماد   ر را که 

آویزه گوشمان است تالوت می کنیم. 

��وَء َو  أَمَّ��ْن یُِجیُب الُْمْضَطرَّ إِذا د   َعاُه َو یَْکِش��ُف السُّ
ُروَن ِ َقلِیاًل ما تََذکَّ یَْجَعُلُکْم ُخلَفاَء الَأْْرِض إِلٌه َمَع اهللَّ

د   ر حال و هوای نوشتن بود   م که آقای خلج کتابی از 
جمع د   روس د انشگاهی اش را پیش رویم گذارد    و 
گفت: اخالق حرفه ای را مطالعه کنید    که به د   رگه 
استاد   ی فرزانه »د   کتر معصومه موالیی« ما د   ر این 
د   رس به تلمذ نشسته ایم و بسیار آموخته ایم و من 
که می خواستم از آسمان و ریسمان توشه برد   ارم و 
از علت خشکید   ن قنوات، بد   ون کشت ماند   ن مزارع 
و کوچ به ش��هر گرفته تا به نوش��ته روزنامه وزین 
ایران به تاریخ 13 یا 14 ارد   یبهش��ت مبنی بر فرار 
د   ختره��ا از خانه و اجماع زیر پل برای مصرف مواد    
مخد   رهای صنعتی و غیرش صفحه را پرکنم، ورق 
را به سوی کتاب د   رس برد   م با این مقد   مه که آد   می 
از آغاز تا پایان زند   گی خویش به طور فطری ارزش 
های اخالق��ی را د   رک می کند    و ب��ه آنها گرایش 
د   ارد    به همین رو پژوهش های اخالقی همواره یکی 
از مهمترین د   غد   غه های اند   یشمند   ان بود   ه است. 
اگ��ر چه اصول و قواعد    کل��ی اخالقی نظیر عد   الت 
ورزی��د   ن، د   روغ نگفتن، احترم به حقوق د   یگران و 
... تقریبا مقبول عم��وم نظریه های هنجاری اند    و 
د   ر اخالق��ی بود   ن آنها اختالف چند   انی مش��اهد   ه 
نمی شود   . لکن امروزه به د   لیل توسعه تکنولوژیک 
جوامع صنعتی و پیچید   ه تر ش��د   ن روابط انسانی، 
شناسایی و تش��خیص رفتار د   رست از ناد   رست د   ر 
بسیاری از حوزه های عملی و رفتاری د   شوار شد   ه 
اس��ت. لذا امروزه شاهد    بی اخالقی ها و بد   اخالقی 
های بس��یاری د   ر حوزه های مختلف زند   گی بشر 
هستیم که صد   مات ولطمات جبران ناپذیری را هم 

به جوامع بشری وارد    ساخته است.
تخریب محیط زیست، جنگ و خونریزی ،خشونت، 
تبعیض جنس��ی ، اش��تباهات پزش��کی، ساخت و 
توزیع م��واد    مخد   ر و د   اروهای مهلک، تخریب پلها 
و س��اختمان ها و هزاران نمونه د   یگر گوش��ه ای از 
مشکالتی اس��ت که انس��ان معاصر به د   لیل عد   م 
پایبند   ی به اخالق، گرفتار آنهاست. از اینرو تحقیق 
و پژوه��ش د   ر ابعاد    مختل��ف اخالق بیش از پیش 
ض��رورت یافته و همین مس��ئله توجه فیلس��وفان 
اخالق را به رشته اخالق کاربرد   ی جلب کرد   ه است.

اخالق کاربرد   ی ، نام رشته ای نوپا د   ر مجامع علمی 
اس��ت که محد   ود   ه فعالیت خ��ود    را حوزه هایی از 
زند   گی فرد   تبیین نمود   ، تا با شناسایی صحیح این 
مبانی و بکارگیری آنها اوال زمینه تعلق و تعهد    عملی 
به نظام اخالق اس��المی د   ر ح��وزه های اقتصاد   ی 

فراهم ش��ود   ، ثانیا از نگرش ها و تفسیرهای غلط و 
افراطی و تفریطی از د   ین جلوگیری ش��ود   . زیرا اگر 
این باورهای اش��تباه از د   ین مبنای رفتار اقتصاد   ی 
انسان قرار بگیرند   ، د   ر حقیقت د   ین نقش راهبرد   ی 
خود    را د   ر زند   گی اقتصاد   ی انسان از د   ست د   اد   ه و 
د   یگر نمی توان یک الگوی پیش��رفت مناسب برای 

کسب و کار د   ر قالب مبنای اسالمی را ارائه نمود   .
د   ر همین راستا، تالش شد   ه، با بهره گیری از اند   یشه 
امام موسی صد   ر و سایر اند   یشمند   ان اسالمی بین 
موضوعات د   ینی و اجتماعی و اقتصاد   ی که همواره 
به د   لیل اس��تنباط های غلط م��ورد    بحث و جد   ل 
بود   ه اس��ت و د   ر نتیجه تاثیر بسزایی روی بینش و 
رفتارهای اقتصاد   ی خواهد    گذاش��ت، از جمله واژه 
هایی همچون د   نیا و اخرت ، جس��م و روح و فرد    و 

جامعه، وحد   ت قائل شویم.
سعی شد   ه است؛ از یک طرف، مبانی ارزشی، اصول 
اعتق��اد   ی و اح��کام د   ینی، مانعی برای پیش��رفت 
اقتص��اد   ی و حرفه ای فرد    و جامعه تلقی نش��د   ه، 
بلکه باورهای د   رست پیرامون این موضوعات بتواند   ، 
فرد    را د   ر کسب و کار راهبری، حمایت و پشتیبانی 

نماید   ؛
از طرف د   یگر اس��تفاد   ه اب��زاری از باورهای د   ینی، 
اخالقی و احکام ش��ریعت برای رسید   ن به اهد   اف 
اقتصاد   ی جلوگیری ش��ود   . چرا ک��ه هر د   و طرف 
موضوع هد   ف غایی انس��ان به شمار نمی رود    بلکه 
هر د   و وسیله ای هستند    که د   ر مسیر هد   ف غایی 
انس��ان که همان انسانیت است، مورد    استفاد   ه قرار 
می گیرند   . هر چند    بضاعت اجازه تبیین بیشتر این 
موض��وع را نمی د   هد   ؛ اما امید    اس��ت این موضوع، 

بیشتر مورد    توجه پژوهشگران قرار گیرد   .
متون اخالقی اند   یش��مند   ان مسلمان نیز رگه های 
عمیقی از این رش��ته علمی یافت می ش��ود    و د   ر 
زمینه مسائلی همچون اخالق د   انشوری و تعلیم و 
تعلم، اخالق حکومت و پاد   شاهی، اخالق طبابت و 
پزشکی تگ نگاری های زیاد   ی وجود    د   ارد   . و امید    
است که این رشته به زود   ی جایگاه شایسته خود    را 

د   ر مراکز علمی کشورمان پید   ا کند   .
د   امنه اخ��الق کاربرد   ی همه ح��وزه های فعالیت 
ه��ای ف��رد   ی و اجتماعی بش��ر همچ��ون محیط 
زیست، مد   یریت، آموزش و پرورش، پزشکی، روابط 
خانواد   گی، رسانه ها، تجارت، کسب و کار، سازمان 
های اقتصاد   ی را د   ر بر می گیرد   . یکی از ش��اخص 
های اخالق کاربرد   ی، اخالق حرفه ای می باشد    که 
امروزه بسیار اهمیت یافته و به عنوان یکی از علوم 

خسرو اميرحسيني
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انس��انی د   ر د   روس د   انشگاهی مورد    بحث قرار می 
گیرد   . زند   گی د   ر جامعه مد   رن از بس��یاری جهات 
وابس��ته به صاحبان حرف و متاثر از کار آنان است 
و عملک��رد    کار آنان اس��ت و عملک��رد    رفتار آنان، 
اخالقی بود   ن یا نب��ود   ن آنها، می تواند    د   ر زند   گی 
مرد   م تاثیرات مثبت یا منفی، سازند   ه ی مخرب بر 
جای گذارد   . لذا نمی توان د   رباب حرفه ها و مشاغل 
مختلف و افراد    و س��ازمان ه��ای مرتبط به آ»ها به 
قانون اکتفا کرد   ، زیرا کنترل های قانونی محد   ود   یت 
د   ارند    و قانون د   ر بسیاری از موارد    تنها ناظر به بعد    
از پید   ایش خسارت اس��ت. ولی رفتارهای اخالقی 
از خس��ارت و س��ایر مش��کالت قبل از وق��وع آنها 
جلوگیری می کند   . اینجاس��ت که اخالق حرفه ای 
نقش واهمیت خود    را د   ر پیشگیری از این مشکالت 

به وضوح نشان می د   هد   .
اکنون س��ئوال این اس��ت که چگونه می توان  که 
چگون��ه می توان د   ر جامعه و به تبع آن د   ر محیط 
کار همه اف��راد    را ملزم به رعایت ارزش ها و اصول 
اخالق��ی کرد   ؟ چرا با وجود    فطرت پاک انس��ان ها 
که خواهان حاکمیت اخالق هستند    باز هم شاهد    
بی اخالقی و ناهنج��اری د   ر محیط های حرفه ای 
هس��تیم؟ موانع و چالش ه��ای تعهد    به اخالق د   ر 
حرفه و کسب و کار چیست و چگونه می توان آنها 
را مرتفع ساخت؟ مبانی ارزشی و د   ینی چه نقشی 
د   ر این زمینه د   ارند    و وظیفه ما د   ر قبال این مساله 

چیست؟
آنانکه از افش��ای اطالعات عملکرد    مد   یریتی خود    
هراس د   ارند    نیم نگاهی به ارزش��های اثرگذاری به 
آیند   ه بد   ارند   . بهترین و برترین آن د   ر سخن استاد    
د   اوری ارد   کان��ی آمد   ه که با بس��ط و تکمیلش به 

خوانند   گان خود    عرضه می د   اریم.
باشد که مقبول افتد.

چون ممکن اس��ت هر ی��ک از تعابیر عقل  گرایی و 
نق��ل  گرایی را به معنی تع��رض و توجه به عقل و 
بی  اعتنایی به نقل یا برعکس محد   ود   کرد   ن علم به 
علم نقل��ی بد   انند    باید    د   ر باب معنی عقل و نقل و 
نسبت آن با یکد   یگر توضیح د   اد   ه شود   . لفظ گرایی 
د   ر زبان ما د   ر ترجمه »ایس��م« آمد   ه است و ایسم 
معموالً وقتی به چیزی می  چسبد    اصالت و اولویت 

آن را اثبات یا تأکید    می  کند   .
چنانکه عقل  گرایی به معنی حکومت عقل یا لزوم 
و ضرورت این حکومت است. از نقل  گرایی هم می 
 توان معنی اصالت علم نقلی و منقوالت را د   ریافت 
پ��س د   ر اینجا از لفظ »گرایی« صرفنظر می  کنیم 
و ب��ه صورت اجمالی و کلی ب��ه معانی عقل و نقل 
و سرگذش��ت آنها و نسبتشان د   ر تاریخ ایران د   وره 
اسالمی می  پرد   ازیم. نقل یا د   رست بگویم علم نقلی 
د   ر معنی متد   اول آن مجموع س��خنانی است که از 
منبع قد   س��ی یا الاقل از مرجعی معتبر صاد   ر شد   ه 
و د   ر نزد    معتقد   ان مطاع و مّتبع اس��ت اما معقول 
سخنی اس��ت که با تحقیق و پس از یافتن د   الیل 
د   رستش پذیرفته می شود   ؛ با این بیان معلوم است 
که به س��خن معقول صفت منق��ول نمی  توان د   اد    
اما مانعی ند   ارد    که منقول به صفت معقول متصف 
ش��ود    و چه بس��ا که آن را با استد   الل بتوان اثبات 
کرد   . مع  هذا چون حقانیتش را از جای د   یگر و نه از 
استد   الل می  گیرد    عنوانش منقول است. د   ر میان 

علمای اسالم کمتر کسی معقول بود   ن شرع را منکر 
شد   ه است حتی به نظر ابن  تیمّیه نیز نقل و سخن 
وحی معقول است منتهی او معقوالت را همه از یک 
سنخ نمی  د   اند    و نکته اینکه حقانیت نقل و وحی را 

به معقول بود   نش نسبت نمی  د   هد   .
د   ر جامع��ه جد   ی��د    و د   ر جهان متجد   د    حس��اب 
معقول و منقول به کلی از هم جد   ا شد   ه است اما د   ر 
گذشته و د   ر عالم د   ینی معموالً جایگاه علوم نقلی 
برتر بود   ه و علوم عقلی د   ر حاشیه قرار د   اشته است.

1-نکته  ای که کمتر به آن توجه می  شود    اینست 
که علم اعم از اینکه مس��ائل و مطالبش معقول یا 
منقول باش��د    از یک نظام عقل��ی پیروی می  کند   . 
چنانک��ه علم فقه علم منقول اس��ت اما مطالب آن 
و تاریخش ترتیب عقل��ی د   ارد   . مگر نه اینکه یکی 
از مناب��ع )یا یکی از حجت  ه��ا( د   ر فقه ما عقل و 
د   ر نظر ابوحنیفه قیاس اس��ت؟ فقیه احکام واجب 
و مس��تحب و مکروه و ح��رام را از کتاب و روایات 
منقول از پیامبر )ص( و از کلمات ائمه اطهار علیهم 
 السالم )د   ر فقه امامیه( اخذ و استنباط می  کند    اما 
د   ر تد   وین فقه و علوم د   یگری مثل علم اصول فقه 
و حد   یث و تفسیر که فقیه به آنها نیاز د   ارد    کار به 

حکم عقل انجام می  شود   .
وقتی مباحث را از هم جد   ا می  کنند    و مثاًل احکام 
پنج  گانه تکلیفی و احکام وضعی را بیان می  کنند   ، 
کار عقل��ی کرد   ه  اند   . ظاهراً مطالب فقه برای اولین 
بار د   ر کتاب ش��رایع محقق حل��ی )از فقهای قرن 
هفتم( به این صورت تقس��یم-بند   ی ش��د   ه است:  
1- عب��اد   ات 2- عق��ود    3- ایقاعات 4- احکام؛ این 
تقسیم مبنای عقلی د   ارد    و کار عقل است و به این 
جهت چنانکه اس��تاد    مطهری بیان کرد   ه است د   ر 
آن چون و چرا هم می  توان کرد    چرا که حاصل نظر 
عقل است. )استاد    مطهری، آشنایی با علوم اسالمی؛ 

کتاب فقه صفحه 128 انتشارات صد   را بی تاریخ(
پس علم هر چه باشد    علم عقلی است حتی تصّوف 
و عرفان وقتی تد   وی��ن تفصیلی پید   ا می  کند   ، نام 
آن عل��م تصّوف می  ش��ود    که مثل ه��ر علم د   یگر 
کارس��ازش عقل است. به عبارت د   یگر گرچه ماد   ه 

عل��وم نقل��ی منقوالت اس��ت اما 
صورتشان را از عقل می  گیرند   . 

وقتی به گذشته نظر می  کنیم 
به کوش��ش  ه��ای عظیمی 

برم��ی  خوریم که مصروف 
قوام بخش��ید   ن و تد   وین 
عل��وم فق��ه و حد   یث و 
کالم ) اع��م از عقل��ی و 

نقلی( و ... شد   ه است.
این کوش��ش  ها د   ر د   وران 
رش��د    و بسط علوم صورت 

گرفته و ک��م و بیش با بس��ط علوم 
عقلی نی��ز مق��ارن و م��وازی بود   ه 
اس��ت. ش��یخ مفید    و شیخ طوسی 
ک��ه مح��د   ّث و فقیهن��د    د   ر عد   اد    
بزرگتری��ن متکلمان عالم اس��الم 
نی��ز ق��رار د   ارن��د   . این��ان معاصر 
د   انش��مند   ان بزرگ ریاضی و نجوم 
و پزش��کی و فیلس��وفان و شاعران 
نام��د   ار تاریخ اس��الم و ایرانند   . د   ر 

این تاریخ نه فقط معق��ول و منقول چنانکه گاهی 
پند   اشته می  ش��ود    د   ر برابر هم قرار ند   اشته  اند    و 
کمال یکی موجب نکث و رکود    د   یگری نشد   ه، بلکه 

همه د   ر تناسب و تناظر با یکد   یگر سیر کرد   ه  اند   .
فقیه اگر چنانکه می  گویند    از قوه قد   س��یه اجتهاد    
بهره د   اشته باشد   ، اهل خرد    است و اجتهاد    او را می 
 توان به فضیلت عقلی فالس��فه تعبیر کرد    یا الاقل 
آنه��ا را به هم نزد   یک د   انس��ت. کار علم حتی علم 
نقلی بد   ون عقل پیش نمی  رود    و چنان نیست که 
علم نقلی راه عقل را ببند   د    زیرا اگر علم، هر علمی 
د   ر حال بس��ط و استکمال باش��د   ، مانع علم د   یگر 
نمی  ش��ود   . د   ر تاریخ علم و تفکر ما گر چه بعضی 
از فقیهان با فلس��فه مخالف بود   ه  اند    اما هرگز فقه 
سد    راه حکمت و فلسفه و به طور کلی علوم عقلی 
نبود   ه است بلکه گاهی خود    به سمت آن علوم رفته 
 اند   . از وجهه نظر د   یگر هم می  توان به عقل و نقل 
نگاه ک��رد   . می  د   انیم که علم د   و علم اس��ت. یکی 
علم اکتسابی و آموختنی است و د   یگر علم یافتنی. 
موالی متقیان علی علیه  السالم علم را به مطبوع و 
مسموع تقس��یم کرد    و فرمود    که اگر علم مطبوع، 
نباش��د    مسموع نیز س��ود    نمی  د   هد   . موالنا جالل 
 الد   ین بلخ��ی ترجمه منظوم روای��ت را به صورت 

ابیات زیر بیان کرد   ه است:
عقل د   و عقلست اول مکسبی

که د   ر آموزی به مکتب چون صبی
عقل د   یگر بخشش یزد   ان بود   
چشمه آن د   ر میان جان بود   

د   ر هر علم چیزی هست که آموختنی نیست بلکه 
بنیانگ��ذاران آن را یافت��ه  اند    و د   یگ��ران از طریق 

همزبان��ی با آنان می  توانند    

آن  به 
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راه یابن��د    و د   ر هر ص��ورت همه فراگیرند   گان علم 
به آن نمی  رس��ند   . د   ر برهه  هایی از تاریخ چشمه 
د   رون جان مرد   مان جوشان است و د   ر نتیجه علم 
آموختنی ه��م کمال و رونق پید   ا م��ی  کند    و د   ر 
زمانی هم شاید    این چشمه چند   ان جوشان نباشد   . 
د   ر این وضع علم بیشتر محد   ود    به علم آموزشی و 

آموختنی می  شود   .
علم آموزش��ی را به ی��ک اعتبار می توان علم نقلی 
د   انست منتهی تفاوتش با علم نقلی مصطلح اینست 
که منابع این قسم از علم نقلی اعتبارش د   ر قیاس با 
علوم نقلی مشهور کم است. شمس الد   ین تبریزی 
به علمای زمان خود    تذکر می  د   اد    که شما پیوسته 
از گذش��تگان نقل می  کنید    از خ��ود    هم چیزی 
بگویید    تا گویند   گان از شما نقل کنند    اینکه گاهی 
گمان می  کنن��د    که رواج علم منق��ول مانع علم 
است شاید    علم نقلی را با غلبه نقل و محد   ود   شد   ن 
علم به مطالب نقلی و آموختنی اشتباه می-کنند   . 
پید   است که وقتی علم به تکرار گفته  های د   یگران 
مبد   ل می  شود    باید    نگران بود    که مباد   ا د   رک  ها 
محد   ود    ش��د   ه باشد    و البته با ضعیف  شد   ن د   رک 
 ها علم نیز صوری و تکراری می  شود   . نقل و منقول 
به این معنی می  تواند    د   ر برابر معقول به عنوان امر 

اند   یشید   ه و تحقیقی قرار گیرد   .
2-مطلب د   یگر اینس��ت که عل��م معقول را گاهی 
د   ر فلس��فه محد   ود    و منحصر می  کنند    و از لفظ 
معقول فلس��فه م��ی  فهمند   . د   انش��کد   ه الهیات و 
معارف اس��المی کنونی د   ر د   انش��گاه تهران سابقاً 
د   انش��کد   ه معقول و منقول نام د   اش��ت و د   ر آنجا 
فلس��فه و فقه و د   یگر علوم اسالمی تد   ریس می-

کرد   ند    یعنی به د   انش��کد   ه فلسفه و فقه و تفسیر 
و حد   ی��ث نام معقول و منق��ول د   اد   ه بود   ند   . البته 
فلس��فه معقول اس��ت اما علم کالم هم علم عقلی 

است. ریاضیات را هم نمی  توان عقلی ند   انست.
تفّق��ه نیز به علم فقه محد   ود    نمی  ش��ود    بلکه د   ر 
معنی عام، ش��امل معارف و اعتق��اد   ات و تهذیب 
اخالق و باالخره احکام عملی است )رجوع شود    به 
اس��تاد    مطهری، آشنایی با علوم اسالمی بخش 4، 
صفحه 54، انتش��ارات صد   را بی تاریخ( این هر سه 
حتی اگر ناظر به نقل و مس��تند    باشند    به د   رجات 
عقلی  اند   . مگر آنکه مراد    از عقل، عقل خود    بنیاد    
باشد    و گرنه به قول مالصد   را عباد   ات باید    با نیت 
باش��د    و کاری که با نیت انجام می  شود   ، تابع 
نقل نیس��ت بلکه قبول د   ل است )شرح 
اصول کافی صفحه 41 و 42 ترجمه 
تعلی��ق محم��د    خواج��وی  و 
و  مطالع��ات  مؤسس��ه 
تحقیقات فرهنگی 1367(.

ممکن اس��ت بگویند    چون 
د   ر عباد   ات نیت شرط است 
و ب��ه آن امر ش��د   ه اس��ت 
اهل عباد   ت به حکم ش��رع 
نیت می  کنند   . این د   رست است ولی 
نیت نمی  تواند    د   ستوری باشد    و طبق 
عاد   ت و بر حس��ب صورت انجام ش��ود    
زیرا نیت حض��ور قلب را اقتضا می  کند    
و ج��ای نیت نیز د   ل اس��ت و د   ل گرچه 
با گوش بیگانه نیس��ت اما هر چه را گوش بشنود    

نمی-پذیرد   ؛ کس��ی که نیت می  کند    به عباد   تش 
معنایی ورای ص��ورت ظاهر فعل عاد   ی می  د   هد   . 
نیت چنانکه گفته ش��د    قبول د   ل است. نقل را هم 
باید    قبول کرد    اما نقل وقتی عنوان نقل پید   ا می-

کند    که به اعتقاد    مبد   ل ش��د   ه باش��د   . اگر صحت 
اعمال عباد   ی موقوف و مس��بوق به نیت و وجهی 
از د   رک و قبول اس��ت د   ر مورد    مالزمت اخالق و 
معارف با عقل و فهم قضیه روش��ن  تر است. نکته 
د   یگر اینکه نقل متعلق به آد   می و جهان اوس��ت و 
تنها آد   می است که جهان و علم و زبان د   ارد    و به 

سخن گوش می  کند   .
پیروی از نق��ل را با قبول تحکم و تبعیت از غریزه 
و فعل طبیعی و مکانیکی اشتباه نباید    کرد   . پیش 
از این سخن موالی موحد   ان د   ر باب علم مسموع 
و مطب��وع را آورد   م. م��ا آد   میان چ��ون زبان و قوه 
د   رک و فهم د   اریم می  توانیم علم مسموع و منقول 
د   اشته باشیم پس این گمان که علم منقول رقیب 
یا مانعی د   ر برابر علم معقول و تجربی بود   ه اس��ت 
وجهی ند   ارد    مگر اینکه د   ر جایی و وقتی کس��انی 
عل��م نقلی را د   س��تاویز قرار د   هند    ت��ا مرد   مان را 
از روک��رد   ن به علم عقلی باز د   ارن��د    و راه تأمل و 
تحقیق را س��د    کنند    من حتی قول کسانی را که 
مثاًل ظهور اشعری را مصیبتی د   ر تاریخ تفکر اسالم 

می  د   انند    قابل چون و چرا و تأمل می  د   انم.
البت��ه صاحبان علوم عقلی حق د   ارند    از ظهور آراء 
و افکاری که مایه محد   ود   یت یا تخفیف اعتبار علم 
عقلی می  ش��ود    ناراضی باشند    و آن را نشانه بد   ی 
بد   انند    اما از این نکته که بگذریم و به کار ابوالحسن 
اش��عری بنگریم می  بینیم که او تحکم نکرد    بلکه 
جد   ل ک��رد    و جد   ل او را نه قش��ریان و متعصبان 
جاه��ل بلکه امثال امام الحرمین جوینی و غزالی و 
فخر رازی و س��عد   ی و مولوی و قاضی عضد   الد   ین 
ایجی و د   ه  ها متفکر و صاحبنظر نامد   ار پذیرفتند   .

مگویید    که اش��عری مایه گمراهی آنان بود   ه است. 
این اش��خاص نماین��د   گان تفکر این کش��ورند    و 
حد   اقل د   ر مورد    غزالی و فخر رازی می  توان گفت 
که فیلس��وفان بعد    از خود    را به تأمل واد   اشته  اند    
د   ر این نکته نیز تأمل کنیم که اند   یش��ه پس��ت و 
پلید    د   ر تاری��خ نمی  ماند    و به  خصوص وقتی افق 
تاریخ روشن اس��ت هر اند   یشه  ای که اظهار شود   ، 
اذهان مستعد   ان را برمی  انگیزد    که تأمل و تحقیق 

کنند    و راه بجویند   .
این تلقی که تاریخ، تاریخ تصاد   ف  هاست و ممکن 
اس��ت د   ر زمانی بر حس��ب اتفاق اند   یشه فاسد    و 
باطلی ظهور کند    و مرد   مان گمراه ش��وند    نه فقط 
د   ر زمان ما مش��کل سیاس��ی پد   ید    می  آورد    بلکه 
بط��ور کلی د   ر تاری��خ و د   ر گذش��ته هرگز فکر و 
سخنی که با جان  ها و گوش  ها مناسبت ند   اشته، 
م��ورد    اعتنا و قبول ق��رار نمی  گیرد    و نمی  گرفته 
است. اشعری و هرکس د   یگری که د   ر تاریخ ماند   ه 
اس��ت حرفی د   اشته اس��ت که مرد   مان زمان او و 
پس از او آن را د   ر گوش گرفته  اند   . اگر می  گویند    
سخن اشعری بد    بود   ه است باید    بپذیرند    که گوش 
زمان هم س��خن بد    را می  پذیرفته اس��ت زیرا د   ر 
کنار س��خن اشعری س��خن معتزلیان و شیعیان و 
فیلس��وفان و عارفان هم بود    که همه آن سخن  ها 
هم پیروانی د   اش��ت. این اختالف و تفاوت د   ر فهم 

 ها و آراء و افکار را عیب تاریخ ند   انیم، عیب اینست 
که همه مرد   مان یکسان بیند   یشند    و عمل کنند   . 
د   ر این صورت د   یگر سخن از اند   یشه و عمل نباید    

گفت زیرا این هر د   و موقوف به آزاد   ی است.
د   ر تاریخ ما علوم فقه و اصول و حد   یث و تفس��یر 
و کالم و فلس��فه و پزش��کی و نجوم با هم د   ر یک 
سیر متناسب و هماهنگ پد   ید    آمد   ه و رشد    کرد   ه 
است. بحث  های کالمی د   ر جهان اسالم خیلی زود    
یعنی از همان ابتد   ای بعثت و به صورت گفتگوهای 
بالنس��به مفّص��ل زمان موالی متقی��ان علی علیه 
السالم آغاز شد    و امام عظیم الشأن د   ر باب توحید    
و معرف��ت و معاد    و عد   ل و سیاس��ت و حقیقت و 
حتی د   ر باب تاریخ س��خنان د   رخش��انی گفت که 
د   ر تاریخ مورد    نظر و تأمل بود   ه اس��ت و همچنان 
اهل نظر را به تأمل وامی  د   ارد    از ش��رح  های نهج 
البالغه که بگذریم مالعلی زنوزی فیلسوف نزد   یک 
به زمان ما شرح بالنسبه مفصلی بر حد   یث گرانمایه 

حقیقت نوشته است .
موالی متقیان د   ر پاسخ به پرسش کمیل بن زیاد    
که پرس��ید   ه اس��ت حقیقت چیس��ت پاسخ  هایی 
د   اد   ه است که عقل  ها را به حیرت می  اند   ازد    و به 
اعجاب وامی  د   ارد   . د   ر کالم موالی متقیان عقل و 
نقل یکی شد   ه است و اگر چنین باشد    عقل و نقل 
ضرورت��اً د   ر تقابل با هم قرار ند   ارند    و البته اگر د   ر 
تقابل قرار گیرند    می  توان آن را نشانه رکود    فکر و 

کساد    علم د   انست.
3- از قرن د   وم هجری بود    که حوزه  های کالمی به 
وجود    آمد    د   ر همین قرن شافعی نیز اولین کتاب 
د   ر علم اصول )کتاب الرس��اله( را نوش��ت و د   یری 
نگذش��ت که ترجمه و تألیف و تصنیف کتاب  های 
ریاضی و نجوم و پزشکی و فلسفه آغاز شد   . این  ها 
همه با هم بود   . فقه نیامد    تا راه فلسفه را سد    کند    
و فلس��فه نیز با فقه د   ر نیفتاد   . علوم اسالمی همه 
گیاهان و گل  ها و میوه های بوس��تان تاریخ د   وره 
اسالمی  اند    و پید   اس��ت که ایرانیان د   ر این تاریخ 

چه مقامی د   اشته  اند   .
تناسبی که گفتیم اختصاص به د   وران شکفتگی و 
شکوفایی علم ند   ارد    بلکه د   ر د   وران رکود    هم این 
تناس��ب وجود    د   ارد   . وقتی چ��راغ د   انایی و د   انش 
رو به خاموش��ی می  رود    و کم نور می  شود   ، رکود    
و ضعف د   ر همه عل��وم و د   ر همه جا راه می  یابد   . 
ش��کوه ش��عر و اد   ب و عرفان هم ب��ر خالف آنچه 
کس��انی می  پند   ارند    با رونق علم و د   انش همزمان 
اس��ت یعنی د   ر کنار شعر و اد   ب و عرفان گل علم 
عقلی می  ش��کفد    و د   رخت علم نقلی نیز ثمر می 
 د   هد    اما اگر ذوق و عقل کور و کاس��د    باشد   ، علم 
نقلی هم به صورت قشر خشکید   ه د   ر می  آید   . د   ر 
د   وران کم��ال هر تاریخ، فرهن��گ و علم و اد   ب و 
عقل و سیاست و اخالق همه د   ر بهترین وضع خود    
قرار د   ارند    و د   ر زمان رکود    و نکث همه چیز د   چار 

پریشانی است.
ش��یخ مفید    و س��ید   مرتضی و ش��یخ طوس��ی با 
محمد   زکریای رازی و فارابی و فرد   وسی و ابن  سینا 
و بیرونی و ابویزید    بس��طامی و س��هل بن عبد   اهلل 
تس��تری و ابوس��عید   ابوالخیر و قاض��ی عبد   الجبار 
معتزل��ی و ابوبکر باقالنی تقریب��اً همزمان  اند   . این 
 ها هیچیک د   یگ��ری را نفی نکرد   ه  اند    و تفکری را 
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از میان نبرد   ه  ان��د   . حتی پس از آنکه بر اثر هجوم 
مغول هم��ه چیز به  خصوص د   ر ش��رق ایران تباه 
شد    سعد   ی و مولوی و نصیرالد   ین طوسی و قطب 
الد   ین ش��یرازی و عالمه حلی زبان و تفکر و علم را 
نگاه د   اشتند   . از آن پس رشته پیوستگی  ها قد   ری 
سست شد    اما رشته پیوند   ها از هم گسیخته نشد    
و مخصوص��اً د   ر زمان صفویه تحولی د   ر فکر پد   ید    

آمد   .
د   ر این تحول اهل نظر و فیلس��وفان د   ر روایات به 
نحوی د   یگر تأمل کرد   ند    و این تأمل از یک سو به 
تحولی د   ر فقه مود   ّی شد    )مالمحسن فیض کاشی( 
و از سوی د   یگر امکان جمع علوم نقلی و عقلی د   ر 
وجود    یک شخص افزایش یافت. این امر را می  توان 
نتیجه و فرع نزد   یک شد   ن د   ین و فلسفه به یکد   یگر 
و جمع تاریخی آنها د   انست. یکی از علوم عقلی عالم 
اس��الم علم کالم بود   . بسیاری از مسائل و مباحثی 
ک��ه بعد   ها د   ر ذیل عنوان علم کالم قرار گرفت، د   ر 
زمان پیامبر )ص( نیز مطرح بود    و علم رسمی کالم 
با اینکه تا اند   ازه  ای از فلسفه یونانی رنگ پذیرفت 

مسائلش به اصول د   ین بازمی  گشت.
4- وقتی فلسفه به تاریخ ما وارد    شد    چنانکه گفته 
 اند    به د   ین التزام ند   اش��ت. فیلسوفان جهان اسالم 
می  کوشید   ند    که این استقالل حفظ شود   . مع  هذا 
گمانش��ان این نبود    که د   ین و فلس��فه با هم نمی 
 سازند   . د   ر تاریخ فلس��فه د   وره اسالمی غالباً اولین 
فیلسوف را یعقوب بن اسحق کند   ی می  د   انند    زیرا 
او اولی��ن مولف کتاب د   ر مباحث فلس��فی بود    اما 
چون اند   یشه  اش بیش��تر کالمی معتزلی است. او 
را فیلس��وف مؤسس نمی  توان د   انست و این خلف 
او فارابی بود    که به تأمل د   ر نس��بت میان فلسفه و 
د   ی��ن و وجوه یگانگی و اختالف آنه��ا پرد   اخت. او 
عل��م عقلی و نقلی را از هم جد   ا ند   انس��ت و حتی 
گفت که د   ین و فلس��فه یکی هس��تند    اما د   و زبان 

متفاوت د   ارند   .

زبان فلس��فه برهان اس��ت و د   ین ب��ه زبان خطابه 
س��خن می  گوید    به این معنی که د   ین و فلس��فه 
از حیث مبد   أ و غایت یکی هس��تند    و اگر د   ر میان 
راه باهم تفاوت د   ارند    و از هم د   ور می شوند    از یک 
مبد   ء می  آیند    و رو به س��وی ی��ک مقصد    د   ارند   . 
د   ین و فلسفه هر د   و بخشش خد   ایی  اند    که واسطه 
این بخشش د   ر د   ین، فرش��ته وحی و روح  االمین 
خواند   ه می  شود    و د   ر زبان فلسفه نامش عقل فعال 
اس��ت. غایت د   ین و فلس��فه هم یکی اس��ت و هر 
د   و طریقی برای نیل آد   میان به س��عاد   تند   . بعد    از 
فارابی فلس��فه د   ر ایران نه فقط تفصیل پید   ا کرد    
بلکه به علمی کم و بیش رس��می مبد   ل شد   . علم 
وقتی رس��می می  شود    گرچه مباد   ی و غایتش را 
از د   ست نمی  د   هد    اما صاحبان علم شاید    کمتر به 
آنها بیند   یشند   . چنانکه اند   یشه یکی بود   ن منشاء 
د   ین و فلس��فه که د   ر فلسفه فارابی جایگاه مهم و 
جلوه روش��ن د   اشت د   ر آثار ابن سینا و سهرورد   ی 

چند   ان مورد    تأکید    قرار نگرفت.
گویی یکی  بود   ن مبد   أ و غایت د   ین و فلسفه محرز 
انگاشته شد    و د   یگر نیازی به بحث ند   اشت. پس از 
فارابی نه فقط ابن  سینا و سهرورد   ی د   ر آثار قطب 
 الد   ین شیرازی و نصیرالد   ین طوسی به هم نزد   یک 
شد   ند    بلکه کالم شیعی نیز که جای کالم معتزلی 
را گرفته بود    به آنها پیوس��ت. چنانکه اش��اره شد    
مقد   مه این جمع د   ر آثار و آراء نصیرالد   ین طوسی 
تمهید    شد    و د   ر فلسفه  های میرد   اماد    و مالصد   را 

و اخالف بزرگ آنان تحقق یافت.
5-هرگز د   ر تاریخ د   وره اس��المی معقول و منقول 
و فلس��فه و د   ین از هم جد   ا نبود   ه  اند   . اما از زمان 
میرد   ام��اد    و مالصد   را فیلس��وفان اگ��ر نه همگی 
اکثریتش��ان عالمان د   ین ب��ود   ه و د   ر فقه و اصول 
و تفس��یر و حد   یث به مراتب عالی نائل ش��د   ه  اند    
و چون به زمان حاضر می  رس��یم اس��تاد    مرتضی 
مطهری می  تواند    بنویس��د   : »حکما معتقد   ند    که 
اصول اساس��ی د   ین با مقد   مات برهانی 
و متک��ی ب��ر بد   یهی��ات اولی��ه بهتر 
قابل اس��تد   الل اس��ت تا با مقد   مات 
د   ر  چ��ون  و  جد   ل��ی  و  مش��هوری 
د   وره اس��المی خصوص��اً د   ر می��ان 
ش��یعه تد   ریجاً فلس��فه بد   ون اینکه 
از وظیف��ه بحث آزاد    خارج ش��ود    و 
خود    را قباًل متعّهد    سازد    به بهترین 
وجهی اصول اس��المی را تأیید    کرد    
و حکمت جد   لی تد   ریجاً به د   س��ت 
امث��ال خواجه نصیرالد   ین طوس��ی 
رن��گ حکم��ت برهان��ی و حکمت 
اش��راقی گرفت و کالم تحت اشعاع 
فلسفه واقع شد    ...« )آشنایی با علوم 
اس��المی بخش د   وم، فلسفه صفحه 
161، انتش��ارات ص��د   را بی تاریخ( 
اکنون وارثان فلس��فه اسالمی، د   ر 
عین حال اس��تاد   ان فقه و اصول و 
حد   یث و تفسیرند    چنانکه د   ر میان 
آنان کسی را نمی  شناسیم که د   ر 
فقه و اصول و تفس��یر زبرد   س��ت 
نباش��د    ی��ا کمت��ر فقیه��ی را می 
 شناسیم که از فلسفه بی  خبر باشد   .

6- اگ��ر د   ر تاری��خ ه��زار و چهارصد    س��اله ایران 
اس��المی عقل و نقل از هم جد   ا نبود   ه  اند   ، نسبت 
و پیوند   شان همواره یکسان نبود   ه است. د   ر تحول 
این نسبت هنوز چنانکه باید    تحقیق نشد   ه است و 
آنچه د   ر این باب می  د   انیم اجمالی اس��ت. تا زمان 
صفویه که تشّیع د   ر سراس��ر ایران استقرار یافت، 
علوم عقلی و نقلی کمتر با هم د   ر آمیخته بود   ند    و 
آثار مستقیم و غیرمستقیم عقل و نقل د   ر یکد   یگر 
را چند   ان آش��کار نمی  بینیم. اما با آمد   ن صفویه و 
از قرون یازد   هم هجری به بعد    نس��بت میان علوم 

عقلی و نقلی صورت د   یگر پید   ا کرد   .
مالصد   رای ش��یرازی و مالمحسن فیض کاشانی و 
محمد   امین اس��ترآباد   ی و میرزا محمد    اخباری با 
نظر فلسفه و عرفان به آیات قرآنی و روایات د   ینی 
نظر کرد   ند    و د   ر این نگاه ش��أن و مقام ائمه اطهار 
د   ر نظ��ام جهان جلوه  ای روش��ن  تر یافت و با این 
توج��ه و نظر بود    که نوعی عرف��ان غیرخانقاهی و 
اخالق��ی د   ر ش��ریعت وارد    ش��د   . کاری که وحید    
بهبهان��ی و اخالف او کرد   ند    ص��رف تجد   ید    عهد    
اجتهاد    از طریق اعتبار بخشید   ن به علم اصول نبود    
بلکه بنای اجتهاد    تازه  ای گذاشته شد    و ظاهرترین 
اث��رش این بود    که مهمترین و بزرگترین کتاب  ها 

د   ر علم اصول د   ر این د   وران نوشته شد   .
ت��ا این زمان د   ر علم اصول کتاب  های مهمی مثل 
الذریعه س��ید   مرتضی، عد   ّه االصول شیخ طوسی، 
معالم االصول نوشته شد   ه بود    اما د   ر مقابله وحید    
بهبهانی ب��ا اخباری  ها علم اص��ول اهمیتی د   یگر 
یافت و بزرگانی مثل شیخ انصاری و میرزا ابوالقاسم 
گیالنی قمی و آخوند    خراس��انی و ... به علم اصول 
جان د   یگر بخش��ید   ند    و به آن رون��ق د   اد   ند   . آثار 
این رونق هنوز هم ک��م و بیش وجود    د   ارد   . زمان 
صفویه زمان ش��د   ت انتظار ظهور امام عصر )عج( 
بود    و حتی کسانی شاه طهماسب صفوی را مهد   ی 
موعود    علیه-الس��الم د   انس��تند    و ای��ن انتظار د   ر 
د   وران��ی که از جهاتی د   وران انحطاط بود    ش��د   ت 

پید   ا کرد   .
فقه اجتهاد   ی هم گرچه حوزه اخباری را از مید   ان 
بد   ر کرد    به عرفانی شد   ن فقه و کالم کاری ند   اشت 
و صرفنظر از بعضی حوزه  های واقع میان اخباری و 
اصولی که د   ر این اواخر با فلسفه د   رافتاد   ند   . علمای 
د   ین همچنان بر خرد   ی که ائمه اطهار مظاهر آن 
بود   ند    اعتماد    د   اشتند    و بسیاری از آنها این خرد    را 
اگر با خرد    فلس��فه یکی نمی  د   انستند    الاقل میان 
آنها قرابت و خویشاوند   ی می  د   ید   ند   . والیت فقیه 
ه��م د   ر د   وران تجد   ید    عهد    اجته��اد    و یا اجتهاد    
جد   ی��د    مخصوصاً د   ر آثار فقهایی مثل نراقی که با 
س��نت فلسفی و تعالیم ش��یعی قد   یم آشنا بود   ند    
صورت نظری پید   ا کرد    و به تد   ریج بسط و تفصیل 

یافت.
7- تحول��ی که به آن اش��اره ش��د    از اثر باد   ی که 
از غرب می  وزید    برکنار نماند   . د   رس��ت اس��ت که 
بیش��تر علماء د   ین د   ر برابر تجد   د    و غرب متجد   د    
موضع مخالف اتخاذ کرد   ند    و مخالفتشان مخصوصاً 
د   ر پیش آمد    و س��یر جنگ ای��ران و روس هم بی 
 تأثیر نبود    اما به هر حال افکار منورالفکری غرب از 
طریق کتاب  ها و مجالت و روزنامه  ها و گزارش  ها 
وارد    کشور شد    و البته با آنها مخالفت  هایی صورت 
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گرفت. اما تجد   د    از د   و راه مس��تقیم و غیرمستقیم 
گس��ترش یافت. طریق اول نشر علم و تفکر و اد   ب 
اروپایی بود    و راه د   یگر با رواج تصرف اشیاء تکنیک 
گشود   ه شد   . اگر با علم و نظر جد   ید    مخالفت  هایی 
صورت گرفت مقابله با فرهنگی که با اشیاء تکنیک 
آمد    آس��ان نبود    و با حرف و بحث و قیل و قال به 
جایی نمی  رسید   . البته فرهنگی که با اشیاء تکنیک 
به کشورها  وارد    ش��ود    شأن عمد   ه  ای از فرهنگ 
تجد   د    نمی  تواند    باش��د    و شاید    آن را با آنچه د   ر 
کتاب  ها آمد   ه اس��ت نتوان قیاس کرد    اما اش��یاء 
تکنیک که آمد   ند    به گش��ایش راه ورود    مضامین 
کت��اب  ها نیز کمک کرد   ند   . د   ر این زمان نس��بت 
می��ان عقل و نقل صورت د   یگری پید   ا کرد    یعنی 

عقل د   یگری پید   ا شد    که به نقل کاری ند   اشت.
اگر عقل و نقل د   رجهان اسالم به موازات هم پیش 
رفتند    و یکی مانع بس��ط د   یگ��ری نبود    معنایش 
این نیس��ت که د   ر احکام علوم عقلی و نقلی هیچ 
تعارض و اختالفی وجود    ند   اشت. د   ر بسیاری موارد    
فقها آراء فالس��فه را رد   ه می  د   انستند    و فیلسوفان 
فقیهان را قشری می  خواند   ند   . عالوه بر این گاهی 
متکلمان می  بایست تعارض  هایی را که میان شرع 
و عل��م عقلی پیش می  آمد    رفع کنند    راه حل آنها 
این بود    که بکوشند    اختالف را د   ر نهایت از طریق 
تأویل از میان برد   ارند    تا فرا رس��ید   ن د   وره جد   ید    
تع��ارض  ها چند   ان ش��د   ید    نبود    ب��ه  خصوص که 
عقل فلسفه و کالم با عقل اهل نقل اگر یکی نبود    

میانشان خویشاوند   ی وجود    د   اشت.
با آمد   ن عصر جد   ید    شیوه زند   گی و نظم اجتماعی 
و مناسبات و معامالت د   گرگون شد    و عقل کارساز 
و سازند   ه، س��امان  بخشی امور را به عهد   ه گرفت. 
این عقل گرچه از همه حیث با عقل جهان د   ینی 
ناس��ازگار نبود    د   ر امر علم و سیاست و حکومت و 
تعلیم و تربی��ت و قضا و اقتصاد    و مصرف خود    را 
حکمران مطلق می  د   انس��ت. اگر صرفنظر کرد   ن 
از علم و تکنولوژی جد   ید    آس��ان و میس��ر بود    و 
وجهی برای آن یافت می  شد    چه بسا که اقوام غیر 
متجد   د    به عقل کارساز تجد   د    اعتنا نمی  کرد   ند   .

ام��ا تج��د   د    رأی و فکری نبود    که به آس��انی د   ر 
آن بت��وان چون و چرا ک��رد   . البته مرد   مان از این 
اختیار برخورد   ار بود   ند    و برخورد   ارند    که موافقت 
و مخالف��ت خود    را با آن اظهار کنند   . اما مخالفت 
و موافقت با وجود    چیزی که هست و وجود   ش به 
اختیار ما نیست چه اثری د   ارد   ؟ تجد   د    یک رأی و 
نظر نیست بلکه شیوه زند   گی و فکر و علمی است 
ک��ه تاریخ آن از حد   ود    س��یصد    س��ال پیش آغاز 
شد   ه و گسترش یافته و وقتی به مرحله  ای از رشد    
رس��ید   ه خواند   ه و ناخواند   ه به همه جا رفته و د   ر 
هر خانه  ای ب��ی  اعتنا به رضایت صاحبخانه مقیم 
ش��د   ه و به تد   ریج اختیار خانه را بد   ست گرفته و 
حتی کوشید   ه است که صاحبخانه را به استخد   ام 
خ��ود    د   رآورد    و عجبا که گاهی صاحبخانه از این 
که خانه را واگذاش��ته است خبر ند   ارد   . البته د   ین 
و اعتق��اد   ات د   ینی و آیین  ه��ای فرهنگی چیزی 

نبود   ند    که د   ر برابر هر باد   ی بلرزند   .
د   ر اروپ��ا رنس��انس با ایج��اد    خل��ل و رخنه د   ر 
قد   رت و اعتبار قرون وس��طی آغاز شد    و باالخره 
ای��ن قد   رت را د   ر هم شکس��ت. رنس��انس، قرون 

وسطی را زشت جلوه د   اد    و بد   نام کرد    )که اکنون 
نی��ز همه جهان به پیروی از نویس��ند   گان د   وران 
رنس��انس قرون وسطی را د   وران زش��ت و فاسد    
تاریخ بش��ر می  د   انند   (. رنس��انس د   ر همان وقت 
که اصول قرون وس��طی را نف��ی کرد    طرح جهان 
جد   ی��د    را پی��ش آورد   . اما از آن پ��س د   ر جهان 
غی��ر متجد   د    تحولی نظیر تحول قرون پانزد   هم و 
ش��انزد   هم اروپای غربی اتفاق نیفتاد    و از آنچه د   ر 
رنس��انس اتفاق افتاد   ه بود    چنانکه باید    آگاه نشد   . 
وقتی ما به تاریخ خود    نظر می  کنیم شاید    بتوانیم 
روحیه و تفکر بعضی از فیلسوفان و نویسند   گان و 
د   انش��مند   ان قرون د   وم و س��وم هجری را به فکر 
رنسانس اروپایی نزد   یک بد   انیم اما آن افکار و آراء 
زمین��ه  ای برای قوام تفکر و فلس��فه و علم و اد   ب 

د   وره اسالمی شد   .
د   ر حد   ود    هزار س��ال بعد    ک��ه آثار نهضت فکری 
و فرهنگ��ی و علم��ی اروپ��ا به ایران رس��ید    اهل 
فک��ر و علم و نظر چند   ان عالق��ه  ای به د   رک آن 
نش��ان ند   اد   ند    و به این جه��ت د   ر برابر آن د   چار 
بالتکلیفی ش��د   ند   . د   ر این بالتکلیفی نه قبول بی 
چ��ون و چرای تجد   د    ممکن ش��د    و ن��ه مقابله با 
آن امکان د   اش��ت. مقابله با تجد   د    مخصوصاً از آن 
جهت د   ش��وار بود    که فقها و علمای د   ین د   ر باب 

یک تاریخ یا تمد   ن چه می  توانستند    بگویند   .
آنها د   ر مس��ائل عملی اع��م از عباد   ی و معامالتی 
حکم می کرد   ند    و البته اقد   امها و آراء اهل تجد   د    
به ند   رت با احکام ش��رع برخورد    و تعارض د   اشت 
البته آنجا که تع��ارض می  د   ید   ند    حکم به مقابله 
م��ی  کرد   ند    تا اینکه کم کم اذهان و عقول مهیای 
پذیرفتن قواعد    و رس��وم تجد   د    و زند   گی جد   ید    
ش��د    و کسانی کوشید   ند    اصول و قواعد    تجد   د    را 
با احکام وحی جم��ع کنند    این کار به د   و صورت 
انجام شد    بعضی نویسند   گان به این اکتفا کرد   ند    
که بگویند    و اثبات کنن��د    که تجد   د    معارضه  ای 
ب��ا د   ین ند   ارد    و د   ین نیز تجد   د    را نفی نمی  کند   . 
میرزا ملکم خان و مستشارالد   وله و بسیاری د   یگر 

د   ر این راه رفتند   .
گروه د   یگر به اثبات موافقت و س��ازگاری شریعت 
با رسوم و قواعد    تجد   د    اکتفا نکرد   ند    بلکه گفتند    
اص��ول و قواعد    تجد   د    و مثاًل د   موکراس��ی مأخوذ 
از کلم��ات وحی و روایات ائمه اطهار اس��ت یعنی 
عل��م و سیاس��ت و اخ��الق جد   ید    ک��ه صورت و 
جلوه-اش تازه می  نماید   ، د   ر حقیقت تازه نیس��ت 
بلک��ه برگرفته از اصول و قواع��د    د   ینی و تفصیل 
آنهاست. چنانکه فی المثل شیخ اسد   اهلل خارقانی 
د   ر د   فاع از مش��روطیت، د   موکراس��ی را سیاست 
اس��المی و مأخوذ از کتاب و سنت د   انست د   کتر 
اقب��ال الهوری روش علم جد   ید    را با نگاه د   ینی و 
اسالمی تطبیق کرد    و با رجوع به فلسفه برگسون 
ختم نبوت و بی نیازی انسان از وحی را به صورتی 

د   یگر عنوان کرد   .
نکت��ه مهم د   ر نظر اعضاء این گروه اعتقاد    به لزوم 
اخذ تجد   د    برای حفظ قد   رت مس��لمانان اس��ت. 
ش��اید    بتوان آغ��از کنند   ه این راه را س��ید   جمال 
الد   ین اس��د   آباد   ی د   انس��ت. راهی ک��ه پیروان و 
روند   گان بس��یار د   اش��ت از آن زمان مسلمانان با 
رغبت بالنس��به بیش��تری به فراگیری علم و تفکر 

جد   ید    برای پیشرفت رو کرد   ند    و د   ر عین حال از 
مبارزه با اس��تعمار و مقابله با استیالی سود   اگران 

جهانی سیاست نیز غافل نماند   ند   .
8- اگر بخواهیم تاریخ هزار و چهارصد    س��اله علم 
و تفکر اس��الم و ایران را د   ر ی��ک عبارت خالصه 
کنی��م آن را می  توان تاریخ س��ر ب��رآورد   ن علوم 
عقل��ی و نقل��ی د   ر تاریخ ایران اس��المی د   ر کنار 
یکد   یگر و جنگ و صلح آنها د   ر د   وران  های رونق 
و رکود    علم د   انس��ت. آنچ��ه مخصوصاً باید    به آن 
توجه ش��ود   ، اینس��ت که اختالف  های د   ائر میان 
د   انش��مند   ان یکسره به اختالف و نزاع عقل و نقل 
ب��از نمی  گرد   د    زیرا به گواه��ی تاریخ این د   و علم 
به موازات هم رش��د    کرد   ه  اند    و ب��ا اینکه گهگاه 
اختالف  هایی د   اش��ته  اند    ب��ه یکد   یگر مد   د   های 

فراوان رساند   ه  اند   .
اختالف یا د   ر اصول و مباد   ی اس��ت یا د   ر مسائل. 
اخت��الف د   ر مس��ائل و روش  ه��ا ش��رط و الزمه 
پیشرفت د   انش اس��ت اما اگر د   ر اصول و مباد   ی 
اختالف پیش آید   ، نتیجه  اش جد   ایی اس��ت. د   ر 
د   نی��ای جد   ید    عل��م نقلی را چنانک��ه باید    وقع و 
ق��د   ر نمی  نهند   . زیرا د   ر این جهان بش��ر به خود    
واگذاش��ته اس��ت و خود    باید    کار خ��ود    و جهان 
خود    را تد   بیر کند   . د   ر این جهان د   رس��ت اس��ت 
ک��ه د   ین و عل��م نقلی را انکار و نف��ی نمی  کنند    
ام��ا آن را امری متعلق به جامعه و به اصطالح امر 
اجتماعی می  د   انن��د   . د   ین وقتی به امر اجتماعی 
مبد   ّل می  ش��ود    به آث��ار و کارکرد   ش می  نگرند   . 
متقد   مان حتی اگر تفکر د   ینی ند   اشتند    د   ر وجود    
د   ین چون و چرا نم��ی  کرد   ند    و وجه عقلی برای 
توجیه وجود   ش نمی  جستند    اما اکنون د   یند   اران 
بای��د    پاس��خ بد   هند    ک��ه کارکرد    و اث��ر د   ین د   ر 
زند   گی چیست و به بیان آثار اخالقی و فرهنگی و 

اجتماعی و سیاسی آن بپرد   ازند   .
اگ��ر می  بینی��م ک��ه د   ر روزنامه  ه��ا و مجالت و 
گفتارها و نوش��ته  های رس��می این زمان بیشتر 
کلمات و روایاتی نقل می  شود    که د   ر آنها رعایت 
حق��وق م��رد   م )حق الن��اس( و ن��کات اخالقی و 
احت��رام و اعتنا به د   انش و آموزش و صلح و مد   ارا 
با د   یگران و تحمل آراء و افکار آنان و حفظ حرمت 
و کرامت آد   می و ... س��فارش شد   ه است وجهش 
نش��ان د   اد   ن شأن عقلی د   ین و سازگار بود   نش با 
خیرات و ارزش  ه��ای مطلوب و بطورکلی با عقل 

همه زمان  هاست.
هان��ری کرین د   ر آثار خود    بیش��تر ب��ه تفکر قرون 
یازد   هم و د   وازد   هم و آنچه د   ر آثار مال محسن فیض، 
قاضی س��عید    قمی، محمد    امین استرآباد   ی، میرزا 
محمد    اخباری و حتی بعضی از ش��اگرد   ان اصولی 
وحید    بهبهانی مثل کاش��ف الغطاء محوریت د   ارد   ، 
توجه خاص کرد   ه اس��ت. بعض��ی از مورخان ما هم 
اهمیت این پیش  آمد     ها را د   ریافته و تحقیق د   ر آنها 
را آغاز کرد   ه  اند   . ما برای اینکه نگاه کنونی به د   ین را 
بهت��ر د   رک کنیم می  توانیم آنچه را که د   ر این صد    
سال مورد    اعتنا بود   ه است با تحوالتی که محققانی 
مث��ل هانری کرین و بعضی د   یگر از مورخان معاصر 
ما د   ر قرون د   وازد   هم و سیزد   هم به آنها توجه کرد   ه 
اند    قیاس کنیم. این قیاس ما را د   ر فهم تاریخ معاصر 

و شناخت خرد    کنونی  مان یاری می  رساند   .
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پیام هیات مد   یره 
س��ال 1393 به عنوان یکی از د   ش��وارترین س��ال های 
فعالی��ت ش��بکه پول��ی و بانکی کش��ور از منظر رش��د    
نقد   ینگ��ی و منابع بانکی محس��وب می ش��ود   . به گونه 
ای که د   ر بررس��ی روند    منابع بانکی طی د   و سال اخیر 
بر مبنای س��ال مالی منتهی ب��ه 30 آذرماه کاهش 13 
د   رصد   ی رش��د    مناب��ع »از 34 د   رصد    د   ر س��ال 92 به 
21 د   رصد    د   ر س��ال 93« مشهود    است. کمبود    منابع و 
رقابت با بانک ها و به ویژه با موسس��ات قرض الحسنه و 
اعتباری د   ر بازار غیر متشکل پولی براین د   شواری افزود   .

بان��ک گرد   ش��گری نیز پس از پش��ت س��ر گذاش��تن 
محد   ود   یت های توس��عه شبکه ش��عب خود    و هم زمان 
با مش��کالت پیش گفته پا به عرصه جد   ید   ی از فعالیت 

خود    نهاد   .
با اتکال به خد   اوند    تبارک و تعالی ، صبر و ش��کیبایی و 
همراهی سهامد   اران عزیز و اراد   ه استوار گروهی و تالش 
جمعی همکاران بانک توانسته عالوه بر تثبیت موقعیت 
د   ر ش��بکه بانکی، جایگاه خود    را د   ر بسیاری از شاخص 
های عملکرد   ی ارتقاء بخش��د    ک��ه د   ر زیر به مهم ترین 

آنها اشاره می شود   .
1- با افزایش 78 د   رصد   ی سپرد   ه های اشخاص ، سهم 
س��پرد   ه گذاران از منابع تامین شد   ه بانک از 85 د   رصد    
د   ر ابتد   ای سال مالی به 91 د   رصد    به پایان سال رسید   .

2- تعد   اد    ش��عب بانک از 38 شعبه د   ر پایان سال مالی 
92 به 51 ش��عبه د   ر پایان سال مالی 93 افزایش یافت 
و موافقت اصولی برای افتتاح شعب د   ر استان های فاقد    

شعبه نیز اخذ شد   .
3- ب��ا جلب اعتم��اد    عمومی و تثبی��ت موقعیت بانک، 
میزان س��پرد   ه های اشخاص نزد    بانک از مبلغ 37/965 
میلیارد    ریال )د   ر پایان س��ال مال��ی 92( با 78 د   رصد    
رشد    به مبلغ 67/524 میلیارد    ریال )د   ر پایان سال مالی 

93(افزایش یافت.
4- پس از تد   وین و تصویب بیانیه ماموریت ، چشم اند   از 
و ارزش های محوری، پروژه برنامه ریزی استراتژیک وارد    
فاز عملیاتی شد   ه و با تد   وین اهد   اف کالن و برنامه های 

عملیاتی ، امکان گره زد   ن بود   جه، برنامه و تحقق توامان 
و همسوی فعالیت های بانک فراهم آمد   ه است.

5- اس��تقرار پروژه طرح جامع آموزش کارکنان بانک با 
اس��تاند   ارد    نمود   ن فرآیند   ه��ای اجرایی و نیازمند   یهای 
د   انش و مهارت کارکنان ، منجر به بهبود    ش��اخص های 
توسعه منابع انسانی گرد   ید   ه و آموزش های الکترونیکی 

د   ر د   ستور کار قرار گرفته است.
6- فعالیت های تحقیقاتی بانک د   ر راس��تای بررس��ی، 
تد   وی��ن و توس��عه طرحهای کارب��رد   ی و نیز حمایت از 
پژوه��ش ها کلید    خ��ورد    و د   ر حال حاضر بس��یاری از 
نیازمند   یهای واحد   های بانک توسط واحد    ذیربط تامین 

می گرد   د   .
7- با تکمیل فرآیند   ها، سیس��تم نرم افزاری و س��خت 
افزاری و کس��ب مج��وز فعالی��ت ارزی از بانک مرکزی، 

عملیات مرحله اول ارزی آغاز شد   ه است.
8- بان��ک گرد   ش��گری د   ر مرحل��ه ی د   وم شش��مین 
جش��نواره ملی به��ره وری کش��ور د   ر گ��روه بانک ها، 
موسس��ات اعتباری و سایر نهاد   های مالی، د   ر بهره وری 
نی��روی کار و کل عوامل، موفق به د   ریافت لوح تقد   یر و 

حضور د   ر مرحله بعد   ی این جشنواره شد   .
9- ب��ا تعام��ل و همکاری های صورت گرفته د   ر بس��تر 
تفاهم نامه های منعقد   ه با س��ایر بانک ها شامل تجارت، 
اقتصاد    نوین، س��ینا، مل��ت، انصار و حکم��ت ایرانیان، 

امکان ارائه خد   مات مش��ترک از جمله اعطای تسهیالت 
سند   یکایی و نیز مشارکت شرکت های تابعه فراهم آمد   .

10-امضاء تفاهم نامه های همکاری متقابل با د   انشکد   ه 
مد   یری��ت د   انش��گاه تهران، د   انش��گاه علوم پزش��کی و 
خد   م��ات بهد   اش��تی د   رمانی ای��ران، س��ازمان میراث 
فرهنگی ، صنایع د   س��تی و گرد   ش��گری ، بیمه آرمان، 
صند   وق ضمانت صاد   رات ایران، اتحاد   یه صاد   رکنند   گان 
فرآورد   ه های نفتی، گاز و پتروش��یمی، امکان طراحی و 
ارائه خد   مات و محصوالت ویژه بیش��تر برای مش��تریان 

گرانقد   ر بانک فراهم آمد   ه است.
11-با اجرای پروژه آزمون اس��تخد   امی د   ر س��طح 12 
اس��تان کش��ور، امکان یاد   گیری نیروه��ای توانمند    د   ر 

عرصه رقابت بانکی فراهم شد   .
12- پس از ارس��ال اطالعات مال��ی و تاریخچه فعالیت، 
 )ABA( عضویت بان��ک د   ر انجمن بانکد   اری آس��یایی

مورد    پذیرش واقع شد   .
13- بانک گرد   شگری به عنوان بانک برتر کشور د   رحوزه 
رضایت مش��تری، موفق به د   ریافت نش��ان و استاند   ارد    
بین المللی FCC از س��وی کش��ور آلم��ان د   ر اجالس 

میتک)MITEC( شد   .
14- سازمان مد   یریت صنعتی د   ر هفد   همین همایش رتبه 
بند   ی ش��رکتهای برتر ایران )IMI( بانک گرد   شگری را به 
عنوان شرکت برتر از نظر رشد    سریع انتخاب نمود    و بانک 

حائز رتبه 120 د   ر میان 500 شرکت برتر کشور گرد   ید   .
15- بانک گرد   شگری به عنوان تنها بانک ایرانی د   ر سال 
2014 موف��ق به د   ریافت جایزه کیفی��ت اروپا د   ر حوزه 

شناسایی و پاسخگویی به نیازهای مشتریان شد   .
16- بانک گرد   ش��گری د   ر رتبه بند   ی موسس��ات مالی 
اسالمی د   ر س��ال 2014موفق به کسب رتبه نخست از 

منظر تغییر د   ر حجم د   اراییها گرد   ید   .
موارد    یاد    ش��د   ه تنها گوشه ای از فعالیت ها و اقد   امات 
به عمل آمد   ه بود    و امید   واریم اعتماد    سهامد   اران محترم 
را ب��ا ارزش آفرینی مطلوب برای آن��ان، با افزایش بهره 
وری و س��ود   د   هی از طریق رویکرد   های نوآورانه و خالق 

پاسخگو باشیم.    

بانك گردشگری خالی بود در نظام مقدس جمهوری اسالمی كه توسط مدیری 
مدبر و زاده ش�د در حاشیه كویر و آب دیده شده در سنگر بسیج پرشد و در 
اندک حیات خود مق�ام و منزلتی یافت كه تاكنون در هیچ بنگاه اقتصادی نه 

دیده و نه شنیده ایم. 
مهندس مهدی جهانگیری آبادی را خوب می شناسید، چرا كه بچه كویر نعمت 
آبادان�ی را حرم�ت دارد و هیچ ناش�ده در مخیله اش رخن�ه نمی كند و بانك 
گردشگری كه امروز خوش�ه پربار كشت اوست در تاریخ ایران اسالمی ورقی 

پرافتخار و ممتاز را بخود اختصاص داده است.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت بانك گردشگری)سهامی 

عام( در روز دوشنبه مورخ 1394/1/31 در محل هتل اكسیس، تشکیل شد.
در این مجمع كه با حضور 93/4 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء 
هیات مدیره ، نماینده بورس و اوراق بهادار تهران، حسابرس و بازرس قانونی 

شركت برگزار گردید، ریاست مجمع با آقاي مهدی جهانگیری كوهشاهی بود 
كه جنابان محمدصادق طاهری و علی سنگینیان به نمایندگی از شركت تامین 
سرمایه امین)سهامی خاص( در مقام نظار اول و دوم و آقای رضا خدابخش به 

عنوان دبیر مجمع ایشان را در اداره جلسه یاری می رساندند.
در ادام�ه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توس�ط مدیرعامل ش�ركت 
و پس از اس�تماع گزارش حس�ابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن تقدیر و تشکر از تیم مدیریتی شركت با تصویب صورتهای 
مالی منتهی به 1393/11/30، تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 قانون تجارت 

و تقسیم سود 500 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
همچنین موسس�ه حسابرس�ی بهمند به عنوان حسابرس مس�تقل و بازرس 
قانونی اصلی و موسسه حسابرس�ی فاطر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی 

علی البدل شركت برای سال مالی انتخاب گردید.

بانک گرد   شگری؛ آوای ایران، گهواره جنبان تمد   ن بشریت 

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ
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معرفی بانك گرد   شگری 
 بانک گرد   ش��گری )شرکت سهامي عام( به استناد    ماد   ه 
98 قانون برنامه س��وم توس��عه اقتص��اد   ی، اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 1379/01/17، 
ماد   ه واحد   ه قانون تاسیس بانک های غیرد   ولتی مصوب 
1379/01/21و د   ر چارچ��وب قان��ون پول��ي و بانک��ي 
کشور مصوب س��ال 1351 ، ضوابط تاسیس بانک هاي 
غیرد   ولتي مصوب نهصد   و چهل و هشتمین جلسه مورخ 
1379/09/20 ش��وراي پول و اعتبار، وفق مقررات بانک 

مرکزي و قانون تجارت تشکیل و اد   اره مي شود   ، 
بانک گرد   ش��گری به موجب مجوزات شماره 202084 
/88 مورخ 1389/08/26 و شماره 121/123611 مورخ 
1389/8/29 بانک مرکزي جمهوري اس��المي ایران، د   ر 
تاریخ 1389/10/07 د   ر اد   اره ثبت ش��رکتها و موسسات 
غیرتجاري تهران تحت شماره 392373 به ثبت رسید   ه 
اس��ت. س��هام بانک د   ر تاری��خ 1390/05/03 د   ر بازار 
فرابورس مورد    پذیرش و س��هام آن ب��راي اولین بار د   ر 

تاریخ 1390/05/05 مورد    معامله قرار گرفته است.

موضوع فعالیت 
موض��وع فعالی��ت ه��اي بانک ب��ه تفصی��ل د   ر ماد   ه 2 
اساس��نامه د   رج گرد   ید   ه اس��ت. به موج��ب مفاد    ماد   ه 
مذک��ور اه��م فعالیت ه��اي بان��ک عب��ارت از افتتاح و 
نگهد   اري حس��اب س��پرد   ه هاي قرض الحسنه جاري یا 
پس اند   از، سرمایه گذاري کوتاه مد   ت یا بلند   مد   ت، انواع 
چ��ک کارت یا کارت هاي مجاز د   یگر و س��ایر حس��اب 
هاي مش��ابه، تحصیل تس��هیالت و اعتبار، اعطاي انواع 
تس��هیالت د   ر قالب عقود    جاري کشور ، نقل و انتقاالت 
وجوه، انجام کلیه معامالت یا انتقاالت وجوه و حواله هاي 
ارزي، افتتاح اعتبار اس��ناد   ي و انجام سایر امور مربوطه، 
صد   ور انواع اعتبارنامه یا تعهد   نامه و یا گواهي س��پرد   ه، 
خرید    و فروش اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاد   ار، انجام 
کلی��ه عملیات مرب��وط به خرید    و فروش س��هام، قبول 
امان��ات، انجام معامالت طال و نقره، کارگزاري س��هام و 
اوراق مشارکت، کارگزاري في ما بین بانک ها و موسسات 
مالي و اعئباري ، بیمه مربوط به امور بانک ها، مد   یریت 
نقد   ي براي مشتریان، افتتاح شعب گسترش شبکه بانک 
د   ر د   اخل و خارج از کش��ور و به ط��ور کلي انجام کلیه 
عملیاتي که د   ر راستاي تحقق اهد   اف و موضوع فعالیت 
بانک د   ر چارچوب مقررات جاري کش��ور قرارگیرد   ، مي 

باشد   . 

سرمایه و تركیب سهامد   اران
بانک گرد   شگري با سرمایه اولیه به مبلغ 2/000 میلیارد    
ریال فعالیت خود    را آغاز نمود   ه است. د   ر مجمع عمومي 
فوق العاد   ه صاحبان سهام مورخ 1389/12/22 ، افزایش 
س��رمایه بانک از مبل��غ 2/000 میلیارد    ری��ال به مبلغ 
6/000 میلی��ارد    ری��ال مورد    تصویب س��هامد   اران قرار 
گرفته است و اختیار آن به هیات مد   یره تفویض گرد   ید   ه 

است.

برنامه هاي آیند   ه بانك 
- اهتم��ام برای اخ��ذ موافقت بانک مرک��زی جمهوری 
اسالمی ایران به منظور افتتاح حد   اقل 50 شعبه جد   ید    

د   ر تهران و شهرستان ها
- آماد   ه س��ازی و راه اند   ازی 50 ش��عبه جد   ید    و بهبود    

موقعیت شعب نامناسب
- به��ره برد   اری از س��اختمان مرکزی بانک و اس��تقرار 

واحد   های ستاد   ی د   ر محل جد   ید   
- امکان س��نجی ، س��ازماند   هی و راه اند   ازی بانکد   اری 

شرکتی و سرمایه گذاری 
- برنامه ریزی، س��ازماند   هی و ارائ��ه خد   مات بانکد   اری 

ارزی )مجوزهای 1و 2( 

- توس��عه کمی و کیفی ش��بکه ارائه خد   مات بانکد   اری 
کیوس��ک،   ،A.T.M, P.O.S  : ش��امل  الکترونی��ک 

PINPAD. موبایل بانک و اینترنت بانک
- تامی��ن و پیاد   ه س��ازی مراکز د   اد   ه اصلی ، پش��تیبان 

و موازی
- تامین و اس��تقرار سیستم یکپارچه برنامه ریزی منابع 

 )ERP( سازمانی
 )BI( توسعه و گسترش سیستم هوش تجاری -

 )FEEL( راه اند   ازی سیستم جد   ید    مانیتورینگ -
- تامین و استقرار سامانه ارسال بلوتوث

- تامین و استقرار سامانه جامع اینترنتی فرابانک
- تامین و استقرار س��امانه احراز هویت براساس گواهی 

نماد    بانک مرکزی و تولید    رمز یک بار مصرف
- تامین و استقرار زیرساخت USSD با تماس اپراتورها

- توسعه انواع کارت های پرد   اخت
- توسعه خد   مات ابزار پذیرش کیوسک

- توسعه خد   مات د   ستگاه های خود   پرد   از
- طرح و توسعه خد   مات پرد   اخت الکترونیکی با شرکت 

های ارائه د   هند   ه خد   مات پایانه های فروشگاهی
- تهیه واستقرار سیستم تشخیص تقلب

- پیاد   ه سازی سامانه رهگیری الکترونیکی مغایرت های کارت
- طراحی و استقرار سامانه مانیتورینگ زیرساخت های 

پرد   اخت الکترونیک
- تامین و استقرار سامانه های چکاوک و سپام

- بازطراحی و توسعه پورتال اینترنتی و د   اخلی بانک
- تامین و استقرار سیستم آرشیو اسناد   

- تامین و استقرار سامانه نظرسنجی
 )SSO( تامین و راه اند   ازی سامانه یکپارچه استعالم -

ITIL طراحی ، تامین و استقرار سیستم -
- تد   وین مد   ل و تامین و استقرار سامانه بود   جه بند   ی

- طراح��ی، تامین و اس��تقرار سیس��تم جامع مد   یریت 
قرارد   اد   های حقوقی

- طراح��ی و اس��تقرار اس��تاند   ارد   های یکپارچه امنیت 

اطالعات
- مطالعه و تد   وین مد   ل و ارزیابی ریسک های اعتباری، 

عملیاتی و بازار
 E- تامی��ن و اس��تقرار سیس��تم جام��ع آم��وزش و -

 Learning
- آماد   ه س��ازی و اس��تقرار مد   ل تعالی سازمانی بر پایاه 

 )EFQM( مد   ل مد   یریت کیفیت اروپا
- طراح��ی و اس��تقرار نظام مد   یریت مش��ارکتی )نظام 

پیشنهاد   ات(
- بررسی و تد   وین نظام نامه سطوح د   سترسی

- بازنگری و تد   وین ساختار سازمانی همسو با استراتژی
 )5S(استقرار نظام آراستگی محیط کار -

- تد   وین و اجرای طرح توسعه و ترویج فرهنگ سازمانی 
د   ر قالب ارزشهای محوری بانک

- بازنگ��ری و تکمیل نظام شناس��ایی، انتخاب و ارزیابی 
عملکرد    پیمانکاران و تامین کنند   گان

- بازنگری طرح معماری و چید   مان شعب همسو با برند    
بانک

- بررس��ی و تد   وین مکانیزم وبرنامه کاهش قیمت تمام 
شد   ه خد   مات و محصوالت و بهبود    سود   آوری

- بررس��ی و تد   وین برنامه بهبود    نسبت شعب ملکی به 
استیجاری

- تهیه و تد   وین نظام برند   ینگ بانک
- بررسی وتد   وین فصلنامه ویژه مشتریان بانک

- مطالعه و تد   وین مد   ل سنجش اثربخشی تبلیغات بانک
- تد   وین و اجرای نظام وفاد   ارسازی مشتریان

- س��ازماند   هی و اس��تقرار سیس��تم مد   یریت ارتباط با 
مشتریان

- طراحی و ارائه خد   مات مشترک بیمه و بانک
- ایجاد    شعب ویژه برای ارائه خد   مات جامع بانکی، بیمه 

ای، کارگزاری و گرد   شگری
- شناسایی و ارزیابی بخش های بازار و مشتریان هد   ف

سمتنمایند   هاعضاء هیات مد   یره

رئیس هیات مد   یرهسرمایه گذاري میراث فرهنگي و گرد   شگري ایران )سهامي عام(آقاي محمد    صاد   ق طاهري 

نایب رئیس هیات مد   یره و مد   یرعاملشرکت مجتمع پتروصنعت گامرون )سهامی خاص(آقاي علي اصغر سفري      

عضو هیات مد   یرهشرکت طرح و سازه تنیان )سهامي خاص(آقاي علیرضا حید   رآباد   ي پور

عضو هیات مد   یرهشرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان)سهامی عام(آقاي ابراهیم صاد   قي

عضو هیات مد   یرهشرکت آتیه سازان صنعت سپاهانآقای علی سنگینیان
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مد   یریت کاربلد    با عملکرد   ش همه را به تحسین واد   اشت
رکورد    شکنی البرزد   ارو د   ر بین شرکتهای د   ارویی د   ر تقسیم سود

مجم�ع عمومي عاد   ي س�االنه ش�ركت البرزد   ارو 
صبح چهارش�نبه 1394/2/16 د   ر محل د   انشکد   ه 

د   اروسازي د   انشگاه تهران تشکیل گرد   ید   .
د   ر ای�ن مجم�ع ك�ه ب�ا حض�ور 84/29 د   رصد   ي 
س�هامد   اران حقیق�ی و حقوق�ی، اعض�اي هیات 
مد   یره و مد   یران ارش�د    ش�ركت، نمایند   ه بورس 
و اوراق بهاد   ار، حس�ابرس و بازرس قانوني برگزار 
شد    ریاست مجمع با جناب آقای د   كتر رضوانی فر 
بود    كه آقایان محمد   علی میرزاكوچك شیرازی و 
سید    مهد   ی رضوی د   ر مقام نظار اول و د   وم و آقای 
الیاس كهزاد   ي »معاون مالي و اد   اري ش�ركت« به 

عنوان د   بیر هیات رئیسه مجمع تشکیل د   اد   ند   .
د   ر اد   امه و با قرائت گزارش هیات مد   یره به مجمع 
توس�ط د   كتر پویا فره�ت مد   یرعام�ل فرهیخته 
شركت و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانوني، مجمع نشینان با طنین صلوات خود    ضمن 
تقد   یر و تشکر از فعالیت های مد   یریت و نیروهای 
خد   وم شركت، با تصویب صورتهاي مالي منتهی به 
1393/12/29 و تنفیذ معامالت مشمول ماد   ه 129 
قانون تجارت و تقسیم سود    2000 ریالي به ازای هر 

سهم به كار خود    پایان د   اد   ند   .
همچنین موسسه حسابرس مفید   راهبر به عنوان 
بازرس و حس�ابرس اصلي ش�ركت براي سال آتي 
مالي تعیین گرد   ید   .  د   كت�ر پویا فرهت د   ر فرازی 
از گ�زارش جام�ع خود    ب�ه مجمع مرب�وط به اهم 
فعالیتهای صورت پذیرفته د   ر طی سال مالی مورد    
گزارش با اعالم اینک�ه علیرغم تمامی معضالت و 
سختی هایی كه د   ر س�ال گذشته به علت شرایط 
اقتصاد   ی كشور ناش�ی از تحریم های بین المللی 
، ركود    بازار، افت ش�اخص بورس و رقابت ش�د   ید    
ش�ركتهای د   اروس�ازی و ... ك�ه باعث ش�د   ه بود    
ش�ركتهای ب�ورس و عل�ی الخصوص ش�ركتهای 
د   اروی�ی تحت تاثی�ر این فضا ق�رار گیرند    افزود   : 
خوش�بختانه و بحم�د   اهلل الب�رز د   ارو توانس�ت با 
اجرائ�ی كرد   ن برنامه های مد   ون مد   یریتی خود    و 

توجه اساس�ی به رئوس كاری از پیش تعیین شد   ه 
سالی د   رخشان را پشت سر بگذارد   .

مد   یرعامل شركت با اش�اره به رشد    شاخص های 
اثرگ�ذار د   ر صورت ه�ای مالی از جمل�ه افزایش 
مقد   ار و مبلغ فروش و افزایش س�ود    یاد   آور ش�د    
كه این عملکرد   ها حاصل تالش مد   یریت و پرسنل 
ش�ركت، جذب سهم بیش�تری از بازار و مد   یریت 
هزین�ه ه�ا م�ی باش�د   .د   كتر فرهت د   ر قس�مت 
د   یگ�ری از گزارش خود    اش�اره ب�ه رونمایی از 10 
محص�ول جد   ید    د   اروی ش�ركت ك�ه باعث فخر و 
مباهات مجموعه د   اروس�ازی البرز به عنوان یکی 
از ش�ركتهای پیش رو د   اروئی كش�ور می باش�د   . 
یاد   آور گرد   ید    كه ب�ا توجه به د   كترین كاری خود    
ك�ه اهتمام و توجه جد   ی به ام�ر آموزش نیروها و 
كارشناس�انمان است د   ر سال گذشته چه از لحاظ 
كیف�ی و چه از لحاظ كمی ش�اهد    رش�د    آموزش 
نیروهای د   اخل شركت بود   ه ایم. مد   یرعامل موفق 
ش�ركت د   ر بخش پایانی گزارش خود    با اش�اره به 
سرمایه گذاری صورت پذیرفته د   ر طی سال مالی 
مورد    گزارش به این نکته تاكید    د   اشت كه برای هر 
چه بیشتر ش�د   ن كیفیت و تنوع سبد    محصوالت 
خ�ود    د   ر تالش هس�تیم. تا آن را بهت�ر و پربارتر 
س�ازیم وی افزود    د   ر س�ال 1394 مذاكرات جد   ی 
و اساس�ی خود    را با ش�ركتهای خارجی پی گیری 
ك�رد   ه و امید   واریم كه با توجه ب�ه تنوع و كیفیت 
برتر محصوالتمان بتوانیم شركتهای بین المللی را 

با خود    همسو سازیم.
جناب آقای كهزاد   ی قائم مقام ش�ركت از افزایش 
س�رمایه پیش رو خبر د   اد    كه انش�اء اهلل د   ر نیمه 
سال اول سال 94 محقق می گرد   د   . اعالم این خبر 
باعث تش�ویق و شاد   باش س�هامد   اران حاضر د   ر 

جمع گرد   ید   .
از نکات خواند   نی مجمع می توان به حضور بزرگان 
و متولیان صنعت د   اروسازی كشور د   ر این جلسه 
ن�ام برد    ك�ه نش�ان از ارج و قرب تی�م مد   یریتی 

البرزد   ارو و نقش بی بد   یل این ش�ركت د   ر صنعت 
د   اروسازی كشور عزیزمان د   ارد   .

ش�ایان ذك�ر اس�ت ش�ركت الب�رزد   ارو از جمله 
ش�ركتهای موفق و پیش�رو د   ر صنعت د   اروسازی 
كشور می باشد   كه بواسطه حضور مد   یرانی كاربلد    
و قد   رتمند    و بازارشناس توانسته خود    را به عنوان 
س�رلك صنعت د   اروسازی كش�ور معرفی كند   .از 
د   یگر نکات خواند   نی مجمع می توان به اس�تقبال 
پرشور س�هامد   اران از مجمع ساالنه و خوشحالی 
آنان از بابت تقس�یم سود    2000 ریالی»تقسیم 92 
د   رصد   ی س�ود    س�ال 93« پاس�خگویی صاد   قانه 
و ش�فاف تی�م مد   یریتی ب�ه س�واالت و ابهامات 
س�هامد   اران و حسابهای پاک و ش�فاف امور مالی 
شركت اش�اره د   اش�ت كه به عنوان عضو كوچك 
مطبوعات بایست به تمامی عزیزان د   ست اند   ركار 
بخاطر حس�ن خلق و عملکرد    د   رخشانشان خد   ا 
قوت گفت امی�د    كه این رفتار و ك�رد   ار مد   یریت 
الگویی باشد    برای غیره. شركت كل افزایش فروش 
نس�بت به د   وره مشابه گذش�ته را 28/58 د   رصد    
اعالم ك�رد    و افزود    كه این ش�امل 15/28 د   رصد    
افزای�ش مقد   ار ف�روش 9/77 د   رصد    افزایش نرخ 
فروش و 3/53 د   رصد    از عرضه محصوالت جد   ید    
»آمپول بتامتازون ان 100 ، قرص د   ایجستیو، قرص 
ویتامین مو، كپس�ول ایزی ایرون و ...« می باشد   . 
از نکات قابل اهمیت عملکرد    مد   یریت شركت د   ر 
كاهش ماند   ه تسهیالت مالی، كاهش نسبت هزینه 

مالی به فروش د   ر مقایسه با سال قبل ذكر كرد   .
د   كتر پویا فرهت نیز با اش�اره به رش�د    چشمگیر 
ص�اد   رات محصوالت ش�ركت ب�ه بازارهای هد   ف 
صاد   راتی از جمله، كش�ورهای س�وریه و عراق د   ر 
س�ال 93 با جمع خالص فروش بصورت مس�تقیم 
9/367 میلی�ون ری�ال اضاف�ه نم�ود    ع�الوه ب�ر 
كش�ورهای فوق توانس�تیم از طریق شركت های 
واس�ط مبل�غ 4/684 میلیون ریال به افغانس�تان 

صاد   رات د   اشته باشیم.
 لر
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سمتنمایند   هاعضاء هیات مد   یره

مد   یره- شرکت سبحان د   ارود   کتر پویا فرهت هی��ات  مد   یرعامل-عض��و 
موظف

رئیس هیات مد   یره- غیرموظفشرکت سرمایه گذاری البرز       د   کتر محمد    شریف زاد   ه     

آقاي عقی��ل آرین نژاد    فیض 
     رئیس هیات مد   یره- غیرموظفشرکت گروه د   اروئی سبحاناباد   ي

 عضو هیات مد   یره- موظفشرکت ایران د   اروآقاي الیاس کهزاد   ي

عضو هیات مد   یره -غیرموظفشرکت کي بي سيآقاي سید   محمد   رضا صباغي     

پیام هیات مد   یره
د   ر آغاز ضمن تش��کر از خد   اوند    ب��زرگ و یگانه، هیات 
مد   یره از زحمات پرس��نل و مد   یران شرکت که با تالش 
و کوشش خود    ما را د   ر جهت نیل به اهد   اف پیش بینی 
شد   ه یاری نمود   ند    تشکر می کند   . آنچه د   ر سند    چشم 
اند   از شرکت البرزد   ارو موجود    است با یاد   آوری ماموریت 
د   اد   ه شد   ه به هیات مد   یره با استعانت از خد   اوند    متعال و 
تکیه به د   انش و کوشش کارکنان و استفاد   ه از تجهیزات 
فناوری روز د   نیا د   ر زمینه تولید   ، تامین و عرضه فرآورد   ه 
های د   ارویی انسانی برای پاسخگویی به نیازهای د   ارویی 
جامعه و ارتقای س��طح سالمت این شرکت را د   ر مسیر 
رش��د   ، تعالی و رضایتمند   ی ذینفعان قرار د   اد   ه اس��ت. 
 GMP د   غد   غه اخذ استاند   ارد   های اجباری صنعت د   ارو
عالوه بر پاید   اری به رسوخ بیشتر د   ر بازار د   ارو علی رغم 
وج��ود    مخاطرات نقد   ینگی و ریس��ک های موجود    اعم 
از، نرخ بهره، نوس��انات نرخ ارز و مش��کالت ایجاد    شد   ه 
د   ر اث��ر تحریم های بین الملل��ی همواره با هیات مد   یره 

شرکت بود   ه است.
ما خانواد   ه ش��رکت البرزد   ارو این نوید    را به سهامد   اران 
محترم می د   هیم تحقق س��ند    چش��م اند   از و آیند   ه ای 
بس روش��ن د   ر انتظار ماس��ت که بی شک نتایج خوب 
کسب ش��د   ه مزد    صبر و حوصله س��هامد   اران محترم و 
بخصوص نتیج��ه همد   لی و یاری س��هامد   ار عمد   ه می 

باشد   . 

تاریخچه شركت
شرکت ال�برز د   ارو )سهامی عام( د   ر تاریخ 1355/5/11 
به صورت ش��رکت سهامی خاص تاس��یس شد   ه و طی 
ش��ماره 25828 م��ورخ 11 /1355/5 د   ر اد   اره ثب��ت 
ش��رکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید   ه است. 
ش��رکت د   ر تاریخ 1375/9/25به ش��رکت سهامی عام 
تبد   یل و د   ر تاریخ 1375/11/24 د   ر بورس اوراق بهاد   ار 
تهران پذیرفته ش��د   ه است. د   ر حال حاضر، شرکت البرز 
د   ارو )س��هامی عام(، جز واحد   ه��ای تجاری فرعی گروه 
د   اروئی س��بحان می باش��د    و واحد    تجاری اصلی نهائی 
گروه، ستاد    اجرائی فرمان حضرت امام )ره( است. مرکز 

اصلی شرکت و نیز کارخانه آن د   ر قزوین واقع است.

سرمایه و تركیب سهامد   اران:
س��رمایه ش��رکت د   ر بد   و تاس��یس مبل��غ 1/8 میلیون 
ری��ال )ش��امل تع��د   اد    1800 س��هم به ارزش اس��می 
ه��ر س��هم 1000 ریال ( بود   ه که ط��ی چند    مرحله به 
شرح زیر به مبلغ 300/000میلیون ریال )شامل تعد   اد    
300/000/000 س��هم، به ارزش اسمی هر سهم 1000 
ری��ال ( د   ر پایان س��ال مالی منتهی ب��ه 1393/12/29 

افزایش یافته است.

برنامه های آیند   ه شركت
برنامه اجرای توس��عه و تجهیز خ��ط تولید    جامد   ات تا 
پایان سال 1394 اتمام و به بهره برد   اری خواهد    رسید   .

د   ر س��ال 1394، وج��وه حاص��ل از ف��روش و د   رآم��د    
خد   مات، تس��هیالت مالی کوتاه مد   ت ، سود   انباش��ته و 
افزایش سرمایه و اخذ اعتبار از فروشند   گان، منابع مالی 
ش��رکت خواهد    بود   . اطالعات عملکرد    مالی پیش بین 

شد   ه برای سال 1394 به شرح زیر است:

 هیات مد   یره د   ر نظر د   ارد   :
-   جهت احد   اث یک باب به متراژ تقریب 4000 متر مربع

-   خرید    یک د   ستگاه ماشین بسته بند   ی آمپول
-   خرید    یک د   ستگاه پلنجرگذار و لیبل زنی محصوالت 

آماد   ه تزریق
افزایش سرمایه ای معاد   ل 50 د   رصد    سرمایه ثبت شد   ه 

را عملی نماید   .

2/415/489فروش خالص

1/072/199سود    عملیاتی

984/749سود    قبل از کسر مالیات

763/180سود    خالص
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مجمع عمومی عاد   ی س�الیانه ش�ركت د   ر سیمان 
هگمت�ان صب�ح س�ه ش�نبه 1394/2/1 د   ر ات�اق 
بازرگانی تش�کیل شد   . د   ر این مجمع كه با حضور 
86/2 د   رصد   ی س�هامد   اران حقیق�ی و حقوقی ، 
اعضای هیات مد   ی�ره، نمایند   ه س�ازمان بورس و 
اوراق بهاد   ار ، حس�ابرس و بازرس قانونی ش�ركت 
برگزار ش�د    ریاس�ت مجم�ع بر عه�د   ه مهند   س 
مرتضی د   اد   اش بود    كه جنابان محس�ن رستمی و 
حمید   رض�ا متقاعد   ی د   ر مقام نظ�ار اول و د   وم و 
آقای مهران افشاری به عنوان منشی مجمع ایشان 

را د   ر اد   اره جلسه یاری می رساند   ند   .
د   ر اد   ام�ه و بعد    از قرائت گ�زارش هیات مد   یره به 
مجمع توس�ط مهن�د   س اكبر مجید   پ�ور پیرامون 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته د   ر طی س�ال مالی 
مورد    گ�زارش منتهی به 1393/10/30 و تش�ریح 
برنامه های آتی ش�ركت و پس از اس�تماع گزارش 
حس�ابرس و ب�ازرس قانون�ی ، مجمع نش�ینان با 
طنین صل�وات خود    ضمن تصویب صورتهای مالی 
با تقس�یم سود    750 ریالی به ازای هر سهم به كار 

خود    پایان د   اد   ند   .
همچنین موسس�ه حسابرسی به عنوان حسابرس 
مستقل و بازرس قانونی شركت برای سال مالی آتی 
انتخاب گرد   ید   ند   . مد   یرعامل خوش فکر ش�ركت 
ك�ه د   ر كارنام�ه خود    بی�ش از د   و د   ه�ه مد   یریت 
موفق د   ر صنایع كانی كش�ور د   ارد    با اعالم برنامه 
های مد   ون مد   یریتی خود   ، اهد   اف اصلی ش�ركت 
س�یمان هگمت�ان را مد   یری�ت بهای تمام ش�د   ه 
محصوالت و كاهش هزینه ها تعریف كرد   ه و اضافه 
نمود    استراتژی های تحول گرا ، پاید   اری و توسعه 
بازار با توجه به پارامترهای مهمی كه د   رس�رلوحه 
كاری ش�ركت قرار د   ارد    چراغ راه ما برای رسید   ن 

به چشم اند   ازی روش�ن است. مهند   س مجید   پور 
با اذعان به اینکه تن�وع و كیفیت برتر محصوالت 
و مزیت های نس�بی كار خان�ه از جمله جغرافیای 
محل آن و وجود    منابع انسانی كارآمد    باعث شد   ه 
كه از این ش�ركت به عنوان نگین صنعت س�یمان 
كش�ور ن�ام برد   ه ش�ود    اضاف�ه نمود    ك�ه توجه و 
اهتمام اصلی مد   یریت به كس�ب د   انش فنی روز و 
ارتقای بهره وری می باش�د    كه د   ر این مهم اقد   ام 
های اساسی انجام گرفته است. مد   یرعامل كاربلد    
شركت د   ر قسمت د   یگری از گزارش خود    با اعالم 
اینکه د   س�تاورد   های شركت س�یمان هگمتان د   ر 
عرصه ه�ای صاد   رات، ارتق�ای كیفیت محصوالت 
و د   ر عرصه كاهش مصرف انرژی الگوی بس�یاری 
از ش�ركتهای س�یمان ق�رار گرفته اس�ت یاد   آور 
شد    بهبود    مس�تمر كیفیت محصوالت، حفظ بازار 
فروش و توس�عه صاد   رات و رفع نیاز مش�تریان و 
رضای�ت حد   اكثری آنان از اهد   اف روتین ش�ركت 
می باشد    كه انش�اءاهلل با صالبت این روند    اجرائی 
كرد   ن برنامه های خود    را به طور مد   اوم د   نبال می 
كنیم.ذبیح�ی مد   یر مالی و اد   اری ش�ركت نیز د   ر 

حاشیه این مجمع بااعالم اینکه با تالش بسیار د   ر 
سایه حمایت تیم مد   یریتی شركت و انجام رایزنی 
های گس�ترد   ه توانس�تیم خ�ط د   و ش�ركت را از 
فعالیت مالیاتی برخورد   ار كنیم اضافه نمود    كیفیت 
فراگیر ، محیط زیست سالم و سالمت كاركنان خط 
مش�ی شركت می باشد    كه ما برای تحقق آن تمام 
تالش خود    را به كار بس�ته ایم. ش�ایان ذكر است 
د   ریافت لوح، تقد   یر نام�ه و تند   یس بخاطر واحد    
نمونه كیفی و صاد   ركنند   ه نمونه از افتخارات سال 
مالی گذشته شركت می باشد    كه با توجه به حضور 
تیم مد   یریتی شناخته شد   ه شركت این د   ستاورد   ، 
از قب�ل برای ش�ركت متص�ور بود   . بخ�ش پایانی 
س�خنان مد   یرعامل شركت اهم س�رمایه گذاری 
های انجام شد   ه د   ر شركت و پروژه های د   ر د   ست 
اج�را بود    كه این بخش از س�خنان و جمله پایانی 
مهند   س مجید   پور مبنی ب�ر ما اینکه  ما خاد   مین 
شما سهامد   اران د   ر شركت هستیم و تمام تالش و 
توان خود    را برای كسب سود   آوری مستمر به كار 
خواهیم بست،باعث استقبال و تشویق سهامد   اران 

حاضر د   ر مجمع گرد   ید   .  

پیام هیات مد   یره
مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت د   ر سال مالی مورد    گزارش

به د   لیل اینکه س��یمان د   ر د   نیای امروز نقش اساسی د   ر احد   اث و ایجاد    زیر ساخت ها، 
پروژه های عمرانی، توس��عه ش��هری و روس��تایی د   ارد   ، همواره کاالیی استراتژیک تلقی 
گرد   ید   ه و به طور کلی یکی از پر مصرف ترین محصوالت صنعتی د   ر جهان محسوب می 
شود    و از نظر نوع مصرف از تنوع خاصی برخورد   ار بود   ه و از جمله کاالهای اقتصاد   ی تلقی 
می گرد   د   . این کاال نقش گسترد   ه ای د   ر فعالیت های زیر ساختی، بخش ساختمان، پروژه 
های بزرگ عمرانی )سد    سازی، پل سازی، کانال های آب رسانی، فاضالب و.....( و ایجاد    
فرصت های شغلی مولد    و بهره ور، صاد   رات و غیره د   اشته و همان طور که پیش تر ذکر 

شد    یک کاالی استراتژیک وزیربنایی محسوب می شود   .
د   ر واقع صنعت سیمان به همراه صنایعی مانند    فوالد   ، پتروشیمی، و غیره بود   ه و همواره 
د   ر اقتصاد    ملی، برنامه ریزی ها و سیاست های کالن و توسعه ای نقش بسزایی د   اشته و 

از کارایی مطلوبی برخورد   ار بود   ه است.
صنعت سیمان با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه این بخش می تواند    د   ر زمینه 
گسترش و رونق سایر فعالیت های "هم نیاز" و "پیش نیاز" و همچنین د   ر جهت صاد   رات 

غیر نفتی از حیث "وزن" و "گرایش" نقش واجد    اهمیت و اولویت د   اری د   اشته باشد   .
با عنایت به اینکه کشور عزیزمان ایران نیز از جمله کشورهای د   ر حال رشد    و توسعه می 

باشد    قطعاً باید    د   رتالش برای بسط زیر ساخت هایی همچون حمل و نقل ریلی، جاد   ه، 
ساخت و سازهای تجاری، مسکن و....اولویت تأمین سیمان را همواره مورد    توجه قرار د   اد    
و این مهم با د   ر نظر د   اشتن برنامه های توسعه ای و پیش بینی ارتقاء سطح رشد    و توسعه 
یافتگی کش��ور به رتبه اول منطقه، نیازمند   ی به مصالح اساسی این حوزه همچون بتن، 
سیمان و... بیش از پیش نمایان خواهد    شد   . با توجه به اظهارات مسئولین عالی صنعت 
کش��ور، س��هم صنعت و معد   ن د   ر تولید    نا خالص ملی به عنوان یکی از مؤلفه های مهم 

ارزیابی موفقیت و اهمیت بخش صنعت و معد   ن یاد    می شود   .
برنامه های آیند   ه شركت 

الف- تولید    محصوالت و معرفی محصوالت جد   ید   :
ش��رکت س��یمان هگمتان د   ارای د   و خط تولید    سیمان با ظرفیت 6600 تن د   ر روز می 
باشد    که محصوالت تولید   ی از نوع سیمان تیپ 5، 1-425، 1-325 و سیمان پوزوالنی 
می باش��د   . واحد    کنترل کیفی شرکت همواره د   ر راستای اهد   اف شرکت مبنی بر تولید    
محصول با کیفیت فعال بود   ه که با استفاد   ه از تجهیزات مد   رن آزمایشگاهی و انجام کنترل 
شبانه روزی، اقد   امات مهمی د   ر این خصوص د   اشته است به طوری که محصول سیمان 
تولید   ی این ش��رکت د   ر زمره ی با کیفیت ترین س��یمان های تولید   ی است. با توجه به 
نیاز فعلی بازار های د   اخلی و خارجی د   ر حال حاضر تولید    محصول جد   ید    د   ر برنامه سال 

آتی شرکت قرار ند   ارد   .

سمتنمایند   هاعضاء هیات مد   یره

رئیس هیات مد   یرهشرکت سیمان تهران )سهامی عام(آقای سید   عطاءاله سید   ان

مد   یرعامل و عضو هیات مد   یرهشرکت پریفاب)سهامی خاص(آقای اکبر مجید   پور

عضو هیات مد   یرهشرکت سیمان گیالن سبز)سهامی خاص(آقای سید   بهاءالد   ین عالئی فرد   

عضو هیات مد   یرهشرکت سیمان ایالم)سهامی عام(آقای شمس اله محمد   ی

عضو هیات مد   یرهشرکت سیمان لوشان)سهامی خاص(آقای مسعود    حقیری

مهند   س مجید   پور با نگین صنعت سیمان کشور به مجمع ساالنه نشست
پیشتازی سیمان هگمتان د   ر عرصه صاد   رات بواسطه کیفیت و تنوع محصوالت

لح
 خ

دی
مه
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مجم�ع عموم�ی فوق العاد   ه ش�ركت ای�ران ارقام 
»سهامی عام« صبح د   وشنبه  1394/2/7 د   ر سالن 

اجتماعات شركت تشکیل شد   .
د   ر این مجمع كه با حضور بیش از 92/56 د   رصد   ی 
س�هامد   اران حقیق�ی و حقوق�ی ، اعض�ای هیات 
مد   یره، نمایند   ه س�ازمان ب�ورس و اوراق بهاد   ار ، 
حس�ابرس و بازرس قانونی ش�ركت برگزار ش�د   . 
ریاس�ت مجمع به عهد   ه مهند   س جواد    میرزازاد   ه 
بود    كه جنابان مجتبی عراقی و ابراهیم ناد   ری د   ر 
مقام نظار اول و د   وم و آقای ابوالقاس�م جوالنی د   ر 
مقام د   بیر مجمع ایش�ان را د   ر اد   اره جلس�ه یاری 

می رساند   ند   .
د   ر اد   امه و با اس�تماع گزارش حس�ابرس و بازرس 
قانون�ی و پس از قرائت گ�زارش توجیهی افزایش 
س�رمایه هی�ات مد   ی�ره ب�ه مجمع توس�ط مد   یر 
ارش�د    مالی ش�ركت، به مجمع نش�ینان با طنین 
صلوات خ�ود    ضمن تقد   یر و تش�کر از فعالیتهای 
موف�ق تیم ارش�د    مد   یریتی افزایش س�رمایه 25 
د   رصد   ی ش�ركت را از مبلغ 40/000/000/000 ریال 
ب�ه 50/000/000/000 ریال مص�وب مجمع نمود   ند   . 
همچنی�ن با توج�ه به ای�ن افزایش س�رمایه 100 
میلیارد    ریالی ، بند    اساس�نامه س�رمایه ش�ركت 

اصالح گرد   ید   .
جناب جوالنی د   ر مقام د   بیر مجمع هد   ف از انجام 
ای�ن افزایش س�رمایه را عالوه بر اصالح س�اختار 
مال�ی و كاهش اتکاپذیری جه�ت تامین جریانات 
نق�د   ی ش�ركت اعالم نم�ود    و اضافه ك�رد    جهت 
تحصیل 400 د   س�تگاه ATM كه بصورت اجاره به 
ش�رط تملیك د   ر اختیار قرار م�ی گیرد    ما به این 
س�رمایه گذاری و افزایش سرمایه نیاز د   اشتیم كه 
این افزایش س�رمایه از محل مطالبات حال ش�د   ه 
س�هامد   اران و آورد   ه نقد   ی بعنوان منابع د   ریافتی 

تامین خواهد    گشت.
مرد    شماره یك مالی شركت با برشمرد   ن الزامات 
بورس مبنی بر لزوم افزایش س�رمایه بر این نکته 
تاكید    د   اش�ت كه م�ا د   ر جهت از د   س�ت ند   اد   ن 
س�هم قابل توجه خود    د   ر بازار و با توجه به س�ود    
زیاد    تس�هیالت بانکی همگی باعث ش�د    كه برای 
این افزایش س�رمایه بعد    از مطالعه بسیار و انجام 

تحقیقات اقد   ام بعمل آوریم.
مد   یرعامل شایس�ته ش�ركت نی�ز د   ر ف�رازی از 
س�خنان خود    ب�ه حضار ب�ا اعالم اینک�ه از لحاظ 
تکنولوژی و فن آوری روز ما س�رآمد    ش�ركتهای 

د   اخلی هس�تیم افزود    با توجه به خوشنامی برند    
ایران ارقام كه نامی ش�ناخته شد   ه و قابل اتکا د   ر 
صنعت IT كشور اس�ت تمام سعی خود    را كرد   یم 
كه ب�ا تد   وی�ن برنامه ه�ای م�د   ون و مد   یریتی و 
اجرائی كرد   ن آن ها همچنان د   ر كش�ور عزیزمان 
ش�اگرد    اول صنعت آی تی و انفورماتیك باش�یم 
كه مطمئنا با این سرمایه گذاری و افزایش سرمایه 
د   ر همین مس�یر با گامهایی اس�توار قد   م خواهیم 

برد   اشت 
مد   یرعامل رزومه د   ارش�ركت كه نزد   یك به چهار 
د   هه د   ر باالترین پس�ت های مد   یریتی كشور د   ر 
صنعت آی تی وش�ركت های د   انش بنیان س�ابقه 
مد   یریت د   ارد    ب�ا یاد   آوری این نکت�ه كه با توجه 
به حضور شایس�ته و بایسته شركت د   ر نزد   یك به 
نی�م قرن خد   متگذاری برای م�رد   م این مرز و بوم 
و انجام كلیه خد   مات نرم افزاری ، س�خت افزاری 
و پش�تیبانی برای مش�تریان باعث شد   ه است كه 
بیشتر بانکهای شركت بخاطر ایفای تعهد    صحیح 
م�ا به بند    بن�د    قرارد   اد   هایمان ؛ بس�یار مش�تاق 
باشند    برای عقد    قرارد   اد   های جد   ید    و یا استمرار 

قرارد   اد   های پیشین راغب باشند   . 
مهند   س می�رزازاد   ه با اع�الم اینکه د   ر س�الهای 
گذش�ته از بین 1400 ش�ركت انفورماتیك كش�ور 
تنه�ا نزد   یك به 400 ش�ركت علی رغم س�ختیها 
و د   ش�واریها توانس�ته اند    بقاء پید   ا كنند    و خیلی 
از ای�ن ش�ركت ه�ا  باق�ی مان�د   ه ش�د   ید   ا خطر 
ورشکس�تگی آنهارا تهد   ید    می كند    افزود   : ایران 
ارقام با توجه به س�ابقه د   رخشان خود    و تیم های 
كارشناس�ی و پشتیبانی قوی خود    توانسته عالوه 
بر س�ود   د   هی مناسب به عنوان س�رقطار صنعت 
آی تی د   ر كش�ور س�کاند   ار صنع�ت انفورماتیك 
د   ر كش�ور باشد    كه چه د   ر صورت لغو تحریم ها و 

چه تد   اوم آن، با توجه به خوش نامی برند    ش�ركت 
آیند   ه ای روشن برای ایران ارقام قابل تصور است. 
مد   یرعامل كارد   ان شركت با اعالم اینکه هر چند    
از لحاظ تکنولوژی و فن آوری س�رآمد    شركتهای 
د   اخل�ی هس�تیم اضافه ك�رد    ولی برنام�ه مان با 
توجه به س�رمایه گ�ذاری مد   نظر ش�ركت خروج 
از محیط تك محصولی می باش�د    ت�ا د   ر كنار این 
مه�م و تد   وین برنام�ه های م�د   ون و مد   یریتی و 
انج�ام تمهید   ات الزم بتوانیم ع�الوه بر حفظ بازار 
موجود    د   ر مسیر چشم اند   ازی روشن حركت خود    

را استمرار د   هیم.
پایان بخش این مجمع پاس�خ د   هی مد   یران ارشد    
شركت به س�واالت و ابهامات موجود    سهامد   اران 
د   ر فضایی د   وستانه و صاد   قانه بود    كه این موضوع 

مورد    استقبال شد   ید    سهامد   اران قرار گرفت. 
ش�ایان ذكر اس�ت ایران ارقام با توجه به 700 نفر 
كارشناس و نیروی ش�اغل مستقیم خود    د   ر تمام 
نقاط كش�ور از شرق ش�رق تا غرب غرب از شمال 
ش�مال تا جن�وب جنوب ب�ه طور كام�ل خد   مات 
پش�تیبانی و حمایت�ی د   ر مورد    طرح ه�ای عقد    
ق�رارد   اد    خود    انج�ام د   اد   ه و بعنوان ش�اگرد    اول 
صنعت انفورماتیك كشور معرفی گشته و با تکیه 
بر ت�وان مد   یریت�ی و نیروهای كارشناس�ی زبد   ه 
همواره از شركتهایی بود   ه كه د   ر مسیر ریل گذاری 
خود    به سوی موفقیت گام های خود    را استوار و رو 

به رشد    استمرار بخشید   ه است.
اج�ازه می خواهی�م از لطف و بزرگ�واری مد   یران 
ارشد    ش�ركت مهند   س میرزازاد   ه و آقای جوالنی 
د   ر حق اصحاب قلم و مطبوع و مس�اعد   ت جناب 
بی�ات )مس�ئول امور س�هام( كه م�ا را د   ر تهیه و 
تنظیم این گزارش یاری رساند   ند    كمال قد   رد   انی 

و تشکر را د   اشته باشیم.   

  گزارش ب�ازرس قانوني د   رب�اره گزارش توجیهی 
هیات مد   یره د   ر خصوص افزایش سرمایه

به مجمع عمومي فوق العاد   ه صاحبان سهام 
شركت ایران ارقام )سهامي عام( 

د   ر اجرای مفاد    تبصره 2 ماد   ه 161 اصالحیه قانون 
تجارت مصوب سال 1347 

1- گ��زارش توجیهي هیات مد   یره ش��رکت ایران ارقام 
)سهامي عام( موضوع نامه شماره 93/2976/3/ص مورخ 
1393/10/17 د   رخصوص افزایش سرمایه آن شرکت از 
مبل��غ 400 میلیارد     ریال به مبل��غ 500 میلیارد    ریال، 
مشتمل بر ترازنامه فرضی، صورت سود    و زیان فرضی و 
صورت جریان وجوه نقد    فرضی و یاد   د   اشتهای همراه که 
پیوست می باشد   ، طبق استاند   ارد    حسابرسی »رسید   گی 
به اطالعات مالی آتی » مورد    رس��ید   گی این موسس��ه 
قرار گرفته اس��ت. مس��ئولیت گزارش توجیهي مزبور و 

مفروضات مبناي تهیه آن با هیات مد   یره شرکت است.
2- گزارش مزبور د   ر اجراي تبصره 2 ماد   ه 161اصالحیه 

قان��ون تج��ارت و با ه��د   ف توجی��ه افزایش س��رمایه 
ش��رکت ازمح��ل مطالبات ح��ال ش��د   ه و آورد   ه نقد   ی 
سهامد   اران تهیه شد   ه اس��ت. پیشنهاد    افزایش سرمایه 
ش��رکت بمنظور تامین وجوه م��ورد    نیاز جهت تحصیل 
د   س��تگاههای خود   پرد   از جه��ت اجاره به مش��تریان و 
کاهش اتکای جریان نقد   ی ش��رکت به تسهیالت مالی 
د   ریافت��ی و همچنین رعایت د   س��تورالعملهای مصوب 
سازمان بورس و اوراق بهاد   ار د   رخصوص حد   اقل سرمایه 
ش��رکتهای پذیرفته ش��د   ه د   ر بورس د   رخواس��ت شد   ه 
است. این گزارش توجیهي براساس مفروضاتي مشتمل 
بر مفروضات ذهني د   رب��اره روید   اد   هاي آتي و اقد   امات 
مد   یریت تهیه ش��د   ه اس��ت که انتظار نمي رود    لزوما به 
وق��وع بپیوند   د   . د   ر نتیجه، به اس��تفاد   ه کنند   گان توجه 
د   اد   ه مي شود    که این گزارش توجیهي ممکن است براي 
هد   فهایي جز هد   ف توصیف شد   ه د   ر باال مناسب نباشد   .

3- براس��اس رسید   گي به ش��واهد    پشتوانه مفروضات و 
ب��ا فرض تحقق مفروضات پیش بینی ش��د   ه د   ر گزارش 

توجیهی هیات مد   یره، این موسس��ه به مورد   ی برخورد    
نکرد   ه اس��ت که متقاعد    شود    مفروضات مزبور، مبنایی 
معقول��ی را براي تهیه گ��زارش توجیهي فراهم نمي کند   . 
به عالوه، به نظر این موسسه، گزارش توجیهي یاد    شد   ه 
براس��اس مفروضات ب��ه گونه اي مناس��ب تهیه و طبق 

استاند   ارد   هاي حسابد   اري ارائه شد   ه است.
4- حت��ي اگ��ر روید   اد   ه��اي پی��ش بیني ش��د   ه طبق 
مفروضات ذهني توصیف ش��د   ه د   ر باال رخ د   هد   ، نتایج 
واقعي احتم��اال متفاوت از پیش بیني ه��ا خواهد    بود   ، 
زی��را روید   اد   هاي پیش بیني ش��د   ه اغلب ب��ه گونه اي 
مورد    انتظ��ار رخ نمي د   هد    وتفاوتهاي حاصل مي تواند    

با اهمیت باشد   .
هد   ف از افزایش سرمایه

هد   ف شرکت ایران ارقام سهامی عام، از افزایش سرمایۀ 
موضوع این بیانیۀ ثبت، به شرح زیر میباشد   .

هد   ف اصلی ش��رکت از انجام افزایش س��رمایه، »تأمین 
وجوه مورد    نیاز جهت تحصیل د   ستگاه های خود   پرد   از 

ایران ارقام، شریک امین و قابل اتکا
افزایش سرمایه 25 د   رصد   ی شرکت ایران ارقام مصوب مجمع گرفت
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باما؛ عرضه کنند   ه برتر صنعت سرب و روی ایران
افزایش سرمایه باما مصوب مجمع گرفت

مجمع عمومی فوق العاد   ه شركت باما»سهامی عام« 
بعد   از ظهر چهارش�نبه 1394/2/2 د   ر اتاق بازرگانی 

صنایع و معاد   ن كشارزی ایران تشکیل شد   .
د   ر ای�ن مجم�ع ك�ه ب�ا حض�ور 83/74 د   رصد   ی 
سهامد   اران حقیقی  و حقوقی، اعضای هیات مد   یره 
، نمایند   ه س�ازمان بورس و اوراق بهاد   ار ، حسابرس 
و بازرس قانونی ش�ركت برگزار شد   ریاس�ت مجمع 
برعهد   ه آقای بهنام حس�ین زاد   ه ظروفچی بود    كه 
جنابان آروند    و محم�د   ی د   ر مقام نظار اول و د   وم و 
مهند   س حسن اسالمی به عنوان د   بیر مجمع ایشان 

را د   ر اد   اره مجمع یاری می رساند   ند   .
د   ر این مجمع بعد    از قرائت گزارش توجیهی افزایش 
س�رمایه هیات مد   یره توس�ط مد   یرعام�ل كارد   ان 
شركت و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی پیرامون افزایش س�رمایه ، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود    ضمن قد   رد   انی از تالش گرانقد   ر 
تیم ارشد    مد   یریتی ، افزایش سرمایه شركت از مبلغ 
200 میلی�ارد    ریال به 500 میلی�ارد    ریال را از طریق 
س�ود    انباش�ته مصوب مجمع نمود   ند   . همچنین با 
توجه به تصویب افزایش سرمایه توسط مجمع ، بند    

مربوط به سرمایه شركت اصالح گرد   ید   .
مد   یرعامل شركت د   ر فرازی از گزارش خود    با اشاره 
به اینکه ش�ركت باما بخاطر نوع اصول كاری و بهره 
وری ب�اال د   ر اس�تحصال از مع�اد   ن هم�واره الگوی 
بس�یاری از ش�ركت ها بود   ه اس�ت افزود    با چش�م 
ان�د   ازی كه از س�الهای پیش برای اف�ق پیش روی 
ش�ركت ترسیم ش�د   ه بود    و بخاطر كم شد   ن منابع 
معد   نی د   ر سطوح، عملیات های استخراج شركت از 
معاد   ن به صورت استفاد   ه از منابع معد   نی زیرزمین به 
جد    پیگیری شد   ه و عملیات های همسو به این مهم 

سوق د   اد   ه شد   ه است.
مد   یرعامل فرهیخته شركت، معد   ن گوش فیل كه از 
س�ال 1387 به بهره برد   اری رس�ید   ه است را از این 
نمونه بر شمرد    و اعالم نمود    كه وقتی می بینیم اكثر 
قریب به شركتهای د   اخلی و همجوار از اصول كاری 
ما و برنامه ه�ای مد   ون مد   یریتی ما الگوبرد   اری می 
كنند    نشان د   هند   ه مسیر موفقی است كه شركت د   ر 

پیش گرفته و این جزو افتخارات شركت باما است.
مهند   س اسالمی د   ر قس�متی د   یگر از گزارش جام 
خ�ود    به مجمع با اع�الم اینکه ما ذخای�ر خوبی د   ر 

مجتمع د   اریم كه متاسفانه بواسطه تحریم و مشکالت 
كشور و كمبود    نقد   ینگی توان ورود    د   ستگاه هایی با 
فن آوری روز برای تبد   یل ذخایر خود    به كنستانتره 
را ند   اشتیم افزود   كه امید   واریم با این افزایش سرمایه 
و مساعد    شد   ن فضای اقتصاد   ی و سیاسی و انشاءاهلل 
رفع تحریم ها بتوانیم عالوه بر ارزش آفرینی فزون 
تر برای ش�ركت د   ر جهت كس�ب سود   د   هی بیشتر 
حركت كنی�م. مد   یرعامل كارد   ان ش�ركت با اعالم 
اینکه طی مذاكرات فشرد   ه با كشور آفریقای جنوبی 
توانستیم د   ر 1393/12/28 این تکنولوژی ها را وارد    
كش�ور كنیم كه این د   ر كنار كاره�ای تحقیقاتی و 
پژوهش كه تیم های كارشناسی و نیروهای زبد   ه به 
شركت به صورت توامان انجام د   اد   ه اند   ، نوید    بخش 
آن اس�ت كه عالوه بر تکیه بر علم روز و د   انش فنی 
نوین با بومی سازی این تکنولوژی ها و شركت با یك 
ش�یب مناسب د   ر مسیر ارزش آفرینی و سود   آوری 

حركت می كند   .
مهند   س اسالمی د   ر قسمت د   یگری از گزارش خود    
با اعالم اینکه این بومی س�ازی تکنولوژی روز د   نیا 
د   انشگاهی خواهد    ش�د    برای مهند   سین جوان این 
مرز و بوم كه بالطبع باعث رش�د    اقتصاد   ی كش�ور 
خواهد    ش�د   .وی اضافه نمود   : با این افزایش سرمایه 
عالوه بر اصالح س�اختار مالی د   ر افزایش س�رمایه 
ش�ركتهای زیرمجموعه از جمله »تولید   ی صنعتی 
ش�اهین روی س�پاهان« و »ذوب و روی اصفه�ان« 

شركت خواهیم كرد   .
آخرین جمله مد   یرعامل موفق شركت یاد   آوری این 
نکته بود    كه تمام هم و غم تیم مد   یریتی و كاركنان 
باما بعنوان خاد   مین ش�ما سهامد   اران عزیز افزایش 
تولید    و كسب سود   آوری بیشتر بطور مستمراست 
كه د   ر این راه از كمك های تك تك ش�ما عزیزان و 

حمایتهای اعضای هیات مد   یره و سهامد   اران عمد   ه 
سود    خواهیم برد    كه بیان این جمالت باعث استقبال 

شد   ید    سهامد   اران حاضر د   ر مجمع گرد   ید   .
مد   یرمالی ش�ركت د   ر حاش�یه این مجم�ع با اعالم 
اینکه منابع افزایش سرمایه از طریق سود    انباشته و 
منابع د   اخلی تامین می گرد   د    افزود   : این منابع جهت 
خرید    تجهیزات تولید    و سرمایه د   ر گرد   ش شركت و 
مشاركت د   ر سرمایه گذاری شركتهای سرمایه پذیر 

به مصرف خواهد    رسید   .
یحیی آباد   ی همچنین اضافه نمود   : با توجه به برنامه 
های مد   ون مد   یریتی تد   وین شد   ه د   ر شركت جهت 
كاه�ش هزینه های تمام ش�د   ه و افزایش تولید    د   ر 
س�ال مالی آتی ش�اهد    رش�د    و پیش�رفت شركت 
د   ر هم�ه زمینه ه�ا خواهیم بود   . بخ�ش پایانی این 
مجمع پاس�خگویی به س�واالت و ابهامات موجود    و 
س�هامد   اران توس�ط تیم مد   یریتی ش�ركت بود    كه 
اع�الم و راه اند   ازی آزمایش خط جد   ید    د   ر مهرماه ، 
تاثیرپذیری سود    شركت از قیمت های جهانی فلزات 
»بورس فلزات لند   ن« و نوس�انات ارزی، افزایش 12 
هزار تنی تولید    كنستانتره روی با احد   اث و تکمیل 
كارخانه جد   ی�د   ، تهیه و تولید    ح�د   ود    30 هزار تن 
كنستانتره روی و س�رب د   ر شركت اصلی د   ر سال 
مالی آتی و پیشرو بود   ن شركت د   ر بحث استخراج 
از معاد   ن روبازد   ر د   نیا از اهم موضوعات مورد    بحث و 

تباد   ل نظر بود   .
شایان ذكر است شركت باما بواسطه توان فنی باال، 
معاد   ن غنی، د   اشتن نیروهای زبد   ه و د   رایت مد   یریت 
از معد   ود    شركتهایی بود    كه به طور مستمر و استوار 
به سوی پیشرفت و سود   آوری حركت كرد   ه كه این 
همواره باعث استقبال و بانی روی آورد   ن سهامد   اران 
به د   اشتن این سهام د   ر پرتفوی خود    گرد   ید   ه است.
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جهت اجاره به مشتریان و کاهش اتکای جریانات نقد   ی 
شرکت به تسهیالت مالی د   ریافتی » و همچنین »رعایت 
د   س��تورالعمل های مصوب سازمان بورس و اوراق بهاد   ار 
د   ر خصوص حد   اقل س��رمایه شرکت های پذیرفته شد   ه 

د   ر بورس« می باشد   .
تغییرات ش��گرف صورت گرفته د   ر د   و سال گذشته د   ر 
متغیرهای کالن اقتصاد   ی، از جمله تغییر بااهمیت نرخ 
ارز و همچنین محد   ود   یت های حاکم بر وارد   ات کاال به 
کشور، عموم شرکت ها خصوصاً شرکت های وارد   کنند   ه 
را با مشکالت عد   ید   ه ای مواجه ساخته است که شرکت 
ایران ارقام نیز از این قاعد   ه مستثنی نبود   ه است. افزایش 
بهای تمام شد   ه د   س��تگاهای خود   پرد   از از حد   ود    140 
میلیون ریال د   ر س��ال 90 به رقم 350 میلیون ریال د   ر 
حال حاضر از یک طرف و مش��کالت وارد   ات د   س��تگاه 
های مزبور و قطعات ید   کی و پشتیبانی آنها، الزام تأمین 
کنند   گان و بانک ها به واریز کامل وجه خرید    د   ر ابتد   ای 
س��فارش و طوالنی تر ش��د   ن فرآیند    ثبت س��فارش تا 

وارد   ات این اقالم از طرف د   یگر، تنها بخش��ی از مسائل 
به وجود    آمد   ه د   ر س��ال های اخیر می باشد   . همچنین 
با توجه ب��ه تغییرات صورت گرفت��ه د   ر محیط صنعت 
شرکت، بانک ها و سایر مشتریان بخشی از نیاز خود    به 
د   س��تگاه های خود   پرد   از را از محل اجاره )سرمایه ای و 
عملیاتی و یا به صورت مشارکتی )تراکنشی( تأمین می 
نماین��د   . ورود    به این حوزه اگر چ��ه از لحاظ اقتصاد   ی 
حائ��ز توجیه می باش��د   ، لیکن د   ر ابت��د   ای امر نیازمند    
سرمایه گذاری اولیه جهت تحصیل و نصب د   ستگاه های 

خود   پرد   از می باشد   .
د   ر این راس��تا با توجه به سیاست هیات مد   یره شرکت 
مبنی بر حفظ و ارتقای جایگاه ممتاز کنونی ش��رکت و 
د   ر نظر گرفتن وضعیت رو به رش��د    بازار، واگذاری 400 
د   ستگاه خود   پرد   از را د   ر قالب اجاره به شرط تملیک د   ر 
سال جاری مد    نظر قرارد   اد   ه است. با توجه به توضیحات 
فوق، انجام افزایش سرمایه به شرکت کمک خواهد    کرد    
ت��ا با بهبود    وضعی��ت نقد   ینگی ش��رکت، ضمن اجرای 

تعه��د   ات خود    و حفظ س��هم بازار، به روند    س��ود   آوری 
شرکت شتاب بیشتری بخشد   . از طرف د   یگر،طبق ماد   ة 
15 د   س��تورالعمل پذیرش اوراق بهاد   ار د   ر بورس اوراق 
بهاد   ار تهران، حد   اقل سرمایه شرکت ها جهت حضور د   ر 
تابلوی فرعی بازار اول 500 میلیارد    ریال تعیین و طبق 
نامۀ ش��مارة 130/42175 م��ورخ 1392/4/19، حضور 
شرکت د   ر این تابلو منوط به رعایت حد   اقل سرمایه فوق 

الذکر گرد   ید   ه است.
همچنین انجام افزایش سرمایه، مزایای جانبی د   یگری را 
نیز برای شرکت به همراه خواهد    د   اشت که از آن جمله 

می توان به موارد    زیر اشاره کرد   :
- اصالح ساختار مالی و کاهش ریسک مالی ترازنامه؛ 

- کاهش اتکاپذیری جریانات نقد   ی به تس��هیالت مالی 
د   ریافتی و کاهش هزینه های مالی؛

- انطب��اق وضعیت س��اختارمالی ش��رکت ب��ا ضوابط و 
مقررات س��ازمان ب��ورس و اوراق بهاد   ار به منظور حفظ 

حقوق سهامد   اران
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گزارش بازرس قانوني 

د   ر مورد    رسید   گی به گزارش توجیهی هیات مد   یره د   رخصوص افزایش سرمایه 
شرکت باما)سهامي عام( 

1-گ��زارش توجیهي مورخ 7 آبان ماه 1393هیات مد   یره ش��رکت باما )س��هامي عام( 
د   رخص��وص افزایش س��رمایه آن ش��رکت از مبلغ 200 میلیارد     ری��ال به مبلغ 500 
میلیارد    ریال، مش��تمل بر اطالعات مالی فرضی که پیوست می باشد   ، طبق استاند   ارد    
حسابرسی "رسید   گی به اطالعات مالی آتی " مورد    رسید   گی این موسسه قرار گرفته 
اس��ت. مس��ئولیت گزارش توجیهي مزبور و مفروضات مبناي تهیه آن با هیات مد   یره 

شرکت است.
2-گزارش مزبور د   ر اجراي تبصره 2 ماد   ه 161اصالحیه قانون تجارت و با هد   ف توجیه 
افزایش س��رمایه ش��رکت ازمحل سود    انباشته نهیه شد   ه اس��ت. این گزارش توجیهي 
براس��اس مفروضاتي مش��تمل بر مفروضات ذهني د   رباره روید   اد   ه��اي آتي و اقد   امات 
مد   یریت تهیه ش��د   ه اس��ت که انتظار نمي رود    لزوما به وقوع بپیوند   د   . د   ر نتیجه، به 
اس��تفاد   ه کنند   گان توجه د   اد   ه مي ش��ود    که این گزارش توجیهي ممکن اس��ت براي 

هد   فهایي جز هد   ف توصیف شد   ه د   ر باال مناسب نباشد   .
3-براساس رسید   گي به شواهد    پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات مند   رج 
د   ر گزارش توجیهی پیوس��ت، این موسسه به مورد   ی برخورد    نکرد   ه است که متقاعد    
ش��ود    مفروضات مزبور، مبناي معقولی را براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمي کند   . 
به عالوه، به نظر این موسسه، گزارش توجیهي یاد    شد   ه براساس مفروضات به گونه اي 

مناسب تهیه و طبق استاند   ارد   هاي حسابد   اري ارائه شد   ه است.
4-پیش بینی فروش براساس بود   جه تعد   یل شد   ه شرکت )شش ماه واقعی و شش ماهه 
برآورد   ی( منتهی به 29 اس��فند   ماه 1393 برای هر تن محصوالت شرکت 23 میلیون 
ریال و برای س��ال های آتی با 13/5 د   رصد    رش��د    د   رنظر گرفته شد   ه است. همچنین 
متوس��ط نرخ فروش واقعی هر تن از محصوالت شرکت برای شش ماهه منتهی به 31 
شهریور ماه 1393 به مبلغ 23 میلیون ریال می باشد   . لذا هرگونه تغییر د   ر نرخ بورس 
فلزات لند   ن و تغییر د   ر نرخ برابری ارز ب س��ود    و زیان پیش بینی ش��د   ه اثر خواهد    

گذاشت.
5-افزایش س��رمایه پیشنهاد   ی هیات مد   یره به منظور تامین مخارج انجام پروژه های 
خرید    تجهیزات و ماشین آالت معد   ن و ایجاد    تونل های د   سترسی جد   ید    د   ر معاد   ن 
زیرزمینی، خرید    کارخانه کربنات روی، افزایش سرمایه د   ر شرکت ذوب روی اصفهان 
)ش��رکت فرعی( به منظور اصالح س��اختار مالی و س��اخت و راه اند   ازی کوره تغلیظ، 
افزایش س��رمایه د   ر شرکت شاهین روی)شرکت فرعی( بمنظور اصالح ساختار مالی با 

حجم سرمایه گذاری معاد   ل 300 میلیارد    ریال پیشنهاد    شد   ه است.
6-د   ر صورت تحقق روید   اد   ها و مفروضات پیش بینی شد   ه د   وره بازگشت سرمایه طرح 
2/54 سال، نرخ برگشت سرمایه 39/37 د   رصد   ، خالص ارزش فعلی جریان های نقد   ی 
س��ال های آتی د   ر پایان سال پنجم 1/001 میلیارد    ریال )با نرخ بازد   ه د   اخلی 34/38 

د   رصد   ( می باشد   .

7-حتي اگر روید   اد   هاي پیش بیني ش��د   ه طبق مفروضات ذهني توصیف شد   ه د   ر باال 
رخ د   ه��د   ، نتایج واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد    بود   ، زیرا روید   اد   هاي 
پیش بیني ش��د   ه اغلب به گونه اي مورد    انتظ��ار رخ نمي د   هد    وتفاوتهاي حاصل مي 

تواند    با اهمیت باشد   .
هد   ف از افزایش سرمایه

اهد   اف ش��رکت باما سهامی عام از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر 
می باشد   :

1-خرید    تجهیزات و ماشین آالت کارخانه تولید    کربنات سرب و روی
با توجه به امکان اس��تخراج م��واد    معد   نی کم عیار)کربنات س��رب و روی کم عیار( و 
کاهش ماد   ه معد   نی سولفور لذا ایجاد    خط تولید    مستقل جهت تولید    کربنات سرب و 

روی پیش بینی شد   ه است.
2-تغییر د   ر طرحهای استخراج ماد   ه معد   نی سولفوره بصورت زیرزمینی و توقف معاد   ن 

روباز
با توجه به برد   اشت و اتمام ماد   ه معد   نی د   ر سطوح باالتر معاد   ن  الزام به برد   اشت ماد   ه 
معد   نی از س��طوح پایین تر ناگزیر به تغییر طرحهای اس��تخراجی از استخراج روباز به 
حفر تونل و اس��تخراج زیرزمینی سولفور می باش��یم. این  امر نیازمند    سرمایه گذاری 
جد   ید    د   ر حفر تونلهای مورد    نظر بود   ه و عالوه بر آن ماش��ین آالت زیرزمینی مربوط 

نیز می بایست تامین گرد   د   .
3-اصالح ساختار مالی

د   ر ط��ی س��الهای اخیر این ش��رکت )و ش��رکتهای زیرمجموعه( ب��ا افزایش فروش و 
همچنین س��رمایه گذاری د   ر د   اراییهای بلند   مد   ت با کس��ری منابع تامین سرمایه د   ر 
گرد   ش مواجه گرد   ید   ه اند    که عمد   ه آن از طریق عد   م تقسیم سود    تامین شد   ه است. 
براین اساس بخشی از افزایش سرمایه پیشنهاد   ی به منظور د   ستیابی به هد   ف اصالح 

ساختار مالی می باشد   .
4-مشارکت د   ر افزایش سرمایه شرکت ذوب روی اصفهان

با اس��تفاد   ه از کیکهای باطله اس��تحصالی از س��الهای گذش��ته که به تد   ریج ذخیره 
ش��د   ه است اکس��ید    روی با اس��تفاد   ه از کوره های ولزحرارت باال از خاک مذکور قابل 
استحصال می باشد   . بنابراین ساخت د   و د   ستگاه کوره با موفقیت انجام گرد   ید    و اکسید    
اس��تحصالی د   ر فرآیند    تولید    شمش استفاد   ه گرد   ید   . لذا نظر هیات مد   یره بر افزایش 
ظرفیت مذکور می باش��د    و طرح پیش��نهاد   ی د   ر این راس��تا تهیه شد   ه است و هد   ف 

افزایش تولید    تا حد    ظرفیت کارخانه می باشد   .
5-مشارکت د   ر افزایش سرمایه شرکت شاهین روی سپاهان

جهت تامین س��رمایه د   ر گرد   ش شرکت شاهین روی سپاهان از محل منابع د   اخلی و 
مطالبات س��هامد   ار عمد   ه د   رخواست اصالح س��اختار مالی از طریق سود    انباشته ارائه 

شد   ه است.
مد   یریت ش��رکت اعتقاد    د   ارد    انجام طرحهای عنوان ش��د   ه و اثرات هر بخش از آن د   ر 
سالهای مختلف نمایش د   اد   ه شد   ه است. د   ر برگیرند   ه نیازهای اساسی شرکت د   ر تد   اوم 

فعالیت و رشد    و شکوفایی بیش از پیش آن می باشد   .

نی
سی

رح
امی

رو 
س

تد   اوم افزایش سود   آوری شرکت با تمهید   ات مد   یریتی سبحان د   اروخ
حسابها شفاف عملکرد    عالی

مجمع نشینان شركت سبحان د   ارو حاضر و ناظر بر 
این بود   ند    كه گزارش عملکرد    ساالنه د   ر زیر ذره بین 
حسابرس مستقل و بازرس قانونی بد   ین گونه اعالم 
نظر گرد   ید   : به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد    

شد   ه.
وضعیت مالی ش�ركت س�بحان د   ارو س�هامی عام 
د   ر تاری�خ 29 اس�فند    م�اه 1393 و عملک�رد    مالی 
و جریانه�ای نقد   ی آن برای س�ال مال�ی منتهی به 
تاری�خ مزبور، از تم�ام جنبه های ب�ا اهمیت، طبق 
اس�تاند   ارد   های حس�ابد   اری به نحو مطلوب نشان 
می د   هد    این یعنی حس�ابهای شفاف و بد   ون بند    و 

صد   اقت كاری د   ر حد    اعالء.
گزارش مد   یرعامل فرهیخت�ه به مجمع از جمله د   ر 
نورد   ید   ن بازارهای منطقه و جهان و نشان از آن د   ارد    

كه كار د   ست كارد   ان است.
د   ر این مجمع كه با حضور 92/17 د   رصد    سهامد   اران 
حقیق�ی و حقوقی ، اعضای هی�ات مد   یره، تمایند   ه 
س�ازمان بورس و اوراق بهاد   ار، حس�ابرس و بازرس 
قانونی شركت برگزار ش�د   ، ریاست مجمع برعهد   ه 
د   كترجالل بهارس�تان بود    كه جناب�ان محمد   علی 
كوچك شیرازی و عقیل آرین نژاد    د   ر مقام نظار اول 
و د   وم و آقای حس�ین الهام بخش مد   یر ارشد    مالی 

ب�ه عنوان د   بیر به س�مع و نظر س�هام د   اران حاضر 
د   ر مجمع رس�ید    و س�پس گزارش هیات مد   یره به 
مجمع توس�ط د   كتر اكبر برند   گی مد   یرعامل خوش 
فکر شركت پیرامون اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
د   ر طی س�ال مالی باشد    گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی مجمع نش�ینان با طنین صلوات خود    ضمن 
تقد   یر و تش�کر از زحمات گرانق�د   ر تیم مد   یریتی 
شركت د   ر پایان سال مالی منتهی به 1393/12/29 
با تصویب صورتهای مالی، تنفیذ معامالت مش�مول 
ماد   ه 129 قانون تجارت و تقس�یم سود    2300 ریالی 
به ازای هر س�هم به كار خود    پایان د   اد   ند   . همچنین 
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با مصوب مجمع موسس�ه حسابرس مفید    راهبر به 
عنوان بازرس و حس�ابرس ش�ركت برای سال مالی 

آتی انتخاب گرد   ید   .
د   كت�ر برند   گ�ی د   ر فرازی از گ�زارش جامع خود    به 
مجمع با اش�اره به تد   وین س�ومین برنامه منسجم 
5 س�اله اذعان د   اش�ت كه با اجرایی ك�رد   ن برنامه 
های مد   یریتی د   ر صد   د    هر چه بیش�تر چابکسازی 
و حض�ور فزون تر د   ر بازارهای بین الملی هس�تیم. 
مد   یرعامل موفق ش�ركت با ی�اد   آوری این نکته كه 
جمع د   ارائیهای شركت نسبت به سال مالی گذشته 
افزایش د   اش�ته اضافه نمود    كه با رشد    31 د   رصد   ی 
فروش، افزایش 16 د   رصد   ی سود    ناخالص و افزایش 
17 د   رصد   ی س�ود    عملیاتی باعث گشت كه شركت 
به طور كلی نسبت به سال گذشته رشد    16 د   رصد   ی 

سود    خالص را برای سهامد   ارانش به ارمغان بیاورد   .
د   كتر برند   گی با اش�اره به سبد    پرتفوی شركت كه 
بیش�تر به تولید    د   اروهای د   اروخانه ای تمركز د   ارد    
یاد   آور ش�د    كه به همین علت بسیاری از شركتهای 
پخش مصرانه مایل هس�تند    تا با ما ق�رارد   اد    عقد    
هم�کاری منعق�د    نمایند    كه ما با توج�ه به صرفه و 
صالح ش�ركت این د   رخواس�تها را مورد    بررس�ی و 
بازبینی قرار می د   هیم و د   ر صورت تائید    كارشناسان 

خود   با آنها قرارد   اد    می بند   یم.
مد   یرعامل شایسته شركت با اعالم اینکه با كاهش 
نس�بت هزینه مالی به مقد   ار حد   ود    5 د   رصد    موفق 
گرد   ید   یم كه رش�د    تولید    خ�ود    را افزایش د   هیم به 
طوری كه د   ر س�ال ج�اری مورد    گ�زارش موفق به 
كسب ركود    49 د   رصد    افزایش د   ر تولید    محصوالت 

شد   ه ایم.
د   كتر برند   گ�ی تمد   ید    پروانه های تولید    محصوالت 
قد   یمی و اخذ پروانه تولید    محصوالت جد   ید   ، عد   م 
افزایش تعد   اد    پرس�نل ش�ركت با توجه به احد   اث 
خطوط جد   ید    و افزایش تولی�د    را از د   یگر اقد   امات 
مد   یریتی د   ر س�ال 93 نام برد   ه و اضافه نمود    كه د   ر 
شركت با توجه به باورهایمان د   ر امر آموزش پرسنل 
لحظه ای غفلت نورزید   ه و به آن توجه اساسی د   اشته 
ایم. قس�مت پایانی گزارش مد   یرعامل شرح برنامه 
های آتی بود    از جمله برنامه های صورت پذیرفته د   ر 
جهت عقد    قرارد   اد    و مذاكرات فشره جهت صاد   رات 
د   ارو به كشورهای آس�یایی و آفریقایی و ... تقویت 

روابط با انجمن های تخصصی.  
د   ر حاش�یه این مجمع حس�ین اله�ام بخش مد   یر 
پشتیبانی و اقتصاد   ی شركت با اشاره به د   وره وصول 
مطالبات س�بحان د   ارو كه كمتری�ن زمان را د   ر بین 
ش�ركتهای گروه د   ارا اس�ت از تد   اوم رشد    فروش و 
كاهش د   وره وصول مطالبات د   ر سال مالی آتی خبر 

د   اد   .
مرد    ش�ماره یك مالی ش�ركت با اش�اره بر تعد   یل 
مناسب نیروی انسانی ، رشد    16 د   رصد   ی سود    و 31 
د   رصد   ی فروش و برنامه های تد   وین شد   ه د   ر جهت 
افزایش سرمایه شركت از محل مطالبات حال شد   ه 
و آورد   ن نقد   ی سهامد   اران اظهار امید   واری كرد    كه 
این افزایش سرمایه د   ر 6 ماهه اول سال به سرانجام 

برسد   .
حس�ین الهام بخش با یاد   آوری این نکته كه س�ود    
سال 93 شركت نسبت به س�ال 92 و 91 به ترتیب 

16 و 139 د   رصد    رش�د    را ش�اهد    بود   ه است اضافه 
نم�ود    كه ب�ا توجه به روند    س�ود   آوری ش�ركت د   ر 
طی 4 س�ال اخیر ما امید   واریم كه با اجرایی كرد   ن 
برنامه های مد   یریت بتوانیم این روند    مثبت را اد   امه 
د   هیم. سرخط رود    بی شك شیب مناسب سود   آوری 
ش�ركت، حضور مد   یران كاربل�د    و كارد   ان د   ر راس 
مد   یریت شركت و برنامه های مد   ون مد   یریتی باعث 
شد   ه كه س�هامد   اران از این س�هم استقبال خوبی 

د   اشته باشند   .
ش�ایان ذكر اس�ت علی رغم بازار رقابتی  س�خت 
و فش�رد   ه ای كه د   ر بین ش�ركتهای د   اروئی كشور 
حاكم اس�ت س�بحان د   ارو به عنوان شاگرد    ممتاز 
صنعت د   اروسازی كشور همواره د   ر بین صاحبنظران 
و كارشناس�ان مطرح ب�ود   ه و با توجه به اس�تمرار 
موفقیت خود    د   ر بین س�هامد   اران و ب�ازار از اقبال 

خوبی برخورد   ار می باشد   .
ورود    محصوالت جد   ید    به بازار د   ارویی كشور همواره 
از برگ های برند   ه و د   رخشان سبحان د   ارو بود   ه كه 
یکی از این موارد   تهیه و توزیع قرص سیناس�ت كه 
یك چهارم قیمت مشابه خارجی را د   اشته و از لحاظ 
كیفیت قابل رقابت با نمونه خارجی آن می باش�د    و 
البته تقد   یر وزارتین بهد   اش�ت و صنعت از ش�ركت 

گواه اد   عای ما.است.
برند   گی د   ر پایان خاطر نش�ان كرد   : د   ر حال حاضر، 
عقد    قرارد   اد    تولید    قرص تحت لیسانس د   و شركت 
آلمانی و لهس�تانی د   ر شركت س�بحان د   ارو نهایی 
شد   ه است كه این امر می تواند    مقد   مه ای د   ر تحقق 

سایر اهد   اف »سبحان« را د   ر پی د   اشته باشد   .

پیام هیات مد   یره

صنعت د   ارویی کشور همراه با نوسانات نرخ مواد    اولیه از 
یک س��ووثابت بود   ن نرخ فروش از سوی د   یگر، تصمیم 
گیری و سیاست گذاری را برای مد   یران د   ست اند   ر کار 
پیچید   ه کرد   ه اس��ت د   ر این راس��تا مد   یران می توانند    
ب��ا تد   وین برنامه ریزی همه جانب��ه و جامع ، با انتخاب 
استراتژی های کارآمد    و ارائه خد   مات به بهترین کیفیت 
و رقابت��ی ترین وضعیت د   ر ارائه ف��روش محصوالت به 
بازار س��هم بن��گاه را حفظ و ارتقاء بخش��ند    و انتظارات 

سهامد   اران را برآورد   ه نمایند   .
ش��رکت سبحان د   ارو با شناخت و تحلیل موقعیت خود    
ب��ا بکارگیری ابزارهای مناس��ب همچ��ون برنامه ریزی 
اس��تراتژیک نگاه��ی د   قیق به آین��د   ه د   ارد    و به منظور 
حفظ و ارتقاء موقعیت خ��ود    د   ر عرصه رقابت با تبیین 
استراتژیهایی به شرح زیر، سازمانی چابک و انعطاف پذیر 
ایجاد    خواهد    نمود    تحقق این هد   ف با تغییر ساختاری و 
سازماند   هی میسر نبود   ه بلکه تغییر د   ر فرهنگ و شیوه 
اعمال مد   یریت مد   نظر بود   ه که د   ر این راس��تا باید    گام 

برد   اشت.

برنامه های آیند   ه
بازار اصلی فروش محصوالت ش��رکت بازار د   اخلی است 

و محصوالت ش��رکت طبق ضوابط موضوع��ه، از طریق 
شرکتهای پخش کنند   ه د   ارو، توزیع می گرد   د   . د   ر سال 
1394 با توجه به صاد   رات د   ارو به کشورهای قزاقستان و 
افغانستان که د   ر مراحل نهایی ثبت د   ارو می باشند    رشد    

چشمگیری د   ر فروش صاد   راتی خواهیم د   اشت.
د   ر سال 1394 وجوه حاصل از فروش و د   رآمد    خد   مات، 

اخذ تس��هیالت مالی کوتاه مد   ت، س��ود    انباشته واخذ 
اعتبار از فروشند   گان، منابع تامین مالی شرکت خواهد    

بود   .
اطالع��ات عملکرد    مالی پیش بینی ش��د   ه برای س��ال 
1394 با سرمایه 200 میلیارد    ریال به شرح زیر خواهد    

بود   :

سمتنمایند   هاعضاء هیات مد   یره
مد   یرعامل - عضو هیات مد   یرهگروه د   ارویی سبحانآقای د   کتر اکبر برند   گی

رئیس هیات مد   یرهشرکت کی بی سیآقای حسن پور عبد   الهیان

نایب رئیس هیات مد   یره - موظفشرکت البرز د   اروآقای محمد   رسول سماکچی
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یک موسسه بین المللی معرفی کرد   

100 شركت برتر جهان اسالم
موسسه معتبر د   ینار استاند   ارد     که مقر آن د   ر نیویورک قرار 
د   ارد   ، یکصد    شرکت برتر جهان اسالم را بر مبناي د   رآمد   ، 
معرفي کرد   . این صد    شرکت برتر اکنون د   رآمد   ي معاد   ل 
76/ 1  تریلی��ون د   الر د   ارند    که نزد   ی��ک 5/ 10 د   رصد    از 
د   رآمد    صد    شرکت بزرگ جهان را شامل مي شوند   . شرکت 
ملي نفت ایران پس از شرکت آرامکو عربستان د   ر رد   ه د   وم 
بزرگ ترین شرکت هاي جهان اسالم قرار د   ارد   . د   ر بین صد    
شرکت برتر جهان نام 8 شرکت ایراني د   ر بخش هاي نفت، 

خود   رو، پتروشیمي، بانک و فوالد    د   ید   ه مي شود   .
موسس��ه د   ینار استاند   ارد   ، 100 ش��رکت برتر کسب وکار 
کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی را تحت عنوان 
DS100معرف��ی ک��رد   . د   ر این رد   ه بند   ی نام 8 ش��رکت 
ایرانی به چش��م می خورد    که شرکت ملی نفت با د   رآمد    
ساالنه 110 میلیارد    د   الر رتبه د   وم د   ر این لیست را کسب 
کرد   ه است. »ایران خود   رو«، »شرکت پتروشیمی ایران«، 
»شرکت سایپا«، »ش��رکت تلکام ایران«، »بانک صاد   رات 
ایران«، »بانک ملت« و »ش��رکت فوالد    اصفهان« و هفت 
ش��رکت د   یگر ایرانی د   ر این لیست هستند   . این موسسه 
ک��ه مقر آن د   ر نیویورک قرار د   ارد    برای نهمین بار پیاپی، 
57 کشور عضو سازمان همکاری اسالمی را رتبه بند   ی کرد    
که د   ر مجموع د   رآمد    این شرکت ها ، 1,76 تریلیون د   الر 
است. د   رآمد    این شرکت ها 10,5د   رصد    از 101,5 تریلیون 
د   رآمد    100 شرکت برتر جهان است.  آخرین آمار ها نشان 
می د   هد    که جمعیت مس��لمانان جهان 1,65 میلیارد    نفر 
اس��ت که 1,2 میلیارد    نفر آنان د   ر کش��ورهای مسلمان 
زند   گی می کنند   . س��ازمان همکاری اقتصاد   ی شامل 57 
کشور اصلی است که محد   ود   ه جغرافیایی آن از مراکش د   ر 
غرب آفریقا گرفته تا اند   ونزی د   ر شرق آسیا اد   امه می یابد   . 
کشورهای این منطقه از منابع نامحد   ود    طبیعی و نیروی 
انسانی بهره می برند    و پتانسیل باالیی د   رسیاست و اقتصاد    
د   ر جهان و د   ر بلند    مد   ت د   ارند   . کش��ورهای عضو سازمان 
همکاری اس��المی از جمعیت جوان بهره می برند   . برخی 
از این کش��ورها مانند    مالزی، اند   ونزی، ترکیه، مراکش و 
امارات متحد   ه به عنوان بازار های پیش رو د   ر س��طح جهان 
ظهور کرد   ه اند   . مس��لمانان جه��ان د   ر مجموع 16 د   رصد    
)9,9 تریلیون د   الر( تولید    اقتصاد    جهان را د   ر اختیار د   ارند   . 
د   رآمد    ساالنه برخی کشورهای مسلمان مانند    پاکستان، 
مال��زی و مصر کمتر از ش��رکت های خصوصی همچون 
تویوتا موتورز، گروه سینوپک)شرکت پتروشیمی د   ر چین(، 

اگزون موبیل )شرکت نفت و گاز د   ر آمریکا(و ... است.

 جایگاه ایران
د   ر میان 10 ش��رکت برتر نام ش��رکت ملی نفت ایران با 
د   رآم��د   ی برابر با 110 میلیارد    د   الر د   ر رد   ه د   وم به چش��م 
می خورد   . این د   ر حالی اس��ت که د   رآمد    ش��رکت اول این 
لیست س��ه برابر د   رآمد    شرکت همتای ایرانی خود    است. 
9 ش��رکت برتر د   ر حوزه انرژی هس��تند    و د   ولت��ی اد   اره 
می ش��وند   . د   ومین ش��رکت ایرانی که د   ر این لیست قرار 
د   ارد    ش��رکت ایران خود   رو اس��ت ک��ه د   ر کل د   ر رد   ه 25 
قرار د   ارد   . خود   روساز د   یگر ایرانی شرکت سایپا است که از 

رقیب خود    یعنی ایران خود   رو س��ه پله پایین تر است. این 
د   و شرکت تنها ش��رکت هایی هستند    که از اقتصاد    کالن 
متاثر می شوند   . شرکت تلکام ایران د   ر جایگاه 47 قرار د   ارد    
د   ر حالی که شرکت های تلکام عربستان سعود   ی و امارات 
د   رآمد   ی بیش��تر از این شرکت د   اشتند   . د   ر میان بانک ها، 
بانک صاد   رات ایران د   ر نیمه د   وم جد   ول قرار د   ارد    و 13 پله 
جلوتر از بانک ملت است. د   ر حوزه بانکی بانک ترکیه ای به 
نام ایسبانک رتبه برتر را د   ارد    و د   ر انتهای جد   ول نیز شرکت 
فوالد    اصفهان است که د   ر بخش تولید    مواد    اولیه فعالیت 
می کند   . د   ر این بخش عربستان سعود   ی جایگاه اول را د   ارد   .

 چرا باید    به موسسات بزرگ توجه كرد   ؟
شاید    برای برخی این پرسش به وجود    آید    که چرا باید    به 
موسس��ات بزرگ اهمیت د   اد   ، د   ر حالی که این موسسات 
تنها به س��ود    خود    فکر می کنند    و به ملیت خود    اهمیت 
کمتری می د   هند    هرچند    این حقیقت د   ارد    که موسسات 
بزرگ مانند    مایکروسافت، د   ل،  ای بی ام، ژیلت، سیسکو و 

بی ام د   بلیو نش��ان د   هند   ه پیش��رفت اقتصاد   ی و کیفیت 
پاید   ار زند   گی د   ر کش��ورهای خود    هس��تند   . 54 شرکت 
عضو »فورچون500« تقریبا 9 تریلیون د   الر د   رآمد    د   ارند   . 
از طرف د   یگر، د   ر مجموع 54 کشور عضو سازمان همکاری 
اس��المی د   رآمد   ی برابر با 6,1 تریلیون د   الر د   ارند   . حضور 
تنها 3 ش��رکت مس��لمان د   ر »فورچون500« نش��ان از 
وضعیت بد    اقتصاد   ی کشورهای مسلمان د   ارد    این د   ر حالی 
اس��ت که هیچ شرکت عضو سازمان همکاری اسالمی د   ر 
لیست بهترین شرکت ها و برند    های جهانی که هر ساالنه 

منتشر می شود   ، نیست.
موسس��ات بزرگ می توانند    مشکالت اقتصاد   ی اجتماعی 
اعضای کشورهای سازمان همکاری اسالمی را تحت تاثیر 
ق��رار د   هد   . برخی از اعضای س��ازمان همکاری اس��المی 
فقیرترین افراد    جهان هس��تند    که د   رآمد    سرانه ای کمتراز 
یک د   الر د   ر روز د   ارند   . به طور مشابه، 15د   رصد    جمعیت کل 
عضو سازمان همکاری اسالمی از سوءتغذیه رنج می برند   . نرخ 
باسواد   ی د   ر کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی هم 
د   ر جهان پایین ترین است و حتی د   ر بعضی از این کشورها 
کود   کان هرگز به مد   رسه نمی روند   . این ارقام هشد   ارد   هند   ه 
هس��تند    و بیشتر د   ولت های مسلمان تاکنون نتوانسته اند    
راه ح��ل یکپارچه ای برای حل این معضالت ارائه کنند   . د   ر 
اینجاست که موسسات بزرگ می توانند    نجات بخش باشند   . 
این موسسات قاد   رند    به د   ولت د   ر بهبود    اجرای بسیاری از 
بخش ها کمک کنند    و آنها را د   ر د   ستیابی به اهد   افی نظیر 
کمک به د   ولت ها د   ر ریش��ه کن کرد   ن فقر و گرس��نگی، 
توسعه شراکت جهانی و تشویق بنگاه ها به سرمایه گذاری 
د   ر کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی و همچنین 
کمک به بخش های ذی نفع برای رسید   ن به اهد   ف اصلی 
آموزش یاری کنند   . این س��ازمان ها کارفرماهایی د   ارند    که 
فرصت ه��ای برابر را د   ر اختیار کارمند   ان قرار می د   هند    که 
این امر موجب بهبود    برابری جنسیتی می شود    و همچنین 
زنان را د   ر تمامی زمینه ها قد   رتمند    می کند   . از سوی د   یگر، 
موسس��ات بزرگ تر به د   ولت ها د   ر فراهم آورد   ن تسهیالت 

پزش��کی و د   ارویی کمک کرد   ه و برای بهبود    سالمت ماد   ر 
و کاهش مرگ ومیر کود   کان مش��ارکت می کنند   .با وجود    
چالش های بزرگ د   ر س��ازمان های جهان اسالم باید    این 
س��ازمان ها تالش د   ر پیش��رفت و توس��عه د   اشته باشند   . 
به طور مشابه، کش��ورهای خارجی برای سرمایه گذاری د   ر 
کشورهای مسلمان ترد   ید    د   ارند    که بیشتر به د   لیل مسائل 
شفاف س��ازی است. برای مثال، 90 د   رصد    موسسات عضو 
ش��ورای همکاری خلیج فارس توسط افراد    یا خانواد   ه اد   اره 
می ش��وند   . با وجود    همه این چالش ها و کمبود   ها، جهان 
اس��الم فرصت های فراوانی را هم به سرمایه گذار د   اخلی و 
هم به سرمایه گذار خارجی اعطا می کند   . رافی از مسووالن 
موسسه د   ینار استاند   ارد    سه حوزه مناسب را د   ر این خصوص 

معرفی می کند   . 

 مد   یریت جهانی
روزب��ه روز جمعیت جهان بیش��تر می ش��ود    و د   ر نتیجه 
معضالت جهانی نیز رو به فزونی اس��ت. جهان به مد   یران 
مبتکری نیاز د   ارد    که بتوانن��د    راهکارهای پاید   اری برای 
مش��کالت ارائه کنند   . بنابراین، اگر موسس��ات مسلمان 
بخواهن��د    جهان را با ارائه راهکارهای قابل قبول مد   یریت 
کنند   ، آنها باید    شکاف های مزمن د   ر فرهنگ نوآوری بازار 
و س��ازمان همکاری اسالمی را بهبود    بخشند   . برای مثال 
آنها باید    فرهنگ مشارکتی را پایه گذاری کنند    که ترس از 
شکست ند   اشته باشند    و »اند   یشه بزرگ و تفکر انتقاد   ی« 
را د   ر سر بپرورانند   . آنها باید    به د   نبال نشان تجاری جد   ید    
و معیار سرمایه گذاری بازار باشند    تا هد   ایت بقیه نشان های 
تجاری و بازاری را د   ر د   س��ت بگیرند   .  سرمایه گذاری بین 
کشور های سازمان همکاری اسالمی می تواند    نتایج بسیار 
خوبی برای کشورهای مسلمان که توسعه نیافته و محروم 
هستند    د   اش��ته باشد   . به این ترتیب، کشورهای مسلمان 
می توانند    به هم کمک کنند    تا باعث رشد    و تقویت وضعیت 

اقتصاد   ی اجتماعی یکد   یگر بشوند   . 

 بازار جهانی منطبق با سبك زند   گی مسلمانان 
تقریبا اکثر کش��ور های مس��لمان فرهنگ و س��نت های 
مش��ابهی د   ارند    و این بیانگر فرصت مناسب برای تبد   یل 
باور ها و س��نت های معمول خود    به س��نت های بزرگ و 
سود   مند    است. د   ر بین کشورهای عضو سازمان همکاری 
اس��المی، پتانس��یل الزم برای بازار های متفاوت و صنایع 
وجود    د   ارد   . برای مثال صنعت غذایی حالل یا بازار منطبق 
با سبک زند   گی مس��لمانان می تواند    بازاری 1/8 تریلیون 
د   الری د   اشته باشد    د   ر صورتی که تنها کسری از آن محقق 
می شود   . توجه اند   ک به این بازار کشورهای عضو سازمان 
همکاری اسالمی باعث می شود   ، این کشورها د   رآمد    خود    
را افزای��ش د   هند   . به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که 
موسس��ات بزرگ تاثیر مثبتی بر ش��رایط مالی کشور ها 
و ملیت ه��ا د   ارن��د    که هر چه زود   تر باید    ب��ه آن پرد   اخته 
ش��ود   . موسس��ات بزرگ اس��المی البته باید    فرآیند   های 
توس��عه گرایانه ای د   اشته باش��ند    تا منجر به رونق جوامع 

مسلمان شود   .
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  مجمع عمومي عاد    ي ساالنه شرکت بیمۀ پارسیان صبح روز شنبه 19ارد    یبهشت ماه 
با حضور حد    ود     80 د    رصد     سهامد    اران برگزار گرد    ید     . 

به گزارش خبرنگار ما ،ش��رکت بیمۀ پارسیان بعنوان اولین شرکت بیمه بورسي امسال 
مجمع عمومي عاد    ي س��االنه خود     را زود    تر از س��ایر شرکت هاي بیمه برگزار و مفاد     
د    ستورجلسه ذکرشد    ه د    ر آگهي د     عوت به مجمع را که د    ر جراید     به چاپ رسید    ه بود     

به تصویب سهامد      اران رسا ند    .
د    ر این مراس��م پس از قرائت آیاتي چند     از کالم ا... مجید     و پخش س��رود     جمهوري 
اس��المي ایران ابتد    ا نسبت به انتخاب رئیس مجمع ، نّظار و منشي جلسه اقد    ام شد     و 
پس از استقرار هیأت رئیسه مجمع و نمایند    گان بیمۀ مرکزي جمهوري اسالمي ایران 
و سازمان بورس و اوراق بهاد    ار د    ر قسمت هیأت رئیسه ، گزارش فعالیتهاي شرکت د    ر 

سال 93 توسط مد    یرعامل ارائه گرد    ید     .
از نکات قابل توجه د    ر این گزارش ترکیب مناسب پرتفوی و همچنین ضریب خسارت 
مناس��بي بود     که بیمه پارسیان به نسبت صنعت بیمه د    ارا مي باشد    . همچنین ترکیب 
د    ارایي ها و س��رمایه گذاري هاي سود    آور نیز از جمله فعالیت هاي د    رخور توجه سال 
93 بیمه پارس��یان بود     که توس��ط آقاي اویارحس��ین عضو هیأت مد    یره و مد    یرعامل 

شرکت به تفصیل شرح د    اد    ه شد    .
کس��ب پرتفوي بیش از 11هزار میلیارد     ریال د    ر س��ال 93 توسط بیمه پارسیان براي 
اولین بار د    ر میان ش��رکت هاي بیمه صد     د    رصد     خصوصي کش��ور یکي از نکات د    یگر 

حائز اهمیت این گزارش بود    . 
 د    ر اد    امه ، گزارش حس��ابرس و بازرس قانوني شرکت قرائت و پس از ارائه پاسخ هاي 
الزم د    ر مورد     بند    هاي گزارش حسابرس و بازرس و سؤاالت مطروحه ، صورتهاي مالي 
عملکرد     منتهي به 93/12/29 به تصویب رسید     و د    ر زمینۀ میزان تقسیم سود     عملکرد     
سال مالي مذکور نیز بحث و بررسي الزم بعمل آمد     و تقسیم مبلغ200 ریال سود     به 

ازاء هر سهم با سرمایه 2000میلیارد     ریال به تصویب حاضرین د    ر مجمع رسید     .
 مؤسسۀ حسابرسي د    ش و همکاران بعنوان حسابرس و بازرس قانوني اصلي و مؤسسه 
حسابرسي رایمند     و همکاران بعنوان حسابرس و بازرس علي البد    ل براي سال مالي 94 
تعیین و روزنامه هاي اطالعات و د    نیاي اقتصاد     نیز بعنوان روزنامه هاي کثیراالنتش��ار 

جهت د    رج آگهي هاي شرکت انتخاب شد    ند     . 
 رشد     مناسب و ترکیب بهینۀ پرتفوي ، ایفاي تعهد    ات قانوني و آئین نامه اي، همچنین 
شفافیت صورتهاي مالي از نکات مثبت عملکرد     شرکت د    ر سال مالي مورد     اشاره بود     . 

بیمه پارسیان یک گام به پیش
شیخ که بر سر منبر آمد    خاد   م به مستمعین گفت که یک گام به پیش تا میهمانان بیشتر آمد   ه 

بنشینند    شیخ از منبر پیاد   ه شد    گفت: همه گفته های من همین بود    یک قد   م به پیش
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مجمع عمومی عاد   ی سالیانه شرکت سیمان نی ریز

مجم�ع عموم�ی ع�اد   ی س�الیانه ش�ركت س�یمان نی ری�ز )س�هامی عام( 
بعد   ازظهرچهارش�نبه 1394/2/23 د   ر س�الن اجتماعات ش�ركت بین المللی 

بازرسی كاالی تجاری تشکیل شد   .
د   ر ای�ن مجمع كه با حض�ور بیش از 98/33 د   رصد   ی س�هامد   اران حقیقی و 
حقوقی ، اعضاء هیات مد   یره، نمایند   ه سازمان بورس و اوراق بهاد   ار، حسابرس 
و بازرس قانونی برگزار گرد   ید   ، ریاست مجمع برعهد   ه د   كتر حسین فاتح بود   ه 
ك�ه جنابان بیژن جواه�ری و عبد   المجید    د   هقان به نمایند   گی از ش�ركتهای 
»س�یمان غرب« و »س�رمایه گذاری خوارزم�ی« د   ر مقام نظ�ار اول و د   وم و 
مهند   س احمد    ش�ریفی به عنوان د   بیر مجمع ایشان را د   ر اد   اره جلسه یاری 

می رساند   ند   .
د   راد   ام�ه با قرائت گزارش هیات مد   یره به مجمع توس�ط مد   یرعامل ش�ركت 
مرب�وط بهاه�م فعالیته�ای ص�ورت پذیرفته د   ر طی س�ال مال�ی منتهی به 
1393/12/29 و پ�س از اس�تماع گزارش حس�ابرس و ب�ازرس قانونی، مجمع 
نش�ینان با طنین صلوات خود    ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مش�مول ماد   ه 129 با تقس�یم س�ود    1200 ریالی به ازای هر سهم به كار خود    
پایان د   اد   ند   . همچنین موسس�ه حسابرس�ی نوین نگر مانا به عنوان بازرس و 
حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی نواند   یشان به عنوان بازرس علی البد   ل 

شركت برای سال مالی آتی انتخاب گرد   ید   ند   .
مهند   س ش�ریفی د   ر قس�متی از گزارش خود    به مجمع با اش�اره به مباحث و 
چالش های اقتصاد   ی كش�ور د   ر سال گذشته و فضای رقابتی شد   ید   ی كه د   ر 
صنعت سیمان وجود    د   ارد    یاد   آور شد    با 2 د   رصد    افزایش میزان تولید    سیمان 

و كلینکر نسبت به بود   جه پیش بینی شد   ه و 5 د   رصد    افزایش تحویل و فروش 
س�یمان بیشتر بود   جه نشان د   هند   ه آن اس�ت كه فراتر از همه پیش بینی ها 
و جلوتر از برنامه خود    بود   ه ایم. مد   یرعامل توانمند    ش�ركت با اشاره به رشد    
پاید   ار میزان فروش صاد   راتی د   ر س�ه سال اخیر كاری شركت افزود    د   رصد   د    
هس�تیم تا با تمهی�د   ات الزم مد   یریتی این میزان 35 د   رص�د   ی صاد   رات از 
كل محص�والت خود    را به 50 د   رصد    ارتقاء بخش�یم ك�ه د   ر این مهم حمایت 

سهامد   ار عمد   ه و اعضای خد   متگزار هیات مد   یره را همگام خود    می بینیم.
مهند   س ش�ریفی استمرار حضور و كس�ب بازارهای جد   ید    كشورهای هد   ف 
صاد   راتی از جمله كش�ورهای حوزه خلیج فارس، آس�یای میانه و كشورهای 
همجوار و همس�ایه را هد   ف اصلی مد   یریت ارش�د    ش�ركت د   اش�ت و اضافه 
كرد    عالوه بر د   ر ش�ركت برنامه راهبرد   ی خود    مبنی بر تعد   یل نیرو د   ر جهت 
چابکس�ازی شركت د   ر حركت به سمت بهره وری بیشتر و د   ر نتیجه راند   مان 

باالتر را به جد    پیگیر خواهیم بود   .
مد   یرعامل ش�ركت د   ر بخش پایانی گزارش خود    ضمن اشاره به نسبت تولید    
و تحویل س�یمان و خاكس�تری د   ر ش�ركت آن را د   ر اند   ازه های فرم جهانی 
د   انس�تو اضافه كرد    برای كاش تمام شد   ه تولید    محصول نیز قد   م های جد   ی 
برد   اش�ته ایم بطوری كه اگر د   ر صورتهای مالی د   قت شود    مشاهد   ه می شود    
بطور نمونه د   ر مقایس�ه مصرف انرژی اكثریتی به ازای تولید    یك تن س�یمان 

نسبت به سال گذشته شاهد    روند   ی نزولی و كاهشی بود   ه ایم.
از نکات خواند   نی مجمع می توان به حضور بزرگان  و متولیان صنعت سیمان و 
كانی كشور، مد   یران ارشد    هلد   ینگ فارس و خوزستان از جمله حقیقت جو، 
فات�ح، پورابولی، رضایی ، بنیاد   ی، موحد   یان و ... اش�اره كرد    كه د   ر نوع خود    

جالب توجه بود   .
شایان ذكر است با اضافه ش�د   ن و افتتاح كارخانه سمان سفید    شرق، تعد   اد    
كارخانه های تولید    س�یمان س�فید    د   ر كشور به 8 ش�ركت رسید   ه و فضای 
رقابتی ش�د   ید   ی د   ر این بخش برای كس�ب سهم بیش�تر از بازارهای د   اخلی 
و صاد   رات�ی حکمفرماس�ت كه بای�د    به این ترتیب و با توج�ه به معضالت د   ر 
سال گذشته فضای اقتصاد   ی كشور و بازارهای صاد   راتی به واسطه ناامنی د   ر 
كش�ورهای فوق برای تد   بیر مد   یریت شركت بواس�طه عملکرد   ش نمره قابل 

توجهی د   ر نظر گرفت.
د   ر پای�ان مجمع نیز ب�ا اكثریت آرای س�هامد   اران حاض�ر د   ر مجمع اعضای 

حقوقی هیات مد   یره جد   ید    شركت به قرار زیر معرفی گرد   ید   ند   . 

پیام هیات مد   یره
مصرف سیمان سفید حدود     2 د    رصد سیمان خاکستري 
د    ر صنعت  نوع سیمان  این  عمده مصرف  باش��د     .  مي 
سیمان  مصرف  میزان  به  توجه  وبا  بود    ه  ساختمان 
خاکستري مي باشد     . لذا هزینه حمل یکي از پارامترهاي 
بسیار مهم د    ر میزان فروش و رقابت د    ر بازار مصرف مي 
باشد. همچنین تولید      سیمان سفید د    ر کشور حدود    ا به 
میزان 1.400.000  تن منجر به افزایش عرضه نسبت 
به تقاضا به میزان 400/000 تن د    ر سال گرد    یده است 
. لذا مدیران شرکت جهت حفظ و و گسترش بازارهاي 
عملیاتي  سود      حداکثر  وکسب  صاد    راتي  و  د    اخلي 
برنامه  قالب  د    ر  د    ر حوزه هاي مختلف  را  زیر  اقدامات 
استراتژیک طراحي نمود    ه و تالش د    ر جهت د    ستیابي 
به اهداف استراتژیک را  د     رس��ال آتي، سرلوحه خ��ود     ، 

قرار د    اد    ه است .
- تولی��د     ، - فروش، - ان��رژی، - توسعه منابع انسانی، - 
مد     یریت هزینه و کاهش بهای تمام شد     ه، - 1385/6/31 

افزایش یافته است .

 برنامه هاي آتي شركت :
اطالع��ات مربوط ب��ه برنامه هاي س��ال آتي شرکت د     ر 

خصوص:
- نص��ب و راه ان��د     ازي موتور و د     رای��و خرید     اري شد     ه 

جهت فن پري هیتر جهت کاهش مصرف انرژي .
- استقرار نظام ارزیابی عملکرد      کارکنان

BI توسعه هوش تجاری -
- ممیزی سیستمهای یکپارچه انرژی

 HSE استقرار سیستم -
- سرویس و نگهد     اری از سیستم فیلتراسیون

- اج��رای کامل برنام��ه اقد     ام اصالح��ی و پایش آن به 
صورت مستمر د     ر کمیته های محیط زیست

 ICT بهبود      زیرساخت های -
- اجرای آموزشهای زیست محیطی و فرهنگ سازی

- احیاء معد     ن سنگ آه��ک حسن آباد      و تد     وین طرح 
استخ��راج معد     ن شماره 3 ق��الت سنگي جهت کاهش 

هزینه مواد      اولیه مصرفي و کاهش بهاي تمام شد     ه .
- بهسازی انبار ضایعات

- تعویض مخروطي بد     نه کولر و قطعه زیر رینگ ورود     ي 
کولر به منظور کاهش توقفات .

- تکمی��ل تصفی��ه خانه فاضالب بمنظ��ور جلوگیري از 
جرائم زیس��ت محیطي واستفاد     ه بهین��ه از آب حاصله 

جهت فضاي سبز.
- استقرار CRM با همکاری هلد     ینگ

- تأمی��ن پرسنل ب��ا تخصص مرتب��ط جایگزین نیروي 
بازنشسته بمنظور افزایش راند     مان کاري پرسنل

- تامی��ن آب مورد      نیاز شرک��ت با حفره و بهره برد     اری 
چاه آب جد     ید     

-  د     ست یابي به بازارهاي جد     ید     صاد     راتي وافزایش توان 
صاد     راتي شرکت با افزایش تولید     وارتقاء کیفیت محصول

- برنامه ریزي وانجام بهره برد     اري اصولي از معاد     ن د     ر 
جهت استمرار تولید     

- تد     وی��ن برنامه هاي استراتژی��ک شرکت وانجام پروژه 
هاي بهینه د     ر راستاي برنامه مذکور

- ارائه خد     مات مهند     سي فروش به مشتریان د     ر جهت 
مشتري مد     اري و گسترش بازارهاي د     اخلي

- ارائه خد     مات پیامکي به مشتریان د     ر جهت تسریع د     ر 
اطالع رساني شام��ل اعالم زمان تحویل ، ماند     ه حساب 

و سایر اطالعات الزم مرتبط با عاملین خرید      سیمان

سمتنمایند   هاعضاء هیات مد   یره

رئیس هیات مد   یرهشرکت صنایع سیمان غربآقای محمد    حاج نایب

نایب رئیس هیات مد   یرهشرکت توسعه سرمایه و صنعت غد   یرآقای سید   مرتضی شرافت

مد   یرعامل و عضو هیات مد   یرهشرکت سیمان فارس و خوزستانآقای احمد    شریفی خیرآباد   ی

عضو هیات مد   یرهشرکت سرمایه گذاری سیمان سپاهانخانم ژیال سماواتی

عضو هیات مد   یرهشرکت سیمان فارس نوآقای محمد    تقی معین آزاد   
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مجمع عمومی عاد   ی س�االنه ش�ركت صنعت روی زنگان»س�هامی عام« صبح 
چهارشنبه 1394/2/16 د   ر سالن اجتماعات كارگزاری مهر اقتصاد    تشکیل شد   .

د   ر ای�ن مجمع كه با حضور بیش از 76 د   رصد   ی س�هامد   اران حقیقی و حقوقی، 
اعضای هیات مد   یره ، نمایند   ه سازمان بورس و اوراق بهاد   ار ، حسابرس و بازرس 
قانونی شركت برگزار شد   . ریاست مجمع بر عهد   ه مهند   س مهد   ی كوهی بود    كه 
جناب�ان زال پور و خند   ان د   ر مقام نظار اول و د   وم و مهند   س ابوالفضل امیری به 

عنوان د   بیر مجمع ایشان را د   ر اد   اره جلسه یاری می رساند   ند   .
د   ر این مجمع و با قرائت گزارش هیات مد   یره به مجمع توسط مد   یرعامل شركت و 
پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود    ضمن تقد   یر و تش�کر از تالش تیم مد   یریتی شركت، با تصویب صورتهای 
مالی و تقسیم سود    30 ریالی به ازای هر سهم به كار خود    پایان د   اد   ند   . همچنین 
موسسه حسابرسی بهراد    مشار به عنوان حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی 
كوشامنش به عنوان بازرس و حسابرس علی البد   ل شركت برای سال مالی آتی 

انتخاب گرد   ید   ند   .
مهند   س امیری كه از مد   یران توانمند    و كاربلد    صنعت كانی كش�ور می باش�د   و 
از اس�فند    ماه سال گذشته سکان هد   ایت ش�ركت را عهد   ه د   ار گرد   ید   ه است با 
تش�ریح اهم فعالیتهای صورت پذیرفته د   ر شركت د   ر سال گذشته افزود    عالوه 
بر افزایش تولید    د   ر س�ال مالی ما ش�اهد    رش�د    40 د   رصد   ی فروش محصوالت 
شركت هستیم كه این نشان از ظرفیت و توان بالقوه شركت و كاركنان خد   وم آن 
می باشد   . شایان ذكر است عمد   ه فعالیتها و محصوالت شركت كنستانتره روی 

وخرد   ایش معد   نی می باشد   .
مهند   س امیری د   ر فرازی از گزارش جامع خود    به مجمع با اش�اره به ساماند   هی 
منابع انس�انی د   ر شركت و ش�رح كلی از اجرائی شد   ن برنامه های مد   یریتی د   ر 
جهت بهینه س�ازی و باال رفتن راند   مان كاری برای سهامد   اران حاضر د   ر مجمع 
یك خبر خوش د   اش�ت و آن اعالم این نکته بود    كه با تد   وین برنامه های مد   ون 
مد   یریتی تا پایان 6 ماه اول س�ال 94، ش�ركت د   ر مورد    معد   ن موجود    د   ر كشور 
تركیه از مرحله نمونه برد   اری و كارهای تحقیقاتی و آنالیزی به مرحله استخراج 
خواهد    رسید    كالم مد   یرعامل نافذ بود    و سهامد   اران خوشحال زین اخبار خوش. 
بی شك این روند    سریع اكتشاف تا استخراج نشان از جد   یت شركت و مد   یران 
ارش�د    می باش�د    برای كسب ارزش آفرینی و س�ود   آوری بیشتر برای شركت و 

مجموعه.
مد   یرعامل شایس�ته شركت د   ر قسمت پایانی گزارش خود    با اشاره به اینکه د   ر 
فرورد   ین ماه سال جاری شركت موفق به خرید    مقد   ار زیاد    و خوبی از خاک مورد    
نظر خرد    گرد   ید   ه است اضافه نمود    كه به لطف خد   اوند    و مساعد   ت سهامد   اران 
وتوان مد   یریتی س�عی بر آن د   اریم كه امس�ال عالوه بر بهبود    عملکرد    و كسب 
سود   آوری بیشتر د   ر مسیر شکوفایی و پیشرفت شركت قد   م های خود    را بلند   تر 

و استوارتر برد   اریم.

مهند   س مهد   ی كوهی مد   یرعامل شركت صنعت سرب و روی كشور كه د   ر این 
مجمع د   ر جایگاه ریاست مجمع تکیه زد   ه بود    د   ر این جمع با اعالم اینکه صنعت 
سرب و روی كشور تنها با 35 د   رصد    ظرفیت خود    كار می كند   ، اظهار امید   واری 
كرد    كه با آمد   ن مهند   س�ین خوش�نام به این صنعت و اجرائی شد   ن برنامه های 
مد   یریت�ی آنان میزان اس�تفاد   ه از معاد   ن افزایش پید   ا ك�رد   ه و توامان ظرفیت 
واحد   ه�ای تولید   ی افزایش پید   ا كند   .مهند   س كوهی با اش�اره به تد   وین برنامه 
های3 ساله برای تحول د   ر این صنعت از بزرگان و متولیان صنعت شركت از جمله 
وزارتین صنعت و معد   ن و تجارت، اقتصاد    و شركت ایمید   رو و شورای عالی معاد   ن 
د   رخواست كرد    كه د   ر این رسالت یاری رسان خاد   مین ملت و سهامد   اران باشند   .
ریاس�ت مجمع همچنین با اشاره به توان عملیاتی و مد   یریتی مهند   س امیری و 
شناختی كه از این مد   یر خد   وم د   ارد    پیش بینی نمود    كه صنعت روی زنگان د   ر 
مسیر نوآوری و خد   مت و كسب ارزش آفرینی باعث فخر و مباهات سهامد   ارانش 

خواهد    گشت.
بخش پایانی این مجمع د   عوت از س�هامد   ارن و اهالی رس�انه بود    برای س�فر به 
زنجان و بازد   ید    از شركت های روی زنگان، كالسیمین و شركت آلفا ماشین برای 
آش�نا ش�د   ن با سختی های كار د   ر معاد   ن و مش�اهد   ه از جان گذشتگی كه این 
تالشگران از مد   یریت گرفته تا كارگران به جان می خرند    تا د   ل سهامد   اران خود    

را شاد    كرد   ه و بر لبانشان خند   ه جاری سازند   .  
د   ر حاش�یه: سهام د   اری وقتی صحبت از برخورد    مسئوالنه همکاری د   ر شركت 
با ارباب رجوع به نحو احسن می د   اشت ریاست مجمع ضمن تقد   یر از مشارالیها 
تقاضا نمود    كه مد   یریت شركت هزینه رفت و آمد    به مشهد    مقد   س به پاس مرد   م 
د   اری این نیروی خد   وم را تقبل نماید   . با توجه به حضور پیشکسوتان مطبوعات 
د   ر مجمع مهند   س كوهی از ایش�ان د   رخواس�ت د   اشت این پیران قلم و صحابه 
خبر از مقامات باالد   س�تی كش�ور بخواهند    كه د   ر راه اند   ازی معد   ن مهد   ی آباد    
د   س�تور مد   یریتی عاجل و س�ریع بد   هند    تا خوراک معد   ن های ما تامین گرد   د    
چرا كه د   ر این صورت عالوه بر حفظ نیروهای ش�اغل و مولد   ، با افزایش ظرفیت 
بر تعد   اد    شاغلین د   ر این صنعت افزود   ه خواهد    شد   . و ما به عنوان اصحاب خبر به 
گوش مسئولین می رسانیم و مکتوب می سازیم و می گوئیم كه چنانچه با توجه 
به شرایط جد   ید    شغل های بیشتری ایجاد   گرد   د    این افتخار و توان باعث فخر و 

مباهات ملتی سرافراز خواهد    گشت.

تالشگران صنعت روی زنگان از د   ل خاک سود    می آورند   
تقسیم سود    30 ریالی به ازای هر سهم

پیام هیات مد یره
ضم��ن سالم و ع��رض خیرمق��د م به سهام��د اران عزیز 
و آرزوی سالمت��ی و سع��اد ت عزی��زان، ب��ه استحض��ار 
می رساند  هیات مد یره و مد ی��ران شرکت د ر سال مورد  
گزارش اهتمام خود  را معط��وف به بهره برد اری بهینه از 
ظرفیت ه��ای شرکت و سرمایه سهامد اران محترم نمود ه 
و علی رغ��م شرایط سخت اقتص��اد ی و افزایش بی سابقه 
هزینه ه��ای تولید  به فعالیت ها تد اوم بخشید ند  که امید  
اس��ت با اجرای ه��د ف و برنامه سال ه��ای 94 و تکمیل 
برنامه های سال 93 و پیگیری برنامه های بلند مد ت خود ، 

شرایط مطلوب تری نسبت به گذشته ایجاد  شود .
لذا جه��ت استحضار بیشت��ر سهام��د اران عزیز گزارش 

پیوست ارایه می شود .

اهم برنامه ها، راهبرد ها و سیاست های اجرایی شرکت د ر 
سال 1393

- پاید اری فرمول قیمت گذاری برای خرید  مواد  اولیه
- تامین مواد  اولیه مورد  نیاز د ر طول برنامه

- فعال نمود ن شرکت آلفا ماشین پویا
- برنام��ه ریزی بر اجرای سیست��م مد یریت های زیست 
 ISO( بهد اش��ت  ایمن��ی   ،)14000 ISO( محیط��ی 
 ISO( ان��رژی  و   )9000  ISO( کیفی��ت   ،)18000

 )50001
- تعیین تکلیف فعالیت معد ن ترکیه

- برنام��ه ریزی خری��د  40درصد مواد  اولی��ه و پیمانکار 
60درصد از ظرفیت خطوط تولید 

اهم فعالیت های صورت گرفته د ر سال مالی مورد  گزارش 
- راه اند ازی واحد  هوی مد یا

- استفاد ه از خاک معد ن��ی روی )چاه میر( د ر خط یک 
کلکسیناسیون و مهار آهن موجود  د ر سنگ معد ن مورد  

نظر د ر فرآیند  تولید  شمش روی و غنی سازی 
- اجرای سیستم Booster pump برای آبرسانی کارخانه

 Cog تعمیر گلوئی آسیاب خط یک با جوشکاری -
- خری��د  ی��ک د ستگاه ج��اروب صنعتی ب��رای جاروب 

خیابانهای کارخانه
- ساخ��ت د و د ستگاه جاروبرقی صنعت��ی برای نظافت 

ماشین آالت
- تهی��ه نقشه و آنالی��ز )مواد ( رینگ آسی��اب ریموند  و 

ساخت آن د ر د اخل کشور و تعویض و نصب آن
- نصب Bag filter کمکی خط 3

- پیگیری عملیات اجرایی اکتشاف د ر معد ن آسارچلیک 
ترکیه

سمتنمایند   هاعضاء هیات مد   یره

رئیس هیات مد   یرهشرکت کالسیمین )سهامی عام(آقای محمد   ابراهیم فروزند   ه

نایب رئیس هیات مد   یرهشرکت ذوب روی بافق )سهامی خاص(آقای ولی اهلل بیات

عضوهیات مد   یرهشرکت توسعه معاد   ن روی ایران)سهامی عام(آقای علیرضا اسماعیلی علمد   ار محلی

 عضوهیات مد   یرهشرکت سرمایه گذاری اند   یشه محوران)سهامی خاص(آقای قاسم فارسی عباس آباد   ی

عضوهیات مد   یره و مد   یرعاملشرکت بازرگانی توسعه صنعت روی)سهامی خاص(آقای ابوالفضل امیری 
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از آن زمان كه محمد    )ص( برای نخس�تین بار قوم خود    را با قرار به وحد   انیت 
الهی به اسالم د   عوت نمود    چند    زمانی گذشت كه اقوام مسلمان از روح اسالم 
و شارع مقد   س آن اند   ک اند   ک د   ور ماند   ند   . پیشوایان ایشان هم اكنون قبل 
از هر كس خود    اعتراف د   ارند    كه بیش�تر به سخن و گفتار اكتفا كرد   ه و كمتر 
بعمل و كرد   ار پرد   اخته اند   . آن ش�وق و ش�ور د   یرین و اخالص و صد   ق قد   یم 
بخد   اوند    و رسول او كم كم رو به ضعف نهاد   ه و فقط بعضی كلمات را به الفاظ 
كه قالبی بی روح است جای آن راگرفته است. چون بد   ور نمای اسالم و تمد   ن 
آن نظر اند   ازیم د   ر برابر ما منظره ای بسیار عبرت آمیز و حکمت آموز جلوگر 
می شود   ! جالل و شکوه آن د   ین مبین را د   ر آغاز كار می د   انیم حال اگر تاریخ 
آن را پیروی كنیم مش�اهد   ه می ش�ود    كه سلطنت پهناور اسالم كه یك قرن 
بعد    از وفات ش�ارع آن از خلیج باس�ك تا ساحل رود    مسند    و سرحد    چین و 
انته�ای ماچین و همچنین از د   ریای آرال تا سرچش�مه نیل علیا بس�ط یافته 

بود   بعد   ها به قسمتهای چند    یاره منقسم كرد   ید   .
د   ر آن می�ان بعضی نواحی مانند    ای�ران از آن لحاظ د   ارای اهمیت افزون تری 
است كه د   ر آن جا حركت افکار و عقاید    اسالم را و نیز توسعه فرهنگ حیرت 
انگیز آن و رش�د    واعت�الی اد   بیات و علوم و فنون مخصوص�ا علم طب و فن 
معماری را نشان می د   هد    جالل و اند   یشه پارسی د   ر نزد    ناظر بصیر هم جالب 

و جاذب است و هم عبرت آور و حیرت انگیز.
ی�اد    آور كرد   یم كه چگونه د   ر قرون تاریك اروپا فالس�فه و علمای اس�المی 
ایرانی مش�عل د   انش را د   ر د   س�ت گرفته و افکار علمی را پیوس�ته زند   ه و با 
جنبش نگاهد   اشتند    تا اینکه مغرب زمین سر از خواب جهل و غفلت برد   اشت.

د   اس�تان این سیر مشرقی مطلبی نیس�ت كه تنها بزمان ماضی مربوط باشد    
چه عالئم و ش�واهد   ی آش�کار مشاهد   ه می ش�ود    كه حتی د   ر وقت حاضر و 
عهد    معاصر چرخ تاریخ جهان بر محور شرق وسطی و خاور نزد   یك د   یگر بار 
بد   وران افتاد   ه و ملل اسالمی از حال رخوت و غفلت قد   یم كه د   ر آن فرورفته 
بود   ند    به پای مرد   ی مجتهد    عالی مقامی كه آوای بلند   ش را من د   ولت تعیین 
می كنم. بگوش جانها رس�ید    و حركت بس�وی تعالی آغازید   . شور شوق زنان 
و مرد   ان ش�نید   ه پیام به پا خواس�ته چنان كرد    كه جهان اس�تکبار با پیوند    
ش�یطانی خود    بر او پیچید    ولی بازوان اس�توار هر بند   ی به گسس�ت و ثابت 
كرد    كه می تواند    این مقد   مه را از آن روی آورد   یم كه فعل خواس�تن انس�ان 
خد   اج�وی را به مقامی می برد    كه بجز خد   اوند    و مقام آد   میت به آن د   گری را 
راه نیس�تد   ر سالن كوچك با چند    د   ه صند   لی ش�نوان گزارش مد   یری چشم 
ك�ه از د   ل خاک س�رب و روی اس�تخراج می كند    و برای د   س�ت یازی به آن 
از مرزها می گذرد    تا د   ر د   ل كش�ور همس�ایه گمش�د   ه خود    یا به كارآفرینی 
كند    اشتغال ایجاد    كند    به سرمایه ملی بیافزاید    راه برون رفت از مشکالت را 
جویاس�ت ند   ایی بلند    بلند    می شود    آقای وزیر صنایع و معاد   ن تجارت آقای 
رئیس ایمید   رو آقای وكیل و مس�ئول مشکل معد   ن مهد   ی آباد    را حل كنید   . 
راه به سوی اشتغال از همین مسیر است باور كنید   . خاک كیمیا است و ما زین 

ره به یاد    د   ارم كه هم شاه نعمت اهلل كو هم حافظ اشارت د   ارند   .

آنانکه خاک را به نظر كیمیا كنند   
آیا شود    كه گوشه چشمی به ماكنند   

آقای وزیر آقای نعمت زاد   ه، آقای کرباسی، جنابان وکیالن و وزیران، ما خاک 
را کیمیا می کنیم حل مشکل معضل معد   ن مهد   ی آباد    کنید    تا اشتغال ایجاد    شود    

سرمایه ملی افزون شود    و مشکل بیکاری حل شود   

نی
سی

رح
امی

رو 
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خ
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پیام هیات مد   یره
حض��ور سهامد   اران گرامی را د   ر مجم��ع عاد   ی سالیانه 
گرام��ی د   اشته، سالمتی و سع��اد   ت شما بزرگواران را از 

ایزد    منان خواستاریم.
نوزد   همین س��ال فعالیت تولید   ی شرکت سیمان خاش 
را د   ر سال��ی که به نام اقتص��اد    و فرهنگ، با عزم ملی و 
مد   یری��ت جهاد   ی مزین بود    با اتم��ام سال 93 به پایان 
رساند   یم. علی رغم سایه افکنی رکورد    تورمی بر اقتصاد    و 
تولید    کشور، مد   یران این شرکت با برنامه ریزی و همت 
کارگران پرتالش و حمایت سهامد   اران بزرگوار توانستند    
از ای��ن گذرگاه سخت نیز عبور ک��رد   ه و به موفقیتهای 

چشمگیری د   ست یابند   .
توجه ویژه به امر بازاریابی و فروش با توجه به محد   ود   یت 
ب��ازار، مخاطرات ف��راوان منطقه ای، وج��ود    رقبا و بعضا 
رقابت های ناسالم حاکم بر بازار د   اخلی و صاد   رات، پایش 
مستمر و بازاریابی گسترد   ه را ایجاب می کند   . حفظ سهم 
بازار د   اخلی علی رغم کاهش مصرف سیمان د   ر سال 93 
و تشکی��ل سبد    صاد   راتی از برنامه ه��ای اجرا شد   ه این 

شرکت است.
توزیع حد   ود    9501 هزار تن انواع محصوالت که حاکی 
از رش��د    16 د   رص��د   ی نسبت به ظرفی��ت و افزایش 1 
د   رصد   ی نسبت به سال 92 است، صاد   رات حد   ود    312 
هزار تن انواع محصوالت با رشد    20 د   رصد   ی نسبت به 
سال قبل آن، رشد    18 د   رصد   ی مبلغ فروش محصوالت 
و کنت��رل قیمت تمام شد   ه با رشد    20 د   رصد    نسبت به 
سال ماقب��ل آن، از شاخصه های ارتق��ای کمی و کیفی 

عملکرد    است.

رشد    2 د   رص��د   ی EPS عملکرد    سال 1393 و حصول 
رق��م 1/964 ریالی، ناشی از عملکرد    مطلوب شرکت د   ر 
ای��ن سال مالی بود   ه و انتظار می رود    با ایجاد    آرامش د   ر 
بازار سرمایه شاهد    رشد    ارزش سهام شرکت و خشنود   ی 

بیشتر سهامد   اران عزیز باشیم.
ط��ی سال 1393 علیرغم مشک��الت نقد   ینگی حاکم بر 
کلیه واحد   های تولید   ی و الزام هیات مد   یره به پرد   اخت 
به موقع و مطابق برنامه سود    سهام، با بهره گیری مناسب 
از تسهی��الت بانک��ی، مد   یری��ت منابع مال��ی و تبد   یل 

د   ارایی های غی��ر مولد    د   ر کنار عملکرد    اجرایی مناسب 
که د   ر س��ود    عملیاتی با 2 د   رصد    رش��د    مستتر است، 
سود    غیر عملیاتی شرکت نیز تا حد   ود    5/3 میلیارد    ریال 
افزایش یافته و رشد    9 د   رصد   ی را د   ر این بخش شاهد    
هستیم. کسب عناوین صاد   ر کنند   ه نمونه، واحد    نمونه 
کیفی، واحد    نمونه تولید   ی حامی مصرف کنند   ه ، واحد    
کارگ��ری نمون��ه و ... از افتخارات کس��ب شد   ه د   ر سال 
1393 ب��ود   ه که منجر به د   ریافت لوح تقد   یر و تند   یس 

شد   .

سمتنمایند   هاعضاء هیات مد   یره

رئیس هیات مد   یرهشرکت مد   یریت سرمایه گذاری امید   آقای مصطفی پرتوافکنان

نایب رئیس هیات مد   یرهشرکت سیمان فارس و خوزستانآقای حسین فاتح

عضو هیات مد   یرهسرمایه گذاری صند   وق بازنشستگی کارکنان صنعت نفتآقای شاپور کشایی فرد   

عضو هیات مد   یرهشرکت سیمان آبیکسید    محمد    میر شفیعی

عضو هیات مد   یره و مد   یرعاملشرکت سیمان خوزستانآقای خسرو جامعی

مجمع س�االنه عمومی عاد   ی ش�ركت س�یمان خاش بعد    از ظهر س�ه شنبه 
1394/2/22 د   ر س�الن اجتماعات ش�ركت بین المللی ب�ازرس كاالی تجاری 

تشکیل شد   . 
د   ر این مجمع كه با حضور 90 د   رصد   ی سهام د   اران حقیقی و حقوقی، اعضای 
هیات مد   یره، نمایند   ه بورس و اوراق بهاد   ار ، حسابرس و بازرس قانونی شركت 
برگزار شد   . ریاست مجمع بر عهد   ه د   كتر حسین فاتح بود    كه جنابان بهزاد   ی 
پ�ور و صوفل�و د   ر مقام نظ�ار اول و د   وم و مهند   س خس�رو جامعی به عنوان 
منش�ی مجمع ایشان را د   ر اد   اره جلسه یاری می رساند   ند   . د   ر اد   امه با قرائت 
گزارش  هیات مد   یره  به مجمع توس�ط مد   یرعامل ش�ركت و پس از اس�تماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود    ضمن 
تقد   یرو تش�کر از زحمات تیم ارشد    مد   یریتی ش�ركت، با تصویب صورتهای 
مالی مربوط به سال مالی منتهی به 1393/12/29 و با تنفیذ معامالت مشمول 
ماد   ه 129 قانون تجارت و تقس�یم س�ود    1900 ریالی به ازای هر س�هم به كار 
خود    پایان د   اد   ند   . همچنین موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان 
بازرس اصلی و موسسه حسابرسی د   یلمی پور و همکاران به عنوان حسابرس 

و بازرس علی البد   ل شركت برای سال مالی آتی انتخاب گرد   ید   ند   .
مد   یرعامل شایس�ته ش�ركت د   ر فرازی از گزارش خ�ود    د   ر مجمع مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته د   ر طی سال مالی گذشته با اشاره به صاد   رات 
311000 تن س�یمان و كلینکر به كشورهای پاكستان ، افغانستان، عراق و... بر 
این نکته تاكید    د   اشت كه با تالش مد   یران و كاركنان سیمان خاش به عنوان 
خاد   مین ش�ما سهامد   اران شركت شاهد    رشد    20 د   رصد   ی صاد   رات محصول 
بود   ه اس�ت و عالوه بر صاد   رات به پاكس�تان و كشورهای همسایه به پشتوانه 
كیفیت باال و انظباط د   ر تحویل و توجه به خواست مشتریان صاد   رات سیمان 
خاش: كشورهای شمال آفریقا نیز محقق شد   . مهند   س جامعی كه نزد   یك به 
د   و د   هه سابقه مد   یریت د   ر سطوح عالی مد   یریتصنعت كشور را د   ارا می باشد    
بااعالم اینکه س�ال 1393 سال شکس�تن ركورد    تولید    د   ر كارخانه از ابتد   ای 
تاس�یس آن بود   ه اس�ت، اضافه كرد   :تولید    پاید   ار، كیفیت برتر ، توس�عه هم 
جانبه و محلی مطمئن برای س�رمایه گذاری اهد   اف و رئوس كل برنامه های ما 
اس�ت كه به جد    پیگیر آن هستیم و امید   واریم كه با حمایت های همه جانبه 

سهامد   ار عمد   ه و شما د   لسوزان شركت به این موفقیت ها نائل گرد   یم.
مد   یرعامل توانمند    شركت د   ر فرازی د   یگر از گزارش خود    به مجمع با اشاره به 

وضعیت پروژه های د   ر د   س�ت اقد   ام شركت از جمله طرح توسعه بارگیرخانه، 
اجرای طرح تصفیه خانه آب صنعتی خط تولید   ، طرح لوله كش�ی گازرس�انی 
كارخانه، تعویض مشعل های اصلی كوره و پیشگرمکن بهینه تصفیه خانه و ... 
بر این نکته اذعان د   اش�ت كه با اتمام پروژه های فوق ش�ركت د   ر بعد    كمی و 

كیفی شاهد    رشد    و پیشرفت روزافزون تری خواهد    گشت.
ش�ایان ذكر است س�یمان خاش با توجه به د   رایت تیم ارشد    مد   یریتی خود    
و تالش كاركنان موفق به كس�ب جوایز متعد   د   ی از جمله واحد    صاد   ركنند   ه 
نمون�ه، واحد    نمونه كیفی اس�تانی، اخذ لوح واحد    برت�ر د   ر حمایت از حقوق 
مصرف كنند   ه و ... گرد   ید   ه و با ارتقای قابل توجه رتبه خود    د   ر بین شركتهای 
برتر كش�ور نش�ان د   اد   ه كه خیز بلند   ی را برای توسعه و پیشرفت همه جانبه 

برد   اشته است.
مهند   س جامعی با اعالم اینکه ساختار مطلوب فنی، مالی، توزیع و فروش بسیار 
مناس�ب، نزد   یکی به مرزهای صاد   راتی، د   ر كنار توجه به سرمایه های انسانی 
متخصص و بهره مند   ی از روش های نوین مد   یریتی د   ر قالب اس�تاند   ارد   های 
موجود    از مهمترین ش�اخص های ش�ركت سیمان خاش به ش�مار می آیند   ، 
افزود   : د   ر مجموعه عوامل مذكور باعث ش�د   ه كه ش�ركت سیمان خاش یکی 
از پاید   ارترین واحد   های تولید   ی از نظر میزان تولید    ، میزان تحویل، استفاد   ه 
بهینه از كلیه منابع و از همه مهمتر د   رصد    پوش�ش س�ود    نس�بت به بود   جه 
د   ر س�ال مالی منتهی به 29 اس�فند    1393 د   ر س�طح مجموعه های صنعتی 
كش�ورمان قرار گیرد   .   د   ر حاش�یه این نشس�ت و د   ر قسمت پاسخگویی به 
سواالت و ابهامات موجود    سهامد   اران، جناب طالبی مد   یر امور مالی شركت با 
اعالم اینکه د   ر س�ال گذشته علی رغم معضالت و سختی هایی كه د   ر فضای 
اقتصاد   ی كشور حکمفرما بود    از جمله اشباع بازار د   اخلی سیمان، ناامنی د   ر 
منطقه، ركود    اقتصاد   ی و فضای تحریم توانستیم با اجرائی كرد   ن برنامه های 
خود    رشد    18/7د   رصد   ی فروش خالص را رقم بزنیم، وی ابراز امید   واری نمود    
كه با تد   اوم این روند    د   ر س�ال پیش رو ش�ركت بتواند    ای�ن روند    صعود   ی را 
استمرار ببخشد   . حضور بزرگان و پیشکسوتان صنعت سیمان،كانی و اقتصاد    
كش�ور د   ر این مجمع از جمله جنابان فاتح، جواهری، بهزاد   ی فر، میرشفیعی، 
حقیقت جو، جامعی، بنیاد   ی و طالبی و... نشان از عملکرد    قابل قبول شركت 
و ارج و قربی د   ارد    كه این مجموعه د   ر بین متولیان و بزرگان صنعت س�یمان 

كشور د   ارا می باشد   .

رشد    20 د   رصد   ی صاد   رات و کسب جوایز متعد   د    کشوری
 نمایشگر توانمند   ی های تیم مد   یریت سیمان خاش

تقسیم سود    1900 ریالی بازای هر سهم لج
 خ

دی
مه
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مقد   مه
مالیات بر ارزش افزود   ه نوعی از مالیات بر مصرف 
می باش�د    كه ب�ه م�رور اهمی�ت آن از مالیات بر 
عملکرد    شركتها بیش�تر می شود   .از عمد   ه ترین 
د   الیل اهمیت آن د   وره كوتاه آن )سه ماهه( نسبت 
به )یکس�اله( مالیات برعملکرد    و حجم گرد   ش و 
نقد    ش�وند   گی آن نام برد   .نوزد   هم خرد   اد    س�ال 
1387 روزی اس�ت كه قان�ون 53 ماد   ه ای مالیات 
بر ارزش افزود   ه,توسط مجلس شورای اسالمی به 
د   ولت ابالغ شد   .مالیات بر ارزش افزود   ه را می توان 
مالیات بر مصرف د   انس�ت چ�را كه مصرف كنند   ه 
نهای�ی آنرا تحمل میکند   .قان�ون مالیات بر ارزش 
افزود   ه تغییر مهم د   ر سیستم مالیاتی كشور است. 
علیرغم به وجود    آمد   ن مشکالت ناشی از تغییرد   ر 
سیس�تم مالیاتی كش�ور این مس�ئله فرصتهای 
مناس�بی را نصیب حرفه حسابرسی خواهد    كرد    
تا به صنایع ,ش�ركتها و البت�ه نهاد    های مد   یریت 
ام�ور مالیات د   ر ح�ل این مش�کالت  كمك كند    
.حسابرس�ی به عنوان فرایند   ی سیستماتیك كه 
تالش می كن�د    با جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه 
شواهد    و مد   ارک پشتوانه یك اد   عا)ها(,انطباق آن 
اد   عا)ها(را با معیارهای مشخص تعیین كند   )بیانیه 
مفاهیم بنیاد   ی حسابرس�ی 1973(,خود    به س�ه 
نوع حسابرسی صورتهای مالی,حسابرسی رعایت 

و حسابرسی عملیاتی تقسیم میشود   )آرنز2000(.
الزامی ش�د   ن قانون مالیات بر ارزش افزود   ه جلوه 
های جد   ید   ی را به روی حسابرس�ان می گشاید   .
عالوه بربند    27 قانون مالیا ت بر ارزش افزود   ه كه 
تاثیر مستقیم بر روی كار حسابرسان د   ارد    جامعه 
حسابرس�ی كش�ور از جنبه های متنوع�ی از این 
قانون سود    خواهد    برد    .  یکی از این جنبه ها,بعد    

تحقیق و بررسی است. 

ماد   ه 27 قانون مالیات بر ارزش افزود   ه
تنظیم  ميتوانند  قانون  این  موضوع  مؤد   یان 
گزارش�هاي حسابرس�ي مالی�ات بر ارزش افزود   ه 
خود    را به سازمان حسابرسي جمه�وري اس�المي 
جامعه  عضو  حسابرسي  مؤسس�ات  ی�ا  ای�ران 
حسابداران رسمي ارجاع نمایند. اشخاص مذكور 
مکلفن�د  مؤد   ي،  د   رخواست  قبول  ص�ورت  د   ر 
ارزش  ب�ر  مالی�ات  حسابرس�ي  گ�زارش 

نمونه  طبق  و  زیر  شرایط  رعایت  ب�ا  را  اف�زود   ه 
كشور  مالیاتي  امور  سازمان  كه  د   ستورالعملي  و 
به  تسلیم  جهت  و  نمود   ه  تنظیم  ميكند،  تعی�ین 
اد   اره ام�ور مالی�اتي مرب�وط، د   ر اختی�ار م�ؤد   ي 

قرار د   هند   .
حسابرس�ی مالی ,رعایت و عملیاتی د   ر مالیات بر 

ارزش افزود   ه
یك واح�د    اد   اره كنند   ه مالی�ات را با سه 

هد   ف می توان حسابرسی كرد   :
1.حسابرسی مالی با هد   ف تعیین د   رستی)قابلیت 

اتکا(صورتهای مالی)حسابها(
2.بررسی رعایت قوانین و مقررات موضوعه توسط 

واحد   
3.ارزیاب�ی كارای�ی اثر بخشی و صرف�ه اقتصاد   ی 

برنامه های مد   یریت
1.حسابرسی مالی

هد   ف اصلی حسابرسی مال�ی واحد    اد   اره كنند   ه 
امور امور مالیات بیان اظهار نظر د   ر مورد    منصفانه 
بود   ن صورتهای مالی واحد    تحت رسید   گی است.
هد   ف از تجزیه و تحلیل واحد    اد   اره كنند   ه مالیات 

باید    تعیین این باشد    كه آیا:
- صورته�ای مال�ی مزبور د   قیق ,كام�ل و ثبتهای 

د   فاتر روزنامه و كل هماهنگ هستند   ؟
- صورتهای مالی بر اس�اس استاند   ارد   های حرفه 
ای و د   ر انطباق با قوانی�ن و مقررات موجود    تهیه 

شد   ه اند   ؟
- صورته�ای مال�ی ب�ا رعای�ت مالحظ�ات الزم 
د   رمورد   شرای�ط خ�اص واحد    جم�ع آوری كنند   ه 

مالیات تهیه شد   ه است؟
- افشای كافی د   ر مورد    حسابهای مالیاتی صورت 

گرفته است؟
2.حسابرسی رعایت

هد   ف اصلی حسابرسی رعای�ت ,تعیین این نکته 
اس�ت كه آی�ا قوانی�ن و مقرراتی كه م�ی بایست 
توس�ط نهاد    اد   اره كنن�د   ه مالیات د   ر هنگام جمع 
آوری د   رآمد   های مالیاتی ناشی از مالیات بر ارزش 
اف�زود   ه رعایت می شد   ,رعای�ت شد   ه است.نمونه 
ای از اهد   اف این نوع حسابرسی شامل موارد    زیر 

است:
- ارزیاب�ی رعای�ت قوانی�ن و مق�ررات د   ر زمینه 

كنترل د   رآمد   های مالیاتی توسط مد   یریت واحد   .
- ارزیاب�ی رویه های مد   یری�ت سیستم پاد   اش و 

كنترل مود   یان مالیاتی.
بازرس�ی  مد   یری�ت  ه�ای  روی�ه  ارزیاب�ی   -
های)حسابرسی های(مالیاتی,ب�ا توجه به قوانین 
و مق�ررات موجود    ,همرمان با بررسی اثرات آن بر 

روی جمع آوری مالیات ها.
3.حسابرسی عملیاتی

ه�د   ف عمومی حسابرس�ی یك واح�د    مد   یریت 
مالیاتی ارزیابی اثربخشی,كارایی و صرفه اقتصاد   ی 
برنامه های اجرایی توسط آن واحد    است.این عمل 
می تواند    به وسیله تجزیه و تحلیل د   قیق سیستم 
مالیات�ی موجود    و یا به وسیل�ه مقایسه با بهترین 
رویه ممکن ص�ورت گیرد    .خصوص�ا د   ر ارتباط با 
مالیات بر ارزش افزود   ه كه د   ارای قانون هماهنگ 
است می توان با تعد   یالتی چند    د   ر مورد    وضعیت 
خاص واحد    ه�ا ,شرایط منطقه و...مقایسه د   رآمد    
واحد   ه�ای مختلف ب�ه كارایی عملک�رد    سیستم 

اد   اره كنند   ه مالیات پی برد   .
اه�د   اف خ�اص د   ر وضعیتهای مختلف م�ی تواند    

شامل موارد    زیر باشد   :
- ارزیاب�ی معیارهای مقابله ب�ا اجتناب و فرارهای 
مالیاتی كه بوسیله مد   یری�ت اجرایی اعمال شد   ه 
است همرا با بررسی اثرات آنها برروی جمع آوری 

مالیات .
- یافت�ن معیارهای مقابله ب�ا فرارهای مالیاتی كه 

توسطمد   یریت اعمال نشد   ه است.
- ارزیابی اثرات قانونگذاری با هد   ف تعیین اینکه 

آیا آنها با مقاصد    قانون گذار یکی هستند   .
- یافتن فاصله قانونی د   ر قوانین مالیاتی كه باعث 
مواجه�ه مد   یریت با اجتناب�ات مالیاتی می شود   .

همراه با ارائه راهکارهایی جهت از بین برد   ن آن.
- اند   ازه گی�ری معیارهای انج�ام وظایف مالیاتی 
توسط مشمولین كه به وسیله مد   یر اجرا 
شد   ه است و تعین اثرات آنها بر جمع 

آوری مالیات.
- تجزیه و تحلیل حسابرسی )بازرسی(
های مالیاتی و تعیی�ن اثرات آنها بر روی 

جمع آوری مالیات .
- ارزشیابی شیوه ها و اصول ثبت نام از مشمولین 
مالیات�ی و تعیین اث�رات آن ب�ر روی جمع آوری 

مالیات.
- ارزیاب�ی اث�ر بخش�ی سیستمه�ای اطالعات�ی 

مالیاتی.

ادامه مطلب را در شماره بعد خواهید دید.

 نگاهی اجمالی به حسابرسی مالیات بر ارزش افزود   ه
تهیه كنند   ه: حسن د   وراند   یش

د   انشجوی كارشناسی ارشد    حسابد   اری د   انشگاه آزاد    اسالمی و مد   یر مالی شركت سرمایه گذاری صنعت بیمه
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پیام مد   یریت
هی��ات مد   یره و مد   ریت شرک��ت معتقد    است که امانت 
د   ار سهامد   اران محترم بود   ه و به منظور حفظ و حراست 
امانت واگ��ذار شد   ه ، وظیفه خ��ود    می د   اند    که از هیچ 
کوشش و تالشی د   ریغ نورزید   ه و د   ر راستای تحقق این 
ه��د   ف و به منظور اد   امه روند    پویایی و موفقیت شرکت 
د   ر س��ال مالی مورد    گزارش د   ر جهت اصالحات اساسی 
و متنوع سازی پرتفوی و افزود   ن حجم سرمایه گذاری ها 
و استفاد   ه بهینه از موقعیت های بازار سرمایه و همچنین 
بازارگرد   انی سهام گروه، اقد   امات اساسی الزم را به عمل 
آورد   ه و برنامه ریزی های خود    را بر اساس رضایت مند   ی ، 
حفظ و ارتقای منافع و ثروت سهامد   اران بنا نهاد   ه است. 
گزارش حاضر د   ر برگیرند   ه اهم فعالیت های شرکت د   ر 
جهت نیل به اه��د   اف و استراتژی های مصوب د   ر قالب 

سند    راهبرد   ی مصوبات هیات مد   یره شرکت است.
هیات مد   ی��ره شرکت معتقد    است تمام��ی افتخارات و 
موفقیت ه��ای کسب شد   ه د   ر سای��ه حمایت بی د   ریغ و 
به پشتوانه سهامد   اران محترم حاصل شد   ه است. تعامل 
مطلوب و بیان انتقاد   ات سازند   ه شما سهامد   اران محترم 
مطمئن��اً چراغ راه موفقیت هر چ��ه بیشتر ما د   ر آیند   ه 
خواه��د    ب��ود   . د   ر این راست��ا ، بهره من��د   ی از نظرات و 
رهنمود   ه��ای شما عزی��زان را ارج نهاد   ه و آن را بستری 
مناس��ب جه��ت بهب��ود    فرآیند   ه��ای تصمیم گیری و 

برنامه ریزی خود    می د   انیم.
د   ر آخ��ر الزم می د   انیم که از تمامی سهامد   اران محترم 
که د   ر ای��ن مجمع حضور به ه��م رساند   ه اند    صمیمانه 
تشکر و قد   رانی نماییم . مد   یریت شرکت بر طبق رسالت 
و وظای��ف خود    د   ر هر زمان با افتخار، پذیرا و پاسخ گوی 
سهامد   اران محترم بود   ه و مقد   م شما عزیزان را که بد   ون 
ش��ک موجب خیر و برک��ت و د   لگرمی اس��ت ، گرامی 

می د   ارد   .
تاریخچه

شرکت با اخذ مجوز شم��اره 1026 مورخ 1380/9/23 
بان��ک مرکزی جمه��وری اسالم��ی ایران وب��ا سرمایه 
پرد   اخ��ت شد   ه 650 میلی��ارد    ریال ب��ه شکل سهامی 
خاص، تاسی��س و تحت شماره 183650 د   ر اد   اره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتج��اری تهران به ثبت رسید   . 
براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاد   ه صاحبان سهام 
مورخ 1383/10/29 شرکت از سهامی خاص به سهامی 
عام، تبد   یل ش��د    و د   ر تاری��خ 1386/10/16 به عنوان 
چهارص��د    و سی و هشتمین شرک��ت پذیرفته شد   ه د   ر 

بورس نماد    آن معامله شد   .
د   ر پای��ان س��ال مال��ی 92 سرمایه ثبت ش��د   ه شرکت 
20/000 میلیارد    ریال است که تا تاریخ ارائه این گزارش 

30/000 میلیارد    ریال افزایش یافته است.
موضوع فعالیت

فعالیت اصلی شرکت مطابق م��اد   ه 3 اساسنامه عبارت 
است از :

1- تشکیل و راه اند   از انواع شرکت و سرمایه گذاری د   ر 
سهام، سهم الشرکه، واحد   های سرمایه گذاری صند   وقها 
یا سایر اوراق بهاد   ار د   ارای حق رای با هد   ف کسب انتفاع 
به طوری که به تنهایی یا به همراه شاخص تحت کنترل 
ی��ا اشخاص تحت کنترل واحد   ، کنترل شرکت، موسسه 
یا صند   وق سمایه پذیر را د   ر اختیار گرفته یا د   رآن نفوذ 
قابل مالحظه یابد    و شرکت، موسسه یا صند   وق سرمایه 
پذیر )اع��م از ایرانی یا خارجی( د   ر زمینه یا زمینه های 

زیر فعالیت کند   :
- معاد   ن و فوالد   ، سیمان

- ساختمان
- بازار سرمایه و خد   مات مالی برت

- بازرگانی
- نفت و گاز و انرژی 

2- انجام فعالیت های زیر د   ر ارتباط با اشخاص سرمایه 
پذیر موضوع بند    1 فوق:

سرمایه گذاری امید ثابت كرد كه امانت دار امین سهام دار است
صاحبنظران، خبرگان و اهل بازار همه او را می شناسند، در هر مسند و مقامی 
كه بوده محصول خدمتش چهره ها به خنده و دلها به خوشی برده او را همایون 
پور خوانند؛ مدیری مدبر، مودب، موقر. به روز مجمع خود و مسئولین شركت 
ی�ك لحظه آرام نمی داشتن�د و هر آمده را به استقبال م�ی رفتند تا جلوس 
مهم�ان. كمتر در اجماع دیده شده، مدیری كه دست پر دارد و ثابت كرده كه 
امانت دار امین به سهام مردم است چنین فروتن باشد، اما همایون ما آن بود 

كه می باید.
مجم�ع عمومی ع�ادی سالیانه شركت گ�روه مدیریت سرمایه گ�ذاری امید 
)سهامی ع�ام( در تاری�خ 94/02/31 تشکی�ل شد. خالص�ه تصمیمات مجمع 

به شرح ذیل می باشد:

صورت های مالی سالیانه سال مالی منتهی به 93/10/30 شركت مورد تصویب 
قرار گرفت.

سود نقدی هر سهم سال مالی منتهی به 93/10/30 به مبلغ 537 ریال تصویب 
گردی�د. سازمان حسابرسی به عنوان ب�ازرس و حسابرس قانونی شركت برای 

سال مالی منتهی به 94/10/30 انتخاب گردید.
روزنام�ه های اطالع�ات و دنیای اقتصاد به عن�وان روزنامه های كثیراالنتشار 

جهت درج آگهی های شركت انتخاب گردید.
حق حضور اعضای غیر موظف هی�ات مدیره در ماه مبلغ 000ر500ر9 ریال در 

نظر گرفته شد.
اشخاص حقوقي ذیل به م�دت دو سال به عنوان اعضاي هیئت مدیره شركت 

انتخاب شدند:

سرمایه گذاری امید    ثابت کرد    که امانت د   ار امین سهام د   ار است

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ
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- خد   مات اجرایی د   ر تهیه و خرید    مواد    اولیه و ماشین 
آالت برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر

- خد   مات طراحی و مهند   سی اصولی و تضمین پروژه ها 
برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر

- انج��ام مطالعات، تحقیقات و بررس��ی های تکنولوژی 
، فن��ی، علمی، بازرگانی و اقتص��اد   ی برای بهره برد   اری 

اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
- تامی��ن منابع مالی اشخاص حقوق��ی سرمایه پذیر از 
منابع د   اخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ 
تسهیالت بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه 
پذی��ر با تامین وثیق��ه یا تضمی��ن بازپرد   اخت از طریق 

شرکت یا بد   ون تامین وثیقه یا تضمین بازپرد   اخت
- تد   وی��ن سیاسته��ای کل��ی و راهب��رد   ی و مد   یریتی 

اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
اهم اقد   امات انجام شد   ه د   ر سال مالی 93

- افزایش سرمایه شرکت اصلی از مبلغ 20/000 میلیارد    
ریال به 30/000 میلیارد    ریال از محل مطالبات و آورد   ه 

نقد   ی
- مشارکت د   ر افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر 
و کم��ک به تامین مالی طرحه��ای توسعه آنها از طریق 

اخذ تسهیالت بانکی و انتشار ابزارهای مالی جد   ید   
- برگ��زاری جلس��ات مجام��ع و بود   ج��ه شرکته��ای 

زیرمجموعه طبق برنامه زمانبند   ی شد   ه
- ف��روش ساختمان مطه��ری توسط شرک��ت سرمایه 

گذاری ساختمانی سپه
- انتقال سهام نیروگاه گیالن از شرکتهای سرمایه پذیر 
سیم��ان هرمزگان، چاد   رمل��و و گوهران امید    به شرکت 

امید    تابان هور
 )CNG( بهره برد   اری از خط تولید    مخازن گاز طبیعی -

با ظرفیت 300 هزار مخزن شرکت فرعی آسیا ناما
- بازار گرد   انی و حمایت از سهام شرکتهای گروه

- پذیرش سهام شرکتهای لیزینگ امید   ، امید    تابان هور 
و گوهران امید    د   ر بازارهای بورس و فرابورس و انتخاب 

مشاور پذیرش برای سرمایه گذاری ساختمانی سپه
- خ��روج از سرمای��ه گذاری راکد   ، کم ب��ازد   ه و زیاند   ه: 
فروش شرک��ت مهتاب خراسان، توق��ف شرکتهای گچ 
کرد   ست��ان و خمیرمایه لرست��ان و تعیین مد   یر تصفیه 
ب��رای آنها و توقف شرکتهای صنایع کاغذ غرب و صنایع 

د   ارویی شهید    مد   رس
- د   ریاف��ت بخش عم��د   ه مطالبات شرک��ت تابعه زرین 

پرشیا از بانک سپه و بخش خصوصی
- برگ��زاری جلس��ات متعد   د    با کمیسیونه��ای تلفیق و 
صنایع رایزنی با نمایند   گ��ان مجلس توسط بانک سپه، 
شرک��ت اصلی و شرکته��ای زیرمجموعه سنگ آهنی و 
پیشنهاد    نرخ پلکانی حق انتفاع براساس میزان فرآوری 

محصوالت که خوشبختانه با تغییرات جزئی به تصویب 
رسید   .

- شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری د   رخصوص بند    1 
فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر

- ارائ��ه سایر خد   مات فنی، مد   یریتی ، اجرایی و مالی به 
اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
- فروش انواع سرمایه گذاریها

- بازس��ازی، نوس��ازی، اصالح، توقف، اد   غ��ام و انحالل 
شرکتهای تابعه

- سرمایه گذاری با هد   ف کسب انتفاع و کنترل عملیات 
ی��ا نفوذ قاب��ل مالحظه د   ر سهام، سه��م الشرکه و سایر 
اوراق بهاد   ار د   ارای حق رای آن عد   ه از اشخاص حقوقی 
که خد   مات موضوع بن��د    2 فوق را منحصرا به اشخاص 
سرمایه پذیر یا عالوه بر اشخاص سرمایه پذیر به د   یگران 

ارائه می نمایند   
برنامه های آتی شرکت

- اصالح ساختار مالی و افزایش سرمایه هلد   ینگ امید    و 
همچنین به کارگیری ابزارهای مالی جد   ید    جهت تامین 

مالی شرکت های تابعه
- انضب��اط مال��ی و ارائه گزارشات به موق��ع و شفاف به 

مراجع ذیصالح وکنترل هزینه ها
- عرض��ه سهام شرکت های تابع��ه د   ر بازارهای بورس و 

فرابورس
- حفظ جایگاه شرکت د   ر گروه معد   نی و حضور فعال تر 
د   ر صنای��ع باالد   ستی و پایین د   ستی نفت��ی و انرژی و 

ساختمانی و بازرگانی
- اص��الح پرتفوی سهام و خ��روج از سرمایه گذاری های 

راکد    و کم بازد   ه و زیان د   ه
- تخصص��ی نم��ود   ن فعالیت های شرکت ه��ای تابعه و 
جلوگیری از موازی کاری و تد   اخل فعالیت ها و اد   غام یا 

انحالل شرکت های موازی
- استف��اد   ه از فرصت های ناشی از اجرای اصل 44 قانون 

اساسی د   ر واگذاری سهام شرکت های د   ولتی

سمتنمایند   هاعضاء هیات مد   یره
رئیس هیات مد   یره )غیرموظف(بانک سپهآقای سید    کامل تقوی نژاد   

نایب رئیس هیات مد   یره)غیرموظف(مد   یریت توسعه گوهران امید   آقای کوروش پرویزیان

همایون  عبد   الرحی��م  آقای 
پور

مد   یرعامل و عضو هیات مد   یره)موظف(سرمایه گذاری ساختمانی سپه

عضو هیات مد   یره )غیرموظف(خد   مات آیند   ه اند   یشه نگرآقای حامد    هیات د   اود   یان

صند   وق بازنشستگ��ی وظیفه و از کارافتاد   گ��ی پس اند   از کارکنان آقای فرشاد    حید   ری
بانک ها

عضو هیات مد   یره)غیرموظف(
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در ابت�دای این جلس�ه منصورقدمی، مدیرعامل شرك�ت ضمن ارائه گزارش 
عملک�رد هیات مدیره برای سال مالی 93 به سواالت اكثر سهامداران پاسخ 
گف�ت: مدیرعامل شركت ب�ه اهداف مهم شركت اشاره ك�رد و گفت توسعه 
بازاره�ای جدید مصرف و گسترش ح�وزه های جغرافیای�ی در استان های 
همج�وار گی�الن و كشورهای منطق�ه یکی از اهداف مه�م شركت است.وی 
اف�زود: فلسفه وجودی شرك�ت مشاركت در توسع�ه زیرساخت ها، عمران، 
آبادان�ی، افزایش استحک�ام ساختمان ها و پروزه ه�ای عمرانی در كشور و 
توسع�ه اقتصادی منطق�ه است.  قدمی ویژگی متمای�ز شركت را خودباوری 
و چابک�ی دانست و اظه�ار داشت شركت ب�ا بکارگی�ری رویکردهای نوین 

مدیریت همواره یکی از شركت های پیشرو در صنعت سیمان است. 
مدیرعام�ل تصریح كرد تالش م�ا در جهت تنوع بخشی به محصوالت ارتقاء 
ئ تثبیت كیفیت برای افزایش رضایتمندی مشتریان است الزم به ذكر است 
كه پس از استماع گزارش حسابرس و بازس قانونی شركت صورت های مالی 

شركت به تصویب كلیه سهامداران رسید.

پیام هیات مد   یره
بررسی كلی بر وضعیت و تحوالت صنعت

رخد   اد    مهم د   ر سال 1393 موضوع افزایش تحریم ها می 
باشد    که به تبع آن کاهش مقد   ار و نرخ فروش نفت را د   ر 
پی د   اشت و به همین د   لیل نیز د   رآمد    ناخالص ملی کاهش 
و تعد   اد    زیاد   ی از فعالیتهای عمرانی بد   لیل کاهش بود   جه 
مربوطه متوقف گرد   ید    و ای��ن موضوع نیز به فعالیت این 
شرکت تاثیر گذاشته و با توجه به کاهش فروش محصول و 
کاهش نقد   ینگی وضعیت اقتصاد   ی شرکت را د   چار مشکل 
نمود   ه است و متاسفانه شرکتهای سیمان جهت ترغیب و 
جذب مشتریان ناچ��ار به اعطای تخفیفات کالنی شد   ند   . 
بطوریکه حاشیه سود    بسیاری از شرکتهای سیمانی شد   ید   ا 
کاهش یافت . کاهش سود   آوری با کاهش نقد   ینگی استمرار 

فعالیت خیلی از کارخانجات را شد   ید   ا تهد   ید    کرد   ه است 
مصوبات د   ولت محترم د   رخصوص بسته هاي حمایتي بجز 
وام تسهیالت ارزان قیمت خط اعتبار انرژي عملي نگرد   ید   ه 
و بسیاري از کارخانجات که با تسهیالت گران قیمت بانکي 
ط��رح هاي توسعه خود    را اجرا نم��ود   ه اند   ، هم اکنون د   ر 
کوران بحران بازپرد   اخت بد   هي ها به ویژه بد   هي هاي ارزي 
که با نرخ مباد   له اي بازپرد   اخت خواهند    شد   ، واقع گرد   ید   ه 
و وارد    سیکل عد   م پرد   اخت د   یون بانکي و جرایم مربوطه 
گرد   ی��د   ه اند    که د   ر نهایت چنانچه سیاست هاي مناسبي 
د   رخص��وص حمایت از اینگونه بنگاه هاي کارآفرین اتخاذ 
نگ��رد   د   ، منجر به رکود    اقتصاد   ي صنعت و تهد   ید    اشتغال 

خواهد    شد   .
همچنی��ن با توجه ب��ه افزایش قابل مالحظ��ه نرخ کرایه 
کامیون ها بد   لیل افزایش قیمت سوخت، هزینه های تولید    
و توزی��ع بسیاری از کارخانجات نیز افزایش قابل مالحظه 
ای د   اد   ه اس��ت و بعلت اینکه سیمان کاالی حجیمی می 
باشد   ، نقش کرایه ی حم��ل د   ر قیمت تمام شد   ه مصرف 
کنند   ه بسی��ار پررنگ می باشد    به همین د   لیل الزم است 
با جهت گیریهای مناسب و سیاست های تشویقی ، ساز و 
کاری جهت کاهش و یا الاقل تثبیت قیمت ها که یکی از 
راه های برون رفت از بحران فعلی می باشد    اند   یشید   ه شود   . 
همچنین د   ول��ت محترم مي تواند    تسهیالت ارزان قیمت 
بانکي جهت تغییر مکانیزم تولید   ، افزایش بهره وري و نیز 

کاهش مصرف ان��رژي از طریق تغییر تکنولوژي به بنگاه 
هاي کارآفرین اختصاص د   هد   .

بیان استراتژی شركت
بیان ماموریت

1-فعالیت شرکت تولید    انواع سیمان خاکستری با کیفیت 
مطلوب )براساس استاند   ارد   های ملی( است.

2- یک��ی از اهد   اف مهم شرکت، توسع��ه بازارهای جد   ید    
مصرف و گسترش حوزه های جغرافیایی د   ر استان همجوار 

گیالن و کشورهای منطقه است.
3- فلسفه وجود   ی شرکت، مشارکت د   ر توسعه زیر ساختها، 
عم��ران، آباد   انی، افزایش استحکام ساختمان و پروژه های 

عمرانی د   ر کشور و توسعه اقتصاد   ی منطقه است.
4- ویژگیهای متمایز شرکت خود   باوری و چابکی سازمانی 
است. شرکت سیمان خزر به بکارگیری رویکرد   های نوین 
مد   یریت، همواره یک��ی از شرکت های پیشرو د   ر صنعت 

سیمان می باشد   .
5- ما ب��رای افزایش روزافزون بازد   ه سرمایه گذاری و ارائه 
اطالع��ات شفاف و صحیح به سهامد   اران ، خود    مفید    می 

د   انیم.
6- ما با تنوع بخشی به محصوالت ، ارتقاء و تثبیت کیفیت 

، برای افزایش رضایتمند   ی مشتریان می کوشیم.
7- مناب��ع انسانی سرمایه اصلی شرکت هستند    . ما با ارج 
گ��ذارد   ن به کرام��ت و ارزش اسالم��ی و انسانی ، فرصت 
مناسبی را برای افزایش وفاد   اری ، انگیزش و نوآوری منابع 

انسانی و تد   اوم خد   مت متخصصان فراهم می آوریم.
8- م��ا با اهتمام پیوسته د   ر پاسد   اش��ت و رعایت محیط 

زیست به عنوان سرمایه ای که عالوه بر نسل فعلی به تمام 
نسل های آتی نیز تعلق د   ارد    کوشا هستیم. لذا تحقق شعار 
زمین سبز، آسمان آبی و آب پاک را وظیفه خود    می د   انیم.

برنامه های آیند   ه شركت
- گسترش بازارهای فروش محصوالت

ه��م اکن��ون محصوالت شرک��ت د   ر استانه��ای گیالن و 
آذربایج��ان و ... توزیع می گرد   د   . و د   رصد   د    جلب رضایت 
مشتریان )مشتری مد   اری( و تالش د   ر جهت وفاد   ار نمود   ن 
مشتری��ان و توجه به عاملین عمد   ه و اف��راد    د   ارای خرید    

اعتباری می باشیم.
د   ر توسعه ی بازار د   ر استان های همجوار و جذب مشتریان 
جد   ی��د    د   اخلی و کشورهای همسای��ه و ... ) توسعه بازار با 
توجه ویژه به امر صاد   رات( از جمله صاد   رات به کشورهای 
روسیه )د   اغستان و آستاراخان( و ترکمنستان ، آذربایجان 

و عراق.
- تولید    محصوالت :

بود   جه سال مالی 1394 شرکت با تولید    1/054/000 تن 
کلینک��ر و 940/000 تن سیمان و تحویل 940/000 تن 
سیم��ان)820/000 تن سیمان د   اخل��ی و 120/000 تن 
سیمان خارجی( و 150/000 تن کلینکر صاد   راتی تنظیم 

شد   ه است.
- مشارکت د   ر سرمایه گذاریها

- شیوه های تامین مالی :
- تامی��ن مالی عمد   تا از مح��ل فروش محصوالت شرکت 
تامی��ن خواهد    شد    و د   ر ص��وت نیاز تسهیالت از سیستم 

بانکی)بانکهای د   ولتی( د   ریافت خواهد    شد   .

سمتنمایند   هاعضاء هیات مد   یره

رئیس هیات مد   یرهشرکت سیمان خوزستانآقای عبد   الرضا شیخان

نایب رئیس هیات مد   یرهشرکت سیمان فارس نوآقای بیژن جواهری

مد   یرعامل و عضو هیات مد   یرهشرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستانآقای منصور قد   می

عضو هیات مد   یره و مد   یرکارخانهشرکت سیمان فارسآقای منوچهر رئیسي

عضو هیات مد   یرهشرکت توسعه سرمایه و صنعت غد   یرآقای حسین ابراهیمی صد   رآباد   ی

سیمان خزر آنسوی مرز حرف برای گفتن می د   ارد   
مشتری مداری، تنوع بخشی، ارتقاع و تثبیت کیفیت محصوالت از ویژگی های مهم سیمان خزر

نی
سی

رح
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کی بی سی با مد   یریت کاربلد    پیش به سوی افقی روشن
تقسیم سود    1400 ریالی به ازای هر سهم

مجم��ع عمومی عاد   ی ساالنه کی ب��ی سی )سهامی عام( 
صب��ح د   وشنب��ه 1394/12/14 د   ر د   انشک��د   ه د   اروسازی 

د   انشگاه تهران تشکیل شد   .
د   رای��ن مجم��ع که با حض��ور بی��ش از 84/40 د   رصد   ی 
سهام��د   ارن حقیقی و حقوق��ی ، اعضای هی��ات مد   یره، 
نمایند   ه سازمان بورس و اوراق بهاد   ار ، حسابرس و بازرس 
قانونی شرکت برگزار ش��د    ریاست مجمع بر عهد   ه د   کتر 
محمد    رضوانی فر بود    که جنابان محمد   علی میرزا کوچک 
شیرازی و عقیل آرین نژاد    د   ر مقام نظار اول و د   وم و آقای 
محمد   رضا قاسمی مد   یر ارشد    مالی شرکت به عنوان د   بیر 

مجمع ایشان را د   ر اد   اره جلسه یاری می رساند   ند   .
د   ر اد   ام��ه و با قرائت گزارش هیات مد   یره به مجمع توسط 
د   کت��ر صال��ح مد   یریت توانمن��د    شرکت مرب��وط به اهم 
فعالیتهای صورت پذیرفته د   ر طی سال مالی مورد    گزارش 
وشرح برنامه های آتی و پس از استماع گزارش حسابرس و 
بازرس قانونی که طبق بند    4 موید    حسابهای شفاف و پاک 
و حسابرس��ی شد   ه تیم مد   یریت مالی شرکت بود   ، مجمع 
نشین��ان با طنی��ن صلوات خود    ضمن تقد   ی��ر و تشکر از 
زحمات گرانقد   ر تیم ارشد    مد   یریتی شرکت علی الخصوص 
د   کتر صالح مد   یرعامل موفق شرکت، با تصویب صورتهای 
مالی منتهی به 1393/12/29 و تقسیم سود    1400 ریالی 

به ازای هر سهم به کار خود    پایان د   اد   ند   .
همچنین موسسه حسابرسی مفید   راهبر به عنوان بازرس 
اصل��ی و علی البد   ل شرکت ب��رای سال مالی آتی انتخاب 

گرد   ید   ند   .
 100 IMI جه��ش 171 پل��ه ای براس��اس رتبه بن��د   ی
و کسب رتب��ه 296 د   ر میان شرکت ه��ای برتر ایران د   ر 
س��ال 1392 و کسب جایگاه د   وم از لحاظ ارتقای رتبه د   ر 
میان 500 شرکت برتر و ایران نشان از توان و برنامه های 
مد   یریتی د   ارد    ک��ه د   وست و د   شمن بر موفقیت د   کترین 

کاری این تیم مد   یریت شهاد   ت می د   هند   .
مد   یرعامل شایسته شرکت با اعالم اینکه کی بی سی با اخذ 
مجوز وارد   ات مواد    اولیه و احد   اث کارخانه بسته بند   ی اقالم 
بالک از سازمان غذا و د   ارو سعی وافر د   اریم عالوه بر کسب 
ارزش آفری��ن برای شرکت د   ر مسیر سود    آوری قد   م های 

جد   ی خود    را استوارتر برد   اریم.
د   کتر صالح با اعالم اینکه شرکت از سال های د   ور با شرکت 
های چن��د    ملیتی خارجی شناخته ش��د   ه د   ر سطح بین 
المللی همکاری د   اشته و شرکت های متعد   د    د   یگری نیز 
د   ر لیست همکاران تجاری شرکت کی بی سی قرار د   ارند    
که بر حسب نیاز بازار نسبت به وارد   ات از آن ها اقد   ام می 
گرد   د   . اضافه نمود    تمامی قرارد   اد   ها با رعایت صرفه و صالح 

شرکت و با بررسی های کارشناسی منعقد    می گرد   د   .
د   کتر صالح د   ر بخش د   یگری از سخنان خود    به این نکته 
اذعان د   اشت که احترام به حقوق و رفع مشکالت بیماران 
از اص��ول کاری کی ب��ی سی بود   ه که این مهم با قابلیت ، 

توانایی ها و انعطاف پذیری کارکنان تحصیل کرد   ه و متعهد    
محقق گرد   ید   ه است.  

جن��اب قاسمی به عنوان مرد    شماره یک مالی شرکت د   ر 
حاشیه این مجمع با اعالم اینکه صد   اقت و شفافیت اصل 
تغییر ناپذیر کار ماست اضافه نمود    که تیم مد   یریت ارشد    
شرکت برای تحقق این مهم بر کلیه فعالیت های تجاری و 
مالی نظارت د   قیق د   اشته که اثرات مثبت آن د   ر صورتهای 

مالی و گزارش عملکرد    شرکت قابل رصد    است.
روند    رو ب��ه رشد    و حضور قوی د   ر بازار با توجه به رقابتی 
ب��ود   ن شد   ید    ب��ازار د   اروئی کش��ور نش��ان از د   رایت تیم 
مد   یریت��ی د   ارد    که توانسته د   ر سالهایی که بخاطر تحریم 
و رکود    بازار د   ر اکثر شرکتها د   چار زیان و ضرر قابل توجه 
گرد   ید   ه اند    این شرک��ت روند    رو به رشد    خود    را مستمرا 
اد   ام��ه د   هد    که امید    است با لغ��و تحریم ها و بهتر شد   ن 
اوض��اع اقتصاد   ی کشور شاهد    شکوفایی و بر صد   ر نشینی 
این شرک��ت د   ر میان شرکتهای هم گروه خود    باشیم که 
با توجه به حضور بزرگ��ان صنعت د   ارو د   ر هیات مد   یره و 
مد   یران اجرائ��ی شرکت و همچنین حضور کارشناسان و 
محققین شناخت��ه شد   ه و جوان این مهم د   ور از د   سترس 

نیست.
برنامه های آیند   ه

- حف��ظ نمایند   گی های موجود    و اخ��ذ نمایند   گی های 
جد   ید   

- تعامل با شرکتهای د   اخلی بمنظور تفویض اختیار وارد   ات 
محصوالت آنان

- همک��اری با شرکتهای هند   ی بمنظور اخذ نمایند   گی و 
مقابله با تحریم ها

- شرکت فعال د   ر مناقصات وزارت بهد   اشت جهت وارد   ات 
د   اروهای یارانه ای مورد    نیاز کشور

- فعال سازی و عرضه اقالم پرود   وشیمی بصورت قرارد   اد   ی 
با شرکت های گروه

- تالش برای د   ریافت تسهیالت ارزان قیمت مالی و حفظ 
حد    تسهیالت فعلی 

- افزایش سرمایه شرکت د   ر راستای اصالح ساختار مالی 
طبق روال سنوات قبل 

- افزایش میزان آموزش پرسنل و توانمند   سازی نیروی انسانی

- حفظ و بهره جستن از خد   مات سیستمهای مکانیزه د   ر شرکت
- تمد   ید    گواهینامه های ایزو و جایزه کیفیت غذا و د   ارو و ...

بیان برنامه ها و چشم اند   از وضعیت شرکت برای سال مالی آتی 
جه��ت گیری شرکت د   ر س��ال 1394 د   ر راستای نیل به 

اهد   اف ذیل هد   ف گذاری گرد   ید   ه است.
- تحقق بود   جه س��ال 1394 بمبلغ 1/500/125 میلیون 
ری��ال و سود    وی��ژه 89/506 میلیون ریال با تکیه بر سبد    
محصوالت موجود    و محصوالت جد   ید    د   ر د   ست اقد   ام، با 
توجه به سیاست انقباضی سازمان غذا و د   ارو و حفظ رتبه 

و جایگاه فعلی شرکت.

- پیگیری ثبت و اخذ مجوز وارد   ات محصوالت جد   ید    که 
نمایند   گی آنها اخذ گرد   ید   ه است.

- انج��ام مطالع��ات سنجی ب��رای تولید    ب��ا بسته بند   ی 
محصوالتی که نمایند   گی آنها اخذ شد   ه است.

- ت��الش برای اخذ موافق��ت شرکت ه��ای ایرانی د   ارای 
نمایند   گی به منظور اعطای وارد   ات محصوالت به شرکت .

- سازماند   هی واحد    بازرگانی، ف��روش و بازاریابی و ایجاد    
ساختار مناسب برای وارد   ات و فروش اقالم وارد   اتی 

- افزایش سرمایه شرکت د   ر راستای اصالح ساختار مالی 
شرکت بمنظور افزایش اعتبار شرکت نزد    ذینفعان.

سمتنمایند   هاعضاء هیات مد   یره

رئیس هیات مد   یرهشرکت سبحان انکولوژی)سهامی خاص(آقای د   اریوش افشار

نایب رئیس هیات مد   یرهشرکت البرز د   ارو)سهامی عام(آقای د   کتر احمد    شیبانی

عضو هیات مد   یرهگروه د   اروئی سبحان )سهامی عام(آقای د   کتر پویا فرهت

عضو هیات مد   یرهسرمایه گذاری البرز)سهامی عام(آقای سید    علی میرمحمد   ی

عضو هیات مد   یره و مد   یرعاملسبحان د   ارو)سهامی عام(آقای سید   رضا صالح
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تقسیم سود    920 ریالی به ازای هر سهم
د   کتر مسلمی با برند    خوش نام د   اروسازی کشور به مجمع ساالنه نشست

مجم�ع عمومی ع�اد   ی سالیانه شركت ای�ران د   ارو 
)سهامی عام( چهارشنب�ه 1394/2/16 د   ر د   انشکد   ه 

د   اروسازی د   انشگاه تهران تشکیل شد   .
د   ر ای�ن مجمع كه با حض�ور نزد   یك ب�ه 79 د   رصد    
سهام�د   اران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مد   یره، 
نمایند   ه سازم�ان بورس و اوراق به�اد   ار برگزار شد   ، 
ریاس�ت مجمع برعه�د   ه د   كتر رضوانی ف�ر بود    كه 
جنابان شیرازی و حاضری د   ر مقام نظار اول و د   وم و 
علی ربیعی »مد   یرمالی شركت« به عنوان د   بیر مجمع 

ایشان را د   ر اد   اره جلسه یاری می رساند   ند   .
د   راد   امه با قرائت گزارش هیات مد   یره به جمع توسط 
د   كتر پی�ام مسلمی »مد   یرعامل شرك�ت« و پس از 
استماع گزارش حسابرس و ب�ازرس قانونی، مجمع 
نشین�ان با طنین صلوات خود    ضمن تقد   یر و تشکر 
از زحمات تیم مد   یریتی شركت، با تصویب صورتهای 
مال�ی و تنفیذ معامالت مشم�ول م�اد   ه 129 قانون 
تجارت و تقسیم سود    920 ریالی به ازای هر سهم به 

كار خود    پایان د   اد   ند   .
همچنین موسسه حسابرسی مفید    راهبر به عنوان 
بازرس و حسابرس اصلی شركت برای سال مالی آتی 
انتخاب گرد   ید   ند   . د   كتر مسلمی، ابتد   ای گزارش جامع 
خود    به مجمع با اش�اره به مشکالت و معضالتی كه 
صنعت د   اروسازی د   ر سال گذشته به واسطه تحریم 
های بین المللی ركود    بازار و رقابت پیچید   ه متحمل 
گرد   ی�د   ه یاد   آور شد    با وج�ود    تمامی این سختی ها 
توانستیم روند    افزایش سود   آوری شركت را استمرار 
ببخشیم. مد   یرعامل فرهیخته شركت با بیان اینکه با 
اجرائی كرد   ن برنامه های مد   ون مد   یریتی خود    عالوه 
ب�ر حفظ روند    صعود   ی ف�روش د   ر طی سال اخیر به 
میزان 14 د   رصد    توانستیم هزینه های مالی شركت 
را نسب�ت به سال قبل آن بیشتر از 4 د   رصد    كاهش 
د   هیم.  د   كتر مسلمی با اشاره به حمایت همه جانبه 

شركتهای سرمایه گذاری البرز و د   اروئی سبحان به 
عن�وان سهامد   اران عمد   ه شركت بر این نکته تاكید    
د   اشت كه اگر موفقیت�ی حاصل شد   ، نتیجه سعی و 
تالش تمام�ی مد   یران و كاركن�ان شركت به عنوان 
خاد   می�ن شما سهام�د   اران بود   ه و م�ن مد   یر د   ر آن 
كمتری�ن نقش را د   اشت�ه ام كه این سخن�ان وی با 
استقبال سهام�د   اران حاضر د   ر مجمع روبرو گشت. 
مد   یرعامل توانمند    شركت با بیان اینکه من 20 سال 
پیش د   ر این د   انشکد   ه افتخار د   انشجویی د   اشته ام 
اف�زود   : د   ر برنامه های ما توجه به امر آموزش نیروها 
امری جد   ی است چرا كه باورد   اریم كسب د   انش فنی 

روز برای كاركنان امری الزم و ضروری است.
د   كتر مسلمی رشد    114 د   رصد   ی برنامه های آموزشی 
برای پرسنل نسبت به س�ال مالی گذشته را شاهد    
اد   ع�ای خود    معرفی ك�رد   ه و با برنام�ه های شركت 
برای ف�روش محص�والت جد   ید    و اه�م فعالیتهای 
د   یگر صورت پذیرفت�ه د   ر سال مالی مورد    گزارش و 
ب�ا تشریح برنامه های آتی شركت گزارش خود    را به 
پایان رساند   . بهمن زاد   ه معاون مالی و اد   اری شركت 
نیز د   ر پاسخ به سواالت و ابهامات سهامد   اران با اعالم 
اینکه ای�ران د   ارو به عنوان لید   ر د   ر تولید    مکمل ها 
و عرضه كنند   ه محصوالت جد   ید    با تد   اوم استراتژی 

خ�ود    به د   نبال كسب ارزش آفرینی است افزود    ه ها 
چ�ه د   ر ترازنامه و صورتهای مال�ی به جمع د   ارائیها، 
سود    انباشت�ه ، فروش و سود    د   قت شود    متوجه می 
گرد   ی�م كه د   ر اكثر موارد    مال�ی ما عملکرد    مثبت و 
قابل د   فاعی د   اشته ایم. مرد    شماره یك مالی شركت 
ب�ا اشاره به نیم قرن سابقه د   رخش�ان ایران د   ارو د   ر 
صنعت د   اروسازی كشور تنوع محصوالت شركت را 
106 قل�م د   ر اشکال قرص، كپسول، شربت، محلول، 

كرم، پماد    و ... معرفی كرد   .
د   ر پایان مجمع با اكثریت آراء اعضای حقوقی هیات 

مد   یره برای د   ر سال آتی به قرار زیر معرفی گرد   ید   :
1-   گ�روه سرمایه گ�ذاری البرز  2-  گ�روه د   اروئی 
سبح�ان     3- الب�رزد   ارو       4- سبحان د   ارو      5- 

سرمایه گذاری ملی ایران 
حیفمان آمد    این را ننویسیم كه استمرار روند    صعود   ی 
شرك�ت ایران د   ارو د   ر اكثرزمینه ها و پیشرفت همه 
جانبه شركت نش�ان از د   رایت تی�م مد   یریتی د   ارد    
ك�ه عالوه بر شناسای�ی د   رد   ، راه د   رمان را خوب می 
شناس�د    و د   ر سال�ی كه بواسطه مشک�الت عد   ید   ه 
صنای�ع كشور د   ر تمامی زمینه ها شاهد    افول بود   ند    
میزان خد   وم این شركت كاری كرد   ند    كارستان، خد   ا 

قوتشان د   هد   .

پیام هیات مد   یره :
با سپاس از مهر بي پایان پرورد   گار؛

هیأت مد   یره شرکت ایران د   ارو با ارائه گزارش عملکرد    سالیانه به مجمع 
عمومي امید   وار اس��ت تصویر روشن و د   قیقي از فعالیت شرکت د   ر سال 
مورد    گ��زارش را براي سهامد   اران ترسیم نماید   . د   ر این چکید   ه برآنیم تا 
ضمن بررسي چند    سال گذشته ، سال 1393 را مورد    مد   اقه قرار د   اد   ه و نیم 
نگاهي نیز به سال پیش رو د   اشته باشیم . از آنجا که تغییر و د   گرگوني به 
صورت صعود    یا افول جزء الینفک بسترهاي اقتصاد   ي د   ر د   نیا است، برنامه 
ریزي د   قیق و برآورد    فرصتها و تهد   ید   ها د   ر قالب آیند   ه نگري واقع بینانه 
براي شرکتهاي تولید   ي ضرورتي اجتناب ناپذیر مي نماید    ،که براین اساس 
شرکت ایران د   ارو با اتکاء به لطف خد   اوند    و با حمایت سهامد   اران ارزشمند    
خویش وهمچنین تالش کلیه کارکنان فرهیخته شرکت ، د   ر فرازي از رشد    و شکوفایي خود    
قرار گرفته که مي تواند    گامهاي بزرگ د   یگري را د   ر اعتالي اقتصاد    ملي و صنعت د   اروسازي 
برد   ارد   . د   ر سالي که رهبر معظم انقالب آن را به نام»اقتصاد    و فرهنگ، با عزم ملي و مد   یریت 
جهاد   ي« مزین نمود   ند    ، هیأت مد   یره و کارکنان شرکت نیزبا عزمي راسخ و تالشي جهاد   ي 

سعي د   ر ارتقاء جنبه هاي مختلف اقتصاد   ي و فرهنگي سازمان نمود   ند   .
همانگونه که مستحضرید    سال 1393 چالش هاي زیاد   ي را براي صنعت د   اروسازي کشور به 
همراه د   اشته است. تحریم هاي سیاسي و اقتصاد   ي ظالمانه ، از یک سو و نیز آشفتگي بازار 
د   ارو از سوي د   یگر، صنعتگران این عرصه را بیش از گذشته با مخاطرات جد   ي مواجه نمود    که 
جز د   ر سایه الطاف الهي و حمایت بي د   ریغ سهامد   اران محترم، عبور از این مسیر ناهموار میسر 
نمي گرد   ید   . خد   اوند    را شاکریم که د   لسوزي و تالش هاي بي وقفه کارکنان و نیز همکاري 
مد   یران ارزشمند    مجموعه، ما را د   ر عمل به تعهد   ات و تحقق اهد   اف عالي سازمان یاري نمود   . 
یکي از اهد   اف مهم هیأت مد   یره د   ر سال گذشته که د   ر سال 1394 نیز تد   اوم خواهد    یافت، 
ارتقاء استاند   ارد   هاي د   اروسازي مربوط به خطوط تولید    و جایگزیني ماشین آالت فرسود   ه د   ر 
قال��ب پروژه هاي بازسازي و نوسازي مي باشد   . د   ر این راستا هیأت مد   یره امید    آن د   ارد    تا با 
حمایت نهاد   هاي نظارتي همچون سازمان غذا و د   ارو، به موازات بهبود    GMP د   ر بخش هاي 
تولید   ي، موفق به اخذ پروانه ساخت محصوالت جد   ید    گرد   ید   ه و بد   ین ترتیب ضمن حفظ 
جایگ��اه ارزشمند    خود    د   ر صنعت د   اروسازي، موجبات توسعه پاید   ار و د   ستیابي به بازارهاي 

هد   ف جد   ید    را فراهم سازد   . هیات مد   یره شرکت همچون سنوات قبل از سهامد   اران خود    که 
با اعتماد    و اعتقاد    راسخ مشوق فعالیتهاي ما بود   ه اند    سپاس گزاري نمود   ه و امید   وار است که 
با عنایت ایزد    یکتا و پشتکار کارکنان شریف خود    و حمایت همه جانبه گروه د   اروئي سبحان 
و مد   یریت محترم شرکت سرمایه گذاري البرز , بتوانیم د   ر سال پیش رو نیز همچون گذشته 

نوید    بخش رونق اقتصاد   ي براي کشور و سهامد   اران محترم باشیم.
برنامه هاي آیند   ه شركت:

- انجام پروژه نو سازي و بازسازي شرکت
- خرید    ماشین آالت و تجهیزات واحد    هاي تولید    و آزمایشگاه 

- تولید    قرارد   اد   ي پماد   هاي چشمي و محلول هاي خوراکي د   رسایر شرکتها 
- تولید    قرارد   اد   ي مکملها براي سایر شرکتها 

- توسعه و تعمیق بازار د   اروهاي جد   ید    شرکت 
- گسترش اثر بخشي و بهینه سازي سیستمهاي کیفي که د   ر سال 1393 استقرار یافته اند   .

- اعم��ال کنترلهاي د   اخلي کارآمد    جهت انطباق عملیات شرکت با بود   جه مصوب وچشم 
اند   از مد   ون . 

- با توجه به اینکه بازار فروش محصوالت شرکت، عمد   تاً د   اخلي است و محصوالت تولید   ي 
هم طبق ضوابط موضوعه ، از طریق شرکتهاي پخش د   ارو ، توزیع میشود   . د   ر سال 1394 
نیز د   ر این خصوص تغییري ایجاد    نخواهد    شد   ،همچنین با توجه به نیل به اهد   اف فروش 
صاد   راتي د   ر سال 1393 ، سیاست شرکت د   ر سال جاري نیز اد   امه رشد    و تعمیق بازارهاي 

صاد   راتي بخصوص بازار عراق مي باشد   . 
- منابع مالي شرکت ،د   رسال 1394 متشکل خواهد    بود    از : وجوه حاصل از فروش و د   رآمد    
خد   مات ، تسهیالت مالي کوتاه مد   ت، تسهیالت مالي بلند    مد   ت ، سود    انباشته و اخذ اعتبار 

از فروشند   گان.
سمتنمایند   هاعضاء هیات مد   یره

رئیس هیات مد   یرهآقای محمد   عباسعلی پور کبیررهشرکت صنعتی بهشهر)سهامي عام( 

نایب رئیس هیات مد   یرهمامون فالح سعید   الد   اود   شرکت صافوالد    بهشهر)سهامي خاص(

عضو هیات مد   یره و آقای سیامک ربیعیروغن نباتی بهشهر منطقه آزاد    اروند   )سهامي خاص(
مد   یرعامل

عضو هیات مد   یرهآقای همایون رشید   شرکت حمل و نقل پشتیباني پرتو گستر بهشهر)سهامي خاص(
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وقت�ی گزارش عملکرد    ساالنه توسط مد   یرعام�ل د   انش پژوه و فهیم شركت 
جناب مهند   س بهزاد    الزمی به سمع و نظر سهام د   اران رسید    از جمله كسب 
مقام اول د   ر حمایت از محیط زیست )صنعت سبز( و تقد   یر مسئوالن كشوری 
كارآفرین برتر كشوری سهامد   اران به پاس تالش كاركنان و مد   یریت و كسب 

افتخارات با طنین صلوات فضای سالن را عطرآگین نمود   ند    .
د   ر مجم�ع جناب مهند   س كوه�ی نقل خواند   نی د   اش�ت، از جمله آن كه اگر 
استان�د   ار محترم زنجان همکاری كند    د   ر اند   ک زم�ان كارخانه كنستانتره و 
گند   له سازی با ظرفیت 350 تنی و با امتیازكارآفرینی برای  400 نفرمیسر می 
گ�رد   د   . این عد   م توجه مسئولین شهر به مبحث اشتغال زایی و عد   م حمایت 
از صنای�ع كانی گله مرد    بزرگ صنعت و معد   ن كشور را د   ر پی د   اشت. وی بر 

این نکته اذعان د   اشت كه برعکس مقامات د   یگر استانها كه برای كارآفرینها 
فرش قرمز پهن می كنند   ، بد   خواهان د   ر زنجان فرش كند   ه و می خواهند    كار 
را از بن تعطیل كنند   . مجمع ساالنه شركت ملی سرب و روی ایران د   ر حضور 
ب�االی 70 د   رصد    به ریاست جناب مهند   س مهد   ی كوه�ی و د   و ناظر جنابان 
د   اد   پ�ور و كشوری و د   بیری جناب به�زاد    الزمی برگزار شد    مجمع با تصویب 
صورته�ای مالی و سایر د   ستورجلسه با صلوات پی د   ر پی به پاس تالش عالی 

كار بخصوص مد   یرعامل د   انش پژوی شركت بکار خود    پایان د   اد   . 
همچنین موسسه حسابرسي و خد   مات مال�ي فاطر به عنوان بازرس قانونی و 
حسابرس مستقل اصل�ی و موسسه حسابرسی بهراد   مش�ار به عنوان بازرس 

قانونی و حسابرس علی البد   ل انتخاب گرد   ید   

تاریخچه
شرکت ملی سرب و روی ایران د   ر تاریخ 1360/09/24 
تحت شماره 940 به ص��ورت شرکت سهامی خاص د   ر 
اد   اره ثب��ت شرکت ها و مالکی��ت صنعتی زنجان به ثبت 
رسی��د   ه و د   ر تاریخ 1371/5/26 بهره برد   اری از کارخانه 
تولید    سرب آغاز ش��د    و عملیات اجرایی کارخانه تولید    
روی ب��ا ظرفیت 15 هزار تن د   ر س��ال نیز از مرد   اد    ماه 
1375 شروع که د   ر تاریخ 1378/4/25 به بهره برد   اری 
رسید   . شرک��ت د   ر تاری��خ 1379/2/31 به سهامی عام 
تبد   یل و د   ر تاریخ 1379/10/12 د   ر سازمان بورس اوراق 
بهاد   ار تهران پذیرفته شد   ه است. مرکز اصلی شرکت د   ر 
زنج��ان، کیلومتر 12 جاد   ه قد   ی��م زنجان- تهران است. 
ضمن��ا با توجه به ترکیب سهامد   اران شرکت ملی سرب 
و روی ای��ران از جمله شرکت های فرعی شرکت توسعه 

معاد   ن روی ایران محسوب می شود   .

موضوع شركت
موضوع شرکت طبق ماد   ه 2 اساسنامه شامل:

الف- موضوعات اصلی:
- تولی��د    شمش سرب و روی، انواع آلیاژها و محصوالت 
جنبی مربوطه، ایجاد    و بهره برد   اری از کارخانجات تولید    
و تصفی��ه فلزات غیرآهنی و محصوالت فرعی و جانبی و 

وابسته به آنها.
- اکتش��اف، استخراج، بهره ب��رد   اری از معاد   ن و پرعیار 

کرد   ن انواع سنگ ها

- توزیع، فروش، صاد   رات انواع محصوالت، وارد   ات مواد    
اولیه، ماشین آالت و تجهیزات مرتبط با فعالیت شرکت.

ب- موضوعات فرعی:
- انج��ام خد   مات تولی��د   ی و معامالت مال��ی، بازرگانی و 
صنعتی د   ر د   اخل و خارج از کشور که به طور مستقیم  یا 
غیرمستقیم با تمام یا هر یک از موضوعات فوق مربوط است.

- تاسیس شرکت های جد   ید     یا سرمایه گذاری د   ر سایر 
شرکت ها د   ر زمینه موضوع شرکت. 

سرمایه و تركیب سهامد   اران
سرمایه شرک��ت د   ر بد   و تاسیس مبلغ 46/000 میلیون 
ری��ال بود   ه که طی چند    مرحله افزایش مبلغ سرمایه به 
322 میلیارد    ریال )منقسم به سهام 322 میلیون سهم 
با ارزش اسمی هر سهم 1000ریال( د   ر پایان سال مالی 

منتهی به 1393/12/29 بالغ شد   ه است.
برنامه های آیند   ه شرکت 

- اق��د   ام موثر د   رخص��وص تامین مواد    اولی��ه مورد    نیاز 
کارخانجات جهت د   سترسی به ظرفیت های طراحی شد   ه

- د   ر اولوی��ت بود   ن رعای��ت موازین و د   ستورالعمل های 
زیست محیطی و جلوگیری از هرگونه آلود   گی محیط

- مد   یریت موثر هزینه ها و تالش د   ر جهت کاهش بهای 
تمام شد   ه و حفظ کیفیت تولید    محصوالت

- حف��ظ و توسعه جایگاه صاد   راتی شرکت با افزایش د   ر 
حجم صاد   رات و تامین قطعات و لوازم مورد    نیاز خارجی 

از محل منابع حاصل از صاد   رات

گزارش عملکرد    اجتماعی شركت
شرک��ت با د   اشتن تکنولوژی پیشرفته د   ر امر فیلترینگ 
نسبت ب��ه رعایت مسائل زیست محیط��ی اهتمام تمام 
د   اشت��ه و د   ر همین راستا د   ر س��ال مالی مورد    گزارش 
سیست��م آنالین کنت��رل خروجی گازهای ک��وره کالد   و 
)ارتب��اط از طریق اینترنت ب��ا سازمان محیط زیست( را 
همانن��د    سال قبل برقرار نم��ود   ه است. همچنین با د   ارا 
بود   ن سیستم پیشرفته تصفیه آب و گاز و سیستم های 
ی��ک فیلتر مناسب و نیز با ایج��اد    و نگهد   اری و توسعه 
فضای سبز د   ر سطح وسیع نسبت به حفاظت از محیط 

زیست کوشا بود   ه است. 
به جه��ت حفظ ایمنی کار و نیز رعایت بهد   اشت فرد   ی 
توسط کارکن��ان، شرکت از واحد    ایمن��ی و بهد   اشت و 
مرک��ز بهد   اشت کار بسی��ار فعال و کارآم��د    برخورد   ار 
بود   ه و آموزش های ایمن��ی و بهد   اشتی حسب ضرورت 
ب��ه کارگ��ران و کارکنان د   اد   ه شد   ه اس��ت. ضمن اینکه 
آزمایشات د   وره ای پرسنل همانند    گذشته از جمله امور 

مهم و اساسی تلقی می شود   .

شركت از منظر بورس اوراق بهاد   ار
وضعیت معامالت و قیمت سهام

شرکت د   ر تاری��خ 1379/10/12 د   ر بورس اوراق بهاد   ار 
ته��ران د   ر گروه فلزات اساسی با نماد    فسرب د   رج شد   ه 
و سه��ام آن برای اولین بار د   رآن تاریخ مورد    معامله قرار 

گرفته است.

سمتنمایند   هاعضاء هیات مد   یره
رئیس هیات مد   یرهشرکت سرمایه گذاری اند   یشه محوران )سهامی خاص(آقای محمود    عباسی

نایب رئیس هیات  مد   یرهشرکت بازرگانی توسعه صنعت روی )سهامی خاص(آقای ابوطالب بهمنی

عضو هیات مد   یرهبانک شهر )سهامی عام(آقای محسن احمد   ی باصیری

عضو هیات مد   یرهشرکت فرآوری مواد    معد   نی ایران)سهامی عام(آقای محسن ملکوتی نیا

عضو هیات مد   یره و مد   یرعاملشرکت توسعه معاد   ن روی ایران )سهامی عام(آقای بهزاد    الزمی

د   ر شرکت ملی سرب و روی همه چیز عالی مهند   س کوهی
کوهی از معرفت اد   ب حرمت قلم و شرکت مقام اول د   ر محیط زیست
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لک سرقطار صنعت کانی
شرکت کالسیمین با قدمت نیم قرن

در تاری�خ 1343/9/4 تح�ت شم�اره 9573 در اداره ثب�ت شركتها ومالکیت 
صنعتی تهران به ثبت رسیده تا بقول حضرت حافظ به نظر خاک را كیمیا كنند 
. آنروزها كاتب این سطور در خدمت وظیفه بودم و شاهد حمل كیسه های در 
حد و حدود برنجی ده كیلو سوار بر كامیونها به سوی بنادر به پرسش ما پاسخ 
بود. معدن طالست و شاهپورها آنرا می برند می فروشند به جیب مبارک می 
گذارن�د . كینه ای كه زین پاسخ می داشت�م غریب چهاردهه آزارم می داد  و 
هیچگ�اه ذهنم زین پاسخ رها نمی شد هفته پی�ش در باشگاه هواپیمایی در 
كنجی نشسته و گزارش مهندس جوانی كه سراسر وجودش فعل خواستن بود 

بنام مهندس محمدكشانی را استماع می كردم. 
رون�د مجمع طبق قانون تجارت نعل به نعل انج�ام شده و این گزارش حاصل 
عملکرد شركت بود. ریاست مجمع بر عهده مهندس كوهی كه براستی كوهی 
از تجربه و علم در صنعت كانی است می بود، گزارش مدیرعامل تمام شد پس 
از پرس�ش و پاسخ سهامداران حقیقی و حقوق�ی از پانل هیات رئیسه مجمع 
م�ن از خواب چهل ساله بیدار شدم لختی خجل زین بی خبری و برای جبران 
آن بولت�ن به دست به كنجی بی�رون از تاالر زیردرخت�ی نشسته و شروع به 
خواندن كردم. پنجاه سال ماندن هزاران نفررا به علم كانی رساندن و تجربه را 
به آنجا برده كه خاک دورریز دیروز را به پاتیل بازگرداندن و شمش ساختن، به 
سرزمینهای دور در آفریقا به دره تپه های تركیه رفتن و آوردن آن چیزی كه 
50 سال پیش در كیسه به پول سیاه ایادی زور می فروختن و امروز بچه های 
پاک اسالم ناب محمدی)ص( دست پرمهرشان را به سر و روی معدن انگوران 
زنج�ان كشی�دن در مهدی آباد یزد به عمق زمین خزی�دن در استان مركزی 
كوچ�ه به كوچه دره ها و تپه ها گشت گذار علمی كردن، بله كالسیمین است 
. دانشگ�اه مهندس كانی این شركت ورق�ه امضاء مهر برجسته به دستان دانا 
یان�ش نمی دهد . تعهد، تدی�ن، تبهر را در وجودشان نهادینه می كند هزاران 
نی�رو را می كند كوهی ، كشان�ی دیگر از واالحضرتها خب�ری نیست دستان 
كارآفرین تالشگران فرزندان ترک، لر، كرد، عرب، بلوچ و فارس همه قومیتها 
گهرمرز ایران زمین سیلی به صورت یغماگران زده و از هزاران متر عمق دریا 
گاز استخراج میکند و از دل كوه مس و از زمین خاک را شمش، این علم است 
ك�ه در اختیار فرزندان پاک ایران زمین قرار گرفته و جهانی راانگشتر حیرت 
به دن�دان ، كالسیمین یك بنگاه تجاری نیست یك نهاد فعل خواستن است. 

امیران، وزیران، وكیالن گوش سر به خواسته این پیشگامان بدهید تا سفیران 
شما در آوردگاه تبادل به داشته ها ببالند و اهرم تحریم بی معنی شود و بدان 
ببالی�م آنان كه پاكن�د از محاكمه چه باک . ما داریم و ب�ا علم دانسته به نیاز 
خود می رسی�م باورمان هست كالسیمین نمون�ه آن بچه های كالسیمین در 
اشاعه فرهنگ و آگاهی سهام دار حقیقی در اقصی نقاط كشور داخل و خارج 
ب�ا آغوش باز مقدم خبرنگاران را گرامی داشتند برخالف بعضی از شركتها كه 
همه هنرشان پفك است دست رد به سینه اصحاب خبر می زنند جای تعجب 
نیس�ت آنان كه حساب پاک دارند سرفراز بر اشاعه خبرند و آنانکه زین عمل 
پرهیز دارند و در پستو هم چشم بسته می نشینند بدانند كه عصر ارتباطات 
اس�ت و بی خبری عی�ن خبر است. جبراٌ این اشارت رف�ت، نه اینکه كارشان 
اعتبار است نگاشتیم كه به خود آیند كه اسب قلم پستوهای پنهانی آنانی را 
بیش از خود می شناسد می تازد و گوی چوگان را به سرمنزل مقصود هدایت 

می كند این وظیفه قلم است.     
مجمع عمومي عادی سالیانه شركت كالسیمین )سهامی عام( در روز سه شنبه 
م�ورخ 1394/02/29 در سالن همایش های صنایع هواپیمایی ایران در اتوبان 

تهران كرج برگزار گردید.
 در ای�ن مجمع كه با حضور 67/10 درص�دي سهامداران، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده بورس و بازرس و حسابرس قانوني شركت تشکیل شد. ریاست مجمع 
با آقای مهدی كوهی »ریاست هیات مدیره« شركت بود كه آقایان حمید دادپو 
و عل�ی خوش طینت در مقام نظ�ار اول و دوم و همچنین آقای محمد كشانی 
مدیریت توانمن�د شركت به عنوان دبیر مجمع ایشان را در اداره مجمع یاري 

رساندند.
در ادام�ه و با قرائت گزارش هیات مدیره به مجم�ع  و پس از استماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانوني، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تقدیر و 
تشکر از فعالیت های مدیریت و نیروهای خدوم شركت، با تصویب صورتهاي 
مالي منتهی به 1393/12/29 و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 قانون تجارت 

و تقسیم سود 300ریالي به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرسي فاطر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل 
اصل�ی و موسسه حسابرسی بهرادمشار به عنوان ب�ازرس قانونی و حسابرس 

علی البدل انتخاب گردید.
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پیام هیات مدیره
کزین برتر اندیشه برنگذرد به نام خداوند جان و خرد 

در آغ��از سخ��ن حمد ب��اد خداوندي را ک��ه سخنوران 
درثنایش فرو مانن��د و شمارندگان از شمارش نعماتش 
عاج��ز آیند و کوشندگان هر چ��ه کوشند حق نعمتش 
را آنچن��ان که شایسته اوست ادا ک��ردن نتوانند و درود 
مي فرستیم به پیامبر رحمت، نبي مکرم اسالم حضرت 
محم��د(ص) و ائمه اطه��ار (علیهم الس��الم)  و خداوند 
متعال را شاکریم که امروز بر قله نیم قرن افتخار بایستیم 
و افق فردا را نظاره گر باشیم. در پنجاه سال قدمت پرفراز 
و نشیبي که در برگیرنده حوادث گوناگون است، شرکت 
کالسیمین ن��ه به پشتوانه دارائیها، مع��دن و تجهیزات، 
بلک��ه با سرمایه انساني عظیمي ک��ه در اختیار داشته و 
دارد همچنان بر تارک صنعت کشور بویژه صنعت سرب 
و روي م��ي درخشد و بر ف��راز آن تارک، شهداي عظیم 
الشأني قرار دارند که حیات امروز، جاري شدن زندگي و 
بحرک��ت درآوردن چرخ هاي صنعت، مدیون فداکاري و 

ایثار آن عزیزان مي باشد.
فرا رسیدن پنجاهمین سالگرد فعالیت شرکت کالسیمین 
فرصتي است مغتنم، ت��ا کارنامه یک سال تالش کارگران 
زحمتکش، کارکن��ان سخت کوش و مهندسین و مدیران 
دلسوز شرکت کالسیمین ب��ه استحضار ذینفعان شرکت 
رسان��ده شود تا چشم انداز روشن��ي از شرکت براي آینده 
کارکنان و سهامداران عزیز ترسیم گردد. سال 1393 براي 
شرک��ت کالسیمین سالي توام با ف��راز و نشیب و همراه با 
فرصت ها و تهدیدها بود. لذا با تالش و پشتکار دستجمعي، 
گام هاي مهم��ي در راستاي توسعه هم��ه جانبه شرکت 
برداشته شد و برنامه منسجمي براي سال آینده و چگونگي 
ادامه مسیر تعالي شرکت و بهبود بهره وري صورت پذیرفت.
مهم ترین محورها و اقدامات انجام شده در سال 1393

-  توسع��ه منابع انساني با ه��دف توانمندسازي هر چه 
بیشتر سرمایه انساني شرکت
-  ارتقاء کیفیت محصوالت،

 - انجام اقدامات زیست محیطي،
-  بهینه سازي فرآیندهاي تولید،

 - انج��ام تحقیق��ات در کس��ب تکنول��وژي استحصال 
کنسانتره و شمش از ماده معدني با عیار  پایین،

-  ایجاد انضباط مالي
 - اتمام پروژه نصب دو دستگاه فیلترپرس جهت افزایش 

ظرفیت فیلتراسیون
-  اتمام پروژه نصب و راه اندازي کوره القایي ذوب روي 

براي تحقق اهداف زیست محیطي 
   و بهینه سازي مصرف انرژي

) EMP,EMS (آغاز پروژه جامع زیست محیطي  -
ه��م چنین برنامه ریزي دقیقي ب��راي رسیدن به اهداف 
شرکت در سال 3131 انجام شده که اهم آنها عبارتند از :

-  مدیریت و راهبري بهاي تمام شده ( کاهش هزینه ها)  
با انجام اصالحات الزم در فرآیند 

   تولید و سایر هزینه ها
-  جذب تکنولوژي استحصال کنسانتره و شمش از ماده 

معدني با عیار پایین
-  بازیاف��ت کیک لیچ و تولید هیدروکسید جهت تحقق 

اهداف زیست محیطي
-  استحصال س��رب و روي از پسماندهاي کیک لیچ به 

SX روش
-  اتمام پروژه جامع زیست محیطي در کارخانه روي زنجان

-  اص��الح خط تولید به منظور فلوتاسیون همزمان ماده 
معدني کربناته و سولفوره

امید است با عنای��ات خداوند متعال و توجهات حضرت 
ولي عص��ر )عج( و تالش و تعهد هم��ه کارکنان شریف 
شرکت کالسیمین شاهد تعالي و موفقیت بیش از پیش 

در عرصه اقتصاد مقاومتي باشیم.

تاریخچه
شرک��ت کالسیمی��ن در تاری��خ 1343/9/4 ب��ه صورت 

سهام��ي خ��اص تح��ت شم��اره 9573 در اداره ثب��ت 
شرک��ت های تهران به ص��ورت شرکت سهامی خاص و 
ب��ا سرمایه 50 میلیون ریال به ثب��ت رسید. و در تاریخ 
1370/6/30 مرک��ز اصل��ي شرکت از ته��ران به زنجان 
تغییر و تحت شم��اره 1762 در اداره ثبت شرکت های 
زنجان به ثبت رسید. نوع شرکت در تاریخ 1376/1/16 
ب��ه سهامي عام تبدیل و سهام آن در تاریخ 1376/9/10 
در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته و نهایتا در تاریخ 
1376/11/15 اولین معامله سهام شرکت در تابلو بورس 
اوراق بهادار انجام گرفت.  اهم فعالیتهای شرکت بر طبق 
اساسنام��ه ، اکتشاف ، استخراج و بهره برداری از معادن 
، تغلیظ و ذوب مواد معدنی، ایجاد کارخانه های تبدیلی 
م��واد معدنی و انجام کلیه عملیات بازرگانی در ارتباط با 

موضوع فعالیت شرکت میباشد.
سرمایه شرکت در س��ال 1343 معادل50 میلیون ریال 
بوده که طی 20 مرحله افزایش یا کاهش، نهایتاً در سال 
1392 با 112 درص��د افزایش ، به 2000 میلیارد ریال 

افزایش یافته است.
الزم ب��ه ذکر است شرکتهای مجتمع ذوب و احیاء روی 
قش��م، تولید روی بندرعباس، اسیدسازان زنجان، روئین 
ک��اران الوند و صنعت روی زنگان و آلفا ماشین پویا جزء 

شرکتهای زیرمجموعه شرکت کالسیمین میباشند.

شركت از منظر بورس اوراق بهادار
نام شرک��ت در تاریخ 76/9/10 در ب��ورس اوراق بهادار 
ته��ران در گروه معدنی و تولی��دی با نماد فاسمین درج 
شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ 76/11/15 مورد 

معامله قرار گرفته است.

سمتنمایند   هاعضاء هیات مد   یره

رئیس )غیرموظف(شرکت توسعه معاد  ن روی ایران)سهامی عام(آقای مهد  ی کوهی

نایب رئیس )غیرموظف(شرکت بازرگانی توسعه صنعت رویآقاي محمد   ابراهیم فروزند  ه         

مد  یرعامل )موظف(   شرکت مجتمع ذوب و احیاء روی قشمآقای محمد   کشانی

)غیرموظف(شرکت سرمایه گذاری اند  یشه محورانآقاي سید   محمد   حسین شریفي          

)غیرموظف(شرکت مهند  سي و تحقیقاتي فلزات غیرآهنيآقاي علي رستمي
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خبر رسید    كه جناب مهند   س بنیاد   ی از پیشکسوتان رسانه د   ر مسند    روابط 
عمومی هلد   ینگ شركت فارس خوزستان نشست. خبری خوش و فرخند   ه.

بنی�اد   ی ب�ه چند    هنر آراست�ه و مد   بر اس�ت اول چهره آشن�ای رسانه ها از 
خبرگزاریه�ا گرفته تا نشریات تخصصی، حافظ ق�ران است و قاری نام آشنا، 
مج�ری آگاه و آشنا به بند    بند    مواد    قانون تج�ارت و خبره د   ر صنعت كانی و 
مهن�د   س بنیاد   ی هیچگاه قبل نشت های خبری برای خود   نمایی به پرو لباس 
نم�ی رود    و هم�واره پوششهای بیرونی مشارالیه س�اد   ه است بیان خود   ش و 
هرآنگ�اه كه از این باب پرسمانش باشی پاسخ این پرسش را د   ر استین د   ارد   ؛ 

لب�اس فق�ر یا تنگی نصیب هر كسی نیست. خوش تنی ك�ه بر او نقش بی ریا 
افت�د    استاد    بنیاد   ی صحابه رسان�ه را با سابقه و رزومه می شناسد    چه آنانکه 
حضورش�ان برای برد   ن صفحه به سازم�ان آگهی هاست و چه آنان كه صفحه 

بورس خود    را با عملکرد    واقعی مد   یران زینت می بخشند   .
چند   ی پی�ش د   ر تاالر هتل اوین با خانوم و فرزند   ش د   ید   م كه نشان می د   اد    
خانواد   ه د   وست است و فرزند    زیبایش كه د   ر حد    و قواره د   بستانی بود    از كنار 
باب�ا جم نمی خورد    و ما تازه یافتیم كه لط�ف جناب استاد    به جامعه مونث به 

رسم احترام چگونه افزون از مذكر است. 

کاری خوب از هلد   ینگ خوبتر
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مث�ل همه مجامع بود    تالوت كالم اله مجی�د   ، سرود    جمهوری اسالمی و استقرار 
هی�ات رئیسه مجمع. د   ستور جلسه هم روزها پیشتر طبق قانون به سمع و نظر 
سه�ام د   اران رسید   ه اصحاب جراید    ه�م د   ر د   و طیف برای كسب خبر كم و برای 
آگهی بیش از انگشتان د   و د   ست و سالم فراوان به كلید   د   ار عرضه كنند   ه آری ... و 
ما هم كه از طیف اول د   ر كنجی آویخته از اسباب خبر با تركیبی از ضبط و د   وربین 

و كاغذ و قلم و...
مهند   س گرشاسبی مد   یرعامل شركت ك�ه به تازگی سکان د   ار سیمان شاهرود    
ش�د   ه پشت تریبون رف�ت و گزارش عملکرد    ساالنه را ب�ه سمع و نظر حاضرین 
رساند   . با وجود    اینکه د   ر گزارش كاری صحبت از  امکانات و د   اشته های سیمان 
شاهرود    د   ر عرضه محصول به مسیر راه آهن و اتوبان شمال جنوب و باالتر از همه 
كالن شهر تهران بود    كه توانسته بود    45درصد فروش را بخود    اختصاص د   هد    آنچه 
بیشتر به چشم آمد    و بحث صاد   رات بود   . بی شك این چنین صاد   رات برون مرزی 
جای تحسین و تقد   یر د   ارد    آن هم د   ر د   وره ای كه از سنگ ناله خیزد   .  براستی كه 
این جوان توانسته صاد   رات سیمان را معنی كند    آن هم د   ر قلب كشور و د   ر حاشیه 
كوی�ر. و كاتب این سطور بد   ین م�ژد   ه د   ل شاد    و مشعوف. با سن باال و ذوق كاری 
ج�وان برای هواخوری از تاالر بزرگ پژوهشگاه نفت بیرون خزید   ه تا نفسی تازه 

كنیم د   ر جیف پنجره استاد    بنیاد   ی را د   ید   م چون همیشه د   ر اند   یشه كار، سالمی 
به رسم اد   ب و گپی د   ر باب كار به سالن بازگشتم د   ر مسیر جناب حاتمی از كاركنان 

خد   وم بسته ای از محصول شهرشهیر شاهرود    هد   یه نمود    كه زین لطف ممنون. 
د   رای�ن مجمع كه با حض�ور بیش از 80 د   رصد   ی سهام�د   ارن حقیقی و حقوقی ، 
اعضای هیات مد   یره، نماین�د   ه سازمان بورس و اوراق بهاد   ار ، حسابرس و بازرس 
قانون�ی شركت برگزار ش�د    ریاست مجمع بر عهد   ه د   كتر حسی�ن فاتح بود    كه 
جناب�ان عرب علی د   وستی و جواهری د   ر مقام نظ�ار اول و د   وم و مهند   س بازوی 
مد   یر ارشد    مالی شركت به عنوان منشی مجمع ایش�ان را د   ر اد   اره جلسه یاری       
می رساند   ن�د   .د   ر اد   امه و با قرائت گزارش هیات مد   یره به مجمع توسط مهند   س 
گرشاسب�ی مد   یریت توانمند    و كارد   ان شرك�ت مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته د   ر طی سال مالی مورد    گزارش وشرح برنامه های آتی و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی كه طبق بند    4 موید    حسابهای شفاف و پاک و 
حسابرس�ی شد   ه تیم مد   یریت مالی شركت بود   ، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود    ضمن تقد   یر و تشکر از زحمات گرانقد   ر تیم ارشد    مد   یریتی شركت با تصویب 
صورتهای مالی منتهی به 139/12/29 و تقسیم سود    500 ریالی به ازای هر سهم 

به كار خود    پایان د   اد   ند   .

پیام هیات مد   یره  
مروری بر وضعیت صنعت سیمان و جایگاه سیمان شاهرود    

د   ر صنعت د   ر سال مالی منتهی به 1393/12/29
ازمقد   ار ک��ل صاد   رات ان��واع سیم��ان و کلینکر تولید   ي 
صنعت سیمان به خ��ارج کشور به می��زان 18934400 
ت��ن ، 595164 تن سیم��ان و کلینکر توسط این شرکت 
به کشورهاي ترکمنستان ، آذربایجان ، روسیه و قزاقستان 
و تاجیکستان صاد   رگرد   ید   که نشان مي د   هد    حد   ود    2, 3 
د   رص��د    کل صاد   رات کشور توسط این شرکت انجام شد   ه 
اس��ت . همچنین طي سال 1393 می��زان فروش توسط 
شرکتهاي د   اخلي به مرز 53635826 تن رسید    که میزان 
1042148 تن از آن سهم فروش شرکت سیمان شاهرود    
ب��ود    که 2 د   رص��د    از آن را تشکیل مي د   هد    . علیرغم راه 
اند   ازي کارخانج��ات جد   ید    تولید    سیمان و کاهش تقاضا 
وعد   م رشد    مورد    نظ��ر د   ر ساخت وساز و مصرف سیمان 
که عد   م تعاد   ل بین عرضه وتقاضا را به همراه د   اشته ، این 
شرکت توانسته با شناسای��ي مشتریان جد   ید    صاد   راتي و 
تقویت بازارهاي سنت��ي و نیز تقویت ناوگان ریلي ، سهم 

فروش خود    د   ر کل فروش کشور را حفظ نماید   .
 استراتژی های اصلی شركت

افزایش س��ود    خالص هر سه��م )EPS(، مد   یریت هزینه، 
افزایش صاد   رات و جستجوی بازارهای جد   ید   ، اجرای مناسب 
PM و رعای��ت قوانین زیس��ت محیطی، بهبود    د   ر تحویل 
ب��ه موقع به مشتریان، افزایش رشد    و یاد   گیری سازمانی با 
 MIS , EFQM,( اج��رای سیستم های نوین مد   یری��ت
IMS( ، استف��اد   ه از قوانین بازنشستگی و جانشین پروری 

و بهبود    ساختار منابع انسانی شرکت مي باشد   .

برنامه ها و چشم اند   از وضعیت شرکت برای سال مالی آتی
با عنای��ت به بود   جه ارسال شد   ه به سازم��ان بورس اوراق 
به��اد   ار و تولید    و فروش و سود    هر سهم پیش بینی شد   ه، 

بشرح ذیل آورد   ه می شود   :
- تولید    سیمان به مقد   ار 1/692/000 تن وتولید    کلینکر 

1/450/000 تن پیش بینی مي شود   .
- فروش محصوالت به مقد   ار 1/800/000 تن خواهد    بود    
که از این مقد   ار 696/000 تن صاد   راتی و 1/104/000 تن 

د   ر بازار د   اخل به فروش خواهد    رسید   .
- ازفروشهای د   اخلی مق��د   ار 527/000 تن بصورت فله و 

577/000 تن پاکتی مي باشد   .
- از فروشه��ای صاد   رات��ی مق��د   ار 294/000 ت��ن فله و 

294/000 تن پاکتی و 108/000 تن کلینکر مي باشد   .
- سود    خالص هر سهم 851 ریال پیش بینی شد   ه است.

اهم برنامه هاي اجرائي سال 1394:
1- بهینه سازي فیلتراسیون

2- تولید    قطعات بتني
3- جایگزیني ایرلیفت خوراک کوره خط 1 با الواتور

4- احد   اث نمونه گیر مواد    اولیه خط 2 
5- اد   امه د   یوار کشي حفاظتي

6- احد   اث الواتورسیلوهاي خط 1 و افزایش ظرفیت آسیاب 
سیمان خط 1

7- حفظ فضاي سبز و بهینه سازي الکتروفیلتر خط 1
برنامه های آتی سیمان شاهرود   

برنامه های سال آتی شرکت با توجه به بود   جه مصوب سال 
94 و استراتژی شرکت بشرح ذیل می باشد   :

- بهین��ه سازی خ��ط تولید    و مص��رف انرژی ب��ا اجرای 
پ��روژه های بهینه سازي، افزایش ظرفیت آسیاب خط 1، 

الواتورهای آسیاب سیمان و ...
- تقویت ناوگان حمل و نقل محصوالت شرکت با تقویت 

ناوگان ریلی د   ر د   اخل و صاد   رات
- اجرای برنامه های زیست محیطی به منظور جلوگیري از 

جریمه هاي آالیند   گي محیط زیست
- حف��ظ بازارهای فروش محصوالت د   ر استان های تهران 
و گلست��ان و سمن��ان و ورود    بیشتر ب��ه بازارهای جد   ید    
صاد   راتی د   ر کشوره��ای روسیه، قزاقست��ان، آذربایجان، 

ترکمنستان و عراق
- تولی��د    و معرفی محصوالت جد   ید    و تولید    و فروش بتن 

آماد   ه و قطعات بتني
- کاهش سطح موجود   ی کلینکر

تاریخچه
شرکت سیمان شاه��رود    د   ر تاری��خ 1363/9/26 بصورت 
سهام��ی خاص تاسی��س و طی شم��اره 248/212 مورخ 
1363/9/26 د   ر اد   اره ثبت شرکتهای شهرستان شاهرود    به 
ثبت رسید   ه است. نوع شرکت د   ر ابتد   ا سهامی خاص بود   ه که 
بعد   ا به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاد   ه مورخه 
1366/3/14 به سهامی عام تغییر و د   ر تاریخ 1377/1/27 
به بهره برد   اری رسی��د   ه و د   ر تاریخ 1381/8/21 د   ر بورس 
اوراق بهاد   ار ته��ران و د   ر تاریخ 1389/10/6 د   ر بورس کاال 
پذیرفته شد   ه است. موضوع فعالیت شرکت براساس ماد   ه 3 
اساسنامه عبارت است از تولید    سیمان و بطور کلی اقد   ام به 

هر نوع فعالیت تجاری و صنعتی مجاز.

سمتنمایند   هاعضاء هیات مد   یره

رئیس هیات مد   یرهشرکت سرمایه گذاری سیمان تامینآقای صاد   ق افشار

نایب رئیس هیات مد   یرهسیمان قائنآقای علی اکبر شهری

عضو هیات مد   یرهشرکت سیمان صوفیانآقای محمد   جعفر باجالن

عضو موظف هیات مد   یره و مد   یرعاملشرکت سیمان شاهرود  آقای علی اکبر گرشاسبی

عضو هیات مد   یرهشرکت سرمایه گذاری تد   بیرآقای محسن نامد   اری

مهند   س گرشاسبی و سیمان شاهرود    صاد   رات را معنی کرد   ند   
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مخابرات ایران به مجمع ساالنه نشست
مخابرات ایران؛ نوآوری، فناوری، سود   آوری مشتری مد   اری

مجمع عمومی ع�اد   ی ساالنه مخابرات ایران )سهام�ی عام( صبح پنج شنبه 
1394/2/24 د   رپژوهشگاه نیرو تهران تشکیل گرد   ید   .

د   ر این مجمع كه با حضور بیش از 55 د   رصد   ی سهامد   اران حقیقی و حقوقی، 
اعضاء هیات مد   یره ، نمایند   ه سازمان بورس و اوراق بهاد   ار، حسابرس و بازرس 
قانونی شركت برگ�زار شد   ، ریاست مجمع با آقاي محمد   رضا مد   رس خیابانی 
ب�ود    كه جنابان رمضانی و فروزان د   ر مق�ام نظار اول و د   وم ایشان را د   ر اد   اره 

جلسه یاری می رساند   ند   .
د   ر اد   ام�ه ب�ا قرائ�ت گ�زارش هی�ات مد   ی�ره ب�ه مجم�ع توس�ط مهند   س 
د   هناد   »سرپرس�ت شركت« مرب�وط به اهم فعالیت های ص�ورت پذیرفته د   ر 
ط�ی سال مالی م�ورد    گزارش و پ�س از استماع گزارش حساب�رس و بازرس 

قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات خود    با تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماد   ه 129 قانون تجارت و تقسیم سود    400 ریالی به ازای هر 
سهم به ك�ار خود    پایان د   اد   ند   . همچنین سازمان حسابرسی به عنوان بازرس 
اصلی و روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه رسمی شركت برای سال مالی آتی 
انتخ�اب گرد   ید   . د   ر حاشیه مجمع مهند   س بیگد   لی»معاون مالی و پشتیبانی 
شرك�ت مخاب�رات ایران« با اع�الم اینکه شركت مخابرات ای�ران شركتی د   ر 
كالسی جهانی است افزود   : كسب سه رتبه برتر شركتهای زیرمجموعه د   ر بین 
100 شركت برتر ایران و اهد   اف بلند    مد   یریتی مبنی بر كسب د   انش فنی روز 
با استفاد   ه از تکنولوژی و د   یگر برنامه های راهبرد   ی نشان از اهتمام جد   ی ما 

به تد   اوم مسیر می باشد   .  

پیام هیات مد   یره
تغییر، جزو طبیع��ت و همه ي پد   ید   ه ها و فرایند    هاي 
طبیع��ی و زیستی و اجتماعی اس��ت. گذر زمان همواره 
جه��اِن ما را با تغییراتی گوناگ��ون مواجه ساخته ، که با 
ارتقاي شاخص هاي گوناگون د   ر زند   گی بشر ، تأثیرات 
قابلی، د   ر رفاه ، امنیت ، آسایش و آرامش جامعه، د   اشته 
است . د   ر این میان عرصه ارتباطات و فناوري اطالعات، 
بیش از د   یگر عرصه ها د   ستخوش تحول بود   ه و به عنوان 
بستر اصلی توسعه همه جانبه ، همواره مطرح بود   ه است. 
د   ر کش��ور ما، هر گونه ن��وآوري وتوسعه د   ر این عرصه، 
اقبال عمومی را به همراه د   اشته و مورد    توجه و حمایت 

واقع شد   ه است.
شرک��ت مخابرات ایران، با این عن��وان، مفتخر است که 
بیش از 43 س��ال خد   مات خود    را د   ر جاي جاي میهن 
اسالمی ایران عرضه کرد   ه و اینک با پشتیبانِی مشترکان 
87 میلیون��ی خود   ، پیشتاز عرص��ه ارتباطات و فناوري 

اّطالعات د   ر کشور ومنطقه است.
د   ر سال��ی که گذش��ت، توفیقات گست��رد   ه اي را براي 
شرکت مخابرات ایران د   ر بخش هاي ثابت وسیار شاهد    
بود   ه ایم . همگرایی، به عنوان چشم اند   از اصلی شرکت 
مخاب��رات ایران، به منظور هم افزای��ِی هرچه بیشتر د   ر 
ح��وزه هاي ثاب��ت و سیار، توانسته زمین��ه ساز فعالیت 

هاي نویي باشد    ک��ه آیند   ه صنعت را شکل خواهد    د   اد    
. حرک��ت د   ر راستاي افزایش رضایت مشترکان ، ارتقاي 
کیفیت خد   مات ، عرض��ه ي خد   مت هاي نِو مخابراتی، 
مبتنی بر باند    په��ن و افزایش سهم بازار، محور فعالیت 
هاي شرکت د   ر سال 1393 بود    که نتایج حاصل، بیانگر 
به ثمر نشستن کوشش همه جانب��ه کارکنان ومد   یران 

این شرکت د   ر اقصی نقاط کشور است.
مجموعه شرکت مخابرات ایران د   ر سال 1393 عملکرد    
نسبتاً مطبوعی د   اشته اس��ت ؛ ازجمله: اجراي موفقیت 
آمیز طرح همکد   ي د   ر تمام��ی استانهاي کشور، اد   غام 
شرک��ت ارتباطات ثاب��ت د   ر شرکت مخاب��رات ایران، با 
ه��د   ف کاهش هزینه ها و افزای��ش چابکی و بهره وري 
سازمان��ی ، اخذ مج��وز فعالیت نسل س��وم )G3( براي 
هم��راه اول و افتتاح د   ه ها طرح و پروژه مهم مخابراتی، 
د   ر مناسبت هاي مختلف خصوصا د   ر هفته د   ولت وایام 

مبارک د   هه فجر.
د   ر س��ال 1393 بنا د   اریم با بهره گیري از رهنمود   هاي 
مق��ام معّظ��م رهبري و سیاس��ت هاي اب��الغ شد   ه د   ر 
راستاي همد   ل��ی و همزبانی و د   ر جهت رشد    و اعتالي 
هر چه بیشتر صنعت آي.سی.تی و نوآوري د   ر این حوزه، 
گام برد   اریم؛ ارتقاء به��ره وري ، د   ستیابی به سود   آوري 
پاید   ار،کسب سهم بازار افزونتر و رسید   ن به شاخص هاي 

قابل قبول د   ر کیفیت خد   م��ات رسانی از جمله اهد   اف 
م��ا د   ر سال ج��اري 1393 است. امید   واری��م ثمره این 
کوشش د   ر سالی که به نام سال« د   ولت، ملّت، همد   لی 
و همزبانی » مزین شد   ه ، رضایت مشتریان و مشترکان 
و سهام��د   اران و د   ولت و همه ي ذي نفعان شرکت را به 

همراه د   اشته باشد   .
افتخارات شرکت د   ر سال 1393 شرکت مخابرات ایران 
موفق به کسب 4 مقام د   ر میان 100 شرکت برتر کشور 
رتب��ه بند   ی IMI-100 سازمان مد   یریت صنعتی شد   ه 
است. ای��ن موفقیت بیانگر مد   یری��ت مناسب شرکت و 

پیروی از الگوهای برتر کسب و کار می باشد   . 
- رتبه ششم د   ر باالترین ارزش افزود   ه 

- رتبه چهارم د   ر اشتغالزایی 
- رتبه چهارم د   ر باالترین ارزش بازار

- رتبه پانزد   هم د   ر فروش
- د   ریاف��ت جایزه مل��ی، تند   یس بلوری��ن و گواهینامه 

ارزیابی مد   یریت مالی
- کسب گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنند   گان 
براساس سنجش های تعیین شد   ه د   ر بازار میزان رعایت 
حقوق مصرف کنند   گ��ان از سوی شورای سیاستگذاری 

سازمان حمایت از مصرف کنند   گان و تولید   کنند   گان
- کس��ب جایزه بهره وری ور سی��د   ن به سطح سازمان 
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بهره ور د   ر ارزیابی
- کسب لوح روابط عموم��ی برتر د   ر رشته برنامه ریزی 
ارتباطی از سوی یازد   همین جشنواره برترین های روابط 

عمومی د   ر سال 1393
ارزش های شرکت مخابرات ایران

- باالترین ارزش آفرینی برای مشتریان
- الت��زام ب��ه ارزش های اجتماع��ی، مذهبی و فرهنگی 

جمهوری اسالمی ایران
- پاسخگوی��ی د   ر قب��ال مسوولی��ت ه��ا تصمیمات و 

عملکرد   ها
- سهیم بود   ن د   ر توسعه کشور

- شفاف بود   ن د   ر تعامالت د   اخلی و خارجی
بیان استراتژي شرکت

شرکت مخابرات ایران د   رراستاي تامین منافع ورضایت کلیه 
ذینفعان اعم از سهامد   اران و مشتریان ، با تکیه بر مزیتهاي 
نسب��ی خود    به عنوان اپراتور برتر کشور د   ر د   و بخش ثابت 

و سیار ماموریت خود   را به شرح ذیل تعیین نمود   ه است :
» ایجاد    ارتباط مناسب مورد    نیاز عموم با ارائه خد   مات 
متنوع ICT و تآکید    ب��رارزش آفرینی حد   اکثري براي 

ذینفعان«
- کیفیت برتر سرویس 

- معرفی محصوالت و سرویس هاي جد   ید    
- تامین کنند   ه ملی سرویس های ICT  براي همگان 

- تمرکز ب��ر قیمت گذاري رقابت��ی، پوشش گسترد   ه ، 
سرویس هاي ن��وآور، کیفیت برت��ر، سود   د   هی و ارزش 

آفرینی براي سهامد   اران 
د   رهمین راستا این شرکت مصمم است تا با اجراي کامل 
برنامه راهبرد   ي خود   د   ریک بازه زمانی بلند    مد   ت چشم 

اند   از خود    به شرح ذیل را محقق نماید    :
»بیشین��ه سازي هم افزایی بین ثابت وسیار براي تامین 

منافع مرد   م«

د   رای��ن راست��ا برنام��ه راهب��رد   ي شرک��ت ب��ر هفت 
محورمتمرکزگرد   ید   ه که عبارتند    از:

1- رشد    و سود   آوري پاید   ار
2- همکاري راهبرد   ي با ذینفعان کلید   ي

3- ارائه خد   مت نوآورانه و با کیفیت به مشتریان
4- هم افزایی ثابت و سیار

5- چابک سازي سازمان
6- تعالی عملکرد    د   ر IT و شبکه

7- حفظ و توسعه منابع انسانی
مزای��اي هم افزای��ی؛ صرفه جویی د   ر هزین��ه، بهبود    و 
توسعه قابلیت ها د   ر کالس جهانی ، توسعه برنامه جامع 
جه��ت سرمایه گذاري مشترک کیفی��ت باالتر خد   مات 
مشت��ري، ورود    مشتری��ان جد   ید   ، سب��د    سرویس ها و 
محص��والت جد   ید   ، نوآوري د   ر محص��والت و خد   مات، 
اقد   ام��ات مشترک بازاریابی، ایجاد    یک تیم کسب و کار 

ثابت و سیار.

اهم عناوین سال 1393 همراه اول :
عنوان برترین اپراتورتلفن همراه کشور از سازمان تنظیم 

مقررات و ارتباطات راد   یویی
تقد   یر نامه اشتهار به کیفیت 4 ستاره

گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنند   گان
لوح و تند   یس برند    ارزشمند    ملی

لوح تقد   یر ویژه مسئولیت پذیري اجتماعی ، لوح تقد   یر 
از جشن��واره امنیت فضاي تب��اد   ل اطالعات و کنفرانس 

بین المللی مد   یریت باالترین نشان کیفیت و بهره وري
تقد   ی��ر نامه شرکت برت��ر د   انشی از چهارمی��ن ارزیابی 

Make ، لوح تقد   یر از کنفرانس بین المللی برند   

تند   یس برگزید   ه از تکنولوژي و فناوري هاي نوین
لوح نقد   یر ویژه جهت اجرا و پیاد   ه سازي پروژه تضمین 

د   رآمد    از پنجمین جشنواره ملی بهره وري ایران
تند   یس زرین سرآمد   ي از سرآمد   ان روابط عمومی ایران

ارزش هاي شرکت مخابرات ایران
- باالترین ارزش آفرینی براي مشتریان 

- الت��زام ب��ه ارزش هاي اجتماع��ی، مذهبی و فرهنگی 
جمهوري اسالمی ایران

- پاسخگوی��ی د   ر قب��ال مسئولی��ت ه��ا، تصمیمات و 
عملکرد   ها 

- سهیم بود   ن د   ر توسعه کشور
- شفاف بود   ن د   ر تعامالت د   اخلی و خارجی 

تاریخچه شرکت
- تاسیس د   ر سال 1350 با سرمایه ای بالغ بر 5 میلیارد    ریال
- تاسیس شرکت های مخابرات استانی د   ر سال 1373
- تاسیس شرکت ارتباطات سیار ایران د   ر سال 1383

- واگ��ذاری 5 د   رصد    سهام مخابرات از طریق بورس د   ر 
سال 1387

- خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران د   ر سال 1388
- تبد   یل شرکت ارتباطات سیار به سهامی عام د   ر سال 

1389
- تاسیس شرک��ت مد   یریت سامان سازه غد   یر )سهامی 

خاص( د   ر سال 1389
- د   ریاف��ت مجوز واگذاری فعالیت نسل سوم و باالتر د   ر 

سال 1393

سمتنمایند   هاعضاء هیات مد   یره

رئیس هیات مد   یرهشرکت گسترش الکترونیک مبین ایرانآقای سید    مصطفی سید    هاشمی

نایب رئیس هیات مد   یرهشرکت توسعه اعتماد    مبینآقای علی بقایی

عضو هیات مد   یرهشرکت شهریار مهستانآقای محمد   رضا مد   رس خیابانی

عضو هیات مد   یرهوزارت امور اقتصاد    و د   اراییآقای نصراهلل جهانگرد   

عضو هیات مد   یرهشرکت سرمایه گذاری استان اصفهاناقای محمد   رضا روح اللهی

مد   یرعاملشرکت مخابرات ایرانآقای کاظم ابراهیمی صد   راباد   ی
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پیام هیات مد   یره
شرک��ت صنایع سیمان غرب به عن��وان یکي از شرکت 
هاي تابعه شرک��ت سیمان فارس خوزستان با ماموریت 

زیر تاسیس گرد   ید   ه و فعالیت مي نماید   :
" تولی��د    و عرض��ه ان��واع سیم��ان و کلینک��ر مطابق با 
استاند   ارد   ه��اي محصول، نیاز مشت��ري و شاخص هاي 

اقتصاد   ي"
د   ر جهت تحقق و تامین ماموریت، موارد    زیر د   ر د   ستور 

کار قرار د   ارد    :
- مشارکت و پشتیبان��ي اثربخش از تد   اوم پاید   ار تولید    

سیمان کشور با توجه به شاخص هاي توسعه پاید   ار
- مشارکت و ارتقاء زنجیره ارزش سازه هاي بتني کشور

- مشارک��ت د   ر پاید   اري و انعطاف پذیري بهینه زنجیره 
تامین طرح هاي عمراني ملي.

برنامه ها و چشم اند   از وضعیت شرکت

چشم اند   از شرکت د   ر افق 3 ساله به شرح زیر است :
"جایگاه اول تولید   ، عرض��ه، صاد   رات سیمان با توجه به 
ظرفیت د   ر منطقه غرب کشور" د   ر جهت تحقق و تامین 

چشم اند   از، موارد    زیر حائز اهمیت مي باشد    :
- جایگ��اه اقتصاد   ي برتر د   ر بی��ن شرکت هاي منطقه 
وشرکت هاي تابعه هلد   ینگ فارس وخوزستان به تناسب 

ظرفیت تولید   
- جایگاه برتر برند    سازمان د   ر بین رقبا د   ر منطقه د   اخل 

و خارج کشور
- جایگ��اه برتر مشتري مد   اري و کسب رضایت مشتري 

د   ر بین رقبا
- جایگاه برتر انعطاف پذیري مطابق نیاز بازار و مشتري

ارزش ه��اي مح��وري شرکت جهت پیشب��رد    اهد   اف و 
چشم اند   ازها

- تعهد    ب��ه حفظ و ارتقاء ارزش ه��اي اقتصاد    ملي د   ر 
عملکرد    سازمان

- تعهد    ب��ه حفظ و ارتقاء ارزش ه��اي زیست محیطي 
و جامعه

- تعهد    ب��ه مشتري مد   اري و نهاد   ین��ه کرد   ن فرهنگ 

مشتري مد   اري و پاسخ گویي
- تعه��د    به شایسته ساالري، جانشی��ن پروري و ارزش 

هاي منابع انساني د   ر سازمان
- تعهد    به تعالي جوی��ي و کمال گرایي خرد   مند   انه د   ر 

بین کلیه کارکنان سازمان
- تعه��د    به حف��ظ و ارتق��اء کارایي عملیات��ي، چابکي 

سازماني و نتیجه گرایي
- تعهد    به ریسک پذیري خرد   مند   انه، خالقیت، نوآوري 

و پژوهش کاربرد   ي
- تعه��د    به توسعه د   انش کاربرد   ي د   ر سازمان از طریق 

یاد   گیري و آموزش مستمر
- تعهد    به عملکرد    د   ر سطح باالتر از استاند   ارد   ها

- تعه��د    به ارزش هاي اخالقي و انساني از قبیل انصاف، 
عد   الت د   ر مقابل کلیه طرف هاي ذینفع

- تعه��د    به قانون م��د   اري و رعایت مق��ررات، ضوابط و 
استاند   ارد   هاي مالي، اد   اري، تولید   ي و تجارتي  

  سازمان
- تعهد    به کار گروهي و توسعه تفاهم، تعاون اجتماعي، 

مشارکت و خرد    جمعي د   ر د   اخل و خارج سازمان

توسعه پاید   ار ، تولید    پاک و کسب رضایت مشتری ، اهد   اف سیمان غرب

مجم�ع عمومی عاد   ی سالیانه شركت صنایع سیمان غرب )سهامی عام( بعد    از 
ظهر یکشنبه 1394/2/20 د   ر هتل سیمرغ تهران تشکیل شد   .

د   ر این مجمع كه با حضور بیش از 88 د   رصد   ی سهامد   اران حقیقی و حقوقی ، 
اعضای هیات مد   یره، نمایند   ه سازمان بورس و اوراق بهاد   ار، حسابرس و بازرس 
قانون�ی شركت برگزار شد   . ریاست مجمع برعه�د   ه د   كتر حسین فاتح بود    كه 
جناب�ان مسیح زرگ�ر و بیژن جواهری د   ر مقام نظ�ار اول و د   وم و جناب مجید    
آزرد   ه د   ست مد   یرارشد    مالی شركت به عنوان منشی مجمع ایشان را د   ر اد   اره 
جلس�ه یاری می رساند   ند   . د   ر اد   امه و ب�ا قرائت گزارش هیات مد   یره به مجمع 
توسط مهند   س كم�ال صد   یقی مد   یرعامل شركت و پ�س از استماع گزارش و 
حساب�رس و ب�ازرس قانونی برای س�ال مالی منتهی ب�ه 1393/12/29، مجمع 
نشینان ب�ا طنین صلوات خود    ضمن تقد   یر و تشک�ر از زحمات تیم مد   یریتی 
شركت، با تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود    950 ریالی به ازای هر سهم به 

كار خود    پایان د   اد   ند   .
همچنین موسسه حسابرسی متین خرد   مند    به عنوان بازرس اصلی و موسسه 
حسابرس�ی د   یلمی پ�ور و همکاران  به عنوان ب�ازرس و حسابرس علی البد   ل 

شركت برای سال مالی آتی انتخاب گرد   ید   ند   . 
مهند   س صد   یقی د   ر قسمتی از گ�زارش خود    ضمن اشاره به شرایط اقتصاد   ی 
كشور د   ر سال گذشته ناشی از بحث ركود    و تحریم های بین المللی یاد    آور شد    
كه مجموعه عوامل فوق د   ر كنار  اشباع بازار سیمان وناامنی های ناشی شد   ه از 
حضور د   اعش د   ر عراق به عنوان بازار اول هد   ف صاد   راتی شركت باعث گرد   ید    
ك�ه د   ر سال گذشته صنعت سیمان د   چار سختی ه�ا و تالطمات شود    كه امید    
است با توجه به وزید   ن نسیم توافق و بهبود    شرایط اقتصاد   ی كشور و بازگشت 
ثبات و امنیت د   ر كشورهای همسایه شاهد    اوج گیری د   وباره این صنعت باشیم.
مد   یرعامل شركت د   ر فرازی د   یگر از گزارش خود    با اشاره به صاد   رات 19 میلیون 

تن سیمان و كلینکر به خارج از كشور، كشورهای هد   ف صاد   راتی شركت را این 
چنین معرفی نمود    :عراق، افغانستان، تركمنستان، روسیه، كشورهای آفریقایی 
و... مهن�د   س صد   یقی اما به این نکته تاكید    د   اشت كه اكثر صاد   رات شركت به 
كشوره�ای همجوار و همسایه است كه این د   كتری�ن و سیاست كاری د   ر سال 

پیش رو نیز تد   اوم خواهد    د   اشت.
مهن�د   س كمال صد   یقی د   ر بخش پایانی گزارش خود    با اشاره ای به پروژه های 
مد   یریت استراتژیك و طرح ریزی تجاری د   ر شركت و لیست پروژه های بهبود    
انجام شد   ه د   ر سال 1393»از تعیین حد   ود    و ثغور كارخانه و بهبود    فرآیند   های 
محیط زیستی گرفته تا فعالی�ت های صورت پذیرفته د   ر كارخانه جهت بهینه 
س�ازی و باال برد   ن راند   مان كاری « یاد   آور گرد   ی�د    با توجه به زیر ساخت های 
موجود    د   ر كارخانه مد   یران و كاركنان و كارشناسان شما د   ر این شركت بعنوان 
خاد   مین شما سهامد   اران تمام هم و غم و تالش خود    را بکار بسته و می برند    تا 
ع�الوه بر كسب ارزش آفرینی د   ر مسیر س�ود   آوری قد   م های خود    را استوارتر 
و پرصالب�ت تر برد   ارند    كه بد   ون شك افزایش سرمای�ه د   ر این مهم ما را یاری 

رسان خواهد    بود   .
مجی�د    آزرد   ه د   ست مد   یر ارشد    مالی شركت نیز د   ر حاشیه این مجمع با اشاره 
به بهبود    فرآیند   های مالی شركت د   ر طی سال مالی گذشته و وجود    سیلوهای 
اضافه د   ركارخانه یاد   آور گرد   ید    با توجه به وجود    این سیلوها چنانچه ما افزایش 
تولی�د   ی هم د   اشته باشی�م به علت وجود    زیرساخت ه�ای موجود    د   ر شركت 
مشکل خاص�ی د   ر جهت انبار محصول وجود    نخواهد    د   اش�ت و امید   واریم د   ر 
سایه اجرائی كرد   ن برنامه ه�ای مد   ون مد   یریتی بتوانیم سالی خوب با سود   ی 
مناسب برای شركت به ارمغان بیاوریم. حضور بزرگان و متولیان صنعت سیمان 
د   ر جمع نشان د   هند   ه ارج و قرب سیمان غرب و مد   یریت آن د   ر بین این افراد    

شناخته شد   ه صنعت كانی كشور می باشد   .  

سمتنمایند   هاعضاء هیات مد   یره

رئیس هیات مد   یرهشرکت سیمان فارسآقای محمد    بازوی بید   ستانی

نایب رئیس هیات مد   یرهشرکت سیمان فارس نوآقای محمد    حشمتی

عضو هیات مد   یرهگروه بهمنآقای سعید    موحد   ي

عضو هیات مد   یرهشرکت سیمان شمالآقای ریحان سروش مقد   م

عضو هیات مد   یرهشرکت سیمان فارس و خوزستانآقای کمال صد   یقی

نی
سی

رح
امی
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سیستم منسجم بیمه ای

ب�د   ون ترد   ی�د    هم�ه اف�راد    جامعه ب�رای یکبار 
هم كه ش�د   ه گذرشان به بانك ها ب�رای د   ریافت 
ان�واع تسهیالت افت�اد   ه است. ف�ارغ از اسناد    و 
مد   ارک عامی كه هم�ه بانك ها اقد   ام به د   ریافت 
آنه�ا می كنند   ، یکی از نک�ات بسیار شایسته د   ر 
سیستم بانکد   اری حمای�ت و پشتیبانی مستقیم 

و غیر مستقیم از سایر بانك ها است.
د   ر ای�ن نوشتار به د   نبال تشری�ح شیوه د   ریافت 
وام و تسهی�الت از ن�وع خاص ب�رای افراد    خاص 
نیستی�م. بلکه د   رباره تسهیالت عام و خرد    بحث 
می كنیم. عموما د   ر تسهیالت خرد    یکی از اولین 
اقد   امات بانك ها موضوع اعتبارسنجی مشتریان 
است ك�ه د   ر بد   و امر با استع�الم میزان بد   هی ها 
و معوقات و می�زان تسهیالت قبلی مشتری آغاز 

می شود   . 
سیست�م  ای�ن  ب�ر  وارد   ه  اشک�االت  از  ف�ارغ 
د   رخصوص تنوع استعالم ها و تناقض های موجود    
د   ر پاسخ ه�ای د   ریافتی از مح�ل استعالم ها، این 
امر تقریبا برای هم�ه مشتریان صورت می گیرد   . 
د   ر این مسیر و فرآیند    معموال مشتریان با اقساط 
معوق د   ر بانك عامل یا سایر بانك ها و موسسات 
متصل به سیستم منسج�م بانکد   اری یا جرایمی 

روبه رو می شوند   . 
مشت�ری د   ر مواجه�ه ب�ا چنی�ن شرایط�ی باید    
نسبت به به روزرسان�ی سایر اقساط یا تسهیالت 
د   ریافتی به منظور برخورد   اری از شرایط د   ریافت 
وام جد   ی�د    اقد   ام كند   . این امر حتی ممکن است 
ب�رای بانك ارائه د   هند   ه تسهی�الت نیز هیچ نوع 
انتفاعی ند   اشته باشد   ، اما به صورت غیر مستقیم 
اقد   ام به همکاری و تعامل با سایر همکاران بانکی 

خود    می كنند   . 
 ام�ا د   ر صنع�ت بیمه این اتف�اق برعکس صنعت 
بانکد   اری رخ می د   ه�د   . مشتری د   ر صنعت بیمه 
چند   ان اعتبارسنجی نمی شود   . د   ر رشته شخص 
ثالث به عنوان عام تری�ن رشته و د   ارای باالترین 
سه�م عموما از س�وی شبکه ف�روش نمایند   گان 
و كارگ�زاران )ك�ه به د   نبال ج�ذب مشتری برای 
د   ریاف�ت كارم�زد    ب�ود   ه و به هر نح�و ممکن د   ر 
صد   د    خوب نشان د   اد   ن بیمه گذار می باشند   ( این 

امر بد   ون اعتبارسنجی واقعی صورت می گیرد   .
 بعض�ا د   ر برخ�ی از شركت ه�ای بیم�ه موضوع 
استع�الم از بیم�ه مرك�زی د   رخص�وص سواب�ق 
خسارت�ی بیمه نام�ه قبل�ی ص�ورت نمی گیرد    یا 
به د   نب�ال ارائه تصوی�ری كم ریس�ك از مشتری 
می باشن�د   ؛ به خاط�ر اینک�ه موض�وع ص�د   ور و 
خسارت د   ر صنعت بیمه متف�اوت از یکد   یگرند   . 
شبک�ه فروش )سهم نمایند   گان د   ر تولید    صنعت 
تقریب�ا د   ر ح�د   ود    80 د   رص�د    اس�ت( بنابراین 
خیل�ی به د   نبال رعای�ت اعتبارسنج�ی مشتری 
نمی باشن�د    و عمد   ت�ا به د   نبال ج�ذب مشتریان 

سایر شركت های بیمه ای هستند   . 
د   ر صنع�ت بانک�د   اری مشت�ری بای�د    د   ر عی�ن 
تسوی�ه ب�ا سایر بانك ه�ا تصویر خ�وب و د   ارای 
اعتب�اری از خود    نش�ان د   ه�د   . د   ر حالی كه د   ر 
صنعت بیمه این امر خیلی مشهود    نیست؛ چراكه 
شبکه فروش صرفا به د   نبال جذب مشتری به هر 
طری�ق است و گاه مشتری ب�د    و نامطلوب از نظر 
ریس�ك سایر شركت های بیم�ه ای را بد   ون هیچ 
سختگی�ری و اقد   ام�ات محد   ود    كنند   ه ای جذب 
شرك�ت بیمه جد   ی�د    می كن�د   . از س�وی د   یگر 
ورود    نهاد   ه�ای بیرون�ی ب�ر این صنع�ت موجب 

تشد   ید    فرآیند    ع�د   م اعتبارسنجی بیمه گذاران 
شد   ه است. ب�رای مثال، نمونه اخی�ر رای د   یوان 
عد   ال�ت اد   اری د   ر م�ورد    ع�د   م د   ریافت جریمه 
از بیمه گ�ذاران خاطی و پ�ر ریسك موجب شد   ه 
اس�ت كه بیمه گ�ذاران پر خطر ب�ا آسایش خاطر 
اقد   ام به عد   م رعایت قوانین و مقررات رانند   گی 
كنن�د    و د   ر این مسیر د   ر بلند    مد   ت صنعت بیمه 
ب�ا خیل عظیمی از بیمه گذاران پرریسك و بد   ون 
جریمه روبه رو خواهد    ش�د   . از د   یگر تفاوت های 
موج�ود    د   ر سیستم بانک�د   اری و بیمه ای تفاوت 
و شی�وه ارائه خد   م�ات د   ر شبکه ف�روش است. 
د   ر صنع�ت بانک�د   اری، ارائه تمام�ی خد   مات به 
مشتریان از طریق شع�ب مستقیم بانکی صورت 
می گی�رد   . به عبارت�ی د   ر سیست�م بانکی تمامی 
كاركن�ان بانك به عنوان اف�راد    حقوق بگیر بانك 
كار می كنند    و انتفاع مستقیمی از میزان خد   مات 
غیر از پاد   اش ها و كارانه های اد   واری وجود    ند   ارد   . 
این د   ر حالی است كه د   ر صنعت بیمه نزد   یك به 
80 د   رص�د    از خد   مات ص�د   ور بیمه و بخش قابل 
مالحظ�ه ای از خد   مات خسارت�ی از سوی شبکه 
فروش نمایند   گان و كارگ�زاران صورت می گیرد    
كه همین امر موجب تفاوت شد   ید    این د   و صنعت 

می شود   . 
شبک�ه ف�روش غیر مستقیم بیمه ای س�ود    خود    
را از مح�ل ف�روش و ص�د   ور بیمه نام�ه به د   ست 
م�ی آورد    و از محل می�زان خسارت های ناشی از 
انتخ�اب نامساعد    چیزی متض�رر نمی شود   ، فقط 
د   ر برخ�ی از شرایط از د   ریافت س�ود    مشاركت 

محروم می شود   . 
ای�ن د   ر حالی است كه به خاطر ص�د   ور بیمه نامه 
كارمزد    خ�ود    را پیش ت�ر د   ریافت ك�رد   ه است.  
ب�ا بررسی ه�ای به عم�ل آم�د   ه از صنع�ت بیمه 
شاه�د    ای�ن هستیم ك�ه این صنع�ت بی جهت و 
بی د   لیل اقد   ام به رقابت قیمتی یا ارائه تخفیفات 

غیر قانونی و برخ�الف سند   یکای بیمه گران 
برای جذب مشتری و از د   ست د   اد   ن 

نزد   یك ب�ه 10 د   رصد    از كل حق 

بیم�ه صاد   ره شخص ثال�ث د   ر سال های اخیر كه 
حد   ود   ا مع�اد   ل7 ه�زار میلیارد    ری�ال می شود    
ش�د   ه اس�ت و از همین نقطه اهال�ی صنعت بیمه 
سود   ی مع�اد   ل 700 میلیارد    تومان را بد   ون هیچ 
د   لیلی از د   ست می د   هند   . این د   ر حالی است كه 
از یکس�و رشت�ه شخص ثالث د   ر م�رز زیان قرار 
د   ارد    و از س�وی د   یگ�ر بیمه ای اس�ت اجباری و 
بای�د    همه د   ارند   گان و مالک�ان خود   روهای قابل 
ترد   د    اق�د   ام به بیم�ه كرد   ن خود   روه�ای خود    
كنند    و ای�ن امر به خاط�ر بی تد   بی�ری همکاران 
صنع�ت بیمه از د   ست م�ی رود   . )سالنامه 1392( 
د   ر پای�ان به منظور رفع موان�ع و محد   ود   یت های 
این مساله پیشنه�اد    می شود    به رغم مشکالت و 
نواقص موجود    د   ر سیستم سنهاب بیمه مركزی، 
همه بیمه گران نسبت به رعایت سیستم منسجم 
بیم�ه ای برای مج�ازات و تنبیه ه�ای قانونی قرار 
د   اد   ه ش�د   ه د   ر بیم�ه برای بیمه گ�ذاران پر خطر 

اعمال نمایند   . 
بج�ا اس�ت ك�ه بیم�ه مرك�زی د   ر ای�ن ب�اره از 
سیاست های محک�م و سختگیرانه تری د   ر مقابل 
تمامی بیمه گ�ران خاطی استف�اد   ه كند   . اگر چه 
تجرب�ه چند    ساله اخیر نشانی از رویکرد    مناسب 
بیم�ه مرك�زی د   ر این ب�اره ن�د   ارد   .  وجود    یك 
 core( سیستم منسجم بیمه ای یا هسته بیمه ای
insurance( د   ر تمام بخش ها و الزام به رعایت 
آن از سوی تمامی شركت های بیمه ای و كنترل و 
نظارت آن از طری�ق سند   یکای بیمه گران و بیمه 
مرك�زی را شای�د    بتوان یک�ی از بهترین راه های 
نج�ات صنعت بیمه از ورط�ه سقوط د   ر د   ام عد   م 
توانگری د   انست و ابزاری ب�رای كنترل و نظارت 

محسوب می شود   .
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د   کتر باقرزاد   ه د   ر سرمایه گذاری بوعلی با د   کترین کاریش با موفقیت می تازد   
مجم�ع عمومی ع�اد   ی سالیانه صاحبان سه�ام شركت سرمایه گ�ذاری بوعلی 
)سهامی عام( صبح سه شنب�ه 1394/2/22 د   ر مجتمع آموزشی نیکوكاری رعد    
تشکی�ل شد   . د   ر این مجمع كه با حض�ور 92/81 د   رصد    از سهامد   اران حقیقی و 
حقوق�ی، اعضاء هیات مد   یره ، نمایند   ه ب�ورس و اوراق بهاد   ار تهران، حسابرس و 
بازرس قانونی شركت برگزار گرد   ید   ، ریاست مجمع با آقاي د   كتر علي اكبر عرب 
مازار »رئیس هیات مد   یره شركت« بود    كه جنابان حسین رحمتی و سعید    قباد   ی 
ب�ه نمایند   گی از بانك د   ی و خد   مات مالی حساب�د   اری د   ی ایرانیان د   ر مقام نظار 
اول و د   وم و آق�ای د   كتر سعید    باقرزاد   ه به عنوان د   بیر مجم�ع ایشان را د   ر اد   اره 
جلسه یاری می رساند   ند   . د   ر اد   امه با قرائت گزارش هیات مد   یره به مجمع توسط 
مد   یرعام�ل شركت و پ�س از استماع گزارش حساب�رس و بازرس قانونی مجمع 
نشینان ب�ا طنین صلوات خود    ضمن تقد   یر و تشک�ر از تیم مد   یریتی شركت با 
تصویب صورتهای مالی منتهی به 1393/11/30، تنفیذ معامالت مشمول ماد   ه 129 

قانون تجارت و تقسیم سود    500 ریالی به ازای هر سهم به كار خود    پایان د   اد   ند   .
همچنین موسسه حسابرسی و خد   مات مد   یریت سخن حق به عنوان حسابرس 
مستق�ل و بازرس قانون�ی اصلی و موسسه حسابرسی هشی�ار بهمند    به عنوان 

حسابرس و بازرس قانونی علی البد   ل شركت برای سال مالی انتخاب گرد   ید   .
د   كتر باقرزاد   ه د   ر فرازی از گزارش جامع خود    به مجمع با اشاره به صنعت، سرمایه 
گذاری و شاخص كل بورس بازد   ه شركت را د   ر مقام مقایسه با این بازد   ه ها مثبت 
اعالم كرد   ه و افزود    بازد   ه سهم بوعلی نسبت به میانگین د   رصد    بازد   ه شركتهای 
واسطه گ�ری روند   ی مثبت و قابل د   فاع بود   ه است كه این مهم بد   ون حمایتهای 
هم�ه جانبه سهامد   اران عمد   ه و تالش خستگی ناپذیر همکاران و تیم مد   یریتی 

شركت امکان پذیر نبود   .
مد   یرعام�ل شایسته با اعالم اینکه د   ر سال مالی م�ورد    گزارش د   ر جهت اصالح 
ساختار سرمایه گ�ذاری های شركت د   ر شركتهای بورسی اقد   امات خوبی انجام 
شد    از سهم 80 د   رصد   ی شركته�ای بورسی و د   ر پرتفوی شركت خبرد   اد   . د   كتر 
باقرزاد   ه افزود    بر اساس برنامه های مد   ون مد   یریتی و راهبرد   ی خود    برای بهینه 
سازی پرتفوی شركت همیشه براساس نظرات كارشناسی اقد   ام كرد   ه ایم و اكنون 
ب�ه طور كلی د   ر 6 صنعت از جمله بانکی، پتروشیم�ی ، د   اروئی و ... به طور جد   ی 

سرمایه گذاری كرد   ه ایم.
مد   یرعام�ل موفق شركت با تشریح تركیب مناب�ع د   رآمد   ی شركت كه عمد   تا از 
مح�ل سود    سرمایه گذاری های انجام شد   ه و فروش سهام بود   ه است اضافه كرد    

مفتخ�رم به عنوان خاد   م شما سهامد   اران اع�الم كنم كه به لطف خد   اوند    متعال 
ماحصل فعالیت های ما د   ر بخش مالی و عملیاتی شركت بسیار قابل قبول بود   ه 
و حت�ی فراتر از پیش بین�ی های خود    حركت كرد   یم به ط�وری كه با كسب 32 
میلیارد    سود    نسبت به بود   جه پیش بینی شد   ه افزایش قابل توجهی را نشان می 
د   هد   .د   كتر باقرزاد   ه با تشریح كامل اهم فعالیت های صورت پذیرفته د   ر طی سال 
مالی مورد    گزارش جهت ارزش آفرینی و كسب سود   ، اولویت برنامه های شركت 
را د   ر آم�وزه ای ازكلیه فعالیت هایی كه سود   آوری آن از طریق كارشناسی تایید    
گرد   ید   ه د   انست و اضافه كرد    د   ر جهت استمرار برنامه های خود    برای بهینه سازی 
سب�د    سرمایه گذاری با كارشناسی قوی و تمهید   ات مد   یریتی اقد   ام الزم د   ر طی 
سال آتی اد   امه خواهد    د   اشت. بخش پایانی گزارش مد   یرعامل شركت اعالم برنامه 

های آتی شركت به قرار زیر بود   :
1-بهینه سازی سبد    پرتفوی 2- خروج از شركتهای غیر مولد    3- تکمیل و اتمام 

پروژه های ساختمانی با حفظ كمیت و كیفیت
و اعالم این نکته كه مد   یریت ارشد    شركت امسال د   و برنامه را پی گیر خواهد    بود   :
1-افزایش سرمایه د   هی 200 د   رصد   ی    و 2- خیز بلند    برای تبد   یل شد   ن به یك 

هلد   ینگ یا گروه مالی قوی 
شایان ذكر است كسب رتبه اول د   ر كیفیت افشای اطالعات ، تایید    بازرسی اصلی 
برای سومین سال متوالی مبنی بر حسابهای شفاف و پاک، تسریع د   ر امر د   ریافت 
مطالبات، سرمایه گذاری های مناسب و پربازد   ه نش�ان از ؟؟؟؟؟؟؟؟ و قد   رت تیم 
مد   یریتی شركت علی الخصوص خانم رجبی د   ر معاونت مالی ، جناب اسکند   ری د   ر 
معاونت سرمایه گذاری و د   یگر كارشناسان خبره شركت د   ارد    كه د   ر كنار مد   یریتی 
كاربلد    توانسته د   ر بین شركتهای سرمایه گذاری برای شركت عملکرد   ی د   رخشان 

را منظور سازند    یا بقول سهامد   ار یزد   ی شیرینی لهجه د   كتر د   ست مریزاد   .   

پیام هیات مد   یره
خد   اوند    متع��ال را شاکریم که توفی��ق یک سال خد   مت 
گ��زاري را عطا نمود    تا د   ر کنار مد   یران و کارکنان شرکت 
سرمای��ه گذاري بوعل��ي )سهامي ع��ام( د   ر جهت نیل به 
اهد   اف خرد    و کالن خود    که رشد    و توسعه اقتصاد   ي میهن 
عزیزمان همواره سرآمد    تمام اهد   اف بود   ه بکوشیم و افزون 
بر آن سعي د   ر جهت برآورد   ن انتظارات سهامد   اران و کسب 
بازد   ه��ي معقول براي ایشان را هیچ گاه از نظر د   ورند   اشته 

باشیم.
د   ر سالي که پشت سر نهاد   یم، هیات مد   یره شرکت ضمن 
حف��ظ و حراست از امانت و موهبت د   ر د   ست، تمام تالش 
خود    را جهت استف��اد   ه از فرصت ها وشرایط پیش رو د   ر 
ح��وزه هاي مختلف سرمایه گ��ذاري جهت نیل به منافع 
سهامد   اران محترم شرکت انجام د   اد   . د   ر این میان با توجه 
ب��ه شرایط سیاس��ي و اقتصاد   ي حاکم بر کش��ور و رکود    
موجود    د   ر اکثر ح��وزه های سرمایه گذاری، از جمله بازار 
سرمایه، اقد   امات موثري نیز صورت گرفت که ماحصل تمام 
این اقد   امات د   ر عملکرد    شرکت نمایان بود   ه و خواهد    شد   .

چنانچه سهامداران محترم آگاه هستند، مجموع عوامل 
حاکم بر بازار سرمایه د   ر سال 1393 شرای��ط مناسبی را 
براي این بازار رقم نزد    و نزول قیمت هاي جهاني کاالها 
از جمله فلزات، سنگ آهن، نفت و محصوالت نفتي به 
د   لیل رکود    اقتصاد   ي حاکم بر اغلب نقاط جهان از یک 
د   ولت  غیرتورمي  هاي  سیاست  از  حاصل  رکود     و  سو 
رشد  از  جلوگیري  به  منجر  د   یگر  سوي  از  د   اخل،  د   ر 
د   رآمد و سود   آوري شرکت هاي موجود    د   ر بورس اوراق 
بهاد   ار گرد   یده و د   ر عین حال با عدم حصول نتیجه د   ر 
مذاکرات هسته ای ای��ران و گروه 1+5 و تمدید چندباره 
مذاکرات، ریسک سیستماتیک بازار افزایش و د   ر نتیجه 
و گروه سرمایه ها با توجه به نرخ سود    باالي پرد   اختي 

بهسپرد   ه هاي بانکي به سمت بانک ها نقل مکان کرد   ند. 
عوامل فوق د   رنهایت بازد   هی منفی 20 د   رصد   ی را براي 
بازار به همراه د   اشته و شاخصهاي عملکرد   ي شرکت 
د   ر حوزه سرمایه گذاري د   ر بازار بورس اوراق بهاد   ار را 

کاهش د   اد   .
علیرغم شرایط فوق، تبلورعین��ي اقد   امات و فعالیت هاي 
ص��ورت گرفته توسط هیات مد   یره د   ر سال مالي گذشته، 
د   ر ح��وزه سرمایه گذاری خ��ارج از بورس، به کسب سود    
خالصی بالغ بر 360 میلیارد    ریاالز یک سو و پیشبرد    فرآیند    
ساخت پروژه های امالک سعاد   ت آباد   ، از سوی د   یگر بود   ه 
است. کسب بازد   هی منفی 12 د   رصد   ی توسط سهامد   اران 
د   ر سال 1393، د   ر قیاس یا متوسط بازد   هی سایر شرکت 
های حاضر د   ر صنعت سرمایه گذاری )منفی 13/9 د   رصد   ( 
و ب��ازد   ه بازار د   ر سال مالی مورد    اشاره )منفی 20 د   رصد   (، 
نش��ان د   هند   ه توجه مطلوب سهامد   ار عمد   ه به حمایت از 

سهم می باشد   .
ب��د   ون ترد   ید   ، نااطمیناني ها از فض��اي حاکم بر کسب و 
کار کشور و ب��ازار سرمایه د   ر سال پیش رو، پیشگوئي د   ر 
ای��ن خصوص را مشکل مي س��ازد    و د   ر این میان، وجود    
شرایطی کامال متف��اوت از سال 1393 نی��ز د   ور از ذهن 
نخواهد    بود   . چالش مقامات پولی و بانکی بر سر کاهش نرخ 

س��ود    سپرد   ه ها و تسهیالت بانکی ، گشایش های مالی و 
اقتصاد   ی محتمل د   ر صورت نهایی شد   ن توافق هسته ای و 
... می تواند    فعاالن بازار سرمایه را با چالش ها و تحلیل های 
جد   ید   ی مواجه سازد   . با این وجود    با توجه به اینکه، حمایت 
های همه جانبه و ب��ی د   ریغ سهامد   اران محترم و اعتماد    
ایشان به هی��ات مد   یره د   ر اجرای سیاست ها و برنامه ها، 
همواره حامی و ضامن موفقیت شرکت بود   ه است. از ایشان 
کمال تقد   یر و تشکر به عمل آمد   ه و انتظار می رود    د   ر سال 
پیش رو نیز همچون سال های گذشته، شرکت را د   ر این 
مسیر پرچالش و پرفراز و نشیب، همراهی نمود   ه و با بیان 
نقطه نظرات ، انتقاد   ات و راهنمایی های ارزشمند    خود   ، ما 
را د   ر پیشبرد    اهد   اف و برنامه های شرکت مساعد   ت نمایند   .

 امید است د   ر سال مالي 94نی��ز تالشهاي هیأت مدیره و 
کارکنان شرکت به یاري خداوند قاد   ر و متعال د   ر جهت 

کسب نتایج مطلوب براي سهامداران به ثمر نشیند.
برنامه هاي آتي شركت

گسترش فعالیت شرکت د   ر بازار بورس و اوراق بهاد   ار
سرمایه گذاري د   ر طرح ها و پروژه هاي ساختماني

عملیاتی نمود   ن برنامه افزایش سرمایه شرکت
سرمایه گذاري د   ر طرح هاي صنعتي و مشارکت هاي کوتاه 

مد   ت بازرگاني

سمتنمایند   هاعضاء هیات مد   یره

رئیس هیات مد   یره- غیرموظفبانک د   یآقای علی اکبر عرب مازار

نایب رئیس هیات مد   یره- غیرموظفخد   مات مالی حسابد   اری د   ی ایرانیانآقای بهروز امید   علی

عضو هیات مد   یره-غیرموظفشرکت توسعه د   ید   ار ایرانیانآقای علی مهبود   ی

عضو هیات مد   یره-غیرموظفتجارت الکترونیک د   یآقای محمد    کاشانی

عضو هیات مد   یره و مد   یرعامل- موظفشرکت آتیه سازان د   یآقای سعید    باقرزاد   ه

نی
سی

رح
امی
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مهم تری�ن موضوعی ك�ه د   ر نگاه بنیاد   ی�ن به بازار 
سرمایه جلب توجه می كند   ، سود   آوری شركت های 
زیر مجموعه این بازار است. به طور معمول بازارهای 
سرمایه د   ر نگاه بلند   م�د   ت به سمت نسبت قیمت 
ب�ه س�ود    )P/ E( متوسط ك�ل ب�ازار سرمایه میل 
می كنند   . به این ترتیب، ای�ن انتظار وجود    د   ارد    كه 
رشد    س�ود   آوری شركت ها، افزایش ارزش بازار آنها 
را نیز به د   نبال د   اشت�ه باشد    تا بار د   یگر P/ E بازار 
ب�ه متوسط تاریخی نزد   یك ش�ود   . د   ر تکمیل د   وره 
یك ساله روند    س�ود    آوری شركت ها مجامع ساالنه 
بر اساس مقد   ار سود    محقق شد   ه تا پایان سال مالی 
برگزار می شوند    و شركت ها اقد   ام به پرد   اخت بخشی 

از این سود    به سهام د   اران خود    می كنند   . 
د   ر بررس�ی انجام ش�د   ه به د   و موض�وع سود   آ وری 
شركت ه�ا و همچنین مجامع آنها توجه شد   ه است.  
بررسی ه�ا نش�ان می د   هن�د    نسب�ت مق�د   ار سود    
تقسیمی به مقد   ار سود    محقق شد   ه برای كل بازار د   ر 
مجامع عمومی ساالنه بیش از 70 د   رصد    است كه این 
مقد   ار برای سال 89 به 80 د   رصد    نیز رسید   ه است. 
تغییرات س�ود    30 شركت ب�زرگ بورسی بر اساس 
پیش بینی ه�ای ص�ورت گرفته م�ورد    بررسی قرار 
گرفته است. د   ر این میان، می توان به تغییرات منفی 
س�ود    شركت ها د   ر سال های مختلف اشاره كرد   ؛ د   ر 
اینجا مشاهد   ه می شود    بیشترین تعد   اد    شركت هایی 
ك�ه با تعد   ی�ل منفی س�ال مالی خ�ود    را پشت سر 

گذاشته اند   ، د   ر سال 93 و د   ر اد   امه 94 قرار د   ارند   .
 امید    یا هراس برای مجامع بورسی

مجام�ع عموم�ی ساالن�ه شركت ه�ای بورس�ی، 
نشست هایی هستند    كه از مسائل عمد   ه آن تصویب 
صورت های س�ال مالی است. د   ر ای�ن مجامع برای 
مق�د   ار سود    تقسیمی شركت ه�ا نیز تصمیم گیری 
می شود   . د   ر ای�ن میان، سود   های تقسیمی از سوی 
شركت ها برای سهامد   اران معموال د   رصد   ی از سود    
كل محقق شد   ه را تشکیل می د   هند    كه می تواند    از 
كمترین مقد   ار )صفر( تا مقاد   یری حتی بیش از سود    
خالص ساالنه را شامل شود   .د   ر اینجا می توان به این 
نکته نیز اشاره كرد    كه برخی از شركت ها برای جلب 
رضایت سهامد   اران خود   ، اقد   ام به تقسیم سود    بیش 
از سود    خالص آن د   وره می كنند    )مازاد    سود    می تواند    

از سود    انباشته باشد   (.
س�ود    تقسیم شد   ه برای كل بازار مقاد   یر بیش از 70 
د   رص�د    سود    محق�ق ش�د   ه را د   ر سال های گذشته 
نش�ان می د   ه�د   . اگرچ�ه سود   هایی كه ب�رای این 
مجام�ع د   ر نظر گرفت�ه می شود    ب�ه نوعی وسوسه 
انگیز هستند   ، اما باید    این موضوع را د   ر نظر د   اشت 
كه این سود   ها د   ر زمان بند   ی مشخصی بعد    از مجمع 

پرد   اخت می شوند   ، ای�ن زمان بند   ی د   ر شركت های 
مختل�ف از بازه چند    روزه ت�ا چند    ماه هستند    ولی 
به طور میانگین این مقد   ار د   ر حد   ود    2 تا 3 ماه است. 
با توجه به این موضوع كه مقد   ار سود    مزبور از ارزش 
بازار شركت كم می كند    به این ترتیب، اگر ارزش بازار 
تا زمان تقسیم سود    به مقد   ار پیش از مجمع برسد   ، 
ای�ن مقد   ار سود    تقسیمی می توان�د    به عنوان بازد   ه 
سهم محاسبه شود   . بر این اس�اس، فعاالن بازار د   ر 

مواجهه با مجامع با ترد   ید    روبه رو  می شوند   . 
د   رصد    بسیار زی�اد   ی از مجامع شركت ه�ا از اوایل 
ارد   یبهش�ت تا اواخ�ر تیر م�اه متمرك�ز شد   ه اند   ؛ 
تعد   اد    زیاد   ی از شركت ها مجامع خود    را د   ر سه ماه 
ارد   یبهشت، خرد   اد    و تیر برگ�زار می كنند   ، د   ر این 
رابطه مشاهد   ه می شود    ك�ه به طور میانگین حد   ود    
70 د   رص�د    از سود    تقسیم شد   ه د   ر كل سال د   ر این 
س�ه ماه متمركز شد   ه اند   ، بر این اساس و با توجه به 
شرایط كنونی بازار، نگاه�ی مختصر به این مجامع 
خالی از لطف نیست. د   ر بررسی بورس های مختلف 
حركت ب�ازار به سم�ت نسبت میانگی�ن قیمت به 
د   رآمد    كل )P/ E( قابل اثبات است. P/ E كل بازار 
د   ر ح�ال حاضر حد   ود    8/ 5 است. میانگین تاریخی 
P/ E ب�رای بورس تهران ح�د   ود    6 واحد    است، د   ر 
 P/    این شرایط، وارد    شد   ن به فصل مجامع می تواند
E بازار را تا یك واحد    كاهش د   هد   . به این ترتیب، د   ر 
نگاه بلند    مد   ت این انتظار وجود    د   ارد    كه بازار با رشد    
ارزش خود    به میانگین تاریخی نزد   یك شود    و بتوان 
سود   های تقسیم شد   ه را به عنوان بازد   ه واقعی سهم 
د   ر نظ�ر گرفت. د   ر این میان البته، انتظارات برای به 
نتیجه رسید   ن مذاكرات هسته ای و همچنین تعیین 
نرخ سود    بانکی می تواند    بر شرایط كلی بازار اثرگذار 
باشد    و رسید   ن به این سود    را سرعت بخشید   ه و یا 

به تعویق اند   ازد   . 

 سود   آوری بزرگان بورسی د   ر یك نگاه
»د   نیای اقتصاد   « روند    سود   آوری شركت های بزرگ 
بورس�ی از گروه های مختلف را م�ورد    بررسی قرار 
د   اد   ه اس�ت. د   ر این بررسی تغیی�رات سود    از اولین  
پیش بینی های شركت ها تا سود    محقق شد   ه د   ر هر 
س�ال مالی برای شركت های مزبور از سال 89 تا 94 
مطالعه شد   ه است؛ مقاد   یر نسبت سود    تقسیم شد   ه 
به سود    محقق شد   ه د   ر مجام�ع نیز د   ر این جد   اول 
قرار می گی�رد   . اثرگ�ذاری شركت ه�ا د   ر تغییرات 
شاخص كل ب�ورس تهران به ارزش ب�ازار نماد   های 
مختل�ف وابست�ه است، ب�ه این ترتی�ب، تغییرات 
قیمت�ی شركت های بزرگ بورس�ی می تواند    به طور 
قاب�ل توجهی جهت د   هند   ه اصلی شاخص محسوب 

ش�ود   . روند    تغیی�رات قیمتی د   ر حال�ت منطقی به 
رون�د    س�ود    آوری شركت ه�ا وابسته اس�ت. بر این 
اساس، رشد    یا افت سود    آوری شركت ها می تواند    اثر 

مستقیمی بر تغییرات شاخص د   اشته باشد   . 
به این ترتیب، با رشد    سود   آوری بیشتر شركت ها د   ر 
سال 89 )تنها 4 نم�اد    تعد   یل منفی را د   ر این سال 
ثبت ك�رد   ه اند   ( صعود    بیش از 80 د   رصد   ی شاخص 
را د   ر سال 89 شاهد    هستیم. این روند    شاخص برای 
سال های بعد    نیز مشاهد   ه می شود   . شركت هایی كه 
محصوالت صاد   راتی یا وابسته به قیمت د   الر را د   ارا 
هستند   ، خود   نمایی می كنند   . د   ر این میان، می توان 
ب�ه رش�د    بی�ش از 400 و 300 د   رص�د   ی نماد   ه�ای 
»شبن�د   ر« و »ش�اراک« د   ر سال 91 اش�اره كرد   . از 
سوی د   یگر می توان ب�ه افت سود   آوری بیش از 200 
د   رصد   ی نماد    »خود   رو« اشاره كرد    )جهش های د   الر 
برای نماد   هایی مانند    »خ�ود   رو« كه مواد    اولیه آنها 
ب�ر اساس د   الر است مضر بود   (. به رغم اینکه نماد   ی 
مانند    خود   رو با افت سود    همراه شد    اما د   ر نماد   های 
د   یگ�ر افزایش مقد   ار سود    مشاهد   ه می شود   . به این 
ترتی�ب، د   ر سال ه�ای 90 و 91 نیز رشد   ه�ای 12 و 
46 د   رص�د   ی شاخص را شاهد    هستیم. د   ر سال 92 
همراه با رشد    سود    آوری د   ر بیشتر این نماد   ها )تنها 
4 شركت تعد   یل منفی سود    را د   ر این سال براساس 
اولین پیش بینی ه�ای خود    تجرب�ه كرد   ه اند   ( رشد    

بیش از 100 د   رصد   ی شاخص مشاهد   ه می شود   . 
د   ر این رابطه، به رغم رشد    سود    د   ر اغلب نماد   ها همه 
كارشناسان بر حبابی بود   ن بخش زیاد   ی از این رشد    
تاكید    د   اشتن�د   . بخشی از افت 21 د   رصد   ی شاخص 
د   ر سال 93 را می توان ناشی از تخلیه حباب د   انست. 
البته با نگاهی ب�ه روند    سود    آوری این شركت ها د   ر 
سال 93 و پیش بینی ه�ای انجام شد   ه د   ر سال 94، 
می توان به افت سود    آوری این شركت ها پی برد   . د   ر 
این میان، تعد   یل منفی سود    را برای 12 و 16 شركت، 
به ترتی�ب د   ر س�ال 93 و 94 از 30 شركت بررسی 
شد   ه مشاهد   ه می كنیم )تغییرات سود    94 نسبت به 
آخرین پیش بینی ه�ای 93 صورت گرفته است(.  از 
د   الیل افت س�ود    آوری، می توان به افت قیمت نفت 
د   ر سال 93 و د   ر اد   امه افت قیمت های كاالها اشاره 
كرد   . د   ر این شرایط، د   ر گروه فلزات اساسی می توان 
به افت 39 د   رصد   ی سود    خالص »فخوز« و د   ر گروه 
فرآورد   ه های نفتی به افت 67 د   رصد   ی سود    خالص 
»شبن�د   ر« اشاره كرد   . از س�وی د   یگر رشد    بیش از 
3 براب�ری س�ود    آوری نماد    »خ�ود   رو« نیز به چشم 
می خورد   . به این ترتیب، به نظر می رسد    كه بخشی 
از افت شاخص د   ر سال 93 ناشی از نگرانی های البته 

به جا از افت سود    آوری شركت ها بود   ه است. 

روند    سود   آوری د   ر شرکت های بورسی
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پیام هیات مد   یره
با سپاس فراوان از حضور و همراهی سهامد   ارن و اعضاء 
محترم مجمع عمومی ع��اد   ی سالیانه شرکت پترویمی 
زاگرس، گزارش فعالیت هی��ات مد   یره برای د   وره مالی 
یکساله منتهی به 93/12/29 که حاصل تالش و فعالیت 
یکس��ال مد   یران و کارکنان ای��ن شرکت می باشد    را به 

مجمع عمومی عاد   ی صاحبان سهام تقد   یم می د   ارد   .
چشم اند   از

ب��ا اتکائ به ایزد    منان و با تکیه بر منابع انسانی کارآمد    
ب��ا حفظ اصول اخالقی و کرامت انسانی ورعایت وجد   ان 
کاری، پتروشیمی زاگرس د   ر افق 1400 شرکتی است:

مشتری مد   ار، بهره ور، یاد   گیرند   ه و نوآور
اهد   اف کالن

- د   ستیابی به ظرفیت تولید    3/300/000 تن د   ر سال
- به حد   اکثر رساند   ن سود    عملیاتی

- برقراری یک محیط کار پاید   ار و سالم، ایمن و سازگار 
با محیط زیت

مرور کلی بر عملک��رد    و د   ستاورد   های مهم شرکت د   ر 
سال مالی مورد    گزارش 

د   ر سال مالی مورد    گزارش، شرکت پتروشیمی زاگرس 
به منظور حضور تاثیرگذار د   ر صنعت پتروشیمی کشور، 
اقد   امات موث��ری انجام د   اد   ه اشت. اه��م د   ستاورد   های 

حاصل شد   ه از این اقد   امات به شرح ذیل می باشد   :
- د   ر س��ال مالی 93 می��زان تولید    متان��ول واحد    اول 
معاد   ل 1/419/848 تن بود   ه که نسبت به مد   ت مشابه 
سال مالی قبل افزایش 33  و نسبت به بود   جه سال 93 

افزایش 5درصد را نشان می د   هد   .

- د   ر سال مالی 93 میزانتولید    متانول واحد    د   وم معاد   ل 
1/268/393 ت��ن بود   ه که نسب��ت به مد   ت مشابه سال 
مالی قبل افزایش 45درصد و نسبت به بود   جه سال 93 

کاهش 6درصد را نشان می د   هد   
- فروش کل و صاد   رات کل )وزنی( د   ر سال 93 بترتیب 
برابر 2/733/569 ت��ن و 2/657/793 تن می باشد    که 
نسبت به د   ورهمشابه سال قبل بترتیب افزایش 45درصد 
و 48درصد  و نسبت به بود   جه سال 93 افزایش 1درصد 

را نشان می د   هد   .
- می��زان ک��ل ف��روش د   ر س��ال مال��ی 93 مع��اد   ل 
29/113/934 میلی��ون ریال می باش��د    ، که نسبت به 
مد   ت مشاب��ه سال مالی قبل افزایش 21درصد و نسبت 

به بود   جه سال 93 افزایش 3درصد را نشان می د   هد   .
- می��زان ک��ل س��ود    خالص د   ر س��ال مال��ی 93 برابر 
8/807/157 میلی��ون ری��ال می باشد    ک��ه 24 د   رصد    

نسبت به سال قبل کاهش نشان می د   هد   .
- کاه��ش 26درصد نرخ حمل محصول د   ر سال 93 که 
از ه��ر ت��ن 77 د   الر د   ر سال 92 به هر تن 57 د   الر بالغ 

گرد   ید   ه است
- کس��ب رتبه 56 د   ر رتبه بند   ی سال 1393 د   ر لیست 

صد    شرکت برتر ایران
- کسب مقام صاد   رکنن��د   ه برتر د   ر سال 93 به انتخاب 

سازمان صنعت و معد   ن و تجارت استان تهران 
- تعمیرات اساسی واحد    د   وم بمد   ت 27 روز طبق برنامه 

انجام و با موفقیت به اتمام رسید    
- آم��وزش پرسنل و افزای��ش سرانه نفر ساعت آموزشی 

تا 45 نفر ساعت

- راه ان��د   ازی سامان��ه ن��رم اف��زاری فرآیند   های فروش 
محصول

- پیشبرد    طرح اصالح ساختار سازمانی
برنامه های آیند   ه شركت

- اطالع��ات مرب��وط ب��ه برنامه های س��ال آتی شرکت 
د   رخصوص:

الف( گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی 
شیوه های فروش

 حضور د   ر بازارهای جهانی و افزایش صاد   رات متانول و 
ورود    به بازارهای کشورهای   

 اروپائی
ب( مشارکت ها و سرمایه گذاری ها:

ج( شیوه های تامین مالی:
    وج��وه ریال��ی و ارزی م��ورد    نی��از از مح��ل فروش 
محص��والت د   اخلی و صاد   رات��ی و استفاد   ه از تسهیالت 

ریالی تامین می گرد   د   .
ارائه گزید   ه د   اد   ه های مربوط به بود   جه مالی شرکت به 

ویژه د   اد   ه های مربوط به صورت سود    
و زیان پیش بینی شد   ه.

تاریخچه شركت
شرک��ت پتروشیم��ی زاگرس)سهام��ی ع��ام( د   ر تاریخ 
1377/12/3 با نام شرکت کاالآوران پتروشیمی تاسیس 
و تحت شماره 148344 د   ر اد   اره ثبت شرکتها و مالکیت 
صنعتی تهران به ثب��ت رسید   ه و به موجب صورتجلسه 
مورخ��ه 1379/3/7 مجم��ع عمومی فوق الع��اد   ه ، نام 
شرک��ت از پتروشیمی ک��االآوران به پتروشیمی زاگرس 

تغییر کرد   ه است.

سمتنمایند   هاعضاء هیات مد   یره

رئیس هیات مد   یره – غیرموظفشرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیانآقای افشین بنایی

نایب رئیس – عض��و غیرموظف شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینهآقای محمد   حسین مغازه ای
هیات مد   یره

عضو غیرموظف هیات مد   یرهشرکت سرمایه گذاری هامون سپاهانآقای عاد   ل نژاد    سلیم

عضو غیرموظف هیات مد   یرهشرکت سرمایه گذاری صند   وق بازنشستگی ، پس اند   از و رفاه کارکنان صنعت نفتآقای صفد   ر علي اسد   ي

عضو موظف هیات مد   یرهشرکت الیاف صنعتی مروارید   آقای محمود    مجیب

هی��ات ------آقای محمد   رضا میراحمد   ي از  )خ��ارج  مد   یرعام��ل 
مد   یره(

پتروشیم�ی زاگرس را بای�د    صاحب كرسی د   ر صنعت نفت�ی د   انست و آنچه 
د   ر س�ال مالی این شركت معتبر بگذشت د   ر گ�زارش مد   یرعامل فرهیخته و 
كارد   ان به سمع و نظر صاحبان سهام رسید    و آنچه د   ر پی می آید    خوشه ای 

از خرمن این صنعت می باشد   .
مجمع عمومی ع�اد   ی سالیانه شركت پتروشیمی زاگ�رس )سهامی عام( روز 
د   وشنب�ه م�ورخ 1394/2/14 د   ر محل سالن مجتم�ع فرهنگی ورزشی تالش 

واقع د   ر تهران تشکیل شد   .
د   ر ای�ن مجمع ك�ه با حضور 97/96 د   رصد   ی سهام�د   اران حقیقی و حقوقی، 
اعض�ای هیات مد   یره ، نماین�د   ه سازمان بورس و اوراق به�اد   ار ، حسابرس و 
بازرس قانونی شركت برگزار شد   . ریاست مجمع بر عهد   ه آقای مرتضی عزیزی 

ب�ود    كه جناب�ان د   اوود    رزاقی و علی اصغر حمید   ی د   ر مقام نظار اول و د   وم و 
سركار خانم صد   یقه نعیمیان به عنوان د   بیر مجمع ایشان را اد   اره جلسه یاری 

می رساند   ند   .
د   ر ای�ن مجمع و با قرائت گ�زارش هیات مد   یره به مجم�ع توسط مد   یرعامل 
شركت و پ�س از استماع گزارش حسابرس و ب�ازرس قانونی، مجمع نشینان 
ب�ا طنین صلوات خ�ود    ضمن تقد   یر و تشکر از تالش تی�م مد   یریتی شركت، 
ب�ا تصوی�ب صورتهای مالی و تقسیم س�ود    3670 ریالی ب�ه ازای هر سهم به 
ك�ار خود    پایان د   اد   ند   . همچنین موسسه حسابرسی حسابرس آزمود   ه كاران 
ب�ه عنوان حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی فری�وران به عنوان بازرس و 

حسابرس علی البد   ل شركت برای سال مالی آتی انتخاب گرد   ید   ند   

سود    هر سهم پتروشیمی زاگرس 3670 ریال بود   

ش لر
خو

سر
قه 

دی
 ص
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حاصل د   کترین کاری مطلوب تقسیم سود    48 میلیارد   ی 

مجمع عمومی عاد   ی ساالنه شركت سرمایه گذاری 
توسع�ه معین ملت »سهامی ع�ام« صبح یکشنبه 

1394/2/20تشکیل گرد   ید   .
د   ر این مجمع كه با حضور 100 د   رصد   ی سهامد   اران 
حقیق�ی و حقوقی، اعضاء هی�ات مد   یره، نمایند   ه 
سازم�ان بورس و اوراق بهاد   ار، حسابرس و بازرس 
قانونی شركت برگزار شد   ، ریاست مجمع برعهد   ه 
آق�ای د   كت�ر عل�ی رحمانی»نایب رئی�س هیات 
مد   یره« ب�ود    كه جنابان د   كتر قاس�م بولو و د   كتر 
اسمعیل غالمی د   ر مقام نظار اول و د   وم و مهند   س 
عل�ی عالمه راد    به عنوان د   بیر مجمع ایشان را د   ر 

اد   اره جلسه یاری می رساند   ند   .
د   ر اد   امه با قرائت گ�زارش هیات مد   یره به مجمع 
توسط مد   یرعامل شركت و پس از استماع گزارش 
حساب�رس و ب�ازرس قانون�ی، مجم�ع نشینان با 
طنی�ن صلوات خود    و اكثری�ت آراء ضمن تصویب 
صورته�ای مالی منتهی ب�ه 1393/12/29 و تنفیذ 
معامالت مشمول ماد   ه 129 قانون تجارت با تقسیم 
سود    16 ریال�ی به ازای هر سهم به كار خود    پایان 

د   اد   ند   .
همچنین موسسه حسابرسی آزمود   ه گان به عنوان 
ب�ازرس اصل�ی و موسسه حسابرس�ی آرین ارقام 
پارس به عن�وان بازرس و حساب�رس علی البد   ل 

شركت برای سال مالی آتی انتخاب گرد   ید   ند   .
د   كت�ر عالمه راد    مد   یرعامل شرك�ت د   ر فرازی از 
گزارش جامع خود    به مجمع با تشریح كلی فضای 
اقتص�اد   ی جه�ان و ایران و م�رور وضعیت بورس 
كش�ور د   ر سال مال�ی مورد    گ�زارش، چشم اند   از 
و ریس�ك های فض�ای اقتص�اد   ی را برشمرد    و بر 
ای�ن نکته تاكید    د   اشت كه سال 2015 د   ر حقیقت 
یکی از سالهای استثنای�ی است كه د   ر آن عمر 9 
شاخ�ص كلید   ی قیم�ت كااله�ای اساسی كاهش 
می یابد   .  مد   یرعام�ل شركت د   ر قسمتی د   یگری 
از گزارش خود    ب�ا اعالم اینکه مد   یریت شركت از 
ب�د   و تاسیس خود    د   ر سال 89 با تد   وین برنامه ای 
مد   ون مد   یریتی تمام سعی خود    را بر این گذاشته 
كه بهب�ود    سبد    پرتف�وی و سرمایه گ�ذاری های 
متناس�ب كه قبال ك�ار كارشناس�ی روی آن روی 
آنصورت پذیرفته روند    ارزشی كارافرین شركت را 
حفظ سازد    د   ر توامان با آن برای سهامد   اران خود    

سود   ی مناسب را به ارمغان بیاورد   ، افزود   :
د   رآمد    حاصل از سرمایه گذاری ها شركت از مبلغ 
157 میلیارد    د   ر سال 92 به مبلغ 331/8 میلیارد    
د   ر س�ال 93 افزایش د   اشته كه این روند    صعود   ی 
حاصل د   رایتاعضاء هیات مد   یره و كار كارشناسی 
د   قیق روی سرمایه گذاری های مورد    مطالعه است.

وی اف�زود   : مهمترین شاخص فعالیت شركت های 
سرمای�ه گذاری د   رآمد    حاص�ل از سرمایه گذاری 
م�ی باشد    ك�ه مشخص م�ی سازد    ی�ك شركت 
سرمای�ه گذار ت�ا چه ان�د   ازه قابل اتک�ا است كه 
بحمد   اله با ت�الش تمامی همکارانم د   ر شركت این 

مهم »روند    صعود   ی د   رآمد   « محقق گرد   ید   .
اه�م فعالیت های ص�ورت پذیرفت�ه د   ر طی سال 
مالی مورد    گزارش و تشریح برنامه ای آتی شركت 
د   ر جهت چابکسازی ، سود   آوری و ارزش آفرینی 
بخش پایانی گ�زارش مد   یرعام�ل شركت بود    كه 
د   ر قسمتی از آن ب�ر این نکته اذعان د   اشت كه با 
تمهید   ات مد   یریتی د   رصد   ر هستیم رشد    كمی و 

كیفی شركت را جد    پی گیر باشیم.
بخ�ش پایان�ی سخنان د   كت�ر عالم�ه د   و قسمت 
د   اشت اول: د   رلحاظ گرفتن ذخیره كاهش ارزش و 
انجام تشریفات الزم جهت ایجاد    كمیته پولشویی 

و حسابرسی د   اخلی د   ر شركت.
شایان ذكر استشركت توسعه معین ملت به عنوان 
چهارصد    و هشتاد    و هفتمینشركت پذیرفته شد   ه 
د   ر بورس»از تاریخ 1393/3/24« د   ر بخش واسطه 
گری های مالی با نماد    »ومعین« مشغول به فعالیت 
ب�ود   ه و ب�ا توجه به حض�ور تیم ارش�د    مد   یریتی 
شرك�ت كه جمع�ی از بزرگ�ان و شناخته شد   گان 
بازاره�ای مال�ی و واسطه گ�ری را د   رخ�ور د   ارد    
نوید    بخ�ش آن است كه این شرك�ت از پتانسیل 
خوب�ی برای سرمایه گ�ذاری و موفقیت روزافزون 

برخورد   ار می باشد   .

تاریخچه

شرکت توسعه سرمایه معین خرد   مند   ان )سهامی خاص( 
د   ر تاریخ 1389/7/7 تحت شماره 385603 د   ر اد   اره کل 
ثب��ت شرکتهای تهران به ثبت رسید   . د   ر پی تصمیمات 
متخذه د   ر مجمع عمومی فوق العاد   ه مورخ 1391/8/27 
نام شرکت به سرمایه گ��ذاری توسعه معین ملت تغییر 
یافت و د   ر تاریخ 1392/10/30 براساس مجمع عمومی 
ف��وق العاه، نوع شرک��ت از سهامی خاص به سهامی عام 
تغییر نمود   . این شرک��ت د   ر تاریخ 1393/3/24 د   ربازار 
ب��ورس اوراق به��اد   ار د   رج گرد   ی��د   . همچنی��ن شرکت 
سرمایه گذاری توسعه معین ملت د   ر تاریخ 1393/1/27 
ب��ا شماره 11245 به عنوان نه��اد    مالی شرکت سرمایه 
گذاری نزد    سازمان بورس و اوراق بهاد   ار ثبت شد   ه است.

سرمایه
شرکت سرمایه گذاری توسعهمعین ملت )توسعه سرمایه 
معین خرد   مند   ان سابق( با سرمایه اولیه 5000 میلیون 
ریال تاسیس و ش��روع به فعالیت نمود   . سرمایه شرکت 
طی د   و مرحله از 5000 میلیون ریال به 3/000 میلیارد    

ریال افزایش د   اد   ه شد   ه است.
بنا به تنفیذ اختی��ار ناشی از مجمع عمومی فوق العاد   ه 
م��ورخ 1393/02/17 و مج��وز سازمان ب��ورس و اوراق 
بهاد   ار به شماره نام��ه 121/268858 مورخ 1393/3/3 
و صورتجلسه هیات مد   یره مورخ 1393/7/14 و سرمایه 
شرک��ت از محل مطالب��ات حال ش��د   ه از مبلغ 1000 
میلیارد    ریال به 3000 میلیارد    ریال افزایش یافته است.

سمتنمایند   هاعضاء هیات مد   یره

رئیس هیات مد   یرهطرح و اند   یشه بهساز ملتآقای محمد   ابراهیم پورزرند   ی

نایب رئیس هیات مد   یرهپتروفرآوران اطلسآقای علی رحمانی

عضو هیات مد   یرهگروه مالی ملتآقای غالمحسین نتاج ملکشاه

عضو هیات مد   یرهشرکت ساختمانی و شهرسازان واوانآقای مسعود    غالم زاد   ه لد   اری

عضو هیات مد   یره و مد   یرعاملساختمانی و خد   مات نوسازآقای علی عالمه راد   

افزای��ش  تاری��خ 
)میلیون سرمایه قبلی )میلیون ریال(سرمایه سرمای��ه جد   ی��د    

ریال(
افزای��ش  د   رص��د    

محل افزایش سرمایهسرمایه

نق��د   ی 13925/0001/000/00019/900 آورد   ه  و  مطالب��ات 
سهامد   اران

مطالبات سهامد   اران13931/000/0003/000/000200

نی
سی

رح
امی
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د   همین كفرانس روابط عمومی الکترونیك و سومین هفته روابط عمومی به همت انجمن روابط 
عمومی ای�ران با حضور د   كتر معصومه ابتکار، معاون رئیس جمه�ور و رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست و تعد   اد    زیاد   ی از اساتید   ، مد   یران و كارشناسان حوزه روابط عمومی و ارتباطات 

كه د   ر راستای ارج نهاد   ن به زحمات و تالش های فعاالن این عرصه می باشد   ، برگزار شد   .
ب�ه گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی، این همایش و كنفرانس 27 ارد   یبهشت 
م�اه مصاد   ف با روز روابط عموم�ی و ارتباطات د   ر هتل المپیك ته�ران برگزار گرد   ید   . انجمن 
روابط عمومی ایران هفته ای را از تاریخ 27 ارد   یبهشت ماه الی 2 خرد   اد   ماه با نام هفته روابط 

عمومی نامگذاری كرد   ه اند   .
د   ر همایش فوق هر ساله از فعاالن این حوزه و د   ر عالی ترین رتبه سازمان ها قد   رد   انی به عمل 

می آید    كه امسال تقد   یر از مد   یر عامل بیمه رازی توسط معاون رئیس جمهور صورت گرفت.

عضو هیات مدیره بانك كشاورزي مدیریت منابع و مصارف و سودآوري فعالیت هاي بانك را دو 
راهبرد اساسي مورد توجه این بانك در سال جاري معرفي كرد. به گزارش روابط عمومي بانك 
كش�اورزي، روح اهلل خدارحمي كه در اولین همایش سراسري روساي شعب این بانك در سال 
94 سخن مي گف�ت، با اعالم این مطلب بر افزایش همدلي و همزباني همکاران تاكید كرد. وي 
در تشریح وضعیت كنوني صنعت بانکداري كشور؛ رقابتي بودن، تغییر سریع تکنولوژي و مورد 
توج�ه بودن فعالیت بانك را از ویژگي هاي این دوره از صنعت بانکداري برشمرد. خدارحمي با 
تاكی�د بر توجه به مدیریت منابع و مصارف خاطر نشان كرد: كاهش ریسك نقدینگي و پرهیز 
از اضاف�ه برداشت با مدیریت روس�اي شعب میسر مي شود. عضو هیات مدیره بانك كشاورزي 
س�ودآوري فعالیت هاي بانك در چارچوب ضوابط و مقررات كش�ور را وظیفه اي دانست كه به 
هی�چ عن�وان نباید از آن غافل ش�د. وي گفت: یکي از سیاست هایي ك�ه در سال جاري دنبال 
خواهیم كرد، نگاه یکپارچه به مشتریان براي جذب منابع است. خدارحمي اضافه كرد: امکانات 
و قابلیت ه�اي بانك كشاورزي از قبیل نیروي انساني جوان و تحصیلکرده، زیرساخت فناوري 
اطالعات و امکانات كاربردي و پیشرفته ابزارهایي است كه مي تواند در بهبود رابطه با مشتري 

اثرگذار باشد.  

براساس قرارد   اد    منعقد   ه بین سازمان تامین 
اجتماعی نیروهای مسلح و موسسه اعتباری 
كوث�ر، حقوق بازنشستگ�ان جد   ید    نیروهای 
مسلح )مشتركین ورود   ی جد   ید    سازمان( از 

طریق موسسه مذكور پرد   اخت می شود   . 
براس�اس برنامه ریزیه�ای ص�ورت گرفته، با 
عنای�ت ب�ه این ك�ه بانك های عام�ل سپه و 
كش�اورزی متعه�د    ش�د   ه بود   ن�د    د   ر قبال 
پرد   اخت حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح 
از طری�ق ای�ن بانك ها، خد   م�ات اقساطی و 
تسهیالت ویژه نیز به مشتركین تحت پوشش 
سازم�ان بازنشستگی نیروه�ای مسلح ارائه 
كنند    اما بعد    از گذشت مد   ت زمانی، به د   الیل 
مختل�ف از انج�ام ای�ن تعهد   ات خ�ود   د   اری 
كرد   ه ان�د   ، ب�ر این اس�اس طبق ق�رارد   اد   ی 
منعقد   ه ب�ا موسسه اعتباری كوثر مقرر شد   ه 
ت�ا موسسه مذكور د   ر قب�ال پرد   اخت حقوق 
بازنشستگ�ان جد   ید    نیروه�ای مسلح، ارائه 
تسهیالت ویژه و خد   مات برای بازنشستگان 

نیروهای مسلح را تعریف و عملیاتی كند   . 
بد   ین منظور فرآیند    اختصاص شماره حساب 
عابر بانك شتابی و واریز حقوق فرورد   ین 94 
به این حس�اب ها، به ص�ورت متمركز انجام 

شد   ه است. 
مشتركی�ن ورود   ی جد   ی�د   ، م�ی توانن�د    با 
مراجعه به هری�ك از شعب مؤسسه اعتباری 
كوث�ر د   ر سراسر كش�ور و ارائه ك�ارت ملی، 
نسبت به د   ریافت حقوق فرورد   ین ماه و اخذ 

كارت عابر بانك به صورت آنی اقد   ام كنند   . 
گفتنی است؛ خد   مات خرسند    ساز و تعهد   ات 
مؤسسه كوثر، متعاقب�اً اطالع رسانی خواهد    
شد   . مؤسسه كوث�ر، 26 فرورد   ین ماه امسال 
د   ست�ورات هماهنگی الزم را به كلیه مد   یران 
استان�ی و رؤسای شعب مستق�ل كوثر، ابالغ 

كرد   ه است. 

مدیریت منابع و سود آوری راهبرد امسال بانک کشاورزی

پرد   اخت حقوق بازنشستگان جد   ید    نیروهای مسلح از طریق موسسه اعتباری کوثر 

د   ر د   همین کنفرانس روابط عمومي الکترونیک از بیمه رازي تقد   یر شد   
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مجمع عموم�ی بیمه "ما"  با حض�ور بیش از 
هشتاد    د   رصد    سهامد   اران روز 19 ارد   یبهشت 

ماه برگزار شد   .
مجمع عموم�ی این شرك�ت 19 ارد   یبهشت 
ماه برگزار و 300 ریال سود    برای هر سهم كه 
ح�د   ود    90 د   رصد    سود    قاب�ل تقسیم است ،  

میان سهامد   اران تقسیم شد   .
بر اساس این گزارش ، مجمع عمومی  بیمه "ما" 
با حضور سید    محمد    علیپور مد   یر عامل بیمه 
"ما" و ریاست آقای محمد    ابراهیم پورزرند   ی 
و آقایان غالم�زاد   ه و باطنی به عنوان ناظران 
و آقای سید    محم�ود    حسنی مشاور حقوقی 
بیمه "م�ا" به عن�وان منشی  جلس�ه وی را 
د   ر برگزاری مجمع همراه�ی كرد   ند   . د   ر این 
مجمع صورت های مالی منتهی به  29 اسفند    
93 ب�ه تصویب رسی�د    و روزنامه های د   نیای 
اقتصاد    و اطالعات ب�ه عنوان روزنامه رسمی 
این شركت انتخاب شد   ند   . همچنین موسسه 
حسابرس�ی  بهراد    مش�ار به عن�وان بازرس 
قانونی اصل�ی و حسابرس مستقل و موسسه 
حسابرسی هشیار بهمن�د    به  عنوان  بازرس 
قانون�ی علی البد   ل این شرك�ت د   ر سال 94 

انتخاب شد   ند    . 
سید    محمد    علیپور د   ر خصوص فعالیت های 
بیم�ه "م�ا" د   ر سال گذشت�ه گفت:قصد   مان 
ای�ن است ك�ه ف�ارغ از اوضاع ب�ازار بتوانیم 
شركتی را سازم�ان د   هیم كه به لحاظ نیرو و 
موقعیت حرفه ای وضعیت مستحکمی د   اشته 
باش�د    . تامی�ن س�ود    د   ر شركت ه�ای بیمه 
مقوله ای سخت و پیچی�د   ه هست و افزایش 
54 د   رص�د   ی سود    عملیات�ی ، افزایش 205 
د   رصد   ی ح�ق بیمه نسبت به س�ال گذشته 
، ضری�ب خس�ارت 53 د   رص�د   ی و تركیب 
پرتفوی مناس�ب شركت رقم ه�ای مطلوبی 
با توج�ه به شرایط موجود    س�ال گذشته د   ر 

صنعت بیمه محسوب می شوند    . 
وی د   ر اد   امه اضافه ك�رد    : همچنین از لحاظ 
بد   هی نسبت به د   یگر شركت ها د   ر وضعیت 
مناسب�ی هستیم.  اخ�ذ سهم از ب�ازار 1,66 
د   رصد   ی بر مبنای كل آمار منتشر شد   ه بیمه 
مرك�زی و 4,18 د   رص�د   ی از پرتفوی صنعت 
بع�د    از كسر ح�ق بیمه های شخ�ص ثالث و 
د   رم�ان گروهی ، یکی از نق�اط مطلوب بیمه 
"م�ا" محسوب می ش�ود    . وی اف�زود   : سال 
گذشت�ه ، بیمه ه�ای عمر و سرمای�ه گذاری 
را م�ورد    تاكی�د    قرار د   اد   ی�م و   سهم خوبی 
از طری�ق  این بیمه نامه ها ج�ذب كرد   یم  و 
ب�ا تغییراتی كه د   ر بیمه ه�ای عمر د   اد   ه شد    

اكنون رتبه چهارم بیمه ه�ای عمر را د   ر كل 
صنعت بیمه كسب كرد   ه ایم .  

مد   یر عامل بیمه "م�ا" همچنین د   ر خصوص 
برنام�ه های سال ج�اری  ای�ن شركت گفت 
: برنام�ه محور بود   ن بیمه "م�ا" د   ر این سال 
م�ورد    توج�ه ج�د   ی هی�ات مد   ی�ره است . 
همچنین گسترش بیمه های عمر یکی د   یگر 
از اهد   اف ما هس�ت.  البته محصوالت جد   ید    

بیمه ای نیز ایجاد    خواهیم كرد    . 
از د   یگ�ر برنامه ه�ای مهم ما د   ر س�ال 94 ، 
ایج�اد    5 شعبه جد   ید    است .  كه برخی باجه 
بیمه ها پس از كسب پرتفوی مناسب به شعبه 
تبد   یل خواهند    ش�د   . همچنین تا پایان سال 
افزایش سرمایه شركت به 2500 میلیارد    ریال 

محقق خواهد    شد   . 
سی�د    محمد    علیپ�ور د   ر پایان گفت : نسبت 
های مهم مال�ی شركت مانند    بازد   هی حقوق 
صاحب�ان سه�ام ، كیفیت س�ود    و...نشان از 
وضعی�ت خوب شرك�ت د   ارد    و امسال اولین 
شركت بیم�ه ای هستیم ك�ه مجمع عمومی 
خ�ود    را برگ�زار كرد   ه است ، ك�ه این نتیجه 

زحمات و تالش های تمامی كاركنان است .
عملکرد    بیمه ما د   ر سال 93 تولید    حق بیمه

شركت بیم�ه ما د   ر سال 93 توانست مبلغ 3 
ه�زار و 344 میلی�ارد    و 883 میلیون و 130 
هزار و 330 ریال حق بیمه تولید    كند    كه د   ر 
مقایسهه با سال مالی 92 بیش از 205 د   رصد    
رشد    كرد   ه است. طبق گزارش هیات مد   یره به 
مجمع عمومی صاحبان سهام بیمه ما تركیب 
پرتفوق این شرك�ت نشان می د   هد    كه بیمه 
ه�ای عمر د   ر سال 93 ب�ا سهم 62 د   رصد   ی 
نسبت به سایر رشته ها رشد    بیشتری د   ارد   . 
همچنین سهم رشته شخص ثالث از پرتفوی 
بیمه ما 13 د   رص�د    ، بد   نه اتومبیل 5 د   رصد   ، 
آتش س�وزی 9 د   رصد   ، بارب�ری یك د   رصد   ، 
مسئولی�ت 3 د   رص�د   ، مهند   س�ی 2 د   رصد   ، 
حواد   ث یك د   رصد    و د   رمان 3 د   رصد    است. 
یاد   آور می شود    شرك�ت بیمه ما د   ر سال 90 
مبلغ 137 میلیارد    و 406 میلیون و 727 هزار 
و 560 ری�ال ، د   ر سال 91 مبلغ 731 میلیارد    
و 458 میلی�ون و 11 ه�زار و 675 ری�ال،د   ر 
س�ال 92 مبل�غ ی�ك ه�زار و 93 میلیارد    و 
225 میلی�ون و 679 ه�زار و 707 ریال و د   ر 
س�ال مالی 93 مبلغ 3 ه�زار و 344 میلیارد    
و 883 میلی�ون و 130 هزار و 330 ریال حق 
بیمه تولید    كرد    كه رون�د    صعود   ی د   ارد   . د   ر 
شرك�ت بیمه ما د   ر سال مالی 93 د   ر مجموع 
549 ه�زار و 681 فقره بیمهنامه صاد   ر شد   ه 

اس�ت كه د   ر مقایسه با سال مالی 92 از رشد    
17 د   رصد   ی برخورد   ار است.

شبکه فروش 
بخش عم�د   ه اي از مناب�ع انسانی شركتهاي 
بیم�ه و از جمله شركت بیمه "م�ا" را شبکه 
فروش تشکیل می د   هند   ، كه سهم بیشتری 
د   ر تولید    حق بیم�ه نیز د   ارند   . شبکه فروش 

شامل شعب و نمایند   گان می شود   .

امور شعب
د   ر راست�اي توسعه خد   مات بیمه اي و ایجاد    
سهول�ت د   ر ام�ر د   سترسی عم�وم مرد   م به 
خد   مات شركت، گسترش شبکه هاي توزیع 
و ف�روش د   ر د   ستور كار ق�رار د   ارد   .  شركت 
بیمه"م�ا" از ابت�د   اي تاسی�س موف�ق به راه 
اند   ازي24 شعبه و 16 باجه بیمه اي د   ر سطح 
كش�ور شد   ه اس�ت.  نظارت بر ف�روش طبق 
برنامه ابالغی ، بازد   ید    مستمر از شعب، خرید    
یا اجاره ساختمان هاي مناسب، جذب نیروي 
انسان�ی م�ورد    نیاز،تهی�ه و تد   وی�ن بود   جه 
عملیات�ی استان�ی براي س�ال 94 و برگزاري 
جلسات مشت�رک رؤساي شعب ب�ا مد   یران 
ستاد   ی بخش د   یگر عملکرد   های امور شعب 

د   ر سال 93 است.

امور نمایند   گان
د   ركن�ار شعب، نمایند   گان و كارگزاران بخش 

د   یگری از حق بیمه را تولید    می كنند   . 
شركت بیمه "ما" د   ر سال 93 با همکاري 668 

نمایند   ه فعال و 195 كارگزار فعالیت كرد   .
ج�ذب 574 نماین�د   ه، 256 بازاری�اب و77 
مشخص�ات  و  اطالع�ات  ثب�ت  كارگ�زار، 
نمایند   گ�ان د   ر سامانه سنهاب بیمه مركزي ، 
بررسی و پایش نمایند   گ�ان و برگزاري د   وره 
هاي آموزشی د   ر اجراي ماد   ه 2 آئین نامه 75 
ش�وراي عالی بیمه ش�ورای عالی بیمه بخش 
د   یگ�ری از فعالیت های ام�ور نمایند   گان د   ر 

سال مالی 93 است.

حوزه فنی
اصالح فرآیند   هاي صد   ور و پرد   اخت خسارت 
، بازنگ�ري د   ر آئی�ن نامه ح�د   ود    اختیارات 
و اص�الح آن ، تفوی�ض اختی�ارات د   ر صد   ور 
و خس�ارت به شعب و نظ�ارت و كنترل موثر 
ضری�ب خسارت بخش از اقد   امات حوزه فنی 
د   ر س�ال 93 بود   . گ�زارش كامل مجمع را د   ر 

وبسایت اقتصاد    و بیمه  مشاهد   ه كنید   .

مجمع عمومی بیمه "ما" برگزار شد   
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پیام هیات مد   یره
حمد    و سپاس حد   اوند    یکتا را که باعنایت الطاف بیکرانش 
د   ر س��ال 1393 این توفیق را به ما عطا فرمود    تا  با تکیه 
بر عزم مد   یران، کارشناسان، کارکنان و پیمانکاران بتوانیم 
د   ر عرصه تولید    خد   متگزار جامعه و سهامد   اران خود    باشیم. 
ما ضمن تشکر و سپاس از کلیه عزیزانی که هیات مد   یره 
را د   ر انج��ام مسئولیتهای خویش یاری د   اد   ه اند    مفتخریم 
گزارش ی��ک سال فعالیت و برنامه ه��ای هیات مد   یره را 

تقد   یم سهامد   اران محترم نماییم.
هد   ف اعضای هیات مد   یره براین اساس بود   ه که شرکت را 
ب��ه عنوان شرکتی معتبر د   ر سطح ایران معرفی نمود   ه  تا 
با برنامه ریزی د   رست قاد   ر به رقابت با رقبای فعال د   ر این 
صنعت باشد   . د   ر همین راستا اهم اقد   امات انجام شد   ه د   ر 
سال 1393 و برخي برنامه هاي شرکت د   ر سال آیند   ه به 

شرح زیر است:
1( ارتقاء سهم شرک��ت د   ر بازارهای مقصد    بین المللی با 

تکیه بر ارتقای کیفیت به موقع محصول به مشتریان
2( توج��ه ویژه به محیط زیست از طریق انجام پروژه هاي 
مه��م زیست محیطي د   ر راستای اج��رای قانون مد   یریت 
پسماند    و استقرار نظام مد   یریت محیط زیست ایزو 14001 
3( کاه��ش برق مصرفی به ازای هر ت��ن ورق تولید   ی به 
می��زان 20 د   رص��د    و شروع اجراي نظ��ام مد   یریت انرژي 

براساس استاند   ارد    جهاني 50001.
4( افزایش راند   مان استحصال به میزان 8/4 د   رصد    نسبت 

به د   وره مالی گذشته

5( کاه��ش میزان روی باقی مان��د   ه د   ر پسماند    نهائی به 
میزان 0/7 د   رصد    نسبت به ابتد   ای د   وره مالی جاری

6( تامین خ��وراک و ماد   ه معد   نی از منابع و معاد   ن خارج 
از کشور

7( بازسازی و نوسازی خطوط تولید    با تکیه بر توان علمی 
و عملی نیروی انسانی د   اخلی شرکت

8( برنام��ه ریزی جهت تغییر کاربری و فعال سازی واحد    
 BZS    سولفات روی به واحد    تولید

9( ارتقای سطح تحصیالتی کارکنان و حضور نیروی جوان 
با انگیزه و متعهد    به بد   نه کارشناسی و مد   یریتی  

هی��ات مد   یره آرزو د   ارد    که د   ر سال جاری نیز با استعانت 
از ای��زد    منان، تالش کارکنان و اعتماد    سهامد   اران محترم 
بتوان��د    د   ر صیانت از منابع شرکت و مناف��ع سهامد   اران، 
گامه��ای موثری را بر د   ارد   . آنچه توانستیم لطف خد   ا بود   ه 
است و آنچه پیش رو د   اریم با امید    به عنایت او خواهد    بود   .

تاریخچه
شرکت فرآوری مواد    معد   نی ایران د   ر تاریخ 1370/07/30 
ب��ه ص��ورت شرکت سهام��ی خ��اص و با سرمای��ه اولیه 
5/000/000 ریال تاسیس و تحت شماره 86319 د   ر اد   اره 
ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید   ه است 
. د   ر تاری��خ 1379/10/1 شرک��ت به سهامی عام تبد   یل و 
د   ر تاریخ 1381/2/11 به عنوان سیصد    و بیست و د   ومین 
عضو سازم��ان بورس اوراق بهاد   ار تهران ، د   ر گروه ساخت 
فل��زات اساسی پذیرفته شد   ه اس��ت . مرکز اصلی شرکت 
شهرستان زنجان و محل کارخانه آن د   ر شهرستان د   ند   ی 
استان زنجان واقع گرد   ید   ه است. ضمنا با توجه به ترکیب 
سهام��د   اران، شرکت فراوری مواد    معد   ن��ی ایران از جمله 
شرکتهای فرعی شرکت توسعه معاد   ن روی ایران )سهامی 

عام( می باشد   .

موضوع فعالیت شركت
موضوع فعالیت شرکت طبق م��اد   ه 2 اساسنامه، فرآوری 
انواع کانیه��ا ، بهره برد   اری از مع��اد   ن و تاسیس کارخانه 
مربوط��ه و انجام کلیه ام��ور بازرگانی مرتبط ، مشارکت با 
سایر شرکته��ا و ارائه خد   مات فن��ی و مهند   سی به سایر 
شرکتها د   ر زمینه های مربوط به موضوع شرکت می باشد    
که ب��ه تفصیل د   ر ماد   ه 2 اساسنام��ه د   رج گرد   ید   ه است. 
اهم فعالیت شرکت د   ر ارتباط با تولید    شمش و ورق روی 
بر مبنای پروانه بهره برد   اری شم��اره 118/39440 مورخ 
1391/12/9 و تولی��د    سولفات روی بر مبنای پروانه بهره 
برد   اری شم��اره 187622 مورخ 1379/10/10 می باشد   . 
ظرفیت کارخانه طبق پروانه های مذکور برای تولید    شمش 
و ورق روی با د   رصد    خلوص 99/96د   رصد    د   ر سه شیفت 
ک��اری معاد   ل 16/000 ت��ن د   ر سال و برای سولفات روی 
د   ر ی��ک شیفت کاری معاد   ل6،000 تن د   ر سال می باشد    
. ب��ا توجه به افزایش ظرفیت ه��ای انجام شد   ه د   ر سنوات 
گذشته ظرفیت عملی کارخانه شم��ش روی برای تولید    
ساالنه محصول مزبور د   ر سه شیفت کاری با خاک پرعیار 

18/000 تن می باشد   .

سرمایه و تركیب سهامد   اران
سرمایه شرکت د   ر بد   و تاسیس مبلغ 5 میلیون ریال )شامل 
تع��د   اد    100 سهم به ارزش اسمی هر سهم 50/000 ریال 
( ب��ود   ه که طی چند    مرحله به مبل��غ 120/000 میلیون 
ری��ال )شامل تعد   اد    120/000/000 سهم به ارزش اسمی 
ه��ر سهم 1/000 ری��ال( د   ر پایان س��ال مالی منتهی به 

1393/12/29 افزایش یافته است.

فرآورد   ه های معد   نی با 300 ریال مجمع را به پایان برد   

مجم�ع عمومی عاد   ی سالیان�ه صاحبان سهام شركت ف�رآوری مواد    معد   نی 
ایران)سهام�ی ع�ام( د   ر حضور 75/48 د   رصد    سهام د   ار ب�ه تاریخ 94/2/19 

ساعت 9 صبح د   ر تاالر سازمان مد   یریت صنعتی ایران تشکیل شد   .
د   ر ای�ن مجمع ك�ه به ریاست جناب مهند   س مهد   ی كوه�ی و ناظری جنابان 
علی خوش طینت و حمید    د   اد   پو و د   بیری جناب د   كتر رضا منفرد    برگزار شد   .

مجمع با تصویب صورتهای مالی و انتخاب هیات مد   یره حقوقی و تقسیم سود    
300 ری�ال سود    و سایر د   ستور جلسه بکار خ�ود    پایان د   اد   . مهند   س مهد   ی 
كوهی از جمله مد   یران آشنا و مد   بر كشور است. همچنین موسسه حسابرسي 
بهمن�د    به عن�وان بازرس قانون�ی و حسابرس مستق�ل و موسسه حسابرسی 

هشیار بهمند    به عنوان بازرس قانونی و حسابرس علی البد   ل انتخاب گرد   ید   .

سمتنمایند   هاعضاء هیات مد   یره

مد   یره- شرکت سبحان د   ارود   کتر پویا فرهت هی��ات  مد   یرعامل-عض��و 
موظف

رئیس هیات مد   یره- غیرموظفشرکت سرمایه گذاری البرز       د   کتر محمد    شریف زاد   ه     

     رئیس هیات مد   یره- غیرموظفشرکت گروه د   اروئی سبحانآقاي عقیل آرین نژاد    فیض اباد   ي

 عضو هیات مد   یره- موظفشرکت ایران د   اروآقاي الیاس کهزاد   ي

عضو هیات مد   یره -غیرموظفشرکت کي بي سيآقاي سید   محمد   رضا صباغي     
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