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ماهنامه اقتصاد    و بیمه
شماره 58 - مهر ماه 1394

س جلد   
شرح عک

سید محمدحســین زینلی عضو موسس و عضو هیات 
مدیره و مدیرعامل كویرتایر در ســال 133۰ در بیرجند 
متولد شد. تحصیالت ابتدایی و متوسطه خود را در همین 
شهر به پایان برد و در رشته مهندسی عمران در دانشگاه 
پی گرفت . او بین سال های 1358 تا 13۶۶ به ترتیب در 
بخش های ساختمان بنیاد مستضعفان و جانبازان، امور 
تربیتی آموزش و پرورش خراســان، فرمانداری قائنات 
وفرمانداری بیرجند مشــغول به خدمت بوده است و در 
ســال 13۷1 به نمایندگی مردم بیرجند و نهبندان در 

مجلس شورای اسالمی برگزیده شد. 

مردان ســازنده، در حیات تاریخ زنده و جاویدند. پنج 
قرن از فوت شــاه عباس صفوی می گذرد و هنوز هرگاه 
مسافری از كویر ایران گذر می كند و می خواهد در سایه 
سار كاروانسرایی آبی بنوشد، اول بر لب تشنه حسین)ع( 
سالم می فرستد و سپس نگاه به سوی سازه  عظیم رو به 
روی خود كرده و درودی رسا به سازنده مجموعه ای نثار 
می كند كه رویش باور را در دل كویر زنده كرده است و 
به راستی كه هرگز نمیرد آن كه دلش زنده شد به عشق. 
به یقین مجموعه الســتیک كویر زین مقال است، زیرا 
شایسته مدیری از اول خشت آن نهاد و تا  تولید اولین 

محصول خط تولید به پایش نشست. آن روز كه ما اعالم 
كردیم به زودی خودكفایی در صنعت تایرسازی محقق 
می شود و ما خود نیاز خود را تامین می كنیم، به امید این 
رادمردان بود. و امروز به همت این مردان آبدیده صنعت 
كشــور، عالوه بر تامین تایر بازار داخلی و كشورهای 

همسایه، چشم به افق و بازارهای بین المللی داریم.
سید محمدحســین زینلی مردی از تبار اجداد پاكش، 
دست همت از آستین تدبیر برون آورده  به خدمت خلق. 
مدیری كه باورمداری اش و توان و دكترین مدیریتی اش 

زبانزد عام و خاص است. 

مهندس محمدحسین زینلی: مدیرعامل شركت كویرتایر

دلم سوخت، بسانی كه اشک از گونه به پیراهن رسید. 
پسر از روزی كه متولد شد در پشت مادر به مزرعه می 
رفت و در برگشت هر روز می دید كه مادردر تنورستان 
برای ناهاریارمه چوله بر روی ساج جوینه می پخت تا 
سفره ی خانه رنگی داشته باشد. حسین وقتی از پشت 
مادر جدا شد به كورپه چرانی رفت تا بره و بزغاله به 
شیشک و چیش برسند و دوباره حیوانات گله ،زنده 
زاكنندتا زندگی وچرخه حیات در احشام را بیاموزد. 
پسر بزرگ شد و مشتک اوجار بدست روز ازپی گاو بر 
زمین كشاورزی شخم می زد و شب با بیل كشت  خودرا 
آبیاری می كرد تا برویاند بر زمین نعمت را. پسر جوانی 
شــد برومند و آوای انقالب را شنید و بر خیل انقالب 
باوران پیوســت محمد ما دیگر نه روز می داشت و نه 
شب و خدمت دائم به مردم را واجب الهی می دانست. 
سالها گذشت و محمد ما سالها در انتظار تا نامش به 
سفر كعبه مقصود درآید و امسال همای سعادت بر سر 
او نشست و اسباب سفر به دیار سرزمین وحی بست و 
ما مشتاقانه در تکاپوی تهیه  ولیمه و استقبال از این 
سفر كرده. دوستان قربانی می آوردند و رفیقان بنر بر 
در و دیوار می بستندوهمه خانواده در تب و تاب برای 
ورود مسافری كه همه باورهایشان بود لحظه شماری 

می كردند .  دریک لحظه خبر مثل برق باد پیچید كه 
در كنار حرم امن االهی او به دیار باقی شــتافت. هم 
كاروانیانش شهادت میدهند او به بنای كمک كردن 
به درافتاده ها واسیران ازدحام واب رساندن بدیشان  
پنجه دژخیمان بجانش كشیده شد ولگد مالش كردند 
وتلخ بله تلخ انکه دســت یاری او را چون جانانش 
ابوالفضل عباس )ع( از آب كوتاه كردند. دیگر اشک در 
چشمها خشک شده و دوستان به جملگی می گویند 
محمد مابسان صبح روشــن آمد و به تاریکی شب 
میزبان ناالیق پایش از رفتن بازنگاهداشت و همگی 
میپرسیم چرا و چگونه به كدامین گناه ...خانواده های 

حاجی محمدها تسلیت تسلیت.
 تنورستان=محل پخت نان
 در قدیم كه تنور در ان قرار داشت
یارمه چوله=غذای محلی
 كورپه چرانی= بچه گوسفندان
 كمتر از شش ماه را كورپه گویند
شیشک وچپیش=بره وبزغاله یک ساله
مشتک اوجار=وسیله شخم زدن در قدیم

 ساج=ظرفی مدور وفلزی كه 
نان برروی ان پخت میشد

َفاْدُخِلی ِفی ِعَباِدی )۲9( َواْدُخِلی َجنَِّتی  )3۰(
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شعبانعلی را شاید نشناســید؛ مردی از اهالی روستای 
»ویدر« که از چند تار ســیم، یک تخته و یک کاســه 
کدو حلوایی، ســه تار ســاخته و صبح تا شب سرگرم 
نواختن آن اســت. در جشنها همه از شعبانعلی دعوت 
میکنند تا ســه تار کدو حلوایی خــود را بنوازد. او می 
نوازد و می گوید: »منم شــعبانعلی ویدری سازنده سه 

تار تخته کدو«.
حاال حکایت شعبانعلی ویدری، حکایت ما و خودروهای 
ساخت خودمان است. آنها که سن و سالی را گذرانده 
انــد میدانند که تا چند دهه پیش وضع رفت و آمد در 
خارج از شــهرهای بزرگ کشور چگونه بود. حاال اما به 
برکت تولیدات کارخانههای خودروسازی ایرانی در هر 
روســتایی ماشینی یافت میشود تا بیمار بدحالی را در 
شــبی ســرد و تاریک به درمانگاهی برساند و این کم 
نیســت . کنار گوش ما در کشــورهای همسایه هنوز 

اوضاع چون 50 سال پیش ماست.
ما ایرانی هستیم و با آنچه در اختیار داشته ایم خودرو 
ساخته ایم. قبول که سطح استاندارد خودروهای ما با 
خودروهای کشورهای پیشرفته صنعتی برابری نمیکند 

اما مگر کدام استاندارد دیگرمان با آنها برابر است؟
آنچه مهم است چیزی است که مال خود ماست؛ پیکان، 
پراید و پژو شاید مکانیسمی عقب مانده داشته باشند اما 
بند بند آنها را خودمان ساخته ایم؛ آنچنان که در هیچ 

کجای  کشــور از پای نمیافتند و هر کجا که بایستند 
کسی هســت که پیچی را سفت و شل کند و حرکت 

آغاز شود.
در همین انــدک زمان پس از توافق هســته ای یک 
هیات تخصصی خودرویی از شــرکتهای ایران خودرو 
بازدید کرد. اعضای این هیات که از  شــرکتهای بزرگ 
خودروسازی و کشورهای پیشرفته آمده بودند، از ایران 
خودرو به عنوان یکی از مراکز معتبر تولیدی- صنعتی 
ایران در زمینه بهداشت شغلی و طب صنعتی نام بردند.
رئیس بخش تحقیقات یک کشور پیشرفته در صنعت 
خودرو معتقد بود که سطح دانش محققان و پژوهشگران 
ایرانی در زمینه بهداشت شغلی و طب صنعتی باالست 

و شاهد این مدعا را بازدید از ایران خودرو میدانست.
تمام این موارد معطوف به یک موضوع است: آنچه خود 
داریم را پاس بداریم؛ حتی اگر ســه تار تخته کدویی 

باشد.
باور داشــتن به ایــن موضوع اولین گام بــرای ارتقا و 
رسیدن به آن چیزی است که میگوییم دیگران دارند و 
ما نداریم؛ وگرنه عیب و ایراد گرفتن در عین بی عملی و 

چشم به دست دیگران دوختن، هنر نیست.
شبی به ساز شعبانعلی گوش میکردم، زبان این بی زبان 
چیزهایی میگفت که ما با زبان گویای خود نمیتوانیم 
بگوییم و به وسیله گوش عقل ادراک کنیم و آن را در 
قالب فهم محدود خود بریزیم. بی اختیار پلکهایم روی 
هم افتاد. مثل همان وقتی که هواپیما خیز گرفته و ما 
را از سطح خاکی کره جدا میکند، صدای ساز مرا از اتاق 
روشن و ساده باال برد، خیلی باالتر؛ به آنجا که ستارگان 
فروزان، در ابعاد الیتناهی شنا میکنند؛ در آن 
حال  روح از امیــال کوچک و عالیق 

ناچیز منتزع شد و با آن وسعت نامفهوم و نامحدودی 
که در فضای بی پایان موج میزد و منظومه شمسی ما، 
با همه عظمت دهشت آور خود در مقابل آن جز ذره بی 
مقداری نیست، تماس گرفت و در اقیانوس سحرانگیز 
رویا غرق شــد، دیگر هیچ ثقل و زبری  وجود خود را 
احساس نمیکردم. همه چیز حتی مکان و محیطی را 
که جسمم به آن تعلق داشــت فراموش کردم. هرچه 
محدود و معین بود و هر چه خطوط قطعی داشت دیگر 
برایم وجود نداشت. با هستی مطلق، با وجود مجرد از 
تاریکیهای ماده، به این روح سیال و تماس ناپذیری که 
به خورشید نور و به ستارگان فروزندگی می دهد نزدیک 
شده بودم، نمیتوانم حالت خود  و آنچه را احساس می 
کردم وصف کنــم، زیرا این قوه تعقلی که موضوعهای 
مختلف را درک می کند دیگر موجود نبود، مشــاعری 
که مدخل آنها حواس مختلف جسمی بود جای خود 
را به یک نوع احساس واالتر داده بود. دیگر این واقعیت 
گدازنده که همه چیز به طرف انهدام میرود و هســتی 
جز یک تحول ازلی و مستمر چیزی نیست و خورشید 
با همه گرمی و حیات بخشــی اش جز جهنم سوزانی 
که همه چیز در آن از فرط گرمی به شــکل بخار است 
و زهره زیبا و درخشان مانند کره زمین جز مشت خاک 
ســرد منجمدی نیست، فراموش شده بود و فقط عالم 
رویاها باقی مانده بود؛ همان چیزی که ســتارگان را از 
مسافتهای سرسام آور، زیبا و تمناانگیز میکند. هاله ای از 
هموم توصیف ناپذیر و لذایذ و نویدهای غامض و مرموز 

روحم را فرا گرفته بود...
عجبا آنچه در رویا میدیدم؛ محالها کنون ممکن شده 
و جنبههای زبر و ناهموار زندگانی نرم و هموار گشته، 
اصل عبوس تناوب لذت و الم یکســره از بین رفته، بر 
لذت بدون الم و زیبایی بدون زشتی دست یازیده ایم. 

بیاییم تاریخ صدســاله خودمان را ورق بزنیم؛ فرودگاه، 
ایســتگاه قطار، پلهای بــزرگ و ابرســازه، خیابانهای 
آسفالته، جادههای اتوبان 8 بانده تا بنادر و لنگرگاهها و 
پژوهشکدهها و دانشکدهها و صنعت روز را که امروز 
داریم،  صد سال پیش داشتیم؟ بگردیم، پیدا کنیم 

و قدر نهیم ...
به نقل تاریخ، ســلطان قجر اتول از فرنگ آورد از 
دریا تا پایتختش که آن هم به دنبال شتر و قاطر 
بسته بودند و شوفرش هم از دیار اروپ همراه بود 
و ما آن را آتشگاه میپنداشتیم. آن روز که جهان 
به نیاز بشریت پاســخ داده و به آن دست یازیده 
بود، ما در تکیه دولت قیمه نوش جان میکردیم و 
کریم شیره ای در قصرتماشا. وقتی خار بر شتران 

خسرو اميرحسيني

ایران خودرو و سایپا 
صنعت ملی اند

حکمت مهندس یکه زارع و مهندس جمالی، دو بسیجی 
آبدیده در كوره انقالب را حرمت بداریم و عزت گزاریم
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کمیاب شد »چون خارکنان خار قوت حیوان را کنده و 
به کوره آتش آجرپزی میریختند تا پخته شود خامی و 
اندرونی بیرونی سلطان ساخته شود یا به قولی اسباب 
تجــرد« روی به آتشــگاه کردیــم و در اطراف همین 
ناصریه، توپخانه و فردوسی ترانسپورت شمس العماره 
پایه گذاری کردیم و در جادههای خاکی راندیم. به یاد 
دارم که بــرای یافتن یک بلبرینگ چرخ جلو، روزها و 
روزها در اوراقیهای میدان شاه و دروازه خراسان به دنبال 
بلبرینگی در همان قد و قواره در انبوه آهن پارههای جا 
مانده از جنگ جهانی میگشتیم و اگر پیدا نمیشد خدا 
رحمت کند حاج اکبر اربابی را که شفت قالف که سگ 
دست میگفتند برای بلبرینگ پیدا شده میساخت و تو 

خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
وقتی داشــتن را خواستیم، کمر همت بستیم و با یک 
دســت پیکان و با دست دیگر شــورلت مونتاژ کردیم 
زیرا آن روز فهم داشــتن را میداشــتیم. تفنگ هدیه 
شده به شــاه عباس و گلوله توپ آورده نادر را در هند 
و ســماورنیک کاالی روس هدیه امیرکبیر ثابت کرده 
بود که قطعه ســازان داخل اندک اندک در کورههای 
آتش خود قطعات مورد نیاز را میســازند. نجار دروازه 
خراسان که تا دیروز چارچوب دروازه دولت را میساخت 
به طرف ساخت اتاق اتومبیل رفت و در یک دهه چنان 
شد که کمپانی اوام زاور ایتالیا دست نیاز بدو دراز کرد. 
شهرنشینان و طبقه اعیان یا به قول مرحوم جالل آل 
احمد، روشنفکران فکلی از همان راه دریا اتولی از اروپا 
و آمریکا آوردند و در میدان تجریش به رخ کشــیدند، 
متاسفانه این کار دست قطعه ساز را کوتاه کرد و رونق 
صنعت دوباره به رخوت رفت. آن که شــغال دســت و 
سگ دست میساخت رفت به طرف آفتابه سازی و لوله 
بخاری. اصل فنرسازی را برد به حاشیه میخ سازی و در 
و پنجــره و بیل و کلنگ و گاوآهن و غیره. حال همان 
تفکر به جان صنعتی افتاده که از مونتاژکار به سازنده 
اصل تبدیل شده. نمونه ای به یاد دارم که برای خاتمه 
به آن بسنده می کنم، تلفن همراه هم شده عاملی برای 
حضور. همین جناب مهندس یکه زارع مدیرعامل امروز 
ایــران خودرو آن روز که در ایــران خودرو دیزل بود 

از حقیر خواســت لختی با هم بنشینیم و من 
مشــتاقانه در چهاردانگه »جاده تهران ساوه« 

به خدمت ایشان رسیدم. از حیاط کارخانه 
تا دفتر، ردیف ردیف ماشینهای سنگین و 
سبک، ســواری و اتوبوس و باری ساخته 
وطن از بن دندان تا کف پا مرا به شــوق 
آورد و اولین پرسش این بود مهندس شما 
واقعا توانســته اید خودروی بنز بسازید؟ 

گفت: آری،  و پرســیدم همه اش مونتاژ از 
اجناس آن است؟ گفت: خیر ....

گیربکس، دیفرانسیل، سیلندر، یاتاقان، پیستون 

و هرآنچه الزمه خودرو هســت را خودمان ساخته ایم 
و میسازیم، به محورسازان چرخشگر، ایدم، سری بزن، 
ریخته گریهایمان را در تبریز و تهران ببین و بر صنعت 
پیشرو قطعه ســازی در خراسان گذر کن تا آنچه من 
گفتم به باورت بنشیند. من رفتم و دیدم و باورم هست، 
بیایید از سه تار تخته کدوی شعبانعلی سرمشق بگیریم 

و زمزمه کنیم که :
کهن خرقه خویش پیراستن  

به از جامعه عاریت خواستن

بیایید از منظر صنعت خودرو نگاه کنیم؛ آیا میتوانیم 
بشویم قطر، دوبی، کویت، عراق، سوریه، همسایههای 
شمالی، پاکستان و هندوســتان تا برویم خرید کنیم 
از ژاپــن، آلمان و ایتالیا و آمریکا، آیا به راســتی با این 
طرز نگرش همه مشکالت صنعت بی کم و کاست حل 

میشود؟
امروز شــرکت معتبر آلمانی زدف دست نیاز به سمت 
قطعه ما دراز کرده و کمپانی پژو در فرانســه و دوو در 
کره قطعه مورد نیــاز خود را از ما میطلبند. باور کنید 
چرخ دنده ســازهای ما، سیلندرسازهای ما، میل لنگ 
ســازهای ما و دیگر قطعه ســازان ما یک سر و گردن 
از تمامی همســایگان باالترند و نمونه و شاهد زنده آن 
را در ایران خودرو دیزل و زامیاد داریم که توانســته اند 
ناوگان دریایی را تخلیــه  کنند واز کویر لوت گذرانده 
و به جای جای کشور ببرند. صنعت تراکتور با دستان 
بچههای فنی ایران، جهانی شده  و از آمریکای جنوبی تا 

قلب اروپا و آفریقا سهم از بازار فروش دارد. 
عزیزان! ما جنگ تحمیلی را آن هم به مدت هشت سال 

از سر گذرانده ایم. زمین و زمان برای تحریم ما 
دست به دست هم دادند تا ما نتوانیم، لکن 

همگان از دوســت و دشمن شهادت 
میدهنــد که دســت نیاز به 

سوی کسان دراز نکردیم و با بانگ بلند به آنها گفتیم 
هیچ گاه یک ایرانی را تهدید نکنید که ما آزاد زیسته و 
آزادی را هزاران سال پیش به جهان عرضه داشته ایم. 

عزیزان! باور بدارید صنعت باوری نعمتی است که باید 
قدر آن را نیک دانســت. امروز مدیران برجســته و با 
تدبیر و درایــت در راس صنعت خودرو در خدمت اند. 
مهندس مهدی جمالی و مهندس یکه زارع و مهندس 
ابوالفتح ابراهیمی دردانههای صنعت ملی اند؛ آنها را به 
شایستگی حرمت نهیم و به عزت نشانیم که حکمت آنها 
ما را به ناداشتهها میرساند. چون راه آهن و خدمات ریلی 
و هواپیما و کشتی سازی  و ساخت اتوبان و تاسیسات 
مخابرات و برق و پرشمار دیگر داشتههایی که نداشتیم 
و با همت این مردان کار به آنها دست یازیدیم. از امین 
الضرب تا یکه زارع و جمالی و ابراهیمی غافل نباشیم؛ تا 
فردایی که همه اسباب مهیاست بر حمایت صنعت ملی 

فخر فروشیم و مباهات کنیم.
پژو را مرانید و پراید را تحقیر مکنید و به یاد داشــته 
باشــید که صنعت مونتاژ صنعت یک شبه است. خدا 
رحمت کنــد حاج اکبر اربابی پیرمرد صنعتگر قمی را 
که اولین بار هلیکوپتر را دید به حاج اصغر گرامی گفت: 
یک شــب مهمان این راکب را نگاه  دار، ماه دیگر این 
فولکــس واگن خود را بال میگذاریم و باال میبریم. از او 
از حاج اکبر اربابی صنعتگر برمیآمد چون دیده بودیم 

شفت قالف را چگونه با بلبرینگ همخوان میکرد.
 در پایان باز به یاد آوریم که آوای ســه تار شــعبانعلی 
انسان را به کجا میکشاند؛ به قول او این تار و کدو مال 

خودمان است.   
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ســازمان ها مرتبٌا در حال بزرگ و پیچیده 
و تخصصی شــدن پیش می باشند . در این 
میــان مدیرانی موفق تــر خواهند بود كه 
بتوانند سازمان تحت مدیریت و رهبری خود 
را به گونه ای ســازماندهی نمایند كه از یک 
سو به ســطح باالیی از بهره وری رسانده و 
از ســوی دیگردر جهت اهداف و چشم انداز 
و ماموریت خود حركت نمایند . لذا مدیران 
بعنــوان اولین قدم در این راه می بایســت 
اقدام به سازماندهی ، سازمان تحت مدیریت 
خود بنمایند . در یک معنا ســازماندهی به 
مفهوم مشــخص نمودن وظایف و اختیارات 
و مســئولیت ها برای قسمت ها و الیه های 
مختلف ســازمان و نحوه مشــخص نمودن 
ارتباط بین قسمت های مختلف آن می باشد .
همینطور كه از تعریف فوق برمی اید  مسئله 
نحوه ارتباط بین قسمت های مختلف سازمان 
اهداف ســازماندهی می  از مهمترین  یکی 
باشد و در واقع نقش بسیار موثری در كاهش 
هزینه ها و افزایش كارایی خواهد داشــت . 
به گونه ای كــه هرچه این ارتباطات تعریف 
شــده تر و شفاف تر باشــد از هزینه های 
مختلفی نظیر هزینــه های زمان ، ابزارهای 
كار، دلســردی و بی انگیزگی كاركنان و.... 

جلوگیری خواهد نمود.
در این میان هرچه وظایــف و اختیارات و 
مسئولیت ها برای سازمان و افراد و كاركنان 
آن مشخص تر باشــد ، طبعٌا از اشتباهات 
كاسته و به اهداف سازمان نزدیکتر خواهیم 
شد . چرا كه باعث از بین نرفتن زمان انجام 
عملیات سازمانی از یک طرف و عدم بوجود 
آمدن اشــتباهات و تحمیــل هزینه های 
برگشــت و اصالح آن كه بعضا بسیار زیاد و 

شاید غیر قابل جبران باشد ، خواهد شد .

طبق نظریه فایــول وظایف مدیر ، در زمان 
سازماندهی شامل موارد ذیل می باشد : 

الف- تامین نیروی انسانی مورد نیاز به جهت 
تحقق اهداف برنامه ریزی شــده و از پیش 

تعیین شده و متناسب با اهداف سازمانی
ب- ترسیم یک نمودار و ساختار سازمان به 
جهت اجــرای هماهنگ فعالیت ها و وظایف 
تعیین شده برای سازمان و هدایت اختیارات 

الیه های مختلف . 
ج- مشخص و شــفاف نمودن وظایف برای 
كلیه الیه های ســازمانی اهم از مدیران و 
كارمندان و تشــویق و ترغیب نمودن كلیه 
كاركنان برای پذیرش مسئولیت ها كه قطعا 
به دنبال اصل تشــویق ، محیطی مناسب به 
ارائه راهکارها و پیشنهادات جدید و  جهت 

موثر و كارا برای سازمان 
د- انجــام مراحل فوق و ایجــاد یک نظم 
ســازمانی مناســب با انتخاب كارمندان و 

مدیران شایسته .
اما برای سازماندهی چه روشهایی وجود دارد 

و كدامیک بهترمیباشند ؟
پاسخ به این ســئوال كمی دشوار است . اما 
بهتر اســت برای تعیین پاسخ مناسب بدواٌ 
ذیل  بشرح  را  ســازماندهی  مهم  روشهای 

تعریف نمود :
ســازماندهی با توجه به نــوع مراجعین و 

مشتریان 
در این روش ســازماندهی براســاس نوع و 
تقاضاهای مشــتریان انجام خواهد شــد . 
بنابراین بــرای اجرای دقیق و موثر و كارا در 
این روش باید ابتدا نیازهای مشتریان را بطور 

كامل شناسایی نمود . 
سازماندهی براساس بازار 

در این روش اعتقاد به سازماندهی براساس 

نیاز ها و ارتباطات بازار انجام خواهد شد . 
سازماندهی براساس محصول 

از سازمان مسئول  این روش هر قسمت  در 
تولید و ارائه محصول مربوط به خود می باشد 
. در این روش هر قسمت باتوجه به نوع تولید 

خود سازماندهی خواهد شد . 
سازماندهی برمبنای زمان فعالیت 

، سازمان هایی  بیشتر در مورد سازماندهی 
كه نیاز به استفاده از كاركنان بصورت نوبتی 
می باشــند ، اســتوار گردیده است . مانند 
از كاركنان در شیفت های مختلف  استفاده 

كاری . 
سازماندهی برمبنای پروژه

در این روش ، ســازماندهی براساس پروژه 
های خاص صــورت گرفته و بعد از انجام آن 
از بین خواهد رفت . اما در طول مدت وجود 

پروژه ادامه خواهد یافت . 
سازماندهی خزانه ای 

در ایــن روش دو نوع ســازماندهی وظیفه 
گــرا و مبتنی بر محصول ، بــا هم تركیب 
شده و براین اساس سازمان مورد بررسی و 

سازماندهی قرار خواهد گرفت . 
سازماندهی متداخل 

در این روش یک شخص در سازمان می تواند 
نقش های مختلفی را ایفا نماید به ترتیبی كه 
ممکن است در جایی بعنوان مدیر و در جای 

دیگری بعنوان كارمند تلقی می گردنند.
سازماندهی براساس افراد

در واقع این نوع سازمان دهی براساس افراد 
و حسب درخواســت افراد انجام می شود و 
اساسا هیچگونه نفع سازمانی وجود نداشته 
و فقط بدلیل افراد محل های سازمانی ایجاد 
میگردد . از این نوع سازماندهی بدلیل از بین 
بردن انگیزه های ســازمانی ، تحمیل هزینه 
های خارج از نیاز به ســازمان و از بین بردن 
انعطاف پذیری ســازمانی ،  می توان بعنوان 
بدترین نوع سازماندهی نام برد. در واقع در 
این نوع ســازماندهی اصلی ترین فرهنگ 
ســازمانی ، یعنی برتری منافع سازمانی به 
منافع شــخصی در نظر گرفته نشده بلکه 
صرفا به منافع شــخصی توجه میگردد. در 
كلیه مباحث كه به نوعــی با مباحث علوم 
انسانی در ارتباط می باشند نمی توان با یک 
نسخه و روش ثابت ، مسائل را بررسی نمود 
.  آنچه مسلم اســت روشی كه با امکانات و 
آن  بتواند  بر سازمان  محدودیت های حاكم 
ســازمان را به باالترین سطح از جنبه های 
مختلف كیفی ، كمی و خوش نامی برساندو 
همچنین دارای انعطاف پذیری باشد و بتواند 
در مواقع حساس و حسب نیاز های سازمانی 
تغییر شکل دهد را  می توان بعنوان یکی از 

روش های مورد قبول عنوان نمود .. 

مدیریت سازماندهی   
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»علي رغم اینکه برنامه ریزي هاي توسعه اي در کشور ما 
سابقه نسبتاً طوالني داشته است و با کشورهایي چون 
فرانســه و آلمان برابري مي کند ولیکن به دلیل فقدان 
استراتژي مشخص همگام با تحوالت جهاني شاهد کم 
 تحرکي در این زمینه هستیم. در این میان تحریم هاي 
ناجوانمردانه اي که طي چند سال اخیر بر کشور وضع 
شده است همگام با سایر مشکالت ساختاري حاکم بر 
کشــور که از دیرباز وجود داشته است این کم تحرکي 
را بیشــتر نموده است. تورم باال همراه با نوسان قیمت 
نفت و وابستگي شدید بودجه دولت به درآمد هاي ارزي 
حاصل از صادرات نفت، افزایــش قیمت ارز و افزایش 
ناخواســته هزینه هاي تجــارت خارجي باعث کاهش 
امکان ســرمایه گذاري مولد و در نتیجه عدم گردش 
مالي مناسب و تبع آن عدم بازگشت هزینه هاي سرمایه 
گذاري در اقتصاد گردید که به رکود سیستم بانکي به 
دلیل افزایش معوقات منجر گردیده اســت. با توجه به 
رهنمود هاي مقام معظم رهبري و سیاست هاي دولت 
در چارچوب اقتصاد مقاومتي و دیپلماسي فعال مي توان 
برنامه ریزي مناســب جهت توسعه اقتصادي به کمک 

بانک هاي توسعه اي نمود.
 کشــور ما از لحاظ منابع غني زیرزمیني و رو زمیني، 
موقعیت جغرافیایي و الزامات رشد و توسعه اقتصادي 
در موقعیت مطلوبي قــرار دارد و صرف نظر از تمامي 
مسایل و مشکالت موجود،تجارت جهاني و تامین مالي 
آن به خصوص در بخش صادرات در چارچوب الگوهاي 
توسعه متعارف همواره مورد تاکید بوده است و نهادهاي 
توسعه اي مالي از جمله بانک هاي تخصصي و توسعه 
اي نقش حیاتي و تعیین کننده اي در این مســیر ایفا 
نموده و خواهند نمود. با توجه به کاهش تدریجي نرخ 
تورم طي دو سال اخیر و در صورت تداوم استراتژي هاي 
ضدتورمي و اتخاذ سیاست هوشمندانه در زمینه کاهش 
نرخ ســود از یک سو و سیاست هاي تحریک عرضه از 
سوي دیگر، مي توان به رونق تولید و تجارت دست یافت.
 صرف نظر از دیدگاه هاي متفاوت در خصوص توسعه 
تجارت جهاني عمده استراتژي هایي که کشورهاي دنیا 
در بخش توسعه و تجارت انتخاب مي نمایند استراتژي 
توسعه صادرات در مقابل استراتژي جایگزیني واردات 
بوده اســت. حمایت از صــادرات، یکي از رهنمودهاي 
بلندمدت )استراتژي توسعه( را تشکیل مي دهد و منظور 
از آن، این است که سیاست ها و تدابیر اقتصادي، کاالهاي 
صادراتي کشــور را مورد تشویق قرار دهد و یکي از راه 
هاي موثر تشویق صادرات کاهش نرخ سود بانکي است 
. این استراتژي مي تواند در کشورهاي در حال توسعه ، 
منابع آزاد و بالقوه اي مانند مواد، تجهیزات، نیروي کار، 
زمین و سرمایه را در صورت حمایت از صنایع صادراتي، 
به این بخش هدایت نماید و در نتیجه کارایي، رشــد و 
ساختار تولیدات داخلي را گسترش دهد. از طرفي منابع 
مشغول در ســایر بخش ها مانند جایگزیني  واردات، از 
کارایي کمتري برخوردار است لذا انتقال داخلي آنها به 
بخش هاي پر تحرک تر و کارآتر صنایع صادراتي، درآمد 
و سود نسبتاً بیشتري  را براي کشورهاي در حال توسعه 
ایجاد مي کند. در این حالت، حمایت از صنایع  صادراتي 
تا آنجا که نرخ هاي بهره وري نهائي ســرمایه گذاري در 
صنایع  صادراتي، بیشــتر از صنایع جایگزیني و داخلي 

باشد ضرورت مي یابد. 
 اســتراتژي مذکور همراه با کاهش نرخ ســود بانکي 
باعث مي گردد بازارهاي جدیدي پدید آید و نوسانات 
درآمدهاي صادراتي به وســیله عرضه کاالهاي متنوع 
و گوناگون در شــبکه تولیدي تثبیت گردد. از طرفي  
درآمدهــاي ارزي حاصل از صدور محصــوالت را نیز 

افزایش مي دهد.
 به طور کلي، استراتژي توسعه صادرات یک استراتژي 
برون نگر اســت و حرکت صنعتي شدن در جهت تولید 
کاالهایي اســت که کشــور در تولید آنها داري مزیت 
نسبي است، این استراتژي برخالف راهبرد جایگزیني 
واردات، در جهــت تقویــت »تجــارت آزاد« حرکت 
مي نماید و مهمترین ویژگي هاي آن این است که نقش 
دولت در دخالت هاي مستقیم اقتصادي کم رنگ تر است 
و مبتني بر تجارت آزاد مي باشــد. از طرفي دسترسي 
مصرف کنندگان به محصوالت ارزا ن تر، بیشتر مي شود و 
به تبع آن رفاه آنها افزایش مي یابد. همچنین دسترسي 
به بازارهاي خارجي میســر مي گردد و باعث هدایت 
اقتصاد درجهت تولید و فروش محصوالتي مي شود که 
کشــور در تولید آنها داراي مزیت نسبي است. در این 
استراتژي بواسطه افزایش رقابت میان محصوالت داخلي 
و مشابه خارجي، میزان کارایي بنگاه هاي داخلي افزایش 
مي یابد و قیمت ها در ســطح پایین تري قرار مي گیرد 
و بــا توجه به اینکه  اســتراتژي مزبور معموال همراه با 
آزادسازي اقتصاد مي باشد، امکان جذب سرمایه خارجي 

را نیز فراهم مي نماید.
 همانگونه که مي دانیم بانک هاي توســعه اي در اواخر 
دهه 1940 تا دهه 1960 در جهان شــروع به رشد و 
نمو نمود که وظیفه آن تجهیز منابع بلند مدت داخلي 
و خارجي و تخصیص آن به طرح هاي مورد نیاز جهت 
توسعه اقتصادي هر کشوري بوده است. به عبارت دیگر 
بانک هاي توســعه اي  موسسات مالي اي هستند که 
ســرمایه را با شرایط مناســب تجهیزمي نمایند تا در 
فعالیــت هاي تولیدي در راســتاي اهداف برنامه هاي 
توســعه اقتصادي هر کشور ســرمایه گذاري نمایند. 
ضرورت توسعه اقتصادي در کشورهاي  در حال توسعه 
و تداوم آن در کشــورهاي توسعه یافته از یک سو و از 
سوي دیگر ناتواني بازار در فراهم آوردن منابع مالي بلند 
مدت موجب شــد تا بانک هاي توسعه اي براي جهت 
دهي ســرمایه گذاري ها در راستاي توسعه اقتصادي 

شکل گیرد. 
 بانک تخصصي و یا توسعه اي به بانکي گفته مي شود 
که عالوه بر وظایف اعتبــاري بانکي عهده دار وظایف 
توســعه اي نیز مي باشــد، که اصلي ترین وظیفه آنها 
تجهیز منابع مالي نســبتاً ارزان در میان مدت و بلند 
مدت براي اجراي طرح هاي اقتصادي است. این گونه 
بانک ها عامل انتقال دهنده سیاســت هاي اقتصادي 
دولــت به بخش هاي مربوطه بوده و با برنامه ریزیهاي 
صحیح، منابع مالي جمع آوري شــده را دربخش هاي 
مختلف اقتصادي توزیع مي نمایند. از این رو انتظارات 
جامعــه از بانک هاي تخصصي باال بــوده و با توجه به 
امکان رفع احتمالي تحریــم ها و همچنین دور نماي 
کاهش نرخ ســود بانکي تجدید ساختار بانکها از منظر 
توســعه اي و تجاري و واگذاري مسئولیت تامین مالي 

طرحهاي توسعه اي به بانکهاي مربوطه، باعث مي شود  
طرحهاي زیر بنایي به موقــع، اصولي و صحیح انجام 
پذیرد و بانکهاي تجاري نیز در انجام رســالتهاي خود 

بهتر عمل نمایند. 
 لغو تحریم ها براي بهتر شدن شرایط تولید موثر است  
و به تبع آن بانکها نیز در این رونق نقش خواهند داشت 
ولیکن تمامي موانع تولید و توسعه در صورت لغو تحریم 
ها مرتفع نخواهد شد. از این رو  با برنامه ریزي مناسب 
در بانکهاي تخصصي و توسعه اي و همچنین در صورت 
تجهیز به موقع منابع که عمدتاً توسط دولت انجام مي 
پذیــرد این بانک ها مي تواننــد گام موثري در رونق، 
رشد و توســعه اقتصادي بردارند. هرچند در اثرگذاري 
تفاهم هسته یي بر بخش هاي مختلف اقتصادي تردیدي 
نیست اما نباید انتظار داشت که بالفاصله بعد از برداشته 
شدن تحریم ها مشکل رشد تولید ناخالص ملي، جذب 
سرمایه، بیکاري و ...  حل شود بلکه عوامل مختلف در 
توسعه فعالیت هاي مولد، تجارت و به خصوص صادرات 

آن هم صادرات غیرنفتي نقش دارد.
 با کســب و جذب سرمایه هاي بلوکه شــده ایران در 
سایر کشــورها و رفع مشکل نقل و انتقال بین المللي 
پول مبادالت ارزي بهبــود خواهد یافت و با توجه به 
تخصص بانک هاي توسعه اي در این زمینه و با برنامه 
ریزي مناســب براي این دوران مي توان به توســعه 
فعالیت هــاي داراي مزیت صادراتي پرداخت. ازطرفي 
با لغــو تحریم هاي ظالمانه و به ناحــق امکان حضور 
ســرمایه گذاران خارجي در کشور فراهم خواهد شد و 
ضمن انتقال تکنولوژي، دانش فني و دانش مدیریتي 
با بهبود شــاخص پیچیدگي اقتصــادي و با توجه به 
تخصص بانکهاي توسعه اي در زمینه هاي بین المللي 
نقش پررنگ تري  در این مراودات براي این گونه بانکها 
شکل خواهد گرفت. از این رو در صورت رونق تجاري 
پــس از لغو احتمالي تحریم ها فضا براي فعالیت نظام 
بانکــي روان تر خواهد گردید و رونق تولید را به دنبال 
خواهد داشت و نقش بانک هاي توسعه اي به خصوص 
در بخش تجارت پررنگ تر خواهد گردید. البته نباید 
از این واقعیت غافل شد که توسعه اقتصادي کشور نیاز 
روزافزون به بهبود ساختار و نظام مالي و بانکي دارد که 
بر اســاس آن الزم است زیرساخت هاي مالي و بانکي 
همگام با توســعه بازارهاي مالي بهبود و ارتقا یابد به 
نحوي که بتوان با اســتفاده از ابزارهاي جدید مالي و 
برخي از نهادهاي واسط مالي در جهت رشد و توسعه 

کشور گامهاي موثرتري برداشت«.
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كمترین رشد نسبت خسارت در بیمه رازی

شرکت بیمه رازی توانسته نسبت خسارت خود را کنترل کند.به گزارش سایت بانک–
بیمه، بر اساس تازه ترین اطالعات منتشر شده از سوی بیمه مرکزی، بیمه رازی در 
چهار ماه نخست امسال توانسته 1658 میلیارد ریال حق بیمه تولید کند. نرخ رشد 
حق بیمه تولیدی این شرکت 24/ 15 درصد بوده که از متوسط رشد حق بیمه در کل 
شرکت ها 67/ 4 واحد درصد بیشتر است.از سوی دیگر تعداد بیمه نامه های صادر شده 
توسط این شرکت 33/ 19 درصد رشد داشته که این عدد هم در مقایسه با متوسط 
بازار 67/ 13 واحد درصد باالتر قرار گرفته است. در حوزه پرداخت خسارت نیز شرکت 
بیمه رازی 04/ 16 درصد رشد داشته که 55/ 3 واحد درصد کمتر از متوسط رشد 
بازار بیمه است.با وجود این که نسبت خسارت شرکت بیمه رازی 16/ 34 عنوان شده 
و این عدد با متوسط کل شرکت ها یعنی 64/ 55 درصد فاصله قابل توجهی دارد، اما 

رشد نسبت خسارت این شرکت بسیار قابل توجه است. 

تحقق اهداف بانک مسکن در جذب منابع

طی پنج ماه ابتدای سال جاری 96 درصد از اهداف این بانک در جذب منابع محقق 
شــده است.رئیس اداره  کل امور شعب استان ها و مناطق بانک مسکن با بیان این 
مطلب گفت: مدیریت های بانک مسکن در استان های خراسان شمالی، رضوی و 
جنوبی، اردبیل، زنجان، اصفهان، لرستان، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، 
ایالم، جنوب غرب تهران، گلســتان و گیالن موفق ترین مدیریت های این بانک در 
جذب منابع بودند.  جوادیان ادامه داد: بانک مسکن همچنین در بخش حساب جاری 
صفر درصدی از رشدی معادل 18/ 3 در پنج ماهه ابتدای سال جاری برخوردار بود.

مدیرعامل بانک شهر نشان رهبری برتر گرفت

مدیرعامل بانک شهر در دوازدهمین همایش زنجیره ای موفقیت سازمانی، به عنوان 

بزرگ ترین گردهمایی معتبرترین شرکت های پیشرو، نشان عالی رهبری برتر در 
صنعت بانکداری را به خود اختصاص داد.

در این همایش که از سوی دبیرخانه توسعه صنایع ملی ایران و با مشارکت اتاق 
تعاون ایران برگزار شد، دکتر حسین محمد پورزرندی شایسته دریافت نشان عالی 

رهبری برتر در صنعت بانکداری در بخش ملی شناخته شد.
همچنین دبیرخانه توســعه صنایع ملی ایران، با توجه به نقش تاثیرگذار صنعت 
بانکــداری در حمایت و تامین و ارائه منابع مالی به گروه های صنعتی، تولیدی و 
خدماتی و نظر به مطالعات و ارزیابی های برون ســازمانی و دریافت نظر مشتریان 
که بر مبنای شاخص های مرکز استانداردهای بین المللی )UKAS( اتحادیه اروپا 
صورت پذیرفته است، بانک شهر را به عنوان یک مجموعه موفق، مبتکر، معتبر و 

سرآمد در صنعت بانکداری معرفی کرد. 

حمایت بانک اینده از شركتهای دانش بنیان

بانک آینده در راســتای حمایت از کارآفرینان، صاحبان فکر و نوآوران کشور در 
جهت مشارکت فعال در شکوفایی و بالندگی اقتصاد کشور، اجرای طرح حمایت 
از سرمایه گذاری مخاطره پذیر و شرکت های دانش بنیان را در دستور کار خود 

قرار داده است.
پس از دریافت و ارزیابی طرح های نوآورانه و دانش بنیان پیشنهادی، در زمینه های: 
اعطای تســهیالت، صدور انواع ضمانت نامه، ارائه خدمات مشاوره ای و مدیریتی 
و هم چنین کمک به بازاریابی در راســتای تجاری سازی محصوالت پیش گفته، 

مساعدت هائی با این گروه از نوآوران و کارآفرینان، معمول خواهد نمود.

نماد معامالتی »وكوثر« در بازار فرابورس 

نماد معامالتی موسسه اعتباری کوثر مرکزی با قیمت هر سهم یک هزار و 200 
ریال در بازار دوم فرابورس ایران گشایش یافت.

در ســالروز پیوند خجســته حضرت علی )ع ) و حضرت زهــرا )س( با حضور 
دکتر رضایی مدیرعامل موسســه و هیئت همراه در ســاختمان فرابورس و به 
دنبــال موافقت هیات پذیرش فرابورس ایران با ارتقای نماد شــرکت اعتباری 
کوثر مرکزی از بازار پایه به بازار عادی، نماد این شــرکت امروز 24 شهریورماه 
94 در بازار دوم فرابورس ایران گشــایش یافت و هر سهم آن یک هزار و 200 

ریال قیمت خورد.
شرکت اعتباری کوثر مرکزی پنجاه و هشتمین شرکت در بازار دوم فرابورس ایران 

به شمار می آید

اخبار بانک و بیمه

اخبار بانک و بیمه
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رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک كشاورزي گفت: افزایش سرمایه 
بانک كشاورزي تا سقف 8 درصد نسبت كفایت سرمایه )استاندارد كمیته 
بال1( معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال از سوي دولت و بانک مركزي تصویب 
و مبلغ 5 هزار میلیارد ریال از این میزان در گام اول اجرایي شده است.
به گزارش روابط عمومي بانک كشاورزي، دكتر شهیدزاده در نشستی 
خبري تصویب افزایش سرمایه این بانک و سرعت عمل دولت در رفع 
موانع تولید را خبر خوشي براي كشاورزان دانست؛ چراكه با تحقق این 
مهم توان بانک كشاورزي براي پرداخت تسهیالت به تولیدكنندگان 
بخش كشاورزي افزایش خواهد یافت. وي همچنین از تاسیس صندوق 
یکم سرمایه گذاري در شركت كارگزاري بانک با هدف استفاده از بازار 
سرمایه براي تامین منابع پروژه هاي بزرگ و پایدار خبر داد و تصریح 
كرد: مبلغ 5۰ هزار میلیارد ریال از بازار سرمایه جذب كرده ایم كه 3۰ 
درصد در بورس اوراق بهادار بخش كشاورزي و ۷۰ درصد براي پرداخت 
تسهیالت بخش كشاورزي هزینه شده است.
 شهید زاده در ادامه سخنان خود اعالم كرد: با توجه به سیاست هاي 
بخش كشاورزي درخصوص خرید محصوالت كشاورزي و سیاست قیمت 
تضمیني، مقرر شده است خرید تضمیني برخي كاالهاي كشاورزي از 
طریق بورس كاالي كشاورزي انجام شود. وي افزود: در سال 83 بانک 
كشاورزي با كمک وزارت جهاد كشاورزي بورس كاالي كشاورزي را 
راه اندازي كرد كه متاسفانه در دولت نهم بسته شد، ولي اخیرا با كمک 
مهندس حجتي وزیر جهاد كشاورزي موفق شدیم بخش بورس كاالي 
كشاورزي را در كارگزاري بانک كشاورزي فعال كنیم و بانک كشاورزي 
نیز به عنوان یکي از اعضاي هیات مدیره بورس كاالیي انتخاب شد. وي با 
اشاره به كاهش اضافه برداشت از بانک مركزي تصریح كرد: در سال هاي 
گذشته بانک كشاورزي از محل خط اعتباري بانک مركزي، تسهیالتي 
با نرخ ترجیحي به بخش كشاورزي پرداخت مي كرده است كه به دالیل 
مختلف این خط اعتباري دچار نوسان شد و بانک را در مقطع دولت نهم 
و دهم با مشکالتي مواجه كرد كه منجر به 11 هزار میلیارد تومان اضافه 
برداشت از بانک مركزي شد، اما از آذرماه سال 93 تا كنون با هماهنگي 
وزارت جهاد كشاورزي، بانک مركزي و مدیریت صحیح موفق شدیم روند 
اضافه برداشت را متوقف كنیم؛ به طوري كه در پایان مردادماه سال جاري 
این رقم به ۶9۰۰ میلیارد تومان رسید. 

هدف پست بانک درخدمت رسانی به مناطق روستایی ومحروم كشور

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه نصراهلل جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات ضمن بازدید از غرفه پست بانک ایران در شانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی تلکام گفت: هدف پست بانک ایران خدمت رسانی به مناطق محروم و 
روستایی اســت.  محمدرضا عارف تصریح کرد: پست بانک ایران وضعیت بسیار 
خوبی دارد و خوشبختانه توانسته است در همان مسیر تعیین شده و اهداف مورد 
نظر به خوبی رشد کند و باید مسووالن جهت کمک بیشتر به روستاها و گسترش 
عدالت اجتماعی در این مناطق حمایت های الزم را از این بانک داشــته باشــند.   
جهانگرد، معــاون وزیر ارتباطات نیز در جریان این بازدید گفت: وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات با واگذاری عاملیت بانکی این وزارتخانه به پســت بانک ضمن 
حمایت از آن توانسته است از خدمات و ظرفیت های منحصر به فرد آن در سطح 

کشور به ویژه مناطق روستایی و غیربرخوردار استفاده کند.

بیمه ملت درباالترین سطح توانگری مالی

شرکت بیمه »ملت« برای سومین سال متوالی در سطح یک توانگری مالی با نسبت 
بیش از 200 درصد قرار گرفت. براســاس ارزیابی صورت های مالی مصوب سال93 
شرکت بیمه »ملت« توسط بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، این شرکت موفق 
به کسب سطح یک توانگری موسسات مالی بیمه با نسبت توانگری 217 درصد شده 
است.   بر اساس این گزارش، بیمه »ملت« از ابتدای اجرایی شدن آیین نامه شماره 
69 شورای عالی بیمه تاکنون، موفق به حفظ سطح یک توانگری مالی خود در صنعت 
بیمه شده است. این درحالی است که ریسک شرکت بیمه »ملت« همواره با رشد 
حق بیمه صادره افزایش یافته است، اما بیمه »ملت« توانسته است با مدیریت صحیح 

منابع و برنامه های افزایش سرمایه مانع از کاهش شاخص توانگری مالی خود شود.

بانک سپه منضبط وتابع مقررات است
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک ســپه، یک بانک 
منضبط و تابع مقررات اســت.  دکتر سیف در مجمع 
عمومی بانک سپه گفت: سال گذشته برخی از بانک ها 
مبالغی که بابت سود سپرده ها به مشتریان خود پرداخت 
کردند بیشــتر از ســود دریافتی آنها از محل اعطای 
تسهیالت بود. این درحالی است که عملکرد بانک سپه 

در این زمینه طبق مقررات و ضوابط بانک مرکزی مطلوب بوده اســت. وی افزود: 
عملکرد بانک سپه در این بخش، از شرایط متعادل این بانک حکایت دارد.

 نسبت کفایت سرمایه 
بانک کشاورزي به حداستانداردمی رسد

اخبار بانک و بیمه

اخبار بانک و بیمه
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مجمع فوق العاده شــرکت کویرتایر صبح پنج شنبه 
هشــتم مهرماه 1394 در مجتمع پیامبر اعظم تهران 

برگزار گردید.
در این مجمع که با حضور 85 درصدی ســهامداران 
تشکیل شد ریاســت مجمع برعهده آقای حمیدرضا 
بهزادی پور بود و جنابان محمدجواد ساده وند و مجید 
کاظمی به عنوان نظار اول و دوم و سید محمدحسین 
زینلی در مقام دبیر به انتخاب ســهامداران پنل هیات 

رئیسه مجمع را تشکیل دادند.
در ادامه و بــا قرائت گزارش توجیهــی هیات مدیره 
مبنی بر لزوم افزایش ســرمایه توسط مهندس زینلی 
مدیرعامل شرکت و پس از استماع گزارش حسابرس 
و بازرس قانونی شرکت،مجمع نشینان با طنین صلوات 
خود ضمن تصویب افزایش ســرمایه شرکت به میزان 
250 درصد به اصالح ماده 5 اساســنامه شرکت رای 
دادند.مهندس زینلی در ابتدای گزارش خود به مجمع 
با اشاره به این نکته که با افتخار اعالم می دارم که بسیار 
خوشوقتم که این افتخار نصیبم شد که به عنوان یک 
از موسســین و بنیان گذاران شرکت آن هم با شماره 
پرسنلی یک دوباره به شرکت بازگشته و امروز شاهدم 
که روز بزرگی برای شرکت با این افزایش سرمایه کلید 

خواهد خورد.
مدیرعامل توانمند شرکت در ادامه با اعالم تقدیر ویژه از 
مجموعه سرمایه گذاری سپه و دیگر سهامداران عمده 
که با قدرت و دقت از برنامه های هیات مدیره پشتیبانی 
کرده اند افزود می بایست تشکر ویژه ای هم از جناب 
همایون فر و بهزادی پور داشــته باشیم که با درایت و 
حمایت همه جانبه از ما این بستر را فراهم ساختند تا 

این مجموعه با قدرت برنامه های خود را پیش ببرد.
مهندس زینلــی در ادامه با اعالم اینکه در همین بازه 
زمانی مدیریت مجددم جلســات متعــددی با دیگر 
تایرسازان کشــور و وزارتخانه های مطبوع برای رفع 
نگرانی هــا و معضالت برگزار کرده ایــم، اضافه کرد 
همانطوری که به فروش داخلی می اندیشیم، صادرات 
نیزجزو برنامه های اصلی ما اســت کــه برگزاری این 
جلسات مستمر با مسئولین و دولتی ها برای حمایت 

از صادرات و درایت در حل مشکالت صنعت تایرسازی 
بوده است. وی در ادامه از تدابیری سخن گفت که برای 
رفع نگرانی تایرســازان صورت گرفته تا جلوی واردات 
بی رویه گرفته شــود و همچنین یادآور گردید که به 
همت بزرگان این صنعت و همدلی و همزبانی که شعار 
راستین امسال رهبر معظم انقالب بوده سعی کرده ایم 
با وحدت در تصمیم گیری ها و تعیین قیمت مناسب 
به عنوان یکی از شاگرد اول های صنعت کشور جلوی 
واردات بی رویه تایر و الستیک های بی کیفیت را برای 

ورود به بازار کشور بگیریم.
عضو هیات مدیره شرکت با اعالم اینکه این نکته که با 
افزایش سرمایه فوق خواهیم توانست قسمت عمده ای 
از بازارهای کشــورهای همسایه را به خود تعلق دهیم 
اضافه کرد تداوم عقد قراردادها مناسب با شرکت های 
خودروســاز داخلی نیز از رئوس کاری ما برای سالیان 

آتی می باشد که به جد پیگیر آن هستیم.
مهندس زینلی در قســمت دیگر از گــزارش خود با 
اشاره به روند ســودآوی چشمگیر شرکت در 3 سال 
گذشته اضافه کرد که پارسال شرکت توانسته بیش از 
85 میلیارد تومان ســود حاصل کنــد و در 6 ماه اول 
مالی شرکت سال یعنی تا پایان شهریور علی رغم تمام 
محدودیتها و مشکالت شرکت توانسته سود خوبی را 
بدست آورد، که حمیدرضا بهزادی پور رئیس مجمع نیز 
در تائید سخنان وی ابراز داشت به راستی که با حضور 
دوباره مهندس زینلی به خانــه خود یعنی کویرتایر، 
شــرکتی که سنگ بنای اولیه آن را خود نهاد، شرکت 
توانســته بعنوان موفق ترین شرکت تایرسازی کشور 

دوباره قدعلم کند.
مدیرعامل رزومه دار و شــناخته شــرکت در ادامه با 
تشریح اهداف طرح توسعه شــرکت اضافه کرد که با 
برنامه ریزی های دقیق ما کار خاکبرداری طرح توسعه 
را از زمســتان سال گذشته کلید زدیم تا با استفاده از 
نعمت باران الهی امکان ورود ریزگردها را به سالن های 
تولید به حداقل برسانیم و امیدواریم که با تامین منابع 
مالی و حمایت سهامداران عمده با این افزایش سرمایه 
و افزایش ظرفیت تولید کارخانه به میزان 40 هزار تن، 

مجموع ظرفیت را تا میزان حدود 70 هزار تن افزایش 
دهیم. 

عضو هیات مدیره شــرکت با اذعــان به این نکته که 
در ســال مالی گذشته با نوآوری های تیم کاری خبره 
کارشناسی و همت مضاعف تمام ارکان شرکت تالش 
بر این شد که با تولید محصوالت با حاشیه شود باالتر 
بتوانیم عملکردی قابل دفاع و درشان نام نامی کویرتایراز 
خود بر یادگار بگذاریم و بحمداله به اهداف خود دست 
یازیدیم در ادامه اضافه کرد با اندک تغییرات توانستیم 
از قسمتی از دستگاه های تولید تایر سنگین برای تولید 
تایرهای سواری بهره ببریم که این تدبیر سود خوبی را 

برای شرکت به ارمغان آورده است.
مهندس زینلی در بخش دیگری از گزارش جامع خود 
که با اســتقبال سهامداران هم روبروگشته بود با اعالم 
اینکه عالوه بر صادرات، شرکت کویرتایر سهم بیش از 
15 درصــدی بازار داخل کشــور را به خود تعلق داده 
است اضافه کرد، با انجام پروژه های نیازسنجی بازار به 
این نتیجه رسیدیم که با اعمال تغییرات کیفی در تولید 
تایرهای سبک، تولید تایرهای ماشین های شاسی بلند، 
تولید تایرهای سیمی و رادیال در ابعاد مختلف و تولید 
تایرهایی با عرض مقطع کم که نیاز امروز بازار اســت 
به عنوان یک شرکت پیشرو و موفق در جهت توسعه 
پایــدار و حصول افتخار ملی برنامه های خود را پیش 
ببریم که بی شــک این افزایش سرمایه و اجرای طرح 
های توسعه مدنظرمان متضمن استمرار موفقیت های 

شرکت خواهد بود.
مهنــدس زینلی در بخش دیگــری از گزارش خود با 
اشــاره به این نکته که طبق برآوردهای وزارت صنایع 
در افق ســال 1404 میزان نیاز کشــور به تایر بالغ بر 
700 هزار تن می باشد اضافه کرد در همین راستا است 
که ما طرح های توســعه خود را طراحی و اجرایی می 
کنیم تا بتوانیم ســهم بیشتری از بازار را برای شرکت 
کویر تایر بــه ارمغان بیاوریم. مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره شــرکت در بخش پایانی گزارش خود با اشاره 
به این نکته که در ســفر آخر هیات دولت به بیرجند 
توانستیم موافقت دولتمردان را برای اختصاص قسمتی 
از بودجه های مورد نیاز ارزی و ریالی برای طرح های 
توسعه را بدست آوریم افزود با اجرایی شدن این طرح 
در این منطقه محروم بیرجند شاهد اشتغال مستقیم 
470 نفر خواهیم بود که بحمداله با بهره برداری از این 
طرح ها عالوه بر شکوفایی وضعیت اقتصادی منطقه، 
شرکت خواهد توانســت در 9 سایز متفاوت تایر برای 
خودروهای باری و سواری تولید کند که این تایرها هم 
تحت لیسانس یک برند معتبر بین المللی خواهد بود 
که باعث ارتقای وجهه شرکت در عرصه داخلی و بین 

المللی و در مقوله صادرات خواهد بود.
علی رزمجویی معاونت مالی شرکت نیز در حاشیه این 
مجمع با اشاره به این نکته که تمامی فعالیتهای صورت 
پذیرفته در امور مالی و سرمایه گذاری شرکت با رعایت 
دقیق صرفه و صالح شــرکت صورت می پذیرد اضافه 
کرد ما تا سال گذشته مواد اولیه خود را با ارز آزاد می 

رویش باورها در دل کویر
مهندس زینلی مدیری که دوست و دشمن بر تواناییهای او شهادت می دهند
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گرفتیم و متاسفانه وارد کننده های غیرمسئول با ارز 
مرجع تایرهای آماده نامرغوب وارد می کردند که این 
باعث ضربه خوردن به تولید ملی می شد که با آمدن 
دکتر زینلی و جلسات متعدد مدیران صنعت تایرسازی 
و مدیران دولتی ذیربط و دستور مستقیم وزیر صنعت و 
پیگیری های مستمر این مشکل حل شده و جلوی این 

ضرر و زیان به تولید ملی گرفته شد.
مرد شماره یک مالی شرکت متراژ زمین طرح توسعه 
شرکت را از 10 هکتار اعالم کرد و افزود دوره بازگشت 
ســرمایه در این طرح در حدود 3 ســال و 2 ماه می 
باشــد و ما امیدواریم با توجه به قراردادهای خوبی که 
برای تامین تایرهای خودروهای کشور داریم بتوانیم با 
حمایت مسئولین وقت و عدم اجازه واردات بی رویه در 
تداوم و استمرار مسیر روبه رشد شرکت همچنان مسیر 
موفقیت خود را در جهت اعتالی صنعت تایرســازی 
کشــور استمرار بخشیم. در مورد کویرتایر همین بس 
که وقتی نگاه می کنی کار دست کاردان است در اندک 
زمان نهالی نو به درختی ستبر با ریشه ای قوی تبدیل 
می شــود که از گزند باد و باران و طوفان نمی لرزد و 
بر زمین نمی افتد. جالب آنکه وقتی به افزایش سرمایه 
100 هزار تومانی اولیه شرکت نگاه می کنی و می بینی 
با این 22 افزایش ســرمایه در طی این سالیان )از بدو 
تاسیس تاکنون(مجموعه ای پر افتخار و قابل تقدیر که 
بر این عظمت و بزرگواریش دوست و دشمن شهادت 
می دهند. بی شک شکوفایی کویرتایر به همت مردانی 
مــرد بوده که برای اعتالی ایــن مرز پرگهر لحظه ای 

نیاسوده و آرام و قرار نداشته اند.     
اجازت می خواهیم در پایــان از بزرگان واحد مالی و 
روابط عمومی شرکت که به گرمی پذیرای اهل مطبوع 
بوده و در تهیه این گزارش یاری رسان ما بودند نهایت 

قدردانی و تشکر را داشته باشیم     

شركت كویرتایر)سهامي عام( 
1- گــزارش توجیهي هیات مدیره شــرکت کویرتایر 
)ســهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شرکت 
از مبلغ 200/000 میلیون  ریال به مبلغ 1/200/000 
میلیون ریال، مشتمل بر صورت سود و زیان فرضی برای 
ســالهای منتهی به 1394/9/30 لغایت 1405/9/30 
همراه با سایر اطالعات مالی پیش بینی شده وفرضی 
پیوســت، طبق استاندارد حسابرســی »رسیدگی به 
اطالعات مالی آتی » مورد رســیدگی این موسســه 
قرار گرفته اســت. مسئولیت گزارش توجیهي مزبور و 
مفروضات مبناي تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.

2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه 

قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه ازمحل 
آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران تهیه شده 
است. این گزارش توجیهي براساس مفروضاتي مشتمل 
بر مفروضات ذهنــي درباره رویدادهاي آتي و اقدامات 
مدیریت تهیه شــده است که انتظار نمي رود لزوما به 
وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده 
مي شــود که این گزارش توجیهي ممکن است براي 
هدفهایي جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.

3- در طرح توجیهی افزایش ســرمایه، محاســبات 
بدون در نظر گرفتن آثار تورمی صورت گرفته اســت 
و مبانی و چگونگــی تامین مالی)فاینانس( مربوط به 
طرح و تحصیل ماشین االت بطور کامل ارائه و افشاء 

نگردیده است. 
4- براساس رسیدگي به شــواهد پشتوانه مفروضات 
و با فرض تحقق رویدادهای پیش بینی شــده توسط 
هیات مدیره این موسســه به مواردی برخورد نکرده 
است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولی 
را بــراي تهیه گزارش توجیهي فراهــم نمي کند. به 
عالوه، به نظر این موسســه، به استثنای مورد مندرج 
در بند سه فوق، گزارش توجیهي افزایش سرمایه مزبور 
براســاس مفروضات به گونه اي مناسب تهیه و طبق 

استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
5- حتــي اگر رویدادهــاي پیش بیني شــده طبق 
مفروضات ذهني توصیف شــده در باال رخ دهد، نتایج 

واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود، زیرا 
رویدادهاي پیش بیني شده اغلب به گونه مورد انتظار 
رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت کویرتایر سهامی عام، از افزایش سرمایه 

موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد.
- تامین بخشی از وجوه الزم جهت انجام طرح توسعه 

به ظرفیت 40 هزار تن انواع تایر در سال.
مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن

با توجه به برنامه ارائه شــده شرکت کویرتایر )سهامی 
عام( در نظر دارد ســرمایه خود را از مبلغ 200/000 
میلیون ریــال به 1/200/000 میلیون ریال )به میزان 
500 درصد ســرمایه فعلی( و طی دو مرحله افزایش 
دهد که محل تامین منابع مورد نیاز مطالبات حال شده 

سهامداران و آورده نقدی در نظر گرفته شده است.
- مرحلــه اول از200/000 میلیون ریال به 700/000 
میلیون ریال )معادل 500/000 میلیون ریال( طی سال 
مالی منتهی به 1394/9/30 از محل مطالبات و آورده 

نقدی سهامداران.
- مرحلــه دوم از 700/000 میلیون ریــال به 000/ 
1/200 میلیون ریال )معادل 500/000 میلیون ریال ( 
طی سال مالی منتهی به 1395/9/30 از محل مطالبات 

و آورده نقد سهامداران.

اعضاء هیات مدیره

آقای محمد علیخانی

آقای مجید کاظمی

آقای علی تدین روحی

آقای محمدرضا تجلی پور

آقای سید محمدحسین زینلی

نماینده

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر

شرکت خدمات آیند اندیش نگر

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه

شرکت توسعه گوهران امید

سمت

رئیس هیات مدیره –غیرموظف

نایب رئیس هیات مدیره-غیرموظف

عضو هیا مدیره- غیرموظف

عضو هیات مدیره- موظف

عضو هیات مدیره و مدیرعامل- موظف
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جلســه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه 
گذاری صنایع پتروشیمی )سهامی عام( در محل مرکز 
همایش های بین المللی صدا و سیما با حضور بیش از 

70 درصد سهامداران برگزار شد.
هیات رئیسه مجمع با حضور آقای دکتر باقری به عنوان 
رئیــس مجمع و نظارت آقایــان کریمی و توکلی و به 

دبیری آقای مهندس فدایی دولت تشکیل شد.
همچنین نماینده ســازمان بورس و نماینده موسسه 

حسابرسی در جلسه حضور داشتند. 
مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط آقای 
معتضدیان قمی و گــزارش بازرس قانونی تصمیمات 

ذیل را اتخاذ نمود:
1- تصویــب صورت های مالی منتهی به ســال مالی 

1394.02.31
2- تقســیم 120 ریال به عنوان ســود نقدی به ازای 

هر سهم
3- انتخاب موسسه حسابرســی داریا روش به عنوان 
حســابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا 

منش به عنوان بازرس علی البدل

در حاشیه مجمع
مهندس فریدون فدایی  دولت گفت: در سال های اخیر 
در شرایطی که بازار سرمایه متاثر از مسائل بین المللی 
روزگار خوشی نداشت، توانستیم با تالش های مجموعه 
و بهبود فضای کسب و کار در کشور از بحران ها عبور 
کنیم و در نقطه ای قرار  گیریم که اکثر شــرکت های 
زیر مجموعه به تحقق ســود عملیاتی رسیده اند. وی با 
بیان اینکه سود سهام شرکت را در سال گذشته به 4 
برابر افزایش دادیم، ادامه داد: هدف اصلی مدیریت این 
مجموعه، ایجاد ثروت و سودرسانی بیشتر به سهامداران 
 در ســال آتی اســت. فدایی  دولت سپس از گسترش 
فعالیت شرکت های فنی- مهندسی عضو گروه با ورود 
این شــرکت ها به حوزه فعالیت های جدید با حاشیه 

سود باالتر نظیر امور مهندسی خبر داد و افزود: شرکت 
ســرمایه  گذاري صنایع پتروشیمي در نظر دارد سهام 
برخی شرکت های گروه نظیر فیرمکو پارس را به بازار 

سرمایه عرضه کند.
وي با اشــاره به بازبینی پروژه های شرکت های فنی و 
مهندسی در سال جاري، خروج از پروژه های کم بازده 
و حرکت به ســمت فعالیت های تخصصــی و پر بازده 
در شــرکت های فنی و مهندســی را به  عنوان یکي از 
برنامه هاي این شرکت در سال جاري مورد تاکید قرار 

داد.
مدیرعامل باســابقه و موفق شــرکت کــه در کارنامه 
اجرایی خود ســوابق قابل توجهی از جمله مدیرعامل 
سازمان پایانه های اسالمشهر تهران، مدیرعامل سازمان 
میادین اسالمشهر تهران، شهردار شهر جدید اندیشه 
استان تهران )شهردارنمونه(، مشاور عمرانی استانداری 
لرســتان، مشاور استاندار و مســئول پیگیری امورات 
استان کرمانشــاه در تهران، مدیر امور اداری و برنامه 
ریزی شــرکت تامین و نگهداری کارخانجات صنایع 
پتروشــیمی ایران، مدیر بازرگانی مجتمع بین المللی 
مهندســی ایران، معــاون اجرایی ســازمان تعزیرات 
حکومتــی )ویژه گنــدم، آرد و نــان( وزارت بازرگانی 
85- 1384، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری 
مسکن جنوب اســتان های فارس، خوزستان، بوشهر، 
هرمزگان و کرمان، مشاور مدیرعامل بانک مسکن در 
امور توسعه، عضو هیات مدیره شرکت پاالیش گاز فجر 
جم، عضو هیات مدیره شــرکت پاالیش گاز پارسیان 
ُمهـــر، عضو هیات مدیره شــرکت مجتمع گاز پارس 
جنوبی در عسلویه ) در حال حاضر(، مشاور مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران)ific(، عضو 
موظف هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری های خارجی 
ایران، معاون اداری مالی شــرکت سرمایه گذاری های 
خارجی ایران، عضو هیات نظارت هلدینگ ســرمایه 
گــذاری ایهاگ آلمان را دارد، در ادامه به روند عملکرد 
شرکت کربن اشاره کرد و گفت: با توجه به روند متاثر 
از وضعیت بازار عرضه و تقاضای مواد کربن بلک، این 
شرکت مذاکراتی را برای صادرات این محصول در روند 
کاری خود دنبال می کند تا کسری و عقب افتادگی های 

ناشی از اشباع شدن بازار داخلی را جبران کند. 
وی همچنین از تالش تیم مدیریتی شرکت کربن برای 
ایجاد امتیاز با تنوع در صادرات و مطالعه بازارهایی نظیر 

هندوستان، ترکیه و پاکستان خبر داد.
مهندس فدایی دولت اظهار کرد: شرکت کربن امسال 
عملکــرد عملیاتــی و غیرعملیاتی بودجــه خود را با 
پیش بینی سود بسته است و بودجه 6 ماه سال  جاری 

از وضعیت مطلوب تری برخوردار است که این امر نیز با 
تعهداتی که به سهامداران در جهت پرداخت سودهای 

معوق دارد در حال پرداخت است.
وی همچنین به فعالیت هر دو خط تولیدي شــرکت 
دوده صنعتی پارس به منظور پوشش برنامه های تدوین 
شده تولید و فروش با ظرفیت مناسب در سال گذشته 
در این شــرکت اشاره کرد و یاد آور شد:  پس از اورهال 
کارخانــه دوده صنعتی پارس بعد از 7 ســال توقف با 
تامین مواد اولیه مورد  نیاز مجددا از اسفند سال 1393 

به  صورت مستمر به مدار تولید پیوست.
مدیر ارشــد شرکت در بخش دیگری از گزارش جامع 
خود به ســهامداران با اشاره به وصول مطالبات معوق  
از محل سودهای انباشته شده شرکت سرمایه  گذاری 
ســاختمان ایران افزود: از جملــه پیگیری های الزم 
از طریــق مراحل قانونی، وصول ســودهای انباشــته 
از دارایی ســهام و ساخت اســت که بعد از وصول در 
جهت حمایت از سهام های مجموعه در امر سبدگردانی 
توسط شرکت ســرمایه گذاری  هامون کیش اقدامات 
الزم در بازار ســرمایه به منظور رفاه حال سهامداران 
انجام خواهد شــد. حضور جوانان آبدیده و کارآزموده 
در کنار مو سپید کرده های مدیریت و صنعت کشور در 
کادر مدیریتی مهندس فدایی نشان از آن دارد که این 
مدیر ارزشــی با نصب العین قرار دادن شعار همدلی و 
همزبانی مقام معظم رهبری قدم در راهی گذارده که به 
شهادت صاحبنظران و خبرگان بازار، مقصدش حصول 
افتخار ملی اســت و توســعه پایدار. تالشگران عرصه 
خدمت، خدا قوت. اجازه می خواهم از لطف و بزرگواری 
جنابان معتضدیان و سلطانی که یاری رسان ما در تهیه  
این گزارش بودند و به گرمی پذیرای اهل قلم شــدند، 

صمیمانه قدردانی و تشکر کنم.

سرمایه  گذاری در طرح های آتی
مهنــدس فدایی درخصوص توســعه کســب و کار و 
فعالیت های آتی، به مطالعات فنی و اقتصادی به منظور 
مشــارکت در طرح های پتروشــیمی  ونیران، هنگام و 
هرمز در منطقه پارس جنوبی )عســلویه( که در سبد 
غیرمدیریتی این هلدینگ نیز هستند، اشاره کرد که 
 MINI-LNG در کنار آن مطالعات احداث واحدهای
نیز در حال انجام است.  همچنین وی از اتخاذ تصمیم 
برای راه اندازی دفاتر بازرگانی و خدمات فنی مهندسی 
خبر داد و افزود: برای مبادالت محصوالت در کشورهای 
امارات متحده عربی، عمان و یکی از کشورهای CIS با 
راه اندازی دفاتر، فعالیت های بازرگانی خود را مستقیما 

دنبال می کنیم.

مهندس فدایی مدیریت جهادی را معنا کرد
سود 4 برابری سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در سال 93
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی گازلوله 
)سهامی  عام( در سازمان مدیریت صنعتی- ساختمان 

آموزش تشکیل شد. 
در این مجمع که با حضور 62/75 درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاست مجمع برعهده آقای حسام معتضدیان 
قمی بود که با اکثریت آرای ســهامداران جنابان رضا 
توکلی بنیزی و ســید یاســر مهدی ابوترابی فرد در 
مقــام نظار اول و دوم و آقــای یداهلل صادقی مرزناکی 
به عنوان دبیر مجمع انتخاب شــدند. درادامه با قرائت 
گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مدیرعامل شرکت 
مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طی سال 
مالی منتهی به 1393/12/29 و پس از استماع گزارش 
حســابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن تصویب صورت های مالی و تنفیذ 
معامالت مشــمول ماده 129 به کار خود پایان دادند. 
همچنین موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به  عنوان 
حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی 
اصول اندیشه به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل 

شرکت انتخاب گردیدند. 
مهندس صادقی در بخشــی از گزارش خود با اشــاره 
بــه برنامه های کوتاه مدت مدیریتی اش گفت: تعدیل 
نیروی انســانی و جابه جایــی نیروهــای کارآمد در 
بخش های تولیدی و بازرگانی و اصالح ساختار انسانی 
در جهت چابک ســازی سازمان و باال رفتن بهره وری 
از رئوس کاری مدیریت است. وی بررسی قراردادهای 
معوق و بازگشت دوباره شرکت به تولید چندمحوری 
و همچنین افزایش تولید را از دیگر اولویت  های کاری 
خود برشمرد و افزود: در برنامه های مدون و مدیریتی  
و در بخش برنامه های میان مدت ســعی خواهیم کرد 
با پیگیری مجدانه مطالبات و پرداخت اقساط سنگین 
بانک هــا و حل و فصل اختالفات مالی با مشــتریان و 
طلبــکاران و ... قدم های جــدی و موثری برای حفظ 
بقا و استمرار حرکت شرکت برداریم. مهندس صادقی 
که سابقه درخشانی در بسترسازی برای حیات دوباره 
شرکت ها دارد، در ادامه با یادآوری چالش های انسانی 
موجود در بــدو ورود  وی به هیات مدیره، گفت: این 
شــرکت به علت خالــی بودن از مــواد اولیه و فقدان 
سرمایه در گردش و مشــمول ماده 141 بودن قانون 
تجارت، حال و روز خوشی نداشت، اما به رغم تمام این 
ســختی ها و شرایط بد اقتصادی، در سال 93 توانست 
به واسطه ظرفیت خود و درایت هیات مدیره، مدیران 
ارشد و کارکنان زحمتکش، در تولید و فروش از سال 
92 پیشی بگیرد و در صادرات نیز رکورد جالبی ثبت 

کند. 
وی اتخاذ سیاست تمرکز بر افزایش سودآوری و تامین 
نقدینگی الزم برای خرید مواد اولیه، توسعه بازارهای 
صادراتی به واسطه توافق هسته ای حاصل شده و رفع 
تحریم ها و همچنین حضور در مناقصات با حاشیه سود 
منطقی را از دیگر برنامه های آتی خود برای شــرکت 

گازلوله دانست.
بابایی مدیرمالی شــرکت نیز در حاشیه این مجمع با 
اشــاره به اصالح ســاختار مالی و تدوین برنامه های 

مدیریتی گفت: شرکت در جهت استمرار تولید و کسب 
سهم بیشتر از بازار در مسیر خود پیش می رود.

وقتی کار به دســت کاردان باشد و برنامه های او اجرا 
شــود، غریب نیســت که شــرکت در اندک مدت به 
ســودآوری برسد؛ ضمن اینکه در ابتدای سال شرکت 
تعدیل مثبت دیگری هم خواهد داشت از زیان انباشته. 

پیام هیات مدیره
به استحضار می رساند سال 1393 از لحاظ اقتصادی 
سالی پرفراز و فرود بود؛ به گونه ای که نوسانات شدید 
نرخ نفت، کاهش کشش تقاضای بازار به دلیل کاهش 
حجم مناقصات شرکت های آب و فاضالب و شرکت های 
گاز، شــرکت را با چالش های بسیار مواجه نمود که با 
کمک خداوند متعال و خرد جمعی مدیران و پرسنل 
شرکت و حمایت های سهامداران گرامی توانستیم بر 
یکایک مشکالت فائق آمده و سیر رشد و تعالی شرکت 
ادامه یابد. صنعت تولیــد لوله های پلی اتیلن با توجه 
به کثرت تولید کنندگان در ســطح کشور، در شرایط 
کامال رقابتی است. آزاد سازی نرخ مواد اولیه مصرفی 
و عرضه آن در بورس کاال و نوسانات شدید و غیرقابل 
پیش بینی قیمت مــواد اولیه و همچنین قراردادهای 
یک طرفه مشتریان دولتی منجر به ایجاد چالش های 

اساسی در عرصه تولید لوله های پلی اتیلن شده است.
تقسیم سودهای غیرعملیاتی در گذشته و تامین منابع 
آن از طریق اســتقراض، اتکا به فروش های مناقصه ای 
و عــدم بازاریابی جهت ایجاد بازار صادراتی با توجه به 
اشباع تولید در داخل کشور، تمرکز در ایفای تعهدات 
زیان ده ناشی از قراردادهای یک طرفه نهادها، حضور در 
مناقصات با حجم سفارش باال و عدم توانایی در تامین 
بــه موقع مواد اولیه با توجه به مبلغ قطعی مناقصات، 
ایجاد و تحصیل شــرکت های تابعــه و خروج منابع 
شرکت جهت تامین ســرمایه در گردش آنها و نقدی 
بودن عوامل تولید محصول و اعتباری بودن فروش آن 
و تامین منابع الزم به منظــور ادامه فعالیت از طریق 
دریافت تســهیالت گران قیمت در سنوات 84 و 85 
و تحمیل هزینه های ســنگین از طرف بانک ها پس از 

نقطه توقف )1385/1/1( و خروج نقدینگی قابل توجه 
جهت تسویه بدهی ها و استمهال وام ها و سایر عوامل 
که همگی در گذشته رخ داده،  منجر به این شده بود 

که شرکت با زیان انباشته قابل توجهي مواجه گردد.
حجم باالی بدهی ناشــی از وام های بانکی سبب شده 
هر ســاله هزینه های ســنگینی متوجه شرکت شود 
و بــا افزایش حجــم عملیات تولید و فــروش امکان 
پوشــش هزینه های مالی فراهم نبود. لذا هیات مدیره 
شرکت به اســتناد مواد 412 و 413 قانون تجارت با 
توجــه به اینکه تمام فعالیت های اقتصادي و کســب 
سود عملیاتي تکافوي بهره و سود ناشي از بدهی های 
بانکي را نمی نمود و کلیه دارایی های شرکت در مقابل 
بدهی های سنگین آن رقمي ناچیز بود، جهت تعیین 
تکلیــف نهایي بدهی هــای بانکي و کاهــش آنها در 
اردیبهشــت سال 1391 جهت شــرکت اصلي و آبان 
ماه همان سال جهت شرکت سلسله آب حیات کرمان 
منضم به پرونده شرکت اصلي، دادخواست ورشکستگي 
به شعبه 19 مجتمع قضایي شهید بهشتي ارائه نموده تا 
ضمن دعوت از بانک ها در گام نخست نسبت به کاهش 

بدهی ها و اصالح ساختار مالي شرکت اقدام گردد.
برنامه های آینده شركت

برنامه های راهبری شــرکت در جهت بهبود وضعیت 
عملیاتی و ایجاد سود خالص به قرار زیر است:

الف( تالش برای دستیابی به آخرین پتانسیل تولید
ب( پیگیری مستمر و مداوم به منظور کاهش دوره وصول 
مطالبات از نهادهای دولتی و تامین مالی از محل مطالبات 
ج( تالش در جهت توســعه و گســترش فروش های 

غیرمناقصه ای
د( توسعه بازار و صادرات

ه( یکپارچگی عملیات شــرکت های تولید کننده لوله 
و اتصــاالت پلی اتیلن ) گازلوله، سلســله آب حیات 
کرمان و لوله های دوجــداره قدر( و ادغام آنها )پس از 
رفع مواد قانونی حسب مورد( جهت هم افزایی تولید، 
ایجاد یکپارچگی در تصمیمات، خلق ارزش های جدید، 
کاهش هزینه های تولید و تسهیل در پرداخت بدهی ها.

مهندس صادقی؛ گذر از زیان دهی و ره به سودآوری
فائق آمدن بر مشکالت و تداوم سیر رشد و تعالی شرکت با دکترین مدیریت

اعضاء هیات مدیره

عباس ساده حسین آباد قائینی

یداهلل صادقی مرزناکی

عبدالرحیم همایون پور

علي شکوري گرکاني

کریم مهرشاد

نماینده

شرکت سرمایه گذاری هامون کیش

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

شرکت صنایع الستیکی سهند

شرکت احداث و خودکفایی صنایع

شرکت صنایع کیمیایی غرب گستر

سمت

رئیس هیات مدیره

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گسترش تجارت 
سرمایه ایرانیان )سهامی  عام( منتهی به پایان سال 

1393 در هتل المپیک برگزار گردید.
در ایــن مجمع که با حضور بیــش از 78 درصدی 
ســهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای فرهاد عرب لو بود که جنابان آموخته و یزدانی 
به عنوان نظار اول و دوم و آقای حســینی به عنوان 

دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط 
مهندس حسینعلی کریمی مدیرعامل شرکت مربوط 
به اهم فعالیت های صورت پذیرفته در طی سال مالی 
منتهی به 1393/12/29 و پس از اســتماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خود ضمن تصویب صورت های مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129 قانون تجارت با تقسیم 
ســود 800 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان 

دادند.
همچنین موسسه حسابرسی دایان رهیار به  عنوان 
حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی 
آریان فراز به عنوان بازرس علی البدل شــرکت برای 

سال مالی آتی انتخاب گردیدند.
مهندس کریمی در بخشی از گزارش خود به مجمع 
گفــت: امیدوارم ارزش های بنیادین شــرکت یعنی 
کســب رضایت مشــتریان از طریق ارائه خدمات و 
محصوالت نوین و ایجاد ارزش افزوده با راهکارهای 
خالقانه، توجه به رشــد ســرمایه های اساســی و 
مسئولیت پذیری آنها، پایبندی به ارزش های اخالقی 
و اسالمی و نیز تعهد و وفاداری نسبت به سازمان  در 
شرکت بیشــتر نمود یابد. وی افزود: بی شک حفظ 
رهاوردهای گذشــته و دستیابی به اهداف پیش رو، 
مســتلزم نگرش دقیق و تخصصی و تالش مستمر 
و همه جانبه اســت که بــا همین تدبیر با حضوری 
قدرتمند در فضای کســب و کار کشــور به فعالیت 

می پردازیم.

مهندس کریمی ادامه داد: شــرکت با انسجام کامل 
مدیریتی و همدلی تمــام ارکان خود به عنوان یک 
شــرکت دانش محور با نظارت مستمر مدیریتی در 
جهت حصول توسعه پایدار در تالش است و دراین 
مســیر با اجرایی کردن برنامه های مدون مدیریتی 
خود می کوشیم هر روز شاهد ارتقای جایگاه شرکت 
در فضای اقتصادی کشور باشیم که بحمداهلل با درایت 
و حمایت سهامداران عمده واعضاء هیات مدیره این 

بستر برای ما مهیا شده است.
وی در تشریح عملکرد شــرکت در سال 93 گفت: 
در حوزه بازرگانی خارجی همزمان با ثبات نســبی 
قیمت ارز، شــرکت رویه کاری و سودآوری خود را 
بر پایه توسعه بازار و ورود محصوالت وارداتی قرار داد 
و با شناخت مناسب و دقیق از بازار کشور و سالیق 
مشتریان نهایی، به واردات انواع محصوالت تفریحی 
مانند دوچرخه و اسکوتر به منظور هدف گذاری در 
بازار مورد نظر اقدام کرد. مدیرعامل شــرکت افزود: 
با توجه به نیاز شــرکت های تولید کننده خودرو به 
انواع قطعات مصرفی، شــرکت بــه واردات باتری با 
 fullrun از ترکیه و الســتیک Erdil برند معتبر
پرداخت کــه اقدامات الزم به منظــور بازاریابی آن 
برای اخذ نمایندگی انحصاری در حال انجام اســت. 
وی واردات انحصاری خودروهای برند پژو و سیتروئن 
را با توجه به قرارداد منعقده با شرکت DF چین از 
دیگر اقدامات مهم در حوزه بازرگانی خارجی شرکت 

در سال 93 برشمرد.
مدیرعامــل شــرکت همچنیــن عقد قــرارداد با 
شــرکت های تامین کننده اصلــی و افزایش درآمد 
حاصــل از کارگزاری های مختلف، اصالح آیین نامه 
فروش و بخشودگی جرائم، انجام عملیات کارگزاری 
101/875/000/000 ریالــی کاال در قالــب 7737 
قرارداد را اهم فعالیت هــای صورت گرفته در واحد 
بازرگانی داخلی شرکت خواند و اضافه کرد: در حوزه 
نمایندگی فروش خودرو و افزایش سطح رضایتمندی 

مشتریان نیز اقدامات موثری صورت پذیرفته است.
مهندس کریمی در پایان گزارش خود با اشــاره به 
اینکه توجه به توسعه سازمان و برنامه ریزی برای آن 
از رئوس کاری مدیریت بوده است، گفت: سعی ما بر 
این بوده که با برگزاری دوره های آموزشــی و فراهم 
کردن زیرساخت های مناسب و ارزیابی اقدامات، در 

حوزه منابع انسانی گام های موثری برداریم.

تقی نژاد معاون مالی شــرکت نیز در حاشــیه این 
مجمع، ثبت فرایندهای مالی مربوط به محصوالت و 
خودروهای وارداتی و اعمال کنترل بر قیمت گذاری، 
ارائه گزارش های روزانه از وضعیت ســهام شرکت و 
شرکت های زیرمجموعه تعاونی خاص ایران خودرو به 
منظور بررسی و رصد موقعیت شرکت در بازار بورس 
اوراق بهادار را از اهم فعالیت های بخش مالی شرکت 
برشمرد و بر تداوم این برنامه در سال پیش رو تاکید 

کرد.
پیام هیات مدیره

شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان با سرمایه 
ثبتی 600 میلیارد ریال از معدود شرکت های فعال در 
بازار سرمایه با فعالیت تجارت عمده و خرده فروشی 
وســائط نقلیه موتوری اســت. این بنگاه اقتصادی 
فعالیت های خود را در سه زمینه اصلی تعریف کرده 

و به مرحله اجرا گذارده است:
- تامین و فروش خودروی داخلی و وارداتی 

- واردات و فروش کاالهای اساسی و مواد اولیه 
- تامین و فروش کاالهای مصرفی داخلی و وارداتی

به کارگیری راهکارهای جدید و هوشمندانه، استفاده 
از فرصت های بازار و تقویت کســب و کار عملیاتی، 
برند ســازی و ایجــاد ارزش افــزوده در خدمات و 
محصوالت با اســتفاده از بهینه ســازی منابع مالی 
و ســرمایه در گردش، تخصصی کردن امور و رشد 
سرمایه های انسانی از جمله راهبردهای شرکت در 
دســتیابی به اهداف عملکردی فوق اســت. تمامی 
اقدامــات و فعالیت های انجام شــده در ســال 93 
رضایتمندی مشتریان و سهامداران گرامی را در پی 
داشته است. توفیقات به دســت آمده جز در سایه 
تعامل و اعتماد سهامداران و شرکای تجاری حاصل 
نمی گردید و هیات مدیره شرکت ضمن قدردانی از 
همدلی و همراهی کلیه عزیزان بر این باور است که ما 
نیز با سرلوحه قرار دادن راهبرد توکل و تفکر، تالش 
و به کارگیری نیروهای خالق و متعهد و سازمان دهی 
متفکرانه با تدوین برنامه های عملیاتی هدفمند، در 
انجام وظایفی که به عهده گرفته ایم مجدانه کوشش 
نماییم و با حفظ ارزش های سازمانی، ثروت و سرمایه 

عزیزان سهامدار را افزایش دهیم.
سالمتی و سربلندی سهامداران و همکاران شرکت 
گسترش تجارت و ســرمایه ایرانیان را از ایزد منان 

خواستاریم.

پیشتازی در عین هوشمندی 
توسعه پایدار همراه با افزایش ثروت سهامداران
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خالصه تصمیمات مجمع به  شرح ذیل است:
1( صورت های مالی سالیانه سال مالی منتهی به 

93/1۲/۲9 شركت مورد تصویب قرار گرفت.
۲( موسســه حسابرســی احراز ارقام به  عنوان 
حســابرس مســتقل و بازرس قانونی اصلی و 
به  عنوان  موسسه حسابرســی مدبران مستقل 

بازرس علی البدل شركت انتخاب گردیدند.
3( روزنامــه    اطالعــات بــه عنــوان روزنامه 
كثیراالنتشــار جهت درج آگهی های شركت در 

سال مالی 94 انتخاب گردید. 
ازنکات برجســته گزارش سال 93 شركت را می 
توان تعدیل بهینه نیرو در بخش های پشتیبانی، 
تولید، مالی و توزیع بخاطر چابکســازی شركت 
بوده كــه این امر عالوه بر كاهــش هزینه برای 
شركت زمینه ســاز باالرفتن بهره گیری گردیده 

است.
بنا به اظهار مدیران ارشد شركت در مقام مقایسه 
تناژ تولید پیش بینی شــده جهت سال 1394 
نســبت به عملکرد واقعی ســال 93 در صابون 
جامد 5۷8 درصد، در مایع ظرفشویی 54 درصد 
و در شامپو 13۲ درصد رشد را شاهد خواهد بود 
كه این مهم بیان كننده این مطلب می باشــد كه 
شركت قصد دارد در سال 1394 طبق 158158 
تن محصول تولید كند كه نســبت به سال 93 

افزایش 1۰۰ درصدی تولید را نشان می دهد.
شایان ذكر است شركت كف در سال مورد گزارش 
هم در مقام تولید و هم مقام فروش نســبت به 
را  باالتری  حسابهای ســال 93 خود رتبه های 
كســب كرد بطوری كه جمع كل فروش شركتو 
جمع تناز تولید محصوالت در سال 93 نسبت به 
سال 9۲ هر دو رشد و افزایش را نشان می دهند 
و معلوم است كه كف برای كسب سهم بیشتر از 

بازار اسب خود را زین كرده است. 
مرور كلي وضعیت و تحوالت صنعت شــوینده و 

جایگاه شركت در صنعت و وضعیت رقابتي آن:
به خصوص  صنعت شوینده در ســالیان گذشته 
در سه سال اخیر، با چالش های فراوانی در ابعاد 
داخلــي و خارجي مواجه بــود. در بعد داخلي 
اجــرای طــرح هدفمندســازی یارانه ها بدون 
پرداخت هیچ گونه یارانــه ای به صنعت و تولید 
كشور، نوســانات شــدید و غیرعادی نرخ ارز، 
محدودیت های تخصیــص ارز و حذف تخصیص 
ارز مرجع، محدودیت های تخصیص ارز مبادله ای، 
افزایش های پیوسته و غیرعادی بهای مواد اولیه 
ناشــی از تغییرات اقتصادی فوق و تورم و از آن 
مهم تر بروز ركود اقتصادی در ســطح كشور، و 
در بعد خارجی نیز تــداوم تحریم های اقتصادی 
بین المللــی، محدودیت هــای اتــاق مبادالت 
اعتبارات  گشایش  عدم  و  )سوئیفت(  بین المللی 
اسنادی خرید مواد اولیه توسط بانک های ایرانی 
و طرف خارجی و محدودیت های امکان پرداخت 
انتقال وجه خارجــی خریدهای نقدی، عالوه  و 
بــر كاهش تولید و فروش باعــث افزایش بهای 
تمام شده محصوالت تولیدی شركت كف و دیگر 
شركت های هم گروه شد و مدیران این صنعت را با 
مشکالت متعددی مواجه كرد. هر چند آثار برخی 
از موارد فوق در ســال 1393 به دلیل مذاكرات 
به  ورود  لیکن  شــده اند،  كمرنگ  صورت گرفته 
اقتصادی، همچنــان چالش جدی صنعت  ركود 

كشور است.
منظور حضور مستمر  به  مدیره شــركت  هیات 
و گســترده در بازار داخلي و خارجي و به ویژه 
حفظ ســهم مناســب از بازار، با تولید و فروش 
محصوالت باكیفیت و حاشیه سود باال به گونه ای 
برنامه ریزي كرده كه مشکالت مذكور به حداقل 
برســد و تمامي تالش خود را در زمینه افزایش 
فروش و باال بردن سهم خود از بازار مواد شوینده 
و آرایشي و بهداشــتي و نیز حضور در بازارهای 
خارجی در صورت رفــع موانع و محدودیت های 

اقتصادی به كار خواهد گرفت.
*طی ســال جاری استراتژي شــركت، حضور 
به موقع و فعال در بــازار داخلي و تغییر ظرفیت 
تولید از حالت سنتی گذشته به طرف محصوالت 
باال  با حاشــیه سود  برندهای اصلی  و  باكیفیت 
و بــه تبع آن فروش در داخل كشــور، افزایش 
رضایتمندي مشــتري )مصرف كننــده( از بعد 
تنوع و كیفیت محصــوالت تولیدي و در نهایت 
افزایش سودآوري شركت به منظور جلب رضایت 

سهامداران محترم بوده است.
*عملکــرد شــركت در چارچوب اســتراتژي 
مالي مورد گزارش علی  اعالم شده فوق در سال 
رغم ركود در صنعت كشــور، افزایش 4 درصدی 
تولید تعــدادی بوده كه از دســتاوردهای مهم 
شــركت در ســال مالی مورد گزارش با در نظر 
گرفتن شرایط ویژه و بحرانی اقتصادی و در جهت 
حفظ حقوق و منافع سهامداران محترم شركت به 

شمار می آید.
اهداف و برنامه های آتي شركت به اجمال عبارت اند 
از: رقابت در فروش محصوالت باكیفیت و افزایش 
ســهم بازار، رســوخ در بازارهای جدید و ایجاد 
شرایط  صادراتي، تقویت و توسعه بازارهاي فعلي، 
توســعه محصوالت تولیدي با حاشیه سود باال، 
طراحي و تغییر شکل بسته بندي، ایجاد محصوالت 
جدید، بهبود و ارتقای بهره وري در شــركت در 

ابعاد نیروي انساني و ماشین آالت و مواد.
*ریســک های عمده پیش روي شركت به طور 
از: ریســک محدودیت  خالصه عبارت اســت 
واردات، ریســک تخصیص ارز و امکان مبادله، 
نوسانات  ارز، ریســک  نرخ  نوســانات  ریسک 
بانکي، ریســک رقباي  و كارمزدهاي  بهره  نرخ 
محصوالت  عرضــه  ریســک  و  تولیدكننــده 
جدید، ریســک افزایش بهای مواد اولیه و لوازم 
تورمی فعلی و  آثار ركود  از  ناشــی  بسته بندی 
در نهایت ریســک رقابت ناسالم در بازار فروش 

محصوالت.

چشم انداز و اهداف شركت كف
•افزایش سهم بازار )مقداري و ریالي(

•بازاریابي و مشتري مداري
•ایجاد نظام جذب و نگهداري و توســعه منابع 

انساني
•عرضه كاال با قیمت مناسب

•تکمیل سبد كاال
•استفاده از فرصت های سرمایه گذاري داخلي و 

خارجي
•ایجاد و تقویت برندهاي مختلف

•توسعه صادرات
•نوآوري

•ارتقای كیفیت كلیه محصوالت تحت پوشــش 
گروه

خیز بلند برای کسب سهم بیشتر بازار
شرکت کف افزایش 100 درصدی تولید محصول را در برنامه خود دارد

اعضاء هیات مدیره

خانم مهناز عقبایی

آقای بیژن اسماعیلی

آقای مجید قره باغی اول

خانم نیلوفر اسماعیلی

خانم فاطمه عبداللهی

نماینده

سرمایه گذاری بین المللی کیوان تجارت دارو

البرز شیمی رازی

البرز آریا رازی

سرمایه گذاری بین المللی البرز تجارت رازی

جهان شیمی آریا

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیرهومدیرعامل

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره
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مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت المپ پارس 
شهاب)ســهامی عام( با حضور صاحبان ســهام و یا 

نمایندگان آنها در محل شرکت برگزار گردید.
در این مجمع که به ریاست آقای هوشنگ داداش و 
به ناظری جنابان حسین ماهر و جلیل میهن دوست 
و دبیری جناب بهمن دژاکام تشــکیل شد،موسسه 
حسابرسي فراز مشاور به عنوان حسابرس و بازرس 
قانوني اصلي و موسسه حسابرسی آزموده کاران به 
عنوان بازرس علي البدل شــرکت براي ســال مالي 

منتهي به 1394/12/29 انتخاب گردیدند.
پیام هیات مدیره به سهامداران 

با ســالم و خوشــامدگویي به ســهامداران گرامي، 
بدینوســیله گزارش هیات مدیره را به اســتحضار 

می رساند : 
1-نماي کلي 

صـنعت تولیـد المـپ بـا شـتاب فزاینده ای در حـال 
دگرگـوني بنیـــادین است. نیـاز بـه صـرفه جـویي 
انـرژي و بـه کارگیري تکنولوژي الکترونیـک بـراي 
تولیـــد نـور موجـب تولیـد المپ های نـوین فـوق 
کـم مصـــرف، یکپارچـه شـــدن المپ و چـراغ ، 
فـراهم آوردن دسترسـي بـه نورهـاي گونـاگون در 
یـک المـپ کوچـک نشـکن و امکـان اسـتفاده از 
سامانه روشنایي هوشـــمند و انـرژي خورشـیدي 
گردیـده اسـت. از ایـن رو، صـنعت تولیـد المـپ کـه 
از هنگـام پیـدایش خــود در 130 ســال پــیش، 
تغییــرات نســبتا کمــي را تجربــه کــرده بــود، 
در دوره گــــذار از »صــنعت تولیــد المپ« بــه 
»صنعت روشنایي الکترونیکي« قرار گرفته و با شتابي 

شگفت انگیز مسیر دگرگوني را می پیماید.
صـنعت و محـیط کســـب و کـاري کـه شـرکت 
در آن فعالیـــت می نماید کـامال نـو و متفـاوت بـا 
گذشـته است و در این مسیر فرصت ها و تهدیدات 
بـس قابـل تـوجهي نهفتـه است. سـاماندهي موفـق 
ایـن فراینـــد می تواند بالنـــدگي و پایداري براي 
شــرکت به ارمغان آورده و موجب ارتقای جایگاه در 

بازار و سودآوري شرکت گردد.
از جمله عوامل کلیدي مورد نیاز براي دســتیابي به 
موفقیت می توان به  نیروي انســاني با دانش روز و 

توانمند، تامین سرمایه در گردش قابل توجه، ساختار 
ســازماني با انعطاف سریع و پیشــگامي در ارزش 
آفریني براي مصرف کنندگان و کسب رضایت آنان 
اشــاره کرد. در این راســتا ، هدف گذاري و برنامه 
ریزی هــای الزم براي مدیریــت فرایند بازآفریني و 
برداشــتن گام های دگردیسي از تولید کننده المپ 
به شرکتي پیشگام در کسب و کارهای نوین تامین 

روشنایي را در دست اقدام و پیگیري دارد.
2- محیط کسب و کار و جهت گیری های شرکت

1-2 بر پایه مصوبه پیشین هیات دولت، مقرر گردیده 
بود توزیع المپ های رشته ای بیش از 40 وات از سال 
1393ممنوع باشد . با توجه به تنگناها و مشکالت 
توقف خطوط تولید این المــپ، اجراي مصوبه یاد 
شده به سال 1395موکول شده است. حذف تولید 
المپ رشــته ای چالش بزرگي پیش روي شرکت، 
که بزرگ ترین تولید کننده این المپ در کشــور به 
شمار می آید، قرارداده است. عدم تخصیص منابع و 
اعتبــارات الزم، که در مصوبه هیات دولت به عنوان 
راهکار فراهم کردن شرایط براي جایگزیني ماشین 
آالت تجویز شــده  نیز بر مشکالت جایگزیني این 
المپ افزوده اســت. به منظور گــذار از این چالش، 
اقدامات متعددي برنامه ریزي شده و در دست اقدام 
است. خوشبختانه با سیاســتگذاري و برنامه ریزي 
انجام شده، سهم المپ های رشته ای از 50درصد در 
سال های گذشــته به 20درصد در سال 93 کاهش 
یافته  اســت. استراتژی های اســتفاده حداکثري از 
ظرفیت و امکانات تولیدي موجود براي افزایش سهم 
بازار و سودآوري الزم به عنوان یکي از ابزارهاي تامین 
مالي طرح جایگزیني، طراحي و پیگیري شده است. 
تولید المپ جدید هالوژن یا به اصطالح »اکوالمپ« 
که داراي 30درصــد افزایش صرفه جویي در انرژي 
اســت، با استفاده از ماشین آالت تولید المپ رشته 
اي موجود و به ویژه با به کار بردن حباب های تولید 
شده در شرکت شهاب شیشه )همبسته - زیر دست( 
از دیگر اقدامات در این زمینه اســت . افزون بر اینها 
، پروژه هــای دیگري به منظور اســتفاده از ظرفیت 
تولید حباب و ماشــین آالت فعلي براي تولید نوع 
بسیار جدید و پیشرفته ای از المپ LED در دست 
بررسي و اقدام است که در صورت دستیابي به نتیجه 
می تواند تهدید حذف المپ رشــته ای را تبدیل به 

فرصت و مزیت رقابتي بسیار چشمگیر نماید.
2-2 روند جایگزیني المپ فلورســنت با المپ های 
دیگــر)LED . CFL. FPL( و کاهش تقاضا که از 
چند سال پیش آغاز شده بود، در سال مورد گزارش 
با شدت بیشــتري ادامه پیدا کرده و سهم این رده 
محصول در ســبد به 13درصد در سال 93 کاهش 

یافته است.
3-2با توجـــه بـه اهمیـت المـــپ کـم مصـرف 
) CFL (در ســـبد محصـــوالت شـرکت، سـمت 
گیـري اسـتراتژیک بـــراي افزایش سهم بـازار بـه 
وسـیله اسـتمرار عرضـه بـي نوسـان، سـبد جـور 
کـــاال و قیمت های رقـابتي بـه عمـل آمـده اسـت 
تـــا شـرکت بتوانـد جایگـــاه اول را در بـازار ایـن 
محصـول بـه نحـو بایسـته و اقتصـادي کسب کند. 

سـمت گیري تمرکز فراینـد تولیـد انـواع ایـن رده 
محصـول بـه منظـور افـزایش ظرفیـت و اسـتفاده 
بهینـه از گنجایش ها و عمق بخشي به تولید رقابتي 
صورت گرفته اسـت. در ایـن زمینه تولیـد و عمـق 
بخشـي بـه تولیـد ایـن محصـول در شرکت شهاب 
نقـره )یکـي از شـرکت هـاي همبسـته( متمرکـز 
شده اسـت. در ایـن راســـتا ماشـین آالت تولیـد 
واحــد روشــن شــونده )Gas Tube( در ســال 
93 نصــــب و راه انــــدازي گردیــــده و بهــره 
بــرداري از آن آغــاز شــده و نیمي ازسبد فروش 
شــرکت در ســال 93 را این رده محصول به خود 

اختصاص داده است.
بدین ترتیب امیـد اسـت شـرکت در سـال جـاري 
موفـق شـود سـهم بـازار قابـل تـوجهي به دسـت 
آورد کـــه ایـن خـــود به معني استحکام جایگاه 

شرکت در بازار و سودآوري شرکت خواهد بود.
4-2با توجه بــه اهمیت المپ های فوق کم مصرف 
 )Clean Room( پس از ایجاد سالن پاک ، LED
مورد نیــاز براي تولید این گونه محصوالت، خطوط 
مونتاژ این المپ در ســال 92 خریداري، نصب و راه 
اندازي گردیده اســت. همزمان نســبت به آموزش 
نیروي انساني و تشکیل و تجهیز آزمایشگاه کنترل 
کیفیت این المپ اقدام شــده اســت. در این راستا 
شــرکت موفق به دریافت گواهــي نامه صالحیت 
آزمایشگاه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران 
براي انواع محصوالت درون خانگي LED )آزمایشگاه 
همکار( به عنوان نخستین شرکت دارنده این گواهي 
نامه شــده اســت.ادامه تقویت امکانات فني در این 
رشــته، تجهیز آزمایشگاه و فرایند تضمین کیفیت 
با تجهیزات پیشــرفته، افزایش خطوط براي فراهم 
آوردن گنجایش تولیــد گونه های متنوع و متفاوت 
المپ های LED، تعریف پروژه های عمق بخشــي 
تولید به این رده محصول متناســب با نوآوری ها و 
پیشــرفت های شــگرف در صنعت الکترونیک و به 
ویژه افزایش دانش و بنیه علمي همکاران در رشته 
الکترونیــک و LED به عنــوان توانمندي کلیدي، 
براي دستیابي به مزیت رقابت گري و بالندگي پایدار 
شرکت از جمله سایر اقدامات صورت گرفته در زمینه 
این رده محصول استراتژیک بسیار مهم و آینده دار 
است.با جهت گیری ها و کوشش های صورت گرفته، 
سهم این رده در سبد محصول از کمتر از 1درصد در 
سال 92 به 12درصد در سال 93 افزایش یافته است. 
همچنین با افزودن انواع چراغ های LED به ســبد 
محصوالت شــرکت، ورود به کسب و کار چراغ های 
روشــنایي درون خانگي نیز محقق شــده است؛ به 
 LED نحوي که بالغ بر 30درصد فروش محصوالت

را انواع چراغ های LED شامل می شود.
4-3در ســال 93، براي نخســتین بــار، چراغ های 
هوشمند و سنسوردار به سبد محصوالت افزوده شده 
است. این محصول در حال حاضردر مرحله »معرفي« 
به بازار بوده و هنوز وارد مرحله »رشد« نشده است. 
افزایش تنوع محصول و سهم بازار این رده محصولي 
در ســال جاري و ســال های آینده در دســتور کار 

شرکت قرار دارد.

زندگی را با المپ پارس روشن کنیم
دارنده گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان
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مجمع عمومی عادی ساالنه شركت معادن بافق با 
حضور اكثریت سهامداران تشکیل شد. این مجمع 
به ریاست آقای محمدی و نظارت آقایان تفضلی و 

محمدخانی و دبیری آقای بیات برگزار شد.
قرائت  مدیرعامل شركت ضمن  این جلســه  در 
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی 93 
به سواالت سهامداران پاسخ داد .در پایان و پس 
از تصویب صورت های مالی از سوی ســهامداران 
تقســیم مبلغ ۲۶۰ ریال سود به ازای هر ســهم 
مورد تصویب حاضران قرار گرفت. در این جلسه 
موسســــه حسابرسی همیار حساب  به  عنوان 
بازرس قانونی و حسابرس شركت و آزمون پرداز 
به  عنوان بازرس علی البــدل انتخاب گردیدند و 
كثیراالنتشار  روزنامه  عنوان  به  اطالعات  روزنامه 

شركت انتخاب شد.
مهندس محمود علیمحمدی در بخشی از گزارش 
خود بیان كرد: شــركت معــادن بافق به عنوان 
شــركتی با نیم قرن تجربه نشــان داد كه توجه 
به توانمندی های داخلی و بومی ســازی دستگاه 
های مورد استفاده چگونه می تواند خودكفایی و 

اقتصاد مقاومتی را معنی كند.
وی با اشــاره به اینکه شركت از صادركننده های 
برتر كنستانتره ســولفوره روی و سرب به خارج 
از كشور به شمار می آید كه به لحاظ كیفیت قابل 
رقابت با مشابه خارجی اســت، افزود: باال بردن 
مستمر كیفیت محصوالت تولیدی و بهینه سازی 
امور از رئوس برنامه های مدیریتی شركت است كه 
به جد پیگیرآن بوده و هستیم . مدیرعامل شركت 
ارتقای فنی وسایل قدیمی در جهت عملکرد بهتر 
و افزایش توان علمی مجموعه كاركنان را شاهد 
مدعای خود دانســت و گفت: رسیدن به سقف 
تولید 3۰/۰۰۰ كنســتانتره سرب و روی روزگاری 
آرزویی بود كه امروز رنگ واقعیت به خود گرفته 

است.
بیات مدیر ارشــد مالی شركت نیز در حاشیه این 
مجمع با اشــاره به اینکه در ســال های اخیر به 
دلیل گسترش تحریم های بین المللی، شركت در 
با  بازار فروش مناسب همواره  به  زمینه دستیابی 
امیدواری كرد  ابراز  بوده است،  مشکالتی روبه رو 
كه توافق هسته ای حاصل شــده و رفع تحریم   
در زمینه صادرات محصول به كشورهای هدف و 
ارتقای سهم بازار بتواند توامان رشد سودآوری و 

ارزش افزوده را برای شركت حاصل كند. 
پیام هیات مدیره

و سپاس از خداوند منان كه عنایت فرمود تا امروز 
در آستانه پنجاهمین سال فعالیت شركت معادن 
بافق فرصتی داشته باشیم تا بار دیگر خالصه ای 
از زحمات پرسنل ساعی و سرپرستان و مهندسین 

واحدهای مجموعه كه بــا هدایت و درایت هیات 
مدیره محترم به ثمر نشسته است را خدمت شما 
سروران گرامی ارائه دهیم. با اعتقاد كامل بر این 
باور هستیم با توجه به فراز و فرودهای ایجاد شده 
در سال گذشته و با عنایت به اوضاع فنی كاركرد و 
با توجه به میانگین سن ادوات و تجهیزات در حال 
كار مجموعه و همچنین عیار ســنگ استخراجی 
عملکرد قابل قبولی از تالش مستمر پرسنل ارائه 
گردیده است كه به طور خالصه سرفصل تالش های 

سال كاری گذشته به شرح زیر اعالم می گردد:
1- اجرای توسعه كارخانه فلوتاسیون تا سقف3۰/۰۰۰ تن 
كنسانتره سرب و روی در سال با توجه به توانمندی های 

داخلی و بومی سازی دستگاه های مورد استفاده
۲- بهینه ســازی عملکرد منابع انسانی و ارتقای 

علمی مجموعه
3- اقدامات زیســت محیطی مجموعه به لحاظ 

كنترل و جلوگیری از آسیب های احتمالی
4- تالش برای رســیدن به استحصال سنگ های 
با عیار قابل قبول جهت خوراک دهی به كارخانه 

فلوتاسیون
5- باال بردن كیفیت محصوالت تولیدی

۶- انجــام تحقیقات بر روی اســتخرهای باطله 
قدیمی كارخانه فلوتاسیون جهت رسیدن به روش 

بازفرآوری آن
۷- اصالح و مرمت خــط تولید به منظور ارتقای 

سطح كیفی و كمی تولید
8- ارتقای فنی وسایل قدیمی به منظور عملکرد بهتر

استراتژی شركت
- توســعه فرایند اكتشاف، استخراج و فرآوری و 

افزایش تولید كنسانتره سولفوره سرب و روی
- استراتژی خالقیت و نوآوری در كلیه فعالیت های 

تولید و توسعه معادن
- استراتژی مدیریت هزینه ها و كاهش بهای تمام 

شده محصوالت
برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت برای سال 

مالی آتی
با توجه به افزایش ســرمایه اخیر و روند توسعه 
به ظرفیت تولیدی  كارخانه فلوتاسیون دستیابی 

3۰/۰۰۰  تن در آینده نزدیک محقق خواهد شد.
ریسک های عمده شركت

• افزایش بی رویه نرخ قطعــات و لوازم یدكی و 
لوازم مصرفی

• نوسانات بازار بورس لندنLMEو نوسانات نرخ 
ارز در داخل كشور

برنامه های آینده شركت
1- استقرار سیســتم یکپارچه تولید و سهام و 

اتوماسیون اداری
۲- حفظ وضعیت تولید و بهبود استخراج از معادن روباز

3- طراحی و شروع عملیات روباز نمودن معادن 
زیرزمینی

4- ارتقای میزان تولید از طریق بازسازی و تجهیز 
خطوط تولید فعلی و ایجاد خطوط تولید كنسانتره
5- افزایش ســرمایه از طریــق آورده نقدی و 

مطالبات و سود انباشته
۶- سرمایه گذاری در جهت كاهش عوامل سخت و 

زیان آور و عوامل زیست محیطی
۷- سرمایه گذاری در جهت افزایش آب رسانی به 

خطوط تولید و فضای سبز
8- سرمایه گذاری در جهت آب آشامیدنی لوله كشی 

به داخل مجتمع معدنی كوشک
تاریخچه

شــركت معادن بافق )ســهامی عام( در تاریخ 
1۶خرداد ماه سال 1345 به صورت شركت سهامی 
خاص تاسیس شده و طی شماره 1۰۷۲5 مورخ 18 
خرداد ماه 1345 در اداره ثبت شركت ها و مالکیت 
صنعتی تهران و طی شماره5۷ مورخ 13۷۲/5/14 
در اداره ثبت شركت ها و مالکیت صنعتی بافق به 
ثبت رسیده است. شركت در تاریخ13۷۰/3/۲1 به 
شركت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 13۷5/1۲/۲۰ 
در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. 
در حال حاضر مركز اصلی شــركت استان یزد- 
شهرستان بافق – كیلومتر 45 محور بافق- بهاباد 

در كنار روستای كوشک است.
جایگاه شركت در صنعت

شركت معادن بافق در صنعت استخراج كانی های 
فلزی فعالیت می كند. فروش شــركت در ســال 
جاری نسبت به سال قبل 53 درصد كاهش یافته 
است. مبلغ فروش در سال مالی 9۲ متاثر از انتقال 
و فروش بخشــی از موجودی كاالی ســال قبل، 

جهش قابل توجهی داشته است.

لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  58 | مهر ماه  1394| 

استراتژی موفق خالقیت در شرکت معادن بافق
تقسیم سود 260 ریالی به ازای هر سهم
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| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  58 | مهر ماه  1394| 

در این مجمع که با حضور بیش از 89/18 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس 
و بازرس قانونــی برگزار گردید، ریاســت مجمع 
برعهده آقای رامین میزانی بوده که با اکثریت آراء 
ســهامداران جنابان محمد اصغری و جالل روشن 
ضمیر در مقــام نظــار اول و دوم و خانم میخک 

درمنش به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامــه با قرائت گزارش هیــات مدیره به مجمع 
توسط مدیرعامل شرکت مربوط به اهم فعالیت های 
صورت پذیرفتــه در طی ســال مالــی منتهی به 
1393/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس 
و بازرس قانونی، مجمع نشــینان با طنین صلوات 
خود ضمن تصویــب صورت های مالــی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 0/25 

ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنین موسســه حسابرســی آزموده کاران به 
ســمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه 
ایران مشهود به سمت بازرس علی البدل برای سال 

مالی 94 انتخاب گردیدند.
با توجه به اینکه اعالم مدیریت شــرکت مبنی بر 
اینکه لیزینگ رازی یکی از معدود شرکتهای دارای 
مجوز از بانک مرکزی می باشــد که حائز شرایط 
ادامه تمدید مجوز گردیده اســت و در بازار بعنوان 
یکی از شــرکتهای گروه صنعتی رازی که خود از 
بزرگترین گروه های اقتصادی کشــور می باشــد 
مدیریت شــرکت در صدد اســت در جهت تامین 
منابع مالی برای گروه و سایر متقاضیان در صورت 
لزوم با افزایش ســرمایه و دریافت اعتبار سیستم 
بانکی و موسســات اعتباری نقدینگی مورد لزوم را 

تامین نماید.

پیام هیات مدیره
بــا ســپاس از درگاه ایزد منان و ضمن تشــکر از 
حمایت های همه جانبه سهامداران محترم، هیات 

مدیره گزارش خود را به استحضار می رساند:
شــرکت های لیزینگ از جمله شرکت های مهم در 
ایجاد ارتباط میان تامین کنندگان، عرضه کنندگان 
و تولیدکننــدگان و در نهایــت مصرف کنندگان 
هســتند. در این رابطه زنجیره های به هم پیوسته 
هر کدام از اهمیت خاصی برخوردارند که مهم ترین 
آنها مشــتریان یا مصرف کنندگان در شــکوفایی 
اقتصاد می باشــند. با توجه بــه وضعیت اقتصادی 

کشور، این شــرکت نتوانســت همانند سال های 
گذشــته فعالیت قابل توجهی داشته باشد و حتی 
در مقطعی که سیســتم ها قادر بــه پرداخت وام 
جهیزیه ازدواج نبود ما مبادرت به نشــر آگهی در 
روزنامه نمودیم که متاســفانه یک نفر هم مراجعه 

کننده نداشت.

وضع عمومی شركت
شرکت لیزینگ رازی با توجه به وضع قانون تنظیم 
بازار غیرمتشــکل پولی، خود را موظف نمود تا در 
آن چارچــوب به فعالیت ادامه دهد. در نتیجه این 
فعالیت مجوز موقت یک ســاله به شــماره 4555 
مــورخ 1386/10/30 از طرف بانک مرکزی ایران 
به این شــرکت اعطا شــد که پس از سپری شدن 
مــدت آن و رضایت بانک مذکــور از عملکرد این 
شرکت، مجوز سه ساله به شماره 153645 مورخ 
1388/7/20 صــادر گردید. بــا پایان یافتن مدت 
مجوز مربوطه، بازرســان اداره نظارت بر بانک های 
بانک مرکزی جهت صــدور مجوز جدید، عملیات 
شــرکت را در طول سال های 1389 لغایت 1391 
مورد رســیدگی قرار دادند که مجوز یک ساله به 
شماره 38976 مورخ 1392/2/16 صادر گردید و 
پــس از آن نیز با توجه به رعایــت کلیه قوانین و 
مقررات بانک مرکزی ایران توســط شرکت، مجوز 
فعالیت پنج ســاله تحت شــماره 88694 مورخ 

1393/4/4 صادر شده است.
با توجه به ســرمایه محدود شــرکت، فعالیت این 
شــرکت عمدتا در قالــب خرید لــوازم مصرفی 

بادوام، لــوازم خانگی، تجهیزات رایانه ای و امثالهم 
و همچنین موتورســیکلت بوده و واگذاری آنها از 
طریق عقد اجاره و یا فروش اقساطی به مشتریان 
است. در سال 1393 به علت کاهش فعالیت براثر 
وضع عمومی و اقتصادی کشور، امکان فعالیت موثر 

فراهم نگردید.

تاریخچه
بــه موجــب مجــوز شــماره 32/45130 مورخ 
1383/7/5 اداره ثبــت شــرکت ها و موسســات 
غیرتجــاری، اجــازه پذیره نویســی عمومی صادر 
و طبــق آگهــی دعوت بــه پذیره نویســی مورخ 
1383/7/14 که در روزنامه ابرار اقتصادی و دنیای 
اقتصاد درج گردید، پذیره نویسی عمومی از تاریخ 
1383/7/15 آغاز شد و در همان روز پایان یافت. 
پس از بررســی اوراق پذیره نویسان و احراز هویت 
آنان، شــرکت در تاریخ 1383/9/17 تحت شماره 
236306 در اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجاری به ثبت رسید.

برنامه های آینده شركت
با توجه به دگرگونی هایی که خواسته  یا ناخواسته 
توسط ارگان های ذی ربط به عمل آمد، شرکت به 
تمام اهداف خود در ســال 1393 نایل نشد و امید 
اســت در سال 1394 دولتمردان به این صنعت از 
منظر یک نهال تولیدی خدماتی بنگرند تا با عوامل 
درونی و بیرونی بتوان قدم های مثبت تری در جهت 
اهداف و برنامه های شــرکت برداشت که اهم آنها 

عبارت است از:

1- در صورت لزوم، افزایش سرمایه
2- دریافت اعتبار از سیســتم بانکی و موسســات 

اعتباری
3- بازنگــری در قانون معافیــت مالیات بر ارزش 

افزوده
4- توزیع مناسب و به موقع منابع مالی به مشتریان

لیزینگ رازی نهاد تولیدی خدماتی موفق در کشور
برنامه های مدیریت لیزینگ رازی برای ترسیم چشم اندازی روشن

اعضاء هیات مدیره

آقای رامین میزانی

آقای جواد حتمی

آقای هادی ابراهیمی

آقای محمود بوستانی کلهرودی

آقای محمود بلقیس زاده

نماینده

شرکت شیمیایی رازی )سهامی عام(

شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر)سهامی عام(

شرکت کیان شیمی )سهامی خاص(

شرکت کیمیا رزین )سهامی خاص(

شرکت سرمایه گذاری رازی )سهامی خاص(

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره و مدیرعامل
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مجمع عمومی عادی ساالنه تایدواتر خاورمیانه تقسیم 4۰۰ ریال سود نقدی به 
ازای هر سهم را مصوب كرد.

در این مجمع كه با حضور ۷3 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء 
هیات مدیره برگزار شــد پس از ارائه گزارش هیات  مدیره شركت در خصوص 
عملکرد سال مالی منتهی به ۲9 اسفند 93، صورت های مالی شركت به تصویب 
سهامداران رســید و مبلغ 4۰۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم و در مجموع 
۲51 میلیارد ریال ســود بین سهامداران شركت تقسیم شــد. در ادامه این 
مجمع مهندس مهدی اعتصام مدیرعامل شركت تایدواتر خاورمیانه با اشاره 
به مهم ترین دستاوردهای شركت تایدواتر در سال 93 و موافقت هیات مدیره 
شركت با افزایش سرمایه تایدواتر به 1۰۰۰ میلیارد ریالی در سال 94 گفت: تفاهم 
با سازمان بنادر و دریانوردی در سال گذشته راه را برای حضور جدی تر شركت 
تایدواتر خاورمیانه در تمامی مزایده و مناقصه های بندری هموار كرده است؛ تا 
جایی كه تکلیف اختالفات ســنواتی مالی و حقوقی فی مابین مشخص شده و 
دیگر در این زمینه مشــکلی وجود ندارد. وی سپس با اشاره به انجام بیش از 
3۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری توسط شركت تایدواتر از سال 88 تا كنون 
با وجود تحریم ها و شرایط سخت اقتصادی در بنادر كشور، به اقدامات صورت 
گرفته در سال 93 پرداخت و گفت: بهره برداری از پایانه های اختصاصی در بندر 
شهید رجایی، بهره برداری از پایانه ریلی در بندر شهید رجایی، بهره برداری 
از ترمینــال بخش A )جنرال كارگو( در بندر شــهید رجایی، عملیات تخلیه 
و بارگیری و انبارداری كاالی فله در بندر امــام )ره(، بهره برداری از ترمینال 
اختصاصی 1۰هکتاری در بندر امام )ره(، بهره برداری از سایت پردیس متحد1 
و۲ در بندر امام )ره(، بهره برداري از ترمینال كانتینري بندر پتروشیمي پارس 
توسط شركت ساحل گستر پارس، بهره برداری از دو انبار به مساحت 15هزار 
مترمربع در سایت 1۰ هکتاری بندر امام )ره( و بهره برداری از دو انبار به مساحت 
15هزار مترمربع در سایت كشتی ســازی بندر امام )ره( از مهم ترین اقدامات 
تایدواتر در سال گذشته بود. مدیرعامل شركت درباره فعالیت های تایدواتر در 
حوزه دریایی و كشتیرانی در سال گذشته نیز اظهار كرد: خارج سازي شناورهای 
مغروقه در بنادر، تعمیرات اساسی نگین تاید ۲، ارائه خدمات به سکوهای نفتی 
توسط نگین تاید ۲، تمدید گواهی نامه های رده بندی و تسویه حساب با شركت 
كشتی ســازی خلیج فارس و مذاكره برای فروش یا اجاره بارج 15 هزار تنی 
سوخت رسان، شركت درعملیات نصب ســکوی FY توسط اروند تاید 1۰۰۰، 
نمایندگي خطوط كشتیراني و خدمات دریایي توسط شركت دریابندر، الیروبی 
پروژه زرآباد در بندر چابهار توســط شركت دریابندر و اجاره یدک كش ها به 
شركت نفت فالت قاره توسط شركت دریابندر عمده فعالیت های تایدواتر در 
این بخش بوده است. وی ادامه داد: طراحی و راه اندازی نرم افزار جامع ترمینال 
كانتینریConsolدر15 پایانه بنــدری، ارائه خدمات پیام كوتاه )SMS( با كد 
 )TCTS( 1۰۰۰، ارائه خدمات و پشتیباني سامانه نرم افزاري ترمینال كانتینري
در بنادر شهید رجایي و عسلویه و ارائه خدمات و پشتیباني سامانه نرم افزاري 
جنرال كارگو در 11 بندر )GCOMS( از دیگر فعالیت های این شركت در سال 
93 بوده است. اعتصام سپس به سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد ریالی تایدواتر در 
سال 93 اشــاره كرد و افزود: خرید ۲ دستگاه جرثقیل 4۰ و 8۰ تنی، خرید 3 
دستگاه مکنده غالت برای بنادر امیرآباد و امام خمینی )ره(، خرید ریچ استاكر و 
لیفتراک برای بنادر عسلویه و شهید رجایی و ... از مهم ترین تجهیزات خریداری 

شده در سال گذشته است.

وی همچنین از رشد 4 برابری عملیات كاالهای فله در ناحیه خوزستان شركت 
تایدواتر و عبور از ســقف 8۰۰ هزار تن در سال 93 خبر داد و افزود: مجموع 
عملیات شــركت در بندر امیرآباد از ۲ میلیون تن كاال در سال 93 فراتر رفت؛ 
ضمن اینکه عملیات غیر كانتینری تایدواتر در بندر شهید رجایی نیز با رشد 

بیش از 3۰ درصدی نسبت به سال 9۲ به 1.8 میلیون تن كاال رسید.
مدیرعامل شــركت تایدواتر خاورمیانه حضور در فاز ۲ و 3 توسعه بندر شهید 
رجایی، احداث ســیلوی غالت 15۰ هزار تنی در بندر شهید رجایی، احداث 
سیلوی 15۰ هزار تنی در بندر امام )ره( و احداث سیلوی 5۰ هزار تنی در بندر 
امیرآباد را از جمله برنامه های بلندمدت این شركت عنوان كرد و ادامه داد: اجاره 
شــناورهای نگین تاید1و۲ ، اجاره یا فروش بارج سوخت رسان 15 هزار تنی، 
توسعه فعالیت هاي خارج سازي شناورهاي مغروقه )سالویج (، توسعه فعالیت هاي 
الیروبي ، شركت در مناقصه ها و مزایده هاي حوزه  دریایي، ادامه اجاره تجهیزات 
دریایي به شركت  نفت فالت قاره و نیز انجام خدمات كشتیراني در بنادر شمال 

ـ جنوب از دیگر برنامه های تایدواتر برای سال های آینده خواهد بود.
به گفته وی در ســال جاری نیز تایدواتر احداث ۲ باب انبار به مساحت 135۰۰ 
مترمربع در سایت1۰ هکتاری شــركت در بندر امام )ره(، احداث سایت انرژی 
در زمین 15 هکتاری بندر امام )ره( با مشاركت سرمایه گذاران و فعاالن صنعت 
نفت، گاز و پتروشیمی، احداث انبار مسقف به مساحت 1۰ هزارمتر مربع در بندر 
امیرآباد، تکمیل ظرفیت تجهیزات تخلیه و بارگیری غالت در بندر امام )ره( و 
خرید اراضي پشتیباني در بنادر انزلي، امیرآباد و شهید رجایي را در دستور كار 
دارد. اعتصام در ادامه با اشاره به خروج نام تایدواتراز لیست تحریم ها، درباره 
فرصت های این شركت در سال جاری گفت: توسعه فعالیت ها و ایجاد سرمایه 
گذاری های مرتبط به خصوص در بنادر شمالی و جنوبی كشور، امکان حضور در 
بازارهای منطقه ای و برنامه ریزی برای كسب سهم بیشتری از بازار در شرایط 

پسا تحریم از مهم ترین فرصت های تایدواتر در سال 94 خواهد بود.
در ادامه بازرس اصلی و حسابرس شــركت تایدواتر موسسه هوشیار ممیز و 
بازرس علی البدل نیز موسسه هوشیار بهمند انتخاب شدند و همچنین روزنامه 

دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی شركت انتخاب شد. 
چشم انداز و ماموریت شركت

شركت تایدواتر خاورمیانه پیشرو درعملیات بندری و دریایی، حمل و نقل دریایی 
و خدمات وابســته در سطح ملی، با قابلیت رقابت منطقه ای و اهتمام به حضور 
جدی در بازارهای فرامنطقه ای مبتنی بر ارائه خدمات برتر با تکیه  بر ارزش های 
مشترک )عملکرد رقابتی، تعهد به تعالی سازمانی، كار تیمی، ایمنی و حفظ محیط 

زیست( حداكثر منافع را برای سهامداران و كاركنان تامین خواهد كرد. 

تایدواتر سهم بازار بیشتری را طلب می کند
برنامه های مدیریتی مهندس اعتصام برای دوره پساتحریم 

نی
سی

 ح
یر

و ام
سر

خ

19



| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  58 | مهر ماه  1394| 

مجمع عمومی عادی ساالنه شركت سیمان فارس و خوزستان با حضور بیش 
از ۷8 درصد سهامداران تشکیل شد. این مجمع به ریاست خالق به نمایندگی 
از شســتا و نظارت فاتح و صوفلو با دبیری حقیقت جو برگزار شد.  در ابتدای 
جلســه مرتضی لطفی، مدیرعامل شركت سیمان فارس و خوزستان به ارائه 
گزارش عملکرد هیات مدیره برای سال مالی 94 پرداخت و گفت: »سفارس« 
همواره استراتژی حفظ و افزایش سهم خود در بازار سیمان و اقدامات اساسی 
برای افزایش ارزش خالص دارایی های شركت و استفاده بهینه از فرصت های 
موجود در بازار ســرمایه را مد  نظر قرار داده است. به همین منظور افزایش 
ظرفیت، بهینه ســازی خطوط و ایجاد كارخانه های جدید برای رســیدن به 
ظرفیت 54/ 19 میلیون تن در ســال را در شركت های تابعه اجرا كرده است. 
وی با اعالم اینکه هلدینگ ســیمان فارس و خوزستان در تالش است تا به  
عنوان بزرگ ترین تولید  كننده سیمان و محصوالت مرتبط در كشور و منطقه 
مطرح شود، اظهار كرد: ایجاد شبکه های هم افزا بین شركت های تابعه، تامین  
كنندگان، مشتریان و توســعه بازار با تاكید بر تنوع بخشی به محصوالت و 
خدمات یکی از اهداف شــركت اســت.  در پایان این مجمع پس از تصویب 
صورت های مالی شركت از سوی ســهامداران، تقسیم مبلغ 3۲۰ ریال سود 
به ازای هر سهم مورد تایید حاضران در جلسه قرار گرفت. مدیرعامل شركت 
در حاشیه این مجمع گفت: اگر ایران رتبه صادرات سیمان در جهان را دارد و 
افق بازارهای جهانی را برای خود ملموس می داند  باید برای اعتالی این صنعت 
كه باعث پویایی و بالندگی كشور می شود تالش دوچندانی در مجموعه  انجام 
گیرد و حمایت های بیشــتری از طرف نهادهای مسئول صورت پذیرد.  مدیر 
ارشــد مالی شركت نیز در حاشیه این مجمع با اشاره به پیشرو بودن شركت 
ســیمان فارس و خوزستان اظهار كرد: همواره سعی كرده ایم در بخش مالی 
با شفافیت و صداقت كار خود را انجام دهیم و تایید صورت های مالی توسط 

حسابدار رسمی شركت موید این نکته است. 

پیام هیات مدیره
با حمد و سپاس خداوند كه توفیق داد تا در خدمت سهامداران گرامی باشیم، 
هیات مدیره ضمن تشکر از حضور سهامداران در مجمع عمومی عادی سالیانه 

شركت، بر خود الزم می داند اعتماد كلیه سهامداران محترم را سپاس گفته و 
قدردانی خود را ابراز نماید.

طی ســال مالی مورد گزارش با كنترل موثر بر 1۲ شركت سیمان خاكستری 
و سفید، همچنین 9 شــركت مرتبط با شركت های سیمانی به عنوان یکی از 
شركت های مطرح در تولید سیمان فعالیت نموده و باالترین سهم بازار را در 

بین سایر گروه های تولید سیمان كشور به خود اختصاص داده است.
شركت همواره استراتژی حفظ و افزایش سهم خود در بازار سیمان و اقدامات 
اساســی جهت افزایش ارزش خالص دارایی های شــركت )NAV(  در بازار 
ســرمایه و اســتفاده بهینه از فرصت های موجود بازار را مد نظر قرار داده و 
به همین منظور افزایش ظرفیت، بهینه ســازی خطوط و ایجاد كارخانجات 
جدید را برای رســیدن به ظرفیت 19/54 میلیون تن در سال در شركت های 
تابعه اجرا نموده و با اعمال مدیریت در اداره شركت های زیرمجموعه توانسته 
است در ســال 1393 از 1۷/5 میلیون تن ظرفیت اسمی و امکانات تولیدی 
در اختیار، مقدار 14/3۷ میلیون تن تولید و تحویل داشــته باشد كه ۷1/۲۷ 
درصد آن در بازار داخل به مصرف رســیده و ۲8/۷3 درصد بقیه صادر شده 
اســت كه به ترتیب ۲1/5۶ درصد و ۲1/58 درصد ســیمان تولید و تحویل 
شده كشور را شامل می شود.  امید آن می رود كه با تداوم فعالیت شركت در 
مسیر برنامه های راهبردی، سال مالی جدید برای سهامداران محترم همراه با 
توفیق و خیر و بركت باشد. هیات مدیره امیدوار است ضمن تایید و تصویب 
صورت های مالی و عملکرد شركت، بتواند از رهنمودهای سازنده سهامداران 

محترم برای نیل به اهداف واالتر شركت استفاده نماید.

اهداف و سیاست های اجرایی شركت
- مشــاركت و همکاری با رهبران بازار جهانی ســیمان در منطقه در كلیه 

فعالیت های زنجیره صنعت
- توسعه نشان تجاری

- در اختیار گرفتن شبکه تركیبی حمل و نقل
- ایجاد شبکه های هم افزا ین شركت های تابعه، تامین كنندگان و مشتریان

- توسعه بازار با تاكید بر تنوع بخشی به محصوالت و خدمات و بازارسازی در 
جهت افزایش مصرف اقتصادی سیمان

- مدیریت بهینه منابع در اختیار برای ایجاد بیشترین بازدهی از سبد منابع

چشم انداز هلدینگ
ایفای نقش به عنوان بزرگ ترین تولیدكننده سیمان و محصوالت مرتبط در 

كشور و منطقه

راهبردهای هلدینگ
 رسوخ و توسعه در بازارهای داخلی و بین المللی

 ارتقا و توسعه نظام زنجیره تامین در هلدینگ و شركت های تابعه
 حضور موثر در نهادها و تشکل های مرتبط با صنعت

استراتژی حفظ و افزایش سهم در بازار سیمان
خیز مدیریت برای حصول بزرگ ترین تولید  کننده سیمان و محصوالت مرتبط در منطقه

نی
سی

 ح
یر

و ام
سر

خ
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 ارتقا و یکپارچه سازی نظام های اطالعاتی در هلدینگ و شركت های تابعه
 بهبود بهره وری و كاهش بهای تمام شده محصوالت در شركت های تابعه

 بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با تاكید بر خلق ارزش 
برنامه های آتی هلدینگ

برنامه های آینده شركت با توجه به اقدامات صورت گرفته تا پایان سال مالی 
مورد گزارش به شرح زیر است:

- پیگیری برای عرضه سهام غیربورسی در بورس یا فرابورس به منظور استفاده 
از ارزش افزوده و همچنین نقد شوندگی آنها در صورت بهبود شرایط بازار

- اصالح ساختار مالی از طریق ساختار سرمایه شركت اصلی
- اصالح ساختار سازمانی به منظور سهولت و بهبود جریان اطالعات، انعطاف 

پذیری و چابکی و چرخش سریع اطالعات
- رعایت انضباط مالی در شركت های تابعه

- تقویت سیستم كنترل های داخلی و شناسایی ریسک های شركت های تابعه
- ادامه بازدیدهای دوره ای از شركت های تابعه به منظور بررسی اقدامات انجام 
شــده در رابطه با مســائل و نقاط قابل بهبود مندرج در گزارش سال قبل و 

همچنین انجام بازدیدهای خاص از شركت ها حسب مورد
- بررسی و بازنگری در شــركت های تابعه به منظور افزایش درآمد و تامین 

منافع سهامداران، كاركنان و سایر ذی نفعان
- هماهنگی با انجمن صنفی كارفرمایان صنعت سیمان و شركت های گروه و 
همچنین هلدینگ های سیمان در جهت اصالح قیمت های فروش صادراتی و 

مدیریت بازار داخلی 
- بازنگری استراتژی های اصلی و استراتژی های پشتیبان شركت 
- تالش در جهت یافتن بازارهای جدید و به طور كلی توسعه بازار

- برنامه ریزی برای تامین زیرساخت های الزم جهت استفاده از برند تجاری توسط 
شركت های سیمانی تابعه و تشکیل كارگروه معدن و كنترل كیفیت به این منظور

- تاكید بر تنوع محصول )توســعه محصول( شركت های تابعه از جمله تولید 
سیمان های آمیخته و سیمان های ویژه

- ادامه سیاســت فروش دارایی های راكد یا كم بازده و مازاد بر نیاز در جهت 
استفاده بهینه از منابع

- استقرار كامل و به روزآوری سامانه های مدیریت در كلیه شركت های تابعه 
- استفاده بهینه از انرژی های الکتریکی و حرارتی به منظور مدیریت هزینه ها
- كنترل هزینه ها و افزایش بهره وری به منظور اعمال مدیریت بر هزینه ها و 

حفظ و افزایش سودآوری

- برنامه ریزی جهت اجرای پروژه ممیزی فیلتراســیون شركت های تابعه به 
منظــور صرفه جویی در انرژی، كاركرد مطلــوب و جلوگیری از تعویض نوع 

فیلتراسیون
- پیگیری مسائل معادن شركت های تابعه در گروه های تعیین شده به منظور 

رفع اشکاالت و بهره برداری علمی و سیستماتیک از آنها
- برنامه ریزی برای انجام QC توسط شركت تحقیق و توسعه صنعت سیمان 

در شركت های تابعه    

مرور كلی بر عملکرد هلدینگ در سال مالی مورد گزارش 
طی سال مالی مورد گزارش اقدامات زیر توسط هلدینگ انجام شده است:

- بازنگری برنامه اســتراتژیک در كمیته راهبردی هلدینگ و تصویب توسط 
هیات مدیره و تشکیل كارگروه های هم اندیشی جهت تهیه برنامه های عملیاتی
- تشکیل جلسات با شركت های تابعه به منظور بررسی برنامه های استراتژیک 
شــركت های تابعه و میزان دستیابی به اهداف اســتراتژیک آنها بر اساس 

TLR با استفاده از جداول BSC شاخص های راهبردی و مدل
- تشکیل جلسات بررسی عملکرد میان دوره ای سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه 

و بودجه سالیانه شركت های گروه
- انجام مراقبت های ویژه در كارخانه ها جهــت اعمال مدیریت بر تولید در 

شركت های تابعه
- تاكید بر تولید سیمان های پوزوالتی و آمیخته به منظور كاهش بهای تمام 

شده كه در اكثر شركت های تابعه تحقق یافته است.
- ادامه پیگیری فروش دارایی های غیرمولد و مازاد بر نیاز شركت های تابعه به 

منظور تامین بخشی از نیازهای مالی
- تاكید بر ایجاد هم افزایی، به عنوان یکی از استراتژی های اصلی، به منظور 

ایجاد ارزش افزوده
- شركت در نمایشگاه های خارجی به صورت متمركز یا غیرمتمركز بر حسب مورد 
با توجه به موقعیت جغرافیایی هر یک از شركت های تابعه نسبت به بازارهای هدف
- بررسی كلیه معادن مربوط به شركت های تابعه و طبقه بندی شركت ها از نظر 
موقعیت معادن و برنامه ریزی جهت اداره و بهره برداری از آنها به صورت علمی
- برگزاری جلسه مســتمر كارگروه معادن و آزمایشگاه های كنترل كیفیت 

شركت های تابعه
- برنامه ریزی برای انجام ممیزی كنترل كیفیت، ممیزی فرایند در كارخانجات 

سیمان و همچنین ممیزی فیلتراسیون در شركت های تابعه. 
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مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت آرتاویل تایر 
)ســهامي  عام( با حضور اکثریت ســهامداران حقیقی 
و حقوقی، اعضاء هیــات مدیره، نماینده بورس و اوراق 
بهادار تهران، حسابرس و بازرس قانونی شرکت برگزار 
گردید. این مجمع به ریاســت آقای مهدی سعید نقی 
گنجی و ناظری آقایان محمد اصغری ترکانی و رامین 
میزانی و دبیری سرکار خانم میخک درمنش تشکیل 

شد.
خالصه تصمیمات مجمع به  شرح ذیل است:

1( صورت های مالی سال مالی منتهی به 1393/12/29 
شرکت مورد تصویب قرار گرفت.  

2( موسســه حسابرسی شــراکت به عنوان حسابرس 
مســتقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی 
هدف همکاران به عنوان حســابرس مستقل و بازرس 
قانونی علی البدل انتخاب گردیدند. ارائه گزارش جامع، 
کام ســهامداران را با خبرهای افزایش تولید و فروش 
در سال 93 نسبت به ســال 92 و رشد 103 درصدی 
صادرات - به رغم تمام سختی¬ها- شیرین کرد.  کسب 
عناوینی همچون واحد نمونه در مدیریت مصرف انرژی، 
حمایت از حقوق مصرف کننده و واحد نمونه صادراتی 
در ســال گذشــته، حاکی از عملکرد درخشــان تیم 
مدیریت شــرکت است.  شایان ذکر است پس از تولید 
انواع تایر برای ماشــین های سواری، باری، کشاورزی و 
انواع نوار قالب، برای اولین بار شــرکت موفق به تولید 
الســتیک تراکتور در کشور شده است. در این شرکت 
افــرادی کاردان بنایی نهاده اند اســتوار که با مدیریت 
قوی و کوشش تمامی کارکنان، در مسیر تولید خوش 

می درخشد.
خالصه فعالیت تولید

نمودار مقایسه ای تولید در 3 سال گذشته و روند آن در 
زمان بهره برداری تاکنون نشــان دهنده افزایش تولید 
در سال 1393 به میزان 15درصد وزنی نسبت به سال 

92 است.
خالصه فعالیت واحد فروش

نمودار مقایسه ای فروش در 3 سال گذشته نشان دهنده 
افزایــش فروش به میزان 3درصد مقــداری و 5درصد 

مبلغی در سال 1393 نسبت به سال 1392 است.
خالصه فعالیت واحد صادرات

علی رغم ادامه محدودیت صادرات الســتیک توسط 
دولــت کــه از 1391/8/1 به گمرکات ابــالغ گردید، 
صادرات سال 1393 به میزان 60درصد از برنامه پیش 

بینی شــده یعنی به مبلــغ 1/512/568 دالر آمریکا 
محقق شــد که نسبت به ســال قبل خود 103درصد 
افزایش داشته اســت. از دالیل انحراف در برنامه پیش 

بینی شده می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- ممنوعیــت صادرات کاال تا 1393/2/25 و تاثیر آن 

در روند صادرات
2- مشکالت سیاسی در کشورهای بازار هدف از جمله 

افغانستان،عراق، سوریه و یمن
3- کاهش قیمت جهانی تایر و عدم توان رقابت با رقبای 

خارجی به  ویژه چین
کسب گواهی نامه استاندارد خلیج از موسسه استاندارد 
عربستان برای 10 سایز تولیدی از اقدامات این واحد در 
سال 1393 بوده است. این شرکت تنها دارنده بازاریابی 

این واحد در سال 1393 به شمار می رود. 
خالصه فعالیت واحد تکنیکال

 185/60 R14 1- تولید تایر رادیال
2- تولید تایر کشاورزی 24- 1204/11

3- پروژه کاهــش زمان پخت تایرهای رادیال در الین 
E پرس های پخت

4- تولید تایر کشاورزی 1804/15-34 
5- کاهــش دور CAPPLY از دو دور بــه  یک دور 
با  تغییر نــخ از 7010 به 7045 که باعث کاهش وزن 

تایرهای رادیال شده است.
 A 6- پروژه تولیــد تمامی تردهای رادیــال در الین
اکسترودر؛ به نحوی که در حال حاضر تمامی تردهای 

رادیال قابلیت تولید در الین Aاکسترودر را دارند.
پروژه های در دست اقدام

205/60 14R 1- امکان سنجی و تولید تایر
205/60 R15 2- امکان سنجی و تولید تایر رادیال

OTR 3- امکان سنجی و تولید تایرهای
خالصه فعالیت واحد تضمین كیفیت

1- بازنگری طرح تجاری و تعریف کانت چارت براساس 
اهداف و اســتراتژی سازمان و شناسایی عوامل محیط 
داخلی و محیط خارجی به روش ماتریس SWOT و 

امتیازدهی آن و تجزیه و تحلیل آنها
 -ISO . IMS 2- دریافت تاییدیه ممیــزی مراقبتی
 OHSAS ISO( 16949 و ANDISO/TS 9001

 )&2004-14001 -2007 : 18001
3- پیگیری عدم انطباق های اعالم شده توسط ممیزان 
شرکت DAS و همکاری مستقیم با واحد تکنولوژی به 

منظور رفع عدم انطباق ها
4- انتخاب واحد نمونه کیفی سال 93 با پیگیری و تهیه 

مدارک و مستندات
5- پیگیری و ارتقای رتبه گروه بهمن از BB+ امتیاز 28 

به رتبه BBB امتیاز 303
6- برنامه ریزی و اجرای ممیزی داخلی با 11 نفر ممیز 

)اردیبهشت و آبان 93( و پیگیری عدم انطباق های آن
7- حفظ و ارتقای شاخص و عملکرد و PPM ساپکو و 

تهیه گزارش ماهانه آن
8- بازنگری مدارک تکوین محصول )SOA( برای کلیه 
محصوالت و اخذ تاییدیه از مشــتری )ساپکو و سازه 

گستر(
9- تهیه چک لیست قطعه ایمنی و بازنگری فرم های 
کنترل کیفــی و تولید به منظور لحاظ  کردن عالمت 

ایمنی شرکت سازه گستر
10- پیگیری و تمدید جواز تاسیس سایزهای ال استیل 

)IBR(
11- پیگیری، مکاتبه و دریافت گزارش برای تشــکیل 
جلسه بازنگری مدیریت تجزیه و تحلیل آنها و برگزاری 
جلســه بازنگری مدیریت و صدور اقالم اصالحی برای 

مصوبات جلسه )آذر 93(
12- برنامــه ریزی و انجام ادیــت فرایند مطابق چک 
لیست سازه گستر، ساپکو و پیگیری عدم انطباق های 

اعالم شده
13- پیگیری از طریق سازمان صنعت، معدن، تجارت 

استان برای ثبت نام رعایت حقوق مصرف کنندگان
14- هماهنگــی و همکاری با ممیــزان آدیت فرایند 
شرکت گروه بهمن، سازه گستر و ساپکو و پیگیری عدم 

انطباق های اعالم شده
15- پایش نتایج راهنمای فرایندها، تهیه طرح اقتضایی، 

به روزآوری لیست پرسنل چند تخصصی
16- انجــام آدیت محصــول به صــورت ماهانه برای 
محصوالت ارسالی به ساپکو، سازه   گستر و گروه بهمن

17- پیگیری و ارسال تجهیزات آزمایشگاهی برای انجام 
دوره ای کالیبراسیون در تهران

18- تجزیه و تحلیل تایرهای برگشتی از بازار به صورت 
دوره ای

19- پیگیری نتایــج گزارش های انرژی های حرارتی و 
الکتریکی مصرفی و مقایسه آن با استاندارد، که متاسفانه 

در محدوده استاندارد نیست.
20- تهیه و پایش اهداف کیفی سازمان که شاخص های 
زیست محیطی و ایمنی بهداشت را نیز شامل می شود.

21- پیگیری تاریخ سریال های تایر به صورت هفتگی به 
منظور شناسایی و ردیابی محصول

22- پیگیــری و نظارت بر گزارش های واحدهای دفتر 
مرکزی

23- نظارت مســتمر بر مدارک و مســتندات جاری 
سازمان از لحاظ تحت کنترل بودن

24- پیگیری اندازه گیری آالینده های زیست محیطی 
و نمونه برداری ها و انجام آزمایش های سنجش و ارزیابی 
زیست محیطی و دریافت نتایج طرح خود اظهاری به 

منظور ارائه به سازمان حفاظت محیط زیست

رشد چشمگیر صادرات آرتاویل تایر
افزایش تولید 15 درصدی در سال 1393 

اعضاء هیات مدیره

آقای مهدی سعید نقی گنجی

آقای حسن وهابزاده

آقای رامین میزانی

آقای علیرضا انصاری

آقای بهمن اطمینان

نماینده

شخص حقیقی

شخص حقیقی

شرکت کیان شیمی

شرکت کیمیا رزین

شرکت شیمیایی رازی

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره و مدیرعامل

عضو هیات مدیره
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این مدیــر فعل خواســتن را صــرف كرده و 
توانمندی هایــش را در كنفرانس های شــرق و 
غرب  عالم به رخ چینی ها، فرانسوی ها و آسیای 
صغیر و خاور دور كشــیده و تجار و شركت های 
نفتی - قیری همگان مهر تاییــد بر آن زده اند. 
مهندس شرف موســوی كاخ نشین نیست و در 
یک چهاردیواری معمولــی در خیابان میرداماد 
عقل جمعی را به كار گرفته و دانســته های خود 
را بدان افزوده و شــده اولین در بین همقطاران 
خود، و مشتریانش از عرب زبان آفریقایی تا نژاد 
زرد از آن دور دورها رنج ســفر به تن می خرند و 
برای اســتفاده از محصوالت پرآوازه شركتی كه 
نامش نفت پاسارگاد اســت، به اینجا می آیند. به 
قول ظریفی، چهره بشاش و اخالق حسنه این بچه 
مسلمان و تیم مدیریتی  اش جمعه به مکتب آورد 

طالب محصول را... 
به دنبال پیدا كردن محل مجمع، پرســان پرسان 
رســیدیم به حاج آقا كفاش، این پیشکســوت 
مدیریت روابط عمومی كه به استقبالمان آمد و با 
اینکه اكنون در این ســمت نیست ولی به حرمت 
اهل قلم، ما را هدایت  كرد به تاالر پشت تریبون. 
جوانی از قبیله نیکان نفت پاســارگاد شرح حال 
می كرد و من به این افتخارات حاصل شده و دیده و 
شنیده در كلیپ كوتاه، مشت گره كرده به آسمان 
پرتاب كردم كه بله ما می توانیم.  شایان ذكر است 
شركت نفت پاسارگاد با دستیابی به دانش روز و 
و متعهد و  فناوری پیشرفته، كاركنانی متخصص 
صیانت از محیط زیســت، طی 1۰ سال آینده جزو 
1۰ رتبه اول تامین و تجارت فرآورده های قیری در 
دنیا هم راستا با حفاظت از محیط زیست بعنوان 
یک صنعت سبز خواهد بود. جلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه شركت نفت پاسارگاد )سهامی عام(
در محل ســالن همایش های بین المللی آدینه با 

حضور بیش از 95 درصد سهامداران برگزار شد.
هیات رئیســه مجمع با حضور آقــای خالق به 
عنوان رئیس مجمــع و نظارت آقایان ابراهیمی و 
كریمی و به دبیری آقای خاک كار تشــکیل شد. 
همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه 
حسابرسی در جلسه حضور داشتند.  مجمع پس 
از استماع گزارش هیات مدیره توسط مدیرعامل 
محترم، مهندس رحیم شــرف موسوی و گزارش 

بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:
- تصویب صورت های مالی منتهی به ســال مالی 

 1393/1۲/۲9
۲- تقسیم 45۰۰ ریال به عنوان سود نقدی به ازای 

هر سهم 
3- انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس 

و بازرس اصلی 

پیام هیات مدیره
حمد و سپاس خداوند یکتا را كه با الطاف بیکرانش 
در ســال 1393 این توفیق را به ما اعطا نمود تا 
با تکیه بر عزم راســخ كلیه كاركنان متخصص و 
بتوانیم  اعتماد شما سهامداران محترم،  و  متعهد 
در عرصــه تولید و كار علی رغم وجود تنگناهای 
شــدید مالی و تحریم های بین المللی اقتصادی، 
باشیم. ضمن  خدمتگزار شــما عزیزان و جامعه 
تشکر و سپاس از كلیه عزیزانی كه هیات مدیره 
را در انجام مســئولیت های خویش یاری نمودند، 
مفتخریم كه امروز این توفیق را داشته باشیم تا 
گزارش ارزیابی عملکرد شركت در سال گذشته را 

تقدیم سهامداران عزیز نماییم.
شركت نفت پاسارگاد ضمن ارتقای جایگاه خود در 
صنعت، موفق به كسب افتخارات و دستاوردهای 

جدیدی به شرح ذیل شده است:
• گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاه ها

• استاندارد اجباری
• تایید صالحیت آزمایشگاه همکار

• لوح تقدیر و تندیس ســیزدهمین نمایشــگاه 
محیط زیست

• گواهی صالحیت كنترل كیفی
• واحد نمونه صنعتی

• كسب مقام ۶۲ در بین 1۰۰ شركت برتر ایران
• كسب رتبه برتر در اولین دوره جایزه ملی مدیریت

• كسب تندیس حمایت از مصرف كنندگان
در آخر هیات مدیره شــركت معتقد است تمامی 
افتخارات و موفقیت های كسب شــده در ســایه 
محترم  ســهامداران  شما  دریغ  بی  حمایت های 
بوده است. تعامل مطلوب و بیان انتقادات سازنده 
شما سهامداران محترم مطمئنا چراغ راه موفقیت 
هرچه بیشــتر ما در آینده خواهد بود. امید است 
به یــاری خداوند متعال با تــداوم این حمایت و 

رهنمودها، شــركت نفت پاسارگاد بتواند در سال 
1394 نیــز به كلیه اهداف مــورد نظر در تولید، 

فروش و سود نائل گردد.

برنامه راهبردی و استراتژیک شركت
چشم انداز شركت:

شــركت نفت پاسارگاد با دســتیابی به دانش و 
فناوری پیشــرو، كاركنانی متخصص و متعهد و 
صیانت از محیط زیســت، طی 1۰ سال آینده جزو 
1۰ رتبه اول تامین و تجارت فرآورده های قیری در 

دنیا خواهد بود.

بیانیه ماموریت شركت
تامین و تجارت قیر و فرآورده های مرتبط و ارائه 
راه حل های دانشی در حوزه صنعت قیر و مدیریت 
در  ارزش صنعت،  زنجیــره  تاثیرگذار  عناصر  بر 

راستای ارزش آفرینی برای ذی نفعان.

استراتژی های شركت نفت پاسارگاد
• توسعه صادرات قیر از طریق تعمیق زیرساخت ها 

و تامین انتظارات بازار
• تداوم و رشد ســهم بازار داخلی قیر از طریق 

تعامل موثر با مشتریان
ارزش های كسب و كار شركت
• ارج نهادن به كرامات انسانی

• شفافیت عملکرد
• سالمت سازمانی

شرکت نفت پاسارگاد در منطقه اولین است 
خیز مدیریت برای کسب رتبه تک رقمی تامین و تجارت فرآورده های قیری در جهان
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مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت سرمایه گذاری پارس آریان )سهامي  عام( در 
محل دانشگاه خاتم تشکیل گردید. 

در این مجمع که با حضور 96/7 درصد سهامداران همراه بود، آقای رسول سعدی به 
عنوان ریاست مجمع و جنابان رضا موسوی و مصطفی رفعت نژاد به ناظری مجمع و 

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

220 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
همچنین موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس 
قانونی اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان حسابرس مستقل و بازرس 

قانونی علی البدل انتخاب گردیدند.
مهندس امین تفرشی در گزارش خود هدف از مشارکت و تاسیس شرکت را ایجاد یک 
گروه قوی و منسجم و رسالت اصلی پارس آریان را تشکیل حلقه های زنجیره گروه 
مالی پاسارگاد دانست و افزود: با مدیریت بهینه و ریسک معقول سعی کردیم سرمایه 
گذاری های خود را در شرکت های بورسی و غیربورسی تداوم و استمرار بخشیم و علی 
رغم تمام ســختی ها و معضالت اقتصادی کشور در سال 93 به نسبت شرکت های 
هم گروه توانســتیم عملکردی قابل قبول را برای شرکت رقم بزنیم. پرتفوی بورسی 
پرقدرت و ارزشــمند پارس آریان عالوه بر ســهام قابل توجه بانک پاسارگاد، سهام 
میدکو، مبنای خاورمیانه،مپنا، هلدینگ خلیج فارس، پتروشیمی خارک، پتروشیمی 
جم و معادن و ... را دارد که به شهادت صاحبنظران و خبرگان بازار، سرمایه گذاری 
در پارس آریان با دید میان مدت و بلند مدت گزینه فوق العاده  و کم ریسکی بوده 
و در کوتاه مدت نیز به واســطه تدبیر مدیرانش سود خوبی را بین سهامداران توزیع 
کرده اســت.  وی افزود: سهام شرکت سرمایه گذاری پارس آریان با نماد آریان برای 
تحلیل و بررسی گزینه خیلی خوبی است. حمایت تاریخی سهم 150 تومان است. 
این سهم در پرتفوی بورسی خود هم اکنون صاحب 6 میلیارد سهام از بانک پاسارگاد 
و یک و نیم میلیارد سهام میدکوست. با کمی دقت درخواهیم یافت که این شرکت 
صاحب یک میلیارد و نیم سهام میدکو از طریق بانک پاسارگاد به طور غیرمستقیم 
نیز هست. همچنین این شرکت در پرتفوی غیربورسی خود صاحب 25 درصد سهام 
شرکت مبنای خاورمیانه است که این شرکت نیز صاحب 4 میلیارد سهام میدکوست؛ 
یعنی یک میلیارد دیگر سهام میدکو را از این طریق به صورت غیرمستقیم داراست. 
پس تا االن صاحب 6 میلیارد ســهام 160 تومانی و 4 میلیارد ســهام 400 تومانی 
است. به عبارت ساده تر، شرکت با تعداد یازده و نیم میلیارد سهم، به طور مستقیم 

و غیرمستقیم صاحب یازده و نیم میلیارد سهام 160 تومانی و 400 تومانی است.
جدا از اینکه بانک پاســارگاد خود سود ده هست و در مجامع سود خوبی را تقسیم 
خواهد کرد. این شــرکت در حال حاضر 10 تومان ســود انباشته به ازای هر سهم 
داراســت که گزینه فوق العاده کم ریسکی از دید میان مدت و بلند مدت محسوب 
می شــود. به عالوه نزدیک 100 میلیارد تومان دیگر در ســهام هایی همچون  مینا، 
ومادن، هلدینگ خلیج فارس، شــیندر، پتروشــیمی جم، فوالد، کچاد، پتروشیمی 
خارک، فملی و چند ســهم دیگر از پرتفوی بورســی اش و همچنین سهام هایی از 
زیرمجموعه های بانک پاسارگاد در سهام های غیربورسی سرمایه گذاری کرده است. 

تحلیل و بررسی پرتفوی ارزشمند این سهام با شما. 
 پیام هیات مدیره

بازار ســرمایه کشور تحت تاثیر رویدادهای اقتصادی و سیاسی داخلی و بین المللی 
به شرح فوق، یکی از پرابهام ترین و پرنوسان ترین شرایط خود را در سال های اخیر 
سپری نمود و در پایان دچار نزول قابل توجه ارزش کل بازار و رکود در حجم معامالت 
گردید و در نهایت شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با 21 درصد کاهش از عدد 
79/015 واحد در پایان سال 1392 به عدد 62/532 واحد در پایان سال 1393 نزول 
کرد. به طور مشابه بازارهای ارز، طال و مسکن نیز دچار رکود یا نزول گردیدند و در 

مجموع بیشترین بازدهی سرمایه گذاری، به سود سپرده های بانکی تعلق گرفت.
تحت شــرایط فوق، هیات مدیره با تجزیه و تحلیــل صحیح و دقیق »تهدیدها« و 
»فرصت های« موجود در بخش های مختلف اقتصادی کشور و با برنامه ریزی اصولی 
واســتفاده از »توان تخصصی و کارشناســی« شرکت موفق شد با عبور از مشکالت 
و شرایط دشــوار اقتصادی، به عملکرد قابل قبولی دست یابد. کسب جایگاه ارزنده 
نوزدهم در بین 500 شــرکت بزرگ ایران و اخذ رتبه نخست در گروه شرکت های 
ســرمایه گذاری مالی به انتخاب سازمان مدیریت صنعتی، دریافت تندیس بلورین 
پنجمیــن دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران، اخذ لوح ســپاس از چهارمین دوره 
جشــنواره ملی بهره وری و اخذ تقدیرنامه از پنجمین دوره این جشنواره به عنوان 
برترین شرکت سرمایه گذاری، جلوه های دلپذیری از کارنامه موفق شرکت در شرایط 

دشوار سال 1393 است.
 اهم برنامه های هیات مدیره شركت در سال آتی به شرح زیر است:

1- تداوم ســرمایه گذاری در گروه مالی پاســارگاد با توجه به برنامه مدون گروه مالی 
پاسارگاد 

2- برنامه ریزی راهبردی به منظور ترسیم چشم اندازی جدید از جایگاه مورد انتظار 
گروه مالی پاســارگاد و نقش آفرینی هرچه موثرتر با هدف ایجاد هم افزایی هر چه 

بیشتر بین شرکت های گروه
3- مدل سازی الگوهای بهینه تصمیم گیری در حوزه مدیریت سبد سرمایه گذاری
4- پایش مستمر فرصت های سرمایه گذاری در بازار اولیه و مشارکت در پروژه های جدید

5- توسعه و تکمیل پروژه های ساختمانی و فروش واحدهای تکمیل شده
6- استمرار فعالیت در حوزه اقتصاد هنر در جهت حمایت از هنرمندان گرانقدر ایرانی 
7- برنامه ریزی استراتژیک برای شرکت همراستا با برنامه های استراتژیک گروه مالی پاسارگاد

8- برنامه ریزی به منظور استقرار مدل تعالی سازمانی
9- متنوع سازی راهکارهای تامین مالی شرکت های سرمایه پذیر

10- تکمیل فاز نخست استقرار راهکار مدیریت هلدینگ ها )آیکو هلدینگ( در حوزه 
راهبری شرکت های گروه

11- توسعه فرایندهای مدیریت دانشی به منظور تبدیل شدن به یک شرکت دانشی برتر
12- برنامه ریزی به منظور جذب سرمایه خارجی با توجه به تحوالت مثبت در حوزه 

روابط خارجی
13- برنامه ریزی به منظور پذیرش ســهام شــرکت های گروه مالی پاســارگاد در 

بورس های بین المللی و بورس تهران
14- توســعه محصوالت و ابزارهای مالی مشــترک از طریق توسعه همکاری بین 

شرکت های گروه
15- حضور در بازارهای بین المللی با توجه به پیش بینی رفع تحریم های موجود

سرمایه گذاری پارس آریان؛ خالقیت مردان باتجربه
تقسیم سود 220 ریالی به ازای هر سهم
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مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بیمه پاسارگاد 
با حضور بیش از 39/93 درصد سهامداران روز یکشنبه 
اول شهریور ماه در موسسه آموزش عالی خاتم برگزار 

شد.
مجمع عمومی فوق العاده بیمه پاســارگاد به ریاست 
آقای دکتر مجید قاســمی رئیس هیــات مدیره این 
شــرکت برگزارشــد؛ آقایان علی اکبر امین تفرشی و 
مجتبی کباری به عنــوان ناظر و خانم دکتر نعیمیان 
در جایگاه منشــی جلســه وی را در برگزاری مجمع 
همراهی کردند. در این جلسه گزارش توجیهی هیات 
مدیره در خصوص افزایش ســرمایه قرائت شد. سپس 
بازرس قانونی به ارائه گزارش درباره  گزارش توجیهی 
هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه پرداخت و در 
پایان سهامداران حاضر در جلسه پرسش های خود را در 
مورد افزایش سرمایه بیمه پاسارگاد مطرح و پاسخ های 

مشروحی از هیات رئیسه دریافت کردند.
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بیمه پاسارگاد 
پس از اســتماع گزارش توجیهی، ضــرورت افزایش 
سرمایه از ســوی هیات مدیره را با رای اکثریت قاطع 
تصویب کرد تا سرمایه شرکت از 1.134.000 میلیون 
ریال به  4.082.400 میلیون ریال )معادل 260 درصد 
سرمایه کنونی( از محل مطالبات حال شده سهامداران 
و آورده نقدی، اندوخته سرمایه ای و اندوخته افزایش 

سرمایه،  افزایش یابد.
بــا توجه به گزارش توجیهی هیــات مدیره و گزارش 
بازرس قانونی، پیشــنهاد هیات مدیره به شرح زیر به 

تصویب مجمع رسید:
- تصویب افزایش ســرمایه مرحله اول از 1.134.000 
میلیون ریــال به 2.041.200 میلیون ریال )به میزان 
907.200 میلیــون ریال، معادل80 درصد ســرمایه 
کنونی( از محل مطالبات حال شده سهامداران  و آورده 

نقدی، اندوخته سرمایه ای و اندوخته افزایش سرمایه.
- اعطای اختیار به هیات مدیره شرکت به منظور اجرای 
مرحله دوم افزایش سرمایه از 2.041.200 میلیون ریال 
بــه 4.082.400 میلیون ریال )به میزان 2.041.200 
میلیــون ریال، معادل 180درصد ســرمایه کنونی( از 

محل مطالبات حال شده سهامداران  و آورده نقدی.
احراز باالترین ارزش هر ســهم در بازار ســرمایه بین 
شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بورس و فرابورس، 
برتری از نظر رشــد سریع طی سال های 90 تا 92 به 
انتخاب سازمان مدیریت صنعتی، احراز باالترین سطح 
توانگری مالی »سطح یک« به تایید بیمه مرکزی و ... 
گوشه ای از توانمندی های بیمه ای است که آن را بیمه 

پاسارگاد می خوانند؛ بیمه ای مطمئن،  بیمه ای برتر.
وقتی می شنوی در 3 ماهه اول سال رشد صنعت بیمه 
به نسبت سال گذشته 75 درصد بوده است و این رشد 

در بیمه پاسارگارد به نسبت سال قبل 19 درصد، باور 
می کنی که معنی بیمه برتر چیست.

بهبود پرتفوی مهندسی ضریب خسارت و افزایش شعب 
در سال جاری از دیگر اقدامات مهم بیمه پاسارگاد در 
سال 94 است که نشان می دهد این کادر مدیریت برای 

پیشتاز بودن، خوب می داند چه کند.

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهي هیات 
مدیره درخصوص افزایش سرمایه

به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان ســهام شرکت 
بیمه پاسارگاد)سهامي عام( 

در اجــراي مفاد تبصره 2 مــاده 161 اصالحیه قانون 
تجارت مصوب سال 1347

1- گزارش توجیهي مورخ 10 تیر 1394هیات مدیره 
شرکت بیمه پاسارگاد )سهامي عام( درخصوص افزایش 
سرمایه آن شرکت از مبلغ 1/134/000 میلیون ریال 
به مبلــغ 4/082/400 میلیون ریــال )جمعا معادل 
2/948/400 میلیون ریال افزایش ســرمایه( مشتمل 
بر اطالعات فرضی و یادداشت های همراه که پیوست 
است، طبق استاندارد حسابرسي رسیدگي به اطالعات 
مالي آتي مورد مطالعه و بررسی این موسسه قرار گرفته 
اســت . مسئولیت گزارش توجیهي مزبور و مفروضات 

مبناي تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه 
قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت 
از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران، 
اندوخته ســرمایه ای و اندوخته افزایش سرمایه تهیه 
شده اســت. این گزارش توجیهي براساس مفروضاتي 
مشــتمل بر مفروضات ذهني درباره رویدادهاي آتي و 
اقدامات مدیریت تهیه شــده است که انتظار نمی رود 
لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان 
توجه داده می شــود که این گزارش توجیهي ممکن 
اســت براي هدف هایی جز هدف توصیف شده در باال 

مناسب نباشد.
3- همان گونــه که در مفروضات مبنــای اطالعات 
آتی ارائه شــده مشاهده می شــود، شناسایی ذخایر 
فنی تکمیلی و خطرات طبیعی و برگشــت حق بیمه 

در راستای رعایت آیین نامه 58 مصوب شورای عالی 
بیمه بوده که منطبق با استاندارد حسابداری شماره 28 
)فعالیت های بیمه عمومی( نیست. به عالوه آثار مالی 
اجرای اســتاندارد تجدید نظر شــده شماره 15 )الزم 
االجرا از ابتدای سال 1394( برای سرمایه گذاری های 
سریع المعامله مبنی بر احتساب سرمایه گذاری های 
مذکور براســاس روش خالص ارزش فروش، به دلیل 
وجود برخی ابهامات در نحوه به کارگیری آن در تهیه 

اطالعات مالی آتی، اعمال نشده است.
4- براساس رســیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، 
این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد 
شود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه گزارش 
توجیهي فراهم نمی کند. به عالوه، به نظر این موسسه 
به اســتثنای آثار مورد مندرج در بنــد )3(، گزارش 
توجیهي یاد شده براساس مفروضات به گونه ای مناسب 

و طبق استانداردهاي حسابداري تهیه شده است.
5- حتــي اگــر رویدادهاي پیش بیني شــده طبق 
مفروضات ذهني توصیف شــده در باال رخ دهد، نتایج 
واقعــي احتماال متفاوت از پیــش بینی ها خواهد بود 
زیرا رویدادهاي پیش بیني شــده اغلــب به گونه ای 
مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت هاي حاصل می تواند 

بااهمیت باشد.

هدف از افزایش سرمایه
هدف شرکت بیمه پاســارگاد (سهامی عام)از افزایش 

سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر است:
1- الــزام قانونی افزایش ســرمایه، به موجب مصوبه 
شــماره181070/ت 47905 ه مــورخ 1391/9/18 

هیات محترم وزیران
2- الــزام بیمــه مرکزي جمهوري اســالمی ایران به 
موجب نامه شماره93/100/10607 مورخ 1393/3/3 
در خصوص ابالغ ضوابط قبولی اتکایی موسسات بیمه 

مستقیم از داخل و خارج از کشور
3- تاکیــد بیمه مرکزي جمهوري اســالمی ایران بر 
افزایش سرمایه شــرکت هاي بیمه به منظور افزایش 

ظرفیت شرکت ها براي قبول ریسک
4- تامین شــرایط الزم برای گســترش فعالیت هاي 
بیمه اتکایی کشور به منظور کاهش میزان خروج ارز و 
کاهش ریسک هاي سیاسی مترتب بر صنعت، همچون 
ریسک تحریم هاي سیاسی و اقتصادي کشور و حرکت 

به سمت خودکفایی در بیمه هاي اتکایی
5- حفظ نسبت توانگري مالی مطلوب با توجه به آیین 
نامه مصوب شوراي عالی بیمه و ارتقای مناسب آن در 

آینده
6- اصالح ساختار مالی شرکت و برقراري تناسب بین 

سرمایه شرکت، حق بیمه صادره و ذخایر فنی.

بیمه پاسارگاد؛ آرامش شما هدف ما
سرمایه بیمه پاسارگاد به 4082 میلیارد ریال افزایش یافت

اعضاء هیات مدیره

دکتر مجید قاسمی

آقای معصوم ضمیری

آقای احمد شفیعی هنجنی

آقای پیروز باستانی

آقای ابوالقاسم دباغ

نماینده

)نماینده بانک پاسارگاد(

-

-

-

-

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره
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جهانگیری: معتقدم با حضور مهندس تقی زاده گل گهر 
در تمام زمینه ها موفق عمل خواهد کرد

معاون اول رئیس جمهوری در سفری که وزرای کار و 
صنعت هم او را همراهی می کردند، پروژه های کارخانه 
گهرزمین خط کنســانتره 2 میلیــون تنی،کارخانه 
کنســانتره 5 و 6 و کارخانــه تولید آهن اســفنجی 
مجتمع جهان فوالد را افتتاح کرد. اسحاق جهانگیری 
در سخنرانی اش در سیرجان گفت: مجموعه گل گهر 
سیرجان با محدودیت آب مواجه است که البته نزدیکی 
این مجموعه به خلیج فارس می تواند زمینه ای باشد تا 
با برنامه ریزی دقیق، آب مورد نیاز این مجتمع تامین 

شود. 
جهانگیری که روز شنبه به همراه محمدرضا نعمت زاده 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و علی ربیعی وزیر تعاون، 
کار و امور اجتماعی به ســیرجان ســفر کرده بود در 
ســالن مجتمع جهان فوالد گفت: دولت در دوســال 
گذشته گام های بزرگی برداشته است. برخالف اینکه 
عده ای تصور می کردند هیچ دولتی نمی تواند مشکالت 
پیش روی کشــور را در عرصه هــای مختلف داخلی و 
بین المللی برطرف کند دولت تدبیر و امید توانست بر 
بسیاری از مشــکالت فائق  آید و کشور را به نقطه ای 
برساند که کسی انتظار آن را نداشت. جهانگیری گفت: 
دشــمنان ما برای آسیب رساندن به جمهوری اسالمی 
برنامه های وســیعی را طراحی کرده بودند که آخرین 
برنامه آنها تحریم های ظالمانه بود که به بهانه دستیابی 
ملت ایران به دانش هسته ای سعی کردند بخش های 
مختلف اقتصاد کشور را هدف قرار دهند. از نظر معاون 
اول رئیس جمهــور دولت گام هــای مهمی در بخش 
سیاست خارجی برداشت و تیم مذاکره کننده توانستند 
در پای میز مذاکرات که یک طرف آن شــش قدرت 
جهانی و طرف دیگر ایران بود به موفقیت های بزرگی 
دســت پیدا کنند. وی افزود: دولت توانست سه هدف 
اصلی را در مذاکرات هســته ای محقق سازد؛ تثبیت 
حقوق هســته ای ملت ایران، حراســت و حفاظت از 
دستاوردهای هسته ای کشور و رفع تحریم های ظالمانه. 
او با بیان اینکه سازمان ملل با صدور قطعنامه جدید، 
قطعنامه هــای قبلی خــود را لغو و حق غنی ســازی 
ایران را به رســمیت شناخت، گفت: امروز تمام مراکز 
غنی سازی کشور به کار خود ادامه خواهند داد. معاون 
اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه چالش امروزکشور 

بحث اشــتغال اســت، گفت: این معضل جز از طریق 
ســرمایه گذاری و افزایش تولید قابل حل نیســت و 
برای اینکه شرایط ســرمایه گذاری و تولید مهیا شود 
باید فضای کسب وکار مناســب باشد. او از محدودیت 
در بخــش منابع مالی به عنوان یکی از محدودیت های 
کشــور یاد کرد و گفت: برای توسعه سرمایه گذاری به 
منابع دولتی، بخش خصوصی و سیستم بانکی نیاز داریم 

و هم باید به منابع خارجی دسترسی داشته باشیم. 
جهانگیری گفــت: یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی 
توســعه بخش معدن اســت. اتکای اقتصاد کشور به 
درآمدهای نفتی باید کم شــود و در دوسال اخیر نیز 
وابستگی اقتصادایران به درآمدهای نفتی کاهش یافته 
است. وی ادامه داد: مهم ترین بخش معدن صنایع فلزی 
و صنایع مرتبط با آن است که در این میان سنگ آهن 
و فوالد نقش مهمی را ایفا می کنند و شرکت گل گهر 
سیرجان می تواند در این زمینه سهم عمده ای داشته 
باشــد و مواد اولیه مورد نیاز فوالد خوزستان را تامین 
کند. او بر لزوم پرهیز از خام فروشی و صادرات مواد خام 
تاکید کرد و گفت: یکــی از بندهای اقتصاد مقاومتی 
پرهیــز از خام فروشــی و تبدیل مواد خــام به ارزش 
افزوده باالست. معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه 
مجتمع گل گهر سیرجان هم گل است و هم گهر،گفت: 
امروز این مجتمع تبدیل شــده به کانون مهم توسعه؛ 
کانون مهمی که در توسعه کشور و توسعه استان کرمان 
نقش محوری داشته است. جهانگیری ضمن تشکر از 
مدیران گل گهر گفت: آقای تقی زاده از مدیران خوش 
فکر و پرتالش کشور هستند و معتقدم گل گهر با حضور 

ایشان در تمام زمینه ها موفق عمل خواهد کرد. 
تقی زاده: لزوم كاهش عوارض صادراتی 

ناصــر تقی زاده مدیرعامل شــرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر هم در این مراســم گفت: معدن یکی از ارکان 
اقتصاد مقاومتی است که می تواند جایگزین نفت شود. 
او از مسووالن هم تقاضا کرد از طرح های توسعه شرکت 
گل گهر حمایت کنند: »یکی از مشــکالت ما تامین 
اعتبار است و با توجه به اینکه امکان توقف هیچ کدام 
از پروژه هــا وجود ندارد، درخواســتم این اســت یک 
کارگروه ویژه تشکیل شود و در جهت تامین منابع از 
طریق صندوق توســعه ملی به ما کمک کنند.« ناصر 
تقی زاده افزود: بحث بعدی خط شماره یک انتقال آب 
از خلیج فارس به ســیرجان تقریبا تامین اعتبار شده، 

امیدواریم در صورت نیاز دستورات الزم را صادر فرمایید 
تا بخشــی از هزینه ها کاهش پیــدا کند. بحث دیگر 
کاهش عوارض صادراتی است؛ امیدواریم کمک کنید 

و این مشکل را برطرف کنید. 
گل گهر بزرگ ترین  معادن سنگ آهن کشور را دارد 

وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی دیگر از ســخنرانان 
جلســه روز شــنبه بود. او گفت: کشــور ما ظرفیت 
31 میلیون تن کنســانتره را دارد که تا آخر امســال 
12 میلیون تن کنســانتره به کشــفیات کشور اضافه 
می شــود. محمدرضا نعمت زاده با بیان اینکه تا سال 
1404 پیش بینی شــده است به 55 میلیون تن فوالد 
دسترسی پیدا کنیم، گفت: امیدواریم با همکاری بین 
بخش خصوصی و دولت بتوانیم به اهداف خودمان دست 
یابیم. به گفته نعمت زاده باید بتوانیم سنگ آهن را مورد 
اکتشاف و بهره برداری قرار دهیم، چراکه آنچه تا امروز 
کشف شده است کفایت نیاز کشور را نمی کند و همه به 
شدت به دنبال اکتشاف هستیم. وی به تولید گندله در 
کشور اشاره کرد و گفت: ظرفیت تولید گندله در کشور 
22 میلیون تن است و پیش بینی می کنیم تا پایان سال 
سه  و نیم میلیون تن و تا چشم انداز 65.1404میلیون 
تن به تولیدات گندله کشور اضافه شود. او با بیان اینکه 
تولید آهن اســفنجی در کشور 22 میلیون تن است، 
گفت: با راه اندازی کارخانه آهن اسفنجی در شهرستان 
ســیرجان و همچنین طرح های دیگر تا پایان ســال 
دو میلیون تن به ظرفیت آهن اســفنجی کشور اضافه 
خواهد شــد. وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفت: در 
چشــم انداز 1404 باید به تولید 55 میلیون تن ذوب، 
56 میلیون تن آهن اسفنجی، 80 میلیون تن کنسانتره 
و 80 میلیون تن گندله برسیم. به گفته وی، گل گهر 
بزرگترین معادن سنگ آهن کشور را دارد؛ »کارخانه ای 
که امروز مورد بهره برداری قرار گرفت از طریق معادن 

روزمینی تغذیه می شود.« 
در هفته دولــت 51۰ پروژه در اســتان كرمان به 

بهره برداری رسید 
اســتاندار کرمان گزارش مختصری از وضعیت استان 
ارائه داد؛ در هفتــه دولت تعداد 510 پروژه عمرانی با 
اعتبار 638 میلیارد تومان به بهره برداری رسید. تعداد 
187 پروژه بخش خصوصی جمعا به ارزش ســه هزار 
میلیارد تومان به بهره برداری رسید تا جمع پروژه های 
هفته دولت امســال به 3638 میلیارد تومان برســد. 
همچنین تعداد 57 پروژه جدید کلنگ زنی شده است. 
علیرضا رزم حسینی گفت: برنامه های سرمایه گذاری 75 
هزار میلیارد تومان که هم اکنون 10 درصد آن اجرا شده 
است، بر اساس همین سرمایه گذاری رتبه کسب وکار در 
اســتان کرمان 13 درجه ترقی پیدا کرد. رزم حسینی 
گفت: در حوزه گردشگری ما قبل از دولت تدبیر و امید 
یک هزار گردشگر خارجی داشتیم، اما در 4 ماه امسال 
10 هزار نفر از اســتان بازدید کردند. در استان کرمان 
امســال یک ثبت جهانی داشتیم و روستای میمند به 
ثبت جهانی رســید. او گفت: یکــی از اقداماتی که در 
استان کرمان انجام شده اســت طرح همیاران آب یا 
پلیس آب اســت؛ با توجه به بحران کم آبی در استان، 
این طرح موفق شد 344 میلیون مترمکعب ذخیره آب 

داشته باشیم. 

معاون اول رئیس جمهوردرمراسم افتتاح طرح های صنعتی درمنطقه گل گهرسیرجان:
گل گهربه کانون مهم توسعه تبدیل شده است

لج
 خ

دی
مه

26



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  58 | مهر ماه  1394| 

جلســه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه 
صنعتی ســدید )ســهامی عام( در محل مجموعه 
فرهنگی ورزشــی انقالب مرکز همایش ها تشکیل 

گردید.
در این مجمع که با حضور 88/26 درصد از صاحبان 
سهام و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، 
حســابرس و بازرس قانونی و اعضــاء هیات مدیره 
شرکت برگزار شــد، آقای رضا جمارانیان به عنوان 
ریاســت مجمع و جنابان علیرضا پناهی دودران و 
محمد عســگرزاده افشاری به ناظری مجمع و آقای 
حسین خانعلی به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند و 
مجمع با تصویب صورت های  مالی سال مالی منتهی 
به 1393/12/29 و تقسیم سود 54 ریال به ازای هر 

سهم به کار خود پایان داد.
همچنین موسســه حسابرســی بهمند بــه عنوان 
حســابرس مســتقل و بــازرس اصلی و موسســه 
حسابرسی هوشیار بهمند به عنوان بازرس علی البدل 

برای سال مالی 1394 انتخاب گردیدند.

پیام هیات مدیره
ضمن عرض سالم و خیرمقدم

هیات مدیره شــرکت حضور ســهامداران محترم و 
نمایندگان ایشان، نماینده محترم حسابرس مستقل 
و بازرس قانونی شرکت و همچنین نماینده محترم 
سازمان بورس اوراق بهادار را در جلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت گروه صنعتی سدید )سهامی 

عام( گرامی می دارد.
شکرگزاریم که بار دیگر خداوند متعال در سایه الطاف 
بی دریغش، توفیق خدمتگزاری را به ما عطا فرمود تا 
توان خود را در طبق اخالص گذاشــته و در راستای 
توسعه صنعت و شکوفایی اقتصاد ایران عزیزمان، با 
اتکا به حمایت های شما سهامداران محترم، گام های 

بزرگی برداریم.
مروری کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت لوله سازی 
و جایگاه شــرکت در صنعت در ســال مالی مورد 

گزارش
گروه صنعتی ســدید به عنوان یک مجموعه بزرگ 
صنعتــی از طریق شــرکت اصلی و شــرکت های 
وابســته و فرعی خود در زمینه های ماشین سازی، 
ســاخت دریچه ســدهای بزرگ و سازه های عظیم 
فوالدی، اجرای پروژه های نفت و گاز، ســاخت انواع 
توربین ها و پمپ ها، ساخت توربین های بادی، ساخت 
کارخانجات شکر و ساخت لوله های فوالدی در کشور 

شناخته شده است.
از آنجا که شــهرت اصلی گروه را باید در ســاخت 
لوله های قطور فوالدی برای استفاده در صنعت نفت، 
گاز و پتروشــیمی و صنعت انتقال آب جست وجو 
کرد، در گزارش پیش رو تمرکز بیشتر بر این صنعت 

معطوف است.
چشم انداز ترسیم شده برای بازار لوله های قطور بدین 
گونه اســت که براساس سند چشــم انداز 20 ساله 

کشور، جمهوری اسالمی ایران در سال 1404 هجری 
شمسی به سومین تولیدکننده گاز در جهان با سهم 
8 تا 10 درصد از تجارت جهانی و فرآورده های گازی 
تبدیل شود. به منظور تحقق اهداف ترسیم شده در 
این سند، شرکت ملی گاز ایران نیاز کشور را تا پایان 
سال 1403 به طور میانگین تقریبا یک میلیون و صد 
هــزار تن لوله قطور فوالدی برآورد و برای تحقق آن 
برنامه ریزی کرده اســت. عالوه بر این در پروژه های 
آبرسانی خوزستان در مجموع به طول 380 کیلومتر 
و سایر پروژه های آبرسانی مناطق کشور در مجموع 
به طول 300 کیلومتر، چشــم انداز روشنی را پیش 
روی صنعت لوله سازی ترسیم می نماید اما به دلیل 
شــرایط پیش آمده که در این گزارش به آنها اشاره 
خواهد گردید، ســال 1392 سال بحرانی برای این 

صنعت بوده است.

مهم ترین برنامه های آتی گروه صنعتی سدید
مهم ترین برنامه های آتی گروه صنعتی سدید در سال 
1394 به شــرح ذیل است که امیداست با توکل به 
خداوند و تالش گروه و شرکت های زیرمجموعه گروه 

محقق گردد:

1- تدوین استراتژی و اهداف گروه با توجه به شرایط 
اقتصادی موجود در کشور

2- بررســی و تعییــن بازارهای هــدف و تنظیم 
برنامه های عملیاتی برای ورود به بازارهای خاص با 

ارائه محصوالت تولیدی و باکیفیت
3- تدویــن برنامه هــای عملیاتی بــرای حضور در 
فعالیت های تجاری و تولیدی و عملیاتی در صنایع 
پایین دستی نفت، گاز، پتروشیمی، آب و انرژی های 
تجدیدپذیــر، همچنیــن در زمینه هــای خدمات 
باالدســتی نفت و گاز، خرید و فــروش نفت خام و 

فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی
4- بازسازی، نوسازی و توسعه تجهیزات تولیدی و 

شرکت های فرعی براساس تکنولوژی روز صنعت
5- کاهش بهای تمام شــده کاالهــای تولیدی با 
اســتفاده از ابزارهای علمی بــه منظور ایجاد زمینه 

رقابت با محصوالت مشابه
6- تدوین و اجرای طرح های تحقیقاتی و آموزشــی 
نظام مند مدیران و کارگران به منظور افزایش توان 
تخصصی، بهره وری و اثربخشی سازمانی، صیانت از 

کارکنان کارآمد و ارتقای شغلی آنها.   

بازسازی، نوسازی و توسعه تجهیزات تولیدی براساس تكنولوژی روز
هنر مدیریت سدید؛ تدوین استراتژی مناسب با توجه به شرایط اقتصادی موجود در کشور

اعضاء هیات مدیره

آقای سید حمید عطایی

آقای غالمرضا منوچهری

آقای ابراهیم صادقی

آقای موسی رفان

آقای مسعود سلطانپور

آقای حمداهلل محمدنژاد قره لر

نماینده

شرکت ذوب و نورد چهلستون سپاهان

شرکت پارس کژال کیش

شرکت تجارت فوالد کویر پرشین

شرکت سرمایه گذاری سدید تدبیر

شرکت لوله و تجهیزات سدید

خارج از اعضا

سمت

رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

مدیرعامل
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مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت کنتورسازی 
ایران )سهامی  عام( صبح شنبه  1394/6/28 در هتل 
المپیک برگزار گردید.  در این مجمع که با حضور بیش 
از 65/31 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء 
هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، 
حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع 
برعهده آقای ســید احمد علی عاملی بود، که جنابان 
خشایار غیاثوند و اسداهلل غریبی در مقام نظار اول و دوم 
و آقای مهندس سید علی عاملی به عنوان دبیر مجمع 
انتخاب گردیدند. درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره 
به مجمــع مربوط به اهم فعالیت های صورت پذیرفته 
در طی ســال مالی منتهی بــه 1393/12/29 و پس 
از اســتماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشــینان با طنین صلوات خود با تصویب صورت های 
مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 قانون تجارت 
با تقسیم سود 160 ریالی به ازای هر سهم به کار خود 
پایان دادند. همچنین موسسه حسابرسی نماگرحساب 
به  عنوان حســابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه 
حسابرسی هوشیار بهمند به عنوان حسابرس علی البدل 

شرکت برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند. 
در ادامه با برگزاری انتخابات هیات مدیره شرکت های 
متین رنان و صنایع کم مصرف ایرانیان پویای تبار به 
عنــوان اعضای حقوقی جدید به جای اعضای حقوقی 

سابق به عضویت هیات مدیره درآمدند.
مهندس علی عاملی در بخشــی از گزارش خود گفت: 
به واسطه کیفیت باال، بهره مندی از فناوری برتر و به 
روز بودن محصوالتمان، شریک معتبرترین و بزرگ ترین 
تولیدکننده های کنتور در جهان هستیم. وی افزود: در 
سال مالی گذشته موفق شدیم با اجرای سیستم های 
هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی قدم های اساسی 
در راه بهره وری و بهینه سازی برداریم و شاهد کاهش 
هزینه ها و باال رفتن راندمان در شرکت باشیم. مهندس 
عاملی با اشاره به اینکه شرکت کنتورسازی ایران اولین 
و بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده کنتورهای برق 
خاورمیانه اســت،  گفت: فروش محصوالت داخلی در 
سال گذشته افزایش چشمگیری داشته که عمده دلیل 
آن نیز بهره برداری از طرح مسکن مهر بوده است. وی 
ادامه  داد: شــرکت به منظور بهره برداری از حداکثر 
ظرفیت بازار کنتورهــای الکترونیکی تمهیدات الزم 

مدیریتی را اندیشــیده و امید اســت با مساعد شدن 
فضای اقتصادی کشــور و خروج از رکود و همچنین 
رفع تحریم های بین المللــی، گام های موفقی را برای 
حصول افتخار ملی و توســعه پایــدار طی کند. وی با 
اعالم اینکه شــرکت در کسب سود خالص نسبت به 
سال گذشته پیشرفت بسیار خوبی را شاهد بوده است 
ابراز امیدواری کرد با اجرای برنامه های مدون مدیریتی 
خود و تیم ارشد مدیریتی و حمایت همه جانیه هیات 
مدیره و ســهامداران عمده، شرکت بیش از پیش به 
سوی موفقیت گام بردارد. رشد تولید انواع جعبه فیوز، 
المپ کم مصرف و کنتورهای سه فاز الکترونیکی در 
سال 1393 نسبت به سال 92 و رشد فروش و تولید 
محصوالت نشان از آن دارد که مدیران ارشد شرکت 
و در راس آنهــا مهندس عاملی با نظم و برنامه ریزی 
دقیق و شناخت بازار به دنبال کسب سهم بیشتری از 
بازار هســتند.  در حاشیه این مجمع غیاثوند معاونت 
مالی و منابع انسانی شرکت با اشاره به اینکه با برنامه 
ریزی و اقدامات الزم درخصوص تکالیف مجمع سال 
92 اکثر آنها به نتیجه رســیده و یا در سال جاری به 
نتیجه می رســند، افزود: در روند ســودآوری شرکت 
می بایســت بنا به ضرورت تقویت بنیه مالی و سرمایه 
گــذاری جدی در حوزه تحقیق و توســعه  به منظور 
هماهنگی با بازار اقدامات اساســی صورت گیرد که با 
درایت تیم مدیریتی شــرکت به جد پیگیر این موارد 

هستیم.
پیام هیات مدیره به مجمع عمومي صاحبان سهام 

سالي که گذشــت و گزارش آن پیش روي شماست، 

ســالي بود توام با فرصت ها و تهدیدها که عمده آن را 
می توان به شرح ذیل خالصه نمود:

موفقیت ها:
- راه اندازی  خط تولید کنتورهای هوشمند AMI با 

نام تجاری سامان
- طراحی کنتور آب با نام تجاری کاسپین

- توســعه نرم افزاری فعالیت های کســب و کار با راه 
ERP اندازی سیستم

- طراحی نرم افزار مدیریت انرژی
- راه انــدازی نــرم افزار اتوماســیون اداری مبتنی بر 

 ERP تکنولوژی
- اصالح ســاختار و چارت سازمانی شرکت منطبق با 

الزامات وزارت کار و تعاون اجتماعی
- اخذ رتبه زرین کارت بازرگانی

- شرکت در نمایشگاه های صنعت برق در قرقیزستان، 
ترکمنستان، تاجیکستان و امارات

- عقد قرارداد صادرات به کشورهای تاجیکستان و سوریه
- راه اندازی شبکه یکپارچه مصرف انرژی در اربیل عراق

- مذاکره در جهت توسعه صادرات در سیرالئون 
- دریافت گواهی نامه CE از برند اروپایی

- واحد نمونه صنعتی استان قزوین
- اخذ صالحیت شرکت دانش بنیان

- واحد نمونه صنعت کشور
- رونمایی از کنتورهای بومی، طراحی و ساخته شده در 

type test تحقیق و توسعه  شرکت و نرم افزار برای
- شــرکت در بزرگ ترین مناقصه بین المللی صادرات 
کنتور برق در کشور سوریه که به انعقاد قرارداد منجر شد.
- سرمایه گذاری شرکت از طریق شرکت فرعی برای 
راه انــدازی کارخانه تولید انــواع المپ کم مصرف در 

کشور تاجیکستان
اما سال 1393 با نگرانی هایی نیز همراه بود كه از آن 

جمله موارد زیر را می توان نام برد:
1- عدم پرداخت دیون شــرکت های توزیع به شرکت 

کنتورسازی ایران )سهامی عام( 
2- روند مذاکرات هسته ای و بی ثباتی بازار

3- عدم ثبات و نوسانات شدید نرخ ارز
برنامه های آینده شرکت

1- کنتور تک فاز صادراتی )سوریه و تاجیکستان(
2- کنتور تک فاز با مشخصات توانیر 3

3- کنتور سه فاز
4- طراحی بدنه و سخت افزار جدید برای کنتورهای 

تک فاز و سه فاز
5- کنتورهای هوشمند و سیستم های قرائت از راه دور.

کنتورسازی در مسیر توسعه
برنامه های مهندس عاملی برای حصول توسعه پایدار
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نامش همدان است و جایش در گوش غرب استان 
تهران كیوان در صنعت غذایی و شیرینی در قدمت 
از قدیمیهاست. از تپه هگمتانه و باباطاهر از بوعلی 
تا آثار ابنیه ماندگار در شــهری است كه كیوان از 

آنجا می آید و آن هم به شیرینی قانون بوعلی.
در این مجمع حاج حسین معاون مالی شركت طی 
سخنانی فعالیتهای انجام گرفته طی سال 1393 را 

به شرح ذیل برای حاضرین در مجمع تشریح كرد.
فعالیتهای مدیریتی:كه اهم فعالیتهای مدیریتی در 
بخشهای مختلف شركت به قرار ذیل قابل ذكر می 

باشند:
- كنترل پوشــش زمانی مواد اولیه و برنامه ریزی 

جهت انجام تولید.
- اخذ پروانه های تاسیس و بهره برداری از وزارت 

صنایع و بهداشت برای محصوالت
فعالیتهای جاری شركت كه شامل: تولید، فروش، 

آزمایشگاه كنترل و كیفی و تداركات می باشد.
آزمایشگاه كنترل و كیفی: انجام كلیه آزمایشات 

مربوط به مواد اولیه و محصول.
نظارت كامل بر عملکرد خط تولید، قسمت تهیه، 

قسمت بسته بندی و مواد داخل انبار.
اقدامات آتی مالی و اداری، روتین نمودن گزارشات 
مالی متناســب با نیازهای درون سازمانی و برون 
سازمانی و استفاده بهینه از منابع مالی در اختیار 
شركت به منظور كاهش حجم نقدینگی مورد نیاز 

عملیات می باشد.
1. صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1393/1۲/۲9 

شركت مورد تصویب قرار گرفت.  
۲.  موسســه حسابرســی ژرفبین نیکو روش به 
عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و 
موسسه حسابرسی كوشا منش به عنوان حسابرس 
مستقل و بازرس قانونی علی¬البدل شركت انتخاب 

گردیدند.
3.  روزنامــه¬ اطالعــات به ¬عنــوان روزنامه 
كثیراالنتشــار جهت درج آگهی¬های شــركت 

انتخاب گردید. 
4. اعضای هیات مدیره به شــرح ذیل به مدت دو 

سال انتخاب گردیدند:
1. شركت بین المللی جهان تیراژه پارسیان )سهامی 

خاص(
۲. شــركت بین المللی گروه غذایــی جهان ناز 

پاسارگاد )سهامی خاص(
3. شركت ساختمانی بین المللی دنیای طراحان آریا 

)سهامی خاص(
4. شركت جهان شیمی آریا )مسئولیت محدود(

5. شركت دنیای شیمی پلیمر )مسئولیت محدود(

پیام هیات مدیره
مروری بر وضعیت كلی صنعت در ســال 1393 و 

اقدامات آتی آن
آنچه در سال 1393 بسیار بر روند تولید تاثیرگذار 
بوده، افزایش بی رویه قیمــت مواد اولیه و تامین 
آن اســت كه وضعیت كارخانجات صنایع غذایی 
نیز تحت تاثیر آن واقع شده است. شركت كیوان 
بهغیر از موارد كالن فوق همچنان با چالشهایی كه 

از سنوات قبل در حسابها اثرگذار بوده و بار مالی 
فراوانی در پی داشته، روبهروست، از جمله:

1- شركت از سنوات قبل مطالباتی از ستاد تغذیه 
مــدارس دارد كه تا این تاریخ هیچ گونه وصولی از 

این بابت نداشته است.
۲- بخش اعظمی از وامهای اخذ شده از بانکها در 
سنوات گذشــته بوده كه با توجه به عدم برگشت 
مطالبات از خریداران، آثار هزینههای مالی آن در 

حسابها باقی مانده است.
3- تعهدات سنوات گذشته برای شركت بار حقوقی 
به همراه داشــته و از این بابت انرژی فراوانی كه 
میبایست صرف فرایند تولید و بهبود روشهای آن 

شود، از دست رفته است. 
4-   در سال مورد گزارش حجم بدهیهای شركت 
به بانکها، بســتانکاران، اداره امور مالیاتی، بیمه و 
شهرداری استان همدان از بابت مطالبات سنواتی 
كه در حســابها درج گردیده است، فعالیت تولید، 
انرژی مدیریت و پرســنل را صرف خود نموده كه 
امید است با همکاری مســئوالن مربوطه استانی 

بتوان بخشی از آنها را به مرور زمان حل كرد.
در نهایت امیدواریم در بازار جهانی با شــناخت 
روشن و درست توانایی ادامه كار از طریق صادرات 
بهتر گردد و با تالش صنفــی انجمن مواد غذایی 
كشور، با در نظر گرفتن مجموعهای از تمهیدات، 
بتوان خسارات و ضرر و زیانهای احتمالی ناشی از 
شرایط موجود را با فراهم آوردن فضای سالم رقابتی 
و افزایش منطقی قیمت فروش، به حداقل ممکن 

كاهش داد.
لذا هیات مدیره شركت به منظور ارتقا و پیشرفت 
شركت با سیاستهای از پیش تدوین شده اقدام به 
انجام اصالحاتی نموده اســت. در زیر اقداماتی كه 

میبایست انجام شود به تفصیل تشریح میگردد:
1- تولید

تغییر در رونــد تولید و حركت به ســوی تولید 

محصوالت با حاشیه ســود باال و در آینده تولید 
محصوالت پركشــش كه مشابه محصوالت لوكس 

خارجی و راضی كننده باشد.
در راستای حفظ و افزایش ســهم بازار، مدیریت 
شــركت از برندهای قدیمی خود با نامهای كام و 
كامک برای فروش محصوالت تولیدی در شركتهای 
پخش سراســری داروگر و پخش كیوان تجارت 
پاسارگاد در سال مورد گزارش استفاده كرده است.

۲- فروش 
پودر  برشتوک،  نان سوخاری،  دوعددی،  شیرینی 
كیــک و ژله و تافی از محصــوالت اصلی و عمده 
شركت است كه مدیریت كالن شركت با توجه به 
امکانات موجود و اســتفاده از برند كامک توسط 
پخش سراســری داروگر و برند كام توسط كیوان 
تجارت پاسارگاد توانسته سهم بازار خود را جبران 

كند. 
3- مالی و اداری 

اقدامات انجام شده در سال 1393 درخصوص مالی 
و اداری عبارتند از :

1- شركت در دوره تهیه گزارش با كلیه شركتهای 
گروه تطبیق داده شده است.

۲- در ســال مالی مورد گزارش تــا حد معقول 
اصالحات حســابها و تعدیل آن انجام شده است، 
مانده حساب سنواتی با ظرفیت آنها تطبیق داده 
شده به گونه ای كه مانده ها واقعی تر از قبل شده 

است.
3- بهره وری از نیروهای مستقر در واحد با تقسیم 

كار و حداقل رساندن منابع انسانی و كارآمد.
4- بهینه سازی درخصوص اضافه كار براساس نیاز 

واقعی تولید
5- و درآخر تعدیل ۶/۷ درصدی نیروی انسانی در 
بخشهای تولیدی و اداری كارخانه كه این مهم باعث 
صرفه جویی در هزینه های تولید در ســال مورد 

گزارش گردید.

کیوان شیرینی است چون قانون بوعلی
حرکت مدیریت برای تولید محصوالت با حاشیه سود مالی

اعضاء هیات مدیره

آقای بیژن اسماعیلی

آقای مجید قره باغی اول

خانم مهناز عقبایی

خانم فاطمه عبداللهی

خانم نیلوفر اسماعیلی

نماینده

شرکت بین المللی جهان تیراژه پارسیان )سهامی خاص(

شرکت بین المللی گروه غذایی جهان ناز پاسارگاد 

شرکت ساختمانی بین المللی دنیای طراحان آریا 

شرکت جهان شیمی آریا )با مسئولیت محدود(

شرکت دنیای شیمی پلیمر )با مسئولیت محدود(

سمت

رئیس هیات مدیره

نایبرئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره
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مجمع عمومی عادی ساالنه نفت سپاهان با تصویب 
صورت های مالی سال مالی منتهی به اسفند 93 برای 

هر سهم 15۰۰ ریال سود تقسیم كرد.
بر اســاس گزارش هیات مدیره كه توسط مدیرعامل 
قرائت شد،  بحرینی  امیرحســین  مهندس  شركت 
شــركت نفت ســپاهان به عنوان بزرگ ترین تولید 
كننده روغن پایه و روانکار در كشور فعالیت می كند 
و صندوق بازنشســتگی نفت ســهامدار عمده این 
شركت است. شركت نفت ســپاهان در سال 1393 
به رغم مشکالت و بحران های متعدد از جمله حادثه 
واحد پركنی و همچنین سقوط قیمت نفت، موفق به 
دستیابی به 1۰۰درصد برنامه تولید ، 1۰۲درصد برنامه 
فروش و 98درصد فروش ریالی و كسب فروش بیش 

از 15 هزار میلیارد ریالی گردید.
از دیگر افتخارات نفت سپاهان در سال 1393، می توان 
به كســب رتبه 81 در میان صد شركت برتر ایران، 
دریافت لوح و تندیس واحد نمونه كیفی و راه اندازی 
واحد پساب و حذف نام شركت از لیست شركت های 
آالینده و بیست و نهمین شركت در بین 5۰ شركت 

برتر و فعال بورس اشاره كرد. 
بر این اساس، شركت نفت سپاهان در سال 1393 بیش 
از ۶53 هزار تن انواع محصوالت را تولید كرد و بیش از 

۶59 هزار تن فروش به ثبت رساند.
نفت ســپاهان موفق شد در ســال 93 سهم فروش 
داخلی خود را نسبت به سال مالی گذشته 5۰ درصد 

افزایش دهد.
مهندس بحرینی اظهار كرد: »شســپا« سال گذشته 

بالغ بر ۶ هــزار و 143 میلیارد ریال از فروش داخلی 
محصوالت درآمد كســب كرد. وی همچنین با اشاره 
به برنامه های شــركت در سال مالی 94 گفت: تدوین 
استراتژی های كالن تجاری 5 ساله شركت و تدوین 
نقشــه راه با سه هدف اساســی پایداری سودآوری 
شركت، ماندگاری در تجارت جهانی روانکار و كاهش 
هزینه های تولید و فــروش از جمله برنامه های این 
شركت است. مهندس بحرینی حفظ سهم بازار روغن 
نهایی داخلی با توجه به افزایش شــدید رقابت در 
خصوص سهم از بازار داخلی، افزایش صادرات روغن 
نهایی، تقویت برند روغن موتور اســپیدی، تقویت 
بازاریابــی بین  المللی محصــوالت پایه و نزدیک تر 
شــدن به بازارهای هدف، بهینه  ســازی مدیریت 
موجودی خوراک و توجه به رویکردهای اقتصادی در 
برنامه  ریزی های تولید، احداث واحد پركنی در محل 
پاالیشگاه نفت سپاهان و ارتقای كیفیت مظروف های 
شركت را از دیگر برنامه های شركت نفت سپاهان در 

سال جاری عنوان كرد. 
مدیرعامل شركت گفت: انجام مطالعات توسعه تولید 
محصوالت پایه و افزایش ارزش افزوده، بهبود سیستم 
لجستیک و موجودی ها در جهت پشتیبانی از دسترس 
 پذیری به محصوالت نهایی سپاهان، مشاركت با تامین 
 كنندگان مظروف شــركت در جهت افزایش كنترل 
بر تامین  كنندگان كلیدی و ایجاد اطمینان در منابع 
تامین افزودنی ها به منظور ارتقای كیفیت تولیدات از 
دیگر برنامه های شركت در سال 94 است. وی با بیان 
اینکه شركت ســپاهان در صنعت روانکاری فعالیت 

می كند اما تقریبا با هیچ  یک از هم گروه های خود قابل 
قیاس نیست، افزود: تولید ساالنه بالغ بر 5۷1 هزار تن 
محصوالت پایه )شامل روغن پایه، واكس و اكستراكت( 
و ۷5 هزار تن محصوالت نهایی، شــركت را در زمره 
شركت های صادرات محوری طبقه  بندی می كند كه 
مستقیما از قیمت جهانی نفت متاثر است اما در مجموع 
نفت سپاهان در بین شركت های فعال در این صنعت با 
فروش معادل 15 هزار و ۷91 میلیارد و 988 میلیون 
ریال در رده دوم قرار دارد.  بحرینی كه از آبان ماه سال 
گذشته سکاندار این شركت بزرگ شده است در ادامه 
گفت: سقوط قیمت نفت از اواخر تابستان و تداوم آن 
تا پایان سال 1393، بر فروش شركت در پاییز اثرگذار 
بوده؛ به نحوی كه خریدهای مصرف كنندگان در مهر و 
آبان با كاهش شدید روبه رو شد. با این حال، مدیریت 
استراتژی های جدید فروش  با  نفت سپاهان  شركت 
صادراتی، از جمله تغییر روش از مزایده به مذاكره و 
بازاریابی های نوین  توانسته ركورد فروش روغن پایه 
را در اسفند ماه بشکند و عقب ماندگی ناشی از سقوط 

قیمت نفت را جبران كند.
شایان ذكر است شــركت در بخش فروش داخلی با 
توسعه محصوالت و افزایش تولید و فروش همراه بوده 
و برای توسعه محصوالت در بازار داخل برنامه ریزی 
استراتژیک كرده است. شركت نفت سپاهان در سال 
1393 رشد بیش از 48درصد در مبلغ فروش داخلی 

را به ثبت رساند.
عمده دالیل كاهش سود شركت، كاهش قیمت های 
جهانی محصوالت ناشی از كاهش قیمت نفت و كاهش 

حصول افتخار ملی و توسعه پایدار
شرکت نفت سپاهان به برنامه پیش بینی شده دست یافت 
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ارزش موجودی به شمار می رود.
همچنین در بخش لجستیک، شركت از طریق بهره 
ناوگان كشتیرانی نفت  از ظرفیت  برداری حداكثری 
سپاهان توانسته هزینه حمل محصوالت صادراتی خود 

را كاهش دهد.
شركت در سه ماهه نخست سال 1394 نیز موفق به 
پوشــش  1۰۶درصد تولید و 1۰۷ درصد مبلغ فروش 
شــد. همچنین فروش روغن نهایی، نسبت به سال 
گذشته بیش از ۶3درصد رشد نشان می دهد و فروش 
صادراتی نیز با ۶۰درصد رشد نسبت به سال قبل به 

رقم 1۰9 هزار تن بالغ شده است.
پروژه هایی از جمله طرح تولید گریس تحت لیسانس، 
تولید ظروف، سیســتم توزیع مویرگی و خط پركنی 
همچنین طرح اجرای پروژه تولید روغن برایت استاک 
و توسعه پایانه های صادراتی از جمله دیگر برنامه های 
شركت اســت. مدیرعامل در پاسخ به سوال یکی از 
ســهامداران در خصوص برنامه شركت برای افزایش 
فروش داخلی، از برنامه ریزی به منظور كسب سهم 
بیشــتر در بازار داخل و عملیاتی شدن برنامه ریزی 
استراتژیک شركت خبر داد. معاون مالی شركت دكتر 
مهران خسروی نیز در حاشیه این مجمع با اشاره به 
اقدامات گســترده انجام گرفته در 8 ماهه گذشته 
توفیقات  به  برای وصول مطالبات گفت: بحمــداهلل 
مهمی دست یافته ایم. وی اهتمام جدی مدیریت به 
حفاظت از محیط زیست و حركت در راستای صنعت 
سبز شناخته شدن آن را از دیگر رئوس كاری مدیریت 
برشمرد و افزود: در همین زمینه و با توجه به اقدامات 
انجام شــده، اداره محیط زیست اصفهان پیشنهاد 
خروج شــركت از صنایع آالینده را داده اســت كه 
آالیندگی  جریمه های  بخشودگی  موجبات  می تواند 
محیط زیست و تعلق گرفتن جوایز تشویقی به شركت 
را فراهم آورد. دكتر خســروی همچنین ضمن ارائه 
توضیحاتی درباره مذاكرات و تعامل و اقدامات انجام 
شــده در خصوص پرونده مالیاتی و پرونده مالیات 
ارزش افزوده شركت، گفت: كلیه فعل و انفعاالت مالی 
با نظارت دقیق و شــفافیت مالی و با رعایت صرفه  و 
صالح شركت صورت می پذیرد. در پایان مجمع شركت 
نفت سپاهان با تقسیم 15۰۰ ریال سود نقدی از ۲3۰8 
ریال سود خالص شركت موافقت كرد و موسسه داریا 

روش به عنوان حسابرس اصلی شركت برگزیده شد.

پیام هیات مدیره
بسیار مسروریم كه پس از یک سال كوشش و تالش 
و با عنایت حضرت حق فرصتی دوباره ایجاد شــد تا 
تراز عملکرد همه تالشگران شركت نفت سپاهان را به 

استحضار شما بزرگواران برسانیم.
شركت نفت ســپاهان به رغم مشکالت جدی سال 
مالی مورد گزارش ناشی از بحران جهانی قیمت نفت 
و كاهش مستمر ارزش موجودی كاال و نیز ركود جدی 
در بازار بین المللی روغن در نیمه دوم سال، توانست 
با یاری پروردگار و همراهی شما سهامداران بزرگوار، 
حجم فروش پیش بینی شده را پشت سر گذاشته و با 
درآمدی معادل 15/۷9۲ میلیارد ریال ، موقعیت خود را 
همچنان در زمره برترین شركت های صنعت روانکاری 
در كشور حفظ نماید. گزارش پیش رو اهم فعالیت هایی 
است كه جهت تحقق این مهم صورت پذیرفته است. 
ابتدا خالصه ای در شــش محور اصلی را به استحضار 

می رساند:
1- مرور كلی بر وضعیت و تحوالت صنعت روانکاری 

در سال 1393
۲- مرور كلی بر جایگاه شركت در صنعت و وضعیت 

رقابتی آن در سال 1393
3- بیان استراتژی شركت در سال 1393

4- مرور كلی بر عملکرد شركت و میزان دستیابی به 
اهداف تعیین شده در سال 1393

5- بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شركت برای 
سال مالی آتی

برنامه های شــركت در سال مالی 94 به شرح زیر 
است:

- تدوین استراتژی های كالن تجاری 5 ساله شركت و 
تدوین نقشه راه با سه هدف اساسی:

• پایداری سودآوری شركت
• ماندگاری در تجارت جهانی روانکار

• كاهش هزینه های تولید و فروش
- حفظ ســهم بازار روغن نهایی داخلی با توجه به 

افزایش شدید رقابت در خصوص سهم از بازار داخلی 
- افزایش صادرات روغن نهایی

- تقویت برند روغن موتور اسپیدی
- تقویــت بازاریابی بین المللــی محصوالت پایه و 

نزدیک تر شدن به بازارهای هدف
- بهینه سازی مدیریت موجودی خوراک و توجه به 

رویکردهای اقتصادی در برنامه های تولید
- احداث واحد پركنی در محل پاالیشگاه نفت سپاهان 

و ارتقای كیفیت مظروف های شركت
- انجام مطالعات توسعه تولید محصوالت پایه وافزایش 

ارزش افزوده
- بهبود سیستم لجســتیک و موجودی ها در جهت 
پشتیبانی از دســترس پذیری به محصوالت نهایی 

سپاهان
- ایجاد مشاركت با تامین كنندگان مظروف شركت در 

جهت افزایش كنترل بر تامین كنندگان كلیدی
- ایجاد اطمینان در منابع تامیــن ادتیوه در جهت 

ارتقای كیفیت تولیدات
۶- بیان ریسک های عمده شركت 

- ریسک نوسانات نرخ ارز
- ریسک افزایش قیمت خوراک

- ریسک نوسانات غیرقابل پیش بینی قیمت نفت و 
محصوالت وابسته

- ریســک اقدامات غیرقابل پیش بینی رقبای بین 
المللی در مواجهه با تحریم ها

هیــات مدیره فرصت را مغتنم شــمرده و از تمامی 
سهامداران به خاطر حمایت بی دریغ خود از شركت 
نفت ســپاهان و همچنین ارائه رهنمودهای مختلف 
در نحوه مدیریت و كسب و كار شركت، سپاسگزاری 
می نماید و حمایت مستمر سهامداران را برای دستیابی 

به اهداف شركت حیاتی می داند.

31



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



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



| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  58 | مهر ماه  1394| 

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تجهیزات سنگین هپکو )سهامي  عام( در تاریخ 
94/04/30 تشکیل گردید. خالصه تصمیمات مجمع به  شرح ذیل است:

1(  صورت های مالی سال مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت مورد تصویب قرار گرفت.  
2(  موسسه حسابرســی آزموده کاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی 
اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی 

علی البدل انتخاب گردیدند.
3(  روزنامه »اطالعات« به  عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 

در سال مالی94 انتخاب گردید.
پیام هیات مدیره

در ســال 1393 عالوه بــر تداوم تفکر تدبیر و امید در نظام سیاســی، اجتماعی و 
اقتصادي کشــور، همچنان اقتصاد ایران و بخش های عمرانــی کم ثبات بوده و در 
نتیجه نوســانات اقتصادي و تداوم تحریم های ظالمانه، رکود و عدم اطمینان در آن 
دیده می شود که در این فرایند، به اذعان کلیه صاحبنظران و تحلیلگران عرصه های 
اقتصادی کشــور، بیشترین آسیب به بخش تولید و صنایع کشور وارد شده است و 
بخش ماشین آالت ســنگین و صنایع خودرویی نیز در صدر آسیب پذیران عرصه 
اقتصاد کشور قرار داشته اند. شــرکت هپکو نیز به دلیل عدم حمایت بخش بانکی 
کشــور وعدم همراهی شرکاي خارجی، علی رغم حمایت وزارتخانههاي ذی ربط ، 
صدمات بســیاري را متحمل گردید ولی حاصل تالش یکپارچه مدیران و کارکنان 
شــرکت این بوده که حیات شــرکت هپکو همچنان درعرصه صنایع ماشین آالت 
راهســازي و معدنی کشور و تولید و ســاخت تداوم یابد. در سال 1393 مجموعه 
گروه صنعتی هپکو براي حفظ، استمرار و تداوم فعالیت های شرکت تولید تجهیزات 
ســنگین هپکو متحد و یکپارچه بودند و به لطف الهی و تالش و 
خیرخواهــی مدیران و کارکنان خود موفق گردیدند عالوه 
بر تداوم فعالیت شــرکت، جایگاه شرکت هپکو را به عنوان 
برند مورد اعتماد و اطمینان ایرانیان همچنان حفظ نمایند 
که با نگاهی به شــرایط کلی اقتصاد کشور در سال مذکور، 
اهمیت این موفقیت بیش از پیش نمایان می گردد. شــرکت 
تولید تجهیزات سنگین هپکو در سال 1393 تالش نمود 
که از طریق شــرکت های تابعه  و با دریافت مجوز 
شورای پول و اعتبار مبنی بر عدم محدودیت 
تاثیــر ذی نفع واحد در گروه شــرکت های 
هپکو، اهداف گروه صنعتی را تحقق بخشد؛ 
به نحوي که عمده شــرکت های گروه با 
ســودآوري قابل توجهی، کمک بسیاري 
به بهبود شاخص های مالی و نسبت های 
ســود آوري گروه صنعتی هپکو کردند 
و موفــق شــدند در بخش هــای تولید 
محصوالت مقیاس کوچک، خدمات پس 
از فروش، بازرگانی ماشین آالت جدید و 

غیره، عملکــرد مطلوبی ارائه دهند و هر یک از این شــرکت ها در حوزه تخصصی 
خود در زمینه های خدمات و ســرویس های پس از فروش، ماشین آالت کشاورزي 
و مهندســی و تولید قطعات، اکنون به عنوان یک برند مطرح در بازار ماشین آالت 
سنگین فعالیت موثر و بهینه  دارند. با تالش همگانی و همان گونه که انتظار می رفت، 
در چنین شرایطی که بسیاري از شرکت های صنعتی و تولیدي در اثر رکود تورمی 
حاکم بر فضاي اقتصادي کشور و تحریم ها و نیز مشکالت و مسائل نقدینگی و بانکی، 
قادر به تداوم فعالیت نیستند، مزیت های رقابتی شرکت های گروه صنعتی هپکو باعث 
گردید تا عالوه بر ادامه فعالیت های قبلی خود، به توسعه و گسترش فعالیت و فروش 
در حوزه هــای جدید نیز بپردازد. تالش گروه صنعتی هپکو در ســال 1393 بر این 
بوده است که در اکثر زمینه های تولید، فروش و خدمات پس از فروش و در تمامی 
حوزه های ماشــین آالت راهسازي، معدنی و کشاورزي حضوری موفق داشته باشد 
و در ایــن بازارها نام خود را به عنوان برند اول و مطرح ایران در این حوزه همچنان 
حفظ نماید که دراین راستا موفقیت نسبی نیز همانند سال های گذشته داشته و در 
مناقصات برگزار شــده بزرگ بخش های دولتی نیز موفقیت های شگرفی در کسب 
قراردادهای جدید به دست آورده است. با اعتماد به دولت فعلی که تمام تالش خود 
را در جهت حمایت های مادي و معنوي از صنایع کشور متمرکز کرده، امیدواریم با 
این پشتیبانی و با همت و مسئولیت شناسی تمامی مدیران و کارکنان شرکت و درک 
شــرایط فعلی از طرف سهامداران محترم، به منظور توسعه هماهنگ و همه جانبه 
شرکت اقدام و با تولید بیشتر، بهره وري، سودآوري موثر و تداوم فعالیت ها، گام های 

الزم را در سال 1394عملیاتی نماییم.
تاریخچه

در تاریخ 21 بهمن ماه 1351 شــرکت هپکو )ســهامی خاص( با مشارکت سازمان 
گسترش و نوسازي صنایع ایران )معادل 55 درصد سرمایه( و خانواده رضایی ) معادل 
45 درصد ســرمایه ( تاسیس شد و تحت شماره 16584 در تاریخ 1351/12/3 در 

اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.
در تاریخ 1351/5/1 و براســاس پروانه تاسیس شماره 315510 با تاسیس کارخانه 
هپکو موافقت شــد و به دنبال آن در سال 1353 عملیات احداث مجتمع تولیدي 
شــرکت واقع دراراک به پایان رسید و از اوایل سال 1354 بهره برداري از تاسیسات 
و ساختمان های کارخانه آغاز شد. از سال 1365 تا 1370 طرح توسعه ای به منظور 

ساخت داخل کردن ماشین آالت به اجرا درآمد.
شایان ذکر است که به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1380/8/06 
شرکت، نوع شرکت از سهامي خاص به سهامی عام و به استناد مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1380/10/02 نام شرکت به شرکت تولید تجهیزات سنگین- هپکو تغییر 
یافت. در ضمن  نام شرکت در تاریخ 1382/12/5 به عنوان سیصد و هفتاد و ششمین 
شرکت پذیرفته شده در بورس با نماد تپکو در فهرست نرخ هاي سازمان بورس اوراق 
بهادار در تاالر فرعی درج شــده اســت. در تاریخ 1385/11/30 حدود 60/7 درصد 
ســهم سازمان گسترش از طریق سازمان خصوصي ســازي به شرکت واگن سازي 
کوثر )سهامی خاص( واگذار شد و به این ترتیب از این تاریخ شرکت به صورت کامال 

خصوصی به فعالیت خود ادامه می دهد.

شرکت هپكو برند مورد اعتماد و اطمینان ایرانیان
برنامه های مدیریت برای توسعه و گسترش فعالیت و فروش در حوزه های جدید

اعضاء هیات مدیره

آقای علی اصغر عطاریان

آقای سعید صادقی شاهدانی

آقای جعفر سلیمی

آقای محمدرضا حاجی علی خانی

آقای لطف اهلل سعیدی

نماینده

شرکت واگن کوثر)سهامی خاص(

شرکت کاوه )سهامی عام(

شرکت تامین ماسه ریخته گری )سهامی عام(

شرکت لیزینگ ماشین آالت سنگین ایرانیان شرکت 

تولیدی تحقیقاتی مبارز)سهامی خاص(

سمت

رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره
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مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان سهام شركت 
پتروشیمی امیركبیر)سهامی عام ( با حضور نمایندگان 
قانونی  بازرس  و  محترم صاحبان سهام.حســابرس 
شركت )سازمان حسابرسی(. نماینده محترم سازمان 
بورس و اوراق بهادار. مدیرعامل و اعضای هیات مدیره 
شركت در محل سالن همایش های بین المللی نیایش 
واقع در تهران. سعادت آباد. میدان كاج . پشت مسجد 
جامع الرسول)ص(.كوچه نهم . پالک 1۲ و14 باحضور 
9۶/۶4 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار 
گردید و منجربه تقســیم سود 1۲۰۰ ریالی به ازای هر 
سهم گردید. هیات رئیســه مجمع مذكور با ریاست 
آقای وحید باقری و آقایان محمود مجیب و داود رازقی 
بعنوان ناظرین و مهنــدس وفایی بعنوان مدیر عامل 
و دبیر جلســه و نمایندگان محترم سازمان بورس و 
سازمان حسابرسی اقدام به قرائت دستور جلسه برابر 
دعوتنامه منتشــره و مطالب ذیل نمودند.     استماع 
گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شــركت برای 
عملکرد سال مالی منتهی به ۲9/ 139۲/1۲    بررسی 
و تصویب صورت های مالی و یادداشت های همراه برای 

عملکرد سال مالی منتهی به ۲9/ 139۲/1۲
اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود .

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شركت .
تعیین روزانه كثیراالنتشار به منظور درج آگهی های 

شركت
 پیام هیات مدیره

ضریب بهره برداری در ســال 1393 با ۲/۲۲ درصد 
افزایش نسبت به ســال قبل عمال به ۶۶/۲۶ درصد 
رسید. همان طور كه در پیام سال قبل اعالم گردید، 
به دلیل رقابت بسیار سختی كه در بازار پلیمرها وجود 
دارد، واحدهایی در این كارزار موفق خواهند گردید كه 
بتوانند با استفاده از حداكثر ظرفیت های تولیدی خود و 

كاهش هزینه ها، حاشیه سود خود را حفظ نمایند.
 در همین راســتا در طول ســال 1393 با اتخاذ 3 

استراتژی كلیدی:
1- افزایش تولید

۲- تغییر نحوه فروش محصوالت صادراتی
3- تغییرات ســاختاری و ایجاد سیستم های كنترل 

داخلی یکپارچه
تغییرات بسیار مثبتی در شركت ایجاد گردید.

عمده فعالیت های انجام شده در سال 1393 به شرح 
زیر است:

الف – در حوزه تامین خوراک 
با توجه به استراتژی افزایش تولید مطالبات گسترده ای 
در جهت توسعه منابع تامین خوراک به شرح زیر انجام 

گردید:
1- بررسی خوراک های مایع موجود در منطقه عسلویه 
و آزمایش عملی و انتخاب خوراک Raffinateتولیدی 
توسط پتروشیمی شهید نوری به عنوان خوراک مناسب.

۲- اقــدام در جهت تخصیص گازهــای همراه نفت 
از طریق واحدهای NGL و اخــذ مجوز وزارت نفت 
درخصوص ســهم 5۰ درصدی شــركت پتروشیمی 
امیركبیر از NGL۲3۰۰ و مشاركت آن با پتروشیمی 

بندرامام.
 Tank Fram 3- انجام بررسی های الزم برای ایجاد

مورد نیاز برای ذخیره خوراک و شروع اقدامات مرتبط.
4- انجام بررســی های الزم برای نحوه انتقال خوراک 
وارداتی از عسلویه از اسکله های تخلیه در ماهشهر 

به مجتمع.
5- مذاكرات با تولید كنندگان اتیلن در منطقه عسلویه و 
تهیه پیش نویس قراردادهای خرید اتیلن برای سال 94 . 

ب- در حوزه فروش
علی رغم ریزش شــدید تقاضــا و همچنین كاهش 
شدید قیمت های محصوالت پلیمری به ویژه اتیلن در 
بازارهای جهانی، این شركت توانست با اتخاذ استراتژی 
مناسب و سرعت عمل در اتخاذ تصمیم ، میزان فروش 
محصوالت پلیمری خود را نسبت به سال 1393، بیش 
از 1۶ درصد افزایش دهد و عمال در پایان سال موجودی 

قابل عرضه را در انبارهای خود به صفر نزدیک نماید.
برای اولین بار از تاریخ راه اندازی اولین واحدهای تولید 
در شركت پتروشیمی امیركبیر، ضریب بهره برداری از 
واحدهای پلیمری به ۶5/4۲ درصد رسید. این رقم در 

سال گذشته 5۶/35 درصد بوده است.
فروش داخلی محصوالت پلیمری در سال 1393 معادل 
11/۰3 درصد و صادرات همیــن محصوالت ۲5/88 
درصد نسبت به ســال 139۲ افزایش داشته است. با 
توجه به مزایای فروش داخلــی محصوالت به دلیل 
وصول نقدی بهای محصوالت قبل از تحویل كاال، فاقد 
ریســک بودن وصول وجوه ناشی از فروش و كاهش 
شدید قیمت ها در 3 ماهه پایانی سال 1393، استراتژی 
توسعه فروش داخلی باعث شد كه سهم بازار شركت 
پتروشیمی امیركبیر در بورس كاال در اسفند ماه سال 

1393 به 44 درصد افزایش یابد.
ج- در حوزه مالی

1- مدیریت منابع ریالی و ارزی
در سال 139۲ شركت با دو موضوع چالش برانگیز كه 
نقدینگی شركت را با بحران جدی مواجه نمود، برخورد 
كرد: الزام شركت به اجرای استاندارد 1۶ حسابداری 
)تسعیر نرخ ارز( و تبعات آن كه سبب شد سودی صرفا 
كاغذی و نه عملیاتی به مبلــغ ۲/۷۲۲ میلیارد ریال 
شناسایی شــود و با توجه به تصمیم مجمع در توزیع 
سود، عمال از این محل مبلغ ۲/4۷5 میلیارد ریال بدون 
هیچ گونه پشــتوانه نقدی توزیع گردید. همچنین با 
توجه به غیرعملیاتی بودن سود اشاره شده، اداره امور 
مالیاتی مطالبه ۲5درصد آن را به مبلغ ۶95 میلیارد 

ریال در دستور كار قرار داد.
موضوع دوم افزایش 1۰۰ درصدی نرخ بوتیلینی شركت 
پتروشیمی فجر از ابتدای سال 93 بود كه سبب شد 

شركت مبلغ 1/3۰۰ میلیارد ریال هزینه تهیه بوتیلینی 
پرداخت نماید.

۲- سود سپرده های بانکی
مدیریت صحیح نقدینگی )زمان، مبلغ و واكنش به هر 
دو( سبب شــد عالوه بر تداوم حسن شهرت شركت 
در بین تامین كنندگان خوراک و قطعات، در ســال 
1393 شركت به مبلغ ۲95 میلیارد ریال سود خالص 
سپرده های بانکی دست یابد كه با توجه به شرایط اعالم 

شده در نوع خود بی نظیر است.
3- اقدامات مالیاتی

با تالش ها و پیگیری های انجام شده از طریق اداره امور 
مالیاتی، تمامی پرونده های مالیاتی عملکرد و تکلیفی 
سنوات قبل بسته شد و هیچ گونه مورد تحت اقدامی 
در این خصوص وجود ندارد؛ ضمن آنکه برای مالیات 
سال 139۲ تعامالت الزم درخصوص تقسیط و تسویه 

مالیاتی سال مذكور انجام گردیده است.
 برنامه های آینده شركت

- اطالعات مربوط به برنامه های سال آتی شركت در 
خصوص:

الف( گســترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع 
بخشی شیوه های فروش

• شناسایی و تعیین بازارهای هدف برای فروش های 
موردی و درازمدت و اتخاذ اســتراتژی الزم به منظور 
نفوذ در بازارهای جدید )مانند بازار اروپا، شمال آفریقا 

و ویتنام( و استمرار حضور در بازارهای سودآور قبلی
1- حضور فعال در نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی

۲- جذب مشتریان جدید در بازارهای مختلف
3- ایجاد وفاداری در مشتریان بازارهای كنونی

ب- تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید

افزایش فروش داخلی و صادراتی در پتروشیمی امیرکبیر
افزایش ضریب بهره برداری در سال 93 با مهندس وفایی
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مجمع عمومی عادی ساالنه شركت فوالد آلیاژی ایران منتهی به سال مالی ۲9 
اسفند 93 برگزار شد، 39۰ ریال سود برای هر سهم پیشنهاد كرد كه از سوی 

سهامداران تصویب شد.
در این مجمع بهزاد گودرزیان به  عنوان رئیس، محمدرضا حق شناســي و باقر 
نیک طبع به  عنوان ناظرین و رامین كیهان به  عنوان دبیر جلسه و همچنین جواد 
عیش آبادي به  عنوان حســابرس و بازرس اصلی و آقاي وحید روشن قلب به  

عنوان نماینده سازمان بورس، اداره كنندگان جلسه بودند.

رشد 8 درصدي تولید در سال 1393
در ابتدای مجمع مهندس رامین كیهان قائم مقام مدیرعامل شــركت به ارائه 
گزارشی درخصوص عملکرد یکساله شركت  پرداخت و مواردی درباره میزان 
تولید، فروش و صادرات و همچنین میزان پیشرفت طرح های توسعه ای مطرح 
كرد. وی با اشاره به تركیب تولید شركت در سال 93 گفت: میزان تولید فوالد 
خام در كارخانه فوالدســازی در سال 93 به  419 هزار تن رسید كه این رقم در 
سال 9۲ معادل 38۷ هزار تن بود. تولید كارخانه نورد سنگین در سال 93 معادل 
۲4۲ هزار تن و  تولید كارخانه نورد سبک ۲58 هزار تن بوده است كه این رقم 
در سال 9۲ معادل ۲48 هزار تن بود. همچنین تولید واحد عملیات حرارتي و 
تکمیل كاري در سال 93 معادل 19۲ هزار تن بود كه این رقم در سال 9۲معادل 

15۶ هزار تن بوده است.
وی اظهار كرد: در مجموع طی سال 1393 بالغ بر 419 هزار تن فوالد خام از انواع 
عملیات حرارت پذیر، سخت شونده سطحی، میکرو آلیاژ، فنر، ابزار سردكار، 
ابزار گرم كار،  بلبرینگ، خوش تراش، زنگ نزن، دما باال و صنعتی در شــركت 
فوالد آلیاژی ایران تولید شده كه در مقایسه با مدت مشابه سال 139۲ )معادل 

38۷هزار تن(، بیش از 8 درصد )معادل 3۲ هزار تن( افزایش داشته است.

رشد ۲۰ درصدي فروش محصوالت شركت در سال 93
كیهان با اشاره به میزان فروش شركت در سال 93 گفت: در سال گذشته 355 
هزار تن از محصوالت شركت فوالد آلیاژی ایران به ارزش بالغ بر ۷8۰ میلیارد 
تومان به بازارهای مختلف مصرف عرضه شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
)۲9۶ هزار تن( از لحاظ وزني ۲۰درصد )59 هزار تن( و از لحاظ ارزشي ۲5درصد 

رشد داشته است.

رشد 1۲درصدي صادرات در سال 93
وی میزان صادرات شركت در سال گذشته را با رشد همراه دانست و اظهار كرد: 
طی ســال 1393بالغ بر 1۷ هزار تن از محصوالت این شركت به ارزش تقریبی 
1۲ میلیون دالر در قالب گروه هایی نظیر عملیات حرارت پذیر، سخت شونده 
سطحی، بلبرینگ، فنر،  ابزار ســردكار و ابزار گرم كار، میکرو آلیاژ، صنعتی و 
كیفی صادر شده كه از لحاظ وزني 1۲درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته 

است. 
كیهان همچنین برنامه شــركت براي صادرات در سال 94 را 3۰ هزار تن اعالم 

كرد.
وی عمده بازارهای صادراتی شركت فوالد آلیاژی را كشورهای اروپایی دانست 
و گفت: ســهم عمده صادرات صورت گرفته به كشورهای اروپایی و همچنین 
منطقه بوده كه به آلمان )5۶درصد(، امارات )9درصد(، تركیه )۷درصد(، بلژیک 
)5 درصد(، اسپانیا )5درصد(، تركمنستان )1درصد(، كره جنوبي )۰۷درصد( و 

سایر كشورها )1۶درصد( صادرات داشته ایم.
در ضمن طي ســال 93 و براي اولین بار صادرات فوالد ضد زنگ به دو كشور 

انجام شده است.

طرح هاي توسعه شركت فوالد آلیاژي ایران 
 I الف( پروژه یزد

این پروژه به منظور تولید ســاالنه ۷۰۰ هزار تن فوالد مــذاب )۶5۰ هزار تن 
محصول( برای تولید شمش های آلیاژی در چهار گروه فوالد های آلیاژ كربنی، 
آلیاژ متوسط، كم آلیاژ، میکرو آلیاژ و شــمش های فوالد كربنی در سه گروه 

شمش تجاری صنعتی، سخت شونده سطحی و شمش كربنی عملیات حرارت 
پذیر، در مجاورت شركت فوالد آلیاژی ایران احداث خواهد شد. 

ب( پروژه شریدر
پروژه شریدر به منظور تولید تا 3۰۰ هزار تن قراضه شریدر شده جهت تغذیه 
فوالد آلیاژي و یزد I و با ســرمایه  حدود 5۰ میلیارد تومان طراحي شده است. 
استفاده از قراضه شریدر شده باعث كاهش مصرف انرژي خواهد شد. در حال 
حاضر تجهیزات مجموعه توسط شركت آلمانيCommesساخته و حمل شده 
اســت. همچنین فعالیت های ساختماني آن تمام و نصب آن در مرداد ماه آغاز 

خواهد شد. 
این مجموعه بهمن ماه سال جاري به بهره برداري خواهد رسید. )ان شاء اهلل(

اهم افتخارات كسب شده شركت فوالد آلیاژي ایران
وی اهم افتخارات به  دســت آمده توسط شركت فوالد آلیاژی ایران را در سال 

93 به شرح ذیل برشمرد:
1(دریافت لوح تقدیر و تندیس از سومین همایش رضایتمندي مشتري )11/ ۰۲/ 

)1393
۲( دریافت جایزه صنعت سبز برای فعالیت هاي ارزشمند در كسب موفقیت هاي 

زیست محیطي از انجمنOTHER WAYS  فرانسه )31 مارچ ۲۰14-برلین(
3(انتخاب واحد فني مهندسي تحقیق و توسعه نمونه برتر استان یزد

4( دریافــت تندیس، ایزو 1۰۶۶8 )ارزش برند تجاري اروپا( و برگزیده همایش 
زنجیره موفقیت سازماني )13/ ۰۶/ 93)

5( انتخاب شركت به  عنوان واحد » فناور برتر« استان یزد در سال 1393
۶(اخذ  گواهي انطباق محصول از موسسه تٌوف نٌورد آلمان )۲۰14 میالدي(

۷( اخذ گواهي نامه ملي رعایت حقوق مصرف كننده، براي دومین سال متوالي 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت )۰9/ 1۲/ 93(
8( اخذ گواهي نامه سیستم مدیریت آموزش 

)1999 :1۰۰15 ISO(

دستاوردهاي داخلي شركت فوالد آلیاژی ایران در سال 1393
شركت فوالد آلیاژي ایران در سال 1393 موفق به ثبت 5 ركورد تولید )4 ركورد 
ماهانه + 1 ركورد روزانه( و همچنین ۲ ركورد در امور فروش شــد كه آخرین و 

مهم ترین ركوردهاي آن به شرح ذیل است:
1(ثبت ركورد ماهانه تحویل محصول فوالدسازي به میزان 34۶93 تن )فروردین 

)93
۲(ثبت ركورد ماهانه تولید ۲5۷38 تن در كارخانه نورد سبک )فروردین 93(

3(ثبت ركورد ماهانه فروش كل محصوالت به میزان 381۶۷ تن )تیر 93(
4(ثبت ركورد ماهانه فروش محصوالت آلیاژي به میزان 19545 تن )تیر93(
5( ثبت ركورد روزانه تعداد 44 ذوب در كارخانه فوالدسازي )۲۶ مرداد93(

۶( ثبت ركورد ماهانه تولید مذاب 4۰۲۲8 تن )94۲ ذوب( در كارخانه فوالدسازي 
)مرداد93(

۷(ثبت ركورد ماهانه عملیات حرارتي به میزان 1۷۶۶1 تن محصول )بهمن 93(
8(تولید فوالد گرم كار به طول 18 متر براي اولین بار

در این مجمع موسســه حسابرسی و خدمات مالی رهبین به  عنوان حسابرس 
رسمی شركت از سوی سهامداران برگزیده شد.

شرکت فوالد آلیاژی ایران »پویا در بازار پیشتاز در کیفیت«
مدیرانی الیق که همه رکوردهای تولید و فروش را می شکنند
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مجمع عادی سالیانه شــركت لوله و ماشین سازی ایران در مركز مطالعات 
بهره وری و نیروی انســانی واقع در خیابان شیخ بهایی برگزار شد. در این 
جلسه كه با حضور حدود 8۰ درصد از صاحبان سهام، نماینده سازمان بورس 
اوراق بهادار، هیات مدیره و مدیران ارشد شركت برپا شده بود، هیات رئیسه 
مجمع با حضور آقای كباری به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان صادقی 

مقدم و نخستین و به دبیری آقای رحمانی تشکیل شد.
مجمع پس از اســتماع گزارش هیات مدیره توســط مهنــدس رحمانی، 

مدیرعامل و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ كرد:
1. تصویب صورت های مالی منتهی به سال مالی 1393/1۲/۲9 

۲. تقسیم 8۰ ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم 
3. انتخاب موسسه شاخص اندیشــه به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و 

موسسه حسابرسی رهبین به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل 
4. انتخاب روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه كثیراالنتشار 

در ادامه مجمع آقای مهندس رحمانی، مدیر عامل شركت، به ایراد سخن و 
ارائه عملکرد ســال 93 شركت پرداخت. در خاتمه نیز با معرفی محصوالت 
جدید شركت و برنامه های توسعه ای پیش رو، اداره جلسه را به آقای دكتر 
كباری، نماینده شركت سرمایه گذاری شریف و رئیس مجمع واگذار كرد. در 
ادامه گزارش حسابرس قانونی شركت قرائت گردید و در پایان ضمن ابقای 
هیات مدیره فعلی شركت، تمام سود ســال 93 و قسمتی از سود انباشته 

دوره پیشین بین سهامداران حقیقی و حقوقی تقسیم شد.
كارشناسان خبره و نمایندگان ارشد دولت سال 94 را یکی از درخشان ترین 
ســال ها در بخش آب و خاک می دانند و معتقدند بــا عقد قراردادهایی با 

كشورهای همســایه مبنی بر تامین تجهیزات آنها 
می توان آینده ای روشن را برای شركت های فعال 
در این عرصه متصور بود. این شــركت نیز با درک 
صحیح شرایط و ضمن حضور موفق در همایش های 
بین المللی معتبر از جمله تکنولوژی آب ۲۰15 ژاپن 
و با اجرای برنامه هــای مدیریتی مهندس رحمانی 
همچون مهندســی ارزش و برون سپاری در بعضی 
امور زنجیره تامین و ... توانســته گام های خود را 

برای جهش به درستی تنظیم كند.

با رفع تحریم ها و با دورخیز لوله و ماشین سازی به عنوان تنها تولیدكننده 
لوله های چدن نشکن ســایز بزرگ در خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه، 

این شركت آینده ای روشن را برای خود ترسیم كرده است. \

پیام هیات مدیره
ســال 93 را می توان سال امید، اضطراب و ركود نامید. این سال در حالی با 
امید به مثبت شدن بازارهای داخلی آغاز گشت كه مشغول تولید یا منتظر 

دریافتن سفارش های حداقلی به قرار زیر برای سال 93 بودیم:
•  تولید سفارش 9 كیلومتری لوله های 1۲۰۰ میلی متری عراق

• مذاكره 15۰۰ میلیارد ریالی )53 میلیون دالری( با شــركت كیسون برای 
تولید انواع لوله های -14۰۰- ۲5۰ برای عراق 

• مذاكره سفارش ۶۰ كیلومتری لوله های 8۰۰ میلی متری عراق
• دریافت سفارش های سال 93 داخلی از اوایل پاییز

 • انجــام پروژه 1۰۰۰میلیارد ریالی BOT بوكان با اخذ وام صندوق توســعه 
ملی ایران

 • دریافــت حداقل دو مورد ســفارش های صادراتی از عــراق در پاییز و 
اواخر سال 93

• دریافت حداقل یک سفارش از قطر در نیمه دوم سال 93

جایگاه شركت در صنعت و وضعیت رقابتی آن 
در صنعت تولید لوله دو شــركت لوله و ماشین سازی ایران و هامون نایزه 
حضور دارند كه توان تولیدشان در مجموع بالغ بر ۲1۰.۰۰۰ تن لوله در سال 
است )18۰۰ كیلومتر لوله( و به سختی قادر به پاسخگویی به نیاز داخلی در 
صورت رونق كسب و كار هستند و با توجه به نیازهای كشورهای منطقه در 
صورت برداشته شدن تحریم ها، بازسازی روابط سیاسی و اقتصادی و كاهش 
قیمت تمام شــده تولیدی، شــناوری واقعی ارز و از بین رفتن موانع نقل و 

انتقال پول، بازار بسیار بزرگی را می توان انتظار داشت.
در زمینه محصوالت گرمایشی نیز در صورت رونق كسب و كار می توان بازار 

بزرگ و خوبی را در كنار تولیدكنندگان دیگر این محصوالت انتظار داشت.
تکنولوژی شركت در ســطح متوســط جهانی ارزیابی می شود و كیفیت 
محصوالت آن براســاس آخرین اســتانداردهای جهانی مورد ارزیابی قرار 
می گیرد. برای افزایش ســهم بازار داخلی و خارجی اقداماتی طرح ریزی و 

اجرا خواهد شد.

لوله و ماشین سازی ایران، آماده جهش در پی رونق اقتصادی 
تقسیم سود 80 ریالی به ازای هر سهم

اعضاء هیات مدیره

آقای دادله قرینی

آقای علیرضا مقصودی

آقای رضا بختیاری کشکجانی

آقای مظفر اعوانی

آقای محمد کاظمیان

آقای بهروز رحمانی

نماینده

شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق

صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز

سرمایه گذاری ملی ایران

صندوق بازنشستگی کشوری

صندوق بازنشستگی کشوری

_

سمت

رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

مدیرعامل
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همزمان با هفته بانکداری اســالمی طی مراسمی با 
حضور دکتــر رضایی مدیرعامــل، معاونان، مدیران، 
کارکنان موسسه اعتباری کوثر و تنی چند از مدیران 
بانکی کشور مراسم تکریم و معارفه مدیر امور شعب 

استان تهران برگزار شد. 
در این مراسم که با تالوت آیاتی از قرآن کریم توسط 
قاری بین المللی جواد طوسی و پخش سرود جمهوری 
اسالمی آغاز شد، مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر طی 
سخنانی مهم ترین دلیل موفقیت خود و همکارانش 
را پیاده کــردن مدیریت جهادی همانند دوران دفاع 
مقدس در سیستم مدیریتی موسسه دانست و گفت: 
همــان روحیه ایثار و فــداکاری و برادری و مدیریت 
خــوب و موثر دوران دفاع را در موسســه کوثر پیاده 

کردیم و بحمداهلل جواب هم داده است.
وی با اشاره به اینکه مدیران کوثر به عنوان انسان های 
ایثارگر با تمام توان به دنبال اعتالی موسسه با تاسی 
به کوثر قرآن حضرت صدیقه طاهره هســتند، افزود: 
مفتخرم اعالم کنم که این مجموعه با درایت و تدبیر 
توانسته در اندک زمانی به آن چنان توان و جایگاهی 
برسد که باعث مباهات تمامی دست اندرکاران شود و 
این جهش در توسعه و پیشرفت و ارائه فرصت حتی 

تعجــب اهل بازار و صاحبنظران بانکی را در باالترین 
سطوح در پی داشته است.

دکتر رضایی سپس با اشــاره به سوابق بسیار خوب 
آقای فهیمی پور در روزهای حماســه و ایثار هشت 
سال دفاع مقدس و نیز 30 سال عملکرد مثبت ایشان 
در دوران طوالنی مدیریت بانکــی، وی را از مدیران 
بانکی باســابقه، باتجربه و پرتالش دانســت و ضمن 
تقدیر از خدمات ایشان در دوران مدیریت امور شعب 
استان، گستردگی شعب استان را مرهون تالش های 
ایشان خواند و گفت: خوشحالیم که در حال حاضر به 
عنوان قائم مقام موسسه و عضو هیات مدیره موسسه 

در خدمت ایشان هستیم.
وی در ادامه با برشمردن سوابق خوب آقای شیرکوند 
و تالش های موثر ایشــان در بانک قوامین و موسسه 
کوثر، وی را نیرویی جوان و باآتیه دانست و اظهار کرد: 
خرسندم که ایشان را به عنوان مدیر جدید امور شعب 

استان تهران معرفی می کنم.
گفتنی اســت پیش ازســخنان دکتر رضایی، آقای 
فهیمی پور مدیر سابق امور شعب استان تهران و قائم 
مقام فعلی موسسه، گزارش مبسوطی از فعالیت های 
شعب تهران وعوامل موفقیت خود و همکارانش ارائه 

کرد.
بعــد از اهدای لوح تقدیر آقــای فهیمی پور و قرائت 
حکم مســئولیت آقای شیرکوند، وی ضمن تشکر از 
اعتماد مدیرعامل موسسه از زحمات چندین ساله قائم 
مقام موسسه در زمان تصدی امور شعب تهران تقدیر 
و اعــالم کرد: به حول و قــوه الهی و با حمایت همه 
جانبه مدیران عالی موسسه سعی می کنیم از تدابیر 
مدیرعامل محترم موسسه نهایت بهره را ببریم و همان 

شیوه های خوب و مفید مدیر قبلی را ادامه دهیم.
شایان ذکر اســت موسســه اعتباری کوثر عالوه بر 
انجام فعالیت های بانکی در تمام سطوح، در راستای 
ایفای مسئولیت های اجتماعی مجموعه های بانکی و 
موسسات اعتباری از پیشــگامان بوده و با مشارکت 
در طرح های بزرگ همواره در جهت بالندگی و رشد 

جامعه اقدامات موثری انجام داده اســت. برافراشته 
شدن پرچم موسســه اعتباری کوثر بر فراز قله رفیع 
دماوند که طی دو روز و به مناســبت هفته بانکداری 

اسالمی انجام شد، نماد این افتخارآفرینی است.
برگزاری مراسم باشکوه افتتاحیه محفل انس با قرآن، 
برپایی دوره های آموزشــی و اهتمــام جدی مدیران 
ارشد به آموزش مســتمر در حین خدمت، برگزاری 
مجمع شعب اســتان تهران، افتتاح صندوق سرمایه 
گذاری کوثر، افتتاح شعب بیمه کوثر، افتتاح صندوق 
امانات کوثر، رونمایی از تمبر یادبود مجموعه کوثر و 
... گوشــه ای از اقدامات برجسته این مجموعه ارزشی 

کشور در سال 93 است.
دکتر عیســی رضایی که خود از دلیرمــردان دوران 
دفاع مقدس است، در بخشــی از سخنرانی خود در 
جمع کوثریون و ارباب جراید با اشاره به این نکته که 
موسسه اعتباری کوثر به عنوان موفق ترین و موثرترین 
و مورداعتمادترین موسسه اعتباری کشور توانسته به 
شایستگی تسهیل کننده و یاری دهنده توسعه پایدار 
و برای کشــور ارزش آفرین باشد، گفت: ما در تمامی 
90 شعبه تهران )که طی 30 ماه به این رقم رسیدیم( 
لحظه ای از توجه جدی به توسعه کمی و کیفی غافل 

آینده از آن ماست
موسسه اعتباری کوثر؛ تسهیل کننده توسعه پایدار کشور
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نبودیــم و به عنوان مدیرارشــد اعالم می کنم اگر به 
توفیقاتی دست یازیده ایم این پویایی برخاسته از مهر 
دل کوثریــان و تالش تمامی ارکان مجموعه اســت. 
وی ســپس  با تاکید بر این نکته که مشتری مداری، 
سالمت کاری و اخالق مداری همواره سرلوحه کار این 
مجموعه بوده است، اضافه کرد: تالشگران شما کمر 
همت بسته اند تا بستری مناسب برای ارائه خدمات به 

تمامی هموطنان فراهم آورند.
دکتر رضایی تالش شبانه روزی برای تکمیل، تجهیز 
و تاسیس شعبات استان تهران و کشور و تامین منابع 
انســانی مورد نیاز آنها را در 30 ماه گذشــته، کاری 
جهــادی و بزرگ معرفی کرد و افزود: خدا را شــاهد 
می گیرم که برای رسیدن به این توفیقات، همکارانم - 
از باالترین مدیران گرفته تا کارکنان شعب- تا ساعات 
پایانی شب به دنبال رفع مشکالت بودند و لحظه ای از 
خدمت رسانی و اعتالی نام مبارک کوثر غافل نشدند. 
وی افتتاح همزمان 7 تا 10 شعبه بانکی را آن هم در 
چندین نوبت به صورت تله کنفرانس شــاهد مدعای 
خود دانست و گفت: این توفیقات را در کمتر موسسه 
مالی در طول حیات صنعت بانکداری کشــور شاهد 
بوده ایــم. به گفته فهیمی پور قائــم مقام مدیرعامل 
موسسه اعتباری کوثر، وجود 226 خط ارتباطی مابین 
 POS و 1000 دستگاه ATM شعبات، 150 دستگاه
فعال، 362 هزار مشــتری حقیقی و بیش از 1000 
مشتری حقوقی، مدیریت 870/000 حساب فعال در 
موسسه و اعطای 17 هزار میلیارد تسهیالت به بیش 
از 90 هزار نفر و داشــتن 0/07 معوقات بانکی یعنی 
کمتر از یک درصد نشــان از آن دارد که این موسسه 
با تدوین برنامه های مدون مدیریتی و اجرایی کردن 
رئوس کلی کاری خود توانســته گام مهمی در ارائه 

خدمات مالی و بانکی در کشور بردارد. 
وی توجه جدی به بازاریابی، حسابرسی دقیق و کنترل 
و نظــارت را از دیگر اصول کاری خود و دکتر رضایی 
برشمرد و اضافه کرد: مدیران ارشد این مجموعه اعتقاد 
راستین دارند که برای استمرار موفقیت می بایست با 
وجدان کاری و مسئولیت پذیری که در کوران جنگ 
تحمیلی آموخته ایم، لحظه ای از خدمت رســانی به 

مردم غافل نشویم.
دکتر رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به تاسیس350 شعبه در یک سال و نیم اخیر در کل 

کشــور گفت: این یعنی در هر 3 روز 2 شعبه زده ایم؛ 
فعالیتی طاقت فرســا و درخشان که جز با مدیریت 
جهادی امکان پذیر نبود و به واسطه این موفقیت ها به 
خود می بالیم که عضوی از مجموعه پرافتخار کوثریون 
هســتیم.  مدیرعامل کوثر در بخش پایانی سخنان 
خود با اشــاره به آیه شــریف من لم یشکر المخلوق 
لم یشــکر الخالق بیان کرد: جواد فهیمی پور همواره 
مورد احترام و وثوق من و بقیه بوده است و من برای 
قائم مقامی مجموعه به این بزرگی، کسی را الیق تر و 
مورداعتمادتر از ایشان نمی شناختم تا این مسئولیت 
ســخت را به او واگذار کنم و به واسطه شناختی که 
از ایشــان و حس مسئولیت پذیری و انضباط  کاری 
شان دارم، مطمئنم که با تدبیر وی روند رو به رشد و 

پیشرفت  موسسه استمرار خواهد یافت.

شیرکوند نیز طی ســخنان کوتاهی پس از دریافت 
حکم مدیریت شعب استان تهران، گفت: تمام سعی 
خود را به کار خواهیم بست تا با تالش مجدانه و تدبیر 
و با ارائه خدمات جدید بتوانیم  موفقیت های حاصله 
و اعتماد هم میهنان به این مجموعه را تداوم بخشیم 
و در جهت توسعه این اعتماد، مجموعه اقدامات موثر 

خود را استمرار دهیم.
فهیمی پور نیز پس از دریافت حکم قائم مقامی خود 
اظهار کرد: اگر امروز کوثر به نهالی تنومند و ســتبر 
تبدیل شده، همه از مراقبت ویژه ای بوده که سرداری 
فاتح چون محسن رضایی از این نهال به عمل آورده 
است و من مفتخرم که در سنگری دیگر با این همرزم 
قدیمی خود شایسته خدمت به مردم نجیب این مرز 

و بوم کشور بوده ام.
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مجمع عمومی عادی ســالیانه شــركت بیمه نوین 
)ســهامی  عام( صبح سه شــنبه  در سازمان بهره 
وری و منابع انســانی برگزار شد. در این مجمع كه با 
حضور بیش از ۷3/95 درصدی سهامداران حقیقی و 
حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و 
اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاســت مجمع برعهده آقای بهرام فتحعلی بود كه 
جنابان مسعود اژیه و محمد بدیعی در مقام نظار اول 
و دوم و آقــای علیرضا معظمی به عنوان دبیر مجمع 
انتخاب گردیدند. درادامه بــا قرائت گزارش هیات 
مدیره به مجمع مربوط بــه اهم فعالیت های صورت 
پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 1393/1۲/۲9 
و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نشــینان با طنین صلوات خــود با تصویب 
صورت های مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 1۲9 
به كار خود پایان دادند. همچنین موسسه حسابرسی 
فاطر به  عنوان حســابرس و بازرس قانونی اصلی و 
موسسه حسابرسی توانگر حساب به عنوان بازرس 
و حســابرس علی البدل شركت برای سال مالی آتی 

انتخاب گردیدند.
در ادامه با برگزاری انتخابات هیات مدیره اعضاء جدید 

حقوقی شركت به قرار زیر معرفی شدند:
توسعه صنایع بهشهر – بانک اقتصاد نوین – سرمایه 
گذاری ساختمان ایران – شــركت پیمانکاری بین 
اقتصاد  بانک  – شركت كارگزاری  المللی استرانوس 
نوین به عنوان اعضای اصلی و شركت سرمایه گذاری 

توسعه صنایع بهشهر به عنوان عضو علی البدل.
در سال جاری و با آمدن تیم مدیریتی جدید كه در 
راس آنها مهندس كریم خان زند از پیشکســوتان 
صنعت بیمه قــرار دارد و انجام مصاحبه هایی درباره 
برنامه های مدیریت مبنی بر لزوم بازنگری فرایندها به 
طور منظم و دوره ای و اتخاذ راهکارهای جدید با هدف 
برنامه ریزی برای بهبود سیستم ها از سوی واحدهای 
مختلف ستادی و شعب و ...، امیدواری فراوانی برای 
ســهامداران بیمه نوین شکل گرفته است واین نگاه 
جدید مدیریتــی نشــان از آن دارد كه بیمه نوین 
مصمم است با دكترینی جدید در مدیریت به سوی 
چشم اندازی روشن گام بردارد. پیش تر نیز مدیرعامل 
شركت در گفت وگویی با اعالم اینکه بیمه های عمر و 
سرمایه گذاری محصول استراتژیک شركت هستند، 
تصریــح كرده بود كه با توجه به دیدگاه و شــرایط 

انســانی موجود در این رشته و تفاوت محتوایی  آن 
با  دیگر رشته ها، یکی از برنامه های میان مدت بیمه 
نوین راه اندازی معاونت بیمه های اشــخاص با هدف 
بازنگری ساختاری و توســعه این حوزه است.  آرام 
رشــیدی معاون مالی و اداری شركت نیز در حاشیه 
این مجمع با اشاره به این نکته كه مشتری مداری و 
برنامه های  از دیگر رئوس  بازارهای جدید  شناسایی 
مدیریتی است، ابراز امیدواری كرد كه با اجرایی شدن 
برنامه های مدون مدیریتی، شركت در بستری مناسب 
به سوی ارزش آفرینی و سودآوری حركت كند. قبول 
ریســک های معقول مدیریتی، حركت از رشته های 
زیان ده به سوی رشته های سود ده، احتمال افزایش 
سرمایه، احتمال ارتقای توانگری شركت از سطح دو به 
یک و ... و قرائت گزارش سال 93 توسط  دكتر غالمی 
مدیرعامل پیشین شــركت از دیگر نکات خواندنی 
حاشیه این مجمع بود. دكتر غالمی در این مجمع با 
اعالم اینکه سال 93 سال سختی برای اقتصاد كشور 
بود، گفت: این سختی و معضالت و تحریم ها و طوالنی 
شدن زمان ركود تاثیر فراوانی بر صنعت بیمه گذاشت 
و باعث شد بیمه نوین در سال 93 عملکردی در حد 

پیش بینی نداشته باشد. 

برنامه ها و چشم انداز شركت برای سال مالی آتی
اقداماتی كه در سال 1394 در دستور كار شركت قرار 

دارد، به شرح زیر است:
- تصویب و استقرار نظام پیشنهادات

- تداوم و ارتقای برنامه های آموزشی برای مدیران، 
كارشناسان و نمایندگان

- جذب نمایندگان جدید با توجه به ظرفیت بیمه ای 
شناسایی شده در كالنشهرها و پایش نمایندگان زیان 

ده و كم فعالیت

- تداوم سرمایه گذاری و اســتفاده از فرصت های 
موجود در زمینه های مختلف

- تهیه و تدوین فرایند جذب و استخدام
- تهیه و تدوین نظام جامعه پذیری

- تدوین نظام مدیریت شایستگی های مشاغل كلیدی
- تهیه و تدوین استقرار نظام مدیریت عملکرد

- تدوین نظام جبران خدمات در بخش امور رفاهی
- تهیه و تدوین طراحی و تنظیم نظام جامع ارتباطات

- تهیه و تدوین نظام تفویض اختیار
- تهیه و تدوین نظام حسابرسی داخلی

- طراحی و استقرار طبقه بندی بیمه گذاران براساس 
شاخص های ریسک

- طراحی و استقرار نظام مدیریت ذی نفعان
- طراحی و استقرار نظام توسعه محصول جدید

- ایجاد و راه اندازی سیستم بودجه ریزی ریسک
- ایجاد و راه اندازی سیستم ریسک

- ایجاد و راه اندازی سیستم مدیریت ریسک
- متمركز كردن وصول حق بیمه در بانک اقتصاد نوین 

با استفاده از شناسه كنترلی
- راه اندازی سیستم تلفن بانک ۲۰۰۰ بانک اقتصاد 

نوین برای وصول حق بیمه
- پرداخت خســارات از طریق واریز به حساب و یا 

پرداخت طبق حواله از بانک
- متمركز كردن پرداخت كارمزد نمایندگان

- تکمیل دستورالعمل ها و فرایندهای وصول حق بیمه 
و پرداخت خسارات

بخشی از افتخارات بیمه نوین
- ISO 9۰۰1- ۲۰۰8 از سال 1389 تمدید 139۲

- گواهی نامه رضایتمندی مشتری از SGS سال 139۲
- لوح و تندیس سپاس مردمی 1389

- گواهی نامه های رعایــت حقوق مصرف كنندگان 
89 ،88 ،138۷

- گواهی نامه و تندیس برنزی رعایت حقوق مصرف 
كنندگان 9۰، 91

- گواهی نامه و تندیس نقره ای رعایت حقوق مصرف 
كنندگان 9۲، 93

- تندیس برند شایسته ملی 1389
- تندیس رضایتمندی مشتریان 139۰

- گواهی نامه و تندیس ارزش برند 139۲
- گواهی نامه تعهد به تعالی سازمانی 88، 91

- تقدیرنامه دوستاره تعهد به تعالی سازمانی 9۲، 93
- انتخاب روابط عمومی برتر از بیمه های مركزی ج.ا.ا 

سال 139۲

بیمه نوین به فردایی روشن می اندیشد
دکترین مدیریت جدید، مهندس کریم خان زند برای سودآوری

لج
 خ
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در حاشــیه ورود رئیــس جمهور کشــور اتریش 
به ایــران، مدیرعامل و هیئت همــراه بزرگ  ترین 
بانک خصوصی این کشــور  با مدیران ارشد بانک 
شــهر دیدار و گفــت و گو کرد. به گــزارش مرکز 
ارتباطات و روابط عمومی بانک شــهر، در حاشیه 
ورود رئیس جمهور کشور اتریش به ایران، فرانسوا 
دالینــی، مدیرعامــل این بانک، با دکتر حســین 
محمدپورزرندی، مدیرعامل بانک شــهر و اعضای 
هیئــت مدیره ، معاونان و مدیران بانک شــهر، به 
منظور همکاری با این بانک در حوزه  های مختلف 
دیــدار و در خصــوص همــکاری دو جانبه اعالم 

آمادگی کرد.
در این دیدار، دالینی با اشــاره به اهمیت همکاری 
با بانک شــهر در ایران اظهار کرد: بانک ارسته در 
حوزه های اقتصادی و در دو زمینه مسکن و راه آهن 
جزو بهترین های اروپاســت و به دلیل شباهت نوع 
فعالیت با بانک شهر، عالقه مند به همکاری با این 
بانک است.  وی ضمن ابراز شگفتی از نوآوری بانک 
 )VTM(راه اندازی دستگا های خودبانک در  شهر 
از ســوی بانک شــهر، اظهار کرد: اینترنت بانک و 
بانکداری مجازی رمز موفقیت سیســتم بانکی در 
دنیای امروز اســت و کیفیت خدماتی که در این 
زمینه بانک شهر در این حوزه می دهد برای ما دور 

از انتظار بوده و قابل تمجید است.
دالینی با بیان این  که در زمان تحریم ها، بیشترین 
فشارها به سیســتم بانکی وارد شد، افزود: »بانک 
ارسته« قوی ترین بانک و شرکت به لحاظ مالی در 
حوزه شرقی کشورهای اروپاست و در هفت کشور 

حضــور دارد و با توجه به این  که اقتصاد ایران نیز 
اقتصادی صنعتی است، شــباهت کاری زیادی به 
فعالیت  های ما دارد. مدیرعامل بانک ارسته اتریش، 
خاطرنشان کرد: به دلیل شباهت فعالیت این بانک 
با بانک شــهر که بانکی تخصصی است، عالقه مند 
به همکاری هســتیم و قطعاً ارائه خدمات خوب به 

مشتریان از اهداف مشترک هر دو بانک است.
وی بــا بیــان این  کــه اروپا در آینده مشــکالت 
اقتصادی زیادی خواهد داشت، گفت: بانک ارسته 
بــا 220میلیارد یورو ســرمایه می توانــد در برابر 
این مشکالت بایســتد. الزم به ذکر است »ارسته 
بانــک« بزرگترین بانک خصوصــی اتریش و یکی 
از قدرتمندترین شــرکت های ارائه دهنده خدمات 
مالی در حوزه شرقی کشــورهای اتحادیه اروپا در 
ســال 1819 با استراتژی توســعه تجارت  ُخرد در 
اروپای شــرقی و مرکزی تاسیس و در سال  1997 

سهام آن در بورس عرضه شد.
تعداد ســهام این شرکت430میلیون و سهام داران 
آن اغلب موسسات و شرکت های مالی از مناطقی 
مانند اتریــش، آمریکای شــمالی، انگلســتان و 
ایرلند و ســایر ســهام داران اســت و با ســرمایه 
ثبت شــده220میلیارد یورو و 46هــزار کارمند، 
2792شعبه و بیش از 16میلیون مشتری در اروپا 
به عنوان یکی از بهترین شرکت های اروپا در حوزه 
اقتصادی به ویژه در زمینه مسکن و راه آهن است.

همچنین در این نشســت صمیمانه، دکتر حسین 
محمدپورزرندی نیز ضمن استقبال از فرصت ایجاد 
شــده در زمینه همکاری مشــترک این دو بانک، 

اظهار کرد: بانک شهر به عنوان سیتی بانک ایران 
در زمینه ارتقاء ســطح کیفی زندگی شهروندان با 
کمک مالی در پروژه های شــهری تالش می کند و 
با عضویت در هیئت عامل )CPI( ســازمان ملل 
متحــد )Un Habitat(، به عنوان بانک عامل در 
جهت شکوفایی شهرها با سازمان های بین المللی 
همــکاری می کنــد.  مدیرعامل بانک شــهر ابراز 
امیدواری کرد که این بانــک بتواند در حوزه های 
مختلف، همکاری مناسبی با اســتفاده از تجارب 
مدیر عامل بانک 200 ساله »ارسته« داشته باشد. 
شــایان ذکر اســت پس از بازگشت هیات تجاری 
اتریش به کشــور خود »کارل میسربرگر«، رئیس 
هیات مدیره فوست آلپاین اتریش که چندی پیش 
به همراه رئیس جمهور این کشور به تهران آمد و 
دیداری با مدیرعامل بانک شهر داشت، طی نامه ای 
از پیشــرفت بانک شهر در مدت زمانی کوتاه، ابراز 

شگفتی کرد.
در ایــن نامه ضمن قدردانی از برگزاری نشســت 
صمیمانه با مدیرعامــل و مدیران این بانک، درک 
و آگاهی از اشــتیاق و میل وافــر نهادهای ایرانی 
برای شناسایی پروژه ها در آینده نزدیک را بر روند 
این ارتباطات بســیار تاثیرگــذار ارزیابی و بر لزوم 

همکاری دوجانبه تاکید شده است.
میســر برگر، همچنین با اشــاره به پیشرفت های 
چشــمگیر بانک شــهر در مــدت زمانــی کوتاه، 
فعالیت هــای این بانک را بســیار نــوآور، موفق و 
سودآور توصیف کرده و ابراز امیدواری کرده است 

تا همکاری های متقابل در آینده نیز ادامه یابد.

بانک خدمت و نوآوری و تعامل با بانک های بین المللی
دیدار مدیرعامل و هیئت همراه بزرگ  ترین بانک خصوصی اتریش با مدیران ارشد بانک شهر 
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مدیریت ارشــد و هیات مدیره این مجموعه عظیم را 
حمایت کنیم و کنید چرا که این مهندســین و دیگر 
مدیران ارشد شرکت دست داللها را بریده اند. به یاد دارم 
در معیت دولت به شهر زنجان رفته بودیم رئیس دولت 
وقت در ضمن سخنرانی به جمله ای اشارت داشت که 
همواره کاتب این سطور آن را بدان یاد دارم. عالی ترین 
مقام اجرایی کشور گفت : دست یغماگران بیت المال را 
با چاقوی ساخت شما قطع خواهیم کرد. در حیات نیم 
قرن کاری مطبوعاتی چه بسیار شاهد بودم آنانکه دست 
داللها را بریده اند و توسط رانت خواران به هزاران گناه 
متهم شده اند. سنگر دالل ها و رانت خواران بتنی است 
و در خراب کردن آن تراشه هایی به سر و صورت پرتاب 
می شود ولی مهندس پاک بین و مهندس پورعطار ما از 
آن بیدها نیستند که به این طوفانها بلرزند و این پایداری 
و تالشگری نشان داد که راه سود بری در ایرالکو از مرز 
مدیرانی مدبر و بچه مسلماننانی آبدیده در کوره و بسیج 
و سازندگی می گذرد. مهندس پورعطار که به تازگی بر 
مسند مدیرعاملی نشسته است پیشتر در مصاحبه ای 
گفته بود که این سرمایه عظیم در این منطقه بایستی 
در شرایطی حفظ شود که در کنار آن محیط زیست و 
هوای ســالم هم مورد توجه قرار گیرد. وی افزوده بود: 
بدون توسعه نمی توانیم از اقتصاد پایدار برخوردار شویم 
وباید به اینده هم اندیشــید. و در ادامه یادآور گردیده 
بود کار خود در این شرکت با در نظر گرفتن ده برنامه 

که به وزیر صنعــت نیز ارائــه داده ام آغاز می کنم و 
امیدوارم بتوانیم در زمینه صنعت آلومینیوم پیشرفت 
های خوبی داشــته باشــیم. مدیرعامل جدید شرکت 
ایرالکو افزایش بهره وری ، آموزش ، حفظ و حراســت 
از محیط زیست، ایجاد فضای سالم، انتقال اندسازی در 
اولین فرصت به جایگاه جدید، تالش برای تولید انرژی 
جامد برای صادرات، تامین معیشت کارکنان و اولویت 
دادن به ورزش را از موارد مطرح شــده در برنامه های 
خود اعالم کرد. در پایان این مجمع بورســی و پس از 
قرائت گزارش هیات مدیــره و بازرس قانونی با طنین 
صلوات مجمع نشینان ضمن تصویب صورتهای مالی 
منتهی به 93/12/29 با تقســیم سود 1200 ریالی به 
ازای هر ســهم بکار خود پایان داد. همچنین موسسه 
حسابرسی رهبین به عنوان حسابرس و بازرس قانونی 
اصلی و موسســه حسابرسی ایران مشــهود به عنوان 
بازرس علی البدل شــرکت برای سال مالی منتهی به 

94/12/29 انتخاب گردید.

برنامه های شركت در سال 1394
- مطابق برنامه زمانبندی ، پروژه بهینه ســازی نیمه 
شمالی خط 3 احیاء 68 کیلو آمپر در فروردین 94 آغاز 
خواهد شد و عملیات نصب تجهیزات در مهرماه 1394 

پایان یافته و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
- مواد، مصالح و تجهیزات بهینه ســازی خط 4 احیاء 
68 کیلوآمپر تا پایان ســال 1394 تامین خواهد شد. 
برگزاری مناقصات متعدد و جایگزینی منابع داخلی به 

جای منابع خارجی در این طرح گنجانده شده است.
- مطابق برنامه زمانبندی، نصب تجهیزات پروژه بهینه 
ســازی نیمه جنوبی خط 4 احیــاء 68 کیلو آمپر، در 
مهرمــاه 1394 آغاز و در پایان ســال 1394 عملیات 

نصب و راه اندازی آن تکمیل خواهد شد.
- طبق برنامه، پخش تجهیزات کارگاه ریخت 50 هزار 
تنی بیلت، تا شهریور ماه 1394 پیشرفت 100 درصدی 
خواهد داشــت و متعاقب آن نصــب تجهیزات کارگاه 

شروع و در بهمن 1394 راه اندازی خواهد شد.
- عملیــات ســیویل و همچنین نصــب و راه اندازی 
تجهیزات طی ســال 1394 اجرا خواهد شد و پروژه تا 

پایان سال 1394 مورد بهره برداری خواهد گرفت.
- آزمون عملیاتی و کنترل االینده های خط 3 احیاء در 

حد استانداردهای مورد قبول با همکاری سازمان محیط 
زیست صورت خواهد پذیرفت.

- بهره برداری از سیســتم Dense phase برای انتقال 
آلومینا از انبار ب کارگاه های احیاء انجام خواهد شد.

- پیگیری مســتمر و مداوم برای حضور در مناقصات 
نالکو )تک محموله ای و بلندمدت( انجام خواهد شد.

- مذاکره با فروشندگان برای پرداخت وجه کاالهای آنان 
از طریق اعتبار اسنادی و حواله های بانکی

- شناســایی منابع جدید به منظور خرید مواد اولیه با 
قیمت مناسب و کیفیت باال

- اخذ مجوزهای الزم به منظور برگزاری مناقصه ساخت 
و احداث ساختمان مرکز آموزش تخصصی آلومینیوم در 

مجاورت پارک شرکت با متراژ 2400 متر مربع
- برگزاری اولین مراســم گروه فارغ التحصیالن مرکز 
آموزش علمی – کاربردی کاردانی متالوژی شــرکت 

آلومینیوم ایران
- اخذ مجوز الزم از دانشــگاه جامع علمی- کاربردی و 

ارتقاء مرکز آموزشی ازمقطع کاردانی به کارشناسی.
- برنامــه ریزی جهت نصب سیســتم آنالیزور آنالین 
HF بــر روی خروجی کنترل آلودگــی خط 3 و اندازه 
گیری خروجی های سیستم به نظور رعایت حد مجاز 

استانداردهای زیست محیطی
- ساخت سالن غذاخوری در محوطه کارگاه احیاء 2 و 

تجهیز آشپزخانه به وسایل پخت صنعتی.
- انجام آبیاری تحت فشار در فضای سبز اطراف کارگاه 

احیاء 2 و سایر فضای سبز باقی مانده شرکت.  

شركت از منظر بورس و صنعت
شــرکت در تاریخ 75/5/9 در بورس اوراق بهادار تهران 
در گروه فلزات اساسی با نماد »فایرا« درج شده است و 
سهام آن  برای اولین بار در تاریخ 81/9/30 مورد معامله 

قرار گرفت.

جایگاه شركت در صنعت 
میزان فروش محصوالت در سال جاری نسبت به سال 
قبل 3 درصد کاهش داشته است. همچنین شرکت با 
مبلغ فروش معادل 12870605 میلیون ریال در سال 
در بین شــرکت های فعال در این صنعت در رده اول 

قرار گرفت.

توسعه پایدار و حصول افتخار ملی ره آورد مدیریت کاربلد
برنامه های راهبردی مهندس رحمتی و مهندس پور عطار برای اوج ایرالکو

لج
 خ

سا
آتو
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مجمع عمومی عادی ساالنه شركت موتورسازان تراكتورسازی ایران )سهامی عام( 
در مجتمع طالئیه تهران برگزار گردید.

در این مجمع كه با حضور بیش از 9۰/۲4 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرسی و بازرسی 
قانونی شركت تشکیل شد، آقای ابوالفتح ابراهیمی به نمایندگی از شركت اندیشه 
محوران به عنوان رئیس و جنابان محمدیان و ســید علی رئیس زاده در مقام نظار 
اول و دوم و آقای یک تن به عنوان دبیر مجمع با اكثریت آرای ســهامداران حاضر 

انتخاب گردیدند.
در ادامه و با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توســط مهندس محمد شهباز 
مدیرعامل موفق شركت و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشــینان با طنین صلوات پی در پی خود ضمن تقدیر و تشکر از اهم فعالیت های 
صورت پذیرفته در طی ســال مالی منتهی به 1393/1۲/۲9 توسط مدیریت خدوم 
شركت، با تصویب صورت های مالی، تنفیذ معامالت مشمول ماده 1۲9 قانون تجارت 

و با تقسیم سود 15۰ ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند.
موسســه حسابرسی هوشیار نیز به عنوان حســابرس و بازرس اصلی و موسسه 
حسابرسی كوشــامنش به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل شركت برای سال 

مالی آتی انتخاب گردیدند. 
همچنین با اكثریت آرای سهامداران حاضر در مجمع اعضای حقوقی هیات مدیره 

شركت برای دو سال آتی انتخاب گردیدند.
مهندس شــهباز در بخشی از گزارش خود به مجمع گفت: نمودار رشد مقایسه ای 
كمی تولیدات شركت در ســال های 9۲ و 93 نشان می دهد كه شركت با افزایش 
تولید موتورهای ۶ سیلندر و ۲ سیلندر توانسته فراتر از پیش بینی ها حركت كند. 

وی افزود: 
با تمهیدات مدیریتی در سالی كه به رغم تحریم های ناجوانمردانه بین المللی و شرایط 
سخت ركود اقتصادی كشور، اقتصاد و صنعت حال و روز خوبی نداشت، توانستیم با 
فروش 1/4۶۶/۰۶۶ میلیاردی باالترین میزان فروش از ابتدای تاسیس شركت تاكنون 
را حاصل كنیم كه این مهم در سایه روال تعدیل مناسب نیروها با رویکرد بهینه سازی 

و بهره وری باالتر و چابک سازی شركت بسیار حائز اهمیت می نماید.
مدیرعامل شركت سپس با اشــاره به تولید موتورهای 4/15۲ ، 4/۲48 ، 4/۲44 و 
۶/۶۰ در شركت از رشد تولید 18۰ درصدی موتورهای 4/153 و رشد ۶۷ درصدی 
موتورهای ۶/۶۰ و رشد مناسب در كلیه موتورهای كشاورزی و دیگر صنایع و قطعات 
همگن موتورهای 4 سیلندر خبر داد و گفت: به لطف خداوند متعال و به یمن تالش 
خادمین شما در این شركت و زحمات گرانقدر كاركنان و مدیران توانستیم برنامه 

فروش داخلی سال 1393 شركت را به طور كامل محقق كنیم.
وی در ادامه به اهم اقدامات انجام شــده در زمینه تولید محصول و ارائه لیســت 
محصوالت در حال بررسی و یا تولید برای سال آتی پرداخت و اظهار كرد: تولید موتور 
۶ سیلندر تراكتور سنگین با توان 15۰ اسب بخار، ژنراتور ۶ سیلندر با توان 11۰ و 13۰ 
KVA، انجام پروژه موتور ۶ سیلندر ژنراتور گازسوز و تولید موتورهای 4 سیلندر 
كه روی تراكتورهای سبک انجام می شود و به واسطه دارا بودن استانداردهای روز 
آالیندگی اروپا و مجهز بودن به توربوشارژ كه در كمباین و تراكتور استفاده می شود  

قابلیت صادرات دارد، از دیگر رئوس كاری ما در سال آتی است.
مهندس شهباز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رشد 1۰3 درصدی سود 
نسبت به سال گذشته و رشد 1۰۷ درصدی سود عملیاتی شركت در سال مالی مورد 
گزارش تاكید كرد: باید تمام سعی خود را به كار ببریم تا با توجه به خوشنام بودن 

برند شركت، شبکه توزیع و خدمات پس از فروش مناسب و قیمت خدمات گارانتی 
خود را ارتقا دهیم و با تزریق تکنولوژی روز و فناوری پیشرفته بتوانیم در جهت رشد 

و بالندگی شركت گام برداریم.
بخش پایانی سخنان وی به اعالم طرح های توسعه ای و تشریح اهداف عالیه شركت 
مبنی بر ارتقای بهره وری و كیفیت محصوالت در جهت تولید مناسب با به روز كردن 

تکنولوژی تولید محصوالت اختصاص داشت.
مسلما نیل به باالترین ركورد میزان فروش قطعات و كسب باالترین ركورد میزان 
فروش در موتورهای 3 سیلندر و ۶ سیلندر نشان دهنده حركت در مسیر ریل گذاری 
شده به سمت موفقیت توسط تیم مدیریتی شركت است كه این موفقیت روزافزون 
از دید تیزبین ســهامداران جزء و شناخته شدگان بازار بورس كشور در مجمع دور 
نمانده و آنها به پاس این خدمات ارزنده، از تیم ارشد مدیریتی شركت تقدیر و تشکر 

ویژه كردند.
اجــازه می خواهم از لطف و بزرگواری جنابان ابراهیمی، مهندس شــهباز و دیگر 
مسئوالن شركت كه همواره برای اصحاب قلم حرمت قائل بوده اند و آنها را به دیده 

احترام می نگرند، صمیمانه قدردانی كنم.

اهم برنامه های سال 1394
- تداوم استقرار تکنیک های سیستم تولید ناب در فرایندهای شركت

- افزایش سهم بازار قطعات یدكی
- افزایش سهم بازار موتور ژنراتور از طریق معرفی محصوالت جدید

- افزایش تیراژ تولید موتورهای 3 و ۶ سیلندر
- افزایش درصد ساخت داخل )خودكفایی( قطعات موتورهای 3 و ۶ سیلندر

- بازاریابی، تولید و فروش موتورهای دیزلی خودرو
- توسعه سیستم های اطالعاتی جامع و بهره گیری از قابلیت های آن

اهم دستاوردهای شركت در سال 1393 
- تحقق برنامه تولید سال 1393

- تحقق برنامه فروش داخلی سال 1393
- نیل به باالترین ركورد میزان فروش قطعات در سال 1393

- نیل به باالترین ركورد میزان تولید موتور 3 و ۶ سیلندر
- راه اندازی خط مونتاژ و تست موتور دیزلی خودرو

- خرید و راه اندازی انواع دستگاه های رفع گلوگاه های تولیدی
- تولید موتور 4 سیلندر با توان 8۰KVA و تولید نمونه موتور توان باالی 15۰ اسب 

بخار برای تراكتور سنگین
- تولید نمونه موتور ۶ سیلندر گازسوز

مهندس شهباز با موتورسازان، فراتر از پیش بینی ها
سودآوری پایدار و ارتقای تکنولوژی روز؛ اهداف عالیه مجموعه ای منسجم

لج
 خ

دی
مه
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USSD ■    )ATM( بانک     ■ خودپرداز SMS ■     اینترنت بانک   ■ تلفنبانک ■ 

   Cashless ■      POS  ■       PIN PAD ■        وب کیوسک     ■ موبایل بانک ■

سهولت و آسایش با بانکداری الکترونیکی
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