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ماهنامه اقتصاد    و بیمه
شماره 55 - تیر ماه 1394

س جلد   
شرح عک

جناب اقای مهندس علیرضا اسدپور

انتصـاب شایسـته جنابعالی را به عنـوان مدیرعامل شـركت لیزینگ 
صنعـت و معـدن كه نشـان دهنده لیاقت و توانمندی شـما می باشـد 
صمیمانه تبریک عرض مـی نماییم. موفقیت و توفیق روزافزونتان را از 

خداوند بلندمرتبه خواستاریم.
خسرو امیرحسینی
مد   یرمسئول و سرد   بیر اقتصاد    و بیمه

جناب آقای حسن جلینی
انتصاب به جا و شایسـته جنابعالی به عنوان مدیرارتباطات و امور بین 
الملل گروه خودروسـازی سـایپا كـه بیانگر تعهد، كارآمـدی، لیاقت و 
شایستگی های برجسته آن برادر گرامی در صحنه های خدمت صادقانه 
به نظام میهن اسـامی اسـت تبریک عرض نموده، موفیت و سربلندی 

شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.
خسرو امیرحسینی
مد   یرمسئول و سرد   بیر اقتصاد    و بیمه

دانشگاه علم و صنعت ایران، مهندسی صنایع، كارشناسی ارشد 

1-  مدیر نظارت، آزمایش و تحویل شركت مخابرات استان فارس

2- مدیركل بازرسی و ارزیابی عملکرد شركت ارتباطات زیرساخت

3- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شركت مخابرات استان بوشهر

4- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شركت مخابرات استان خوزستان

5- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شركت مخابرات استان فارس

6- مشـاور مدیرعامـل و مدیر پروژه تدوین اسـتراتژی شـبکه شـركت 

مخابرات ایران

7- معاون شبکه شركت مخابرات ایران

8- سرپرست معاونت فناوری اطاعات شركت مخابرات ایران

9- عضو هیات مدیره شركت تامین خدمات سیستم های كاربردی كاسپین

عبدالعظیم قنبریان مدیر عامل شركت تجارت الکترونیک پارسیان

جناب آقای مهندس مرتضی لطفی
مدیرعامل محترم شرکت سیمان فارس و خوزستان

انتصاب شایسته جنابعالی به سمت ریاست هیات مدیره شركت سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی )شستا( را صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیقات 
روزافزون حضرتعالی را در این مسئولیت خطیر از خداوند منان خواستاریم.
خسرو امیرحسینی
مد   یرمسئول و سرد   بیر اقتصاد    و بیمه

جناب آقای دکتر محمد سعیدی
مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(
انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیرعامل شركت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شسـتا( تبریک عرض نموده، توفیق شـما را از درگاه 

ایزد منان آرزومندیم.
خسرو امیرحسینی
مد   یرمسئول و سرد   بیر اقتصاد    و بیمه

یکی از بچه های تحریریه رفته بود شمال شهر،میدان ونک كوچه 
دامن افشار.انجا كه روابط عمومی بلدیه)شهرداری( خوانندنش.آنجا 
دفترمسعودخان عابدی پاتوق بچه های خبراست برای رفع خستگی 
درخنکای سالن وتجدید دیدار با اهل قلم.آقا مهدی ما  دربازگشت 

چندبرگه نشریه همراه داشت كه همه حاصل همت بچه های خدوم روابط 
عمومی شهرداری بود. شهرام خان گیل ابادی ما با خوش ذوقی نقبی زده 
به دوران ناصری ووقایع اتفاقیه را كرده وقایع تهرانیه درتصویر تهران هم 

كه عکس نشیند از استاد مستشیری وام گرفته ودر طنز پاجای حسن 
خان توفیق نهاده.....شهرام خان ودوستان معظم خسته نباشید وخداقوت.
فقط عرضی بود كه حرفه ای ها ما را هم دریابید كه كفش مارا تازه علی 

قلی كفاش وصله پینه كرده....
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هرگز يک ايرانی را تهديد نکنید
این را گفته بودیم كه

انعقاد این توافق قدم آخر نیست، بلکه گام نخست 
اس��ت برای رس��یدن به نقطه مطلوب. راه درازی 
در پیش روس��ت. بر م��ردان و زنان جهادگر جنگ 
تحمیلی که استوار و پرصالبت در دوران سازندگی 
ظاهر ش��دند؛ آنان که امروز نیز از تحریم و خش��م 
و فریاد دژخیمان تا بن دندان مس��لح نمی لرزند و 
به واس��طه خالقیت و تدبیر می روند تا با سرلوحه 
قرار دادن ش��عار راس��تین همدل��ی و همزبانی در 
مس��یرموفقیت بتازند، ضروری اس��ت با شناخت 
کافی از ظرفیت های کش��ور از جنوب تا ش��مال و 
از ش��رق تا غرب ب��رای اعتالی ایرانی آب��اد و آزاد 
بکوش��ند. یادمان نرود ملت ما هی��چ گاه از اربابان 
زر و زور و زرادخانه نترسید و بر همگان اثبات کرد 
که ایس��تادگی بر سر آرمان ها کلید استقالل است 
والفبای رس��یدن به کمال. آنجا که ابرقدرت وزیر 
پاشکس��ته اعزام می کند به اجالس برای افزایش 
ضریب اطمینان از حص��ول انعقاد قرارداد، جایگاه 
ایران تعریف پیدا می کند. بچه مس��لمان های ما 
ش��ب به مناجات اند و روز پش��ت میز دیپلماسی 
و دعای یک ملت بدرقه راهش��ان است. این مردان 
مرد با سینه ای ستبر راه راستین بر می گزینند  و 

به لطف خدا برنده ماییم.
 اما برای نیل به نقطه مطلوب، مسندنشینان داخلی 
باید با وس��واس و دقت زیاد مواظب باش��ند آنچه 
به زحمت و تالش حاصل ش��ده درس��ت مدیریت 
ش��ود. بی ش��ک مرور و ش��ناخت  درس��ت انواع 
دکترین های مدیریتی برای فرداهای پساتحریم با 
توجه به دیدگاه کالن رهبری  در کنار راهکارهای 
موث��ر اقتصاد مقاومتی بهترین راه برای دس��تیابی 
به  س��ربلندی میهن عزیز اس��ت. با نزدیک شدن 
ضرب االجل دس��تیابی ب��ه توافق نهای��ی ایران و 
6 ق��درت جهان��ی، بس��یاری از خبرگزاری ه��ا به 
پیش بینی تحوالت پی��ش رو پرداخته اند. روزنامه 
گاردین گامی به جلو برداش��ته و با فرض به نتیجه 
رسیدن مذاکرات و در پی آن لغو تحریم ها، شرایط 
سرمایه گذاری در ایران را بررسی و سرمایه گذاران 
را به درس گرفتن از کش��ورهایی مانند روس��یه و 
چین تشویق کرده است. در همین زمینه گاردین 
ب��ه ارزیابی فض��ای اقتص��اد ای��ران پرداخته و در 
تحلیلی اعالم کرده اس��ت: دولت حسن روحانی به 
توافق نهایی اتم��ی و پایان دادن به تحریم ها امید 
دارد و در جهت جلب حمایت غربی ها می کوش��د. 

س��رمایه گذاران خارج��ی ک��ه در ایران ب��ه  دنبال 
فرصت هستند، بهتر اس��ت درس هایی را که پس 
از باز شدن درهای اتحاد جماهیر شوروی در سال 
1991از این کشور و همچنین از چین آموخته اند، 

از ابتدا مرور کنند که شامل این موارد است: 
تی��م حقوق��ی ات را تقوی��ت کن 2-   -1
اعتم��اد را یک کاال بدان 3- مراقب دش��من باش 

است. 
کوان هریس اس��تاد مطالعات خاورمیانه دانش��گاه 
پنس��یلوانیا می گوید: از زمان دولت اکبر هاش��می 
رفس��نجانی، رئیس جمه��ور عملگ��رای جمهوری 
اس��المی، دولت های ایران کوشیده اند بخش هایی 
از اقتص��اد را ک��ه قس��مت عم��ده آن در مالکیت 
دولت است، به »بخش خصوصی واقعی« بفروشند 
اما پ��س از  گذار از گس��تره ای از اس��تراتژی های 
ایدئولوژیکی و انتقال حجم کالنی از سرمایه، بیش 
از 80 درصد آن نصیب نهادهای عمومی شده است. 
برهمین اساس سرمایه گذاران خارجی به جای وارد 
ش��دن به فرصت های اقتصادی خوب- همان  گونه 
که دولت روحان��ی تالش می کند چنین باوری در 
آنها ایجاد کند- با حدود 120 نهاد ش��به خصوصی 
مواجه خواهند شد که براساس برآوردهای یکی از 
مقامات سابق وزارت صنعت، معادل نیمی از تولید 

ناخالص داخلی ایران )دارایی( را در اختیار دارند.
 ماروین زوناس از دانشکده علوم بازرگانی دانشگاه 
ش��یکاگو می گوید: بازیگران ش��به دولتی بس��یار 
قدرتمند هستند و بازوهای خود را بر شانه اقتصاد 
ایران گسترده اند. به هر حال، شرکت های خارجی 
مه��م باید با بس��یاری از آنها که ب��ه دنبال کارایی 

بیشتر هستند، رابطه برقرار کنند.
با این هم��ه، ایران پذیرای ده ها ش��رکت خارجی 
اس��ت ک��ه ب��ا پیچیدگی ه��ای فض��ای بازرگانی 
محل��ی ایران دس��ت و پنجه ن��رم کرده اند. در پی 
شرکت های صنعتی و مهندسی ترکیه ای و چینی 
که دولت هایشان هیچ  گاه نظام تحریم ها را به طور 
کامل رعایت نکردند، شرکت سامسونگ کره جنوبی 
و چند خودروساز اروپایی با به  دست آوردن فرصتی 
که آمریکا، پس از مذاکرات اتمی در س��ال 2013 
ایجاد کرد و ش��امل بخش های خاصی از بازرگانی 
می ش��ود، فعالیتشان را در ایران از نو آغاز کرده اند. 
بنابراین تا زمانی که تحریم ها علیه نظام مالی ایران 
پابرجا باش��د، بعید است اکثر بانک های بین المللی 

تمایلی به انجام تبادالت مالی با بانک های ایرانی از 
خود نشان دهند. برهمین اساس شرکت هایی مثل 
شرکت چینی تولیدکننده کامپیوتر لنوو و شرکت 
خودروس��از رنوی فرانس��ه برای ادامه همکاری با 
ایران به معاوضه کاال با نفت و دیگر انواع داد و ستد 
متکی هس��تند. در این ش��رایط، اغلب رسانه های 
ایرانی این ش��رکت ها را برای چشم انداز بلندمدت 

اقتصاد کشور مضر معرفی می کنند. 
اندریاس ش��وایتزر مدیر اجرایی ش��رکت مش��اور 
ایرانی- سوئیسی به نام ارژن کاپیتال می گوید: برای 
رویارویی با »ش��رایط خ��اص« در فضای بازرگانی 
ایران، تعداد بسیاری نیرو برای تیم حقوقی شرکت 
اس��تخدام کرده ایم.  وی در ادامه تصریح می کند: 
باید به ایران مثل یک اقتصاد چینی یا روسی نگاه 
کنید که به  طور عمده در مالکیت دولت است. باید 
تصمی��م بگیرید که این وض��ع را می پذیرید یا نه. 
ای��ن مدیر اجرایی برای موفقی��ت در ایران توصیه 
می کند: س��رمایه خود را به  صورت محلی افزایش 
دهید و از زیربنا و متخصصان موجود در محل بهره 
ببرید. حالت بهینه آن اس��ت ک��ه فقط مدیریت و 

تخصص های ارشد را از خارج وارد کنید.
 همچن��ان که در اقتصاده��ای در حال  گذار دیگر 
نیز مشاهده کرده ایم، در ایران نیز استخدام کارمند 
یکی از مش��کالت پیش روی شرکت های خارجی 
اس��ت. کارمندان و کارگران ایرانی، پس از سال ها 
دوری از روند های بین المللی، فاقد مهارت های الزم 
برای انتصاب به مقام های مدیریت ارشد و مدیریت 
میانی اند. شوایتزر در این خصوص می گوید: اگر 20 
سال پیش در روسیه برای یک شغل باید با 16نفر 
مصاحب��ه می کردی��د، باید این رق��م را برای ایران 
دوبراب��ر کنید. وی اضافه می کن��د: ایران همچنان 
ی��ک اقتص��اد مدیریت ش��ده باقی خواه��د ماند و 
س��رمایه گذاران نباید از آمادگی کش��ور برای اداره 
موج هجوم خارجیان ب��ه میان مردم و محصوالت 
غافل باشند. حتی اگر اش��تیاق و فشار زیادی هم 
وجود داشته باشد، عاقالنه تر آن است که این روند 
طی یکی، دو سال انجام شود؛ وگرنه مثل سونامی 

خواهد بود که ضررش بیش از نفع آن است.
درس های چین در جذب سرمایه گذاری خارجی 

موفقیت اصالح��ات اقتصادی و سیاس��ت درهای 
باز چین در س��ال 1979 موقعی��ت اقتصادی این 
کش��ور را بهتر کرد و موجب رش��د اقتصادی شد. 

خسرو اميرحسيني

برنده ماییم
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در نتیج��ه تولید ناخالص داخلی چین را به 1404 
میلیارد دالر در سال 2003 رساند. اصالح سیاست 
س��رمایه گذاری خارج��ی نقش مهم��ی در جریان 
سرمایه خارجی داشته است. در دهه 50 میالدی، 
دول��ت مرکزی همه امور اقتصادی کش��ور را برای 
توسعه اقتصادی به دس��ت گرفت. دولت در مورد 
فعالیت های خرد و کالن تصمیم می گرفت و خرید، 
ب��ازار کاالها، عرضه و تخصی��ص مواد را به انحصار 
خود درمی آورد. دولت مرکزی س��رمایه، مواد خام 
و کارگ��ر را برای همه بنگاه ه��ا فراهم می کرد. در 
آن زم��ان قانونی برای س��رمایه گذاری خارجی در 
چین تدوین نشده بود و چنین سیستمی به توسعه 
کم اقتصادی، کارایی پایین تولید، فس��اد دولت و 
وضعیت معیش��تی بد مردم منجر شد. اما در دهه 
70 دولت مرکزی چین به وضعیت معیشتی مردم 
توجه نش��ان داد و این موض��وع را درک کرد که با 
انباش��ت س��رمایه خارجی به  عنوان منبع سرمایه 
می تواند ش��رایط اقتصادی را بهبود بخشد. اهداف 
اولیه سرمایه گذاری خارجی در دهه 70 این موارد 

بود: 
1- ارتق��ای فناوری و تجهیزات تا با س��اختار های 
موجود ب��ه روز ش��وند و موجبات بهب��ود کارایی 

اقتصاد را فراهم آورند.
2- اس��تفاده از سرمایه خارجی برای بهبود توسعه 

اقتصاد چین. 
3- دستیابی به بازار های خارجی و افزایش صادرات. 
4- کسب مهارت های مدیریتی در سطوح پیشرفته 

از طریق شرکت های خارجی. 
مراحل توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 

چین 
1-ف��از اولی��ه: در فاز اول بس��یاری از قوانین برای 
جذب س��رمایه گذاران خارجی تدوین ش��د. چهار 
منطقه ویژه در چین تاسیس شد تا این مقررات را 
برای سرمایه گذاران خارجی اعمال کنند. چارچوب 
مقررات این کشور به س��رمایه گذاران خارجی این 
فرصت را می داد تا با شرکای چینی سرمایه گذاری 

مش��ترک انجام دهند. در ادام��ه قوانینی در زمینه 
مدیریت نیروی انسانی، مالیات، ثبت قانونی شرکت 
و نرخ ارز به چارچوب قوانین اضافه شد. این قوانین 
ابتدا در تعداد کمی از اس��تان های این کشور اجرا 
می شد اما با مش��اهده بهبود اقتصادی، دولت آنها 
را در جه��ت افزای��ش س��رمایه گذاری خارجی در 

استان های بیشتری اجرا کرد.
2-مرحله توسعه مداوم: در سال 1986 این کشور، 
قانونگ��ذاری در زمین��ه بنگاه های��ی ک��ه منحصرا 
ب��ا س��رمایه خارج��ی اداره می ش��وند و همچنین 
تش��ویق هایی را که برای س��رمایه گذاری خارجی 
ص��ورت می گرفت، در دس��تور کار خ��ود قرار داد. 
این سیاستگذاری ها و لغو محدودیت های مالکیت 
سرمایه گذار خارجی باعث ایجاد انگیزه های جدید و 
زدودن بی اعتمادی از سرمایه گذاران خارجی شد. با 
فراهم شدن شرایط جدید، سرمایه گذاری در چین 
به شدت افزایش یافت؛ به  گونه ای که در سال های 
بین 1986 تا 1991 کل سرمایه گذاری خارجی هر 

سال به  طور متوسط 6/ 6 میلیارد دالر بود. 
3-دوره افزایش رشد: از سال 1992 به بعد چین با 
هجوم سرمایه گذاران خارجی به این کشور روبه رو 
بود. کشور چین در اواخر دهه 90 درهای بازار خود 
را برای بیش��تر خارجی ها گشود و موانع موجود بر 
سر راه س��رمایه گذاران خارجی را کاهش داد تا به 

سازمان تجارت جهانی بپیوندد. 
صنایع جذاب 

در س��ال 1997 بخش ه��ای س��اخت، اکتش��اف 
و اس��تخراج مع��دن س��هم عم��ده ای در ج��ذب 
س��رمایه گذاران خارجی داشته اس��ت )تقریبا 64 
درصد کل س��رمایه گذاری خارج��ی) . بخش مهم 
دیگر در سال 1997 برای سرمایه گذاری خارجی، 
بانک، بیمه و مس��تغالت بود. در سال 2002، این 
بخش ها نیز برای سرمایه گذاران خارجی بیشترین 
جذابیت را داش��ته اس��ت. نکته جال��ب توجه این 
است که در این سال خارجی ها در بخش خدمات 

اجتماعی سرمایه گذاری بیشتری کرده اند. 

درس های روسیه 
پس از فروپاش��ی ش��وروی، اصالحات��ی در جهت 
همگرایی روس��یه در سیس��تم اقتص��اد جهانی و 
دریاف��ت کمک مالی خارجی برای انجام اصالحات 
اقتصاد بازار اعمال شد. در دوره کوتاهی، کشورهای 
عض��و »س��ازمان هم��کاری اقتصادی و توس��عه« 
سرمایه گذاری های خود را در روسیه 9 برابر کردند. 
در حال��ی که ش��رکت های غرب��ی از فرصت های 
مختلف س��رمایه گذاری در روسیه استفاده کردند، 
درصد قابل توجهی از سرمایه گذاری ها در این دوره 
بر پروژه های مش��ترک در حوزه نفت و گاز روسیه 
متمرکز بود که از سوی شرکت هایی همچون »بی. 
پی« و »اکس��ون موبیل« صورت می گرفت. در این 
دوره، در میان کش��ورهای عضو سازمان همکاری 
اقتصادی و توسعه، آمریکا بیشترین سرمایه گذاری 
را در روس��یه داشت. در واقع سرمایه گذاری آمریکا 
از سال 1992 تا 1995 از 19 میلیون دالر به 525 
میلیون دالر رس��ید و روند این س��رمایه گذاری ها 
به  گون��ه ای پیش رفت که در س��ال 1995، بیش 
از 50 درصد از کل س��رمایه گذاری های مس��تقیم 
کش��ورهای س��ازمان همکاری اقتصادی و توسعه 
در روس��یه متعل��ق به آمریکا بود. س��رمایه گذاری 
خارج��ی در روس��یه در وهله اول به ش��کل خرید 
اوراق به��ادار و اوراق قرضه دولتی انجام می ش��د. 
خریداران خارج��ی در اکثریت موارد نتوانس��تند 
در مرحله اول خصوصی س��ازی شرکت کنند و در 
برخی زمینه ها مانند بانک��داری و انرژی همچنان 
موانع موجود باعث می شود سهم خارجیان در این 
زمینه ها بسیار ناچیز باشد. در سال 1996 بیش از 
یک چهارم سرمایه گذاری های مستقیم روانه صنایع 
تولید خوراکی شد، یک چهارم دیگر در زمینه مالی، 
مغازه داری و ارس��ال کاال س��رمایه گذاری شد. در 
سال 2007، مقصد سرمایه گذاران خارجی معطوف 
ب��ه خدمات ش��د. خدمات ش��امل ساخت وس��از، 
عمده فروشی، خرده فروشی، ارتباطات و حمل ونقل 

بوده است.
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جلسه مجمع عمومي فوق العاده و مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام 
ش��رکت تجارت الکترونیک پارس��یان ) پککو( راس ساعت 10 روز پنج شنبه 
مورخ 4 تیرماه 1394 در محل س��الن آمفي تاتر مرکز مطالعات و بهره وري و 
منابع انساني سازمان گسترش با حضور بیش از 90 درصد سهامداران تشکیل 
شد .  به گزارش اقتصاد و بیمه در این مجمع آقاي مهدي رضائي معاون مالي و 
سرمایه گذاري بانک پارسیان به عنوان رئیس مجمع ، آقایان وجیه اله ساعدي 
و احسان مرادي به عنوان ناظرین و آقاي زین العابدین گندمکار به عنوان دبیر 

مجمع انتخاب شدند.
در این جلس��ه ابتدا آق��اي مهندس عبدالعظیم قنبریان مدیر عامل ش��رکت 
گزارشي را از عملکرد شرکت در سال 1393 ارائه و برنامه هاي آتي شرکت در 

سال 1394 را براي حاضرین تشریح کرد .
آقاي قنبریان در گزارش خود افزود : ش��رکت تجارت الکترونیک پارسیان در 
س��ال 1393 با داشتن س��هم 21درصدي دس��تگاههاي کارتخوان در سراسر 
کش��ور موفق به جذب تعداد بالغ بر یک میلیارد تراکنش در سال مذکور شده 
است که این تعداد داراي رشد تقریبي 53 درصدي نسبت به مدت مشابه سال 
قبل مي باشد. مدیرعامل شرکت با اشاره به این نکته که در سال 93 بیش از 
60 درصد سهم تراکنشهاي اینترنتي در اختیار پککو بوده است یادآور شد که 

این آمار نسبت به سال 92 داراي رشد 59 درصدي بوده است.
مهندس قنبریان همچنین گزارش کرد که در س��ال 93 نس��بت به سال 92 
تعداد تراکنشها 39 درصد ، مبلغ تراکنش ها 41 درصد و تعداد دستگاه هاي 
POS 20 درصد افزایش داش��ته است. مدیرعامل شرکت همچنین کل تعداد 
دس��تگاه هاي کارتخوان ش��رکت را 766 هزار دستگاه اعالم کرد و اضافه کرد 
در راس��تاي اهداف و ماموریت هاي ش��رکت که همانا ایجاد و گسترش بستر 
مناسب براي ارائه خدمات کارتهاي الکترونیکي و تجارت الکترونیکي و شناخت 
و بکارگی��ري آخرین فناوري هاي جهان در زمینه تجارت الکترونیکي و بومي 
س��ازي آن در کشور مي باشد این مجموعه از هیچ تالش و کوششي فروگذار 
نخواهد کرد.  مدیرعامل ش��رکت پیش بیني نیازهاي جدید جامعه در زمینه 
تج��ارت الکترونیکي و طراحي خدمات مربوط را از رئوس کاري خود دانس��ت 
و اف��زود با تدوین برنامه هاي مدون مدیریت��ي و اهتمام جدي به امر آموزش 
کارکنان براي رس��یدن به چش��م اندازي روش��ن گام هاي خود را با صالبت و 
اس��توار طي مي کنیم که در این راه چش��م به یاري و حمایت تک تک ش��ما 

سهامداران گرانقدر داریم.
مدیرعامل ش��رکت همچنین افزایش 4 برابري ظرفیت ارائه خدمات شرکت را 
با توجه به توس��عه زیرساخت هاي مخابراتي و ارتباطي ، ارتقاء سایت مرکزي 
و س��وئیچ ظرفیت جذب تراکنش تا 3 برابر را از دیگر دس��تاوردهاي درخشان 
مجموعه در طي س��ال م��ورد گزارش خواند و اضافه کرد امس��ال  راه اندازی 

سیستم پرداخت موبایلي  بصورت جدی در دستور کار قرار گرفته و در جهت 
ارتقاء و گسترش آن به جد پیگیر خواهیم بود.

در این جلسه صورت هاي مالي و ترازنامه شرکت براي سال مالي منتهي به 29 
اسفند1393 مورد تصویب سهامداران قرار گرفت .

همچنین هیأت رییس��ه مجمع ضمن تصویب تقسیم450 ریال سود نقدي به 
ازاي هر س��هم ،  مقرر نمود س��ود س��هامداران حقیقي خرد در اسرع وقت به 

حساب ایشان واریز گردد.
همچنین موسس��ه حسابرس��ي بیات رایان به عنوان بازرس و حسابرس اصلي 
ش��رکت و موسسه حسابرسي س��خن حق  به عنوان بازرس و حسابرس علي 

البدل براي سال مالي 1394 انتخاب گردیدند.
شایان ذکر است دریافت تندیس ملي بهره وري و اخذ تندیس شرکت برتر از 
نظر رشد سریع سازماني نشان از آن دارد که این مجموعه با توجه با مدیریت 
قوي، نیروي کارآمد و زبده و داشتن فن آوري روز ،  با توجه به تخصصي بودن 
کار این ش��رکت، در مس��یري قرار گرفته که جز آینده و چشم اندازي روشن 

نمي توان براي ان متصور بود.
ارائه خدمات الکترونیک ش��رکت به 12 بانک بزرگ کشور  ، احراز 5 رتبه اول 
از طرف ش��ورایعالي انفورماتیک براي اجراي پروژه های فن اوري اطالعات در 
زمین��ه هاي متنوع و اخذ گواهینامه 27001 در حوزه امنیت اطالعات بعنوان 

اولین شرکت PSP  در کشور ،  از دیگر موفقیت های پککو می باشد.
اجازه مي خواهیم در پایان از جناب آقاي پورسعید ریاست محترم هیات مدیره 
،  جن��اب آقاي مهندس قنبریان مدیر عامل محت��رم ، جناب آقاي گندم کار  
معاون محترم مالی ، اداری و پشتبانی که به حرمت پذیراي اهل قلم بوده و از 
لطف و مس��اعدت صمیمانه اداره روابط عمومي و تشریفات پککو  که ما را در 
تهیه این گزارش یاري رساندند کمال قدرداني و تشکر را داشته باشیم که این 
چنین حرمت نهادن به اهل قلم و مطبوعات در این دوره حکم کیمیا پیدا کرده 

پککو، حرکتي سریع، تفکري نو
مجموعه اي که کشور به داشتن آن افتخار مي کند
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است. شایان ذکر است بر اساس تصمیمات مجمع عمومي فوق العاده، اعضاي 
هیئت مدیره از 7 نفر به 5 نفر کاهش یافت بدین ترتیب، بانک پارسیان، بانک 
تجارت، شرکت تامین خدمات سیستم هاي کاربردي کاسپین، شرکت سرمایه 
گذاري آتیه پارس��یس پارس و  ش��رکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش به 

مدت دو سال انتخاب شدند.

پیام هیات مدیره
تاریخچه پر افتخار شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با تکیه بر همراهي شما 
س��هامداران محترم و اعتماد اس��تفاده کنندگان از شبکه پرداخت الکترونیک 
ش��رکت رقم خورده است. مدیران و کارکنان شرکت در طي بیش از یک دهه 
که از آغاز فعالیت ش��رکت سپري گشته است، منشاء خدمات و نوآوري هاي 
متعددي در صنعت پرداخت الکترونیک کشور بوده و نقشي بي بدیل در رشد 

فرهنگ استفاده از پول الکترونیکي ایفا نموده اند.
بس��یار خرسندیم که با سپري شدن یک سال دیگر از فعالیت شرکت که تواًم 
با نش��اط و تالش براي اعتالي هر چه بیش��تر جایگاه و اعتب��ار آن در عرصه 
پرداخت هاي الکترونیک کش��ور بوده اس��ت، فرصت ارائ��ه گزارش عملکرد و 

اقدامات شرکت طي سال 93 به شما سهامداران محترم فراهم گردیده است.
اس��تقرار س��امانه هاي جدید نرم افزاري پردازش و تب��ادل تراکنش، افزایش 
ظرفیت ش��بکه مخابراتي و ارتباطي در سراس��ر کشور، اخذ گواهینامه امنیت 
اطالعات )ISMS( براي نخس��تین بار در کش��ور، قرارگی��ري در جمع 100 
شرکت برتر س��وم در بین 500 شرکت برتر، افزایش قابل توجه سهم شرکت 
از پرداخت ها ي اینترنتي کش��ور و ... تنها بخش��ي از دستاوردهاي شرکت در 
س��ال 93 بوده است. با س��پاس بي کران از عنایات پروردگار متعال و حمایت 
بي دریغ شما س��هامداران محترم، امیدواریم با تالش بي وقفه تمامي مدیران 
و کارکنان ش��رکت، در سال پیش رو بتوانیم با اراده اي مستحکم و گام هایي 
استوارتر از پیش، با تنوع بخشي هر چه بیشتر به محصوالت و خدمات شرکت 
بویژه در حوزه پرداخت هاي مجازي، بیش از پیش بر اعتبار نام تجاري شرکت 

و اعتماد مشتریان بیفزاییم. 

چشم انداز
کسب بیشترین سهم از بازار پرداخت الکترونیکي

مأموریت
ایجاد زنجیره امن پرداخت الکترونیکي با ارائه راهکارهاي خالق
براي پاسخ سریع و آسان به نیازهاي مشتریان با کمترین هزینه

ارزش هاي بنیادین
توجه به کرامت انساني و اداي احترام به تمامي ذینفعان شرکت 

جوابگوئي مسئوالنه به مشتریان 
استقرار نظام جامع شایسته ساالري و افزایش وفاداري کارکنان به سازمان 

راضي و خشنود نمودن سهامداران و توجه به نرخ بازده سرمایه گذاریها

تأکید بر ایجاد روابط برد- برد با مشتریان و کلیه ذینفعان
ایجاد زنجیره اثر بخش و کارآمد از تأمین کنندگان 

لزوم توجه به صرفه جویي در مصرف منابع 
کاهش هزینه ارائه خدمات به مشتریان 

تأکید بر توسعه اشتغال مؤثر در جامعه اعم از مستقیم و غیرمستقیم
رعایت مصالح مصرف کنندگان از طریق پش��تیباني مطل��وب و ارائه خدمات 

گسترده به دارندگان و پذیرندگان کارت 

ورود به بازارهاي جهاني 
نزدی��ک نم��ودن تکنول��وژي و کیفی��ت محص��والت و خدمات ش��رکت به 

استانداردهاي جهاني 
یکسان سازي گفتار و عملکرد در راستاي سیاست هاي مشتري مداري

کیفي سازي محصوالت و خدمات شرکت
پیشگامي در نوآوري و قابلیت انعطاف

افزایش مستمر کارائي و اثر بخشي سازمان 
رویکرد توسعه مبتني بر ایجاد سازماني دانش محور
سازگاري با راهبردهاي نظام جمهوري اسالمي ایران

یادآوري و تأکید مس��تمر بر کار گروهي و پرهیز از خودمحوري در بین افراد 
سازمان 

ایجاد سازمان استراتژي محور در سطح کل شرکت
نگاه جهاني همراه با حفظ منافع ملي

برنامه هاي آینده شركت
، در راس��تاي تحقق چش��م انداز مطلوب ش��رکت در افق 97 و به منظور نیل 
به اهداف استراتژیک ش��رکت در سال 94 برنامه ریزي هاي متعددي صورت 
پذیرفته که نتایج آن در قالب یک برنامه عملیاتي جامع استخراج شده و پس 
از تصویب در دس��تور کار واحدهاي س��ازماني ذیربط قرار گرفته است. از مهم 
ترین پروژه هاي پیش بیني ش��ده در برنامه عملیاتي شرکت در سال 94 مي 

توان به موارد ذیل اشاره نمود :
پروژه هاي زیرساختي 

پیاده سازي استانداردها و ارتقا امنیت خدمات فناوري اطالعات 
ارتقاء زیر ساخت هاي سخت افزاري فناوري اطالعات

ارتقاء زیر ساخت هاي نرم افزاري فناوري اطالعات
پروژه هاي توسعه اي

توس���عه کارکردهاي داراي ارزش اف�زوده و خ�دم��ات ق��ابل ارائ�ه ب�ر روي 
کانال هاي پذیرش

توس���عه و گس���ترش بس���تر پرداخ�ت هم�راه ب�ا به�ره گ�یري از ف�ناوري 
ن�وی�ن پ�رداخت ه�مراه 

پیاده سازي نظام انگیزشي پذیرندگان پارسیان 
پیاده سازي برنامه وفاداري پککو 

پیاده سازي نظام توزیع مناسب و همگون خدمات شرکت در کشور 
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صنعـت بیمه، رونق و روزآمدی آن، یکی از اصلی ترین و مهم ترین ویژگی های 
موفقیت دیگر صنایع در دنیا به شمار می آید و دراین میان شركت های بیمه ای 
كـه بتوانند در راسـتای احقاق حقوق مشـتریان موفـق و كارآمد عمل كنند، 

به طورقطع پیروز خواهند بود.
بیمه رازی یکی از این شـركت های بیمه ای اسـت كه در سال های اخیر خوش 
درخشـیده و با ارائه انواع خدمات توانسته درخواسـت های مشتریان خود را 

تامین كند.
 این مهم از جوایز، تقدیرها و نشان های متعدد مانند دریافت گواهینامه رعایت 
حقوق مصرف كننـدگان در سـال های 1389 و 139۰، تندیـس رعایت حقوق 
مصرف كنندگان در سال های 1391 و 1392، تقدیرنامه سه ستاره تعالی سازمانی 
در جایگاه نخستین شركت بیمه و مدال زرین مدیر ارشد حامی روابط عمومی 

به مدیرعامل این شركت روشن است.
یونـس مظلومی، مدیرعامل بیمه رازی درباره تاثیركاهش نرخ سـود بانکی بر 
شـبکه بیمه ای كشـور پیش بینی كرد با توجه به پرداخت سـود به دارندگان 
بیمه نامه عمر وسـرمایه گذاری، احتمال استقبال مردم از این نوع بیمه نامه هم 
بیشـترخواهد شـد. مظلومی حق بیمه تولیدی شـركت بیمه رازی را در سال 
گذشـته 452 میلیارد تومان ذكر كرد و افزود: این مقدار حق بیمه تولیدی در 

قیاس با سال ماقبل آن از رشد 8۰ درصدی برخوردار بوده است.
وی همچنین خبرداد كه سـرمایه این شـركت درسـال جـاری، از 2۰۰ به 3۰۰ 
میلیـارد تومـان افزایش خواهد یافت وادامه داد: بخشـی از ایـن افزایش 1۰۰ 
میلیـارد تومانی سـرمایه، ازمحل مطالبات حال شـده و بخـش دیگراز محل 
آورده هـای نقدی سـهامداران خواهد بود. این مقام مسـوول درشـركت بیمه 
رازی، ازپیش بینی2۰ میلیارد تومانی سـود برای سـال 93 شركت متبوع خود 
خبرداد كه به گمان وی، این رقم در پایان سـال گذشـته محقق شـده است و 
درحال حاضر شـركت بیمه متبوع او، هیچ گونه بدهی معوق به بیمارستان های 
طرف قرارداد نداشته و بیمه رازی یکی از معدود شركت های بیمه ای بوده كه با 
همه بیمارستان ها در انتهای سال 93 هم تسویه كرده است. یونس مظلومی در 
گفت وگو با نسـیم، سهم بیمه درمان در پرتفوی شركت بیمه رازی را 1۰ درصد 
دانسـت و گفت: با توجه به اینکه متوسـط سهم بیمه نامه درمان دركل صنعت 
بیمه كشور 2۰ درصد بوده بنابراین سهم بیمه درمان در پرتفوی بیمه رازی، از 

لحاظ درصدی از میانگین صنعت بیمه پایین تر است.
 به گفته وی، شـركت بیمه رازی درسـال گذشـته، 45 میلیارد تومان فروش 
بیمه نامه درمان داشـته كه درعین حال خسارت پرداختی دراین خصوص هم 
به 38 میلیارد تومان رسـیده اسـت. وی با اشـاره به برنده شـدن بیمه رازی 
درمناقصه صدور بیمه نامه انرژی، گفت كه  بیمه رازی مناقصه صدور بیمه نامه 
خطوط لوله مخابرات شرکت پايانه های صادرات نفتی را برنده شده است.
 مظلومی، با اشاره به اخذ مجوزصدور بیمه نامه مربوط به »كنوانسیون نایروبی« 
توسـط بیمه رازی گفت: در حال حاضر، بیمه رازی انواع بیمه نامه شـناورها را 

صادر می كند و تاكید كرد كه شـركت بیمه متبوع او در سـال جاری به صورت 
جدی وارد این عرصه خواهد شـد. وی سهم بیمه نامه شخص ثالث در پرتفوی 
شـركت بیمه رازی را 55 درصد برشـمرد و اظهار كرد كه بیمه رازی در تمامی 
استان ها، دارای نمایندگی بوده و بدون محدودیت بیمه نامه شخص ثالث صادر 

می كند و در ادامه پاسخ های دكتر مظلومی به سواالت ما. 
با توجه به اینکه مشتریان اصلی ترین عامل بقای صنعت بیمه اند، برای جذب 

مشتری و جلب رضایت آنها چه اقداماتی انجام داده اید؟
مشتریان شركت های بیمه ای را با چگونگی پرداخت خسارت ارزیابی می كنند. 
بیمه رازی نیز با توجه به این مهم برای دسترسـی مناسـب در سراسر كشور، 
پرداخت خسـارت های اتومبیل را برون سپاری كرده كه رضایت مندی بسیاری 
به همراه داشته است. تعداد نمایندگان فروش را در سطح كشور افزایش دادیم 
تا دسترسـی سریع تر و آسـان تر را به همراه داشته باشد. پیگیری بسیاری از 
امور مرتبط با بیمه نامه از سوی همکاران شركت و ارائه مشاوره های الزم برای 
انتخاب بهتر بیمه نامه و خدمات الکترونیکی قابل استفاده از موارد دیگری اند كه 

این شركت، برای ارتقای تصویر مثبت در ذهن مشتریان انجام می دهد.
لزوم رعایت حقوق بیمه گذاران را چگونه ارزیابی می كنید؟

بقای هر شـركت به رضایت مشتریانش بسـتگی دارد و بیمه گذاران مهم ترین 
گروه ذی نفعان شـركت های بیمه اند. بنابراین ما برای كسـب حداكثر رضایت 
مشتریان با ارائه طرح های نوین بیمه ای و خدمات مناسب و به روز كوشیده ایم 

تا جایگاه ویژه مشتریان را همیشه به خودمان و آنها یادآوری و رعایت كنیم.
بهترین شاخص برای سنجش سطح رضایت مشتریان چیست؟

در صنعت بیمه بهترین شاخص برای ارزیابی رضایت مندی مشتریان، شاخص 
تمدید بیمه نامه های ادوار گذشـته و افزایش تعداد مشـتریان جدید است كه 

به طورمستمر این شاخص را بررسی می كنیم.
شركت بیمه رازی به انتقادها و پیشنهادهای مشتریان چه اهمیتی می دهد؟

به طورقطـع یکـی از مهم ترین مراحـل ارزیابی ما از خودمان براسـاس همین 
موضوع است. مشتریان ما می توانند با حضور در نظرسنجی، مراجعه حضوری، 
و با اسـتفاده از صندوق های پیشـنهاد و انتقاد نصب شـده در شعب و ستاد و 
همچنین سایت نظرات خود را با شركت در میان بگذارند، این فرآیند را تکمیل 

كرده و بهبود بخشند.
آیا شركت بیمه رازی در ارائه خدمات بیمه ای نوآوری داشته است؟

طرح بیمه آتش سـوزی و سـرمایه گذاری كه طرح پوشش آتش سوزی رایگان 
و 5سـاله است از نوآوری های سـال های اخیر بوده است. این طرح موفق شده 
گواهینامـه آی یـوآی 5۰۰2 را از اتحادیه بین المللی اختراعـات و نوآوری های 
صنعتـی دریافت كند. واحد آموزش شـركت بیمه رازی نیز بـا دریافت مجوز 
رسـمی از دانشـگاه جامع علمی كاربردی، دوره هـای كوتاه مدت تک پودمانی 
در رشـته های بازاریابی و فـروش بیمه، صدور بیمه های اموال، آتش سـوزی و 

حمل ونقل و باربری را برگزار می كند.

آرامش را با بیمه رازی تجربه کنید
اين جوان صنعت بیمه را خوب می شناسد، به قول معروف هم درد را می شناسد هم درمان را.  پیشتر سردبیر نشريه در يک نشست کاری 

به مديران ارشد دولتی گفت: دو سال مديريت ارشد بیمه کشور را به او )دکتر يونس مظلومی( واگذاريد تا اين دانش آموخته در 
بهترين آکادمی های علمی دنیا عقب ماندگی هشتاد ساله اين صنعت را جبران کند. او می تواند نمونه می خواهید بیمه رازی.
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اکسیر با دکتر وزیری
ترسیم چشم اندازی روشن برای برند خوشنام دارويی

مجمع عمومی عادی سـالیانه شركت داروسازی اكسـیر )سهامی عام( در تاریخ 
94/۰3/1۰ در موسسـه مطالعات و بهره وری منابع انسانی- سالن همایش پویش 

تشکیل گردید. 
در این مجمع كه با حضور بیش از 94/18 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده سـازمان بورس و اوراق بهادار، حسـابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای بهروز خالق كه جنابان فرشاد 
ملـک وند فرد و علی اصغری در مقام نظار اول و دوم و آقای دكتر مهدی وزیری 

پاشکم به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مدیرعامل شركت مربوط به 
اهم فعالیت های 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 صورت های مالی و تنفیذ معامات مشمول ماده 129 با تقسیم سود 

5۰۰ ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
همچنین سـازمان حسابرسی به  عنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی شركت 
برای سال مالی منتهی به 94/12/29 انتخاب گردید. دكتر مهدی وزیری مدیرعامل 
شركت در بخشی از گزارش خود با اشاره به اینکه فعالیت خویش را از نیمه دوم 
سـال آغاز كرده است، گفت: تمام سعی خود را كردیم تا با تولید محصوالتی كه 
بازده و ارزش افزوده بیشـتری دارند متناسب با توانمندی های شركت در جهت 
سـودآوری و ارزش آفرینی قدم برداریم. وی با اعام اینکه اكسیر از لحاظ سخت 
افزاری و نرم افزاری جزو اولین ها در بین شركت های دارویی كشور است، افزود: با 
اجرایی كردن برنامه مدون مدیریتی خود و اتخاذ تمهیدات الزم و با تغییر نگرش و 
ساختار تولید و فروش محصوالت در سال آتی، تمام تاش خود را به كار خواهیم 

بست و در مسیر چشم اندازمان افق روشنی را متصور هستیم.
دكتـر وزیری انتخاب محصـوالت جدید برای تولید و اخـذ پروانه تولید آنها در 
كنار محصوالت دیگر را از برنامه های آتی خود برشـمرد و اضافه كرد: در تمامی 
برنامه های خود به آموزش كاركنان و استانداردهای بین المللی و صنعت سبز توجه 

جدی خواهیم داشت.
مدیرعامل شـركت در بخش پایانی گـزارش خود از 
مطالعه و تدوین طرح توجیهی افزایش سرمایه شركت 
در جهت اصاح سـاختار مالی سـخن گفت و افزود: 
بخش عمده این افزایش سرمایه از طریق سود انباشته 

تامین مالی می شود.
شـایان ذكر است شركت داروسـازی اكسیر با هدف 
تامین نیازهای دارویی كشور در باالترین سطح كیفی 
منطبق با اسـتانداردهای بین المللی راه اندازی شده 
است. این شـركت با رعایت استانداردهای GMP در 
ساخت و كنترل داروها توانسته است عاوه بر تامین 
احتیاجات كشـور، در بازار كشـورهای آسیای میانه، 

خاورمیانه، اروپا و آفریقا نیز وارد شود.
شـركت داروسـازی اكسـیر با بهره گیری از برترین 
تکنولوژی های نوین جهان داروهای تخصصی قلبی- 
عروقی را مطابق با استانداردهای بین المللی تولید و به 
بازار عرضه می كند. در حال حاضر این شركت بیش از 
18۰ نوع فرآورده دارویی و مکمل در دوزهای متفاوت 

و اشکال گوناگون عرضه می كند. 

تاریخچه
داروسـازی اكسیر ابتدا با سرمایه ی یک میلیارد ریال منقسم، به یک صد هزار 
سـهم با نام ده هزار ریالی، تحت عنوان شـركت داروسازی لرستان با مشاركت 
شـركت داروپخش )4۰درصد( ، شركت گسترش و سرمایه گذاری دارویی ایران 
)4۰درصد( ، بانک صنعت و معدن )2۰درصد(، در دی ماه سال 1363 و با تاسیس 
كارخانجات در شهرستان بروجرد تشکیل گردید. شركت در شهریور 1372 تولید 
ازمایشـی خود را آغاز و از اول سال 1373 به صورت عملی فعالیت تولید خود را 
شروع نمود. با گسترش فعالیت های شركت در سطوح داخلی و خارجی تغیر نام 
در مجمع فوق العاده مورخ 1381/4/1 مطرح و نام شـركت از داروسـازی لرستان 
به داروسـازی اكسیر مورد تایید و تصویب قرار گرفت. با افزایش گستره فعالیت 
تولیدی شـركت و اجرای برنامه های توسعه در جلسه مجمع فوق العاده مورخه 
82/9/16 سرمایه شركت به 75 میلیارد افزاش یافت و براساس برنامه استراتژیک 
شركت و پیگیری های انجام شـده و در تاریخ 87/6/23 سرمایه شركت به 15۰ 

میلیارد ریال افزایش یافت.

سرمایه شركت
سرمایه شركت در بدو تاسیس مبلغ یک میلیارد ریال )شامل یک صد هزار سهم 
به ارزش هر سهم ده هزار ریال ( بوده است كه تا پایان سال مالی 1393 به مبلغ 

یکصد و پنجاه میلیارد ریال افزایش یافته است.

رسالت شركت داروسازی اكسیر
بهبود كیفیت زندگي از طریق راه حل های نوآورانه ی در حوزه سامت 

چشم انداز شركت داروسازی اكسیر
 OIC اكسیر یکي از پنج شركت پیشرو، نوآور و برتر حوزه سامت در منطقه

ارزش ها
1- نگاه جهانی به كسـب و كار جهت دسـتیابي به فناوري هاي نوین، بازارهاي 

فراملي و توسعه شراكت ها
2- توسعه پایدار با استفاده بهینه از منابع و احترام به محیط زیست 

3- رعایت قوانین و استانداردهاي ملی و بین المللی مرتبط
4- مشتري مداري و ارتباط موثر و پایدار با سایر ذینفعان

5- ارتقاي كارایي و اثربخشي از طریق نوآوري، بهبود مستمر و تعالي سازماني
6- توسعه سرمایه انساني دانش محور

اعضاء هیات مدیره

آقای ابوالحسن احمدیانی

آقای جمشید سالم زاده

آقای علی مدرسی نیا

آقای وزیری پاشکم

آقای محمد گل محمدی ظهوری

نماینده

شرکت زاگرس فارمد پارس

شرکت کارخانجات داروپخش

شرکت توزیع داروپخش

شرکت داروپخش

شرکت سرمایه گذاري دارویي تامین

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ ایرانیان 
)س��هامی عام( صبح  روز سه شنبه مورخ94/03/12 

در فرهنگسرای اندیشه تشکیل شد.
در این مجمع که با حضور بیش از 85/79 درصدی 
س��هامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای محمدحس��ین گل تپه ک��ه جنابان عبدالهی 
صالحی و مهدی محمودانی رس��تمی در مقام نظار 
اول و دوم و آقای امیر روحانی به عنوان دبیر مجمع 

انتخاب گردیدند.
درادام��ه ب��ا قرائت گزارش هی��ات مدیره به مجمع 
توس��ط  مهندس علی لواس��انی مدیرعامل شرکت 
مرب��وط به اهم فعالیت های 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 صورت های مالی 
و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 
300 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

همچنین موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به  
عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه 
حسابرس��ی آریان فراز به عنوان بازرس علی البدل 
برای س��ال مالی منته��ی ب��ه 94/12/29 انتخاب 
گردیدند.مهندس لواسانی در بخشی از گزارش خود 
با اشاره به وجود کارشناسان مجرب و متخصص در 
بدنه اجرایی ش��رکت، سرمایه انس��انی زبده را مهم 
ترین دارایی هر ش��رکت دانس��ت و افزود: توجه به 
ای��ن موضوع در کنار اهتمام جدی به آموزش باعث 
شده که لیزینگ ایرانیان به عنوان یکی از پیشرفته 
ترین و موفق ترین لیزینگ های کش��ور ش��ناخته 
شود. مدیرعامل شرکت س��پس با تشریح اقدامات 
انجام ش��ده و برآورد سود و پروژه های در حال اجرا 
از جمل��ه پ��روژه مجتمع تج��اری – اداری ایرانیان 
گفت: مدیریت ش��رکت تمام تالش خ��ود را به کار 
بس��ته است تا در سال مالی مورد گزارش با بهبود و 
ارتقای سیستم و ارتقای شاخص فرایندها در کسب 
سودآوری و ارزش آفرینی توامان حرکت رو به رشد و 

تعالی خود را استمرار بخشد.
مهندس لواسانی تملک ملک ظفر در ازای مطالبات 
مع��وق ش��رکت و اخذ مج��وز بانک مرک��زی برای 
گس��ترش فعالیت های ارائه خدمات پس از فروش، 
فروش لیزینگ انواع کاالی س��رمایه ای و توجه به 
آم��وزش  کارکنان و افزایش س��طح رفاهی آنان را 
برای باال بردن بازده کاری از مهم  ترین اقدامات تیم 
مدیریت شرکت در سال مورد گزارش خواند و افزود: 
رش��د 38 درصدی سود شرکت در سال 93 نسبت 
به سال 92 و دیگر نسبت های مالی شرکت نشان از 
آن دارد که مدیران ش��رکت به عنوان خادمین شما 
س��هامداران توانسته اند حرکت رو به جلوی خود را 
ب��رای حفظ و ارتقای جایگاه ش��رکت در بازار ادامه 
بخش��ند و به عنوان مدیریت ارش��د ش��رکت اعالم 
می کنم که من در این موفقیت ها کمترین س��هم 
را داش��ته ام  واین پیش��رفت در سایه تالش تمامی 
همکارانم در ش��رکت و با اج��رای دقیق برنامه های 

راهبردی اعضای هیات مدیره میسر شده است.

مهندس لواس��انی در ادامه با اشاره به اینکه شرکت 
تجارت حامی الکترونیک ایرانیان که در بخش های 
خودرو، مسکن، ماشین آالت و کاالهای خرد )لوازم 
خانگی( مشغول فعالیت است و شرکت خدمات بیمه 
ای مهر طریق ایرانیان از شرکت های سرمایه پذیری 
هس��تند که لیزینگ ایرانیان در آنها سرمایه گذاری 
کرده است، اضافه کرد: با توجه به شناخت دقیق تیم 
مدیریت از ش��رایط حاکم بر بازار، با بهبود پورتفوی 
و استفاده بهینه از سرمایه شرکت اصلی توانستیم با 
حاشیه سود باالیی که از این شرکت ها حاصل شده  
س��ال خوبی را پشت سر بگذاریم که این سودآوری 
و ارزش آفرینی در صورت های مالی ش��رکت متبلور 

است.
مدیرعام��ل ش��رکت که س��خنان وی با تش��ویق 
سهامداران همراه بود، در بخش پایانی گزارش خود 
ادامه پرقدرت و قوت مس��یر ریل گذاری ش��ده به 
سوی پیشرفت برای رسیدن به چشم اندازی مطلوب 
را مهم ترین برنامه خود برای سال آتی اعالم و تاکید 
کرد: این مهم بدون حمایت همه جانبه سهامداران 

میسر نخواهد بود.
شایان ذکر اس��ت تداوم و استمرار مدیریت 8 ساله 
مهندس لواسانی به عنوان یکی از مدیران فرهیخته 
کشور در شرکت لیزینگ ایرانیان در کنار برنامه های 
مدون مدیریتی این مدیر الیق، شرکت را در مسیر 
تکامل خود به س��وی بالندگی رهنمون کرده است. 
همچنین وجود تیم زبده کارشناس��ی در شرکت از 
امور سهام گرفته تا مالی و بازرگانی و روابط عمومی 
و منابع انس��انی باعث شده که سهامداران استقبال 
خوبی از این س��هم داشته باشند و همواره از آن به 

عنوان سهامی با آینده ای روشن یاد کنند. 

چشم انداز شركت لیزینگ ایرانیان
ما می خواهیم اولین گزینه ی هر ایرانی برای خرید 

کاال و خدمات اعتباری باشیم
شرکت لیزینگ ایرانیان با تجزیه و تحلیل تکنیکی 
و حرفه ای اطالعات اقتصادی جاری وبا بهره مندی 
از مزای��ای مدیریت علم��ی و منعطف، و بکارگیری 
اس��تراتژی های هدفمنددر عرصه کسب و کارهای 
س��ودآور، تحق��ق چش��م ان��داز ه��ای موردانتظار 

سهامداران را سرعت بخشیده است.
در راس��تای تحقق این مه��م و با عنایت به ماهیت 
وجودی فعالیت ه��ای مالی و اقتصادی خصوصا در 
فضای پرنوس��ان کنونی، ش��رکت لیزینگ ایرانیان 
همواره س��عی بر آن داش��ته تا ب��ا کنترل و کاهش 
ریس��ک های پیش رو، حاشیه ی سودآمنی را برای 
ذینفعان، خصوصا سهامداران خود ایجاد نماید که در 
ادامه ی گزارش به تشریح اهم ریسک های موجود 

پرداخته می شود. ما خود را متعهد به تامین منافع 
حداکثری سهامداران می دانیم.

ما منابع انسانی را مهم ترین سرمایه و عامل اساسی 
رشد و تعالی سازمانی می دانیم.

ما خود را متعهد به داش��تن باالترین استانداردهای 
کیفی در ارائه خدمات به مشتریان می دانیم.

ما رش��د و توسعه خود را در گروی ورود به بازارهای 
جدید و ارائه خدمات متنوع می دانیم.

ما در این راه اعتماد س��ما سهامداران عزیز را بزرگ 
ترین س��رمایه ی خود می دانی��م و در راه افزایش 

ثروت شما عزیزان می کوشیم.

اهداف و برنامه های آتی شـركت لیزینگ ایرانیان 
برای سال 1394

تغییر و تحوالت س��ازنده و تح��رکات هدفمند و رو 
به جلو، یکی از مش��خصات شرکت های پیشرو می 
باشد، لیزینگ ایرانیان به منظور حفظ و ارتقای این 
جایگاه در میان س��ایر موسس��ات مالی و اعتباری، 
خصوصا ش��رکت های لیزینگ، و ایجاد زمینه های 
انتفاع هر چه بیشتر ذینفعان خود، حرکت های نظام 
مند و پیوسته را در راستای بهبود و ارتقاء زیرساخت 
های فنی و تکنیکی، ارتقاء س��طح علمی و تجربی 
س��رمایه های انس��انی، بهبود و اصالح فرآیندهای 
عملیات��ی و ... را آغاز نموده اس��ت با این مقدمه، به 
بیان اهم برنامه های تدوین ش��ده برای سال 1394 

خواهیم پرداخت.
- اعطای 3000 میلیارد ریال تسهیالت فروش انواع 

خودروهای سبک و سنگین
- تکمیل پروژه مجتمع تجاری، اداری، ایرانیان

- طراحی و راه اندازی سیستم فروش سبد اینترنتی 
برای شبکه عاملیت ها

- دریاف��ت 1000 میلیارد ریال مناب��ع مالی ارزان 
قیمت با نرخ مصوب بانک مرکزی

- اخذ جایزه تعالی منابع انسانی)سطح تقدیرنامه دو 
ستاره(

- راه اندازی واحد Call Center در راستای بهبود 
روند پاسخگویی به مشتریان محترم شرکت

- راه اندازی سیستم خدمات پس از فروش در کلیه 
نمایندگیهای ایران خودرو 

پیشرو در ارائه خدمات اعتباری با  لیزینگ ایرانیان
مهندس لواسانی، مديری اليق که فعل خواستن را صرف می کند

اعضاء هیات مدیره

آقای حمیدرضا بهمنی

آقای علی اصغر سرائی نیا

آقای محمد علی مهدیجو

آقای مصطفی خان کرمی 

آقای علی حاجی کاظم لواسانی

نماینده

شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان

شرکت ایران خودرو

تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

مدیرعامل و عضو هیات مدیره
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 مجمع عمومی عادی سـالیانه شـركت داروسازی 
جابرابـن حیـان )سـهامی عام( روز شـنبه مورخ 
1394/3/23 در محل قانونی شركت برگزار گردید. 
در این مجمع كه با حضور 84 درصدی سهامداران 
حقیقـی و حقوقی ، اعضاء هیـات مدیره، نماینده 
سـازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای 
بهمن یاغشـنی بوده كه جنابان دكتر مهدی زرین 
و فریـد محمدی به عنوان نظـار اول و دوم و آقای 
دكتر محمـد تقی دارابـی به عنـوان دبیر مجمع 
انتخاب گردیدنـد. درادامه با قرائت گزارش هیات 
مدیره به مجمع توسط مدیرعامل شركت مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سـال مالی 
منتهی به 1393/12/29 و پس از اسـتماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامات مشـمول ماده 129 با تقسـیم سود17۰۰ 

ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
همچنین سـازمان حسابرسـی به سـمت بازرس 
اصلی و حسابرس مستقل شركت برای سال مالی 

آتی انتخاب گردیدند. 

پیام هیات مدیره
امروزه فعالیت های اقتصـادی جهان با تركیبی از 
سـازمان های بزرگ، متوسـط و كوچک انجام می 
دهند. همه این سـازمان ها در محیطی به شـدت 
رقابتـی به دنبال پیـروزی در برابر رقبـا و تامین 
نیازهای مشـتریان خود هسـتند. سـازمان ها در 
راسـتای كسـب موفقیت در میدان رقابت باید از 
برنامه ریزی بهره بگیرند كه آینده نگر و محیط گرا 
باشد امروزه همه گروه های كاری و علمی معتقدند 
كه سازمان ها برای اینکه بتوانند در دنیای تجاری 
و رقابتی حضوری مسـتمر داشته باشد باید حول 
محور علـم و دانش حركـت كنند. هیـات مدیره 
و مدیریـت شـركت معتقدند تمامـی افتخارات و 

موفقیت های كسـب شـده حاصـل حمایت های 
بی دریغ سـهامداران است. اسـتفاده از نظرات و 
انتقادات سـازنده شما سـهامدار محترم بی شک 
چراغ راه گذشته، حال و آینده خواهد بود . لذا در 
این راستا بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شما 

عزیزان را ارج می نهیم.

بیان برنامه ها و وضعیت شركت برای سال مالی اتی
1- ارتقـای بهره وری از طریق تولید فرآورده های 
جدیـد، افزایش كارایی منابع انسـانی، اسـتفاده 

بهینه از دارایی های شركت
2- ارتقای سـهم بازار فروش محصـوالت دارویی 
آنتـی بیوتیک تزریقی و افشـانه های تنفسـی و 

استنشاقی با توجه به سودآوری فرآورده ها
3- پی گیری عملیات اجرایی جهت تولید فرآورده 

های دارویی بیوتکنولوژی
4- ادامه فرآیند نوآوری و توسعه محصوالت جدید

5- ارتقای صادرات با رویکرد سودآوری
مرور كلی بر جایگاه شـركت در صنعت و وضعیت 

رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش:
هم اكنون حدود 13۰ كارخانه داروسازی در كشور 
فعالیت داشته و اشـکال مختلف دارویی را تولید 

می كنند.  داروسازی جابرابن حیان در بین این 13۰ 
تولیـد كننده در 1۰ ماهه ابتدای سـال 1393 رتبه 
9 را به خود اختصاص داده اسـت. در سـال 1393 
حدود 1۰ شـركت دارویی بزرگ بـه عنوان رقبای 
اصلی شـركت داروسـازی جابرابن حیان در بازار 
فعالیت داشته اند و محتمل است تعداد این رقبا در 
سنوات آتی افزایش یابد. لذا شركت جابر كماكان 
نوآوری و توسـعه محصول را در دسـتور كار خود 

قرار داده است . 

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

3- تعمیق بازار
4- توسعه بازار

بیانیه ارزش های سازمانی 
بهبود كیفیت: افزایش بهبود كیفیت محصوالت و 

افزایش بهره وری در سازمان
سودآوری شركت : رشد مالی شركت با كار و تاش 

بیشتر و سخت كوشی
رضایت مشـتری : جلب رضایت مردم و همیاری با 

سایر مشتری های شركت
هدف مندی : داشـتن اهداف سـازمانی مطلوب و 
تعیین عملکرد فردی و گروهی براساس این اهداف
همکاری : كار گروهی مطلوب و داشتن همدلی در 

انجام امور مربوطه به سازمان
احترام متقابل : احترام گذاشتن به شخصیت و كار 
یکدیگـر و حمایت عاطفی از همـکاران در تمامی 

واحدهای سازمان
وفاداری : داشتن روحیه وفاداری نسبت به سازمان 

و عدم ترك آن
انگیـزش : داشـتن انگیزه كاری همـراه با ترقی و 

رقابت سالم در كار
آمـوزش : یادگیری از دیگران و آمـوزش دانش و 

تجربه خود به دیگران
پاسخگویی : داشتن روحیه پاسخ دهی در خصوص 

اقدامات انجام شده به طور روشن و واضح
مسئولیت های اجتماعی : متعهد به رعایت الزامات 
اجتماعی و زیسـت محیطی، قانونـی و صیانت از 

حقوق شهروندی

دکتر محمد تقی دارابی کاری در خور شأن نام جابربن حیان
ارتقاء بهره وری و سهم بازار فروش

اعضاء هیات مدیره

آقای دکتر سید حسن اعتماد زاده

آقای دکتر ابوالفضل روغنی گلپایگانی

آقای اکبر ایزدی

آقای دکتر محمد تقی دارابی

اقای محمد علی رحیمی شهمیرزادی           

نماینده

شرکت داروسازی اسوه           

شرکت سهامی عام صنعتی کیمیدارو

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین     

شرکت سرمایه گذاری شفا دارو    

شرکت پخش رازی         

سمت

رئیس هیات مدیره عضو غیر موظف

نایب رئیس هیات مدیره عضو غیرموظف

عضو غیرموظف هیات مدیره

مدیرعامل - عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره موظف
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مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت پتروشیمی مبین )س��هامی عام( به روز 
یکشنبه مورخ 94/03/11 در سالن فیروزه هتل بزرگ ارم تشکیل شد.

در این مجمع که با حضور اکثریت 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 خس��رو رحمتی و آقایان علیرضا شمیم و 
علی پوری در مقام نظار اول و دوم و آقای جمشید سبزکار به عنوان دبیر مجمع 

انتخاب گردیدند.
در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیت های صورت 
پذیرفته در طی سال مالی مورد گزارش و تشریح برنامه های آتی شرکت توسط 
مدیرعامل، و پس از اس��تماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان 
با طنین صلوات خود ضمن تشکر از مدیران خدوم و تالشگر شرکت، با تصویب 
صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 قانون تجارت و با تقسیم 

سود 360 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنین موسس��ه حسابرس��ی تدوین و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس 
قانونی اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس 

علی البدل انتخاب گردیدند.
مهندس سبزکار در بخشی از گزارش خود گفت: بهبود فرایندهای تولید، مشتری 
مداری، ارزش های سازمانی و سودآوری پایدار از جمله رئوس کاری ما بود که با 
تمهیدات مدیریتی و تالش تک تک کارکنان و تیم اجرایی شرکت میسر شد و 

امیدواریم که این حرکت در مسیر پیشرفت استمرار یابد.
مدیرعامل شرکت با یادآوری اینکه کمتر از 10 سال از افتتاح شرکت می گذرد، 
قرار گرفتن در رتبه 76 در بین 100 شرکت برتر کشور را نشان لیاقت و تالش 
خس��تگی ناپذیر تمام ارکان ش��رکت دانست و افزود: در س��ال 93 توانستیم با 
اجرایی کردن برنامه های مدیریتی خود  در همه امور بازده را بهبود بخشیم و به 

سوی بهره وری بیشتر گام های اساسی برداریم.
وی با اش��اره به نقاط قوت فرایند تولید ش��رکت به مولفه های تکنولوژی نوین، 
نیروی انسانی ماهر که به  آموزش آنها برای تحقق نوآوری توجه جدی می شود 
و دسترس��ی آس��ان به منابع از جمله خاک و آب دریا اشاره کرد و افزود: تمامی 
اینها  در سایه حمایت همه جانبه هیات مدیره و اجرایی شدن برنامه هایمان باعث 
شد که نسبت به سال قبل افزایش تولید و فروش را شاهد باشیم که روند رو به 

رشد سود هر سهم از سال 92 گواه این موضوع است.
مدیرعامل ش��رکت در بخش دیگری از گزارش خود کسب جایزه مدیریت مالی 

ایران در س��ال 93، جایزه تعالی سازمانی و شناخته 
شدن شرکت پتروشیمی مبین به عنوان صنعت پاک 
و غیرآالینده را از دیگر دستاوردهای شرکت در سال 
مورد گزارش خواند. حکیم کرمی مدیرمالی ش��رکت 
نیز در حاش��یه این مجمع با اش��اره به کاهش دوره 
وصول مطالبات شرکت گفت: با رایزنی های انجام شده 
و پیگیری توانستیم از اداره امور مالیات ها درخصوص 

معافیت مالیاتی مربوطه تاییدیه دریافت کنیم.

پتروشیمی مبین به عنوان یکی از تازه واردهای بورس با عمل به شعار مشتری 
مداری، بهره وری، یادگیرنده و نوآور در اندک زمان توانس��ته نگاه ها را به سوی 
خود جلب کند واین مهم مسیر نبود مگر با  درایت تیم ارشد مدیریتی شرکت. 
اجازه می خواهیم از مدیریت و کارکنان خوب روابط عمومی شرکت که به گرمی 
پذیرای اهالی مطبوعات بودند و ما را در تهیه این گزارش یاری رساندند، قدردانی 

و تشکر کنیم.

پیام هیات مدیره
ضمن عرض س��الم و خیرمقدم به اعضاء محترم مجمع عمومی عادی س��االنه 
عملکرد سال 1393 شرکت پتروشیمی مبین و با تشکر از همکاری رهنمودهای 
مدیریت و همکاران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، بدینوسیله گزارش 

عملکرد یک ساله هیات مدیره شرکت پتروشیمی مبین را تقدیم می نمائیم.
مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال 1393

با توجه به ماهیت فعالیت ش��رکت، محصوالت ش��رکت در فرایند تولید شرکت 
های پتروشیمی منطقه نقش اساسی دارد و میزان تولید به رونق بازار محصوالت 
پتروشیمی بستگی دارد. شرکت پتروشیمی مبین تامین کننده ی اصلی بوتیلینی 
مورد نیاز ش��رکت های پتروش��یمی فاز یک منطقه ی وی��ژه ی اقتصادی انرژی 
پارس می باشد. در حال حاضر دو شرکت پتروشیمی دماوند . شرکت تولید برق 
مپنا عسلویه در منطقه ی ویژه ی اقتصادی پارس به عنوان رقیب اصلی شرکت 
پتروشیمی مبین به شمار می روند اما فعالیت این شرکت ها تهدیدی برای فعالیت 
شرکت پتروشیمی مبین محسوب نمی شود. شرکت پتروشیمی دماوند مستقر در 
فاز دو منطقه ی پتروشیمی عسلویه بوده و در حال احداث می باشد و شرکت تولید 
برق عسلویه مپنا تنها تولید کننده ی برق بوده و محصول تولیدی خود را به شبکه 
ی سراسری برق به فروش می رساند در حال حاضر شرکت پتروشیمی مبین به 
عنوان تنها تامین کننده ی یونیلیتی مصرفی شرکت های فعال در منطقه ی ویژه 
ی اقتصادی پارس به شمار می رود به طوری که از قدرت انحصاری دراین صنعت 
برخوردار اس��ت . با در نظر گرفتن طرح های در دست اجرا در منطقه ی ویژه ی 
اقتصادی پارس برآوردمی گردد که س��الیانه به حجم تقاضای محصوالت شرکت 
پترویمی کبین افزوده گردد و تا زمان احداث کامل از طرح پتروش��یمی دماوند، 
تقاضا برایمحصوالت این شرکت روند صعودی داشته باشد. به طور متوسط سهم 
بازار شرکت پتروشیمی مبین از یونیلیتی مورد تقاضای شرکت های واقع در منطقه 

ویزه اقتصادی پارس برابر 56 درصد باشد. 

اعضاء هیات مدیره

آقای علیرضا شمیم

آقای جمشید سبزکار

آقای محمدرضا میراحمدی

آقای حسن تقوی گنجی

آقای حکیم کرمی

نماینده

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد

شرکت پتروشیمی نوری)برزویه(

شرکت پتروشیمی فجر

سمت

رئیس هیات مدیره -غیرموظف

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل- موظف

عضو هیات مدیره-غیرموظف

عضو هیات مدیره- غیرموظف

عضو هیات مدیره و رئیس امور مالی- موظف

نوید بخش سودآوری پایدار
پتروشیمی مبین؛ قلب تپنده پتروشیمی های فارس
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مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه شـركت صنایع 
شیمیایی سینا )سهامی عام( در تاریخ 94/۰3/25 

در محل دفتر مركزی شركت تشکیل شد.
 در این مجمع كه با حضور بیش از 75/53 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سـازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بـازرس قانونی برگـزار گردید، ریاسـت مجمع 
برعهـده آقـای جلیل میهن دوسـت كـه جنابان 
ارسان رازقی و فریدون مجلسی در مقام نظار اول 
و دوم و آقای احسان اله بیات به عنوان دبیر مجمع 

انتخاب گردیدند.
درادامه بـا قرائت گزارش هیـات مدیره به مجمع 
توسط مدیرعامل شركت مربوط به اهم فعالیتهای 
صـورت پذیرفتـه در طی سـال مالـی منتهی به 
1393/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و 
بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود 
ضمن تصویـب صورتهای مالـی و تنفیذ معامات 
مشمول ماده 129 با تقسیم سود 2۰۰ ریالی به ازای 

هر سهم به كار خود پایان دادند.
موسسـه حسابرسی فراز مشـاور به عنوان بازرس 
قانونی و حسابرس شـركت و موسسه حسابرسی 
آزمـوده كاران بـازرس علی البدل برای سـال 94 

انتخاب گردید.

پیام هیات مدیره
در سـال 1393 مشـکات اقتصادی، تورم توام با 
ركود و ادامه تحریم ها همچنان فار سـنگین خود 
را بر صنایع كشـور اعمال و عملکرد آنان را تحت 
تاثیر قرار داده بود. شركت صنایع شیمیایی سینا 
نیز به عنـوان بنگاهی فعال در بازار داخل و خارج 
از این قاعده مستثنی نبوده است. اهم مشکات و 
راه حل های مناسـب برای گذر از آنها به قرار زیر 

می باشد:
1- رقابت برای تولید فرمالین در داخل كشـور به 
دلیل عرضه فراوان آن و در نتیجه كاهش شـدید 
قیمـت و افتمیـزان فـروش، فکر ایجـاد محصول 
جایگزین را تقویت بخشـید. بـه همین منظور در 
ابتدای سـال 93 موضوع افزایـش ظرفیت تولید 
پارافرمالدئیـد به میزان دو برابـر تولید موجود به 

تصویب رسـید و پس از فراهم شـدن مقدمات، از 
محـل منابع داخلی شـركت و به كمـک نیروهای 
فنی واحـد جدید پارافرمالدئید بـا ظرفیت 25۰۰ 
تـن در سـال در تاریخ 8 دی ماه بهبهـره برداری 
رسید. محصول تولیدی این واحد عاوه بر مصرف 
مسـتقیم 75۰۰ تـن فرمالیـن در سـال، تماما در 

بازارهای خارج از كشور به فروش می رسد.
2- به دلیل موارد عنوان شده در بند باال و افزایش 
تقاضای خرید پارافرمالدئید از سـوی مشـتریان 
خارجـی، با انجـام مطالعات بـازار و تهیه گزارش 
توجیهی جهت هیات مدیـره، موافقت گردید. در 
محل سـوله موجود و غیرقابل اسـتفاده كارخانه، 
در فـاز اول 2 واحـد با ظرفیت هر یـک 25۰۰ تن 
پارافرمالدئید در سـال نصب و راه اندازی شود. در 
همین راسـتا و با برنامه ریزی دقیق عملیات خاك 
برداری و سـاختمانی آغاز گردیـده و قراردادهای 
مربوطـه با پیمانـکاران جهت سـاختن تجهیزات 
تولیـد و نیز تاسیسـات جانبی پشـتیبانی انعقاد 
یافته اسـت. طبـق برنامه زمان بندی شـده زمان 
بهـره برداری از ایـن واحد اول اسـفند ماه 1394 

خواهد بود.
3- بـا توجه به طول عمر دو واحد فرمالین موجود 
شـركت و تکنولـوژی قدیمی آن كه در مقایسـه 
بـا واحدهای جدیـد و تکنولوژی پیشـرفته رقبا، 
راندمـان كمتـری دارند و این موضـوع تاثیر قابل 
توجهی بر قیمت تمام شده محصول تولدی شركت 
خواهد داشـت، پس از بررسی های فنی و تماس و 
مذاكره با شـركت های مهندسی خارجی و دارنده 
دانـش فنی روزآمـد، در نهایت با عقد قـرارداد با 

یکی از این شـركت های با تجربه به توافق گردید 
نسـبت به انجام تغییرات و اصاحات فرآیندی در 
سیسـتم تولید 2 واحد فرمالیـن در طول مدت 6 
ماه و حداكثر تا آذرماه سـال جـاری اقدام الزم به 

عمل آید.
4- بـا توجه بـه نگرانی های سـازمان های ذیربط 
در مورد مصـارف آب، با مطالعـات انجام گرفته و 
بررسی امکان كاهش پسـاب های موجود شركت 
و نیز بازگرداندن آن بـه چرخه تولید و جلوگیری 
از هدر رفتن آن عاوه بر صرفه جوی مالی، حدود 
18۰ متـر مکعـب آب در روز صرفه جویی به عمل 

می آید.
5- با توجه به اعمال سیاسـت انقباضی بانکی در 
جهت اعطای تسهیات، امکان استفاده از آن برای 
تولیـد واحدهای جدید در شـركت وجـود ندارد. 
بنابراین توسعه واحدهای مذكور از محل استفاده 
از منابـع جاری شـركت صـورت خواهـد گرفت. 
این امر مسـتلزم تامین مالی از طرف سـهامداران 
محترم می باشـد كـه با توجه بـه تصویب مجمع 
عمومی فوق العاده شـركت طرح توجیهی افزایش 
سرمایه به میزان صد درصد سرمایه فعلی در حال 

تهیه می باشد.
6- پیرو مطالب مندرج در گزارش سالهای گذشته 
درخصـوص پرونـده موجود در تعزیرات در سـال 
1389 بـا ادعای گمرك و صدور حکم توسـط آن 
سـازمان، اعتراض شـركت به دیوان عدالت اداری 
توسط وكیل شركت مطرح كه در مرحله اول توقف 
اجرای حکم از طرف دیوان صادر گردیده و موضوع 

همچنان در دست بررسی می باشد.  

شرکت صنایع شیمیایی سینا آن بود که باید
مهندس بیات از روزهای سخت سرفراز بیرون آمد

اعضاء هیات مدیره

آقاي عبداهلل عراقیان

آقاي فریدون مجلسي

آقاي غالمرضا نصیرزاده

آقاي محمدرضا بهنیا 

آقاي اسکندر ستوده

نماینده

شرکت پارس توشه

حقیقي

حقیقي

شرکت پارس شید

شرکت کوشش پیشه

سمت

رئیس 

نایب رئیس 

عضو 

عضو

عضو

نی
سی

 ح
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خ
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مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت بیمه میهن 
)سهامی عام( س��اعت 10 چهارشنبه 1394/4/10 

در  سالن اجتماعات شرکت برگزار گردید. 
در ای��ن مجمع که با حض��ور بیش از 91 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده بیم��ه مرکزی،نماینده س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار، حس��ابرس و ب��ازرس قانونی برگزار 
گردی��د، ریاس��ت مجم��ع برعهده جن��اب هادی 
درفشی بوده که س��رکارخانم محمدخانی و آقای 
س��ید مصطفی الوان کار به عنوان نظار اول و دوم 
و آقای نصرت اله آش��وری ب��ه عنوان دبیر مجمع 

انتخاب گردیدند.
در ادام��ه با اس��تماع گزارش حس��ابرس و بازرس 
قانون��ی مربوط به ص��ورت های مال��ی منتهی به 
1393/12/29 و پس از قرائت گزارش هیات مدیره 
به مجمع توسط جناب علی موسی رضا مدیرعامل 
ارزشی و توانمند شرکت، مجمع نشینان با طنین 
صل��وات خود ضم��ن تصویب صورته��ای مالی و 
تنفیذ معامالت مش��مول ماده 129 قانون تجارت 
با تقسیم س��ود 50 ریالی به ازای هر سهم به کار 

خود پایان دادند.
همچنی��ن موسس��ه حسابرس��ی خدم��ات ممیز 
به عن��وان بازرس و حس��ابرس اصلی ش��رکت و 
موسسه حسابرسی نیک روشان به عنوان بازرس و 
حسابرس علی البدل برای سال مالی آتی انتخاب 

گردیدند.
در پایان نیز با آرای اکثریت س��هامداران حاضر در 
مجمع شرکت های سرمایه گذاری سیمان تامین 
و س��بدگردان آرمان اقتصاد به عنوان ش��خصیت 

حقوقی به جای ش��رکت های صباتامین و آستان 
ق��دس رضوی بعنوان اعضای هیات مدیره حقوقی 

شرکت جایگزین گردیدند.
جناب علی موس��ی رضا در ابت��دای گزارش خود 
به مجمع با اش��اره به اینکه بیمه میهن از معدود 
ش��رکت های بیمه کش��ور می باش��د که هیچگاه 
بابت انباش��ت یا ع��دم پرداخت بده��ی از وزارت 
بهداشت تذکر یا اخطاری نگرفته افزود: توانستیم 
با مدیریت و تدبیر برنامه های خود را پیش ببریم 
بطوری که طبق برنامه ش��اهد رشد 20 درصدی 
پرتفوی شرکت در سال 93 بوده ایم و توانستیم با 
کار کارشناس��ی و ریسک پذیری منطقی در کلیه 
عملیات ها و فعالیت های بیمه ای خود در راستای 
چش��م انداز شرکت مسیر خود به سوی پیشتازی 
در ارائه خدمات نوین بیمه ای و کسب سهم بیشتر 

ازبازار را پی گیر باشیم.
مدیرعامل رزومه دار ش��رکت در قسمتی دیگر از 
گزارش خود به مجمع با اش��اره به 3520 میلیارد 
ریال میزان حق بیمه صادره س��ال 1393 بر این 
نکته ظریف اش��اره داش��ت که براساس آمار اعالم 

شده بیمه
میهن ب��ه عنوان یک ش��رکت بیمه خصوصی که 
تنها 5 سال از فعالیت آن می گذاردتوانسته بسان 
ش��رکت هایی که بیش از دو برابر یعنی 10 سال 
از عمر تاس��یس و فعالیت آنها می گذرد حق بیمه 

صادر کند.
وی این مهم را در سایه حمایت سهامداران عمده 
و تالش تمامی ارکان ش��رکت برای اجرائی کردن 
برنامه های مدون مدیریتی و کاربردی دانس��ت و 

یادآور ش��د که لحظه ای در توجه به امر پژوهش 
و آموزش برای کارکنان در طول سال غافل نشده 
و به آن اهتمام جدی داش��ته و داریم.علی موسی 
رضا در قس��مت دیگری از گزارش خود با اش��اره 
به میزان 59/7 درصدی متوس��ط صنعت بیمه در 
نسبت خس��ارت پرداختی به حق بیمه صادره در 
س��ال یادآور گردید که این میزان در بیمه میهن 
46/28 درص��د م��ی باش��د که نش��ان از آن دارد 
که ریس��ک های پذیرا ش��ده در شرکت در حالت 

اطمینان قرار دارد.
مدیرعامل ش��رکت با نمایش و اعالم آمارهایی که 
توس��ط یک تله فیلم برای س��هامداران به سمع و 
نظر می رسید درخصوص عملکرد سال مالی مورد 
گزارش گفت: طبق آمار ش��یب میزان صدور بیمه 
نامه بس��یار بیشتر از میزان پرداخت خسارت بوده 
اس��ت و در سال 93 توانس��تیم با اصالح پرتفوی 
درجهت افزودن بر توانگری مالی خود از یک س��و 
و از س��وی دیگر بهینه ساختن ترکیب پرتفوی با 
یک ریس��ک معقول و کارشناسی شده در راستای 
برنامه های آتی خود برای موفقیت و رشد شرکت 

با تمام سختی ها و دشواری ها طی مسیر کنیم.
وی مذاکرات جدی و اداره قراردادهایی با سازمان 
اتوبوسرانی درون شهری کش��ور و ایران خودرو و 
دیگر شرکتهای بزرگ خودرویی کشور را از دیگر 
نقاط برجس��ته س��ال مالی مورد گزارش خواند. و 
اضافه کرد با اتخاذ تمهیدات و تدابیر الزم و لطف 
خداوند توانس��تیم عالوه بر 25/46 درصد افزایش 
حق رشد بیمه در سال 93، شاهد کاهش معنادار 

پرداخت خسارت باشیم.

مدیریتی که فعل خواستن را صرف می کند
بیمه میهن؛ انتخابی مطمئن با آرامش خاطر

اعضاء هیات مدیره

دکتر سعید عبدالحسینی

مهندس هادی درفشی

آقای علی موسی رضا

__

آقای علی محمدخانی

نماینده

موسسه سازمان اقتصادی رضوی

شرکت سامان محیط

شرکت تعاونی مصرف کارکنان بنیاد مسکن انقالب اسالمی

شرکت کارگزاری صبا تامین

شرکت سرمایه گذاری سپهر)مسئولیت محدود(

سمت

رئیس و عضو غیرموظف هیات مدیره

نایب رئیس و عضو غیرموظف هیات مدیره

عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

لج
 خ

دی
مه
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مدیر ش��رکت در بخ��ش پایانی س��خنان خود از 
اهتمام جدی مدیریت برای افزایش سرمایه در ماه 
های پیش رو س��ال با توجه ب��ه الزامات بورس و 
کنترل ترکیب پرتفوی س��خن گفت و افزود: این 
امر برای تداوم و اس��تمرار مس��یر بالندگی و رشد 

شرکت حرکتی بسیار جدی و الزامی می باشد.
مهندس صادقی نزاد مش��اور عالی ش��رکت نیز با 
اش��اره به برنامه افزایش س��رمایه ش��رکت افزود 
با اجرائی ش��دن آن در س��ال 94 مدیریت بهینه 
ریس��ک و رشد پرتفوی ش��رکت را شاهد خواهیم 
ب��ود. وی ب��ا توجه به تهی��ه ط��رح توجیهی این 
افزایش س��رمایه ابراز امیدواری کرد که با حمایت 
همه جانبه س��هامداران شرکت از برنامه های تیم 
مدیریت در س��یر صعودی و جهش��ی بیمه میهن 
برای کسب سهم بیشتر از بازار مثل همیشه یاری 

رسان این مجموعه باشند.
در م��ورد بیم��ه میهن فقط باید گف��ت وقتی کار 
دس��ت کاردان باش��د و به تخصصی و کارشناسی 
بهاء داده شده معنایش می شود بیمه میهن ، می 

شود انتخابی مطمئن با آرامش خاطر.
به راس��تی که مدیرانی مدبر و تیم اجرائی و بدنه 
کارشناس��ی ش��رکت کاری کردند ک��ه خیلی ها 
انگشت به دندان گرفته و در روزگارانی که بواسطه 
تحری��م، رکود بازار ، معض��الت اقتصادی و خیلی 
کاس��تی های دیگر شرکت ها حال و احوال خوبی 
ندارن��د بیمه میهن به عنوان بیم��ه ای توانمند و 
استوار در محیطی پیشرو و یادگیرنده و خط شکن 
برای آینده آفرینی درخشان این مرز پرگهربرنامه 

های روشن بنویسند.
حیفمان آمدنگوییم حرم��ت به اهل قم و مطبوع 
آن است که کم دیده می شود ولی در بیمه میهن 
معنای��ی دیگ��ر دارد و م��ن لم یش��کر الخالق که 

هستند مدیرانی الیق که ....   
برنامه هاي آتی هیات مدیره :

- ایجاد فضاي رقابتی سالم در شرکت براي تحقق 
برنامه هاي مصوب و جذب پرتفوي بیشتر.

- اج��راي مقررات جاري در صنعت بیمه بطوریکه 
محیط کاري با بهره وري بیشتر در شرکت حاکم 

شود.
- کسب س��هم مطلوب در استحصال و احیاء بازار 

بیمه اي باالقوه و بکر کشور.
- توس��عه مناسب و مطلوب کمی و کیفی سرمایه 
انس��انی اعم از مش��تریان، کارکنان، نمایندگیها و 

کسب رضایت مش��تریان و در حداقل نگهداشتن 
میزان نارضایتی احتمالی.

- کسب سهم مناسبتر در توسعه خدمات بیمهاي 
بویژه در ش��هرهاي کوچک و مناطق کمتر توسعه 

یافته
- کس��ب س��ود مناس��ب از عملیات بیمهگري و 

سرمایه گذاریها.
- متمرکز نمودن تس��ویه مال��ی بیمه نامه صادره 

نمایندگان توسط ستاد
- تمرکز ارزیابی خسارت توسط میزخسارت ستاد 
با ه��دف افزایش نظ��ارت و تس��ریع در پرداخت 

خسارت
- اتصال کلیه س��رویس هاي بیم��ه گري مالی و 

اداري موجود به سیستم مانیتورینگ
- اصالح ترکیب پرتفوي بیمه اي و توسعه فروش در 

بیمه هاي با سود مناسب و پاالیش پرتفوي زیانده
- توس��عه محصوالت با شناسایی نیاز مشتریان و 

ایجاد مزیت رقابتی در بازار
- توسعه فروش بیمه هاي زندگی و ارائه محصوالت 

جدید در این رشته
- توس��عه ش��بکه فروش و ارتقاي س��طح کیفی 
کارکنان و استفاده از امکانات و استعداد نمایندگان 

در ارائه خدمات پس از فروش
- بهبود نظ��ام و فرآیند نظارتها به منظور حصول 
اطمینان از صحت روند امور در راس��تاي اهداف و 

برنامه ها
- ارتقاء دانش فنی کارشناسان خسارت )برگزاري 

کالسهاي کارگاهی(
- آم��وزش کارکن��ان و نماین��دگان براي کس��ب 

صالحیت هاي حرفه اي
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لوله و تجهیزات سدید )سهامی عام( مورخ 
94/03/26 در محل شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت )برق آلستوم( تشکیل 
ش��د. در این مجمع که با حضور بیش از 75/53 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 احمد مهجوری که 
جنابان امیرحسین کاوه و علیرضا پناهی دودران در مقام نظار اول و دوم و آقای 

حسن فیضی 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 س��ال مالی منتهی به 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 930 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و 
موسس��ه حسابرسی حسابرسین بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 94 

انتخاب گردید.

پیام هیات مدیره
مرور کلي بر وضعیت تولید لوله هاي قطور فوالدي درکشور

با عنایت به رویکرد مثبت دولت به پروژه هاي ملي علیرغم محدودیت هاي مالي 
موجود چش��م انداز  توس��عه پروژه هاي عمراني خصوصاً پس از بهره برداري از 

فازهاي پارس جنوبي روشن تر از سالهاي اخیرمي باشد.  
در این راس��تا وزارت نفت جهت اجراي پ��روژه هاي انتقال گاز اقدام به واردات 
بیش از 2 میلیون تن ورق از کشور هندوستان نموده است که بصورت کارمزدي 
به ش��رکت هاي لوله س��از ) با روش درز  جوش مس��تقیم( واگذار شده است. 
متأسفانه علیرغم سابقه درخش��ان این شرکت در ساخت لوله هاي انتقال گاز 
به روش اس��پیرال س��همیه اي جهت سفارش کویل براي ساخت لوله اسپیرال 
در نظر گرفته نش��ده که توسط شرکت در حال پیگیری می باشد و امیدواریم 
حداقل 30درصد از س��فارش مواد اولیه لوله ه��اي انتقال گاز به صورت کویل 
در نظر گرفته ش��ود.   در این راستا مناقصه 70 کیلومتر لوله 40 اینچ از طرف 
شرکت مهندسی و توسعه گاز به روش اسپیرال و درز مستقیم بزودي برگزار مي 

گردد و با درنظرگرفتن تکمیل ظرفیت هاي تولیدي 
شرکت هاي رقیب )تولیدکننده گان لوله قطور با درز 
مستقیم( و بهاي تولید پیشنهادي امیدوار به جذب 

این پروژه در سال 1394 مي باشیم. 
در زمینه پروژه هاي انتقال آب حجم بسیار زیادي در 
حال اجرا و یا در دس��ت تأمین منابع مالي براي اجرا 
می باشد. حجم این پروژه ها برای سال 93 و 94 بالغ 
بر 1/300/000 تن است که در این راستا شرکت آب 

و فاضالب اقدام به برگزاری مناقصه بین المللی برای تامین بیش از یک میلیون 
تن کویل جهت اجرای پروژه های مذکور نموده است. وامیدواریم با تأمین کویل 

مهم ترین مانع براي اجراي این پروژه ها برداشته شود.

برنامه هاي آینده شركت
اهم برنامه هاي سال 1394 شرکت لوله و تجهیزات سدید بشرح ذیل مي باشد:

1- دریافت مطالبات شرکت
2- حضور گسترده در بازارهای بین المللی و صادرات محصوالت

3- تعامل و ارتباط فعال با مشتریان و کارفرمایان و ارتقا سطح رضایت مندی
4- افزایش تولید و بهبود کیفی محصوالت و اس��تفاده از ظرفیت های بوجود 

آمده
5- افزایش س��بد محصوالت شرکت در راستای تامین نیازهای کشور و خروج 

از وضعیت تک محصولی
6- گسترش بازارهاي فروش محصوالت و جذب سفارشات گازرسانی

7- اصالح ساختار سازمانی و ارتقاء برنامه های آموزشی
8- اصالح ساختار مالی شرکت، کاهش دارائی های مازاد و استفاده از معافیت 

های مالیاتی
9- کاهش هزینه هاي ساخت ازطریق بهینه سازي فعالیتهاي درون سازمان

) IMS ( 10-استقرار، حفظ و بهبود مستمر مدیریت یکپارچه
11- لزوم توجه به اخذ قرارداد با شرایط تأمین مالي

استراتژي هاي اصلي شركت
1-  اص��الح س��اختار مالي ش��رکت، کاهش دارائ��ي هاي مازاد و اس��تفاده از 

معافیت هاي مالیاتي.
2- حضور گسترده در بازارهاي بین المللي مخصوصاً کشورهاي همجوار.

3- تعامل و ارتباط فعال با مشتریان و کارفرمایان.
4- اصالح ساختار سازماني و بهینه سازي سرمایه هاي انساني و همچنین ارتقاء 

برنامه هاي آموزشي.
5-  افزایش تولید و بهبود کیفي محصوالت و استفاده از ظرفیتهاي بوجود آمده.

6- افزایش سبد محصوالت شرکت در راستای تامین نیازهای کشور
مرور کلي بر عملکرد شرکت و میزان دستیابي به اهداف تعیین شده :

1- ظرفیت اس��مي تولید لوله  (گاز وآب)  در طي سال معادل 185 هزار تن و 
ظرفیت عملی 176 هزار تن مي باشد .

2- باالترین تولید ش��رکت در یک سال درس��ال 1388 با تولید 160 هزار تن 
معادل85درصد ظرفیت اسمي محقق شده است.

3- مجموع تولید کارخانه در س��اخت لوله خام در طول 1393 معادل 9/068 
هزارتن مي باشد.

4- مجموع تولید پوش��ش تک الیه و س��ه الیه کارخانه پوشش در طول سال 
1393 به ترتیب 108/519 و 80/391 متر مربع مي باشد.

اعضاء هیات مدیره

آقای حمید ترنجیان

آقای حسین خانعلی

آقای عبدالرسول ملک زاده

آقای مرتضی خاتمی

آقای هادی ترشیزی

نماینده

شرکت توسعه نیروگاههای بادی توان باد

شرکت تولید پمپ های بزرگ و توربین آبی

شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر

شرکت گروه صنعتی سدید

شرکت صبا نیرو

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

برنامه های مدون مديريتی لوله تجهیزات سديد برای افزايش سبد محصوالت

لوله تجهیزات سدید بدنبال حضور گسترده در بازارهای بین المللی
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مجمع عمومی عادی سـالیانه شركت شیرین دارو 
)سهامی عام( در تاریخ 94/۰3/25 در محل شركت 

سرمایه گذاری داروئی تامین تشکیل گردید. 
در ایـن مجمـع كـه بـا حضـور 58/5 درصـدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سـازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بـازرس قانونی برگـزار گردید، ریاسـت مجمع 
برعهده آقای محمدرضا شـانه ساز بود كه جنابان 
علی اصغری و محمدحسـین ملک به عنوان نظار 

اول و دوم و آقای                  
علیرضـا مرائی بـه عنـوان دبیر مجمـع انتخاب 

گردیدند.
درادامه بـا قرائت گزارش هیـات مدیره به مجمع 
توسط مدیرعامل شركت مربوط به اهم فعالیتهای 
صـورت پذیرفتـه در طی سـال مالـی منتهی به 
1393/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و 
بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود 
ضمن تصویـب صورتهای مالـی و تنفیذ معامات 
مشـمول ماده 129 با تقسیم سـود 31۰۰ ریالی به 

ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
سـازمان حسابرسی به عنوان حسـابرس و بازرس 

قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید.
در این مجمع كه برای اولین بار سهامداران حقیقی 
حضور داشـتند مهندس مرائی بـا اعام اینکه در 
سـال مالی گذشته توانسـتیم با تولید محصوالت 
جدید و متنوع بخشی در محصوالت خود عاوه بر 
فروش خوب بازارهای جدید را نیز شناسایی كنیم 
و به دنبال ارتقاء سـهم خـود از بازارهای داخلی و 

خارجی هستیم.
مدیرعامـل موفق شـركت افزایـش 3/1 درصدی 

فروش داخلی و رشد 1/6 درصدی فروش صادراتی 
را نتیجه همین اقدامات و تاش دوچندانی دانست 
كـه در بخـش بازرگانـی و فـروش همکارانش در 
راسـتای ارزش آفرینی و سـودآوری برای شركت 
دانسـت و اضافه كـرد با تولید محصـوالت جدید 
با ارزش افزوده بیشـتر براسـاس نیازسنجی بازار 
و بازاریابـی برای محصوالت خـود بدنبال اجرائی 
كردن دیگر رئوس برنامه های مدیریتی رسیدن به 

پیشرفت همه جانبه هستیم.
مهنـدس مرائی افزایش 28 درصدی سـود خالص 
شـركت نسـبت به سـود پیش بینی شـده را در 
كنار اسـتفاده بهینه از مواد اولیه و افزایش فروش 
به نسبت سـال گذشـته را از نکات مهم عملکرد 
سـال 93اضافه كـرد با آمدن دولـت تدبیر و امید 
شاهدهسـتیم كه اقبال مشـتریان یاد اروپایی از 
جملـه ژاپن، تایلند و ایتالیا علی رغم تحریم ها از 
محصوالت شركت قابل توجه و درخور بوده است.

شـایان ذكر اسـت با حضـور مهنـدس مرائی در 
شـیرین دارو از حدود 3 سـال گذشـته و اجرائی 
شدن برنامه های مدون مدیریتی وی با رویکردی 
پایدار در جهت رشـد و بالندگی قرار گرفته است، 
این نکته ای بود كه مورد تاكید دكتر شـانه سـاز 

و دیگر بزرگان صنعت داروئی كشـور كه در جمع 
حاضـر بودند قرار گرفت. عملکردی كه تحسـین 

سهام داران حقیقی و حقوقی را در پی داشت.
مهدی ماكوالتی مدیرمالی شـركت نیز در حاشیه 
این مجمع با اعام اینکه سـال دومی اسـت كه از 
سـازمان حسابرسـی گزارش مقبول مـی گیریم 
افزود شـناخت و صداقت در كار و صورتهای مالی 
از رئوس كاری تیم ارشـد مدیریتی شـركت است 
كه سعی شده اسـت همواره شركت در این مسیر 
قدم بردارد. مدیرمالی شركت همچنین با اشاره بر 
خرید نرم افزارهای جدید مالی و حسابداری برای 
شركت اضافه كرد از دیرقیمت اصاح ساختار مالی 
شـركت و بهره وری باالتر در سـال مورد گزارش 

اقدامات خوب و اساسی صورت گرفت.
مهندس مرائی نیز با اشـاره به نیـاز به تکنولوژی 
و فن آوری روز در شـركت، تعویض ماشـین آالت 
قدیمی با مدیر تامین نقدینگی الزم جهت اجرای 
طرح های توسـعه شركت بدون نیاز به استفاده از 
تسـهیات بانکی با بهره باال را از مبانی تهیه طرح 
توجیهی افزایش سـرمایه شركت دانست و افزود 
در حـال تهیه این طرح با كمک مشـاوران امین و 

مورد وثوق هستیم.

اعضاء هیات مدیره

آقای محمدرضاتقیان نجف آبادی

آقای مهندس جعفر سیاه تیری

آقای مهندس علیرضا مرائی

آقای دکتر سلیمان محمدی سامانی

نماینده

شرکت داروسازی زاگرس فارمدپارس )داملران(

شرکت دارویی کاسپین تامین

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

شرکت شیمی دارویی داروپخش

سمت

رئیس هیات مدیره)غیرموظف(

نایب رئیس و عضو هیات مدیره)موظف(

عضو هیات مدیرهو مدیرعامل)موظف(

عضو هیات مدیره)غیرموظف(

حاصل درايت مديريت ارشد؛ سود بود و عملکردی درخشان

شیرین دارو سهم بیشتری از بازارها می خواهد
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مهن��دس مرتضی محمدی در بخش��ی از گزارش 
خود به مجمع با اش��اره به بازمهندس��ی فرایندها، 
بازمهندسی ارتباطات و تجدید ساختار در صادرات 
و فروش در س��ال مالی 93 گفت: در سایه همین 
تمهیدات و برنامه ه��ای مدیریتی بود که با تالش 
کارکن��ان زحمتکش خود توانس��تیم میزان تولید 
و فروش امس��ال را به 3برابر س��ال های گذش��ته 
برس��انیم و آن را به عن��وان کارنام��ه ای پرافتخار 
ارائه دهیم. مدیرعامل ش��رکت س��وددهی و خارج 
ش��دن از زیان دهی را حاصل توسعه و تنوع بخشی 
محص��والت دانس��ت و افزود: ب��ا ایج��اد انگیزه و 
افزای��ش رضایتمندی کارکن��ان همچنین افزایش 
تعداد مش��تریان و کسب رضایت آنها از بعد کیفی 
توانس��تیم زنجی��روار در جه��ت ارزش آفرین��ی و 

سودآوری حرکت کنیم.
مهندس محمدی عقد قراردادهای جدید با رعایت 
اص��ول حرف��ه ای و در نظر گرفتن صالح ش��رکت 
و افزای��ش ظرفی��ت خطوط تولید ب��ا ایجاد پروژه 
محص��والت جدی��د را از دیگر نقاط قوت ش��رکت 
دانس��ت و اضافه کرد: در کنار اینها س��عی کردیم 
ب��ا بازس��ازی و بهینه کردن س��الن تولید از لحاظ 
تاسیسات، ماشین آالت و خطوط در جهت افزایش 
بازده س��االنه ش��رکت قدم هایی جدی برداریم که 
کاهش درصد ضایعات نس��بت به س��ال گذشته و 
کاهش بهای تمام ش��ده از دس��تاوردهای آن بوده 
است. بخش دیگر سخنان مدیرعامل شرکت تشریح 
برنامه ه��ای آتی از جمل��ه ورود به بازار محصوالت 
عرص��ه نفت و گاز، ایجاد و راه ان��دازی نظام جامع 
کیفی و به دس��ت آوردن و حفظ سهم عمده بازار 
در تولید انواع میل لنگ و تولید س��یلندر TU5 به 
عنوان پیچیده ترین و پرتیراژترین محصول شرکت، 
اتحاد استراتژیک با شرکت های معتبر ماشین کاری 
داخلی و خارجی و ایجاد زیرس��اخت از نظر تولید 

مهندسی و کیفیت محصوالت صادراتی بود.
در حاشیه این مجمع امیر چگینی مرد شماره یک 
مالی شرکت نیز گفت: درصددیم در جهت اصالح 
کامل ساختار مالی شرکت تا شهریور ماه مقدمات 
برنامه افزایش س��رمایه شرکت را فراهم آوریم. وی 
افزود: قس��مت عمده این افزایش سرمایه از طرق 
مطالبات، تجدی��د ارزیابی ها و تمهیدات الزم برای 
اخذ تسهیالت مناس��ب صورت می گیرد. چگینی 
پرداخت قابل توجهی از مالیات سال های گذشته و 
تمهیدات مالی به منظور کاهش بندهای حسابرسی 
س��االنه شرکت را از دیگر اقدامات مالی شرکت در 

سال مالی منتهی به 1393/12/29 دانست.
بی ش��ک حضور مهن��دس محمدی در کس��وت 

مدیرعام��ل و تدبیر و درای��ت وی و اعضای هیات 
مدی��ره در کنار حضور مردانی تالش��گر و پاک در 
امور مالی و س��هام توانس��ته ش��رکتی را که دچار 
چالش ه��ا و معضالت س��خت بود، در ب��ازه زمانی 
کم به روزهایی برس��اند که خبرگان بازار از آینده 

درخشان آن با اعتماد سخن بگویند. 
مجم��ع عمومی ع��ادی س��االنه ش��رکت صنایع 
ریخته گری صبح روز دوشنبه مورخ 1394/3/4 در 

سالن تالش تشکیل شد.
در ای��ن مجم��ع ک��ه ب��ا حض��ور 64/3 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی شرکت، اعضاء هیات 
مدی��ره و مدیران، نماینده ب��ورس و اوراق بهادار و 
حس��ابرس و بازرس قانونی ش��رکت برگزار ش��د، 
ریاست مجمع با آقای موحدی به نمایندگی از گروه 
بهمن بود که جنابان فرهنگ صیدی و قاضی مقدم 
در مقام نظار اول و دوم ایش��ان را در اداره جلس��ه 
یاری می رساندند. دبیری مجمع فوق نیز بر عهده 
مدیریت ارش��د مالی ش��رکت جناب امیر چگینی 
ب��ود. در ادامه مجمع پ��س از قرائت گزارش هیات 
مدیره به مجمع توس��ط مهندس مرتضی محمدی 
مدیریت عامل فرهیخته و ارزشي شرکت و پس از 
اس��تماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع 
نشینان با طنین صلوات خود ضمن تقدیر و تشکر 
از تالش تیم مدیریتی شرکت با تصویب ترازنامه و 
صورت های مالی منتهي به 1392/12/29 و تنفیذ 

ماده 129 به کار خود پایان  دادند.
همچنین موسس��ه حسابرس��ی نماگر حساب  به  
عن��وان حس��ابرس و ب��ازرس اصل��ی و موسس��ه 
حسابرسی آزمودگان به عنوان حسابرس و بازرس 

علی البدل برای سال مالی94 انتخاب گردید.
مردان كار و مدیران تاشگر، جهادتان قبول.

پیام هیات مدیره
با سپاس از مهر بی پایان پروردگار؛ 

هیأت مدیره ش��رکت صنایع ریخته گري ایران با 
ارائه گزارش عملکرد س��الیانه ب��ه مجمع عمومی 
امیدوار اس��ت تصویر روش��ن ودقیق��ی از فعالیت 
شرکت در س��ال مورد گزارش را براي سهامداران 
ترس��یم نماید. برنامه ریزي دقیق وبرآورد فرصتها 

وتهدیده��ا در قالب آینده نگ��ري واقع بینانه براي 
ش��رکت هاي تولیدي ضرورتی اجتناب ناپذیر می 
نماید،که براین اس��اس شرکت صنایع ریخته گري 
ب��ا اتکاءبه لط��ف خداوند وبا حمایت س��هامداران 
ارزش��مند خویش وهمچنین تالش کلیه کارکنان 
فرهیخته شرکت، درفرازي از رشد وشکوفایی خود 

قرار گرفته است.
برنامه هاي آتی شركت

1- حضور فعال وموثر در نمایشگاه هاي تخصصی 
داخلی وخارجی 

2- اعتماد سازي وتوسعه تعامل در میان مشتریان 
داخلی وخارجی 

3- ایجاد اتحاد واس��تراتژیک با شرکت هاي معتبر 
ماشین کاري داخلی وخارجی

4-  بازنگري در روشهاي محاسبه واحتساب بهاي 
تمام شده تمامی محصوالت وتعیین میزان ارزش 

افزوده در هر محصول 
5- انجام محاس��بات دقیق واستخراج ظریفیت در 

دسترس وتعیین سربار هاي جذب نشده 
6- اج��راي برنامه کاهش هزین��ه با توجه به یافته 

هاي فوق
7-  مدیریت مصرف انرژي

8-  کاهش آلودگی زیست محیطی از طریق به کارگیري 
تجهیزات مناسب واستفاده از مواد اولیه مناسب تر 

9- ایجاد وراه اندازي خط جدید اتوماتیک ریخته گري
10-تبدیل کوره هاي فرکانس شبکه به متوسط

اهم دستاوردهاي شركت صنایع ریخته گري ایران 
در سال 93 به زیر می باشد

1- تولید وفروش به میزان دوبرابر سنوات گذشته
2-  سوددهی وخارج شدن از زیان دهی

3-  افزایش تعداد وکسب رضایتمندي مشتریان
4-  افزایش تنوع محصوالت 

5- تولید سیلندرtu5  )به عنوان یک محصول استراتژیک 
شرکت ایران خودرو وصنایع ریخته گري ایران(

6- تولید سیلندر وسرسیلندر 457)براي اولین بار 
در ایران(

7- کاهش درصد ضایعات نسبت به سنوات گذشته 
کارخانه

8- ایجاد انگیزه وافزایش رضایتمندي بین کارکنان 
شرکت

9-  در اوایل سال94اقدامات الزم در جهت افزایش 
س��رمایه از محل تجدید ارزیاب��ی دارایی ها، آورده 
نقدي ومطالبات حال ش��ده سهامداران انجام شده 
وس��ند مالکیت زمین ش��رکت به صورت قطعی به 
شماره97572 دریافت شد وافزایش سرمایه شرکت 
درمرحله تأیید سازمان بورس اوراق بهادار می باشد.

مرتضی محمدی مديريت جهادی را معنی کرد

پیشرفت، توسعه و پویایی با ریخته گری ایران

اعضاء هیات مدیره

آقای جعفر صالح

آقای مرتضی محمدی

آقای محمد ضرابیان

آقای فرهنگ صیدی

آقای رضا فرمنش

نماینده

گروه بهمن

مزدا یدک

     شرکت شاسی ساز

شرکت آیدم

شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران

سمت

رئیس هیات مدیره

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

نی
سی

 ح
یر

 ام
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مجمع عمومی عادی ساالنه گروه سرمایه گذاری البرز 
)سهامی عام( به تاریخ 94/3/9 در سالن همایش های 

رازی  تهران تشکیل شد.
در ای��ن مجمع که ب��ا حضور اکثری��ت نمایندگان، 
س��هامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاس��ت مجمع برعهده 
آقای دکتر حمیدرضا جمش��یدی ب��وده که جنابان 
محمدعلی میرزا کوچک شیرازی و سید یاسر ابوترابی 
در مقام نظار اول و دوم و آقای علیرضا خس��روانی به 
عنوان دبیر مجمع ایشان را در اداره جلسه یاری می 

رساندند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط 
مدیرعامل شرکت مربوط به اهم فعالیت های 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 
صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 
با تقسیم سود 800 ریالی به ازای هر سهم به کار خود 

پایان دادند.
موسسه حسابرسی مفید راهبر به  عنوان بازرس اصلی 
و حسابرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 

94/12/29 انتخاب گردید.
دکتر رضوانی فر در بخشی از گزارش خود با اشاره به 
شرایط سخت اقتصادی کشور در سال مالی گذشته 
که ناشی از تحریم های ناجوانمردانه بین المللی وضع 
نامناسب اقتصاد کشور بود، گفت: به رغم این مسائل 
توانس��تیم با عزم جدی و اتخاذ تدابیر نوآورانه ، نقاط 
قوت و ضعف ش��رکت های زیرمجموعه را شناسایی 
کنی��م و در جهت رفع نقاط آس��یب پذی��ر با اتخاذ 

تمهیدات مدیریتی برآییم.
مدیرعامل ش��رکت بهینه س��ازی پورتفوی سرمایه 
گذاری ها، حرکت در جهت نوآوری و تس��ریع اجرای 
پروژه ه��ای توس��عه ای را از اهم فعالیت های صورت 
پذیرفته در سال مالی مورد گزارش خواند و افزود: به 
یاری خدا توانستیم با اجرایی کردن برنامه های مدون 
مدیریتی خود به رش��د 16 درصدی فروش و س��ود 

خالص تلفیقی دست یابیم.
دکتر رضوانی فر در بخ��ش پایانی گزارش خود اهم 
فعالیت های س��ال 1393 را بر اس��اس سیاست های 
شرکت در قالب های زیر معرفی کرد و به تشریح آنها 

پرداخت:
1- توس��عه فعالیت ه��ای بازرگان��ی،2- ص��ادرات 

توس��عه   -4 پورتف��وی،  مدیری��ت  محص��ول،3- 
همکاری ه��ای بین المللی، 5- بهینه س��ازی س��بد 
محصوالت،6- توس��عه مدیریت و منابع انسانی، 7- 
استقرار حاکمیت شرکتی و تشکیل کمیته های کاری 
شامل کمیته های حسابرس داخلی، آموزش، ماموریت 
خارج��ی و مدیری��ت ریس��ک،8- افزایش س��رمایه 
ش��رکت های تابعه. بی شک حضور مدیران برجسته 
کشوری و بزرگان و پیشکسوتان اقتصاد کشور از جمله 
دکتر شافعی، دکتر حسینی و مدیران عامل بسیاری 
از شرکت های دارویی و ... نشان از عملکرد درخشان 

دکتر رضوانی فر در سرمایه گذاری البرز دارد.
شایان ذکر است گروه سرمایه گذاری البرز به عنوان 
دومین هلدینگ ب��زرگ دارویی کش��ور نقش قابل 
توجهی در تولی��د و توزیع دارو، تولید م��واد اولیه و 
واردات داروهای س��اخته ش��ده ایفا می کند. براین 
اساس در سال 1393 مجموعه سرمایه گذاری البرز 
بالغ بر 14درصد از س��هم بازار داروهای تولید داخل 
کشور را با تولید بیش از 517 قلم داروی مختلف به 

خود اختصاص داده است.  

پیام هیات مدیره 
س��پاس حی س��بحان را که فی��ض ادای خدمت و 
ایفای آنچه ک��ه با بضاعت اندک در تعهد داش��تیم 
را نصیبمان س��اخت و توفیق حفظ و حراست از بار 
امانت و مسئولیتی که برذمه داشتیم را عنایت فرمود. 
از پیش��گاه خداوند متعال توانی دو چندان و توفیقی 
مضاعف برای حرکت در مس��یر تعالی در سال های 

پیش رو را مسئلت داریم. 
در س��الیان گذش��ته با پیروی از اندیشه های رهبر 
فرزان��ه انقالب با »همت و کار مضاعف » زمینه های 
تبلور »جهاد اقتص��ادی« را فراهم نمودیم و با نصب 
العین قرار دادن دغدغه های معظم له حماسه سازی 
اقتصادی -سیاسی را در عرصه جهاد و جنگ تحمیلی 
اقتصادی ک��ه بدخواهان ایران اس��المی آتش آن را 

افروخته اند، در پیش گرفته ایم. 
در این میان گروه سرمایه گذاری البرز در سال تبلور 
»اقتصاد و فرهنگ با ع��زم ملی ومدیریت جهادی« 
عزم خویش را برای عبور از غبار تحریم ها ی شدید 

اقتصادی جزم نم��ود. اثرات تحریم های خصمانه بر 
اقتصاد کشور، شرایط نامناسب اقتصادی، در کنار یکی 
از بارزترین مشخصه های صنعت دارویی، یعنی رقابت 
ش��دید و اتکای مضاعف آن بر دان��ش و فناوری روز، 
تصمیم گیری و سیاس��ت گذاری در این عرصه را به 
مراتب پیچیده تر از پیش نموده اس��ت. با این وجود 
هیأت مدیره ش��رکت در سایه الطاف الهی و حمایت 
س��هام داران گرامی و با اتخاذ تدابیر نوآورانه توانست 
مجموعه شرکت های گروه را تا حد امکان با وضعیت 
موجود هماهنگ س��اخته، نقاط ضعف شرکت ها را 
شناس��ایی و رفع، نقاط آسیب پذیر را تقویت و نقاط 
قوت را حفظ نماید. در سال مالی 1393 نیز با توجه 
به اس��تراتژی های بلند مدت شرکت، بهینه سازی 
پورتفوی سرمایه گذاری ها، حرکت در جهت نوآوری 
و ارائه محصوالت جدید، تس��ریع در انجام پروژه های 
توس��عه ای، حرکت در جهت اصالح خطوط تولیدی 
مطابق استانداردهای داخلی و بین المللی، هماهنگی 
فعالیت ها و تحقق هم افزایی عملیات تداوم یافت و 
به دنبال آن رشد 16 درصدی فروش خالص تلفیقی 
و 16 درصدی س��ود خالص تلفیقی در سال 1393 
را تجرب��ه نم��ود.  در پای��ان امیدواریم تالش تمامی 
کارگ��ران، کارشناس����ان و مدیران مجموعه گروه 
س��رمایه گذاری البرز موجبات اطمینان قلبی سهام 
داران عزیز از تداوم حرکت مجموعه در مسیر تعالی و 

پیشرفت را فراهم سازد.

اهم برنامه های آتی شركت گروه سرمایه گذاری البرز 
و شركت های تابعه 

1- ورود به بازار محصوالت جدید دارویی در راستای 
تکمیل بیشتر سبد محصوالت مجموعه  

2- تدوین راهکارها و استراتژی های عملیاتی همراه 
با افزایش سهم صادرات در فروش شرکت های گروه 
3- ادام��ه اجرای اصالحات GMP در ش��رکت های 

دارویی گروه البرز
4- س��رمایه گذاری در س��اخت یک کارخانه جدید 

دارویی 
5- توسعه فعالیت در شرکت البرز- زا گرس

6- تمرکز بر اجرای پروژه های شرکت های تابعه

دکتر رضوانی فر و تالشگران همراهش

 با همت و کار مضاعف زمینه ساز تبلور جهاد اقتصادی

اعضاء هیات مدیره

مهندس غالمرضا شافعی

دکتر عبدالمجید چراغعلی

آقای مصطفی شهریاری

دکتر محمدمهدی مفتح

دکتر محمدرضوانی فر

نماینده

البرزدارو )سهامی عام(

ذارویی برکت)سهامی خاص(

سرمایه گذاری اعتالء البرز)سهامی عام(

سرمایه گذاری ملی ایران)سهامی عام(

گروه دارویی سبحان)سهامی عام(

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

نی
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مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت داروسازی 
تولی��د دارو )س��هامی عام( در تاریخ 94/02/27 در 

محل دانشگاه تهران - سالن رازی تشکیل شد.
در ای��ن مجمع که با حض��ور اکثریت نمایندگان و 
سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
دکتر محمد رضوانی فر بوده که جنابان عقیل آرین 
ن��ژاد و علی ف��الح پور در مقام نظ��ار اول و دوم و 
آقای علی فرقانیان ب��ه عنوان دبیر مجمع انتخاب 

گردیدند.
درادام��ه با قرائت گزارش هی��ات مدیره به مجمع 
توسط مدیرعامل شرکت مربوط به اهم فعالیت های 
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 
ضمن تصوی��ب صورت های مالی و تنفیذ معامالت 
مش��مول ماده 129 با تقسیم سود 1630ریالی به 

ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
 همچنین موسسه حسابرسی مفید راهبر به  عنوان 
حس��ابرس و ب��ازرس قانونی اصل��ی و علی البدل 

شرکت انتخاب گردید.
دکتر پیام سیفی در بخشی از گزارش خود با اشاره 
به حمایت های همه جانبه ش��رکت سرمایه گذاری 
البرز به عنوان س��هامدار عمده  ش��رکت در س��ال 
مالی مورد گزارش ، رش��د چشمگیر میزان فروش 
و س��ود خالص را حاصل ت��الش کارکنان خدوم و 
برنامه راهبردی و نوین مدیریتی دانست و گفت: در 
سال 93 با پوشش 105 درصدی بودجه توانستیم 
ش��اهد رشد 14 درصدی س��ود خالص  نسبت به 

سال 92 باشیم.
مدیرعامل ش��رکت در قس��مت دیگری از گزارش 
خ��ود ارتقای کیفیت تولید و بهینه س��ازی س��بد 
تولی��دی داروها را از اه��م برنامه های مدیریتی اش 
در سال آتی برشمرد و افزود: با اجرایی کردن دیگر 
رئوس برنامه خود درصدد حفظ س��هم بازار و رشد 

آن هستیم.
دکتر سیفی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید 
بر اهتمام ج��دی مدیریت برای برگزاری دوره های 
آموزشی در جهت کسب دانش فنی روز اضافه کرد: 
ارتقای سطح س��واد و دانش کارکنان و آشنایی با 
تکنولوژی روز موضوعی اس��ت که در سال 94 به 

جد پیگیر آن خواهیم بود.
بخش پایانی سخنان مدیرعامل شرکت به تشریح 
برنامه های مدیریت شرکت برای اخذ پروانه ساخت 
دائم محصوالت جدید دارویی و گیاهی و نوآوری و 

عرضه داروهای جدید اختصاص داشت.
عل��ی فرقانیان مع��اون مالی و عض��و هیات مدیره 
ش��رکت نیز در حاش��یه ای��ن مجمع با اش��اره به 
برنامه های آتی شرکت مبنی بر تغییر بستر سخت 
افزاری به منظور افزایش س��رعت شبکه و مکانیزه 
ک��ردن واح��د بازرگانی گف��ت: کنت��رل مدیریت 
سفارش��ات خرید از دیگر رئوس کاری شرکت در 

سال مالی آتی خواهد بود.

مرد شماره یک مالی شرکت استفاده از کل ظرفیت 
تولید و موقعیت ایجادشده برای فروش را مستلزم 
تامین مواد اولیه کافی دانس��ت و افزود: برای انجام 
این مهم تدابیر موثری اتخاذ ش��ده است. فرقانیان 
همچنین دلیل افزایش 27 درصدی فروش س��ال 
جاری نس��بت به سال گذش��ته را عمدتا ناشی از 
تغییر ترکیب فروش محصوالت با حاش��یه س��ود 
باالتر و همچنین افزایش مقدار فروش دانس��ت و 
گفت: با تنوع بخشی و باال بردن کیفیت محصوالت 
که از رئوس کاری تیم ارشد مدیریتی شرکت است، 
ان شاء اهلل در سال آتی نیز شاهد استمرار موفقیت 

شرکت خواهیم بود.

پیام هیات مدیره
شرکت داروس��ازی تولیددارو همانند سایر صنایع 
و ش��رکتهای داروئی در س��ال 1393 با مشکالت 

عدیده ای به شرح ذیل مواجه بوده است:
- تامین مواد اولیه از منابع داخلی بعلت مشکالت 
گشایش LC و انتقال وجه جهت اعتبارات اسنادی 
ناشی از شرایط تحصیلی به کشور عمدتا با افزایش 
بهاء و عدم تمایل به فروش مدت دار توس��ط اکثر 
تامین کنندگان داخلی و الزام به خریدهای نقدی، 

دچار مشکالت جدی گردید.
- نوسانات قیمت مواد اولیه و بسته بندی به دنبال 
نوس��انات قیمت ارز در اوالیل س��ال باعث افزایش 

قیمت تمام شده محصوالت گردید.
- ع��دم افزایش قمت ف��روش داروه��ای تولیدی 
علیرغم افزایش بهای تولید )مواد اولیه و دستمزد( 
باعث کاهش نرخ سودآوری برای شرکت را بوجود 

آورده است.
- تولی��د مازاد برنیاز کش��ور توس��ط ش��رکتهای 
داروس��ازی به منظور پوش��ش بودج��ه و تحصیل 
سود بیشتر جهت جبران هزینه های و استفاده از 
ظرفیتهای خالی و کسب سهم تولید سایر شرکتها 

باعث به وجود آمدن ش��رایط رقابتی غیرس��الم و 
اعطای جوایز غیرمتعارف  به پخشها و داروخانه ها 
کماکان ادامه دارد که کاهش نرخ س��ودآوری برای 

تولید کننده را بوجود آورده است.
شرکت طی سال مالی مورد گزارش با کسب مبلغ 
285 میلیارد ریال سود خالص )14 درصد افزایش 
نسبت به س��ال مالی قبل(، 105 درصد بودجه را 
پوشش داده است. همچنین فروش شرکت در سال 
مذکور به مبلغ 1/005 میلی��ارد ریال )27 درصد 
افزایش نسبت به سال مالی قبل ( رسیده است که 

108 درصد بودجه را پوشش داده است. 

برنامه های آینده شركت
- حفظ سهم بازار و رشد آن

- رس��یدن به اهداف بودجه بلحاظ فروش ، سود و 
کسب درآمد

- افزودن منابع خرید مواد موثر براس��اس الزامات 
بهداش��ت به منظور ایجاد رقابت در س��ازندگان و 
بهینه سازی فرمول و کاه قیمت تمام شده محصول
- حفظ و نگاهداری خطوط تولید و استانداردهای 

 )GMP(صنعت داروسازی
- بازس��ازی و نوسازی قسمت میکروبی آزمایشگاه 

های کنترل کیفیت
- بازس��ازی و نوس��ازی قس��متی از بخ��ش تولید 

مایعات )شربت ها و سوسپانسیون ها(
- بازسازی و نوسازی بخش تولید داروهای استریل

- بازسازی اتاقهای توزین
- بازس��ازی کام��ل خط��وط تولید محل��ول های 

ضدعفونی کننده )پویدون ایوداین(
- ارتقاء کیفیت تولید داروها

- بهینه سازی سبد تولیدی داروها
- نوآوری و عرضه داروهای جدید

- بهینه س��ازی روشهای س��اخت و فرموالسیون 
داروها

دکترين دکتر سیفی برای حفظ و رشد سهم بازار

تولید دارو یادگار سالمت اندیشان

اعضاء هیات مدیره

آقای دکتر منصور افتخاری

آقای مهندس علی مرتضوی تبریزی

آقای دکتر قاسم بولو

آقای علی فرقانیان

آقای دکتر پیام سیفی

نماینده

شرکت گروه سرمایه گذاری البرز

شرکت سرمایه گذاری اعتالء البرز

شرکت نمایندگی بیمه ایمن البرز

شرکت گروه داروئی سبحان

شرکت ایران دارو

سمت

رئیس و عضو غیرموظف

نایب رئیس و عضو غیرموظف

عضو غیرموظف

عضو موظف

مدیرعامل و عضو موظف
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واحدهای تجاری كوچک و متوسط
سازمانها و نهادهای ملی و حرفه ای کشورهای مختلف،تعریف های زیادی از واحد 
های تجاری کوچک ومتوسط ارائه و از معیارهای متفاوتی نیز برای طبقه بندی و 
تفکیک این واحدهای تجاری استفاده کرده اند. به طور کلی، برای تعریف واحدهای 
تجاری کوچک ومتوس��ط دو رویکرد وجود دارد و کشورهای مختلف، استفاده از 
معیارهای کمی ومعیارهای کیفی را به عنوان مبنای اصلی تعریف و طبقه بندی 
پذیرفته اند. در س��الهای اخیر، انتقاد از رویکرد کمی افزایش یافته و اس��تفاده از 
معیارهای کیفی، مورد توجه و توصیه قرارگرفته است. در برخی کشورها نیز ترکیبی 

از معیارهای کمی و کیفی را مفید و موثر می دانند.
در تقسیم بندی کلی می توان معیارهای کمی مورد استفاده را به دو دسته مالی 
و غیرمالی تقس��یم کرد. ازجمله معیارهای مهم غیرمالی برای تفکیک واحدهای 
تجاری، اندازه و تعداد کارکنان (ش��اغالن تمام وقت) اس��ت که در بیشتر تعریفها 
مورد استفاده قرار گرفته است. ازجمله معیارهای مهم مالی نیز می توان به گردش 
مالی ساالنه، مجموع داراییها و فروش ساالنه بنگاه اشاره کرد.برخی کشورها با توجه 
ب��ه ماهیت متفاوت عملیات بنگاهها نظیر تولیدی یا خدماتی بودن آنها، به بیان 

معیارهای متمایزکننده متفاوتی برای بخشهای مختلف پرداخته اند.

واحدهای تجاری كوچک ومتوسط در ایران
براس��اس معیارهای موجود در مرکز آمار ایران و بانک مرکزی،واحدهایی کوچک 
محسوب می شوند که تعداد کارکنان آنها کمتر از 10 نفر باشند؛ این معیار برای 
واحدهای متوسط کمتر از 100 نفر است. براساس معیارهای وزارت صنایع و معادن 
(سابق) و سازمان صنایع کوچک ایران، واحدهای کوچک به سازمانهایی اطالق می 
شود که تعداد کارکنان آنها کمتر از 50 نفر شد؛ واحدهای متوسط نیز به واحدهای 
دارای تعداد کارکنان کمتر از 150 نفر اطالق می ش��ود. براس��اس قانون تاسیس 
صندوق ضمانت سرمایه  گذاری صنایع کوچک،صنایع کوچک به صنایعی گفته 
می شود که شاغالن در آن کمتر از 50 نفر باشند. در این زمینه آمار دقیقی ازمیزان 
و تعداد کس بوکارهای خرد در ایران در دست نیست؛هر چند براوردها حکایت از 
گستردگی این نوع کسب وکارها دارد. دفترهای خدمات مهندسی و حتی بسیاری 
ازکسب و کارهای تولیدی کارگاهی، شرکتهای مهندسی مشاور، مطبها، درمانگاه 
های کوچک، دفترهای وکال،کس��ب وکارهای خدماتی مانند س��النهای ورزشی، 
دفترهای آموزشی، رستورانهای کوچک، تعمیرگاه ها، موسسه های حسابرسی و 
بسیاری از خرده فروشیهای اصناف ایران دراین زمره کسب وکارها طبقه بندی می 
ش��وند. این تنوع وسیع از کس بوکارها، نشان دهنده این است که این نوع کسب 

وکاردر ایران نیز رواج گسترد های دارد .
دالیل توجه به گزارشگری مالی واحدهای تجاری كوچک و متوسط

در سال های اخیر، به موضوع گزارشگری مالی واحدهای تجاری کوچک و متوسط 
و ضرورت تدوین اس��تانداردهای حسابداری جداگانه برای این واحدها، توجه ویژه 
ای شده است. دلیل اصلی موضوع این است که کاربرد استانداردهای حسابداری و 
گزارشگری مالی بین المللی برای این واحدهای تجاری، پیچیده و مشکل به نظر 
می رس��د و حتی درک و فهم آن توس��ط استفاده کنندگان برای اهداف عمومی 
گزارشگری مالی،مشکالت و محدودیتهایی را به دنبال داشته و منجر به این سؤاالت 

اساسی شده است که: 
چرا و چگونه واحدهای تجاری کوچک و متوسط باید از استانداردهای بین المللی 

حسابداری با سطح فنی نسبتاً باال،رهایی یابند؟

- رفع این چالش اساس��ی، باید توسط کدام یک از نهادهای حرفه ای حسابداری 
صورت گیرد؟

- اس��تانداردهای حسابداری برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط باید به چه 
روش یا رویکردی، تدوین گردد و برای اجرای یکس��ان آن در کشورهای مختلف 
ب��ا ویژگی های متفاوت اقتصادی، حقوقی و فرهنگی و نیز برای جلب همکاری و 

مشارکت تدوین کنندگان استانداردهای ملی  کشورها، چه باید کرد؟
در حال حاضر، اکثر نهادهای حرفه ای ملی و بین المللی از طراحی روش و مدل 
گزارش��گری متفاوت برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط حمایت میکنند، 
زیرا اس��تانداردهای بین المللی گزارش��گری مالی 5 برای رفع نیازهای اطالعاتی 
واحدهای تجاری بزرگ تدوین ش��ده و قابلیت کاربرد وبرآورده س��اختن نیازهای 
اس��تفادهکنندگان و واحدهای تجاری کوچک و متوس��ط را ندارد. از این رو، ارائه 
رهنمودهای الزم برای تدوین گزارشگری مالی این واحدها در کشورهای درحال 
توس��عه و نوظهور ، از اهمیت بسیاری برخوردار است وکشورهای زیادی از جمله 
مالزی، سریالنکا، پاناما و فیلیپین،دارای رهنمودهای خاص برای واحدهای تجاری 

کوچک هستند.

اهداف گزارشگری مالی واحدهای تجاری كوچک و متوسط
گزارشگری مالی با مقاصد عمومی ، اساس��اً برای واحدهای تجاری بزرگ تدوین 
ش��ده است. در حالی که گزارش��گری مالی واحدهای تجاری کوچک و متوسط، 
باید با توجه به قابلیت درک و فهم استفاده کنندگان آن تهیه و ارائه شود تا بتواند 
نیازهای اطالعاتی آنان را برآورده سازد. از این رو، ارزش مربوط بودن و مفید بودن 
در تصمیم گیری برای گزارش��گری مالی نسبت به اهداف مباشرت یا نمایندگی، 
با اهمی تتر تلقی میش��ود.در دنیای امروز، با توجه به اهمیت و جایگاه واحدهای 
تجاری کوچک و متوس��ط در اقتصاد جهانی، طراحی چارچوب مفهومی جامع و 
منسجم برای استانداردها، مقررات حسابداری و گزارشگری مالی آنان ضرورت دارد. 
زیرا گزارش��گری مالی عمومی و وجود سیس��تم مقررات مالی با ساختار مناسب، 
درخدمت توسعه ی اقتصادی است و منافع حاصل از گزارشگری مالی پایدار برای 
اقتصادهای بومی، بسیاری ازکشورها را به وضع قوانین و مقررات برای اعمال فشار 
و الزام واحدهای تجاری به منظور تهیه و ارائه صور تهای مالی طبق اصول پذیرفته 

شده حسابداری، تشویق کرده است.
اطالعات مالی در واحدهای تجاری کوچک و متوس��ط، اغلب توس��ط افراد مدیر 
مالک، برای اهداف داخلی تهیه می گردد و آگاهی و دانش مالی مدیران این واحدها 
پایی��ن بوده وازمهارت های تجاری، مدیریتی و اداری مح��دودی برخوردارند و از 
گزارش های مالی برای تصمیم گیری،برنامه ریزی و کنترل و تعیین راهبردهای 
مدیریت داخلی، کمترکمک می گیرند. در سال های اخیر، افزایش درک و آگاهی 
مدیران موجب بهبود مطلوبیت و مفید بودن اطالعات مالی شده و در بسیاری از 
کشورهای توسعه یافته و تاحدی در حال توسعه، توجه به خدمات حرفه ای، مشاوره 
ای، حسابداری وحسابرسی داوطلبانه صورت های مالی افزایش یافته و تقاضابرای 
تهی هی اطالعات اضافی و تحلیل حساب ها و گزار شهای مالی بیشتر شده است. 
کاربران اصلی گزار شها و صور تهای مالی واحدهای کوچک و متوسط، بستانکاران 

بالقوه و بالفعل، بانکها، نهادهای مالیاتی و مدیران (مالک یا غیر مالک) هستند.
در اکثر کشورها، از جمله ایران، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، مهمترین منابع 
تأمین مالی بنگاه های کوچک ومتوس��ط به شمار می روند و صورت های مالی و 

گزار شهای ساالنه، نقش مهمی در تصمیمات آنان دارد.

مرور اجمالی بر
استانداردهای حسابداری شرکتهای کوچک و متوسط
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برگزاری مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت بهمن لیزینگ برای سال مالی 
منتهی به 1393/12/29

در نتیجه تالش بی وقفه هیات مدیره، بهمن لیزینگ 300 ریال س��ود خالص 
به ازای هر سهم تقسیم کرد.

مجمع عمومی عادی سالیانه س��الیانه شرکت بهمن لیزینگ )سهامي عام( در 
س��اعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 94/03/04 با حضور بیش از89/13 درصد 

صاحبان سهام در محل مجموعه فرهنگی تالش برگزار گردید. 
در این جلسه که به ریاست آقای سعید موحدی برگزار گردید، آقایان علیرضا 
قاضی مقدم و بهزاد قنبری به عنوان ناظران و آقای علی رضا ربیعی به عنوان 

دبیر مجمع حضور داشتند..
پس از استماع گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع توسط مدیرعامل شرکت 
جناب اقای مهندس بهزاد قنبری و قرائت گزارش حس��ابرس توس��ط نماینده 
موسس��ه حسابرس��ی و خدمات مدیریت راده در این جلس��ه صورتهای مالی 
شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393 مورد تصویب قرار گرفت. 
همچنین از س��ود 405 ریالی هر سهم 300 ریال تقسیم شد و روزنامه دنیای 
اقتصاد به عنوان روزنامه کثیراالنتش��ار شرکت وموسسه حسابرسی و خدمات 
مدیریت راده به  عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی 

هوشیار ممیز به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 94 انتخاب شدند.
مهندس قنبری با اش��اره به عملکرد شرکت در سال مالی مورد گزارش خاطر 
نش��ان کرد: فروش خالص و درآمد تامین مالی شرکت از 1304 میلیارد ریال 
در سال 93 به 2153 میلیارد ریال در سال 93، معادل 65/09 درصد افزایش 
داشته است. این در حالی است که سود ناخالص رشد 69/37 درصد را تجربه 
کرده است. شایان ذکر است سود عملیاتی شرکت در سال 93 نسبت به سال 
92 با افزایش 26/98 درصدی همراه بوده است که نشان از عملکرد چشمگیر 
مدیریت و پرسنل سختکوش این شرکت خوشنام در بازار سرماهی دارد. سود 
خالص شرکت بهمن لیزینگ علی رغم مشکالت گوناگون صنعت از مبلغ 187 

میلیارد ریال به 242 میلیارد ریال معادل 29/30 درصد رشد داشته است.
وی تاکید کرد: جمع دارایی های شرکت از رشد 5/08 درصدی برخوردار بوده 
است. شایان ذکر است بدهیهای سال مالی مورد گزارش 46/95 درصد افزایش 
نشان می دهد . وی افزود: سود انباشته 23/15 درصد و حقوق صاحبان سهام 

از 841 میلیارد ریال برابر 5/08 درصد افزایش داشته است.

پیام هیات مدیره
مفتخریم که در اولین سال حضور خود در بازار سرمایه توانسته ایم بازدهیپیش 
بینی شده  مورد را برآورد نموده و علیرغم شرایط اقتصادی موجود با اتکال به 
ایزد منان و بهره گیری از اراده استوار گروهی ضمن حضور در عرصه اقتصادی 

کشور از فرصت های موجود در فضای کسب و کار استفاده مناسب راببریم.
تخصص؛ انعطاف پذیری و درک مناسب شرایط موجود سخت کوشی مهمترین 

عواملی هستند که چشم انداز روشن آینده ای مطمئن را نوید می دهند.
افتخار ما ارائه خدمات مطلوب به مشتریان بوده و امیدواریم اطمینان و اعتماد 

مشتریان و سهامداران گرامی را به عملکرد خود جلب نماییم.

اعتقاد داریم توجه سهامداران محترم به عملکرد این دوره و توجه ما به نقطه 
نظرات مش��فقانه آن ها، در بهبود هرچه بیشتر و بهتر عملکرد دوره آتی موثر 

خواهد بود. انتظار داریم با ارائه پیشنهادات سازنده خود ما را یاری نمائید.
تردیدی نیس��ت که شرکت بهمن لیزینگ )س��هامی عام( با استعانت از درگاه 
ایزد متعال سعی خواهد نمود کماکان بعنوان یکی از پیشتازان صنعت لیزینگ 

کشور مطرح باشد.

رئوس اساسی برنامه های شركت برای سال مالی 1394 عبارتند از:
- ایج��اد امادگ��ی جهت اقدام موثر و به موق��ع درصورت تصویب پیش نویس 
دستورالعمل اجرایی پیش��نهادی بانک مرکزی درخصوص تاسیس، فعالیت و 

نظارت بر شرکتهای لیزینگ
- تالش در جهت ایجاد تعامل و ارتباط استراتژیک در حوزه خودرو کار با یک 

یا چند شرکت مطرح در این حوزه
- انجام بررسی های الزم بمنظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ایجاد 

تعامل بیشتر با بانک ها در جهت اخذ منابع مالی ارزان قیمت
- انعق��اد قرارداد همکاری با س��ایر خودروس��ازان تجاری ب��ه منظور افزایش 

واگذاریو تنوع محصوالت
- بازنگری و بهبود رویه های اعتبار س��نجی متقاضیان و ارائه روش��های نوین 

جهت جلوگیری از رشد مطالبات معوق.
راهبردهای اساسی شرکت عبارتند از :

- توس��عه و گسترش راهکارهای نوین تامین منابع مالی بمنظور جذب منابع 
مالی ارزان قیمت.

- پوش��ش ریسک ناش��ی از تخصیص منابع مالی، از طریق شناسایی و اجرای 
نظام های اعتبار سنجی کارآمد

- افزایش سودآوری شرکت
- تالش مس��تمر در اس��تقرار نظام های برنامه ریزی جام��ع و فرایندی موثر 

بمنظور افزایش کارائی و اثربخشی منابع.
- ورود به عرصه سایر محصوالت لیزینگ مانند لیزینگ مسکن

ایجاد تعامل و ارتباط استراتژیک در حوزه خودرو، باالخص خدروکار با یک یا 
چند شرکت سازنده مطرح در این حوزه

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر حوزه فعالیت شرکت عبارتند از :
- دس��تورالعمل اجرای��ی تاس��یس، نح��وه فعالی��ت و نظارت بر ش��رکتهای 

لیزینگ)بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران(
- قانون مبارزه با پولشوئی

- قوانین و دستورالعملهای سازمان بورس و اوراق بهادار
- قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

- قانون تجارت
- قوانین کار و تامین اجتماعی

- ب��ا توجه به تمهیدات به عمل آم��ده و اقدامات صورت گرفته در حوزه های 
مختلف فعالیت ش��رکت، اجرای قوانین و مقررات موضوعه به ش��کل مناسب 

همواره سرلوحه فعالیت همکاران شرکت بهمن لیزینگ می باشد.

تعامل و ارتباط استراتژيک با شرکت های مطرح

لیزینگ بهمن یعنی موفقیت
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت البراتوارهای دارویی رازک  )سهامی عام( 
در تاریخ 94/03/05 تشکیل شد. 

در این مجمع که با حضور بیش از 89 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی 
، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی ش��رکت تشکیل ش��د، ریاست مجمع برعهده دکتر ش��انه ساز بود که 
جنابان اصغری و ش��یرازی در مقام نظار اول و دوم و دکتر کرباس��ی به عنوان 

دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مدیرعامل شرکت مربوط 
به اهم فعالیت های صورت پذیرفته در س��ال مالی منتهی به 1393/12/29 و 
پس از اس��تماع گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن تصویب صورت های مالی و تنفیذ معامالت مش��مول ماده 

129 با تقسیم سود 3000 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرسی فریوران به  عنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی 
شرکت و موسسه حسابرسی شهود امین به عنوان بازرس علی البدل برای سال 

مالی منتهی به 94/12/29 انتخاب گردیدند.
دکتر کرباس��ی مدیرعامل ش��رکت در بخش��ی از گزارش خود با تشریح اهم 
فعالیت ه��ای صورت پذیرفته در س��ال مالی منتهی ب��ه 1393/12/29 یادآور 
ش��د: شرکت در س��ودآوری و ارزش آفرینی برای س��هامداران، امسال موفق تر 
از س��ال گذش��ته بوده که این مهم با تالش خادمین شما سهامداران از هیات 
مدیره و مدیران ارشد گرفته تا کارکنان خدوم حاصل شد و توانست مشکالت 
و معضالتی را که س��ال گذش��ته فضای اقتصادی کشور و بالطبع شرکت های 

بورسی را متاثر کرده بود، مرتفع کند.
مدیرعامل شرکت با تشکر از زحمات جهادگونه تیم تحت مدیریت خود افزود: 
تمام سعی و تالش خود را به کارمی بندیم تا در کنار تمهیدات الزم مدیریتی 
و تدوین برنامههای کاربردی، بتوانیم س��ال مالی آتی را به برگی درخشان در 

دفتر شکوهمند 50 سال افتخارآفرینی شرکت بدل کنیم. 
دکتر کرباسی گفت: رضایتمندی مش��تریان با پیشرفت بهداشت و درمان در 
کشور، افزایش سهم بازار، گسترش فعالیت های تحقیقاتی و مطالعاتی و توجه 
اساسی به مقوله صنعت سبز و محیط زیست از رئوس کاری ما در جهت تداوم 
روند صعودی ش��رکت از سال 89 است و در راستای تحقق اهداف استراتژیک 
خود که همانا توجه به مقوله به  روز رسانی شرایط تولید، نوآوری، استناد بهینه 
و مناسب از برند خوش��نام رازک و ...است، تمام توان خود را مصروف افزایش 

صادرات و باال بردن بازده کاری خواهیم کرد. 

پیام هیات مدیره
از دست و زبان که برآید      کزعهده شکرش به درآید

هر چند شرکت رازک با یاری خداوند متعال و فعالیت جهادگونه تمامی پرسنل 

و مدیران همچنان مسیر رشد و تعالی را طی می نماید ولی واقعیتهای بازار و 
دشواریهای پیش روی تولید را نمی توان از نظر دور داشت.

در قالب فعالیت داروسازی، مدیریت شرکت البراتوارهای رازک به عنوان یکی 
از تولید کنندگا ن معتبر داروهای انس��انی و دامپزش��کی در راس��تای تحقق 
اهداف اس��تراتژیک خود و در مس��یر حرکت به سوی مدیریت کیفیت جامع، 
مطابق الگوهای شناخته شده بین المللی ، استقرار سیستم مدیریت یکپارچه 
 )ISO9001 – 2008( را که تلفیقی از الزامات سیس��تم های مدیریت کیفیت
OH�( و ایمنی و بهداشت حرفه ای )ISO 14001� 2004( ی  زیس��ت محیط
SAS18001 – 2007( می باشد را در دستور کار قرارداده و خود را نسبت به 

انجام موارد ذیل متعهد می داند:
1- تولید و عرضه داروهای انسانی و دامی و مکمل های درمانی و غذایی مطابق 

قوانین و مقررات ملی و بین المللی.
2- انطباق کلیه فعالیتهای شرکت با قوانین و مقررات جاری.

3- گس��ترش فعالیتهای تحقیقاتی، بهبود مس��تمر فرآیندها، فرموالس��یون 
محصوالت با توجه ویژه به انتخاب مواد اولیه سازگارتر با محیط زیست.

4- افزایش س��طح ایمنی کارکنان و طرفه��ای ذینفع، کاهش عوامل زیان آور 
شغل در راستای نیازمندیهای بهداشت و سالمت کارکنان، کاهش آمار حوادث 
و پیشگیری از بیماریهای ناشی از کار از طریق کنترل تبخیر مواد فرار ،انتشار 
ذرات معلق و رعایت کامل روش ها عملیاتی اس��تاندارد)SOPs( پیشگیری از 
آلودگی های زیس��ت محیطی با پایش دوره ای اس��تاندارد و اجرای مدیریت 

مواد زاید.
5- ارتق��ای آگاهی کارکنان در زمینه های کیفیت، ایمنی بهداش��ت و محیط 

زیست
6- افزایش رضایت مشتریان

7- افزایش سهم بازار و سودآوری محصوالت تولیدی در بازار.
8- پیش��گیری از آلودگی های زیس��ت محیطی با پایش دوره ای استاندارد و 

اجرای مدیریت مواد زاید
9- استمرار بخشیدن به راه صعودی که شرکت از سال 1389 آغاز نموده، ناشی 
از برنامه ریزی های بعمل آمده توام با رعایت و اعمال سایر اقدامات اثرگذار بوده 

که موجب افزایش سهم بازار و کاهش قیمت تمام شده گردیده است.
10- با عنایت به رورت انجام اصالحات در خطوط تولید فعلی و به روز رسانی 
آن منطبق با ضوابط و مقررات بین المللی و داخلی، مدیریت شرکت بازسازی 
و نوسازی خطوط تولیدی را در دیتور کار قرار داده و انشاءا... ظرف سال جاری 
نسبت به اصالح GMP بخش جامدات اقدام می نماید در همنین راستا جهت 
تعمیم این اقدام نسبت به سایر خطوط مساعدت مدیریت های محترم شرکت 
داروپخش )سهامی عام( و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین )سهامی عام( 

مورد نیاز جدی می باشد.

دکتر کرباسی با البراتوارهای دارويی رازک

 اینجا مدیری نشسته است که »می تواند«

اعضاء هیات مدیره

دکتر احمد کرباسی

آقای محمدتقی صباغ صالحانی

دکتر سیدمهدی موسوی

دکتر محمدعلی میرزاکوچک شیرازی

دکتر مجیدجلیل زاده خوئی

نماینده

شرکت داروپخش)سهامی عام(

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین)سهامی عام(

شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش )سهامی عام(

شرکت سرمایه گذاری اعتالءالبرز)سهامی عام(

شرکت داروسازی داملران رازک )سهامی خاص(

سمت

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

رئیس هیات مدیره-موظف

غیرموظف

غیرموظف

غیرموظف
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مش��تریان امروزی را نمی توان بوس��یله فاکتورهای 
جمعیت شناختی مثل سن، جنسیت و درآمد تعریف 
کرد. مشتریان نسل جدید بسیار آگاه پرتوقع نسبت به 
خواسته هایشان شده اند و انتظار دارند که در هر زمان، 
مکان و به هرنوع که دوست دارند با آن ها رفتار شود. 
در پاسخ به این نیازها، بانک ها به دنبال جستجو روش 
های��ی جهت تبدیل داده ها به دانش برای درک بهتر 
مشتریان خود و ارائه تجارب منحصر بفرد به مشتری 
می باش��ند. در این دوره انقالب اطالعاتی جدیدی به 
عنوان اینترنت اش��یاء)Internet Of Things( ظهور 
پیدا کرد اس��ت، این انقالب باعث خلق فرصت های 
جدیدی برای سازمان های خدماتی مالی، جهت ارائه 
محصوالت، خدمات و پیشنهادات درخور و شایسته به 
صورت آنی شده اس��ت. با استفاده از قدرت اینترنت 
اش��یاء بانک ها قادر به تغییر نقش خ��ود در زندگی 
مشتریانشان خواهند ش��د که به این پدیده نوظهور 

بانک اشیاء)Bank Of Things( گفته می شود.
25 سال به طول انجامیدکه اینترنت زندگی مردم را 
متحول کند و امروزه ش��اهد اتصال حدود10 بیلیون 
دستگاه به اینترنت هستیم که کارکردن، به اشتراک 
گذاری و همکاری مؤثر تر از قبل را فراهم نموده است. 
پیش بینی می ش��ود در 10 سال آتی حدود10 تا20 
بیلیون دستگاه دیگر به اینترنت متصل شوند اما نه فقط 
از طریق سیستم های کامپوتری و تلفن های هوشمند 
بلکه از طریق سنس��ورهایی متصل به لوازم خانگی، 
ماشین آالت تولیدی، خودرو ها و ترموستات ها و... به 
شبکه جهانی متصل خواهند شد که هریک جریانی از 
اطالعات را که به درک بهتر و سریع تر تصمیم گیری 
کمک خواه��د کرد، فراهم می آورد. اینترنت اش��یاء 
ارتباطات )Machine2Machine( یا ماشین به ماشین 
 IP را فراهم آورده که هر کدام از ماشین ها یک شیء با
منحصر بفرد برروی شبکه اینترنت می باشد. نوآوری 
های اخیر به ما اجازه می دهد تا نیم نگاهی به آینده 
داشته باشم، هم اکنون می توانیم کنترل ترموستات ها 
و روشنایی خانه هایمان را از طریق گوشیهای هوشمند 
در دست بگیریم. بیش از این، یک استارت آپ هلندی 
توانست چگونگی ارتباط کش��اورزان و گله های گاو 
را به اینترنت کش��ف کند. این شرکت بوسیله اتصال 
سنسورهایی با قابلیت اتصال به اینترنت به گوش گاوها 
توانسته است به صورت لحظه ای وضعیت حیاتی هر 
گاو مانند، امراض، ب��ارداری، تحرک و تغذیه آن ها را 
رصد کرده و اطالعات مربوطه را به کامپیوترشخصی 
و یا تلفن همراه هوشمند کشاورز ارسال نماید. جالب 
اس��ت بدانید عالوه بر اینکه، هرگاو دارای یک آدرس 
IP معتبر می باشد و ساالنه حدود 200 مگابایت داده 
تولید می کند! درحال حاضر شاهد اتصال بیش از 1.5 
میلیون  گاو شیرده به این سیستم در هلند می باشیم 
که به معنی تولید 300 میلیون مگابایت داده گاوی! 
بر روی اینترنت می باشد. اینجاست که قدرت بالقوه 
اینترنت اشیاء تنها بوسیله تصورات ما محدود می شود.

نقش درحال تغییر بانک ها
جهت کسب فرصت هایی که بانک اشیاء برای بدست 
آوردن تقاضاها و خواس��ته های مش��تریان می تواند 
خل��ق کند، بانک ها باید بر روی داده های عظیمی از 

مشتریان سرمایه گذاری کنند و از تلفیق آن ها با رسانه 
های اجتماعی و منابع دیگر بهره ببرند. اینگونه تحلیل 
ها بانک ها را قادر به درک داده های خود جهت درک 
بهتر از مش��تریان و آشنا کردن مشتریان با تجربیات 
منحصر بفرد خواهد نم��ود. بانک ها باید این نکته را 
درک کنند که امروزه چه چیزی مشتریان را متفاوت 
می س��ازد و با استفاده از نوآوری به پیش بینی بهتر 

نیازهای مشتریان بپردازند.
بوس��یله قدرت جریان داده ای عظیم اینترنت اشیاء، 
بانک ها به صورت یک عنصر همیشه حاضر در زنگی 

روزمره مشتریان خواهند بود.
دسترسی به داده هایی که از طریق تلفن های همراه 
هوش��مند بدست می آید بانک اشیاء را قادر می سازد 
خدمات��ی را فراهم آورد که یک دیدگاه کلی نس��بت 
به امور مالی شخصی مشتریان خود در لحظه داشته 
باش��ند. بانک ها می توانند با اس��تفاده از بینش داده 
محور خود به پیش بینی نیازهای مشتری بپردازند و 
به تبع آن مشاوره، محصوالت و راهکارهایی را جهت 
اخذ تصمیمات مالی هوشمندانه برای مشتری فراهم 
آورند. به این ترتیت بانک اشیاء همیشه مراقب، مشاور 
و تس��هیل کننده ای برای مش��تریان خواهد بود که 
باعث افزایش وفاداری آنان خواهد شد. درحال حاضر 
یک شرکت بیمه ای خودور در آمریکا از دستگاه های 
مخابراتی نصب شده بر روی خودروها به منظور نظارت 
بر رفتار رانندگی واقعی مشتریان و بر اساس ان تنظیم 
حق بیمه خود استفاده کرده است که می تواند به عنوان 
اولین قدم درجهان برای ارزشگذاری درست مشتریان بر 
اساس هنجارهای آنان باشد و همچینن می توان درآیند 
شاهد بیمه های پوشش حوادث خانگی باشیم که حق 
بیمه آن ها بر اس��اس جریان داده هایی که از وسایل 
خانگی و وسایل هوشمند مخابره می شود نیز  باشیم. 
  )Grantis(درجای دیگر یکی از بانک های کشور ترکیه
یک اپلیکیش��ن تلفن همراه را ارائه نموده است که بر 
اساس سالیق مشتریان پیشنهادات ویژه ای به همراه 
تخفیفات قابل توجه ای را به آنان ارسال می کند. این 
پیشنهادات طبق الگوی خریدهای مشتریان از مراکز 
مختلف فروشگاهی و بر طبق محصولی که خرید می 

کنند و مانده حساب ان ها ارسال می گردد.
1- اینترنت اشیاء در بانکداری تجاری

کلیه تحلیل هایی که بانک اش��یاء فراه��م می آورد 
بیش��ترین و ب��ا ارزش ترین محص��والت  و خدمات 
برای مش��تریان قلمداد می ش��ود. یک مثال دیگر از 
اینکه چگونه بانک اشیائ خدمات مناسب تری را به 
مش��تریان تجاری ارائه می دهد سیستم حمل و نقل 
اس��ت. هرچند داده های حمل و نقلی افراد بیشتر در 
درس��ترس قرار می گیرد، شرکت های تولیدی قادر 
خواهند بود که روش های حمل و نقل بارها و جاده ها 
و نیز رفتارهای رانندگی و تصادفات و خسارات ناشی از 
ازبین رفتن کاالها را رصد کنند و مقدار موجودی انبار 
خود را به صورت لحظه ای کنترل کنند. بانک اشیاء 
می تواند حجم انبوه این داده ها را برای شناساس��یی 
خطرهای نسبی در انواع حمل و نقل و قیمت گذاری 
در ن��رخ بیمه حم��ل و نقل و اجناس به مش��تریان 

پیشنهاد دهد.
2- اینترنت اشیاء در بانکداری صنعتی

اینترنت اشیاء به صنایعی مانند صنعت کشاورزی این 
ام��کان را خواهد داد که نحوه عملکرد خود را با دقت 
باالیی دنبال کنند. داده های تولید شده به هنگام به 
کشاورزان و بانک ها این امکان را می دهد که به صورت 
مداوم و با دقت باالیی سالمت محصوالت کشاورزی و 
احشام را کنترل کنند و با دقت بیشتری بازدهی مورد 
انتظار و ارزش کس��ب و کار را ارزیابی کنند. بیش از 
این کش��اورزان و بانک هایشان نیاز به این ندارند که 
بر روی عملکرد قبلی ش��رکت به عنوان مالکی برای  
برنامه ریزی مالی آن ه��ا و حتی میزان وام دهی آن 
ها استفاده کنند. بانک اشیاء میزان مناسب بازپرداخت 
بدهی های ش��رکت را بر اساس وضعیت فعلی آن ها 
تنظی��م خواهد کرد و حتی می توانند به پیش بینی 
وضعیت آتی ش��رکت و حتی رویدادهای غیر مترقبه 
مثل حوادث طبیعی اشاره کرد که درصورت بروز آنها 
به پیش بینی وضعیت شرکت در بازپرداخت تسهیالت 
و درنتیجه عامل ایجاد یک رابطه مالی قوی بین بانک 
و کشاورز خواهد بود. تمامی این داده ها از ترموستات 
هایی که در تمام نقاط سیستم کشاورزی تعبیه شده 
است و شرایط آب، خاک، هوا و سالمت محصوالت را 

ارسال می کند، بدست می آید.

بـرای انجام اینکار بانک ها می بایسـت بر روی چند 
قابلیت تجاری مهم و حیاتی سرمایه گذاری كنند:

1- تجزیه و تحلیل:
در حال حاضر بانک ها به دنبال جس��تجوی راه های 
منحصر به فردی می باشند که از داده های مشتریانی 
ک��ه درحال حاضر در اختیار دارند به همراه داده های 
محیط بیرونی مثل داده های ش��بکه های اجتماعی 
مش��تریان به پیش بینی نیازهای آن��ان بپردازند که 
نتیجت��ا به ارائه پیش��نهادات به موقع به مش��تریان 
منجر خواهد شد. در اینترنت اشیاء،  حجم داده های 
دردسترس در حد انفجار خواهد بود. بانک ها نیازمند 
این می باشند که بر روی قدرت تحلیل خود از طریق 
روش هایی مانند داده کاوی سرمایه گذاری کرده تا به 
آن ها این اجازه داده خواهد ش��د که فهم درستی از 
داده ها را بدست آورند و پیشنهادات ارزشمند شخصی 
سازی شده را به مشتریان خود بتوانند ارائه نمایند. ارائه 
محصوالت درست و پیشنهادات مشتری محور، باعث 
می شود که مشتریان بیشتر بانک خود را در فعالیت 
ه��ای روزمره خود دخیل کنند و آن را به عنوان یک 

مشاور مالی شخصی مورد اعتماد خود قرار دهند.
2- قیمت گذاری مناسب و توسعه محصول

بانک ها در حال دور ش��دن از الگوهای قیمت گذاری 
نامنعطف که به صورت »یک محصول مناسب همه« 
خواهند بود امروزه تخمین ها و تحلیل گرایش و بخش 
بندی مشتریان همگی مورد استفاده برای شناسایی 
رده های مختلف مش��تریان و ارائه خدمات با قیمت 

های مختلف به مشتریان خواهد بود.
در آخر می توان گفت اینترنت اشیاء در صنعت بانکی 
به ارائه سطح بی سابقه ای از داده های مشتری محور 
پرداخته اس��ت که این امکان به بانک ها این قابلیت 
را می دهد که تجارب کامال سفارشی، پیشنهادات و 
مش��اوره هایی راجع به تمام موضوعاتی که در بطن 

زندگی آن ها در جریان است ارائه نمایند.

اینترنت اشیاء در صنعت بانکداری
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مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت داده پردازی 
ایران )سهامی عام( مورخ 94/03/10 در هتل بزرگ 

انقالب تهران تشکیل شد.
در ای��ن مجم��ع ک��ه ب��ا حض��ور 73/96 درصدی 
س��هامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آق��ای معین زاد بوده که جناب��ان راعی و نادری در 
مقام نظار اول و دوم و آقای احمد قنبر به عنوان دبیر 

مجمع ایشان را در اداره جلسه یاری می رساندند.
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 174 ریالی به ازای هر سهم به کار 

خود پایان دادند.
موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس 
و بازرس قانونی اصلی و موسس��ه حسابرسی تدوین 
و همکاران به عنوان حس��ابرس و بازرس علی البدل 

انتخاب گردید.
آنچه توفیق حاصل شد برای شرکت به همت مدیران 
تالشگر و خدوم و بچه های خوب داد پردازی بود که 

نه پی نام بودند و نه نشان. 
مردان و زنانی توانا که هدفشان اشاعه فرهنگ بود و 
سهولت استفاده از اطالعات به واسطه توسعه ارتباط 
اس��ت. عالوه بر درایت مدیریت ارش��د شرکت باید 
یاری هم ش��ود از تیم مالی ش��رکت که به شهادت 
حس��ابرس قانونی داخلی سال مالی خوب و شفافی 

را در کارنامه خود داشتند.

پیام هیات مدیره
ماموریت

ش��رکت داده پردازی ایران)س��هامی عام( به عنوان 
بنیان گذار صنعت فناوری اطالعات کش��ور، تالش 
نموده تا ضمن حفظ جایگاه ویژه خود در بهره مندی 
از میراث کیفیت و اعتبار شرکتی آی بی ام با دیرینه 
ی بیش از نیم قرن، از طریق همگامی با پیش��روان 
این صنعت در حوزه های متنوعی همچون تامین و 
تجهیز زیرساخت ها، توسعه سامانه ها و نرم افزارهای 
کاربردی پایه، ارایه راه حل های جامع، نیز تجویز و 
اشاعه کاربست مدل های کس��ب و کار نوآورانه در 

سطوح بنگاهی و فرابنگاهی فعالیت نماید.

چشم انداز
معتمد شرکت ها در سازماندهی و مدیریت داده ها 
و همیاری کننده س��ازمان ه��ا در اخذ ارزش افزوده 
از س��رمایه گ��ذاری در فناوری اطالع��ات در حوزه 
های متنوع صنعتی در س��طح کش��ور و منطقه از 
طریق تعالی بخشی به سرمایه های انسانی شرکت، 
نهادینه سازی فرآیند تحقیق و توسعه برپایه نیازهای 
سرویس محور مشتریان، ارتقای مداوم بلوغ سازمانی 
در مدیریت پروژه، نوآوری خالق و مدیریت مشارکتی 

در اکوسیستم محصوالت و خدمات نرم افزاری.

شعار اصلی شركت: 
بازآفرینی خدمات

برنامه های آینده شركت
- حض��ور فع��ال در طرحه��ا و پروژه ه��ای ملی و 

حاکمیتی
- تالش در جهت ارتقای دانش مدیریتی و استفاده 

از تجربیات حاصل از پروژه های بزرگ
- متناس��ب س��ازی دانش فنی کارشناسان با انجام 

پروژه های روز فناوری اطالعات
- بهینه سازی و استفاده از نیروی کارشناسی خبره 

در انجام پروژه ها
- اس��تفاده از فناوری های روز در ارایه راه حل های 

انفورماتیکی به مشتریان
- ارایه خدمات به سیس��تم های بانکی با استفاده از 

 PKI/CA تجربیات پروژه
- ت��الش در راس��تای بومی س��ازی ن��رم افزارهای 
راهبردی PKI/CA جخت افزایش توان اجرایی و 

پاسخگویی به نیازهای سیستم بانکی
- به روزرس��انی و توس��عه تجهیزات مرک��ز داده و 
اس��تفاده از فن��اوری Cloud در ارایه خدمات به 

مشتریان

- بهره برداری از مرکز Help Desk ش��رکت در 
راستای سرویس دهی به پروژه ها

- جوابگویی به نیازهای توس��عه یافته مشتریان در 
 Deta Center زمینه ارایه امکانات

- یافتن منابع جدید تامین تجهی��زات در خارج از 
کش��ور جهت ارای��ه خدمات جامع ت��ر و مورد نیاز 

مشتریان
- مطالع��ه و افزایش دانش فنی جهت اس��تفاده از 
سیس��تم های رایانش در سیس��تم ه��ای بانکی و 

غیربانکی کشور
- استمرار سیاست کاهش دوره وصول مطالبات

- استمرار سیاست متناسب سازی حجم سرمایه در 
گردش نسبت به حجم فعالیت ها با مدیریت وجوه 

نقدی شرکت
- احیای سند زمین های متعلق به شرکت و ساخت 

ابنیه اداری متناسب در تهران و شهرستان ها
- ادامه سیاس��ت نوسازی و بهینه سازی تاسیسات 
فنی و ساختمانی شرکت در جهت افزایش کارایی و 

صرفه جویی اقتصادی
- اس��تمرار سیاس��ت نظام متمرکز کنترل منابع 

پروژه ها
- به روز رس��انی و بهبود روش های انجام کار برای 

پاسخ گویی سریع به نیازمندی های مشتریان
- ادام��ه فعالیت های زیربنای��ی حاصل از تجربیات 
شرکت در امر تامین و پشتیبانی سیستم های بزرگ 

و متوسط و نرم افزارهای مورد نیاز
- بازنگری اطالعات الکترونیکی ش��رکت و استفاده 
از فناوری های روز جهت تس��هیل در ارایه خدمات 

و مسئولیت ها
- ایجاد امکانات و تس��هیالت آموزش��ی، ورزش��ی، 

فرهنگی  سیاحتی برای پرسنل
- استمرار سیاست تقویت به کارگیری سیستم های 
مکانیزه در جهت افزایش توان مدیریتی و بهره وری

کوه باید شد و ماند
داده پردازی ايران، پیشتاز فن آوری اطالعات در ايران

اعضاء هیات مدیره

آقای حسین معین زاد

آقای سید حمید سیدی

آقای ضیاءالدین حجازی

آقای ابراهیم نادری

آقای سید ذبیح اهلل فیض آبادی ثانی

نماینده

بانک رفاه کارگران

شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس

شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس

مجتمع کمیته امداد امام خمینی)ره(

شرکت ایران برزگر

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره
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مجمع عمومی عادی سـالیانه صاحبان سهام شركت بیمه ملت )سهامي عام( 
برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ملت، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام 
شـركت بیمه ملت )سهامي عام( با حضور بیش از 95 درصد صاحبان سهام و 
حسـابرس و بازرس قانونی، نماینده سـازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده 
بیمه مركزی جمهوری اسـامی ایـران، اعضای هیات مدیره و دكتر مسـعود 
حجاریان مدیرعامل شركت بیمه ملت در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 

2۰ خرداد 1394 در مركز مطالعات بهره وری و منابع انسانی برگزار شد.
بر اساس این گزارش، آقایان سعید موحدی نماینده شركت گروه بهمن بعنوان 
رئیس مجمع، سـید جعفر هاشـمی به نمایندگی از شـركت سـرمایه گذاری 
صندوق بازنشسـتگی كشـوری، امیر مهدی صبایی به نمایندگی از شـركت 
سـرمایه گذاری صبا تامین بعنوان ناظرین جلسـه و نظرعلی صاحی نژاد، به 

سمت دبیر جلسه انتخاب شدند.
در ابتدای این جلسـه، گزارش هیات مدیره در خصوص فعالیت ها و عملکرد 
شركت در سال مالی 1393 و متعاقب آن گزارش حسابرس و بازرس قانونی و 
در خصوص صورتهای مالی و حساب سود و زیان و عملکرد شركت منتهی به 
1393/12/29 قرائت و به سـمع حاضرین رسـید و پس از بحث و تبادل نظر و 
طرح سواالت از ناحیه سهامداران حاضر در جلسه و پاسخ توسط مدیرعامل، 
تصمیماتی مبنی بر تصویب صورتهای مالی شـامل ترازنامه و حسـاب سـود 
و زیان انباشـته و یادداشـتهای همراه سـال مالی منتهی به 1393/12/29 به 

تصویب رسید. 
عـاوه بـر این بـه اتفـاق آراء حاضرین در جلسـه مقرر گردید پس از كسـر 
مبالغ مربوط به اندوخته قانونی، اندوخته احتیاطی )سـرمایه( و پاداش هیات 
مدیره از سـود قابل تخصیص شـركت )مندرج در صورت سود و زیان(، مبلغ 
4۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریـال خالص )به ازاء هر سـهم 2۰۰ ریال به صورت خالص( به 
عنوان سـود نقدی و بر اساس برنامه زمان بندی اعام شده، پرداخت گردد و 

مابقی آن به حساب سود انباشته منتقل شود.
بر اساس این گزارش، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بعنوان بازرس 
اصلی و حسـابرس مستقل شـركت و موسسه حسابرسی شـاخص اندیشان 

بعنوان بازرس علی البدل شـركت برای سـال مالی منتهی به 1394/12/29 با 
اكثریـت آراء انتخاب گردیدند و همچنین روزنامه اطاعـات و دنیای اقتصاد 
بعنوان روزنامه های كثیراالنتشار شركت، جهت درج آگهی های شركت تعیین 

گردید. 

پیام هیات مدیره
با عرض سام و خیرمقدم خدمت شما عزیزان، خداوند بزرگ را سپاسگزاریم 
كه یکبار دیگر توفیق پاسخگویی و مجال ارایه گزارش عملکرد سال 1393 به 

مجمع عمومی سهامداران مهیا گردید.
اتفاقات سـال 1393 تحت تاثیر  رویداد بزرگ مذاكرات هسته ای رقم خورد، 
بازارهای پولی مشتاقانه و متمركز ، به رخدادهای و اخبار این فرآیند پاسخ می 
دادند و صنعت نیز عاوه بر تحمل مشـکات به ارث رسیده از سال های قبل، 
نیم نگاه امیدوارانه ای به سـوی مرزها و كاهش غیررسـمی تحریم ها داشت. 
در سـوی دیگر برخی از صنایع كه تاخیر بیشتری در واكنش به وقایع داخلی 
و بین المللی داشـتند )مانند بخش مسکن( با محافظه كاری باالتری اخبار را 
رصد می كردند و با توجه به ادامه ركود مستمر از سال های قبل، همچنان در 

سکون و عدم پیشرفت قرار داشتند.
با این حال صنعت بیمه در سال 1393 رشد معقول 27 درصدی را تجربه نمود 
و بیمه ملت به دلیل كنترل هایی كه در رشـته های زیان ده داشت، با رشدی 
معـادل 18 درصد پرتفوی هدفمند خود را مدیریت ریسـک نمود . خسـارت 
پرداختی شركت بیمه ملت در سال 1393 بالغ بر 2/225 میلیارد ریال گردید 

كه نسبت به سال قبل رشد 26 درصدی داشته است.
بیمه ملت در سال 1393 در كلیه فعالیت های خود، تاش های منسجمی را به 
انجام رساند. از یک سو با افزایش دقت و انتخاب سیستماتیک و هوشمندانه 
ریسـک ها، تاش نمود تا توازن و كیفیت را در پرتفوی بیمه ای خود افزایش 

دهد.
 نتیجه این اقدامات در سود ساالنه شركت و پرداخت سود مشاركت در منافع 
به بیمه گذاران بیمه زندگی ظهور یافت. در سـوی دیگر، بیمه ملت با توسـعه 
و سـرمایه گذاری در زیرسـاخت های فناوری چون تلفن بیمه، پیامک بیمه و 
اینترنت بیمه ضمن بکارگیری فناوری های روز، دسترسـی آسـان تری برای 

مشتریان و شبکه فروش خود فراهم آورد.
از جنبه سـرمایه گذاری نیز بیمه ملت با وجود ركود در اقتصاد كشـور و عدم 
رشـد بخش های مختلف اقتصاد همچون بازار بورس و مسـکن، موفق گردید 

رشد مناسبی را در سرمایه گذاری خود به دست آورد.
البتـه تمامـی تاش هـا و نتایج ملت مرهـون درك و همکاری سـهامداران، 
كاركنـان خاق و مدیران با كفایت این شـركت بوده اسـت كه الزم اسـت از 

همگی آن ها تشکر نمائیم. 
گـزارش حاضر كه به منظور ارائه عملکرد شـركت بیمه ملت در سـال 1393 
به مجمع عمومی صاحبان محترم سـهام تهیه شده اسـت، خاصه ای از اهم 
فعالیت های هیات مدیره، مدیران، كارشناسان و كارمندان ساعی و زحمتکش 

بیمه ملت است.  

بیمه ملت 400 میلیارد ریال سود تقسیم کرد 
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فعالیت های سرمایه گذاری 
شركت بیمه ملت در سال 1393 مبلغ 852/6۰۰ میلیون ریال درآمد از ناحیه 
سرمایه گذاری كسـب كرد كه نسبت به سال 5/92 درصد رشد داشته است. 
از مجموع درآمد حاصله از سـرمایه گذاری بیش از 5۰ درصد مربوط به سـود 
نقدی حاصل از سـرمایه گذاری در سهام شـركت های بورسی و غیربورسی، 
بیش از 32 درصد مربوط به سود سپرده های بانکی، حدود 12 درصد مربوط به 
سود حاصل از نقل و انتقال سهام و بیش از 1/8 درصد مربوط به درآمد اوراق 

مشاركت است.
تعداد نمایندگان شركت بیمه ملت از 12۰7 نماینده در سال 92 به 1214نماینده 
در سال 93 و تعداد بازاریان از 1318 بازاریاب به 1424 بازاریاب افزایش یافت 
و در مجموع 78 درصد از حق بیمه شـركت توسـط نماینـدگان حقیقی و 6 

درصد حق بیمه صادره توسط نمایندگان حقوقی صادر شده است.
اهم خدمات شركت بیمه ملت به بیمه گذاران عبارت است از:

- رسیدگی به حدود 835۰ پرونده خسارت های بدنی شخص ثالث اتومبیل و 
پرداخت خسارت به بیش از 688۰ پرونده

- ارزیابی بیش از 2716۰ فقره خسـارت های مالی در رشـته های شخصثالث 
و بدنه اتومبیل و تسویه حدود 91 درصد به میزان 24763 فقره از پرونده ها

- پرداخت حدود 1839 میلیارد ریال خسارت در رشته اتومبیل
- افزایـش تعداد مراكز خسـارت مالیاز 25۰ مركز در سـال 92 به 28۰ مركز 
در سال 93 و همچنین شـركت بیمه ملت با 97 مركز خسارت غیرخودرویی 

باالترین پوشش جغرافیایی را برای بیمه گذاران خود فراهم كرد.
- شـاخص توانگری مالی از 2۰4 درصد در سـال 92 به 2۰7 درصد در سـال 
93 افزایش یافت و بیمه ملت توانسـت از معدود شركت هایی باشد كه مجوز 

اتکایی خود را تمدید كرده اند.
- بیمه ملت بعنوان اولین شركت بیمه خصوصی از طرف بیمه مركزی جمهوری 

اسامی ایران مجوز قبولی اتکایی خارجی را دریافت كرد
- شركت بیمه ملت در سال 93، سامانه های اینترنت بیمه، تلفن بیمه، پیامک 
بیمه را به صورت موثری پیاده سازی نمود و توسعه اینسامانه ها از برنامه های 

سال 94 شركت است.
- شـركت بیمه ملت مجوز صدور تضمین مالی مرتبط با ماده 12 كنوانسـیون 
خارج سـازی مغروقـه )نایروبی( را از سـازمان بنادر و دریانـوردی جمهوری 

اسامی اخذ كرد.
- بیمه اعتبار رهنی، بیمه های مسـئولیت قراردادی پیمانکاران، بیمه درمان 
بیمه بیماریهای صعب العاج، بیمه )SOS( خودرو، بیمه نامه اوراق زندگی، بیمه 
مسـتمری آنی، بیمه مکمل بازنشسـتگی، بیمه تضمین ابزارهای نوین مالی، 
مستمری زنان خانوار و تحصیل از محصوالت جدید و یا در دست طراحی بیمه 

ملت در سال 93 بود.
- اقدام به دریافت جایزه مدیریت ریسـک )گواهی نامه سـطح C( ، افزایش 
توانگری مالی شـركت، بهبود نظام كنترل داخلی و آموزش مدیریت ریسـک 
برای شركت ها و مشتریان بزرگ اقداماتی است كه شركت بیمه ملت در حوزه 

مدیریت ریسک در سال 93 انجام داده است.
- اخذ مفاصاحساب برای بخش اعظم مالیات شركت در سال های مختلف 

برنامه های آینده شركت
- توسعه ی كیفی نمایندگان سراسر كشور
- طراحی و عرضه ی بیمه نامه های جدید

- تنظیم و تعادل در پرتفوی بیمه ای كشور
- ارتقای جایگاه برند بیمه ملت

- افزایش سطح كیفی و كمی تبلیغات
- ارائه بسته های تبلیغاتی با توجه به فرهنگ و جاذبه های منطقه ای

- افزایش سهم در بازار قبولی اتکایی
- تعادل بخشـی در پرتفوی سـرمایه گذاری شركت براسـاس آئین نامه ها و 

ریسک و بازده سرمایه گذاری
- توسعه و پیاده سازی نرم افزار های بیمه ای

- مدیریت ریسک و نرخ گذاری
- افزایش سرمایه

مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت حفاری ش��مال )سهامی عام( صبح روز 
شنبه مورخ 1394.03.30درمحل سالن تالش برگزار شد.

در این مجمع که با حضور بیش از76 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 آق��ای مهندس عزیزی بوده که 
جنابان مرسلی و خالق به عنوان نظار اول و دوم وآقای محمد بیگی به عنوان 
دبی��ر مجمع انتخاب گردیدند. درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع 
توس��ط مهندس خادمی مدیرعامل شرکت مربوط به اهم فعالیت های صورت 
پذیرفته در طی س��ال مالی منتهی به 1393/12/29 و پس از استماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
صورت های مالی و تنفیذ معامالت مش��مول ماده 129 با تقس��یم س��ود750 
ریالی به ازای هر س��هم به کار خود پایان دادند. همچنین سازمان حسابرسی 
به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 

94/12/29 انتخاب گردید.
مهندس خادمی در بخش��ی از گزارش خود با ارائه خالصه ای از روند توس��عه 
شرکت از زمان واگذاری به بخش خصوصی از همکاری های بین المللی شرکت 
حفاری شمال سخن گفت و یادآور شد: شرکت در پروژه های بزرگ بین المللی 
حفاری عملکردی درخش��ان داشته؛ به طوری که عالوه بر دریافت سپاس نامه 
و لوح تقدیر به خاطر حس��ن انجام کار از برخی کشورها از جمله ترکمنستان 
موفق به دریافت مبالغی تحت عنوان جایزه بابت تسریع در زمان تحویل پروژه 
و بهره  برداری زودتر از موعد ش��ده اس��ت. مدیرعامل ش��رکت نصب سکوی 
بیدش��ناور فوق مدرن امیرکبی��ر آب های عمیق دریای خ��زر را یکی دیگر از 
پروژه های افتخارآمیز شرکت دانست و افزود:  نصب این دکل و اتمام این پروژه 
آرزوی ایرانیان بود زیرا اکنون ما تنها کشورعضو اوپک هستیم که توانایی این 
را داریم که این چنین س��ازه های فوق س��نگینی را )سکوی امیرکبیر سنگین 
ترین س��ازه دریایی کشور اس��ت( با کمک متخصصان داخلی و کارشناسان با 

موفقیت به اجرا برسانیم.
مهندس خدامی در بخش دیگری از گزارش خود توسعه آموزشگاه بین المللی 
حفاری ش��مال و خرید ساختمان مرکزی هیدا را از نکات برجسته سال مالی 
مورد گزارش خواند و گفت: پروژه های مهندس��ی و تحقیقی و توس��عه به رغم 
چالش های موجود به شدت پیگیری خواهد شد. وی در بخش پایانی گزارش 
خود با اش��اره به پروژه دکل حفاری س��حر 2 اظهار کرد: این دکل از ابتدای 
ورودش به آب های خلیج فارس در فاز 19 میدان مشترک گازی پارس جنوبی 
استقرار یافت که این امر تا پایان سال 1393 نیز ادامه داشت و به تکمیل امور 
عملیاتی چاه های این میدان پرداختیم. این پروژه شامل حفاری، تکمیل و چاه 

آزمایی 5 حلقه چاه توسعه ای روی پلت فرم SPD19A این فاز بود.
مدیرعامل شرکت با اشاره به اینکه دستگاه حفاری سحر II در تاریخ 19 مرداد 

نشان توسعه و شکوفایی
در عرصه صنعت حفاری
نیحفاری شمال؛ دوره ای جديد در صنعت حفاری
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ماه س��ال 1393 موفق ش��د رکورد حفاری حف��ره 81/2 اینچی میدان گازی 
پارس جنوبی را ارتقا بخشد، افزود: دستگاه حفاری سحر II در آخرین موفقیت 
خود برای بار دوم در کمتر از 1 ماه، در تاریخ 4 ش��هریور ماه توانس��ت رکورد 
س��رعت حفاری را ارتقا بدهد و به 423 متر حفاری در یک روز برس��اند. این 
رکوردشکنی هنگام حفاری چاه شماره 2 فاز 19 میدان پارس جنوبی به وقوع 
پیوس��ت. به مجموع افتخارات دکل SAHAR II باید دستیابی به 360 روز 
بدون حادثه را نیز اضافه کرد که به همت کارکنان سختکوش شرکت حفاری 
ش��مال به دس��ت آمد. الزم به ذکر است که این دستاورد با توجه به عدم بروز 

حادثه همچنان رو به افزایش است.
اجازه می خواهیم از بزرگواری استاد عزیزی، خالق و مهندس خدامی در حق 
اصحاب قلم و لطف و مس��اعدتی که جناب وثوق مدیر روابط عمومی شرکت 
در تهیه و تنظیم این گزارش داشتند، قدردانی و تشکر کنیم. شایان ذکر است 
این شرکت در حال حاضر با مالکیت 9 دستگاه سکوی حفاری خشکی سنگین 
و 3 دس��تگاه س��کوی حفاری دریای��ی پایه  دار، دو فروند ش��ناور یدک کش، 
9 دس��تگاه پمپ تراک سیمانزنی و یک دس��تگاه نمودارگیری از کل حفاری 
مس��ئولیت اجرایی عملیات حفاری به منظور اکتشاف، تولید و بهره برداری از 
مخازن نفت و گاز و نیز تعمیرات آنها و انجام خدمات فنی در داخل و خارج از 
کشور را برعهده دارد. همچنین هدایت و راهبری دستگاه نیمه شناور مدرن و 
فوق تخصصی ایران امیرکبیر را برای اولین بار به طور انحصاری در خاورمیانه 
و در آب های عمیق داخلی دریای خزر و نیز هدایت و راهبری 3 فروند شناور 
یدک کش 16000 اسب بخار را عهده دار است. بی شک حضور مدیرانی مدبر 
و کارشناسانی جوان و کاردان باعث شده که ایرانیان به این حضور سرافرازانه 
با افتخار ببالند. می بایست به قول یکی از سهامداران به احترام این مدیران و 

مردان خدوم و جهادگر کاله از سر برداشت و ادای احترام کرد. 
مردان و مهندسان تاشگر، خداقوت.

پیام هیات مدیره
در اساس��ی ترین برنامه راهبردی کشور ، در س��ند چشم انداز 20 ساله ابالغ 
شده از سوی مقام معظم رهبری می توان به سه بند اساسی و مهم در توسعه 

صنعت نفت اشاره نمود :
· حف��ظ جایگاه ظرفیت دومین تولید کننده نفت خام در اوپک که مس��تالم 
حف��ظ فاصله مناس��ب از نظر ایجاد ظرفیت تولید با س��ایر رقبای این جایگاه 

می باشد.
· دس��تیابی به جای��گاه دوم جهانی در ظرفیت تولی��د گاز طبیعی با توجه به 

ضرورت استفاده از مخازن مشترک
· نیل به جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه

از س��ویی در برنامه پنجم توس��عه ) 1390 الی 1394 ( بر توسعه میدان های 
نفت و گاز باالخص میادین مش��ترک نیز تاکید شده است. بر اساس اطالعات 

موجود ، مدیریت در برداشت میادین مشترک نفت و گاز ، که منافع ملی همه 
مردم ایران را در بر میگیرد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در سالهای اخیر 
با اینکه پرداختن به این موضوع از دغدغه های اصلی مسئولین بوده است ولی 
نتایج حاصله از عملکردها مطلوب به نظر نمی رسد. براساس آخرین آمار، ایران 
در س��ه منطقه دارای 28 میدان مش��ترک با 7 کشور همسایه می باشد که از 
ای��ن تعداد 18 میدان نفتی، 4 می��دان گازی، و 6 میدان نفتی و گازی وجود 
دارد.از این تعداد 15 میدان در آب های خلیج فارس و 13 مخزن در خشکی 
قرار دارند. در طول مرز مش��ترک آبی ایران با کش��ورهای عربس��تان، کویت، 
امارت متحده عربی و عمان میدان های نفتی مهمی از جمله اسفندیار، فروزان، 
ف��رزاد A ، ف��رزاد B ، میدان نفت��ی و گازی آرش ، میدان نفتی فرزم، میدان 
نفتی نصرت، میدان نفتی مبارک و میدان نفتی سلمان در وضعیت اشتراک با 
همس��ایگان جنوبی خلیج فارس قرار دارد که شتاب بخشی به توسعه تولید از 
این میادین با حفر چاه های بیشتر امروز یک » ضرورت انکار ناپذیر ملی » در 
صنعت نفت ایران قلمداد می شود. هم اکنون نیز در دریای عمان، ذخایر انرژی 
نامتعارف )هیدرات های گازی( شناس��ایی ش��ده که استحصال آن ها نیازمند 
دستیابی به تکنولوژی حفاری در آب های عمیق است، ذخایری که در صورت 
بهره برداری می تواند تضمین کننده منابع انرژی کش��ور در 100 سال آینده 
باشد. به موازات، اهمیت توسعه حفاری در حوزه دریای مازندران هم با وجود 
کشف اولیه میدان گازی سردار جنگل به دلیل موقعیت استراتژیک این دریاچه 

عظیم و تاثیر آن در وزن کشی سیاسی و اقتصادی قابل توجه می باشد.
شرکت حفاری شمال بزرگترین شرکت خصوصی در صنعت حفاری و پیشگام 
در اجرای اصل 33 قانون اساسی و همچنین تنها شرکت بین المللی حفاری در 
ایران، تمام تالش خود را به منظور تحقق اهداف کالن کشور و اقتصاد مقاومتی 
در راستای لبیک گفتن به فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی جهت توسعه 
و ارتقا صنایع و اثبات توانمندی های داخلی از هیچ تالشی فروگذار ننموده و با 
وجود چالش های متعدد داخلی و خارجی توانسته افتخارات بسیاری را کسب 

نماید، که می توان به طور مختصر به شرح ذیل بیان نمود:
· توانمند در مدیریت و راهبری انواع دستگاه های حفاری در دریا و خشکی.

· صدور خدمات فنی مهندسی به خارج از کشور و تنها شرکت بین المللی در 
صنعت حفاری ایران

· اولین ش��رکت توانمند در حفاری آب های عمیق در خاورمیانه و عضو اوپک 
و تنها شرکت مسلط به حفاری در آبهای با عمق باالتر از 750 متر در آسیا .

· کشف نخستین میدان هیدروکربوری در آبهای عمیق داخلی دریای خزر.
· تنها شرکت وارد کننده دستگاه های حفاری دریایی ملکی نو پس از 28 سال 

بمنظور توسعه میادین مشترک در خلیج فارس
· توانمند در نظارت بر ساخت دکلهای حفاری در بخش خشکی و دریا

· انجام عملیات خدمات دریایی )مارین(
· حصول توانمندی درارائه خدمات مشاوره مهندسی حفاری
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مجم��ع عمومی عادی س��االنه ش��رکت س��یمان 
درود»سهامی عام« ساعت 15 یکشنبه 1394/3/10 
در سالن اجتماعات شرکت بین المللی بازرسی کاالی 

تجاری برگزار گردید.
در ای��ن مجمع ک��ه با حضور بی��ش از 63 درصدی 
س��هامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای حس��ین فاتح بوده که آق��ای بیژن جواهری و 
س��رکار خانم رضایی در مقام نظار اول و دوم و آقای 
رحمان ابراهیمی به عنوان دبیر مجمع ایش��ان را در 

اداره جلسه یاری می رساندند.
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 500 ریالی به ازای هر سهم به کار 

خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرس��ی حافظ گام به عنوان 
بازرس و حسابرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی 
نوین نگر مانا به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل 

شرکت برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند.
روزنامه اطالعات نیز به عنوان روزنامه رسمی شرکت 

معرفی گردید.
مهن��دس فریدون رحمانی مدیرعام��ل رکت که در 
اواخر س��ال گذشته س��کان دار ش��رکت گردید در 
تشریح اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال 
1393 از ص��ادرات 4/878 تنی کلینکر، تولید بیش 
از 114 هزار تنی س��یمان پوزوالنی و پوزوالنی ویژه 
و افزایش ظرفیت بارگیرخانه شرکت سخن گفت و 
اضافه کرد: در سال پیش رو تالش خواهیم کرد عالوه 

بر تولیدانواع س��یمان تیپ»2«، تیپ»5« س��یمان 
حفاری کالس G پوزوالن��ی و پوزوالنی ویژه در هر 
3 خط ش��رکت با توجه به اخذ پروانه سیمان تیپ 
425-1 با تولید این نوع س��یمان سهم خبری را از 

بازارهای داخلی و خارجی بدست آوریم.
مدیرعامل شرکت خبر خوشی هم برای سهامداران 
داشت و آن هم تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه 
شرکتدر جهت اصالح ساختار مالی و تامین نقدینگی 
الزم برای ش��رکت بود ک��ه مهندس رحمانی بر این 
نکته تاکید داش��ت که با اجرای این افزایش سرمایه 
تدوین برنام��ه ای کاربردی و تمهی��دات مدیریتی 
شرکت در مسیر ارزش آفرینی و سودآوری گام های 
رو به پیشرفت خودرا استمرار خواهد بخشید. از نکات 
خواندین مجمع می توان به حضور پرشمار بزرگان و 
مدیران ارشد شرکت های سیمان فارس و خوزستان 
، سیمان تامین و شرکت شستا در این مجمع اشاره 
داش��ت که جنابان حقیقت جو، غفاری، پور ابولی ، 

فاتح، بنیادی، حسینی و ... از آن جمله بودند.

تاریخچه
ش��رکت س��یمان دورود در تاری��خ 1379/04/01 
به صورت ش��رکت س��هامی خاص تاس��یس و طی 
ش��ماره ثبت 469 مورخ��ه 1379/04/14 در اداره 
ثبت ش��رکت ها و مالکیت صنعتی اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرس��تان دورود به ثبت رسید. شرکت تا 
قبل از مورخ��ه 1379/04/14 به صورت واحد تابعه 
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بوده 
است و در حال حاضر جزو شرکتهای فرعی و وابسته 
شرکت س��هامی عام سیمان فارس و خوزستان می 
باش��د. در تاریخ 1379/09/02 شرکت سهامی عام 
سیمان فارس و خوزستان واحد سیمان دورود را به 
قیمت تمام شده براساس مبایعه نامه شماره 8066 
، کل دارای��ی ها و بدهی های واحد دورود را تا پایان 

1379/08/30 به شرکت سیمان دورود منتقل نمود.
مرکز اصلی شرکت در شهرس��تان دورود و شرکت 
در تهران دارای دفتر می باش��د. شرکت سهامی عام 
سیمان دورود براساس تصمیم شورای عالی سازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار در تاری��خ 1381/11/14 در 

سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شد.
فعالیت اصلی ش��رکت طبق ماده 2 اساسنامه تولید 

سیمان ت 1 و 2 و 5 می باشد.
به موجب مجوزهای صادره بهره برداری از کوره واحد 
یک شرکت با ظرفیت روزانه 400 تن در سال 1337 
آغاز شده اس��ت و در اجرای سیاست های توسعه و 
افزای��ش ظرفیت، کوره واحد دو در س��ال 1348 با 
ظرفیت روزان��ه 1000 تن و در س��ال 1359 کوره 
واحد س��ه با ظرفیت 2500 ت��ن در روز به ظرفیت 
اولیه افزوده شد. به موجب پروانه بهره برداری شماره 
11849 مورخ��ه 1387/07/29 ظرفیت کوره واحد 
س��ه به 1800 تن در روز کاه��ش و ظرفیت تولید 

مجموع کوره ها به 3200 تن در روز تغییر یافت.

سرمایه و تركیب سهامداران 
س��رمایه ش��رکت در بدو تاس��یس مبلغ 31/250 
میلیون ریال )ش��امل تعداد 31/250/000 سهم به 
ارزش اس��می هر س��هم 1/000 ریال( بوده که طی 
چند مرحله به مبلغ 80/000 میلیون ریال) ش��امل 
80/000/000 سهم به ارش اسمی هر سهم 1000 
ریال ( در پایان س��ال مالی منتهی به 1393/12/29 

افزایش یافته است.

اهم برنامه های شركت در سال مالی 1394
تالش هرچه بیشتر جهت دستیابی به بودجه پیش 
بینی شده برای سال مالی 1394 و حتی گذر از آن 
و اتخاذ و اجرای راهکارهایی که به پویایی و بالندگی 

شرکت بینجامد.
- تالش در جهت گس��ترش و توسعه بازار صادرات 
و دس��تیابی به جایگاه مناسب در بازار صادرات که با 
توجه به کیفیت مطلوب محصوالت و پتانسیل بالقوه 

این امر دور از دسترس نمی باشد.
- ارتقاء س��طح آموزش کارکنان در جهت اس��تفاده 

بهینه از مهارتهای علمی و تخصصی کارکنان
- تالش در جهت کاهش بهای تمام شده محصوالت 
تولیدی با فعال س��ازی و پویایی بیش��تر با برگزاری 
جلسات کمیته های بهینه س��ازی، انرژی و کاهش 

بهای تمام شده 

سیمان درود با مهندس رحمانی به فصلی نو می انديشد

تقسیم سود 500 ریالی به ازای هر سهم

اعضاء هیات مدیره

آقای نادر غفاری

آقای سید هوشنگ خلفوندی

آقای فریدون رحمانی

آقای محمدتقی معین آزاد

آقای حسین پاپی

نماینده

شرکت سیمان خزر)سهامی عام(

شرکت سیمان غرب)سهامی عام(

شرکت سیمان فارس و خوزستان)سهامی عام(

شرکت سیمان بهبهان)سهامی عام(

صندوق بازنشستگی و از کار افتادگی کارکنان بانکها

سمت

رئیس هیات مدیره)غیرموظف(

نایب رئیس هیات مدیره)غیرموظف(

مدیرعامل و عضو هیات مدیره)موظف(

عضو هیات مدیره)غیرموظف(

عضو هیات مدیره)غیرموظف(

نی
سی

 ح
یر

و ام
سر

خ
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جلسـه مجمـع عمومـی عادی سـالیانه شـركت 
معدنـی و صنعتی چادرملو ) سـهامی عـام ( رأس 
ساعت 9 صبح روز یکشـنبه مورخ 1394/4/7 در 
محل مجموعه فرهنگي ورزشـي وزارت كار و امور 

اجتماعي برگزار گردید.
در ایـن مجمع كه بـا حضور اكثریت سـهامداران 
حقیقـی و حقوقـی، اعضاء هیات مدیـره، نماینده 
سـازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونـی برگـزار گردید، ریاسـت مجمـع برعهده 
آقای مرتضـی علی اكبری بود كه جنابان شـهرام 
بابالویان و همایـون آزادی در مقام نظار اول و دوم 
و آقای محمود نوریان به عنوان دبیر مجمع انتخاب 

گردیدند.
درادامـه با قرائـت گزارش هیات مدیـره به مجمع 
توسط مدیرعامل شركت مربوط به اهم فعالیت های 
صـورت پذیرفتـه در طـی سـال مالـی منتهی به 
1393/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و 
بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود 
ضمن تصویب صورت های مالـی و تنفیذ معامات 
مشمول ماده 129 با تقسیم سود 65۰ ریالی به ازای 

هر سهم به كار خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به 
عنوان حسابرس و بازرس قانونی و اصلی شركت و 
موسسه هوشیار ممیز به عنوان بازرس علی البدل 

برای سال مالی 1394 انتخاب گردیدند.
مهندس نوریان در بخشـی از گزارش خود با اشاره 
به اینکه در ایران تنها 25 درصد قیمت تمام شـده 
فوالد را هزینه تامین سنگ آهن تشکیل می دهد 
كه این نسـبت پایین در مقایسـه با دیگر كشورها 
مزیت اقتصادی كشـور اسـت، افزود: اسـتفاده از 
سنگ آهن داخلی عاوه بر كاهش عمده در قیمت 
تمام شده كاال باعث صرفه جویی قابل توجه ارزی 
نیز می شود. در همین راستا چادرملو نیز با رویکرد 
اقتصاد مقاومتی و استفاده بالقوه از توان و ظرفیت 
داخلی و بومی سازی تکنولوژی روز سعی كرده در 
مسیر پیشرفت و بالندگی ایران اسامی گام بردارد.
مدیرعامـل شـركت، تامین به موقع سـنگ آهن 
مورد نیاز كارخانه های كشور را برای توسعه كشور 
ضروری دانست و گفت: به منظور تامین سنگ آهن 
مصرفی كارخانه های كشـور، شـركت های معدنی 
طرح هـای راهبری و كاربردی برای  اجرای افزایش 
ظرفیت تا میزان 98 میلیون تن را در دسـت دارند 

كه با كار كارشناسـی دقیق درحال بررسـی است. 
مهنـدس نوریـان تـداوم مطالعات و بررسـی های 
تکمیلی مهندسـی به منظور اجرای طرح افزایش 
ظرفیت كارخانه گندله سـازی لودكان، طرح تولید 
آهن و فوالد سـرمد ابركوه، عملیـات اجرای طرح 
احداث كارخانه فوالد و احیای مسـتقیم چادرملو 
و طرح احداث نیروگاه سـیکل تركیبی را از رئوس 
كاری خـود در سـال آتی دانسـت و اضافـه كرد: 
برای رسـیدن به چشـم انداز ترسیمی شركت كه 
افتخارآفرینی و كسب سـود پایدار برای تک تک 
سهامداران و هموطنان است، من و دیگر همکارانم 
از هیچ تاشی فروگذارنخواهیم كرد و در این مسیر 
چشم به یاری تمامی شما سهامداران عزیز داریم. 

تولیـد فراتـر از ظرفیـت اسـمی در بخش هایی از 
كارخانـه، تداوم برنامه  توسـعه ای و افزایش تولید 
و اهتمام به  آموزش كاركنان و كارشناسان و توجه 
جدی به پژوهش، شـفافیت و انضباط مالی - كاری 
در تمامی امور از نقاط قوت چادرملو تحت مدیریت 
مهندس نوریان اسـت كه با توجه به ظرفیت باالی 
شركت و وجود نیروهای خدوم و پرتاش از كاركنان 
زحمتکش تا كارشناسان امور سهام ، مالی ، بازرگانی 

و ... مسیری روشن را ترسیم می كند.

پیام هیات مدیره
مرور كلی بر وضعیـت و تحوالت صنعت مربوط در 

سال های مورد گزارش 
سـنگ آهـن یکـی از فراوان ترین عناصـر فلزی 
موجود در زمین است كه طبق بررسی های به عمل 
آمده اكسـید آن حدود 5 درصد از پوسته زمین را 

تشکیل می دهد.
به همیـن دلیل یکی از مزیت هـای مهم اقتصادی 
برای مجتمع های فوالدسـازی كشـور، استفاده از 
سـنگ آهن داخلی اسـت زیرا نقش عمـده ای در 
كاهش قیمت تمام شـده و هم چنین صرفه جویی 

ارزی در تولید فوالد را دارد.
با توجه به حجم زیاد مصرف سنگ آهن، عدم اتکاء 
بـه واردات این مـاده اولیه معدنی، همواره كشـور 
را از بـروز بحران هـای جهانی در عرضـه و تقاضا، 
نوسانات قیمت ها، مشـکات حمل و نقل دریایی، 
توقف فروش آن توسط كشورهای صادركننده و در 

نهایت حربه تحریم، مصون نگه می دارد. 
كشـور جمهـوری اسـامی ایـران بـا دارا بـودن 
ذخائر سنگ آهن كه براسـاس آخرین مطالعات و 
بررسی های انجام شده، ذخائر زمین شناسی ایران 
با دارا بودن ذخائر سـنگ آهن كه براساس آن بالغ 
بـر 4/65 میلیارد تن و ذخائر قطعی آن حدود 2/5 
میلیارد تن برآورد شده است، یکی از مناطق بالقوه 
ایجاد و توسـعه صنایع فوالد بوده و طی سال های 
اخیـر، برنامه های عمده و اساسـی بـرای افزایش 

تولید سنگ آهن و فوالد محقق شده است.
براسـاس مطالعات انجام شده در طرح جامع فوالد 
كشور ظرفیت تولید فوالد در سند چشم انداز سال 
14۰4 بمقـدار 55 میلیون تن در سـال پیش بینی 
گردیده اسـت. جهت تامین سنگ آهن مصرفی و 
حصول به برنامه فوق الزم اسـت. طرح های جدید 
توسعه و افزایش ظرفیت معادن اجرا تا تولید سنگ 
آهن به مقدار 98 میلیون تن مطابق پیش بینی های 
انجام شـده افزایش یابـد. از این مقـدار تولید 9۰ 
میلیون تن كنسـانتره سـنگ آهن )پس از تبدیل 
بـه گندلـه( و 8 میلیـون تن بصورت سـنگ آهن 

دانه بندی شده است.
در سال 1393 شـركت معدنی و صنعتی چادر ملو 
در تداوم برنامه های توسـعه و افزایش تولید خود، 
موفق گردید 1۰/32 میلیون تن كنسـانتره سنگ 

آهن تولید نماید.
تولید مذكور 37/6 درصد فراتر از ظرفیت اسـمی 
پنج خط تولید كنسانتره )سالیانه 7/5 میلیون تن( 

بوده است.

مهندس نوریان و استمرار 
برنامه های توسعه و افزایش تولید در چادرملو

اعضاء هیات مدیره

آقای محمدرضا خورسندی    

آقای محمدتقی ابوالحسنی

آقای محمود نوریان

بهرام سبحانی

آقای سید کامل تقوی نژاد

نماینده

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید) سهامی عام(      

شرکت سرمایه گذاری گلستان )سهام عدالت(

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات )سهامی عام(

\شرکت فوالد مبارکه اصفهان)سهامی عام(

شرکت لیزینگ امید)سهامی خاص(

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس و عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره و مدیرعامل

عضوهیات مدیره

عضو هیات مدیره 
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مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت گروه بهمن 
)سهامی عام( روز دوشنبه مورخ 94/04/15 تشکیل 

شد.
در این مجمع که با حضور بیش از 76/93 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار ش��د، ریاست مجمع برعهده 
جن��اب مهن��دس معتمدفر بود ک��ه جنابان دکتر 
رئیس زاده و مهندس س��روش در مقام نظار اول و 
دوم و آقای مهندس موحدی به عنوان دبیر مجمع 
انتخاب گردیدند. درادام��ه با قرائت گزارش هیات 
مدیره به مجمع توسط مدیرعامل شرکت مربوط به 
اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی س��ال 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 500 

ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس 
و بازرس اصلی و موسس��ه حسابرسی آزمودگان به 
عنوان حس��ابرس و بازرس علی البدل برای س��ال 
مالی94 انتخاب گردید. تالش��گران گروه بهمن با 

این مضمون سخن آغازیدند.

حضور محترم سهامداران گرامی
تش��کر و س��پاس ب��ه درگاه پ��روردگار عزیز بابت 
کس��ب توفیق حضور مجدد در پیشگاه سهامداران 
محترم، بدینوس��یله گزارش اجمالی دستاوردهای 
گروه بهمن در سال مالی مورد گزارش را ارائه می 
نماییم، بدیهی اس��ت که این توفیقات با همراهی، 
حمایت و پشتیبانی شما سهامداران محترم و سعی 
و ت��الش همکاران عزیز ش��رکت حاص��ل گردیده 

است.
هیات مدیره و مدیریت ش��رکت معتقد اس��ت که 
امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور حراست 
و ارتقاء امانت واگذار ش��ده به آنها وظیفه خود می 
دان��د که از هیچ تالش و کوشش��ی دریغ ننموده و 
در راس��تای تحقق این هدف و ب��ا اعتقاد به ادامه 
روند پویایی و موفقیت شرکت، در سال مالی مورد 
گزارش، در جهت بهینه سازی ترکیب سبد دارائیها 
و س��رمایه گذاری ها، تعری��ف و اجرای طرح های 

توسعه ای و اس��تفاده بهینه از موقعیت های بازار، 
اقدامات اساسی به عمل آورده و برنامه ریزی های 
خود را بر مبنای خلق ارزش برای همه ذینفعان و 

حفظ و ارتقای منافع ایشان بنا نهاده است.
س��ال 1393، س��ال عبور از مقطع رکود و بحران 
بود و با تمام ویژگی ها و دش��واری هایش س��پری 
شد. س��ازمانی که در ان مهم شرایط سخت بتواند 
از این تنگناها عبور نماید، قطعا سرمایه ماندگار و 
ارزشمندی خلق نموده که در گروه بهمن ، این مهم 
با تعامل علم کارآموختگان دانا و عش��ق کارکنان 
توان��ا و پش��تیبانی و حمایت س��هامداران محترم 
حاصل شد. در سالی که گذشت، در راستاي تحقق 
شعار »عزم ملی، مدیریت جهادي«، گروه بهمن با 
تلفی�ق اراده و مس�اعی جمع�ی ب�ه اه�م اهداف از 
پیش تعیین ش��ده و برنامه ریزي شده خود جامه 
عمل پوش��اند و به اعتماد س��هامداران خود با ارائه 
عملکردي قاب�ل قب�ول در حوزه بازار خودرو، بازار 

سرمایه و . . . پاسخی درخور و مناسب داد.  
در س��ال 1393، عم��ده بن��گاه ه��اي اقتصادي و 
تولیدي کشور با چالشها و م�وانعی روب�رو بودن�د و 
گ�روه بهم�ن نی�ز از ای�ن قاع�ده مستثنی نبود؛ در 
این میان میتوان به چالشهایی نظیر دشواري تامین 
س��رمایه در گردش موردنیاز، لزوم پرداخت س��ود 
س���هامداران، افزایش هزینه هاي مالی و دستمزد 
و سربار، افزایش هزینه هاي جذب نشده واحدهاي 
تولیدي به دلیل مش�کالت ت�امین و ع�دم امک�ان 
تولی�د متناس��ب با ظرفیت هاي ایجاد ش��ده و . . 
. اش��اره نم��ود. با این حال، گ��روه بهمن به عنوان 
یک نهاد هوش��مند، ضمن حفظ آگاهی نسبت ب�ه 
تحوالت محیطی مبتنی بر فرصت یابی راهبردي و 
برنامه ریزي براي بهره برداري حداکثري از فرصت 
هاي ایجاد ش��ده در حوزه ه�اي مختلف کسب و 
کار، تالش نمود تا عملکردي قابل قبول متناسب با 
شأن این شرکت بعنوان یکی از شرکت هاي برت�ر 
کش�ور ارائ�ه نموده و ضمن تحقق سودآوري پایدار 
توانست همزمان اهداف توسعه سهم بازار، پایداري 
تجاري، رش��د و توس���عه بازاره�اي جدی�د را در 

حوزه کسب و کارهاي خود پیگیري نماید. 
امید است با اتکا بر توانمندي هاي موجود و توسعه 
و ارتق��اء آنها، در س��ال ه�اي پ�ی��ش رو بت�وانیم 
ب�ا حمای�ت ش���ما س���هامداران محترم در جهت 

اعتالي گروه بهمن گام برداشته و برگ هاي زرین 
و پر افتخاري ب�راي ای�ن مجموع�ه ثب�ت نم�اییم. 
در پای�ان مجدداً مقدم شما سهامداران محترم را به 

عنوان ولی نعمتان خود گرامی می داریم

اهم اقدامات و دسـتاوردهای گروه بهمن در سـال 
مورد گزارش :

حوزه هولدینگ 
- تحقق و پوش��ش سود تعهد شده به میزان 131 

درصد
- پرداخت حدود 1800 میلیارد ریال سود سهام به 

سهامداران محترم
- حفظ ارزش بازار سهام گروه

- ورود ش��رکت بهم��ن لیزین��گ ب��ه فرابورس و 
واگذاری بخشی از سهام

- توقف، ادغام و انحالل برخی شرکت های تابعه به 
جهت تمرکز بر فعالیت های اصلی و بهینه س��ازی 

ساختار دارایی ها
- تدوین و جاری س��ازی راهبردهای س��طح گروه 
)Corporate Strategy( اخ��ذ جوایز و نش��ان 
های متع��دد ملی در حوزه های تعالی س��ازمانی، 

کیفیت، بهره وری ، منابع انسانی و ...
)MAKE( دریافت جایزه ملی سازمان دانشی برتر -

برنامه هاو طرح های توسعه ای
- افزایش سرمایه گروه و اصالح ساختار سازمانی با 

رویکرد سازمان هولدینگ 
- عرضه ش��رکت های بهمن دیزل و سیباموتور در 

فرابورس 
- ادامه سیاس��ت بهینه سازي س��اختار داراییهاي 
گروه ) واگذاري دارایی هاي کم بازده یا غیرمولد( 
- به��ره برداري از حداق��ل 50درصد ظرفیت هاي 

تولیدي و توسعه مکانیزم های بازاریابی و فروش 
-  افزایش س��طح خودکفایی محصوالت خودرویی 

در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
- ط��رح ریزي و نظارت بر اس��تقرار نظام مدیریت 
راهبردي در سطح گروه و شرکت هاي تابعه اصلی

 )BPMS( پیاده سازي سیستم مدیریت فرایندها -
- اج��رای نظام ه��اي نوین در حوزه ه��اي منابع 

انسانی 
- اس��تقرار کمیته حسابرس��ی و واحد حسابرسی 

داخلی در شرکت های تابعه

اینجا خرد جمعی معنا پیدا کرده 
گروه بهمن؛ عزم ملی و مديريت جهادی در جهت توسعه پايدار
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مجمع عمومی عادی سـالیانه شـركت كارخانجات داروپخش )سهامی عام( روز 
دوشـنبه مورخ 94/۰3/6 درمحل قانونی شركت تشکیل شد. در این مجمع كه با 
حضور بیش از 96/19 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست 
مجمع برعهده دكتر محمدرضا شانه ساز بود كه جنابان دكترسید حمید خوئی و 
فرشاد ملک وند در مقام نظار اول و دوم و آقای دكتر كامبیز امجدی نیک به عنوان 
دبیر مجمع انتخاب گردیدند. درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط 
دكتر امجدی ، مدیرعامل شناخته شده و رزومه دار شركت مربوط به اهم فعالیتهای 
صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1393/12/29 و پس از استماع گزارش 
حسـابرس و بازرس قانونی، مجمع نشـینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامات مشـمول ماده 129 با تقسیم سود 65۰ ریالی به 
ازای هر سهم به كار خود پایان دادند. همچنین موسسه حسابرسی بهمند به  عنوان 
بازرس اصلی و حسابرس قانونی شركت و موسسه حسابرسی دش و همکاران به 

عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 94/12/29 انتخاب گردیدند.

پیام هیات مدیره
شـركت كارخانجات داروپخش با تکیه بر دانش و مهارت كاركنان خود توانست 
با بهره مندی از تاش و همکاری بی وقفه كاركنان، كارشناسان و مدیران متعهد 
بـا تولید محصوالت جدید و ارتقاء كیفیت در مسـیر حفظ و ارتقاء جایگاه خود 
گامهای موثری بردارد. اسـتراتژی شـركت در سال مالی مورد گزارش، مدیریت 
زنجیره تامین، توسـعه مشـاركت ها، نوسـازی و بهره وری، توسـعه محصول، 
توسعه و رسوخ در بازار هم چنین بازسازی كلیه خطوط فرسوده تولید براساس 
استانداردهای GMP استوار بوده است. هیات مدیره امیدوار است با عنایت ایزد 
یکتا، حمایت سهامداران و پشتکار كاركنان خود بتواند در سال پیش رو كه سال 
»دولت و ملت، همدلی و همزبانی« از سـوی مقام معظم رهبری نام گذاری شده 
است، زمینه پیشرفت و شکوفایی اقتصادی هر چه بهتر برای شركت فراهم گردد.

بیانیه ماموریت
شركت داروپخش )سـهامی عام( به عنوان یکی از شركتهای اصلی هلدینگ 

داروپخـش ، در زمینـه تولید انواع فـرآورده های دارویی )انسـانی و دامی(، 
بهداشـتی و مکمل هـای غذایی، فناوری هـای نوین دارویی و نیـز بازرگانی 
محصوالت دارویی با كیفیت استاندارد ملی و بین المللی ، با تکیه بر دانش فنی 
روز، كاركنان متخصص، تجهیزات و تکنولوژی روزآمد در جهت پاسـخگویی 
به نیازهای دارویی جامعه پزشـکی و بیماران، ارتقای كیفیت زندگی وسامت 

مردم فعالیت می نماید.

بیانیه چشم انداز
كسـب جایزه برتر داروسازی كشـور و منطقه خاورمیانه، حوزه آفریقا و آسیا 
میانه و قرارگیری در زمره 1۰۰ شـركت برتر اول كسب و كار ایران)رتبه بندی 
سازمان مدیریت صنعتی( تا سال 14۰4 با دستیابی به اهداف كان داروپخش.

اهداف
GMP استقرار نظام تضمین كیفیت و تولید منطبق بر اصول بین المللی -

- دسـتیابی به باالترین سهم بازار فرآورده های دارویی تولید كشور از طریق 
خلق ارزش روزافزون برای مشتریان سهامداران

- ارتقای توان تولید محصوالت استراتژیک و حفظ رتبه اول تولید دارو در كشور
- رشد سرمایه و درآمد و سودآوری شركت

- افزایش حضور در بازارهای جهانی
- پیشگامی در عرصه فناوری و علوم روز داروسازی كشور

- خاقیت، نوآوری و توانمندسازی كاركنان در زمینه توسعه سبد محصوالت 
دارویی و ارتقای كیفیت

- ایفای تعهد در عرصه مسئولیت های اجتماعی

گواهینامه ها و تقدیرنامه های اخذ شده
1-  اخذ گواهینامه ممیزی مراقبتی ISO 9001/2008 ازموسسه مودی

2- اخذ گواهینامه ISO 14000 از شركت مودی
3- كارت زرین رتبه بندی كارتهای بازرگانی از سازمان صنعت، تجارت و معدن

4- گواهینامه 3۰۰ شركت برتر ایران از سازمان مدیریت صنعتی 

اعضاء هیات مدیره

آقای دکتر احمد شیبانی

آقای دکتر علی حائری

آقای دکتر کامبیز امجدی نیک

آقای دکتر حسین وحیدی

آقای علی اصغری

نماینده

شرکت توزیع داروپخش )سهامی عام(

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش )سهامی عام(

شکت داروپخش )سهامی عام(

شرکت گسترش بازرگانی داروپخش)سهامی خاص(

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین)سهامی عام(

سمت

رئیس و عضو غیرموظف هیات مدیره

نایب رئیس و عضو غیرموظف هیات مدیره

مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره

عضو غیرموظف هیات مدیره

 عضوغیرموظف هیات مدیره

نگین صنعت دارویی کشور به مجمع ساالنه نشست
دکتر امجدی با داروپخش در مسیر موفقیت

نی
سی
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م
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در لغت به معني حرکت دسته جمعي و یا انفرادي از نقطه اي به نقطه دیگر، 
گاه اجباري و گاهي اختیاري است. کوچ زماني عیني و مشخص و معلوم و در 
حالتي دیگر ممکن اس��ت از نظر ظاهری نامش��خص و نامعلوم باشد  که البته 
م��ورد دوم در بخش عارفانه و مابعدالطبیعه می گنجد که ش��اید به آن بخش 

هم بپردازم.
و اما مصداق مورد اول یعنی همان کوچ قهري و طبیعي را درایالت و عش��ایر 
و آل ها می بینیم که انسان را به حکم ضرورت و اجبار و همراهی با طبیعت و 
نظام بندي خاصي که براس��اس تولد و محل آن و وابستگي به خانواده اي که 
در متن ایل و عشیره و آل است و در قالب زندگي از پیش تدوین شده حضرت 
باریتعالي در وابس��تگي به آن قرار دارد، از این س��و به آن سو مي کشاند. البته 
در موارد معدودي هم س��کونت در ش��هر و شهرنشیني را اختیار مي کند و از 
خانواده اي که براساس قاعده کلي باید کوچ کننده باشد و با قبیله همراه، جدا 
می ش��ود. از آن میان یکی مرحوم آیت اهلل جهانگیر خان قشقایي است که از 
کوچ نشیني رها شده در دارالعلم اصفهان رحل اقامت افکند و به مرحله باالیي 
رس��ید و زندگي ایالتي و عشایري را بدرود گفت و تحصیل علم را بر نظارت و 
سرداري در ایل و حرکت ییالق و قشالق برتر دانست و ریاضت ها کشید و در 
حجره اي ساده به دور از همه مفاخر پدران خود آرامش را برگزید. البته همین 
هم نوعي کوچ است با این تفاوت که حرکت آن با پا نیست بلکه با دل است...

و اما بعد... به قول راویان اخبار و ناقالن آثار، چنانچه در اواخر اسفند ماه و اوایل 
بهار سري به منطقه جنوب ایران زده باشید ، در طول خط سیر کنار جاده به 
طرف ش��مال نقطه به نقطه سیاه چادرهایي را مي بینید که پیرامون آنها اسب 
و قاطر و گوسفند در کنار زنان و مردان ایالتي بختیاري اطراق کرده و یا تازه 
رسیده اند و یا درحال آماده شدن براي گام بعدي  هستند تا خود و احشامشان 
را به ارتفاعات سلسله جبال زاگرس در غرب کشور برسانند.  در این میان زنانی 
را هم مي بینید که در حال حرکت، کودکان ش��یرخوار را بر پشت بسته اند و 
پاي پیاده دوک هم مي ریسند و پشم گوسفندان را به نخ تبدیل مي کنند تا 
پس از اس��تقرار در ییالق ضمن انجام کارهای خانه و پخت و پز و شیردوشي 
و تهیه ماس��ت و کره و روغن، در فرصت هاي باقیمانده قالي و قالیچه اي هم 
ببافند که هم کمک هزینه خانواده باشد و هم نوعي سرگرمي. و از همه جالب 
تر حرکت گوس��فندان است که آرام آرام طي مسیر مي کنند و سگ هاي گله 
که با چشم هاي تیزبین مراقب اوضاع هستند مبادا گرگي به گله بزند. گرگ ها 
هم البد در کمین تا از غفلت س��گ سوء استفاده کنند و گوسفندي را که بي 
دست و پا تر از گله عقب مانده به عنوان چاشت به صورت علي الحساب ببرند 
تا پس از فرارسیدن شب و با استفاده از تاریکي سهم بیشتري نصیبشان شود. 
ضرب المثل معروفی است که می گوید » از گرگ پرسیدند کي کوچ مي کني؟ 

گفت کوچ ما به حرکت ایل بستگی دارد! »  
مواردي که اشاره رفت مربوط به حرکت ایل از قشالق به ییالق است که درباره 

عشایر شاهسون منطقه مرکزي و آذربایجان، به خصوص اطراف اردبیل، دشت 
مغان، کردستان و کرمانشاه نیز ساري و جاري است. اما پس از حرکت، اسکان 
در منطقه از پیش تعیین شده که از قدیم االیام و به صورت آباء و اجدادي در 
تیول عش��یره و ایل بوده کماکان ادامه دارد. اگرچه در دوران رضاشاهي قانون 
» تخته قاپو »   درباره ایالت اعمال ش��د که مفهوم آن عدم حرکت و س��کون 
در یک منطقه خاص و داشتن خانه اي از جنس خاک و خشت با در چوبي - 
برخالف سیاه چادر که پارچه اش از موي بز بافته مي شد- و تیرکي در وسط 
بود که پیرامونش هم دستک هاي چوبي  با طناب به زمین میخکوب مي شد 
و جال��ب اینکه میخ ها هم از جنس چوب بودند با نوک تیز همچون س��رنیزه. 
خاطره اي گفته باشم از راننده ترکي که از اهالي ترکیه بود و در شهر دمشق 
کشور سوریه تاکسي داشت. زماني که همراه او بودم از نقطه اي به نقطه دیگر 
مي رفتم و همصحبت شدیم و ضرب المثلي به زبان ترکي گفت درباره همین 
میخ چوبي که » آغاج دان ماش��ا چیغ مز عرب دن پاش��ا » به مفهوم اینکه از 
چوب میخ تولید نمي شود و از جامعه عرب هم پاشا، که نوعي از القاب ترکیه 
عثماني به معني خان و یا بزرگ زاده است. و صدالبته آن برادر ترک زبان در 

باب تحقیر قوم عرب بود که این ضرب المثل را عنوان کرد.
برگردیم با کار خودمان به قول فضل اهلل بیهقي از تاریخ نویسان عهد غزنویان 

در کتاب تاریخ بیهقي ...
از کوچ مي گفتیم و نظر ش��اه دوران  که قصدش خانه نش��ین کردن کردها و 
عش��ایر دیگ��ر بود و اینکه آنها را همرنگ جامعه کن��د؛ کما اینکه در گیالن و 
مازندران و قوچان و خراس��ان نیز مردمان��ي را خواهید دید که به زبان کردي 
صحبت مي کنند. این مورد را در چمخاله از شهرهاي سواحل دریاي مازندران 
شخصا دیده ام که با زبان کردي صحبت مي کردند. یا اگر حد فاصل شهرستان 
ش��اهرود پادگان و چهل دختر را طي کنید، در بین راه روستاییاني را خواهید 
دی��د که با زبان لري صحبت مي کنند، اینان بقای��اي همان پدران و مادراني 
هس��تند که به ظلم و ج��ور از خانه و خانواده و ایل و تبار خ��ود دور افتاده و 
ب��ه ناچار کوچ را پذیرفته و در این مناطق مس��کن گزیده اند. این همان کوچ 
اجباري است که در ابتداي سخن آمد. یا کوچ دیگري که به دستور شاه عباس، 
ارامنه جلفا از ش��مالي ترین نقطه مرزي ای��ران به منطقه اصفهان آمدند و در 
حقیقت آورده شدند و در شهر جلفاي امروز اصفهان بقایاي همان مردم ساکن 
هس��تند که در بین راه گروه هایي از آنها جدا شدند و پیرامون شهر ساوه و در 
مناطق شمالي آن سکونت اختیار کردند و هم اکنون نیز هستند، از جمله در 
روس��تاهاي چناقچي علیا)2( ، روس��تاي الر و روستاي ترشک. در حال حاضر 
یکي از کلیساهاي قدیمي مربوط به همان زمان در روستاي چناقچي برپاست 
که اهالي مراسم دینی خود را در آنجا به جا مي آورند و سالیانه تعداد کثیري 
از هم کیشان خود را در اواخر فصل تابستان و در جشن انگور پذیرا می شوند.  
ادامه در شماره آینده نشریه
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان بجنورد 
)س��هامی عام( مورخ94/03/9 در س��الن اجتماعات 

شرکت سیمان تهران تشکیل شد.
در این مجمع آقای حس��ین فات��ح به عنوان رئیس، 
آقایان بهزادی پور و بیژن جواهری به عنوان ناظرین و 
آقای مجد به عنوان دبیر، هیات رئیسه مجمع عمومی 

را تشکیل دادند.
در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط 
مدیرعامل شرکت مربوط به اهم فعالیت های صورت 
پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1393/12/29 
و پس از اس��تماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نش��ینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 
با تقسیم سود 890 ریالی به ازای هر سهم به کار خود 

پایان دادند.
موسس��ه حسابرس��ی رهیافت و همکاران به  عنوان 
بازرس قانونی و حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی 
متین خردمند به عنوان حسابرس علی البدل شرکت 

برای سال مالی 94 انتخاب گردیدند.
مهن��دس مجید خام��وردی مدیرعامل ش��رکت در 
بخشی از گزارش خود استراتژی های جایگزینی تولید 
اقتصادی را که در سال 93 در شرکت اجرایی شده اند، 

چنین برشمرد:
مدیریت خریدها و جلوگیری از خریدهای غیرضروری، 
توقف تولید مدیریت ش��ده در جهت کاهش مصرف 
انرژی و اس��تفاده از کلینکر دپوش��ده در کارخانه و 

افزایش سنگ آهن و پوزوالن با عیار مناسب.
مدیرعام��ل ش��رکت مدیری��ت وجه نق��د و کنترل 
پرداخت ها و عدم دریافت تسهیالت جدید، پیگیری و 
اخذ بخشودگی جرائم مالیاتی و استفاده از مشوق های 
شورای پول و اعتبار را از دیگر نکات برجسته فعالیت 
ش��رکت در س��ال مالی مورد گزارش خواند و اضافه 
کرد: س��ال گذش��ته با اتخاذ تمهیداتی توانستیم با 
دخیل کردن تمام کارکنان و برپایی جلسات منظم 
با تمام ارکان شرکت و ارائه برنامه های مدون مدیریتی 
در جهت کاه��ش هزینه و کنترل هزینه ها قدم های 
جدی و معناداری برداریم ک��ه این برنامه را با تداوم 
انضباط برای اجرای برنامه کاهش بهای تمام شده در 

دپارتمان های مختلف پیگیری خواهیم کرد.
مهندس خاموردی تولید س��یمان مرکب ویژه را که 
صرفه اقتصادی قابل توجهی دارد، از دیگر برنامه های 
آتی شرکت دانست و افزود: با همین تنوع محصوالت 
بوده که توانسته ایم در بازار رقابتی منطقه و در حالی 
که اکثر رقبا در 6 ماهه دوم سال گذشته زیان ده بوده 
اند، رشد خود را استمرار بخشیم و سودآفرینی کنیم.  

بخش پایانی سخنان مدیرعامل شرکت به پروژه بهینه 
سازی و افزایش ظرفیت خط 1 تولید اختصاص داشت 
که در آینده ای نزدیک به ظرفیت تولید شرکت افزوده 
خواهد شد. حضور بزرگان و متولیان صنعت سیمان 
و هلدینگ ه��ای آن از جمله آقایان رضایی، پورابولی، 
حقیقت جو، بنیادی و ... از نکات قابل توجه مجمع بود.

پیام هیات مدیره : 
با یاری خداوند س��بحان و تالش مدیران و کارکنان 
متعهد، توانمند و با انگیزه ش��رکت و پیگیری برنامه 
ها و اهداف اس��تراتژیک و اعمال مدیریت هزینه ها 
و کاهش قیمت تمام شده، اجرای پروژه های بهبود، 
افزایش س��هم بازار و افزایش س��ود آوری، سال مالی 
منتهی به 1393/12/29 به پایان رسید. امید است با 
استفاده از رهنمودهای سهامداران محترم و با همت 
کارکنان پرتالش و بهره گیری از پتانسیل آنها، شرکت 
با افزایش میزان صادرات و افزایش سهم بازار، با توجه 
به کیفیت مطلوب و تنوع محصوالت و اعمال مدیریت 
انرژی، مدیریت منابع مالی، افزایش درآمد و کاهش 
هزین��ه ها و ارزش افزوده بیش��تر موف��ق به افزایش 

سودآوری شرکت در سال 1394 گردد. 
همچنین امید است با کار و تالش بیشتر و توجه به 
هم��ه عوامل موثر درون و برون س��ازمانی، به اهداف 
مورد نظر، مطابق برنامه راهبردی شرکت نایل گردیم.

مرور كلـی بر جایگاه شـركت در صنعت و وضعیت 
رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش :

شرکت س��یمان بجنورد با ظرفیت روزانه 5300 تن 
کلینکر و حدوداً 1.65 میلیون تن س��یمان در سال 
و واقع شدن در منطقه شمال شرق کشور و وضعیت 
عرضه و تقاضا در این منطقه، مواجه با بازار رقابتی می 
باشد . در چنین شرایطی ، شرکت سیمان بجنورد با 
توجه به اعتماد مشتریان نسبت به شرکت که دارای 
وجه تمایز کیفیت مطلوب و تنوع تولید می باش��د 
توانس��ته ، سهم خود در بازار رقابتی را حفظ کرده و 

مطابق برنامه عمل نماید.

بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت براي سال 
مالی آتی : 

پس از تدوین س��ند راهبردی چشم انداز، شرکت در 
نظر دارد پس از طی مس��یر تعالی ، در س��ال 1400 
به بهترین س��ازمان از نظر اس��تفاده بهینه از منابع 
در اختیار در جهت حداکثر س��ود آوری و در نتیجه 
پایداری و خوش نامی در سطح کشور تبدیل گردد که 
در همین راستا برنامه شرکت در سال 1394 تولید و 
فروش حدوداً 470ر1 میلیون تن سیمان و کلینکر در 

بازارهای داخلی و خارجی می باشد.

گسترش بازارهای فروش محصوالت
برنامه شرکت در س��ال 1394 تولید و فروش حدود 
1/47 میلیون تن سیمان و کلینکر در بازارهای داخلی 
و خارجی و حرکت در راس��تای اه��داف برنامه ها و 

استراتژی تعریف شده خود می باشد.
بودجه س��ال مالی 1394: بودجه س��ال مالی 1394 
شرکت با تولید 1/162 هزار تن کلینکر و 1/400 هزار 
تن س��یمان تنظیم گردیده است که پیش بینی می 
شود 1/100 هزار تن سیمان و کلینکر در بازار داخلی 
و 300 هزار تن به خارج از کشور عرضه شود. درآمد 
حاصل از صادرات رقم��ی بالغ بر 294/063 میلیون 

ریال برآورد گردیده است. 

برنامه افزایش سرمایه
مدیریت ش��رکت در نظر دارد جهت تسویه بخشی 
از س��ود سهام سنوات قبل و سود سهام سال مورد 
گ��زارش و جهت جلوگیری از خ��روج نقدینگی از 
شرکت نس��بت به افزایش س��رمایه از محل آورده 
نقدی و مطالبات حال ش��ده س��هامداران به مبلغ 
392 میلیارد ریال معادل 100درصد سرمایه فعلی 
ش��رکت اقدام نماید و در صورت تحقق این امر، با 
تس��ویه بخش عم��ده ای از مطالبات س��هامداران 
س��اختار مالی ش��رکت اص��الح گردید و س��رمایه 
در گردش حس��اب و نس��بتهای مالکان��ه، بدهی و 

نقدینگی بهبود خواهد یافت.

اعضاء هیات مدیره

آقای محمد عمید متشرع

آقای علی دانشکیا

آقای حمیدرضا صوفی آبادی

آقای علیرضا محمودی

آقای مجید خاموردی

نماینده

شرکت صنایع سیمان غرب )سهامی عام(

شرکت مدیریت توسعه گوهران امید)سهامی خاص(

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید)سهامی عام(

شرکت سیمان خزر)سهامی عام(

شرکت سیمان فارس و خوزستان

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

تنوع محصول و گسترش بازارهای فروش؛ دکترين کاری مهندس خاموردی
سرآمد در کیفیت و تنوع محصول؛ سیمان بجنورد

 لر
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مجمع عمومي عادي ساالنه شرکت ایران یاسا تایر و 
رابر با حضور بیش از 57/ 84 درصد از س��هامداران در 
تاریخ 24 خرداد ماه سال  جاري درمحل هتل آکادمي 

فوتبال واقع در هتل المپیک برگزار شد.
هیات  رئیسه مجمع مرکب بودند از:  سعید شیرزادی 
رئیس مجمع، علی پرتویی و رضا توکلی ناظر، مصطفی 
حسینی پناهنده دبیر جلسه، محمد حسین پور نماینده 
بورس، محمد نبی داهی  بازرس قانونی و حس��ابرس 
مستقل. در این جلس��ه، پس از قرائت گزارش هیات 
مدیره از س��وی مهندس مصطفی حسینی پناهنده 
مدیرعامل شرکت و قرائت گزارش حسابرس مستقل و 
تصویب صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود 
و زیان و صورت وجوه نقد شرکت براي عملکرد سال 
مالي منتهي به 29 اسفند ماه سال 93 ، تصمیماتی 
به این ش��رح اتخاذ شد: 1( موسسه حسابرسی آیین 
محاسبان امین به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و 
موسسه حسابرسی رهبین به عنوان بازرس علی البدل 
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 94 انتخاب شدند. 
2( روزنامه هاي کثیراالنتشار دنیاي اقتصاد و اطالعات 
براي درج آگهي هاي مربوط به شرکت برگزیده شدند. 
3( تقسیم سود نقدی به مبلغ 180 میلیارد ریال )450 
ریال به ازای هر سهم(. 4( تعیین پاداش هیات مدیره .  
5( تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات  مدیره. 
مهندس حسینی پناهنده با اشاره به عملکرد شرکت در 
سال مالی مورد گزارش خاطرنشان کرد: فروش خالص 
ش��رکت از 1940 میلیارد ریال در س��ال 92 به 2162 
میلیارد ریال در سال 93رسیده و 45/ 11 درصد افزایش 
داشته است. این در حالی است که سود ناخالص، رشد 
62/ 37 درصدی را تجربه کرده اس��ت.  وی افزود: سود 
عملیاتی شرکت در سال 93 نسبت به سال 92 با افزایش 
04/ 35 درصدی همراه بوده است که نشان از عملکرد 
چشمگیر مدیریت و کارکنان سختکوش این شرکت 
خوشنام در بازار سرمایه دارد. سود خالص شرکت ایران 
یاسا  به رغم مشکالت گوناگون حوزه صنعت،  از 273 
میلیارد ریال به 273 میلیارد ریال تغییری نداشته است.  
مهندس حسینی پناهنده اظهار کرد: جمع دارایی های 
شرکت از رشد 14/ 47 درصدی برخوردار بوده است. در 
ضمن بدهی های سال مالی مورد گزارش 08/ 43 درصد 
افزایش نشان می دهد. وی افزود: سود انباشته 99/ 19 
درصد کاهش و حقوق صاحبان سهام از 426 میلیارد 
ری��ال به 674میلیارد ریال برابر 13/ 58 درصد افزایش 

داشته است.

پیام هیات مدیره
بس��یار مفتخریم که بار دیگر فرصت یافتیم گزارش 
عملکرد یکساله شرکت ایران یاسا تایر و رابر )سهامی 

عام( را خدمت سهامداران محترم ارائه نمایم. در سالی 
که اقتصاد تحت تاثیر مسائلی همچون کاهش قیمت 
نفت و تاثیر آن بر بودجه دولت، چالش��های دولت در 
اجرای هدفمندی یارانه ها، ابهامات ناشی از مذاکرات 
هسته ای، رکود اقتصادی و کاهش گردش نقدینگی در 
کشور و بحرانهای سیاسی  منطقه از وضعیت مناسبی 
برخوردار نبود. هیات مدیره ش��رکت ایران یاسا تایرو 
رابر در پرتوی الطاف خداوند متعال و در سایه عنایت 
مقام معظم رهبری و به پشتوانه حمایت های بیدریغ 
سهامداران محترم، توانست در سال مالی 1393 با بهره 
گیری از توان فنی و تخصصی مدیران و پرسنل شرکت 
باز دیگر ضمن دستیابی به اهداف تعیین شده در بودجه، 
ارزش داراییها و ثروت سهامداران خود را افزایش دهد. 
عملکرد شرکت در این سال نسبت به سال گذشته در 
کلیه زمینه ها از رشد قابل توجه ای برخوردار بود که در 

این خصوص می توانبه موارد زیر اشاره کرد:
- تحق��ق درآمد هر س��هم )EPS( به مبلغ 684 یال 

معادل 115 درصد بودجه شرکت
- افزای��ش 5 درصدی وزن فروش که از توس��عه بازار 

صادارت حاصل گردیده است.
- افزایش 28 درصدی وزن تولید و دستیابی به تجربه 
20/000 تن تولید با رفع گلوگاهها و ارتقای بهره وری.
- افزایش 11 درصدی مبلغ فروش کل شامل: افزایش 
8 درصدی فروش داخلی و افزایش 3 درصدی صادرات.

- افزایش 20 درصدی دارایی های ثابت ش��رکت که 
در راستای نوسازی و بهبود فرآیند تولید ایجاد گردید.

- اخذ نش��ان های: صادرکننده نمونه، کیفیت برتر، 
حامیان محیط زیس��ت، عالی به��ره وری و رتبه یک 

ستاره زرین کارت بازرگانی.
- افزایش 500 درصدی س��رمایه شرکت از مبلغ 80 
میلیارد به مبلغ 400 میلیارد ریال و بدنبال آن افزایش 
11 درصدی ارزش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار 

تهران.
هیات مدیره  به س��هامدار محترم اطمینان می دهد 
در جهت حفظ و حراست از امانت واگذار شده از هیچ 
تالش��ی و کوششی دریغ نورزیده و در راستای تحقق 
این هدف و به منظور ادامه پویایی و موفقیت شرکت 

غایت توان خود را بکار گیرد. هیات مدیره معتقد است 
که تمام افتخارات وموفقیتهای کس��ب شده در سایه 
حمایتهای بیدریغ و پشتوانه سهامداران محترم حاصل 
ش��ده اس��ت لذا تعامل و بیان انتقادات سازنده شما 
سهامداران محترم چراغ راه موفقیت هرچه بیشتر ما 
درآینده خواهد بود. در این راستا بهره مندی از نظرات 
و رهنمودهای شما سروران را ارج نهاده و آن را بستری 
مناسب جهت بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه 
ریزی خود می دانیم. در خاتمه الزم می دانیم از تمامی 
س��هامداران محترم ک��ه در این مجمع حضور به هم 

رسانده اند، صمیمانه تشکر و قدردانی نماییم.پ

اهم دسـتاوردها، جوایـز و تقدیرنامه های شـركت 
ایرانیاسا از سال 1391 لغایت 1393

سال 1393
- نشان عالی بهره وری 

- نشان کیفیت برتر
- نشان ویژه حامیان محیط زیست

- رتبه زرین یک ستاره کارت بازرگانی
- عنوان صادرکننده نمونه

سال 1392 
- واحد تولیدی نمونه استاندارد استان تهران  

- عنوان صادرکننده نمونه ملی
- انتخاب مدیرعامل نمونه بسیجی از سویسازمان بسیج 

مستضعفان
- تندیس برترین شرکتهای ایرانی

- منتخب 5 جش��نواره ملی به��ره وری )در 2 بخش 
اصلی و ویژه(

- دریافت تندیس بهره وری
سال 1391 

- انتخاب به عنوان یکی از 50 ش��رکت برتر سازمان 
بورسی

- انتخاب به عنوان واحد نمونه صنعتی استان تهران
- انتهاب کارفرمای نمونه از سوی اداره تعاون، کارو رفاه 

اجتماعی استان تهران
- تندیس دیموند از جشنواره توزیع و پخش کشور

- کارت طالیی بازرگانی

اعضاء هیات مدیره

آقای سید حمید ادبی

سید علیرضا محمودی

سید رضا سید اصفهانی

آقای مسعود بهرامی نوید 

آقای مصطفی حسینی پناهنده

نماینده

صندوق بازنشستگی کشوری

شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین

شرکت آزاد راه امیرکبیر

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضوهیات مدیره

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

عملکرد درخشان هیات مدیره ایران یاسا تایر و رابر
تقسیم سود 450 ريالی به ازاء هر سهم

نی
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در مراسـمي با حضور هیـات مدیره، مدیر عامل 
، معاونـان و جمعـي از مدیران بیمـه كارآفرین، 
از گروهي از روسـاي شـعب و مدیران جوان این 
شـركت تجلیل به عمل آمد. در این مراسـم كه 
كلیـه اعضاي هیات مدیره حضور داشـتند ابتدا 
آقاي عبدالمحمود ضرابي از نیروي جوان شركت 
كه با تعهد، تحصیات و تخصص باال مسـئولیت 
هـاي مهمي را بر عهده گرفتـه اند قدرداني كرد 
و این سرمایه را باالترین داشته شركت دانست. 
سـپس آقاي مهندس علي آزاد ، آقاي مهندس 
مهدي تابع قانون ،آقاي ویشـگایي، آقاي مصلح 
آبـادي، آقـاي روسـتا ، آقاي نوربخـش و  آقاي 
مهدي علوي بـه ترتیب از تاش همکاران جوان 
در ارتقاي سـطح كیفي عملیـات فني و خدمات 
رساني شركت تشکر كردند و اهمیت حمایت از 

این مدیران جوان را گوشزد كردند. 
در ادامه مراسـم بااهداي لوح هائي از تعدادي از 
روسـاي شـعب و مدیران جوان بیمه كارآفرین 
تشـکر به عمل آمد. هریک از دریافت كنندگان 
لوح ها ضمن معرفي خود نظراتشـان را در مورد 
چگونگي ارتقاي سطح موفقیت و خدمات رساني 
شركت ابراز كردند.  جالب توجه این كه اكثریت 
قریب به اتفاق ایـن همکاران از تحصیات باال و 
دانش تخصصي كافي برخوردار میباشـند. آقاي 
ضرابي مدیر عامل بیمه كارآفرین در پایان همین 
مراسم وعده داد كه از این دست برنامه ها بیشتر 
از گذشـته برگزار گردد تا ضمن افزایش آشناني 
همکاران با یکدیگر و با مدیران ارشـد شـركت 
موجبات ارتقاي بهره وري همکاران فراهم  گردد. 

پرداخت 1682 فقره تسـهیات قرض الحسـنه 
ازدواج توسـط بانک كشـاورزي استان خراسان 

شمالی
شـعب بانک كشاورزی استان خراسان شمالی از 
ابتدای سال 1393 تا پایان خرداد ماه سال1394 
پنجـاه میلیـارد و 46۰ میلیون ریال تسـهیات 

قرض الحسنه ازدواج پرداخت كردند.
این میزان تسـهیات براي اجرای سیاست های 
دولت بـه1682 نفر از واجدان شـرایط پرداخت 

شده است.
شـایان ذكر اسـت در سـه ماهه نخسـت سال 
جاری1۰9 فقره تسـهیات قرض الحسنه ازدواج 
به میزان 3 میلیارد و 27۰میلیون ریال پرداخت 

شده است.

بر اسـاس آخرین اعام نشریه معتبر بنکر، 
بانک پاسارگاد به عنوان بانک برتر اسامی 

ایران در سال 2۰15 معرفی شد.
ایـن بانـک در افتخـاری دیگر و به سـبب 
كارنامه درخشـان و عملکرد بسیار خوب، 
موفق شـد عنوان بانک برتر اسامی ایران 
در سـال 2۰15 را  بر اسـاس اعام نشـریه 

The Banker، از آن خود كند.
بر اسـاس این خبر، پیش از این و بر اساس 
اعام نشـریه بنکر، بانک پاسـارگاد عنوان 
بانک برتر جمهوری اسـامی ایران در سال 
2۰14 را نیـز از آن خود كرده بود. همچنین 
این بانک توانسـت در رتبه بندی برندهای 
برتر بانکی كه توسـط نشـریه معتبر بنکر 
انجام شـد، به عنوان تنهـا بانک ایرانی، در 
بیـن 5۰۰ برند بانکی برتـر جهان و در رتبه 

328،  قرار گیرد.
گفتنی اسـت نشـریه بنکر، هر سـال 1۰۰۰ 

بانک برتر جهان را از لحاظ شاخص های مختلف عملکردی از جمله سرمایه ی الیه 1 و نسبت كفایت 
سـرمایه ارزیابی كرده و بانک های برتر را معرفی می  كند. بانک پاسارگاد هم اكنون، به جهت عملکرد 

شایسته خود در رتبه 233 در بین1۰۰۰ بانک برتر جهان قرار دارد.

در راسـتای ارائه خدمات نوین بانکی و حمایت از جامعه دانشگاهی كشور بانک تجارت با دانشگاه جامع 
علمی كاربردی تفاهمنامه توسعه همکاری امضا كرد. 

در مراسم امضای این تفاهمنامه مقدم مدیرعامل بانک تجارت از آمادگی این بانک برای توسعه خدمات 
بانکی به دانشگاه جامع علمی كاربردی خبر داد. مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به سامانه ویژه بانکداری 
اینترنتی این بانک برای اشخاص حقوقی )فرا( اظهار كرد: قابلیت های این سامانه امکان مناسبی را برای 
ارائه خدمات مورد نیاز دانشـگاه جامع علمی كاربردی فراهم می آورد. مقدم در ادامه به راه اندازی واحد 
دانشـگاه علمی كاربردی توسـط بانک تجارت اشاره كرد و افزود: توسـعه آموزش در دانشگاه بر اساس 
شاخص های صنعت بانکداری كشور می تواند بخش مهمی از نیاز علمی بخش بانکی كشور را برطرف سازد.
دكتر اخباری رئیس دانشگاه جامع علمی كاربردی ضمن اشاره به پتانسیل 8۰۰ هزار دانشجو و 1۰57 مركز 
دانشگاهی ابراز امیدواری كرد: با توجه به توانمندی های طرفین، گسترش روابط در جهت اعتای فرهنگ 

و دانش كشور را شاهد باشیم.
گفتنی اسـت بانک تجارت و دانشـگاه جامع علمی كاربردی از سـال 9۰ تاكنـون درقالب تفاهمنامه ای، 

همکاری هایی در زمینه ارائه خدمات بانکی دارند.

براساس اعالم نشريه The Banker ، بانک پاسارگاد، بانک برتر اسالمی ايران در سال 2015تجلیل از روساي شعب و مديران جوان

امضای تفاهمنامه بانک تجارت با دانشگاه جامع علمی کاربردی
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    شركت بیمه رازي  در راستاي ارائه خدمات بیمه بهتر 
بـه هموطنان عزیـز بیمه نامه هاي جدیـدي را در حوزه  

بیمه هاي اشخاص طراحي و عرضه   كرده است.
        آقاي فرشـید بخشـي  ، معاون بیمه هاي اشـخاص 
شـركت بیمـه رازي با اعام خبـر فوق افـزود : یکي از 
شاخص هاي سنجش رفاه اجتماعي ، میزان توسعه بیمه 
هاي اشخاص در جامعه است . هرچقدر بیمه هاي زندگي 
و درمان رشـد و توسـعه بیشتري داشـته باشد مردم از 
رفاه و آسـایش بیشـتري برخوردار هسـتند . همچنین 
بیمـه در مفهوم واقعي به معناي مشـاركت اجتماعي در 
یک مسـئولیت اجتماعي است.  وقتي كه یک فرد براي 
خانـواده خود و یـا افـراد ذیربط یک پوشـش بیمه اي 
مـي خرد ضمن ایجاد ثبـات اقتصادي بـراي خود و زیر 
مجموعه ، مسـئولیت اجتماعي مهمـي را نیز بعهده مي 
گیرد. مـي توان گفت خرید بیمه طلب خیر براي سـایر 
افراد اسـت بنظر بنده  بیمه گذاران بیمه هاي اشـخاص 
بهتریـن خیرین براي خانـواده و جامعه خود هسـتند . 
شاید براي بیمه گران سخت باشد كه ببینند  خانواده اي 
بعلت  بیماري و یا حادثه سرپرسـت خانواده و تبعات آن  
و نداشتن بیمه دچار پریشـاني شود. ما در شركت بیمه 
رازي آمادگي داریم تا با كمک مسـئولین محترم ذیربط 
در دولت و سازمان ها ، كارفرمایان ، سرپرستان خانواده 
و حتـي خیرین عزیز  و با دریافت حق بیمه اندك و ارائه 
پوشش هاي بیمه اي آرامش را به خانواده ها و مردم عزیز 

كشورمان تقدیم كنیم.
   وی در بـاره انواع  پوشـش هاي بیمـه اي كه در حوزه 
بیمه هاي اشخاص بیمه رازي عرضه مي گردد گفت: بیمه 
رازي اولین شـركت خصوصي است كه به همت تعدادي 
از مدیران با سـابقه صنعت بیمه راه اندازي شـده است 
و اولین شـركت دارنـده تندیس طایـي رعایت حقوق 
مصـرف كننده  در ایران اسـت كه بعنوان یک شـركت 
مشـتري مدار و درجهـت ایفاي مسـئولیت حرفه اي و 
اجتماعي خود سـعي داشـته و دارد كه طـرح هاي نو و 
متناسـب با نیاز هاي جامعه را ارائه نماید و در این راستا 
انواع پوشـش هاي بیمه اي در رشته هاي درمان گروهي 
، عمـر و حوادث گروهـي، بیمه هاي عمـر و پس انداز و 
مسافرت خارج از كشور را در اقصي نقاط كشور از طریق 
شـعب و شـبکه فروش شـركت به هموطنـان عزیزمان  

عرضه مي گردد.
      معاون بیمه هاي اشـخاص بیمه رازي افزود شـركت 
بیمه رازي بدلیل ساختار سازماني و  و همچنین اهداف و 
برنامه ها ، یک سازمان چابک محسوب مي شود و سعي 
مدیریـت و مدیران آن این بوده اسـت كه در حوزه هاي 
مختلـف و از جمله بیمه هاي اشـخاص طرح هاي جدید 
با توجه به نیازهاي آحاد مـردم ارائه نماید در بیمه هاي 
زندگي : بیمه بازنشسـتگي، بیمه عمر جامع طرح طلوع 
، بیمه عمر مشـترك طرح مهتاب ، بیمه سنوات خدمت 
كاركنـان و... آخریـن طـرح هایي   هسـتند كه درحال 
حاضر در دسـترس هموطنان قراردارد كه جزئیات طرح 
هاي مذكور و  سـایر طرح هاي دردسـت اقدام ،  متعاقبا 

اعام خواهد شد.

جواد فهیمی پور قائم مقام موسسه اعتباری كوثردر مراسم تودیع و معارفه مدیران شعبه مركزی با اشاره 
به موضوع فوق با خطاب قراردادن كاركنان جوان این شعبه گفت شما جوانان عزیز شاغل در موسسه در 
ابتدای راه هستید لذا فرصت دارید تا با كسب مهارتهای الزم ،تسلط بر دانش روز و علوم بانکی در پرتو 
آموزش صحیح و موثر، خود را نشـان دهید ، مراحل رشـد و پیشرفت را طی كنید و مدیرانی با كفایت و 

توانمند برای موسسه باشید.
وی اظهار داشت:باال رفتن از پله های ترقی در نظام بانکی مستلزم تاش فردی و اشراف داشتن به خیلی 

از موارد از جمله تکنولوژی است كه هر روز ارتقاء پیدا می كند.
قائم مقام موسسه اعتباری كوثر عنوان نمود:اگر می بینید كه موسسه ما در این مدت كوتاه زبانزد خاص 
و عام گردیده این امر در پرتو دقت ، سرعت و توانایی های علمی مدیران كه اكثراً سوابق باالیی در امور 
بانکی دارند می باشـد. وی با برشـمردن اقدامات زیر بنایی گفت  ان شـاءاهلل با وجود عزیزان با انگیزه  و 
توانمند كه در راس آنها دكتر رضایی مدیرعامل محترم موسسه قرار دارد  روز به روز شاهد رشد و اعتای 

موسسه باشیم.
فهیمی پور ضمن تقدیر از آقای صفوی مقدم اظهار داشت:ایشـان از چهره های با سابقه بانکی هستند.و 
در مدتی كه تصدی مسئولیت شعبه مستقل مركزی را به عهده داشتند خدمات خوبی انجام داه اند و ان 
شاءاهلل امیدوارم در مسئولیت جدیدی كه به ایشان واگذار می شود باز هم شاهد تاش صادقانه نامبرده 

باشیم.
قائم مقام موسسـه اعتباری كوثر با معرفی آقای پورمحمد بعنوان مدیر جدید شـعبه مستقل با اشاره به 
سـوابق ایشان نامبرده را فردی متخصص در امور بانکی دانسته و گفت آقای پور محمد از برادرانی است 
كه كار خود را از پایین ترین بخش بانکی شروع كرده و پله پله بر تجارب خود افزوده اند و بحمداهلل دارای 

سابقه طوالنی بوده و كارنامه قابل قبولی از خود دارند.

اعضای جدید هیات مدیره بانک دی با تصویب بانک مركزی جمهوری اسامی ایران منصوب شدند.
به گزارش »اخبار بانک«، مهندس علی مهبودی و دكتر شـاپور زارعی با موافقت بانک مركزی به عنوان 

اعضای جدید هیات مدیره بانک دی انتخاب شدند.
مهندس علی مهبودی پیش از این معاون اعتبارات و بازاریابی و سـرمایه گذاری بانک دی و دكتر شـاپور 

زارعی سمت معاونت بانکداری الکترونیک بانک دی را دارا بودند.
بانک دی كه فعالیت خود را از سال 1389 آغاز كرده طی دو سال اخیر با تغییر مدیریت، چشم انداز خود 

را برای قرار گرفتن در بین سه بانک نخست خصوصی كشور ترسیم كرده است.
دكتر احمد شفیع زادهـ  مدیرعامل بانک دیـ  پیش از این با اشاره به اقدامات بانک در سال گذشته اظهار 
كرده بود: ما در سـال 93 بر تقویت زیرسـاخت ها و نظامات بانکی متمركز شدیم و نقشه راه را برای پنج 
سـال آینده ترسـیم و برنامه های راهبردی را در چند حوزه شناسایی و طبقه بندی كردیم كه اجرای این 
برنامه ها ما را در راسـتای تحقق شعار سـال، ارزش آفرینی به مشتریان و ذی نفعان و افتخارآفرینی برای 

ایثارگران رهنمون می كند.
بر اسـاس این گزارش عاوه بر اعضای جدید، دكتر علی اكبر عرب مازار رییس هیات مدیره، دكتر احمد 

شفیع زاده مدیرعامل و دكتر محمدعلی مورج دیگر اعضای هیات مدیره بانک دی را تشکیل می دهند. 

معاون بیمه هاي اشخاص بیمه رازي اعالم کرد: 
بیمه نامه هاي جديد بیمه رازي در بازار

قائم مقام موسسه اعتباری کوثر:
شعبه مستقل مرکزی ويترين شعب ما در سراسر کشور است

انتصاب اعضای جديد هیات مديره بانک دی
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ابـزار بزرگی برای بالندگی صنعتی مینو مهیا اسـت. نیـروی كارآمد، مدیریت 
فهیم و دلسـوزانی تاشگر و آماده به خدمت در میدانی به بزرگی دلهای پاك 

مردم به پاس خوشنامی.
جلسـه مجمع عمومی فوق العاده شركت صنعتی مینو )سهامی عام( با حضور 
بیش از 75/87 صاحبان سهام و با حضور آقای علی اكبر اورعی نماینده محترم 
موسسـه حسابرسـی ایران مشهود)حسـابرس و بازرس قانونی(، نمایندگان 
محترم سازمان بورس و اوراق بهادار آقای مومن زاده و خانم جوانبخت و اعضاء 
هیات مدیره در محل كیلومتر 1۰ جاده مخصوص كرج سـالن ورزشـی شركت 
صنعتی پارس مینو راس سـاعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1394/4/7 تشکیل 
گردید. جلسه با نام و یاد خداوند متعال آغاز سپس با احراز حدنصاب قانونی 

هیات رئیسه به شح زیر انتخاب گردد:
آقای فرهاد رمضان )عضو هیات مدیره( به سمت رئیس مجمع.

آقای فرزان مهرانی)نماینده شركت اقتصادی و خودكفایی آزادگان( به سمت ناظر.
خانم فروغ الماسی)به وكالت از آقای رضا مطلبی كاشانی( به سمت ناظر

آقای حمیدرضا قدری به عنوان دبیر.
پس از قرائت دسـتور جلسـه مجمع وارد دستور شـد. ابتدا گزارش حسابرس و 
بازرس قانونی شركت قرائت و پس از بحث و بررسی مجمع با افزایش سرمایه 1۰۰ 
درصد از محل سود انباشته در دو مرحله موافقت گردید و نسبت به عملی شدن 
مرحله اول به میزان 36درصد سـرمایه شركت از مبلغ 5۰۰/۰۰۰ میلیون ریال به 
مبلغ 68۰/۰۰۰ میلیون ریال منقسـم به تعداد 68۰ میلیون سهم یک هزار ریالی 
افزایش یافت و بند مربوطه د اساسنامه اصاح گردید و افزایش سرمایه مرحله دوم 
از 68۰/۰۰۰ میلیون ریال به 1۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال به هیات مدیره تفویض گردید. 

مدیرعامل پرتاش شركت اصاح سـاختار مالی، تامین نقدینگی الزم جهت 
اجرای پروژه های آتی و توسعه ای و افزایش و توان شركت را از نکاتی دانست 
كه در پی آن تیم ارشـد مدیریتی شـركت تصمیم به افزایش سـرمایه گرفته 
اسـت. وی همچنین این افزایش سـرمایه را با توجه به پتانسیل باالی شركت 
قدمی دانسـت در جهت ارزش آفرینی و سودآوری پایدار برای شركت و ابراز 
امیدواری كرد كه با حمایت سـهامداران شـركتبه چشـم انداز روشن ترسیم 

كرده برای خود برسد.
 

گزارش بازرس قانوني 
بـه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سـهام  شـركت سـهامی عام صنعتی 
مینو)سـهامي عام( در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصاحیه قانون تجارت 

مصوب سال 1347
1- گزارش توجیهي مورخ  اسـفند ماه 1393هیات مدیره شـركت سهامی عام 
صنعتی مینو درخصوص افزایش سـرمایه شـركت از مبلغ 5۰۰ میلیارد ریال به 
مبلغ 1/۰۰۰میلیارد ریال، مشتمل بر صورت سود و زیان فرضي و سایر اطاعات 
مالی آتی مورد رسیدگي این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت اطاعات مالی 

پیش بینی شده مزبورو مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شركت است.

2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصاحیه قانون تجارت و با هدف 
توجیه افزایش سـرمایه شركت از محل سود انباشته به منظور اصاح ساختار 
مالـی، حفظ نقدینگی و اسـتفاده از منابع ذیربط جهـت ایجاد خطوط جدید 
تولید بیسکوئیت و بلغور و ذرت به ترتیب با ظرفیتهای 26/۰۰۰ تن و 37/5۰۰ 
تن در سـال و سـرمایه در گردش مورد نیاز جهت راه اندازی آنها تهیه شـده 
اسـت. این گزارش توجیهي براساس مفروضات مشـتمل بر مفروضات ذهني 
دربـاره رویدادهاي آتي و اقدامات مدیریت تهیـه گردیده كه انتظار نمي رود 
لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به اسـتفاده كنندگان توجه داده مي شـود 
كه این گزارش توجیهي ممکن اسـت براي هدفهایي جز هدف توصیف شـده 

در باال مناسب نباشد.
3- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات وبا فرض تحقق مفروضات 
مبنای تهیه گزارش توجیهی )شـامل ساخت و راه اندازی خطوط تولید جدید 
و سـودآوری ( این موسسـه به مواردی برخورد نکرده است، كه متقاعد شود 
مفروضـات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمي كند. 
به عاوه، به نظر این موسسه، گزارش توجیهي یاد شده براساس مفروضات به 

گونه اي مناسب تهیه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
4- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني توصیف شده 
در باال رخ         دهد، نتایج واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود، 
زیرا رویدادهاي پیش بیني شـده اغلب بـه گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد 

وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.
5- با توجه به مقررات حاكم بر شركتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق 
بهادار ، تحقق افزایش سرمایه مذكور مستلزم اخذ موافقت آن سازمان می باشد.    

هدف از انجام افزایش سرمایه
بدیهی است هدف مدیریت هر شركت باید حداكثرسازی ارزش شركت باشد. 
این مفهوم زمانی تحقق می یابد كه تصمیمات مدیریت در زمینه های سرمایه 
گذاری، تامین مالی و تقسـیم سـود به صورت بهینه اتخاذ شـود. از آنجا كه 
سـود انباشته از سـودهای توزیع نشـده بین سـهامداران می باشد، شركت 
باید یا مانده این حسـاب ها را به حسـاب سرمایه منتقل كرده و یا اینکه بین 
سهامداران خود توزیع نماید. در این راستا شركت هایی كه از نظر سودآوری 
در وضعیت مناسـبی قرار دارند، سـعی می كنند فعالیت های خود را توسعه 
دهند و تمام نقدینگی خود را در راه افزایش فروش و كسب سود بیشتر صرف 
كنند. بنابراین مدیریت شـركت سهامی عام صنعتی مینو با مد نظر قراردادن 
جوانـب فوق الذكر و همچنین صرفه و صاح شـركت در نظـر دارد به منظور 
حفظ قدرت نقدینگی شركت، تعیین تکلیف درخصوص سود انباشته شركت، 
كاهش هزینه های مالی و نهایتا كسب منافع آتی بیشتر ، از محل سودانباشته 

مبلغ سرمایه شركت را افزایش دهد.
با توجه به موارد ذكر شـده هدف افزایش سرمایه شركت سهامی عام صنعتی 
مینو اصاح ساختار مالی جهت جلوگیری از خروج وجه نقد عنوان ممی گردد. 

افزايش سرمايه مینو مصوب مجمع گرفت

مینـــــو همتا ندارد
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جلس��ه مجمع عموم��ی عادی س��الیانه ش��رکت 
پتروشیمی آبادان) سهامی عام ( رأس ساعت 10:00 
روز دوشنبه مورخ 1394/3/18 درمحل سالن تالش 

با حضور بیش از 88 درصد سهامداران برگزار شد.
ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای کریمی به 
عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان توکلی و جامی 

و به دبیری آقای صدیق زاده تشکیل شد.
همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه 

حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند. 
مجمع پس از اس��تماع گزارش هیات مدیره توسط 
مدی��ر عامل محت��رم ، جناب آقای صدی��ق زاده و 
گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

1- تصوی��ب صورته��ای مال��ی منته��ی به س��ال 
مالی1393.12.29 

2- تقس��یم 400 ریال به عنوان سود نقدی به ازای 
هر سهم

3- انتخاب موسسه حسابرسی سخن حق به عنوان 
حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا 

منش به عنوان بازرس علی البدل
مدیرعام��ل توانمن��د و موفق ش��رکت در فرازی از 
گزارش خود با اعالم اینکه عملیات شرکت با وجود 
رکود شدید قیمتی در بازارهای جهانی و داخلی به 
خصوص در نیمه دوم س��ال به دلیل کاهش قیمت 
نف��ت و افزایش شدید هزینه هاي قیمت تمام شده 
سربار  و  دستمزد   ، مواد  شامل  شرکت  محصوالت 
تحقق یافته است . در این میان عدم امکان واردات 
مواد اولیه EDC  و VCM  به دلیل تحریم ها بسیار 
حائز اهمیت مي باشد، همچنین این شرکت از هیچ 
یک از تسهی��الت و یارانه های تولیدی در سال 93 

علی رغم پیگیری های مداوم برخوردار نبوده است.
خوشبختانه علي رغم تمام محدودیت هاي صنعت 
در سال 93 هیات مدیره توانستند با تالش کارکنان 
سهامداران  هاي  حمایت  و  مدیران  ،متخصصان، 
تجهیزات  و  آالت  ماشین  ترین  پیشرفته   ، محترم 
خطوط بسته بندي شرکت را خریداري نمایند که 
در آینده نزدیک در شرکت نصب و راه اندازي خواهد 
شد. همچنین ب��ه منظ��ور افزایش مقدار خوراک 
دریافتي از پاالیشگاه آبادان کلیه مراحل مربوط به 
سفارش ساخت و خرید کمپرسور انجام گردیده و 
انشااهلل در سال 1395 به بهره برداري خواهد رسید 
. بر همین اساس دستیابي به تولید ، فروش و سود 
پایدار در شرکت پتروشیمي آبادان از اهداف اصلي 

هیات مدیره شرکت مي باشد.
مهن��دس صدی��ق زاده همچن��ان عنوان ک��رد : به 
سهام��دارن ارجمن��د اطمینان می دهی��م که این 
شرکت هم��واره خود را متعهد و مل��زم به رعایت، 
حفظ و افزایش ثروت سهامداران می داند و این مهم 
را با همت و کوشش ادامه می دهد . افتخار شرکت 
تحقق انتظارات مشتریان ، کارکنان و سهامداران می 
باش��د . بدون شک دستیاب��ی به اهداف پیش بینی 
شده بدون در نظر گرفت��ن منافع ذینفعان شرکت 

امکان پذیر نخواهد بود.
از نک��ات خواندنی مجمع می ت��وان به پاسخگویی 
شفاف و صادقانه به س��واالت و ابهامات سهامداران 
توسط جناب عسگری مرد شماره یک مالی شرکت 
اش��ارت داشت که این صداقت و تسلط وی بر شرح 
عملکرد مال��ی شرکت مورد استقب��ال سهامداران 

حاضر در مجمع قرار گرفت

اهم دست آوردها:
اهم دستاوردها و اقدامات شرکت در سال 1393 به 

شرح ذیل می باشند:
1-انج��ام کلیه مراحل مربوط ب��ه سفارش و خرید 

دستگاههای خطوط بسته بندی شرکت
2- تهی��ه و تدوی��ن قرارداده��ای 10 ساله افزایش 

خوراک با پاالیشگاه آبادان
3- اجرای ط��رح های سود آور در شرکت های زیر 
مجموعه و خارج کردن از زیان انباشته و سودآوری 

شرکت های تابعه در سال 1393
4- توجه وی��ژه به تولید گریدهای خاص PCV که 
بیشترین تقاضای ب��ازار را با باالترین قیمت فروش 

در اختیار دارند.

5- اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد کارکنان 
مشاوره ای مشمول کار سخ��ت و زیان آور و پیش 
بینی کاهش نیروی انسانی به میزان چارت سازمانی 

مصوب تا پایان سال 1395
6- اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تصویب چارت 

سازمانی جدید
7- انج��ام افزای��ش سرمایه شرک��ت از مبلغ 160 
میلیارد ریال به 630 میلیارد ریال در سال 93 که با 
حمایت های سهامداران گرامی پس از 10 سال در 

شرکت صورت پذیرفته است.
8-اخ��ذ مفاصا حساب مالیات بابت مالیات عملکرد 
س��ال های 1385 ال��ی 1391 و تسویه کلیه مبالغ 

سالهای مذکور
9- تشکی��ل کارگ��روه ویژه در شرک��ت به منظور 
پیگیری حل اختالفات سنواتی فی مابین )سالهای 
1380 ال��ی 1391( با شرکت پاالیشگ��اه آبادان و 
شرک��ت ملی پاالیش و پخش ف��رآورده های نفتی 

ایران.
10- ایجاد دپارتمان برنامه ریزی که حاصل تجمع 
نیروه��ای متخص��ص مرتبط از داخ��ل شرکت در 
جهت ایجاد نظم بهتر و توسعه و حرکت در راستای 
استراتژیها و سیاست های مصوب شرکت در ادارات 
مختلف و بهینه سازی فرآیندها و ارتباط فی مابین 
ادارات ب��ا اجرا و پی��اده سازی مراحل اولیه سیستم 
ERP و همچنین BI در راست��ای افزایش راندمان 
ادارات و واحده��ای مختلف که در نهایت منجر به 

افزایش کارایی سازمان خواهد شد.

 چشم انداز شركت پتروشیمی آبادان
اولین تولید کننده پی وی سی در خاورمیانه بوده ایم 

و سرآمد و نوآور خواهیم شد.

 بیانیه ماموریت پتروشیمی آبادان :
ما ب��ه عن��وان اولین تولی��د کنن��ده محصوالت 
پتروشیم��ی خاورمیان��ه با برند معتب��ر در زمینه 
تولید انواع گرید ه��ای پی وی سی و محصوالت 
جانبی با تکیه بر نیروی انسانی متخصص، مجرب، 
متعهد و مناسبترین تکنولوژی های موجود تولید

pvc ب��ا رعای��ت کلی��ه الزامات و مف��اد قانونی 
کشور و تعهد به محی��ط زیست به منظور تامین 
منافع ذینفعان و کم��ک به رشد اقتصادی کشور 
در بازاره��ای داخلی وخارج��ی وافزایش بازدهی 

سرمایه ها فعا لیت می نمائیم.

پتروشیمی آبادان با اين مديريت پیش به سوی سرآمدی و نو آوری 
همت موثر مردان کار و تالش برای رشد اقتصادی کشور
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استراتژی ایران خودرو  برای افزایش کیفیت محصوالت    

گروه صنعتي ایران خودرو به منظور افزایش کیفیت 
محص��والت و رضایت مندي مشتریان، برنامه هفت 
ساله کیفیت را تدوین ک��رده و اجراي رویکردهاي 
مختلف ارتقاي کیفیت را در قالب این استراتژي در 

دستور کار دارد.
    مدیرعام��ل گروه صنعتي ایران خودرو در ابتداي 
مدیریت خود در ای��ن مجموعه بزرگ هدف اصلي 
ایران خودرو را خودروساز شدن و رسیدن به سطح 

کیفي خودروسازان جهاني اعالم کرد.
    ای��ن شرکت براي دست یابي به این هدف برنامه 
هاي متع��ددي را در حوزه زنجی��ره ارزش، توسعه 
محص��ول و دس��ت یابي به شاخص ه��اي کیفیت 
جهاني و رقابت پذیري محصول در بلندمدت ترسیم 

و هدف گذاري کرده است.
    ای��ران خ��ودرو برنامه اي ب��راي دوره هفت ساله 
تدوین کرده که براساس آن هدف ایران خودرو تولید 
بدون نقص و عرضه محصوالت رقابتي در بازارهاي 

جهاني است.
    ای��ران خ��ودرو رویکردهاي متع��ددي در حوزه 
کیفیت در زنجیره ارزش خود، از سازندگان تا حوزه 
خدم��ات پس از فروش در یک سال اخیر را به اجرا 
گذاشته است. تمام برنامه ها و فعالیت ها در مسیر 
مشتري مداري و تحقق خواسته مشتریان بوده است. 
تمرکز ب��ر اقدامات پیش گیرانه قبل از بروز مشکل 
کیفي در زنجیره ارزش، کنترل نوسانات کیفیت که 
موجب نارضایتي مشتریان شده، رسیدگي به موقع 
به شکایات مشتری��ان و تعریف پروژه هاي بهبود و 
همچنین تدوین و اجراي استراتژي در حوزه تولید از 
جمله تولید بدون کسري از رویکردهاي اصلي ایران 
خودرو در سال 94 بوده که در سال آینده نیز ادامه 

خواهد داشت.
    تشدی��د تحریم هاي کشوره��اي غربي در اواخر 
سال 91 و ابت��داي سال 92 خودروسازان داخلي را 
درگی��ر جنگ اقتصادي ک��رد و موجب کاهش 55 
درص��دي تولید در سطح کش��ور و 50 درصدي در 
گروه صنعتي ایران خ��ودرو شد. کاهش رتبه ایران 
در میان خودروسازان جهاني را از جایگاه 12 به 18 
حاصل شرایط جنگ اقتصادي است که ایران خودرو 
توانست��ه  با تشکیل کارگروه هاي تخصصي و تالش 
شبان��ه روزي و هم دلي سازندگان داخلي بر شرایط 

غلبه کرده و افت تولید را در سال 93 جبران کند.
    براس��اس گ��زارش ه��اي منتشر ش��ده کیفیت 

محص��والت ای��ران خودرو در این م��دت به صورت 
میانگین به میزان 10 درصد و به صورت نقطه اي به 
میزان 14 درصد افزایش یافته است. موفقیت هاي 
ایران خ��ودرو در شرایط خاص تحریم و محدودیت 
هاي بین المللي نهضتي بزرگ و مصداقي از اقتصاد 
مقاومتي به حساب مي آی��د و ادامه و پایداري این 
نهضت نیز بي شک نیازمند حمایت دولت، مجلس، 
سازندگ��ان، شرکت هاي گ��روه، مدیران و کارکنان 

ایران خودرو است. 
    گزارش هاي منتشر شده از سوي شرکت بازرسي 
کیفیت و استاندارد ای��ران نشان مي دهد، شاخص 
هاي کیفیت محصوالت ایران خودرو رشد مناسبي 
را تجرب��ه کرده است. براساس ای��ن گزارش ها 13 
محصول تولیدي شرکت ایران خودرو که در جداول 
رده بندي کیفیت شرکت بازرسي مورد ارزیابي قرار 
 +A و A مي گیرن��د درحال حاض��ر در رده کیفي
قرار دارند. کلیه شاخص هاي اندازه گیري شده براي 
محصوالت ایران خودرو در 11 ماه سال 93 نسبت 
به سال گذشته به میزان 10 درصد بهبود یافته که 
این بهبود در بهمن ماه 93 نسبت به بهمن سال 92، 
14 درص��د به ثبت رسیده است. محصول سوزوکي 
گراند ویتاراي ایران خودرو نیز موفق شده کم ترین 
نم��ره منفي یعني ع��دد 15 را در ارزیابي ها کسب 

کند.
    بدیه��ي اس��ت با به ثم��ر رسیدن پ��روژه هاي 
کیفیت، گزارش نیمه اول سال 94 شرکت بازرسي 
بهبود بیشت��ري را نشان خواهد داد که البته برنامه 
ه��ا و پروژه هاي بهبود براي افزایش کیفیت در این 
شاخ��ص ها تا دست یابي به شرایط مطلوب و مورد 

نظر مشتري ادامه خواهد داشت.
    پرواضح است که بهبود و رشد شاخص ها تصادفي 
و اتفاقي نبوده بلکه حاصل تالش هاي شبانه روزي 
و اج��راي پروژه هاي متعدد کیفي در گروه صنعتي 

ایران خودرو بوده است.
    از سویي دیگر، با توجه به الزام صادرات سهم قابل 
توجه��ي از محصوالت تولیدي شرکت ایران خودرو 
در اف��ق 1404، ایران خودرو به دنبال تحقق کامل 
اهداف کیفي است. عراق، آذربایجان، گینه، ونزوئال، 
سنگال و ترکمنست��ان مهم ترین بازارهاي خارجي 
هستند که محصوالت ایران خودرو به صورت نیمه 
منفصله و کامل صادر مي شود. برنامه صادرات ایران 
خ��ودرو براي سال جاري 30 ه��زار دستگاه است و 

برخي کشورها استانداردهایي فراتر از استاندارد ایران 
دارند که ایران خودرو به دنبال تامین آن ها است.

    به منظور دست یابي به اهداف کیفي محصوالت 
براي هر محصول شخصي به عنوان مدیر برند تعیین 
شده است. این اقدام به دلیل ضرورت انجام فعالیت 
هاي کوت��اه مدت و سریع در جهت ارزیابي و ریشه 
یابي و اجراي اقدامات کیفیتي الزم براي محصوالت 

مختلف انجام گرفته است.
    همچنی��ن شرکت ایران خ��ودرو کارگروه هایي 
را براي بررس��ي و اجرایي کردن دستورالعمل هاي 
رییس جمه��وري در خص��وص کیفیت محصولت 
ایج��اد کرده است. تع��داد سازندگان زنجیره تامین 
ایران خ��ودرو 600 سازنده است که باید به صورت 
همگن رشد کنند. وضعیت سازندگان ایران خودرو 
در ستاد عالي کیفیت مورد بررسي قرار مي گیرد و 
براي نوسازي ف��ن آوري سازندگان برنامه هایي به 

تصویب رسیده است.
    شرک��ت ای��ران خودرو ضمن تاکی��د بر ضرورت 
شبکه خدماتي گسترده ب��راي خودروهاي وارداتي، 
معتقد است محصوالت تولیدي چه در بازار داخل و 
چه در بازار خارج عرضه شوند، باید از سیستم هاي 
ارزیاب��ي کیفیتي یکسان بهره ببرند. در حال حاضر 
ایران خودرو دو نظام ارزیابي پژو و رنو را به کار مي 
گیرد، اما از دوسال پی��ش برنامه یک پارچه سازي 
سیستم ه��اي ارزیابي داخلي، مستندسازي و انجام 
و ت��ا حدودي اجرایي شده که خ��اص ایران خودرو 

خواهد بود.
    همچنی��ن انتق��ال و به کارگی��ري دانش فني را 
یک موضوع مهم در همکاري با شرکت هاي خارجي 
مورد نظر ای��ران خودرو اس��ت. در تولید مشترک، 
نهادین��ه سازي سیستم هاي ارزیابي و انتقال آن به 
سیستم هاي داخلي بسیار مهم و الزم است و باید به 
صورت کامل و صددرصد اجرا شود تا کیفیت مورد 

نظر حاصل شود.
درحال حاضر نوسان کیفیتي در تمام زنجیره تامین 
ایران خودرو 10 درصد است که براي بررسي و رفع 
ای��ن مشکل نیز برنامه هاي ج��دي در دست اقدام 
است. همچنی��ن درحال حاضر می��زان استفاده از 
قطع��ات وارداتي در خط تولید ایران خودرو کم تر از 
هفت درص��د است. تمام قطعات وارداتي معیارهاي 
کیفیتي خاصي را باید تامین کند، درغیر این صورت 

جلوي مصرف آن گرفته مي شود.
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مجمع عمومی ع��ادی سالیانه شرک��ت اقتصادی و 
خودکفای��ی آزادگان )سهامی عام( ب��ه روز سه شنبه 
مورخ 94/03/26 در محل سالن همایشهای اردوگاه 
باهنر تشکیل شد. در این مجمع که با حضور اکثریت 
سهامداران حقیق��ی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماین��ده سازمان بورس و اوراق به��ادار، حسابرس و 
ب��ازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای سعید اوحدی ک��ه جنابان فرهنگ اصالحی و 
سید نوراله موسوی در مقام نظ��ار اول و دوم و آقای 
علیرض��ا عباسیانفرب��ه عنوان دبیر مجم��ع انتخاب 
گردیدن��د. درادامه ب��ا قرائت گزارش هی��ات مدیره 
ب��ه مجمع توسط مدیرعامل شرک��ت مربوط به اهم 
فعالیت های 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 
ضم��ن تصویب صورت های مال��ی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده 129 با تقسیم سود 2000 ریالی به ازای 
هر سهم به کار خود پایان دادند. موسسه حسابرسی و 
خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به  عنوان بازرس 
قانون��ی و حسابرس اصلی و موسس��ه حسابرسی و 
خدمات مدیریت راده به عنوان بازرس علی البدل برای 
سال مالی 94 انتخاب گردیدند. دکتر فرهاد رمضان 
در بخش��ی از گزارش خود با اشاره به دکترین کاری 
خویش در شرکت از سال 91 با تمرکز ویژه بر اصالح 
ساختار در چهار مح��ور اصالح ساختار مالی، اصالح 
ساختار تولید، اصالح ساختار سرمایه گذاری و اصالح 

ساختار فروش نتیجه این اقدامات را چنین برشمرد:
1- سودآورش��دن و ورود ب��ه عرصه معامالت بورس 

شرکت مینو شرق
2- ورود به عرصه معامالت بورس شرکت قاسم ایران

3- ورود مج��دد به عرصه معام��الت بورس شرکت 
شوکوپارس

4- ورود به عرصه صادرات بورس شرکت خودکفایی
دکتر رمضان استفاده از کارشناسان خبره بازار سرمایه، 
بهین��ه سازی ساختار نیروی انسان��ی از نظر کمی و 
کیف��ی و آم��وزش مستمر کارشناس��ان و مدیران و 
برگزاری دوره های هدفمند در حوزه کالن و عملیاتی 
را ب��ا توجه به اهتمام به توسعه توانایی های مدیریت 
در مجموع��ه از طریق به کارگیری مدیران توانمند و 
انتقال تجارب را از رئوس برنامه عملیاتی نیروی انسانی 
شرک��ت برشمرد و اضافه کرد: ب��رای ارزش آفرینی و 
سودآوری پایدار با تدوین برنامه مدون مدیریتی خود 
در مسیری هستیم که برای رسیدن به کمال آن، از 
تک تک شما سهامداران بزرگوار و آزاده انتظار داریم 
یاری رسان خادمین خود در شرکت باشید.  حضور و 
سخنرانی پربرکت حجت االسالم ابوترابی نایب رئیس 
مجلس شورای اسالمی در مجمع صمیمی آزادگان و 

دیگر سهامداران حاضر در مجمع و مردانی از جنس 
جبهه و جنگ، فضای خاص��ی بر این مجمع بورس 
حاکم کرده بود که حیفمان آمد از آن ننویسیم. اجازه 
می خواهیم از لطف و بزرگواری مستمر دکتر رمضان 
در حرمت اهالی مطبوعات و از مدیریت محترم مالی 
و روابط عمومی شرکت ک��ه یاری رسان ما در تهیه 

گزارش بودند، صمیمانه تشکر و قدردانی کنیم.
به قول یکی از سهامداران حاضر، هلدینگ در راستای 
چش��م انداز خود با مدیران��ی دانشمند و با یک تیم 

اجرایی پرتوان به تاخت می رود.  

پیام هیات مدیره
سپ��اس و ستایش پروردگار من��ان را که با عنایات و 
توجهات خود و با اراده و تالش یکیایک اعضای هیات 
مدی��ره و پرسنل سختک��وش و همچنین حمایت و 
اعتم��اد سهامداران عزیز توانستی��م، افتخار خدمت 
رسان��ی و ت��الش در مجموعه شرک��ت اقتصادی و 
خودکفای��ی آزادگان )سهامی عام( را داشته باشیم و 
ب��ا انجام سرمایه گذاری های مناسب در بخش های 
مختلف اقتصادی، نقش کوچکی در تولید و اشتغال 
زایی و حمایت از سرمای��ه ایرانیان بویژه سهامداران 
شرکت ایفا کرده باشیم. امید است که در سال جاری 
، بتوانی��م ضمن هدفگ��ذاری مناسب جهت تحقق 
بخشیدن ب��ه رسالت اصلی شرکت که همانا افزایش 
ثروت سهامداران محترم است، سعی در ایجاد حماسه 
اقتصادی داشته باشیم و بصورت کارا و اثربخش گام 
برداری��م. سال مالی مورد گزارش یعنی سال 1393، 
سالی بسیار پرتالطم برای اقتصاد ایران بود و تحوالت 
حاکم بر اقتصاد کشور در این سال در دهه های اخیر 
کم سابق بوده اس��ت. چالش های اساسی در مساله 
اتمی و تحریم های بین المللی علیه ایرانف تحوالت 
ساسی داخلی و بین الملل��ی ، افزایش قیمت نهاده 
های تولید، مشک��الت و معضالت انتقال ارز، محیط 
اقتصادی دشواری را برای فعالیت هیات مدیره ایجاد 
نمود که با این وجود، عملکرد مالی شرکت نشان می 
ده��د که از این محیط پرچالش و پر ریسک سربلند 

بیرون آمده ایم.

برنامه های آتی شركت
- پیگیری دعاوی حقوقی مطروحه علیه سیمان یزد، 

سیمان قشم، آلومینیوم المهدی تا حصول نتیجه
- اص��الح ساختار نیروی انسان��ی، تولید و فروش در 

شرکتهای گروه
- اصالح ساختار سرمایه گذاری های شرکت اصلی

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

- استراتژی رشد و توسعه پایدار از طریق خالقیت و 
نوآوریدر فعالیتهای سرمایه گذاری براساس شیوه های 

نوین در نقاط مختلف کشور
- استراتژی استمرار در حفظ وارتقاء مدیریت کیفی 
و کم��ی سرمایه گذاریها و بهبود مستمر فرآیندهای 

کسب سود
- استف��اده از حداکثر ت��وان در جهت کسب درآمد 

حاصل از سرمایه گذاریها  
سیاست گذاری اولیه ورود به عرصه معامالت بورس 
شرکت خودکفایی از خ��رداد ماه 1392 شروع شده 
است. شرک��ت شوکوپارس بع��د از 11 سال مجددا 
وارد ب��ورس ش��ده اس��ت از زمان برعه��ده گرفتن 
مدیریت شرک��ت هلدینگ سرمایه گذاری اقتصادی 
و خودکفای��ی آزادگان توسط آزادگان خط تولید گز 
شوکوپ��ارس در س��ال 1392 راه اندازی شد. از زمان 
برعه��ده گرفتن مدیریت شرک��ت هلدینگ سرمایه 
گذاری اقتصادی و خودکفایی آزادگان توسط آزادگان، 
خط تولید تافی مینو شرق در سال 1393 راه اندازی 
شد. از زمان برعهده گرفتن مدیریت شرکت هلدینگ 
سرمایه گذاری اقتصادی و خودکفایی آزادگان توسط 
آزادگ��ان، به منظور کاهش هزینه ها و چابک سازی 
شرک��ت، تمامی شاغلین ب��االی 25 سال بازنشسته 
شده و نیروی جوان قراردادی جایگزین شده است. به 
دلیل کنترل خرید و فروش سهام آزادگان و عدم سوء 
استفاده بعضی از سرمایه داران فرصت طلب این سهام 

در بازار پایه توافقی قرار گرفته است.
 در ح��ال حاضر شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی 
مینو با بیش از 210 نفر نیروی متخصص ، نزدیک به 
60 محصول داروئی را در اشکال مختلف نظیر قرص، 
قرص جوشان، شربت، پماد، آمپول و کپسول ژالتینی 
نرم تولید می کند. شع��ب توزیع و انبارهای شرکت 
قاسم ایران در شهرهای تهران، کرمان، اردبیل، رشت، 
ارومی��ه، بابل، اصفهان، گرگان و اهواز طی سال های 
1393- 1391 احی��ا و ساخته شده است. در بررسی 
عملکرد سال 1392 شرکت قاسم ایران، این شرکت 
رتبه 81 را در بن صد شرکت برتر کشور کسب نموده 
و به عنوان بزرگتری��ن شرکت پخش شناخته شده 
است. نمایندگان آزادگ��ان جهت شرکت در مجامع 

هیچ گونه حقوق و مزایایی دریافت نمی کنند. 

خودکفايی آزادگان تبلور بخش حماسه اقتصادی
پرچم دار تولید و اشتغال

اعضاء هیات مدیره

آقای حسین علی اکبرزاده

خانم معصومه آباد

آقای سعید اوحدی

آقای محمدرضا کائینی

آقای علی علیلو

دکتر فرهاد رمضان

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

مدیرعامل
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شرک��ت  سالیان��ه  ع��ادی  عموم��ی  مجم��ع 
پاکشو)سهامی عام( صبح روز سه شنبه 1394/3/26 

در سالن تالش وزارت کار برگزار گردید. 
در این مجمع که با حض��ور بیش از96/54 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوق��ی، اعضاء هیات مدیره، 
نماین��ده سازمان ب��ورس و اوراق به��ادار، حسابرس 
و ب��ازرس قانون��ی برگ��زار گردی��د، ریاست مجمع 
برعه��ده آقای مسعود سزاوار ذاکریان بود که جنابان 
دکتر ابراهیمی و دکتر محم��ودزاده به نمایندگی از 
شرکت ه��ای گروه صنعتی گلرن��گ و بانک انصار به 
عن��وان نظ��ار اول و دوم و آقای سید جعفر موسوی 

»مدیرمالی« به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط 
مهن��دس عالمی مدیرعامل شرک��ت مربوط به اهم 
فعالیت های 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 
ضم��ن تصویب صورت های مال��ی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده 129 با تقسیم سود 1500 ریالی به ازای 

هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرسی دیلم��ی پور به عنوان 
بازرس و حسابرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی 
نماگرحساب  به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل 

برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند.
مهن��دس عالم��ی مدیرعامل شرک��ت در بخشی از 
گزارش خود با اشاره به روند رو به رشد جایگاه پاکشو 
در صنعت شوینده ایران از سال 1390 تا سال 1393 
گفت: شرکت موفق شده است در سال مالی گذشته 
با کسب 3800 میلی��ارد تومان نسبت به نرخ تولید 
و ف��روش داخلی به نرخ تولید به مبلغ 621 میلیارد 
توم��ان سهم خ��ود را به بی��ش از 16 درصد از سهم 
بازار داخل��ی برساند که این استمرار روند رو به رشد 
نشان از آن دارد که تیم مدیریت و اجرایی شرکت با 
درک درست شرایط حاکم بر بازار، با تولید محوری و 
مشتری م��داری در جهت اعتالی نام و آوازه شرکت 

قدم های خود را استوارتر برمی دارند.
مدیرعامل شرک��ت همچنین با اش��اره به وضعیت 
دستگ��اه ها و فرایند تولید م��واد اولیه درشرکت که 
متعلق به کشور ایتالیا ب��وده و از تکنولوژی منحصر 
به ف��ردی در ایران برخوردار اس��ت، افزود: شرکت با 
استف��اده از فناوری های روز شرکت ه��ای ایتالیایی، 
آمریکای��ی و سوئدی بخش عمده ای از فرایند بسته 

بندی محصوالت خ��ود را انجام می دهد که همین 
موضوع باعث استقبال و رضایتمندی مصرف کنندگان 

شده است.
وی اهتمام به آم��وزش کارکنان و توجه به مدیریت 
کیفیت و به��ره وری را از دیگر رئوس کاری خود در 
سال آتی برشمرد و اضافه کرد: با اجرایی کردن برنامه 
های م��دون مدیریتی خود برای تعال��ی و بالندگی 

شرکت، از هیچ تالشی دریغ نخواهیم کرد.
مهندس عالمی در بخش پایانی سخنانش با معرفی 
محصوالت جدید شرکت گفت: ب��ا ارائه محصوالت 
جدید در سال 93 شامل 74 نوع محصول، در مجموع 
مبلغ 471/623 میلیون ریال به فروش شرکت اضافه 

شده است.
جعفر موسوی مرد شم��اره یک مالی شرکت نیز در 
حاشیه این مجمع با اشاره به اهتمام جدی شرکت به 
بهینه سازی هزینه ها در سال مالی آتی اظهار کرد: با 
توجه به اصالح ساختار مالی و کاهش بهینه موجودی 
کاال وهمچنین کاهش تسهیالت بانکی نسبت های 

مالی شرکت به طور چشمگیری بهبود داشته است.
از نکات قابل توج��ه این مجمع می توان به تشویق 
ه��ای پی در پی اعضای هی��ات رئیسه و مدیرعامل 
شرکت توسط سهام��داران و همچنین مژده استاد 
ذاکریان مبنی بر تخصی��ص 14 سکه بهار آزادی از 
ط��رف شرکت به 14 سهامداری که عالوه بر داشتن 
سهام شرکت در سالیان گذشته سهم خود را افزایش 
داده اند، اشاره کرد. اجازه می خواهیم از طرف نشریه 
از ای��ن مدیران خدوم علی الخصوص استاد ذاکریان 
و مهندس عالمی که ب��ه گرمی و با حرمت پذیرای 
اهل قلم بودند و ب��ه شهادت سهامدار خرد و کالن، 
آن ک��رده اند که ملتی بدان مفتخراست، قدردانی و 

تشکر کنیم.
نسبت ه��ای سودآوری شرک��ت در سال 93 در همه 
زمینه های نسبت سود ناخالص، بازده فروش و بازده 
مجم��وع دارایی ها رشد یافته است ک��ه این در کنار 

صداقت و شفافیت در امور مالی و انضباط  کاری نشان 
دهن��ده درایت و تدبیر مردانی از جنس کار است که 

بازار را به خوبی می شناسند. مردان الیق، خداقوت.

تغییرات هیات مدیره
مطابق مصوب��ه خرداد م��اه 1394 هی��ات مدیره ، 
نمایندگان اشخاص حقوقی به شرح ذیل تغییر نموده 

اند.

اهم فعالیت های بازاریابی، تحقیق و توسعه
1- توسعه محصوالت با توجه به نیاز مصرف کنندگان

2- توسعه بازار از طریق تولید محصوالت جدید
3- اج��رای کمپینهای تبلیغات��ی برندهای مختلف 

براساس هویت تدوین شده برای هر برند
4- توسعه بازارهای جدید از طریق صادرات به سایر 

کشورهای هدف
5- سنجش رضایت مشتریان و مصرف کنندگان

6- بهبود فرموالسیون محصوالت جاری
7- خلق ایده های جدید در راستای توسعه صادرات

فعالیت هاي منابع انساني
- توسعه فعالیت های دانشگاه سازمانی گروه صنعتی 

پاکشو
- ایج��اد زمینه مناسب آموزش��ي برمبناي نیازهاي 

مهارتي شغل
- متناسب ساختن دانش و مهارت هاي شغلي مورد 

نیاز فراگیران یا مشاغل
- ایجاد انگیزه برای کسب مهارت های مورد نیاز

- افزای��ش بهره وري از طریق پرهیز از زیاد آموزي و 
کم آموزي

- ایجاد شتاب الزم جهت تربیت نیروي انساني کارآمد 
براي یک مهارت خاص

- دستیاب��ي به مه��ارت هاي م��ورد نی��از از مسیر 
خودآموزي

پاکشو با اين مديريت سهمی بیشتر از بازار می طلبد

روند رو به رشد جایگاه پاکشو در صنعت شوینده ایران

اعضاء هیات مدیره

آقای مسعود سزاوار ذاکریان

آقای مسعود گودرزی

آقای علی ابراهیمی کردار

آقای حسن بیانی

آقای محمد عالمی

نماینده

شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه

شرکت گل پخش اول

شرکت گروه صنعتی گلرنگ

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ

شرکت گلرنگ پخش

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره و مدیرعامل

نی
سی

 ح
یر

و ام
سر

خ
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اماكنی باشـکوه و ماندگار در مناطق مختلف كشـور وجود دارد كه حاصل 
تاش و باورمداری زنان و مردان فوج خلج  اسـت و عظمتشـان چشـم ها 
را خیره می كند. مسـجد چلسـبان، حمام ویدر، كاروانسراهای متعدد در 
حاشـیه جاده ابریشم، قنوات باقرقراخان، یحیی آباد، ددكل و عمارت های 
معروف عبدل آباد، خانلوق و ده ها و صدها روستا و آبادی و مزرعه و جاده و 
پل و شاهکارهای مهندسی آبیاری و معماری و مراكز  كشاورزی و دامداری 
صنعتی. نام نیک ایل خلج اگر ماندگار مانده و می ماند به همت این نیاكان 
مردم دار بوده كه در هیچ برهه ای از خدمت به خاك و مردم دریغ نورزیده 
اند. نمونه ای از این شـاهکارهای جاویدان در دنیای توجه به توریسم سر 

برون كشیده، بیشتر بشناسیمشان.   
بزرگ ترین كاروانسرای باستانی كشور 

بزرگ ترین كاروانسـرای كشـور در شـهر سـاوه قرار دارد. »باغ شـیخ« 
روسـتایی اسـت از توابـع بخش مركزی شهرسـتان سـاوه و در هشـت 
كیلومتری شهر ساوه، این روستا بر سر راه ساوه به باقرآباد قم در میان دو 

روستای »احمدآباد« و »طراز ناهید« قرار دارد. 
»باغ شـیخ« از جمله روسـتاهای كویری به شـمار می رود و معماری بافت 
تاریخی روسـتا نیز مطابق با ویژگی معماری شـهرهای كویری است اما در 

طول سال های اخیر دچار تغییرات بسیاری شده است. 
از جملـه آثـار تاریخی روسـتا، كاروانسـرای عبدالغفارخان اسـت كه در 
سـمت غرب روستا واقع شـده و تاریخ بنای آن به سال 124۰ ه.ق و دوران 
فتحعلی شـاه قاجار باز می گردد كه خود می تواند یکی از علل شکل گیری 

روستا باشد. 
این كاروانسـرا كه به بزرگ ترین كاروانسرای باستانی كشور شهرت دارد، 
از زیباترین كاروانسـراهای واقع در دشـت فات بوده و دارای یک حیاط 

مركزی و چهار ایوان بزرگ در جوانب حیاط است. 
در چهار گوشه حیاط اصطبل هایی كه به »شترخوان« معروف بوده اند، قرار 
دارد. اتاق های مسافران در اطراف حیاط مركزی واقع شده اند كه چند پله 
از كـف حیـاط باالترند  تـا هم از آب و گل و هم از گـرد و خاك كف حیاط  

دور باشند. 
مصالح سـاختمانی به كار رفته در بنا آجر بوده و تزئینات آن عبارت است 
از نماكاری های آجری در پیشـانی جلوخان كاروانسـرا و ایوان های بزرگ 
و ورودی حیـاط كه بـه  صورت لوزی هـای متقاطع و درهـم و دندانه دار و 

برجسته است. 
همچنین مقرنس كاری های گچی نیمه طاق غرفه، بدنه هشـتی و دو طرف 

جلوخان ورودی كاروانسرا به طرز زیبا و جالبی تزئین شده اند. 
آب انبار روستا نیز از موقوفات عبدالغفارخان خلج است و به گواهی سنگ 

كتیبه آن به سال 1238 ه.ق ساخته شده است. 
جلوخان آب انبار در جبهه  شـرقی بنا واقع شـده و راه پله آن با 3۰ پله به 
پاشـیر راه می یابد. منبع آب انبار چهارگوش اسـت كه به وسیله  طاق ها و 
گنبدهای خفته  بر روی ستون چهارگوش وسط بدنه  آب انبار، مسقف شده 
اسـت .  تزئینات نیمه طاق جلوخان این آب انبار دارای مقرنس كاری گچی 

بسیار زیبایی به تقلید از مقرنس كاری های دوره صفوی است. 
تکیه  باغ شـیخ در مركز بافت روسـتایی با طرحی شبسـتانی و 1۰ ستون 
استوانه ای با آجر اجرا و در محل تاقی سه گذر اصلی ساخته شده است كه 
حـد خارجی آن با تبعیت از بافت ارگانیک به بدنه خانه ها و گذرها محدود 

می شود و حلقه  مركزی آن یک شش ضلعی منتظم را تشکیل می دهد. 
در مركز فضای شش ضلعی حیاط، سکویی بیضی شکل به ارتفاع حدود دو 

پله  برای انجام مراسم شبیه خوانی و تعزیه ساخته شده است. 
ایـن تکیه فاقد سنگ نوشـته و تاریخ اسـت اما نوع مصالـح و طرز ایجاد 

ستون ها و طاق ها شباهت زیادی به طرز كار آب انبار و كارونسرا دارد. 
در شـرق روستای باغ شیخ محوطه  وسـیعی در حدود 2۰۰*5۰۰ مترمربع 
قـرار دارد كه با توجه به آثار سـفال های فیروزه ای رنگ مکشـوفه از این 
منطقه، مربوط به دوره اسـامی  به خصوص دوره های سلجوقی و ایلخانی  

تا اواسط قرن هشتم  هجری قمری است. 
این اثر ملی در سـال 54 به شـماره 1185 در فهرسـت آثار ملی كشور به 

ثبت رسیده است. 
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان بهبهان 
)سهامی ع��ام( بعدازظهر دوشنب��ه 1394/3/4 در 
سالن اجتماعات شرکت بین المللی بازرسی کاالهای 

تجاری تشکیل شد.
در این مجم��ع که با حضور بی��ش از 86 درصدی 
سهامداران حقیق��ی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان ب��ورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای حسین فاتح بوده که جنابان بیژن جواهری و 
حسین صوفلو در مقام نظار اول و دوم و آقای علیرضا 
بستانی��ان به عنوان دبیر مجمع ایش��ان را در اداره 
جلسه یاری م��ی رساندند. درادامه با قرائت گزارش 
هی��ات مدیره به مجمع توس��ط مدیرعامل شرکت 
مرب��وط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1393/12/29 و پس از استماع 
گزارش حساب��رس و بازرس قانونی، مجمع نشینان 
با طنی��ن صلوات خود ضم��ن تصویب صورت های 
مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
س��ود 6400 ریالی ب��ه ازای هر سهم ب��ه کار خود 
پایان دادند. همچنین سازمان حسابرسی به عنوان 
ب��ازرس و حسابرس اصلی شرک��ت برای سال مالی 

آتی انتخاب گردید.
مهندس بستانی��ان مدیرعامل شرکت ب��ا اشاره به 
روند کاهش مصرف سیم��ان در کشور که ناشی از 
رکود حاکم بر ب��ازار ساختمان و طرح های عمرانی 
بود، گفت: شرکت با سعی و تالش توانسته با فروش 
بی��ش از 920 هزار ت��ن از پیش بینی ها فراتر رود و 
کوش��ش فراوان��ی در حفظ موقعیت خ��ود در بازار 

منطقه و صادرات به عمل آورد. 
مهن��دس بستانیان که ب��ی ش��ک از سرمایه های 
ارزشمن��د مدیریت در صنعت کانی کشور محسوب 
می ش��ود و کسب لوح تقدیر از اولین جشنواره رتبه 
بندی شرکت های تابعه شستا برای سیمان هرمزگان 
گ��واه این موض��وع است، اف��زود: در سایه این مهم 
توانستیم عالوه بر حفظ و تثبیت بازارهای داخلی و 

صادراتی خود به توسعه بازار نیز بیندیشیم.
وی ادامه داد: سیمان صادراتی سیمان بهبهان همواره 

نسبت به محص��والت سایر شرکت های سیمان، در 
بازار عراق باالتر بوده و با وجود کاهش میزان صادرات 
و متوسط نرخ سیمان صادراتی همچنان شرکت به 
تعه��د خود نسبت به پرداخت سود سهامدار پایبند 
اس��ت. بستانیان با اشاره به اینک��ه شرکت در سال 
گذشته توانست در تولید، فروش داخلی و خارجی، 
کسب س��ودآوری و ارزش آفرینی موفق عمل کند، 
گفت: با توجه به چشم اندازی که برای خود در سال 
95 ترسیم کرده ایم و تدوین برنامه های استراتژیک 
ب��رای تحقق آن، تمام تالش خود را به کار می بریم 
تا در راه سرآمدی در کیفیت و ارزش آفرینی و تنوع 
محصول - به عنوان صنعتی سبز در بازارهای داخلی 
و خارج��ی-  در جهت ارتقای برند خوشنام شرکت 
گام برداریم. بخش پایانی سخنان مدیرعامل شرکت 
نیز به توضیحاتی درباره پروژه سیمان العماره، پروژه 
فیلتراسیون کارخانه و تهیه طرح توجیهی افزایش 
سرمایه شرکت در جه��ت الزامات سازمان بورس و 
اصالح ساختار مالی شرکت اختصاص داشت. حضور 
پرشمار متولیان صنعت کانی کشور و مدیران ارشد 
هلدینگ فارس و خوزستان و سیمان تامین از جمله 
مهن��دس صدیق��ی، فاتح، حقیقت ج��و، جواهری، 
رضایی ، پورابولی، بنیادی و ... نشان از تایید عملکرد 
درخش��ان مدیر مدبری است که تواضع و فروتنی او 
در کن��ار نظم و برنامه مدیریت��ی اش همواره زبانزد 

اصحاب قلم بوده است.

پیام هیات مدیره
ضم��ن عرض س��الم، باسپاس از خداون��د متعال ، 
حضور سهامداران محترم، بازرس قانوني ، حسابرس 
محترم شرکت و سازمان بورس و اوراق بهادار را در 
جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه شرکت سهامي 
عام سیمان بهبهان گرامي داشته و خیر مقدم عرض 

مي نمائیم . 

خاصه مواردي كه ضرورت گزارش دارد بشرح ذیل 
به استماع حضار محترم میرسد : 

با توجه به روند کاهش مصرف سیمان در کشور که 

ناشي از رکود حاک��م بر بازار ساختمان و طرحهاي 
عمراني مي باشد ، با سعي و کوشش و مدیریت بازار 
فروش، این شرکت توانست با فروش بیشتر از مقدار 
920،000 ت��ن ، از پیش بیني فراتر رفته و کوشش 
فراواني را بر حف��ظ موقعیت خود در بازار منطقه و 
ص��ادرات به عمل آورد.  چنانچ��ه سهم شرکت در 
تولی��د کشور در س��ال گذشت��ه از 1/35درصد در 
سال ج��اري به 1/39درصد افزایش یافت . و قیمت 
سیمان صادراتي این شرکت همواره نسبت به سایر 
شرکتهاي سیمان ، در بازار عراق باالتر بوده است. و 
با وجود کاهش میزان صادرات و متوسط نرخ سیمان 
صادرات��ی شرکت تعهد خ��ود را نسبت به پرداخت 

سود سهام دار انجام داده است.
جه��ت ادامه فعالیت شرکت و ارتقاي آن و توجه به 
مسائ��ل زیست محیطي ، خری��د و احداث سیستم 
فیلتراسی��ون با تکنولوژي جدی��د )baghouse( با 
سرمایه گذاري حدود دوازده میلیارد تومان در دست 
اقدام مي باشد. و پروژه بهبود دیگري نظیر بازسازي 
کامل بارگیرخانه ، پي جویي معادن جدید در دست 
انج��ام مي باشد. که امید اس��ت با اجراي این پروژه 
ها شرکت سیمان بهبهان به فعالیت اقتصادي خود 
در س��ال هاي آینده با کسب س��ود مناسب جهت 

سهامداران محترم ادامه دهد.

بیانیه های آرمانی )استراتژیک( 
شركت سیمان بهبهان

چشم انداز 1395:
سرآم��دی در کیفیت، ارزش آفرینی و حفظ محیط 

زیست

ماموریت:
ایج��اد ارزش و اطمینان با ارائه محصولی با کیفیت 

برتر در بستر توسعه پایدار

ارزشهای بنیادین:
یادگی��ری، تعهد سازمانی ، مشارکت رعایت قوانین 

و مقررات،  استفاده بهینه از منابع شایسته ساالری

سیمان بهبهان؛ شرکت ممتاز سیمانی در تولید و فروش
مهندس بستانیان با سیمان بهبهان، هر روز موفق تر از ديروز

اعضاء هیات مدیره

آقای کمال صدیقی

آقای عبدالمجید صالحی

آقای علی محمد حریری

آقای سعید جاللی

آقای علیرضا بستانیان

نماینده

شرکت سیمان قاین

شرکت صاخت و نصب صنعتی البرز

صندوقهای بازنشستگی پس انداز رفاه و صنعت نفت

شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان

شرکت سیمان فارس و خوزستان

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره و مدیرعامل

نی
سی

ر ح
امی
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مجمع عمومی عادی سـالیانه شركت صنایع مس شـهید باهنر )سهامی عام( 
منتهـی بـه 1393/12/29  در حضـور 77/67 درصد سـهام داران حقیقی و 
حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده بورس و اوراق بهادار تهران، حسابرس و 
بازرس قانونی شركت در محل هتل بزرگ ارم واقع در میدان ونک برگزار شد.
ریاست مجمع با آقای احمدزمانی گندمانی بود كه جنابان عبداله شیرمحمدپور 
گرجانی و محمد عسگرزاده افشاری به عنوان ناظر اول و دوم و به دبیري آقای 

علی اكبر امیني مدیرعامل فرهیخته و دانش پژوه شركت برگزار شد. 
پس از قرائت و اسـتماع گزارش، مجمع با تصویـب صورتهاي مالي و تقدیر و 
تشکر از خدمات بایسته و شایسـته كاركنان و مهندسین بخصوص مدیریت 
عامل شایسـته و مدیریت مالي و دیگر مدیران ارشـد آن به پاس حسـابهای 
شفاف و پاك و با تصویب سایر دستورات جلسه با تقسیم سود 25۰ ریالی به 

ازای هر سهم و با طنین صلوات بکار خود پایان داد.
همچنین سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی 

و علی البدل برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند.
در این جلسـه گزارش هیات مدیره از سـوی مهندس امینی، مدیرعامل این 
شـركت به اسـتماع حاضران رسـید. وی خطاب به سـهامداران حاضر گفت: 
نوسانات و تحریم ها و شـرایط اقتصادی موجود در كشور كه باعث نابسامانی 
بـازار و صنایع در برنامه ریزی و تصمیم گیـری در تولید بود و با اتکا به تجربه 
و تـاش و همیاری متخصصان و مدیران و تمامی كاركنان دلسـوز شـركت و 
اعتماد و اطمینان سـهامداران ضمن تحقق 3۰1 ریال سود هر سهم توانستیم 
در راسـتای تداوم گردش چرخه های صنعت مس و تامین مواد اولیه در حدود 

3۰۰ كارخانه كشور را به انجام برسانیم. 
وی تصریـح كرد: تحقق این امر در شـرایطی بود كه بـا توجه به قیمت باالی 
مواد اولیه، قطعات و همچنین تامین نقدینگی امری الینحل به نظر می آمد اما 
توانستیم محدودیت ها و تحریم ها را كم رنگ كرده و در سال گذشته با تولید 
33/488 تن از محصوالت مسـی و برنجی سـود مناسبی را كسب كنیم. وی 
دراین باره به تحقق موردی نظیر حل مشـکل گلوگاهـی تولیدی در كارخانه 
از طریـق بهبود فنـاوری، صرفه جویی های قابل توجه در خرید ماشـین آالت 
و قطعـات مصرفی از طریـق ارتقای تکنولوژی و سـاخت داخلی تجهیزات و 
بهبود فناوری، دسـتیابی فـروش به ارزش بالغ بـر 6.17۰.852 میلیون ریال، 
سـود عملیاتی شـركت 3۰6.521 میلیون ریال، حفظ جایـگاه اول صنعت در 
بـازار نورد، افزایش تولید از 29.715 تن به 33/488 تن و فروش از 28.933 
تن به 33.813 تن در سـال 1393، خارج كردن شركت از لیست آالینده های 
زیست محیطی با راه اندازی سیستم خنثی سـازی جدید، استخدام حدود 5۰ 
كارشـناس جدید و آموزش به مـدت 4 ماه، خرید ضایعات كابل مسـی برای 
اولین بار از طریق شـركت در مزایده های شـركت توزیـع نیروی برق، تعیین 
تکلیف بخشـی از مالیات های سـنواتی و تمركز فعالیت های بازرگانی شركت 

در مجتمع اشاره كرد. 
همچنین بهبود سـازمان تحقیق و توسـعه، موفقیت در كاهش موجودی های 
مواد اولیه و در جریان سـاخت و محصول نهایی، تغییر مکانیزم جدید خرید 
كاالهای اساسـی با حذف واسـطه ها، نوسازی و بهسازی سـاختمان اداری و 
درمانگاه و سرویس های بهداشتی، اجرای موفق پروژه تصفیه خام دوم پساب 

صنعتی در راستای كاهش آالینده های زیست محیطی، جمع آوری، طبقه بندی 
و اولویت بندی طرح های توسعه، ایجاد مکانیزم جدید فروش با رویکرد تمایز 
قیمـت در برابـر رقبـا و همچنین تغییر شـرایط فروش صادراتـی و دریافت 
گواهینامه های سیسـتم مدیریـت كیفیت از شـركت TUV NORD آلمان 
)ISO9001, ISO14001.OHSAS18001( را از دیگـر دسـتاوردهای 

مس شهید باهنر در سال 93 خواند. 
امینی خاطرنشـان كرد: حجم عظیم تحـوالت جهانی درخصوص صنعت مس 
و قیمت باالی عرضه كاتد مس توسـط شـركت ملی مس، روی، قلع، سـرب 
تغییر نحوه فروش آن در بازار داخلی، شـرایط اقتصادی نامناسب شركت های 
تولیدی در كشـور از جمله صنایع خودروسـازی، امکان واردات محصوالت با 
ارز مبادله ای و تعرفه های پایین، سیاسـت های انقباضـی بانک ها، عدم ثبات 
قیمت ها كه باعث باال بردن ریسک خرید كاال شده و عدم تزریق نقدینگی به 
صنایع لوازم خانگی، بازار مسکن، كلید و پریز به جهت كنترل تورم، دسترسی 
سـهل و آسـان رقبا به ضایعات و عدم پرداخت و دریافت 8 درصد مالیات بر 
ارزش افزوده كه باعث كاهش قیمت تمام شـده رقبا شده از جمله چالش های 
اساسـی در كسب و كار بوده است. وی شناسـایی فرصت ها، كاهش تنش ها، 
بهبـود عملکردها و به كارگیری تمامی ظرفیت های موجود را از عوامل خروج 
از این بحران دانسـت و افزود: از این رو توانسـتیم به حیات و رشد روزافزون 
خود امیدوار باشـیم و خود را در مقابل تغییرات آماده سازیم. در همین راستا 
رضا سیدی زاده، معاون مالی شركت مس باهنر درباره كارخانه لوله مسی كه به 
میزان ۰48/ 1 تن تولید داشته است، اظهار كرد: این كارخانه كه با تحریم های 
سال هاي گذشته تقریبا متوقف شده بود در سال 1393 زمینه سازی الزم برای 
راه اندازی مجدد آن شـکل گرفت و از آبان ماه سـال گذشته تولید آزمایشی 
در دو نوبت به انجام رسـید. وي همچنین درخصوص وضعیت مالیات سنوات 
گذشته شركت كه از سال 1384 لغایت 1392 تعیین تکلیف نشده، اعام كرد 
كـه با توجه بـه پیگیري هاي به عمل آمده و دفـاع از پرونده ها در هیات هاي 
حل اختاف مالیاتي، مالیات سال هاي 88، 87، 85 و 91 با كاهشي حدود 44 
میلیارد ریال قطعي و مختومه شده و سایر پرونده هاي مالیاتي جهت رسیدگي 
در هیات هاي تجدید نظر مالیاتي هسـتند كه در شـش ماهه اول سال 1394 

نهایي خواهد شد. 

بخشي از فعالیت هاي مربوط به تحقیق و توسعه 
 B7۰ طراحی فرآیند مناسب برای تولید میلگرد 12 آلیاژ

 بررسی و امکان سنجی تولید سکه های پوشش دار 
 بررسی تولید Eco Brass به روش اكستروژن 

بررسی مس آنتی میکروب 

استمرار روند روبه رشد با تدبیر مدیرت 
مهندس امینی با صنايع مس باهنر در جايگاه اول صنعت
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مجمع عموم��ی عادی سالیان��ه لعابیران )سهامی 
عام( صبح یکشنب��ه 1394/3/10 در سالن تالش 
ته��ران برگزار گردید. درای��ن مجمع که با حضور 
بی��ش از 75/5 درص��دی سهام��داران حقیقی و 
حقوقی ، اعضای هیات مدی��ره ، نماینده سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار، حساب��رس و بازرس قانونی 
شرک��ت برگزار گردید. محمدحسین قائمی راد به 
نمایندگی از سرمایه گذاری صدر تامین به عنوان 
رییس مجمع و آقایان محمدعسگر زاده افشاری به 
نمایندگی از صنایع خاک چینی و سعید جعفری 
به نمایندگی از سرمایه گذاری صبا تامین در مقام 
نظار اول و دوم و محمد هادیان شیرازی مدیرارشد 
مالی به عن��وان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.پس 
از قرائ��ت گرازش هیات مدیره ب��ه مجمع توسط 
مهندس رجائی مدیرعامل شرکت و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی ، مجمع نشینان 
با طنین صلوات ضم��ن تصویب صورتهای مالی و 
تنفیذ معام��الت مشمول ماده 129 قانون تجارت 
با تقسیم سود 360 ریالی به ازای هر سهم به کار 

خود پایان دادند.
 مؤسسه حسابرسی »تدوین و همکاران« به عنوان 
ب��ازرس قانون��ی و حساب��رس شرک��ت و موسسه 
حسابرس��ی »رایمند و همکاران« به عنوان بازرس 
علی البدل برای سال مالی1394 انتخاب گردیدند.
مهن��دس رجایی که خ��ود از پیشکسوتان صنعت 
کاشی و لعاب کشور می باشد در فرازی از گزارش 
خود به مجمع با اداره به چالش هایی که در سال 
گذشته پیرامون فعالیت های شرکت رخ داده بود 
از جمل��ه کاه��ش تقاضا، توقف ص��ادرات، کمبود 
نقدینگ��ی، بحران در صنعت کاش��ی و سرامیک، 
افزای��ش نرخ به��ره بانکی و رک��ود ساخت و ساز 
ی��ادآور گردید که هر ک��دام از این عوامل شرکت 
را در دی��ار سختی و مشکل ه��ای مربوط به خود 
ساخ��ت. مدیرعامل شرکت در ادامه با اعالم اینکه 
سع��ی کردیم با اج��رای سیستمه��ای مدیر فنی 
مناس��ب در جه��ت بق��اء مناسب مثب��ت شرکت 
تمام ت��الش خود را به کار ببریم و با تمهیداتی از 
جمله پاسخگویی به مشتریان برای لعابهای جدید 
احتراز از مشتریان که در بحران بسر می برند، هم 
راستایی با تقاضاه��ای تکنولوژی، توسعه کیفیت 
و خدم��ات مندسی، رقاب��ت تنگاتنگ با رقبا برای 
حف��ظ سهم بازار و بازنگریدر فرمول و هزینه های 
تبدیل و ... بتوانیم با راهکارهای مناسب شرکت را 

از این دوران پرچالش هدایت سازیم.
مهن��دس رجائی در پای��ان گزارش خ��ود بر این 
نکت تاکید داش��ت که با توجه به جایگزین شدن 
رن��گ آمیزی دیجیتال و نانو به جای رنگ آمیزی 
سنتی در صنعت لعاب می بایست شرکت در این 
مهم یعنی جایگزینی تکنول��وژی و فن آوری روز 

اقدامات اساسی به کار ببندد
شای��ان ذک��ر اس��ت با توج��ه به شرای��ط سخت 
اقتصادی کش��ور در سال گذشت��ه ناشی ار بحث 
رک��ود و تحریم های بین الملل��ی و افت شاخص 
بورس، و البته رکود بازار مسکن کمتر کارشناسی 
فک��ر می ک��رد با توجه به این چال��ش ها و از هم 
گسیختگ��ی وژتون مالی که اکث��ر شرکتهایی که 

بصورت زنجیروار به هم وصل بوده اند.
بتوانن��د دوام و بقاء پیدا کنن��د اما لعابیران ماند و 
ماند تا ب��ا توجه به وزیدن نسی��م بهبود وضعیت 
اقتص��ادی به روزه��ای اوج و پرافتخار خود دوباره 

سالم کند. 
در سال��ی که بقول مع��روف از سنگ ناله خیزد و 
تمام شرکتهای هم گروه به تعطیلی و ورشکستگی 
وتعدیل نیرو روی آوردند شرکت لعابیران به یمن 
حضور بزرگانی که دوران بحران را خوب مدیریت 

کردند به افقی روشن می اندیشد.

پیام هیات مدیره
در س��ال 1393 صنعت لعابس��ازي بشدت تحت 
تاثی��ر چالشه��اي درونی و بیرون��ی 1- تهدیدات 
تکنولوژیک 2- مشکالت تدارک و تامین و تحریم 
هاي اقتصادي و تجاري 3- کمبود شدید نقدینگی 
4-رکود ب��ازار مسکن 5- کاهش سفارشات خرید 

6- رقابت شدید در بازار داخلی.
شرکت لعابیران در س��ال 1393 با بهره گیري از 
برنام��ه استراتژیک و اهداف استراتژیک مندرج در 
نقش��ه استراتژي شرکت ، از طری��ق اجراي استرا 

ت��ژي تغییر و تح��ول »کاهش قاب��ل توجیه نرخ 
فروش« . » جایگزینی مشتریان جدید با مشتریان 
بدحساب« » ورود ب��ه منطقه بازار هدف یزد« به 
ارایه محصوالت ب��ا » قیمت مناسب« به همراه » 
کیفیت محص��ول و توسعه خدمات مهندسی« به 
مشتری��ان بپردازد. این مه��م باعث »حفظ سهم« 
ب��ازار در حوزه مال��ی گردید.وج��ود برنامه ریزي 
استراتژیک عاملی بود که شرکت ظرف چند ماه با 
مدیریت بحران ، تاثیرات حاصل از چالشهاي فوق 

را مدیریت و از آن به سالمت عبور کرد.
چشم انداز :با استفاده از دانش و فن آوري هاي نو 
در طراحی ،تولی��د و پشتیبانی انواع محصوالت با 
کیفیت ، برآنیم در راستاي منافع ذینفعان و ایجاد 
وفاداري و انتخاب اول مشتریان ، سهیم در تولید 

کاشی در کشور و جهان باشیم.
ماموری��ت :نوآوري در طراحی انواع فریت ، لعاب ، 
رنگ ، طرح و پکی��ج و سایر محصوالت وخدمات 
مرتب��ط و تولید اثربخش آنها به منظور سودآوري 
بلند مدت در جهت منافع سهامداران ، مشتریان ، 
کارکنان و جامعه از طریق ارتقا بهره وري سازمان.
ارزشه��ا :ما بر پایه ه��اي امانت��داري ، وفاداري ، 
مشت��ري م��داري، دانش مح��وري، ابتکارو تالش 
جمعی، لعابیران سرآمد وپایدار را بنیان نهاده ایم.

برنامه های اینده شركت:
- بازاریابی موثر فروش

- اتمام ساخ��ت سیستم دانه بن��دی و خردایش 
فریت ویتروزا

- انجام پروژه مدیریت انرژی
- تولید و فروش 19000 تن محصول

- انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه در زمینه لعاب 
پایه

- دریافت 230/000 میلیون ریال تسهیالت بانکی
- افزایش سرمایه تا سقف 100 میلیارد ریال

لعابیران به فردایی دیگر می اندیشد

اعضاء هیات مدیره

آقای فرخ سمیعی

آقای اصغر لشنی زادگان

آقای عبدالرضا رجایی

آقای نصراهلل آزاده

آقای علی متولی

نماینده

شرکت خاک چینی ایران

شرکت سرمایه گذاری صدر تامین

شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

شرکت صنایع معدنی امالح ایران

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره و مدیر کارخانه

عضو هیات مدیره
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