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ماهنامه اقتصاد    و بیمه
شماره 54 -خردادماه 1394

س جلد   
شرح عک

دوست عزیز و استاد گرانقدر جناب مهندس بهروز زندی 

انتصاب به جا و شایسته جنابعالی را به سمت مدیرعاملی سیمان 
شـرق تبریک عرض نموده و از خداوند منان توفیق روزافزونتان 

را در سنگر جدید مسئلت دارم.

خسرو امیرحسینی
مد   یرمسئول و سرد   بیر اقتصاد    و بیمه

جناب آقای دکتر علیرضا برادران

مدیرعامل محترم شركت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری 
انتخاب شایسـته حضرتعالی را صمیمانه تبریک عرض نموده و 

توفیقات روز افزونتان را از ایزد منان خواستاریم.

خسروامیرحسینی
مدیرمسئول و سردبیر اقتصاد و بیمه

جناب آقای دکتر علی صدقی

انتصاب شایسـته جنابعالـی را به عنوان مدیرعامـل بانک رفاه 
كارگـران تبریک عرض نموده وبرای شـما و همکاران خدوم آن 

مجموعه توفیق روزافزون از خداوند متعال خواستاریم.

خسرو امیرحسینی
مد   یرمسئول و سرد   بیر اقتصاد    و بیمه

جناب آقای دکتر مهدی جمالی 
انتخاب شایسته آن مدیر موفق و پرتالش را به عنوان مدیرعامل 
گروه بزرگ خودروسـازی سـایپا صمیمانه تبریک عرض نموده 
و توفیـق بیشـتر شـما را در جهـت اعتالی صنعـت پراهمیت 

خودروسازی كشورمان از خداوند متعال خواستاریم.

خسرو امیرحسینی
مد   یرمسئول و سرد   بیر اقتصاد    و بیمه

اصالحیه

احتراما، با توجه به خبر منتش��ر ش��ده در ماهنامه شماره 52 )فروردین ماه سال 
1394( ب��ا عنوان »مارگارین در دامن مام با س��ود آمد«، بدینوس��یله اصالحیه 
قسمتی از خبر منتشره که اعضاء هیات مدیره و نمایندگان ایشان را معرفی می 

نماید، بشرح ذیل اعالم می گردد:

- اعضاء هیات مدیره ش��رکت مارگارین و نمایندگان ایشان بدون درنظر گرفتن 
تغییرات عمده سال 93 در خبر مذکور درج گردیده است که اصالحیه آن بشرح 

ذیل می باشد:

مهندس ابراهیم ضیایی: مدیرعامل شركت تکین كوی
این مدیر مدبر و دانش آموخته ارش��د ش��یمی با نزدیک به دو دهه سابقه 
خدمت در ش��رکت تکین کوی، از کارشناس��ی گرفته تا باالترین س��طوح 
مدیری��ت را، در رزوم��ه درخش��ان کاری خ��ود دارد. در ش��رکتی که اهم 
فعالیتهای آن بازرسی و کنترل می باشد، این مدیر الیق با درایت و تدبیرش 
توانس��ته اعتباری دوچندان به این شرکت ببخش��د و با اتخاذ تمهیدات و 
برنامه های مدون مدیریتی ریل گذاری مس��یر موفقیت شرکت را به سوی 
پیشرفت و رشد رهنمون سازد.  بی شک پیشبرد اهداف و سیاستهای کالن 
شرکت و رعایت دقیق اصول قانون مداری، اعتدال گرائی و منشور اخالقی 
از نقاط قوت و قدرت مدیریتی وی می باشد که در اذهان به یادگار خواهد 
ماند. به روز مجمع، آرام در کنجی نشس��ته و هیاهوی مجمع نشینان را از 
نظر می گذراند و بس��ان روز برداشت که سنجیده توشه برمی دارند کمتر 
س��خن می گفت و نشان می داد که مرد عمل است. این رفتار را در کمتر 
مدی��ری این چنین ش��نیده و دیده ایم. امید که دیگ��ر مدیرانی چون او با 

عملکردشان تحسین همگان را برای خود ارمغان آور باشند.
براستی كه در مجموع تکین كو مهندس ابراهیم ضیایی حاصل خرد 

جمعی ، دانش فنی روز و مدیریت كارآمد را به باور همگان نشاند 

اعضاء هیات مدیره

آصغر میرمرتضوی

محمدعلی ضیغمی

سیامک ربیعی

جعفر بیرالوند

محمدباقر عالی

نماینده

شرکت گلتاش )سهامی عام(

شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر )سهامی خاص(

شرکت پاکسان )سهامی عام(

شرکت قند نیشابور)سهامی عام(

شرکت شکر )سهامی عام(

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره
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آموخته های ما را که جهانی شده بخود بازگردانید

در روس��تای محل تولد کاتب این سطور مهندس 
آبیاری قدمت 400 س��اله م��ی دارد عملکرد این 
سنت روستای ویدر هماره از خوشک سالها سربلند 
بیرون آم��ده و قنوات. چش��مه س��اران آن پرآب 
ش��یرین و مزارعه سرس��بز. چند س��الی است که 
سیل مهاجران س��الهای چهل و پنجاه بعنوان ایام 
تعطیالت لطف کرده و سری به محل تولد می زنند 
با خود قوانینی آورده و اعمال می کنند که حاصل 
آن ش��ده که امروز باید توسط تانکر آب خریداری 
شده اندک مانده درخت از آن باغهای سرسبز آب 
دوانی ش��ود و آب آشامیدنی هم بحمداهلل به وفور 
در داخل بطری پالستیکی در طبقات یخچالها چه 

خنک ها؟!!
در نس��ل پدران آب زمس��تان که در کشت دخیل 
نیست به گودال های ساخته شده در جوار چشمه 
س��ارها و قنوات هدایت می ش��د و بقول قدما آب 
زمستان را به کنکه چال می برم پر می کنم در بهار 
تابستان از چشمه ساران و قنوات برون می کشم تا 
یک دانه گندم کشتم 70 دانه شود کندوله پر تنور 
گرم احشام سیر زین نعمت خداوند و همت راست 
قامتان چاله مله، سره، جیرین مله، باالن مله، قاال 
خانلوق، زمستان بیدار، زمین پرآب، می شود ویدر 
آباد این مختص��ر گفتیم تا هم خوانندگان محترم 
لطف کنند که درد کش��یده ای با ش��ما سخن می 
گوید و حاصل خش��کیده ای آه دل سوز می کشد 
و اکنون می رویم آنجا که باید دس��ت از آس��تین 
بیرون کش��د و درد را درم��ان کند و آموخته های 
ما که جهانی ش��ده بخ��ود بازگرداند و امروز به آن 
توجه داشته باشیم. حفر قنوات، از معجزات ایرانی 
اس��ت به جهانیان این را در گ��وش فرزندان خود 

هم بخوانیم 
ح��ل بحران مناب��ع آب زیرزمین��ي و بازنگري در 

سیاست ها
بحران فاجعه باري، دشت ها و آبخوان هاي کشور 
را فراگرفت��ه اس��ت. پیامدهاي این بح��ران عالوه 
ب��ر نابودي کم��ي وکیفي آبخوان ها، فرونشس��ت 
سراسري دشت ها را در پي دارد که از آن به زلزله 
خاموش تعبیر مي ش��ود. در اثر فرونشست زمین 
مراکز مسکوني، تاسیسات شهري، راه هاي ارتباطي 
ج��اده اي و ریلي و میراث تاریخ��ي- فرهنگي در 
معرض آسیب جدي هستند و خسارت وارده قابل 

تخمین و جبران نخواهد بود.
متاسفانه این بحران پنهان از دیدگان است و اهمیت 
و بزرگي آن آنچنان که شایس��ته اس��ت، احساس 

نمي شود. در این نوشتار نشان داده خواهد شد که 
دو سیاست کلي و جاري در کشور در ارتباط با آب 
که عبارتند از: الف سیاست پرداخت یارانه به حامل 

هاي انرژي در بخش کشاورزي؛
ب سیاست توس��عه روش هاي نوین آبیاري تحت 

فش��ار؛ خود عامل تش��دید و تداوم بحران آب 
زیرزمیني در کشور هستند. همچنین با تکیه 

بر مباني کارشناسي نشان داده خواهد 
ش��د تا زماني که سیاست هاي جاري 

کشور موردتجدیدنظر جدي قرار نگیرند، 
تالش ها و برنامه ریزي هاي در دست انجام 
مسئوالن کش��ور براي مقابله با بحران آب 

زیرزمیني بي نتیجه خواهد بود.
در ای��ن نوش��تار همچنین با نق��د نگرش عمومي 
و رایج مبني بر اینکه برداش��ت ه��اي غیرمجاز از 
منابع آب زیرزمیني علت بروز بحران است، ضمن 
بازتعریف برداشت مجاز و غیرمجاز با درنظرگرفتن 
توان اکولوژیک دش��ت ها، نش��ان داده خواهد شد 
حت��ي با حذف کامل برداش��ت هایي که با تعریف 
قراردادي موجود، غیرمجاز نامیده مي ش��وند روند 
تخریب و نابودي آبخوان ها متوقف نمي ش��ود و با 

شتاب کمتر، تداوم خواهد یافت.

1- ابعـاد بحـران آب زیرزمینـي كشـور از زبـان 
مسئوالن:

- معاون دفتر آب و خاک س��ازمان محیط زیست 
کشور: »70 درصد سفره هاي آب زیرزمیني کشور 
در 10 تا 15 س��ال گذش��ته تاکنون روبه کاهش 
هس��تند. این کاهش یعني اینکه سطح آب سفره 
هاي زیرزمیني و آبخوان هاي کش��ور روبه کاهش 
اس��ت. آن چیزي ک��ه به عنوان بح��ران دریاچه 
ارومی��ه از آن یاد مي ش��ود، چن��د برابر آن در 
زیرزمین درحال وقوع است و علت آن استفاده 

بي رویه از منابع آب شیرین در کشور است«.
- مدی��ر ام��ور زمی��ن شناس��ي، مخاط��رات 
زیست محیطي س��ازمان زمین شناسي کشور 
)محمدج��واد بلورچي(: »300 دش��ت از 600 

دشت کشور در معرض خطر افت شدید منابع آب 
و فرونشس��ت زمین قرار دارند. فرونشست پدیده 
اي بدون بازگش��ت اس��ت که در نیمي از دشت 

هاي کش��ور اتفاق افتاده اس��ت. فرونشست زمین 
مانند سرطان خاموشي است که کسي متوجه آن 
نمي شود و در آن امکان ازدست دادن زمین براي 

همیشه اتفاق مي افتد«.

- مق��ام مس��ئول در وزارت 
نی��رو )محمدعلي مصطف��وي چهارم 
اس��فند 93( »از 609 دش��ت و مح��دوده 
مطالعاتي کش��ور هم اکنون 317 دش��ت جزء 
مناطق ممنوعه و بحراني اس��ت که این تعداد در 
سال 1392 حدود 297 دشت بوده است. طي 15 
س��ال گذش��ته حدود 80 میلیارد مترمکعب و در 
هفت سال گذشته حدود 38 میلیارد مترمکعب از 
ذخایر آب زیرزمیني نابود شده که این اقدام یعني 

خسران به سرمایه ملي.
اگرچ��ه تعداد برداش��ت ها 
از 737ه��زارو 837 فق��ره 
ب��ه   1384-85 س��ال  در 

985هزارو 308 فقره در سال 92-
1391 افزای��ش یافته ولي حجم آب 

برداشتي کاهش یافته و از 79 میلیارد 
مترمکعب به 64 میلی��ارد مترمکعب 

کاه��ش یافته اس��ت. ای��ن کاهش 
از آغ��از مرگ و ناب��ودي تدریجي 

آبخوان ه��ا خبر مي دهد. 

خسرو اميرحسيني
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اظه��ارات مدیرکل دفتر نظام هاي حفاظت و بهره 
برداري آب و آبفاي وزارت نیرو )آقاي میبدي( در 

این خصوص گویاست:
»در سال هاي گذشته آبدهي منابع آب زیرزمیني 
ش��امل چاه ها، چش��مه ها و قنات ه��ا بین 20 تا 
40 درصد کاهش یافته و به همین تناس��ب سطح 
زیرکش��ت نیز کاهش یافت��ه و در برخي 
اس��تان ها مانند کرمان ساالنه هفت هزار 
هکتار از باغ ها خش��ک مي ش��وند. با بحراني 
ش��دن وضعیت دش��ت ها در سطح کشور که 
609 دشت ممنوعه شده میزان آبدهي از چاه 

هاي مجاز 40 درصد کاهش یافته است«
این روند همچنان ادامه دارد و در سال هاي آینده 
نی��ز همزمان ب��ا تخریب و ناب��ودي کمي و کیفي 
آبخوان ها، کاهش هر چه بیش��تر آبدهي چاه ها، 

چشمه ها و قنوات گریزناپذیر خواهد بود.

٢- اقدامات و برنامه ریزي ها براي مقابله با بحران 
آب زیرزمیني كشور:

محمدعلي مصطفوي، مقام مسئول در وزارت نیرو 
در اس��فند 93: »هم��ه تالش ما این اس��ت که از 
5/7 میلی��ارد مترمکعب آب اضافه اي که س��االنه 
از س��فره هاي آب زیرزمیني کش��ور برداشت مي 
شود، جلوگیري کنیم تا در بلندمدت کسري 110 
میلیارد مترمکعبي مخ��زن آب زیرزمیني جبران 

شود«.
این پرس��ش مهم مطرح است که اقدامات و برنامه 
ه��اي دولت در مقابله با بح��ران آب زیرزمیني 
کش��ور کدام اند و میزان اثربخشي آنها چقدر 
است؟ بر مبناي اظهارنظرها و برنامه ریزي 
ها و اقدامات در دس��ت انجام، برنامه هاي 
دول��ت براي مقابله با بحران آب زیرزمیني کش��ور 

عبارتند از:
- جلوگیري از حفر چاه هاي غیرمجاز؛

- تالش براي جلوگیري از برداشت هاي غیرمجاز؛
- کنترل برداشت آب از طریق نصب کنتورهاي 

هوشمند؛
به دالیلي که در ادام��ه خواهد آمد این رویکرد 
دول��ت حتي در صورت موفقی��ت در اجراي 
کام��ل آن، راهکار موثري ب��راي بحران آب 

زیرزمیني کشور نخواهد بود.

3-  دالیـل ناكافي بـودن اقدامـات و برنامه هاي 
دولت در مقابله با بحران آب زیرزمیني:

چنین برداشت مي شود که علت بحران پدیدآمده، 
برداش��ت از طریق چاه هاي غیرمجاز از منابع آب 
زیرزمیني اس��ت. علت این برداش��ت نادرست آن 
است که به این واقعیت مسلم توجه نمي شود که 
مجوزهاي صادرش��ده بیش از توان اکولوژیک 
دش��ت هاي کشور است و عامل بحران 
تنها ناش��ي از برداشت هاي غیرمجاز 
نیس��ت. در ای��ن خصوص س��خنان 
مدی��رکل دفتر نظام ه��اي حفاظت و 

بهره برداري آب و آبفاي وزارت نیرو گویاست:
»هم اکنون 450 هزار حلقه چاه کش��اورزي مجاز 
در کش��ور وجود دارد. پیش بیني مي کنیم حدود 
شش میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از چاه هاي 

مجاز داشته باشیم«.
در اینجا به صراحت باید تاکید کرد که جلوگیري 
از برداش��ت هاي غیرمجاز، بح��ران آب زیرزمیني 
کش��ور را به تنهایي چاره نمي کند. فراموش نشده 
است که در سال 1385 با تصویب مجلس شوراي 
اسالمي با یک مصوبه کلیه چاه هاي غیرمجاز تا آن 
تاریخ یعن��ي 103 هزار حلقه چاه غیرمجاز- مجاز 
شمرده شدند بدون آنکه توان اکولوژیک دشت ها 
مورد بررس��ي قرار گیرد. بنابرای��ن به صرف اینکه 
تش��ریفات اداري الزم ب��راي ص��دور پروانه حفر و 
بهره برداري از چاه طي شده باشد، نمي توان ادامه 

برداش��ت چاه هاي مج��از را بي خطر و بدون زیان 
براي آبخوان ها تلقي کرد.

سیاس��ت نصب کنت��ور هوش��مند و جلوگیري از 
برداش��ت مازاد بر پروانه نیز اگرچه ش��تاب نابودي 
آبخوان ها را کاهش مي دهد ولي از آنجا که میزان 
من��درج در پروانه بیش از توان اکولوژیک دش��ت 
هاست عمالروند تشدید بحران را متوقف نمي کند.
3-1- سیاست عمده جاري در کشور عامل تشدید 

و تداوم بحران:
دو سیاست عمده اي که روند نابودي آبخوان ها را 

موجب شده یا تشدید کرده است عبارتند از:
الف- سیاست پرداخت یارانه به حامل هاي انرژي 

براي پمپاژ آب در بخش کشاورزي؛
ب- سیاست توسعه روش هاي نوین آبیاري تحت 

فشار.
ب��ه دالیلي که ذکر خواهد ش��د این دو سیاس��ت 
عمده جاري در کشور از عوامل پدیدآورنده، تشدید 
کنن��ده و ت��داوم دهنده بح��ران آب زیرزمیني در 

کشور هستند.
الف- سیاست پرداخت یارانه به حامل هاي انرژي 

براي پمپاژ آب در بخش کشاورزي
درح��ال حاضر بهاي برق براي پمپاژ آب در بخش 
کش��اورزي با یارانه زیاد محاس��به مي شود. میزان 
یارانه پرداختي دولت به حدي است که عمال قیمت 
برق محاسبه شده در بخش کشاورزي کمتر از سه 
درصد بهاي تمام ش��ده برق است. این سیاست به 
منزله به کارگرفتن سازوکارها و مشوق هاي مالي 
براي تشویق کش��اورزان به برداشت هرچه بیشتر 
آب است. نتیجه چنین سیاستي آن شده است که 
پمپ��اژ آب آبخوان ها از اعماق 300 متري و پمپاژ 
آب از منابع س��طحي تا ارتفاع 600 متري صورت 
بگیرد و براي کش��اورز از نظ��ر اقتصادي مقرون به 

صرفه باشد.
ب��راي نجات آبخوان هاي کش��ور باید به دوگانگي 
در سیاس��ت گذاري هاي کالن پایان داده ش��ود. 
سیاس��ت دوگانه اي که از یک سو دولت، نگران از 
نابودي آبخوان ها درصدد جلوگیري از برداشت بي 
رویه آب از آبخوان ها است و در همان حال مشوق 
هاي مالي براي تش��ویق کشاورزان به پمپاژ هرچه 

بیشتر آب به کار گرفته مي شود.
تردیدي نیس��ت بحران اضافه برداشت از منابع آب 
زیرزمیني، راه حل پلیس��ي و انتظامي ندارد. براي 
خاتمه دادن به تاراج ذخایر آب زیرزمیني کش��ور، 
تحویل حامل هاي انرژي در بخش کش��اورزي به 
قیمت تمام شده راهکار موثري است که بسیاري از 
پمپاژها را غیراقتصادي مي کند و به این برداش��ت 
لجام گس��یخته پایان مي دهد. بدیهي است براي 
کش��اورزاني که ب��ا اجراي این سیاس��ت اصولي با 
کاهش سطح کشت و ازدست دادن درآمد روبه رو 
خواهند شد، اتخاذ سیاست هاي حمایتي ازجمله 
پرداخت یارانه خرید براي محصول نهایي کشاورز 
و نیز سیاست هاي اش��تغال زایي ضرورت خواهد 

داشت.
ب- سیاست توسعه روش هاي نوین آبیاري تحت 

فشار عامل تشدید بحران آب زیرزمیني در کشور
سیاس��ت جاري در کشور درخصوص توسعه روش 
هاي نوین آبیاري تحت فشار با هدف گذاري صرفه 
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جوی��ي در مص��ارف آب برخالف پی��ش بیني ها 
عمالموجب تشدید بحران آب زیرزمیني در کشور 
مي ش��ود. این سیاست که با پرداخت 65 درصد تا 
85 درصد هزینه هاي اجراي س��امانه هاي آبیاري 
تحت فش��ار به صورت پرداخ��ت بالعوض دولتي 
و مابقي به صورت تس��هیالت بانک��ي کم بهره در 
دست اجرا اس��ت، عمالهزینه هاي سنگیني را به 
بودج��ه عمومي تحمیل مي کند ول��ي به دالیلي 
که ذکر خواهد ش��د نه تنها وضعیت آبخوان ها را 
بهبود نخواهد داد بلکه موجب تش��دید بحران آب 

زیرزمیني کشور شده است و خواهد شد.
3-2- دالیل تشدید بحران آب زیرزمیني در کشور 

در اثر توسعه روش هاي نوین آبیاري کشور
3-2-1- توس��عه کش��ت از مح��ل کاهش حجم 

فرونشت عمقي:
در روش ه��اي آبی��اري س��طحي، بخش��ي از آب 
مصرفي کش��اورزان ب��ه صورت فرونش��ت عمقي 
موج��ب تغذیه آبخوان مي ش��ود. ب��ا تغییر روش 
آبیاري سطحي و جایگزین کردن روش هاي نوین 
آبیاري تحت فشار به جاي آن، عمالحجم فرونشت 
عمقي آبیاري کاهش مي یابد و یکي از منابع تغذیه 
آبخوان ها قطع مي ش��ود. ازآنجاکه در کش��ور ما، 
آب عامل محدود کننده اصلي اس��ت و کشاورزان 
با آبیاري س��طحي قادر به آبیاري کل اراضي خود 
نیس��تند، پس از استقرار سامانه هاي نوین آبیاري 
تحت فشار از محل کاهش تلفات فرونشت عمقي 
اقدام به توسعه کش��ت مي کنند. نتیجه این روند 
ادامه برداش��ت آب از آبخوان ه��ا و کاهش تغذیه 
آبخوان و توس��عه کشت شده است. درواقع نتیجه 
عملي سیاست جاري دولت در زمینه توسعه روش 
هاي نوین آبیاري تحت فش��ار، تداوم برداشت آب 
از آبخوان ها به میزان گذش��ته و توسعه کشت از 
محل جلوگیري از تلفات فرونشت عمقي و تغذیه 

آبخوان ها بوده است.
3-2-2- افزایش تلفات تبخیر آب در روش آبیاري 

باراني
حدود 85 درصد اراضي کشاورزي کشور به کاشت 
محصوالت زراعي اختصاص دارد. بخش عمده اي 

از اراضي زراعي کشور پس از اجراي سامانه هاي 
نوین آبیاري تحت فشار با سامانه آبیاري باراني 

موردبهره برداري قرار مي گیرند. در سامانه آبیاري 
باران��ي تلفات تبخی��ر آب مصرفي در مقایس��ه با 

آبیاري سطحي و سنتي افزایش مي 
یابد. زیرا در سامانه آبیاري باراني، سه 

سطح تبخیر وجود دارد:

سطح اول: تبخیر در هوا در اثر پخش 
ذرات آب در هوا؛

سطح دوم: تبخیر از سطح برگ؛
سطح سوم: تبخیر از سطح زمین؛

مقایس��ه آبیاري باراني با س��ه س��طح تبخیر با 
آبیاري س��طحي که یک سطح تبخیر دارد، 
نش��ان مي دهد توسعه سامانه نوین آبیاري 

تحت فشار باراني نه تنها منجر به صرفه جویي 
در مص��رف آب نمي ش��ود بلکه تلفات تبخیر 
را افزایش مي دهد. ازآنجاکه در آبیاري باراني 

م��دت آبیاري بیش��تر و آبیاري با تکرار بیش��تر و 

در تن��اوب هاي زماني کوتاه ت��ر صورت مي گیرد 
عمالحج��م تلف��ات تبخیر و درنتیج��ه حجم آب 
مصرفي در آن در مقایس��ه ب��ا روش هاي آبیاري 

سطحي بیشتر است.
3-2-3- تحقیقات دانشگاه آیداهو مبني بر افزایش 

مصارف آب در اثر باالبردن راندمان آبیاري
اساتید دانشگاه آیداهو نتایج پژوهش هاي تجربي 
خ��ود در 900 هزار نمونه که هر نمونه معرف 0/9 
هکتار بوده اس��ت را ارائه کرده ان��د. مطابق نتایج 
تحقیق��ات مزبور افزایش راندم��ان آبیاري نه تنها 
منجر به کاهش مصارف آب نمي ش��ود بلکه باعث 
افزای��ش مصارف آب مي ش��ود. آنها با اس��تناد به 
نتای��ج دیگر پژوهش هاي ص��ورت گرفته گزارش 
کرده اند: »تبخیر و تعرق گیاه با اس��تقرار آبیاري 
قطره اي ش��ش تا 10 درصد بیش از روش آبیاري 
سطحي است« )Buret et al 2002( همچنین به 
پژوهش هاي دیگر استناد کرده اند که تایید کرده 
است »مصارف آب در اثر باالبردن راندمان آبیاري 
کاهش نمي یابد و حتي ممکن است افزایش یابد«.  
)Scheierling et al 2004(( آنها نتایج پژوهش��ي 
دیگر را ارائه کرده اند که در آن هش��دار داده شده 
اس��ت: »صرفه جویي تضمین ش��ده نیست و باید 
 Perry( .بحراني ترشدن وضعیت پیش بیني شود

 )et 2009
این در حالي است که به روشني به پژوهشي دیگر 
استناد کرده اند که در آن اعالم شده است: »در اثر 
باالبردن راندمان آبیاري، حجم آب مصرفي افزایش 

خواهد یافت«.
 )Huffaker and Winittlesey 2003(

در مقاله استادان دانشگاه آیداهو، سه مکانیسم که 
موجب مي شود اصالح تکنولوژي آبیاري و یا بهبود 
مدیریت، موجب افزایش حجم آب مصرفي شود به 

شرح زیر نام برده شده است:
1- »آبیاري قطره اي قسمت محدودتري از خاک 
را آبی��اري مي کند ول��ي این مح��دوده در مدت 

 )Burt et al2002( ..»طوالني تري خیس است
2- »حجم آب صرفه جویي ش��ده صرف توس��عه 

کشت مي شود«.
3- »اصالح تکنولوژي و بهبود مدیریت موجب 
افزای��ش تولی��د محصول مي ش��ود که این 
افزایش موجب افزای��ش حجم آب مصرفي 
مي ش��ود حتي اگر توس��عه اي 

صورت نگرفته باشد«.

4- نتیجه گیري
1 - بح��ران آب زیرزمیني در کش��ور گس��ترده و 
عمیق اس��ت و با توجه به پیامد آن در بروز پدیده 
فرونشس��ت سراسري دش��ت ها، نیازمند درپیش 
گرفتن سیاست هایي هماهنگ و موثر براي احیاي 

آبخوان ها است.
2-  تعریف قانوني رایج که طي ش��دن تش��ریفات 
قانوني و اداري منجر به صدور مجوز برداش��ت آب 
از آبخوان ها را مبناي مجازشمردن برداشت آب از 
آبخوان ها مي داند، نیازمند بازنگري اساسي است. 
در صدور مجوز برداشت ها توان اکولوژیک کنوني 
دشت ها درنظر گرفته نشده است و درنتیجه بیش 
از توان اکولوژیک دش��ت ها، تحت عنوان برداشت 
مجاز، پروانه هاي برداش��ت آب از آبخوان ها صادر 

شده است.
3-  سیاس��ت هاي ناهماهنگ ج��اري که با اعطاي 
یارانه زیاد به حامل هاي انرژي پمپاژ آب از آبخوان ها، 
مردم به برداشت هرچه بیشتر آب ترغیب مي شوند.

4 - سیاس��ت توسعه سامانه هاي نوین تحت فشار 
ب��ه اهداف تعیین ش��ده ب��راي آن یعن��ي کاهش 
مص��ارف آب و کاهش بحران آب در کش��ور نمي 
انجامد. توسعه روش هاي نوین آبیاري تحت فشار 
ب��ه دلیل قطع کردن آب برگش��تي در روش هاي 
آبیاري س��طحي به آبخوان که یکي از منابع تغذیه 

آبخوان است.
اجراي آبیاري تحت فشار در مناطقي توجیه پذیر 
است که به عنوان آبیاري تکمیلي در مواقع خشکي 
به کار گرفته ش��ود. بدیهي است این مناطق جزء 
مناط��ق نیمه مرطوب ب��وده و آب به طور عمده از 
بارندگي تامین مي ش��ود. ازاین رو رطوبت نسبي 
هوا نیز باالست. بنابراین میزان تبخیر بسیارکمتر از 
تبخیر در مناطق خشک که رطوبت نسبي پاییني 

دارد، است.
5-  بحران فراگیر آب زیرزمیني در کشور نیازمند 
نگرش��ي ن��و و بازنگري در رویکردهاي گذش��ته و 
سیاس��ت هاي جاري چه در حوزه مدیریت منابع 
آب و چه در حوزه قیمت گذاري حامل هاي انرژي 

مصرفي در بخش کشاورزي است.  
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مجم��ع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت س��یمان 
خوزس��تان )س��هامی عام( در تاری��خ 94/03/03 در 
س��الن تالش تهران برگزار شد.  در این مجمع که با 
حضور بیش از 87/70 درصدی سهامداران حقیقی و 
حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای حسین فاتح بود و جنابان 
پاکس��از و وفاپور به عن��وان نظ��ار اول و دوم و آقای 
منوچهر قائمی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. 
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط 
مدیرعامل ش��رکت مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در س��ال مالی منتهی ب��ه 1393/12/29 و 
پس از اس��تماع گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با 
تقسیم سود 880 ریالی به ازای هر سهم به کار خود 
پایان دادند. همچنین موسسه حسابرسی دیلمی پور 
و همکاران به عنوان بازرس و حسابرس اصلی شرکت 
و موسس��ه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس 
و حس��ابرس علی البدل برای سال مالی آتی انتخاب 
گردیدند. از نکات خواندنی گزارش مهندس نیکفر که 
از پیشکسوتان و مدیران برجسته صنعت سیمان به 
شمار می آید، در گزارش خود باال رفتن بازده کاری از 
85 به نزدیکی های 100 درصد را نشان توجه جدی 
به امر بهینه سازی و بهره وری برشمرد و اضافه کرد: 
با تداوم برنامه های م��دون مدیریتی خود در جهت 
بهبود مستمر کیفیت محصوالت و تنوع بخشی به آن 
اقدامات الزم را برای کسب سودآوری بیشتر و ارزش 

آفرینی استمرار خواهیم بخشید.
مدیرعامل توانمند شرکت از رشد 4/4 درصدی تحویل 
سیمان و کلینکر در سال 93 در بعد داخلی و صادراتی 
س��خن گفت و افزود: با پیشبرد تمهیدات مدیریتی 
خود توانس��تیم امسال شاهد رش��د 27/6 درصدی 
صادرات به نس��بت سال قبل باشیم. مهندس نیکفر 
با اش��اره به اینکه نزدیک به 33/5 درصد محصوالت 
شرکت به کشورهای هدف صادراتی صادر می شوند، 
عمده این بازارها را مصر و کویت برشمرد و اعالم نمود 
ما درصدد هستیم در بازار عراق نیز سهم بازار خوبی 
را کسب کنیم. حضور بزرگان صنعت کانی و متولیان 
صنعت و س��یمان کشور دراین مجمع نشان از ارج و 
قرب تیم ارشد مدیریتی سیمان خوزستان از جمله 
مهندس خاتمی و مهندس نیکفر و جناب قائمی مرد 
شماره یک مالی ش��رکت دارد که در سالی که اکثر 
قریب به اتفاق شرکت های سیمانی نتوانستند موفق 
به کسب سود به میزان سال گذشته مالی خود شوند، 
سیمان خوزستان توانست درادامه روند صعودی سه 
ساله اش فراتر از پیش بینی ها برود و باالترین میزان 

سود را در بین شرکتهای سیمان با توجه به سرمایه 
خود تقسیم کند. شایان ذکر است فروش 96 درصدی 
محصوالت داخلی در خود اس��تان که هزینه حمل و 
نقل را کاهش می دهد، س��هم بازار خوب از بازارهای 
صادراتی و مدیریت تالشگر و بازارشناسی از نقاط قوت 

سیمان خوزستان است. 

كلیات
ب��ا توجه به اهداف جمهوري اس��المي ایران و برنامه 
بازس��ازي و توسعه کش��ور و نیاز مبرم به سیمان و 
خودکفایي در تولید آن شرکت سیمان خوزستان در 
تاریخ 1368/9/20 و تحت ش��ماره 77801 در اداره 
کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتي تهران و به صورت 
سهامي خاص به ثبت رسید و در تاریخ 1378/4/27 

از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید.
اجراي طرح احداث کارخانه با توجه به امکانات منطقه 
روستاي گلگیر شهرستان مسجد سلیمان ، با ظرفیت 
6000 ت��ن مورد موافقت مقام محترم وزارت صنایع 
قرار گرفت. در این راس��تا شناس��ایي معادن تأمین 
کننده مواد اولیه مورد نیاز کارخانه ، راههاي ارتباطي 
، امکانات برق، س��وخت ، آب و نیروي انساني فراهم 
گردید و اکثر ماش��ین آالت اصلي خ��ط  I  از خارج 
از کش��ور وارد و برخي از ماش��ین آالت کمکي زمان 

احداث نیز از منابع داخلي تأمین گردید.

عملیات واگذاری خط تولید
به موجب موافقت مس��ئولین وزارت صنایع و وزارت 
نی��رو در تاری��خ 1370/9/2 مقرر گردید تا ش��رکت 
سیمان خوزستان )سهامی خاص( محل پروژه سیمان 
در دست اجراء واقع در روستای گلگیر مسجد سلیمان 
را به شرکت ساتکات که تحت پوشش وزارت نیرو قرار 
دارد واگ��ذار نمای��د و در این مورد با عنایت به توافق 
مزبور نس��بت به نقل و انتقال س��یمان خوزستان با 
ظرفیت تولید 300 تن روزانه، در محل جدید واقع در 
منطقه دشت دنا در 22 کیلومتری شهرستان رامهرمز 
اقدام و عملیات اجرایی خود را در اوایل س��ال 1372 

آغاز نموده است.

عملیات واگذاری ماشین آالت تولیدی
در اج��رای موافق��ت نام��ه ش��ماره 103818 مورخ 

1372/2/20 و ب��ه منظور هم��کاری بخش عمده از 
ماشین آالت یک خط تولید 3000 تنی جهت احداث 
کارخانه س��یمان کارون به وزارت نیرو واگذار شد که 
این تصمیم موجب تس��ریع در برنامه های وزارتخانه 
مذکور گردیده و از س��وی دیگر منبع تامین قسمت 
عم��ده ای از اعتبار الزم جهت ادامه عملیات احداث 

کارخانه سیمان خوزستان را فراهم آورد. 

فعالیت اصلي شركت 
- ایجاد و تأسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع 
جنبي وابسته به آن ، تهیه و تأمین کلیه مواد و وسایل 
، دستگاهها و ماش��ین آالت مورد نیاز این صنایع از 

داخل و خارج کشور و بهره برداري از آن.
- اکتش��اف و استخراج و بهره برداري از کلیه معادن 
مورد نیاز این صنعت از قبیل سنگ آهک ، خاک رس 
، سنگ گچ، سنگ آهن ، سیلیس و غیره. - تأسیس 
ش��رکتهاي جدید و یا س��هیم ش��دن در شرکتهاي 
موجود در جهت تعقیب اهداف شرکت. - انجام کلیه 
معامالت و عملیات مجاز صنعتي و تولیدي و بازرگاني 
اعم از داخلي و خارجي )صادرات و واردات( منجمله 
صدور خدمات فني و مهندس��ي و کاالهاي تولیدي 
کارخانجات سیمان و شرکتهائي که بنحوي از انحاء 
در آنها سهیم بوده و یا مشارکت داشته باشد به خارج 
از کشور. - وارد ش��دن در معامالت سازمان بورس ، 
س��رمایه گذاري کوتاه مدت و بلند مدت نزد بانکها ، 

خرید و فروش اوراق قرضه یا مشارکت.
- بط��ور کلي ش��رکت میتواند به کلی��ه عملیات و 
معامالت مالي و تجارتي و صنعتي و خدماتي که بطور 
مستقیم یا غیرمستقیم به تمام یا هریک از موضوعات 

فوق مربوط باشد مبادرت نماید.
در تاریخ 1376/12/15 کارخانه شرکت توسط مقام 
محترم ریاست جمهور وقت افتتاح و شروع به تولید 
نموده است. از تاریخ 1376/11/1 لغایت 29 اسفندماه 
1376 حدود 65113 تن کلینکر تولید شده است و 
این روند تا پایان مهرماه 1377 به میزان 244/521 تن 
کلینکر منجر گردید. لذا بهره برداری رسمی شرکت 
از ابتدای آبان ماه 1377 انجام و پروانه بهره برداری با 
ظرفیت ساالنه 900 هزار تن کلینکر و برمبنای 300 
روز کاری روزان��ه 3000 تن در تاریخ 1380/11/24 
دریافت شد. پروژه ساخت خط II سیمان خوزستان 
که از س��ال 1384 بصورت کلیدگ��ردان به ظرفیت 
روزانه 5000 تن کلینکر توس��ط ش��رکت خدمات 
مهندسی سیمان فارس و خوزستان آغاز گردید. در 
تاریخ 1389/1/1 تا مرحله تولید کلینکر از دپارتمان 
کلینکر توس��ط پیمانکار به کارفرما تحویل گردید و 
دپارتمان تولید سیمان در مهرماه 1389   راه اندازی 
شد. در سال مالی 1392 مقدار 873/921 تن کلینکر 
و مقدار 724/930  تن س��یمان درخ��ط I  و مقدار 
1/468/321 تن کلینکر و 1/078/336 تن سیمان در 

خط II تولید شده است.

سیمان خوزستان موفق در تولید، سرآمد در صادرات
سیمان خوزستان به مدیران الیقش می نازد

اعضاء هیات مدیره

آقای احسان خاتمی

آقای محمدحسین پاکساز

آقای حسن غضنفریانپور

آقای محمد اسعدی

آقای اسداله نیکفر

نماینده

سیمان فارس

سیمان فارس و خوزستان

گچ ماشینی فارس

توسعه سرمایه و صنعت غدیر

سیمان آبیک

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضوهیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره و مدیرعامل
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پیام هیات مدیره سالي که گذشت با برنامه ریزي 
هاي به هنگام در جهت ارائه خدمات به مشتریان، 
انضباط مالي و اقتصادي در هزینه ها و هماهنگي 
بیش از پیش با مدیران و دس��ت اندرکاران صنایع 
کش��ور توانس��تیم  زودتر از موعد مقرر به بودجه 
پیش بیني ش��ده دس��ت یابیم و حدود 42 درصد 
تعدیل مثبت در سود خالص داشته باشیم و به تبع 
آن در جهت اصالح و بازسازي بخش هاي عملیاتي 
و رفاه حال ذینفعان گامهاي موثري برداریم و امید 
اس��ت در سال 1394 نیز با ادامه این روش، آینده 
شرکت را از نظر الزامات سازمان استاندارد و دیگر 

نهادهاي نظارتي تخصصي، س��وددهي و اش��تغال 
زای��ي و کارآفریني و ایجاد فضایي امن و آرام براي 

پرسنل تضمین نمائیم . 
درسالي که گذشت تمامي تالش خود را در جهت 
تحقق افزایش س��رمایه 200 درص��دي مورد نظر 
معطوف داشتیم که نتیجه آن برگزاري مجمع فوق 
العاده در یکماه��ه پیش رو )پس از تصویب نهایي 

توسط سازمان بورس اوراق بهادار( خواهد بود . 
در س��ال 1393 عالوه بر عملیات جاري ش��رکت، 

موارد دیگري از قبیل : 
- تشکیل کمیته وصول مطالبات 

- تعری��ف پروژه هاي EFQM و BSC و انجام امور 
مربوط به اظهارنامه مربوطه

-  تهیه آیین نامه نظام انگیزشي کارکنان
-  ایجاد شعب شرکت در استانها

-   فراهم نمودن شرایط جهت فعالیت مشترک با 
دیگر ش��رکت هاي گروه به منظور اخذ پروژه هاي 

EPC  عملیاتي گردید . 
در سال 1394 رئوس برنامه هاي شرکت عبارتند از : 
- فعالیت در راستاي افزایش درآمد و حاشیه سود 

عملیات شرکت 
- استقرار سیستم رفاهي و انگیزشي براساس آیین 

مجمع عمومی عادی سـالیانه شـركت بازرسی فنی و كنترل خوردگی 
تکین كوی )سهامی عام( به روز یکشنبه مورخ 94/03/10 تشکیل شد.

در ایـن مجمع كه با حضور بیش از 77 درصدی سـهامداران حقیقی و 
حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سـازمان بـورس و اوراق بهادار، 
حسـابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای 
معتضدیـان قمی و آقای رضا توكلی و خانم شـهربانو احمدی در مقام 
نظار اول و دوم و مهندس ابراهیم ضیائی به عنوان دبیر مجمع انتخاب 

گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای 
صورت پذیرفته در طی سـال مالی مورد گزارش و تشریح برنامه های 
آتی شركت، و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشـینان با طنین صلوات خود ضمن تشکر از مدیران خدوم و تالشگر 
شـركت، با تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 1٢9 
قانون تجارت و با تقسیم سود 1300 ریالی به ازای هر سهم به كار خود 

پایان دادند.
تقسـیم 1300 ریال از 1608 ریال سود هر سهم در سال 1393 با توجه 
به تقسیم 350 ریال از 1000 ریال سود هر سهم در سال 139٢ از نکات 
برجسته مجمع امسال می باشد. همچنین موسسه حسابرسی آوند به 
عنوان حسـابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی شاخص 

اندیشان به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل انتخاب گردید.
مدیرعامل موفق شـركت با اشـاره به تعدیل مثبت 4٢ درصدی سـود 

خالص شـركت در سـال مالی مورد گزارش این مهـم را نتیجه اجرائی 
كردن برنامه های مدیریتی و تالش كاركنان شـركت دانسـت و افزود 
بـا برنامه ریزی های به هنـگام در جهت ارائه خدمات به مشـتریان و 
انضبـاط مالی و اقتصادی موفق شـدیم فراتـر از پیش بینی ها حركت 
كنیـم كه امیدواریم با عملیاتی نمودن دیگـر برنامه های خود و هدف 
گذاری صحیح با پیشـبرد برنامه های آتی بتوانیم این رشد و بالندگی 

را استمرار بخشیم.
آقای مهندس ضیایی دیگر اولویت های كاری شـركت را توسعه شعب 
شركت و فعالیت درزمینه هم افزایی گروهی با استفاده از فرصت های 
موجـود در مجموعه شسـتا و ارتقاء تجهیزات بازرسـی و سـامانه ای 
سیستم های مکانیزه نرم افزاری نام برد و اضافه كرد به مدیران شما در 
این شركت با تمام تالش در راستای افزایش درآمد و كسب سودآوری و 
ارزش آفرینی كه تواما با ارائه خدمات بازرسی با دقت و وسواس زیادی 

می باشد در حال فعالیت هستند.
توجه جدی فعالیت های توسـعه منابع انسـانی نیز در جهت اشـتغال 
آفرینی و آموزش به روز كاركنان از دیگر برنامه های اعالمی مدیرعامل 

شركت در گزارش خود بود.
 شایان ذكر است رشد سودآوری شركت در كنار انجام كارهای تخصصی 
نظارتی و بازرسی به طور استاندارد توسط كارشناسان متخصص و علم 
و تجربه ارزشمند مدیران ارشد شركت از نکات مثبت شركت می باشد 

كه باعث استقبال سهامداران خبره از این سهام گردیده است.

تکین کوی فراتر از پیش بینی ها
اینجا تخصص، تعهد و توانایی ارزش یافته است
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نامه مصوب نظام انگیزشي
- ساماندهي سیستم مکانیزه نرم افزاري شرکت 

- پیگیري پروژه هاي EFQM و BSC و انجام امور 
مربوط به صدور اظهارنامه مربوطه 

- ارتقاء تجهیزات بازرس��ي از طریق تحقق افزایش 
سرمایه 

- توس��عه ملکي ش��عب و دفاتر شرکت در مناطق 
عملیاتي و بسترسازي جهت توسعه دفتر مرکزي 

- فعالیت در زمینه هم افزایي گروهي با استفاده از 
فرصت هاي موجود در مجموعه شستا

شکي نیست که با توجه به نگرش مثبت سهامداران 
و تجربه ارزش��مند اعضاء هیات مدی��ره و توانایي، 
تخص��ص و تعهد بازهم در این مس��یر موفق تر از 

قبل خواهیم بود.

شركت از منظر بورس اوراق بهادار
وضعیت معامالت و قیمت سهام

ش��رکت در تاری��خ 1383/2/14 در ب��ورس اوراق 
بهادار ته��ران در گروه )فنی و مهندس��ی( با نماد 
رتکو درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ 

1383/2/26 مورد معامله قرار گرفته است.  

تاریخچه
ش��رکت بازرس��ی فنی و کنت��رل خوردگی تکین 
کوی به صورت ش��رکت س��هامی خاص در تاریخ 
1372/12/25 تح��ت ش��ماره 103796 در اداره 
ثب��ت ش��رکتها و مالکیت صنعتی ته��ران به ثبت 
رس��یده و در تاریخ 1382/10/30 نوع ش��رکت از 
س��هامی خاص به س��هامی عام تغییر یافته است 
شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی 
در تاریخ 1383/2/14 در بورس اوراق بهادار تهران 
پذیرفته شده و در حال حاضر جزء واحدای تجاری 
فرعی ش��رکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ا 

فعالیت اصلی شرکت :
ب��ه موجب م��اده 3 اساس��نامه موض��وع فعالیت 
ش��رکت عبارتس��ت از ارائ��ه خدم��ات بازرس��ی 
ش��خص ثالث، بازرس��ی فنی و کنترل خوردگی ، 
آزمایش��ات غیر مخرب و مخرب، فعالیت در زمینه 

ارائه خدمات بازرس��ی محصوالت وف��رآورده های 
نفت��ی ونصب وکالیبراس��یون سیس��تمهای اندازه 
گی��ری وکالیبراس��یون مخازن ذخی��ره در صنایع 
نفت،گازوپتروش��یمی، صنای��ع دیگ��ر که ش��امل 

فعالیتهای زیر میباشد :
1- انجام بازرس��ی فنی دستگاهها و ماشین آالت، 
تش��خیص عیوب و علل بروز آنها و ارائه روش��های 

اجرایی و اصالحی
2-  انجام بازرس��ی فنی و نظارت در کلیه مراحل 
اجرای پروژه های صنعتی و صدور گواهینامه های 
بازرس��ی مربوطه از مرحله خرید ماش��ین آالت تا 

مراحل تکمیلی و نصب.
3- ارائه روشهای پیشگیری از خوردگی و نظارت بر 

کیفیت و نحوه اجراء
4- نظارت بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی و 

بازرسی های مربوطه اعم از سیویل و تاسیسات
5-  انج��ام کلیه امور بازرگانی و فنی و مهندس��ی 

مجاز در حدود موضوع شرکت.
6- ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور

7- س��رمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها و 
س��پرده گذاری و هر نوع خرید و فروش س��هام و 

اوراق بهادار

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شركت  
همانگونه که درقبل نیز اش��اره شده شرکت تکین 
ک��وی با توجه به فعالیت خود در کلیه زمینه های 
بازرس��ی همواره قادر است عوامل موثر در کاهش 
فعالیت خود در حوزه های خاص را درس��ایر حوزه 
ه��ا جبران نمای��د بعنوان مثال چنانچه درش��اخه 
کاالهای وارداتی و صادراتی با کاهش تقاضا مواجه 

گردد، بنگاهه��ای اقتصادی به تب��ع آن ناگزیر به 
حفظ دارایی های موجود خود میگردند لذا شاخه 
بازرس��ی تجهیزات درحین بهره ب��رداری افزایش 
خواه��د یافت. از طرفی با توجه به اتکا ش��رکت به 
منابع خود تا کنون از منابع مالی خارج از ش��رکت 
اس��تفاده قابل توجه ای ننموده و لذا نوسانات بهره 
در فعالیت شرکت اثری ندارد. و همین امر در مورد 
نوس��انات نرخ ارز نیز مصداق پی��دا می نماید چرا 
که منابع ارزی ش��رکت از طریق قراردادهای خود 
با ش��رکتهای داخلی میباش��د که همین امر باعث 
میشود نوس��انات نرخ ارز بردرآمد ،ازطریق اعمال 

این نوسانات بر هزینه ها تعدیل گردد.
از طرف دیگ��ر پیروی ش��رکتهای کارفرما از نرخ 
های اعالم شده توسط س��ازمان مدیریت و برنامه 
ریزی ، باعث میش��ود هم��واره تعادل منطقی بین 
نسبتهای درآمد و هزینه برقرار گردد. (شایان ذکر 
است که نسبت قابل توجهی از قراردادهای شرکت 
از دس��تورالعمهای س��ازمان یاد ش��ده پیروی می 
نماید( شاید تنها ریسک با اهمیت شرکت، ریسک 
نقدینگی باش��د که خوش��بختانه ب��ا برنامه های 
سهامداران محترم شرکت در تقسیم سود درسال 

گذشته و سال آتی اثر این ریسک به حداقل
خود رس��یده اس��ت که در این مجال، موقعیت را 
جهت تشکر از س��هامداران محترم شرکت مغتنم 
می ش��مارد وکالم آخر اینکه امروز ش��رکت تکین 
کوی بعنوان یکی از معدود ش��رکتهای مهم و قابل 
اعتماد در صنعت بازرس��ی فنی در ایران ، دیدگاه 
چش��م نوازی داش��ته و امید میرود درسایه همت 
کارکنان و س��هامداران خود در این جایگاه هر روز 

پررنگ تر از قبل جلوه وتجلی یابد.

اعضاء هیات مدیره

آقای خسرو امیرارجمند

آقای ابراهیم ضیائی

آقای سید سبحان حسینی حیدرآبادی

آقای شهریار بیان

آقای علی بهادر

نماینده

شرکت گسترش تجارت هامون

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

شرکت صنایع کیمیای غرب گستر

شرکت دوده صنعتی پارس

شرکت سرمایه گذاری هامون کیش

سمت

رئیس هیات مدیره

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره
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مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت 
سیمان فارس نو )سهامی عام( روز سه شنبه مورخ  

1394/2/29 تشکیل شد.
در این مجمع که با حضور نزدیک به 92/2  درصد 
سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، 
ریاس��ت مجمع برعهده آقای حس��ین فاتح بود و 
جنابان بیژن جواهری وحسین عرب علی دوستی 
در مق��ام نظ��ار اول و دوم و آق��ای عبدالوه��اب 

کشاورزی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادام��ه ب��ا قرائت گ��زارش هیات مدیره توس��ط 
مهن��دس نیکنام »مدیرعامل توانمند ش��رکت« و 
پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نش��ینان با طنین صلوات خود ضمن تقدیر 
و تشکر از زحمات تیم مدیریتی شرکت، با تصویب 
صورته��ای مالی و تنفیذ معامالت مش��مول ماده 
129 قانون تجارت و تقس��یم سود 1500 ریالی به 

ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
موجب افتخار ما است که گزارش عملکرد یک سال 
گذشته خود را به ش��ما سهامداران محترم تقدیم 

داریم.
سالی که گذشت سالی پرفراز و نشیب برای فعالیت 
های اقتصادی بود. در این سال علیرغم ثبات نسبی 
قیمت ارز و طال، ش��اهد افت شاخص بورس اوراق 
بهادار و عدم رونق و جنب و جوش در بازار سرمایه، 
همچنین رکود بازار مس��کن و افزایش بهای مواد 
غذائ��ی و س��ایر کااله��ا بودیم و ادام��ه تحریم ها 

دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات و قطعات یدکی 
را برای بس��یاری از صنایع دشوار نمود. روند نزولی 
درآمدهای نفتی دولت و افزایش هزینه های ریالی 
آن تقاضای بخش دولتی برای س��یمان را کاهش 
داد. کاهش تقاضا با افزایش عرضه رقبا همراه شد. 
لیکن علیرغم تمامی مش��کالت کوچ��ک . بزرگ 
موجود، فارس نو س��ال 1393 را هم با کارنامه ای 
رضایتبخش پشت سر گذاش��ت و همچنان آماده 
اس��ت با دریافت رهنمودهای سودمند کماکان در 

خدمت شما سهامداران عزیز و گرامی باشد.
هیات مدیره و کارکنان سپاس خود را از سهامداران 
محترم که همواره در کنار و حامی شرکت بوده اند 
ابراز و به منظور روش��ن ساختن وضعیت عمومی 
ش��رکت موارد قابل توجه را در ادامه به اطالع می 

رساند.
امید اس��ت مجموعه اطالعات فراهم شده نیازهای 
اطالعاتی س��هامداران را برآورده و درک روشنی از 

وضعیت شرکت سیمان فارس نو ارائه دهد.

برنامه های آتی 
برنامه های آتی واحد حسابرس��ی داخلی و کمیته 

حسابرسی با عنوان تقویم حسابرسی سال 1394 
تهی��ه و تنظیم گردی��ده و به تایی��د هیات مدیره 
نیز رس��یده است. این تقویم ش��امل گزارش ها و 
رس��یدگی هائی که واحد حسابرس��ی داخلی می 
بایس��ت انجام دهد و رس��یدگی و تصوی��ب آنها، 
ارتباطات با حسابرس��ی مس��تقل، تهیه گزارش ها 
و... می ش��ود. همچنین سعی شده زمان رسیدگی 
ها و برگزاری جلس��ات با تولید اطالعات، نیازهای 
اطالعاتی کاربران و تقویم برگزاری جلسات هیات 

مدیره، هماهنگ باشد. 

عملکرد فارس نو در سال 1393
ش��رکت در س��ال 1393 مق��دار 1/256/362 تن 
کلینکر و 1/284/397 تن س��یمان تولید کرد که 
نس��بت به عملکرد سال گذشته افزایش 17درصد 
در تولی��د کلینک��ر و 3درصد در تولید س��یمان را 

نشان می دهد.
افزایش تولید سیمان مرهون هماهنگی و همکاری 
کلی��ه واحدهای تولی��دی و پش��تیبانی ، تعمیر و 
نگهداری به موقع و افزایش راندمان ساعتی ماشین 

آالت می باشد.

سیمان فارس نو به مدیریت بالنده اش می بالد

اعضاء هیات مدیره

آقای مهدی اکبری یگانه

آقای آرش حبیبی آزاد

آقای محمدمهدی شاهی سوندی

آقای رضا نوذری

آقای عبدالمجید نیکنام جهرمی

نماینده

شرکت صنایع سیمان غرب)سهامی عام(

شرکت سهامی عام سمان فارس و خوزستان

شرکت سیمان ابیک)سهامی عام(

شرکت صنعتی البرز آبیک)سهامی خاص(

شرکت سیمان فارس)سهامی عام(

سمت

رئیس هیات مدیره)غیرموظف(

نایب رئیس هیات مدیره)غیرموظف(

عضو هیات مدیره)غیرموظف(

عضو هیات مدیره )غیرموظف(

عضو هیات مدیره و مدیرعامل)موظف(

لج
 خ

دی
مه
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س��هم ایران از بازار جهانی چقدر است؟ بررسی ها از آمار تجارت خارجی گمرک 
نشان می دهد ایران بیشترین صادرات را به کشور های همسایه و آسیایی داشته و در 
بازار کشورهای اروپایی نقش پررنگی نداشته است، این در حالی است که متولیان 
حوزه صادرات، توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی 
و به خصوص اروپایی را در دستور کار قرار داده اند. گزارش گمرک از تراز بازرگانی 
ایران با 49 کشور )که ایران بیشترین صادرات را با آنها داشته( نشان می دهد در دو 
ماه منتهی به اردیبهشت سال جاری، 10 کشور »چین«، »عراق«، »امارات متحده 
عربی«، »هند«، »افغانستان«، »ترکیه«، »ترکمنستان«، »پاکستان«، »ایتالیا« و 

»عمان« به عنوان مقاصد عمده صادراتی ایران ثبت شده اند.
براس��اس آمارها ایران در بین این 49 کش��ور، با 31 کشور تراز تجاری مثبت را 
ثبت کرده اما با 18 کش��ور کسری تراز تجاری داشته است. در بین 31 کشوری 
که ایران با آنها مازاد تراز تجاری داش��ته ، کش��ورهای آسیایی درصدر قرار دارند، 
بر این اساس پنج کش��ور »عراق«، »افغانستان«، »ترکمنستان«، »پاکستان« و 
»هند« بیشترین تراز تجاری مثبت را برای ایران ثبت کرده اند. از این رو، »عراق« 
با ارزش صادرات 909 میلیون دالر و ارزش واردات 6 میلیون دالر، تجارتی با تراز 
بازرگانی 904 میلیون دالر را برای ایران رقم زده و رتبه نخست کشورهای طرف 
معامله با بیشترین تراز تجاری مثبت را طی دو ماه منتهی به اردیبهشت 94، به 
خوداختصاص داده است. تراز تجاری ایران و عراق در دو ماه منتهی به اردیبهشت 
سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته به میزان 19 میلیون دالر کسری 
داشته است. پس از آن نیز »افغانستان«، دومین کشور طرف معامله با بیشترین 
تراز تجاری مثبت، با صادراتی به ارزش 369 میلیون دالر و وارداتی به ارزش 5/ 1 
میلیون دالر، تراز تجاری 367 میلیون دالری را برای ایران رقم زده است. در دو ماه 
منتهی به اردیبهشت سال جاری، سومین کشور طرف معامله با تراز تجاری مثبت 
نیز »ترکمنس��تان« با تراز تجاری 120 میلیون دالر ب��وده که ایران در این دوره 
صادراتی به ارزش 121 میلیون دالر به این کشور داشته و ارزش واردات ایران از 
این کشور نیز تنها یک میلیون دالر بوده است. تراز تجاری ایران با »ترکمنستان« 
در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته به میزان 
18 میلیون دالر افزایش داشته است. چهارمین کشور طرف معامله با بیشترین تراز 
تجاری مثبت نیز در این دوره مربوط به »پاکستان« با ارزش صادرات 94 میلیون 
دالر و ارزش واردات 22 میلیون دالر بوده که ایران تراز تجاری 72 میلیون دالری 
را با این کش��ور رقم زده است. تراز تجاری ایران با »پاکستان« در دو ماه منتهی 
به اردیبهش��ت 94 نسبت به دوره مشابه سال گذشته، کاهش 2 میلیون دالری 
را تجربه کرده است. پس از آن نیز »هند« با ارزش صادرات 461 میلیون دالر و 
ارزش واردات 407 میلیون دالر و تراز تجاری 54 میلیون دالری پنجمین کشور 
طرف معامله ایران با بیشترین تراز تجاری مثبت بوده است. تراز تجاری ایران با 
»هند« در دو ماه منتهی به اردیبهشت نسبت به دوره مشابه سال گذشته به میزان 
54 میلیون دالر افزایش را تجربه کرده است. ایران با »عمان« نیز در دو ماه منتهی 
به اردیبهشت امسال تراز تجاری 45 میلیون دالری را رقم زده است. همچنین تراز 
تجاری ایران با »تایلند« در این دوره به میزان 36 میلیون دالر، تراز تجاری ایران با 
»مصر« 52 میلیون دالر، ایران با »آذربایجان« 45 میلیون دالر، ایران با »اسپانیا« 
25 میلی��ون دالر، ایران با »کویت« 31 میلی��ون دالر و ایران با »بنگالدش« نیز 
27 میلیون دالر بوده اس��ت. در بین این 31 کشور، ایران با »عربستان سعودی« 
نی��ز تجارتی با تراز تجاری 23 میلیون دالری، با »اردن« تراز تجاری 20 میلیون 
دالری، با »قزاقستان« 13 میلیون دالر، با »قطر« 21 میلیون دالر، با »سودان« 5/ 
20 میلیون دالر، با »ارمنستان« 15 میلیون دالر، با »تاجیکستان« 9 میلیون دالر، 
با »ازبکستان« 12 میلیون دالر، با »ویتنام« 5/ 9 میلیون دالر، با »گرجستان«، 9 
میلیون دالر، با »لبنان« 5 میلیون دالر، با »میانمار« 8 میلیون دالر، با »جمهوری 
عربی سوریه« 5 میلیون دالر، با »کنیا« 6 میلیون دالر، با »آفریقای جنوبی« 5/ 
4 میلیون دالر، با »جمهوری متحده تانزانیا« 5 میلیون دالر، با »یمن« 5 میلیون 
دالر، با »سومالی« 4 میلیون دالر و با »استرالیا« نیز تراز تجاری حدود 2 میلیون 

دالر را رقم زده است.
در بین 18 کش��ور طرف معامله با تراز تجاری منفی نیز ایران با »امارات متحده 

عربی« منفی ترین تراز تجاری را داشته و این کشور بیشترین نفع را از تجارت با 
ایران، نسبت به سایر کشورهای طرف معامله با ایران داشته است. براساس آمارها، 
»ام��ارات متحده عربی« با ارزش صادرات 815 میلیون دالر و ارزش واردات یک 
میلیارد و 635 میلیون دالر، تراز تجاری منفی 820 میلیون دالری را برای ایران 

در دو ماه منتهی به اردیبهشت 94 رقم زده است.
این در حالی است که این تراز تجاری نسبت به دو ماه منتهی به اردیبهشت 93، 
به میزان 676 میلیون دالر افزایش را تجربه کرده است. »جمهوری کره« دومین 
کشور طرف معامله با تراز تجاری منفی در بین این 49 کشور، در دو ماه منتهی 
به اردیبهشت 94، با ارزش صادرات 20 میلیون دالر و ارزش واردات 581 میلیون 

دالر، تراز تجاری منفی 561 میلیون دالری را برای ایران رقم زده است.
تراز تجاری ایران با »جمهوری کره«، در این دوره نس��بت به دوره مش��ابه سال 
گذشته کسری 138 میلیون دالری را تجربه کرده است. پس از آن »آلمان« با تراز 
تجاری منفی 221 میلیون دالر سومین کشور طرف معامله با تراز تجاری منفی در 
بین کشورهای مذکور گزارش شده که در این دوره صادراتی به ارزش 33 میلیون 
دالر و وارداتی به ارزش 254 میلیون دالر از آن ثبت شده است. »ترکیه« نیز که 
ارزش صادرات ایران به آن 5/ 297 میلیون دالر و ارزش واردات ایران از آن 510 
میلیون دالر بوده تراز تجاری منفی 212 میلیون دالر را برای ایران رقم زده است.

پس از آن تراز تجاری ایران با »انگلس��تان« نیز در این دوره به میزان منفی 74 
میلیون دالر ثبت شده است. صادرات ایران به آن به میزان 6 میلیون دالر و واردات 

کشور از آن نیز 5/ 80 میلیون دالر گزارش شده است.
تج��ارت ایران با»چین« که عمده ترین مقصد صادراتی ایران در دو ماه نخس��ت 
سال جاری محسوب می شود، با ارزش صادرات یک میلیارد و 410 میلیون دالر 
و واردات ی��ک میلیارد و 467 میلیون دالری تراز تجاری منفی 56 میلیون دالر 
را ب��رای ایران رقم زده اس��ت. تجارت ایران با »ایتالی��ا« نیز در دو ماه منتهی به 

اردیبهشت امسال تراز تجاری منفی 57 میلیون دالری را ثبت کرده است.
همچنین در این دوره تراز تجاری ایران با »فدراسیون روسیه« به میزان منفی 30 
میلی��ون دالر، با »تایوان« منفی 60 میلیون دالر، با »بلژیک« منفی 36 میلیون 
دالر، با »سریالنکا« منفی 3 میلیون دالر، با »اندونزی« منفی 5/ 9 میلیون دالر، با 
»مالزی« منفی 23 میلیون دالر، با »فیلیپین« منفی 10 میلیون دالر، با »هلند« 
منف��ی 70 میلیون دالر، با »هنگ کنگ« منفی 10 میلی��ون دالر، با »اوکراین« 
منفی 2 میلیون دالر و با »ژاپن« نیز تجارتی با تراز تجاری منفی 5/ 19 میلیون 

دالر را رقم زده است.

 سهم ایران از بازار جهانی
صادرات ایران به 49 کشور در دو ماه منتهی به اردیبهشت 94 بررسی گردید
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پتروشیمی ش��ازند امروزه در خیابان تابنده باالتر 
از میرداماد تهران با آن روزیکه در همین چهارراه 
کال��ج خودمان بود ونامش پتروش��یمی اراک بود 
تفاوت بس��یار می دارد. خوانندگان عزیزو س��هام 
داران محترم خوبتر می دانند که آن پتروش��یمی 
نه باغی داش��ت  ونه فضای سبز. در کنجی از شهر 
لول��ه ها در ه��م پیچیده و مخزن اس��توانه ای ها 
پرش��مار والبته با دانش فنی نو وب��ه روز، کاروان 
س��االری میخواست پخته و س��رد و گرم چشیده 
تابتواند شرکت به یمن حضورش با درایت وتدبیر 
درتولید وتوزیع انواع محصوالت پایه از قبیل اتیلن 
و پروپیلن ، پلی اتیلن سنگین، سبک خطی وانواع 
محصوالت ش��یمیایی از قبی��ل دواتیل هگزانول ، 
بوتانول و ...بتواند سهمی در خور در بازاربرای خود 

میسر کند.
امروز بخود می بالیم چراکه پتروش��یمی ش��ازند 
نقطه س��رفرازی ملت و کشوری آزاد و آباد که در 

صحنه دلهای دوس��ت را خوش خرامید ودر چشم 
دشمنان خارکشید. 

به روز مجمع در جایگاه یک س��هام دار و روزنامه 
ن��گار پیر مهندس غریب پ��ور را مدیری دیدم که 
فعل خواستن صرف می کرد. مدیری الیق، خوش 
چهره، با ادب و دس��ت گیر و برازنده جایگاهی که 

بدان همگی مفتخریم.
مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت پتروشیمی 
ش��ازند )س��هامی عام( ب��ه روز چهارش��نبه مورخ 
94/03/6 درمحل حوزه هنری س��ازمان تبلیغات 

اسالمی، تاالر اندیشه تشکیل شد.
در ای��ن مجمع که با حضور اکثریت س��هامداران 
حقیق��ی و حقوقی ، اعضاء هی��ات مدیره، نماینده 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای 
حمی��د محمودی که آقای بهروز خالق و س��رکار 
خان��م نرگس یزدانی��ان در مقام نظ��ار اول و دوم 
و آق��ای محمدعلی اکبری به عن��وان دبیر مجمع 

انتخاب گردیدند.
درادام��ه با قرائت گزارش هی��ات مدیره به مجمع 
توسط مدیرعامل شرکت مربوط به اهم فعالیتهای 
ص��ورت پذیرفته در طی س��ال مال��ی منتهی به 
1393/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس 
و بازرس قانونی، مجمع نش��ینان با طنین صلوات 
خ��ود ضم��ن تصویب صورته��ای مال��ی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 1000 

ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
س��ازمان حسابرس��ی به عن��وان ب��ازرس قانونی و 
حس��ابرس اصلی و علی البدل ش��رکت برای سال 

مالی 1394 انتخاب گردید.

پیام هیات مدیره : 
خرسندیم که پس از یک سال تالش و کوشش به 
یاري و عنایات خداون�د متع�ال ، مج�الی دوب�اره 
ی�افتیم ت�ا کارنام�ه تالشگران شرکت پتروشیمی 

شازند )اراک( را تقدیم حضورتان کنیم. 
بسیار مفتخریم اعالم نماییم که با وجود محدودیت 
ها و شرایط خاص حاکم بر اقتصاد جهان و بالطبع 
کشور عزیزمان توانستیم با اتکال به خداوند بزرگ 

و همراهی ش��ما سهامداران گرانقدر و بهره گیري 
از اراده اس��توار و با ت��الش جمعی ، ضمن حضور 
فع��ال در عرصه اقتصاد کش��ور ، ارزش آفرینی را 
براي همه ذینفعان ، از اندیش��ه به عمل برس��انیم 
و ش��رایطی را مهیا نم�اییم ت�ا بت�وان در راستاي 
برنامه هاي اس��تراتژیک ش��رکت قدم برداشته و 
ب��ا تخصص، همدل��ی و درک مناس��ب مدیران و 
کارکنان در س��ال اقتصاد و فرهن��گ با عزم ملی 
و مدیری��ت جهادي ، موفق به کس��ب افتخارات و 
دستاوردهاي جدیدي به شرح ذیل درسال م�الی 

1393 نائل شویم
1- انجام تعمیرات اساس��ی کل واحدهاي تولیدي 
مجتمع پس از گذش��ت 7 سال ازآخرین تعمیرات 
اساسی و همچن�ین تعویض کاتالیست واحد اتیلن 
اکساید بدون همکاري ش��رکت هاي خارجی و با 

استفاده از ت�وان فن�ی کارشناس�ان شرکت 
2- تکمیل و بهره برداري از طرح توسعه واحد پلی 
اتیلن س��بک همزمان با انجام تعمی�رات اساس�ی 

پ�س از گذش�ت 11  سال از تاریخ شروع پروژه
3-  کس��ب باالتری��ن رک��ورد تولی��د و صادرات 

خوشا آنانکه اهلل یارشان بی
تقسیم سود 1000 ریالی به ازای هر سهم در پتروشیمی شازند

تندیس صادر كننده
 نمونه ملی سال 1393

تندیس تدبیر در مدیریت 
بهینه سال 1393
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محصول هیدروکربورهاي هیدروژنه ش��ده A80 و 
A92  از بدو تأس���یس ش��رکت تاکنون به میزان 

بیش از 215 هزار تن
4-   تولی��د و صادرات محص��ول هیدروکربورهاي 
هیدروژنه شده A92 براي نخستین بار در شرکت

5-  هم��کاري گس��ترده و موثر ب��ا انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت پتروش��یمی ب��ه منظور حذف 
پ�نج درص�د ع���وارض موضوع بند)ک( تبصره 2 
قان��ون بودجه س��ال 1393 کل کش��ور که منتج 
به عدم ش��مول عوارض م�ذکور ب���ه م�واد اولیه 
تحویلی به شرکتهاي پتروشیمی با اثر مالی بیش 

از 805 میلیارد ریال براي این شرکت گردید
6-  هم��کاري هم��ه جانب��ه ب��ا انجم��ن صنفی 
کارفرمایی صنعت پتروش��یمی ب��ه منظور حذف 
پنج درص�د ع�وارض موض�وع جزء21 بند 3 ماده 
واحده قانون بودجه س��ال 1392 کل کشور که تا 

حصول نتیجه نهایی پیگیري خواهد شد
7- فروش س��رمایه گذاري بلند مدت در ش��رکت 
توسعه پتروش��یمی کوهدشت و بانک گردشگري 
در راس��تاي انجام تکالیف مجام��ع عمومی عادي 

سالیانه سنوات قبل
محص��والت  بارگی��ري  ت��وان  افزای��ش   -8
هیدروکربوره��اي هیدروژنه ش��ده A80, A92 و 

PGH تا حدود دو برابر سنوات قبل 
9- س��اخت و به��ره ب��رداري از خط لول��ه انتقال 
پروپیل��ن پاالیش��گاه امام خمینی )ره( ش��ازند به 

مجتمع پتروشیمی شازند
10-س��اخت و بهره برداري از مخازن ذخیره نفتا 
و مخ��ازن کروي به ترتیب با ظرفیت 16 و 6 هزار 
متر مکعب و برنامه ریزي براي ساخت و راه اندازي 
دو مخ��زن دیگر با ظرفی��ت 16هزار متر مکعب تا 

خرداد ماه سال 1394 
11-تس��ریع در فرآیند عملیات س��اخت مخازن 

صادراتی ماهشهر با ظرفی�ت ب�یش از 14  
  هزارمترمکع�ب ب���ه منظ�ور جلوگیري از توقف 

واحدهاي تولیدي در مواقع اضطراري و 
افزای��ش ظرفی��ت انبارش محص���والت م�ایع در 

بن�ادر صادراتی

12- تاس��یس ات��اق ه��اي فکر چهارگان��ه تولیدو 
تکنولوژي تولید ، اقتصادي و بازرگانی ، منابع انسانی 

پروژه ها
لذا به س��هامدارن گرانقدر اطمینان می دهیم که 
این شرکت همواره خود را مفتخر و متعهد و ملزم 
به رعایت ، حفظ و صیانت منافع همه افراد ذینفع 
م��ی داند و این مهم را با جدیت ادامه خواهد داد. 
افتخار ما تحقق خواس��ته هاي به حق مشتریان ، 
کارکنان و س��هامداران می باشد ، بی تردید رشد 
و بالندگی روز افزون ش��رکت و کسب موفقیتهاي 
فوق ب��دون در نظرگرفتن منافع ذینفعان میس��ر 
نخواهد ب��ود . اعتقاد داریم توجه س��هامداران به 
عملک��رد ای��ن دوره و ارایه نقطه نظ��رات خود در 
بهب��ود هرچه بیش��تر و بهتر عملک��رد دوره آتی 
موثر خواهد بود و انتظار داریم با ارایه پیشنهادات 

سازنده خود ، این مجموعه را یاري نمایند. 

طرحهاي توسـعه اي در دسـت اقدام در شـركت 
پتروشیمی شازند)اراك(

1- پروژه س��اخت دو دستگاه مخزن با ظرفیتکلی 
16000 مت��ر مکع��ب در مح��ل پایان��ه صادراتی 
ماهش��هر با 72/6 درص��د پیش��رفت فیزیکی در 
پایان س��ال 1393 که انتظار م��ی رود این پروژه 
در شهریور ماه سال 1394 به بهره برداري برسد.

2- س��اخت و بهره برداري از دو دس��تگاه مخازن 
ذخیره خوراک در مجتمع

3- پ��روژه س��اخت دو دس��تگاه مخ��ازن ذخیره 
خ��وراک دیگر در مجتمع با 90 درصد پیش��رفت 
فیزیکی در پایان سال 1393 و پیش بینی تکمیل 

آن تا پایان خردادماه 1394
4- س��اخت و به��ره ب��رداري از مخ��ازن ک��روي 
TK810,TK811 جهت ذخیره سازي پروپیلن که 
در اس��فند ماه سال 1393 به بهره برداری رسیده 

است. 

برنامه هاي آتی شركت 
- حضور فعال در بازارهاي منطقه اي و کشورهاي 
همج��وار منجمل��ه کش��ور ترکیه ، افغانس��تان و 

کشورهاي واقع در حاشیه دریاي خ�زر و اروپا
- انج��ام تحقیقات ب��ازار در راس��تاي برنامه هاي 
اس��تراتژیک ش��رکت ، در چارچ��وب تی��م هاي 

پژوهش، تکنولوژي و بازار
- بازنگري اس��تراتژي فروش محصوالت خاص به 
منظور افزایش سود در بازارهاي خاص منطقه اي 

و جهانی
-  تعیی��ن اهداف کالن س��ازمان )حفظ و ارتقاي 
ارزش بلند مدت س��هام ، رضایت ذینفعان کلیدي 
، افزای��ش س��هم بازارهاي هدف جدی���د ، تولید 

محصوالت جدید(
- تعریف پروژه ها ی��ی در حوزه مدیریت فناوري 
اطالعات و ارتباط��ات به منظ�ور بهب�ود عملک�رد 
و اف�زایش به�ره وري در راس���تاي استراتژي ها و 

اولویت هاي سازمانی
-  برنام��ه ریزي جهت افزایش تولید پلی پروپیلن 
ج��م از 201 هزار تن )درس��ال 1393( به حداقل 

250 هزارتن در سال آتی
-  پیگیري هاي فنی به منظور حمل روزانه چهارصد 
ت��ن نفتا از پاالیش��گاه بندرعباس و یکه��زار تن از 
پاالیش��گاه آبادان از طری�ق خ�ط لول�ه سراس��ري 
کشور که کاهش چشمگیري در هزینه هاي حمل 

و نقل و ضایع شدن مواد را در پی خواهد داشت.

تندیس واحد صنعتی  نمونه 
استان مركزی سال 1393

تندیس قهرمانان صنعت
 سال 1393
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان شمال 
)سهامی عام( روز پنج شنبه مورخ 1394/2/31 در 

سالن یاقوت باشگاه آجودانیه تشکیل شد.
در این مجمع که با حضور بیش از 84/47 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حس��ابرس 
و ب��ازرس قانونی برگ��زار گردید، ریاس��ت مجمع 
برعه��ده آقای علیرضا فاطمی بوده که جنابان رضا 
اسماعیلی و مهدی ش��هریاری در مقام نظار اول و 
دوم و آقای علی اکبر صفریان نودهی به عنوان دبیر 

مجمع انتخاب گردیدند.
درادام��ه با قرائت گزارش هی��ات مدیره به مجمع 
توسط مهندس صفریان مدیرعامل شرکت مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 1393/12/29 و پس از استماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صل��وات خ��ود ضمن تقدی��ر و تش��کر از زحمات 
جهادگونه تیم مدیریت با تصویب صورتهای مالی و 
تنفیذ معامالت مش��مول ماده 129 با تقسیم سود 
510 ریال��ی به ازای هر س��هم ب��ه کار خود پایان 

دادند.
همچنین س��ازمان حسابرس��ی به عن��وان بازرس 
و حس��ابرس اصلی ش��رکت برای س��ال مالی آتی 

انتخاب گردیدند.
در مورد س��یمان ش��مال باید ش��هادت داد وقتی 
که کار دس��ت کاردان باشد معنایش می شود این 
مدیری��ت. کس��ب باالترین رکورد تولی��د کلینکر، 
مبلغ فروش، باالترین س��ود در کنار بهبود کیفیت 
محصوالت تولیدی و بهبود قابل توجه 26 درصدی 
سود هر سهم نسبت به سال مالی گذشته نشان از 
آن دارد که درایت مدیریت و تدبیر بزرگان شرکت 
در هیات مدیره و وجود مدیرعاملی توانمند و تالش 
جناب رضایی بعنوان مرد شماره یک مالی شرکت 
در هماهنگی بین مشارالیه ها و نیز کوشش و همت 
م��ردان کار در کارخانه و ش��رکت  که باعث و بانی 
موفقیت های سیمان شمال بوده است. کسب جوایز 
و گواهینامه های متع��دد، مدیریت انرژی و بهبود 
شاخص عمر سودآوری و تامین مالی نسبت به سال 
قبل مالی از دیگر نکات قابل توجه عملکرد شرکت 

در سال 93 بوده است.

پیام هیات مدیره
خرسندیم که پس از یک سال تالش و کوشش به 

یاری و عنایت خداوند متعال، مجالی دوباره یافتیم 
تا کارنامه تالشگران شرکت سیمان شمال را تقدیم 

حضورتان کنیم.
بسیارمفتخریم اعالم نماییم که با وجود محدودیت 
ها و شرایط خاص حاکم  بر اقتصاد جهان و بالطبع 
کشور عزیزمان و همینطور رکود روزافزون موجود 
در صنعت س��یمان توانس��تیم بازده م��ورد انتظار 
س��هامداران محترم را برآورده و با اتکال به خداوند 
بزرگ و همراهی شما س��هامداران گرانقدر و بهره 
گیری از اراده اس��توار و با ت��الش جمعی ، ضمن 
حضور فعال در عرصه اقتصاد کشور، ارزش آفرینی 
را برای همه ذینفعان از اندیشه به عمل برسانیم و 
ش��رایطی را مهیا نماییم تا بتوان در راستای برنامه 
های استراتژیک شرکت قدم برداشته و با تخصص، 
انعطاف پذیری و درک مناسب مدیران و کارکنان 
در س��ال اقتصاد و فرهنگ ب��ا عزم ملی و مدیریت 
جهادی موفق به کس��ب افتخارات و دستاوردهای 
جدیدی به ش��رح ذیل در س��ال مالی 1393 نائل 

شویم.
1- کس��ب باالترین رکورد مبلغ ف��روش به مبلغ 

1005 میلیارد ریال
2- کسب باالترین رکورد تولید کلینکر با احتساب 

11 ماه کارکرد
3- کسب باالترین سود بعد از کسر مالیات به مبلغ 

527 میلیارد ریال
4- بهبود کیفیت محصوالت تولیدی و کاهش قابل 

توجه شکایت مشتریان از کیفیت محصوالت
5- لوح تبریک شرکت ملی گاز

6- گواهینامه ایزو از ش��رکت ASCB بابت کنترل 
کیفیت محصول

7- گواهینام��ه اس��تانی رعای��ت حق��وق مصرف 
کنندگان

8- تقدیرنام��ه حض��ور در نمایش��گاه اختصاصی 
جمهوری اس��المی ایران در روس��یه از طرف اتاق 
 )ASCB( بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی

9- گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه 
 ISO 17025

 ISO 10- گواهینامه سیس��تم مدیری��ت کیفیت
  9001

11- گواهینامه سیس��تم مدیریت زیست محیطی 
 ISO 14001

12- گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت 
 OHSAS 18001 حرفه ای

 ISO 5001 13- گواهینامه سیستم مدیریت انرژی
14- گواهینامه اس��تاندارد محصول اتحادیه اروپا 

 )CE(
15- گواهینامه صدش��رکت برتر ایران از س��ازمان 

مدیریت صنعتی
16- ارتقاء رتبه کیفیت افش��اء و اطالع رسانی در 

سازمان بورس و اوراق بهادار
17- بهبود شاخص های سودآوری ، تامین مالی و 

نقدینگی شرکت نسبت به سنوات قبل 
لذا به سهامداران گرانقدر اطمینان می دهیم که این 
ش��رکت همواره خود را مفتخر و متعهد و ملزم به 
رعایت ، حفظ و صیانت منافع همه افراد ذینفع می 
داند و این مهم را با جدیت ادامه خواهد داد. افتخار 
ما تحقق خواس��ته های به حق مشتریان، کارکنان 
و س��هامداران می باش��د بی تردید رشد و بالندگی 
روزافزون شرکت و کسب رکوردهای فوق بدون در 

نظر گرفتن منافع ذینفعان میسر نخواهد بود.

کسب افتخارات پرشمار، ارمغان مدیریت کاربلد
سیمان شمال با عملکرد درخشان رکوردهای فروش و سودآوری خود را شکست
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی پارس 
مینو روزچ���هارشنبه م���ورخ 94/3/6 در م�حل 
هت��ل الم��پیک تش����کیل ش���د در این مجمع 
که با حضور اکثریت سهامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار، حس��ابرس و بازرس قانون��ی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای فرهاد رمضان که آقای 
حمیدرضا قدری و سرکار خانم ویدا بیگدلی در مقام 
نظار اول و دوم و خانم مهندس طاهره سخت باز به 

عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط 
مدیرعامل شرکت مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1393/12/29 
و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 
با تقسیم س��ود 160 ریالی به ازای هر سهم به کار 
خود پایان دادند. همچنین موسس��ه حسابرس��ی و 
خدمات مدیریت راده به عنوان حس��ابرس مستقل 
و بازرس قانونی ش��رکت و موسسه حسابرسی ایران 
مشهود به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال 

مالی منتهی به 94/12/29 انتخاب گردیدند.

پیام هیات مدیره
حمد و سپاس خداوند یکتا را ، که با الطاف بیکرانش 
در س��ال 1393 این توفیق را به ما اعطاء نمود تا با 
تکیه بر عزم راسخ کلیه کارکنان متخصص و متعهد 
و اعتماد ش��ما سهامداران محترم، بتوانیم در عرصه 
تولید و کار، خدمتگزار شما عزیزان و جامعه باشیم، 
ما ضمن تشکر و س��پاس از کلیه عزیزان که هیات 
مدیره را در انجام مسئولیت های خویش یاری دادند، 
مفتخریم که امروز، این توفیق را داش��ته باش��یم تا 
گزارش ارزیابی عملکرد ش��رکت در سال گذشته را 

تقدیم سهامداران عزیز نماییم.
ش��رکت صنعتی پ��ارس مین��و از دیرباز ب��ا وجود 
زیربناهایی ک��ه مدیون تدبیر و همت گذش��تگان 
خود است همواره در شناسایی موقعیت های جدید 
و عرضه محصوالت متناس��ب با نیاز جامعه پشگام 
بوده، البته با توجه خاص به مس��ولیت خطیری که 
در اقتصاد مقاومتی بر دوش خود احس��اس کرده ، 
به بررس��ی دقیق فرآینده��ای کاری خود پرداخته 
و در ای��ن رهگذر با اس��تعانت از ای��زد منان، هیات 
مدیره ش��رکت ، مدیران و س��ازمانهای همکار و با 
همت تالش مضاعف همکاران و تالشگران در ابعاد 

مختل��ف جبهه اقتص��اد مقاومتی موفق به کس��ب 
جایگاه ش��امخی صنعت کشور شده است. از جمله 
ای��ن اعاد، بکار گیری ظرفیت ه��ای خالی، کاهش 
ضایعات، اتکاء به نیروی انسانی مجرب و متعهد خود 
و بر قراری ارتباط موثر با بازار مصرف می باش��د که 
شرکت صنعتی پارس مینو با امعان نظر به موقعیت 
خاص خود در صنعت و س��المت کشور بدان توجه 
ویژه ای نموده و از آن بهره وافی برده است. در سال 
1393 که س��ال دولت و مل��ت، همدلی و همزبانی 
توس��ط رهبر معظم انقالب نامگذاری ش��ده است، 
هیات مدیره اطمینان می دهد درجهت تحقق منافع 
ش��رکت و سهامداران گرامی، تمام تالش خود را در 
زمینه بهره من��دی از امکانات و ظرفیتهای موجود، 
معمول نای��د و امیدواریم بتوانیم در س��ال جاری، 
همچون گذش��ته ، پیام آور پیشرفت، رونق مالی و 

خیر و برکت برای تمامی ذینفعان محترم باشیم.

پیام مدیرعامل
با استعانت از پروردگار یکتا و الطاف بیکرا الهی، یک 
برگ دیگر از دفتر عملکرد شرکت صنعتی پارس مینو 
ورق خورد. این ش��رکت با انسجام کامل مدیریتی و 
همدلی تمام همکاران، به عنوان یک سازمان پیشرو 
در عرصه تولید محصوالت غذائ��ی، نوآوری بر پایه 
شهرت و سابقه درخشان را رکن اصلی و استراتژیک 
فضای کسب و کار خود قرار داده است. این شرکت با 
بکارگیری استراتژیهای تحول آفرین و تکیه بر اعتبار 
و اعتماد س��هامداران عزیز، همراه با پایش و نظارت 
مستمر بر عملکرد، دستیابی به مزیت های رقابتی و 

پایدار توام با افزایش سهامداران را دنبال می نماید.
امیدواریم ارزش��های بنیادین ش��رکت یعنی کسب 
رضایت مش��تریان وفادار از طریق ارتباط نزدیکتر با 
بازار و توجه ویژه به خواست های مصرف کنندگان 
و ایجاد ارزش آفزوده با راهکارهای خالقانه، توجه به 
رشد سرمایه های انسانی و مسئولیت پذیری ایشان، 

پایبندی به ارزش��های اخالقی و اسالمی و نیز تعهد 
و وفاداری نس��بت به س��ازمان بیش از گذش��ته در 

فرهنگ سازمانی ما نمود یابد.
بی ش��ک حفظ نام پرآوازه مین��و و اعتالی هر چه 
بیشتر آ»، مستلزم نگرش دقیق و تخصصی و تالش 
مستمرو همه جانبه با اتکاء ب خداوند متعال و ظل 

توجهات خاصه ولی عصر )عج( می باشد.
در خاتمه توفیق و عزت س��هامدارن، هیات مدیره و 

کارکنان شرکت را از ایزد منان خواستارم.

برنامه های آینده
1-اطالعات مربوط به برنامه های سال شرکت:

الف( توس��عه محصوالت ش��کالت و ایجاد تنوع باال 
مشابه انواع خارجی

ب( ایجاد تنوع تولید آدامس با کاربردهای خاص
ج( فرموالسیون بیسکویت با کاربردهای خاص

2- نحوه گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع 
بخشی شیوه های فروش:

الف( اس��تفاده از ش��یوه های ترفی��ع و جایزه برای 
فروشندگان، مغازه داران و مصرفکنندگان

ب( تمرکز بیشتر بر روی صادرات و یافتن بازارهای جدید
ج( ارتباط مستمر و نزدیکتر با شرکت پخش و بازار 

و تمرکز بیشتر بر روی توزیع مویرگی
3- تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید:

ب��ا توجه ب��ه بهره ب��رداری از پروژه ه��ای جدید و 
نظر به تغییرات روند محص��والت جدید در ایران و 
دنیا تناسب با نیازهای اقش��ار مختلف ، مردم انواع 
محصوالت کم کالری ، بدون قند و کم چربی مدنظر 
اس��ت و همچنین در جهت تکمیل س��بد موجود 
محصوالت انواع فرآورده های قنادی و اس��نک، در 

مرحله فرموالسیون و تولید است.
4- نصب و راه اندازی خط پاستیل در جهت تکمیل 

سبد محصوالت
نحوه مشارکت و سرمایه گذاری ها

راه اندازی و بهره برداری از پروژه پیتزا
شیوه تامین مالی

تامین مالی از طریق سرمایه می باشد.  

پارس مینو پیام آور پیشرفت، رونق مالی و خیر و برکت
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مجمع عمومی عادی سـالیانه شركت سیمان 
مـورخ  دوشـنبه  روز  )سـهامی عام(  قایـن 

94/0٢/٢8 تشکیل شد .
در ایـن مجمـع كه بـا حضور بیـش از ٢/96 
درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء 
هیات مدیره، نماینده سـازمان بورس و اوراق 
بهادار، حسـابرس و بـازرس قانونـی برگزار 
گردید، ریاسـت مجمع برعهده آقای حسین 
فاتـح بود كه جنابان بیژن جواهری و علیرضا 
فاطمی در مقام نظار اول و دوم و آقای مهدی 
كریمی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامـه بـا قرائت گـزارش هیـات مدیره به 
مجمع توسط مدیرعامل شـركت درباره اهم 
فعالیتهـای صـورت پذیرفته در سـال مالی 
منتهـی بـه 1393/1٢/٢9 و پس از اسـتماع 
گـزارش حسـابرس و بـازرس قانونی، مجمع 
نشـینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
صورتهـای مالـی و تنفیذ معامالت مشـمول 
ماده 1٢9 با تقسـیم سود 3700 ریالی به ازای 
هر سـهم به كار خود پایـان دادند. همچنین 
موسسـه حسابرسـی فراز مشـاور به  عنوان 
بازرس قانونی و حسـابرس شركت و موسسه 
حسابرسـی نویـن نگرمانا به  عنـوان بازرس 
علی البدل برای سال مالی 94 انتخاب گردید. 

تاریخچه شركت: 
شـركت سـیمان قاین با نـام اولیه سـیمان 
خراسان با سـرمایه گذاری مشترك سازمان 
صنایع ملی ایران و بانک ملی، ایران در تاریخ 
1360/9/19 تشـکیل گردید . پس از بررسی 
های فنـی و اقتصادی محل اجـرای كارخانه 

سـیمان قاین در 10 كیلومتری  جاده قاین – 
بیرجند در مجـاورت معادن سـنگ آهک و 
آلوویـم دی زمینی، به وسـعت 140هکتار در 
نظر گرفته شـد. پروانه تاسـیس شـركت به 
شـماره 31064 در تاریخ 1369/6/٢7 جهت 
تولید روزانه ٢000 تن سیمان خاكستری صادر 
گردید .  به استناد پروانه بهره برداری صادره 
از سـوی وزارت صنایع و معـادن در تاریـخ 
1373/10/5 ظرفیت سـالیانـه شـركت برابر 
بـا 660000  تن بـرای 330 روزكاری با تولید 
روزانه ٢000 تن سـیمان خاكسـتری در نظر 
گرفته شـده اسـت . شـركت از اواخر سـال 
1373 آغـاز به تولید نمود و در سـال 1384 
موفق به اجرای طرح افزایش ظرفیت گردید . 
تولید شركت از سال 1385 به حدود٢500 تن 

در روز ارتقاء یافت.

چشم انداز شركت سیمان قاین 1396
متعالـی ترین واحد صنعتی شـرق كشـور و 
پیشتاز در صنعت سیمان از طریق تولید انواع 
سیمان با كیفیت برتر بر سرمایه های انسانی 

در جهت توسعه پایدار و حصول افتخار ملی
شعارهای بیانیه چشم انداز

ق: قابلیت توسعه پایدار و حصول افتخار ملی

ا: اعتماد و احترام متقابل
ی: یکپارچگی و تعالی سازمانی

ن: نشاط و پویایی ذینفعان

فعالیتها ی مهم انجام شده در سال 1393: 
 فعالیت های انجام شده در طی سال

-  ایجاد بازار مصرف سـیمان در اجرای جاده 
های بین شهری  

- ایجاد منابع درآمدی جدید از محل فروش 
مواد معدنی، بمدت سه سال

- عقـد قراردادهای فـروش محصوالت برای 
سال 94 باالتر از بودجه شركت 

- فروش دارائی های غیرمولد
 - تکمیل و راه اندازی الکتروفیلترگریت كولر 

و اجرای سازه مربوطه 
- بهینه سازی سیستم های توزین

 - طرح جامع مدیریت زیست محیطی، 
- بهینه سازی شبکه فاضالب

 - راه اندازی سیستم آنالین مانیتورینگ 
-  بازنگری و بهینه سـازی سیسـتم ذخیره 

اطمینان كاالهای انبار
 - استقرار سیستم مدیریت آموزش 

-  مطالعات تفضیلی معادن 
-  استقرار سیستم ISO17025 آزمایشگاه

پیشتاز در صنعت سیمان با کیفیت برتر در جهت توسعه پایدار

اعضاء هیات مدیره

آقای احمد بلوکیان

آقای محمدحسن ثقفی

آقای سید مهدی مقدسی

آقای تقی حاجیوند

آقای حمید اقبالیان

نماینده

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

شرکت سیمان صوفیان

شرکت سیمان شمال

شرکت سیمان ارومیه

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

مدیرعامل و عضو هیات مدیره
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اس��اس روزنامه نگاری بر پایه اعتماد و اطالع رسانی شفاف است. این روزها که 
تجارت الکترونی��ک رونق گرفته تبلیغات الکترونیکی نیز جایگاه خاصی یافته 
اس��ت. بدون ش��ک اگر خوانندگان بدانند که یک روزنامه یا عده ای گزارشگر 

مقاصد خاصی را دنبال می کنند از آن رویگردان خواهند شد.. 
بازارهای مالی روزنامه نگاران را به اتخاذ روشهایی که قباًل سابقه نداشته سوق 
داده اس��ت بطوری که صاحبان تبلیغات به طور روزافزون فعاالن رس��انه ای را 
وادار می کنن��د که از حق العمل کاری معامالت بازار س��رمایه برای تأمین مالی 
خود اس��تفاده کنند. این تغییر بنیادین در روش کسب درآمد رسانه ها به طور 

بالقوه روش پوشش خبری آنان را دچار تحول خواهد کرد.  
اینکه مطبوعات تا چه میزان خواهند توانست در برابر این تهدیدات ساختاری 
که یکپارچگی و انس��جام آنان را هدف قرار داده اس��ت بایس��تند، بستگی به 
انتظارات و خواس��ت مردم از صداقت رسانه ها- و انتظارات رسانه ها از صداقت 

خودشان- دارد. 
روش های زیر عموما رایج ترین مواردی هستند که فساد انگیزی در رسانه ها 

را نشان می دهند.
1- س��رپوش گذاش��تن در تحقیقات رس��انه ای در پرونده های فساد اداری ، 

سیاسی، مالی و ...
2- جوسازی و پرونده سازی های بی پایه برای گرفتن حق السکوت به صورت 

آگهی یا رپرتاژ آگهی اخبار ویژه و ... به وسیله رسانه ها
3- تاثیرگذاری فس��اد انگیز در روند توزی��ع و درج آگهی و رپرتاژ آگهی ها و 

آگهی های در پرده
4- درج شایعات اخبار دروغین و مبالغه آمیز در جهت تقویت یا تضعیف یک 
موسس��ه در برابر دریافت رش��وه و امتیازات از آن و یا با هدف گرفتن رشوه و 

امتیازات پس از درج آن موارد.
5- س��کوت و عدم انتش��ار واقعیات و یا ارائه اخبار و گزارش��های جانبدارانه و 
گزینشی از طریق استفاده از روش های چیدمانی و محتوایی موثر به مخاطبان

6- درج اخبار به صورت ناکامل هدایت ش��ده و هدفمند به منظور تخریب یا 
تقویت یک موسسه یا یک شخصیت حقیقی و حقوقی 

7- ارائ��ه تحلیل های جانبدارانه و قرار گرفتن در موضع کارش��ناس خنثی با 
هدف پنهانی با مبالغه بی پایه درباره این و یا آن موسسه

8- اعمال نفوذ )الیی( از طریق روابط عمومی ها و تحریریه ها
9- ارائ��ه اخبار ، گزارش��ها و یا انجام مصاحبه ه��ای مطبوعاتی جانبدارانه به 
منظ��ور مطرح کردن و یا تخریب این یا آن ش��خصیت و تاثیرگذاری بر روند 

طبیعی اوضاع
10- به کارگیری روشهای فنی و نامحسوس رسانه ای به صورت فساد انگیز

11- استفاده از ابزارهای شخصی و فردی رای کسب اخبار، آگهی و یا تشویق 
به اعمال فسادانگیز

12- ورود به زندگی ش��خصی افراد پیشینه حرفه ای و خانوادگی آنها و حوزه 
خصوصی ایشان به منظور یافتن دستآویزی برای اعمال فشار بر آنها

13- ب��ه وجود آوردن الیی های مطبوعاتی – رس��انه ای در جهت مس��کوت 
گذاشتن تقویت برخی از اخبار و گزارش ها

14- استفاده از روش های تحریک مستقیم و غیرمستقیم برای واداشتن افراد 
حقیقی و حقوقی به بروز واکنش در جهت برنامه های فساد انگیز

15- فروش اطالعات به دست آمده در تحقیقات رسانه ای به موسسات و افراد 
ذی نفع به جای درج آنها در رسانه   

این فهرست را می توان بنابر موقعیتها، جوامع و دوره های مختلف تا بی نهایت 
ادامه داد و تنها بخشی از اشکال بسیار متنوعی را در بر می گیرد که فساد در 
رس��انه ها می توانند از خالل آنها بروز کنند. جالب آنکه بعلت س��ودآوری این 
تبلیغات گمراه  کننده بسیاری از کسانی که صرفاً در حال و هوای رانت  خواری 
و دس��ت یابی به منابع مالی فوری هستند، درصدد کسب مجوز انتشار روزنامه 
و مج��الت بخصوص در حوزهٔ اقتصادی بر می آیند که افش��ای این سیاس��ت 

می تواند در اجتناب از » انحصار اخبار نادرست« موثر واقع شود،

به نمونه ذیل توجه کنید:
»کسانی که در بخش اقتصادی روزنامه ها کار می کنند به خاطر دارند که یکی 
از طرحهای پر سر و صدای سال 1380 به نام »عدم الزام بانکها به قبول وثیقه 
ملکی« بود که در دستور کار مجلس آن روز قرار گرفته بود. پیگیران این طرح 
با ارس��ال نمابرهای فراوان به روزنامه ها تحت عنوان تولیدکننده تالش زیادی 
را برای تحت فشار قراردادن مجلس جهت تصویب سریع این طرح آغاز کرده، 
بودند. استدالل ظاهری این بود که درخواست وثیقه ملکی توسط بانکها برای 
پرداخت وامهای میلیاردی، مانع بزرگی بر سر راه شکوفایی تولید ملی است و 

این مانع باید هر چه سریعتر برچیده شود.
در این نمابرها به کرات استدالل می شد که بانکهای ایران باید همانند بانکهای 
کش��ورهای پیشرفته عمل کنند و تولیدکنندگان را در پیچ و خم! ارائه وثیقه 
ملکی گرفتار نکنند و به س��رعت وام درخواستی را پرداخت کنند. نکته بسیار 
جال��ب این بود که هیچکدام از تش��کل های تولیدی که ب��رای روزنامه نگاران 
اقتصادی کاماًل شناخته ش��ده هستند، پیگیر این طرح نبودند و منبع ارسال 
نمابرهای متعدد به روزنامه ها کاماًل نامعلوم بود. این طرح به رغم مخالفتهای 
ف��راوان اقتصاددانان و ماهیت رانت  زای آن به تصویب مجلس شش��م رس��ید 
ولی تا زمان فاش ش��دن ماجرای ش��هرام جزایری، ریش��ه این طرح همچنان 

مجهول ماند. 
استدالل اقتصاددانان مخالف طرح این بود که بانکهای سایر کشورها به دلیل 

خصوص��ی بودن طبیعی اس��ت که هر تضمین��ی را در مقابل پرداخت وام 
بپذیرند و نهایتا نیز اگر وام س��وخت شود خود بانکدار خصوصی 

متضرر می ش��ود ولی در بانکهای دولت��ی ایران این مردم 
هس��تند که با سوخت شدن وامها، ممتضرر می شوند 

و وثیق��ه ملکی راهکاری برای جلوگیری از س��وء 
استفاده از اموال عمومی است.

پس از دس��تگیری ش��هرام جزایری مشخص 
ش��د که پیگی��ر اصلی ط��رح ای��ن مولتی 
میلیاردرجوانبود که یک شبه ره چند ساله 
را پیم��وده وعلت اصلی رفت و آمد آزادانه 
وی نی��ز به مجلس در ارتب��اط با همین 
طرح بوده است نکته جالب اینکه شهرام 
جزایری هیچ وق��ت کار تولیدی نکرده 
ولی همه اس��تدالل های تدوین ش��ده 
در باب ضرورت تصویب طرح مذکور از 
سوی تولیدکنندگان مجهول الهویه ارائه 
می شد که متاسفانه این استدالل ها در 
بیش��تر رس��انه هایی که مدعی مبارزه با 

فساد و رانت و تبعیض هستند غفلتا مورد 
توجه ویژه قرار می گرفت هرچند که بعدها 

یکی از همین رس��انه ها بود که نقش ش��هرام 
جزایری را در تصویب این طرح افشاو اشتباه خود 

را جبران کرد. هیچ وقت اعالم نشد که شهرام جزایری 
در فاصله بین تصویب این طرح و بازداش��ت چه میزان 
وام بانک��ی بدون ارائه وثیقه ملکی دریافت کرد و از مابه 
التفاوت نرخ دولتی و نرخ بازار آزاد این وامها چه میزان 
بر سرمایه خود اندوخت اما ناگفته پیداست که وی قطعا 
هزینه هایی را که در این راه متحمل شده بود و بخشهای 
از این هزینه ها اعالم شد پوشش داد. یادآوری این خاطره 
از این باب بود که متاسفانه برخی ناآگاهان بسیار بیشتر از 
خود شهرام جزایری که طراح اصلی طرح مذکور بود سینه 
چاکانه از آن طرح دفاع کردند بدون اینکه از پشت صحنه 

ماجرا خبری داشته باشند.

مسئولیت اجتماعی رسانه های اقتصادی در مواجهه با سهامداران
نی

دوا
ن 

سی
مح

غال
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جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آهن و 
فوالد ارفع )س��هامی عام( رأس ساعت 10:00 روز 
یکشنبه مورخ 1394,02,27 درمحل سالن تالش 
با حضور بیش از 97 درصد سهامداران برگزار شد. 
ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای اکبری 
به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان بشیرراد و 

بهزادپور و به دبیری آقای کرمی تشکیل شد.
همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه 
حسابرس��ی نیز در جلس��ه حضور داشتند. مجمع 
پ��س از قرائت گزارش هیات مدیره مربوط به اهم 
فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی مورد 
گزارش و تشریح برنامه های آتی و پس از استماع 
گ��زارش بازرس قانونی، مجمع نش��ینان با طنین 

صلوات خود تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند.
1- تصویب صورتهای مالی منتهی به س��ال مالی 

1393,12,29
2- تقسیم 200 ریال به عنوان سود نقدی به ازای 

هر سهم

3- انتخاب موسسه حسابرس��ی رایمند به عنوان 
حسابرس و بازرس اصلی و موسسه هوشیار ممیز 

به عنوان عضو علی البدل 
ش��ایان ذکر اس��ت ش��رکت آهن و فوالد ارفع با 
تولید آهن اس��فنجی و ش��مش فوالدی در کشور 
ب��ا عملکردی درخش��ان توانس��ت در س��الی که 
به واس��طه ش��رایط س��خت اقتصادی کشور اکثر 
ش��رکت ها روزگار خوبی نداشته اند، با مدیریت و 
کار کارشناسی و تالش��گران تولید در تمام ارکان 
ش��رکت به نسبت ش��رکتهای دیگر سود خوبی را 

رقم بزنند.
مهن��دس خیاط در این مجمع با اش��اره به اینکه 
برنامه ش��رکت با تکیه بر ظرفیتهای ملی و ایجاد 
فرص��ت ه��ای متعدد ش��غلی،گامی ب��ه پیش در 
رس��یدن ب��ه تولید ملی و تحقق خ��ود باوری می 
باشد، اضافه نمود به عنوان خادم شما سهامداران 
و به عنوان مدیر ارش��د به شما اطمینان می دهم 
که ش��رکت آه��ن و فوالد ارفع به عن��وان نماد پر 

افتخار ش��کوه ملی در جهت تالش برای آبادانی و 
عظمت صنعتی در صنایع استراتژیک فوالد کشور 

از هیچ تالش و کوششی دریغ نخواهم کرد
مس��لما حضور و تجربه مهندس خیاط در کسوت 
مدیرعاملی جدید شرکت که روند کاری موفقی در 
فوالد هرمزگان و دیگر ش��رکتهای تحت مدیریت 
خود داشته و بستر مناسبی که برای شرکت متصور 
اس��ت با اجرائی کردن برنامه های مدون مدیریتی 

باعث بالندگی دوچندان شرکت خواهد شد. 

مـژده مهندس خیاط بـرای آمادگـی افزایش ٢5 
درصدی ظرفیت تولید فوالد ارفع

مهندس خیاط در قس��متی از گزارش جامع خود 
ب��ه مجمع از اعالم آمادگی ش��رکت برای افزایش 
25 درص��دی ظرفی��ت تولی��د ش��رکت گفت که 
این س��خنان وی که همراه ب��ا این جمله بود ه ما 
خادمین ش��ما در شرکت تمام تالش و همت خود 
را به کار می بریم تا شرکت سرآمدتر و با ارزش تر 

100 میلیارد تومان سود سال 1393 آهن و فوالد ارفع
شرکت آهن و فوالد ارفع ، تجلی نامی بزرگ با هدف رونق هر چه بیشتر صنایع مادر،به رغم همه تحریم ها

نی
سی

رح
امی
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خ
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از قبل گردد باعث خوشحالی و تشویق وی توسط 
سهامداران گردید.

مهندس خیاط بهبود مس��تمر و تولید فوالدهای 
کیف��ی ، افزای��ش ظرفیت عملی تولید ش��مش و 
اهتمام و توجه جدی شرکت به تولید پاک و حفظ 
محیط زیست با توجه به صنعت سبز و پیشبردها 
دراعت در کش��ورهای هدف را از مهمترین برنامه 
های خود دانست و اضافه کرد با توجه به اعتقادی 
ک��ه به امر آم��وزش نیروه��ا دارم در جهت بهبود 
فرآیندها و افزای��ش راندمان کاری درجهت ارتقاء 
دان��ش فنی و حرفه ای کارکن��ان دارم این برنامه 

های آموزش را به جد پیگیر خواهیم بود. 

پیام هیات مدیره:
ب��ا س��پاس از حض��ور و همراهی کلی��ه صاحبان 
محترم سهام و نمایندگان ایشان، نماینده محترم 
حس��ابرس مس��تقل و ب��ازرس قانونی ش��رکت و 
همچنین نماینده محترم س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار در جلسه مجمع عمومی عادی شرکت آهن 
و فوالد ارفع، گ��زارش فعالیت هیئت مدیره برای 
س��ال مالی منتهی ب��ه 1393,12,29 که حاصل 
ت��الش و فعالیت مدیریت و کارکنان ش��رکت و با 
اتکاء به حمایت و اعتماد س��هامداران می باشد را 

به مجمع عمومی صاحبان سهم تقدیم می دارد.
وظیف��ه خود می دانیم ک��ه از همراهی، همدلی و 

شکیبایی شما سپاس��گزاری نموده و اعالم نمائیم 
هم��واره آم��اده پاس��خگویی و ش��نیدن نظرات 

ارزشمند سروران و سهامداران عزیز می باشیم.

برنامه های آینده شركت:
· بهبود مستمر و تولید فوالد های کیفی.

· اهتمام به توید پاک و حفظ محیط زیست.
· راه اندازی بخش های در دس��ت تکمیل از جمله 

خط انتقال آب سیاهکوه، سیستم تصفیه آب.
· راه اندازی کامل واحد اکسیژن.

· افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در قس��مت 
های مختلف از جمله بهبود مصرف آب، برق و گاز.

· افزای��ش ظرفی��ت عملی تولید ش��مش و حفظ 
ظرفی��ت تولید آه��ن اس��فنجی و ارتقای کیفیت 

محصوالت.
· پی��ش بینی بازار ه��ای خارج��ی جهت فروش 

محصوالت به سبب جستجوی بازار های با ثبات.
· اصالح ساختار مالی.

· حفظ نی��روی انس��انی ماهر و آم��وزش دیده و 
استفاده از نیروهای موجود.

· ارتقای دانش فنی و حرفه ای کارکنان.

جایگاه شركت در صنعت:
آهن اسفنجی:

 World Steel( بر اس��اس آمار ارائه شده توس��ط
Association( ، هندوستان بزرگترین تولیدکننده 
آهن اس��فنجی در دنیا می باش��د. در سال 2014 
کل تولی��د آهن اس��فنجی در دنیا 61 میلیون تن 
بوده است که در هندوستان با تولید 18,1 میلیون 
تن )ح��دود 30 درصد( از تولی��د این محصول را 
در اختیار داشته اس��ت، پس از هندوستان، ایران 
با تولید 14,5 میلی��ون تن )حدود 24 درصد( در 

رتبه دوم قرار دارد.

شمش فوالدی:
تولید فوالد خام جهان، به گزارش WSA، در سال 
2014 حدود 1,6 میلیارد تن می باش��د که از این 
میزان تولید 50,3 درصد آن متعلق به کشور چین 
بوده اس��ت. در حال حاضر چین بزرگترین تولید 
کنن��ده و بزرگترین مصرف کننده فوالد در جهان 

می باشد و روند بازار جهانی فوالد به رشد اقتصاد 
چین و حجم صادرات این کش��ور بس��تگی دارد. 
ایران در س��ال 2014 با تولی��د 16,3 میلیون تن 
فوالد خام در رتبه چهاردهم جهان قرار گرفت که 
نسبت به سال قبل یک رتبه ارتقاء داشته است. به 
عالوه رش��د تولید 5,9 درصدی را نسبت به سال 

گذشته نشان می دهد.
ظرفی��ت تولید ف��والد خام در این ش��رکت که با 
اس��تفاده از کوره قوس الکتریکی تولید می شود، 
ح��دود 800 هزار تن مع��ادل 5 درصد کل تولید 
داخلی می باش��د که با توجه به پیش بینی تولید 
700 هزار تنی ش��مش فوالدی در سال مالی آتی 
ح��دود 4 درص��د کل تولی��د داخل��ی خواهد بود 
همچنین روش شرکت جهت تولید شمش فوالدی 

با استفاده از کوره قوس الکتریکی می باشد. 

اهداف و چشم اندازها
همکاری در تکمیل زنجی��ره تولید و ایجاد توازن 
درم��واد اولی��ه و محصوالت ،تعامل ب��ا واحدهای 
فوالدسازی سراسر کش��ور، افزایش کمی و کیفی 
محصوالت، تالش و تحقیق��ات دائمی در افزایش 
به��ره برداری و ارتقاء کیفیت ،آموزش مس��تمر و 
مفید، ایجاد اشتغال واقعی و موثر از طریق توسعه 

فعالیت ها بنحو اشاره شده اهداف.

آهن و فوالد ارفع
با توجه به سیاس��تهای صنعتی کش��ور، مبنی بر 
اج��رای طرحهای ف��والدی و توس��عه ظرفیتهای 
تولی��د فوالد که هم��واره در برنامه های توس��عه 
صنعتی،اقتص��ادی و اجتماعی توجه ویژه ای بدان 
ش��ده اس��ت. ش��رکت آهن و فوالد ارفع در تاریخ 
06/12/1383 بصورت ش��رکت س��هامی خاص با 
هدف ایجاد کارخانجات آهن و فوالدسازی با روش 
احیا مستقیم، انجام عملیات فوالدسازی با روشهای 
مختل��ف ذوب و ریخته گری و ن��ورد فلزات آهنی، 
تولید انواع مقاطع هندسی و احداث واحدها و صنایع 
وابس��ته جنبی و پایین دس��تی در راستای توسعه 
صنایع فوالد، تاسیس و طی شماره 242295 مورخ 
16/12/1383 در اداره ثب��ت ش��رکتها و مالکیت 

صنعتی تهران به ثبت رسیده است.
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 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع غذایی 
مینو ش��رق )س��هامی عام( به روز دوش��نبه مورخ 
94/02/28 در محل س��الن ورزش��ی پارس مینو 

تشکیل شد.
در این مجمع که با حضور بیش از 87/19 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای س��ید محمد مدرس نیا یزدی یود و جنابان 
غالمعباس درفش��ی و رحمت اله علیجانی در مقام 
نظ��ار اول و دوم و آق��ای اکبر لطفی��ان به عنوان 
دبیر مجمع انتخاب گردیدند.  همچنین موسس��ه 
حسابرس��ی پارس به عنوان بازرس قانونی و اصلی 
و موسسه حسابرس��ی ایران به عنوان بازرس علی 
البدل شرکت برای سال مالی 94 انتخاب گردید. 

در ابت��دای این جلس��ه مهندس لطفی��ان به ارائه 
گزارش عملکرد هیات مدیره برای س��ال مالی 93 
پرداخت و به سواالت اکثر حاضران در جلسه پاسخ 

گفت.
مدیرعامل ش��رکت صنایع غذایی مینو شرق شعار 
ش��رکت را تاکی��د بر ارتق��ای کیفی��ت محصول، 
کاهش زم��ان تولید)افزای��ش به��ره وری و بازده 
کاری( ، مدیری��ت بر هزینه ه��ا و کاهش ضایعات 
)جلوگیری از هدر رفتن س��رمایه( دانست و گفت: 
شرکت صنایع غذایی مینو شرق با راه اندازی یک 
تیم بهینه س��ازی انرژی در کارخانه، تاثیر بسزایی 
در هزینه های س��وخت و انرژی داشته و به دلیل 
موفقی��ت این تی��م، منطقه با توجه ب��ه تجربیات 
این مجموعه، از مدیریت درخواس��ت کرده اند که 
عملکرد خود را در قالب اجرای س��مینار یا کالس 
در اختیار دیگر صنایع قرار بدهند. مهندس لطفیان 
رسالت ش��رکت صنایع غذایی مینو شرق را تولید 
محصوالت فراس��ودمند دانس��ت و افزود: در اولین 
گام بیسکویت سبوسدار پروبیونیک جوانه را برای 

نخستین بار در کشور تولید کردیم.
وی ادامه داد: قصد داریم امس��ال نیز در راس��تای 
تولید محصوالت فراس��ودمند که مورد اس��تقبال 
متخصصان تغذیه نیز ق��رار گرفته، محصول پفک 
س��ین بیوتیک را که در ح��ال اخذ پروانه از وزارت 
بهداشت اداره نظارت بر مواد غذایی است، به تولید 
برسانیم که با اقداماتی که در دستور کار قرار دارد، 
این محصول به محصولی فراسودمند تبدیل خواهد 
ش��د. مهندس لطفیان همچنین از شرکت پخش 

قاس��م ایران به دلیل توزیع مناسب محصوالت این 
شرکت تشکر و قدردانی کرد.

در پایان این جلس��ه صورت های مالی به تصویب 
سهامداران رس��ید و 150 ریال س��ود به ازای هر 

سهم  میان صاحبان سهام تقسیم شد.
مجم��ع عمومی عادی فوق العاده این ش��رکت در 
خصوص افزایش سرمایه و اصالح اساسنامه شرکت 
بالفاصله پ��س از مجمع عمومی ع��ادی با حضور 
87/19 درصد سهامداران تشکیل شد. براین اساس 
سرمایه شرکت با افزایش 15 درصدی از مبلغ 70 
میلی��ارد ریال ب��ه مبلغ 80 میلی��ارد ریال و 500 
میلیون ریال رس��ید. قابل ذکر اس��ت که افزایش 
سرمایه مزبور از محل سود انباشته به منظور اصالح 

ساختار شرکت انجام شد. 

پیام هیات مدیره : 
هیچ پدی��ده ای وجود ندارد که درگ��ذر زمان در 
معرض تغییر قرار نگیرد و دچار دگرگونی و تحول 
نش��ود جامعه نیز که خود یک پدیده است همواره 
در معرض تغییر و دگرگونی اس��ت و چون انس��ان 
یکی از عناصر تشکیل دهنده اجتماع است همواره 
با تغییرات��ی که در جامعه ایجاد می ش��ود تغییر 
می یابد و به تعبیری انس��ان خود یکی از متغیرین 
متغیرهاس��ت و به همین س��بب مصنوعات دست 
بش��ر هم همواره در حال تحول است و یقینا برای 
زیستن در چنین محیطی و همچنین رویارویی با 
چالش ها در آین��ده، تفکر خالق ضرورت می یابد 
و در ش��رایط کنونی بازار رقابتی سخت و تحول و 
تغیی��ر از اصول اجتناب ناپذیر مدیریت می باش��د 
و همگن ش��دن با این تغیی��رات خالقیت ضرورت 
می یابد و در نهایت موجب رشد کمی و کیفی در 
صنعت می ش��ود و اگر صنعت رشد کمی و گیفی 
نداش��ته باش��د ناگزیر رو به زوال می رود از سوی 
دیگر با توجه به تولیدات این شرکت کهمواد غذایی 
است درخصوص غذا، تولید محصول نهایی صرفا به 

آزمایشات علمی بستگی نداشته و احساس و ذائقه 
انسانی نیز نقش مهمی را بازی می کند و به همین 
س��بب تحول و تغییر عموما نیاز به زمان بش��تری 
نسبت به سایر فراورده ها دارد بههر حال طی سال 
مورد گزارش هیات مدیره س��عی نموده در جهات 

تحقیق موارد فوق انجام وظیفه نماید.
استراتژی های شرکت به شرح ذیل می باشد:

- مدیریت قیمت تمام ش��ده و کاهش هزینه ها به 
منظور رقابت با سایر شرکتها

- خالقی��ت و ن��وآوری در فعالی��ت ها و توس��عه 
محص��والت جدید و ارائ��ه آن به مصرف کننده در 

تمام نقاط کشور
ریسک های شرکت به شرح ذیل می باشد:

- افزایش نرخ مواد اولیه و بسته بندی
- افزایش نرخ قطعات یدکی

- باال بودن درصد مواد اولیه از بهای تولید
- عدم افزایش نرخ فروش متناسب با افزایش قیمت 
تمام شده از طرف سازمان حمایت از مصرف کننده
- افزای��ش نرخ ارز در خصوص مواد اولیه و قطعات 

مورد نیاز که خارج از کشور تهیه می شود
اهداف و برنامه های شركت

-کاهش در نقطه سر به سر محصوالت
افزایش بهره وری عوامل تولید

دستیابی و پاسخگویی به نیازهای جدید بازار
تولید محصوالت فراسودمند

توسعه خط تولید
اصالح س��اختار عوامل تولید براس��اس بررسیها و 
تصمیم های کاری در جه��ت افزایش تولید، بهره 

وری، کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده
تالش جهت ایجاد محصوالتی که می توان به سایر 

کشورها صادر نمود
باال بردن فروش که تقریبا افزایشی برابر 18 درصد 
نس��بت به سال قبل بوده که در این زمینه جا دارد 
از ش��رکت قاسم ایران بخاطر برنامه ریزی خوب و 

افزایش فروش تقدیر و تشکر نمود.

رمز پیشرفت مینو شرق؛ نوآوری در ارائه محصوالت

اعضاء هیات مدیره

آقای سید محمد مدرس نیایزدی

آقای محمدرضا حضرت زاد

آقای غالمعباس درفشی

آقای محمدرضا کائینی

آقای جواد نبوتی

نماینده

شرکت سهامی خاص بازرگانی پارس گستر

شرکت سهامی عام صنعتی مینو

شرکت سهامی عام قاسم ایران

شرکت صادراتی پرسپولیس

شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان

سمت

رئیس هیات مدیره عضو غیرموظف

نایب رئیس هیات مدیره عضو موظف

عضو هیات مدیره عضو غیرموظف

عضو غیرموظف هیات مدیره

عضو هیات مدیره غیرموظف

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ
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مجمع عمومی عادی سـالیانه شـركت سـیمان فارس)سـهامی عام( 
بعدازظهرچهارشـنبه 1394/٢/30 در سـالن اجتماعات شـركت بین 

المللی بازرسی كاالی تجاری تشکیل شد.
در ایـن مجمع كه با حضور بیش از 99 درصدی سـهامداران حقیقی و 
حقوقـی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سـازمان بورس و اوراق بهادار، 
حسـابرس و بازرس قانونی برگزارشـد، ریاسـت مجمع برعهده آقای 
حسـین فاتح بود و جنابان حسین عرب علی دوستی و محمد حسین 
پاكسـاز در مقام نظار اول و دوم و آقای علی حسـین قراچه به عنوان 

دبیر مجمع انتخاب گردیدند. 
حسـین قراچه ارتقا و بـه روزآوری فرآیند فـروش ، افزایش تولید و 
تحویل سیمان و اجرا و ارتقای سیستم های مدیریتی را از برنامه های 

مهم شركت در سال جاری ذكر كرد.
درادامـه بـا قرائت گزارش هیـات مدیره به مجمع توسـط مدیرعامل 
شـركت مربوط بـه اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سـال مالی 
منتهی به 1393/1٢/٢9 و پس از اسـتماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشـینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامالت مشـمول ماده 1٢9 با تقسیم سود 500 ریالی به 

ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود 
به عنوان بازرس و حسـابرس اصلی و موسسـه حسابرسـی نوین نگر 
مانا به عنوان بازرس علی البدل شـركت برای سـال مالی آتی انتخاب 

گردیدند.

مرور كلي بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در سال مالي مورد گزارش: 
با روند رو به رشـد تولید سـیمان در كشور و با راه اندازي كارخانجات 
جدید به نظر مي رسـد كه میزان برابري عرضه و تقاضا دراین صنعت 
به وضعیت پایداري رسـیده و درصورت كاهش تقاضا براي سـاخت و 
سـاز و عمران و آبادي نیاز به صدور محصـوالت امري اجتناب ناپذیر 
خواهدبـود. با توجه بـه اجراي طرح تحول اقتصـادي و افزایش بهاي 
حاملهاي انرژي تولید سیمانهاي مخلوط با در نظر گرفتن كیفیت براي 
سـالهاي پیش رو امري ضروري مي باشد. تنوع تولید و بهینه نمودن 
الگوي مصرف عالوه بر كاهش مخاطرات زیست محیطي باعث افزایش 

بهره وري و در نتیجه درآمد بیشتر مي باشد.
مرور كلي بر جایگاه شـركت در صنعت و وضعیت رقابتي آن در سـال 

مالي مورد گزارش: 
باتوجـه به تعدد كارخانجات سـیمان در اسـتان فـارس و بازار عمده 
مصرف در مركز اسـتان یعني شیراز وضعیت رقابتي سختري را شاهد 
بودیم كه لزوم انجام تغییرات مستمر در امر بازاریابي و كسب اطالعات 
موردنیاز جهت این امر در دستور كار قرار داشته و تالش مي گردد بر 
اسـاس تولید بیشتر سهم بازار مصرف بیشتري براي سال پیش رو در 

اختیار شركت قرار گیرد.

 بیان استراتژی شركت
- ثبات در كیفیت

- افزایش بهره وری انرژی
- مدیریت اثربخشی هزینه ها

- توسعه منابع انسانی
- نفوذ در بازار

- افزایش فروش
- ارتقا در سطح مسئولیت های اجتماعی

تاریخچه فعالیت
شركت سیمان فارس به صورت شركت سهامی خاص تأسیس شده و در 
تاریخ 1381/٢/٢8 تحت شماره 1٢٢40 در اداره ثبت شركت ها و مالکیت 
صنعتی شیراز به ثبت رسیده اسـت.  شركت در تاریخ 1383/3/٢0 به 
شـركت سـهامی عام تبدیل و در تاریـخ 1383/5/1٢ در بورس اوراق 
بهادار پذیرفته شـده است. در حال حاضر شـركت سیمان فارس جزء 

واحد های تجاری فرعی شركت سیمان فارس و خوزستان است.

برنامه هاي آینده شركت 
الف( گسترش بازارهاي فروش محصوالت و تنوع بخشي شیوه هاي فروش : 

توجه بیشتر به گسترش بازار صادرات
ب( تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید:

با توجه بـه اخذ گواهینامه و مجوزات الزم نسـبت به تولید و تحویل 
همزمان چهار نوع محصول )شامل تیپ یک ، دو ، پنج و پوزوالني( به 

درخواست مشتري اقدام خواهد پذیرفت
ج( مشاركت ها و سرمایه گذاریها : 

اجراي طرح كارخانه جدید 3300 تني خرامه
د( شیوه های تامین مالی:

فروش اراضي موجود شـركت جهت تامیـن مالي طرح كارخانه جدید 
3300 تني در منطقه خرامه

تامین مالي از محل افزایش سرمایه جهت اجراي كارخانه جدید 3300 
تني خرامه )از 50 میلیارد ریال سرمایه فعلي به 300 میلیارد ریال(

اخذ تسهیالت ارزي از صندوق توسعه ملي به مبلغ ٢1 میلیارد ریال با 
عاملیت بانک صنعت و معدن 

اخذ تسهیالت كوتاه مدت با بهره هاي نازل جهت سرمایه در گردش

ارتقا ، به روز آوری فرایند فروش، افزایش تولید و تحویل سیمان توسط سیمان فارس

اعضاء هیات مدیره

سید جلیل حدیقه

فرامرز رمضانی

علیرضا بستانیان

احمد شریفی خیرآبادی

علی حسین قراچه

نماینده

شرکت خدمات مهندسي سیمان فارس و خوزستان

شرکت گچ ماشیني فارس

شرکت سیمان بهبهان

شرکت سیمان فارس نو

شرکت سیمان فارسو خوزستان

سمت

    رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

مدیرعامل و عضو هیات مدیره
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پیش ترها شوکوپارس در جوار همین میدان آزادی 
کارخانه داش��ت و با تولید محوری در سه شیفت، 
کارکنان تالش��گر تولیدات خود را ب��ه بازار عرضه 
می کردند و از مدرس��ه تا فروشگاههای زنجیره ای 
محصوالت شوکوپارس زینت بخش و شیرین نشان 
هر س��فره و سینی بود. متاسفانه با عدم درایت و با 
تفکر اینکه قیمت زمین به روزافزون از درآمد تولید 
ش��ده و با خیال خام آنکه پ��ول کاغذی به یکباره 
حاصل شده به باش��د از نان پربرکت سفره مولدان 
دانسته و ندانسته سیاست پیشه کردند و ماشینهای 
ساخت را از کار انداختند و زمین لخت را به میدان 
فروش کشیدند، چنانکه برای کسب سود تو گویی 
نبوده اس��ت هیچ راه آش��نایی دیگر. ش��وکوپارس 
دیگر در آن زمین نبود ولی نام نامی خوش��ش ماند 
در حافظه م��ردم، پس به درای��ت و تدبیر مدیران 
خ��دوم در کارخانه ای دیگر محصولی تولید کردند 
و نامش را گذاش��تند ش��وکوپارس و همان شد که 
می بایستی بود. برای کسب آخرین اطالعات مالی 
به مجمع س��االنه رفتم، در ب��دو ورود اصحاب خبر 
را تو گوئی باور نمی داش��تند و نمی شناختند! آن 
هم در هلدینگی که بر راس آن با توجه به منویات 
مقام معظ��م رهبری توجه به مقول��ه های اقتصاد 
و فرهن��گ و ش��عار مبارک همدل��ی و همزبانی با 
دکترینی صحیح نشسته و می رود تا با افتخار روند 
رو به رشد خود را برای بالندگی استمرار بخشد. در 
مجموعه ای که از موسسانش آزاده سرافراز حجت 
االس��الم ابوترابی بوده و در صدرش دکتر فرش��اد 
رمض��ان مدی��ر فرهیخته و فرهنگ دوس��تی بنام 
جالل روحی بخش وبزرگی چون مهندس پارسی 
حضور دارند،این رفتارغریب بود ... واین نیز بگذرد.

مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت شوکوپارس 
)س��هامی عام(  روز یکشنبه مورخ 27 اردیبهشت 

ماه برگزار شد 
در ای��ن مجمع که با حض��ور نزدیک به 70 درصد 
سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، 
ریاس��ت مجمع برعهده آقای غالمعباس درفش��ی 
بود که آقای حمیدرضا قدری و س��رکار خانم الهام 
خلیل��ی در مق��ام نظ��ار اول و دوم و آقای محمد 

پارسی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه ب��ا قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع و 

پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نش��ینان با طنین صلوات خود ضمن تقدیر 
و تشکر از زحمات تیم مدیریتی شرکت، با تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 
قانون تجارت و تقسیم سود 100 ریالی به ازای هر 
س��هم به کار خود پایان دادند. همچنین مؤسس��ه 
حسابرس��ی ای��ران مش��هود به  عنوان حس��ابرس 
مستقل و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی 
پارس به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی 

علی البدل شرکت انتخاب گردیدند.

پیام هیات مدیره 
خداوند یکتا را ش��اکریم که توفی��ق داد تا دگر بار 
در خدمت ش��ما سهامداران محترم شرکت باشیم. 
هیات مدیره و مدیریت ش��رکت همواره تالش دارد 
تا عالوه بر حفظ منافع سهامداران، که خود امانتدار 
آنان می داند در جهت بهبود مستمر کیفیت و تولید 
محصوالت سالمت، ساعی باش��د. چرا که پیروزی 
در رقابت، پیشرفت واقعی و حضور مستمر و پایدار 
در بازار را مرهون رضایتمندی مش��تریان می داند 
و در این راس��تا امیدوار اس��ت با استعانت از الطاف 
الهی و بهره مندی از دعای خیر شما عزیزان بتواند 
در مرحله تولید و کار و درچارچوب وظایف تعیین 
شده در خدمتگزاری بیش از پیش توفیق داشته تا 
در سال 1394 نیز نزد شما بزرگواران سربلند باشد.  

1(استراتژیهای شرکت به شرح ذیل می باشد:
- مدیریت قیمت تمام شده و مدیریت هزینه ها به 

منظور حفظ منافع سهامداران
- خالقیت و نوآوری در فعالیتها و توسعه محصوالت 

جدید و سالمت به منظور جلب رضایت مشتریان
- بهب��ود وضعیت معیش��تی پرس��نل و کارکنان 
ش��رکت که یکی از س��رمایه های اصلی ش��رکت 

محسوب می گردد.
2( ریسکهای شرکت به شرح ذیل می باشد:

- وج��ود نوس��انات و افزایش در نرخ م��واد اولیه و 
بسته بندی و قطعات یدکی

- محدودیت و وجود عدم تناس��ب در افزایش نرخ 
مواد اولیه به نسبت افزایش نرخ محصوالت 

- تاثیرگذاری بیش از حد عوامل برونی اعم از اقتصادی 
و سیاسی بر تصمیم گیریها و پارامترهای تولید

سرمایه شركت
سرمایه شرکت در هنگام تاسیس مبلغ 12 میلیون 
ریال ب��وده که طی 9 مرحله افزایش و یک مرحله 
کاهش به مبلغ 36/500میلیون ریال )شامل تعداد 
36500000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1000 
ریال( در پایان سال مالی منتهی به 1393/12/29 

افزایش یافته است.
اهداف و برنامه هاي شرکت

1- توسعه فعالیتهاي شرکت 
2- افزایش سرمایه شرکت 

3- تولید صنعتي محصوالت جدید و سنتي
4- ت��الش در جه��ت کس��ب بازار مناس��ب براي 

محصوالت و معرفي محصوالت جدید به بازار
5- تالش در جذب بازاره��اي برون مرزي منطقه 
اي و ف��را منطق��ه اي به منظ��ور افزایش صادرات 

محصوالت شرکت
6- مدیریت هزینه

7- استفاده بهینه از پتانسیل و عوامل تولید موجود 
در ش��رکت به منظور اص��الح خطوط تولید جهت 

بهره وري بیشتر

بهبود مستمر کیفیت و کمیت محصوالت 
شوکوپارس به ازای هر سهم 100 ریال سود داد

اعضاء هیات مدیره

آقای حمیدرضا قدری

آقای امیرعباس قشقایي

آقای سید محمد علي شهدایي

آقای عزیزاله ایلخاني

خانم زهره گنجه

نماینده

شرکت صنعتی مینو

شرکت صادراتی پرسوئیس

شرکت قاسم ایران

خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

سمت

رئیس هیات مدیره عضو غیرموظف

نایب رئیس هیات مدیره غیرموظف

عضو هیات مدیره عضو غیرموظف

عضو هیات مدیره عضو غیرموظف

عضو هیات مدیره عضو غیرموظف

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ
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در آمارهای بازار جهانی شرکت کربن جایگاهی رفیع 
دارد و این مقام حاصل عمل مدیرانی دلسوز ، خادم 
به ملک و ملت اس��المی اس��ت ک��ه باید بخدمتش 
درآئید. در روز مجمع س��االنه وقتی مهندس شکور 
ش��مس به پش��ت تریبون آمد، کاتب این سطور با 
آش��نایی دو دهه با ش��رکت و نقش آن در داخل و 
خ��ارج، ارقام را با پوس��ت و گوش��ت حس می کرد 
گردش چرخهای ترانس��پورت کشور حاصل تسمه 
های گردون صنعت و صدها وس��یله واسطه و رابطه 
از این محصول گرد س��یاه است که تالشگران جان 
برکف جنوب کش��ور و اس��تان مرکزی و سایر نقاط 
به آن اعتبار داده اند. نقش مهندس ش��کور شمس 
در آبادیهای کشور بزرگ وپررنگ است، ان راحرمت 
بداریم. مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت کربن 
ایران )سهامی عام( به روز یکشنبه مورخ 94/03/17 
تشکیل شد. در این مجمع که با حضور 55  درصدی 
س��هامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و 
ب��ازرس قانونی برگزار گردید، آقای معتضدیان قمی 
به عنوان رییس مجمع و جنابان توکلی و احمدی در 
مقام نظار اول و دوم و آقای مهندس شکور شمس به 
عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند. درادامه با قرائت 
گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مهندس شمس 
مدیرعامل ش��رکت مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1393/12/29 
و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
سهامداران با تصویب صورتهای مالی و تقدیر و تشکر 
از خدمات چش��مگیر هیات مدیره و کارکنان خدوم 
ش��رکت با تقسیم سود 150 ریالی به ازای هر سهم 
بکار خ��ود پایان داد و آنچه در پی می آید همکاری 
بایس��ته جن��اب عدلی مدیر ارش��د مال��ی و جناب 
تقدیسی مدیر روابط عمومی است که از آنها و همه 
کارکنان س��هام، مالی، اداری  و...نشریه به نوبه خود 
تش��کرمی کند.  همچنین موسسه حسابرسی آئین 
محاسبات امین و حسابرسی اصول اندیشه علی البدل 
به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال 

مالی 94 انتخاب گردید. 
شاهد مدعای ما همین بس که در سالی که صنایع 
کشوربواس��طه تحریم ،رکودبازار،معضالت اقتصادی 
کش��ور و.. ش��رایط نامطلوبی را پشت سر گذاشتند 
ش��رکت کربن توانس��ته است با حاش��یه سود 13 
درصدی ، سوددهی خود را حفظ کرده و ضمن انجام 
کلیه تعهدات خود س��ود خالص 57 میلیارد ریالی و 
سود انباشته حدود 297 میلیارد ریالی را محقق سازد 
که نشان می دهد ماموریت شرکت توانسته است با 
تدابیر متناسب با شرایط نامطلوب به حفظ دارایی ها 

و سوددهی سهامداران دست یابد و در حالی که بازار 
محصوالت کاهش تقاضای 27 درصدی را دیکته می 
کرد سود انباش��ته فقط 2 درصد و حقوق صاحبان 
س��هام کمتر از 1 درصد نسبت به سال قبل تعدیل 
ش��ود که به اعتقاد کارشناسان چنین عملکردی در 
شرایط نامطلوب بازار یک موفقیت محسوی می شود. 

پیام هیات مدیره : 
مروركلی بر وضعیت وتحوالت صنعت:

صنعت کربن بالک در ای��ران متاثر از عملکرد چهار 
شرکت تولید کننده دوده صنعتی یعنی شرکت کربن، 
شرکت دوده صنعتی پارس و شرکت سیمرغ که عمده 
سهامداران آن تایرسازان داخلی می باشند و شرکت 
صنعتی دوده فام اس��ت. در سالهای گذشته شرکت 
کربن ای��ران تنها تولید کننده داخلی در این صنعت 
بود که تمامی س��هم بازار داخلی را در اختیار داشت. 
به واس��طه ورود شرکت دوده صنعتی پارس در سال 
1374 با 15000 تن ظرفیت تولید و افزایش ظرفیت 
به 30000 تن در سال 1385 و ورود شرکت سیمرغ و 
شرکت صنعتی دوده فام به عرصه تولید و عدم توانایی 
برای حضور در بازارهای صادراتی به واس��طه تحریم 
های بین المللی ، سهم بازار این شرکت و بالطبع سهم 
تولید ۀن دچار کاهش ش��ده است. کاهش در میزان 
تولید و در نهایت کاهش در میزان فروش باعث کاهش 
شدید سود عملیاتی و در نهایت سود خالص شرکت 
گردیده است. تغییر در تکنولوژی با جابجایی کارخانه 
فعلی که باعث افزایش راندمان تولید و کاهش قیمت 
تمام ش��ده میش��ود از جمله راههایی است که باعث 

افزایش سودآوری در این صنعت می گردد.

مرور كلی برجایگاه شركت در صنعت و وضعیت 
رقابتی آن:

ش��رکت کربن ایران به عنوان قدیمی ترین شرکت 
تولی��د کننده دوده صنعتی، همه س��اله با داش��تن 
بیش��ترین س��هم از تولید و فروش در بازار داخلی با 
اهمیت ترین ش��رکت تولید کننده می باش��د. لکن 
در س��الهای 86 الی88 با افتتاح کارخانه تولید دوده 
صنعتی س��یمرغ و بهره برداری از فاز دوم ش��رکت 
دوده صنعت��ی پ��ارس از طرف��ی و کاهش ظرفیت 

تولید کارخانه های تایرس��ازی از سوی دیگر، میزان 
تولید و فروش شرکت کربن ایران به نسبت سالهای 
گذشته کاهش چشمگیری داشته است. علیرغم این 
وضعیت در سال 1393 نیز شرکت کربن ایران دارای 
بیشترین س��هم از تولید و فروش داخلی می باشد. 
بنابراین ، شرکت کربن ایران در این صنعت، در داخل 
کشور رتبه یک را از لحاظ تولید و فروش در اختیار 
دارد. در بازارهای جهانی نیز به واس��طه صادرات به 
بیش از 15 کش��ور در س��ه قاره دنیا، شرکت کربن 
ایران برند کامال شناخته شده ای است و توان بالقوه 

ای برای حضور در بازارهای جهانی دارد.

بیان استراتژی شركت:
حفظ س��هم بازار داخلی و نفوذ در بازارهای جهانی 
با تحقق ش��عار کربن ایران، پیشرو در منطقه، نقش 

آفرین در جهان. 
برنامه ها و چش��م انداز وضعیت ش��رکت برای سال 

مالی آتی:
1- اجرای پروژه جابجایی کارخانه

2- تولید ب��ه میزان 29000 ت��ن محصول مطابق 
ASTM استاندارد

3- توس��عه سیستم های فرآیندی به جهت افزایش 
بهره وری

4- تمرکز بر توسعه منابع انسانی شایسته به عنوان 
ابزار اصلی پیشبرد شرکت

5- دریافت تقدیرنامه چهارستاره جایزه تعالی صنعت 
EFQM2013 پتروشیمی بر مبنای مدل

برنامه های آینده شركت
1- اجرای پروژه جابجایی کارخانه

2- تولید ب��ه میزان 29000 ت��ن محصول مطابق 
 ASTM استاندارد

 OHSAS 18001 , ISO 3- تمدید گواهینامه های
 17025

ISO 9001 / 14001 4- تمدید گواهینامه های
5- دریافت تقدیرنامه چهارستاره جایزه تعالی صنعت 

EFQM2013 پتروشیمی بر مبنای مدل
6- تمرکز بر توسعه منابع انسانی شایسته به عنوان 

ابزار اصلی پیشبرد شرکت

به خدمتش درآیید
شرکت کربن ایران سهم بازار جهانی دارد

اعضاء هیات مدیره

آقای حسین مهری

آقای شکور شمس

آقای حسین طائب

آقای عبدالرحمن سلیمانی

آقای محمد زارع پور اشکذری

نماینده

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی

شرکت سرمایه گذاری هامون کیش

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی 

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

سمت

رئیس هیات مدیره

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

نی
سی

 ح
یر

و ام
سر

خ
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آن ب��اال باالها تهران که ش��مالش خوانند و بقول امینی محل پولدارهاس��ت 
باش��گاهی هست به نام آجودانیه و امس��ال برای مجمع ساالنه بعضی ها شده 

پاتوق بگذریم.
مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت سیمان مازندران )سهامی عام( در تاریخ 

94/02/30 در محل سالن زمرد باشگاه آجودانیه تشکیل شد
در ای��ن مجمع که با حضور 90/833 درصدی س��هامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاس��ت مجمع برعهده آقای عباس نعیمی بود و جنابان 
مجتبی حقیقت جو و علیرضا فاطمی در مقام نظار اول و دوم و جناب مهندس 

حمید یوسفی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مدیرعامل شرکت درباره 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در سال مالی منتهی به 1393/12/29 و پس از 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود 
ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مش��مول ماده 129 با تقسیم 

سود 2350 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنین س��ازمان حسابرس��ی به عنوان حسابرس مس��تقل و بازرس قانونی 

شرکت برای سال مالی 94 انتخاب گردید.

پیام هیات مدیره
با یاد و نام خداوند متعال و عرض س��الم و خیر مقدم به س��هامداران گرامي و 
نماین��دگان محترم آنها، از آنجائي که س��یمان اهمیت و جایگاه قابل توجهی 
در اقتصاد و س��ازندگي کش��ور دارد، میزان تولید و مصرف س��رانه آن یکي از 
ش��اخص هاي رشد و توس��عه در هر کشور اس��ت. براي هیات مدیره شرکت 
سیمان مازندران مایه مباهات بوده در سالي که به نام )اقتصاد و فرهنگ با عزم 
ملی و مدیریت جهادی( مزین گردیده اس��ت، توانس��ت با توجه به رکود بازار 
س��یمان با تالش و کوشش مدیران و پرسنل شرکت و استفاده از رهنمودهاي 
بموقع س��هامداران، تولید و تحویل مناس��بی برای عملکرد سال مورد گزارش 

داشته باشد.

اهم فعالیت هاي شركت در سال مورد گزارش
تولید

در سال 1393 با بکارگیري تمهیدات زیر طبق سنوات قبل تولید عملي مازاد 
بر ظرفیت اسمي حاصل شده است:

1- برنام��ه ری��زي و افزایش بازرس فنی ب��ا ابزار و 
دس��تگاههاي پیش��رفته از تجهیزات خط تولید در 
دوره ه��اي منظم و انجام اقدامات اصالحي بموقع و 
تعمیرات برنامه ریزي شده و حذف دالیل خرابی ها 
و جلوگیری از تکرار توقفات همراه با ارتقاء نرم افزار 
نگه��داري و تعمیرات که موجب کاهش توقف کوره 

ها گردیده است.
2- اجرای سیس��تم فایراس��توپ در پست های برق 

خط تولید جهت ایجاد ایمنی پست های برق
3- به مدار آوردن آنالیزور اینلت کوره خط 2

4- نصب و راه اندازی مشعل گرم کن در سنگ شکن خط 2 که باعث توقفات 
و مصرف انرژی شده است.

5- کاهش مصرف قطعات یدکی با انجام بازرسی ها به روش CM و با استفاده از 
تجهیزات و ابزار پیشرفته عیب یابی و تعمیرات بموقع نسبت به سالهای گذشته

6- آموزش مستمر کارکنان
7- افزای��ش راندمان تولید کلینکر وس��یمان با کاهش نوس��انات کیفی مواد 
ورودی به کوره از طریق نظارت و کنترل دقیق بر ساخت پیلها و تنظیم مواد 

در معدن با شناسایی کامل جبه های معدنی

برنامه های آتی هیات مدیره
- حفظ سهم بازار و مطالعه وشناسایی فضای خالی بازار جهت کسب آن

- ارائه کمکهای فنی و آموزشی مداوم به مشتریان بزرگ و اصلی )مانند صنایع 
سیمانبر( و بازدیدهای دوره ای از کارخانه و آشنایی با فرایند تولید

- تعامل با رقبا در بازارهای هدف و جلوگیری از ایجاد رقابت ناسالم و کاهش 
قیمت از طریق مدیران ارشد.
- ایجاد امکان فروش اینترنتی

- گسترش بازار فروش داخلی )استان مازندران و استانهای همجوار(
- گسترش بازار صادرات به آذربایجان و اخذ سهم بازار سایر کشورها در این کشور
- افزایش نسبت صادرات سیمان به کلینکر با توجه به ارزش افزوده باالتر سیمان
- حضور فعال در نمایش��گاه های مرتبط با صنعت س��یمان در بازارهای هدف 

صادراتی اعم از داخلی و خارجی
- کاهش هزینه های غیرضروری در امر تولید و خدمات

- مدیریت بر نقدینگی جهت استفاده بهینه از وجوه
  it بهبود و نوسازی سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری -

 )CRM( ارتقای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری -
- حفظ و افزایش سهم بازار داخلی و صادرات

- شناسایی فرصت های جدید در بازار جهت فروش و بهبود خدمات
- افزایش سطح رضایتمندی و وفاداری مشتریان

- پیگیری جهت تدوین برنامه جامع مدیریت زیست محیطی کارخانه و معدن 
  )EMP , EMS(

مجمع ساالنه سیمان مازندران در آجودانیه تهران نشست
مهندس حمید یوسفی، مدیرعامل مودب و بچه مسلمانی آب دیده در سنگر بسیج

اعضاء هیات مدیره

آقای عباس نعیمی

آقای مسعود محمودزاده احمدی نژاد

آقای علی حسین پور

آقای مجتبي حقیقت جو      

آقای علی نیکخواه 

آقای حمید یوسفی

نماینده

شرکت سیمان شمال

بانک صنعت ومعدن

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

شرکت سیمان فارس و خوزستان

شرکت سیمان کرمان

مدیرعامل

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضوهیات مدیره

عضوهیات مدیره

عضوهیات مدیره

مدیرعامل

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ
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شركت سیمان مازندران موفق به كسب لوح 
تقدیر و تندیس ششمین جشنواره ملی بهره 

وری شد.
 در مراسـمی با حضور مقامات وزارت صنعت 
معـدن و تجـارت و جمعـی از سـازمان ها و 
شـركت ها صنعتی، تندیس زرین بهره وری 
ششـمین دوره جشنواره، توسط اقاي محمد 
نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور به بنگاه 

های اقتصادی برتر اهدا گردید .
در این دوره از جشـنواره بیش از 1400 بنگاه 
اقتصادی مـورد بررسـی قرار گرفتنـد و بر 
اساس رشد شاخص های بهره وری در بخش 
جایزه ملی بهره وری حایز امتیاز شـدند كه 
نهایتا شـركت سـیمان مازنـدران موفق به 
دریافـت تندیس ملـی بهره وری ششـمین 

دوره جشنواره شد. 
شـركت سـیمان مازندران در گروه اصلی و 
جنبـی موفق به كسـب رتبه برتـر در گروه 

سیمان گچ اهک گردید. 
همچنین با بررسـی پروژه ارتقای بهره وری 
آغاز شـد كـه از مجمـوع پروژه هـای مورد 

بررسی ٢0پروژه شایسته دریافت لوح تقدیر 
جشنواره شدند كه در این همایش لوح تقدیر 
جشـنواره بابت پروژه  »تغییر طرح زیگمنت 
خروجـی كوره هـا » به مدیر عامل شـركت 

سیمان مازندران اهدا شد.
در این دوره از جشـنواره بیش از 1300 بنگاه 
اقتصادی مـورد بررسـی قرار گرفتنـد و بر 
اساس رشد شاخص های بهره وری در بخش 
جایزه ملی بهره وری )مرحله اول جشـنواره 
ملی بهره وری( حایز امتیاز شدند كه شركت 
سـیمان مازنـدران در گروه اصلـی و جنبی 
موفق به كسب رتبه برتر در گروه سیمان گچ 

اهک گردید.
شـایان ذكر اسـت پس از اختتام مرحله اول 
جشـنواره جایزه ملی ارایـه تجربیات موفق 
)مرحله دوم جشنواره( با بررسی ٢34 پروژه 
ارتقـای بهره وری آغاز شـد كـه از مجموع 
پروژه های مورد بررسـی 30 پروژه شایسته 
دریافت لوح تقدیر جشـنواره شـدند كه در 
این همایش نیز لوح تقدیر جشنواره به مدیر 

عامل شركت سیمان مازندران اهدا شد.

آموزش هزینه نیسـت بلکه سـرمایه گذاری 
است

پیشـتر مدیر عامل موفق شـركت سـیمان 
مازنـدران گفـت: بـاال بـودن دانـش فکری 
كاركنان از عوامل انتخاب این مجموعه برای 
دریافـت تندیـس زرین بهـره وری بوده و با 
وجود اینکـه محیط كارخانه كارگری اسـت 
میانگین تحصیلی كاركنان ما لیسانس است.
حمید یوسـفی پیرامون جشنواره ملی بهره 
وری افزود: این تحصیالت عالی بسـتر الزم 
را بـرای ارائه آموزش هـای الزم در مجموعه 
كارخانه فراهـم كرد و توانسـتیم بهره وری 

مجموعه را افزایش دهیم.
وی سـال گذشـته با اعـالم اینکه 

ركـورد تولیـد خالـص سـرانه 
كاركنـان ما به 5 هـزار تن در 
سال میرسد بر این نکته تاكید 
داشـت كه بـا اجرایـی كردن 

برنامه های مدون مدیریتی سود 
خالص كارخانه ما به ازای هر نفر از 

كاركنان به ٢00 میلیون تومان بالغ 
شده است.

بی شـک با اسـتمرار تمهیدات ویژه 
این مدیر برجسته كشوری و تدوین 
برنامـه هـای كاربـردی وراهبردی 
مدیریت بـرای افزایـش بهره وری 
هرروز  مازندران  وراندمان سیمان 

پر صالبت تر در مسـیر نواوری 
بهینـه سـازی وبهـره وری 
كه در نتیجه بازده شـركت 
را ارتقـا میدهند بـا قدرت 
مسـیر  ادامه  وسـربلندی 

خواهد داد .

تولید سبز با کیفیت برتردر محیط سالم و ایمن
توامان با بهره وری وراندمان باالتر

تندیس ملی ذرین ششمین دوره جشنواره بهره وری
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میانگین نرخ فروش در سال گذشته ٢ درصد 
افزایش داشته است كه تولید آن به ترتیب از 
فروردین تا اردیبهشت ماه سال 94 از 1000 تن 
به 1500 تن رسـیده و با امید به سال پیش رو 
90 درصد دوده صنعتی خودروسازان را تأمین 

خواهیم نمود،
جلسـه مجمع عمومی عادی سـالیانه شركت 
در  عـام(  )سـهامی  پـارس  صنعتـی  دوده 
مـورخ 94.٢.31 با حضور بیـش از 8٢ درصد 
سـهامداران در محل هتل بزرگ ارم با حضور 

قمی به عنوان ریاست مجمع برگزار شد.
تركیب هیات رئیسـه مجمع با حضـور آقای 
رحیم اسـالمی به عنوان مدیر عامل شركت و 
نظارت آقای عدلی و خانم رستمی و به دبیری 

آقای اسالمی تشکیل شد.
مجمع پس از اسـتماع گـزارش هیأت مدیره 
توسط مدیرعامل محترم، جناب آقای اسالمی 
و گـزارش بـازرس قانونی تصمیمـات ذیل را 
اتخاذ نمو:تصویب صورت های مالی منتهی به 
1393.1٢.٢9 ،تقسیم 156 ریال به عنوان سود 

نقدی به ازای هر سهم
مدیـر عامل شـركت دوده صنعتـی پارس در 
خصوص عملکرد 11 ماهه اخیر شـركت اظهار 
داشـت: میانگین نرخ فروش در سال گذشته 
٢ درصد افزایش داشـته است كه تولید آن به 
ترتیب از فروردین تا اردیبهشت ماه سال 94 
از 1000 تن به 1500 تن رسیده و با امید به سال 
پیش رو 90 درصد دوده صنعتی خودروسازان 
را تأمین خواهیم نمـود، پیش بینی می گردد 
٢65 هزار تن تا سـال 96 معـادل 79.500 تن 

دوده صنعتی تولید و به بهره برداری برسد.

 پیام هیأت مدیره:
تولیـد دوده صنعتی با كربن بالك كه توسـط 
چهـار شـركت فعـال در این زمینه در سـال 
1393 در كشور صورت گرفته است، در حدود 
74.500 تـن از گریدهای مختلـف )معادل 50 
درصد ظرفیت اسـمی نصب شده تولید دوده 
صنعتی( می باشـد. متأسفانه حدود 9.٢00 تن 
دوده صنعتی از گریدهـای مختلف مورد نیاز 
صنایـع تولید تایـر و قطعه سـازی كه عمدتًا 
مشـبه داخلی آنهـا نیز تولید می شـوند نیز 
وارد كشور شده اسـت. )97 درصد دوده های 
وارداتی از كشـور هند و چین بوده كه عمدتًا 

شـامل انواع دوده مشـابه تولیـدات داخلی و 
مقدار كمی نیز دوده های خاص می باشد.

قابل ذكر اسـت شركت دوده صنعتی پارس با 
تولید 18.700 تن در سـال 93 )ظرفیت اسمی 
30.000 تن( معادل 6٢ درصد ظرفیت اسـمی 

خود را پوشش داده است.
اسـتراتژی شـركت در سـال 93، با توجه به 
شـرایط كسـب و كار و ركود در صنایع تایر و 
قطعه سـازی، اسـتراتژی بقاء بـوده كه برای 
تحقق آن پروژه هایی در زمینه كاهش هزینه 
های عمومی، خدماتی، انرژی و همگن سـازی 
تولیـد، فروش بر مبنای سـفارش مشـتری و 

موجود انبار اجرا نموده است.
در سال 93 با اجرای طرح بازنگری شده طبقه 
بندی مشاغل، ساختار نیروی انسانی شركت 
متحـول شـده و كاركنـان جدیـد جایگزین 

پرسنل بازنشسته شده اند.
از دستاوردهای عمده سال 93 ایجاد تناسب بین 
حجـم تولید و حجم فروش داخلی و هم چنین 
تنگاتنگ با مشتریان و پاسخ سریع به شکایات 
آنها برای ارایـه محصوالت با كیفیت مطلوب و 
بسته بندی مناسب، موجب حفظ میزان رضایت 

مشتریان در محدوده 90 درصد بوده است.
كنترل شـاخص های مصرف انرژی )آب، برق، 
گاز و بخار( نیز از جمله دستاوردهای سال 93 
می باشـد كه رقم قابل قبولی در صرفه جویی 
را داشته اسـت. الزم به ذكر است كه متوسط 
قیمـت مواد اولیه نسـبت به سـال گذشـته 
4 درصد كاهش داشـته اسـت كه بـا كنترل 
مصـرف و تثبیـت راندمان تولیـد، از افزایش 
هزینه مصرف مواد اولیه در قیمت تمام شـده 

جلوگیری به عمل آمده است.
در سـال 94 نیز اسـتراتژی شـركت، حضور 
پررنگ و مسـتمر در بازار داخلی، ارتقاء سهم 
بازار )از ٢4 درصد تا 34 درصد( از طریق بهینه 
سـازی قیمت تمام شـده و تعامـل با مصرف 
كنندگان و ذینفعان، تداوم سوددهی شركت با 
 R&D انجام پروژه های متعدد كاهش هزینه و
می باشد. چالش های اساسی شركت در سال 
جاری، افزایش قیمت حامل های انرژی عرضه 
دوده افزون بر از تقاضا و رقابت شدید از سوی 
تولیدكننـدگان داخلی، واردات دوده مشـابه 
تولیـد داخلی بـا اسـتفاده از ارز مبادله ای و 
تعرفه پاییـن واردات، محدودیـت های ارزی 

و كمبود نقدینگی شـدید با توجه به نوسانات 
قیمت و شرایط فروش مواد اولیه می باشد.

امید است در سال 94 با افزایش تعرفه واردات 
از 8 تـا 15 درصد و جلوگیـری از واردات این 
مـاده بـا اسـتفاده از ارز مبادلـه ای و خروج 
سـرمایه های كشـور و همچنیـن هماهنگی 
هرچه بیشـتر مابین شركت های تولیدكننده 
دوده صنعتی گامی در جهت كنترل واردات بی 

رویه این ماده برداشته شود.

برنامه های آینده شركت:
1.  تولید ٢5.000 تن انواع كربن بالك مطابق با 

برنامه و بودجه سال 1394
٢. حفـظ بـازار موجـود و گسـترش بازارهای 
هدف در داخل كشور براساس تنوع بخشی به 
شیوه های نوین فروش و ارایه خدمات نوین به 
مشتریان با توجه به حضور رقیب جدید در بازار

3. تولید محصوالت جدید براسـاس تقاضای 
بازار

4. اسـتفاده از موقعیـت و كیفیت محصوالت 
تولیدی این شركت در منطقه و تالش در جهت 

شناساندن هرچه بیشتر برند شركت
5. سرمایه گذاری در رابطه با بهبود تکنولوژی 
راكتورهای خط تولید به منظور كاهش قیمت 
تمام شده محصوالت، تنوع گریدها و باال بردن 

توان رقابتی شركت در مقابل رقبا
6. اسـتفاده از تسـهیالت كوتاه مدت و ارزان 

بانکی جهت بهبود سرمایه در گردش شركت
7. اسـتفاده از تسـهیالت بلندمـدت جهـت 

سرمایه گذاری و اجرای پروژه های شركت
8. بازسازی و نوسازی ماشین آالت و تأسیسات 
فرسوده جهت حفظ سقف تولید و دستیابی به 

ظرفیت برنامه تولید سال 94
9. رفـع نواقص طـرح جامع منابع انسـانی از 

طریق بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل
10. انجام اورهال كامل در خطوط تولید سافت 

و هارد كارخانه
11. توسـعه سیسـتم مدیریت انـرژی و اخذ 

گواهینامه ISO50001:2011  از شركت معتبر
1٢. توسـعه پـروژه هـای ICT و  R&D مطابق 

برنامه ریزی سال 94
13.نصب سنسورهای آنالین برای اندازه گیری 
پارامترهای زیست محیطی دودكش ها)مطابق 

الزام محیط زیست(

افزایش 10 درصدی سهم بازار دوده صنعتی پارس
برنامه جدی مدیریت برای سال 94 در سایه تالش بی وقفه هیات مدیره در مجمع اعالم شد
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مجم��ع عمومی ع��ادی س��الیانه ش��رکت صنایع 
الستیکی س��هند )سهامی عام( مورخ 1394/2/30 
در محل هت��ل بزرگ ارم واق��ع در بزرگراه حقانی 

تشکیل شد.
در ای��ن مجمع که با حضور بیش از 80/4 درصدی 
س��هامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار ش��د، ریاست مجمع برعهده 
آقای حس��ام معتضدیان ب��ود و جنابان رضا توکلی 
بنیزی و محسن عدلی به نمایندگی از شرکت های 
»سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی« و »کربن 
ایران« در مق��ام نظار اول و دوم و آقای محمدعلی 

مونسان به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه ب��ا قرائت گزارش هی��ات مدیره به مجمع 
توسط مدیرعامل شرکت درباره فعالیت های صورت 
پذیرفته در س��ال مالی منتهی به 1393/12/29 و 
پس از اس��تماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 
با تقس��یم سود 500 ریالی به ازای هر سهم به کار 

خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان 
بازرس و حس��ابرس اصلی و موسس��ه حسابرسی 
هوش��یار ممیز به عنوان بازرس علی البدل شرکت 

برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند.
مهندس محمدعلی مونس��ان نای��ب رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل ش��رکت در بخش��ی از گزارش 
خ��ود به مجمع اعالم کرد: در س��ال مالی آتی می 
کوش��یم عالوه بر تولید انواع ن��وار نقاله منجیددار، 
گریپ و ورق الس��تیکی به تولید انواع نقاله سیمی 
نیز بپردازیم وی اضافه کرد: در س��ال گذشته مالی 
توانس��تیم به رغم همه مشکالت، تمامی تجهیزات 
موجود در کارخانه قدیم را به اشتهارد منتقل کنیم.

مدیرعامل شرکت سال 94 را سال شکوفایی سهند 
خوان��د و افزود: در جهت اجرائ��ی کردن طرح های 
توس��عه خود و بهره برداری از ماش��ین آالت جدید 
ب��ا توجه به امر آم��وزش کارکنان و اهتمام جدی به 
این موضوع ، تمام تالش خود را برکار خواهیم بست 
و امیدواریم که تک تک س��هامداران یاری رسان ما 
در این مسی پیشرفت باشند. در حاشیه این مجمع 
قاسم عابدزاده مدیر ارشد مالی شرکت سهند، افزایش 
بهره وری و راندمان و تنوع سبد محصوالت را از اهم 
برنامه های آتی شرکت اعالم و اضافه کرد در جهت 
افزای��ش ظرفیت تولید قطعات تا میزان 150 درصد 
با توجه جدی به س��رفصل های کاری و برنامه های 
مدرن مدیریتی قدم های خود را استوار بر می داریم.

پیام هیات مدیره
به درگاه ایزد منان، مایه افتخار و مس��رت است که 
مجال��ی دوباره یافتیم تا پس از یک س��ال کارنامه 
درخش��ان تالش شرکت صنایع الستیکی سهند را 
رودر روی شما عزیزان بازخوانی نموده و با حمایت 

ش��ما س��روران ارجمند، فصلی نوین در توس��عه و 
س��رآمدی ش��رکت را آغاز نماییم. آنچ��ه امروز از 
موفقیت های صنایع الس��تیکی س��هند در عرصه 
های مختلف این صنعت مشاهده می شود حاصل 
اعتماد و همدلی یکایک س��هامداران محترم است 
ک��ه مدیری��ت و کارکنان را برآن م��ی دارد تا علی 
رغم وجود تمامی مش��کالت، در مسیر خود محکم 
و استوارتر قدم برداشته و همچنان براعتبار و افتخار 

این شرکت بیافزایند.
علی رغ��م بروز مش��کالت فراوان، ش��رکت صنایع 
الس��تیکی س��هند در س��ال 1393 توانست تمامی 
ام��وال و تجهیزات موجود در کارخان��ه قدیم )جاده 
مخصوص( را به محل جدید )اشتهارد( منتقل نماید 
و بدون بروز هرگونه مشکلی در محل جدید نصب و 
راه اندازی نماید. س��ال 1394 که با نام سال دولت و 
ملت، همدلی و هم زبانی مزین گردید، برای شرکت 
صنایع الستیکی سهند سالی مهم به جهت پیگیری 
طرح توس��عه از قبیل بهره برداری از ماش��ین آالت 
خریداری ش��ده از قبیل کلندر چهار رول ، میکس��ر 
270 لیتری، چهار دستگاه غلطک و همچنین اتمام 
پروژه های ساختمان خمیرسازی و انبارها و در نهایت 
بهره برداری شرکت سرمایه گذاری صنایع الستیکی 
سهند)سهامی خاص( می باش��د. همچنین یکی از 
پروژه های دست برسی این شرکت برای سال 1394، 
طرح تولید تسمه نقاله سیمی )استیل کورد( بوده که 

برای اولین بار در کشور اجرایی خواهد گردید.
م��ا متعهد می گردیم در س��ایه عنای��ات حضرت 
ولیعصر)عج( و با تدبیر شما گرامیان و بهره گیری از 
دانش و چابکی سازمانی با محوریت سرمایه انسانی، 
همچنان در اوج باقی مانده و در تحقق چشم انداز و 
اهداف استراتژیک شرکت و تعالی هر چه بیشتر آن، 
گام های استوار برداریم. در این راه همچنان چشم 
به مساعدت و همدلی شما عزیزان خواهیم داشت.

برنامه های آینده شركت
- اتم��ام عملیات س��اختمانی س��اختمان توزین و 

خمیرسازی
- اج��رای سیس��تم پایپینگ س��اختمان توزین و 

خمیرسازی
- نص��ب مخ��ازن روغن و دوده در س��الن انبارها و 

توزین مواد اولیه
- اتمام عملیات ساختمانی سالن انبارها

- نصب مابقی ماشین آالت خریداری شده از قبیل 
میکسر 270 لیتری و غلطک ها

- خرید دستگاه پرس جدید جهت تولید تسمه نقاله 
های سیمی به ارزش تقریبی شش میلیون یورو

- پیگیری جهت اس��تفاده از معافیت مالیاتی ماده 
138 قانون مالیاتهای مستقیم

- خرید و نصب دو دستگاه جرثقیل 8 و 25 تن در 
جهت سالن تولید 3 و ساختمان خمیرسازی

- خرید زمین مناسب جهت ادامه برنامه های طرح 
و توسعه شرکت در شهرک صنعتی اشتهارد

- افزای��ش ظرفیت تولید قطعات ب��ه میزان 150 
درصد

- گس��ترش بازارهای فروش محصوالت در داخل و 
خارج کش��ور حداقل به مزان 20 درصد نسبت به 

سال قبل
- گسترش نمایندگی های فروش ، در مرکز استانها 

در سراسر کشور
- افزایش کیفیت محصوالت به سوی استانداردهای 

جهانی
- ایجاد واحد توس��عه و تحقیقات و توجه عمیق به 

محصوالت جدید و با کیفیت  
- بهبود فرآیند خدمات پس از فروش

- تنوع سبد محصوالت
- بهبود فرایند بازاریابی و تبلیغات

- آموزشهای خودکنترلی
- گسترش فضای تولید

- افزای��ش ظرفیت تولید با توجه به بهره برداری از 
ماشین آالت جدید

- خرید ساختمان دفتر مرکزی شرکت

سال 94 سال شکوفایی صنایع الستیکی سهند
حاصل اجرای نقشه راه هیات مدیریت با پیشرفت و توسعه 

اعضاء هیات مدیره

آقای علی ممیزان

آقای احمدعلی مونسان

آقای نیما مومنی زاده

آقای جعفر معلم زاده حقیقی

آقای حسین دعاگو

نماینده

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

شرکت سرمایه گذاری هامون کیش

شرکت گسترش تجارت هامون

شرکت کربن ایران

سمت

رئیس هیات مدیره

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره
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ش��رکت کارت اعتباری ایران کیش در شش��مین 
جشنواره ملی بهره وری مورد سپاس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ما ، آیین رس��می بزرگداش��ت 
روز ملی بهره  وری و مراسم مسابقه ملی تجربه های 
موفق به عنوان مرحله نهایی شش��مین جش��نواره 
مل��ی بهره وری دوم خرداد س��ال ج��اری در محل 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران با 
حضور دکتر »محمد نهاوندیان«رییس دفتر رییس 

جمهوری برگزار شد.
در این جش��نواره که مورد ارزیاب��ی بیش از چهار 
هزار داور قرار داش��ت، س��ه پروژه ش��رکت ایران 
کیش در زمینه ارتقای عملکرد بهره وری بررس��ی 

و امتیازدهی شد.
در این رویداد ملی، رییس دفتر ریاست جمهوری 
و رییس جش��نواره ملی بهره  وری و وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت و همچنین بی��ش از 300 نفر از 
مدیران ارش��د بنگاه های اقتص��ادی در گروه های 
مختل��ف از بخش های صنعت، معدن، موسس��ات 

پولی و مالی، کشاورزی و تجارت حضورداشتند.

تاریخچه شركت
ش��رکت کارت اعتباری ایران کی��ش در فروردین 
ماه سال1382 با ماموریت »صدور و ارایه خدمات 
کارت اعتب��اری« آغاز به فعالیت نم��ود و با مجوز  
ش��ماره 1592 م��ورخ 23/01/82 در اداره ثب��ت 
ش��رکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه 

آزاد کیش به ثبت رسید.
شرکت کارت اعتباري ایران کیش با درک ضرورت 
توس��عه ارایه خدمات پرداخت الکترونیک و نقش 
آن در توس��عه پایدار و همه جانبه کشور، همکاری 
خویش را از فروردین ماه 1382 با ماموریت صدور 

و ارائه خدمات کارت اعتب��اری به بانک های ایران 
آغازکرد. ش��رکت از سال 1384 مسوولیت ایجاد و 
پشتیبانی شبکه پایانه های فروش و سایر ابزارهای 
پرداخت و پذیرش بانک ها و صدور انواع کارت های 
اعتباری را با هدف گس��ترش فعالیت های خود را 
در زمینه ارائه خدمات پرداخت الکترونیک به نظام 
بانکی، صنعت بیمه و بازارهای مالی بر عهده گرفت.

بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران در شهریور 
م��اه 1385 با تایی��د صالحیت ه��ا و فعالیت های 
ش��رکت مجوز ارائه خدم��ات پرداخت الکترونیک 

)PSP( را به شرکت اعطا نمود.
شرکت کیش با چشم انداز توسعه ابزارهاي پرداخت 
و پذی��رش تبدیل ش��دن به یک��ی از مطرح ترین 
 PSP جهان و بزرگترین شرکت PSP شرکت های
خاورمیانه، ماموریت خویش را بر توس��عه کمی و 
کیفی ش��بکه پذیرندگان کارت و ایجاد بسترها و 
زیرساخت های ارتباطی نرم افزاری و سخت افزاری 
بن��ا کرده اس��ت. موض��وع فعالیت ش��رکت طبق 

اساسنامه به شرح ذیل مي باشد:
ایجاد و اداره ش��بکه هاي گس��ترده رایان��ه اي ارائه 
خدمات پرداخت و ارایه خدمات مربوط با استفاده 
از انواع سیس��تم ها و مکانیزم هاي مرتبط از جمله 
خرید و فروش، اجاره و پش��تیباني دس��تگاه هاي 
خ��ود پ��رداز )ATM( و پایان��ه ف��روش )POS( و 
ارایه خدمات پول گذاري و پول رس��اني به بانک ها 
و موسس��ات مالي و اعتباري منطب��ق بر مقررات 
ناظر بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت اعالم شده 

توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران.

فعالیت در زمینه شبکه هاي رایانه اي اطالع رساني
فعالیت در زمینه خرید و س��اخت و پیاده سازي و 
راهبري سیس��تم هاي نرم افزاري و س��خت افزاري 

مرتبط با ارایه خدمات نوین پرداخت الکترونیکي
خری��د و ف��روش و واردات و ص��ادرات تجهیزات 
رایان��ه اي ودس��تگاه هاي جانبي رایان��ه قطعات و 

ملزومات رایانه
ارایه خدمات پش��تیباني تجهیزات س��خت افزاري 

رایانه
ارایه خدمات پشتیباني نرم افزاري رایانه اي

 آموزش و پژوهش در زمینه موضوع فعالیت
اخذ تسهیالت و اعتبار از بانک ها و موسسات مالي 

و اعتباري
انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقي و حقوقي

اخذ و اعطاي نمایندگي و ایجاد ش��عب در داخل و 

خارج از کشور
ش��رکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع 
فعالیت ش��رکت و مشارکت در س��رمایه گذاري در 
سایر شرکت ها از طریق تاسیس یا خرید و یا تعهد 
سهام ش��رکت هاي فعال در زمینه موضوع فعالیت 

شرکت و خرید اوراق مشارکت
زمینه ه��اي  در  حرف��ه اي  آموزش ه��اي  ارای��ه 
فعالیت هاي خدم��ات نوین پرداخت طبق مقررات 

جاري کشور
مشارکت و سرمایه گذاري در سایر شرکت ها از طریق 

تاسیس یا خرید و یا تعهد سهام شرکت هاي فعال
فعالی��ت در زمین��ه واردات و ص��ادرات کااله��اي 
س��خت افزاري، نرم اف��زاري و خدم��ات مرتب��ط با 

فعالیت هاي شرکت
ارایه خدمات پول گذاري و پول رساني به بانک ها و 

موسسات مالي و اعتباري
استفاده بهینه و مدیریت نقدینگي شرکت به صورت 

خرید اوراق مشارکت و خرید سهام شرکت ها
فعالیت های عمومی در حوزه ارایه خدمات پرداخت

بازاریابی:
کم��ی: این ن��وع بازاریابی درس��طح کش��ور و در 
تمام��ی بنگاه ه��ای اقتصادی با گ��ردش مالی کم 
و متوس��ط انجام می گیرد. کیف��ی: با توجه به نوع 
عملکرد و گردش مالی بن��گاه، اندازه بازار هدف و 
حجم مش��تریان بالقوه و همچنین نیازهای خاص 

مشتریان بازاریابی کیفی صورت می پذیرد.

در حضوررییس دفتر رییس جمهوری

درخشش ایران کیش در ششمین جشنواره ملی بهره وری

مدیرعامل: مهندس صادق فرامرزی
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ادامه از شماره قبل:
رویکردهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده

حسابرسان بایستی اصول عمومی حسابرسی را در هر 
کار حسابرسی بکار گیرند.انتظار می رود حسابرسان 
کار خود را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کنند که از 
کسب اطالعات الزم برای انجام کار حسابرسی و ارائه 
اظهار نظر ,اطمینان حاصل ش��ود.گردش حسابهای 
خرید و فروش کاالها بایس��تی نه تنه��ا در رابطه با 
اصول پذیرفته شده حسابداری بلکه با رعایت قوانین 
و مقررات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده به درستی 

تعیین شده باشد. 

دولت الکترونیک و حسابرسی مالیات بر ارزش 
افزوده

ف��ن آوری اطالعات که روش��های نوین تولید,جمع 
آوری وپردازش اطالعات و استفاده از آن در جامعه را 
بازگو می کند,با هدف ایجاد نگرش جدید و آگاهانه 
نسبت به اس��تفاده از تکنولوژی ها به منظور انتقال 
اطالع��ات پا به عرصه جوامع س��نتی نهاده و تحول 
چش��مگیری بر زندگی مردم به وجود آورده اس��ت. 
خدماتی که بعضا« درش��یوه های سنتی حسابرسی 
با مشکالت عدیده ای روبرو بوده ,امروزه می تواند با 
کنترل صحیح دولت بر امور ,رخت بر بس��ته و جای 
خود را به ش��یوه های نوین کنترلی دهد و با بررسی 
برخی چالش��های مرب��وط به حسابرس��ی باالخص 
حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر فناوری در 
جهت رفع موانع می توان به نقش دولت الکترونیک 

واقف گردید.

ویژگیهای اساسی حسابرسی مالیات بر ارزش 
افزوده

ویژگی های اساسی سیستم های موفق حسابرسی 
در مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیرند:

- پرونده مودیان بر اس��اس می��زان احتمال ارتکاب 
تخلف برای حسابرسی مالیاتی انتخاب می شود.

-  در مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده تع��داد و دفع��ات 
حسابرسی بسیار بیش تر از مالیات بر درآمد است.

حوزه فعالیت حسابرس��ی در مالیات بر ارزش افزوده 
کامالً متفاوت از حوزه فعالیت حسابرسی در مالیات 
بر درآمد است. حسابرس��ی مالیات بر ارزش افزوده 
مستلزم بازدیدهای کوتاه برای شناسایی فرار مالیاتی 

است.
- تقلب های مالیاتی توسط حسابرسانی که آموزش 

های خاصی دیده اند رسیدگی می شود.
- تفاوت عمده حسابرس��ی مالیات بر ارزش افزوده و 
مالیات بر درآم��د در زمان مورد نیاز برای اجرای آن 
هاس��ت. تکمیل فرآیند حسابرسی مالیات بردرآمد 
چندی��ن ماه ط��ول می کش��د در حالی ک��ه زمان 
استاندارد حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده در عرض 

یک یا دو روز کامل می شود.

انواع حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده
برای اجرای صحیح مالیات بر ارزش افزوده جهت نیل 
به اهداف مورد نظر در این سیس��تم مالیاتی، وجود 
انواع متعدد حسابرسی جهت شناسایی و جلوگیری 
از موارد عدم تمکین  الزامی است. بنابراین انواع طرح 

های حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر 
است:

بازدید های مشاوره ای:
هرچند که بازدیدهای مش��اوره ای را نمی توان جزو 
طرح های حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده به شمار 
آورد، ولی وجود بازدیدهای مشاوره ای که اکثراً بعد از 
ثبت نام و عضویت مودیان آغاز می شود برای معرفی 
مالیات بر ارزش افزوده و آموزش مودیان بسیار مفید 
خواهد بود. س��ازمان امور مالیاتی دو هدف عمده از 
بازدیدهای مش��اوره ای مودیان را مد نظر دارد، که 
اولی��ن ه��دف را می توان آم��وزش تکالیف مالیاتی 
مودیان و حصول اطمینان از کافی و مناس��ب بودن 
اس��ناد و مدارک آن ها و دومین هدف را جمع آوری 
اطالعات اساس��ی و تکمیلی مفید برای تش��کیالت 

مالیاتی دانست.

حسابرسی اداری:
این نوع حسابرسی که معموالً سالی یک بار در محل 
اداره مالیاتی و بدون مذاکره با مودی صورت می گیرد 
برای بررسی صحت محاسبات و اطالعات مندرج در 
اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده از یک طرف، و 
مقایسه متقابل اطالعات موجود در پرونده مودیان از 

دیگر سو انجام می گیرد.

حسابرسـی برای اسـترداد مالیات بـر ارزش 
افزوده:

در خصوص اولین درخواست استرداد از سوی مودی، 
بیش از استرداد می بایست مودی مورد حسابرسی 
قرار گیرد. در حسابرسی به منظور استرداد مالیات، 
صرفاً مي باید دوره مورد مطالبه، مورد حسابرس��ی 
قرار گیرد. البته حسابرسی برای مطالبات بیش تر می 

بایست به صورت گزینشی انجام گیرد.

حسابرسی موردی:
هدف از این نوع حسابرس��ی صرف��اً تحقیق درباره 
اش��کاالت مشاهده ش��ده در اظهارنامه های مالیات 
برارزش افزوده است. البته این نوع حسابرسی نباید 

بیش از یک یا دو اظهارنامه را در بر گیرد.

حسابرسی جامع مالیات بر ارزش افزوده:
این نوع حسابرس��ی که هدف اصلی این نوشتار می 
باشد شامل تمامی پرونده هایی است که ضمن انجام 
حسابرس��ی های اداری، حسابرس��ی برای استرداد 
مالیات و حسابرسی موردی، نوعی تخلف مالیاتی در 
آن ها مش��اهده شده اس��ت، که در این صورت مي 
بایست پروندۀ مربوط توسط تشکیالت مالیاتی مورد 
حسابرس��ی جامع قرار گیرد. البته، حسابرسی های 

جامع ممکن است برای چند دوره متوالی ادامه 
داشته باشد.

بازرسی تخلفات:
بازرس��ی تخلفات زمانی انجام م��ی گیرد که پس از 
حسابرس��ی موردی، احتمال فرار مالیاتی مش��اهده 
ش��ود. این نوع بازرس��ی عموماً شامل بازرسی محل 
کس��ب و کار، محل سکونت، ضبط مدارک و شواهد 
و موارد دیگری است که می بایست مطابق با قوانین 

دادرسی کیفری انجام گیرد.

كالم آخر
برای افزایش کارایی و اثربخشی نظام مالیات بر ارزش 
افزوده و رس��یدن به اهداف تعیین شده در این نظام 
مالیاتی و همچنین کاهش ریس��ک تمکین و فرار و 
تخلفات مالیاتی که در نهایت منجر به تمکین مالیاتی 
می یشود چه راهکارهایی را بایست به اجرا درآورد؟ 
اغلب کش��ورهای اجرا کننده نظام مالیات بر ارزش 
افزوده براي رس��یدن به اهداف مد نظر و همچنین 
جهت دس��تیابی به تمکی��ن مالیات��ی، راهکارهای 
متع��ددی را به اج��را در آورده اند ک��ه از آن میان، 
استقرار طرح های حسابرس��ی قوی و اثربخش که 
بتواند به موقع موارد عدم تمکین و تخلفات مالیاتی 
را شناسایی و متخلفین مالیاتی را به مراجع قضایی 
معرفی نماید، به عنوان یک راهکار بسیار مفید و اثر 
بخش معرفی ش��ده و در تمامی آن کشورها به اجرا 
گذاشته شده است و همة کشورهای مجری این نظام 
مالیاتی به این نتیجه رسید ه اند که در کل زنجیره 
نظام مالیات بر ارزش افزوده وجود حلقه محکمی به 
نام حسابرس��ی برای افزایش توان و قدرت این نظام 

مالیاتی امری ضروری و غیر قابل اجتناب است.

منابع:
1.قانون مالیات بر ارزش افزوده .

ارزش  مالی��ات  »حسابرس��ی  2.اصغری,ای��رج 
افزوده«,فصلنامه حسابدار رسمی,شماره دوم 1387

3.ب��زرگ اصل,موس��ی«مالیات ب��ر ارزش اف��زوده 
حسابرس,ش��ماره  مالی«نش��ریه  گزارش��گری  و 

41,تابستان 1387
حسین,یاس��ر«نقش  اس��تاد  و  4.دلیلی,ش��یما 
دول��ت الکترونی��ک در حسابرس��ی مالی��ات ارزش 

افزوده«فصلنامه حسابدار رسمی,شماره دوم 1387
5.عبدالهی ,شهرام و خدایاریگانه ,سعید«حسابرسی 
مالیات بر ارزش افزوده«,نش��ریه دانش حسابرس��ی 

شماره 36,تابستا ن 1388
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می

سال
د ا

آزا
اه 

شگ
دان

ی 
دار

ساب
 ح

شد
 ار

سی
شنا

كار
ی 

جو
ش

دان
ش 

دی
ران

دو
ن 

س
ح

م(
 عا

می
ها

)س
مه

ت بی
نع

 ص
ری

ذا
ه گ

مای
سر

ت 
رك

 ش
لی

 ما
یر

مد

29لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  53 | خردادماه  1394| 



مجامع ش��رکت هایی که پایان س��ال مالی انها به 
تاری��خ 1393/12/29 منتهی می ش��ود یا برگزار 
ش��ده  ویا در حال برگزاری است و تا 1394/4/31 
نیز بطول می کش��د .اکنون ک��ه در نیمه دوم ماه 
خرداد هس��تیم گوی میدان  رقابت  وش��فافیت را 
هلدینگ توس��عه معادن روی ایران برده است .این 
داش��ته بر هلدینگ با همت مدی��ری آگاه ،مطلع 
و خ��وش رو با س��هامدارواصحاب خب��ر و عملکرد 

مجموعه ای یک دست و یک دل می باشد.
مهندس مهدی کوهی در جمله مجامعی که حضور 
داشت شفافیت صورتهای مالی وبازدید سهام دار و 
خبرنگاران از درون ش��رکتها راخواستار بود و این 
عمل تعری��ف دیگری داش��ت.دکترینی مبتنی بر 
صداقت وصالبت در کار. آنان که س��اعت مجمع را 
برای س��اعات پایان هفته و بدور از حضور خبرنگار 
و صدای موذن تنظی��م میکنند و هرجواب با ربط 
وبی ربط را به رخ س��هام دار پرسشگر می کشند و 
بامثنوی هفتاد من برای گریز از افشای عملکرد،با 
یک دس��ت باال رفته به ج��ای عقل جمعی مصوبه 
خودرا تنهاانش��اء می کنند تفاوتش��ان با هلدینگ 
توس��عه معادن روی ایران ،که فرصت را به س��هام 
دار یعنی عقل جمعی می دهد و عملکرد س��االنه 
را به میدان قلم رس��انه می کش��د و معتقد است 
آنان که حساب پاک اس��ت از محاسبه شان باکی 
نیس��ت،چقدر تف��اوت دارند و فاصل��ه این دو چه 

بسیار.
مهدی کوهی بنایی نه��اد که نام نیکش ماندگار و 
خدا کند برای قبیله دیگر که اش��ارت ش��د نمونه 

باشد.  
روز یکش��نبه مورخ 10خ��رداد 94 مجمع عمومی 
عادی سالیانه هلدینگ توسعه معادن روی ایران در 
س��الن دارالقرآن شهر زنجان با حضور سهامداران، 
مدی��ران هلدینگ و اصحاب رس��انه برگزار ش��د. 
در ای��ن مجمع که ب��ا حضور بی��ش از 54 درصد 
سهامداران تشکیل ش��د صورت های مالی 93 به 

تصویب رسید.
این مجمع به ریاست آقای متولیان و ناظری جنابان 

کوهی و بیات و دبیری آقای دادپور برگزار شد .

در این مجمع که به ریاست نماینده سهامدار عمده 
و مدیرعامل ش��رکت س��رمایه گذاری مهر اقتصاد 
ایرانیان مهدی متولیان تشکیل شد، مهدی کوهی 
مدیرعامل هلدینگ ضمن قدردانی از س��هامداران 
به ارائه گزارش عملکرد س��ال 1393 و برنامه های 
سال 1394 پرداخت. کوهی در گزارش خود ضمن 
تأکید بر مس��ئولیت اجتماعی هلدینگ در استان 
زنجان به ط��رح برنامه ها و اه��داف کمی و کیفی 
توسعه معادن و شرکت های تابعه درخصوص تأمین 
خوراک واحدهای تولیدی از داخل و خارج کشور، 
فروش متمرک��ز، تهدیده��ا و فرصت های صنعت 
س��رب و روی، توسعه س��رمایه انسانی، برنامه های 
زیس��ت محیطی، اهداف اقتصاد مقاومتی، راندمان 
واحدهای تولیدی و وضعیت طرح های توس��عه ای 

هلدینگ پرداخت.
در ادامه کوهی و متولیان به سئواالت و پیشنهادات 
سهامداران حاضر در مجمع پاسخ گفتند. همچنین 
در انته��ا پس از تصویب صورتهای مالی منتهی به 
29 اس��فند 93، انتخاب بازرس و حسابرس قانونی 
و روزنامه  کثیراالنتشار، تقسیم سود 160 ریالی به 
ازای هر سهم مورد تصویب قرار گرفت. الزم به ذکر 
است که سود قابل تقس��یم شرکت مجموعاً 168 

ریال می باشد.

پیام هیات مدیره
حمد و سپاس خداوند متعال را که افتخار خدمت 
گزاري در هلدینگ توس��عه مع��ادن را نصیبم کرد 
و با تشکر از کلیه س��هامداران گرامي که وفادارانه 
ما را در مس��یر پرپیچ و خم فعالیت در این عرصه 
همراهي و یاري نمودند. 128 هزار سهامداري که 
صادقانه به ما اعتماد کردن��د و همواره حمایتمان 
نمودن��د. همچنی��ن قدرداني مي نمای��م از کلیه 
همکارانم در خانواده بزرگ 3700 نفري مجموعه 
کارکنان هلدینگ توس��عه مع��ادن روي ایران که 
ب��ا هدف اعتالي نام پ��رآوازه ایران عزیز و تحصیل 
رزق حالل به تالش ش��بانه روزي مشغولند. تالش 
خالصانه اي که در سایه عنایت بیکران حضرت حق 
و همراهي سهامداران گرامي هلدینگ قطعاً منجر 

به رش��د س��ودآوري و تحقق اهداف توسعه پایدار 
خواهد شد.

آنچه که مس��لم است هلدینگ توسعه معادن روي 
از پتانسیل هاي باالیي در چندین جنبه برخوردار 
اس��ت . در اختی��ار داش��تن س��رمایه عظیمي از 
س��هامداران وفادار، همکاري با کارکنان متخصص 
و س��اعي، در اختیار داشتن دارایي هاي فیزیکي و 
معنوي منحصر بفرد، گستردگي عرصه جغرافیایي 
فعالیت ها از ش��رق تا غرب و از ش��مال تا جنوب، 
وج��ود زنجیرۀ کامل ارزش ح��وزۀ معدن و صنایع 
معدني در هلدینگ، نام و نش��ان تجاري خوشنام 
و معتب��ر و... ک��ه همه موارد مذکور نش��ان از پایه 
هاي مستحکم این مجموعه و نیروهاي پیشران در 

جهت بسط و توسعة فعالیت ها دارند.
هلدینگ توسعه معادن روي ایران در سال 1393 ، 
که توسط رهبر معظم انقالب)مدظله العالي( با نام 
»اقتصاد و فرهنگ با عز م ملي و مدیریت جهادي:«  
نامگذاري ش��د، با تکیه بر رهنمودهاي معظم له و 
همچنین پیروي از سیاست هاي اقتصاد مقاومتي 
در راستاي درون زایي و رشد، موفق به تولید حدود 
73 هزار تن ش��مش روي به عنوان فعالیت اصلي 
هلدین��گ گردید و به عن��وان بزرگترین هلدینگ 
س��رب و روي خاورمیانه سهم عمده اي از صادرات 
محصوالت غیرنفت��ي و ارزآوري و همچنین حفظ 
اش��تغال پایدار در نقاط مختلف کش��ور را به خود 
اختصاص داد و در س��ال 93 نیز همانند گذش��ته 
هلدینگ توسعه معادن روي ایران بیشترین تولید 
و صادرات س��رب و روي را در کش��ور به نام خود 

ثبت نمود.
هلدینگ توسعه معادن روي در سال 93 ، تعالي و 
سرآمدي در کیفیت و کمیت تولید و حفظ منافع 
همه ذینفعان و سهامداران را به عنوان اهداف عالي 
س��رلوحه برنامه هاي خود قرار داد و براي رسیدن 
به این اهداف، اولویت هاي دوازده گانه اي به شرح 
ذیل تعریف گردید که انشاا... در سال 1394 نیز به 

جدیت پیگیري خواهد شد.

تکیه ب��ر اقتصاد مقاومتي با نگرش بر توانایي هاي 

هلدینگ توسعه معادن روی ایران تعریف دیگری داشت
مهندس کوهی شفافیت  وصداقت مدیریتی را تعریف میکند
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داخلي
ارزش آفریني، سودآوري و حفظ حقوق سهامداران

تبدیل ش��دن به هلدینگي پیش��تاز در گس��ترش 
صنایع معدني

رس��یدن به بنگاهي با کارک��رد ملي و فعالیت بین 
المللي

ایجاد هم افزایي در بین شرکت هاي تابعه هلدینگ
بومي س��ازي و اس��تفاده از ظرفیت هاي داخلي و 

تأثیرگذار در اقتصاد ملي
توسعه بازارهاي هدف و مشتري مداري

خلق ثروت جدید
تصمیم گیري با خرد جمعي

حفظ شایستگي و کرامت سرمایة انساني کارآمد
تولید س��ازگار با محیط زیس��ت و تبدیل شدن به 

دوستدار محیط زیست
ایجاد شش عامل اساسي کیفیت، کمیت، سرعت، 
خدمات، انعطاف پذیري و کس��ب بازارهاي جدید 
داخل��ي و خارجي عالوه بر م��وارد فوق با توجه به 
اینکه در حال حاضر بزرگترین چالش صنعت سرب 
و روي کش��ور تأمین خوراک م��ورد نیاز واحدهاي 
تولیدي اس��ت به نحوي که 81 واحد فعال در این 
صنعت با یک سوم ظرفیت مشغول فعالیت هستند، 
هلدینگ در سال 1393 با درک این شرایط خطیر 
برنام��ه مدوني جه��ت تأمین خوراک م��ورد نیاز 
واحده��اي تولیدي از منابع داخلي و خارجي تهیه 
و تنظی��م نمود که به حمداهلل در نیمه دوم س��ال 
گذشته با جدیت پیگیري و انجام شد که البته این 

روند در سال 1394 نیز ادامه خواهد یافت.
همچنین در س��ال گذش��ته دو موض��وع افزایش 
راندمان واحدهاي تولیدي و تولید سازگار با محیط 
زیست، هدف گذاري و پیگیري شد به نحوي که با 
تدابیر اندیشیده شده درخصوص راندمان، به وسیله 
کارعلمي و عملي فش��رده ش��اهد بهبود وضعیت 
شرکت هاي تولیدي هلدینگ و ایجاد ارزش افزوده 

بیشتر محصوالت در سال 1394 خواهیم بود.
در راستاي تولید سازگار با محیط زیست نیز ضمن 
تعامل با س��ازمان محیط زیس��ت و سایر نهادهاي 

مرتبط
فعالی��ت هاي کثیري درخصوص اصالح سیس��تم 
ه��اي کنت��رل آالینده ه��اي زیس��ت محیطي و 
اطمینان بخشي به هموطنان عزیز صورت پذیرفت 
ک��ه حتي در برخي م��وارد منجر به حذف عوارض 

آالیندگي معمول واحدهاي تولیدي شد.
لذا هلدینگ توسعه معادن روي در سال 1394 بر 
آنست که با شعار »معدن نماد توسعه، تبدیل شدن 
»به دوستدار محیط زیست« از »سازگار یا محیط 
زیس��ت«، را پیگیري کند همچنین تولید شمش 
روي بدون وابس��تگي به سهمیه خوراک نیز تحت 

عنوان »تولید بدون خوراک« با اهتمام مضاعف به 
سرانجام برساند.

و در نهای��ت ب��ا تکیه ب��ر توان تخصص��ي و علمي 
هلدینگ، عالوه بر بهینه سازي تولید فعلي از طریق 
افزایش راندم��ان، حیطه فعالیت خود را به س��ایر 
حوزه ءهاي معدن و صنایع معدني گس��ترش دهد. 
امید است ظل الطاف الهي و همت واالي همکارانم 
در هلدینگ توسعه معادن روي ایران و شرکت هاي 
تابعه و همچنین حمایت هاي سهامداران گرانقدر، 
سال 1394 سال دستیابي به اهداف تعیین شده و 
هنگام درخش��ش نام هلدینگ توسعه معادن روي 

ایران بر بلنداي صنعت کشور باشد.

اهـم برنامه ها، راهبردها و سیاسـت هاي اجرایي 
شركت در  سال 1394

- ادامه اجراي طرح جامع متمرکز س��ازي فروش 
در هلدینگ

- تدوین ط��رح جامع متمرکزس��ازي تأمین ماده 
معدني از داخل و خارج از کشور

- تمرکز ویژه در تأمین ماده معدني از طریق خرید 
ی��ا مش��ارکت در بهرهبرداري از مع��ادن داخلي و 

خارجي
- تمرکز ویژه بر تأمین ماده معدني از طریق واردات 

خاک و کنسانتره از کشورهاي همجوار
- برنامه جدي ورود هلدینگ به س��ایر حوزههاي 
معدني بویژه سنگ آهن و مس و همچنین معادن 

غیرفلزي
- افزای��ش راندم��ان واحدهاي تولی��دي از طریق 
استفاده از فناوري هاي جدید و بهبود فرآیندهاي 

تولید
- دس��تیابي کامل به فن��اوري بازیافت کیک لیچ 

موجود در هلدینگ
- برنام��ه اس��تحصال س��ایر عناصر ارزش��مند از 
پسماندهاي واحدهاي تولیدي بویژه سرب، نیکل، 

کبالت و کادمیوم
توسعه همکاري با بخش دولتي در خصوص انجام 

عملیات اکتشاف در بلوکهاي مستعد کشور

تاریخچه
ش��رکت توس��عه معادن روي ایران)س��هامي عام) 
براساس تبصره 29 قانون بودجه سال 1376 کشور 
و به منظور اجراي پروژه هاي توس��عه صنعت روي 

تأسیس گردید.
در دي ماه 1376 با تشکیل کمیته راهبري توسط 
وزارت مع��ادن و فلزات وقت عماًل تالش و فعالیت 
جهت تش��کیل ش��رکتي به صورت سهامي عام به 
منظور ایج��اد ظرفیت هاي جدی��د تولید روي به 
می��زان یکصد هزار تن در س��ال آغ��از گردید و با 
جلب مشارکت 27 نهاد ملي و منطقه اي به عنوان 
هیأت موسس و با اخذ تأییدیه از اداره ثبت زنجان 
در تاریخ 1376/11/21 نس��بت به عرضه سهام به 

عموم مردم ایران اقدام شد.
اولین مجمع عمومي موسس��ین شرکت در تاریخ  
1377/2/10  برگزار و با تصویب اساسنامه، انتخاب 
هیأت مدیره، بازرس قانوني و ثبت شرکت در تاریخ  
1377/2/19 تح��ت ش��ماره 2972  در اداره ثبت 
زنجان، ش��رکت توسعه معادن روي ایران )سهامي 
عام( به عنوان یک شرکت خصوصي عماًل فعالیت 
خود را آغاز نمود. ش��رکت در تاریخ 1379/8/2 در 
بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیرش قرار گرفت 
و س��هام آن در تاریخ 1380/1/20 بر روي تابلوي 

بورس معامله شد.
این ش��رکت که با س��رمایه ه��اي کوچک مردم و 
سهامداران ش��کل گرفته امروز با حدود 127 هزار 
سهامدار مس��تقیم یکي از بزرگترین شرکت هاي 
سهامي عام محس��وب گردیده و با سرمایه همین 
س��هامداران توانس��ته با خریداري سهام و مالکیت 
ش��رکت هاي بزرگي مانند ش��رکت کالس��یمین، 
ملي س��رب و روي ایران، ذوب روي بافق، فرآوري 
مواد معدني ای��ران و صنعت روي زنگان تبدیل به 
بزرگترین هلدینگ تولیدکننده ش��مش س��رب و 

روي ایران و خاورمیانه گردد. 

اعضاء هیات مدیره

آقای علی کارگر

آقای هادی آقابابایی

آقای محمدباقر فقیه

آقای محمدحسین بصیری

آقای مهدی کوهی

نماینده

گروه مالی مهر اقتصاد)سهامی عام(

شرکت نگین ساحل رویال)سهامی خاص(

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان)سهامی خاص(

شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران )سهامی خاص(

شرکت کالسیمین)سهامی عام(

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

31لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  53 | خردادماه  1394| 



مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت پخش البرز 
)س��هامی عام( به روز دوش��نبه مورخ 94/02/28 در 

محل سالن رازی تشکیل شد.
در این مجمع که با حضور اکثریت سهامداران حقیقی 
و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاس��ت مجمع برعهده آقای محمد رضوانی فر که 
جنابان عقیل آرین نژاد و سید مهدی رضوی در مقام 
نظ��ار اول و دوم و آقای حمید همت آبادی به عنوان 

دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط 
مدیرعامل ش��رکت مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1393/12/29 
و پس از اس��تماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 
با تقس��یم س��ود 640 ریالی به ازای هر سهم به کار 
خود پایان دادند. همچنین موسسه حسابرسی مفید 
راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی 
البدل شرکت انتخاب گردید. دکترمرادی در فرازی از 
گزارش خود به مجمع با اشاره به ارتقاء سبد کاالیی 
ش��رکت از رش��د15 درصدی جمع فروش در سال 
1393 نسبت به س��ال گذشته سخن گفت وبر این 
نکته تاکید داش��ت که با توجه به اضافه شدن الین 
کاالهای بهداشتی از س��ال93  واجرایی شدن ان در 
س��ال 94 ش��اهد ارتقاء و پیشرفت شرکت در زمینه 
کسب س��وداوری بیشتروارزش افرینی در سال مالی 
آتی خواهی��م بود. مدیرعامل فرهیخته ش��رکت در 
بخش پایانی سخنان خودازتدوین استراتژی 5 ساله 
دوم شرکت برای رسیدن به جایگاه پخش اول کشور 
گفت وتاکید داشت که این مهم با توجه به پتانسیل 
وتوانمن��دی های باالی ش��رکت وبرنامه های مدون 
مدیریتی تدوین شده افقی در دسترس بوده که چشم 
اندازی روش��ن را برای شرکت متصور میسازد.محمد 
امیری معاون مالی ش��رکت در حاشیه این مجمع با 
اشاره به تهیه طرح توجیهی افزایش سرمایه به میزان 
30 درصد افزود: در ح��ال ثبت اخذ مجوزهای الزم 
برای توزیع محصول در کشورهای همسایه از جمله 
عراق هستیم. دکتر مرادی نیز با اشاره به فناوری های 
نوین جهت رضایتمندی بیش��تر مشتریان وافزایش 
ضریب وفاداری مش��تریان ازمذاکرات جدی با طرف 
های اروپای��ی برای احداث بزرگتری��ن انبار مکانیزه 
کش��ور سخن گفت وافزود امید است با حمایت شما 
سهامداران در جهت رشد وبالندگی شرکت حرکت رو 

به جلوی خود را استمرار بخشیم.

پیام هیات مدیره : 
اتفاق مبارکی که امسال در اقتصاد ایران رخ داده است . 
تصویب الیحه سیاست های اقتصادی خروج غیرتورمی 
از رکود در جلسه فوق العاده هیات دولت بود. این نقشه 
ی راه که قرار اس��ت چاره ساز بحران اقتصادی کشور 
ش��ود. به خودی خود گام بزرگی است که حاکی از پی 
بردن به اهمیت اقتصاد و قوانین حاکم بر ان بوده و به 
طریق اولی قصد و نیت حل کردن مشکالت آن را نیز 
دارد . اقتصاد ایران، افزون بر مشکل تورم به طور همزمان 
با مشکل رکود و رشد منفی نیز دست به گریبان بوده 
ک��ه این تداخل و همزبانی، دغده دولت را مضاعف می 
س��ازد. این وضعیت بغرنج اقتصادی، تضادی در درون 
خود دارد: خروج از وضعیت رکود و رشد منفی اقتصادی 
می تواند پیامدهای تورمی شدید در پی داشته باشد؛ اگر 
چه افزایش تورم و منفی شدن رشد اقتصای، هر کدام 
به تنهائی، مشکلی است شناخته شده و سابقه دار و قابل 
حل در اقتصاد )البته توسط اهل فن( ، اما وقتی این دو 
مش��کل در کشوری با هم رخ می دهد، معضل بزرگی 
ایجاد می کند. اهم از این روست که الیحه مصوب دولت 
به »خروج غیرتورمی از رکود« اشاره دارد. شروع درمان 

برای نوعی بیماری نادر در ایران و جهان

مـرور كلـی بر جایگاه شـركت در صنعـت پخش و 
وضعیت رقابتی آن

دس��ت یازیدن ب��ه صنعت پرخط��ری چون صنعت 
پخ��ش، در محیطی پر ابه��ام و در مصاف با رقیبانی 
تا بن دندان مس��لح به انواع به سالح های غیرقانونی 
و فراقانونی و در نهایت به قدر بضاعت سربلند بیرون 
آمدن، حداقل حاکی از تالشی طاقت فرسا و با تمام 
توان است؛ و اگر باعث مباهات و افتخاری باشد. همین 

سخت کوشی و خالی نکردن میدان است.

در بخش دارو
کس��ب س��هم عمده ای از بازار مکمل های داروئی و 
راه اندازی مرکز تخصصی مشتریان ویژه جهت ارائه 
خدمات به مش��تریان ب��زرگ دولت��ی، از بزرگترین 

توفیقات شرکت در بخش داروئی می باشد.

در بخش غذایی و شوینده
تفکیک بخش بهداشتی از غذایی و شوینده و تخصیص 
سازمان مجزا برای آن به منظور فراهم نمودن امکان 

حضور موثر در بازار محصوالت بهداشتی

حضور در بین صد شركت برتر ایران
شرکت پخش البرز طی سال های اخیر هموارهیکی از 

شرکت های برتر ایران بوده است. 

چشم انداز
رسیدن به جایگاه بخش اول کشور و ایفای نقش فعال 

در ارتقاء سطح بهداشت و خدمات دارویی جامعه

ماموریت
ارتقاء کیفی و کمی لجستیک توزیع با تطبیق کامل با 
قوانین و استانداردهای GSP GDP در راستای تامین 
حداکثری نیازهای مشتریان و مصرف کنندگان نهایی 

ارزش ها
سودآوری رمز بقای سازمان

رضایتمندی مشتریان
تامین تضمین الزم برای کاالها 

اهم سایر برنامه های آینده
- تداوم برنامه ریزی برای ورود ش��رکت های تامین 

کننده معتبر مانند اکسیر، رازی، کیمیدارو... 
- سنجش رضایت مشتریان به طور سیستماتیک از 

طریق سازمان تخصصی و مستقل 
- کاهش هر چه بیشتر زمان توزیع

- ورود تخصصی با سازمان مستقل به بازار محصوالت 
بهداشتی

- توسعه یامانه برنامه ریزی منابع سازمانی
- استقرار سامانه نظارت تصویری متمرکز مراکز توزیع
- انتقال مرکز توزیع کرمانش��اه با اس��تفاده از  منابع 

افزایش سرمایه
- تدوین استراتژی وبرنامه پنج ساله شرکت

دکتر مرادی با مدرن ترین شرکت پخش کشور به مجمع ساالنه نشست
حضور مستمر شرکت در بین 100 شرکت برتر ایران

اعضاء هیات مدیره

آقای محمدعلی میرزاکوچک شیرازی

آقای احمد شیبانی

آقای محمدرضا مرادی

آقای محمد امیری

آقای احمد درخشنده

نماینده

شرکت البرزدارو

شرکت تولید دارو

شرکت ایران دارو

شرکت گروه داروئی سبحان

شرکت سرمایه گذاری البرز

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره و مدیرعامل

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

لج
 خ
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مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت تولید مواد 
اولیه دارویی البرز بالک )سهامی عام( به روز یکشنبه 
مورخ 94/02/27  در دانشگاه تهران – سالن رازی 
تش��کیل ش��د  در این مجمع که با حضور بیش از 
90 درصدی س��هامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء 
هیات مدیره، نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
حس��ابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاس��ت 
مجم��ع برعهده دکتر محمد رضوان��ی فر بوده که با 
اکثریت آراء س��هامداران جنابان سید مهدی رضوی 
و فرش��ید م��رادی در مقام نظ��ار اول و دوم و آقای 
محمدعلی اسدی )معاون مالی اداری( به عنوان دبیر 

مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط 
مدیرعامل ش��رکت مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1393/12/29 
و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 
با تقس��یم س��ود 800 ریالی به ازای هر سهم به کار 
خود پایان دادند. همچنین موسسه حسابرسی مفید 
راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی 

البدل شرکت انتخاب گردید. 
دکتر بابک مصباحی مدیرعامل ش��رکت در فرازی 
از گ��زارش خود با اعالم اینکه ش��رکت به تازگی در 
بازار بورس به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده 
است از استمرار و نظارت بر اجرای برنامه های مدون 
مدیریت��ی خ��ود و تیم همکارش در جهت رش��د و 
بالندگی ش��رکت تاکید ویژه داشت. دکتر مصباحی 
پوشش 107 درصدی بودجه پیش بینی شده، رشد 
س��ود خالص ، کاهش معن��ا دار هزینه های مالی، و 
افزایش 11درصد س��ود خالص ناش��ی از تولید را از 
نق��اط قوت و حائز اهمیت گزارش س��ال مالی مورد 
گزارش خواند و اعالم نمود که مدیریت ارشد و هیات 
مدیره شرکت به جد پی گیر موضوع افزایش سرمایه 
شرکت بوده و در جهت تهیه طرح توجیهی افزایش 

سرمایه تمهیدات الزم را منظور می نمایند.  
از ن��کات خواندنی مجمع می توان به پاس��خگویی 

ش��فاف و صادقانه دکتر مصباحی به عنوان سکاندار 
شرکت و جناب اسدی به عنوان مرد شماره یک مالی 
شرکت به س��واالت و ابهامات سهامداران بودکه این 
اقدام مس��ئوالنه نامبردگان مورد استقبال و تمجید 

سهامداران قرار گرفت. 

پیام هیات مدیره
حمد و ثنا خداوند را که توفیق انجام مسئولیت محوله 
را عطا فرمود و بی ش��ک اقدامات انجام شده تالشی 
است در حد بضاعت در جهت پیشبرد اهداف تجاري 
و بلندمدت شرکت. امید است تالش صورت گرفت�ه 
در راستاي تأمین مواد اولیه اساسی دارویی و رفع نیاز 

تولیدکنندگان داخلی، مورد عنایت واقع گردد. 
وجود اطالعات مالی ش��فاف یکی از الزامات کارایی 
بازار سرمایه است. اگرچ�ه اطالع�ات م�الی من�درج 
در صورتهاي مالی اساس��ی به عن��وان یکی از منابع 
عمده اطالعات مالی براي بازار سرمایه تلقی میشود، 
ولی گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان 
س��هام می تواند اطالعات مهم و ب��ا اهمیت�ی را در 
تکمی�ل اطالعات من��درج در صورتهاي مالی فراهم 
آورد. از ط��رف دیگر گزارش هیات مدیره به مجمع 
میتوان��د به عن��وان فرصتی براي هی��ات مدیره در 
جهت اطالع رس��انی در خصوص جنبه ه�اي مه�م 
عملک�رد خ�ود ب�ه س��هامداران باش��د. گزارش زیر 
در راس��تاي رعایت مفاد م��اده 232 قانون تج�ارت 
)مص�وب 1347( »هیات مدیره شرکت باید پس از 
انقضاي سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در 
پایان س�ال و همچن�ین ترازنامه و حساب عملکرد و 
حساب سود و زیان شرکت را ب�ه ض�میمه گ�زارش 
درب�اره فعالی�ت و وض�ع عمومی ش��رکت طی سال 
مالی مزبور تنظیم کند. اس��ناد مذک��ور در این ماده 
باید اق�الً بیس�ت ر وز قب�ل از تاریخ مجمع عمومی 
س��االنه در اختیار بازرسان گذاش��ته شود.« تهیه و 

تقدیم گردیده است

برنامه هاي آینده شركت
اطالعات مربوط به برنامه های س��ال آتی شرکت در 

خصوص موارد زیر می باشد: 
الف( گس��ترش بازارهاي ف��روش محصوالت و تنوع 

بخشی شیوه هاي فروش 
ب( تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید

ج( مشارکت و سرمایه گذاري در طرح هاي دارویی 
کشور و توسعه و تکمیل کارخانه بمنظور   

 بهره منـدي حداكثري از ظرفیت تولید    
د( تأمی��ن مالی پروژه ه�اي ب���زرگ واردات دارو و 

م�واد اولی�ه داروی�ی از طری�ق م�ذاکره ب�ا بان�ک  
   ه�ا و سرمایه گذاري البرز 

ه( دس��تیابی به اه��داف کیفی در راس��تاي ارتقاي 
کیفیت محص��والت فعلی و تولید محصوالت جدید 

بشرح زیر
 • تهیه مس��تندات مرتبط با اداره دارو و اخذ پروانه 

محصول 
•  بهینه س��ازي س��النهاي c1 و c2 و c3 و تمدید 

گواهی
A اخذ پروانه بهره برداري از سالن تولید • 

 • نگارش SMF با فرمت جدید 
•  جلب همکاري با شرکتهاي برتر دارویی و اخذ نمایندگی 

 • تولید محصوالت جدید 
•  اس��تفاده حداکثري از توان بالقوه ماشین آالت و 

دانش فنی پرسنل تحقیق و توسعه و تولید

تاریخچه 
شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز سازه )سهامی 
خ��اص( در تاری��خ 1380/10/17 تح��ت ش��ماره 
182565 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی 
تهران به ثبت رس��یده اس��ت و ب��ه موجب مصوبه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1383/10/14 نام 
ش��رکت به ش���رکت تولید مواد اولیه دارویی البرز 
بالک )س��هامی خاص( تغییریافته است. همچنین 
بموجب اساس��نامه جدید ش��رکت که در مورخه 
93/5/28 تح��ت ش��ماره 588/744 نزد اداره ثبت 
ش��رکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رس��یده است، 
شخصیت حقوقی شرکت به سهامی عام تغییر یافته 
اس��ت. همچنین باتوجه به موافقت سهامدار اصلی 
شرکت در مورد عرضه س��هام شرکت در فرابورس 
ایران اقدامات الزم جهت پذیرش س��هام در تاریخ 
1393/4/17 در جلس��ه هی��ات پذیرش مطرح و با 
پذیرش در ب��ازار دوم فراب��ورس موافقت گردید و 
م��دارک در تاریخ 93/6/23 به اداره ثبت ش��رکتها 
تحوی��ل گردید. مرکز اصلی ش��رکت و کارخانه به 

ترتیب در تهران و ساوه واقع است.

دکتر مصباحی فعل خواستن را در البرز بالک صرف کرد

تقسیم سود 800 ریالی به ازای هر سهم

اعضاء هیات مدیره

آقای حبیب اله رمضانزاده

آقای دکتر قیس بدری

آقای دکتر آراز سبزواری

آقای محمد علی اسدی مشیزی

آقای دکتر بابک مصباحی

نماینده

شرکت تولید دارو

شرکت البرزدارو

شرکت ایران دارو

شرکت سرمایه گذاری البرز

شرکت گروه داروئی سبحان

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

مدیرعامل و عضو هیات مدیره
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در س��اعات نخس��ت روز ش��نبه 9 خرداد از اطاق 
تحریره به ط��رف محل مجمع بارز ب��ا خط یازده 
ره پیمودی��م با اینکه روز پیش در بازار الس��تیک 
ته��ران گزارش از کیفیت الس��تیک تولید ایران را 
به پرس��ش گذارده و حاصل جم��ع بندی این بود 
اسب بارز گوی چوگان را از همه ربوده است . شوق 
حضور در مجمع و راز این چابک سواری را دانستن 
و به اسب قلم سپردن تا آنانکه در خواب بیت المال 
خورناس می کش��ند بیدار شوند و جان مال مردم 
را به عدم کیفیت نس��پارند آمار گویای بسیاری از 
آن موجود اس��ت که در ج��ای دیگر بدان خواهیم 

پرداخت. 
در تاالر س��اده محق��ر زیرین س��اختمان چند ده 
صندلی در یک شکل مستطیل چیده شده و پرده 
اس��الید دس��تی و آوای بلند مدیری الیق از دیار 
ابیانه که دل جان، عقل و هوش را از همگان ربوده.

در بدو ورود مهندس عباس��ی مدیرارشد هلدینگ 
پرسش خبری را در یک کلمه پاسخ گفت: مدیریت 
و کیفیت و ما زین بیش فرصت نداش��تیم که هزار 
نکته باریک تر زمو اینجاست عباسی ابیانه، ظرفیت 
تولید سالیانه تایر در واحد در دست احداث شرکت 
بارز در کردس��تان را 5,5 میلیون حلقه الس��تیک 
عنوان کرد و افزود: براساس پیشرفت های حاصل 
و انتظار می رود واحد جدید تولید حلقه الستیک 
در کردس��تان طی یکس��ال آینده ب��ه طور کامل 
تکمیل شده و مورد بهره برداری قرار گیرد. جلسه 
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه صنعتی 
بارز ) سهامی عام ( رأس ساعت 10:00 روز شنبه 
م��ورخ 1394,03,09 با حضور بیش از  94 درصد 

سهامداران برگزار شد.  ترکیب هیات رئیسه مجمع 
ب��ا حضور کریمی به عنوان رئیس مجمع و نظارت 
آقای��ان ملکی و توکلی و به دبیری آقای عباس��ی 

تشکیل شد.
همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه 
حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند. مجمع پس 
از اس��تماع گزارش هیات مدیره توسط مدیر عامل 
محترم، جناب آقای عباس عباسی ابیانه و گزارش 

بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.
1.  تصویب صورت های مالی منتهی به سال مالی 

1393,12,29
2. تقسیم 2100 ریال به عنوان سود نقدی به ازای 

هر سهم
3. انتخاب موسس��ه حسابرس��ی بهمند به عنوان 
حسابرس و بازرس اصلی و هوشیار بهمند به عنوان 

حسابرس و بازرس علی البدل

پیام هیات مدیره : 
س��ال 1393 نیز همچون چند ساله اخیر متضمن 
تغییرات مهمی در محیط بیرونی و درونی گروه بود 
ک��ه در نهایت با پیش بینی های بموقع و مدیریت 
عملکرد مناسب ، گروه شاهد رشدی قابل توجه در 
سودآوری خود بود ذیال بصورت اختصار نگاهی به 

این تغییرات می افکنیم.

الف( تغییرات محیط بیرون
در س��ال 1393، ب��ا ت��داوم بهبود نس��بی فضای 
سیاس��ی- اقتصادی کش��ور و پیش بینی پذیری 
برخی متغیرهای کلیدی اقتصادی از جمله نرخ ارز 

، تورم، رش��د اقتصادی، تقاضای تایر در بخش بازار 
ف��روش به خودروس��از )OE( و فروش به مصرف 

کنندگان نهایی )RE( افزایش یافت.
براساس آمارهای رسمی در سال 1393 تولید انواع 
خودرو با رش��د53 درص��دی از 736 هزار و 948 
دس��تگاه در س��ال 1392 به ی��ک میلیون و 130 
هزار و 164 دستگاه در سال 1393 افزایش یافت. 
هر چند تحقق این رش��د، چشم انداز بازار OE را 
بهبود بخشید، اما به دلیل ورود خودروسازان چینی 
به سبد محصوالت خودروس��ازان بزرگی همچون 
شرکت س��تیپا، این خودروس��ازها فرصت مصرف 
تایرهای چینی را به رایگانبه خریداران خودروهای 
خود اهدا نمودند و بدین ترتیب س��ونامی واردات 
تای��ر، بازار تایر کش��ور را در نوردید. این ش��رایط 
س��خت در بازار تایر کش��ور به گونه ای اامه یافت 
که گروه صنعتی بارز بر ان شد که مطالعه هایی را 
درخصوص تحلیل تطبیقی تعرفه تایر در ایران در 
مقایسه با سایر کش��ورهای دنیا به انجام رسانده و 
نتایج این تحلیل را در محافل تصمیم گیری کشور 
ارائه نماید. خوش��بختانه پیگیری های انجام شده 
توسط مس��ئولین گروه در این زمینه در نهایت به 
این نتیجه منجر ش��د که تعرف��ه واردات تایرهای 
س��واری و باری از ابتدای س��ال 1394 در کش��ور 
افزای��ش یابد.البته این اقدام با امضای موافقت نامه 
تجاری ایران با کشور ترکیه و برقراری تخفیف های 
ترجیح��ی در تعرفه های بین دو کش��ور، از جمله 
کاه��ش 30 درصدی تخفیف تعرف��ه برای واردات 
تایرهای س��اخت ترکیه، تا حدی ک��م اثر گردیده 
بوی��ژه اینکه الزام الصاق برچس��ب تای��ر در ترکیه 

مدیریت و کیفیت بارز

اسب گوی چوگان را ربود

اعضاء هیات مدیره

آقای مهدی ریاحی پور

آقای هادی مورخ 

آقای حسین اخالصی

آقای علی اکبر مشرفی

آقای عباس عباسی ابیانه

نماینده

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی

شرکت پتروشیمی ابادان

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین )تاپیکو(

سمت

رئیس هیات مدیره عضو غیرموظف

عضو غیرموظف هیات مدیره رئیس کمیته حسابرسی

عضو غیرموظف هیات مدیره رئیس کمیته حسابرسی

عضو موظف نایب رئیس هیات مدیره

مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ
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گروه صنعتی بارز در بخش تایرسازی موفق به کسب 
رتبه برتر در بهره وری گردید.

آیی��ن رس��می بزرگداش��ت روز ملی به��ره  وری و 
مراس��م مس��ابقه ملی تجربه های موفق ب��ه عنوان 
مرحله نهایی ششمین جشنواره ملی بهره وری دوم 
خرداد س��ال جاری در محل اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی ایران با حض��ور دکتر »محمد 

نهاوندیان«رییس دفتر رییس جمهوری برگزار شد.
در مراس��م اختتامی��ه شش��مین دوره جای��زه ملی 
بهره وری 1404، جایزه س��طح س��ازمان پیشرو در 
استقرار نظام مدیریت بهره وری به الستیک بارز اعطا 
شد که از سوی نماینده این شرکت دریافت شد.  در 
ای��ن رویداد ملی که مورد ارزیابی بیش از چهار هزار 
داور قرار داش��ت، رییس دفتر ریاس��ت جمهوری و 
رییس جشنواره ملی بهره  وری و وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت و همچنین بی��ش از 300 نفر از مدیران 
ارش��د بنگاه های اقتصادی در گروه های مختلف از 
بخش های صنعت، معدن، موسس��ات پولی و مالی، 
کشاورزی و تجارت حضورداشتند . در لوح اعطا شده 
به الستیک بارز که از سوی رضا شفیعی ثابت رییس 
شورای سیاستگذاری جوایز مدیریت و شهاب الدین 
پاکبین دبیر کمیته اجرایی نگارش شده، آمده است: 
»در س��ال 1404 ایران کشوری است توسعه یافته از 
نظر اقتصادی، علمی و فناوری در س��طح منطقه با 
هویت اس��المی و انقالبی، همچنین الهام بخش در 
جهان اس��الم و با تعامل س��ازنده و موث��ر در روابط 
بین الملل، بدین وسیله اعالم می شود شرکت الستیک 
بارز ضمن حضور در فرایند ارزیابی شش��مین دوره 
جایزه ملی بهره وری، موفق به کس��ب سطح پیشرو 
در استقرار نظام مدیریت بهره وری شده است.«  این 

مراسم با حضور حجت االسالم والمسلمین مصباحی 
مقدم نماینده مجلس شورای اسالمی و عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، دکتر محمدرضا خباز معاون 
امور تقنینی معاونت پارلمانی رییس جمهور، دکتر 
کاتب نماینده محترم مجلس، دکتر خاکسار معاون 
برنامه ریزی و راهبری سازمان ملی بهره وری ایران و 
جمع کثیری از مدیران ارشد دستگاه های اجرایی و 
بنگاه های اقتصادی فعال در زمینه بهره وری کشور در 
سالن همایش های معاونت نظارت راهبردی ریاست 

جمهوری برگزار شد. 
 جایزه بهره وری 1404 در صدد اس��ت سازمان هایی 
که در حوزه ارتقای بهره وری متناس��ب با برنامه های 
توسعه در سطح ملی حرکت می کنند را با روش های 
علمی شناس��ایی ک��رده و به عنوان الگو در س��طح 
کش��ور معرفی کند تا در ش��بکه بزرگ بهینه کاوی 

سازمان های بهره ور کشور قرار گیرند. 
 دبیرخانه جایزه ملی بهره وری 1404 در شش��مین 
دوره این نظام ارزیابی در کنار مکانیزم س��طح بندی 
سازمان های حاضر در فرآیند ارزیابی، بر اساس مدل 
مفهوم��ی جایزه ملی به��ره وری 1404 )با تمرکز بر 
ش��اخص های عمومی بهره وری(، نس��بت به معرفی 
بنگاه های اقتصادی و س��ازمان های خدمات عمومی 
برت��ر در حوزه های ارتقاء بهره وری نیروی کار، ارتقاء 
بهره وری سرمایه، ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید و 

رشد ارزش افزوده نیز اقدام کرده است.
ش��ایان ذکر اس��ت در این همایش پروژه راه اندازي 
چرخ��ه به��ره وري در نواحي عملیات��ي به تفکیک 
خطوط تولید که توسط جناب آقای مهندس محمد 
ضیایی به نمایندگی از شرکت الستیک بارز به عنوان 

یکی از  پروژه های  برتر مورد تقدیر قرار گرفت. 

الستیک بارز منتخب ششمین جایزه بهره وری کشور
امکان اس��تفاده از این فرصت را برای صادرات تایر 
ایران به کش��ور ترکیه با تاخیر مواجه می س��ازد.   
از دیگر تغییرات مهم محیطی س��ال 1393 که در 
سال 94 نیز بی تردید ادامه خواهد داشت، افزایش 
تنوع خودروها در کشور و به تبع آن» افزایش تنوع 
تایرهای مصرف��ی در بازار تایر خواه��د بود. گروه 
صنعتی بارز در جهت پاسخگویی به این تغییر، در 
نظر دارد با چابک سازی فرایند توسعه محصوالت 
جدید بتواند با سرعت مطلوب نیازهای روز بازار را 
تامین کرده و تنوع سبد محصوالتی خود را افزایش 
دهد. در اجرای همین رویکرد گروه خوشبختانه در 
س��ال 1393 تولید تایر خودروهای مگان، مزدا3 و 
کیا سراتو و تایید آن ها را از سوی خودروسازان با 

موفقیت به نتیجه رسانید.

ب( محیط درون شركت
ب��ا عنایت به م��وارد برش��مرده از تغییرات محیط 
بیرونی گروه، سازمان در سال 1393 اقداماتی انجام 
داد که بتواند از فرصت های محیطی بیش��تر بهره 
مند ش��ده و تا حد ام��کان از چالش های محیطی 

اجتناب نماید. اهم این اقدامات از این قرار است:

ایجاد زیرساخت نوآوری با مدیرتی دانش در گروه 
صنعتی بارز

برچسب تایر و اخذ استانداردهای بین المللی
روابط برون سازمانی با جامعه و انتخاب روز بارز

زیرساخت های اطالعات یکپارچه فروش و بازاریابی
تنوع بخش��ی به منابع تامین م��واد اولیه و تجهیز 

آزمایشگاههای کنترل کیفیت

چشم انداز
گروه صنعت��ی بارز قصد دارد در افق چش��م انداز 
1404 خود، ضمن حفظ جایگاه نخست در کشور، 

25 درصد از تولیدات خود را صادر نماید.

برنامه هاي آینده شركت 
شرکت عالوه بر پیگیری اجرای طرح های توسعه 
خود نظیر پروژه ای »الس��تیک بارز کردس��تان«، 
»توسعه رادیال باری اتولوسی« و » میدان آزمون« 
، پروژه های��ی را در جهت تحقق راهبردهای خود 
در فرآیندهای مختلف در سال 1394 اجرا خواهد 

نمود که اهم آن عبارتند از:

- توسعه صادرات
- ارتق��ای Cp و Cpk مواد اولیه، محصوالت مبانی 

و تایر
- طراحی و تولید 15 محصول جدید

- استقرار فرایند معرفی محصول جدید
- استقرار برچسب تایر

- مدیریت دانش
- بهینه سازی مصرف انرژی

- ادام��ه پروژه اخ��ذ اس��تاندارد ISO 17025  در 
آزمایشگاه ها

- ادام��ه پروژه اخذ اس��تاندارد سیس��تم مدیریت 
ISO 15001 دارایی ها

- ادامه پروژه اخذ استاندارد و رسیدگی به شکایات 
ISO 10002 مشتری
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مجمع عمومی عادی سـالیانه شركت سیمان 
ایـالم )سـهامی عام( بـه روز دوشـنبه مورخ 
94/0٢/٢8 سـالن اجتماعات شـركت سیمان 

تهران تشکیل شد.
در ایـن مجمـع كه با حضـور بیـش از 99/08 
درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء 
هیات مدیره، نماینده سـازمان بورس و اوراق 
بهـادار، حسـابرس و بـازرس قانونـی برگزار 
گردید، ریاسـت مجمع برعهده آقای شـمس 
اله محمدی كه جنابان حمیدرضا بهزادی پور و 
محسن رستمی در مقام نظار اول و دوم و آقای 
حامد اصل روستا به عنوان دبیر مجمع انتخاب 

گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع 
توسـط مهندس روسـتا مدیرعامـل توانمند 
شركت مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سـال مالی منتهی بـه 1393/1٢/٢9 و 
پس از اسـتماع گـزارش حسـابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشـینان با طنین صلوات خود 
ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده 1٢9 با تقسیم سود 930 ریالی به 
ازای هر سهم به كار خود پایان دادند. همچنین 
سازمان حسابرسـی به عنوان بازرس قانونی و 
حسابرس شـركت برای سال مالی 94 انتخاب 

گردید. 

پیام هیات مدیره : 
شركت سیمان ایالم جهت نیل به جایگاه برتر 
در صنعت . با استفاده از تمام منابع و امکانات 
دراختیـار و با تکیه بر كاركنـان توانمند خود 
اقدام بـه تدویـن برنامه هاي مناسـب جهت 
ارتقاءبهـره وري و ارتقاءكیفیـت محصـوالت 
تولیـدي . كاهـش هزینه هاي تولیـد و ارتقاء 
سطح رضایت مندي تمامي ذینفعان و در نهایت 
تالش براي بهبود مسـتمر عملکرد شـركت و 
خلق ارزش براي سـهامداران در محیطي پاك 

و ایمن نموده است . 
هیـات مدیره تالش نموده اسـت كارنامه قابل 
قبولي را خدمـت سـهامداران محترم تقدیم 
نماید. در این رابطه گزارش فعالیت هاي انجام 
شده و دستاوردهاي سـال مالي مورد گزارش 
بشـرح زیر و به تفکیک بخـش هاي مختلف 
تقدیم مـي گردد.انتظار مي رود سـهامداران 
محتـرم . با رهنمـود هاي ارزنـده خود هیات 
مدیـره را جهت نیل به اهداف شـركت و ارایه 

خدمات مورد انتظار یاري فرمایند .

برنامه هاي آینده شركت 
تولید محصوالت و معرفي محصوالت جدید : 

شـركت سـیمان ایـالم داراي دو خـط تولید 
كلینکر با ظرفیت 5300 تن در روز مي باشد كه 
انواع سـیمان هاي نوع 5 .1 را تولید مي نماید 

.با توجه به اینکه سهم عمده اي از محصوالت 
این كشـور صادر مي گردد واحد كنترل كیفي 
شركت همواره تالش نموده است كه محصوالت 
این شركت در زمره با كیفیت ترین سیمان هاي 
تولیدي باشد .با توجه به نیازهاي فعلي بازارهاي 
داخلي و صادراتي در حال حاضر تولید محصول 

جدید در برنامه سال آتي شركت قرارندارد . 
با توجه به سـرمایه گذاري هاي انجام شده در 
شركت هاي صنایع سیمان گیالن سبز. سیمان 
نهاوند و سـیمان هگمتان .شـركت سـرمایه 
گـذاري جدیدي را در دسـتور كارنداشـته و 
صرفا در افزایش سرمایه هاي احتمالي شركت 
هاي مزبور پس از بررسي و تایید هیات مدیره 

مشاركت خواهد نمود . 

چشم انداز شركت سیمان ایالم : 
شركت سیمان ایالم همواره یکي از شركت هاي 
برتر تولید كننده و صادر كننده انواع سیمان و 
فرآوردهاي جانبي آن دركشور و منطقه همانند 

سال هاي گذشته خواهد بود 

بیانیه ماموریت شركت سیمان ایالم : 
شـركت سـیمان ایالم به منظور تولیـد انواع 
سـیمان مورد نیاز صنایع مختلـف در مقیاس 
هاي اقتصادي تاسـیس شده اسـت تولیدات 
شـركت سـیمان ایـالم عمدتا سـیمان مورد 
مصرف در صنایع مختلف بوده و محصول اصلي 
ما عبارت است از انواع سیمان با توجه به منافع 
اقتصادي سـازمان و متناسب با خواسته هاي 
مشتریان .  مشتریان و مخاطبان اصلي ما كلیه 
مشتریاني هستند كه سیمان یکي از مواد مورد 
مصرف آنها اسـت . ما بر این باوریم كه پیش از 
هر چیز در برابر مشـتریاني كـه از محصوالت 
و خدمـات مـا اسـتفاده میکنند، مسـئولیت 
داریم . شـركت سیمان ایالم همواره میکوشد 
محصوالت بـا كیفیت برتر را براي مشـتریان 

تامیـن و ارائه نماید . كوشـش ما همـواره این 
است كه تولیدات خود را با استفاده از امکانات 
نرم افزاري و سخت افزاري و تکنولوژي روز به 
مشـتریان عرضه نماییم ، بگونه اي كه كیفیت 
محصوالت تولیدي ما همـواره موجب رضایت 

مشتریان را فراهم آورد . 
اگر چه حیطـه كار و رقابت اصلي ما نخسـت 
بازارهاي داخلي اسـت لیکن مي كوشـیم كه 
همـواره فرصت هـاي تجاري پیـش آمده در 

سراسر جهان را بدست آوریم . 
شـركت سیمان ایالم متعهد است كه در مدت 
3 سـال آینده ، به اتکائ منابع نیروي خالق و 
سـازنده خود جهش هاي قابل توجهي در بازار 
رقابت بدسـت آورده و همـگان را در حیطه و 
قلمرو خود نسـبت به نام و نشان شركت خود 
آشنا سازد .  شناسایي ، آموزش ، ایجاد انگیزه 
و حفظ و نگهداري كاركناني كه از نظر توانایي 
و اخالق داراي ویژگي ممتاز هستند باور راسخ 
ما بوده و لذا بسترسازي مناسب ، رهبري قوي ، 
جبران خدمت بر مبناي عملکرد و اجراي برنامه 
هاي متناسـب و دادن فرصت مناسـب جهت 
رشـد و تامین امنیت شـغلي كاركنـان از اهم 

ماموریت هاي این شركت است. 
كانون توجه ما هـدف گذاري و حفظ متوازن و 

همزمان موارد زیر در سازمان است : 
ایجاد عملکرد مناسب و راضي كننده مالي در 

شركت . 
رضایـت و خشـنودي مـداوم كلیـه ذینفعان 
شـركت )شـامل : مشـتریان ، سـهام داران ، 
كاركنـان ، تامین كنندگان ، محیط زیسـت و 
دولت ) آموزش و رشد مستمر كاركنان بعنوان 

اصلي ترین سرمایه هاي شركت. 
انجام صحیح و اصولي كلیه فرآیندهاي داخلي. 
اسـتفاده از داراییها به عنـوان یک ابزار ایجاد 
شایستگي كلیدي و ایجاد كننده مزیت رقابتي 

در شركت.

تولید محوری، تنوع محصول و صادرات؛ نقاط قوت سیمان ایالم
مهندس روستا در سیمان ایالم کاری کرد کارستان

اعضاء هیات مدیره

آقای علی بخشایش

آقای محمد فاطمیان

آقای علی رضا شهبازی

آقای ابراهیم معدن پیشه

آقای حامد اصل روستا

نماینده

شرکت سرمایه گذاری امید )سهامی عام(

شرکت پریفاب )سهامی خاص(

شرکت توسعه گوهران امید

شرکت سیمان هگمتان)سهامی عام(

شرکت سیمان تهران)سهامی عام(

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو موظف هیات مدیره

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

 لر
ش

خو
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ص
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خدا رحمت كند مشـهد حسـین رضا اصفهانکی را كه در شـبهای 
زمسـتان لطفی می كرد به منزل ما می آمد ما را میهمان قصه های 
شـیرین خود می كرد. یکی از آن نقلها كه همواره ما را به یاد هست 
داسـتان حاكم آدم بود.  خالصه داسـتان این بود كه پدر همواره به 
فرزند بازیگوشـش می گفت تو آدم بشـو نیستی  و باالخره هم یک 
روز پسـر ترك دیار كرد و رفت. رفت در والیت دیگری بیلش به آب 
نشست و شـد كدخدای آن والیت. روزگاران می گذشت و به سالها 
به دراز رسید روزی كدخدا در میدان چارو دارها قدم می زد و از هر 
كاروان پرسـش می كرد و می گذشت تا رسـید به یک چال ودارها 
قبراق پاشـنه وركشـیده پرسید كیسـتی و از كجا آمده ای كاروان 
ساالر گفت: از فالن منطقه كدخدا كه خودزاده آن منطقه بود سری 
گردوند و گفت: فالن نامی در دیار شـما هست؟ كاروان ساالر گفت: 
آری، دوران كهنسالی را می گذراند. كدخدا گفت: به شما زر می دهم 
كه بروید آن كهنسال را بیاورید كه شنیدن خاطرات دوره جوانی آن 
برای من مفید فایده است.  كاروان بازگشت و خواست كدخدا را بجای 
آورد و به پیش آمد سفری دوبارهبه بارگاه رفتند و اذن دخول صادر 
شـد كاروانیها به همراه پیرسالخورده به بارگاه بنشستند و انتظار به 
سر آمد كدخدا بر مسند نشست و غالمان از چپ و راست در خدمت 

و رامشگران در نوازش. كدخدا پرسید: خواسته مرا بجا آوردید؟
 كاروانیان گفتند: آری، اكنون در خدمت اسـت. كدخدا كهنسال را 
دید و پرسید پدرجان از گذشته ات بگو كهنسال گفت: پسری داشتم 
ترك دیار كرد كدخدا گفت: چه گفتی و چه كردی كه ترك دیار كرد؟ 
پیر گفت: گفتم آدم نشوی. كدخدا گفت: اكنون كه كدخدا است پس 
چرا سـخن بیهوده گفتی؟ پیر گفت: گفتم آدم نشوی نگفتم كدخدا 

نشـوی . كاروانی را به زر خریدی پیری را در راه كشـیدی تا مسند 
نشـینی تو را ببیند و تحکم كنی كه من منم و مشـهد حسین رضا 
اصفهانکی وقتی به آخر قصه می رسید زبان به نصیحت می گشود و 

می گفت آدم شدن چه مشکل.
درخت ایستاده می میرد، جوی از بی آبی خشکیده، قنوات شده النه 
شغال نه دجی از گندم هست و نه هیزمی  در تنور. به لطف پزشکی 
قوت نیست ولی قوت هست بقول قصه گوی ما تا رم ندهی شمارش 
نشـوند. برای كف زدن وسخن گفتن چه بسیار و برای كاركردن چه 
كم و قلیل برای درآمد نه بارانی نه علفی نه احشـامی نه صنعتی نه 
مالیاتـی ولی تا دلت بخواهد ارباب رئیس. بقـول افروز ننه آقا ایراق 
میدان فراخ. بجای اینکه دست در دست هم دهیم به مهر دست هم 
رو می كنیم عجبا رمز پیروزی انقالب به فرموده كاروان ساالر انقالب 
وحدت كلمه بود و امسال به فرموده رهبر عظیم الشان، دولت و ملت 

سال همدلی و هم زبانی،ولی پس چنین باشیم.
بگذارید از زبان همکارم در تحریره بنویسم امروز مدیر بهارستان با 
مدیریت پاستور باید با رمز وحدت كلمه، دولت و ملت سال همدلی 
و همزبانی را نماد امر به معروف ولی امر بدانند كه عزیزان بر صندلی 

سبز نشسته ومدیران بر طبقات باالی برجهای وزارت جلوس كرده:

 دست در دست هم دهید به مهر                           كشور خویش را كنیم آباد  
همین فردا بر سفره افطار كه هفت قلم چیده شده در كنار هم خواهید 
نشست . آنجا كه اهل قلم را جا شد كور شویم و الل  اگر قلم را زبان به 
شکوه گشائیم باشد. ولی شما كه هستید بقول آذری ها آت آرپاسی 

پول خرجی به فکر باشید . دل چون آئینه اهل صفا می شکند.
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از روزی که ایرانول متولد شد کاتب این سطور شاهد 
قدکش��یدن و در مقام نخست روانکاری قرار گرفتن 
آن بوده اس��ت. ایرانول ب��ازار تبلیغ خود را به زودی 
شناخت و میدان سبز را بخدمت گرفت. فوتبال در 
راه جام جهانی بود و س��رداران فوتبال برتن لباسی 
می داشتند که آرم ایرانول بر آن نقش بسته بود. دو 
پاالیشگاه تهران در قلب کشور و آبادان در لب دریا 
این امکان را به ایرانول داده بود که بازار داخل و خارج 
را در کف با کفایت خود داشته باشد و سهمی باال از 
بازار عرضه را به خود اختصاص می دهد عالوه بر آن 
در صنعت بسته بندی پیشگام شد و این چنین بود 
که ایرانول بر صنعت کشور اعتبار بخشید.این تحول 
در روانکاریها رقبا را خوش نیامد و این چنین شد که 
تیشه به ریشه زدند. این عادت بد ماست بجای کف 
شادی زدن کف گرگی می زنیم و نقطه امید شرکت 
را به هجمه کش��یدند.آن شد که سهم غالب بازار به 
دست نامحرمان ملک و ملت رفت و تن رنجور تولید 
خودمان در چمبره ام��روز و فردا افتاد . مدیر از پی 
مدی��ر آمدو رفت در حالیکه ثبات مدیریت امروز در 
دکترین جهان امروزی است. و اکنون که یک چابک 
سوار تیز تک بر میدان نشسته با سینه ستبری که از 
کوره مسجد و بسیج آبدیده حمایتش کنیم تا فتح 
قله، پیروزی را ارزانی مردم کند. ما را با ماه نشینان و 
کالن گیران سخنی است که باشد برای زمانی دیگر.. 
به روز مجمع افتان خیزان خود را به مجمع رساندم 
نه یک خبرنگار بل یک سهام اندک دار تا از نزدیک 
آن یار دیرین خود را ببینم . جوانی آراس��ته بارزومه 
پر با چهره خندان به حرمت قلم از جا برخاس��ت و 
رسم ادب بجا آورد دیگر به  صف اولین رهنمون در 
حی��ات چند دهه کار رس��انه ای با این چهره درهم 
پیچیده. هفت س��اله آش��نا و من دریاد گذشته که 
روزی پیراهنی بر تن و آرم ایرانول بر سینه نشسته 
رفته بودم خرید دربقالی خیابان پاستور شاگرد بقالی 
حرمت کرد با چهره خندان پرس��ید شماهم با تیم 

ایرانولید.
گفتم: ایرانول تیم ندارد این البس��ه تیم ملی کشور 
عزیزمان است و شاگرد بقالی مصرانه نپذیرفت چند 
روزی زین ماجرا بگذش��ت به لطف آقای علی دائی 
یک سری گرمکن تهیه و به شاگرد بقالی هدیه دادم 
جالب بود که ش��اگرد بقالی گف��ت : اینکه ایرانول 
نیست دوباره بازگرداندم و از روابط عمومی ایرانول 
درخواس��ت ی��ک پیراهن تیم ملی منق��ش به آرم 
ایرانول نمودم تا خواس��ت مشارالیه را اجابت کنم! 
حال در مجمع نشس��ته برنام��ه را دیده و دکترین 
مدیریت مهندس اس��حاقی را ش��ناختم، کسی که 
فعل خواستن را صرف می کند امید است بگذارند 

او می تواند.
مجم��ع عموم��ی ع��ادی س��الیانه ش��رکت نفت 
ایرانول)س��هامي عام( در تاریخ 94/03/11 با حضور 
94/34 درص��د س��هامداران و نمایندگان صاحبان 
س��هام ش��رکت ، اعضای هی��ات مدی��ره، نماینده 
موسس��ه حسابرس��ی و بازرس قانونی ش��رکت و 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در محل 

مجموعه ورزشی آزادی تشکیل گردید. 
این مجمع که به ریاست آقای بهروز خالق ویردی و 
به ناظری جنابان سعید شیرزادی و علی کریمی و 

عیسی اسحاقی برگزار گردید.
درادامه ب��ا قرائت گزارش هی��ات مدیره به مجمع 
توسط مدیرعامل شرکت مربوط به اهم فعالیتهای 
ص��ورت پذیرفت��ه در طی س��ال مال��ی منتهی به 
1393/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و 
بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود 
ضم��ن تصویب صورتهای مال��ی و تنفیذ معامالت 
مش��مول ماده 129 با تقسیم سود 2800 ریالی به 

ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنین موسس��ه حسابرسی فراز مشاور به عنوان 
حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه 
حسابرس��ی بهمند به عنوان حس��ابرس مستقل و 

بازرس قانونی علی البدل انتخاب گردیدند.

پیام هیات مدیره : 
حمد و سپاس خداوند یکتا را، که با الطاف بیکرانش 
در س��ال 1393 این توفیق را به ما اعطا نمود تا با 
تکیه بر عزم راسخ کلیه کارکنان متخصص و متعهد 
و اعتماد شما سهامداران محترم، بتوانیم در عرصه 
تولید و کار علیرغم وجود تنگناهای ش��دید مالی و 
تحریم های بین المللی اقتصادی خدمتگزار ش��ما 

عزیزان و جامعه باشیم.
ش��رکت نفت ایرانول ضمن ارتق��اء جایگاه خود در 
صنعت موفق به کس��ب افتخارات و دس��تاوردهای 

جدیدی به شرح ذیل نایل گردید.
- کس��ب باالترین س��ود عملیاتی به مبلغ 3/120 

میلیارد ریال
- افزایش روند مقداری صادرات بیش از 253 هزار 

متر مکعب 
- افزای��ش روند مقداری فرش داخلی بیش از 297 

هزار متر مکعب
- دریافت گواهینامه صد شرکت برتر ایران

- دریافت گواهینامه جایزه مدیریت مالی در ایران
- دریافت نش��ان مس��ئولیت پذیری اجتماعی در 

کنفرانس ملی برند پایدار
- دریاف��ت تندیس طالیی رهبری و مدیریت بنگاه 

های اقتصادی
- دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان
- دریافت گواهینامه اس��تاندارد مدیریت در صنایع 

نفت و گاز و پتروشیمی
- دریافت گواهینامه اس��تاندارد مدیریت زیس��ت 

ISO 14001:2004 محیطی
 ISO اس��تاندارد مدیری��ت کیفی��ت دریاف��ت   -

9001:2008
- دریاف��ت گواهینام��ه سیس��تم مدیریت کیفیت 
 ASCB از شرکت  ISO / IEC 17025 آزمایش��گاه

انگلستان
- دریافت گواهینامه VOLVO سوئد برای محصول 

 POWER
- دریافت گواهینامه MAN آلمان برای محصوالت 

روغنهای موتور دیزلی
- اخذ تاییدی��ه REACH از ش��رکت SCC برای 
 TRAE, روغنه��ای فرآیند س��بز ایرانول )ایران��ول

 ) TDAE
در آخر هیات مدیره ش��رکت معتقد اس��ت تمامی 
افتخارات و موفقیت های کس��ب ش��ده در س��ایه 
حمایتهای بی دریغ شما سهامداران محترم حاصل 
شده اس��ت. تعامل مطلوب و بیان انتقادات سازنده 
ش��ما سهامداران محترم مطمئنا چراغ راه موفقیت 
هر چه بیش��تر ما درآینده خواهد بود. امید اس��ت 
به ی��اری خداوند متع��ال با تداوم ای��ن حمایت و 
رهنمودها، ش��رکت نف��ت ایرانول بتواند در س��ال 
1394نیز به کلیه اهداف مورد نظر در تولید، فروش 

و سود نائل گردد.
چشم انداز شرکت:

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

روانکاری در منطقه سرآمد باشیم.
استراتژی های شرکت نفت ایرانول

1- توس��عه سهم بازار در کلیه محصوالت از طریق 
افزایش توان رقابتی و مش��تری مداری با تاکید بر 

شبکه توزیع و برند
2- ارتقاء بهره وری مالی وعملیاتی سازمان از طریق 

تقویت زیرساخت های تولیدی، دانشی و مالی
3- توس��عه بهره وری منابع انسانی )توانمندسازی، 

تخصصی، دانش محوری و تناسب ساختاری(

ایـــرانـــول می تــوانــد

اعضاء هیات مدیره

آقای سید عمادالدین طباطبایی

آقای عیسی اسحاقی

آقای احمد محمد بوساری

آقای مهرداد محقق زاده دوانی

آقای احمد بارول

نماینده

صندوق بازنشستگی کشوری

شرکت نفت پاسارگاد

شرکت صبا تامین

سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره
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چه جنجالی اسـت ، هركس سـعی می كنند جلوتر برود ، آن یکی 
دانـه های گندم را در پاكت ریخته و این دگری در ظرفی گذاشـته ، 
یکی جلوتر میرود ، یکی واپس می نگرد ، كودك كفش در پا ندارد و 
دنبال كفش خود اسـت ، زن چادر بسر از ترس اینکه چادرش نیفتد 
با دندان گوشه آن را گرفته و پاكت گندم بدست ، همگی بسمتی می 
روند كه كبوتران مشـغول دانه جمع كردن هستند ، بَق بَقو میکنند 
و پر می گشـایند ، اوج می گیرند، مجدداً بر میگردند، با وجودی كه 
چینه دانشـان پر اسـت ، باز هم گندم طلب می كنند ، انگاری سال 
یوسف )1( است ، با صدای بهم زدن دستی بلند میشوند و پر میگیرند 
، صدای بال زدنشـان آنقدر بلند اسـت كه موقع پرواز هر بیننده را 
متوجـه می كننـد. در گوشـه ای از حرم حضرت رضـا این حركات 
كبوتران را شاهد هسـتم ، مردم از سراسر این مملکت با هزار آرزو 
، جاده بریده و دل كوه شـکافته و كوه و كمر را پشـت سـر گذاشته 
و به شـفاخانه دل های مشـتاق رو آورده اند ، آن یکی درد مگویی 
دارد و ایـن یکی گرفتاری خارج از اندازه، یکی قفل ضریح را گرفته، 
دیگری با طنابی و نخی گردن خود را به پنجره فوالد بسته و دخیل 
... یکی از امام طلب بخشایش گناه دارد ، دیگری دردمندی است كه 
از درد درونش به جان آمده اسـت. در كناری ایسـتاده ام و تماشای 
منظره می كنم ، از منظره كبوتران حرم بگویم ، تعدادشان به حساب 
نمی آید ، وقتی پرواز میکنند قسـمتی از فضای باالی صحن را می 
پوشـانند و همانند لکه ابری ، حتی جلو نور خورشـید را میگیرند ، 
روی گلدسته ها و روی گنبد طالئی حضرت می نشینند و شاید النه 
هایشـان هم در البه الی شـکافهای همان سقف وگلدسته باشد ، از 
كجا میخورند و در كجا فضله می اندازند ، شنیده بودم كه می گفتند 
در هارونیه كه فاصله زیادی با حرم دارد و در راه طوس میباشد. وقتی 
از نزدیک دیدم شـکم به یقین تبدیل شـد ، چون گنبد هارونیه را 
یکپارچه سـفید دیدم... من هم همانند همه حاجتمندان به پابوسی 
آمده ام ، بدون اینکه درباره گندم دادن به كبوترها  نذری و یا نیازی 
داشته باشم تحت تأثیر عمل دیگر زائران قرار گرفته بسته ای گندم 
خریدم ، مگر نه این اسـت كه اینها كبوتران حرم هسـتند ، مگر هر 
سـگی شایستگی سـگ اصحاب كهف را دارد ، همه سگها را قالده 
نمـی بندند ، هر كبوتری هم نمی تواند حرم نشـین آسـتان آن هم 
آسـتان مالئک پاسبان حضرت رضا بشود ، تو چه هستی؟ آیا ارزش 
كبوتر حرم شـدن را داری ؟ ، اجازه پرواز به گرد سـر معشـوق داده 
شده اصالً در دلت چه آشوبی است؟ برای چه آمده ای؟ همه اینها كه 
آمده انـد دردی دارند ، گرفتاری دارند ، برای برآوردن حاجت راهی 
راه دوست شده اند ، تو چی؟ ، از كدام طایفه ای ؟ به در خانه دوست 
آمده ای؟ بهر چه كار ؟ با كدام عمل ؟ با كدام دل ؟ به چه روسفیدی 
خدمت مولی رسـیده ای؟ راسـتی فکر میکنی به اندازه كبوتر حرم 
اعتبار داشـته باشی ؟ به آن مرحله رسـیده ای كه با بال خیال اوج 
بگیری و قدسـیان را تماشا كنی كه به آستان بوسی حضرتش آمده 

اند ؟ همگی همانند تو هسـتند ، همگی مثل تو به پابوسی آمده اند 
تو هم مثل دیگران ، نا امید مباش حضرت شفا دهنده دل بیماران و 
رواكننده حاجت حاجتمندان اسـت. لحظـه ای در خود فرو رفته ام 
بـا دل خلـوت كرده و روی بـه درگاه حضرت حـق ... در راز و نیاز و 
خالصانه ... با خود میگویم در این چند سال عمر چه كردی ؟ با كدام 
امیدواری ؟ با كدام اعمال ؟ با كدام؟ ... كه ناگهان برقی در چشـمانم 
جهیدن می گیرد، مگر نه اینکه این حضرت را شفیع خواهی؟ مگر از 
گذشتگان نشنیده ای كه رّوات حدیث گفته اند و با سند هم گفته اند 
، حضرت قول داده اند كه در روز رستاخیز شافع پیروانشان خواهند 
بود ، چه كم داری ؟ از چه ناراحتی؟ در همین فکر و خیال هستم كه 
مـی بینـم آن طرف صحن جمعیتی انبوه گرد هم آمـده اند ... و بعد 
متوجه شدم بخاطر تولد حضرت رضا نبات میدهند ، بسته ای كوچک 
كه تبرك و تّیمن اسـت ... با ذوق پیش رفتم ، و تا به جایگاه رسیدم 
دیدم یکی از متولیان میگوید ، تمام شد انشاءاهلل سال بعد ... چنان 
ناراحت شـدم كه نپرس ... كاری از دسـتم ساخته نیست ، فقط یک 
آن با خود گفتم شاید لیاقت نداشتی و یا شاید ... نمی دانم.  ساعت 
حدود 11 شـب اسـت به اتفاق مادر و همسرم با حضرت خداحافظی 
كرده و از صحن خارج شـده و در كنار پیاده رود منتظر تاكسـی ... 
در فاصله چند متری شخصی ملبس به لباس خدام حضرت با همان 
كاله و همان پالتو نیم تنه ... و شالی سبز بر گردن ... از من سؤال می 
كند كجا تشریف میبرید ، پاسخ گفتم مهمانسرای ثامن االئمه گفت 
چند دقیقه تشـریف داشته باشید وپس از دو سه دقیقه ، اتومبیلی 
از راه می رسد و با تعارف ایشان من و همراهان در صندلی عقب می 
نشینیم. به راننده دستور داد كه اول ایشان را به مهمانسرا برسانیم و 
بعد ... راننده حركت كرد در بین راه سؤال و جواب زیادی شد ، ازكجا 
آمده اید چند روز مسافرت كرده اید ، چند نفرید ... و از این مسائل 
نزدیک مهمانسـرا رسیدیم و راننده ترمز كرد، خواستیم درب را باز 
كنیم آن شـخص دسـت كرد توی جیب بغل همان پالتو نیم تنه و 3 
بسته نبات ، از همان نبات هائی كه در حرم به من نداده بودند و به هر 
كدام ازما یک بسته ،كه تبرك است و تیمن ... با خود داشته باشید. 
خداحافظی ... هر سه اشک شوق در دیدگانمان جاری شد و از او هم 
خبری نشد و رفت ... ناگهان به خود آمدم كه نه از كبوتر حرم كمتر 
نیسـتم ، فراموش نشده ام و حتماً در صحن حضور داشته و شنیده 
است كه گله كردم ، و مهمان نوازی را كامل كرد ، كه حال سوته دل ، 
دل سوته داند ... درد غریبی و سختی را او میداند و احساس غریبی 
را هم ... هیچکدام هیچ نگفتیم ... و هر سـه گریه كردیم و اشـک به 

پهنای صورت وقتی وارد خانه شدیم... بچه ها همه خواب بودند...

)1(مقصود از سـال یوسف ضرب المثل و یا اصطالحی است كه برای 
سـال قحطی بکار میبرنـد ، چون در زمان حضرت یوسـف در مصر 

قحطی شده و پیش بینی آن حضرت در قرآن هست...
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نعم��ت زاده،  وزیرصنعت، مع��دن و تجارت گفت: بانک های 
توس��عه ای از ارکان اساسی دستیابی کش��ور به توسعه ای 

پایدار درکشور محسوب می شوند.
بانک ه��ای توس��عه ای کش��ور، از توان کارشناس��ی باالیی 
درزمینة مطالعات امکان سنجی و شناخت بازار برخوردارند.

نعمت زاده که در جمع مدیران عامل بانک ها و متخصصان 
داخلی و خارجی و کارشناس��ان و متخصصان بانکی سخن 
می گف��ت ضمن تش��ریح مح��ور فعالیت ه��ای بانک های 
توس��عه ای در ایرن خواس��تار حمایت دولت از این بانک ها 

شد.
وی خطاب به بانک های توس��عه ای کشور بیان داشت: شما 
به عنوان ابزار توسعة پایدار کشورباید نقش خود را به خوبی 
ایفا کنید، جایگاه شما باید به مراتب فراتر از وضعیت کنونی 

باشد.
در میزگرد مدیران عامل بانکهای توس��عه ای کشور که در 
بخش پایانی همایش برگزار ش��د صالح آب��ادی مدیرعامل 
بانک توس��عه صادرات با بیان اهداف بانک های توس��عه ای 
گفت: این بانک ها معموالً از نظر نقدینگی تحت فشار بوده 
و به علت این که فرآیند بازگشت منابعشان طوالنی تر است 

از ریسک نقدینگی باالتری برخوردارند.
وی افزود: از این رو دولت باید به افزایش سرمایه بانک های 
توس��عه ای کمک کند تا این بانک ها بتوانند به ایفای نقش 

توسعه ای خود بپردازند.
ش��هیدزاده، مدیرعامل بانک کشاورزی سخنران بعدی این 
میزگرد بود که با اش��اره به نقش بانک های توس��عه ای در 
اقتصاد کشور گفت: بانک های توسعه ای نیازمند آنند که با 
نگاه متفاوتی به آن ها نگریسته شود زیرا این بانک ها ماهیت 

متفاوتی با بانک های تجاری دارند.
س��همانی، مدیرعامل بانک توس��عه تعاون نیز در ادامه به 
تش��رح ویژگی ه��ای بانک های توس��عه ای در ابعادی نظیر 
روابط با مش��تری، نیروی انسانی، ریسک، شیوه های تأمین 
مالی و تخصیص منابع پرداخت و گفت: از آنجا که مدیریت 
مناب��ع و مصارف بانک های توس��عه ای ب��ا بانک های دیگر 
متفاوت اس��ت باید این بانک ها س��اختار مقرراتی متفاوتی 

داشته باشند.
بت ش��کن، مدیر عامل بانک مس��کن در این میزگرد گفت: 
بانک های توس��عه ای در یک بخش خ��اص کار می کنند و 
از این رو انباشت س��رمایه انسانی و دانش و تجربه در آنها 

شکل گرفته است.
وی تصری��ح کرد: دول��ت برای اجرای سیاس��ت های خود 
نیازمند اطالعاتی اس��ت ک��ه تنها در اختی��ار این بانک ها 
اس��ت و نقش بانک های توس��عه ای در انتقال اطالعات به 

سیاستگذارن، کلیدی است.
گفتنی است، همایش نقش بانک های توسعه ای در توسعه 
و رونق اقتصادی کشور با همکاری بانک صنعت و معدن و 

دانشگاه تهران برگزار شد

بانک پاس��ارگاد در شش��مین دوره جای��زه مل��ی 
بهره وری در موفقیتی دیگر، عنوان برترین سازمان 

بهره ور کشور را از آن خود کرد.
در ششمین دوره جایزه ملی بهره وری که در تاریخ 
11 خرداد و در مح��ل دفتر معاونت و برنامه ریزی 
ریاست  جمهوری برگزار ش��د، بانک پاسارگاد برای 
شش��مین س��ال متوالی موفق به دریافت تندیس 
بهره وری شد.  همچنین این بانک به جهت اقدامات 
ارزش��مند و موفقیت های بس��یار در مسیر افزایش 
بهره وری، به عنوان برترین س��ازمان بهره ور کشور 
انتخاب ش��د. بر اس��اس این خبر، ارتقای مستمر 
بهره وری و کیفیت، به عن��وان یکی از راهبردهای 
کالن بانک پاس��ارگاد انتخ��اب و هم��واره ب��ه آن 
توجه ویژه می ش��ود. این توجه نشان از عمق نگاه 

اس��تراتژیک، دوراندیشی و اشراف کامل به تحوالت اقتصادی، مدیریتی و همچنین نیازهای سازمانی 
بانک پاسارگاد به عنوان بانکی پیشرو است. گفتنی است جایزه بهره وری 1404 یک نظام ارزیابی است 
که با هدف شناس��ایی و تقدیر از س��ازمان های بهره ور مطابق اسناد باالدستی به ویژه تحقق اهداف 
س��ند چش��م انداز 1404 ایران طراحی شده است . این مهم در راستای برنامه چشم انداز بیست ساله 
ایران اسالمی برنامه ریزی شده که در آن پیش بینی شده است » در سال 1404 ایران کشوری است 
توسعه یافته از نظر اقتصادی علمی و فن آوری در سطح منطقه با هویت اسالمی و انقالبی الهام بخش 

در جهان اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل«.

شرکت بیمه پاسارگاد به مناسبت میالد باسعادت منجی عالم بشریت 
حضرت مهدی )عج( اقدام به راه اندازی ش��عبه آبادان نموده اس��ت. 
این ش��عبه در راستای خدمت رس��انی و ارایه انواع خدمات بیمه ای 
به نش��انی : آبادان، بلوار قدس، بین بهار 29و30، پالک 239  تلفن: 

30-53327529-061 به طور رسمی افتتاح شد.
ش��عبه های آبادان و اهواز در اس��تان خوزس��تان جهت ارائه مشاوره 
و عرض��ه ان��واع خدمات بیم��ه ای از جمله بیمه ه��ای عمر و تأمین 
آتی��ه با مزایای انعط��اف پذیری در میزان حق بیم��ه مطابق با توان 
پرداخت مردم و اختیار در ش���یوه پرداخت حق بیمه همچنین ارایه 
جدیدترین محصول این ش��رکت با عن��وان »بیمه عمر و تأمین آتیه 

مکمل بازنشستگی« و... پذیرای هموطنان خوزستانی می باشد.
شرکت بیمه پاسارگاد به منظور توسعه فرهنگ بیمه و گسترش خدمات بیمه ای به عموم مردم جامعه، 
امکانات ویژه ای را توسط شبکه فروش خود در سراسر کشور فراهم نموده است تا هموطنان گرامی بتوانند 

از خدمات این شرکت بهره مند شوند.

دونده ماراتن ایران با نام تیم بیمه رازی در مسابقات ماراتن سوئد دوم 
شد. محمد جعفر مرادی، دونده 24 ساله کشورمان و رکورد دار ایران 
در این رش��ته المپیکی با زمان 2 س��اعت و 17 دقیقه و 41 ثانیه، در 
مس��ابقه  ماراتن استکهلم با زمان 2 س��اعت و 21 دقیقه و 9 ثانیه در 
میان بیش از 24000 ش��رکت کننده و در هوایی طوفانی عنوان دار 

مقام ارزشمند دوم این مسابقه بین المللی گردید.
مرادی در این مسابقه پس از »یکبر بایابل« اتیوپیایی در سکوی دوم 

قرار گرفت و مدال ارزشمند نقره را بر گردن آویخت. او این بار در قالب تیم بیمه رازی در این مسابقه 
شرکت کرده بود. این نخستین باری است که دونده ای از کشورمان در این سطح حائز چنین رتبه ای 

می شود. این دونده جوان کشورمان امیدوار است تا سهمیه المپیک ریو 2016 را کسب نماید.

نعمت زاده:بانک های توسعه ای از ارکان توسعة پایدار کشورند
در ششمین دوره جایزه ملی بهره وری 1404 ، بانک پاسارگاد برترین سازمان بهره ور کشور شناخته شد

بیمه پاسارگاد به آبادان رسید 

بیمه رازي حامي مادي و معنوي محمدجعفر مرادي نایب قهرمان دو ماراتن استکهلم
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س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در 
مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی از بانک سپه 
به سبب بیشترین پشتیبانی مالی از حوزه صنایع دستی 
و گردشگری در بین کلیه بانکهای دولتی و خصوصی در 

2 سال اخیر با اهدای لوح و تندیس تقدیر کرد.
اهدای لوح و تندیس مذکور در مراس��م بزرگداش��ت روز 
جهانی صنایع دستی، در 20 خرداد 94، در محل دائمی 
نمایش��گاههای بین الملل تهران و در سالن خلیج فارس 

صورت گرفت.
براساس این گزارش در مراسم یادشده، مسعود سلطانی 
فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، شیرکوند معاون برنامه ریزی 
و س��رمایه گذاری و نام��ور مطلق معاون صنایع دس��تی 
سازمان میراث فرهنگی، محمداسماعیل سعیدی رئیس 
فراکس��یون صنایع دستی مجلس ش��ورای اسالمی، غدا 
هیجاوی رئیس صنایع دس��تی آس��یا و اقیانوسیه، وزیر 
صنایع دستی عمان، معاونان وزارت کار و رفاه اجتماعی، 

سفرا و نمایندگان کشورهای دیگر حضور داشتند.
در این مراسم که عالوه بر مسوولین یاد شده  هنرمندان، 
برخی از مشتریان بانک فعال در عرصه صنایع دستی و... 
حاضر بودند  از همکاری مؤثر بانک سپه با سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تقدیر شد.
همچنین غرفه بانک سپه در بیست و پنجمین نمایشگاه 
ملی صنایع دس��تی مورد استقبال چشمگیر مسئوالن و 

بازدیدکنندگان قرار گرفت.
در غرفه بانک سپه عالوه بر آثار صنایع دستی، نمونه هایی 
از س��که های موزه سکه بانک سپه به همراه بروشورها و 
منابع اطالع رسانی در حوزه فعالیتهای این بانک در حوزه 
صنایع دستی و گردش��گری پیش روی بازدیدکنندگان 
قرار گرفت. س��ید علی جاللی نظری مشاور مدیرعامل و 
رییس اداره کل روابط عمومی در این مراسم به نمایندگی 
از بانک س��په لوح تقدیر را از دست معاون رییس جمهور 

دریافت کرد.
نمایش��گاه مذکور، از 20 تا 25 خرداد در سالنهای 8، 9 
و 27 در مح��ل دائمی نمایش��گاههای بین المللی تهران 
برگزار ش��د و غرفه بانک س��په در ابتدای سالن 27 قرار 

دارد.

رئیس هیئت مدیره ش��رکت بیمه دی گفت: باید در س��ه س��ال آتی به گونه ای عمل کنیم که جزء 
سه شرکت بیمه ای نخست کشور باشیم و با چشم اندازی که ترسیم شده این هدف متصور است .  
اکبر عباس��ی ملکی رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه دی در همایش فصلی بیمه دی که پنج شنبه 
21 خردادم��اه در هتل ارم برگزار ش��د، ضمن تقدیر از زحمات مدیرعامل ش��رکت بیمه دی گفت: 
باید از زحمات بس��یار زیاد آقای بختیاری تشکر و قدردانی کنم. عالوه بر این مدیریت بانک دی نیز 
حمایت مادی معنوی خوبی از بیمه دی داش��ته اس��ت. وی ادامه داد: اکنون بیمه دی از نقدینگی و 
اعتبار خوبی در میان شرکت های بیمه برخوردار است و می توانیم رقابت خوبی را با سایر رقبایمان 
در بازار داشته باشیم. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مدیریت پاک و دلسوز بیمه دی 
گفت: ما در برابر سهامداران شرکت بیمه دی مسئول هستیم چرا که ما یک شرکت بورسی هستیم 

و فعالیت های ما روی تابلو بورس رصد می شود. 
رئیس هیئت مدیره ش��رکت بیمه دی تاکید کرد: همانطور که گفتم بیشترین کار روی دوش شعب 
استانی ماست و با توانمندی که از مدیران استانی سراغ دارم می دانم که می توانید در سال آتی هم 
بیشتر موفق باشید. ملکی با بیان اینکه باید هدف خود را رشد صد درصدی در سال آتی قرار دهیم 
افزود: باید در سه سال آتی به گونه ای عمل کنیم که جزء سه شرکت بیمه ای نخست کشور باشیم 
و با چشم اندازی که ترسیم شده این هدف متصور است. وی در پایان سخنانش از زحمات مدیریت 

بیمه دی، معاونین و مدیران وی در سال گذشته و سال جاری قدردانی ویژه کرد.

ل��وح تقدیر بنی��اد بی��ن المللی 
غدی��ر از عملکرد بان��ک تجارت 
به مدیرعام��ل این بان��ک اعطاء 
ش��د . این لوح تقدیر روز ش��نبه 
16خردادماه طی مراسمی توسط 
»مش��تاقی« عضو هی��ات مدیره 
بنی��اد بین المللی غدیر به محمد 
ابراهیم مقدم اعطاء ش��د .در این 
لوح تقدیر که ب��ه امضاء آیت اهلل 
خزعلی دبیرکل بنیاد بین المللی 
غدیر رسیده از » پشتیبانی بانک 

تج��ارت از برنامه ها و فعالیتهای فرهنگی ، مذهبی و اجتماعی بنیاد بین المللی غدیر« صمیمانه تش��کر 
شده است . مدیرعامل بانک تجارت پس از دریافت این لوح تقدیر ، ضمن قدردانی از تداوم اعتماد آیت اهلل 
خزعلی و سایر اعضای بنیاد بین المللی غدیر به بانک تجارت اظهار داشت : بنده و سایر همکارانم در این 
بانک مفتخر و مصمم هس��تیم تا خدمتگزاری صادقانه به هم میهنان را در سایه عنایات اهل بیت علیهم 
السالم و با تاسی به سیره امیرالمومنین تداوم بخشیده و همواره عامل به معروف و اخالق اسالمی باشیم . 
گفتنی است سال گذشته با اعطای حکمی از سوی آیت اهلل خزعلی ، محمدابراهیم مقدم به سمت ریاست 

نمایندگی بنیاد بین المللی غدیر در بانک تجارت منصوب شده بود . 

با توجه به تاکید دکتر عیسی رضایی مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر به لزوم بهره 
گیری از جدیدترین تحوالت در عرصه اقتص��ادی و بانکداری از ابتدای فراخوان 
پژوهش��کده پولی و بانکی بانک مرکزی جهت شرکت در همایش سیاست های 
پولی و ارزی مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر حضور پررنگ و همه جانبه معاونین 
و مدیران خود را در این همایش خواستار شد که این امر با مشارکت موسسه در 
مساعدت به برگزارکنندگان و دریافت دعوتنامه برای معاونین و مدیران موسسه 
بوده است.مجموعه های اعتبارات و تسهیالت ،مالی،برنامه ریزی و تحول ،فناوری 
و اطالعات و مبارزه با پولشویی همراه بود. روز گذشته دکتر رضایی مدیرعامل و 
فهیمی پور قائم مقام و همکاران ایشان با حضور در سالن اجالس محل برگزاری 
همایش با استماع سخنان آقای طیب نیا وزیر محترم اقتصاد و دارایی در جریان 
جدیدترین تصمیمات در عرصه اقتصاد و بانکداری قرار گرفتند. آنچه نقطه مشترک 

سخنان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی 
بود اشاره و تاکید جدی بر مقابله با موسسات 
اعتباری غیر مجاز و درخواست عدم همکاری 
بانک ها و موسسات مجاز با آن بود. دکتر سیف 
حجم  نقدینگی در پایان سال 93 را 783 هزار 
میلی��ارد تومان اعالم کرد و افزود:از این میزان 
60هزار میلیارد تومان مربوط به بانک قوامین و 

موسسات اعتباری کوثر و عسکریه می باشد. رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره 
به این موضوع که نام بانک ها و موسس��ات مجاز در سایت بانک مرکزی موجود 
است از مردم خواست برای انجام امور بانکی از همکاری با بانک ها و موسسات غیر 

مجاز جداً خودداری کنند.

تقدیر سازمان میراث فرهنگی
صنایع دستی و گردشگری از بانک سپه

ملکی در همایش فصلی بیمه دی مطرح کرد:
می خواهیم در سه سال آینده جزء سه شرکت نخست بیمه ای کشور باشیم 

اعطای لوح تقدیر بنیاد بین المللی غدیر به مدیرعامل بانک تجارت

حضور مدیرعامل، قائم مقام ، معاونین و مدیران موسسه اعتباری کوثر در همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی
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در هفتادمی��ن س��ال حیات برای لقمه ای نان ش��غلی برگزی��ده ایم که بقول 
حافظ مپرس. برنامه امروز کاتب این س��طور حضور در مجمع س��االنه شرکت 
بیمه پاس��ارگاد و در محل دانش��گاه خاتم در خیابان شیخ بهایی کوچه حکیم 
اعظم و من به این ماموریت پای کوبان و دس��ت افش��ان رفتم تا یاد نیم قرن 
پش آنگاه که نام بزرگانی چون پروفسور رضا، پروفسور اعتماد، صاحب زمانی، 
معین بهزاد، جالل همایی و دهها دیگر بر فراز نام دانش��گاه می درخشیدند و 
من خادم کوچک در خدمت و آن روز را که زیر اسب چوبین استاد فروزان فر 
رفتم و رخسارم از اشک پوشیده شد هیچگاه فراموش نمی کنم بگذریم دیدن 
دکتر محمد قاسمی یادگاری از آن رفتگان و بازمانده مفاخر سرزمین بوعلی و 
فارابی، شوق رفتن در من آفریده بود و در تاالر دانشگاه به لطف مهربان مدیری 
دکتر امین تفرش��ی که خدمتش چه بس��یار با یک هدیه به سالن اجتماعات 
هدایت شدم. در کنارم دو بزرگوار از نسل خود نشسته و نیم نگاهی به جوالن 
اسب قلم حقیر داشته.در یک فرصت پرسیدند خبرنگاری؟ عرض ادب کردم و 
گفتم آری و کارت رد و بدل شد و یکی از آن دو پرسید نام دیگری از این نام 
در بیمه مرکزی بود، عرض شد برادر کوچکم است و او گفت من هم خادم آن 
مرکز بوده ام و امروز در مقام معاونت مالی بیمه پاسارگاد انجام وظیفه می کنم. 
در همین گفت و ش��نود بودیم که دکتر قاس��می آمد و چونان همیشه دست 
مهربانش را بر سر حقیر کشید. در مراسمی پسر و نوه دکتر قاسمی در وصف 
پدر شعری سرودند و نوه کوچک پیانو می نواخت و تحسین صدها مدیر و وزیر 
و وکیل را با طنین صلوات پی در پی تقدیم خدمت مدیری ش��د که با خزانه 

خالی جنگ تحمیلی را سربلندانه به فتح رساند.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه پاسارگاد )سهامی عام( روز دوشنبه 

مورخ 94/02/28 تشکیل شد.
در ای��ن مجمع که با حض��ور بیش از 94/79 درصدی س��هامداران حقیقی و 
حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای دکتر مجید قاسمی 
بود که جنابان مجتبی کباری و علی اکبر امین تفرشی در مقام نظار اول و دوم 

و سرکار خانم صدیقه نعیمیان به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مدیرعامل شرکت مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1393/12/29 
و پس از اس��تماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 

با تقسیم سود 350 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
موسس��ه حسابرس��ی رایمند و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حس��ابرس 

شرکت وموسسه حسابرسی ایران مشهود برای سال مالی 94 انتخاب شدند. 

پیام هیات مدیره : 
به نام خداوند جان و خرد

با عرض س��الم و خیر مقدم، هیات مدیره بیمه پاس��ارگاد )ش��رکت س��هامی 
ع��ام( در اجرای تکالیف موضوع م��واد 138 و 232 قانون تجارت، ضمن ارائه 
صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به 1393/12/29، گزارش خود 
درخصوص فعالیت ها و وضع عمومی ش��رکت طی سال مالی مذکور را که به 

منظور دس��تیابی به اهداف پیش بینی ش��ده و در چارچوب اساسنامه صورت 
پذیرفته است، به شرح ذیل به استحضار می رساند:

امید اس��ت س��هامداران گرامی ا تصویب عملکرد س��ال مالی مورد گزارش و 
پیشنهادهای ارائه شده، زمینه انگیزه و تالش بیشتر مدیران و همکاران شرکت 

را برای نیل به اهداف تعیین شده فراهم آورند.

اهداف كمی و رئوس برنامه های شركت در سال 1394
- دستیابی به تولید حداقل 10/359 میلیارد ریال حق بیمه در انواع رشته ای 
بیم��ه زندگی و غیرزندگی با تاکید بر طراحی و عرضه محصوالت جدید بیمه 

ای و ورود به بازارهای نوین
- افزای��ش ظرفیت و ارتقای کیفیت خدمات ش��عبه های فعل��ی و راه اندازی 
ش��عبه های جدید مورد نیاز برای رسیدن به حداقل 78 شعبه فعال در پایان 

سال 1394
- اعطای نمایندگی و اجازه فعالیت به حدود 770 نماینده جدید فروش بیمه 

های عمر در تهران و شهرستان ها
- دعوت به همکاری از بیش از 130 نفر همکار کارآزموده و جوان

- برگزاری دوره های آموزشی برای همکاران، نمایندگان و بازاریان حداقل به 
میزان 220/000 نفر ساعت

- ایجاد تنوع بیشتر و افزایش حجم سرمایه گذاری های شرکت و خرید دارایی 
ه��ای ثابت مورد نیاز حداقل ب��ه مبلغ 3/100 میلیارد ریال در چارچوب آیین 

نامه های مربوط
- تکمیل طرح توجیهی افزایش س��رمایه و اخذ مجوز از بیمه مرکزی جهوری 
اس��المی ایران و س��ازمان بورس و اوراق بهادار و همچنی��ن برگزاری مجمع 
عمومی فوق العاده صاحبان سهام به منظور بررسی و تصویب افزایش سرمایه 
ش��رکت از مبلغ 1/134/000 میلیون ریال به مبلغ 4/082/400 میلیون ریال 
معادل 260 درصد سرمایه فعلی طی دو مرحله در سال های 1394 و 1395

- دست یابی به سود خالص دوره، حداقل به مبلغ 631/950 میلیون ریال و در 
نتیجه ایجاد عایدی برای هر سهم )EPS( به مبلغ 557/27 ریال

- انجام اقدامات الزم به منظور طراحی س��اختمان مرکزی ش��رکت و کس��ب 
مجوزهای الزم و انتخاب پیمانکاران مربوطه

- توسعه، تکمیل و ارتقای سیستم های عملیاتی و اطالعاتی شرکت با همکاری 
شرکت فناپ و کارشناسان ذیربط.

مجمع شرکت بیمه پاسارگاد ما را هم دانشگاهی کرد

آرامش شما هدف ما

اعضاء هیات مدیره

مجید قاسمی

معصوم ضمیری

احمد شفیعی هنجنی

ابوالقاسم دباغ

پیروز باستانی

فاطمه سبحانی 

ویکتوریا خورسند

سمت

رئیس هیات مدیره و رئیس کمیته حسابرسی

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

عضو هیات مدیره

عضو موظف هیات مدیره

عضو موظف هیات مدیره

مدیر حسابرسی داخلی

مدیرمالی

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ
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مجمع عمومی عادی س��الیانه صاحبان سهام سال 
مالی منتهی به 93/12/29 ش��رکت صنعتی مینو 
)س��هامي عام( در تاریخ 94/03/16 در محل سالن 

ورزشی پارس مینو تشکیل گردید. 
در ای��ن مجمع ک��ه ب��ا حض��ور 75/97درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حس��ابرس 
و ب��ازرس قانونی برگ��زار گردید، ریاس��ت مجمع 
برعهده آق��ای فرهاد رمضان ب��وده که خانم فروغ 
الماس��ی و آقای ایمان هدایتی در مقام نظار اول و 
دوم و آقای حمیدرضا قدری به عنوان دبیر مجمع 
انتخاب گردیدند. درادام��ه با قرائت گزارش هیات 
مدیره به مجمع توس��ط مدیرعامل شرکت مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 1393/12/29 و پس از استماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 1100 

ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
مجمع از تالش و زحمات هیات مدیره و مدیرعامل 
کاردان و همچنین کارکنان شرکت در اداره و رشد 
ام��ور و فعالیته��ا و حفظ اعتبار موقعیت ش��رکت 
تش��کر و قدردانی کرده و توفیق آن��ان را از درگاه 
خداوند متعال مسئلت می کند. همچنین موسسه 
حسابرس��ی ای��ران مش��هود به عنوان حس��ابرس 
مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی 
پارس به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی 

علی البدل شرکت انتخاب گردیدند.

پیام هیات مدیره
مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوطه در 

سال مالی مورد گزارش :
هی��ات مدیره ش��رکت صنعتي مینو پیش��رفت و 
تحقق برنامه هاي خود را مرهون تالش ، اندیش��ه 
و مش��ارکت کلیه کارگران ، کارمن��دان، مدیران و 
دع��اي خیر آزادگان معزز و س��رافراز م��ي داند و 
خ��ود را امانتدار س��هامداران محترم دانس��ته و به 
منظور صیانت و ارتقاي منافع ایش��ان وظیفه خود 
مي داند ک��ه از انجام هیچ تالش��ي دریغ نورزد از 
طرف دیگر رضایتمندي مشتریان را براي خود یک 
اصل دانس��ته و با تکیه بر ش��عار مشتري محوري، 
هم��واره جهت نیل به اص��ل ارتقاي کیفي و حفظ 
سالمت مصرف کنندگان تالش داشته و این اشعار 

راهبردي را نصب العین خود قرار داده است.
هی��ات مدیره ب��ا اعتقادي راس��خ به رون��د پویا و 

موفقیت آمیز ش��رکت بر خ��ود وظیفه مي داند تا 
با برقراري یک نظام پایدار با ارتقاي کیفي و کمي 
تولیدات، ضمن حف��ظ اعتماد مصرف کنندگان با 
حصول سود مناسب هدف رضایتمندي سهامداران 

عزیز را نیز محقق سازد.

استراتژی های شركت:
سه استراتژی اصلی شرکت به شرح زیر می باشد:

- استراتژی رشد و توسعه پایدار از طریق خالقیت 
ونوآوری در کلیه فعالیتها اعم از روش هاي جدید 
انجام امور تولید، توسعه محصوالت جدید وارائه آن 

به مصرف کنندگان در اقصی نقاط کشور
-  استراتژی استمرار در حفظ وارتقاء موضوع کیفیت 
ومرغوبیت تولید محصول و بهبود مستمر فرآیندها 
دستیابی به رهبری بازار و افزایش رضایت مشتریان

- استراتژی مدیریت هزینه ها و کاهش بهای تمام 
شده محصوالت

بیان برنامه ها چشـم انداز وضعیت شـركت برای 
سال مالی آتی:

با عنایت به ش��رایط محیط��ی پیش رو، همچنین 
سپری کردن دوران عبور از مرحله تحول اقتصادی 
در کش��ور، فرصته��ای جدید نی��ز در پیش روی 
برخی از بنگاههای اقتصادی قرار خواهد گرفت، با 
عنایت به موضوع فوق شرکت در برخی از فعالیتها 
و اس��تراتژیهای توسعه ای که متضمن رشد و بقاء 
پایدار خواهد بود را در دس��تور کار قرار داده است. 
از اینرو سرمایه گذاری بلند مدت در خطوط اسنک 
و بیس��کویت و کارخانه ارد در سال 1393 با هدف 
حف��ظ و اس��تمرار جایگاه رهبری ب��ازار همچنین 
افزایش ظرفیت تولید از محل س��ایر خطوط فعلی 
تولید با رویکرد سرمایه گذاری های کوتاه مدت با 
نرخ بازده باال را مورد توجه ویژه قرار خواهد داد.  

 
تاریخچه فعالیت :

ش��رکت س��هامی ع��ام صنعت��ی مینو براس��اس 

صورتجلس��ة مجمع عمومی موسس��ین در تاریخ 
1351/4/21 تح��ت ش��ماره 15808 درادراه ثبت 
ش��رکتها به ثبت رس��ید و در تاری��خ 1372/6/2 
براس��اس مجمع عمومي فوق العاده 1371/2/17 
تحت ش��ماره 369 در دفتر ثبت شرکتهای داخلی 
ابهر به ثبت رس��ید و با توجه به تفکیک اداره ثبت 
ش��رکتهای شهرس��تان ابهر از خرم��دره نهایتاً در 
تاریخ 1380/4/26تحت ش��ماره 17 در اداره ثبت 

شرکتهای شهرستان خرمدره به ثبت رسید.
ش��رکت در س��ال 1373 به شرکت س��هامی عام 
تبدیل شده اس��ت در حال حاضر شرکت سهامی 
عام صنعتی مین��و جزء واحده��ای تجاری فرعی 

شرکت اقتصادی وخودکفائی آزادگان است.
در زمان ش��روع ب��کار و راه ان��دازی کارخانه مینو 

منطقه از یک بافت کاماًل کشاورزی و دامپروری
برخ��وردار بوده که ایجاد کارخانه اثرات عمیقی در 

وضعیت اقتصادی، فرهنگی و صنعتی
منطقه بوجود آورده اس��ت به نح��وی که در حال 
حاضر عالوه بر گس��ترش کش��اورزی، صنعت نیز 
رش��د بس��یاری داش��ته و هم اکنون قریب به 80 
واح��د صنعت��ی در زمینه های مختل��ف از جمله 
صنایع نس��اجی و شیمیایی و تولید ظروف چینی، 
دوچرخه، تولید فرش ماشینی، ریخته گری و تولید 

فیلم BOPP و غیره مشغول بکار میباشند.
با توجه به اینکه عم��ده ترین نیاز صنایع تولیدی 
کیک و بیس��کویت آرد بوده و کیفیت آرد مصرفی 
نی��ز تأثیر حیاتی در کیفیت محص��ول نهائی دارد 
بنابراین جهت حصول ای��ن اهداف، مدیریت وقت 
ش��رکت صنعتی مین��و کارخانه ف��رآوری گندم و 
تولید آرد را در محل شرکت صنعتی مینو خرمدره 
تأسیس نمود . این مهم از سال 1369 آغاز و نهایتاً 
در س��ال 11370 بهره برداری از کارخانه آرد آغاز 
گردید . کل خط��وط تولیدی و تجهیزات کارخانه 
آرد از ش��رکت بول��ر میاگ آلم��ان)از بهترین و پر 
سابقه ترین شرکتهای فعال دنیا در زمینه صنعت 

آرد( خریداری شده است .

پیشرفت ، خالقیت و نوآوری حاصل خرد جمعی
مشتری محوری و رضایتمندی مشتریان: اصول صنعتی شرکت مینو

اعضاء هیات مدیره

آقای حسین علی اکبر زاده        

آقای سعید اوحدی            

آقای فرهاد رمضان       

آقای سیدمحمد مدرس نیایزدی       

خانم طاهره سخت باز         

آقای حمیدرضا قدری

نماینده

شرکت رهاورد سازندگی آزادگان

شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان

موسسه فرهنگی پیام آزادگان

شرکت صنعتی پارس مینو

شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان

-

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

مدیرعامل

 لر
ش

خو
سر

قه 
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جدیدتری��ن آمارهای گمرک از 10 قلم عمده صادراتی و وارداتی کش��ور طی 
دو ماه منتهی به اردیبهش��ت 94، حاکی از تغییر سهم 10 قلم عمده وارداتی 
و صادراتی از ارزش کل واردات و صادرات کش��ور اس��ت؛ به طوری که طی دو 
ماه منتهی به اردیبهش��ت 94، س��همی به میزان 75/ 36 درصد از ارزش کل 
صادرات مختص 10 قلم عمده صادراتی و س��همی به میزان 28/ 20 درصد از 
ارزش کل واردات نیز مربوط به 10قلم عمده وارداتی بوده است، این در حالی 
اس��ت که س��هم 10 قلم عمده صادراتی در مدت مشابه سال گذشته 33/ 37 

درصد و سهم 10 قلم عمده وارداتی نیز 16/ 20 درصد بود. 
از س��وی دیگر با اینکه در س��ال های گذش��ته 10 قلم عمده وارداتی کشور را 
عمدتا کاالهای اساسی تشکیل می دادند، اما آمارهای دو ماه اخیر گمرک نشان 
از ورود اقالم وارداتی جدید مانند  »لوبیاي س��ویا« به لیس��ت 10 قلم عمده 
وارداتی کشور دارد، در حالی که در گذشته هیچ وارداتی از این اقالم نداشتیم.  
آماره��ای گم��رک از 10 قل��م عمده صادراتی کش��ور طی دو م��اه منتهی به 
اردیبهشت 94 حاکی از آن است با وجودی که کل صادرات کشور طی دوماه 
اول 94 نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته از نظر وزنی رشد منفی داشته، 
اما کل 10 قلم اول صادراتی کش��ور با رش��د وزنی مثب��ت همراه بودند. طبق 
آمارها، »پروپان مایع شده« با سهم ارزشی 68/ 5 درصد طی دوماه منتهی به 
اردیبهش��ت 94، در صدر اقالم عمده صادراتی قرار دارد، صادرات این کاال که 
در دوره مشابه سال گذشته نیز رتبه اول را در اقالم عمده صادراتی کسب کرده 
بود، طی دو ماه نخس��ت سال جاری افت 16/ 21 درصدی در ارزش را تجربه 
کرد. »قیر نفت« به عنوان دومین قلم عمده صادراتی طی دو ماه نخست سال 
94، در حالی س��هم 53/ 4 درصدی از ارزش کل صادرات را از آن خود کرده 
است که طی این دوره با رشد 58/ 19 درصدی در ارزش صادرات همراه بود. 
»پلی اتیلن گرید فیلم با چگالی کمتر از 94درصد به جز نوع پودری« سومین 
قلم عمده صادراتی کش��ور طی دو ماه منتهی به اردیبهشت94، سهمی 4/ 4 
درصدی از ارزش کل صادرات را از آن خود کرده و نس��بت به دو ماه نخس��ت 
سال گذشته رشد 61 درصدی در ارزش را ثبت کرده است. چهارمین جایگاه 
اقالم عمده صادراتی نیز مختص »گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل 
مایع ش��ده« بوده که سهم 23/ 4 درصدی از ارزش کل صادرات را از آن خود 
کرده و رش��د ارزش��ی 149 درصدی را در صادرات تجربه کرده است. »بوتان 
مایع شده« نیز در حالی جایگاه پنجم اقالم عمده صادراتی را از آن خود کرده 
که در دو ماه منتهی به اردیبهش��ت 94، با س��هم ارزشی 85/ 3 درصدی افت 
24/ 19 درصدی را در ارزش تجربه کرده است. »متانول«، ششمین قلم عمده 
صادراتی نیز با اختصاص س��هم 4/ 3 درصدی از ارزش کل صادرات افت 21/ 
31 درص��دی را در ارزش ثبت کرده اس��ت. پ��س از آن »اوره حتی به صورت 
محلول در آب« نیز با س��هم ارزش��ی 91/ 2 درصدی و رش��د ارزش��ی 276 
درصدی، رتبه هفتم اقالم عمده صادراتی را از آن خود کرده است. »محصوالت 
از آهن یا فوالد غیرممزوج تخت فقط گرم نورد ش��ده، به صورت طومار« رتبه 
8 اق��الم عم��ده صادراتی را با س��هم 85/ 2 درصدی به خ��ود اختصاص داده 
است؛ همچنین »فرآورده های دارای 70 درصد وزنی، بیشتر نفت یا روغن های 
معدنی قیری« با سهم ارزشی 6/ 2 درصدی از کل صادرات نهمین قلم عمده 
صادراتی بوده و دهمین جای��گاه اقالم عمده صادراتی نیز به »پلی اتیلن گرید 
فیلم به صورت غیرپودر با وزن مخصوص 94درصد یا بیش��تر« با سهم ارزشی 
3/ 2 درصد از کل صادرات اختصاص یافته است.  از سوی دیگر بنا بر آمارهای 
10 قلم عمده وارداتی کشور طی دو ماه نخست 94، »ذرت دامی« با سهم 44/ 
3 درص��دی از ارزش کل واردات، رتبه نخس��ت اقالمی عمده وارداتی را از آن 
خود کرده و نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز رشد 10 درصدی در ارزش 
واردات را تجربه کرده اس��ت. از س��وی دیگر، با وجود ممنوعیت ثبت سفارش 
واردات »برنج« و ثابت ماندن تعرفه آن از س��ال گذشته در لیست اقالم عمده 
وارداتی دومین جایگاه را »برنج« به خود اختصاص داده است. واردات این کاال 
که س��هم 42/ 2 درصدی از ارزش کل واردات را از آن خود کرده، طی دو ماه 
منتهی به اردیبهشت سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال گذشته هم از نظر 
وزنی و هم از نظر ارزشی با افت همراه بوده است. »کنجاله سویا«، سومین قلم 

عمده وارداتی نیز طی دو ماه نخست سال 94، سهم 24/ 2 درصدی از ارزش 
کل واردات و رش��د ارزش��ی منفی 24 درصدی را نسبت به دوره مشابه سال 
گذشته تجربه کرده است. جایگاه چهارم اقالم عمده وارداتی طی دو ماه نخست 
س��ال جاری از آن »ماش��ین آالت و دستگاه های به هم فشردن، شکل دادن یا 
قالب گیری سوخت های معدنی جامد، خمیرهای سرامیکی و سایر محصوالت 
معدنی، ماشین های درست کردن قالب های ریخته گری از ماسه« است، این در 
حالی اس��ت که این قلم کاال در س��ال گذشته در رتبه 56 اقالم عمده وارداتی 
قرار داش��ت؛ واردات این کاال که س��هم 12/ 2 درصدی از ارزش کل واردات را 
از آن خود کرده نسبت به 2 ماه منتهی به اردیبهشت 93، با رشد نسبتا باالی 
623 درصدی همراه بوده اس��ت. »دانه گندم به جز گندم دامی« که در دو ماه 
نخست سال گذشته، صدر نشین اقالم عمده وارداتی بود، در مدت مشابه سال 
جاری پنجمین قلم عمده وارداتی محس��وب می ش��ود. در لیست اقالم عمده 
وارداتی طی این دوره، جایگاه شش��م را »لوبیای سویا« به خود اختصاص داده 
است؛ این کاال که در مدت مشابه سال گذشته وارداتی از آن به کشور نداشتیم، 
س��هم 77/ 1 درصدی از ارزش کل واردات را از آن خود کرده اس��ت.  جایگاه 
هفتم اقالم عمده وارداتی را »قطعات منفصله جهت تولید خودروهای سواری 
با س��اخت داخل 14درصد به جز الس��تیک« در حالی به خود اختصاص داده 
اس��ت که در مدت مشابه سال گذش��ته رتبه 34 را کسب کرده بود.  »وسایل 
نقلیه موتوری« با واردات با س��هم ارزشی 64/ 1 درصدی و افت ارزشی منفی 
15/ 57 درصدی هش��تمین جایگاه اقالم عم��ده وارداتی را به خود اختصاص 
داده است. »جو به استثنای بذر«، نهمین قلم عمده وارداتی طی دو ماه نخست 
س��ال جاری نیز سهم ارزشی 59/ 1درصدی از ارزش کل واردات را از آن خود 
کرده است. جایگاه دهم اقالم عمده وارداتی نیز مختص »محصوالت از آهن یا 
فوالد غیرممزوج تخت و گرم نورد شده به شکل طومار« با سهم ارزشی 55/ 1 

درصدی از ارزش کل واردات، بوده است. 

براساس آخرین آمارگمرک از تجارت خارجی کشور بررسی شد

سرلیست های صادرات و واردات
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدنی امالح 
ایران )سهامی عام( به روز دوشنبه مورخ 94/02/28 

در محل قانونی شرکت تشکیل شد.
در ای��ن مجم��ع که با حض��ور بی��ش از 92/137 
درص��دی س��هامداران حقیقی و حقوق��ی ، اعضاء 
هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، 
حس��ابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای احمدزمانی گندمانی، جنابان 
عبداله شیرمحمدپور گرجانی و سعید جعفری در 
مقام نظار اول و دوم و آقای مرتضی فرشید پژوه به 

عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادام��ه با قرائت گزارش هی��ات مدیره به مجمع 
توسط مهندس ساداتی مدیرعامل کاردان و کاربلد 
ش��رکت مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی س��ال مال��ی منتهی ب��ه 1393/12/29 و 
پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
صورته��ای مالی و تنفیذ معامالت مش��مول ماده 
129 با تقسیم سود 2000 ریالی به ازای هر سهم 

به کار خود پایان دادند.
همچنین مؤسس��ه حسابرس��ی آیین محاس��بان 
امین به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و 
مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس 

علی البدل برای سال 94 انتخاب گردید.

پیام هیات مدیره : 
با حمد و س��پاس خداوند متع��ال که توفیق داد تا 
در خدمت سهامداران گرامی باشیم، هیئت مدیره 
برخود الزم می داند اعتماد کلیه سهامداران محترم 

را سپاس گفته و قدردانی خود را ابراز نماید.
برنامه ها و چشم انداز شرکت براي سال مالی آتی

 در زمین��ه تولی��د نمک تصفیه ، این ش��رکت در 
س��ال 93 با تولید 46014 تن که 2 درصد بیشتر 
از بودج��ه پیش بینی ش��ده بوده اس��ت در زمره 

بزرگترین تولیدکنندگان این محصول می باشد. 
این ش��رکت در س��ال مالی مورد گزارش با حجم 
صادرات��ی 9293 ت��ن نمک خوراک��ی که 72/38 
درصد بیش��تر از س��ال قبل بوده اس��ت موفقیت 

شایانی در زمینه صادرات بدست آورده است. 
ش��رکت معدنی امالح ایران در س��ال 93 توانست 
با بهره گیري از برنامه ها و اهداف اس��تراتژیک به 

ارائه محصوالت با کیفیت باال و قیمت مناسب اقدام 
نماید و در سایه استراتژي کالن رهبري در هزینه 
)Cost Leadrship( ب��ه تحق��ق راهبردها و 

نهایتاً چشم انداز خود بپردازد.
چشم انداز شرکت آنست که انتخاب اول مشتریان 
در خرید سولفات سدیم و نمک باشیم و براي نیل 
به این هدف با اس��تفاده از دانش و فن آوري هاي 
برت��ر ، محصوالتی با بهترین کیفی��ت و با قیمت 
رقابتی براي تامین منافع کلیه ذینفعان تولید می 

نمائیم. 
در س��ایه این چشم انداز، استراتژي هاي مورد نظر 
شرکت براي سال 94 عبارتند: از »گسترش حضور 
پایدار در بازار )رهبري و حفظ بازار داخل کشور – 
گسترش حضور در بازارهاي بین المللی(« »اجراي 
طرحهاي توسعه با صرفه اقتصادي و »افزایش بهره 

وري )اثربخشی و کارآئی(«

ریسک هاي عمده اي كه شركت با آن مواجه است 
عبارتند از: 

-  باالبودن نرخ بهره بانکی که در صورت ادامه آن 
اجراي طرحهاي توس��عه اي شرکت و بویژه طرح 
توسعه در مجتمع اراک )در صورت شروع عملیات 

اجرایی( با مشکل مواجه خواهد شد.
-  کاه��ش بیش از حد نرخ ارز که باعث از دس��ت 
رفتن بازار صادراتی نمک تصفیه و افزایش واردات 
س��ولفات س��دیم از چین خواهد ش��د و در مقابل 
اجراي طرح توس��عه سولفات س��دیم در مجتمع 

اراک تسهیل می گردد
-  تصویب قوانین و مقررات جدید دولتی به ویژه در 
زمینه افزایش حقوق دولتی و شمول بهره مالکانه 
به معادن سولفات که مستقیماً باعث افزایش قیمت 

تمام شده سولفات سدیم خواهد شد.
در سال مالی جدید هیات مدیره اطمینان می دهد 

که در جهت تحقق منافع سهامداران محترم تمام 
ت��الش خود را معمول نمای��د و در این راه نیازمند 
الطاف الهی، راهنمایی ها و دعاي خیر سهامداران و 

تالش بی وقفه کلیه همکاران خواهد بود.

جایگاه شـركت در صنعت و عملکرد شـركت در 
سال مالی مورد گزارش 

ش��رکت معدنی ام��الح ایران در س��ال مالی مورد 
گزارش با تولید 184738 تن س��ولفات سدیم که 
2 درصد بیش از بودجه پیش بینی شده بوده است 
توانست 86 درصد تولید داخلی و 79 درصد توزیع 
داخلی )با احتساب واردات از کشور چین( را انجام 
دهد. این ش��رکت بزرگترین تولیدکننده سولفات 
س��دیم در ایران و خاورمیانه و تنها شرکت دارنده 

مجوز استاندارد در ایران میباشد.
سایر تولیدکنندگان سنتی سولفات سدیم در ایران 
عمدتاً از ماده اي بنام سنگ ترش بعنوان ماده اولیه 
براي تولید اس��تفاده می نمایند که محصول فرعی 
کارخانجات تولید اسیدکلریدریک است و از آنجایی 
که یکی از واحدهاي پتروش��یمی از اواخر سال 92 
اقدام به فروش گسترده اسیدکلریدریک با کیفیت 
بس��یار خوب و قیمت بس��یار نازل در بازار داخلی 
نمود ، لذا غالب واحدهاي تولید اس��یدکلریدریک 
تعطیل شدند و متعاقب آن کارگاهها و کارخانجاتی 
که از س��نگ ت��رش اس��تفاده می نمودن��د دچار 
تعطیلی و یا رکود فعالیت ش��دند.  همزمان با بروز 
بحران در تولید سولفات سدیم داخلی، کشور چین 
قیمت س��ولفات سدیم صادراتی خود را حدود 25 
درص��د کاه��ش داد و به تنی 105 ت��ا 110 دالر 
C&F بنادر جنوبی ایران رسانید. با اقدامات انجام 
شده توسط شرکت و انجمن صنفی تولیدکنندگان 
سولفات سدیم تا اندازه زیادي علیرغم این کاهش 

قیمت ، میزان واردات کاهش یافته است.

با شرکتی که آهسته و پیوسته در راه موفقیت طی طریق می کند
مهندس ساداتی با معدنی امالح درصدد گسترش حضور پایدار در بازار

اعضاء هیات مدیره

آقای عبداله شیرمحمدپور گرجانی

آقای علی اکبر ساداتی

آقای میرفاضل مقدس فاضلی

آقای محمدمهدی قاسم زاده

آقای سید محمود شجاعی

نماینده

شرکت سرمایه گذاری صدر تامین

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

شرکت صنایع خاک چینی ایران

شرکت کاشی و سرامیک الوند

سمت

رئیس هیات مدیرهو عضو غیرموظف

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره- عضو موظف

عضو غیرموظف

معاونت فنی شرکت و عضو موظف

عضوغیرموظف

نی
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طبق سند توسـعه خودرو قرار است در سال 
1404، یـک سـوم خودروهاي تولیـد داخل 
)یعني یک میلیون دستگاه( صادر شود و این 
در شـرایطي است كه خودروسازان كشور در 
یک دهه گذشـته كمتر از 500 هزار دسـتگاه 
محصـول را بـه آن سـوي مرزهـاي كشـور 
فرسـتاده اند. براي بسـیاري از خودروسازان 
دنیا »صادرات« یک اصل به حسـاب مي آید 
و بخـش بـزرگ و قابل توجهـي از درآمد آن 
هـا را بازارهاي صادراتـي تامین مي كند. این 
درحالي است كه درشـرایط محدودیت هاي 
بیـن المللـي و عضو نبـودن در پیمـان هاي 
منطقـه اي، صـادرات خودرو هـاي ایراني از 
شتاب كمي برخوردار است. طبق سند توسعه 
خودرو قرار اسـت در سـال 1404، یک سوم 
خودروهاي تولید داخـل )یعني یک میلیون 
دسـتگاه( صادر شود و این در شرایطي است 
كه خودروسازان كشـور در یک دهه گذشته 
كمتر از 500 هزار دسـتگاه محصول را به آن 
سـوي مرزهاي كشـور فرسـتاده اند.در واقع 
نه این كـه خودروهاي ایراني قـدم به خارج 
از مرزهاي كشـور نگذاشته باشـند، اما آمار 
صادرات آن ها درشرایط موجود درمقایسه با 
رقباي منطقه اي و جهاني زیاد نیست. در این 
شرایط، كارشناسـان معتقدند، خودروسازها 
بایـد عالوه بر حفـظ بازارهـاي خارجي خود، 
به دنبال بازارهاي جدید نیز باشند، هرچند در 
عین حال این كار را بسـیار سخت مي دانند.

كارشناسان بر این باورند كه صادرات خودرو 
به میزان زیادي با شـرایط سیاسـي كشـور 
مرتبط اسـت، تا زماني كه هر لحظه شـرایط 
سیاسي ایران با كشورهاي بازار هدف با افت 
و خیز همراه باشد، نمي توان روي صادرات نیز 

حساب باز كرد.
ثبات سیاسـي و ارتباط طوالني با كشورهاي 
هـدف، ارتباطـي كـه حداقـل تا یـک دهه 
آینده اش قابل پیش بیني باشـد الزمه داشتن 
یک صادرات موفق اسـت. با این وجود گروه 
صنعتـي ایران خودرو توانسـته خـط تولید 
خـودرو ي ملـي سـمند را در چهـاره قـاره 
جهان راه انـدازي كند و محصـوالت خود را 
به فراسـوي مرزها بفرسـتد و طعم رقابت با 
بزرگان خودروسـازي را به خصـوص در بازار 

روسیه چشیده است. 
آن طـور كـه كارشناسـان مي گوینـد، اگر به 
صـادرات به عنوان یک رویکـرد بلندمدت و 
ماندگار نـگاه نکنیـم و از طرفي محصوالتي 
به روز و با كیفیت نداشـته باشیم، نمي توانیم 
صـادرات  آینـده  بـه  امیدوارانـه  نگاهـي 

خودروهاي ایراني داشته باشیم.
بدون تردید اگر خودروسازي ایران مي خواهد 
در سـال 1404 یک میلیون دستگاه صادرات 
داشـته باشـد، ایـن هـدف تنها بـا افزایش 
كیفیت، قمیت مناسـب و توسـعه سـریع تر 
محصول و صد البته حمایت ها و مشـوق هاي 
دولت محقق خواهد شد، چه آن كه در دنیاي 
امروز خودروسـازي، بزرگان صنعت خودروي 
جهان و حتي چیني ها از كوچک ترین فرصت 

براي نفوذ در بازارهاي جهاني بهره مي برند. 
گروه صنعتي ایران خودرو با تشکیل شوراي 
عالي صادرات درصدد خیزش دوباره در بازار 
هـاي خارجي اسـت و براي حضـور ماندگار 
در بازار هاي هدف، فعال سـازي سـایت هاي 
خارجي در دستور كار قرار گرفته است .قرار 
اسـت فعال سازي این كارخانه ها، البته نه در 
همـه موارد، انجام شـود. خـط تولید خودرو 
توسـط ایران خـودرو در ونزوئال، سـنگال و 
عـراق راه اندازي شـده بود و این شـركت به 
روسـیه نیز محصوالت خود را صادر مي كرد 
كه فعالیت خط تولیدهـاي خارجي متوقف و 
در صادرات به روسـیه و عراق نیز محدودیت 
هایي ایجاد شـد. اما با تدابیر اتخاذ شده، این 
شـركت در برنامـه صادراتي خـود، صادرات 
سـاالنه 10 هزار دسـتگاه خودرو به روسیه و 
٢0 هزار دسـتگاه به عـراق را در برنامه دارد. 
همچنین سـایت ونزوئال قرار اسـت به زودي 
فعـال شـود. اولیـن محمولـه نیز بـراي این 
سایت فرستاده شـده اما مشکلي كه در این 
بیـن وجـود دارد، موضوع تحریم ها اسـت. 
تحریم ها موجب شـد نتوانیم حمل مستقیم 
به ونزوئال داشـته باشیم. همین موضوع كمي 
كار را بـا تاخیر مواجـه كرده امـا نمي تواند 
مانعي براي جلوگیري از فعالیت گروه صنعتي 

ایران خودرو باشـد. در سایت ونزوئال دو خط 
تولید وجود دارد كه ایران خودرو از یک خط 
استفاده مي كند و سـایپا از خط دیگر. البته 
ایران خـودرو مي خواهد سـاخت خودرو در 
ونزوئال را از مرحله CKD آغاز كند. ظرفیت 
تولیـد در ایـن سـایت، 10 هزار دسـتگاه در 
یک شـیفت و ٢0 هزار دستگاه در دو شیفت 
است.سـمند و پراید درسـایت ونزوئال تولید 
مي شـود البته خودرو رانا نیـز به خط تولید 
اضافه خواهد شد.  ایران خودرو یکي از صادر 
كنندگان خودرو به عراق است و در بازارهاي 
خارجي به خواست و نیاز مشتري توجه دارد. 
اكنون عراق در حال وضع قوانیني اسـت كه 
فقط خودرو یورو 4 به این كشـور وارد شود، 
ایران خـودرو نیز هیچ مشـکلي درصادرات 

خودرو با استاندارد یورو 4 به عراق ندارد. 
گروه صنعتي ایران خودرو به دنبال بازار هاي 
تازه صادراتـي نیز بوده و در حـال مطالعه بر 
روي بازار آذربایجان اسـت تـا بتواند در این 
بازار فعال شـود. در بازار روسـیه تالش هاي 
ایـران خودرو درحال به ثمر نشسـتن بود كه 
تحریم هـا كمي این امر را بـه تاخیر انداخته 
اسـت. برگ برنده ایران خـودرو در رقابت با 
سایر كشورها در بازارهاي هدف ایران خودرو، 
كیفیت مناسـب، قیمـت رقابتي و سـهولت 
دست یابي به قطعات یدكي است. در عین حال 
با برنامه هاي تدوین شـده سعي شده سرعت 
تحویل نیز افزایش یابد كه خود باعث افزایش 
گردش نقدینگي نمایندگان ایران خودرو شده 
است. در برنامه استراتژي ایران خودرو صدرو 
برندملـي از جایگاه خاصي بر خوردار اسـت. 
بـا تولید رانا و دنا و پیوسـتن آن ها به سـبد 
محصـوالت صادراتي ایران خودرو، جهشـي 
تازه در صنعت و اقتصاد كشور رخ خواهد داد. 

خیز ایران خودرو برای بازگشت به بازارهای خارجی و صادراتی
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