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بدینوسیله پیرو گزارش منتشر شده در ماهنامه شماره 56 اقتصاد و 
بیمه بدینوسیله تیتر گزارش مجمع پتروشیمی فن آوران به قرار زیر 

اصالح می گردد:
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اصالحیه
در شماره پیشین نشریه »شماره 56« اسم ناظر دوم مجمع عمومی 

عادی ساالنه موسسه اعتباری كوثر به اشتباه آقای عباسی درج شده 
بود كه بدینوسیله اصالح می گردد و اعالم می شود ناظر دوم مجمع 

فوق جناب آقای حسن نصیری بوده اند.
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جان من است او هی مزنیدش
 آن من است او هی مبریدش

مشغول تنظیم خبر مدیرعامل صندوق بازنشستگی 
کش��وری بودیم که نسبت ش��اغلین و بازنشستگان 
برعکس ش��ده که طرح دو فوریتی عدم اس��تفاده از 
بازنشس��تگان در مجلس شورای اسالمی به تصویب 
رسید، هر دو خبر روز بود یکی از قوه مجریه و دومی 
از قوه مقننه و حاصل به قول همکاران تحریریه این 
است که  در این دوره دیگر بچه ها برای پدرها تصمیم 
می گیرند که چقدر بخورد، چه بپوشد، چه مقدار راه 
برود و چه اندازه بخوابد و.... پدر اگر دلش یک بستنی 
بخواهد به هزار دلیل که یکی دیابت و دیگری چربی 
و... است نه اجازه خوردن دارد و جالبتر اگر هم نباشد 
هیچ بیماری کو پول خرید، پدر برای رفتن به مراسم 
جشن و ختم فامیل و دوست و همسایه نه لباس دارد 
و نه هزینه رفت و آمد. بچه ها خواس��ته اند که پدر 
چنین باشد، آخر پدر بازنشسته است و خدا نکند که 
پدر بازنشسته باشد آن هم از نوع فرهنگی یعنی کسی 
که در خدمت استاد فروزان فر، ابوالقاسم معینی، علی 
اصغر حکمت، مهدی محقق و ده ها و صدها فرزانه علم 
و عمل آموخته دیگر از مکتب مال اسماعیل تا فلسفه 
افالطونی استاد جالل همایی را بشناسد و کنون بیکار 
باشد حال همین کوه تجربه شده صف نشین شیر و 
جالب اینکه بقال محله به طعنه می گوید: آنان که در 
صف اند بازنشسته نباشند و بازنشسته ما تنها کارش را 

هم از دست داد خرید شیر از بقالی!
بگذریم، بگذارید بی پرده سخن بگویم با یک نمونه. 
پیش��ترها مهندس��ی از جهاد کش��اورزی از همین 
جوانان ام��روزی آمده بود والیت ما تا آفت یابی کند 
در زمین های کش��ت آبی و دی��م  گندم و جو، چند 
نفر از کش��اورزان او را همراهی می کردند و متاسفانه 
مامور دولت فرق سنبله گندم و جو را نمی شناخت و 
نمی دانست و این نیز به کنار. شنیده ایم که اسکندر 
دستور داد هیچ پیری در سپاه من نباشد، پسری چون 
نگاهداری برای پدر نمی داشت پدر را به همراه آورد، 
در منطقه ای سپاه به مشکل برخورد و پدر پیر به پسر 
جوان گفت زیر س��م اسبت نمد بپیچ تا صدای سم 
ستوران، س��پاه مقابل را باخبر نکند، و اسکندر زین 
تفکر و عمل جوان بس��یار خشنود شد و از او پرسید 
چگونه به این درایت رسیدی و جوان گفت تدبیر پدر 
پیرم بود که همراه من است. لسان الغیب حافظ چه 

خوش گفته است که:
بی پیر مرو تو در خرابات - هر چند سکندر زمانی 

در همین باب رودکی نیز چنین می گوید: 
شدم پیر بدینسان و تو هم خود نه جوانی- مرا سینه 

پرانجوخ و تو چون چفته کمانی 
به کجا رسیده ایم که بازنشسته هایی که با جان و دل 
از بن تا انتهای هر توانمندی را بنا نهاده و موی سپید 
و چروک پیشانی آنان گواه این مدعا است بروند کنج 
خانه با اندک ریالی تا جوانی خام دانش آموخته این 
بنگاه های مدرک دهی بر مسند نشیند که نه سرمای 
زمستانی بر تنش نشسته نه گرمای تابستان تجربه 
امثال اوشان برایشان تعیین و تکلیف کند بیایید ریشه 
یابی و کنکاش کنیم که در بحبوحه جنگ تحمیلی 
و به  کارگیری جوانانا برای شکستن دژهای دژخیمان 
س��تمگری، راهبران و فرماندهان آن د رچه س��نی 
بودند که مردم گوش به فرمان شان همیشه آماده در 
میدان حاضر می شدند در همین چند سال گذشته 
انقالب اسالمی کدام جوان در مسند فرمان نشسته و 
کشورداری کرده؟ این نیز بگذرد بگذریم... این تحقیر 
شایسته پدر نیست. به یاد آر آن روز که دستت بگرفت 
و راه رفتن آموختت. بازنشسته انبانی از تجربه است، 
از کالس بیرونش کنید، به صنعت راه مدهیدش، به 
سیاست نبریدش، به کار مگیریدش... حاصل می شود 
چه؟! به قول موالنا: جان من است او هی مزنیدش - 

آن من است او هی مبریدش
حال ما شد آنچه در مقننه شد و شنیدیم حرف های 
سازمان بازنشستگی همه را با خود می بریم همه این 

سرزنش را ولی به دل نمی گیریم...
در همی��ن نزدیکی ته��ران منطقه ای اس��ت به نام 
خشکرود. این منطقه به همت مرد 85 ساله ای به نام 
حاج احمد فصیح توانسته برای شهر زرندیه و استان 
مرکزی و کل کشور آبروداری کند. او به تنهایی ساالنه 
دوهزار تن گندم و یک هزار تن جو تحویل سیلوهای 
کشور می دهد و می گوید اگر دلم به شکم گرسنگان 
نمی سوخت روزی یکی دو ساعت آب چاه را به بطری 
می کردم و ده روز معادل تولید گندم و جو ساالنه پول 
به جیب می زدم. این اندیش��ه پیر است: سیر کردن 
شکم گرسنگان و کمک به آبادانی بجای پول در جیب 
خویش ریختن. به یاد بیاوریم که در سه دهه گذشته 
چه تعریفی ازبازنشسته داشته ایم و با خود بیاندیشیم 
که این کلمه بازنشسته به کی و چه زمان برفرد اطالق 
می ش��ود و پس از حیات سی س��ال کاری آنانکه بر 
مس��ند نشس��ته اند و امروز به ما فخر می فروش��ند 
براس��تی می بایست اینگونه و این چنین به مردان و 

زنانی که گنجینه علم و تجربه اند بنگرند. 
 جوامع در حال توسعه از یک سو با موانع ساختاری 
درونی برای توسعه مواجه اند و از سوی دیگر به جهت 

تعامل با بازار، فناوری، اقتصاد و فرهنگ کش��ورهای 
پیش��رفته با پیچیدگی های جهان مدرن در چالش 
هستند. به همین سبب نیز شکل گیری و موفقیت 
نهادها در شرایط کنونی کشورهای در حال توسعه به 
مراتب مشکل تر از شرایط طبیعی است که در گذشته 
کش��ورهای پیش��رفته طی کرده اند. هر چند تاریخ، 
دانش و تجربه کشورهای پیشرفته در توسعه اجتماعی 
و اقتصادی درس های فراوانی برای کشورهای در حال 
توسعه دارد ولی به هیچ وجه کافی و بسنده نیست و 
این را صدها تجربه در این حوزه ثابت نموده اس��ت. 
پیش بردن توس��عه در این کش��ورها بدون شناخت 
و درک عمیق جامعه و کس��ب و کار ناممکن اس��ت 
شکل گیری و استقرار نهادهای تاثیرگذار بر ساختارها 
مستلزم پذیرش ارزش ها و اصولی مبتنی بر حرمت 
و برابری حقوق انس��ان ها و اهمیت و الویت دادن به 
سرمایه انسانی است تا مشارکت افراد برای موفقیت و 

پایداری ان نهاد ممکن گردد.
کاری که نه با گفتار بلکه با عملکرد بلندمدت و الگو 
شدن در رفتار، آماده کردن عرصه تعامل و توانایی ارائه 
راهکارهای سنجیده و سازنده و کسب اعتماد همگانی 
میسر است. این نخبگان باید توانایی برداشتن موانع و 
حل مشکالت را در عین لحاظ نمودن منابع پیچیده و 
متضاد تمامی ذینفعان و جامعه داشته باشند. این مهم 

نیازمند درایتی عمیق است. 
همه اینها در حالی است که توسعه و پیشبرد نهادها با 
محدودیت های درونی و بیرونی بسیاری مواجه است 
و ریسک های متعددی را متوجه فعاالن می سازد و 
انگیزه و شوق برای کارهای نهادی را سرکوب و هزینه 
های آن را به شدت افزایش می دهد و نتیجه اش آن 
است که گروهی به دعوی تشکل گرایی و به سودایی 
دیگر فعال می ش��وند و اندک شمارند افرادی که در 
جس��تجوی رشد و پیش��رفت جامعه و نه به سودای 
منفعت فردی به میان��ه این میدان پرخطر می ایند 
و نیز اندک ترند آنانکه به درایت و خصال و منش��ی 
دست می یابند تا از این موج و گرداب های هایل به 

ساحل رسند. 
بخش کوچکی از این ویژگی ها چون هوش منطقی و 
عاطفی تا حدی ذاتی هستند ولی این درایت، خصال، 
منش ها و انگیزه ها با اراده آگاهانه تالش س��خت و 
خود دل خوردن در فرایندی سخت و طوالنی شکل 
می گیرد. به همین سبب نیز بخش مهم و گرانبهایی 
از سرمایه اجتماعی بدل می شود که حفظ آن برای 

جوامع درحال توسعه اهمیت حیاتی دارد.    

خسرو اميرحسيني

بازنشستگان
گنجینه تجربه و علم اند 
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»صنعت« از ریشه »صنع« به معنی ساختن و کیفیت  
آماده کردن چیزی اس��ت و ساختن و آفریدن امری 
است پویا و همیشگی. تالشی مستمر در جهت بهبود 
کارایی و بهره وری. بر این اساس »صنعتگر« عنصری 
است خالق و آفریننده. انساني هستی گرفته از ذات 
باری تعالی و در کار »شدن«، پس مرگ چنین انسانی 
نه فقدانی اس��ت خرد و غمي اندک و شخصی. پس 
چه بهتر آنکه مرگ یک انس��ان »صنعتگر« را بهانه 
قرار دهیم برای توجه به رس��الت »ساختن«، آن هم 
در زمان��ه ای که خلق ث��روت و کار بیش از هر زمان 
دیگری ضرورت و وظیفه ای حیاتی و ملی است برای 

بقای سرافرازانه این سرزمین شکوهمند.
در مقاله ارزش��مندی که به بررسی تحول نهادی و 
توس��عه اقتصادی ایران و ترکیه نوشته دو پژوهشگر 
برجسته ترک پرداخته و امید است به  زودی توسط 
کنفدراسیون صنعت ایران منتش��ر شود، در تفاوت 
بنگاهداران ایراني و ترک طی قرن نوزدهم می خوانیم 
که در کش��ور ما، تجار و پیش��ه وران و صنعتگران با 
وجود تمکن مالی و ثروت فراوان به س��بب ترس از 
نفوذ اقتصادی و سیاس��ی اروپاییان که البته بخشی 
از این ترس واقعیت نیز داشته، کمتر میل به ارتباط 
با جهان داشته اند. برعکس همگنان که آنان اکثرا از 
اقلیت های غیرمسلمان بودند و ارتباط گسترده ای با 
اروپا و موسسات مالی این قاره و داد و ستد و رفت و 
آمد به آن داشته اند. این به عالوه تفاوت هاي نهادی 
دیگ��ري که در آن مقاله برش��مرده ش��ده، راه های 
متفاوت توسعه اي در دو کشور ایران و ترکیه را رقم 
زده است. مقصود از بیان این نکته تاریخی و تحلیلی 
اشاره به روش و منش��ي بود که ما فرزندان خانواده 
خلیل��ی از جمله برادر اخیرا درگذش��ته ام از مرحوم 
پدرمان آموختیم و آن ض��رورت فراگیری علوم روز 
دنی��ا و به کارگیری آن در خدم��ت جامعه و میهن 
عزیزمان بوده است، البته در پرتو حفظ حرمت های 

اصیل دینی و ملی.
پدرم پایه گذار برق دولتی در کش��ور بود و در زمان 
جن��گ جهانی دوم برای نجات تهران از خاموش��ی، 
شبکه ارتباطی برق بین تمامی واحدهای تولیدکننده 
برق تهران را صرفا با محصوالت داخلی کشور ایجاد 
کرد. در همان دوران برای اس��رای لهس��تانی که به 
وس��یله ارتش اتحاد جماهیر شوروی به کشورمان و 
شهر تهران سوق داده شده بودند، حمام و لباس تهیه 
کرد. پدرم خدمتگزار بدون قید و شرط اعضای فامیل 
و خدمتگزار میهن بود، لذا به گونه ای تربیت ش��دیم 
که خدمتگزار و عاش��ق میهن و مردممان باشیم. به 
همین سبب در خدمت پدر استفاده از گاز در کشور 
و فرهنگ استفاده از آن را با سفر به اروپا و آمریکا با 
بهره گیری از تکنولوژی های آن روز جهان پایه گذاری 
کردی��م که هر آیینه گاز طبیع��ی فراتر از 60درصد 
انرژی کش��ور را تامین نمی ک��رد، ما نفتی هم برای 
صادرات نمی  داش��تیم. ما 9 خواهر و برادر بودیم که 

یکی از ما در جوانی به رحمت خدا رفت.
ما 8 خواهر و برادر جملگی در معیت پدر در خدمت 
ایج��اد تحول در زندگی مردم و رها س��اختن مردم 
میهنمان از سوزاندن زغال، هیزم و نفت سفید بودیم. 
همه آرزوی م��ا این بود که محصوالتی تولید کنیم 

که بتواند در خدمت مردم باش��د. پیوس��ته فرهنگ 
عشق ورزی در بین ما و کارمندان و کارگران ما حاکم 
بود. نتیجه این عش��ق ورزی در مراسم تشییع جنازه 
و خت��م برادرم عیان بود که کمتر کارمند و کارگري 
نمي گریس��ت و همین بس ک��ه ذکر کنیم کارگران 
اجازه ندادند تابوت آن مرحوم را در آمبوالنس بگذارند 

و او را سردست به آرامگاه ابدي اش بردند. 
آرزوی ما این بود که کش��ور صنعتی شود. از بریز و 
بپاش )اس��راف و تبذیر( پیوسته پرهیز می کردیم و 
درآمد خود را مصروف توسعه صنعت خود مي کردیم. 
اش��اعه صنعت در بین ما پیوسته نه تنها خدمت به 
کشور بلکه نوعی عبادت محسوب مي شد. پدر ما به ما 
آموخت که خاک پای مشتری توتیای چشم ماست و 
بسیار اصرار داشت که حتی المقدور و با بذل باالترین 
امکان شیوه اي اتخاذ کنیم تا کسی از سفره صنعتی 
ما خارج نش��ود. جابه جایی کارکنان ما پیوس��ته در 
حداقل بود، اکثرا کارکنان در مجموعه ما بازنشسته 
مي ش��ده و شده اند. زمانی که ما کار را شروع کردیم 
هنوز مفهوم توسعه پایدار و محیط زیست مطرح نبود 
و اکثرا با اصطالح »درآمد ناخالص ملی« آشنا نبودیم، 
ولی ش��عار ما این بود که کار می کنیم که خیر خلق 
خداوند در آن باش��د. ما فامیل و یاران و همکارانمان 
همواره خیر کشور را در صنعتی شدن و تشکل گرایی 
دانسته و می دانیم؛ حتي اینک که دیگر جملگی مان 
س��المند شده و قاعدتا عمر زیادی از ما باقی نمانده، 
که قافله ساالر پیوستن به ابدیت و رحمت  الهی، برادر 
عزیزمان آقای مهندس سعید خلیلی بود. گفتنی است 
که جز نویسنده این مطلب یعنی محسن خلیلی که 
فارغ التحصیل دانشکده فنی تهران هستم بقیه فامیل 
در آمریکا تحصیل کرده و جملگی خدمتگزار ایران 
عزیزند. ما بدون آنکه با مفهوم »مسئولیت اجتماعی 
شرکت ها« آشنا شده باشیم، همه عمر به جامعه خود 

مسئول و متعهد بودیم. 
آرزوی پدرم��ان ای��ن ب��ود که به گفت��ه خودش در 
کارخانه و زیر پای کارگران مدفون شود، ولی مقررات 
چنین اجازه ای را نمی داد. آنچه معروض ش��د بیان 
مخت���صری از اخالقیات حاکم ب��ر ما بود. عزیزان 
صنعتگر بدانند دو اصل برای موفقیتش��ان ضرورت 
اساس��ی دارد: یکی ارتباط با جهان و فراگیری علوم 
و فنون و دانش مدیریت روز و دیگری ارتباط عمیق 
و برادران��ه ب��ا همکاران و کارگران و البته به عش��ق 
سرزمین و جامعه. چرا که تسلط به دانش روز و رابطه 
صمیمان��ه با همکارانمان بزرگ تری��ن رمز بهره وری 
اس��ت و به همین دلیل تاکنون محصوالت خارجی 

نتوانسته به فروش محصوالت ما لطمه وارد کند.
بی تردی��د یکی از عوامل بهره وری که متاس��فانه در 
ش��رایط حاضر رش��د آن کمتر از یک درصد است، 
منوط به فراگی��ري دانش و مدیری��ت روز جهان و 
رابطه دوس��تانه و صمیمانه با کارکن��ان و کارگران 
و خدمتگ��زاري اجتماع��ي )مس��ئولیت اجتماعي 

شرکت ها( است.
از سقوط مرحوم مصدق تاکنون، من مسن ترین برادر 
فامیل خلیلی، ناپایداری دولت ها را مرتبط به نداشتن 
فرهنگ صنعتی و معارف عمومی مردم دانسته ام. به 
همین دلیل همه عمرم را مصروف قدرتمند ساختن 

سنگر صنعت و توسعه اقتصادی کشور کرده ام.
من، خانواده و مجموعه یارانم آنچه در طول 62 سال 
تالش انجام داده ایم در مسیر اشاعه فرهنگ صنعتی 
و حاکمی��ت اقتصاد آزاد و س��ربلندی میهنمان بوده 
است که شاید توشه اي برای آیندگان باشد. عشق به 
میه��ن و اعتقاد به تداوم و پویایی، ما فامیل خلیلي را 
بر آن داش��ت تا »جانشین پروری« و تداوم کسب وکار 
خانواده را در مجموعه های خود پیاده کنیم که بعد از ما 
همچون رفتن برادرم و از معرکه زندگی خارج شدن ما 
برادران و خواهران که آن هم دیری نخواهد پایید، آنچه 
ساخته ایم به وسیله نسل های بعدی همچنان استوار 
و توس��عه یابنده باقی بماند که تداوم و پویایی الگویی 
برای بنگاه های اقتصادی میهنمان باشد. امید است این 
عرایض نیز مفید حال صنعتگران عزیز کشورمان بوده 

و آنان را در خلق و آفرینش بیشتر یاری رسان باشد.
در كشـاكش صفحه بنـدی بودیم كـه مقاله ای از 
پیرخـرد صنعت جناب اسـتاد محسـن خلیلی به 
دسـتمان رسـید. نزدیک بـه نیم قرن اسـت این 
خانـواده را می شناسـم و خدمات بایسـته آنها را 
شـاهد بوده ام. حدود دو دهه پیش بود كه مسئول 
صنایـع معـادن تجـارت شهرسـتان سـاوه از ما 
خواست با مدیر كارخانه ای در شهرك صنعتی كاوه 
گفت و  گویی انجـام دهیم. حقیر بـه همراه مهدی 
رحمانی بدین خواسته لبیک گفتیم و روانه شدیم.
در شـهرك صنعتی كاوه بنـای كارخانه بوی نویی 
مـی داد؛ از خشـت، گل، دكل، كـوره، پـرس همه 
و همه و خـط تولید در كار. لختـی بعد به خدمت 
مهندس سـعید خلیلـی رسـیدیم و او گفت این 
تاسیسـات در تهران منطقه چهاردانگه بود، بدون 
یک روز تعطیلی كارخانه به این محل انتقال یافت، 
بعضی از ادوات سنگین بود و تنها در ارتش چنین 
جرثقیلی یافت می شـد. صبح سرویس های كاری 
به جای چهاردانگه به شـهرك كاوه آمدند و ما دو 
خبرنگار انگشـت حیرت به دنـدان از صرف فعل 
خواستن توسط این مدیر آگاه و مطلع و بافرهنگ. 
خدایش رحمت كند، چند روز پیش به سـوگ آن 
بزرگوار در مسـجد شـهرك غرب زانـوی غم بغل 
كردم و افسـوس بر دل بودم كه مقاله بزرگمرد دل 
سـوخته صنعت ایران به دستم رسید، كه ما نسل 
بعد را آموختیم چه بکنند و من بدین مژده گر جان 
فشـانم رواست. با پوزش از اسـتاد و بزرگ زنان و 
مردان بوتان، در خاتمه به یاد دارم كه كارمند شده 
بودم، روزی به خدمت پدر در روستا رسیدم با ذوق 
حکم ریاست خود را به پدر نشان دادم و او نگاهی 
كرد و گفت مباركت باشـد، كاش از پشت تراكتور 

پیاده می شدی و ... .  

ناپایداری دولت ها را مرتبط  با  نداشتن فرهنگ 
صنعتی و معارف عمومی مردم دانسته ام
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وقتی نام پاسارگاد را می شنوم اول فرمان کوروش 
در ذهنم تداعی می شود که در آن می گوید:

من که امروز افسر پادش��اهی را بر سر نهاده ام ، تا 
روزی که زنده هس��تم و مزدا پادش��اهی را به من 
ارزان��ی کرده، هرگ��ز فرمانروایی خ��ود را بر هیچ 
مردمانی به زور روا نداش��ته، تحمی��ل نکنم؛ و در 
پادشاهی من هر سرزمین و ملتی آزاد است که مرا 
به ش��اهی خود بپذیرد یا نپذیرد. و هرگاه نخواهند 
مرا پادشاه خود بدانند برای پادشاهی بر آن مردم، 
ب��ا آنها به نبرد نخواهم پرداخت؛ و تا روزی که من 
پادشاه »ایران« و »بابل« و سرزمین های چهارگانه 
هس��تم، نخواهم گذاشت که کسی به دیگری ستم 
کند و اگر کس��ی ناتوان بود و بر او س��تمی رفت، 
م��ن به یاری او خواهم ش��تافت و داد او را گرفته، 
به او پس خواهم داد و س��تمکاران را به سزای کار 

نادرستشان خواهم رساند.
من تا روزی که پادش��اه هس��تم نخواهم گذاشت 
کس��ی مال و دارایی دیگری را با زور و یا هر روش 
نادرست دیگری از او بدون پرداخت ارزش راستین 

و واقعی آن بگیرد.
من تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت کسی، 

کسی را به بیگاری بگیرد و به او مزد نپردازد.
م��ن اعالم می کن��م )و فرم��ان می کن��م( که هر 
کس آزاد اس��ت ه��ر دین و آیینی را که دوس��ت 
دارد برگزیند؛ و در هر جا که می خواهد س��کونت 
نماید؛ و به هر گونه که می پندارد پرس��تش کند و 
معتقدات یا ستایش پروردگار خود را به جا آورد؛ و 
هر پیشه ای را که می خواهد انتخاب نماید؛ تنها به 
راهی یا ش��رطی که حق کسی را پایمال نکرده ، و 

زیانی به حقوق دیگران وارد نسازد.
تا روزی که من زنده هستم نخواهم گذاشت مردان 
و زن��ان را به نام برده و یا نام های دیگر بفروش��ند؛ 
و ای��ن رس��م زندگ��ی )بنده زادگی، ب��رده داری و 
برده فروشی ( باید از گیتی رخت بربندد )و کارکنان 
دولت من نیز چنین کنند تا زمانی که این س��نت 

زشت از روی زمین برچیده شود(.
من به تمام س��نت ها، و ادیان »باب��ل« و »اََکد« و 
سایر کشورهای زیر فرمانم احترام می گذارم. همه  
مردم در کشورها و سرزمین های زیر فرمان من در 

انتخاب دین، کار و محل زندگی آزادند.
از »اهورامزدا« می خواهم که مرا در به کار بس��تن 
پیمان هایی که با ملت های »ایران« و کش��ورهای 
چهارگان��ه بس��ته ام پیروز گردان��د و من در جهت 
آبادی س��رزمینی آزاد هر آنچه در توانم هس��ت به 

کار خواهم بست.
دومی��ن موضوعی ک��ه در ذهنم از نام پاس��ارگاد 

تداعی می شود، مربوط به سکاندار آن است. 
به س��ال 1362 و در بحبوحه جنگ تحمیلی مورد 
حمایت سیاس��تمداران و غرب و شرق که چنگال 
عفریت خود را بر س��ینه انقالب مستضعفان نشانه 
رفته بودند، یک روز صبح زود در مس��یر رفتن به 
تحریریه از منزل مسکونی که حوالی بانک مرکزی 
در خیابان فردوس��ی بود، چشمم به جوانی برازنده 
افتاد که س��حرخیزتر از دیگ��ران در جیف کوچه 
ایس��تاده بود تا به عنوان نخس��تین فرد وارد شود 
و او کس��ی نب��ود جز همین دکتر مجید قاس��می 
خودمان؛ مدیری شایسته که بر لیاقت و کاردانی او 
دوست و دشمن شهادت می دهند. چون در تلکس 
خبرگزاری ها آمده بود که دکتر قاس��می بر مسند 
بانک مرکزی خواهد نشس��ت شتابان نزدش رفتم، 
تبریک گفتم و با یک دوربین عکاس��ی آنالوگ 36 

حلقه قدیمی عکسش را گرفتم و او رفت.
دکتر رفت به بانک مرک��زی که در آن روزها هیچ 
نب��ود و آن کرد که س��رفرازی را برای ملتی مقاوم 
ارمغان آورد ک��ه جملگی بدان افتخ��ار می کنیم. 
بنایی که از طوفان ه��ای تحریم و تهدید کمترین 
گزن��د را دید. و روزی که در گزارش س��االنه بانک 
پاسارگاد گفت: من و مجموعه تحت مدیریتم حتی 
برای یک روزهم به بانک مرکزی بدهکار نبودیم، به 
خود بالیدم که آنچه کوروش کبیر در لوح بنوشت 

و قاس��می  و همکارانش بدان معنا دادند، به تاریخ 
ملتی سربلند و انقالب مدار آبرو بخشید.  

كسـب افتخارات متعدد برای بانک پاسـارگاد در 
سال 93

جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بانک 
پاس��ارگاد )س��هامی عام( راس س��اعت 9:00 روز 
چهارش��نبه مورخ 1394.04.31 و 1394.05.14 
در مح��ل تاالر وزارت کش��ور با حضور بیش از 90 

درصد سهامداران برگزار شد.
هیات رئیس��ه مجمع با حضور آقای س��ید کاظم 
میربل��د به عن��وان رئیس مجمع و نظ��ارت آقایان 
قاسمی و تفرشی و به دبیری سرکار خانم نعیمیان 

تشکیل شد.
همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه 

حسابرسی در جلسه حضور داشتند. 
مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط 
مدیرعامل محترم، جناب آقای قاس��می و گزارش 

بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:
1- تصویب صورت های مالی منتهی به س��ال مالی 

1393.12.29
2- تقسیم 200 ریال به عنوان سود نقدی به ازای 

هر سهم
3- انتخ��اب موسس��ه حسابرس��ی هش��یار ممیز 
به عن��وان حس��ابرس و بازرس اصلی و موسس��ه 
حسابرسی دایا رهیافت به عنوان بازرس علی البدل

حاشیه مجمع
در ابتدای این جلس��ه بعد از پخش کلیپ خدمات 
و معرف��ی توانمندی ها و افتخارات بانک، علی اکبر 
امین تفرش��ی عضو علی البدل هیات مدیره بانک و 
ناظر جلس��ه گزارش فعالیت یکس��اله این بانک را 
قرائت کرد و گفت: امروز بانک پاسارگاد یک پدیده 
اجتناب ناپذیر است زیرا این بانک توانسته در سال 
89 بزرگ ترین پذیره نویس��ی انجام ش��ده در تاریخ 
اقتصاد کش��ور را رقم بزند و هم اکنون با س��رمایه 

بانک پاسارگاد؛ بانک هزاره سوم 
ایرانی آباد و ازاد با تالش مردان آبدیده بانکداری کشور

نی
سی

 ح
یر

و ام
سر

خ
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42.000 میلیارد ریال بیشترین سرمایه بانکی را در 
بی��ن بانک ها از نظر آورده نقدی به خود اختصاص 

داده است.
وی از دیگ��ر افتخ��ارات این بانک در س��ال 93 را 
دریافت تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی 
دانست و افزود: بانک پاسارگاد در سال مالی منتهی 
ب��ه 93.12.29 به افتخارات��ی همچون عنوان برتر 
یکی از سازمان های دانش برتر، بانک برتر ایران به 
گواه موسسه معتبر Euromoney، دریافت نشان 
برنز 4ستاره سازمان سرآمد ایرانی در تعالی منابع 

انسانی و ... دست یافت.
مدیرعامل ش��رکت که ریاس��ت بان��ک مرکزی و 
بس��یاری از بنگاه ه��ای بزرگ اقتصادی کش��ور را 
در کارنامه درخش��ان مدیریتی خود دارد نیز طی 
س��خنانی در این مجم��ع گفت: بانک پاس��ارگاد 
در ادام��ه گام های مثبت خود در راس��تای ایفای 
مس��ئولیت های اجتماعی، اقدام به ساخت مدرسه 
در ش��هرهای تربت حیدریه و زاهدان کرد. پیش از 
این نیز بانک پاسارگاد در مناطق محروم استان های 
مختلف کشور به ساخت مدرس��ه و کتابخانه های 
عمومی و همچنین خانه های بهداشت اقدام کرده 

بود.
وی با اشاره به اینکه بانک پاسارگاد بانکی موفق در 
عرصه های مختل��ف از جمله بانکداری و اقتصادی 
اس��ت و توج��ه ویژه ای ب��ه بحث مس��ئولیت های 
اجتماع��ی دارد، اف��زود: بانک پاس��ارگاد از انجام 
هرگون��ه اقدامی که باعث ارتقای س��طح کیفی و 
پیش��رفت کش��ور در زمینه های مختل��ف هنری، 
اجتماعی، فرهنگی، بشردوستانه و ... شود، استقبال 
می کن��د و تاکنون نیز اقدامات��ی همچون حمایت 
از موسس��ات عام المنفع��ه و خیری��ه، حمایت از 
ورزش��کاران تیم های مختلف )فوتس��ال، کشتی، 
کوهنوردی و ...(، حمایت از نخبگان علمی و نفرات 
برت��ر کنکور سراس��ری را تا هر مقطع��ی که ادامه 
تحصیل می دهند، حمایت از برگزاری کنفرانس ها 
و همایش ه��ای علم��ی و تخصصی، پش��تیبانی از 
هنرمندان و فعالیت های هنری، کمک به نیازمندان 
و افراد آس��یب دیده از بالیای طبیعی و ... را انجام 

داده است.
این مقام مسئول از رشد 16 درصدی سپرده ها در 
س��ال مالی منتهی به 93.12.29 خبر داد و گفت: 
میزان سپرده های بانک در پایان سال مالی 93 به 
مبلغ 355.704 میلیارد ریال رس��یده که این رقم 
در مقایس��ه با مدت مشابه سال 92 معادل 16.69 

درصد رشد داشته است.
امین تفرش��ی نیز در ادامه به رش��د جمع حقوق 
صاحبان س��هام بانک پاسارگاد اشاره و عنوان کرد: 
جمع حقوق صاحبان سهام بانک در سال مالی 92 
مبلغ 52.485 میلیارد ری��ال بوده که این مبلغ با 
افزایش 28.66 درصدی به مبلغ 67.528 میلیارد 
ریال در پایان س��ال مالی 93 رسیده است که این 
رش��د بیانگر تضمین اس��تحکام صورت های مالی 

بانک پاسارگاد است.
در ادامه دکتر قاس��می مدیرعامل بانک پاسارگاد 
از ب��ه انجام رس��یدن پروژه های در دس��ت اجرای 
مجموعه گفت و اظهار کرد: طی دو س��ه ماه آینده 
دو پروژه از پروژه های گندله س��ازی ش��رکت های 

زیرمجموعه بانک پاسارگاد با ظرفیت 5 میلیون تن 
به بهره برداری خواهد رس��ید و پروژه گندله سازی 

سوم نیز تا آخر سال به بهره برداری می رسد.
وی در خص��وص دیگ��ر پروژه ه��ای ش��رکت های 
زیرمجموع��ه بانک پاس��ارگاد نیز گف��ت: در بحث 
انرژی و هلدینگ انرژی نیز یک س��ری از پروژه ها 
در حال ش��روع اس��ت و قرارداد بزرگ ترین پروژه 
صادرات برق کش��ور طی چن��د هفته قبل به امضا 
رسیده که در این زمینه نیز شرکت گسترش انرژی 

به عنوان سرمایه گذار وارد شده است.
دکتر قاس��می ادامه داد: خوشبختانه مدیران ارشد 
بانک پاس��ارگاد هیچ تضادی با ذی نفعان ندارند و 
نحوه نگاه ما به اقتصاد ملی این است که همه ذی 

نفعان در یک راستا باشند.
مدیرعامل بانک پاسارگاد با بیان اینکه شرایط بعد 
از برداش��تن تحریم ها به گونه ای دیگر خواهد شد، 
افزود: نگاه مدیران بانک پاس��ارگاد توسعه ای بوده، 
در نتیجه بعد از برداش��تن کام��ل تحریم ها بانک 
پاسارگاد همچون گذشته خوش خواهد درخشید.

وی در پاس��خ به سوال یکی از س��هامداران مبنی 
بر درصد پوش��ش بودجه ب��رآوردی طی عملکرد 
س��ه ماهه اول و میزان تحقق س��ود سال مالی 94 
گفت: درآمدها و سود بانک ها به صورت ماه به ماه 
متفاوت اس��ت و در حال حاضر میزان تحقق سود 

س��ه ماه��ه اول در حد برآورده��ا و انتظارات بوده 
که عل��ت تفاوت اندک آن ب��ا برآوردها، اعالم نرخ 
تس��هیالت بانک است که به تازگی و طی یک ماه 

اخیر به ما اعالم شده است.
دکتر قاس��می ادام��ه داد: در حال حاض��ر نگران 
درآمدهای بانک در س��ال 94 نبوده و نیس��تیم و 
ب��ه امید خدا و تالش و کوش��ش تم��ام مدیران و 
هم��کاران این بانک، تحقق کامل س��ود را ش��اهد 

خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه بانک پاسارگاد از بانک مرکزی 
مقدار قابل توجهی ارز مرجع طلبکار است، افزود: با 
افتخار اعالم می داریم که برای حتی یک روز ریالی 

به بانک مرکزی بدهکار نبوده ایم.
مدیرعامل بانک پاس��ارگاد س��پس با اشاره به رفع 
تحریم ها و گش��ایش هایی که به تبع آن در فضای 
اقتصادی کشور رخ خواهد داد، گفت: بی شک رفع 
تحریم ه��ا آثار مثبت و غیرقابل کتمانی در اعتال و 
پیشرفت اقتصاد کشور به طور عام و رشد و بالندگی 
بانک پاسارگاد به طور خاص خواهد داشت. حسن 
ختام س��خنان دکتر قاسمی نیز ذکر این نکته بود 

که آنچه توانسته ایم لطف خدا بوده است.  
در این جلس��ه س��هامداران ضم��ن تایید عملکرد 
موفق بانک پاس��ارگاد در ش��رایط خاص اقتصادی 
س��ال 1393، بار دیگر همراه��ی و همدلی خود را 
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برای ادامه حرکت موفق این بانک اعالم کردند.
ش��ایان ذکر اس��ت در بین نزدیک ب��ه 340 بانک 
اس��المی از لحاظ بازدهی دارایی ها بانک پاسارگاد 
با اختالف چش��مگیر نس��بت به دیگر بانک ها در 
مقام اول قرار دارد که این خود نشانگر توانمندی و 

لیاقت مدیرانی برجسته و کاردان است. 

اهم برنامه های آتی مدیریت ریسک
عالوه بر فعالیت های ذکرش��ده، بانک پاسارگاد در 
تالش اس��ت با اجرای برنامه هایی در سال پیش رو 
به ارتقای میزان اثربخشی مدیریت ریسک بپردازد. 
در این راس��تا موارد زیر برای اجرا در سال 1394 

برنامه ریزی شده است:
• تهیه گزارش بررسی جامع وضعیت انواع ریسک ها 

در بانک پاسارگاد
• بررس��ی ش��یوه های بهب��ود نحوه تعام��ل اداره 
مدیریت ریس��ک و مدیریت بازرسی و حسابرسی 

داخلی در جهت کاهش انواع ریسک ها
• پیاده سازی مراحل مختلف ERM و ارائه گزارش 

پیشرفت
• نظرسنجی از ش��عبه ها در مورد انواع ریسک ها (
شناسایی ریسک و اشاعه فرهنگ مدیریت ریسک)

• ارتقای سیاس��ت های مدیریت ریسک در بانک و 
ارائه پیشنهادهای سیاستی

• برنام��ه ری��زی ارائه آموزش مدیریت ریس��ک به 
سطوح مختلف س��ازمان با همکاری مدیریت امور 

توسعه سرمایه انسانی
• تکمیل و ارتقای فرایندهای مدیریت ریسک

• شرکت در فرایند تعالی سازمانی از منظر مدیریت 
ریسک

مبارزه با پولشویی
در راستای وظایف محوله و ارزیابی کفایت، کارایی 
و صحت سیس��تم داخلی و به منظور فراهم کردن 
زمینه اجرای��ی و حصول اطمینان دقیق از انطباق 
فعالیت ه��ای بان��ک با مف��اد قانون، آیی��ن نامه و 
مق��ررات ابالغی از س��وی نهادهای نظارتی ) بانک 
مرکزی و مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولشویی 
) و توصیه های مقام��ات ذی ربط و برای اطمینان 
از مبارزه با پولش��ویی و جلوگی��ری از تامین مالی 
فعالیت های غیرقانونی، اهم اقدامات انجام شده  در 
س��ال 1393 به شرح زیر است که در سال 1394 

نیز تداوم خواهد یافت :
• ارتباط با س��امانه های  سازمان ثبت احوال کشور 
و پای��گاه ملی اش��خاص خارجی ب��ه منظور انجام 

استعالم احراز هویت و اصالت مدارک آنها.
• امکان دسترس��ی کلیه شعبه ها به سامانه شناسه 
ملی اش��خاص حقوقی کشور به منظور شناسایی و 

اخذ شماره شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی.
• امکان انجام استعالم گروهی مشتریان از سامانه 

سازمان ثبت احوال کشور.
• ام��کان ثبت و تهیه چاپ از گزارش های مبادالت 
نقدی بیش از سقف مقرر در سیستم فناپ و عدم 

ارسال فیزیکی گزارش ها.
• کلی��ه گزارش ه��ای مبادالت نق��دی و معامالت 
مش��کوک که توسط شعبه ها در پورتال ثبت شده، 
به طور روزانه بررسی و ویرایش و به مرکز اطالعات 

مالی  و مبارزه با پولشویی ارسال شده است.
• مش��خصات افراد مظنون که به ط��ور ماهیانه از 
س��وی مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولش��ویی 
واص��ل گردی��ده، ب��ه منظ��ور مراقب��ت و کنترل 
سیستمی آنها، در سیس��تم بانکداری جامع فناپ 

ثبت، نگهداری و به روزرسانی شده است.
• پاس��خ ب��ه اس��تعالم های مربوط ب��ه معامالت 
مشکوک که از طریق مرکز اطالعات مالی و مبارزه 
با پولش��ویی و بانک مرکزی ارجاع گردیده، مطابق 

فرمت تعیین شده ارائه گردیده است.
• انج��ام بازرس��ی های حض��وری و غیرحضوری و 

اقدامات کنترلی و نظارتی از شعبه ها.
• به منظور حصول اطمینان دقیق از سالمت واریز 
وجوه نقد بیش از س��قف مق��رر، تکمیل فرم های 

گزارش مبادالت نقدی الزامی شده است.
• س��امانه جامع اداره مبارزه با پولشویی به منظور 
اطالع رسانی به کلیه همکاران در خصوص مبارزه 

با پولشویی راه اندازی شده است .
• به منظور اطالع رسانی در مورد مدارک مورد نیاز 
و شفاف سازی اذهان عمومی از روش های گوناگون، 
قوانین و آیین نامه های مرتبط با مبارزه با پولشویی 
در وب سایت بانک پاسارگاد قرار داده شده است .

• تهیه و پیاده سازی نرم افزارهای مربوط به اصالح 
فرایندها به منظور ارتقای سطح اثربخشی و کارایی 
نظام مبارزه با پولشویی و امکان بازسازی نظام مند 
تمامی تراکنش ها و عملیاتی که بتوان با تش��کیل 
ی��ک زنجیره به هم پیوس��ته و متوالی از مجموعه 

تراکنش ه��ای مربوط به یک عملیات، مس��یر نقل 
و انتق��ال وجوه مورد نظ��ر را ردیاب��ی و ابزارهای 

پرداخت آن را شناسایی کرد.
• به منظور رفع نقص ش��ماره فراگیر  (ش��ماره یا 
شناس��ه ملی و شماره اختصاصی اتباع خارجی ) و 
کد پس��تی مش��تریانی که ناقص ثبت شده بودند، 
لیست مربوطه به طور ماهیانه به روزرسانی شده و 
در اختیار ش��عبه های ذی ربط قرار گرفته و تعداد 

قابل توجهی از آنها رفع گردیده است.
• در کارگاه ه��ا و دوره ه��ای آم��وزش مق��ررات، 
آیین نامه ها و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی 
و جلسات که توسط مرکز اطالعات مالی و مبارزه با 
پولشویی برگزار شده، حضور داشته و برای افزایش 
س��طح اطالعات همکاران ش��عبه ها نیز جزوات و 
مطال��ب آموزش��ی و بخش��نامه های مرتبط بانک 
مرکزی تهیه و در اختیار آنها قرار داده شده است .
• پرسش��نامه های مربوط به بانک های کارگزار که 
از س��وی مدیریت محترم امور بی��ن الملل ارجاع 

گردیده، بررسی و پاسخ الزم ارائه شده است .
• نرم افزارهای مربوط به فاز اول مبارزه با پولشویی) 

AML(  تهیه و پیاده سازی شده است .
• کلیه تکالیف تعیین ش��ده توسط مرکز اطالعات 
مال��ی و مبارزه با پولش��ویی در مدیریت پروژه، به 

موقع انجام شده است.  

سرمایه بانک و تغییرات آن:
بانک پاس��ارگاد در س��ال 1384 با س��رمایه اولیه 
3/500 میلیارد ریال تش��کیل ش��د که طی چند 
مرحله افزایش سرمایه، تا پایان سال 1388سرمایه 
بانک به مبلغ7/700 میلی��ارد ریال افزایش یافت. 
طی س��ال1389 س��رمایه مذکور از طریق س��لب 
حق تقدم و ارائه س��هام جایزه به سهامداران قبلی 
با200 درصد افزایش به مبلغ23/100 میلیارد ریال 
افزایش یافت که بزرگ ترین پذیره نویسی انجام شده 
در تاریخ اقتصاد کشور است.  در سال1390، بانک 
س��رمایه خود را از مبل��غ23/100 میلیارد ریال با 
افزایش 18درصدی به27/258میلیارد ریال رساند.

در سال1391بانک پاسارگاد توانست سرمایه خود 
را از مبلغ27/258 میلیارد ریال به30/000 میلیارد 
ریال برس��اند و در نهایت در س��ال1393اقدامات 
افزایش س��رمایه تا مبلغ42/000 میلی��ارد انجام 
پذیرفته ک��ه در جدول و نمودار مقایس��ه ای زیر 

نمایش داده شده است. 

سپرده ها:
پای��ان  در  بان��ک  س��پرده های  می��زان 
س��ال1393مبلغ355/704 میلیارد ریال است که 
در مقایسه با س��ال قبل 16/69درصد رشد داشته 

است.
الزم به ذکر اس��ت که س��پرده های مدت دار بانک 

حدود90/29 درصد کل سپرده ها بوده است. 

حقوق صاحبان سهام:
جم��ع کل حق��وق صاحب��ان س��هام بان��ک در 
س��ال1392مبلغ52/485 میلیارد ریال بوده که با 
مبلغ67/528میلیارد  ب��ه  افزایش28/66 درصدی 

ریال در پایان سال1393رسیده است.
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شرکت صنعتی بهپاک با انتش��ار صورت های مالی 
6ماه اول س��ال مالی منتهی به پایان آذرماه امسال 

مبلغ 169 میلیارد ریال سود محقق کرد. 
بر این اساس بهپاک با کنار گذاشتن 843 ریال سود 
برای هر سهم توانست 66 درصد پیش بینی  اولیه سود 
هر سهم 1275 ریالی خود را پوشش دهد. مدیرعامل 
بهپ��اک با بیان این مطلب اف��زود: صورت های مالی 
حسابرس��ی نش��ده بهپاک روی کدال قرار گرفته و 
اظهارنظر حسابرس نیز که تایید کننده صورت های 
مالی مزبور است، ظرف روزهای آینده روی کدال قرار 
خواهد گرفت.شریفی در مورد گمانه زنی های مربوط 
به فروش بخشی از اراضی شرکت اظهار کرد: فروش 
و تغییر کاربری بخشی از اراضی بهپاک در گرگان و 
بهشهر در برنامه قرار دارد اما هنوز به نتیجه نرسیده 

است. 
وی در مورد تحقق سود سال جاری اظهار امیدواری 
کرد: سود سال مالی جاری، حداقل در حد پیش بینی  
هر س��هم 1275 ریال تحقق یابد.ش��ریفی در مورد 
بازگش��ت به بورس مدعی ش��د که هی��ات پذیرش 
فرابورس، بدون ذکر علت و بدون اس��تناد به شرایط 

پذیرش، تقاضای پذیرش ش��رکت را رد کرده است 
ول��ی اظهار امیدواری کرد که در بررس��ی مجدد، با 
درخواست شرکت موافقت ش��ود. وی تصریح کرد: 
ش��رایط بهپاک، حتی از وضعیت اغلب شرکت های 
بازارهای اول و دوم بورس، به مراتب مساعدتر است.

ش��رکت صنعتی بهپاک مرحله دوم افزایش سرمایه 
خود را از محل مطالبات و آورده نقدی س��هامداران 
اجرایی ک��رد. به گزارش »دنی��ای اقتصاد« با توجه 
به مصوبه مجمع عمومی فوق الع��اده 18/ 1/ 93 در 

مرحله اول، بهپاک سرمایه خود را از 80 میلیارد ریال 
به 200 میلیارد ریال افزایش داد. 

از س��وی دیگر افزایش س��رمایه مرحله دوم از مبلغ 
200 میلیارد ریال به مبلغ 380 میلیارد ریال به مدت 
دو س��ال در اختیار هیات مدیره گذاشته شد. براین 
اساس هیات مدیره بهپاک با توجه به دریافت مجوز از 
سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه مرحله 
دوم از مح��ل مطالبات و آورده نقدی س��هامداران از 
مبلغ 200میلی��ارد ریال به مبلغ 320 میلیارد ریال 

موافقت کرد.
بهپاک با س��رمایه 200 میلیارد ریال سود هر سهم 
س��ال مالی منتهی به آذرماه امس��ال را مبلغ 1275 

ریال پیش بینی کرده است. 

سبقت از تمام پیش بینی ها
تحقق 66 درصدی سود در شش ماهه ابتدایی سال برای بهپاک با دکتر شریفی 
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روزی كه بر مسند مالی كالنشهر تهران نشست كسی باور نمی كرد شهر درهم 
ریخته از بافت كهنه كوچه پس كوچه های پامنار و سر قبر آقا تا تپه های عباس 
آباد، شهر درهم پیچیده در دود و هوای آلوده روزی سامان یابد، اما پورزرندی 
و تیم  كاری اش خوب می دانسـتند كه چگونه باید آستین ها را باال زد و شهر 
را سـاخت. این سـازندگی در تهران حسـاب كتابش در دسـت مردی بود كه 
فعل خواسـتن را صرف می كرد و حرمت امانت می داشـت. اعداد به خوبی در 
گردونه ساخت ابرسازه ها، به سالمت كار جناب دكتر حسین محمد پورزرندی 
در جریان آبادانی پایتخت بودند. شـهر به همت او و همکارانش آرایش یافت 
و ابرسـازه ها به پایان رسیدند، حال باید سـنگری دیگر  ساخته می شد و آن 
سنگر صنعت بانکداری بود كه به درایت پورزرندی نیاز  داشت. او كه به تازگی 
به ماموریت مدیرعاملی بانک شهر كه خود بانی تاسیسش بود، گماشته شده 
می رود تا بانک شـهر را نیز همچون ابرسـازه ها نمادی از یک بانک نوین كند. 

شاهد این مدعا عملکرد ساالنه آن است كه می خوانید.

مجمع عمومی و فوق العاده بانک شهر
افزایش سرمایه بانک شهر به 16 هزار میلیارد ریال

دكتر حسـین محمدپورزرندی مدیرعامل بانک شهر گفت: بانک شهر با بهره 
گیـری از عنـوان شـهر و همراهی سـهامداران عمده آن كه شـهرداری های 
كالنشـهرهای كشور هسـتند، پشـتوانه بزرگ شـهرداری ها و شـهروندان 
را بـه همراه دارد. این بانـک با تاكید بر اهمیت افزایش تعامل و مشـاركت با 
شهرداری ها، توسعه و عمران شهری و ارتقای سطح كیفی زندگی شهروندان 
را از مزایای این همکاری مشـترك می داند و در پروژه های مهم شهری كه در 
خدمت توسـعه شهر است و سـود خوبی نیز برای سهامداران دارد، مشاركت 

می كند.
وی افزود: بانک شـهر در راسـتای تعهدات خود برای مشـاركت در توسـعه 
و آبادانـی شـهرها، همه تـوان و ظرفیت خود را به كار گرفته اسـت و در این 
زمینه با اعطای تسـهیالت به پیمانکاران پروژه های مختلف شـهری از جمله 
مترو، معاونت فنی و عمرانی، سـازمان مشاركت های مردمی، مناطق مختلف 
شـهرداری از طریق شـركت های زیرمجموعـه و ... خدمات قابـل توجهی به 
شـهرداری ها از جمله شـهرداری تهران ارائه كرده اسـت. این بانک در مدت 
زمان كوتاهی از تاسـیس خود، عالوه بر رشـد كمی و كیفی  موفق شده است 
در صنعت بانکداری پیشرفت قابل توجهی داشته باشد و به طور حتم توسعه 
بیشتر و استفاده از همه ظرفیت های موجود، ایجاب می كند تا سهامداران، این 

بانک را بیش از گذشته یاری كنند.
مدیرعامل بانک شهر در ادامه گفت: بانک شهر در راستای توسعه تعامل خود، 
در تامیـن به موقع نقدینگی برای پروژه های عمرانی كه پشـتوانه مهمی برای 

شهرداری ها محسـوب می شـود، تالش می كند تا یکی از مزایای مهم آن كه 
همان افزایش سرعت ساخت و ساز و كاهش هزینه ساخت است، محقق شود. 
این بانک در خط مشـی خود، بر اهمیت نیروی انسـانی تاكید بسـیار دارد و 
معتقد اسـت منابع انسانی، موتور محركه بانک شهر هستند و سازمان ها باید 
برای نیروی انسـانی خود برنامه های هدفمندی در نظر داشـته باشند. در این 
راستا، بانک شهر در جذب منابع انسانی، از نیروهای نخبه استفاده كرده است 
و تامین معیشـت و سـایر نیازهای آنان، از موضوعات مـورد توجه این بانک 
اسـت. اهمیت تکریم كاركنان و نقش موثر آنان در جذب مشـتریان سرلوحه 
فعالیت های بانک است و این اعتقاد وجود دارد كه اگر كاركنان تکریم شوند، 
به طور حتم مشـتریان و مراجعه كنندگان به بانک نیز بیشتر تکریم خواهند 
شد. به كارگیری نخبه ها و توجه به منابع انسانی، مشتری مداری، اخالق مداری، 
ارائه خدمات رفاهی بیشـتر به مشتریان و ... از جمله راهبردهای اصلی بانک 

شهر است. 
بانـک شـهر الگوی مناسـبی بـرای تدویـن و برنامه ریـزی مدیریـت مالی 
كالنشهرهاسـت و می توانـد اتکای خوبی برای شـهرداری ها به منظور تامین 
منابع مالی پروژه های عمرانی باشـد. امیدواریم با تعامل بیشـتر و استفاده از 
ظرفیت های متقابل بتوانیم در راستای ارائه خدمات گسترده تر به شهروندان 

و ارتقای توسعه كیفی زندگی شهری گام برداریم.   
وی همچنین با اشـاره به اهداف این بانک در حوزه افزایش سـرمایه تصریح 
كرد: افزایش توان عملیاتی بانک به ویژه در اعطای تسـهیالت، ظرفیت جذب 
سـپرده ها، ارتقای جایگاه بانک، توسعه خدمات ریالی و ارزی و... از مهم ترین 
اهداف افزایش سـرمایه در بانک شهر است و به همین منظور اقدامات مهمی 

با تالش همه همکاران به خصوص در سال های 93 و 94 صورت گرفته است. 
 EPS)Earn پورزرندی افزود: با برنامه ریزی های انجام شـده از طریق كسـب
Per Share( در بخش های عملیات بانکداری و شركت ها به منظور توزیع بین 

سهامداران و افزایش سرمایه بانک استفاده شده است. 
مدیرعامل بانک شهر خاطرنشان كرد: با افزایش منابع بانک به منظور نیل به 
اهداف پیش بینی شـده در سـال جاری و افزایشEPS   در دو بخش، براساس 
برنامه، EPS نخسـت از عملیات بانکداری به منظور توزیع بین سهامداران و 
EPS دوم نیز توسط شركت ها برای افزایش سرمایه بانک استفاده شده است. 
وی تصریح كرد: سـرمایه بانک شهر تا سال92 حدود 4هزار میلیارد ریال بود 

كه از سال 93 تاكنون با دو جهش به 4برابر رسیده است.
پورزرندی در ادامه ضمن قدردانی از تالش سـهامداران، مشتریان و همکاران 
در افزایش سرمایه و موفقیت های كسب شده برای بانک شهر، ابراز امیدواری 
كرد با تداوم این همکاری ها، بانک شهر بتواند به جایگاه واقعی خود در میان 

بانک های برتر كشور دست یابد.

نوای خوش سازندگی مدیران جهادگر از برج شاهنامه میدان فردوسی
دکتر حسین محمد پورزرندی؛ مرد ابرسازه ها
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صعود شاخص سرمایه بانک شهر بین بانک های كشور 
شـاخص سرمایه بانک شـهر با توجه به افزایش سـرمایه 4برابری در جریان 
مجمع عمومی عادی ساالنه و فوق العاده، در میان بانک های كشور صعود كرد.
دكتر حسـین محمدپورزرندی با اشـاره به تحقق افزایش سـرمایه این بانک 
اظهار كرد: نسـبت جمع درآمدهای بانک در سال 93 به نسبت سال92، رشد 
81درصدی داشـته و همچنین در بخش كسـب سـود خالص بانک شـهر به 

79درصد رشد دست یافته است.
وی با بیان اینکه بانک شهر تاكنون در هیچ یک از شاخص های مورد نظر بانک 
مركزی در نقطه قرمز قرار نگرفته اسـت، افزود: سرمایه بانک شهر سال ها در 
رقم 4هزار میلیارد ریال مانده بود كه سـال گذشـته با رشـد حدود 2برابری 
به هشـت هزار میلیارد ریال رسـید و امسـال نیز با توجه به مجوزهای بانک 
مركزی و سـازمان بورس و اوراق بهادار، این سـرمایه به رقم 16هزار میلیارد 

ریال افزایش یافت.
پورزرندی با اشاره به كسب رتبه نخست بانک شهر در بخش جذب سپرده در 
سال گذشته خاطرنشان كرد: از سال95 با فروش اموال و دارایی های این بانک 
و ارائه تسـهیالت 4 و 5ساله، سود عملیاتی بانک محقق خواهد شد تا به این 

ترتیب روند رو به رشد موفقیت های بانک ادامه یابد.
مدیرعامل بانک شـهر در ادامه تصریح كرد: علی رغم آنکه در تیر ماه سـال 
گذشـته افزایش سرمایه بانک به 8هزار میلیارد ریال محقق شد، این سرمایه 
از دی  ماه همان سـال به بانک اختصاص یافت و در مدت چند ماه، بانک شهر 

به چنین موفقیت هایی دست پیدا كرد.
وی بـا تاكیـد بر اهمیت تداوم افزایش سـرمایه گفت: تـالش می كنیم تا طی 

دو سـال، سـرمایه بانک به 20هزار میلیـارد ریال 
افزایش یابد كه قطعا این روند رو به رشـد می تواند 

موفقیت های آتی بانک را نیز در پی داشته باشد.

پیام هیات مدیره
ضمـن خیرمقدم، حضور محترم و فرخنده شـما را 
در جلسـه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک شهر 

گرامی می داریم و حمد و سپاس بیکران خود را كه مجددا امکان خدمتگزاری 
و پاسـخگویی در منصبی دیگر از مناصب ایران اسـالمی را فراهم آورد، نثار 

درگاه بی نیاز او می كنیم.
شکرگزار و قدردان حمایت های بی دریغ تمامی همراهان صمیمی و ارجمندان 
عرصه تالش و خدمت رسانی در امور شهری، شهرداری ها و شهروندان بوده كه 
امکان آبادانی بیش از پیش كشور را در راستای حمایت از سیاست های توسعه 
اقتصاد شهری و تداوم خدمتگزاری خدمتگزاران خود  در عرصه های اقتصادی 

و بانکی را فراهم می نمایند.
تمامـی دانـش، تجربه و تالش های خـود را با بینش مدیریت جهـادی به كار 
گرفته ایم تا در راسـتای اعتالی میهن اسالمی با به كارگیری سرمایه های ملی 
بر مشـکالت ناشی از تحریم های بین المللی، ركود اقتصادی و سایر مشکالت 
فائق آمده و امیدواریم به عنوان نمایندگان شما در بانک شهر بتوانیم به نوبه 
خـود وظیفه ملی مذهبی خویش را از طریق تجهیز منابع پروژه ها و توسـعه 
صنعت بانکداری ایفا نموده و البته  این مهم جز با حمایت های مادی و معنوی و 

شکیبایی و حسن اعتماد سهامداران دست یافتنی نخواهد بود.

برخی از افتخاراتی را  كه به موجب حمایت های همه جانبه سـهامداران كسب 
گردید، به شرح زیر به استحضار می رساند: ارتقای بهبود مستمر و حفظ سهم 

بازار بانک شهر در صنعت بانکداری و بانک های خصوصی:
- افزایش 2برابری سـرمایه بانک از مبلـغ 4/000 میلیارد ریال به مبلغ 7/900 

میلیارد ریال
- افزایش جذب منابع از مبلغ 114/958 میلیارد ریال در اسـفند 92 به مبلغ 
167/801 میلیـارد ریال در پایان سـال 93 و رشـد 46 درصدی سـپرده های 
اشـخاص در مقابل رشـد 24 درصدی منابع كل بانک های خصوصی )از مبلغ 
2/192/859 میلیارد ریال در پایان سال 92 به مبلغ 2/714/880 میلیارد ریال 

در پایان سال 93(
- افزایش اعطای تسهیالت از مبلغ 51/909 میلیارد ریال در اسفند 92 به مبلغ 
82/125 میلیارد ریال در پایان سال 93 و رشد 58 درصدی اعطای تسهیالت 
در مقابل رشد 25 درصدی كل تسهیالت اعطایی بانک های خصوصی )از مبلغ 
1/761/088 میلیارد ریال در پایان سال 92 به مبلغ 2/197/898 میلیارد ریال 

در پایان سال 93(
- بهبود نسـبت ها و شـاخص های مالی و بانکی در جهت افزایش سهم از بازار 

بانکی
-افزایش سـهم بـازار بانکی در بانکـداری بین المللی و اخذ مجـوز مرحله 2 

عملیات ارزی
-افزایش سـهم بازار بانکی در بانکداری مجازی و الکترونیکی از طریق ایجاد 

روش ها و ابزارهای نوین نظیر پیشخوان های شهرنت

اخذ گواهینامه ها و جوایز معتبر داخلی و بین المللی:
- انتخاب بانک شـهر به عنوان شركت پیشرو در میان شركت های برتر سال 

93 )رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی(
- انتخاب و اهدای نشان برترین مدیر جهادی كشور به مدیرعامل بانک

- كسـب جایزه ملـی مدیریت مالی ایـران در حـوزه نـوآوری در بانکداری 
الکترونیک

- دریافت نشان عالی كیفیت و بهره وری
- دریافت نشان ماندگار اصالت برند در میان بانک ها

سـاماندهی، تجهیز و اسـتقرار كاركنان و همکاران كلیه واحدهای ستادی به 
صورت متمركز در محل ساختمان مركزی )برج شاهنامه میدان فردوسی( در 

جهت افزایش بازدهی و كاهش هزینه های غیرضروری

اعضاء هیات مدیره

اقای حسین محمد پورزرندی

آقای مرتضی خامی

آقای سید محمدمهدی احمدی

آقای خیراهلل بیرانوند

آقای محمد دلبری

نماینده

صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران

شرکت خدمات اداری شهر

شهرداری تهران

شهرداری کرج

شهرداری قم

سمت

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره )موظف(

عضو هیات مدیره )غیرموظف(

عضو هیات مدیره )غیرموظف(

بانک شهر؛ بانک خدمت و نوآوری
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مراسم  رونمایی از تمبر موسسه اعتباری با حضور 
دکتر عیسی رضایی مدیر عامل این موسسه ، دکتر 
فریدون همتی- مشاور ارشد وزیر کشور ، مهندس 
دهناد مدیر عامل ش��رکت مخابرات ایران، حضرت 
حجت االس��الم و المس��لمین بنایی-مشاور عالی 
رئیس قوه قضاییه در امور مجلس، مهندس نجاری 
- قائم مقام شرکت پست جمهوری اسالمی ایران، 
روسای محترم دفاتر مراجع و آیات عظام، حضرت 
حجت االس��الم و المس��لمین فصیحی- مشاور و 
رئیس دفتر رئیس مجلس ش��ورای اس��المی آقای 
دکتر الریجان��ی در قم، جواد فهیم��ی پور - قائم 
مقام موسس��ه اعتباری کوثر، محمد رضا جهانی- 
رئیس هیات مدیره موسس��ه اعتب��اری کوثر، امیر 
آبادی- نماینده مردم شریف قم در مجلس شورای 
اسالمی، حضرت آیت اهلل حسینی قزوینی – استاد 
حوزه و دانش��گاه و اعضای شورای اداری استان قم 

برگزار گردید.
دکت��ر رضایی : خوش برخ��وردی، تالش مضاعف 
، هم��ت و وج��دان کاری از ویژگی های مدیران و 

کارکنان موسسه اعتباری کوثر
دکتر عیس��ی رضایی مدیر عامل موسسه اعتباری 
کوثر با اش��اره به تاریخچه تاس��یس این موسس��ه 
گفت: آخرین موسسه ای  که پا به عرصه بانکداری 
گذاشت موسسه اعتباری کوثر بود ولی پس از 15 
س��ال اولین موسسه ای که توانس��ت در سال 92 
مجوز رس��می فعالیت از بان��ک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران اخذ نماید موسسه کوثر بود.
وی اظهار داش��ت : این موسس��ه که از س��ال 90 
فعالیت خ��ود را آغاز و با اس��تراتژی مش��خص و 
مدون امروز به حمداهلل توانسته است با ایجاد 350 
شعبه در سراسر کشور خدمات مالی قابل توجهی 
ب��ه مردم ارائه نماید به ط��وری که پس از تنها دو 
س��ال فعالیت مجوز رسمی خود را از بانک مرکزی 

دریافت کرد.
وی افزود: پرس��نل کوثر از بین افراد خوش فکر و 

تحصیل کرده و صرفا با مدرک تحصیلی کارشناسی 
حس��ابداری، IT ، بانکداری و مدیریت بازرگانی به 
کار گرفته شده اند که این امر با توجه به تخصص 
و تجرب��ه کارکنان خود یک��ی از عوامل موفقیت و 
پیش��رفت قابل توجه موسس��ه در سطح کشور به 

خصوص استان قم بوده است.
نایب رییس هیئت مدیره موسس��ه اعتباری کوثر 
گفت: در حال حاضر این موسسه موفق شده است 
از لح��اظ میزان س��پرده و ارائه خدم��ات 7  بانک 
رس��می کشور را پشت س��ر بگذارد و این موفقیت 

بزرگی است که به سادگی به دست نیامده است.
وی با اشاره به اینکه سیستم بانکی موسسه اعتباری 
کوثر از ابتدا به شکل متمرکز و فراگیر طراحی شده 
است، ادامه داد: این مهم سبب افزایش سرعت ارائه 
خدمات در این موسس��ه گردی��د و امکان افزایش 
ش��عب را در مراحل راه اندازی بدون محدودیت و 

مشکل بوجود آورد.
وی تصری��ح کرد: وام قرض الحس��نه در موسس��ه 
اعتب��اری کوثر تا مبلغ پنجاه میلی��ون ریال بدون 
حتی یک ریال کارمزد به مش��تریان پرداخت می 
شود و این امر که در بین کلیه بانک ها و موسسات 
س��ابقه نداشته اس��ت به دلیل اعتقاد مسئولین به 
س��نت حسنه قرض الحسنه اس��ت که خداوند در 
ق��رآن وعده پاداش 18 برابری را در مقابل آن داده 
اس��ت. این موفقیت حاصل ن��ام کوثر و خیر کثیر 

است که موجب دلگرمی ما در این راه می شود.
دکت��ر رضای��ی در بخش دیگری از س��خنان خود 
گف��ت: کل فعالی��ت اقتصادی کش��ور بانک محور 
ب��وده و نزدیک به 88 درص��د تامین مالی فعالیت 
اقتصادی به عهده بانکها می باشد. کوثر نیز یکی از 
موسسات اعتباری دارای مجوز رسمی فعالیت است 
که الحمداهلل فعالیت آن در سطح کشور خوب بوده 

و رضایت داریم.
وی در تبیین مدل جدیدی از بانکداری اسالمی را 
در نظام بانکی کشور ضروری دانست و اظهارداشت: 

نرخ سود تضمین کننده بانکداری اسالمی نیست. 
به این مضمون ک��ه می توان وامی را در چارچوب 
موازین شرعی پرداخت کرد با نرخ باال ولی شما در 
جای��ی دیگر وامی بپردازید با س��ود دو درصد ولی 
چون رعایت موازین ش��رعی را انجام نداده قاعدتا 

اسالمی بودن آن زیر سوال است.
دکتر رضایی افزود: در واقع مشکل ما در این زمینه 
این است که ما خبره مسایل شرعی نیستیم و اجرا 
کننده استانداردها و قوانین هستیم الجرم خواست 
ما از مراجع محترم و آیات عظام ارائه الگوی عملی 
از بانکداری اس��المی و تعریف استانداردها در این 
حوزه است و با توجه به توصیه های موکدی که در 
دیدار با مراجع محترم در اس��تان قم مطرح گردید 
نس��بت به حذف کارمزد و جریم��ه دیرکرد از وام 
های قرض الحس��نه اقدام نمودیم تا شک و شبهه 
را در موارد اخذ کامزد از خود دور کرده باش��یم و 
آخرت خود را به دنیای دیگران نفروخته باشیم که 
این حداقل کاری اس��ت که ما فع��ال در این حوزه 
توانسته ایم انجام بدهیم و خیر آن را نیز الحمداهلل 
دیده ایم همان طور که وعده الهی در کوثر تحقق 

یافته است.
وی در خص��وص تعامل موسس��ه ب��ا دولت تدبیر 
و امی��د در راس��تای س��وق دادن مناب��ع کوثر به 
واحدهای تولیدی گفت: الحمداهلل موسسه طی دو 
س��ال اخیر این ابتکار را انجام داده که بس��یار هم 
راضی هس��تیم و امیدواریم در این زمینه نیز دین 
خود را نام خود ادا کرده و سبب رضایت بسیاری از 

واحد های تولیدی و کارگران آن شده ایم.
دکتر رضایی با اشاره به صحبت های حضرت آیت 
اهلل العظم��ی جوادی آملی که کوث��ر را خیر کثیر 
برشمردند، بیان کرد:  اگر توفیقی هم داریم نشات 

گرفته از این نام مقدس می باشد.
وی همچنی��ن با حضور در جمع کارکنان اس��تان 
قم اظهار داش��ت: در واقع چون نام کوثر بر ما قرار 
گرفته باید طوری عمل نماییم که در خور شان این 
نام باش��د و چون در س��طح جامعه ما را به این نام 
می شناسند خدای نکرده به واسطه عمل ما خدشه 

ای به این نام وارد نشود .
 دکت��ر رضایی تصریح کرد:باید ح��رف و عمل در 
کوثر یکی باش��د و با متانت در رفتار و گفتار، شان 

این نام را رعایت نماییم.
مش��اور ارش��د وزیر کش��ور: جهت گیری و هدف 
گذاری موسس��ه اعتباری کوث��ر رویکرد صحیحی 

است که در سایر بانک ها کمتر دیده می شود
مشاور ارش��د وزیر کشور گفت: رویکرد موسسه بر 
این قرار گرفته اس��ت که در زمینه تولید و اشتغال 
زائ��ی و پرداخت تس��هیالت قرض الحس��نه بدون 
کارمزد فعال باش��د که این رویکرد بسیار درستی 
اس��ت که ما در بان��ک ها کمتر ب��ا آن مواجه می 

باشیم.
وی اف��زود: انش��االه در مقام عمل نیز موسس��ه به 

فرهنگ شدن خدمات موسسه اعتباری کوثر
دکتر رضایی : نرخ سود تضمین کننده بانکداری اسالمی نیست
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همین صورت عمل می نماید و گزارش��اتی که به 
من رسیده حاکی از صحت این مطلب دارد.

وی در ادام��ه با بیان تقاضای پرداخت تس��هیالت 
از منابع جذب ش��ده در اس��تان قم برای کارهای 
تولیدی و اشتغال زائی خواستار توجه بیش از پیش 
موسس��ه اعتباری کوثر به  بخش تولید و س��رمایه 

گذاری شدند .
مدیر شعب استان قم:  اعتماد مشتریان و مراجع و 

مسئولین به کوثر بزرگترین سرمایه ما است
مسعود اقدسی مدیر ش��عب استان قم نیز در این 
مراسم گفت: اعتماد مشتریان و مراجع و مسئولین 
به کوثر بزرگترین س��رمایه ما اس��ت که الحمداهلل 
بابت اجر و مزد پرداخت وام های قرض الحسنه در 
استان  بدست آورده ایم و انشااله با قوت به این راه 

ادامه خواهیم داد .
 وی ادام��ه داد: امس��ال عالوه ب��ر وام های قرض 
الحس��نه هم��کاری بس��یار خوبی ب��ا واحد های 
تولیدی استان داشته و تسهیالت خوبی با هدایت 
اس��تانداری در ای��ن زمین��ه پرداخت ک��رده ایم . 
همچنین با ش��رکت و برپایی مراس��م فرهنگی از 
جمله یادواره شهدا سعی کرده ایم دین خود را به 
نام مبارک کوثر و شهدا میهن اسالمی ادا نماییم و 
با تولید محصوالت فرهنگی مختلفی که برای اولین 
بار در کش��ور رونمایی شد در ارتقا سطح فرهنگی 

جامعه نیز سهیم باشیم.
رونمایی از تمبر یادبود موسسه اعتباری کوثر

س��پس در این مراس��م از تمبر موسس��ه اعتباری 
کوثر که به همت اداره پس��ت جمهوری اس��المی 
و مدیریت اس��تان قم تهیه گردی��ده بود رونمایی 

گردید.
دکت��ر رضایی مدیر عامل موسس��ه اعتباری کوثر 
رونمای��ی و تهیه و تکثی��ر تمبر یادبود موسس��ه 
اعتباری کوثر را قدم بسیار مناسبی در گسترش و 
فراگیر شدن شناخت موسسه اعتباری کوثر دانست 
و گفت: به حمداهلل با کوشش عزیزان در اداره پست 
این اقدام انجام می گردد و امروز ما شاهد فرهنگ 

شدن خدمات موسس��ه اعتباری کوثر به خصوص 
وام های قرض الحس��نه در سطح جامعه و سازمان 

ها و ادارات هستیم.
مهن��دس نجاری قائم مقام اداره پس��ت جمهوری 
اس��المی ب��ا بیان اینک��ه تمبر خدمت ب��ه منظور 
مان��دگاری آث��ار و ب��رکات خدمات س��ازمان ها و 
نهاده��ای خدمتگ��زار به مردم تهی��ه و توزیع می 
گردد، گفت:  برای اولین بار در سطح کشور این کار 
با ابتکار اداره کل پس��ت قم به منظور قدرشناسی 
از خدمات قرض الحس��نه موسس��ه اعتباری کوثر 
انجام می گردد و ما از این بابت اطمینان داریم که 
خدمات و محصوالت موسسه اعتباری کوثر در واقع 

گره گشا در بخش خدمات و تولید جامعه است.
وی اظهارداش��ت: این تمبر برای ارسال مراسالت 
عمومی مردم در س��طح دنیا اس��تفاده می شود و 
در واقع س��فیر فرهنگی کوثر به اقصی نقاط جهان 
محس��وب می گ��ردد. ایش��ان در پایان خواس��تار 

همکاری هر چه بیش��تر اداره پس��ت و موسس��ه 
اعتباری کوثر شدند.

امضاء و تبادل یادداش��ت تفاهم فی مابین موسسه 
اعتباری کوثر و ش��رکت پس��ت جمهوری اسالمی 

ایران
در پایان مراس��م نیز یادداشت تفاهمی فی مابین 
موسسه اعتباری کوثر و ش��رکت پست جمهوری 
اسالمی ایران امضا و تبادل گردید. در این یادداشت 
تفاهم که به امضا مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر 
جن��اب آقای دکتر رضایی از یک طرف و قائم مقام 
ش��رکت پس��ت کل کش��ور جناب آقای مهندس 
نجاری از طرف دیگر رس��ید، بر تعامل و همکاری 
متقابل دو مجموعه تاکید گش��ت. بر اس��اس این 
یادداش��ت تفاه��م زمینه تیراژ ی��ک میلیون تمبر 
یادبود موسسه اعتباری کوثر و توزیع آن در سطح 
ادارات پست و شعب موسسه اعتباری کوثر محقق 

گردید.

رونمایی از تمبر یادبود موسسه کوثر
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مجمـع عمومـی عادی سـاالنه و مجمـع عمومی 
فوق العاده بانک پارسـیان در آخریـن روز تیر ماه 
سال جاری در سـالن اجتماعات پژوهشکده نیرو 

برگزار شد.
از مهم ترین مصوبات مجمع عمومی عادی سـاالنه 
بانک پارسیان می توان به تصویب صورت های مالی 
ارائه شـده برای عملکرد سال مالی 1393، تقسیم 
60 ریال سود به ازای هر سهم، تعیین روزنامه های 
دنیای  اقتصاد و اطالعات به عنوان روزنامه رسمی 
بانک برای سال 1394، انتخاب موسسه حسابرسی 
دایا رهیافت  به عنوان بازرس قانونی و حسـابرس 
مسـتقل اصلـی و موسسـه حسابرسـی دش و 
همکاران به عنوان بازرس علی  البدل اشاره كرد. در 
مجمع عمومی فوق العاده این بانک نیز كه بالفاصله 
پـس از مجمع عمومی عادی سـاالنه برگزار شـد، 
اكثریت سهامداران با افزایش سرمایه 50 درصدی 
بانک از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت 

موافقت كردند.
بـه این ترتیب سـرمایه بانـک پارسـیان از مبلغ 
15/840 میلیـارد ریال به مبلـغ 23/760میلیارد 

ریـال افزایـش خواهد یافـت. سـهامداران بانک 
پارسـیان با تفویـض اختیار به هیـات مدیره این 
امـکان را فراهـم كردنـد تـا اجرای ایـن افزایش 
سـرمایه پس از دریافت مجوزهـای الزم از مراجع 

ذی ربط طی مدت دو سال عملی شود.
از مهم تریـن دالیـل ضرورت افزایش سـرمایه در 
بانک پارسیان، افزایش توانایی و ظرفیت بانک در 
جذب منابع، ارتقای سـهم بازار، توسعه توانایی و 
ظرفیت بانک در اعطای تسهیالت، افزایش توانایی 
و ظرفیت بانک در گسـترش شبکه شعب، توسعه 
توانایـی و ظرفیت بانک در گسـترش فعالیت های 
ارزی و افزایش نسـبت كفایت سرمایه اعالم شده 
اسـت. در ابتـدای جلسـه مجمع عمومـی عادی 
سـاالنه بانک پارسـیان، دكتر كـورش پرویزیان،  
مدیرعامل این بانک طی سخنانی گزارش عملکرد 

هیات مدیره بانک پارسیان را ارائه كرد.

سخنان مدیرعامل
دكتر پرویزیان با اشـاره به شـرایط ركودی كسب 
و كار در سـال های اخیـر و تحریم  های بین المللی 

گفت: وضعیت بانکداری در این سـال ها نسبت به 
گذشته سـخت تر شده اسـت. وی افزود: با وجود 
ایـن، بانک پارسـیان هـم  اكنون به یک سـرمایه 
ملـی تبدیل شـده و بـه لطف و حمایـت بی دریغ 
سـهامداران آن، خدمات ارزشـمندی را در دوران 

تحریم و شرایط سخت اقتصادی ارائه كرده است.
به گفته مدیرعامل بانک پارسـیان، در حال حاضر 
این بانک  به یک بانک پیشتاز در نظام بانکی كشور 
تبدیل شـده كه زنجیره متنوع كامل بانکداری را 
در اختیـار دارد و امید می رود در آینده  ای نزدیک 
در بعـد بین المللـی این زنجیـره را ارتقـا دهد و 
فعالیت های خود را از نظر ارزش افزوده و سـود با 
افزایش قابل توجهی مواجه كند. دكتر پرویزیان با 
اشاره به معوقات بانکی در شرایط سخت اقتصادی 
سـال های اخیر گفـت: بانکـداری كشـور دوران 
پیچیده ای را سپری می كند اما با وجود چالش های 
فعلـی انتظار داریم كه با بهبود شـرایط اقتصادی، 

اوضاع بانکی نیز بهتر شود.
وی خاطرنشـان كرد: در  دولت یازدهم با توجه به 
مشـکالت اقتصادی كه در گذشته پیش آمده بود، 
سیاسـت های جدیدی اتخاذ شـد كه بر مبنای آن 
رشـد نقدینگی و تـورم كنترل شـود، این مولفه 
باعث شـد صنعت بانکداری شاهد رشدی همانند 

دوره های گذشته نباشد.
مدیرعامـل بانـک پارسـیان كاهـش نرخ سـود 
تسـهیالت را مشکل دیگر بانکداری در ایران ذكر 
كرد و افزود: حدود 90 درصد تسـهیالت بانکی را 
عقود مشاركتی تشکیل می دهد كه با كاهش نرخ 
سود آن از 28 درصد به 24 درصد عمال دست انداز 

دیگری برای بانک ها به وجود آمده است.

مجمع ساالنه برترین بانک ایرانی در بازدهی سرمایه 
عملکرد بانک پارسیان و دکتر پرویزیان بر روی سکوی بهترینها
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گزارش عملکرد
گـزارش عملکرد هیات مدیره بانک پارسـیان در 
سـال 1393 كه توسـط مدیرعامل این بانک ارائه 
شد نشـان می دهد بانک پارسـیان در پایان سال 
1393 با سـرمایه 15/840میلیارد ریال دارای 73 
هـزار و 209 سـهامدار بـوده كه 72 هـزار و 939 
شـخص حقیقـی معـادل 16 درصد سـهام و 270 
شخصیت حقوقی معادل 84 درصد سهام آن را در 
اختیار داشـته اند. همچنین این بانک با در اختیار 
داشـتن 18 درصد سـهم بازار از منابـع بانک های 
خصوصی رتبه نخسـت را در بین ایـن بانک ها به 
خود اختصاص داده است. در سال 1393 این بانک 
با 21 درصد رشد در جذب سپرده های بانکی، رقم 
مانده سپرده های خود را به 509 هزار میلیارد ریال 
رسـانده و در بخش تسهیالت در سال 1393 بیش 
از 87 هـزار میلیـارد ریال برای اشـخاص حقیقی 
و حقوقـی (بنگاه هـای اقتصـادی( در بخش های 

مختلف اقتصادی تامین مالی انجام داده است.
مانده ناخالص تسـهیالت بانک پارسیان در پایان 
سـال 1393 معادل 349 هزار و 946 میلیارد ریال 
اعالم شده است كه 15 درصد رشد نسبت به سال 
قبل از آن را نشـان می دهد. مجمـوع درآمدهای 
بانک پارسـیان در پایان سـال 1393 بیش از 76 
هزار و 430 میلیارد ریال گزارش شده است. درآمد 
تسـهیالت اعطایی در این مدت حدود 53 هزار و 
251 میلیارد ریال اعالم شـده اسـت.  در سال 93 
سود پرداختی به سـپرده گذاران بانک پارسیان با 
رشدی معادل 26 درصد نسبت به سال قبل از آن 
به رقم 66 هزار و 851 میلیارد ریال رسـیده است. 
عملکرد هیات مدیره بانک پارسیان نشان می دهد 
در پایان سـال 1393 ضمانت نامه های ارزی صادره 
در بانک پارسیان با مبلغ 19/2 میلیون دالر رشدی 
معـادل 92 درصد نسـبت به سـال 1392 داشـته 
است. همچنین اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی 
در سـال 1393 با مبلغ یک میلیارد و 291 میلیون 
دالر رشـدی معادل 53 درصد نسبت به سال قبل 

از آن داشته است.

كسب افتخارات بانک
بانـک پارسـیان در رتبه بنـدی 100 شـركت برتر 
كشور در سـال 1393 موفق به تکرار رتبه نهمین 
شركت بزرگ كشـور شده است. مبنای اصلی این 
رتبه بنـدی، میـزان كسـب درآمد و فـروش بوده 
و الگویـی از رتبه بنـدی 500 شـركت برتر جهان 
است كه هر ساله توسط سازمان مدیریت صنعتی 
صورت می گیرد. بر این اسـاس بانک پارسـیان در 
سـال 1393مقام سوم در شاخص فروش را در بین 
بانک های حاضر در بین 100 شـركت برتر ایران به 

دست آورده است. 
كسب رتبه برترین بانک اسـالمی ایران و برترین 
بانک ایران در بانکداری خرد براسـاس رتبه بندی 
 The Asset سـال های 2012، 2013 و 2014 نشریه

از دیگر افتخارات این بانک محسوب می شود.
همچنین كسب رتبه بهترین بانک ایران از نشریه 

یورومانی در سـال 2014 میالدی، كسب رتبه اول 
در میان بانک های خصوصی كشـور و سیزدهمین 
شـاخص  براسـاس  جهـان  اسـالمی  موسسـه 
دارایی های منطبق بر شریعت نشریه بنکر در سال 
2013 میـالدی از دیگر افتخارات بانک پارسـیان 

است.
 ROE  رتبه برترین بانک ایران در بازدهی سرمایه 
(شاخص عملکرد نسـبت به سود حقوق صاحبان 
سهام) در رتبه بندی 1000 بانک برتر جهان نشریه 
بنکر در سـال 2013 میـالدی، دریافت لوح تقدیر 
و تندیـس NAPEC در نهمیـن اجالس سـران و 
مدیران شـركت های نمونه و تاثیرگذار در صنعت 
و اقتصاد، دریافت  نشـان و اسـتاندارد بین المللی 
ارزش برند )ISO 10668:2010( از سـوی اتحادیه 
اروپـا و دریافت لوح تقدیر سـازمان ملل در امور 
محیط  زیسـت )UNDP( از دیگر افتخارات بانک 
پارسیان است كه در گزارش عملکرد هیات مدیره 

به سهامداران این بانک به آن اشاره شده است.
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با تصویب سهامداران، صورت های مالی بانک تجارت 
برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1393 به تصویب 
رسید. به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، در نشست 
مجمع عمومی عادی ساالنه این بانک که روز سه شنبه 
سی ام تیرماه در محل هتل انقالب تهران با حضور بیش 
از 83 درصد صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آنان به 
ریاست فهیم هاشمی، رئیس هیات مدیره بانک تجارت 
برگزار شد، صورت های مالی سال گذشته این بانک به 

تصویب مجمع رسید.
محمدابراهیم مق��دم، مدیرعامل بانک تجارت در این 
مجمع با اش��اره به وضعیت اقتصاد و بازار پول کشور 
در س��ال 93 خاطرنش��ان کرد: تداوم رکود ناش��ی از 
محدودیت های خارجی و برخی سیاست گذاری های 
گذشته در کنار سیاست های انقباضی، سال 93 را به 
یکی از دشوارترین سال ها برای بانک های کشور بدل 
ساخت، با این حال بانک تجارت توانست با تالش پیگیر 
کارکنان متعهد و دلسوز خود و استفاده از تمام ظرفیت ها 
و اتخاذ تدابیر مناسب از این شرایط دشوار عبور کرده 
و اینک با توجه به افق های روشنی که در عرصه روابط 
خارجی کشور پدیدار شده و نیز بازگشت امید و نشاط 
به فضای کسب و کار در کشور، مصمم هستیم تا جایگاه 
ممتاز بانک در صنعت بانکداری کشور، به ویژه در حوزه 

ارائه خدمات بانکداری بین الملل را احیا کنیم. 
مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به برخی از مهم ترین 
شاخص های عملکرد این بانک در سال گذشته اظهار 
کرد: حفظ رتبه اول به لحاظ دارا بودن باالترین سهم از 
مانده تعهدات ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی 
در می��ان 5 بانک بزرگ تجاری کش��ور، رش��د 6/ 12 
درصدی س��پرده ها و رشد 8/ 18 درصدی تسهیالت، 
کاهش نسبت مانده مطالبات به تسهیالت و مطالبات از 
2/ 16 به 2/ 14 درصد با تشکیل کمیته های تخصصی 
وصول مطالبات، طراحی مدل جدید بودجه ریزی برای 
مدیریت بهینه هزینه ها و درآمدهای بانک، پیاده سازی 
فرآیندهای حاکمیت ش��رکتی، کسب رتبه نخست 
در ارائ��ه خدمات موبایل بان��ک در همایش بانکداری 
الکترونیک و نظام های پرداخت و جایزه ملی مدیریت 
مالی ایران برای پنجمین س��ال متوالی گوش��ه ای از 
توفیقات بانک تجارت در سال مالی گذشته بود. ضمن 
اینکه اقدامات بسیار مهمی برای تخصیص بهتر منابع و 
کاهش ریسک از طریق راه اندازی سامانه های پیشرفته 
اعتبارسنجی و مدیریت ریسک در بانک تجارت آغاز 
ش��ده اس��ت.  وی با اش��اره به روند افزایش استحکام 
مالی این بانک در س��ال های پس از خصوصی س��ازی 
اظهار کرد: اردیبهشت 88 که وارد بازار سرمایه شدیم 
س��رمایه بانک 10/ 437 میلیارد ریال بود که طی سه 
مرحله ب��ه 45/ 700 میلیارد ریال معادل 337 درصد 
افزایش یافته است. این افزایش سرمایه ظرفیت توسعه 
فعالیت های بانک را به میزان قابل توجهی افزایش داده 
است. با توجه به برنامه هایی که برای توسعه کسب و کار 
و افزایش سودآوری عملیات بانک وجود دارد می توانیم 
بگوییم که سهامداران می توانند مطمئن باشند که روند 
مثبت و موثر بانک تجارت در بازار س��رمایه همچنان 
ادامه خواهد یافت. مقدم افزایش س��هم بانک تجارت 
از منابع بازار پول و تعهدات ش��بکه بانکی، تداوم روند 

کاهش مطالبات معوق، ارتقای سطح خدمات بانکداری 
الکترونیک، افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع به کل 
درآمدها و افزایش سود حاصل از سرمایه گذاری ها را از 
جمله مهم ترین اهداف محوری بانک تجارت برای سال 
مالی 1394 برشمرد و تاکید کرد: در کنار این اهداف، 
ایجاد تنوع در س��بد خدمات و معرفی ابزارهای نوین 
مالی و بانکی، توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات، ایجاد 
و توسعه بانکداری جامع و توسعه سرمایه های انسانی 
متناس��ب با س��اختار و ماموریت های جدید از جمله 
راهبردهای کالن برنامه کسب و کار بانک تجارت است. 

در ادامه این جلسه، گزارش حسابرس و بازرس قانونی 
درخصوص صورت های مالی بانک تجارت قرائت شد 
که مقدم مدیرعامل، فهیم هاشمی رئیس هیات مدیره 
و رزازان مدی��ر امور مالی بانک تجارت به س��واالت و 
نکات مطرح ش��ده در این گزارش پاسخ دادند. سپس 
صورت های مالی س��ال منتهی به 29 اس��فند س��ال 
1393 بانک تجارت مورد تصویب مجمع قرار گرفت 
و س��هامداران با تقسیم 10 ریال سود به ازای هر سهم 
موافقت کردند. بانک تجارت در س��ال 1358 از ادغام 
10 بانک تشکیل شد. این بانک یکی از بنگاه های بزرگ 
اقتصادی کشور بوده که ذیل اجرای قانون سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساس��ی در اردیبهشت ماه 1388 
س��هام آن در بازار بورس عرضه و به بخش خصوصی 

واگذار شد. 

اهداف و برنامه های بانک
بانک تجارت در راستای تحقق سند چشم انداز خود، 
اه��داف محوری زیر را تعیین و با اتخاذ اس��تراتژیها و 
تدوین برنامه های عملییاتی، تم��ام تالش مدیران و 
کارکنان بانک را بر تحقق کامل اهداف در چارچوب افق 
های زمانی معین، متمرکز کرده است. این اهداف بیا در 
نظیر گرفتن خطوط کسب و کار بانک، پتانسیل های 
موجود درون سازمانی و فرصتهای پیش رو و همچنین 
با توجه به افقی که یرای بانک در نظر گرفته شده است، 

تعیین شده اند
- افزایش سهم بانک از نقدینگی کشور

-  افزایش سهم بانک از مجموع تعهدات شبکه بانکی
- کاهش مطالبات معوق بانک

- ارتقای سطح خدمات بانکداری الکترونیکی
- افزایش سطح رضایت مشتریان

- افزایش بهره وری کارکنان
- افزایش س��هم درآمدهای غیرمش��اع نسبت به کل 

درآمدهای بانک
- افزایش بهره وری و حاشیه سود عملیاتی

- افزایش س��ود آوری حاصل از س��رمایه گذاری های 
بانک

- ارتقای سطح کنترل های داخلی و سالمت مالی
- رشد سودآوری

اهم دستاوردهاي بانک در سال 1393
- رتبه اول به لحاظ داش��تن باالترین س��هم از مانده 
تعهدات ضمانت نامههای بانکی ( 37 درصد از تعهدات 
ضمان��ت نامه ه��ای پنج بانک بزرگ تجاری ش��امل 

تجارت- ملت- صادرات- ملی - سپه)
-  رتبه اول به لحاظ داش��تن باالترین س��هم از مانده 
تعه��دات اعتبارات اس��نادی ( 36 درص��د از تعهدات 

اعتبارات اسنادی پنج بانک بزرگ تجاری)
- کاهش نسبت مانده مطالبات به مصارف (تسهیالت 

ریالی و ارزی)  از 17/4 درصد به 13/9 درصد
- رتبه دوم سرانه سپرده به کارکنان وشعب در بین پنج 

بانک بزرگ تجاری
- رتبه نخست بانکها در حوزه ارائه خدمات موبایل بانک 
در چهارمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های 

پرداخت
-  کس��ب جایزه ملی مدیریت مالی ایران در س��طح 

تندیس سیمین برای پنجمین سال متوالی
- دریافت لوح تقدیر از پنجمین جشنواره ملی بهره وری 

»در »بخش جایزه ملی تجربیات موفق » 
- کسب رتبه هشتم در میان صد شرکت برتر کشور و 
کسب رتبه دوم در گروه بانکها (رتبه بندی 100 شرکت 

برتر ایران توسط سازمان مدیریت صنعتی)
- ایجاد صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت و سود 
تضمین شده، سرمایه گذاری در سهام و سرمایه گذاری 
قابل معامله )ETF( از طریق تامین س��رمایه کاردان 

)شرکت تابعه بانک(

سرمایه بانک
س��رمایه بانک در بدو تأسیس مبلغ 39/120 میلیون 
ریال )شامل تعداد39/120/000 سهم، به ارزش اسمی 
هر س��هم 1/000 ری��ال) بوده که طی چند مرحله به 
مبلغ 45 هزار و هفتصد میلیارد ریال (ش��امل تعداد 
45/700/000/000 س��هم، ب��ه ارزش اس��می ه��ر 
س��هم 1/000 ریال)  تا پای��ان دوره منتهی به تاریخ 

1392/12/29 افزایش یافته است.

رونمایی از راهبردهای کالن برنامه کسب و کار بانک تجارت
دکترین موثر مدیریت برای افزایش سطح رضایت مشتریان و افزایش بهره وری 
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وقتی در مس��ند مجمع دکتر ابوالقاسم جمشیدی 
نشس��ته باش��د و گزارش عملکرد تیمی را که قافله 
س��االرش مهندس حس��ن رضوانفر است، با طنین 
صلوات پی در پی حضار استماع می کنیم، باید گفت 

رایان سایپا نگین انگشتری هلدینگ سایپاست. 
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ رایان 
سایپا )س��هامی  عام( در تاریخ 94/04/20 در محل 

همایش های بین المللی هتل المپیک تشکیل شد.
مجم��ع س��االنه عموم��ي رای��ان س��ایپا منته��ي 
به1392/12/29 با حضور بیش از 68 درصد سهامدار 
برگزار شد. در این مجمع جناب ابوالقاسم جمشیدی 
به عنوان رئیس مجمع و جنابان س��یروس شجاعی 
و علیرضا بادکوبه  به عن��وان ناظران و آقاي مهرداد 

اسالمی به عنوان دبیر انتخاب گردیدند.
مجمع با تصویب صورت های مالي و تقدیر و تشکر از 
خدمات بایسته و توانمندي مدیریت خود و تقسیم 
سود 150 ریال به ازای هر سهم و با طنین صلوات به 

کار خود پایان داد.
همچنین سازمان حسابرسی به  عنوان بازرس قانونی 
و حسابرس مس��تقل شرکت برای س��ال مالی 94 

انتخاب شد.

پیام هیات مدیره
حمد و سپاس خداوند را که به ما توفیق داد تا سال 
دیگري را در شرکت لیزینگ رایان سایپا با موفقیت 
و سودآوري سپري کنیم و از او یاري می طلبیم تا در 

سال جدید نیز همواره رهنما و راهگشاي ما باشد.
هیات مدیره، مدیران و کارکنان شرکت، اعتماد کلیه 
س��هامداران گرامي را ارج نهاده و س��ال پرسودي را 

براي آنان آرزو دارد.

چشم انداز شـركت لیزینگ رایان سـایپا عبارت 
است از:

پیشتاز در صنعت لیزینگ ایران
ماموریت شرکت لیزینگ رایان سایپا

به عنوان سازمانی یادگیرنده، ارائه خدمات متنوع و 
متمایز لیزینگ در کش��ور با بهره گیری از ابزارهای 

مناسب بازار پول و سرمایه است.

اهداف كالن شـركت لیزینگ رایان سایپا عبارت 
است از :

1-رشد سودآوری 
2- افزایش سهم بازار لیزینگ

برنامه های جاری و آتی شرکت لیزینگ رایان سایپا 
)سهامی عام(

- تامین منابع مالی مناسب با تکیه بر منابع مالی مردمی
- کنترل مطالبات معوق

- تنوع در ارائ��ه خدمات لیزینگ با ایجاد تفاوت در 
میزان تسهیالت، مدت زمان و نرخ بازپرداخت

- توس��عه کیفی نی��روی انس��انی از طریق آموزش 
مستمر و مداوم 

سایر برنامه های آتی
- حفظ س��هم بازار موجود و س��عي در توسعه آن و 

تنوع در لیزینگ محصوالت مختلف
- تجهیز نیروي انس��اني س��ازمان به منظور ورود به 

فعالیت های جدید
- بازنگري در برنامه ریزي استراتژیک

- بهبود و ارتقاي سیستم های نرم افزاري
- بهبود وضعیت وصول مطالبات

- طراحي خدمت مطابق با نیاز مشتري
- تجهیز منابع مالي از طرق گوناگون 

- بهینه سازي هزینه های اجرایي سازمان
- افزایش سطح کیفیت ارائه خدمات به مشتریان 

پیشینه و اهم دستاوردها
ش��رکت لیزینگ رایان سایپا )سهامی عام( در تاریخ 
1376/12/28 ب��ا س��رمایه 1/000/000 ری��ال و با 
ش��ماره 139061در اداره ثب��ت ش��رکت ها به ثبت 

رسید.
این شرکت در زمینه فروش قسطی خودرو )لیزینگ(، 
خدمات بیمه ای و کارت از اوایل سال 1380 فعالیت 
خود را آغاز کرد و طی این مدت به نحو چشمگیری 

توسعه یافته است.
طب��ق مصوبه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده مورخ 
1383/5/27 ن��وع ش��رکت به س��هامی عام تبدیل 
و در تاری��خ 1383/12/3 در س��ازمان ب��ورس اوراق 
بهادار تهران پذیرش ش��د و از تاریخ 1384/4/5 نام 
این ش��رکت به عنوان چهارصد و سی امین )430( 
شرکت پذیرفته ش��ده در بورس با کد 04-91-65 و 
نماد ولساپا در فهرست تاالر فرعی درج شد و در پایان 

سال 1385 به تابلوی اصلی انتقال یافت.
اولین عرضه س��هام ش��رکت رایان س��ایپا در تاریخ 

84/4/20 در بورس انجام شد.
ش��رکت در راس��تاي تامین مالي از منابع مردمي با 
کسب مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران 

موفق به اجراي طرح های زیر شده است:
- ط��رح اندوخته خودرو مرحله اول و مرحله دوم در 

سال های 1380 و  1383
- اوراق مش��ارکت 3 س��اله مرحله اول سال 1384 

معادل 300 میلیارد ریال
- اوراق مش��ارکت 3 س��اله مرحله دوم سال 1387 

معادل 400 میلیارد ریال
- اوراق گواهي س��پرده ویژه سرمایه گذاري خاص 3 

ساله در سال 1388 معادل 300 میلیارد ریال
- اوراق گواهي س��پرده ویژه سرمایه گذاري خاص 3 

ساله در سال 1392 معادل 500 میلیارد ریال
- اوراق اجاره مدت دار )صکوک( 3 س��اله در س��ال 

1392 معادل 228 میلیارد ریال
در مس��یر مدیریت کیفیت و توس��عه تعالي شرکت 

موفق به دریافت گواهینامه هاي زیر شده است:
- اخذ گواهینامه مدیریت کیفی��ت 2000- 9001 
ISO در س��ال 1384 و گواهینامه مدیریت کیفیت 
ISO 9001 -2008 در س��ال 1388 از ش��رکت 

DQS آلمان
- دریاف��ت جایزه »لوح زرین تعالي« در پایان س��ال 
1384 و »نش��ان زری��ن تعالي« در س��ال 1387 و 
دریافت »نشان سیمین تعالي« در بخش شرکت های 

زنجیره اصلي در سال 1388 از گروه سایپا
- اخ��ذ گواهینامه »اش��تهار به تعالي« از ش��رکت 
DQS آلمان و گواهي تعهد به تعالي از سازمان ملي 

بهره وري و تعالي سازماني در سال 1385
- اخذ تقدیرنامه در سال 1386 و اخذ »تقدیرنامه 4 
ستاره« در س��ال 1387 از سازمان ملي بهره وري و 

تعالي سازماني
- در سال 1391 شرکت موفق به دریافت لوح تقدیر 
در بخش اصلي از جش��نواره ملي بهره وري ایرانیان 

گردید.
در پایان سال 1392 شرکت موفق به دریافت مجوز 
فعالیت لیزینگ از بانک مرکزي به مدت پنج س��ال 

گردید.

رایان سایپا؛ نگین انگشتری هلدینگ سایپا
برنامه های راهبردی مدیریت برای رشد سودآوری و افزایش سهم بازار

چنین گفت سهامدار
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آنروزها كه جناب دكتر ولی اهلل سیف در مسند بانک كارآفرین جلوس داشت 
لطفی نمود به حقیر زنگ زد فرمود می شـود لختی با هم بنشـینیم و من در 

جواب عرض كردم :
بدین مژده گر جان فشانم رواست                كه این مژده آسایش جان ماست

ذوق قرار هر روز در من افزون از پیش می شـد و در روز قرار با این تن رنجور 
پا به فرار از تحریریه نشـریه تـا خیابان ولیعصر روبروی پـارك ملت خیابان 
ناهید غربی شماره 97 در الوی ساختمان سر به فلک كشیده جوانی به غایت 
آراسـته در مسند اطالعات نشسته آثار خسـتگی را در چهره حقیر دیده به 
فور لیوانی آب بدست مرا به روی صندلی چه عرض كنم مبل هدایت كرد آب 

خنک جان تازه به ما داد و من آهسته می سرودم: 
دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد          چون آب در بیابان بر تشنه ای بیاد

پس از رفع خسـتگی نفس باال آمدن جوان پرسـید كیسـتی؟ و برای چه كار 
آمده ای؟ عرض شـد روزنامـه نگارم، سـردبیرم، مدیرمسـئولم، خبرنگارم، 
عکاسم، جوان پرسید بقیه كو؟ گفتم همه این سمتها در من است جوان شوخ 
طبعـی بود گفـت آقا این همه پسـت در خود جمع كـرده ای و جوانان بیکار 
چه بسـیار، لختی در خود فرو شـدم كوتاه كالمی بود ولی گویا: عرض شد به 
خواسته مدیرعامل بدینجا آمده و جوان رفت در پشت پیشخوان شماره ای را 
گرفت چند شماره بعد و در نهایت آمد و گفت در فالن طبقه تشریف ببرید و 
من سوار باالبر شدم در آن طبقه پیاده شدم كسی آمد به استقبال مرا برد در 
یک اتاق خالی و لختی بعد یکی از كاركنان روابط عمومی آمد فرمود مشـکل 
چیست و من كه جناب دكتر سیف را در پستهای دیگر دیده ودر حیات كاری 
اطالع رسـانی با كارایشان آشنا كمی جاخورده جابجا شدم عرض كردم هیچ 
و بازگشـتم نشـریه در آخرین روزهای كاریش بود از بچه ها خواستم تا روی 
جلـد را به عکس جناب دكتر سـیف مدیرعامل بانـک كارآفرین آنروز مزین 
كنند این عمل به شـماره 3 در ماه خـرداد 1392 افتاد با این تیتر : دكتر ولی 
اهلل سیف، مرد علم و تجربه، او را دایره المعارف حل مشکالت می دانند،درجه 

علمی: دكترای حسابداری و امور مالی از دانشگاه عالمه طباطبایی مختصری 
از سـوابق كاری: مدیرعامل بانک كارآفرین، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
فیوچـر بانک بحرین، رئیـس هیات مدیـره و مدیرعامل بانک هـای ، ملت ، 
صادرات، سپه و ملی ایران و معادن اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان 
و جانبازان عضو هیات مدیره بانک سپه، مدیریت و عضو هیات عامل سازمان 
گسـترش و نوسـازی صنایـع ایران و اكنـون ، حال رئیـس كل بانک مركزی 

جکهوری اسالمی ایران از این بگفتیم تا رسیدیم به امسال وبانک كارآفرین.
جناب دكتر عطاءاله آیت اللهـی نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مردی 
سـرد و گرم چشـیده دل سـوخته ای كه سـرافرازی ملت اسـالمی ایران را 
آرزومند اسـت او آمده تا بانک كارآفرین را سـربلند كند و 29 برنامه های در 
دسـتور كار هیات مدیره برای سـال 1394 نشـان از آن دارد كه جناب دكتر 
آستین همت باال زده تا از ناهید به اورانوس برسد او می تواند گذشته او نشان 
از این دارد و امروز كه گزارش سال مالی بانک را می نگاریم با اطمینان عرض 

می كنیم به دست دكتر عطاءاهلل آیت اللهی شدنی است باور كنیم. 
در مجمع عمومی عادی سـاالنه  بانک كارآفرین در روز سـه شنبه 30 تیرماه 
در سـالن همایش های ابوریحان دانشـگاه شهید بهشـتی با حضور اكثریت 
سهامداران )صاحبان 92 درصد سـهام( برگزار و صورت های مالی سال مالی 

منتهی به 29 اسفند ماه 1393 به تصویب رسید.
عطاءالـه آیت اللهی، مدیرعامل و نایـب رئیس هیات مدیره بانک كارآفرین با 
ارائه گزارشـی به سهامداران، به وضعیت مالی سـال 93 در بخش درآمدها و 
بدهی ها اشاره كرد و گفت: در سال 93 جمع دارایی های بانک مبلغ 112,073 
میلیارد ریال اسـت. این رقم نسـبت به مدت مشابه سال قبل كه دارایی های 

بانک 100,258 میلیارد ریال بوده است، 12 درصد رشد داشته است.
وی همچنیـن تصریـح كـرد: در سـال مالی منتهی بـه 92 درآمـد حاصل از 
تسهیالت بانک مبلغ 12,495 میلیارد ریال بود، در حالی كه در سال مالی 93 
این مبلغ به 16،653 میلیارد ریال رسیده و 33 درصد رشد را در این شاخص 

بانک کارآفرین دانش جهانی راه حل ایرانی
کسب رتبه های برتر در شاخص بازدهی و شفافیت مالی
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تجربه كرده اسـت. وی در ادامه با اشـاره به قانونمداری و شـفافیت بانک در 
اجـرای قانون گفت: 85 درصد از درآمدهای بانک از محل فعالیت های بانکی 
حاصل شده، نه بنگاه داری؛ و این مسأله یکی از افتخارات این بانک و همچنین 

از عوامل اصلی رشد EPS بانک در سال های اخیر بوده است.
آیت اللهی با ارائه بخش دیگری از گزارش خود به سـهامداران گفت: در سال 
مالی گذشـته، بانک كارآفرین حائز رتبه نخست در گروه بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری از لحاظ شاخص بازدهی فروش براساس رتبه بندی صد شركت 
برتر 100IMI- و رتبه دوم شفافیت مالی در میان گروه بانک های برتر كشور 

براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار شد.
مهندس آیت اللهی در ادامه با اشاره به افزایش تعداد شعب بانک در سال 93 
در مقایسه با سال 92 اظهار داشت: تا پایان سال 92، بانک كارآفرین دارای 98 
شـعبه در سراسر كشور بود، اما در سال 93 به دلیل عدم توفیق كسب مجوز 

از بانک مركزی افزایش قابل توجهی نداشت.
همچنین وی اظهار داشـت: بانک در حال حاضر مجوز 7 شـعبه جدید را اخذ 
نموده و در پی آن هسـتیم كه طی دو ماه آینده، تعداد شـعب دایر بانک را به 

108 شعبه برسانیم.
آیـت اللهی در ادامه خاطرنشـان كرد: برنامه بانک كارآفرین در سـال جاری 
رسـاندن این تعداد حداقل به 120 شعبه اسـت. مدیرعامل بانک كارآفرین با 
اشـاره به سناریوهای بانک جهت آمادگی برای شرایط پساتحریم خاطرنشان 
كـرد: مدیریت امور بین الملل بانک خوشـبختانه از همان سـال های ابتدایی 
تأسیس خود سنگ بنای محکمی را از نظر جذب پرسنل كارآزموده و مدیریت 
شایسته پایه گذاشته است. اما با این حساب بانک می بایست از نظر امکانات 

سخت افزاری نیز خود را مهیای این پیشامد بزرگ كند.
آیت اللهی در بخشـی دیگر از گزارش خود با اشاره به توسعه زیرساخت های 
بانکداری الکترونیک در بانک كارآفرین برای سـال 94، یادآور شـد: یکی از 
اولویت های ما در سـال پیش رو، توسـعه بانکـداری الکترونیکی با باال بردن 
ضریـب امنیـت اعم از سـخت افزاری و نـرم افزاری جهت حفـظ اطالعات و 
دارائی های مشتریان گرانقدر، تنوع بخشی در خدمات بانکداری نوین، عرضه 
محصوالت متنوع جدید و توسعه شبکه خدمت رسانی از طریق ایجاد فضاهای 

جدید است.
گفتنی اسـت:بنا بر تصمیم سـهامداران در مجمع عمومی عادی ساالنه بانک 
كارآفرین، مصوب شد كه به هر سهم بانک كارآفرین برای سال مالی 93، مبلغ 
210 ریال سـود خالص پرداخت و مابقی نیز به عنوان سـود سـهام به حساب 

افزایش سرمایه منظور شود.

برنامه های آینده بانک
- تدوین برنامه اسـتراتژیک سه ساله و تدوین بودجه ساالنه بانک به صورت 

عملیاتی و براساس برنامه استراتژیک
- افزایش سـرمایه بانک از مبلغ 8/500 میلیارد ریال به مبلغ 17/000 میلیارد 

ریال از محل آورده نقدی یا مطالبات سهام داران
- برنامه توسـعه شبکه شـعب بانک به تعداد 20 شعبه و رسیدن جمع شعب 

فعال در پایان سال 1394 به 120 شعبه
- جذب نیروی انسانی به تعداد مورد نیاز با عنایت به برنامه گسترش شعب

- افزایش سهم بازار در صدور ضمانت نامه های ارزی و ریالی

- افزایش سهم بازار در زمینه جذب منابع از طرق مختلف
- تقویت نظام كنترل های داخلی

- سـرمایه گذاری بهینه در شـركت های پذیرفته شـده در بورس و مدیریت 
مطلوب پرتفوی سرمایه گذاری بانک

- توسـعه صندوق های سـرمایه گذاری مختلف با هدف تکمیل محصوالت و 
خدمات جانبی بانک به منظور جذب منابع خرد با پوشش ریسک الزم

BT اجرای فاز 1 پروژه ارتقاء ساختار سامانه بانکداری آفرین – ارتقاء معماری -
- تکمیل پروژه سهام)تهیه و تولید استاندارد ضمانتنامه های ریالی در سامانه سهام(
- تکمیـل طرح چکاوك )ارتباط سیسـتمی سـامانه آفرین با سـامانه بانک 

مركزی(
- امکانات سیستمی جهت بخشش جریمه تاخیر تسهیالت

- تکمیل پروژه پیاده سازی سامانه مدیریت نقدینگی
- اجرای طرح توسعه و ارتقاء سامانه مطالبات غیر جاری
- اتصال بانک به سامانه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج

- تکمیل و عملیاتی سازی پروژه همراه بانک
- وب سرویس شركت بیمه

)ESB( راه اندازی سامانه گذرگاه خدمات سازمانی -
- دریافت صورتحساب كارت های shadow در شعبه و اینترنت بانک

- دریافت زیر تراكنش های كارت در شعبه و اینترنت بانک
)pin pad( اجرای فاز 2 پروژه پایانه شعب -

- راه اندازی كیوسک
- ارائه خدمات كارت از قبیل ارسال پیامک برای كارتهای منقضی شده، تمدید 

shadow كارت با شماره قبلی ، ارسال پیامک زیر تراكنش های كارتهای
PDA راه اندازی -

- راه انـدازی محصـوالت و قابلیـت هـای جدیـد در حـوزه خدمـات كارت 
IPG و NFC,MMS
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مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت تولی پرس 
)سهامیعام( در تاریخ 94/04/24 تشکیل شد. خالصه 

تصمیمات مجمع به شرح ذیل است:
1( صورت¬های مالی س��الیانه سال مالی منتهی به 

93/12/29 شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
2( موسسه حسابرسی احراز ارقام به عنوان حسابرس 
مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی 
مدبران مستقل به عنوان بازرس علی¬البدل شرکت 

انتخاب گردیدند.
3( روزنامه¬¬اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 
جهت درج آگهی¬های ش��رکت در س��ال مالی 94 

انتخاب گردید.
4( مبلغی به عن��وان حق حضور اعضای غیرموظف 

هیات¬ مدیره در مجمع تصویب نگردید. 
5( با توجه به مصوبات مجمع، اشخاص حقوقی زیر به 
عنوان اعضای هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب 

گردیدند:
شرکت کف 

شرکت بین المللی جهان تیراژه پارسیان
شرکت دنیای شیمی پلیمر

شرکت برنا تجارت بازار
شرکت آراد تجارت دریک 

پیام هیات مدیره
خداوند یکتا را س��پاس که ب��ار دیگر توفیق حضور 
خدمت به س��هامداران ارجمند را به ما ارزاني داشت 
و امید اس��ت که نتیجه تالش و عملکرد یک س��اله 
هیات مدیره در ش��رکت تولي پ��رس مورد رضایت 
ش��ما عزیزان قرار بگیرد. با اطمینان از آگاهي شما 
س��هامداران عزیز به اوضاع فعلي کشور و مشکالت 
و معضالت پیش روي صنعت کش��ور، هیات مدیره 
در س��ال مالي قبل و سال مورد گزارش با مشکالت 
متعددي از جمله رقابت شدید در توزیع محصوالت 
پودر شوینده، کمبود نقدینگي ناشي از سیاستهای 
انقباضي سیس��تم بانکي، تامین مواد اولیه مورد نیاز 
تولید، تغییر سیاس��ت اشتغال نیروي انساني ماهر و 
مشکالت متاثر از آن و ... مواجه بوده که این مشکالت 
موجب اختالل در تحقق اهداف شرکت گردیده است.

مرور کلی وضعیت و تحوالت صنعت در س��ال مالي 
مورد گزارش 

طي سال مورد گزارش شرکت با مشکالت متعددي 
از جمله رقابت ش��دید در تامین م��واد اولیه، تولید 
محصوالت پودر و مایعات شوینده در کشور، کمبود 
منابع و نقدینگي مورد نیاز سرمایه در گردش تولید، 
تغییرات متناوب نرخ ارز، افزایش بي رویه نرخ خرید 
خدم��ات و تامین مواد اولیه اعم از داخلي و خارجي 
و ... مواجه بوده و این موضوعات روال عادي کس��ب 
و کار تج��ارت داخلي و خارج��ي و اداره امور جاري 

شرکت را با اختالل مواجه کرده است.
هی��ات مدیره ب��ا توجه به اجراي ط��رح هدفمندي 
یارانهه��ا و به تب��ع آن افزایش قیمتهای محصوالت 
ش��یمیایي با مش��کالت تامین و تولید و عرضه این 
محصول در وضعیت رقابتي شدیدي قرار گرفت که 
با اتخاذ سیاس��تهایی در حفظ سهم بازار مشکالت 

موجود را تاکنون مدیریت نموده است.

مـرور كلی جایگاه شـركت در صنعـت و وضعیت 
رقابتي آن در سال مالي مورد گزارش 

شرکت در صنعت ش��وینده فعالیت میکند. شرکت 
تولي پرس به لحاظ تنوع کاالی سبد محصوالت خود 
همواره در بین شرکتهای فعال این صنعت قرار داشته 
و با حجم فروشی معادل 147 تن انواع پودر شوینده 
و مایع ظرفش��ویي، جایگاه خود را در این صنعت با 
توج��ه به وضعیت رقبا و محدودیتهای فوقاالش��اره 

حفظ کرده است.
هی��ات مدی��ره با اتکا ب��ه تالش و س��عي مدیران و 
کارکن��ان خود با تامین مواد اولیه مصرفي و قطعات 
یدکي مورد نیاز داخلي و خارجي و ... شرایط بهینه را 
در زمینه سودآوري و برگشت بهموقع نقدینگي مورد 
نیاز و تس��ریع در گردش مناس��ب کاال فراهم آورده 
و توانسته محدودیتهای موجود در انبار )تامین مواد 
اولی��ه، فروش محصوالت( را با توجه به اقدامات رقبا  

کنترل و مدیریت کند.در این حال از کلیه سهامداران 
محترم تقاضا مینمای��د با توجه به قدمت و کیفیت 
برندهاي این شرکت، پیشنهادهای خود را براي بهره 
برداري مناسبتر از جایگاه شرکت در صنعت و بازار به 

هیات مدیره ارائه نمایند.

استراتژي شركت
استراتژي شرکت بر پایه نوآوري، ارتقای فرایندهاي 
تولی��د، کاهش قیمت تمامش��ده و تولی��د و عرضه 
محصوالت جدید با کیفیت برتر در راستاي شناخت 
نیاز مشتریان، افزایش سهم بازار، ارتقاي سطح دانش 
و مهارت و توانایي کارکنان و در نهایت رشد اقتصادي 

کشور و ایجاد حماسه سیاسي و اقتصادي است.

مرور عملکرد شـركت و میزان دستیابی به اهداف 
تعیینشده و دستاوردهای مهم در سال مالی مورد 

گزارش
عملکرد ش��رکت در س��ال مورد گزارش با رشد 82 
درصد در میزان تولید، از 80/662 تن به 147/527 

تن رسیده است.
برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت در سال مالي آتي

ش��رکت در نظر دارد با بهینهسازي کیفي و نوآوري 
تولیدات و بهره برداري از ابزارهاي علمي نس��بت به 
ارتقای س��هم کیفي و کم��ي تولید محصوالت خود 
اقدام کند و با کاهش قیمت تمامش��ده محصوالت 
سهم مناسبتری از بازارهاي مصرف داخلي و خارجي 
را به خود اختصاص دهد؛ به طوري که مصرفکنندگان 
عزیز همواره محصوالت این شرکت را یادآور سالمت 

و پاکیزگي تصور نمایند.

تاریخچه شركت 
ش��رکت تول��ي پ��رس )س��هامي ع��ام( در تاری��خ 
1351/12/15 شمس��ي به صورت ش��رکت سهامي 
خاص و تحت ش��ماره 16649 مورخ 1351/12/15 
در اداره ثب��ت ش��رکتها و مالکیت صنعتي تهران به 
ثبت رسیده و به استناد مجوز شماره 349081 مورخ 
1354/11/15 صادره از س��وي وزارت صنایع مورد 
بهرهبرداري قرار گرفته است. در تاریخ 1375/9/25 
به موجب مصوبه مجمع عمومي فوقالعاده نوع شرکت 
از سهامي خاص به سهامي عام تبدیل و از اسفند ماه 
1375 نام شرکت در فهرست شرکتهای پذیرفتهشده 
در بورس اوراق بهادار تهران درج شده است. در حال 
حاضر شرکت تولي پرس )سهامي عام( از واحدهاي 

فرعي شرکت سهامي عام کف )داروگر( است.

رشد 82 درصدی تولید در سال 1393
تولی پرس نماد کیفیت برتر به پشتوانه شناخت نیاز مشتریان

اعضاء هیات مدیره

اقای حسین محمد پورزرندی

آقای مرتضی خامی

آقای سید محمدمهدی احمدی

آقای خیراهلل بیرانوند

آقای محمد دلبری

نماینده

صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران

شرکت خدمات اداری شهر

شهرداری تهران

شهرداری کرج

شهرداری قم

سمت

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره )موظف(

عضو هیات مدیره )غیرموظف(

عضو هیات مدیره )غیرموظف(

نی
سی

 ح
یر

ن ام
هرا

م
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یکی از اسـتادان می گفت: هر وقت ولو چپقـی می بینم خود به خود خنده ام 
می گیرد، در جوانی تنها آرزویم این بود كه پشت رل ولو چپقی بنشینم، دست 

چپ روی شیشه راننده و دنده معکوس توی گردنه زاغه راز از آن بکشم...
 مدیرعامل فرهیخته و دانش پژوه شركت زامیاد در تاالر زیبای پژوهشگاه نفت 
در جوار مجموعه ورزشـگاه آزادی ایسـتاده به گفتمان درباره نقش خودروی 
تجـاری در حمل و نقل و رتبه جهانی ما. دكتر حمیدی از جمله مدیران فهیم 
و آگاه اسـت كه توانسـته در امتحان این سال ها سـربلند بیرون آید. مجمع 
سـاالنه هر شركت گویای ریز و درشـت كارنامه ای است كه آن مجموعه باید 

به سهامدار ارائه كند.
»ایـن نویـد را بـه سـهامداران و ذی نفعان زامیاد می دهم كه امسـال، سـال 
سـودآوری و تحقق سود برای آنهاسـت و هدف ما حفظ سرمایه سهامداران 
است و كاهش سود سال قبل را جبران خواهیم كرد.« مدیرعامل شركت زامیاد 
بـا اعالم این مطلب، ضمن اشـاره به تفکر پروژه هـای كوتاه مدت و بلندمدت 
برنامه های توسعه ای گفت: با وجود مشکالت متعدد پیش روی صنعت خودرو، 
زامیاد در حوزه محصوالت سـبک و در راسـتای تفکـر پروژه های كوتاه مدت 
و بلندمدت، برنامه های توسـعه ای خود را به اجـرا درآورده و به موفقیت های 

مهمی دست یافته است. 
دكتر حمیدی اظهار كرد: براسـاس توسـعه محصول و با توجه به بررسی ها و 
اقدامات انجام شده، زامیاد توانست   در كوتاه مدت محصول مشترك و جدیدی 
را با استفاده از توان و تجهیزات داخلی و با همکاری شركت های خارجی با نام 
»پادرا« تولید كند كه از مرداد روانه بازار خواهد شد. همچنین تولید پادرا دو 
كابین در دستور كار قرار گرفت. پروژه نیسان Z100 نیز برای سال های 96- 95 
آماده عرضه به بازار خواهد بود. از سوی دیگر، اتاق زامیاد16 سانتی متر بزرگ  
تر شـده كه با اقبال بازار همراه بوده و بحث صـادرات این محصول نیز جدی 
شده است. در حال حاضر قرار است 300 دستگاه تریلی iveco به كشور وارد 
شـود. سـال 93 به علت كاهش سـهم بازار ایران خودرو این شركت توانست 

سهم بازار خودروی تجاری سبک را افزایش دهد و به 39 درصد برساند.
جلسـه مجمع عمومی عادی سالیانه شركت زامیاد )سهامی عام( راس ساعت 
9:00 روز چهارشـنبه مورخ 1394,04,24 در محل پژوهشـکده صنعت نفت با 

حضور بیش از 67 درصد سهامداران برگزار شد.
مجمع با حضور آقای بادكوبه به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان شـجاعی 

و كریمی و به دبیری آقای اسالمی تشکیل شد.
همچنین آقای محمودی به عنوان نماینده سـازمان بورس و آقای سعادتی به 

عنوان نماینده حسابرسی در جلسه حضور داشتند. 
سـازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس اصلی برای سال 94 انتخاب 

گردید.

حاشیه مجمع:
مدیرعامل شـركت زامیاد با اشـاره به عملکرد این 
مجموعه در سـال مورد گـزارش در خصوص علت 
كاهش سود اظهار كرد: علت كاهش سود شركت در 
سال مالی 93 عمدتا به عدم شماره گذاری خودروها 
مربوط می شود كه بیش از چهار ماه به طول انجامید 
و مشـکل اصلی هم از سمت شـركت زامیاد نبود و 
همین موضوع سـبب كاهـش فـروش و در نهایت 

كاهش سود شده است.
فریدون حمیدی درباره پیش بینی فروش در سـال 
مالی 94 گفت: در سـه ماهه اول سال جاری فروش 
مناسـبی داشـتیم و با توجه به برداشتن تحریم ها 
و مذاكرات با شـركت ایویکو برای همکاری مجدد، 
مشـکالت سـال قبل برطرف شـده و سـهامداران 

منتظر اخبار خوش از این شركت باشند.
وی در خصـوص رونمایی و عرضه محصول پادرا نیز 
توضیح داد: در سـال مالی جاری محصول پادرای دو كابین را در دسـت اجرا 
داریم و انبوه سـازی و عرضه آن را از مرداد ماه امسـال شاهد خواهیم بود كه 

امیدواریم تا پایان سال جاری 2500 دستگاه از آن را پیش فروش كنیم.
این مقام مسـئول در مـورد پروژه های جدید شـركت گفت: پـروژه z100 كه 
همان پروژه جایگزین وانت نیسان آبی است را تا پایان آذر ماه امسال شروع 

می كنیم كه البته دو سال زمان می برد تا این خودرو به بازار عرضه شود.
حمیدی درباره همکاری با شركت ایویکو گفت: به خاطر تحریم ها همکاری ما 
با این شـركت متوقف شـده بود كه با توجه به رفع تحریم ها، مذاكرات با این 
شركت از هفته آینده شروع می شود و خودروهای سنگین با برند ایویکو را در 

سال جاری دوباره عرضه خواهیم كرد.
مدیرعامـل زامیاد در خاتمه اظهار كرد: در سـال جاری مشـکالت فروش ما 
تاكنون رفع شـده و شركت توانسـته فروش خوبی را در سه ماهه اول داشته 
باشـد و با توجه به همکاری مجدد با شـركت آمریکایـی ایویکو و رونمایی از 
خـودروی z100 و عرضه پادرای دو كابین ظرف یک مـاه آینده این نوید را به 
سهامداران و ذی نفعان زامیاد می دهم كه امسال، سال سودآوری و تحقق سود 
برای آنها باشـد. هدف ما حفظ سرمایه سـهامداران است و كاهش سود سال 

قبل را جبران خواهیم كرد. 
این شـركت خودرویی در سـه ماهه اول سال جاری توانسـت با تولید 2370 
دسـتگاه وانت رشـد بیش از 7 درصدی را به ثبت برساند، این افزایش تولید 
در حالی اسـت كه تولید وانت در كشـور در خرداد ماه امسال با كاهش 2,42 

درصدی از 11 هزار و 617 دستگاه به 6715 دستگاه رسیده است.

برنامه های آینده شركت
بـه بخشـی از برنامه های توسـعه محصولـی و برنامه های توسـعه فیزیکی و 
سیستمی شركت در بخش قبلی اشاره شد، عناوین برخی دیگر از برنامه های 

آینده شركت چنین است:

*مهندسی مجدد فرایندها همسو با استراتژی های سازمان
*توسعه یکپارچه زیرساخت های مدیریتی، فرایندی و فناوری اطالعات جهت 

چابک سازی و همسویی با استراتژی های سازمان
*نهادینـه كردن سـاختار تیم اجرای اسـتراتژی ها و برنامه ریـزی عملیاتی 

سازمان براساس جهت گیری های استراتژیک سال 94
*ارزیابی عملکرد واحدها براساس پیاده سازی برنامه استراتژیک و نظارت بر 
اهداف استراتژیک براساس شاخص های كلیدی عملکرد به منظور بهینه سازی 

تصمیم گیری مدیریت )عملیاتی و راهبردی(

زامیاد؛ عروس جاده ها
مهندسی مجدد فرآیندها همسو با استراتژی های سازمان
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مجمع عمومی عادی س��الیانه بانک ص��ادرات ایران 
)سهامی عام( مورخ 94/04/31  در محل سالن اندیشه 

سازمان تبلیغات اسالمی تشکیل شد 
در این مجمع که با حضور 86/56 درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاس��ت مجمع برعهده آق��ای قربان دانیالی 
بوده که با اکثریت آراء سهامداران جنابان علی موحد 
ن��ژاد و حجت اله صیدی در مقام نظ��ار اول و دوم و 
آقای مجتبی دهقاندار به عنوان دبیر مجمع انتخاب 

گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط 
مدیرعامل ش��رکت مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1393/12/29 
و پس از اس��تماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 
با تقسیم سود 45 ریالی به ازای هر سهم به کار خود 

پایان دادند.
همچنین سازمان حسابرس��ی به عنوان حسابرس و 
بازرس قانونی اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. 
بچه ه��ای روابط عمومی بانک ص��ادرات در مجمع 
ساالنه بانک نشان دادند که هم به وظیفه خود و هم 
ادب کاری به حد کمال می دارند. با اینکه مدیرعامل 
جدید می دارند لکن رفتار کاری در بانکی که خشت 
اول آن را ی��ک خبرنگار نهاده چنان رفتار کردند که 
هیچ نقض و کمبود و خللی در رفتار و کردار به چشم 
انبوه سهام دار و خبرنگار پیش نیامد. باید بدین تیم 
خسته نباشید گفت و به جناب دکتر هلل گانی به پاس 
داش��ت و این رفتار و این تیم اجرائی تبریک و تهیت 
گفت بانک صادرات ایران در تاریخ 1331/6/16 تحت 
شماره 3833 در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت 
رس��یده و در 22 آبان س��ال 1331 فعالیت آن بطور 

رسمی آغاز شده است.
کاتب این سطور ده سال بعد از تاسیس بانک به کار 
خبری پرداختم و آن روزها نشریه ای بود بنام توفیق 
و روی جلد نش��ریه تصویر نخست وزیر وقت بود که 
دست به پش��ت گذارده و شاغالم توفیق می پرسید 
آقای نخست وزیر چرا دست بر رو باسن گذارده اید و 
امین نخست وزیر گفت می ترسم بانک صادرات آنجا 
ش��عبه باز کند!!! این خاطره گفتم که یاد یار مهربان 
یعنی بانک صادرات را به دل می دارم از گذشته شما.

آینده ای درخشان در انتظار بانک صادرات 
در س��ال جاری و با توجه به افق های گش��وده شده 
در مسیر پویایی اقتصاد ملی، بانک صادرات می تواند 
با توجه به داش��ته ها و قابلیت ه��ای فراوان حرکت 
جهشی برای افزایش منابع و سهم بیشتر در مبادالت 
اقتصادی داشته باشد. آینده درخشانی د رانتظار بانک 
صادراتپول- نیوز اسماعیل هلل گانی مدیرعامل بانک 
صادرات ایران در جریان سفر رئیس محترم جمهور و 
هیات دولت به استان کردستان بر آینده درخشان این 
بانک تاکید کرد هلل گانی با حضور در شعب این بانک 
ضمن بررسی فرآیند فعالیت شعب با کارکنان دیدار 

و گفتگو کرد و در سخنانی گفت:  در سال جاری و با 
توجه به افق های گشوده شده در مسیر پویایی اقتصاد 
ملی، بانک صادرات می تواند با توجه به داش��ته ها و 
قابلیت های فراوان حرکت جهشی برای افزایش منابع 

و سهم بیشتر در مبادالت اقتصادی داشته باشد.
وی در بخش دیگری از س��خنانش افزود: در راستای 
کاهش هزینه ها و افزایش سطح دسترسی هموطنان 
به خدمات نوین توسعه و گسترش خدمات الکترونیکی 
در اولویت برنامه ها قرار گرفته و در این راستا اجرای 
پروژه های همچون: تقویت عملکرد پایانه های فروش، 
ارتقای خدمات مبتنی بر تلفن همراه، اینترنت بانک 

و... را در دستور کار قرار داده ایم.

پیام هیات مدیره
با حمد و ثنا به درگاه پروردگار و در آستانه ی شصت و 
پنجمین سال تاسیس وششمین سال خصوصی شدن 
بانک صادرات ای��ران، برگ زرین دیگری از تالش ها 
و افتخارات را در حضور ش��ما گرامیان پرافتخار مرور 

می نماییم.
بانک صادرات ایران با اتکا بر کارآزمودگان فرهیخته، 
اه��ل علم و دانش ، و عاش��ق و متعهد خود، و نیز با 
برخورداری از عظیم ترین و امن ترین سیستم های 
فن آوری و با در اختیار داشتن شبکه گسترده شعب 
در داخل و خارج از کشور هم زمان با آغزا عصر جدید 
تحوالت اقتصاد و سیاس��ی کشور، گام های بزرگ و 
بی بدیل دیگ��ری را در اعتل ای صنعت بانکداری و 
شکوفایی اقتصاد ملی کشور برخواهد داشت. تغییرات 
بنادین در حوزه ی رش��د و یادگیری س��رمایه های 
انسانی و کسب اس��تانداردهای بین المللی مدیریت 
کیفیت آموزش و بهس��ازی نیروی انس��انی، استقرار 
چرخه مدیریت دانش��ف طاحی و راه اندازی باشگاه 
مش��تریان با ویژگی های متمایز و نوین ، نواوری در 
محصوالت و خدمات استقرار سیستم مدیریت کیفیت 
در امور بازرسی و حسابرسی و اجرای کامل حسابرسی 
عملکرد در سطح کلیه شعب با هدف بهبود شاخص 
های عملکردی بانک، نوید آن را می دهد که س��ال 
1394 س��ال پرفروغ برای بانک صادرات ایران باشد. 
س��الی که در آن افزایش بهره وری، توس��عه کمی و 
کیفی محصوالت و خدمات و خلق ارزش بیشتر برای 

سهامداران رقم خواهد خورد.  
مفتخریم که در س��خت ترین ش��رایط اقتصادی و 
بحران های مالی به موازات تحقق بخشیدن به اهداف 
عملکردی و کسب رضایت مشتریان داخلی و بیرونی، 
مسئولیت های اجتماعی خود را نیز در حوزه ی علم 
و فرهنگ، و رونق بخشیدن به فضای کسب و کار ایفا 

نموده ایم.

هم گاهی و هم راهی ش��ما سهامداران عزیز، همواره 
الهام بخش و توشه این راه پرفراز و نشیب بوده است. 
بر خود واجب می دانیم اعتماد شما به هیات مدیره را 

با انجام خدمت صادقانه و متعهدانه پاس بداریم.
اهداف استراتژیک سه ساله )96-1394( بانک:

- افزایش سهم بازار
- بهبود ترکیب پرتفوی منابع

- قرارگرفت��ن در رتبه ممتاز ارایه دهندگان خدمات 
بانکی در بازارهای هدف

- توسعه منابع انسانی
- توسعه نظام آموزش

- بهبود نسبت های مالی متناسب نسبت به سرمایه 
گذاری انجام شده در مقایسه با میانگین صنعت

- ارایه خدمات س��ریع )ارتقای س��طح به��ره وری و 
رعایت استانداردهای ارایه خدما(

- کس��ب فن آوری سرآمد بانکداری در سطح ملی و 
متناسب با شرایط کشور

- ارتقای رتبه بانک در نسبت کفایت سرمایه
- بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری های بانک

- افزایش همکاری با شرکت ها و ازمان های داخلی و 
خارجی جهت ارتقای توان رقابتی

- ارتق��ای رتبه بانک صادرات ایران در ش��بکه بانکی 
کشور

- حرک��ت از س��مت س��اختارهای وظیف��ه ای ب��ه 
ساختارهای فرآیندی

- ارتقای شاخص های بهره وری بانک

چشم انداز سه سال آینده :
بانکی نوآور در صنعت بانکداری ایران با اس��تفاده از 
ساختاری انعطاف پذیر، سیستم های بهره ور، رهبری 
خالق، فرهنگ سازمانی غنی، فناوری مناسب ، نیروی 
انس��انی متخصص، همراه مش��تریان در هر لحطه و 
مکان، پیشرو در ارایه خدمات و محصوالت در حوزه 
های بانک��داری الکترونیکی، مجازی و ش��بکه های 

اجتماعی.  

کسب رتبه ممتاز ارائه خدمات در بازارهای هدف
در عملکرد ساالنه بانک صادرات همه خوب روابط عمومی خوبتر

اعضاء هیات مدیره

آقای اسماعیل هلل گانی 

آقای قربان دانیالی

آقای محمدرضا عرفاني

آقای محمدحسین فتحعلیزاده

آقای بهمن وکیلی

نماینده

------

------

------

------

------

سمت

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره
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مجم��ع عمومی فوق العاده ش��رکت بازرس��ی فنی 
و کنت��رل خوردگ��ی تکین ک��وی )س��هامی عام( 

1394/5/4 در محل هتل سیمرغ برگزار گردید. 
در ای��ن مجم��ع ک��ه ب��ا حض��ور 67/61 درصدی 
س��هامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حس��ابرس 
و بازرس قانونی ش��رکت تشکیل ش��د. آقای حسام 
معتضدی��ان قمی به عنوان رئی��س مجمع عمومی 
فوق العاده و آقای رضا توکلی و سرکار خانم شهربانو 
احمدی به عنوان ناظ��ران و آقای ابراهیم ضیائی به 

عنوان دبیر انتخاب گردیدند.
مهندس ضیائی در بخش��ی از گزارش خود با اشاره 
به افزایش سرمایه 60 میلیاردی شرکت اظهار کرد: 
مناب��ع این افزایش س��رمایه از طریق مطالبات حال 

شده سهامداران و آورده نقدی تامین خواهد شد.
مدیرعامل شرکت همچنین به فعالیت های شرکت 
در حوزه بازرسی آسانسور پرداخت و گفت: ما در این 
حوزه ب��ا یک بازرس آغاز به کار کردیم ولی با توجه 

به تمهیدات و اجرای برنامه های مدیریتی توانستیم 
ب��ا 18 بازرس درآمد خ��ود را در این ح��وزه به 20 
برابر افزایش دهیم و عنوان بهترین شرکت در حوزه 

بازرسی آسانسور را کسب کنیم.
وی ادامه داد: بعد از چهار سال توانسته ایم 33 درصد 
س��هم بازار بازرسی را از آن خود کنیم. این مهم  که 
در اندک زمان حاصل ش��ده اس��ت، بدون حمایت 
همه  جانب��ه هی��ات مدیره و تالش خس��تگی ناپذیر 
کارشناسان ش��رکت و دیگر همکارانم در مجموعه 

میسر نبود.
مهندس ضیائی با اش��اره به ارزیابی و بازرس��ی های 
جدید  ش��رکت در حوزه انرژی و جرثقیل ها گفت: 
در همین بازه کم، درآمدهای حاصل از این دو بخش 
دو برابر ش��ده که امید است با رفع تحریم ها و بهبود 
ش��رایط کس��ب و کار در این زمینه نیز شاهد رشد 

سودآوری باشیم.
وی در بخ��ش دیگ��ری از گ��زارش خ��ود با توجه 
به وارد ش��دن ش��رکت در حوزه بازرس��ی وسایل 
بازی ش��هربازی ها اظهار کرد: ب��ا تکیه بر نیروهای 
متخص��ص، کارآمد و برند معتبر و خوش��نامی که 
پشتوانه شرکت است، می توانیم با این ظرفیت روند 
رو به رش��د و س��ودآوری خود را در سال های آتی 

استمرار بخشیم. 
مدیرعامل ش��رکت در حاش��یه این مجم��ع با ابراز 
امی��دواری از اینکه رف��ع تحریم ها برای مجموعه  نه 
یک تهدید که یک فرصت ایده آل برای ارتقای جایگاه 
شرکت شناخته شود، افزود: تمام ارکان شرکت برای 
س��رآمدی و پیشرو بودن شرکت در حوزه بازرسی با 
اعمال دقیق ترین و به روزترین اس��تانداردها از هیچ 

تالش و کوششی دریغ نخواهند کرد.

هدف از افزایش سرمایه:
هدف شرکت بازرسي فني و کنترل خوردگي تکین 
کوي (س��هامي عام) از افزایش سرمایه موضوع این 

بیانیه ثبت، به شرح زیر است :
− تقویت بنیه نقدینگي شرکت و تامین منابع مورد 

نیاز به منظور انجام پروژه های بازرسي فني
این شرکت طي س��نوات 1388 لغایت1392 داراي 
میانگین رش��د فروش خدمات مع��ادل 14/4درصد  
بوده و در س��ال1393 میزان رش��د خدمات نسبت 
به س��ال 1392، 33/7 درصد بوده است که استمرار 
این روند نیازمند خرید تجهی��زات مدرن و ورود به 

حوزه های جدید بازرسي است.
اخذ پروژه های بازرس��ي در منطقه عسلویه همچون 
پتروشیمي صدف، و نیران آپادانا و هنگام و پتانسیل 
دریافت پروژه های دیگر در منطقه، نیاز ش��رکت به 
ایجاد دفتر کار و خوابگاه و خرید وسائط نقلیه را در 
پي دارد. با توجه به وجود مجموعه پارک های آبي و 
شهربازي در مشهد مقدس و بازرسی های آسانسور، 
جرثقیل و کاال در اس��تان خراس��ان، وجود پایگاه و 
محل کار در این منطقه نیز ضروري است و از طرفي 
شرکت به منظور بازرسي از دستگاه های شهربازي، 
ب��ادي و آب��ي و توس��عه بازرس��ی های غیرمخرب 
قص��د خرید تجهیزات جدید و پیش��رفته مورد نیاز 
بازرسي و آموزش نیروهاي متخصص در زمینه این 
بازرس��ی ها را دارد. لذا در نظر دارد س��رمایه خود را 
از مبلغ30/000میلیون ریال به90/000میلیون ریال 

افزایش دهد.
با توجه به ساختار پیمانکاري شرکت و دوره وصول 
مطالبات از یک سو و تمدید پروژه های جاري در دوره 
آتي از س��وي دیگر، وجود مطالبات )س��پرده حسن 
انجام کار و خالص صورت وضعیت ها( در حس��اب ها 
امري طبیعي اس��ت. )در اکثر پروژه ها سپرده حسن 
انجام کار الاقل یک س��ال پ��س از اتمام پروژه قابل 

وصول است.(
الزم به توضیح است که در صورت عدم انجام افزایش 
سرمایه و با توجه به تامین سرمایه در گردش فعلي 
از محل سود سهام حال شده سهامداران و نرخ باالي 
بهره تسهیالت بانکي، امکان عملي شدن طرح توسعه 
در آینده نزدیک وجود ندارد؛ مگر آنکه ش��رکت در 
پرداخت بدهی های ممتاز خود )سود سهام معوق و 

حقوق کارکنان( تاخیر زماني ایجاد کند.

برنامه های مدیریت برای توسعه آینده ای درخشان
افزایش سرمایه 200 درصدی تکین کوی مصوب مجمع گرفت
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مجمع س��االنه صاحبان سهام شرکت بیمه آرمان با 
حضور بیش از 92 درصد س��هامداران و به ریاس��ت 
دکتر محمدرضا امیرحسن خانی، روز چهارشنبه 24/ 
4/ 94 در محل س��الن اجتماعات فرهنگی ورزشی 

انقالب تهران برگزار شد.
در پایان این مجمع که با همراهی آقایان دکتر حسن 
عباس��ی معروفان و بهزادان به عنوان ناظر و س��تار 
بابازاده اقدم به عنوان دبیر مجمع تشکیل شد، پس 
از قرائ��ت گزارش هیات مدی��ره به مجمع مربوط به 
صورتهای مالی منتهی به 1393/12/29 و اس��تماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی با نظر نماینده بیمه 
مرکزی و نماینده س��ازمان ب��ورس و با اکثریت آراء 
صورت های مالی مورد تائید قرار گرفت و مبلغ 195 
ریال سود به ازای هر سهم برای تقسیم تصویب شد.

و صورت ه��ای مالی مربوط به عملکرد س��ال مالی 
منته��ی به 29 اس��فند 1393 به تصویب رس��ید و 
برنامه های آتی این شرکت توسط مدیرعامل به سمع 

و نظر حاضران رسید. 
علی فتحعلی مدیرعامل بیمه آرمان ضمن تش��ریح 
فعالیت ه��ا و برنامه های آتی از افزایش س��رمایه این 
ش��رکت تا چهارصد میلیارد تومان منطبق با اهداف 
تدوین شده از سوی هیات مدیره در آینده ای نزدیک 

خبر داد.
مهندس فتحعلی در گزارش خود با اش��اره به اینکه 
بیمه آرمان در بهمن ماه سال 1390 مجوز فعالیت 
خود را از بیمه مرکزی با اتکا به س��هامداران عمده و 
مطرح اقتصادی کش��ور دریافت کرد و اکنون با دارا 
بودن بیش از 40 ش��عبه و ح��دود 800 نمایندگی 
در سراسر کش��ور به ارائه خدمات بیمه ای مورد نیاز 
هموطنان می پردازد، گفت: ب��ا تمهیدات مدیریتی 
که اندیش��یده و اجرایی ش��د، توانس��تیم جلوتر از 
پیش بینی ها و برنامه ها، عملکردی موفق را در سال 

93 در کارنامه شرکت شاهد باشیم.
وی که خود از پیشکسوتان و خبرگان صنعت بیمه 
با بیش از سه دهه مدیریت در سطح عالی مدیریتی 

کش��ور است، با اش��اره به اهتمام جدی مدیریت به 
آم��وزش کارکن��ان و جذب نیروه��ای متخصص و 
تحصیلک��رده اف��زود: در س��ودآوری و ارزش آفرینی 
و کس��ب سهم بیش��تر از بازار هدف نیز موفق عمل 
کردیم و این برای بیمه ای که تنها س��ه سال از عمر 
فعالیت آن می گذرد، رکوردی درخش��ان به حساب 

می آید.
مدیرعامل شرکت کسب سود بیش از 293 میلیاردی 
در س��ال 93 را نسبت به سود 95 میلیاردی نتیجه 
شناخت دقیق بازار و استفاده از نیروهای کارشناسی 
در بدنه شرکت دانست و اضافه کرد: در این استمرار 
موفقی��ت بخش ه��ای مالی، س��هام، پش��تیبانی و 
انفورماتی��ک و ... تمام تالش خ��ود را کرده اند تا این 
کارنامه درخشان را روبه روی شما سهامداران محترم 
قرار دهند. وی با اش��اره ب��ه 2/967/000/777/696 
حق بیمه صادره در س��ال 93 گف��ت: این مقدار در 
سال گذش��ته 1/596/082/394/350 بوده است و 
این رشد معنادار نش��ان از برنامه های راهبردی دارد 
که مدیریت ارشد برای توسعه پایدار بیمه آرمان برای 

خود ترسیم کرده است.
شایان ذکر است با توجه به ضرورت گسترش سهم 
بازار، س��رمایه شرکت در اوایل س��ال 1393 به رقم 
1/200/000/000/000 ریال رسید که در توانمندی 
ش��رکت بیمه آرمان در انجام تعه��دات خود نقش 
بس��زایی ایفا ک��رد؛ به طوری که بنا ب��ه اعالم بیمه 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران، در سه ساله اخیر 
بیمه آرمان به لحاظ سطح توانگری مالی در باالترین 
س��طح در بین شرکت های بیمه ای قرار گرفته است 
که خود نشان از انجام صحیح و دقیق عملیات بیمه 

گری دارد.
فتحعلی س��پس به طرح ه��ای نوین بیم��ه ای این 
ش��رکت در بخش های آی  تی، کشاورزی و برگزاری 
جلس��ات در زمینه بیمه های تکافل با معاون نظارت 
بیمه مرکزی پرداخت و اظهار کرد: شرکت در سال 
مالی گذشته بالغ  بر 2 هزار و 967 میلیارد ریال حق 

بیمه تولید کرده که نسبت به سال قبل بیش از 90 
درصد رشد دارد.  مدیرعامل شرکت ضمن تاکید بر 
تاثیر افزایش سرمایه بر توانگری مالی، افزایش سهم 
نگهداش��ت بیمه نامه ها، گسترش مراودات اقتصادی 
ش��رکت و... تصریح کرد: بیم��ه آرمان با تکمیل این 
افزایش سرمایه، آینده درخشانی در میان شرکت های 

بیمه خواهد داشت.
وی به توانگری مالی سطح یک شرکت به  عنوان یکی 
از ش��اخص های مهم ارزیابی شرکت های بیمه اشاره 
کرد و گفت: بیمه آرمان در این خصوص از وضعیت 

قابل قبولی برخوردار است. 
فتحعلی همچنین از بهره برداری از فناوری اطالعات 
در بخش های کش��اورزی، رس��یدگی به ش��کایات 
مش��تریان به  صورت تلفنی، اینترنتی، پستی و نیز 
از طریق اپراتور و همچنین راه اندازی و ایجاد آرشیو 
سیس��تمی ش��کایات، همکاری با بیمه مرکزی در 
خصوص یکپارچه سازی سیستم رسیدگی به شکایات 
شرکت های فعال در صنعت بیمه خبرداد و با اشاره 

بیمه آرمان؛ آرامش مردم ایران
توسعه پایدار و کسب ارزش آفرینی؛ حاصل تدبیر مدیریت
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ب��ه برنامه های ش��رکت در زمینه آموزش مس��تمر 
نماین��دگان و کارکنان، با تاکید بر افزایش س��طح 
تحصیالت، ارتقای همبس��تگی و تخصص در میان 
نیروی انسانی را از عوامل موثر در پیشرفت روزافزون 
شرکت دانس��ت. وی بیان کرد: پیش بینی می شود 
امس��ال در زمینه ایجاد روابط بیمه ای با کشورهای 

منطقه و جهان تالش هایی صورت گیرد.
نماینده بیمه مرکزی از تدوین دستورالعمل وصول 
مطالبات که به تازگی برای بررسی بیشتر به سندیکا 
ارس��ال ش��ده خبر داد و گفت: این دس��تورالعمل 

به زودی برای اجرا ابالغ خواهد شد.
در پایان این جلس��ه با نظارت نماینده بیمه مرکزی 
و نماینده سازمان بورس و با اکثریت آرا صورت های 
مالی مورد تایید قرار گرفت و مبلغ 195 ریال سود به 

 ازای هر سهم برای تقسیم تصویب شد.
به گفته علی فتحعلی، مدیریت ریس��ک و مدیریت 
پرتف��وی ش��رکت در 3ماهه ابتدایی س��ال 94 نیز 
عملکردی چشمگیر داشته و نویدبخش ایجاد بستری 

مناسب برای رشد و ارتقای بیمه آرمان است.
 آنه��ا که صنعت بیمه را خ��وب رصد کرده و اعتبار 
آن را پیگی��ری می کنند می دانند که حاج فتحعلی 
و مدیران جوان و خالقش، با نوآوری در بیمه آرمان 
در ان��دک زمانی کاری کرده کارس��تان. بیمه ای که 
ظرف سه سال از رقبایی با بیش از یک دهه سابقه در 
صنعت بیمه پیشی گرفته مطمئنا حرف های بسیاری 

برای گفتن دارد.
عقد قرارداد با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
نیز از جمله عقود خوب بیمه آرمان در سال 93 بوده 
است و جالب آنکه هیچ یک از دارایی های شرکت در 

رهن بانک یا واحد اقتصادی دیگر نیست.
مدیرعامل ش��رکت در بخش دیگری از گزارش خود 
جمع س��پرده های بلندمدت بانکی و سرمایه گذاری 
در س��ایر ش��رکت ها را مبلغ 648/579/017/461 
اع��الم ک��رد و اف��زود: این مبلغ در س��ال گذش��ته 
306/829/768/25 ب��وده اس��ت. وی خرید س��هام 
شرکت گس��ترش و توس��عه صنعت و 100 درصد 
سهام شرکت خدمات بیمه ای تامین آسایش آرمان 
را از جمله سرمایه گذاری های بیمه آرمان در سال 93 

در سهام سایر شرکت ها برشمرد. 

مقدمه 
ش��رکت بیمه آرمان با تدوین ماموریت و چشم انداز 
آینده سازمان و با تالش مجدانه کارکنان خود حرکت 
هدفمند و برنامه ری�زي ش��ده ای را براي دستیابي به 
جای��گاه پیشروترین شرکت بیمه کش��ور آغاز کرده و 
در سومین سال فعالیت خ�ود موف�ق ب�ه ج������ذب 
پرتف���وي 2 989 میلیارد ریال ش��ده اس��ت. ایجاد 
حلقه ارتباطي با سازمان های بزرگ بانکي، اقتصادي، 
صنعتي و تجاري در جاي جاي میهن عزی�ز، جذب 
پرتفوي بیمه ای با حجم و ترکیب مناس��ب، توسعه 
مراکز ارائه خدمات در قالب اجزاي ش��بکه فروش از 
جمله نمایندگی ها، ش�عب و مراکز پرداخت خسارت 

از اهم فعالیت های شرکت در این مدت بوده است.

خالصه عملکرد صنعت بیمه و شركت بیمه آرمان 
در سال1393

آماره��اي اولیه موجود از فعالیت 26ش��رکت بیمه 
)ایران، دانا، آس��یا، البرز، معلم، پارسیان، کارآفرین، 
رازي، ملت، س��ینا، امید، حافظ، سامان، دي، نوین، 
ایران معین، پاسارگاد، میهن، کوثر، ما، متقابل کیش، 
آرمان، آس��ماري، تعاون، متقابل قش��م و سرمد( در 
دوازده ماهه سال 1393، حاکي از رشد و موفقیت در 
شاخص هاي عملکردي بازار بیمه است به نحوي که:

الف. حق بیمه تولیدي
- حجم ح��ق بیمه هاي تولیدي ب��ازار بیمه با31/7 
درصد رش��د نسبت به سال گذشته به حدود206/5 

هزار میلیارد ریال رسید.
- سهم بخش غیردولتي از این مقدار به59/4درصد 
رسید و 40/6 درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش 

تنها شرکت بیمه دولتي تولید شد.
- تعداد بیمه نامه هاي صادره در این مدت نیز با 12/8 
درصد رشد نسبت به سال قبل حدود 45/2 میلیون 

فقره بود.
- 42/2 درص��د حق بیمه هاي تولیدي به مبلغ147 
87 میلیارد ریال به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد 

اختصاص داشت. 
- 19/8 درص��د حق بیمه هاي تولیدي به مبلغ931 

40 میلیارد ریال مرتبط با بیمه درمان  بود.
- 10/9 درصد از حق بیمه تولیدي به مبلغ477 22 
میلیارد ریال به رشته بیمه زندگي )عمر( اختصاص 

داشته است.
ب . خسارت پرداختي

- ش��رکت هاي بیمه حدود122ه��زار میلیارد ریال 
خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه 

با سال قبل 20/1 درصد رشد نشان مي دهد.
- 51/6درصد از خسارت هاي بازار بیمه توسط بخش 

غیردولتي جبران شد.
- ش��رکت هاي بیمه نزدیک ب��ه 18/9میلیون مورد 
خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه 

با سال قبل، 14/4 درصد رشد داشته است.
- 47/2درص��د از خس��ارت هاي ب��ازار بیم��ه ب��ه 
مبلغ57/529 میلیارد ریال در رش��ته بیمه شخص 
ثالث و مازاد پرداخت شده است. نسبت خسارت این 

رشته در صنعت بیمه 66 درصد بوده است.
- 27/2 درصد از خسارت هاي پرداختي به مبلغ178 
33 میلیارد ریال به بیمه درمان اختصاص داش��ت. 
نس��بت خس��ارت این رش��ته در صنعت بیمه81/1 

درصد بوده است.
- 5/8 درصد از خس��ارت پرداختي به مبلغ 112 7 
میلیارد ریال به بیمه زندگي با نسبت خسارت31/64 

درصد اختصاص داشته است.
ج . نسبت خسارت

- نسبت خسارت بازار بیمه در سال1393معادل59/1 
درصد بوده اس��ت. نسبت خسارت پنج شرکت بیمه 
سینا، نوین، دي، ایران و ملت باالتر از این میزان در بازار 
بیمه بوده )به ترتیب با98/3، 76، 71/9، 70/4، 61/6 
درصد( و نسبت خسارت دو شرکت بیمه آسیا و دانا )با 

حدود 59/6 درصد( نزدیک به سطح بازار بیمه است.
- بیش��ترین نس��بت خس��ارت در صنعت بیمه به 
رش��ته هاي درمان، اعتبار و شخص ثالث و مازاد )به 
ترتیب با ح��دود 81/1، 81 و 66 درصد( اختصاص 

داشته است.
- پس از رشته هاي نامبرده، نسبت خسارت دو رشته 
بیمه مس��ئولیت و بدنه خودرو )به ترتیب با57/8 و 
55 درصد( باالتر از نسبت خسارت سایر رشته های 

بیمه ای بوده است. 
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جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شركت پارس 
خـودرو )سـهامی عـام( راس سـاعت 14:00 روز 
یکشـنبه مورخ 1394,04,14 در محل پژوهشکده 

صنعت نفت برگزار شد
در ایـن مجمع كه بـا حضور بیـش از 71 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سـازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بـازرس قانونی برگـزار گردید، ریاسـت مجمع 
برعهـده آقـای كبریتی بـوده كه بـا اكثریت آراء 
سهامداران جنابان شجاعی و بادكوبه در مقام نظار 
اول و دوم و آقـای كریمـی به عنـوان دبیر مجمع 

انتخاب گردیدند. 
همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه 

حسابرسی در جلسه حضور داشتند. 
 مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط 
مدیرعامل محترم، جناب آقـای ناصر آقامحمدی 
و گـزارش بازرس قانونی تصمیمـات ذیل را اتخاذ 

نمود:
1- تصویب صورت های مالی منتهی به سـال مالی 

1393,12,29
2- انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس 

و بازرس اصلی 
3- انتخـاب روزنامـه اطالعات به عنـوان روزنامه 

كثیراالنتشار

پیام هیات مدیره
مرور كلـی وضعیت و تحوالت صنعـت خودرو در 

سال 1393
علی رغم برداشته شدن تحریم هاي خودروسازان 
در سال 1393، صنعت خودرو همچنان با مشکالت 
متعددي روبه رو بوده اسـت كـه از مهم ترین آنها 

می توان به موارد زیر اشاره كرد:
ارز  بانکـی و موانـع تبـادل  ادامـه تحریم هـای 
خود زمینه سـاز مشـکالتی شـد كه از آن جمله 
می توان به تاخیر در ارسـال به موقع ارز و گاه عدم 
امکان ارسـال ارز در ازاي تامین قطعات از سـوي 
شركت های خودروسـاز طرف قرارداد اشاره كرد. 
این مشـکل در شـركت پارس خودرو بـا توجه به 

ماهیت تولیـد آن كه عمدتا مونتـاژ CKD بوده، 
تاثیرات بیشتري داشته است. 

- عـدم امکان ایفاي به موقـع تعهدات ارزي باعث 
كاهش ارسال CKD از سوي خودروسازان شده و 
در نتیجه تیراژ تولید و درآمد فروش كاهش یافت.
- به صورت زنجیره ای كاهش درآمد باعث كمبود 
شـدید نقدینگـی و متعاقب آن مشـکالت تامین 
منابع مالـی موجب عدم تـوان پرداخت بدهی به 
قطعه سازان توسـط خودروسـازان، و عدم تامین 

كافی و به موقع قطعات گردید.
- از دیگـر عواقب عدم امکان تحقق تولید و عدم 

تحقق نقدینگی، باال رفتن هزینه های مالی بود.
- یکـی دیگـر از چالش هـای پیـش روي صنعت 
خودرو در سـال گذشـته افزایش بهاي تما م شده 
محصول به واسطه افزایش قیمت حامل های انرژي، 
مـواد اولیه، هزینه های عملیاتـی و مالی بود كه با 
عنایت به انتظارات جامعه از كاهش قیمت ها عمال 
افزایش قیمت های فروش متناسب با افزایش بهاي 

تمام شده نبود.
- در كنار این تهدیدهای بین المللی، اعمال قوانین 
سـختگیرانه براي تولید و سـرمایه گذاري و عدم 
اجـراي كامل قانـون هدفمندي یارانه هـا مزید بر 
علت شد تا ثبات كسب و كار و تولید ملی با چالش 

جدي مواجه شود.

ریسک های عمده شركت
- تامین منابع مالی مناسب

- عدم تحقق ارتباط با شركت های مادر علی رغم 
لغو تحریم های خودروسـازان، به دالیل مختلف از 

جمله تحریم های بانک ها

- افزایـش قیمـت حامل هـای انـرژي، نهاده های 
تولید، حمل و نقل و افزایش هزینه های شركت

- مشـکل انتقال ارز به شـركت های مـادر جهت 
تامین قطعات منفصله

- عدم تامین ارز مبادله ای توسط مراجع ذی صالح 
و استفاده از ارز آزاد

چشم انداز
خوشنام ترین خودروساز منطقه تا سال 1400

ماموریت
مشـاركت در ارتقاي سـطح رفاه جامعه از طریق 
تولید و عرضه خودروهاي باكیفیت، ایمن و سازگار 

با محیط زیست

ارزش ها 
»احترام و كرامت«، »تعهد و مسـئولیت پذیري«، 

»خالقیت و نوآوري«، »اعتماد و صداقت«

بیانیه استراتژي
خوشـنام ترین خودروسـاز منطقه تا سال 1400 از 
طریق برآوردن نیازها و خواسـته های مشـتریان 
بـا همکاري شـركاي تجاري گروه سـایپا و عرضه 
خودروهـاي متنـوع، باكیفیـت، ایمن، سـازگار با 
محیط زیسـت و داراي قیمت رقابتي در مقایسه با 

خودروهاي هم تراز )بهترین هزینه(

اهداف و برنامه های سال 93
- مدیریت هزینه های سـازمان از طریق روش ها و 

دستورالعمل ها 
- تدوین و تصویب مسـتنداتي كه فرایند اجرایي 

توسعه را تسهیل كند 
- لحـاظ نمـودن تکنیک های جدیـد مدیریت در 
زمان تدوین مسـتندات و برآورده سازي الزامات 

قانوني 
- توسعه سیسـتم های مدیریتي و بهبود عملکرد 

واحدها 
- بهبود ساختار سازماني و ساختار نیروي انساني 
- تدوین مستندات براساس هدف های استراتژیک 

پارس خودرو 
- بازنگري ساختارهاي سـازماني براساس نظرات 

مدیریت ارشد 
- برنامه ریزي سیستم ممیزي یکپارچه 

- توسعه سیستم اقدام اصالحي و پیشگیرانه

پارس خودرو به فردایی نو می اندیشد
دکترین مهندس آقا محمدی برای توسعه سیستم های مدیریتی و تسهیل فرآیندهای اجرایی

اعضاء هیات مدیره

آقای محمود دودانگه

آقای محمد کبریتي

آقای ناصر آقامحمدي

آقای عباس شهریاری افشار

نماینده

شرکت تحقیقات و نوآوري صنایع خودرو سایپا

شرکت مهندسي و مشاور سازه گستر سایپا

شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنعتي نیوان ابتکار

شرکت ایرانی تولید اتومبیل )سایپا(

سمت

رئیس و عضو غیرموظف هیات مدیره

نایب رئیس و عضو موظف هیات مدیره

مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره

عضو موظف هیات مدیره
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مجم��ع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت آهنگری 
تراکتورس��ازی ایران )سهامی  عام( به روز یکشنبه 

مورخ 94/04/21  در هتل اسپیناس تشکیل شد.
در این مجمع که با حضور بیش از 69/21 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آق��ای عبدالمجید قندریز بوده ک��ه با اکثریت آراء 
س��هامداران جنابان پدرام باویلی و حیرت انگیز در 
مقام نظار اول و دوم و آقای جواد زراعتی به عنوان 

دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادام��ه با قرائت گزارش هی��ات مدیره به مجمع 
توسط مدیرعامل شرکت مربوط به اهم فعالیت های 
صورت پذیرفت��ه در ط��ی 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 

مشمول ماده 129 به کار خود پایان دادند.
همچنین سازمان حسابرسی به  عنوان حسابرس و 
بازرس قانونی اصلی شرکت برای سال 94 انتخاب 

گردید. 
ب��ه گفت��ه مهندس پ��درام س��لطانی قائ��م مقام 
ش��رکت در ای��ن مجمع، با تمهی��دات مدیریتی و 
تدوین برنامه های م��دون راهبردی و به تبع آن با 
بهینه سازی و بهره وری امور، شرکت توانسته است 
در سال 93 باالترین میزان تولید را از نظر تعدادی 
کس��ب کند. وی افزود: برنام��ه خرید و نصب خط 
پرس 800، 1600 و 2500 تنی به منظور افزایش 
سهم بازار و ظرفیت تولید، مهم ارزیابی می شود که 
قرار است تجهیزات مزبور به شرکت منتقل شود و 
تا دو ماه آینده تولیدات آن آغاز شود. براین اساس، 
پیش بینی تولیدات شرکت از 13000 تن در سال 

93 به 18000 تن در سال 94 رسیده است.  
زراعت��ی مدی��ر مال��ی ش��رکت نی��ز در خصوص 
قرارداده��ای فروش با مش��تریان و در زمینه اخذ 
هزینه حم��ل و نق��ل محصوالت از ش��رکت های 
ط��رف قرارداد، گفت: به عل��ت افزایش هزینه های 
حمل و نقل اواخر س��ال 91، در س��ال های 92 و 
93 هزینه های مزبور از مش��تریان برمبنای قرارداد 
دریافت ش��ده و امید اس��ت که مبال��غ مربوط به 
س��ال های پی��ش از آن را نیز بت��وان دریافت کرد 

)احتماال تا پایان سال جاری(.
مدیرعامل شرکت، مهندس جالل حیرت انگیز نیز 
اظهار کرد: ش��رکت افزایش سرمایه 100 درصدی 
از محل تجدید ارزیابی )در حال بررس��ی از طرف 
س��ازمان بورس( را به دلی��ل تجدید ارزیابی زمین 
کارخانه به مساحت 110 هزار مترمربع سهامداران 
عم��ده عهده دار تامین س��رمایه و وجه الزم برای 

خرید تجهیزات شدند. 

پیام هیات مدیره
بیان استراتژی شركت

- حفظ برتری در رهبری بازار داخلی و دستیابی به 
سهم بازار 20 درصد تولید داخلی

- توس��عه محص��ول از طریق اس��تفاده از امکانات 
بالقوه س��ازمان در جهت تکمیل قطعات نیمه خام 

آهنگری
- بهبود مستمر کیفیت محصول به منظور افزایش 
رضایتمن��دی مش��تریان از طریق بهبود مس��تمر 

فرایندهای سازمانی 
- اص��الح و ارتقای س��اختار س��ازمانی و آموزش 

مستمر کارکنان
- ارتق��ای بهره وری با تاکید بر بهبود نس��بت های 
مالی و کاهش هزینه های غیرموثر و پیش��گیری از 

اتالف منابع تجزیه ناپذیر طبیعت 
- بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت 
برای دس��تیابی به کیفیت محصول و پیشگیری از 

آالیندگی و بهبود ایمنی محیط  کار 
- توسعه ارائه خدمات ساخت قالب و ابزار به سایر 

شرکت ها به منظور افزایش سودآوری  
دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش 

- در راس��تای برنامه تعدیلی تولید 14000 تن در 
س��ال 1393 بال��غ بر 96درص��د از برنامه ، معادل 

13399 تن محقق شد.
- فروش خالص محصوالت اصلی به میزان 904326 
میلیون ریال در س��ال 1393 که بالغ بر 94 درصد 
از برنامه تعدیلی بوده و نسبت به میزان فروش سال 

1392، حدود 65درصد افزایش داشته است.
- موفقیت آمیز بودن طرح قالب های دس��تگاه رول 
فرج )ULS55( که پیش بینی می ش��ود دس��تگاه 
مذکور در سال 1394 به عنوان یک خط مجزا جهت 
تولید قطعات شفت با پیش فرم برای قطعات دیگر 
مورد استفاده قرار گیرد؛ این طرح منجر به افزایش 

ظرفیت تولید به میزان 3000 تن خواهد شد.
- انج��ام ممیزی تمدی��د سیس��تم های مدیریت 
 16949 ISO / TS 9001: 2008 و ISO کیفیت
: 2009 در مه��ر ماه 1393 از طرف ش��رکت توف 

نورد ایران – آلمان که با موفقیت تمدید گردید. 

برنامه ها و چشـم انداز وضعیت شـركت در سـال 
1394

آهنگ��ری  ش��رکت  برنامه ه��ای  عمده تری��ن 
تراکتورسازی ایران در س��ال 1394 را می توان به 

شرح ذیل برشمرد:

- تولید پیش بینی ش��ده برای سال 1394 عبارت 
اس��ت از تولید 18000 تن انواع قطعات آهنگری 
که مقدار 1000 تن مربوط به پیش بینی صادرات 

و 17000 تن مربوط به فروش داخلی است.
- فروش در سال 1394 بالغ بر دستیابی به درآمد 

1246000 میلیون ریال پیش بینی شده است.
- ت��الش در جهت افزایش توس��عه تنوع محصول 
و دس��تیابی به بازارهای جدی��د در داخل و خارج 

از کشور
- ادامه وضعیت مطلوب شرکت با سوددهی مستمر 

و همچنین بهبود مضاعف در آن
- تاکید بر اس��تفاده از امکانات کارگاه قالب سازی 
و درآمدزایی از طریق ارائه خدمات ساخت قالب و 
ابزار و ماش��ین کاری قطعات و دستیابی به درآمد 
10 میلیارد ریال ناشی از ارائه خدمات ساخت قالب 

به خارج از سازمان
- ارتقای کیفیت محصوالت با استفاده از مزیت های 
نس��بی شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در امر 

کیفیت و دانش فنی 
- استمرار سیستم های مدیریت کیفیت با تمرکز و 

سرمایه گذاری بیشتر روی آن
- توجه به افزایش بهره وری برای کاهش هزینه ها 
و در نتیج��ه کاه��ش قیم��ت تمام ش��ده از طریق 

استفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه سازمان
- ارتق��ای وضعیت نیروی انس��انی از طریق اصالح 

ساختار سازمانی
- توسعه سیستم های نوین مدیریتی در جهت بهبود 
بهره وری از طریق ایجاد سیستم های مشارکتی و 
ارج نهادن به پیش��نهادهای س��ازنده کارکنان در 

راستای رفع مشکالت و بهبود فرایندهای سازمان
- توجه به استفاده از انرژی و مدیریت مصرف انرژی 
در راستای نحوه برخورد سازمان با برنامه هدفمند 

کردن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی
- ت��الش در جه��ت تامین م��واد اولیه م��ورد نیاز 
ش��رکت از منابع داخل کش��ور به میزان 90درصد 
و همچنی��ن اقدام الزم برای تامین بقیه مواد مورد 

نیاز از خارج کشور به میزان 10درصد 

برنامه های راهبردی برای ارتقاء و تعالی شرکت
دکترین تیم مدیریت برای بهره وری و بهبود مستمر کیفیت 
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مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت سیمان کارون 
)سهامی عام( صبح روز چهارشنبه مورخ 1394/4/31 

در هتل ارم تشکیل شد.
در این مجمع که با حضور اکثریت سهامداران 76/94 
درصدی س��هامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای محمدرضا برخوردار کاشانی بوده که با اکثریت 
آراء س��هامداران جنابان مصطفی فالح پور و علیرضا 
میرسپاس��ی  در مقام نظار اول و دوم و آقای رجبعلی 

شایانفر به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
همچنین موسسه حسابرسی بهمند را به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل 
شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان را به عنوان بازرس علیالبدل شرکت، برای 

مدت یک سال انتخاب نمودند.
شایان فر معاون مالی شرکت در قسمتی از گزارش عملکرد سال 93 با اشاره به 
تنوع محصوالت تولیدی شرکت و کیفیت برتر آن اظهار کرد: با دریافت ایزو 9008 
و ایزو 14001 س��عی کرده ایم باکیفیتترین محصول را در راس��تای برنامههای 

بلندمدت مدیریتی تولید کنیم.
وی ارتق��ای بهره وری و ب��اال بردن بازدهی را از دیگر رئوس برنامههای مدیریتی 
شرکت برشمرد و افزود: با توجه به معافیتهای مالیاتی که به صادرات تعلق میگیرد، 
در سال آتی تالش خواهیم کرد صادرات به کشورهای هدف را به جد پیگیر باشیم.

ش��ایان فر با اش��اره به فروش 945 میلیاردی ش��رکت در سال 93 گفت: هم در 
فروش داخلی و هم در فروش صادراتی نسبت به سال 92 شاهد رشد بودهایم.

شرکت سیمان کارون در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 93 مبلغ 945 
میلیارد و 472 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت.

وی گس��ترش بازار فروش در سال 94، قابلیت تولید بیشتر سیمان تیپ 2، 5 و 
ویژه و جایگزین کردن گاز به جای سوخت فسیلی در کارخانه را در جهت رعایت 
قوانین و مقررات استانداردهای حفظ محیط زیست و دریافت نشان صنعت سبز و 
مشارکت در طرح سیمان الرستان را از دیگر سرفصلهای برنامههای آتی مدیریت 
شرکت برای سال 94 برشمرد.  مهندس برخوردار نایب رئیس هیات مدیره شرکت 
نیز در حاشیه این مجمع با اشاره به اینکه شرکت به لحاظ موقعیت جغرافیایی 
خود بخش عمدهای از سیمان مود نیاز استان خوزستان و استانهای همجوار را 
تامین میکند، گفت: به لحاظ موقعیت صادراتی نیز از جایگاه ویژهای برخورداریم. 
بر اساس این گزارش، این شرکت سال گذشته مبلغ 945 میلیارد و 472 میلیون 
ریال درآمد حاصل از فروش خالص داش��ت. از درآمد این شرکت بهاي تمامشده 
کاالي فروش��رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 327 میلیارد و 582 میلیون 
ریال رس��ید. از سود ناخالص دوره نیز هزینههاي عمومي اداري کسر شد و سود 
عملیاتي دوره به 280 میلیارد و 118 میلیون ریال رسید. از سود عملیاتي دوره نیز 
هزینههاي مالي، هزینههاي غیرعملیاتي و مالیات کسر شد و مبلغ 240 میلیارد 
و 200 میلیون ریال سود خالص به دست آمد و بر این اساس مبلغ 1150 ریال 
سود به هر سهم اختصاص داده شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتداي 
سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 696 میلیارد و 528 میلیون ریال سود انباشته 

پایان دوره در حسابهاي این شرکت منظور شد.

پیام هیات مدیره 
الف - مرور کلي وضعیت و تحوالت صنعت مربوطه در سال مالي مورد گزارش 

  براس��اس اطالعات ارائهش��ده توس��ط وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 
1393  تولید سیمان کشور معادل 66،500 هزار تن بوده است. در سال مذکور 
تولید کلینکر کشور بالغ بر 71 میلیون تن و میزان مصرف سیمان کشور حدود 

56 میلیون تن گزارش شده است.
صادرات س��یمان در سال 1393 بالغ بر 10.5 میلیون تن بوده که کشورمان در 

صادرات سیمان رتبه اول منطقه خاورمیانه و رتبه سوم جهان را به خود اختصاص 
داده است.

ب - مرور کلي جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتي آن در سال مالي مورد گزارش 
شرکت سیمان کارون در سال 1393 با تولید 790،261 تن سیمان و 824،205 
تن کلینکر در دو نوع سیمان تیپ 2 و 5 بالغ بر 1.2 درصد از کل سیمان کشور را 
تولید کرده است. در سال مورد گزارش 576،890 تن از تولید کارخانه )حدود 73 
درصد( به صورت سیمان پاکتي عرضه شده است. در ضمن در سال مذکور میزان 
فروش سیمان و کلینکر صادراتي از لحاظ مقداری 398،220 تن و از لحاظ ریالی 

364،113 میلیون ریال بوده است.   
ج - بیان استراتژي شرکت 

اس��تراتژی ش��رکت س��یمان کارون، افزایش کیفیت و تنوع محصوالت و حفظ 
مشتریان و عاملین توزیع و مصرفکنندگان عمده سیمان منطقه بهویژه پروژههای 

عمراني استان خوزستان و استانهای همجوار است. 
د –  مرور کلي عملکرد شرکت، میزان دستیابي به اهداف تعیینشده و دستاوردهاي 

مهم در سال مالي مورد گزارش 
شرکت در راستاي مش��تریمداري و تضمین کیفیت محصوالت تولیدي، تالش 
 – 14001 ISO 9001 – 2008  و ISO کرده ضمن حفظ استانداردهای ایزو
2007  و OHSAS 18- ، از منظر مدیریت زیست محیطي و سیستم مدیریت 

ایمني و بهداشت شغلي نیز ارتقا یابد. 
ه-  بیان برنامهها و چشم انداز وضعیت شرکت براي سال مالي آتي

مدیریت ش��رکت سیمان کارون بنا دارد در اجرای ماموریت خود، ضمن حفظ و 
گسترش دستاوردهاي خود بر اساس استراتژي تعیینشده، با استفاده از فناوریهای 
نوین به تولید و عرضه انواع سیمان متعارف و تولید محصوالت جدید برای مصارف 

خاص داخل و خارج کشور اقدام کند.  
در ضمن با توجه به معافیت مالیاتی صادرات، مدیریت ش��رکت افزایش صادرات 
س��یمان را در بودجه پیشبینیشده سال آتی جزو اولویتهای اصلي شرکت لحاظ 

کرده است. 

برنامه های آینده شركت 
الف – گسترش بازارهاي فروش محصوالت 

با توجه به بودجه پیشبینیشده سال 1394، افزایش فروش سیمان صادراتی یکی 
از اولویتهای شرکت در سال 1394  خواهد بود.

ب – تولید محصوالت و معرفي محصوالت جدید
 با توجه به تقاضای مصرفکنندگان، ش��رکت س��یمان کارون قابلیت تولید انواع 

سیمان در تیپهای 2، 5 و ویژه را  داراست.
ج- مشارکتها و سرمایه گذاریها

با توجه به در دست اجرا بودن طرح توسعه شرکت سیمان الرستان، مشارکت در 
طرح مذکور جزو برنامههای شرکت است.

د- شیوه تامین مالي 
  پیش��بیني اخذ تسهیالت از سیس��تم بانکي کشور به منظور ادامه اجرای طرح 

توسعه کارخانه یکی از شیوههای تامین مالی شرکت است.

کیفیت و تنوع محصول؛ رمز موفقیت سیمان کارون
رشد فروش داخلی و صادراتی در سال 93 
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مجمع عمومی عادی و فوق العاده ش��رکت پارس س��ویچ )سهامی عام( به روز 
یکشنبه مورخ 1394/4/21 در محل سالن نرگس هتل سیمرغ تشکیل گردید.

در این مجمع که با حضور 94/10 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 مهدی هاشم پور بوده که با اکثریت 
آراء سهامداران جنابان داود عابدی و جعفر جوال و به دبیری آقای ولی اله بیات 

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

سود 56 ریال خالص به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنین موسس��ه حسابرس��ی بهمند بعنوان بازرس قانونی و اصلی و موسسه 

هشیار بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای سال 94 انتخاب گردید.

پیام هیأت مدیره
مرور کلي بر وضعیت صنعت مربوط در سال مالي مورد گزارش و سال جاري

محصوالت برنامه ریزي ش��ده ش��رکت در س��ال موردگزارش نیز همانند سال 
گذشته به موازات تردید در تحقق تقاضا، از چند ناحیه با چالش جدي مواجه بود.

- تداوم محدودیتها در تأمین نیازهاي وارداتي و بلکه سختر شدن شرایط.
- ض��رورت خریدهاي نقدي و پرداخت معادل صددرص��د ارزش اقالم وارداتي، 
مشکالت انتقال پول به خارج از کشور و ریسک حواله هاي پولي و هزینه اضافي 
در حواله پول از طریق صرافي ها و نداشتن حساب در بانک کنلن چین توسط 

تامین کنندگان.
- کاه��ش حجم مناقصات وزارت نیرو بدلیل محدودیت منابع و عدم آغاز پروژه 

هاي جدید در این وزارتخانه.
- مشکل دریافت مطالبات از مشتریان، درکنار ضرورت انجام تعهدات پرداختي 

به سیستم هاي بانکي و دولتي.
- و نگراني جدیدتر ناش��ي از انگیزه دولت براي اجراء پروژه هاي صنعت برق از 
طری��ق فاینانس چیني ، بدلیل احتمال تأکید فاینانس کننده در واردات کاال از 

کشور چین را بدنبال دارد.
مرور کلي بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت  رقابتي آن در سال مالي مورد 

گزارش و سال جاري
همچنانکه در س��ال هاي گذش��ته هم به عرض رسیده شرکت پارس سویچ در 
مقایس��ه با تولید کنندگان محصوالت مش��ابه داخلي، با اتکاء به ساخت داخل 
قابل قبول، بي رقیب مي باش��د و عمده رقیبان شرکت وارد کنندگان محصول 

مي باشند.
استمرار فعالیتهاي تولیدي شرکت با اتکاء به توان ساخت داخل و برنامه ریزي 
تامین مواد در شرایط تحریم ، بیانگر صحیح بودن رویکرد حمایت از تولید داخلي 
توس��ط مسئوالن عالي نظام مي باش��د، مقاوم بودن صنعت در روزهاي سخت 
تحریم و محدودیتها بیانگر صحت این موضوع مي باشد و گرایش شرکت در هر 
چه بیش��تر تالش نمودن براي کاهش وابستگي و افزایش توان ساخت داخلي، 
همسویي سیاستهاي تولیدي شرکت با سیاستهاي کلي نظام را تائید مي نماید.

مرور کلي بر عملکرد شرکت، میزان دستیابي به اهداف تعیین شده و دستاوردهاي 
مهم در سال مالي مورد گزارش

در سال مورد گزارش شرکت موفق گردید که میزان EPS برنامه ریزي شده خود 
را با افزایش 11درصد  پوشش دهد

 الف-  توفیق در مناقصات و توافق با مش��تریان براي بدس��ت آوردن حجم قابل 
قبولي از بازار در سال 1393

ب - استمرار ارتقاء بهره وري.
ج - شناس��ائي منابع مطمئن خرید از کش��ورهاي آس��یائي ک��ه از محدودیت 

تحریم)ضعیفتر ( و قیمت مناسبتري برخوردار مي باشند.
د-  تالش در حل مشکالت واردات مواد اولیه و قطعات وارداتي.

ه-  تالش در راهنمایي و بر طرف کردن مش��کالت فني تامین کنندگان جدید 

که اغلب از کشورهاي آسیایي و با تجربه محدودتر بودند تا استمرار خطوط تولید 
بصورت نسبي حفظ گردد.

و - مدیریت پرس��نلي بنحوي که همکاران در جایگاههاي تخصصي و بصورت 
بهینه انجام وظیفه نمایند.

برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت براي سال مالي آتي
- تالش در تولید نیاز بازار و افزایش کیفیت و تامین اهداف آن. 

 . EPSپوشش برنامه بودجه تولید، فروش و تامین  -
- عرضه کلیدهاي خالء با تنوع بیش��تر در پوش��ش مش��خصات فني مورد نیاز 
بازار، بلحاظ سطح ولتاژ، قدرت قطع و نوع قرار گرفتن مکانیزم فرمان در جلو یا 

طرفین کلید.
- ارتقاء بهره وري پرس��نلي واجراي برنامه هاي آموزشي و کنترل تعداد پرسنل 

شاغل. 
- برنامه ریزي در تأمین نیازهاي خط تولید و شناسائي راهکار در مشکالتي که 

در واردات اتفاق مي افتد. 
- برنامه ریزي در تامین نیازهاي وارداتي سال 1394 با توجه به ادامه محدودیتها 

بمنظور امید به استمرار بلند مدت خط تولید.
- شرکت در مناقصات و حفظ و توسعه سهم بازار. 

R&D پیگیري فعالیتهاي واحد -
- ادامه مذاکره با دارندگان تکنولوژی GIS و تالش در نهایي کردن قرارداد انتقال 

دانش فني در سال 1394
- پیگیري وصول مطالبات و تأمین منابع به منظور انجام تعهدات مالي. 

- تالش براي حض��ور در مناقصات فاینانس پروژه هاي صنعت برق که موضوع 
فاینانس آنها توسط شرکتهاي چیني ، پیگیري مي گردد.

- شناسائي بازارهاي صادراتي منطقه اي براي حضور در آنها و متناسب با نیاز این 
HV بازار افزایش ظرفیت تولید براي برخي محصوالت

برنامه های آینده شركت
- اطالعات مربوط به برنامه هاي سال آتي شرکت در خصوص :

الف ( گسترش بازارهاي فروش محصوالت و تنوع بخشي به انواع تولیدات:
در صورت عدم تأثیر محدودیت هاي تحریم، گسترش بازارهاي فروش صادراتي 
در بازارهاي مختلف مانند ترکمنستان، ارمنستان، عراق و ...برنامه ریزي شده و 

در برخي کشورها نیز به صورت اعطاء نمایندگي عمل گردیده است.
امید است تأثیر شرایط اقتصادي و تحریم، مانع از تحقق برنامه پیش بیني شده 
نگردد و تغییر سیاس��تهاي اقتصادي دولت آین��ده در تحقق بازارهاي صادراتي 

مؤثر باشد.
ب ( تولید محصوالت و معرفي محصوالت جدید:

محصوالت جدیدي که امیدواریم در سال 1394 به بازار معرفي و عرضه گردند 
به قرار زیر مي باشند.

 KV24 و KA25 1- کلید خالء 2500 آمپر با قدرت قطع
2- استمرار تولید کلید گازي KV63 با قدرت قطع KA40 که در اواخر سال 

92 به تولید انبوه رسیده و تعدادی تحویل مشتری گردید.
3- استمرار تولید کلید گازي KV 145 با قطعات تولیدی
4- آغاز تولید انبوه کلید گازي KV420 با قطعات تولیدی

نگاه توسعه ای تیم مدیریت شرکت برای کسب سهم بیشتر از بازار
برنامه های پارس سویچ و مهندس بیات برای تولید محصوالت جدید
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مجمع عمومی عادی س��الیانه نوبت دوم ش��رکت 
صنایع آذرآب )س��هامی  عام( در تاریخ 94/05/17 
ب��ا حضور 58/30 درصد س��هامداران و نمایندگان 
صاحبان سهام شرکت، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
موسس��ه حسابرس��ی و بازرس قانونی ش��رکت و 
نماینده س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار تهران و به 
ریاست آقای مسعود سلطان پور و به ناظری جنابان 
ابراهیم��ی و رضایی و دبیری آق��ای جابری برگزار 

گردید.
درادام��ه با قرائت گزارش هی��ات مدیره به مجمع 
توسط مدیرعامل شرکت مربوط به اهم فعالیت های 
صورت پذیرفت��ه در ط��ی س��ال مال��ی منتهی به 
1393/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس 
و بازرس قانونی، مجمع نش��ینان با طنین صلوات 
خود ضم��ن تصوی��ب صورت های مال��ی و تنفیذ 
معامالت مش��مول ماده 129 با تقس��یم سود 31 

ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرسی بهبود ارقام به ¬عنوان 
حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نیک 
روشان به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 

منتهی به 94/12/29 انتخاب گردیدند.
در تاالر بزرگ تالش و در پانل نشس��ت، مهندس 
غالمرضا بهمنش نگاه ها را به س��مت خود کشیده. 
مجمع ساالنه ش��رکت صنایع آذرآب است که در 
صنعت کشور جایگاهی رفیع یافته و حاصل کارش 

با اندیشه واالی فرزندان این سرزمین، ناممکن ها را 
ممکن کرده اس��ت. به فرموده رهبر معظم انقالب، 
ب��ا این نیروهای خدوم »آرزوهای بزرگ برای ملت 
عزیزمان داریم. پیش��رفت اقتصادی، اقتدار و عزت 

منطقه ای و بین المللی.«
این را امروز در س��نای آمریکا و پارلمان اروپا و در 
چین و فرانسه و انگلیس و آلمان به عینه می بینیم 
و می ش��نویم و به خ��ود و داش��ته هایمان افتخار 
می کنیم. به راس��تی ک��ه امروز این س��خن امین 
عالم بشریت محمد مصطفی )ص( محقق شده که 
فرمودن��د: اگر علم در ثریا باش��د مردانی از فارس 
بدان دس��ت یازند. به مهندس��ان، تکنیس��ین ها و 
کارگران گران سنگ شرکت خداقوت و به مدیریت 
دلس��وز و آگاه تبریک و خس��ته نباشید می گوییم 
که خواس��تن و عمل کردن را س��رلوحه کار خود 

قرار داده اند.
رش��د 21 درصدی فروش در س��ال 93 نسبت به 
س��ال 92، انجام بس��یاری از پروژه های در دس��ت 
اج��رای ش��رکت در س��ال 92 و بهره ب��رداری از 
آنها، آم��اده کردن بویلرهای فازه��ای 17 و 18 و 
19 پ��ارس جنوبی و اقدامات چش��مگیر در زمینه 
بازاریاب��ی ک��ه توانس��ته زمینه عق��د قراردادهای 
نیروگاهی و کارفرمایی مهمی را  در دوران س��خت 
تحریم های ناجوانمردانه بین المللی علیه کشورمان 
فراهم آورد و تمهیدات مناسب و موثر مدیریتی در 

حوزه صنایع نفت و گاز و پتروش��یمی که حاشیه 
س��ود خوب و ارزش آفرینی برای شرکت به ارمغان 
آورده، هم��ه و هم��ه  نش��ان از آن دارد ک��ه تیم 
مدیریت شرکت با اجرای منویات رهبری مبنی بر 
همدلی و همزبانی به فتح قله هایی چش��م دوخته 
که آرزوی تمامی ایرانیان است. ایجاد شورای برنامه 
ریزی استراتژی و تصویب تمامی دستورات جلسه 

هیات مدیره به اتفاق آرا شاهد مدعای ماست. 
مهندس بهمنش در حاشیه این مجمع با اشاره به 
ظرفیت خوب ش��رکت گفت: توسعه کمی و کیفی 
کلیه فعالیت های شرکت و افزایش سرمایه از رئوس 

برنامه های ما در سال آتی است.

اعضاء هیات مدیره شـركت به شرح ذیل انتخاب 
گردیدند:

- شرکت فنی و مهندسی جنوب تاسیسات
- شرکت خبرگان تجارت البرز

- شرکت آرمان پاک اندیش فردا
- شرکت کشاورزي زراعت کاران سپهر

- ش��رکت خدمات بازرگاني و صنعتي آینده گستر 
برهان

- شرکت دارج کیش
- شرکت جهاد دریا 

پیام هیات مدیره
در پرتو عنایات ح��ق تعالی و توجهات خاصه امام 
عص��ر )عج( س��الی دیگر س��پری ش��د و از اینکه 
مج��ددا توفیق یافتیم در محضر ش��ما بزرگواران، 
گزارش عملکرد منتخبان در هیات مدیره را تقدیم 
نماییم، خداوند متعال را ش��اکریم و مقدم یکایک 
شما عزیزان را که شرف حضور یافته اید، به جلسه 
مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت صنایع 

آذرآب گرامی می داریم.

دکترین مدیریت برای توسعه پایدار و حصول افتخار ملی 
معنای واقعی همدلی و همزبانی در هیات مدیره صنایع آذرآب
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امیدواری��م ب��ا حمایت ها و اعتماد بی��ش از پیش 
س��هامداران محترم، منتخبین ش��ما در ش��رکت 
بتوانن��د با عزمی راس��خ، در راه ش��کوفایی هر چه 
بیش��تر ش��رکت گام بردارند. این گزارش ش��امل 
خالصه ای از فعالیت ها و برنامه های اجرایی شرکت 
در سال گذشته بوده لیکن تالش گردیده است در 
عین خالصه بودن گزارش، اطالعاتی مربوط، قابل 

اتکا و شفاف در اختیار شما عزیزان قرار گیرد. 
ب��ا عنایت ب��ه اینک��ه ارزیابی و قض��اوت در مورد 
عملکرد شرکت بدون در نظر گرفتن محیط کسب 
و کار کشور در س��ال 1393 غیرممکن و می تواند 
گمراه کننده باشد، در ابتدا شرح بسیار خالصه ای 
از وضعی��ت کلی اقتصاد ایران ارائه می ش��ود تا در 
ارزیابی عملکرد هی��ات مدیره و قضاوت درباره آن 
به بیراهه نرفته باشیم و نیک بدانیم شرکت صنایع 
آذرآب به عنوان یکی از شرکت های بزرگ فعال در 
بخش صنای��ع زیربنایی می تواند تاثیرات زیادی بر 

آن داشته باشد.
سال 1393 برای اقتصاد کشور سالی تلخ و شیرین 
ب��ود؛ تورم به م��رز 15 درصد کاهش یافت، رش��د 
اقتصادی بعد از دو سال مجددا مثبت شد و به 3/7 
درصد رسید، نرخ بیکاری بعد از چند سال در آستانه 
تک رقمی ش��دن قرار گرفت و معادل 10/5 درصد 
محاس��به گردید، لیکن در کنار بهبود شاخص های 
کالن اقتصادی، این س��ال یکی از سال های سخت 
اقتصاد ایران بود. در این سال مهم ترین درآمد کشور 
یعن��ی درآمد حاصل از فروش نفت به دلیل کاهش 
جهانی قیمت نفت با کاهش روبه رو شد. وزارت نفت 
برای س��ال 1393 پیش بینی کرده بود که بیش از 
51 میلیارد دالر نفت بفروشد اما طبق واقعیت های 
موجود دولت نتوانست درآمد نفتی پیش بینی شده را 
کسب کند و به همین دلیل با کسری بودجه مواجه 
ش��د. نوسان شدید شاخص بورس نیز دولتمردان و 
کارشناسان را بیش از پیش نگران کرد. نگرانی های 
مقامات دولتی از افت ش��اخص به حدی بود که در 
همان نخستین فصل سال 1393 وزیر اقتصاد همه 
مدیران عامل بانک ها را به یک نشس��ت اضطراری 

فراخواند و در آن جلسه مصوب شد از بازار سرمایه 
حمایت شود. اما این شکل حمایت ها هم جواب نداد 
و در نهایت ش��اخص بورس در پایان سال در کانال 
64 هزار واحدی در حالی قرار گرفت که یک س��ال 
قبل از آن این شاخص تا کانال 80 هزار واحدی هم 
پی��ش رفته بود. در مورد ت��راز تجارت خارجی نیز 
وضعیت مطلوبی را تجربه نکردیم؛ هرچند در برخی 
از ماه ه��ا تراز تجاری ایران مثبت بود اما در مجموع 

تا پایان سال تراز تجاری منفی شد.
فل��ذا با این خالص��ه کلی می ت��وان نتیجه گرفت 
از کاه��ش  صنع��ت کش��ور در س��ال گذش��ته 
س��رمایه گذاری، کمبود نقدینگ��ی، تاثیر افزایش 
قیمت حامل های انرژی بر تولید و نوسانات شدید 
قیمت ارز رنج زیادی برده اس��ت. تامین س��رمایه 
از مهم ترین معضالت حوزه صنعت کش��ور اس��ت؛ 
معضلی که اکنون و با گذشت چند سال از کمیابی 
این عنصر اصلی توس��عه صنعتی، کمبود آن دیگر 
به زخمی کهنه و دردی مزمن تبدیل ش��ده است. 
یکی دیگر از مش��کالت ، مشکل تسهیالت بانکی 
اس��ت؛ یعنی همکاری نکردن بانک ها در پرداخت 
تسهیالت به صنعت. از همه اینها فراتر تحریم های 
به وجود آمده مش��کالت عدیده ای را برای بخش 
تولی��دی و صنعتی که درصد باالیی از مواد اولیه و 
ماشین آالت و قطعات یدکی خود را از طریق سایر 
کش��ورها تامین می کند، ایجاد کرده اس��ت. بدون 
شک یکی از مهم ترین تاثیرات تحریم ها بر اثر قفل 

شدن سیستم بانکی و عدم امکان نقل و انتقال ارز 
)و یا نقل و انتقال ارز با هزینه باالتر(، کمبود شدید 
نقدینگی در واحدهای تولیدی است. این در حالی 
اس��ت که هم اکنون حجم معوقات بانکی کش��ور 
به رق��م 100 هزار میلیارد تومان نزدیک ش��ده و 
از س��وی دیگر نیاز صنایع به نقدینگی حدود 150 
هزار میلیارد تومان برآورد می شود. همان گونه که 
مشخص است متاسفانه سیستم بانکی کشور توان 
ارائه تسهیالت را تا حد زیادی از دست داده است. 
در چنین ش��رایطی، اغلب صنایع که حجم باالیی 
از قیمت تمام ش��ده محصوالت آنها مربوط به مواد 
اولیه است، با کمبود شدید نقدینگی روبه رو شده و 
چاره ای جز کاهش حجم خرید مواد اولیه متناسب 
با نقدینگی موجود و کاهش تولید نخواهند داشت 
که ای��ن امر نیز ب��ر قیمت تمام ش��ده محصوالت 
تولیدی افزوده و احتمال کاهش فروش را افزایش 
می دهد. الزم به توضیح نیست که در شرایط تحریم، 
تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه، ماشین آالت 
و یا قطعات یدکی مورد نیاز خطوط تولیدی، امکان 
استفاده از خطوط اعتباری ریفاینانس و یا خرید از 
طریق یوزانس را نیز از دست داده اند که بدون شک 
فشار ناشی از تامین نقدینگی مورد نیاز را چندین 
برابر می نماید. عالوه بر مش��کالت فوق که ناشی از 
تحریم های ناعادالنه بین المللی علیه کش��ور است، 
صنعتگران از تحریم ه��ای داخلی نیز رنج می برند 

که مجال بیان آن در این مقوله نیست.

اعضاء هیات مدیره

آقای سیف اهلل ابراهیمی

آقای غالمرضا بهمنش

آقای حبیب بقائی اسد آبادی

آقای مسعود سلطان پور

آقای احمد یوسفی

آقای فریبرز برنا

آقای سید محسن تسلطی

نماینده

شرکت بازرگانی و صنعتی آینده گستر برهان

شرکت دارج کیش

شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو

شرکت تجارت خبرگان البرز

شرکت فنی مهندسی جنوب تاسیسات

شرکت آرمان پاک اندیش فردا

شرکت آذراستیل الوند

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره و  مدیرعامل

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

31



| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  56 | مرداد ماه  1394| 

دو تاالر تودرتوی ساپکو مملو از سهامدارانی است  
که چش��م  به صفحه بزرگ مانیت��ور دوخته اند تا 
عملک��رد مدیری را مالحظه کنند که در کوره علم 
و تجربه آبدیده  شده و باورمدارانه سرافرازی ملت 
را می جوی��د. مدیری که گویی صنع��ت خودرو را 
از می��دان  می��دان داران چون گ��وی ربود و حکم 
ص��ادرات خودروی س��اخت ایران را ص��ادر کرد و 
درخت صنع��ت ملی را پیوند ب��ه نیکویی زد و به 
روز مجمع همگان دیدند و باورش کردند و به پاس 
زحم��ات وی و همکارانش طنین صل��وات فضا را 

عطرآگین کرد.
در بدو ورود به پارکینگ س��اپکو جناب مهندس به 
استقبالمان آمد و از میان پرشمار سهامداران حقیقی، 
م��ا را به تاالر برد و آنجا جن��اب انوری جوان مودب 
و موقر به جمع اضافه ش��د. بچه های روابط عمومی 
به خصوص اس��تاد مصری کمال هم��کاری را انجام 
دادن��د. اندک اندک تالش��گران صنعت ملی به تاالر 
رسیدند؛ جناب دکتر علی شیخ با آن تیپ دیپلمات و 
چهره خندان، جناب ملکی، استاد صادقیان، حضرت 

تهرانی و مهندس یکه زارع .

مهر تایید سهامداران بر راهبردهای سود آوري ایران 
خودرو

ایران خودرو در سال 93 از بحران های سخت ناشي 
از تشدید تحریم ها گذر کرد و تولید 601 هزار و 393 
دس��تگاه خودرو را رقم زد. به تایید آمارهاي شرکت 
بازرس��ي کیفیت و اس��تاندارد ایران، نه تنها افزایش 
تولید با ارتقاي کیفیت و بهره وري همراه بوده، بلکه 
بهبود خدمات پس از فروش رضایتمندي مشتریان را 

در پي داشته است.
در مجمع عمومي س��االنه ایران خودرو که اواخر تیر 
ماه برگزار شد، سهامداران ایران خودرو مهر تاییدي 
بر برنامه های راهبردي مدیریت ارشد گروه صنعتي 
ایران خودرو در س��ودآوری، تولید، توسعه محصول، 
ارتقاي کیفي و افزایش رضایتمندي مشتریان زدند .

مهندس هاش��م  یکه زارع  مدیرعامل گروه صنعتي 
ایران خودرو در مجمع عمومي س��االنه این شرکت 
گزارش��ي از عملکرد سال 93 هیات مدیره ارائه کرد 

که مورد استقبال سهامداران قرارگرفت.

تولید بیش از 601 هزار دستگاه
 گروه صنعتي ایران خودرو با تولید 601 هزار و 393 
دستگاه خودرو در سال 93 رشد 65 درصدی تولید 
را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد. این در 
حالي است که در شهریور ماه 92 ایران خودرو مقام 
دوم بازار را در اختیار داشت که با افزایش سهم خود 
به 50 درصد در نیمه دوم همان سال، جایگاه نخست 
بازار را کسب کرد و در انتهای سال 93 این سهم به 
54 درصد رسید. همچنین براساس برنامه ریزی های 
صورت گرفته س��هم این گروه از بازار داخلي تا سال 

1404 به 60 درصد افزایش مي یابد.

سود 602 میلیارد توماني در سال 93
گروه صنعت��ي ایران خودرو با عملکرد مناس��ب در 
حوزه های مختلف از جمله تولید، فروش، هزینه های 
مالی و زنجیره تامین موفق به ثبت سود 602 میلیارد 
تومانی در س��ال 93 شد. در این س��ال بیش از 50 
تومان س��ود هر سهم کسب شد؛ این در حالي است 
که  براي اولین بار طي سال های اخیر به سهامداران 

سود پرداخت می شود.

افزایش 98 درصدي فروش
گ��روه صنعتي ای��ران خودرو به عن��وان بزرگ ترین 
خودروس��از خاورمیانه به منظور پاسخگویي به نیاز 
مش��تریان و تنظیم بازار برنامه های متنوع فروش را 
اجرا کرده است که در نتیجه آن فروش ایران خودرو 
در س��ال 93 مبلغ 16 ه��زار و  700 میلیارد تومان 
اعالم ش��د که نسبت به فروش س��ال قبل از آن 98 
درصد رش��د داشته  است.  تولید ایران خودرو امروز 
تا 90 درصد براساس سفارش فروش انجام می شود 
ک��ه این تغییر رویه س��ودآوري را افزایش داد. تنوع 
رنگ های تولیدي محصوالت این شرکت نیز از 4 به 

12 رنگ رسیده است.

اجراي 613 پروژه بهبود كیفیت
رش��د تولید همپاي کیفیت از مهم ترین برنامه های 
مدیریت ارش��د گروه صنعتي ایران خودروس��ت و بر 
این اس��اس 613 پروژه بهبود کیفیت در سال 93 در 
ایران خودرو  تعریف شد که  مطابق آنچه اسفند سال 

گذش��ته ابالغ شد، تا اسفند امسال کیفیت تولیدات 
بای��د به مرتبه ای برس��د که محص��والت تولیدي تا 
کارکرد10هزار کیلومتر به مراکز خدمات پس از فروش 
مراجعه ای نداشته باشند. رتبه کیفي محصوالت ایران 
خودرو براساس آدیت ترکیبي شرکت بازرسي کیفیت 
اس��تاندارد ایران، در س��طح خیلي خوب است و سه 
محصول رتبه A و چهار محصول رتبه A+ دارد. البته 
راه کیفیت از منظر مدیران ارشد گروه صنعتي ایران 

خودرو راهی بي پایان است.

 راهبرد سودآوري
با اینکه در نیمه دوم س��ال 92 تولید نسبت به نیمه 
اول رش��دی دو براب��ری را تجربه ک��رد و 240 هزار 
دستگاه خودرو تولید ش��د و در شش ماهه دوم 92 
ایران خودرو به سوددهی رسید اما به دلیل زیان شش 
ماهه اول، شرکت در پایان سال زیان ده اعالم شد، اما 
بسیار خرسندیم که امسال ایران خودرو به سوددهي 
رسیده است. فروش 1370 میلیارد تومان از دارایی ها 
از جمله ایران خودروی سمنان و آذربایجان از دیگر 
موارد عملکرد مالي ایران خودرو در س��ال های 92 و 
93 است و سرمایه شرکت از 960 میلیارد به 1530 
میلیارد تومان افزایش یافته که تا 1200 میلیارد آن 
انجام شده و 330 میلیارد تومان باقیمانده در دستور 
کار است. همچنین با برنامه ریزی های صورت گرفته 
نزدی��ک به هزار میلیارد تومان از تس��هیالت بانکی 

تسویه شد.

عرضه محصوالت جدید و توسعه صادرات
به منظور توس��عه و تنوع محصوالت و بهره گیري از 
فناوري هاي مدرن در تامین نیاز مشتریان، پروژه های 
مختلفي در ش��رکت ایران خودرو تدوین شده و در 
حال اجراس��ت. برخي از این پروژه ها در سال جاري 
و س��ایر موارد در س��ال های آینده به به��ره برداري 

می رسد.
این گروه صنعتي همس��و با اهداف سند چشم انداز 
1404، برنام��ه ارتقاي محصوالت جاري و توس��عه 
محصوالت جدید را در دستور کار دارد. در این راستا 
محص��والت پروژه های ایکس 409 و ایکس 411 در 
کالس ابعاديD  در س��ال ج��اري و محصول پروژه 
ایکس 502 در نیمه اول سال 95 عرضه خواهند شد. 
یک پلتفرم جدید مخت��ص ایران خودرو و پلتفرمی 
مشترک با همکار خارجي براي مدل ها و کالس های 
متنوع خودرو در این شرکت تعریف شده است.  تولید 
مدل »اس.یو.وي« هایما در ایران خودروی خراسان 
آغاز ش��ده و در مدل های دستي و اتوماتیک به بازار 

عرضه می شود.
از دیگر س��و با رنو ب��راي تولید کپچر، کلیو4، فیس 
لیفت تندر و محص��ول جدید »آ- آانتري« به توافق 
رس��یده اس��ت و با پژو هم  ب��راي مدل های جدید 
مذاکره  کرده و با س��وزوکي نیز تولید چند مدل را 

در برنامه  دارد.

ایران خودرو؛ بزرگ ترین خودروساز خاورمیانه
مهر تایید سهامداران بر راهبردهای سود آوري ایران خودرو
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توسعه قواي محركه
با توجه به لزوم بهره  گیري از تنوع س��وختي کشور 
و تکمیل س��بد محصوالت شرکت و همچنین نیاز 
به کاهش مصرف س��وخت در محصوالت تولیدي و 
پوش��ش نیاز بازار به خودروهاي با قدرت و گشتاور 
باالت��ر از خودروه��اي موجود، پروژه توس��عه قوای 

محرکه تعریف شده است.
ایران خودرو  براي توس��عه قواي محرکه محصوالت 
خود دو خانواده موتور شامل یک خانواده یک و 1٫2 
لیتري و یک خانواده 1٫4 و 1٫6 لیتري  را در برنامه 
دارد. همچنین موتور دیزل س��واري ایران خودرو بر 
اساس مجوز سازمان محیط زیست به تولید می رسد 
و سورن با موتور توربوشارژ »اي.اف.7« با 150 اسب 
بخار توان نیز تا 20 روز دیگر پیش فروش خواهد شد.
از دیگر س��و مرکز تحقیقات گیربکس در ش��رکت 
چرخشگر ایجاد شده که این مرکز روي گیربکس های 

»دابل کالچ و اي.تي« کار می کند.

رشد 85 درصدي فروش در ساپکو
شرکت ساپکو در سال 93 رشد 58 درصدي فروش 
را نسبت به سال 92 تجربه کرده است و سازندگاني 
که نیمه تعطیل یا تعطیل ش��ده بودند مجددا فعال 
ش��دند وعالوه بر بازگشت مجدد 20هزار نفر نیروي 
انس��اني بیکارش��ده در این بخش، سازندگان در پي 

سرمایه گذاري و افزایش تولید نیز برآمدند.
همچنین ب��ا مدیریت نظام تامین قطعات و انضباط 
مالي در ش��بکه تامین، گروه صنعت��ي ایران خودرو 

موفق شد تولید روزانه را به 2500 دستگاه در اسفند 
93 برساند.

افزایش رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش
شبکه خدمات پس از فروش نقش حیاتي در زنجیره 
خودروس��از دارد و با تعام��ل و هماهنگي اندام های 
این زنجیره، رضایت مش��تریان تامین می ش��ود. راز 
ماندگاري در صحنه رقابت از مس��یر جلب رضایت 
مشتریان می گذرد. ش��رکت ایران خودرو به عنوان 
بزرگ ترین خودروساز خاورمیانه برنامه های متنوعي 
براي جلب رضایت مشتریان و ارائه خدمات در سطح 
اس��تانداردهای روز ت��دارک دیده اس��ت که از نظر 

می گذرد:
رش��د 89 درصدي فروش از موارد عملکرد ش��رکت 
خدمات پس از فروش ایران خودرو در سال گذشته 
بود و افزایش س��هم ایساکو در بازار قطعات یدکي از 
برنامه های ایران خودروس��ت. همچنین طرح تحول 
گارانت��ي به خصوص در مورد ق��واي محرکه از دیگر 
اقدامات ایران خودرو به شمار می رود. در طرح تحول 
محاسبه فرمول اجرت در شبکه نمایندگی ها تدوین و 
طرح مشوق نمایندگان براي افزایش ارائه خدمات به 

مشتریان تدوین و اجرا شده است.
از دیگر سو، طرح پشتیبان ویژه محصول دنا به اجرا 
درآمد و به  غیر از تمامي سرویس های الزم، هر یک 
از خریداران خودروی دنا در تمام ساعات شبانه روز به 

کارشناس پشتیبان دسترسي دارند.
همچنین شاخص رضایت مشتریان ایران خودرو در 

سال 92 ، 77 و امروز 78 درصد است که این شاخص 
در سال 94 به 85 درصد افزایش می یابد.

افزایش بهره وري با حفظ منابع انساني
تعداد خودروي تولیدي به ازاي هر نفر از 14 به حدود 
24 دستگاه افزایش یافته، البته عدد مطلوب باالتر است 

که برنامه ریزي براي تحقق آن صورت گرفته است.

كسب ركوردهای تازه
با تداوم برنامه های تحول گراي مدیریت ارش��د گروه 
صنعتي ایران خودرو مبتنی بر افزایش توان ساخت 
داخل قطعات و مجموعه های خودرو، توس��عه برند 
ملی ای��ران خودرو در بازاره��ای بین المللی موجب 
شده نام ایران خودرو بر تارک صنعت و اقتصاد کشور 
بدرخشد. این ش��رکت در شرایط تحریم اقتصادی، 
برنامه ه��ای متن��وع و مدون��ی را در زمینه کاهش 
هزینه ها، افزایش بهره وری، عرضه محصوالت  جدید،  

رشد تولید و سود آوري به اجرا درآورد.

كالم آخر
مدیری��ت اصولی و نوین، تحق��ق برنامه ها، انتصاب 
مدی��ران شایس��ته و باتجرب��ه، داش��تن برنامه های 
کوتاه م��دت، میان م��دت و درازمدت براس��اس نیاز 
مش��تریان و اقتص��اد رقابتی از علل اصلی کس��ب 
دس��تاوردهای فوق است. دستاوردهایی که هر کدام 
به تنهایی می تواند هر شرکتی را در زمره شرکت های 

موفق قرار دهد.
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مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت سرماآفرین 
)س��هامی  ع��ام( س��اعت 8 صب��ح چهارش��نبه 

1394/4/24 در محل شرکت برگزار گردید. 
در ای��ن مجم��ع که ب��ا حض��ور 68/96 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 حس��ن کاله��دوز اصفهانی بود ک��ه جنابان 
محمدمه��دی گلزاده و علی فراهانی به عنوان نظار 
اول و دوم و آقای علی بیطرف به عنوان دبیر مجمع 

انتخاب گردیدند.
در ادام��ه با قرائت گ��زارش هیات مدیره به مجمع 
مربوط ب��ه اه��م فعالیت ه��ای صورت پذیرفته در 
طی س��ال مالی منتهی ب��ه 1393/12/29 و پس 
از اس��تماع گزارش حس��ابرس و ب��ازرس قانونی، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب 
صورت های مالی و تنفیذ معامالت مش��مول ماده 
129 با تقس��یم سود 80 ریالی به ازای هر سهم به 

کار خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس 
و حس��ابرس اصلی ش��رکت و موسسه حسابرسی 
آرم��ان راهب��رد ب��ه عنوان ب��ازرس و حس��ابرس 
علی البدل برای س��ال مالی آت��ی انتخاب گردیدند 
و روزنام��ه اطالعات نیز به عنوان روزنامه رس��می 

شرکت جهت چاپ اطالعیه ها معرفی گردید.
مهندس گل��زاده مدیرعامل ش��رکت در بخش��ی 
از گ��زارش خود اظه��ار کرد: در س��ال مالی مورد 
گزارش علی رغم تمام س��ختی هایی که نهادهای 
فع��ال اقتصادی و تولیدی کش��ور را در س��ال 93 
تهدید می کرد، توانستیم با تالش بسیار تمام ارکان 
شرکت سهم خود را در بازار حفظ کنیم و در جهت 
افزایش آن نیز گام های موثری برداریم. وی بهبود 
محص��والت و ارتقای به��ره  وری را از دیگر نکات 
مثبت مورد گزارش در سال مالی 93 خواند و اضافه 
کرد: توجه جدی به نوآوری و خالقیت همواره جزو 
رئوس برنامه های کالن مدیریتی ش��رکت بوده که 
دریافت جوایز ملی جش��نواره بهره  وری و کس��ب 
عنوان مدیر نوآور و خالق توسط مهندس کالهدوز، 

همچنین اخذ نشان تالشگر برتر کیفیت و جوایز و 
تندیس های دیگر گواه این مدعاست. 

مهندس کالهدوز نیز با اش��اره به اینکه شرکت در 
س��ال مورد گزارش در معرف��ی محصوالت جدید 
و تنوع بخش��ی به محص��والت حرکت های خوبی 
انجام داده اس��ت، گفت: افزای��ش انعطاف پذیری و 
تنوع در تولید برای پاس��خ به نیازهای مش��تریان 
از اولویت های مدیریتی ما بوده و هس��ت که برای 
توسعه بازار و افزایش فروش همواره آن را سرلوحه 

کار خود قرار داده ایم.
مدیرعامل شرکت هم با اعالم اینکه آمار سفارش ها 
در 3 م��اه ابتدای��ی س��ال 94 نس��بت ب��ه س��ال 
گذشته رش��د خوب و چش��مگیری داشته است، 
اب��راز امیدواری ک��رد با توجه به توافق هس��ته ای 
حاصل شده و بهبود کسب و کار، شرکت بتواند در 
راس��تای رسیدن به چش��م انداز ترسیمی، حرکت 

خود را سرعت ببخشد.
و  ارزش آفرین��ی  مجم��ع  ای��ن  حاش��یه  در  وی 
سودآوری را الزمه بقای شرکت ها دانست و افزود: 
با بهینه س��ازی امور و اجرای برنامه های راهبردی 

می توان به این مهم نایل آمد.
در پایان مجمع با برگزاری انتخابات، اعضای هیات 

مدیره جدید شرکت به قرار زیر معرفی شدند:
1-آقای رحیم کالهدوز، 2- آقای حسن کالهدوز، 

3- آقای محمدمهدی گلزاده
در روزگاری که اکثر ش��رکت ها متحمل زیان شده 
و تا انح��الل پیش رفته اند، تیم مدیریت ش��رکت 
س��رماآفرین توانسته در س��ال 93 به نسبت سال 
مالی 92 س��ود بیش��تری حاصل کند که جز این 
هم از برادران کالهدوز و مهندس گلزاده به عنوان 

پیشکسوتان و خبرگان صنعت انتظار نمی رفت.
پیام هیات مدیره

مـرور كلی جایگاه شـركت در صنعـت و وضعیت 
رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش

شرکت صنایع سرماآفرین ایران با توجه به سوابق 
طوالنی در صنعت تهویه و حس��ن شهرتی که طی 
س��ال های متمادی با تولید محصوالت باکیفیت به 

دست آورده، توانست در سال 1393 در بازار رقابت 
باقی بماند و همچنان به عنوان یکی از شرکت های 
پیشرو در صنعت تجهیزات تهویه مطبوع به فعالیت 
خود ادامه دهد. ÷مرور کلی عملکرد شرکت، میزان 
دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم 

در سال مالی مورد گزارش 
- حفظ سهم بازار و تالش برای افزایش آن

- معرف��ی محص��والت جدی��د و تنوع بخش��ی به 
محصوالت

- بهبود محصوالت موجود
- حرکت شرکت به سمت انعطاف بیشتر براساس 

تقاضای مشتریان
- کس��ب عنوان مدیر نوآور و خالق توس��ط آقای 
مهندس رحیم کالهدوز، دریافت نش��ان تالش��گر 
برتر کیفیت توس��ط آقای مهندس گلزاده، دریافت 
رتبه س��یمین کارت بازرگانی و همچنین موفقیت 
در جشنواره ملی بهره وری برخی از دستاوردهای 

سال گذشته شرکت بوده است.

برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت در سال مالی آتی
- باال بردن توان رقابتی شرکت

- معرفی محصوالت جدید
- ارتقای سیستم کنترل جدید برای محصوالت

- بهبود روش ها و افزایش بهره وری

برنامه آینده شركت
ال��ف( گس��ترش بازاره��ای فروش محص��والت و 

تنوع بخشی به شیوه های فروش
1- تبلیغات موثر در خصوص محصوالت شرکت و 
آشنا کردن مشتریان با کیفیت باال و عمر طوالنی 

محصوالت تولیدی
2- بررس��ی نق��اط ق��وت و ضع��ف محص��والت 

فروش رفته قبلی
3- بازاریابی در پروژه های صنعتی

4- گسترش و تنوع خدمات پس از فروش
EPC 5- بازاریابی در پروژه های

ب( تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید
1- طراحی و تولید چیلرهای تراکمی با ظرفیت باال 

)300 تا 550 تن برودتی(
2- راه اندازی و اس��تقرار آزمایشگاه تست عملکرد 

چیلرهای آب خنک و هوا خنک
ج( مشارکت ها و سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری های شرکت در سال آتی محدود به 
سرمایه گذاری های قبلی در شرکت های ستبران و 
هواآفری��ن بوده و هیچ گون��ه برنامه جدیدی برای 
مشارکت یا سرمایه گذاری در سال آتی پیش بینی 

نمی شود.
د( شیوه های تامین مالی

منابع مالی شرکت عمدتا ناشی از فروش محصوالت 
و درآمدهای خدمات پس از فروش بوده است و در 
صورت نیاز از تسهیالت بانکی نیز استفاده می شود.

پیشرو در صنعت تجهیزات مطبوع
اهتمام جدی تیم مدیریت به نوآوری و خالقیت 
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مجمـع عمومي عادي سـالیانه شـركت سـیمان 
تهران براي سـال مالي منتهي به 1393,12,29 در 
تاریخ 1394,04,21 در محل پژوهشـگاه نیرو واقع 
در شـهرك قدس بـا حضور بیـش از 65 درصد از 

سهامداران برگزار شد.
مجمـع مزبور به ریاسـت آقـاي مرتضـي داداش 
به نمایندگي از شـركت گسـترش صنایع معدني 
كاوه پـارس و نظـارت آقاي عبدالمجید شـورابي 
مقـدم به نمایندگـي از بنیاد مسـتضعفان انقالب 
اسـالمي و آقاي مسـعود بهمني راد به نمایندگي 
از شـركت سـرمایه گذاري بانک مسکن و دبیري 
آقاي عبدالحمید توسـلیان برگـزار گردید. آقاي 
جعفري به نمایندگي از سازمان حسابرسي و آقاي 
ابراهیمي نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار نیز 

در جلسه حضور داشتند.
مجمـع به ازاي هر سـهم مبلـغ 440 ریال سـود 
نقدي بین سـهامداران تقسـیم نمود كه براساس 
حساب های شـركت حداكثر سود بین سهامداران 

تقسیم گردید.
در این مجمع مهندس مختارپور مدیرعامل شركت 
سـیمان تهران گزارش فعالیت هیات مدیره براي 
سـال مالي منتهي به اسفند 93 را قرائت كرد. وی 
با اشاره به اینکه سـرمایه گذاري و توسعه صنعت 
سیمان براسـاس همکاري و همفکري مدیران این 
صنعت و در راستای سیاست ها و اسناد باالدستي 
برنامه، مثل سند چشم انداز برنامه های توسعه ای 
كشور مبتني بر نرخ رشد اقتصادي 8درصد بوده و 
مشکالت فعلي صنعت سیمان ناشي از عدم تحقق 
رشـد اقتصادي اسـت، نقـاط قـوت و چالش هاي 
پیش روي صنعت سـیمان كشور را برشمرد و اهم 
اقدامات انجام شده شركت سیمان تهران در سال 

93 را به طور مفصل بیان كرد.

مصوبـات مجمع عمومي عادي سـالیانه شـركت 
سیمان تهران

1. تصویب صورت هاي مالي شـركت سیمان تهران 

براي سال مالي منتهي به 93,12,29
2. تقسیم سود نقدي به ازاي هر سهم به مبلغ 440 

ریال بین سهامداران
3. انتخاب سـازمان حسابرسـي به عنوان بازرس 
و حسـابرس قانونـي براي سـال مالـي منتهي به 

94,12,29
4. تعییـن روزنامه هـای كثیراالنتشـار اطالعات و 

دنیاي اقتصاد جهت درج آگهی های شركت

مزایا و نقاط قوت صنعت سیمان در ایران
- مواد اولیه و انرژي فراوان و نسـبتا ارزان، بومي 
بودن تکنولوژي صنعت سـیمان و وجود نیروهاي 

متخصص و جوان 
-بـاال بودن دوران بهره برداري به دلیل سـختي و 

مقاومت ماشین آالت و تغییرات كند تکنولوژي
- ارزان بودن قیمت سـیمان و عدم امکان واردات 
بـه دلیل تفاوت فاحـش قیمت با خارج از كشـور 

)تهدید واردات وجود ندارد( 
-عدم وابستگي ارزي قابل مالحظه

- موقعیـت جغرافیایـي مطلوب ایران ، سـاختار 
جمعیتي مناسب و دسترسي به آب های آزاد

- اشتغالزایي صنعت سیمان ) 200,000 اشتغالزایي 
مستقیم و غیرمستقیم(

- چهارمین تولید كننده سیمان در جهان
- اولین صادركننده سیمان در جهان

برنامه های آینده شركت 
• اصالح سالن مواد خام 2100 تني

• بهینه سازي سیستم فیلتراسیون كوره واحد6
• احداث سیلوي كلینکر براي واحد 4 و 6

• راه اندازي آسـیاب سـیمان 3 )در مـدار آوردن 
سپراتور سیمان 3(

• راه اندازي سیسـتم موجـود انتقال گرد كلینکر 
واحد 6

• اصالح كانال ارتباطي لورگي واحد 4
• انتقال سـیمان از الواتور سیمان 2-8 به سیلوي 

سیمان 3 و 4
• استفاده از سوخت دوم در رایزربایت كوره 6

• طراحـي و اجراي هات گاز به منظور تامین هواي 
گرم آسیاب سیمان 1-8 و 8-2

• انتقال گرد خروجي الکتروفیلتر كوره 3 به حوض 
مخلوط

• نصب سیلوي ذخیره قبل از آسیاب مواد واحد 4
• تکمیـل و بهره برداري طرح جایگزینی 2 )واحد 

نهم(
• بهینه سازی و بازسازی خطوط سیمان تهران

• حفظ سهم بازار شركت و گروه سیمان تهران 
• حفظ و گسـترش برند تجاری شـركت سـیمان 

تهران
• هـم افزایی و هماهنگی درون سـازمانی و برون 

سازمانی با شركت های اقماری
• تالش در جهت افزایش سطح تحصیالت، آموزش 
منابع انسـانی، افزایش انگیزه در كاركنان و جذب 

نیروی انسانی متخصص
• كنتـرل هزینه ها و افزایش بهـره وری به منظور 

حفظ و افزایش سودآوری
• حفظ و نگهداشت و ارتقای استانداردها، افزایش 

كیفیت تولید و افزایش بهره وری انرژی

برنامه های مدیریت برای حفظ و ارتقاء سهم بازار 
نیروهای خبره، مدیریت توانمند و کیفیت محصوالت پتانسیل های رشد سیمان تهران  
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حادثه س��یل اخیر ع��الوه برآنکه منجر به بروز خس��ارتهاي زیادي در مناطق 
مختلف کش��ور به ویژه در اس��تانهاي البرز و مازندران گردید ، هشدارهایي را 
نی��ز به آحاد جامعه دادکه توجه به آنها زمینه ه��اي الزم را براي کاهش آالم 

شهروندان- پس از بروزحادثه- را فراهم خواهدآورد.
عواملي مانند عدم ساخت منازل و ابنیه در حاشه رودخانه ها،توجه به ساخت 
و ساز درست و اصولي و از همه مهم تر تهیه بیمه نامه هاي مرتبط با حوادث 
با پوش��ش سیل و /اتش سوزي و زلزله از جمله موارد ي بود که سیل اخیر به 

ما آموخت.
حادثه س��یل اخیر ع��الوه برآنکه منجر به بروز خس��ارتهاي زیادي در مناطق 
مختلف کش��ور به ویژه در اس��تانهاي البرز و مازندران گردید، هشدارهایي را 
نی��ز به آحاد جامعه دادکه توجه به آنها زمینه ه��اي الزم را براي کاهش آالم 
ش��هروندان  پس از بروزحادثه را فراهم خواهدآورد. عواملي مانند عدم ساخت 
منازل و ابنیه در حاش��ه رودخانه ها، توجه به ساخت و ساز درست و اصولي و 
از همه مهم تر تهیه بیمه نامه هاي مرتبط با حوادث با پوش��ش سیل و آتش 

سوزي و زلزله از جمله مواردی بود که سیل اخیر به ما آموخت.
»دکتر یونس مظلومي« آخرین اخبار مربوط به فرایند پرداخت خسارات سیل 
اخیر را که بر عهده ش��رکت بیمه رازي اس��ت با حساسیت خاصي دنبال مي 
کند و از اینکه هنوز برخي از آس��یب دیدگان س��یل، شماره حساب خود را به 

ش��رکت بیمه رازي اعالم نکرده اند، ناراضي است و در هنگام مصاحبه به چند 
نیروي فعال ش��رکت، ماموری��ت مي دهد که به منطقه س��یل زده بروند و با 
شماره حساب خسارت دیدگان برگردند.با توجه به این موضوع که این شرکت 
عملکرد قابل قبولي رادر جریان این حادثه  براي ایفاي  تعهدات خود به بیمه 
گذاران داش��ت ،گفت و گویي با ایش��ان  انجام شده است که مشروح ان را در 

ادامه مي خوانید.
  پیش از س��یل اخیر هم چند روس��تا و شهر که اسیر این بالي طبیعي شدند 
توانس��تند از مزایاي بیمه اي اس��تفاده کنند و این موضوع جدیدي نیست. اما 
رس��انه اي شدن هوش��مند یک بانوي دهیار و احساس مسئولیت ایشان براي 
بیمه همگاني مردم در برابر حوادث، نکته تحس��ین برانگیزي بود که در رسانه 
هاي عمومي و فضاي مجازي بس��یار مورد استقبال قرار گرفت و در این میان 
نام بیمه رازي به عنوان شرکتي مطرح شد که با وجود دریافت حق بیمه اندک 

باید خسارات سنگیني را به مردم این روستا بپردازد.

 اجـازه بدهید از همین ابتدا به طور شـفاف و صریح اعالم كنم كه پرداخت 
خسـارت در صنعت بیمه، پیش پاافتاده ترین اصل اسـت. شـركت هاي بیمه 
باید ریسـک پذیر باشند. از طرف دیگر در ریسک هاي تجمعي اینچنیني كه 
جغرافیاي وسـیعي را در برمي گیرد، پوشش اتکایي مناسب را دریافت كرده 
ایم و در پوشـش بیمه اي این روستا نیز اصل »توزیع جهاني ریسک« رعایت 
شـده وبراي تامین خسـارتهاي احتمالي بیش از پنجاه درصد پوشش اتکایي 
دریافت كـرده ایم. من از بعضي همکاران تعجب مي كنم كه در محافلي براي 
شركت بیمه رازي دل سوزانده اند كه مثال مبلغ چند میلیون تومان حق بیمه 
دریافت كرده و حاال باید چند میلیارد تومان خسـارت پرداخت كند.من درك 
نمي كنم كه این حساسیت ها از كجا مي آید. مگر قرار است هر شركت بیمه 

اي اندازه ي حق بیمه دریافتي خود، خسارت پرداخت كند؟
نکته دیگر این است که شرکت بیمه رازي نه تنها براي پرداخت کامل خسارات 
بیمه گذاران س��یل اخیر ، آمادگي دارد بلکه درحال تدارک مراسمي است که 
از بان��وي دهیاري که زمینه بیمه اهالي روس��تاي »س��یجان« را فراهم آورد ، 

قدرداني کند.
 ایده ي بیمه روستاي »سیجان« از كجا آمد؟

در پاییز سال 1393 مذاکراتي با استانداري البرز داشتیم که طي آن تفاهم نامه 
اي بین اس��تانداري و شرکت بیمه رازی امضا شد تا با تمهیدات و برنامه هاي 
طراحي ش��ده 174 پارچه آبادي و روس��تا تحت پوشش بیمه اي قرار بگیرند.
این تفاهم نامه از طریق اس��تانداري البرز به دهیاري ها ابالغ شد که برخي از 
دهیاران از دریافت پوش��ش بیمه اي منصرف ش��دند. در اوایل امسال ، وقوع 
یک س��یل در روستاي »آسیاب درگاه« حادثه آفرین شد و شرکت بیمه رازي 
تمامي خس��ارات وارده را پرداخت کرد اما این موضوع رسانه اي نشد.روستاي 
»سیجان« هم از جمله روستاهایي بود که دهیار با تدبیرش ، هزینه هاي این 
پوش��ش بیمه اي را از محل بودجه هاي دهیاري تامین کرد و حتي شرایط به 

صنعت بیمه براي پوشش تمام کشور آمادگي دارد
گفتگو با مدیرعامل بیمه رازي در خصوص سیل اخیر استان البرز
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گونه اي بود که روس��تاییان سیل زده از بیمه نامه هاي خود بي اطالع بودند.
هر چند که نوع پوشش بیمه اي که خریداري کردند به گونه اي بود که شامل 
بیمه اس��باب و اثاثیه منزل نمي ش��د و به همین خاطر الزم است دولت براي 
جبران تکمیلي خسارات ، وارد عمل شود و با وجود دریافت خسارت از سوي 
بیمه ، از این عزیزان حمایت کند.براي مثال اتومبیل بس��یاري از اهالي دچار 

حادثه شد که این موارد در تعهدات شرکت بیمه رازي نیامده است.
 پرداخت خسـارت به زیاندیدگان از وظایف ذاتي شركت هاي بیمه است اما 
سرعت در انجام این فرایند تا چه اندازه در جلب اعتماد عمومي به این صنعت 

موثر است؟
ما پرداخت س��ریع خسارات بیمه گذاران را یک نوع سرمایه گذاري مي دانیم. 
در همین حادثه اخیر شخص استاندار ، معاونان ، امام جمعه و مسئوالن استان 
البرز از حضور به موقع بیمه رازي در محل سیل زده ، قدرداني و ابراز رضایت 

کردند.
  یعني در كنار فعالیت معمول بیمه گري به مقوله فرهنگسازي در این حوزه 

نیز نیم نگاهي دارید؟
 امروزه در جهان، دارایي هاي مردم توسط خودشان بیمه مي شود تا در هنگام 
وقوع خس��ارات ، مشکلي وجود نداشته باشد. متاسفانه فرهنگ بیمه در کشور 
ما چندان جانیفتاده اس��ت.به اعتقاد من تا مردم روح بیمه را درک نکنند و به 
طور مستقیم درگیر مقوالتي نظیر خسارت نشوند ، به بیمه نمي اندیشند.نکته 
تاس��ف برانگیز این است که مردم در هنگام وقوع حوادث اینچنیني ، دولت را 
مس��ئول جبران مي دانند و دولت نیز گاهي چنین احس��اس و انتظاري را به 
مردم منتقل مي کند که متولي اصلي جبران خسارات است.کشور ترکیه حدود 
بیست سال پیش درگیر بالي طبیعي شد و از همان وقت تا امروز بیمه اجباري 
حوادث در آن کش��ور جاري و ساري اس��ت.البته تا آنجا که اطالع دارم الیحه 
بیمه حوادث طبیعي به مجلس تس��لیم ش��ده و در صورت تصویب مي تواند 

بخش عمده اي از نگراني هاي بیمه اي کشور را برطرف کند.
 آیا صنعت بیمه براي پرداخت حجم باالیي از خسارات بالیاي طبیعي آمادگي 
دارد؟ به بیان دیگرآیا نقدینگي شركت ها براي پرداخت خسارات كالن، كافي 

است؟
ببینید، در همین تهران ما بالیایي نظیر س��یل را کمتر تجربه کرده ایم اما در 
سال هاي اخیر و به خصوص دو سال گذشته با خطرات طبیعي مانند طوفان 
مواجه ش��ده ایم که پیش از این حتي خطر وقوعش به ذهن متبادرنمي شد. 
حاال این خطرات مي تواند هر گونه منشایي داشته باشد.اتفاقا من معتقدم این 

رشته بیمه اي براي شرکت ها سودآور است. وقتي حجم بیمه نامه ها به شکل 
تصاعدي باال برود پرداخت خسارات یک محدوده جغرافیایي براي صنعت بیمه 
ابدا س��نگین و غیر قابل تحمل نیس��ت.به هر حال خسارت جزئي از مکانیزم 

صنعت بیمه است.
 به هر حال دولت هم در این موارد سـکوت نمي كند و با جبران بخشـي از 

خسارات سعي مي كند رضایت مردم را جلب كند؟
همانط��ور که پیش از این گفتم ما از حمایت هاي دولت براي جبران تکمیلي 
خسارات مردم استقبال مي کنیم. حرف اصلي ما این است که اقتصاد ما دولتي 
است و مردم ما هم به این اقتصاد دولتي خو کرده اند. باید تصور ذهني مردم 
عوض ش��ود. از سوي دیگر موضوع تعاون و همدلي یک نمود اساسي دارد که 
آن هم »بیمه« است. این مساله مهمي است که باید از سوي مردم و مسئوالن 

پذیرفته شود تا صنعت بیمه به رشد قابل قبول و دلخواهش دست پیدا کند.
میزان رضایت خسارت دیدگان سیل اخیر را چگونه ارزیابي مي کنید؟

استراتژي ما در شرکت بیمه رازي کامال مشخص است. ما اعتقاد داریم که یک 
خس��ارت یا قابل پرداخت است یا نیست. بنابراین هر گونه تاخیر در پرداخت 
خس��ارات را ضد تبلیغ مي دانیم. ش��عار اصلي ما هم پرداخت خسارت پس از 
بیس��ت و چهارساعت از زمان تشکیل پرونده است که بر این شعار هم پایبند 
بوده ایم. امیدوارم این شعار به یک ارزش تبدیل شود تا تمامي مردم از صنعت 

بیمه رضایت داشته باشند.
 و حرف آخر شما كه حتما شنیدني است؟

ش��اید حرف آخر من ش��بیه گالیه باشد. متاس��فانه در شرایط حساس گاهي 
اظهارنظرهاي ش��تاب زده و اطالع رس��اني ناقص و گاه نادرس��ت مي تواند به 
یک صنعت بزرگ، لطمه وارد کند. اگر بیمه رازي از پرداخت خس��ارت طفره 
مي رفت شاید حق با منتقدان بود امابراي ما که براي جبران تمامي خسارات 
ارزیابي ش��ده، اعالم آمادگي کردیم و حتي پیشقدم ش��دیم،قدري این اظهر 
نظرها غیر منصفانه است. من از همکاران بیمه اي و اهالي شریف رسانه انتظار 
دارم کاري نکنند که مشعل فرهنگ بیمه رو به خاموشي برود و اذهان عمومي 
ب��ه هر دلیل و بهانه اي از موضوع اصلي منحرف ش��ده وبه این ترتیب قابلیت 
ها و ظرفیت هاي صنعت بیمه نادیده گرفته ش��ود. ما این تهدید اخیر را یک 
فرصت تازه براي صنعت بیمه مي دانیم. موضوع به همین سادگي است. حادثه 
اي اتفاق مي افتد؛ خس��اراتي به مردم وارد مي ش��ود؛ شرکت بیمه متعهد هم 
بالفاصله براي تس��ویه اعالم آمادگي مي کند و با تمام وجود در صحنه حاضر 

مي شود. این راه ساده تبدیل یک تهدید بزرگ به یک فرصت طالیي است.

بیمه رازی و روستاییان سیجان صنعت بیمه را معنا کردند
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ش��رکت صنعتی پارس خزر در اسفند ماه 1347 با 
مش��ارکت و همکاري فني کارخانه توش��یباي ژاپن، 
شرکت پارس توشیبا فعالیت خود را در استان گیالن 
آغاز کرد. در آبان ماه س��ال 1361 نام شرکت پارس 
توشیبا به ش��رکت صنعتي پارس خزر تغییر یافت. 
درحال حاضر ش��رکت صنعتي پارس خزر به عنوان 
بزرگترین تولید کننده لوازم خانگي برقي کوچک در 
ایران، به صورت سهامي عام به فعالیت خود ادامه مي 
دهد و سهام آن در سازمان بورس اوراق بهادارنیز عرضه 
می شود. این شرکت همچنین یکي از ارکان شرکت 
سرمایه گذاري پارس توشه مي باشد. شرکت صنعتي 
پ��ارس خزر محصوالت خود را در 24 گروه محصول 
و در 176 م��دل که عبارتند از: 34 مدل پلوپزو پلوپز 
هوشمند و سخنگو،21 مدل پنکه،11 مدل جاروبرقي، 
17 مدل توستر،9 مدل چرخگوشت، 13 مدل آبمیوه 
گیري، غذاس��از، پنکه سقفي، جاروش��ارژي، بخاري 
برقي، اتو، چاي ساز، ساندویچ ساز، کباب پز، تصفیه 
آب، تصفیه هوا، تخم مرغ پز، سشوار، ترازوي دیجیتال 
و ت��رازوي بدن و .... . با کیفی��ت مرغوب، تولید و به 

بازارهاي داخلي و خارجي عرضه مي کند.
براي تس��هیل دسترس��ي به خدمات پس از فروش 
شرکت، بیش از 425 مرکز خدمات پس از فروش در 
سراسر ایران احداث گردیده که مسئولیت پاسخگویي 

ب��ه مراجعات مش��تریان را برعهده دارن��د. هریک از 
مشتریان مي توانند با ارسال سریال شناسایي محصول 
از طریق پیامک،ایمیل و یا ثبت مشخصات محصول 
در باش��گاه مصرف کنندگان پارس خ��زر در پورتال 
شرکت و یا ارائه ضمانت نامه ممهور به مهر فروشگاه 
محل خرید، از مزایاي اس��تفاده از خدمات وارانتي و 
گارانتي بهره مند گردند. این خدمات ش��امل تعویض 
محص��ول در صورت وجود نقص فن��ي تا 2 ماه پس 
از فروش و تعمیر رایگان محصوالت در مدت 25 ماه 
گارانتي بوده و شرکت، مسئولیت تأمین قطعات یدکي 

را تا 10 سال از زمان خرید متعهد مي باشد. 
این ش��رکت تا کنون موفق به دریافت 97 تقدیرنامه 
و لوح گردیده اس��ت. ش��اخص ترین این تقدیر نامه 
ها ش��امل تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان از 
سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، گواهینامه 
بی��ن المللي اس��تاندارد مدیریت زیس��ت محیطی  
ISO-14001:2004، گواهینام��ه  بی��ن الملل��ي 
-ISO  استاندارد  س��نجش رضایتمندی مشتریان
10004:2012، تندی��س واحد نمونه تولیدی کیفی 
برتر – استاني، لوح س��پاس  استاندارد کیفیت برتر 
محصول پنکه، تندیس واحد نمونه تولیدی کیفی ملی 
برتر، لوح تقدیر و افتخار واحد نمونه صنعتي سال 93، 
گواهینامه رتبه زرین طرح ملي – رتبه بندي کارت 

هاي بازرگاني، تمدید گواهینامه سیس��تم مدیریت 
انرژي ISO-50001:2011، گواهینامه  بین المللي 
اس��تاندارد مدیریت سیستم رس��یدگي به شکایات 
مشتریان ISO-10002:2004، تندیس زرین برند 
محب��وب ایران – برن��د  پارس خزر در گ��روه لوازم 
برقي آشپزخانه، اخذ اولین پروانه بهداشتي ساخت، 
لوح تقد یر برترین ها درپنجمین  جشنواره ملي بهره 
وري در بخش جانبي  – ش��اخص بهره وري درگروه 
لوازم خانگي، گواهینام��ه بین المللي مدیریت نظام 
آراس��تگي5S     BSB  Cert کانادا، گواهینامه بین 
  9001:2008 ISO المللی سیستم مدیریت کیفیت
، گواهینامه اس��تاندارد اروپ��ا CE )محصول آبمیوه 
گیري( ، گواهینامه اس��تاندارد اروپا C.E ) محصول 
پنکه(، گواهینامه استاندارد اروپا C.E ) محصول پلوپز( 

و ... 
برای تسهیل در ارتباطات با مشتریان و رضایتمندی 
ایشان، کلیه فرایندهای شرکت بصورت مکانیزه و در 
بستر IT صورت می گیرد. این فرایندها شامل فرایند 
مکانیزه ف��روش محصوالت در فروش��گاه ها و ثبت 
اطالعات مشتری و محصول، ارسال مستمر ایمیل و 
پیام کوتاه SMS به مشتریان عضو باشگاه مشتریان 
پارس خزر با ابزار تحت وب،  توس��عه پرتال رس��مي 
ش��رکت به آدرس www.parskhazar.com   و 
ارائ��ه کلیه اطالع��ات مربوط به محص��والت، مراکز 
توزیع و فروش، مراکز خدمات پس از فروش،  قیمت، 
تخفیفات و ...،  استقرار باشگاه مشتریان پارس خزر که 
همه افراد امکان عضویت در این باشگاه را داشته و می 
توانند با ثبت محصوالت خریداری ش��ده، شرکت در 
نظر سنجی، دریافت هدیه روز تولد و ... امتیاز خود را 
افزایش دهند. بین اعضای این باشگاه بصورت دوره ای 
و فصلی قرعه کشی انجام شده و در هر دوره 100 ها 

عضو برنده جوایز ارزشمند خواهند بود.
واح��د CRM در راس��تاي جم��ع آوري اطالع��ات 
مشتریان به منظور ردیابي و شناخت مشتریان قدیمي 
و کنوني شرکت برای تعامل بیشتر با آنها و برخورداری 
از نظرات و پیشنهادات ایشان، اقدام به توزیع فرم هاي 
عضویت در باشگاه مشتریان و کارتن باکس هاي قرعه 

هدیه برترین برند لوازم خانگی ایرانی برای مشتریان وفادار
111 برنده خوش شانس محصوالت پارس خزر معرفی شد

38



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  56 | مرداد ماه  1394| 

کشي در فروشگاه هاي مرکزي پارس خزر، برندشاپ 
ها و فروشگاه هاي زنجیره اي در  سراسر کشور اقدام 

نموده است.
 همچنی��ن در راس��تای دریافت اطالع��ات مصرف 
کنندگان محصوالت پارس خ��زر و با هدف افزایش 
س��هم ذهني از برند پارس خزر مسابقه » از عروس 
دیروز تا نوعروس امروز« برگزار گردید که مضمون آن 
ارسال یک عکس از محصوالت قدیمی و محصوالت 
جدی��د پارس خ��زر در کنار هم می باش��د. مصرف 
کنندگان می توانس��تند از طریق پیامک  به سامانه 
پیامک��ی پارس خ��زر )4706( و ی��ا از طریق ایمیل 
CRM و یا از طری��ق وایبر عکس مورد نظر خود را 

ارسال نمایند.
با توجه به اینکه یکی از مزایای عضویت در باش��گاه 
مشتریان پارس خزر شرکت در قرعه کشی دوره ای 
می باش��د لذا براي تجلیل و قدرداني از مش��ارکت و 
خود اظهاري مش��تریان از طریق عضویت در باشگاه 
مش��تریان در پورتال با هدف ایجاد انگیزه براي ثبت 
محصول بیش��تر و ارتقا امتیاز، بی��ن اعضایي که به 
عضویت باشگاه مشتریان درآمده و کاالي خریداري 

شده خود را ثبت نمودند نیز انجام می شود.    
شرکت صنعتي پارس خزر بعنوان شرکتي پیش�رو در 
تولید لوازم خانگي در ایران تالش مي کند جایگاه خود 
را در رده یک ش��رکت معتبر بین المللي ارتقاء دهد 
و براي دس��تیابي به بازارهاي جهاني مساعي خود را 
بکار برد. در این راستا شرکت با عرضه به موقع، تولید 
بدون نقص و ارائه محصوالت جدید و متنوع، با بهترین 
کیفیت ممکن و قیمت قابل رقابت و ارزیابی پاس��خ 

مش��تریان به محصوالت فعلی و محصوالت جدید با 
پایش روندها در رضایت مشتری جهت ارتقاء سطح 

رضایتمندی مشتریان و ایجاد فرهنگ تکریم ارباب 
رجوع در سازمان و نظامند نمودن فرآیند پیشنهادات 
و انتقادات و بررسی شکایات مشتریان در جهت ایجاد 
رضایت و خشنودی آنان  از هیچ کوششي دریغ نمي 
نماید. شرکت کلیه مشتریان را سرمایه اصلی خود می 
داند و مفتخر است که بیش از 80 درصد خانوارهای 
ایرانی حداقل از یک محصول پارس خزر استفاده می 

نمایند.

برگزاري پنجمین قرعه كشي بزرگ باشگاه مشتریان 
شركت صنعتی پارس خزر

 مراسم قرعه کشی اعضای باشگاه مشتریان با حضور 
مدیریت محترم عامل شرکت جناب آقاي مهندس 
همت��ي، اعضاي محترم هیئت مدی��ره جناب آقاي 
مهندس درافش��ار ، معاونت محترم مال��ي و اداري 
جناب آقاي زند ، معاونت محترم تامین جناب آقای 
فیاضی و مدیران شرکت صنعتي پارس خزر و شرکت 
هاي همبس��ته و با حضور و سخنراني مدیران عالي 
رتبه س��ازمان حمایت از حق��وق مصرف کنندگان 
جناب آقاي مهن��دس میرآخورلو مدیر کل محترم 
نظارت بر کاالهاي فلزي و معدني، جناب آقاي فاردار 
ریاست محترم اداره نظارت بر خودرو و لوازم خانگي 
و س��رکار خانم الجورد کارش��ناس بخش نظارت بر 
لوازم و جناب آقاي بش��یري نماینده محترم انجمن 
ملي حمایت از حقوق مصرف کنندگان و همچنین 
با حضور مصرف کنندگان منتخب مسابقه عکاسي 

»از عروس دیروز تا نوعروس امروز« روز چهارش��نبه 
7 مرداد ماه 94 در سالن اجتماعات شرکت صنعتی 

پ��ارس خزر در دفتر مرکزي ته��ران برگزار گردید و 
جمع��ا ب��ه 111 نفر از مص��رف کنندگان وف��ادار و  
فروشندگان فعال در سراسر کشور به قید قرعه جوایز 

ویژه اهدا گردید. 

 برندگان خوش شانس به شرح زیر میباشند :
 1- مصرف کنندگانی که با تکمیل فرم های عضویت 
در محل فروشگاه های سراسرکشور به عضویت باشگاه 

مشتریان در آمده اند :  تعداد برندگان 72 نفر
 2-  اعضای باش��گاه  مشتریان در سطوح طال، نقره، 

برنز و عادي : تعداد برندگان 21 نفر
 3- منتخبین مسابقه عکاس��ي »از عروس دیروز تا 

نوعروس امروز«: 10 تعداد برندگان نفر
 4- فروش��ندگانی که در تکمیل فرم های عضویت 
باشگاه مشتریان مشارکت بیشتری داشته اند : تعداد 

برندگان 8 نفر
با توجه به استقبال پرشور مصرف کنندگان از مسابقه 
عکاسي، درپي هماهنگي بعمل آمده 6 نفر از برندگان 
در مراسم حضور داشته و جوایزي ارزنده از محصوالت 
پارس خزر توسط مدیر عامل محترم شرکت به ایشان 

اهدا گردید.  
 ضمن تبریک به 111 برنده خوش ش��انس، اسامي 
و مشخصات برندگان از طریق پورتال رسمي شرکت 
اعالم گردیده و پوس��تر اسامی برندگان در فروشگاه 
هاي سراس��ر کش��ور توزیع و جوایز به آدرس پستي 

ایشان ارسال خواهد شد. 

دکتر همتی: بیش از 80 درصد خانوارهای ایرانی حداقل از یک محصول پارس خزر استفاده می کنند
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مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان س��هام ش��رکت 
سیمان هرمزگان )س��هامی عام( مورخ 5 مرداد ماه 
1394 در محل باش��گاه بانک سپه واقع در تهران با 

حضور 92/4 درصد سهامداران برگزار گردید.
آقای حمیدرضا بهزادی پور به عنوان رئیس مجمع و 
جنابان شهرام بابالویان و حمیدرضا انوری به عنوان 
ناظرین و آقای سعید خانی پور به عنوان دبیر مجمع 

انتخاب گردیدند.
دکتر وحید ذاکری مدیرعامل ش��رکت در بخش��ی 
از گ��زارش خود به مجمع با اش��اره به موقعیت ویژه 
جغرافیایی ش��رکت گفت: این موقعیت استراتژیک 
به ما اجازه میدهد ع��الوه بر تامین نیاز بازار داخلی 
در موقعیت صادراتی ممت��ازی نیز قرار بگیریم. وی 
لغو تحریمهای بین المللی را فرصتی مس��اعد برای 
اقتصاد کش��ور و ش��رکت دانس��ت و اف��زود: توافق 
هس��ته ای، صادرات محصول ما را تسهیل میبخشد 
و باعث میش��ود که ش��اهد س��ودآوری بیشتر برای 
شرکت باش��یم. دکتر ذاکری درباره برنامه های آتی 
مدیریتی خود اظه��ار کرد: کاهش هزینهها با توجه 
به بهینهسازی و بهره وری از رئوس کاری مجموعه 
اس��ت و امیدواریم با تداوم تولید محصول باکیفیت 
و کاهش هزینه تمامش��ده، ارزشآفرینی بیشتری را 
برای ش��رکت حاصل کنیم. وی همچنین از تدوین 
برنامهه��ای راهب��ردی برای ص��ادرات 50 درصدی 
سیمان و کلینکر در سال آتی خبر داد و افزود: اهتمام 
جدی به طرحهای توسعه و توجه به تسهیل حمل و 
نقل محصوالت با خرید ماشینآالت مربوطه از دیگر 
برنامههای مورد تایید تیم مدیریتی شرکت است که 
به جد پیگیر آن هستیم. سعید خانی مدیر ارشد مالی 
ش��رکت نیز با اش��اره به اینکه افزایش سرمایه 100 
درصدی تاثیر بس��یار مثبتی بر اصالح ساختار مالی 
و تامین نقدینگی الزم برای ش��رکت خواهد داشت، 
گفت: با این افزایش سرمایه شاهد سرعت بخشیدن 
به اجرای طرحهای توسعه ای شرکت که توسط تیم 

مدیریتی تدوین شده است، خواهیم بود. 
از نکات خواندنی مجمع میت��وان به حضور مدیران 
ارش��د گروه س��رمایهگذاری امی��د هلدینگ فارس 
خوزس��تان و ش��رکت سرمایهگذاری س��په و دیگر 

بزرگان اقتصاد و صنعت کانی کش��ور اشاره کرد که 
نشان از ارج و قرب عملکرد درخشان دکتر ذاکری و 

سیمان هرمزگان نزد آنان دارد. 

تصمیمات جلسه:
پیرو ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 
1347 ابتدا گزارش هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش 
س��رمایه شرکت ارائه و س��پس گزارش حسابرس و 
بازرس قانونی درخصوص توجیه گزارش هیات مدیره 

قرائت شد و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 271/000/000/000 
ریال به مبلغ 542/000/000/000 ریال منقسم به 
542/000/000 س��هم ع��ادی ه��زار ریالی از محل 
مطالبات حال ش��ده و آورده نقدی س��هامداران و از 

طریق صدور سهام جدید مورد تصویب قرار گرفت.
2- مجمع به هیات مدی��ره اختیار تام داد با رعایت 
مقررات قانون تجارت، حق تقدم های استفاده نشده را 
از طریق سازمان بورس اوراق بهادار به فروش برساند 
و وجوه حاصله را پس از کسر هزینه های مربوطه به 

بستانکاری حساب سهامداران مزبور منظور نماید.
3- مقرر گردی��د پس از تحقق افزایش س��رمایه با 
رعایت مفاد قانون تج��ارت و قانون بازار اوراق بهادار 
نسبت به اصالح ماده 5 اساسنامه شرکت به شرح زیر 

و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها اقدام گردد.
4- س��رمایه ش��رکت مبل��غ 542/000/000/000 
)پانص��د و چه��ل و دو میلی��ارد ریال( اس��ت که به 
542/000/000 )پانصد و چهل و دو میلیون ( سهم 
عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت 
گردیده است. گزارش حس��ابرس مستقل و بازرس 
قانون��ي درب��اره اطالعات مالی پیش بینی ش��ده به 
هیات مدیره شرکت سیمان هرمزگان )سهامي عام( 
در اجرای مف��اد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون 

تجارت مصوب سال 1347
1- گ��زارش توجیهي مورخ 29 آذر ماه 1393هیات 
مدیره ش��رکت س��یمان هرمزگان )س��هامي عام( 
در خص��وص افزایش س��رمایه آن ش��رکت از مبلغ 
271/000میلی��ون ریال به مبلغ 542/000 میلیون 
ری��ال هم��راه با س��ایر اطالعات مال��ی پیش بینی 
شده که پیوست اس��ت، طبق استاندارد حسابرسی 
»رسیدگی به اطالعات مالی آتی« مورد رسیدگی این 
موسس��ه قرار گرفته است. مسئولیت اطالعات مالی 
پیشبینیش��ده مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با 

هیات مدیره شرکت است.

2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه 
قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت 
از مح��ل آورده نقدی آنان جمعا به میزان 271/000 
میلیون ریال تهیه ش��ده است. این گزارش توجیهي 
براساس مفروضات ذهني درباره رویدادهاي آتي تهیه 
شده است که انتظار نمیرود لزوما به وقوع بپیوندد. در 
نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده میشود که این 
گزارش توجیهي ممکن اس��ت براي هدف هایی جز 

هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- همان گونه که در گزارش توجیهی هیات مدیره 
منعکس گردیده، از مبل��غ 271/000 میلیون ریال 
افزایش سرمایه پیشنهادی معادل 150/000 میلیون 
ریال آن از محل منابع داخلی شرکت تا تاریخ 30 آبان 
ماه 1392 در طرحهای پیشنهادی به مصرف رسیده 
و وجوه م��ورد نیاز نقدی از ای��ن بابت جهت اجرای 
طرحهای پیشبینیشده در گزارش توجیهی پیوست 
معادل 121/000 میلیون ریال است. با توجه به مراتب 
فوق، هدف اصلی افزایش سرمایه، عمدتا تامین منابع 

مورد نیاز جهت ایفای تعهدات انجامشده قبلی است.
4- براساس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، 
این موسس��ه به م��واردی برخورد نکرده اس��ت که 
متقاعد ش��ود مفروضات مزبور، مبنای��ي معقول را 
براي تهیه گزارش توجیهي فراهم نمیکند. بهعالوه، 
به نظر این موسسه، به اس��تثنای آثار موارد مندرج 
در بندهای 2 و 3، گزارش توجیهي افزایش سرمایه 
مزبور براساس مفروضات به گونهای مناسب تهیه و 

طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
5- نتای��ج واقعي احتماال متف��اوت از پیش بینی ها 
خواهد بود زیرا رویدادهاي پیش بیني شده اغلب به 
گونهای مورد انتظار رخ نمیدهد و تفاوتهاي حاصل 

میتواند بااهمیت باشد.

هدف از افزایش سرمایه
هدف شرکت س��یمان هرمزگان از افزایش سرمایه 

مورد نظر به شرح ذیل است:
-  جبران مخارج صورت گرفته بابت مشارکت در افزایش 

سرمایه شرکت تامین سرمایه امید )سهامی خاص( 
- مش��ارکت در افزایش س��رمایه آتی شرکت تامین 

سرمایه امید )سهامی خاص(
- جبران مخ��ارج صورتگرفته بابت خرید داراییهای 

ثابت )وسائط نقلیه سنگین(
- سرمایه گذاری مورد نیاز برای خرید وسائط نقلیه 

سنگین

دکترین کاری مدیریت برای صادرات 50 درصدی محصوالت
افزایش سرمایه 100 درصدی سیمان هرمزگان مصوب مجمع گرفت
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جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تامین 
ماسه ریخته گری )س��هامی عام( راس ساعت 9:00 
روز سه ش��نبه مورخ 1394.05.13 در محل قانونی 
شرکت با حضور بیش از 55 درصد سهامداران برگزار 
شد. هیات رئیس��ه مجمع با حضور آقای علی قاسم 
زاده ب��ه عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان رحمان 
عرب شیبانی و هادی آتشانی و به دبیری آقای علیرضا 

ستاری تشکیل شد.
همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه 

حسابرسی در جلسه حضور داشتند. 
مجمع پس از اس��تماع گزارش هیات مدیره توسط 
مدیرعامل محترم، جناب آقای مهندس توس��لیان و 

گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:
1- تصویب صورت های مالی منتهی به س��ال مالی 

1393.12.29
2- تقس��یم 550 ریال به عنوان سود نقدی به ازای 

هر سهم
3- انتخاب موسسه حسابرسی بهبود ارقام به عنوان 
حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ژرف 

بین نیکو روش به عنوان بازرس علی البدل
4- انتخ��اب روزنام��ه اطالع��ات به عن��وان روزنامه 

کثیراالنتشار
علی رضا ستاری مدیر ارشد مالی شرکت با اشاره به 
اقدامات موثر شرکت برای افزایش مبلغ فروش گفت: 
از س��ال 1391 درآمد خالص ش��رکت روند صعودی 
داشته اس��ت. وی با اشاره به مبلغ فروش 135/367 
میلیاردی سال 93 اضافه کرد: با دقت در صورت های 
مالی سال های گذشته مشخص می شود که شرکت 
از دهه 1380 تاکنون روند افزایشی در فروش داشته 
است. ستاری افزود: سعی کردیم با استفاده از امکانات 
موجود و بهینه س��ازی امور و باال بردن بهره وری، در 
زمینه افزایش بازدهی تمهیدات موثری اتخاذ کنیم 

که باعث ارتقای جایگاه شرکت شود.
دبیر مجمع با اشاره به دستاوردها و پروژه های اجراشده 
سال 93 از جمله ساخت دستگاه خشک کن، ساخت 
و راه اندازی رادمیل شماره 2، انجام خدمات مهندسی 
به منظور ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش ذرات 
دانه آجری در فرایند کانی درآئی، حفاری و آتشباری 
و ... اظهار کرد: در کنار برنامه های فوق با اتخاذ تدابیر 
مدیریتی توانستیم عالوه بر وصول بخش قابل توجهی 
از مطالبات سنوات و جاری، اقالم راکد و مازاد نیاز را 

نیز به فروش برسانیم .
مهندس س��تاری در قس��متی دیگر از گزارش خود 
ضمن تبیین برنامه های آتی ش��رکت از جمله طرح 
نوسازی و انتقال کارخانه به نزدیکی معادن و مذاکره با 
مسئوالن ذی ربط به منظور ایجاد امکانات زیرساختی 
اف��زود: مصوبات م��ورد نیاز برای انج��ام این مهم در 

آخرین مراحل اخذ مجوز قرار دارد.
وی اجرای سیس��تم توسعه منابع انسانی، شناسایی 
بازاره��ای هدف داخل��ی و صادراتی و قرار گرفتن در 
لیس��ت صنایع غیرآالینده و صنعت س��بز را از دیگر 
رئ��وس برنامه های مدیریتی ش��رکت خواند و گفت: 
تیم مدیریت با اتخاذ راهکارهای راهبردی و کاربردی 
درصددند روند رو به رش��د و صعودی ش��رکت را در 

سودآوری و ارزش آفرینی استمرار بخشند.
مهندس متوسلیان مدیرعامل شرکت نیز در حاشیه 
این مجمع با اش��اره به س��هم 30 درصدی شرکت از 
بازار اظهار کرد:  با افزایش س��رمایه که از برنامه های 
آتی م��ان خواهد بود و با تمهی��دات مدون مدیریتی 
تالش می کنیم امانتدار خوبی براس سهامداران بوده 
و کسب سهم بیشتر از بازار داخلی و همچنین صادرات 
به کشورهای هدف را به جد پیگیر باشیم. امیدواریم در 
سایه حمایت سهامداران عمده و اعضای هیات مدیره از 
تمامی فرصت ها به بهترین نحو استفاده کنیم و مسیر 
موفقیت شرکت را تداوم بخشیم. شایان ذکر است با 
توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور در سال گذشته 
به شهادت ریاست مجمع و نماینده سهامدار عمده و 
دیگر صاحبنظران حاضر در مجمع عملکرد سال 93 

شرکت عملکردی درخشان و قابل تقدیر بوده است. 

 پیام هیات مدیره  
جایگاه شركت در صنعت ماسه ریخته گری:

این شرکت اولین تولیدکننده ماسه ریخته گری در 
کش��ور هم از نظر قدمت و هم از نظر مقدار تولید و 
فروش ماسه ریخته گری اس��ت و هم به لحاظ  دارا 
ب��ودن معادن کیف��ی، بهترین معادن تولید ماس��ه 
ریخته گ��ری را به دلیل گردگوش��ه بودن ماس��ه در 
اختیار دارد و حدود 30 درصد بازار مصرف را پوشش 

می دهد.

استراتژی شركت:
استراتژی شرکت حفظ رتبه اول فروش در ماسههای 
ریخته گری و افزایش کیفیت محصوالت تولیدی و در 

نهایت به حداکثر رساندن سود است.  
برنامه های شرکت:

از برنامه های مهم ش��رکت طرح انتق��ال کارخانه به 
نزدیکی معادن است که عملیات اجرایی آن در بخش 

سرمایه گذاری طرح توضیح داده شده است.

جایگاه شركت در صنعت:
ش��رکت در صنعت ماس��ه های ریخته گری فعالیت 
می کند. این شرکت در بین شرکت های فعال در این 
صنعت با حجم فروش معادل مبلغ 135.367 میلیون 
ری��ال و مقدار 201.513 تن در رده اول قرار دارد؛ در 
ضمن به دلیل هزینه حمل باال صادرات محصوالت به 

سود شرکت نیست. 
برنامه های آینده شركت و گسترش بازارهای فروش:

• شرکت درصدد است برای تامین مالی پروژه و سرمایه 
در گردش تسهیالت مالی از بانک ها دریافت کند. 

• انتقال کارخانه به نزدیکی معادن 
• تحقق بودجه سالیانه و سود پیش بینی شده 

• اجرای سیستم توسعه و بهینه سازی منابع انسانی 
و توجه اساس��ی به نیروی انسانی که سرمایه اصلی 
شرکت است، از نظر جذب متخصص، نگهداری، ارتقا و 

ایجاد انگیزش در نیروها 
• استفاده از سیستم های پیشرفته در فضای کسب و 

کار جدید )مدیریت کیفیت( 
• آماده سازی شرکت برای تخصصی کردن فعالیت و 
افزایش توان رقابتی )کاهش و رهبری قیمت تمام شده 

و بهترین شیوه هزینه کردن( 
• تغییرات اساسی در روش تولید و بازنگری روش های 
تولید با رویکرد کاهش قیمت تمام ش��ده و مدیریت 

زنجیره تامین 
• کسب بازارهای جدید و افزایش سهم تولیدات در بازار 
• فروش محص��والت باطله و کلوخ��ه و همکاری با 

کارخانجات سیمان در تهیه مواد اولیه آنها

فردایی روشن در انتظار است
تامین ماسه ریخته گری؛ حصول افتخار ملی
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مدیرعامل بانک صنعت و معدن خبرداد:
ایجاد 11 هزار شغل در سال 93 با تامین مالی طرحهای صنعتی

علی اشرف افخمی در نشست خبری خود به مناسبت هفته دولت از ایجاد بیش از 
11 هزار شغل در طرحهایی خبر داد که در سال گذشته و توسط بانک صنعت و 

معدن تامین مالی شده است.
افخمی در این نشست خبری که در وزارت امور اقتصادی ودارایی برگزار شد، ضمن 
اعالم این خبر گفت : در سال 93 طرحهایی که بانک صنعت و معدن تامین مالی 
کرد شامل 269 طرح صنعتی و معدنی در بخش های مختلف از جمله پتروشیمی، 
نیروگاه ، صنایع فوالد، صنایع پایین دستی پتروشیمی و بخش های دیگر صنعتی 

کشور بوده است.
وی افزود : حجم ریالی پروژه های تامین مالی ش��ده از س��وی این بانک در سال 
گذشته بالغ بر 40 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از عملکرد موفق این بانک در 

مقایسه با عملکرد سالهای قبل از آن است.
مدیر عامل بانک صنعت و معدن در ادامه گفت: در سالجاری نیز طرح های قابل 
توجهی توس��ط بانک صنعت و معدن و با کمک منابع مالی و اعتباری این بانک 

تامین مالی شده است و در هفته دولت 37 طرح جدید را افتتاح می کنیم.

معاون وزیر اقتصاد خبر داد
7 بار مکاتبه ایران با بانک جهانی برای اصالح سنجش كسب و كار ایران

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از هفت مکاتبه 
ای��ران با بانک جهانی برای اصالح ش��اخص های 
سنجش کسب و کار خبر داد و گفت: بانک جهانی 

برخی از این اصالحات را پذیرفته است.
شاپور محمدی در جمع خبرنگاران از اصالح برخی 
شاخص های سنجش کسب و کار ایران و پذیرش 
آن توس��ط بانک جهانی خبر داد و افزود: براساس 
قانون بهبود کسب و کار وزارت متولی کسب و کار 
ایران است که برهمین اساس مکاتبات متعددی را 

با بانک جهانی انجام داده است.
وی با بیان اینکه ایران 7 مکاتبه رسمی با بانک جهانی در راستای اصالح شاخص 
های کسب و کار داشته است، افزود: در سال 2015 رتبه ایران براساس تالش های 
وزارت نیرو، گمرک و اداره ثبت ش��رکتها و همچنین برخی اصالحات از 152 به 

130 رسید.
معاون وزیر اقتصاد افزود: برای سال 2015 مکاتبات ایران با بانک جهانی ادامه یافت 
و مسائلی که پیش از این به درستی در سنجش کسب و کار ایران اعمال نمی شد 
در مکاتبات مورد تاکید قرار گرفت؛ در آخرین مکاتبه بانک جهانی با ایران مشخص 

شد که برخی از اصالحات توسط این بانک پذیرفته شده است.

معاون وزیر اقتصاد تشریح كرد:
تازه ترین اقدامات دولت برای بهبود فضای كسب و كار

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد طی یک نشست خبری به مناسبت هفته دولت 
تازه ترین اقدامات و دست آوردهای دولت برای بهبود فضای کسب و کار در کشور 

را تشریح کرد. شاپور محمدی با اعالم اینکه بر اثر اصالحات اعمال شده، مدت 49 
روز از مدت زمان ثبت مالکیت در کش��ور کاس��ته شده است، گفت: از این مدت، 
حدود 30 روز، به خاطر حذف مرحله اخذ گواهی پایان کار ساختمان از شهرداری 
و 19 روز به واسطه حذف مرحله گواهی اشتغال و مفاصای بیمه از اداره کار و امور 

اجتماعی بوده است.
وی با بیان اینکه اصالحات مذکور در پاسخ به نامه و تقاضای رسمی بانک جهانی از 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور انجام 
شده است، افزایش اعتبار مفاصا حساِب مالیاتی از یک به سه ماه و کاهش چهار 
درصدی هزینه های ثبت مالکیت را از جمله دیگر اقدامات انجام شده از سوی این 

معاونت با همکاری دستگاه های اجرایی اعالم کرد.

طبقه بندی مشاغل براساس میزان فعالیت و درآمد
رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کشور از طبقه 
بندی مالیات مشاغل بر مبنای میزان فعالیت و 

درآمد خبر داد.
علی عسکری که در نشست رسانه ای به مناسبت 
فرار رس��یدن هفته دولت در محل وزارت اقتصاد 
سخن می گفت، با تشریح تغییرات ایجاد شده در 
ارقام مالیات ب��ر حقوق بخش خصوصی و دولتی، 
میزان مالیات بر حقوق کارمندان دولتی و خصوصی 
تا هفت براب��ر معافیت پایه )13 میلی��ون و 800 
هزارتومان برای سال 1394( را 10 درصد و باالتر از این رقم را 20 درصد اعالم کرد.

گفتنی است، پیش از این مالیات کل حقوق بخش دولتی معادل 10 درصد بود؛ 
مالیات بخش خصوصی نیز تا سقف 42 میلیون تومان حقوق ساالنه، معادل 10 

درصد و باالتر از آن بین 20 الی 35 درصد مشمول مالیات میشد.
عسکری ادامه داد: در قانون جدید مالیات های مستقیم دیگر طبقه بندی مشاغل 
وجود ندارد و مبنای اخذ مالیات از هر طبقه شغلی، میزان فعالیت و درآمد آن است 

و طبقه بندی مشاغل حذف شده است.

جهش 900 درصدی سرمایه بانک سپه
مدیر عامل بانک س��په از جهش 900 درصدی 
س��رمایه این بانک طی دو سال 1392 و 1393 

خبر داد.
س��ید کامل تقوی نژاد که در نشس��ت خبری به 
مناسبت هفته دولت در محل وزارت اقتصاد سخن 
می گفت، با اعالم این خبر افزود: در ابتدای س��ال 
1392 مجموع س��رمایه بانک سپه معادل هشت 
هزار و 559 میلیارد ریال بود که این رقم در اسفند 
همان س��ال به 72 هزار و 119 میلیارد ریال و در 

اسفند ماه سال 1393 به 75 هزار و 532 میلیارد ریال افزایش یافت.
مدیر عامل بانک سپه با بیان اینکه میزان حقوق صاحبان سهام بانک سپه از اسفند 
سال 1392 تا اسفند سال 1393 افزایشی 17 برابری را تجربه کرده است، گفت: 
حقوق صاحبان سهام بانک س��رمایه از چهار هزار و 570 میلیارد ریال در اسفند 

1392 به 80 هزار و 191 میلیارد ریال در اسفند سال بعد افزایش یافته است. 
تقوی نژاد همچنین با بیان اینکه میزان کفایت سرمایه بانک سپه از منفی 19 صدم 
درصد در اسفند سال 1392 به مثبت 5.21 درصد در اسفند سال 1393 افزایش 
یافته است، اظهار داشت: در این زمینه ما از گردنه خطرناکی عبور کردیم، گر چه 

هنوز فاصله معناداری تا وضع مطلوب داریم.

استقبال شركت های بیمه خارجی برای حضور در بازار ایران
 رییس کل بیمه مرکزی از اس��تقبال ش��رکت های بیمه خارجی برای حضور در 

اخبار بانک و بیمه
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در مراسـمی كه بـه مناسـبت رونمایي از شـعار جدید 
و سـرود بانک ایران زمیـن به میزبانـي مدیریت روابط 
عمومي برگزار شـد، سیدمحسـن هاشـمي مدیرعامل 
بانـک ایـران زمیـن، دكتـر محمدرضا امیرحسـنخاني 
رئیس هیات مدیره، جمعـي از معاونین و مدیران بانک، 
جمشید مشایخي هنرمند عرصه تئاتر و سینما و خشایار 
اعتمادي هنرمند عرصه موسیقي و خواننده سرود بانک 

ایرن زمین حضور داشتند.
محسن هاشمي مدیرعامل بانک ایران زمین در سخنان 
خود محیط بانک را محیطي بسـیار حساس خواند كه با 
آحاد مردم در ارتباط اسـت و همچنین صنعت بانکداري 
را از جملـه صنایعـي معرفي كرد كه در چند سـال اخیر 

داراي تحول فراوان بوده است.
ایشـان افزود:اگر بخواهـم بانک و بانکـداري را در یک 
جمله توصیف كنیم بانـک یعني مردم و بانکداري یعني 

خدمت به مردم .
هاشـمي با اشاره به شعار جدید بانک »ایران زمین خانه 
ماسـت« گفت: خبرنـگاران همراهان صدیـق ما در این 
مسـیر خواهند بود و راه صحیح را بـا نقدهاي منصفانه 

خود روشن خواهند كرد.
در ادامه دكتر محمدرضا امیرحسـنخاني با اشاره به نام 
مقـدس ایران زمیـن، این بانک را متعلق بـه تمام مردم 
این سـرزمین دانسـت و سـرود ایران زمین را هدیه اي 

ارزشمند براي مردم ایران دانست.
 در پایان این مراسم ازسرود »ایران زمین خانه ماست« با 
صداي خشایار اعتمادي رونمایي و همچنین از تالشهاي 
اسـتاد جمشید مشایخي در عرصه سینما و تئاتر تشکر 

و قدرداني شد.
سـرود و شـعار جدید بانک ایران زمین با حضور جمعي 
از هنرمندان سرشـناس، اصحاب رسانه و مدیران ارشد 
بانک در روز چهارشـنبه 28 مردادمـاه رونمایي خواهد 

شد.  
 بـه گزارش روابـط عمومي بانـک ایران زمین؛ مراسـم 
رونمایي از سـرود و شـعار جدیـد بانک ایـران زمین با 

مضامین ملي و اعتقادي برگزار مي گردد.   
از ویژگي هاي این اثر كه توسط خشایار اعتمادي خواننده 
پاپ كشور اجرا شده است، عالوه بر انتقال حس همدلي 
میان بانک و مردم و تعلق خاطر پرسنل بانک ایران زمین 
به كشور عزیزمان، بیانگر آغاز فصلي نو در فعالیت بانک 

ایران زمین در عرصه بانکداري كشور خواهد بود. 

بازار ایران خبر داد و گفت: برنامه ای برای پساتحریم را در دست بررسی داریم 
و امیدواریم با همکاری سندیکای بیمه گران و دیگر فعاالن این صنعت از فضای 

بوجود آمده بهترین بهره را ببریم.
محمدابراهیم امین در جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران که به منظور 
برقراری انسجام بیشتر میان ارکان صنعت بیمه و با حضور معاونین بیمه مرکزی 
و مدیران عامل ش��رکت های بیمه در سالن کنفرانس بیمه مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران برگزار ش��د، افزود: نگرفتن حق بیمه واقعی مس��اوی اس��ت با 
نپرداختن خسارت حقیقی و این موضوع می تواند خدشه دار کردن اعتماد مردم 

نسبت به صنعت بیمه را به دنبال داشته باشد.

سهم باالی 40 درصدی این بانک در تامین مالی بخش مسکن
 مدیرعامل بانک مس��کن در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار 
شد، سهم این بانک در تامین مالی بخش مسکن را حداقل 40 درصد اعالم کرد.
محمدهاشم بت شکن با اعالم پرداخت مجموع 172 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
برای 803 هزار واحد مسکونی در سال 92 گفت: در سال 93 این رقم به 198 

هزار میلیارد ریال برای 796 هزار واحد مسکونی افزایش یافته است.
وی افزود: در چهار ماهه ابتدای سال جاری نیز 44 هزار میلیارد ریال تسهیالت 

پرداخت شد.
مدیرعامل بانک مسکن با استناد به آخرین آمار بانک مرکزی گفت: در دوماهه 
ابتدای سال جاری مجموع تسهیالت شبکه بانکی 346 هزار میلیارد ریال بود که 

34 هزار میلیارد آن مربوط به بخش مسکن بود.
وی در خصوص پروژه مسکن مهر نیز گفت: قرارداد 491 هزار میلیارد ریالی برای 2 میلیون و 370 هزار واحد 

مسکونی با مسکن مهر منعقد کردیم.

امراللهی عملکرد یکساله بیمه ایران را تشریح كرد:
بیمه ایران بیش از 6 هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت كرد 

مدیر عامل بیمه ایران در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد به 
تشریح عملکرد سال 93 و چهار ماهه نخست سال جاری این شرکت پرداخت.

محمود امراللهی با اشاره به پرداخت 6 هزار و یکصد میلیارد تومان خسارت از 
سوی شرکت بیمه ایران در سال گذشته گفت: از این مقدار، 130 میلیارد تومان 
مربوط به خسارت آتش سوزی، 380 میلیارد تومان بدنه اتومبیل، 2 هزار و 800 
میلیارد تومان ش��خص ثالث، 235 میلیارد تومان حوادث، 364 میلیارد تومان 
مهندسی و مسولیت، 20 میلیارد تومان هواپیما، 250 میلیارد تومان زندگی و 
یک هزار و 800 میلیارد تومان درمان بود. وی همچنین در خصوص پرداخت 
خسارت در چهار ماهه نخست سال جاری نیز گفت: در طی این مدت در مجموع 

یک هزار و 800 میلیارد تومان خسارت از سوی شرکت بیمه ایران، پرداخت گردید.

صالح ابادی خبر داد:
تدوین نقشه راه بانک توسعه صادرات برای دوران پساتحریم

علی صالح آبادی در نشس��ت خبری وزارت اقتصاد از پرداخت بیش از 23 هزار 
میلیارد تسهیالت ارزی و ریالی به بنگاه های صنعتی و تولیدی کشور خبر داد.

صالح آبادی در نشست خبری بزرگداشت هفته دولت در وزارت امور اقتصادی 
و دارایی ضمن اعالم این خبر گفت: در دوره مالی س��ال 1393 رقم تسهیالت 
ارزی و ریالی پرداخت شده به بنگاههای صادراتی کشور توسط این بانک 44 هزار 
میلیارد ریال بود که حاکی از رشد 16 درصدی نسبت به سال پیش از آن است.

صالح آبادی در ادامه گفت: یکی از مهمترین طرحهایی که با مش��ارکت بانک 
توسعه صادرات در کشور در دست اقدام است ، طرح توسعه بندر شهید بهشتی 
در چابهار اس��ت .  وی افزود: توس��عه سواحل مکران و همچنین فعالیت های 

اقتصادی در ش��رق کش��ور از جمله اولویت هایی است که هم در برنامه ششم و هم در فرمایشات مقام معظم 
رهبری مورد توجه قرار گرفته است و بانک توسعه صادرات نیز در همین راستا با ارایه تسهیالت 334 میلیون 

دالری در توسعه این بندر مهم و بزرگ کشور نقش خود را ایفا می کند.

ایران زمین خانه ماست اخبار بانک و بیمه
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مجمع عمومی عادی سالیانه شركت سرمایه گذاری 
تدبیرگـران فـارس و خوزسـتان )سـهامی  عام( 
دوشنبه 29 تیر ماه 1394 در دفتر مركزی شركت 

برگزار گردید. 
در ایـن مجمـع نوبت دوم كـه با حضـور 29/87 
درصـدی سـهامداران حقیقی و حقوقـی، اعضاء 
هیـات مدیـره، نماینده سـازمان بـورس و اوراق 
بهادار، حسـابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاسـت مجمع برعهده آقای فرهنـگ قره گوزلو 
)به نمایندگی از سـبدگردان آسمان( بود كه آقای 
سید حسـین هاشـمی طباطبایی و خانم ژینوس 
قهرمانی به عنوان نظار اول و دوم و آقای مهندس 
عبدالکریـم ملک نیا به عنوان دبیر مجمع انتخاب 

گردیدند.
درادامه بـا قرائت گزارش هیـات مدیره به مجمع 
توسط مهندس ملک نیا مدیرعامل شركت مربوط 
به اهـم فعالیت های صورت پذیرفته در طی سـال 
مالـی منتهی بـه 1393/12/29 و پس از اسـتماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان 
با طنیـن صلوات خود ضمن تصویـب صورت های 
مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم 
سود 270 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان 

دادند.
موسسه حسابرسی حافظ گام به عنوان حسابرس 
مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی 
آزموده كاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس 

قانونی علی البدل انتخاب گردیدند.
مدیرعامل شـركت در بخشـی از گزارش خود به 
مجمع با اشـاره به كاهش 21 درصدی شاخص كل 
بورس در سـال 93 گفت: بحمـداهلل با تدبیر و كار 

كارشناسـی منسـجم با افتخار اعالم می داریم كه 
در سـال مالی مورد گزارش شركت بازدهی بسیار 

خوب را برای سهامداران به ارمغان آورده است.
مهندس ملـک نیا با اعـالم اینکه سـود خالص و 
درآمد كسب شده هر سهم 6 درصد نسبت به سال 
گذشته رشد داشته است، افزود: جمع دارایی های 
شـركت نیز 20 درصد رشـد نسـبت به سـال 92 
داشته كه این نشان می دهد در راستای چشم انداز 
ترسـیمی خویش برای ارزش آفرینی و سودآوری، 
در حال اجـرای برنامه های مـدون مدیریتی خود 

هستیم.
وی همچنیـن با یـادآوری این نکته كـه مدیریت 
شـركت در سـال 93 توانست سـند اداری ملک 
مركزی شركت را حاصل كند، گفت: این مهم ارزش 
افزوده قابل مالحظـه ای را با توجه به تغییر بافت 
از مسـکونی به اداری برای سـهامداران محترم به 

ارمغان خواهد آورد.
مهنـدس ملک نیا در پایان گـزارش جامع خود به 
مجمع سـاالنه با اشـاره به اینکه حدود 60 درصد 
پرتفوی شركت در پتروشـیمی است، اضافه كرد: 
با توجه به فضای مسـاعد دیپلماتیـک و توافق و 
تفاهم، در 6 ماهه دوم سـال  رشـد چشمگیری را 

در سودآوری شاهد خواهیم بود.
در مـورد تدبیرگـران همیـن بس كه بـا یک تیم 
چابـک و كاردان بـا حداقـل نیـرو كاری كرده اند 
كارسـتان. تیم مالی قوی، بهره گیری از مشاوران 
و كارشناسـان خبره و مدیری مدبر با یک پرتفوی 
مناسـب عملکردی درخشان را به شـهادت آمار 

روبه روی دید سهامدارانش قرار داده است.
مهندس ملک نیا در حاشیه مجمع گفت: با تحلیل 

شـخصی من سـال 95 سـال بورس خواهد بود و 
امیدواریـم كه نقدینگی موجـود در جامعه هر چه 
سـریع تر به بازار بورس و اوراق بهادار اضافه شود 
كه با توجه به توافق حاصل شـده بین ایران و 5+1 

این مهم دور از دسترس نیست.

پیام هیات مدیره
و  فـارس  تدبیرگـران  سـرمایه گذاری  شـركت 
خوزستان میعادگاه مهر و عنایت خداوند سبحان 
اسـت، جایگاهی برای سـر فـرود آوردن در برابر 
شـورانگیزی های بـزرگ و آوردگاهی بـرای ارائه 

كاركردهای شایسته.
هر سال كه می گذرد، جلوه ها و گزارش های جدیدی 
از تـالش، پایمـردی خسـتگی ناپذیر و توفیقـات 
پرتعداد مجموعه نمایان شـده و منتشرمی گردد. 
هیـات مدیره، مدیرعامل و همکاران این شـركت 
زندگی كاری سرشار از بالندگی و افتخارآمیزی را 
با تمام وجود تجربه می كنند و شکرانه آن را تقدیم 

ارتقای منافع سهامداران می نمایند.
هیـات مدیره بـا سـپاس از اعتماد همیشـگی و 
حمایـت سـهامداران ارجمند، گـزارش عملکرد 
و  فـارس  تدبیرگـران  سـرمایه گذاری  شـركت 
خوزستان )سهامی عام( را  در سال1393مشتمل 
بر گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان 
سـهام، بازرس قانونی و حسابرس مستقل تقدیم 
می نمایـد. نیک می دانیم و امیدواریم كه در سـال 
جـاری و سـال های آتـی، كامیابـی و سـرافرازی 
تدبیرگران فارس و خوزسـتان، به یـاری خداوند 
متعال و پشـتوانه شما عزیزان بیش از پیش باشد. 

ان شاءاهلل.

نگاهی به عملکرد شركت در سال1393
اهـم اقدامـات و فعالیت هـای انجام شـده طـی 

سال1393
- عملکـرد مطلوب در بازار سـرمایه بـا توجه به 

اوضاع نامطلوب بازار سرمایه
- اخذ مجوز اداری شدن ساختمان دفتر مركزی

- ثبت افزایش سرمایه شركت
- انجـام اقدامـات اولیه بـرای ورود به بـازار اول 

فرابورس
- صـدور و تحویل اوراق سـپرده گذاری به منظور 

افزایش خرید و فروش سهام توسط سهامداران

برنامه های آتی شركت
- تالش برای حل مشـکالت كارخانه لوله و الیاف 

بهراد
- ادامـه فعالیت در بـورس اوراق بهـادار و ایجاد 

ارزش افزوده برای سهامداران
- ورود به بازار اول فرابورس

- تالش مجدانه برای افزایش سـود شركت نسبت 
به سنوات قبل

مهندس ملک نیا مدیریت را معنا کرد
بازدهی درخشان در دوران افت 21 درصدی شاخص کل بورس 

اعضاء هیات مدیره

آقای سید احمد موسوی

آقای مجید خاموردی

آقای تقی حاجیوند

آقای احمد مقصودی

آقای شروین پوالدوند

آقای عبدالکریم ملک نیا

نماینده

شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان

شرکت سیمان زنجان

شرکت فوالد و چدن و ماشین سازی دورود

سهامداران حقیقی

شرکت سیمان دورود

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

مدیرعامل
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درنخس��تین دوره برگزاری جای��زه ملی مدیریت 
ان��رژی کشور،ش��رکت کویرتایربه عنوان ش��رکت 
برتردرح��وزه مدیریت انرژی انتخاب وتندیس نقره 

ای  دریافت کرد.
به گ��زارش روابط عموم��ی ش��رکت کویرتایر؛در 
این مراس��م که با حضور روس��ای سازمانهای ملی 
اس��تاندارد، گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع ایران ، 
مدیریت صنعتی و مدیرعامل شرکت بهینه سازی 
مصرف س��وخت کشور برگزار شد تندیس نقره ای 
این جایزه به آقای مهندس س��یدمحمد حس��ین 

زینلی مدیرعامل شرکت کویرتایراهدا گردید.
جایزه ملی مدیریت انرژی درس��ال نخس��ت روی 
عملکرد انرژی 28 گروه صنعتی دارنده گواهینامه 
اس��تاندارد معی��ار مصرف انرژی مص��وب متمرکز 
ب��وده و در دوره آتی عالوه ب��ر گروه های صنعتی 
که معیار مصرف انرژی مصوب دارند، دامنه شمول 
جایزه در صورت تائید کمیته راهبری، به گروههای 
س��اختمان های اداری و تجاری، تجهیزات مصرف 

کننده انرژی و پروژه های برتر صرفه جویی انرژی، 
تعمیم می یابد.

مدیرعامل ش��رکت کویرتایردرحاشیه این مراسم 
بیان ک��رد: صرفه جویی مس��تقیم س��االنه بیش 
از240میلیون تومان در بخش انرژی  واجرای طرح 
ه��ای مختلف در این بخش ب��رای کاهش مصرف 
انرژی، این شرکت را به یکی از شرکت های پیشتاز 

انرژی در صنعت تایر تبدیل کرده است.
آق��ای مهندس زینل��ی بابیان اینک��ه کویرتایریک 
ش��رکت پیش��رو در زمینه مدیریت انرژی اس��ت 
تصریح کرد:انتخاب ای��ن واحد در بین 28صنعت 
موردارزیابی درکش��ورودریافت تندی��س نقره ای 
ب��ه عنوان واحدبرتردراین جای��زه ملی، برگ زرین 
دیگ��ری برافتخ��ارات ماندگاراین ش��رکت افزود.

وی توس��عه فرهنگ عمومی صرف��ه جویی انرژی 
درکشور را ازمهمترین اهداف این جایزه ملی انرژی 
برش��مرد وگفت: کویرتایر نیز درگروه تایر وتیوب 
بادر نظ��ر گرفتن الزامات اس��تاندارد ملی ایران به 

ش��ماره 9650 ب��ا عنوان معیار مص��رف انرژی در 
فرآینده��ای تولید تایر وتیوب و الزامات سیس��تم 
مدیریت انرژی ش��رکت در چارچوب استاندار ملی 

ایران ایزو 50001، مورد ارزیابی قرارگرفت.
مدیربزرگ ترین واحد صنعتی اس��تان خراس��ان 
جنوبی اظهارداشت: کویرتایر به عنوان یک شرکت 
پیش��رو در زمین��ه مدیریت ان��رژی در طرح فوق 
مش��ارکت کرده و درتاریخ های 24 و25 خردادماه 
امس��ال توس��ط تیم مجربی از ارزیاب��ان دبیرخانه 
جایزه مذکور مورد ارزیابی قرارگرفت که نتایج این 

ارزیابی منجر به دریافت این جایزه گردید.
آقای مهندس زینلی وجود فاصله نسبتا زیاد نسبت 
می��زان مصرف انرژی در ش��رکت با معی��ار انرژی 
تعریف شده در فرآیندهای تولید برای صنعت تایر، 
اج��رای پروژه های متعدد در زمینه بهینه س��ازی 
مص��رف ان��رژی و ارائه آم��وزش های پای��ه ای به 
کارکنان ش��رکت در زمینه مدیریت مصرف انرژی 

را از نقاط قوت کویرتایردر این ارزیابی اعالم کرد.

درنخستین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی 
کویرتایربه عنوان واحد نمونه ملی درمدیریت مصرف انرژی انتخاب شد  
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مجم��ع عموم��ی فوق العاده ش��رکت بیم��ه میهن 
)س��هامی عام( صبح یکش��نبه 1394/5/4 در دفتر 
مرکزی ش��رکت برگزار گردید. در این مجمع که با 
حضور بیش از 90/18 درصدی سهامداران حقیقی 
و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار، نماینده بیمه مرکزی ج.ا.ا، حسابرس و 
بازرس قانونی شرکت تشکیل شد. با رعایت ماده 101 
قانون تجارت، آقای هادی درفش��ی به عنوان رئیس 
مجمع عمومی فوق العاده و آقای مصطفی الوانکار به 
نمایندگی ش��رکت سبدگردان آرمان اقتصاد و آقای 
علی محمدخانی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری 
سپهر به عنوان ناظران و آقای نصرت اهلل آشوری به 

عنوان منشی انتخاب گردیدند.
در ادام��ه و با قرائت گ��زارش توجیهی هیات مدیره 
مبن��ی بر لزوم افزایش س��رمایه توس��ط آقای علی 
موسی رضا مدیرعامل کوشا و موفق شرکت و قرائت 
اساسنامه پیشنهادی جدید بیمه میهن که منطبق با 
اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی 
ج.ا.ا اس��ت، مجمع نش��ینان با طنی��ن صلوات خود 
ضمن تقدیر و تشکر از زحمات جهادگونه تیم ارشد 
مدیریت ش��رکت عالوه بر تصویب اساسنامه جدید، 
افزایش سرمایه شرکت بیمه میهن از مبلغ 400/000 
میلیون ریال ب��ه 802/922 میلیون ریال را مصوب 

مجمع نمودند.
مدیرعامل ش��رکت در توضیحات تکمیلی با اش��اره 
به برنامه ه��ای مدیریت و دکترین کاری خود مبنی 
بر اجرای دقیق دس��تورات و قوانین و مقررات بیمه 
مرک��زی اظه��ار کرد: تفک��ر کنونی بیم��ه مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران و دیگر ستادهای برخاسته از 
انقالب ثمره حکومت اسالمی است که به عنوان عضو 
کوچکی از آحاد مردم و مدیری برخاسته از این تفکر، 
خود را ملزم می دانم این مقررات را مو به مو اجرا کنم.

وی افزود: امیدوارم با حمایت همه جانبه هیات مدیره 
و س��هامداران عمده بتوانیم در این مس��یر گام های 
اساس��ی برداریم که برای بیمه میهن ارزش آفرینی 
و س��ودآوری خوبی را به ارمغان بی��اورد. مدیرعامل 
شرکت همچنین اضافه کرد: این افزایش سرمایه از 

محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت توسط 
هیات کارشناس��ان رسمی دادگس��تری در اجرای 
آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر اس��تفاده از 
توان تولیدی و خدماتی کش��ور، به منظور استفاده 
از مشوق مالیاتی آن و همچنین برای بهبود ضریب 
توانگری مالی و افزایش ظرفیت سهم نگهداری مجاز 

و قبول بیمه اتکایی، صورت می پذیرد.
علی موسی رضا در بخش پایانی سخنان خود گفت: 
تمام تالش خود را به کار می بریم تا با تدبیر و درایت 
و کار کارشناسی دقیق به برنامه های ترسیمی خود 

دست یابیم و بتوانیم سود خوبی به دست آوریم.
مهندس صادقی ن��ژاد قائم مق��ام مدیرعامل نیز در 
حاش��یه این مجمع با اش��اره به الزامات بورس��ی و 
بیمه مرکزی برای افزایش سرمایه شرکت های بیمه 
خصوصی گفت: در نیمه دوم سال و با اجرای دومین 
مرحله افزایش سرمایه، سرمایه شرکت به مبلغ 180 
میلی��ارد تومان و تا پایان س��ال 95 به 250 میلیارد 
تومان خواهد رسید که برنامه و کارهای کارشناسی 
اولی��ه آن و تهیه طرح ه��ای توجیهی مربوط رئوس 

کاری ما را تشکیل می دهد.

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات 
مدیره در خصوص افزایش سرمایه به مجمع عمومی 
فوق العاده صاحبان سهام شرکت بیمه میهن )سهامي 
ع��ام( در اجرای مفاد تبص��ره 2 ماده 161 اصالحیه 

قانون تجارت مصوب سال 1347
1- گ��زارش توجیهي مورخ  خرداد ماه 1394هیات 
مدیره شرکت بیمه میهن )سهامي عام( در خصوص 
افزایش سرمایه ش��رکت از مبلغ 400/000 میلیون  
ریال به مبلغ 802/922 میلیون ریال، از محل مازاد 
حاصل از تجدید ارزیابی زمین های ش��رکت مطابق 
آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر اس��تفاده از 
ت��وان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کش��ور 
و تقوی��ت آنها در امر صادرات مصوب س��ال 1391 
موضوع مصوبه ش��ماره 90836/ت 48793/ه مورخ 
1392/4/18 هیات وزیران که پیوست می باشد، مورد 
رسیدگی این موسس��ه قرار گرفته است. مسئولیت 

مذکور با هیات مدیره شرکت است.
2- تجدید ارزیابی دارایی های ثابت ش��رکت توسط 
هیات کارشناس��ان رسمی دادگس��تری در اجرای 

جمع مدیران الیق در بیمه ای مطمئن و پیشرو
افزایش سرمایه 105 درصدی بیمه میهن مصوب مجمع گرفت
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آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر اس��تفاده از 
توان تولیدی و خدماتی کش��ور، به منظور استفاده 
از مشوق مالیاتی آن و همچنین برای بهبود ضریب 
توانگری مالی و افزایش ظرفیت سهم نگهداری مجاز 

و قبول بیمه اتکایی، صورت پذیرفته است.
3- براساس رسیدگي های انجام شده و مجوز قانونی 
مذکور در بند 1 باال و تطابق مفاد آیین نامه فوق الذکر 
با شرایط و سوابق دفتری شرکت، به نظر این موسسه 
افزایش س��رمایه شرکت در اجرای آیین نامه اجرایی 

فوق الذکر، بالمانع است.
4- شرکت بیمه میهن )س��هامی عام( در پنج سال 
مالی منتهی به 29 اس��فند ماه سال گذشته، اقدام 
به تجدید ارزیابی هیچ یک از گروه های دارایی ثابت 
متعلق به خود ننم��وده و تجدید ارزیابی دارایی های 
مزبور در س��ال در انطب��اق با مفاد اس��تانداردهای 
حسابداری و مفاد قانون فوق الذکر انجام شده است. 

هدف از افزایش سرمایه
هدف شرکت بیمه میهن )س��هامي عام( از افزایش 

سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر است.

مباني و اهداف افزایش سرمایه :
با توجه به نوع فعالیت صنعت بیمه، میزان سرمایه در 
ش��رکت هاي بیمه از اهمیت شایاني برخوردار است. 
به طور کلي شرکت هاي بیمه بر مبناي سرمایه خود 
مي توانند انواع ریسک هاي بازار را قبول و در مقابل آن 
در زمان وقوع حادثه، خس��ارت هاي تحت پوشش را 
جبران کنند، لذا هر چه سرمایه بیمه گر بیشتر باشد، 

میزان نفوذ در بازار و قبول ریس��ک و سودآوري آتي 
شرکت مربوطه افزایش خواهد یافت.

صنعت بیمه کش��ور طي چند س��ال اخیر تغییرات 
گس��ترده اي را تجربه کرده ک��ه این تغییرات تاثیر 
عمیقي بر س��اختار فعالیت هاي ش��رکت هاي بیمه 
خواهد داشت. با توجه به قانون اجراي سیاست هاي 
اص��ل 44 و خصوصي س��ازي و آزادس��ازي صنایع 
مختلف از جمله صنعت بیمه، فضاي کس��ب و کار 
طي دهه جاري در س��طح کالن و صنایع مختلف از 
جمله صنعت بیمه تغییرات عمده اي را تجربه کرده 
و خواهد  کرد. آزادس��ازي کلیه رشته هاي بیمه اي، 
حذف تعرفه ها غیر از رش��ته شخص ثالث و زندگي، 
خصوصي سازي ش��رکت هاي دولتي و کاهش سهم 
بیمه ه��اي دولتي، اگرچه فضاي رقابتي را تش��دید 
مي کند اما فرصت هایي را براي کس��ب س��هم بازار 

بیشتر به وجود خواهد آورد.
در ب��ازار آزاد و رقابت��ي بیمه، به منظ��ور حمایت از 
حقوق بیمه گذاران، میزان توانگري مالي موسس��ه 
بیمه در قبال ایفاي تعهدات مالي آن توس��ط بیمه 
مرکزي جمهوري اسالمي ایران تحت نظارت مستمر 

قرار دارد.
در فراین��د نظارت بر توانگري مالي، حمایت از بیمه 
گذار صرفا از نظر کس��ب اطمینان نسبت به توانایي 
ایفاي تعهدات مالي بیمه گران در قبال بیمه گذاران 
مورد توجه قرار دارد. شاخص توانگري مالي شاخصي 
هش��داردهنده در مورد توانایي ایفاي تعهدات مالي 
بیمه گر در آینده اس��ت. این ش��اخص نیز به دلیل 
آثار فعالیت شرکت در بازار رقابتي قاعدتا مورد نظر 

سهامداران و مدیران اجرایي شرکت هاي بیمه بوده، 
مضافا اینکه از عوامل تاثیرگذار این ش��اخص میزان 

سرمایه شرکت هاي بیمه است .
با توجه به سیاست حذف تعرفه ها و حرکت بازار بیمه 
به سمت استانداردهاي بین المللي، شرکت هاي بیمه 
براساس توانگري مالي رتبه بندي شده و براساس آن 
بازار توزیع مي ش��ود و در صورت عدم تناس��ب بین 
توانگري مالي و ریسک هاي پذیرفته شده، بازار شرکت 
محدود مي ش��ود. نظارت مالي و محاس��به شاخص 
توانگري مالي توسط بیمه مرکزي جمهوري اسالمي 
ایران تعیین کننده توان، امکان و میزان قبول ریسک 
و در نتیجه میزان سهم بازار شرکت بیمه خواهد بود. 
لذا افزایش سرمایه متناس��ب با گسترش بازار براي 

حفظ جایگاه شرکت بیمه میهن  ضروري است.
با توجه به توضیحات فوق، مهم ترین دالیل افزایش سرمایه 

شرکت بیمه میهن را مي توان در موارد زیر اعالم کرد:
1(الزام شرکت هاي بیمه به افزایش سرمایه

2(تامین شرایط الزم به منظور افزایش سرعت و دستیابي 
به اهداف و برنامه هاي از پیش تعیین شده شرکت

3(افزایش نس��بت توانگري مالي مطلوب با توجه به 
آیین نامه مصوب شوراي عالي بیمه

4(اصالح ساختار مالي شرکت
5( افزایش س��ودآوري و بازدهي ش��رکت از طریق 

افزایش ظرفیت نگهداري
ش��ماره48319/ت  تصویب نام��ه  از  اس��تفاده   )6
154028 ه مورخ 91/8/6 هیات محترم وزیران براي 

معافیت مالیاتي
7( سایر موارد توسعه بازار
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موسسـه اعتباری كوثر درراستای تکمیل زنجیره 
عرضه خدمات شایسـته به مشـتریان ارجمند ؛ با 
اسـتفاده از پیشـرفته ترین و مجهزترین امکانات 
امنیتـی مـکان امنـی را بـرای آسـودگی خاطر 
مشـتریان فراهم نمـوده  تا بتوانند اشـیا قیمتی، 
اسـناد و مدارك با ارزش خود را با آسـایش خیال 

در آن نگهداری كنند.
به گزارش روابط عمومی موسسـه اعتباری كوثر ؛ 
با حضور دكتر رضایی مدیرعامل موسسـه ، جواد 
فهیمـی پـور قائم مقـام  مدیر عامـل و جمعی از 
معاونین، مدیران ، كاركنان شـعبه رسالت ، جمعی 
از مشتریان، تجار و كسبه ،  اولین صندوق امانات 
موسسـه اعتباری كوثر در شعبه رسالت تهران به 

دست مشتریان افتتاح شد.
دكتـر رضایـی در مراسـم افتتـاح ایـن صندوق، 
هدف از راه انـدازی این صنـدوق را ارزش آفرینی 
هر چه بیشـتر برای مشـتریان ارجمند دانست و 

خاطرنشان كرد: 
راه انـدازی صندوق امانات بـه منظورحفظ منافع 
و فراهـم نمودن رضایت مشـتریان و همچنین در 

راستای ارائه خدمات نوین و تکمیل زنجیره عرضه 
خدمات شایسته به مشتریان صورت گرفته است.

مشـتریان گرامـی مـی تواننـد به یکی از شـعب 
موسسـه كه در آن حساب قرض الحسنه یا سپرده 
سـرمایه گذاری دارنـد، مراجعـه نمایند تـا برای 
دریافت »صندوق اجاره ای«  به یکی از شعب دارای 

صندوق امانات معرفی گردند.

خاطر نشـان می سـازد ایـن صنـدوق در خیابان 
رسالت  ابتدای خیابان كرمان شعبه رسالت آماده 
خدمت رسانی به شـهروندان و مشتریان گرانقدر 

موسسه است.

  - شـعبه« رسـالت » )بزرگراه رسالت ،نرسیده به 
كرمان،پ844  تلفن: 26141891  -   26141879  (

صندوق امانات موسسه اعتباری کوثر افتتاح شد
تکمیل زنجیره عرضه خدمات شایسته به مشتریان
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