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ماهنامه اقتصاد    و بیمه
شماره67 - تیر ماه 1395

س جلد   
شرح عک

دکتر عیسی رضایی ، مدیر عامل ، موسس و نایب رئیس هیئت مدیره موسسه اعتباری کوثر
دکتر مجید مشعلچی فیروزآبادی مدیریت عامل و عضو هیات مدیره شرکت بیمه کوثر

با 70 س��ال س��ن و نیم قرن س��ابقه کار مطبوعاتی ، س��وابق کاری و حضور پربهای سردار عیسی رضایی  در جنگ تحمیلی و در سنگر مس��جد و در قالب یک بسیجی و امروزه در صدر بهترین 
های  مدیریت جهادی کش��ور را من و هم قطارانم با س��ینه های ش��کافته ش��هادت  می دهیم . حاج مهدی نش��ان داده که توان خدمت را چقدر عاش��قانه باید پسندید. فرقی نمی کند در ستاد 
باش��ی یا در صف ، در س��نگر باش��ی یا به پشت میز ، این خوش داشته مدیریت برتر جهادی کش��ور برایم یادآور شعری بود بدین مضمون : نه این ریسمان می برد با منش که این مصرع از بیت ،
مثن��وی ه��ا س��خن دارد ب��رای ب��ه ی��اد مان��ده ها و تعری��ِف ادامه مصرع اس��ت که م��را قب��ل از صاله ظه��ر  در گرم��ای 42 درجه ته��ران به نمایش��گاه ب��ورس، بانک و بیمه می کش��اند. 

 نه این ریسمان می برد  با منش 
كه احسان كمندیست در گردنش

خوش رایحه ای آمد ، که جمع کوثریون برای تجلی آینده از آن ماست ، افقی تازه گشوده اند.بله ، به قول ما مطبوعاتی ها خبر اول و تیتر یِک قبل ، در خالل و بعد برگزاری نهمین نمایشگاه بورس ، بانک و 
بیمه انقعاد تفاهمنامه مشترک بین دو موسسه بانکی و بیمه ای خوش نام کشور بود . موسسه اعتباری کوثر و بیمه کوثر هر دو از یک خانواده اند ، هر دو مدیرانی دارند دلسوز که به واقع می دانند در شرایط 
سخت اقتصادی و در فراز و فرود های بازار چگونه باید با درایت و تدبیر طی مسیر کرد.بدین عمل شاد باش که مدیران صف ارمغانی نیکو برای سهامداران ، مشتریان و مردم پاک این سرزمین آوردند. تبریک 
و هزاران تبریک که کوثریان در امتثال امر رهبر فرزانه در تحقق اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل در صف اول لب بیک گویان ره به مقصود می برند. این جمع ارزشی و این مردان و زنان خادم ملک و ملت و 

مملکت را هزاران هزار بار درود و سالم و صلوات. 

شرکت بیمه کوثر، به استناد قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتي و قانون 
تاسیس بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ایران در تمام امور بیمه هاي بازرگاني 
اعم از اموال، اش��خاص، مسئولیت و مهندسی آغاز به کار نموده است. سرمایه 

شرکت درحال حاضر 1400 میلیارد ریال  می باشد.

اعتقاد مدیران، کارشناسان و کارکنان بیمه کوثر بر این است که ملت متدین 
و بزرگوار ایران شایس��ته خدماتی بهتر و باکیفی��ت باالتر در عرصه بیمه گری 
هس��تند و بر همین اس��اس، ش��رکت بیمه کوثر با هدف ایجاد تحول و ارائه 
خدمات بیمه ای متفاوت و برتر با رویکردی خدمت محور، با تاکید بر گسترش 

بیمه  های زندگی به خانواده صنعت بیمه کشور پیوسته است.

 این شرکت با بهره مندی از کادری متخصص و متعهد و برخورداری از شبکه 
یکپارچه فروش در سراس��ر کشور با رعایت اصول اخالق حرفه ای و رویکردی 
مش��تری مدارانه، نیازهای مش��تریان خود را در اولویت قرار داده و با رهیافت 
مدیریت راهبردی مبتنی بر مدل های کیفیت و سازمان دانش محور با توجه به 
آموزه های دینی و مذهبی، درصدد است »آرامش« را به معنای واقعی کلمه به 

بیمه گذاران خود هدیه نماید.

 بیمه کوثردرحال حاضر دارای 31 ش��عبه وبیش از700 نمایندگی در سراسر 
کشور می باشد.

افتتاح اولین شعبه صندوق پس انداز قرض الحسنه در سال 1387
اخذ موافقت اصولی موسسه اعتباری از بانک مرکزی در تاریخ 2/9/88

افتتاح سه شعبه دیگر صندوق پس انداز قرض الحسنه تا سال 1389
تصمیم موسسین به توسعه فعالیت از صندوق قرض الحسنه به موسسه اعتباری در 

سال 1389
واریز 50درصد سرمایه اولیه به مبلغ 750 میلیارد ریال به حساب بانک مرکزی در تاریخ 

19/11/89
افتتاح اولین شعبه موسسه اعتباری کوثر در سال 1390

اخذ مجوز پذیره نویسی سهام موسسه از بانک مرکزی در تاریخ 13/4/91
اخذ مجوز پذیره نویسی سهام موسسه از سازمان بورس در تاریخ 10/6/91

برگزاری مجمع عمومی موسس در تاریخ 19/10/91
اخذ مجوز ثبت موسسه با سرمایه 1,500 میلیارد ریال از بانک مرکزی در تاریخ 5/11/91

اخذ تاییدیه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکت ها در تاریخ 7/11/91
ثبت موسسه با سرمایه 1,500 میلیارد ریال در اداره ثبت شرکت ها در تاریخ 17/11/91

انتشار آگهی تاسیس موسسه در روزنامه رسمی در تاریخ 2/12/91
درج نماد موسسه )وکوثر( در تابلوی فرابورس در تاریخ 9/12/91

ثبت افزایش سرمایه موسسه از 1,500 میلیارد ریال به 3,000 میلیارد ریال در اداره ثبت 
شرکت ها در تاریخ 12/11/92

افزایش شعب موسسه به تعداد 350 شعبه در سراسر کشور در سال 1392
اتصال موسسه به شبکه بانکی شتاب درتاریخ 17/2/93

ثبت افزایش سرمایه موسسه از 3,000 میلیارد ریال به 6,000 میلیارد ریال در اداره ثبت 
شرکت ها در تاریخ 12/11/94
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خسرو اميرحسيني

در تعطیالت عید سعید فطر یکی دو روز هم به ابتدا و 
انتهای آن چسباندیم و عزم دیار آبا و اجدادی کردیم. 
در کنار همسفران با خود بقچه نانی و آب یخی و لباس 
فرم استراحت شهری برداشته و چند نفری جمع شدیم 
و در یک اتول ساخت وطن ره به سوی دیار یار کردیم 
و من به یاد آمدنم به ش��هر در سال 1340 افتادم که 
مرحومه مادر بقچه نانی و مقداری کشمش مغز بادام 
و گردو برایم گذارده بود و می گفت باالم ش��هر جای 
غریبی اس��ت، حتما به درب جیبت سنجاق بزن که 
جیب برها در یک آن پولت را می زنند، نان و تنقالت 
خود را در سایه ساری بخور که آب باشد که می گویند 
که آب در ش��هر با فش��ردن یک دکمه شکل استوانه 
ای بیرون می جهد و ... پس از دو س��اعت ره پیمودن، 
اتول س��اخت وطن شروع کرد به ریپ زدن و خاموش 
و روشن شدن و هر یک از سرنشینان اظهار نظری در 
باب این مریضی اتول می داشتند. الجرم در گوشه راه 
روستا جبراً توقف کردیم. از کنار ما پرشمار ماشینهای 
شاسی بلند جور واجور رد می شد، بوقی می زد و دستی 
تکان می داد و می رفت. لختی گذش��ت تا یکی نیش 
ترمزی زد و گفت شما پسر فالنی نیستید؟ گفتم: آری 
، گفت: مشکلتان چیست؟ گفتیم خرابی اتول. از جیب 
خود همراه اول آنچنانی را بیرون کشید و یک گفتمان 
کوتاه با آن ور تلفن و رو کرد به ما و گفت: پسر حاجی 
خان 40 دقیقه دیگر امداد خودرو به اینجا می رسد و ما 
تشکر کردیم و او رفت و در پی اش امداد خودرو قبل از 
ساعتی آمد و بحمداهلل حل مشکل شد و ما به روستای 
پدری رسیدیم. همراهان ما پرسشگران و مشتاقانی پرو 
پیمان از من بودند که این روستا با این همه داشته به 
واقع در زیبایی یک پاریس کوچک است؛ آب لوله کشی 
شده، تلفن ماهواره ای داشته ، برق و گاز تا خانه آمده، 
هوای خنک کوهستانی، چشمه سار جوشان و آب زالل 
ش��یرین و ... سکوتم در تائید سخنانشان همراه شد و 
ساعتی بعد همراهان را برای قدم زدن و زیارت امام زاده 
که محل دفن اجدادمان هم هست بیرون بردم. در کنار 
مرقد امام زاده صدها اتومبیل پارک کرده بودند همراهان 
این بار به طعنه گفتند: خوشبختانه شما از نظر پارک 
اتول هم مشکلی ندارید. دیگر نتوانستم حرمت مهمان 
نگاهدارم با بغض فشرده در گلو گفتم: حبیبان خدا این 
جا محل پارک اتول نبود! اینجا محل کش��ت گندم و 
جو، لوبیا، سیب زمینی، پیاز، عدس و نخود بود. این آب 
چشمه ساران و قنوات به زمینهای حاصلخیز می رفت 
و این روستا محل تولید بود، حالش نبینید که کنون 
نفس صنعت کشاورزیمان به شماره افتاده و روستانشین 

بازنشس��ته بر روستایی و کشاورز مولد کثرت گرفته... 
و بهتر آن ش��د که مقالی را به دست همراهان بدهیم 
ک��ه در آن زبان این درد را از منظر دیگر می داش��ت.  
ش�هري ش�دن ب�ه روس�تا چ�ه م�ي ده�د.
یک�ی از اقدامات�ی ك�ه وزارت كش�ور ب�رای 
بهینه س�ازی نظام سیاس�ی مراتب�ی و از میان 
ب�ردن فاصله اجتماع�ی ، اقتصادی بین ش�هر 
و روس�تا انج�ام داده تبدیل روس�تاهای بزرگ 
به ش�هر و تاس�یس ش�هرداری در آنهاس�ت .

بدین ترتیب از سال 1362براساس آیین نامه اجرایی 
قانون تقسیمات کشوری ، وزارت کشور در نقاطی که 
شهر شناخته می شود دستور تاسیس شهرداری می 
دهد. آمار موجود حاکی از آن اس��ت که طی س��الیان 
گذشته تعداد شهرداری های کل کشور به بیش از 850 
رسیده است . درباره سیاست تبدیل روستاهای بزرگ به 
شهر در تعاریف ما یک شهری داریم و یک روستایی. 
شهری موقعیت و وضعیتش روشن است که باید چه 
باشد. روستایی هم اگر بگذارند وضعیتش مشخص است 
که به چه چیزهایی نیاز دارد و چه خدماتی باید به آنها 
ارائه شود تا زندگی آنها بهتر شود. اما آنچه مورد توجه 
است این که زندگی روستایی با شهری شدن بهتر نمی 
شود. زندگی روستایی با روستایی شدن پیشرفته ، بهتر 
می شود. شهر به روستا چه می دهد، آیا خاک و یا گندم 
و بذر می دهد؛ روستایی نیازش به آب و خاک و بذر و... 
است . این آب و خاک و... است که روستایی را در روستا 
نگاه می دارد نه این که اسم شهر را روی روستا بگذاریم 
. حاال که آمده اند و یک روس��تا را شهر کرده اند، باید 
بدانند که این گونه شهرها به خدمات نیاز دارد؛ مثال به 
شهرداری ، اداره آب و برق نیاز دارد، آسفالت می خواهد 
و... . این تنها صورت مساله است . ما روستایی را باید به 
روستایی ش��دن و روستایی بودنش تشویق و ترغیب 
کنیم و در عمل از او پشتیبانی کنیم ما باید خدمات و 
امکانات الزم را به روستاییان بدهیم ؛ ولی این امکانات 
باید طوری باشد که به کار و سرمایه روستاییان لطمه 
وارد نکند. باید از دانش بومی روس��تاییان برای رونق 
کشاورزی استفاده کرد. البته امروزه ما در روستا فقط از 
کشاورزی صحبت نمی کنیم . به عنوان مثال تا 20-10 
س��ال پیش وقتی صحبت از روس��تا می شد همه از 
کش��اورزی صحبت می کردند. اکثر هزینه ها چندان 
مثمرثمر نبود و دلیل آن هم همین تهران و شهرهای 
بزرگ است . )در حدود 40درصد از شهروندان تهرانی 
روستایی زاده هستند( اینها در 5 برنامه عمرانی هر چه 
پول خرج کردند همه به آب و خاک پول داده اند، آن 
هم به دست ارباب . اصال کننده کار را فراموش کردند، 
خاک به خودی خود محصول نمی دهد، آب به خودی 
خود چی��زی را تولید نمی کند، این کننده کار یعنی 
روس��تایی اس��ت که محصول تولید می کند؛ همان 
روس��تایی ای که معموال ما به حس��اب نمی آوریم . 
خوشبختانه پس از انقالب ، وزارت جهادسازندگی از نظر 
عم��ران و آبادی از طریق اجرای طرحهای مختلف به 
روستاها و روستاییان کمک کرد و خیلی از شاخصها در 

روستا توسعه یافت . نکته مهم این که ما روستاها را نمی 
شناسیم . 62هزار آبادی داریم. دانستن این آمار صرفا 
نشاندهنده شناخت ما از روستا نیست ؛ نخست باید در 
شناخت روستا از خود بپرسیم که روستا به ما چه می 
دهد؛ در واقع تولید روس��تا غذاس��ت ؛ اگر یک کشور 
کمبود مواد غذایی داشته باشد باید این کمبود را تامین 
بکند، که برای این کار متوسل به واردات می شود. االن 
واردات غذا یک بحث کامال سیاس��ی اس��ت و مانند 
کاالهایی مثل صابون و ادوکلن نیست که یک تاجر وارد 
کشور بکند. 90درصد روغن نباتی ما وابسته به خارج 
اس��ت . نبود و کمبود غذا به علت نبود توجه الزم به 
روستاهاست . عدم توجه به روستاها، کشور را وابسته می 
کند. امروزه هر دانه گندم به اندازه یک فشنگ اسلحه و 
یا حتی بیشتر کارایی دارد. اصل جنگ ، جنگ غذاست 
؛ در نتیجه بهتر است به روستا توجه شود. پس از انقالب 
مطالعات فراوانی درباره روستاها به وسیله دانشگاه ها، 
مهندسان مشاور مطالعات و حتی وزارت جهاد سازندگی 
سابق و یا بنیاد مسکن انقالب اسالمی صورت گرفته 
است . گفته می شود هدف از تبدیل روستاهای بزرگ 
به ش��هرها جلوگیری از مهاجرت روستاییان و توزیع 
امکانات است . االن 10سال است که درباره سطح بندی 
روس��تاها در این کش��ور توسط بنیاد مس��کن و اداره 
بهسازی و عمران جهاد کار می شود. در این طرح عظیم 
و میدانی ، روستاها سطح بندی شده اند. حال اگر می 
خواهند خدمات بدهند الزم نیست آن روستا را شهر 
کنند. سطح بندی روستاها در حال حاضر به این صورت 
اس��ت : (1منظومه روس��تایی : به طور متوس��ط این 
منظومه 20تا 40هزار نفر جمعیت می تواند داشته باشد. 
این منظومه می تواند سطوح خدماتی معین شده خود 
را در حد خدمات درجه یک )البته نه در حد شهرهای 
بزرگ مانند تهران ( داشته باشد و ارائه کند. 2مجموعه 
های روس��تایی : جمعیت مناسب برای این مجموعه 
روستایی حداکثر تا 10هزار نفر پیش بینی شده است . 
3حوزه های روس��تایی : که تا 5هزار نفر جمعیت می 
تواند داشته باشد. 4مراکز روستایی 5روستای مرکزی 
6روستا حسن این س��طح بندی در این است که اوال 
منظومه برای خودش چند ده است ، فاصله های آنها تا 
مرکز تعیین شده و خدمات دهی آن هم مشخص شده 
است ؛ مثال چه تعداد مدرسه ، درمانگاه و... وجود داشته 
باشد. حال با توجه به مطالب گفته شده چه نیازی است 
که این گونه روس��تاها به ش��هر تبدیل شوند؛ اگر می 
خواهیم مهاج��رت صورت نگیرد باید به روس��تاها و 
روس��تاییان خدم��ات بدهیم . در ح��ال حاضر میان 
روستاشناسان اختالف نظر فراوان وجود دارد. یک عده 
معتقدند که به روستاهای کوچک بخصوص کمتر از 
20خانوار، خدمات چندانی داده نشود. در مقابل ، بعضی 
از روستاشناسان معتقدند که این 20خانوار که در آنجا 
ساکن هستند حداقل زمین و خاک روستا این 20خانوار 
را غذا می دهد و تامین می کند و مانع کوچ آنها به شهر 
می شود. البته در این باره طرحهایی به نام طرح تجمیع 
و ساماندهی و ادغام توسط جهاد و بنیاد مسکن ، که 

شهر جای غریبی است
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عامل اجرایی هس��تند وج��ود دارد که به موجب آنها 
روستاها درهم ادغام و تجمیع می شوند؛ ولی صاحب 
نظران معتقدند تحقیق درخصوص طرح ادغام و تجمیع 
روستاها، صرفا روی نقشه و در یک اتاق آن هم در شهر 
تهران تحقیق جامعی نیست بلکه باید با مطالعات خیلی 
عمیق و به وسیله کارشناسان و بویژه پرسشگران ماهر و 
به طور غیرمستقیم صورت بگیرد؛ چرا که روستاییان 
حساسیت دارند که ده خود را ترک کنند و به ده دیگر 
بروند. ما این مس��ائل را در دعواهای باال محله و پایین 
محله روستاها داریم . مساله دیگر در زمینه تبدیل روستا 
به شهر این است که دانشگاهیان معتقدند که اگر قرار 
اس��ت شهری تاسیس ش��ود باید تک تک اجزای آن 
مطالعه شود. این طرح با خط کشی روی نقشه تحقق 
نمی یابد و روس��تا را به ش��هر تبدیل نمی کند. نباید 
احساسات روستاییان راه نادیده گرفت و از طرفی ، تاکید 
ما بر مشارکتی بودن است . شاید گفته شود اهالی روستا 
خواستار تبدیل شدن روستایشان به شهر هستند؛ در 
صورتی که اگر دقت کنیم 2نفر لیدر )تصمیم گیر( آمده 
اند و تبدیل روستا به شهر را تقاضا کرده اند، که بعدها 
مشخص می ش��ود که نفع آن تصمیم گیران در این 
تبدیل بوده است . اگر قرار است روستا شهر شود، در این 
زمینه باید مطالعه میدانی و دقیق صورت گیرد. ما وقتی 
از روستا صحبت می کنیم روستا دیگر صرفا محل تولید 
محصوالت کشاورزی نیست . اگر می خواهیم روستاییان 
مهاجرت نکنند، باید صنایع روستایی )صنایع تبدیلی ( 
را گسترش دهیم . به عنوان مثال در دنیا کارخانجات 
بیسکویت سازی در روستاها در کنار مزرعه ذرت احداث 
می شود. همان جا روغن ذرت را می گیرند و همان جا 
بیس��کویت تهیه می کنند و مابقی را خوراک دام می 
کنند. باید توجه داشت که شهر برای خودش مشکالتی 

دارد و با بردن شهر به روستا و یا تبدیل کردن روستا به 
ش��هر، مش��کالت حل ناش��دنی باقی می مانند. چه 
معیارهایی در انتخاب یک روستا و تبدیل آن به شهر 
موثر بوده و عوامل موثر در شکل گیری این گونه شهرها 
چه بوده است ؛ طبق دستورالعمل نحوه اجرای تبصره 
الحاقی مصوب 23/2/71ماده 4قانون ضوابط تقسیمات 
کشوری مصوب 62، روستایی تبدیل به شهر خواهد شد 
که این ضوابط را داش��ته باشد و به معیارهای انتخابی 
پاسخ مثبت بدهد. 1( جمعیت ) 2هزار نفر(: 20سال 
پیش که هم تعداد ش��اخصها و هم امکانات مطالعات 
علمی و عملیات میدانی کم بود از ش��اخص جمعیت 
استفاده می کردیم ؛ ولی االن شاخص جمعیت نمی 
تواند به تنهایی معیار ش��هری و روس��تایی باشد. ما 
براساس سرشماری س��ال 75تقریبا دارای 612شهر 
هستیم . 2( توان خودیاری 3( پرداخت سرانه 30هزار 
ریال 4( واگذاری خودرو 5( تهیه ساختمان شهرداری و 
زمین برای تاسیسات شهری 6( تعیین میزان درآمد 
قابل پیش بینی سالیانه 7( شکل ظاهری خیابان ها و 
کوچه ها و میدانها از لحاظ سیمای شهری. البته معیاری 
که ما قبول داریم ، معیار نوع معیشت و نوع درآمد است 
که این مکان )ما نمی گوییم روستا( 3بخش درآمدزا 
دارد که عبارت است از: کشاورزی (صنایع روستایی (، 
صنعت و خدمات ، در تبدیل روستاها به شهر بهتر است 
به نوع معیشت در رابطه با درآمد توجه کنیم . این گونه 
سیاست ها، مطالعات میدانی می خواهد که حداقل باید 
توسط 3گروه )کارشناسان جغرافیا، علوم اجتماعی و 
جامعه شناسی ( صورت بگیرد؛ چرا که با انسان طرف 
هستیم . تا چه حد چنین شهرهایی در جذب جمعیت 
موفق بوده است ؛ حقیقت این است که در این باره نمی 
توان پاس��خ قطعی داد و من اطالعی ن��دارم ؛ چرا که 

نیازمند مطالعه و تحقیقات دقیق است . آیا شهرهای تازه 
تاس��یس پس از تبدیل به شهر توانس��ته اند از بافت 
روس��تایی خارج و از مراکز خدمات دهی و تاسیسات 
شهری الزم برخوردار شوند؛ این شهرها فعال در مراحل 
اولیه هستند و هنوز سازماندهی الزم برایشان صورت 
نگرفته است . برای این کار آیین نامه هایی باید تنظیم 
بشود و باید سازمان های خدماتی ، ادارات خدماتی و 
غیرخدماتی ، بخش خصوصی و دولتی برای آنها تنظیم 
و تعیین شود. کشور ما کشور وسیعی است ؛ هم وسیع 
و هم متنوع . برنامه ریزی برای چنین کشوری خیلی 
سخت است و علت این که برنامه های ما موفق نیست 
این اس��ت که این برنامه ها در سطح ملی است نه در 
سطح محلی و منطقه ای . ما در این سیاست )تبدیل 
روستاها به شهر( حداقل به مطالعات ناحیه ای نیاز داریم 
که متاسفانه مطالعات ناحیه ای بیشتر در دانشگاه ها در 
تحصیالت تکمیلی به عنوان رساله کار می شود. نکته 
دیگر این که با توجه به برنامه ریزی های مشخصی ، در 
برنام��ه های ملی ، مناطق پیش بینی ش��ده به طور 
انفرادی مطالعه می ش��ود؛ در صورت��ی که امروزه این 
برنامه ریزی ها باید غیرمتمرکز باشد. باید برنامه ریزی 
سیستماتیک و از پایین )محلی ، ناحیه ، منطقه ای ، 
ملی ( صورت بگیرد. در صورتی که امروز روند این برنامه 
ریزی ها عکس اس��ت . این گونه شهرها تا چه حد در 
خودکفایی موفق بوده اند؛ هنوز آغاز راه است و زود است 
که در این باره صحبتی ش��ود. 10س��ال برای مطالعه 
مشارکت کافی نیست . هنوز نانی پخته نشده است که 
بگوییم خوب است یا نه . این گونه شهرها فقط اسم شهر 
را دارند و تنها از نظر اسمی شهر هستند و با اجرای 
تحقیق��ات و عملی��ات میدانی می توان پاس��خ این 

پرسش را داد.
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اتحاد کوثریون در بانک و بیمه
دست در دست هم دهیم به مهر

میهن خویش را کنیم آباد نی
سی

 ح
یر

و ام
سر

خ

غرفه کوچک از نظر ابعاد ولی بزرگ در وس��عت کار سخن ویژه :
ب��ه اعتبار آیه مبارکه کوثر در ق��رآن کریم و جایگاه 
بی بدیل بانوی دو عال��م حضرت صدیقه زهرا )س(.

در ساختمان میالد نمایشگاه بین المللی تهران شاهد 
حض��ور دو خادم که دل و جان به پ��ای آرمان های 
مقدس انقالب س��پرده اند. یکی مدیر ارشد بانکی و 
دیگری مدیر ارش��د بیمه. حضور اصحاب خبر از هر 
طیفی نش��ان می داد که در دکتری��ن مدیریت این 
دو مدی��ر جهادی و بنگاه اقتصادی چقدر در پذیرش 
اصحاب خبر و ارباب جراید جایگاه رفیعی می دارند. 
فرهیخت��ه  مدیرعام��ل  رضای��ی  عیس��ی  دکت��ر 
ب��ه  س��خن  آغازگ��ر  کوث��ر  اعتب��اری  موسس��ه 
اصح��اب خب��ر ب��ود و گف��ت: ب��ر آن ش��دیم : 

دست در دست هم دهیم به مهر
میهن خویش را كنیم آباد

موسسه اعتباری کوثر با سرمایه شش هزار میلیاردی 
در ردی��ف پنج بانک بزرگ ایران و جایگاهش در صد 
ش��رکت برت��ر در ردیف های باال و در ب��ورس دارای 
باالترین سهام دار با نزدیک به 500 هزار نفر سهامدار 
و با مدیران کاردان و متخصص و مجهز به پیشرفته 
ترین ابزار آی تی و داش��تن نیروی جوان ارزشی و با 
انگیزه و اشتغال برای بیش از 3500 شاغل در اندک 
زمان حیات کاری که کمتر از تعداد انگشتان یک دست 
می باشد تنها به برکت آیه مبارکه قرآن کریم و بانوی 
فخر بشریت به این مقام دست یازید و کنون دست در 
دست هم داده ایم تا میهن خویش کنیم آباد .سپس 
مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر گفت : اصل بر این 
است که نیاز مشتریان را هم از باب مالی و پشتوانه ای 
بیمه یکی داشته باشند و تامین نیازکنند و  به همین 
منظور ما در ش��عبات خود بخشی هم به بیمه کوثر 
اختصاص خواهیم داد تا یک پکیج کامل اقتصادی ، 
مالی، بیمه ای، صرافی، کارگزاری در قالب خدمت به 
مشتری در یک مکان و با سهولت در اختیار متقاضیان 
قرار بگیرد که ما آهن��گ صادقانه خدمت کرده ایم.  

درط��ی س��ه دهه گذش��ته تعامل بی��ن صنعت 
یافت��ه  توس��عه  درکش��ورهای  ب��ازار  و  بیم��ه 
گسترش قابل توجه یافته است تا از این طریق 
ابزارهایی برای توس��عه هر دو بازار ایجادشوند 
از جمل��ه نوآوریهای��ی که درای��ن زمینه انجام 
گرفته تش��کیل نهاد مال��ی جدیدی به نام بیمه 
بانک ب��وده که مزیت ه��ای منحصر بفردی در 
توس��عه هر دو ب��ازار بوجود آورده اس��ت بیمه 
بانک اس��تراتژی را ارایه میدهد که به وس��یله 
آن بانکه��ا و بیم��ه ها دری��ک روش  کما بیش 
یکپارچه ب��رای به کارانداخت��ن بازارهای مالی 
ب��ا یکدیگ��ر هم��کاری م��ی نماین��د از جمله 
ای��ن نه��اد مالی  پیامده��ای اصل��ی تش��کیل 
گس��ترش بیمه ه��ای عمر و زندگ��ی به عنوان 

یکی ازمنابع اصل��ی تامین مالی دراقتصاد بوده 
اس��ت.درواقع با یکپارچه ش��دن بخش��هایی از 
فعالی��ت بانکه��ا و بیمه ها نق��ش صنعت بیمه 
در تامی��ن مال��ی افزایش یافت��ه و بانکها نیز به 
منابع مالی جذب ش��ده توس��ط ش��رکت های 
بیمه دس��ت یافته اند. درطی س��الهای اخیر و 
ب��ا ورود بخ��ش خصوصی به صنع��ت بانکداری 
کش��ور تعام��ل بین صنع��ت بیم��ه و بانکداری 
درایران نیز گس��ترش یافته است بطوریکه یکی 
از ح��وزه های اصلی س��رمایه گذاری بلندمدت 
بانکها تش��کیل ش��رکت های بیمه درذیل گروه 

مالی مربوط به آنها اس��ت.
تفاهمنام��ه فی مابین موسس��ه اعتباری کوثر و 
بیم��ه کوثر در حاش��یه آخری��ن روز از نهمین 
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نمایش��گاه بورس، بان��ک و بیمه برگزار ش��د .
نهمی��ن  حاش��یه  در  رضای��ی  عیس��ی  دکت��ر 
درب��اره  بیم��ه  و  بان��ک   ، ب��ورس  نمایش��گاه 
هم��کاری دو جانبه موسس��ه اعتب��اری کوثر و 
بیم��ه کوثر گفت : اگر دو س��ازمان ب��ا عنوان 
کوث��ر در کن��ار ه��م ق��رار گیرند قطعا س��بب 
ه��م افزای��ی خدم��ات ب��ه مش��تریان خواهد 
ش��د که رفتار مس��تقل آنها در ب��ازار بانکی و 
بیم��ه ای چنی��ن مزایای��ی نخواه��د داش��ت .

مدیرعام��ل موسس��ه اعتب��اری کوث��ر افزود : 
موضوع برندس��ازی هزینه ه��ای خاص خود را 
دارد و بس��یاری از س��ازمان ه��ا بخ��ش عمده 
ای از مناب��ع خ��ود را صرف نهادینه س��ازی و 
معرف��ی برند خود می کنند ت��ا بتوانند در بلند 
م��دت برن��د خ��ود را در جامعه ه��دف تعیین 
ش��ده تثبی��ت و گامه��ای توس��عه ای برند را 
برنام��ه ری��ی نمایند . حال چه برن��دی بهتر از 
"کوث��ر" ک��ه بتوانیم این برند را ص��رف نظر از 
ای��ن دو مجموع��ه با نام "کوثر" اش��اعه دهیم.

نایب رئیس هیئت مدیره موسسه اعتباری کوثر 
درباره تفاهم نامه همکاری مش��ترک موسسه با 
بیمه کوثر اظهار داش��ت: بر اس��اس این تفاهم 
نامه که ب��ر محوریت هم افزای��ی بیمه و بانک 
قرار دارد در ش��عب موسس��ه، نمایندگی های 
بیمه دایر خواهد ش��د و ب��ه ارائه خدمات بیمه 
مش��غول خواهند ش��د. ضمن اینکه باید توجه 
داش��ت که اگر بیمه کوثر می خواس��ت خارج 
از این محیط نمایندگی ایجاد کند می بایس��ت 
چ��ه هزینه ه��ای گزافی را پرداخ��ت می کرد.

وی نصری��ح ک��رد : متقابال بخش��ی از امکانات 
موسس��ه اعتباری کوثر نی��ز در نمایندگی بیمه 
مس��تقر خواهد ش��د. به طور مث��ال صدور آنی 
کارت و س��ایر کارت ه��ای بانک��ی م��ی تواند 
در نمایندگ��ی ه��ای بیم��ه نی��ز انجام ش��ود.

اعتب��اری کوث��ر حرکت  مدیرعام��ل موسس��ه 
موسس��ات وابسته به برند کوثر را برای سهولت 
ارائه خدمات به مشتریان ستود و ادامه داد: بر 
اس��اس توصیه بانک مرکزی؛ موسسات و بانک 
ها به س��مت ارائه خدمات و کارمزدها به جای 
فعالیت های جانب��ی در حرکتند و این حرکت 
مش��ترک ب��ا بیمه کوث��ر می توان��د خدمات و 
درآمده��ای ه��ر دو س��ازمان را افزایش دهد.

دکتر رضایی خاطر نش��ان س��اخت : امیدوارم 
روزی ف��را برس��د ک��ه تمامی واحده��ای بیمه 
داش��ته  مش��ترک  لین��ک  کوث��ر  موسس��ه  و 
باش��ند و س��ایر خدمات مانن��د صرافی، بورس 

و لیزین��گ نی��ز ب��ه ای��ن دو مجموع��ه اضافه 
ش��ود ت��ا هم��ه مش��تریان بتوانند با ی��ک بار 
مراجع��ه از چن��د  خدم��ت بهره مند ش��وند .

ی��ک  از  بی��ش  اکن��ون  ه��م  داد:  ادام��ه  وی 
س��ال اس��ت که در بی��ش از 20 ش��عبه کوثر، 
ک��ه  اس��ت  فع��ال  کوث��ر  بیم��ه  نمایندگ��ی 
ظ��رف 3 ماه آت��ی این ع��دد به 150 ش��عبه 
. یاف��ت  خواه��د  ارتق��اء  کش��ور  سراس��ر  در 

مدیرعامل موسس��ه اعتب��اری کوثردر خصوص 
افزایش سرمایه این موسسه گفت: سال گذشته 
این افزایش سرمایه انجام شد و در حال حاضر 
س��رمایه کوث��ر 6000 میلیارد ریال اس��ت که 
البت��ه بعی��د می دان��م برای بانک ش��دن کوثر 
نی��ازی به افزایش آن باش��د مگ��ر اینکه بانک 
مرکزی در این مورد نظر خاصی داش��ته باشد.

نای��ب رئیس هیئ��ت مدیره موسس��ه اعتباری 
کوث��ر  بیان کرد :برای تبدیل ش��دن موسس��ه 
اعتب��اری کوث��ر به بان��ک ، درخواس��ت خو را 
ب��ه بان��ک مرک��زی داده ای��م و بای��د منتظر 
سیاس��ت های کالن اصالح نظام بانکی باشیم.

وی در س��خنان خ��ود در ای��ن مراس��م بی��ان 
ک��رد: موسس��ه کوث��ر ب��ا داش��تن 504 هزار 
س��هام دار آمادگ��ی پذیرش ادغام س��ایر نهادهای 
مال��ی را را دارد و پی��ش از ای��ن نی��ز در ادغ��ام 
صن��دوق جوانان خی��ر موفق عمل نموده اس��ت .

بیم��ه  مدیرعام��ل  مش��علچی  مجی��د  دکت��ر 
کوث��ر نی��ز در ای��ن نشس��ت مش��ترک گف��ت: 
ای��ن گونه هم��کاری ه��ا س��بب افزای��ش  بهره 
وری در کار و کاه��ش هزین��ه ه��ا م��ی ش��ود  .

مدیرعام��ل بیم��ه کوث��ر با اش��اره ب��ه همکاری 
مش��ترک بیم��ه و موسس��ه اعتباری کوث��ر بیان 
ک��رد : ما چ��اره ای نداریم ب��رای تبلور خالقیت و 
ن��وآوری صنعت بیمه  به صنع��ت بانکداری رجوع 
کنی��م که ای��ن امر تحق��ق ماموریت ه��ای نظام 
بیم��ه و بانک��داری را همزم��ان به هم��راه دارد .

 وی گف��ت: یک��ی از کلم��ات جدی��دی ک��ه در 
صنع��ت مال��ی و بانکی کش��ور رواج پی��دا کرده 
"صنع��ت بانک � بیمه" اس��ت. "بان��ک � بیمه" به 
معن��ای ه��م افزایی و اس��تفاده از تم��ام ظرفیت 
ه��ای صنع��ت بانک��داری و بیم��ه م��ی باش��د .

بر اس��اس این گزارش دکتر رضایی و دکتر مجید 
مش��علچی  پ��س از برگزاری نشس��ت تفاهم نامه 
مش��ترک از نهمی��ن نمایش��گاه ب��ورس ، بانک و 
بیمه بازدی��د به عمل آوردن��د و در کنار مصاحبه 
ب��ا خبرن��گاران و ارباب جرای��د با مدیران ارش��د 
حاضر در نمایش��گاه به رایزنی و مذاکره پرداختند.
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مجمع س��االنه را در هتل فرودگاه امام خمینی )ره( 
گ��ذارده بودن��د و برای حضور در آن می بایس��ت در 
گرم��ای 40 درجه ته��ران راه 65 کیلومتری را طی 
می کردم. در مس��یر به یاد بیتی که از دوره دبستان 
به یادم مانده افتادم . برای حضور در مجمع به ش��وق 
زی��ارت مدیر الی��ق و فهیم مجموعه جن��اب دکتر 
مهدی جهانگیری و اس��تاد گران مایه خود حضرت 
دکتر طاه��ری طی طریق می کردم و می س��رودم:

من��ش  ب��ا  ب��رد  م��ی  ریس��مان  ای��ن  ن��ه 
گردن��ش در  کمندیس��ت  احس��ان  ک��ه 

رفتیم و رفتیم تا رسیدیم به هتل ، در این سن و سال 
هرآنچه بیماری و آس��یب جسمی و روحی در بیرون 
درون هست جملگی می داریم ؛ قند فراوان ، چربی زیاد 
،  قلب دریده ، مجروحیت مانده از جنگ تحمیلی و ...

بگذریم ، تن خسته را به تاالر کشیدم با اینکه چهره 
حقیر آشنا بود ابتدا کارت ملی را طلب کردند از بخت 
بد ش��مارگان قفل کیف جابجا شده و عینک هم در 
ماشین جا مانده بود و فقط یک کارت خبرنگاری در 
جیب می داشتم ، مقبول نیفتاد! در آن لحظه ندا رسید 
ب��ه نزد آقا بروید. گفتم کدامین آقا؟! جوانی آمد و مرا 
به کنجی هدایت کرد و گفت: اینجا بنشین. گفتم به 
مجمع آمده ام ، گفت کلیپی پخش می ش��ود مهم 
نیست . گفتم : مهم است هم خبرنگارم و هم سهام دار 
و ... خطابش کردم خواهشا چشم شما که می بیند این 
شماره های رمز حقیر را در قفل کیف بنده مرتب کنید 
و جوان این یاری را رساند ، کارت ملی را درآوردم و به 
میز هیات نشسته در آمار دوباره آمدم،  یک فتوکپی 
گرفتند و اجازه ورود دادند به میز دیگر ، در میز دیگر 
بک بسته از زیر پستو بیرون کشیدند و از محتوای آن 
فقط یک کتابچه رنگین آمار و ارقام به حقیر دادند و 
بقی��ه را بازگرداندند زیر می��ز ... !! در این زمان همان 
جوان آمد و چون پی برد به واقع هم سهامدارم و هم 
خبرنگار یک کارت در جیب من گذارد .کارت را بیرون 
آوردم و به مشارالیه دادم و گفتمش که جوان قلم را به 
بها نخر ، مگر ندانی که خداوند بر قلم و آنکه با او می 
نویسد قسم خورده است؟ ، عشق است که ما را بدینجا 
کشانده و ماحصل ؛ قند افتاده ، قلب پر طپش و دمای 
بدن به حد باال گرم . کنجی یافتم و لختی نشستم ، 
و به غور و تفکر رفتم که به راس��تی در دنیای جذب 
گردشگر و صنعت توریسم چه فرهنگی پیشه کردیم... 
به دفتر نشریه رس��یدم و به حرمت بزرگان بنوشتم 
بان��ک گردش��گری اعتب��ار گردش��گران و صنع��ت 

گردشگری کشورمان می باشد ، آن را حرمت کنید.
آنچ��ه رفت م��را بر آن داش��ت ف��اش بگویم وظیفه 
اس��ت بر قل��م و حقی��ر و قس��می ک��ه خداوند بر 
آن نق��ش زده »ن��ون القل��م و م��ا یس��طرون «

ب��ه عنوان یک مطبوعاتی موی س��پید حجت کاری 
دانس��تم که بار دیگ��ر این نکته را گوش��زد کنم که  
صنعت گردش��گری و توریسم اس��تونش ارتباط دو 
سویه اعتمادآفرین می باشد.شاه بیت موفقیت در این 
صنعت خدمت اس��ت ، حرمت است ، میهمان داری 
و میهمان نوازی به شایس��تگی و بایستگی است که 
نتیجه اش می شود اشاعه فرهنگ ناب ایرانی اسالمی .

م��ردان بزرگی چون مهدی جهانگیری و یارانش این 
معنا را با جان و دل پذیرا می باشند و برای سربلندی 
این صنعت کمر همت بس��ته اند و ما بدین خدمت 
خادمی��ن ملک و مملکت می بالیم ، لکن تنها و تنها 
آن در نیمه بس��ته کوچ��ک روابط عموم��ی را بازتر 
نمایند که این فرهنگ از این دریچه کوچک سخت... 

ما وارثان ذوالفقاریم    
       ***

در خیبر زجا بر آریم
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت 
بان��ک گردشگری)س��هامی ع��ام( در روز یکش��نبه 
م��ورخ 1395/4/20 در مح��ل هت��ل فرودگاه��ی 
بی��ن الملل��ی ام��ام خمین��ی )ره( تش��کیل ش��د.

در این مجمع که با حضور82/17  درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاس��ت مجمع برعهده آقای خسرو خواجه 
حسنی بود، که جنابان سید بهاء الدین حسینی هاشمی 
و علی سنگینیان در مقام نظار اول و دوم و آقای رضا 
خدابخ��ش به عنوان دبیر مجم��ع انتخاب گردیدند.

در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط 
مدیرعامل شرکت و پس از استماع گزارش حسابرس 
و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات خود 
ضمن تقدیر و تشکر از تیم مدیریتی شرکت با تصویب 
صورته��ای مالی منته��ی ب��ه 1394/12/29، تنفیذ 
معامالت مش��مول ماده 129 قانون تجارت و تقسیم 
سود 500 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

موسس��ه حسابرس��ي بهمند به عنوان حس��ابرس 
مستقل و بازرس قانوني اصلي و موسسه حسابرسي 
س��امان پن��دار ب��ه عن��وان حس��ابرس مس��تقل و 
ب��ازرس قانون��ي عل��ي الب��دل انتخ��اب گردیدن��د

پیام هیات مدیره
سال 1394 با تش��دید دشواری های فعالیت شبکه 
بانکی کش��ور متاثر از تداوم رکود، انجماد دارایی ها و 
کاهش س��ودآوری جریان یافت. اعمال نظارت های 
سخت گیرانه و محدودیت ها از سوی مراجع نظارتی 
در اعمال نرخ سود سپرده ها و معامالت از دیگر ویژگی 
های سال مورد گزارش بوده است. کمبود نقدینگی در 
سال های اخیر و افزایش نقدینگی به نسبت سنوات 
قبل صرفا از محل سود واریزی به سپرده های مردمی 
در بانک ها، مشکالت بازار پول را تشدید نموده است.
کمب��ود مناب��ع و همچنی��ن کاه��ش س��وداوری 
معام��الت و س��رمایه گ��ذاری ه��ا ب��ر تش��دید هر 
چه بیش��تر رقاب��ت بانک ه��ا و به ویژه موسس��ات 
اعتب��اری در ب��ازار غی��ر متش��کل پولی دام��ن زد.
بان��ک گردش��گری در راس��تای تحقق چش��م انداز 
مص��وب خود در افق س��ال 1398: همراه با توس��عه 
شبکه ش��عب خود از 51 به 83 شعبه، سهم خود از 
س��پرده های ش��عبه بانکی را به 0/95 درصد رساند.
با اس��تعانت از خداوند تبارک و تعالی ، ش��کیبایی و 
همراه��ی س��هامداران عزی��ز و اراده و تالش جمعی 
کارکن��ان ، بانک توانس��ت با تثبیت هرچه بیش��تر 
موقعیت خود در ش��بکه بانک��ی، عملکرد ممتازی از 
خود به ج��ای گذارد که مهم ترین آنه��ا عبارتند از:
1- با افزایش 55 درصدی س��پرده ها، س��هم سپرده 
گذاران از منابع تامین ش��ده بانک از 90/9 درصد در 
ابتدای سال مالی به 91/3 درصد در پایان سال رسید.
2- میزان س��پرده ه��ای بانک با افزای��ش 37/277 
میلی��ارد ریال از مبل��غ 67/548 میلی��ارد ریال ) در 
پایان س��ال مال��ی 93( به مبل��غ 104/825 میلیارد 
ری��ال )در پای��ان س��ال مال��ی 94( افزای��ش یافت.
3- با ورود بانک به نخس��تین س��ال جاری س��ازی 
اس��تراتژی ، تلفیق برنامه های عملیاتی و پروژه های 
اس��تراتژیک با بودجه س��نواتی در س��ایه مشارکت 
مثال زدنی کارشناس��ان و مدیران بانک انجام ش��د. 
برای��ن اس��اس پای��ش و تخصیص بودجه در س��ال 
جاری ب��ر مبنای برنامه های مص��وب صورت گیرد.
4- با اس��تقرار س��امانه الکترونیکی آموزش؛ نهادینه 
س��از فرهنگ صرف��ه جوی��ی و افزایش به��ره وری 
مناب��ع انس��انی در دس��تور کار ق��رار گرفت��ه وب��ه 
منظ��ور تکامل ط��رح جامع آم��وزش بان��ک، اخذ 
اس��تاندارد ایزو 10015 در دس��ت اجرا می باش��د.
5- با ایجاد آمادگی های فنی، فرآیندی و انسانی؛ پیگیری 
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باورش کنید 
بانک گردشگری ، اعتبار صنعت گردشگری کشورمان
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اخذ مجوز مرحله دوم فعالیت های ارزی در دستاقدام 
است و به زودی بانک ارائه خدمات مرتبط با این مرحله 
را به بسته خدمات و محصوالت بانکی خود خواهد افزود.

6- بان��ک گردش��گری ب��ا حض��ور در هفتمی��ن 
جش��نواره مل��ی بهره وری کش��ور موفق به کس��ب 
رتبه نخس��ت در بهره وری کل عوامل در گروه بانک 
ها، موسس��ات اعتباری و س��ایر نهادهای مالی شد.

7- با توس��عه همکاری های علمی پژوهشی بانک با 
دانشکده مدیریت دانش��گاه تهران؛ بانک گردشگری 
ضمن حمایت از برگزاری س��ومین کنفرانس سالیانه 
مدیریت اس��تراتژیک ، سهم قابل توجهی از محتوا و 
ارائ��ه مطالب علمی این نشس��ت را برعهده داش��ت.

8- بان��ک در دوازدهمی��ن همایش زنجیره موفقیت 
س��ازمانی، موفق ب��ه دریافت گواهینامه اس��تاندارد 
و جای��زه بین الملل��ی تکنولوژی برت��ر در بانکداری 
الکترونیک��ی )T E Banking( از اتحادی��ه اروپ��ا 
در بخ��ش بین المللی و نش��ان عالی رهب��ری برتر 
در صنع��ت بانک��داری در بخ��ش مل��ی گردی��د.

9- در هجدهمین سال تبه بندی صد شرکت برتر ایران 
)IMI- 100( که توس��ط سازمان مدیریت ، صنعتی 
صورت گرفت، بانک گردشگری با 30 پله صعود و بهبود 
24 درص��دی در بین 100 ش��رکت برتر قرار گرفت.

در ای��ن رتب��ه بن��دی بان��ک گردش��گری موف��ق 
برس��اند.  97 ب��ه   127 از  را  خ��ود  رتب��ه  ش��د 

م��واردی ک��ه تقدی��م ش��د، به عن��وان بخش��ی از 
فعالی��ت ه��ا و اقدامات بانک در س��ال مال��ی مورد 
گزارش اس��ت و امیدواریم توانس��ته باش��یم اعتماد 
و همراه��ی ش��ما س��هامداران محت��رم را با تالش 
صادقان��ه و خل��ق ارزش مورد انتظ��ار جلب نماییم.

ماموریت
ما با ن��گاه جهانی، خدمات بانکی متمای��ز و راه حل 
ه��ای نوآوران��ه مالی که ح��اوی تجربه خوش��ایند 
برای مش��تریان باش��د را ارائه می دهی��م و با حضور 
در بخ��ش های اقتصادی س��ودآور ب��ه ویژه صنعت 
گردش��گری و خلق ارزش مناسب برای ذینفعان ، در 
رشد و توس��عه اقتصاد ملی نقش آفرینی می کنیم.

چشم انداز بانك
بانک گردشگری در پایان سال 1398

- از نظر س��ودآوری )EPS( در میان 5 بانک نخست 
کشور است.

- 3 درصد از منابع ش��بکه بانک��ی را در اختیار دارد.
- دارای رتبه نخس��ت در ارائ��ه خدمات متنوع مالی 
و بانک��ی به صنعت گردش��گری کش��ور می باش��د.

- در زمره 3 برند برتر بانکی از دیدگاه مشتریان است.  
ارزش های محوری

1- کس��ب خش��نودی پای��دار مش��تریان، مح��ور 
هم��ه فعالی��ت های ما اس��ت و مش��تری در کانون 
تمرک��ز ه��ر آنچه انج��ام م��ی دهی��م ق��رار دارد.
2- با ارزش ترین س��رمایه ما، کارکنان مان هستند

3- اعتمادسازی برپایه شفافیت، صداقت، یکپارچگی 
و اخالق حرفه ای ، زیربنای رفتار و عملکرد ماس��ت.

4- ارج نهادن به فرهنگ گردشگری با هدف تقویت 
اقتصاد ملی، هدایت بخش فعالیت های بانک می باشد.

5- ما در تمامی فرآیندهای کاری برخالقیت، پویایی، 
چابک��ی و تخصص گرایی تمرکز داش��ته و یادگیری 
مستمر را جزء جدانش��دنی فرهنگ بانک می دانیم.

6- بان��ک و کارکن��ان آن مس��ئولیت اقدام��ات و 

تصمیمات خود را در هر زمان به عهده گرفته و برای 
مسئولیت هایی که تقبل می کنند پاسخگو هستند.

7- کارتیمی و مدیریت مشارکتی در فعالیت های بانک 
جاری بوده و در سرتاس��ر بانک ترویج داده می شود.

8- نظ��م و ترتی��ب، هماهنگی و ایج��اد انضباط در 
محی��ط کاری موثرتری��ن عام��ل موفقیت ماس��ت.

جایگاه بانک در صنعت بانکداری
بانک گردشگری نخستین بانک تجاری با تمرکز در 
حوزه گردشگری است که با رویکرد و نگرشی کامال 
متفاوت، پا به صحنه فعالیت های اقتصادی کش��ور 
گذاشته اس��ت و در مدت زمان کوتاه فعالیت خود، 
پایه گذار خدمات مفید برای مش��تریان و اقدامات 
موثر در صنعت بانکداری و نیز گردشگری کشور بوده 
است. خدمت رسانی به مشتریان در بانک گردشگری 
مبتنی بر الگوهای نوین و روزآمد است. در راستای 
تحقق چش��م ان��داز مصوب بانک مرتب��ط با حوزه 
گردشگری و تحقق شرایط پساتحریم که نویدبخش 
روزهای خوب و روشن برای کشورمان است؛ اقدامات 
اساسی زیر در بانک گردشگری صورت پذیرفته است؛

در  گردش��گری  بان��ک  رس��می  عضوی��ت   -
 )UNWTO( جهانگ��ردی  جهان��ی  س��ازمان 
- امض��ای تفاهم نامه با س��ازمان میراث فرهنگی و 
گردش��گری به منظور پرداخت تس��هیالت ویژه به 
بخش های س��رمایه گ��ذاری صنعت گردش��گری 
- اختص��اص بالغ بر دو ه��زار میلیارد ریال اعتبار از 
محل منابع صندوق توسعه ملی با اولویت گردشگری

بانک گردش��گری با بازنگری در رویکردها و پایش 
مستمر عملکرد خود، بیش از پیش مصمم و متعهد 
است تا باالترین کیفیت در ارائه خدمات به مشتریان 
را از آن خود نماید، برای کسب اعتماد هر چه بیشتر 
مشتریان و ذینفعان ؛بانک گردشگری تعهد بزرگتری 
را برای خود متصور اس��ت و آن اینکه موفقیت خود 
را در گروموفقیت همه آنانی می داند که با بانک در 
ارتباط هس��تند و همکاری با بانک را یک موفقیت . 
افتخار برای خود تلقی نم��وده و عالقمند به ایجاد 
رابطه و پیوندی پایدار و مس��تحکم با ابنک ها می 
باشند از این رو کسب رضایت و خشنودی مشتریان 
، اساس کلیه تالش های بانک گردشگری می باشد.

بان��ک گردش��گری ب��رآن اس��ت تا ضم��ن حضور 
فع��ال در تمام��ی عرصه ه��ای اقتصادی کش��ور، 
نقش موثر و س��ازنده ای در بهبود بهس��ازی فضای 
کس��ب و کار ایفا نموده و زنجی��ره خدمات خود را 
تکمیل و مرتبا افزای��ش داده و ارزش آفرینی برای 
همه ذینفعان خود را از اندیش��ه به عمل برس��اند.

با ورود به شش��مین س��ال فعالیت و پوشش شعبه 
ای مناس��ب در س��طح کش��ور، موقعی��ت مطلوب 
و درخور توجهی در ش��بکه بانکی و در مقایس��ه با 
بانک های هم گروه ایجاد گردیده اس��ت. این بانک 
توانسته طی چهار س��ال اخیر سهم خود از سپرده 
های ش��بکه بانک��ی ازدرصد 0/13 در س��ال 91 به 
درص��د0/95 در س��ال 94 افزایش یافت��ه و در بین 
بان��ک ها و موسس��ات خصوص��ی ای��ن افزایش از 
درصد0/42 به درصد2/96 صورت گرفته است. طی 
سال مالی گذشته، بانک گردشگری ارتقاء 17 و 15 
درصدی س��هم خود ، به ترتیب از بازار س��پرده ها 
در ش��بکه بانکی کش��ور و نیز بانک ها و موسسات 
خصوص��ی عض��و کان��ون را تجرب��ه نموده اس��ت.
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اصالح ساختار مالی و بهبود سرمایه در گردش
افزایش سرمایه صنعتی بهشهر مصوب مجمع گرفت

مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان س��هام ش��رکت 
صنعتی بهشهر )س��هامی  عام( مورخ 95/4/14 در 
بل��وار غربی مجموعه ورزش��ی آزادی، پژوهش��گاه 
صنع��ت نف��ت، س��الن کاس��پین برگ��زار ش��د. 
در ای��ن مجم��ع که ب��ا حض��ور 86/23 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حس��ابرس 
و ب��ازرس قانونی برگ��زار گردید، ریاس��ت مجمع 
برعه��ده آقای محمد عباس��علی پورکبی��ر بود که 
جنابان محمود ش��ه رضایی و فرهاد امیرحس��ینی 
در مق��ام نظ��ار اول و دوم و آق��ای احم��د یاوری 
مقدم ب��ه عنوان دبی��ر مجمع انتخ��اب گردیدند.

گ��زارش بازرس قانون��ي درباره گ��زارش توجیهی 
س��رمایه  افزای��ش  درخص��وص  مدی��ره  هی��ات 
صاحب��ان  الع��اده  ف��وق  عموم��ي  مجم��ع  ب��ه 
س��هام ش��رکت صنعتی بهش��هر )س��هامي عام(
 161 م��اده   2 تبص��ره  مف��اد  اج��راي  در 
اصالحی��ه قان��ون تج��ارت مصوب س��ال 1347

1- گ��زارش توجیهي مورخ 8 اس��فند ماه 1394 
هیات مدیره ش��رکت صنعتی بهشهر)سهامي عام( 
درخصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 1/023 
میلیارد ریال به مبلغ 3/000 میلیارد ریال، مشتمل 
بر صورتهای مالی فرضی که پیوس��ت می باش��د، 
طبق اس��تاندارد حسابرسی" رسیدگی به اطالعات 
مالی آتی " مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته 
است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات 
مبن��ای تهی��ه آن با هیات مدیره ش��رکت اس��ت.

2- گ��زارش مزب��ور در اج��راي تبص��ره 2 م��اده 
161اصالحی��ه قانون تج��ارت و با ه��دف توجیه 
افزایش س��رمایه شرکت از محل س��ود انباشته و 
س��ایر اندوخته ه��ا و به منظور بهبود س��رمایه در 
گردش و اصالح س��اختار مالی ش��رکت تهیه شده 
اس��ت. این گزارش توجیهی بر اس��اس مفروضاتی 
مش��تمل بر مفروضات ذهنی درب��اره رویدادهای 
آت��ی و اقدام��ات مدیریت تهیه ش��ده اس��ت که 
انتظار نمی رود لزوما ب��ه وقوع بپیوندد. در نتیجه 
به اس��تفاده کنندگان توجه داده می شود که این 
گ��زارش توجیهی ممکن اس��ت ب��رای هدفهایی 
جز هدف توصیف ش��ده در باال مناس��ب نباش��د.

3- برآوردهای بعم��ل آمده درخصوص بهای تمام 
ش��ده روغن خام مصرفی در صورت س��ود و زیان 
پی��ش بینی ش��ده من��درج در گ��زارش توجیهی 
پیوست، شرکت پرداخت مبلغ 1/500 ریال به ازای 

هر کیلوگرم واردات روغ��ن خام به انجمن صنایع 
روغن نباتی ای��ران )انجمن( باب��ت جبران تفاوت 
به��ای دانه ه��ای روغنی داخل��ی را در نظر گرفته 
اس��ت . طبق آخرین مصوبه هیات مدیره انجمن، 
ش��رکت های تولیدکنن��ده روغن نبات��ی موظف 
ب��ه پرداخت مابه التفاوت فوق ب��ازای هر کیلوگرم 
واردات روغن خام می باشند. که براساس مکاتبات 
بعمل آمده، شرکت با پرداخت مابه التفاوت واردات 
روغ��ن خام به مبل��غ فوق موافقت ننموده اس��ت.

طب��ق اط��الع واصله مع��اون اول محت��رم رئیس 
جمه��ور طی نام��ه ش��ماره 94-30121/م مورخ 
1394/11/07 اع��الم نموده که ثبت سفارش��ات 
مرب��وط به واردات روغن خام ب��دون نیاز به مجوز 
از وزارت جهاد کش��اورزی قابل اق��دام خواهد بود.

باعنای��ت ب��ه مراتب مذک��ور عدم پرداخ��ت مابه 
التفاوت فوق توس��ط شرکت در ازای واردات روغن 
خام، منوط به اجرایی ش��دن دس��تور معاون اول 
رئی��س جمهور موضوع نامه فوق الذکر می باش��د.

ب��ه ش��واهد پش��توانه  براس��اس رس��یدگي   -4
مفروض��ات و با ف��رض تحقق مفروض��ات مندرج 
در گ��زارش توجیهی افزایش س��رمایه پیوس��ت، 
این موسس��ه به مواردی برخورد نکرده اس��ت، که 
متقاعد ش��ود مفروض��ات مزب��ور، مبنایي معقول 
ب��راي تهی��ه گ��زارش توجیهي فراه��م نمي کند. 
ب��ه عالوه، به نظر این موسس��ه، به اس��تثناء مورد 
من��درج در بند 3 فوق، گزارش توجیهي یاد ش��ده 
براس��اس مفروضات ب��ه گونه اي مناس��ب تهیه و 
طبق اس��تانداردهاي حس��ابداري تهیه شده است.

5- حت��ي اگر رویدادهاي پیش بیني ش��ده طبق 
مفروضات ذهني توصیف ش��ده در ب��اال رخ دهد، 
نتایج واقعي احتماال متفاوت از پیش بیني ها خواهد 
بود، زیرا س��ایر رویدادهاي پیش بیني شده اغلب 
ب��ه گونه اي مورد انتظ��ار رخ نمي دهد وتفاوتهاي 
حاصل مي تواند با اهمیت باش��د. در همین رابطه 
نظر استفاده کنندگان را مورد ذیل جلب می نماید:

1-5- ط��ی س��الهای 1396 الی 1400 ش��رکت 
افزایش قیمت فروش محصوالت را ساالنه 7 درصد 
پیش بینی نموده است. در این رابطه الزم به توجه 
است که هرگونه افزایش قیمت فروش محصوالت 
ش��رکت منوط به اخذ مصوبه از س��ازمان حمایت 
از مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان می باش��د.

گ��زارش  در  من��درح  مفروض��ات  طب��ق   -5-2
توجیهی پیوس��ت افزایش نرخ ارز مورد نیاز جهت 

واردات روغ��ن خام طی س��الهای 1396 تا 1400 
، س��االنه معادل 7 درصد پیش بینی ش��ده است. 
همچنی��ن قیمت های خرید ان��واع روغن خام در 
ط��ول س��نوات فوق بط��ور ثابت و مع��ادل قیمت 
های روغ��ن خام در بودجه س��ال مالی منتهی به 
30 آذر م��اه 1395، در نظر گرفته ش��ده اس��ت.

هدف از انجام افزایش سرمایه
با توجه به ماهیت خاص صنعت تولید مواد غذایي و 
همچنین شرایط خاص اقتصادي فعلي کشور، نیاز 
به نقدینگي در شرکت هرچه بیشتر مي بایست مورد 
توجه قرار گیرد. دو منبع حقوق صاحبان س��هام و 
بدهي ها، به عنوان منابع اصلي تامین مالي شرکت 
شناخته میش��وند. بدیهي اس��ت منابع بلندمدت 
همانند حقوق صاحبان سهام و تسهیالت بلند مدت 
هزینه بیشتري نسبت به منابع کوتاه مدت همانند 
اس��ناد پرداختني و تس��هیالت بانکي کوتاهمدت 
دارد. اما نکته اینجاست که تامین مالي کوتاه مدت 
با اثرگذاري منفي برروي نس��بتهاي جاري و آني، 
میتوان��د مخاطراتي را براي فعالیت ش��رکت ایجاد 
کند. همچنین استفاده از تسهیالت به عنوان منبع 
اصل��ي تامین مالي نیز گذش��ته از اینکه باعث باال 
رفتن اهرم مالي ش��رکت میشود، با افزایش هزینه 
هاي مالي، حاشیه سود خالص شرکت را نیز کاهش 
میدهد.  لذا ش��رکت در نظر دارد به منظور بهبود 
سرمایه در گردش و اصالح ساختار مالي که منجر 
به افزایش توان مالي ش��رکت خواهد شد، از محل 
س��ود انباشته و س��ایر اندوخته ها اقدام به افزایش 
سرمایه نماید. الزم به ذکر است که در صورت عدم 
انجام افزایش ش��رکت بایستي معادل رقم افزایش 
سرمایه را بین سهامدران تقسیم نماید که این امر 
منجر به خروج وجه نقد از شرکت شده و وضعیت 
وجه نقد و س��رمایه در گردش شرکت بدتر خواهد 
شد. تقسیم سود موجب کاهش سرمایه در گردش 
و لذا اجبار ش��رکت به اخذ تس��هیالت مي گردد.
مبلغ افزایش سرمایة پیشنهادي و محل تأمین آن

با توجه به برنامة ارائه شده، شرکت صنعتي بهشهر 
در نظر دارد سرمایة خود را از مبلغ 1/023 میلیارد 
ریال به مبلغ 3/000 میلیارد ریال، از محل س��ود 
انباشته و سایر اندوخته ها به شرح زیر افزایش دهد.

- 1/971 میلی��ارد ریال )مع��ادل 192 درصد( از 
محل سود انباشته

- 6 میلی��ارد ریال)معادل 1 درصد( از محل س��ایر 
اندوخته ها،
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شرکت تایدواتر خاورمیانه در منطقه ای قرار دارد که شیوخ 
حاشیه خلیج فارس برای داشتن این صنعت و این توانمندی 
دست به هر کاری می زنند و از هیچ هزینه ای دریغ نمی کنند.

از خاور میانه تا شبه قاره هند و آفریقا در این گذرگاه آبی 
برای ایس��تاندن بار  از کشتی ها همه رقبا در رقابت به 
شدت به سیاسی بازی و در یوزگی متوسل اند)بخوانید 
شمشیر ناجوانمردانه تحریم ، نابخردی دولت مردان ، عدم 
حمایت و ....( . حاج مهدی این بچه مسجدی آبدیده در 
کوره خدمت ، به درایت با  نصب العین قرار دادن مدیریت 
جهادی ،  بهینه س��ازی امور را سرلوحه کارش گذارده و 
چه خوش نقش��ی به کار بخشیده است. آنانکه با نحوه 
خدمت دهی بر سکوهای بارگیری و بار زنی کشتی در 
بنادر آگاهند می دانند نقش جهادی این ش��رکت چه 
درخش��ان و با اهمیت می باشد و چه خوب تیم کاری 
و ی��اران در یادها به پررنگی این نقش خوش رنگ و این 
خواسته به حق ملت سرفراز ایران در سرآمدی و سرقطاری 
این صنعت در منطقه و جهان پاس��خ مثب��ت داده اند. 
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تایدواترخاورمیانه 
)س��هامی عام( م��ورخ  1395/4/23 در مح��ل س��الن 
اجتماعات ش��رکت تایدواتر خاورمیانه برگ��زار گردید. 
در این مجمع که با حضور اکثریت سهامداران حقیقی 
و حقوق��ی ، اعض��اء هیات مدی��ره، نماینده س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و بازرس قانونی برگزار 
گردید، ریاس��ت مجمع برعهده آقای محمدرضا عالی 
پ��ور بود، ک��ه جنابان جم��ال میرش��کرائی و فریدون 
علیپور امین��ی در مقام نظ��ار اول و دوم و آقای مهرداد 
عالی مقدم ب��ه عنوان دبیر مجمع انتخ��اب گردیدند.

درادام��ه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
ب��ه اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی س��ال مالی 
منته��ی ب��ه 1394/12/29 و پس از اس��تماع گزارش 
حس��ابرس و بازرس قانونی، مجمع نش��ینان با طنین 
صل��وات خود ضمن  تصوی��ب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مش��مول ماده 129 با تقسیم س��ود      300 
ریال��ی ب��ه ازای هر س��هم به کار خ��ود پای��ان دادند.

پیام هیات مدیره
طی چند سال اخیر مهمترین دغدغه و مشکل و البته 
بهانه رقبای شرکت تایدواتر، تحریمها و سهامدار عمده 
تایدواتر بوده اس��ت. اما این روزها به لطف سیاست های 
کالن نظام، آینده نگری و نگاه ملی و ارزش��ی سهامدار 
عمدهف این مش��کل هم در حال حل شدن می باشد.

امروز می توان مدعی بود که تایدواتر طی دو سال گذشته 
با همت و تالش مضاعف بر یک یک مشکالت خود فائق 
آمده اس��ت. از حل مش��کل با کارفرمای اصلی شرکت 
تا حل و فصل مش��کالت داخلی و از س��وی دیگر رفع 
نیازهای س��رمایه گذاری شرکت و حضور در پروژه های 
جدید تا آخرین نمونه آن تغییر سهامدار اصلی شرکت.

پس از پشت سر گذاشتن مشمکالت دو سال گذشته و 
اعتماد سازی مجدد در بازار داخلی، امروز با خیالی آسوده 
از پی گیری حل مشکل تحریم ها، متوان تیم مدیریتی 
جدید در مسیر سرمایه گذاری و گرفتن پروژه های بزرگ 
بندری و دریایی کشور صرف خواهد شد و می توان این 
نوید را داد که دوباره تایدواتر را در اوج قله موفقیت ببینیم.

آنچه در مجامع قبلی قول داده بودیم محقق شد: اولین قدم 
برای حذف قانونی تحریم ها برداشته شده است. سازمان 
دوباره تایدواتر را پذیرفته است. رقبا و شرکا به دیده احترام 
به تایدواتر می نگرند. پرسنل آماده حرکتی جدید شده اند 
. پس می توانیم برای سال اینده نوید بدهیم که تایدواتر 
خاورمیانه به سمت رشد و ارتقاء گام های موثری بردارد.

به لطف افزایش س��رمایه صورت گرفته و برنامه جدید 
برای آن و از س��وی دیگر تدابیر اندیش��یده ش��ده برای 
حضور در تمامی مزایده ها و مناقصه های بندری البته 
با رعایت جوانب حقوق سهامداران شرکت و پایبندی به 
برنامه استراتژی یکسال گذشته مبنی بر عدم تکیه صرف 
بر منابع درآمدی بندر ش��هید رجایی و دوری گزینی از 
وابستگی به این بندر و از سوی دیگر کسب درآمدهای 
جدید برنامه تایدواتر در سال جاری تثبیت موقعیت در 
بن��ادر ایران و نیم نگاهی به بازارهای منطقه ای اس��ت.

اهداف آتی
اهداف و برنامه های آتی شرکت و گسترش خدمات بندری از 

جمله تخلیه و بارگیری ، عملیات کانتینری، خدمات دریایی 
در حوزه سالویج و الیروبی و سرمایه گذاری در حوزه های 
مختلف می باشد. در این راستا شرکت تایدواتر خاورمیانه 
به دنبال اهداف توسعه ای از قبیل بهبود و کنترل بهای 
تمام شده خدمات ارائه شده، کاهش زمان انجام اقدامات 
و در نهایت افزایش رضایت مشتریان و ذینفعان می باشد.

در حال حاضر مجموعه تایدواتر با پش��توانه نیروهای با 
انگی��زه و متخصص خود به دنبال دس��تیابی به اهداف 
از پیش تعیین ش��ده اس��ت و س��عی دارد با شناخت 
کاف��ی از صنعت ورقبا و رفع موانع نس��بت ب��ه ارتقاء 
جایگاه خود در کش��ور و منطقه اقدام و حرکت نماید.

تاریخچه
در س��ال 1347ش��رکت خدمات دریای��ی داریوش با 
س��رمایه ده میلیون ریال منقس��م به یکهزار سهم در 
تهران تاس��یس ش��ده و بعد از چندماه با مش��ارکت 
تایدواتر آمریکا بصورت 49-51، ش��رکت سهامی عام 
خدمات دریای��ی تایدواتر خاورمیانه را تش��کیل داده 
اند. که پس از انقالب اس��المی مدیران و س��هامداران 
خارجی ش��رکت از کشور خارج شده اند. بعد از مدتی 
شرکت، تحت پوشش و نظارت دادستانی انقالب قرار 
گرفته و اداره امور آن طی سنوات 1359 بغایت 1368 
به بنیاد مس��تضعفان، دادستانی انقالب، شرکت ملی 
نفت ایران و بنیاد شهید انقالب اسالمی واگذار گردید.

 س��پس در سال 1368 با توجه به واگذاری 49 درصد 
سهام تایدواتر آمریکا به دولت جمهوری اسالمی ایران 
بنابر مصالحه نامه سال 1395 به مبلغ 699/000 دالر 
– هیات دولت به موجب مصوبه شماره5439/ت754 
در تاریخ 4 ابان 1368 اقدام به واگذاری س��هام یادشده 
به سازمان بنادر و کشتیرانی کرد و سپس به دلیل پاره 
ای از مشکالت مدیریتی سازمان بنادر و کشتیرانی در 
تاریخ 1369/12/14، 45 درصد س��هام مصادره شده را 
در مالکیت بنیاد ش��هید بود، به نفع صندوق پس انداز 
کارکنان س��ازمان بنادر و کش��تیرانی خریداری نمود.

در تاریخ 86/11/17 براساس مجمع عمومی فوق العاده با 
تغییر در اساسنامه ، نام شرکت از شرکت خدمات دریایی 
تایدواتر خاورمیانه به شرکت تایدواتر خاورمیانه تغییر یافت.

تایدواتر؛ ِبرندی بلند آوازه در جهان
مهندس حاج مهدی اعتصام به خوبی می داند کجا نشسته
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مهندس داداش در صنعت سیمان چون آب در بیابان 
توزیع 80 میلیارد سود بین سهامداران سیدکو

مجم��ع عمومی عادی س��الیانه صاحبان س��هام ش��رکت س��رمایه گذاری و 
توس��عه صنایع سیمان )سهامی عام( راس س��اعت 10 صبح روز شنبه مورخ 
95/4/5 در مح��ل هتل بزرگ ارم واقع در تهران بزرگراه ش��هید حقانی بعد 
از کتابخانه ملی ورودی همت غرب با دس��تور جلس��ه زیر تش��کیل گردید:

در ای��ن مجم��ع که با حض��ور96 درصدی س��هامداران حقیق��ی و حقوقی 
، اعض��اء هیات مدیره، نماینده س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، حس��ابرس 
و ب��ازرس قانون��ی برگ��زار گردی��د، ریاس��ت مجم��ع برعهده آق��ای حمید 
محم��ودی ب��ود، که جنابان ف��رخ کوچکی و علی ملک��ی  در مقام نظار اول 
و دوم و آق��ای علیرض��ا فاطم��ی به عنوان دبی��ر مجمع انتخ��اب گردیدند.

درادام��ه با قرائ��ت گزارش هیات مدیره به مجمع مرب��وط به اهم فعالیتهای 
ص��ورت پذیرفت��ه در طی س��ال مالی منته��ی ب��ه 1394/12/29 و پس از 
اس��تماع گ��زارش حس��ابرس و ب��ازرس قانونی، مجمع نش��ینان ب��ا طنین 
صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مش��مول ماده 
129 با تقس��یم س��ود20 ریالی به ازای هر س��هم به کار خود پایان دادند.

در این جلس��ه که جمعی از مدیران عامل ش��رکتها و مدیران حوزه ستادی 
هلدینگ س��یدکو، نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار و صاحبان اصحاب 
رسانه حضور داشتند، ابتدا جناب آقای مهندس داداش ))مدیر عامل و عضو 
هیات مدیره(( با ارائه گزارش��ی مبس��وط از کلیات صنعت سیمان و عملکرد 
ش��رکت سیدکو در س��ال مالی مذکور به تش��ریح جایگاه و موقعیت شرکت 
سیدکو در صنعت و کشور پرداخت. در ادامه مجمع با ریاست آقای محمودی 
نماینده شرکت س��رمایه گذاری گروه توسعه ملی )سهامدار عمده( و قرائت 

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده سازمان حسابرسی، 
پس از تصویب ترازنامه و حس��اب سودوزیان، و معامالت با اشخاص وابسته؛ 
توزیع مبلغ 80 میلیارد ریال سود بین سهامداران را تصویب نمود و روزنامه 
اطالعات و س��ازمان حسابرس��ی را به ترتیب بعنوان روزنامه کثیراالنتش��ار 
و ب��ازرس قانون��ی و حس��ابرس مس��تقل برای س��ال بعد انتخ��اب نمودند.

پیام هیات مدیره
آرمان ش��رکت در نیل به اهداف و رس��الت اخالق��ی و اجتماعی، همواره بر 
ارزش افزایی منافع صاحبان س��هام اس��توار بوده و کلیه مدیران و کارکنان 
مجموعه با نگاه بر نوآوری، رش��د و بهبود مس��تمر فعالیتها و کسب عایدات 
بیش��تر ماموریت یافته اند. عملکرد و دستاوردهای شرکت در طول سالهای 
فعالیت و همچنین موفقیت های حاصل ش��ده، خود دلیلی بر این مدعاست 
که ش��رکت س��رمایه گذاری و توس��عه صنایع س��یمان از جایگاه مناس��بی 
در صنع��ت س��یمان برخوردار می باش��د. از جمله عوامل موث��ر بر موفقیت 
ش��رکت را م��ی توان برخ��ورداری از مدیران مجربف متخص��ص و پرتالش، 
نام و نش��ان تجاری معتبر ش��رکتهای مجموعه، تن��وع و کیفیت محصوالت 
و همچنی��ن توج��ه ب��ه رضایتمن��دی مش��تری در مجموعه عن��وان نمود.
علیرغم تمامی مش��کالت اقتصادی که در س��ال گذش��ته در صنعت سیمان 
در کش��ور ح��ادث گردید، با ت��وکل بر خداوند متعال و به��ره گیری از توان 
مدیریتی مجموعه در سایه همراهی سهامداران محترم، شرکت موفق گردید 
تا گامهای مناس��بی در جهت کاهش و کنترل هزینه های تولید در مجموعه 
، حفظ و توس��عه بازارهای فروش داخل��ی و صادراتی ضمن توجه به قیمت 
های ف��روش مدیریت منابع انس��انی و همچنین رضایت مش��تریان بردارد.
اینک ضمن تشکر از سهامداران محترم که با اعتماد و همراهی خود، دستیابی 
به اهداف شرکت را در س��ال گذشته میسر ساختند، تالش خواهیم نمود تا 
در سال 1395 تیز با تکیه بر الطاف الهی و با پشتوانه نیروهای مدیریتی در 
مجموعه، امین اعتماد همگان بوده و در س��ایه تعهد و تالش ، ش��اهد ادامه 
مس��یر رو به رش��د ش��رکت و تامین منافع و رضایتمندی ذینفعان باش��یم.
عم��ل،  و  اق��دام  مقاومت��ی  اقتص��اد  س��ال  در  اینک��ه  امی��د  ب��ا 
باش��یم.  کش��ور  زیربنای��ی  و  مل��ی  صنع��ت  ان  در  توفی��ق  ش��اهد 

معرفی شركت: 
ش��رکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع س��یمان در تاریخ 1382/12/13به 
صورت ش��رکت سهامی خاص تاس��یس و تحت ش��ماره 218006 در اداره 
ثبت ش��رکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رس��یده است . ش��رکت پس از به 
ثبت رس��یدن نزد مرجع ثبت ش��رکتهای شهرس��تان تهران ب��ه عنوان نهاد 
مالی تحت ش��ماره 10964 نزد س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار، در تاریخ 
1392/1/21 مج��وز فعالیت به عنوان ش��رکت مادر )هلدین��گ( را دریافت 
نموده اس��ت. همچنین ش��رکت ب��ه موجب مصوب��ه مجم��ع عمومی فوق 
العاده مورخه 1393/2/2 و مجوز س��ازمان بورس به ش��ماره 267075/121 
م��ورخ 1393/3/20از  رس��می  روزنام��ه  آگه��ی  و  مورخ��ه 1393/2/20 
س��هامی خاص به س��هامی عام تبدیل و در تاری��خ 1393/8/25، 10درصد 
از س��هام ش��رکت در بازار بورس و اوراق بهادار تهران عرضه گردیده اس��ت. 

عمده اقدامات و فعالیتهای شركت در سال 94:
• صادرات نزدیک به 2,2 میلیون تن سیمان و کلینکر 

• مطالعه، بررسی و اقدام موثر جهت کاهش بهای تمام شده تولید 
• برنامه ریزی کاهش توقفات ناخواس��ته در ش��رکتهای تابعه در جهت تولید 

مستمر و با کیفیت 
• برگزاری جلسات فنی و مهندسی با حضور شرکتهای گروه در جهت کاهش 

هزینه های تعمیر و نگهداری 
• برگزاری جلسات ارائه راهکارهای افزایش قیمت فروش در سطح هلدینگ 
• برگزاری جلس��ات مس��تمر حسابرس��ی داخلی جهت کنت��رل فرآیندهای 

داخلی و مالی 
• بررسی، تهیه و تصویب برنامه مدون استراتژیک هلدینگ و ارائه به سرمایه 

گذاری گروه توسعه ملی 
• تشکیل کمیته خرید در شرکت هلدینگ جهت هم افزایی، کنترل و کاهش هزینه 
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های مربوط به خرید اقالم عمده از جمله پاکت، آجر نسوز، نسوز مصرفی، روغن و ...
• انعقاد قرارداد با ش��رکت کارگزاریهای معتب��ر در جهت مدیریت پرتفوی و 

سرمایه گذاریهای بورسی 
سهم شرکت از تولید کلینکر و سیمان با توجه به درصد سهام خود در شرکتهای 
تابعه و وابس��ته نزدیک به 9,3 میلیون تن کلینکر و 8,5 میلیون تن سیمان 
بوده است که به ترتیب معادل 11,8 و 10,6 درصد از کل تولید کشور است.

اهداف و برنامه های آتی شركت:
• تغییر سال مالی شرکتهای گروه از 29 اسفند به 30 آذر با توجه به مصوبات 

مجمع فوق العاده شرکتهای تابعه
• گسترش سرمایه گذاری ها در صنعت سیمان در محدوده های جغرافیایی 

پربازده در سطح کشور
• پیش بینی افزایش س��رمایه حداکثر تا سقف 20درصد پس از طی مراحل 

قانونی و اخذ مجوزات الزم
• س��امان دهی مکانس��یم حمل و نقل در سطح گروه به منظور کاهش بهای 

تمام شده محصول
• مدیریت س��رمایه گذاری و دارایی ها در صنعت سیمان و خروج شرکتهای 

زیان ده، کم بازده وغیر مرتبط از مجموعه
• مدیری��ت و اصالح پرتفوی س��هام ش��رکتها به منظور افزایش س��هم بازار

• ایجاد هم افزایی و مدیریت زنجیره ارزش در شرکتهای تابعه
چشم انداز

حض��ور به عن��وان برتری��ن هلدین��گ س��یمانی در منطق��ه و خاورمیانه و 
یکی از پیش��گامان اصلی صنعت س��یمان در عرصه جهان��ی تامین و توزیع 
محصوالت س��یمانی با عملکرد جهان��ی )World Class( با برخورداری از 
کارآمدترین ابزارها و توانمندی های مدیریتی، تکنولوژیکی و سرمایه انسانی.

ماموریت
حداکثر س��ازی س��ود پای��دار و بلندمدت ش��رکت س��رمایه گ��ذاری گروه 
توس��عه مل��ی در صنع��ت س��یمان و ایج��اد ارزش پای��دار ب��رای ذینفعان

اهداف
- مدیریت س��رمایه گذاری و دارایی ها در صنعت س��یمان و خروج شرکت 

های زیان ده، کم بازده و غیرمرتبط از مجموعه 
- مدیریت اصالح و پرتفوی سهام شرکت ها به منظور افزایش سهم بازار

- التزام شرکت به عملکردهای زیست محیطی پایدار و پیشروبودن در زمینه 
مسئولیت های اجتماعی

- برنامه ریزی و پیاده سازی استراتژی های نوین بازاریابی و مهندسی فروش 
با رویکرد حفظ و توس��عه بازارهای داخلی و صادراتی در راس��تای افزایش و 

رشد سهم موثر در بازار در شرکت های تابعه
- افزایش و رش��د س��هم تولید، فروش داخلی و صادراتی نسبت به سایر رقبا 

در کشور و ایجاد مزیت های رقابتی

- ماموری��ت وارتقاء ظرفیت، کیفی��ت و تنوع محصول با توجه به مزیت های 
رقابتی موجود در شرکت های تابعه

- مدیریت و ارتقاء ش��اخص های بهره وری، قابلیت های س��ازمانی و توسعه 
کمی و کیفی منابع انسانی در شرکت های تابعه 

- اص��الح س��اختارها و روش ه��ای مدیریت��ی در ش��رکت ه��ای تابع��ه
- ارائه باالترین استانداردهای رضایتمندی مشتری در صنعت و معرفی شدن 

به عنوان اولین انتخاب مشتری
- ایجاد و گسترش ظرفیت های تکنولوژیکی، علمی و مدیریتی در شرکت های تابعه

- تدوین نظام اطالعاتی به روز و کارآمد با ایجاد تحول سیس��تماتیک و نرم 
افزاری در شرکت های تابعه

- مدیریت منابع مالی ش��رکت های تابعه با اس��تفاده از ابزارها و اس��تراتژی 
های نوین مالی

- ایجاد هم افزایی و مدیریت زنجیره ارزش در شرکت های تابعه
- مدیریت س��وخت و انرژی در جهت کاهش سهم انرژی در بهای تمام شده 

محصوالت در شرکت های تابعه
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مدیریتی که چشم ها را به سوی خود کشید 
کسب رکورد های تولید در مس ایران

لج
 خ

سا
آتو

مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت ملی صنایع 
مس ای��ران  )س��هامی عام( م��ورخ 1395/04/20 
در محل س��الن همایش ه��ای رازی برگزار گردید. 
در ای��ن مجمع ک��ه ب��ا حض��ور83/03  درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده 
آقای بهزاد باب اله زاده بود که جنابان منصور سلطانی 
و مرتضی علی اکبری در مقام نظار اول و دوم و آقای 
بهروز رحمتی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه ب��ا قرائت گزارش هی��ات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیتهای ص��ورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1394/12/29 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنی��ن صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود 
200 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
بار دیگر خداوند متعال در سایه الطاف بي دریغش 
بر ما منت گذاش��ت و توفی��ق خدمتگزاری را به ما 
عطا فرمود تا در س��ال 1394 » سال دولت و ملت، 
همدل��ي و همزباني « تمام توان خ��ود را در طبق 
اخالص گذاش��ته و با ات��کاء و دلگرمي به اعتماد و 
اطمین��ان س��هامداران گرامي و ت��الش و همیاری 
متخصصان، مدیران و کلیه کارکنان عزیز ش��رکت 
و با پش��تیباني مس��ئوالن محت��رم، تحقق بخش 
عم��ده ای از اه��داف عملیاتي ش��رکت با موفقیت 
پشت س��ر قرار دهیم. و در راس��تای تداوم گردش 
چرخهای صنعت مس کشور و استمرار حضور میهن 
عزیزم��ان در بازارهای جهان��ي و همچنین تأمین 
نیازه��ای داخلي، نقش خود را به خوبي ایفا نمائیم.
در سال گذشته شاخصهای زیر محقق گردیده است:

- دستیابي به باالترین رکورد تولید کنسانتره مس 
به میزان 984/500 تن از زمان راه اندازی ش��رکت 

تاکنون.
- دس��تیابي ب��ه باالتری��ن تولی��د مس ب��ه میزان 
259/500 تن از زمان راه اندازی ش��رکت تاکنون. 
- دستیابي به فروش داخلي بالغ بر 23/600 میلیارد ریال.
- دس��تیابي به باالترین حجم فروش کاال به میزان 

1/426/183 تن اع��م از داخلي و خارجي درخالل 
10 سال اخیر. 

- انعق��اد ق��رارداد فروش با ش��رکتهای بزرگ دنیا 
از اواخ��ر بهم��ن م��اه 1394 وپیش ف��روش اغلب 

محصوالت تولیدی سال 1395 بصورت کامل.
- جزء 18 شرکت بزرگ و فعالتر بورس اوراق بهادار 

تهران . 
- میزان فروش و سایر درآمدهای عملیاتي شرکت 
در سال مالي مورد نظر بیش از 36/22609 میلیارد 
ریال بوده است. این درحالیست که متوسط قیمت 
مس در س��ال 1393 ح��دودا«  6/563 دالر برهر 
ت��ن بوده اما در س��ال 1394 با اف��ت 20 درصدی 
مواجه و متوس��ط قیمت ب��ه 5241 دالر بر هر تن 
کاهش یافت.  قیمت فروش داخلي در سال 1393 
با متوس��ط نرخ 213 میلی��ون ریال بابت هر تن به 
حدود 180 میلیون ریال در س��ال 1394 رس��ید.  
تحریمهای آمریکا و قدرتهای س��لطه طلب جهاني 
علی��ه جمهوری اس��المي ای��ران در س��ال 1394 
همچن��ان ادام��ه داش��ت و این عمل با روش��های 
مختلفي برای جلوگیری از واردات برخي از قطعات 

و تجهیزات اصلي مورد نیاز
صنعت و نیز ب��رای ایجاد س��دی در برابر صادرات 
محص��والت این ش��رکت اعم��ال گردی��د. هیأت 
مدیره و مدیریت ش��رکت معتقد است که امانتدار 
سهامداران محترم بوده و به منظور حراست و ارتقاء 
امانت واگذار شده به آنها، وظیفه خود میداند که از 
انجام هیچ تالش و کوشش��ي در خصوص حفاظت 
وصیانت از دارائي سهامداران دریغ نورزد، و با اتکاء 
ب��ه خداوند متع��ال و توجهات حض��رت ولي عصر 
ارواحنا فداه در اواخر س��ال 1394 با اتخاذ تدابیری 
و انعقاد قراردادهای مختلف مسیر شکوفائي صنعت 
مس ترس��یم گردید. و نیز با توافق مقامات کشور با 
کش��ورهای اروپائي وآمریکا در قالب 1+5 و ش��روع 
برجام، امیدواری صنایع داخلي از جمله صنعت مس 
در ت��داوم فروش و انتقال وجه بدون دغدغه بداخل 
کشور و ش��کوفائي صنعت با بهره گیری از آخرین 
تکنولوژی های دنیا دوچندان ش��ده است و در این 
راه قدمهای مؤثر و مفیدی برداش��ته ش��ده است.

در پایان ش��ایان ذکر است مدیریت شرکت برخود 

فرض میداند طبق رسالت و وظایف خود در هر زمان 
با افتخار، پذیرا و پاسخگوی سهامداران محترم بوده و 
مقدم سهامداران محترم را که بي شک همراه با خیر 
و برکت برای ش��رکت خواهد بود، گرامي مي دارد.

اهم برنامه های شركت در سال 1395
-تولید

-توسعه
اهم پروژه های توسعه ای قابل راه اندازی:

- فاز 2 کارخانه پاالیشگاه خاتون آباد
- کارخانه ذوب مس سرچشمه

- کارخانجات مواد ناریه
- نیروگاه سیکل ترکیبي 500 مگاواتي

- پس��ت 400/132 کیلو ولت خات��ون آباد )طرح 
جامع برق( 

- تجهی��زات و نصب ترانس چهارم جهت توس��عه 
پست 230/20 کیلوولت سونگون )طرح جامع برق(

- پست 63/9،6 کیلوولت چهل کوره و انجام بخشي از 
عملیات ساختماني پست تل سیاه )طرح جامع برق( 
- ترفیع مرحله سوم سد باطله سونگون )طرح جامع آب(

ساختار سازماني
تبدیل شرکت ملي صنایع مس ایران به هولدینگ 
و ایج��اد ش��رکتهای تابع��ه »ش��رکت صنعت��ي 
معدن��ي مولیب��دن م��س آذربایجان« و »ش��رکت 
صنای��ع و معادن م��س کرمان زمی��ن« و ایجاد یا 
اص��الح س��اختار س��ازماني مبتني بر ای��ن تغییر

-فروش
مشاركت و سرمایه گذاري ها

در ارتباط با س��رمایه گذاری ها و مش��ارکت ها نیز 
اس��تراتژی شرکت، س��رمایه گذاری در پروژه های 
توس��عه ای خود (مس و فلزات هم��راه)  و افزایش 
ظرفی��ت تولید خواهد بود بع��الوه در اجرای پروژه 
های خود از حضور سرمایه گذاران نیز استقبال مي 

نماید.
شیوه هاي تامین مالي

ش��رکت منابع مالي مورد نیاز اجرای برنامه توسعه 
خ��ود را از محل مناب��ع داخلي، افزایش س��رمایه، 
تسهیالت بانکي، اوراق مشارکت، صکوک و فاینانس 
با شیوه های قراردادی مختلف تامین خواهد نمود.
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در کیلومت��ر چهار جاده مخصوص ته��ران کرج نامی 
بلن��د آوازه در صنعت داروس��ازی کش��ور چش��مها 
را خی��ره م��ی کن��د و در صفح��ه افتخ��ارات ملت 
س��رفراز این نام پ��رآوازه تاریخ خوش می درخش��د. 
وظیفه خبری ایجاب می کرد که عملکرد ساالنه شرکت 
را به آنان که طالب خبرند برسانم و من راهی به مجمع. 
بچه های مودب حراست با یاری رساندن و هدایت به 
س��الن کمال همکاری را داشتند که قلم به آنها سالم 
می کند. در بدو ورد به س��الن، ی��ار دیرین، همکاری 
پیشین و حسابداری امین جناب کریمی ما را به آغوش 
مهر بفشرد و بدین پاس داشت سرتعظیم فرود آوریم. 
مدیران آگاه و کاردان بخصوص مدیرعامل فرهیخته و 
مدبر و هیات مدیره کاربلد همگی به پاس داشت خبر 
و قلم لطف بی حد می داش��تند ک��ه ای کاش اندک 
زین شناخت بر آنانکه کارشان از زین افتاده ولی طبق 
ادعایشان وقت برای پاسخ سالم نمی دانند... بگذریم .

مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت داروس��ازی 
جابراب��ن حی��ان )س��هامی عام( روز یکش��نبه مورخ 
1395/3/30 در محل قانونی ش��رکت برگزار گردید. 
در ای��ن مجمع که با حضور 87 درصدی س��هامداران 
حقیق��ی و حقوقی ، اعض��اء هیات مدی��ره، نماینده 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاس��ت مجم��ع برعهده آقای 
بهمن یاغش��نی بوده که جنابان محمد شیری و علی 
آبانگاه به عنوان نظار اول و دوم و آقای محمدمس��عود 
عل��ی مراد به عن��وان دبیر مجمع انتخ��اب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط 
مدیرعامل ش��رکت مربوط به اهم فعالیتهای صورت 
پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1394/12/29 و 
پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع 
نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای 
مالی و تنفیذ معامالت مش��مول ماده 129 با تقسیم 
سود1750 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
اعضای هیات مدیره شرکت به شرح زیر انتخاب گردیدند:

الف(شرکت کیمیدارو
ب( گروه داروسازی اسوه

ج( شرکت سرمایه گذاری صباتامین
د( شرکت سرمایه گذاری شفادارو 

ه(شرکت پخش¬رازی
پیام هیات مدیره:

با سالم و احترام، حضور سهامداران عزیز و سایر حاضران 
محترم را گرامی داشته و پروردگار متعال را شاکرهستیم 
که به لطف و عنایاتش بار دیگر توانس��تیم در راستای 

رسالت سازمان و تحقق اهداف سازمانی گام برداشته 
و با تولید داروهای با کیفیت و حیات بخش، س��هم به 
سزایی در بهبود و حفظ سالمت جامعه داشته باشیم. 
افتخار آن را داریم که با حمایت و همراهی سهامداران، 
همت و تالش مدیران و کارکنان متخصص و تجهیزات 
و تکنولوژی روزآمد و با جهت گیری به سوی بهره وری 
روزافزون، ضمن تحقق اهداف شرکت به لحاظ کمی و 
کیفی تولیدات و سودآوری، همواره پاسدار منافع کلیه 
ذینفعان خود از جمله سهامداران، مشتریان، کارکنان، 
تامین کنندگان مواد، دولت و س��ایر اشخاص باشیم. 
هیات مدیره شرکت داروسازی جابرابن حیان باور دارد 
که توجه به منافع همه ذینفعان و ارزش افزایی منافع 
صاحبان سهام و هدایت تمامی تالش و همت در این 
جهت، موجب رشد و شکوفایی روزافزون، ظهور نوآوری 
و در نتیجه تعالی شرکت خواهد بود، لذا تمامی تالش 
و اهتمام خود را در این راس��تا ب��ه کار خواهد گرفت.
بیان برنامه ها و وضعیت ش��رکت برای سال مالی اتی:

کپس��ول  و  ق��رص  پ��روژه  از  ب��رداری  به��ره   -1
تولی��دات  بخش��ی  تن��وع  و  س��خت)جامدات( 
محص��والت. توس��عه  اس��تراتژی  راس��تای  در 

2- پ��ی گی��ری عملی��ات اجرایی جهت بازس��ازی 
الزام��ات  رعای��ت  و  قدی��م  خط��وط  نوس��ازی  و 
قانون��ی همراه ب��ا ارتق��ای GMP فضاه��ای تولید.

3- پی گی��ری عملی��ات اجرایی جهت پ��روژه انبار 
محصول به منظور افزایش ظرفیت انبارهای ش��رکت.
4- ادامه فرآیند نوآوری و توس��عه محصوالت جدید.

5- ارتقای به��ره وری از طریق افزایش کارآیی منابع 
انس��انی و اس��تفاده بهین��ه از دارایی های ش��رکت.

6- ورود ب��ه بازاره��ای جدید مرب��وط به محصوالت 
جام��دات و ارتق��ای س��هم ب��ازار ف��روش کلی��ه 
محصوالت با در نظر گرفتن س��ودآوری ف��رآورده ها.

م��رور کل��ی ب��ر جای��گاه ش��رکت در صنع��ت و 
وضعی��ت رقابت��ی آن در س��ال مالی م��ورد گزارش:

هم اکنون تقریبا بی��ش از 127 کارخانه داروس��ازی 
در کش��ور فعالیت داشته و اش��کال مختلف دارویی را 
تولید می کنند. داروس��ازی جابرابن حیان در بین این 
تولیدکنن��دگان در 10 ماهه ابتدای س��ال  1394 با 
یک پله صعود نس��بت به سال قبل، رتبه 8 را به خود 
اختصاص داده اس��ت. با توجه به اینکه در سال 1394 
نیز مشابه سال قبل شرکت داروسازی جابرابن حیان 
رقبای متعددی داشته و داحتمال افزایش آنها نیز دور از 
انتظار نیست، لذا شرکت جابر کماکان نوآوری و توسعه 
را در اولویت برنامه ها و دستور کار خود قرار داده است.

بیانیه ماموریت: 
ش��رکت داروس��ازی جابراب��ن حیان )س��هامی عام( 
به عن��وان یکی از ش��رکتهای زیرمجموعه هلدینگ 
ش��فادارو، در زمینه تولید ان��واع داروهای انس��انی با 
کیفیت استانداردهای ملی و بین المللی می باشد که 
ب��ا تکیه بر دانش روز، کارکنان متخصص، تجهیزات و 
تکنولوژی روزآمد در جهت پاس��خ به نیازهای دارویی 
جامعه پزشکی و بیماران، بهبود کیفیت زندگی و حفظ 
و ارتقای س��المت انس��ان و جامعه فعالیت می نماید.

بیانیه ارزش های سازمانی 
بهب��ود کیفیت: افزایش بهب��ود کیفیت محصوالت و 

افزایش بهره وری در سازمان
سودآوری ش��رکت : رشد مالی شرکت با کار و تالش 

بیشتر و سخت کوشی
رضایت مشتری : جلب رضایت مردم و همیاری با سایر 

مشتری های شرکت
هدف من��دی : داش��تن اه��داف س��ازمانی مطلوب و 
تعیین عملکرد فردی و گروهی براس��اس این اهداف

داش��تن  و  مطل��وب  گروه��ی  کار   : هم��کاری 
همدل��ی در انج��ام ام��ور مربوط��ه ب��ه س��ازمان

احترام متقابل : احترام گذاشتن به شخصیت و کار یکدیگر 
و حمایت عاطفی از همکاران در تمامی واحدهای سازمان
وفاداری : داش��تن روحیه وفاداری نسبت به سازمان و 

عدم ترک آن
انگیزش : داش��تن انگیزه کاری همراه با ترقی و رقابت 

سالم در کار
آموزش : یادگیری از دیگران و آموزش دانش و تجربه 

خود به دیگران
پاس��خگویی : داش��تن روحی��ه پاس��خ ده��ی در 
خصوص اقدامات انجام ش��ده به طور روش��ن و واضح

مسئولیت های اجتماعی : متعهد به رعایت الزامات اجتماعی 
و زیست محیطی، قانونی و صیانت از حقوق شهروندی

مرورکلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف 
تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش:

فروش و سود خالص شرکت در سال مالی مورد گزارش 
به ترتیب 2/215 میلیارد ریال 780 میلیارد ریال است 
که به ترتیب حدود 102 درصد از بودجه فروش و 102 
درصد از سود پیش بینی ش��ده را پوشش داده است.

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

3- تعمیق بازار
4- توسعه بازار

جابرابن حیان نیک آمد چون نامش
نی

سی
رح

امی
رو 

س
خ
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نی
سی

رح
امی

رو 
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خ

بیمه دی با شما ، برای جبران
چشم بگشایید ، فردایی روشن در انتظار است

موسس��ات بیمه در هر کش��ور رکن اقتصادی آن 
کشور می باشد . و کال عملکرد مجموعه و شرکت 
ه��ای حاضر در صنعت بیمه در تمام دنیا و میزان 
موفقیت آنها مالک و درجه ترقی و تنزل اقتصادی 
آن مرز جغرافیایی می باشد و به واقع تعبیر حمایتی 
بیمه اگر در این مرز پرگهر به عنوان گهواره جنبان 
تمدن بش��ریت بخواهد به فارسی سلیس خالصه 
شود می شود شاه بیت و شعار خواندنی بیمه دی :

با شما ،  برای جبران
پ��س از نی��م ق��رن کار مطبوعاتی و س��ی س��ال 
س��ردبیری در نشریات اقتصادی ،بانکی و بیمه ای 
کش��ور خرسندم که شهادت دهم کنون در مسند 
بیم��ه دی که تا دیروز بر مجل��س و کوی و برزن 
س��خن از او بود ، مدیری مدب��ر و کاردان جلوس 
کرده که به شایستگی هم درد را در این صنعت می 
شناس��د و به بایستگی هم خوب درمان را.مدیری 
خالق و نو اندیش که با اتکا به تیم مدیریت ارشد 
خود آمده تا این صنعت 80 س��اله در کش��ور را با 
عملکرد بیمه دی س��رفراز دیگر بیمه ها س��ازد .

مدیران��ی مدب��ر و کارآزم��وده چون س��ید مجید 
بختیاری  که در روزهای س��خت اقتصادی س��ال 
94 و در آن کارزار نانجیب��ی که رقبا، دش��منان و 
بدخواهان ساخته و فضا سازی کرده بودند ،  لباس 
رزم ب��ر تن کرده و به س��ال 1395 ب��رای  دوران 
پساتحریم امیدوار که با تثبیت روانی بازار و سرمایه 
گذاری به جلب مش��تری و رضایتمندی بپردازند 
و مس��یری را در پی��ش روی بیمه های خصوصی 
کش��ور خط کش��ی کنند ت��ا دیگر ش��رکت های 
بیمه کش��ور که گریز پایند از ش��فافیت و انضباط 
کاری-مال��ی بیمه دی این مجموعه قد بلند کرده 
بسان ققنوس را درصداقت کاری و مالی سرمشق 
موفقیت برای دکترین مدیریت بیمه خود بسازند.  
بیم��ه  س��الیانه  ع��ادی  عموم��ی  مجم��ع 
دی)س��هامی عام( مورخ 04/15/ 1395 در محل 

میدان هفت تیر سالن سیدالشهداء برگزار گردید. 
در ای��ن مجم��ع که ب��ا حض��ور 86/95 درصدی 
س��هامداران حقیق��ی و حقوق��ی ، اعض��اء هیات 
مدی��ره، نماینده س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، 
حس��ابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجم��ع برعهده آق��ای محمدعلی م��ورج بود، که 
جنابان حس��ن فرس��ایی و محس��ن عزی��زی در 
مقام نظار اول و دوم و آقای س��یدمحمود حسنی 
بهاب��ادی به عنوان دبیر مجم��ع انتخاب گردیدند.

درادام��ه با قرائت گزارش هی��ات مدیره به مجمع 
مرب��وط ب��ه اهم فعالیته��ای ص��ورت پذیرفته در 
طی س��ال مالی منتهی ب��ه 1394/12/29 و پس 
از اس��تماع گزارش حس��ابرس و ب��ازرس قانونی، 
مجم��ع نش��ینان با طنی��ن صلوات خ��ود ضمن  
تصوی��ب صورته��ای مال��ی و تنفی��ذ معام��الت 
مش��مول م��اده 129 ب��ه کار خود پای��ان دادند.

 مؤسس��ه حسابرس��ی  هش��یار بهمن��د به عنوان 

ب��ازرس قانون��ی و حس��ابرس اصل��ی ش��رکت و 
موسس��ه حسابرسی  شاخص اندیش��ان به عنوان 
ب��ازرس قانون��ی علی الب��دل انتخ��اب گردیدن��د

پیام هیات مدیره
بزرگ��ي  افتخ��ار  ش��هدا  خانوادهه��اي  تکری��م 
اس��ت که ش��رکت بیم��ه دي در این امر بس��یار 
پیگیر اس��ت. خانواده هاي ش��هدا مای��ة افتخار و 
برکت کش��ور هس��تند ک��ه عزیزانش��ان را در راه 
اس��الم و انق��الب فدا کردند و اگر این گذش��ت و 
فداکاریه��ا از س��وي خان��واده هاي صب��ور نبود، 
کش��ور و انقالب حفظ نمیش��د و هم��ه مردم به 
وی��ژه مس��ئوالن ک��ه در رأس کار هس��تند، باید 
قدرد انی این فداکاریها و از خودگذشتگي ها باشند.

خ��داي ب��زرگ را ش��اکریم ک��ه پس از س��پري 
نم��ودن س��الي پ��ر از ف��راز و نش��یب، مج��ال 
تقدی��م گ��زارش پیش��رو فراه��م گردیده اس��ت.
در س��ال 1394 ش��رکت کوش��ش نم��ود ت��ا با 
اتم��ام مراح��ل افزای��ش س��رمایه و تامی��ن نظر 
ش��ورایعالي بیمه، ضم��ن اجراي بخ��ش هایي از 
برنام��ه راهب��ردي خ��ود، در خصوص گس��ترش 
ش��بکه فروش، تقویت زیر س��اخت هاي فناوري 
اطالع��ات و نیز توجه ویژه به ش��عب و نمایندگي 
ها ب��ا اجراي نظ��ام ارزیابي و متناس��ب س��ازي 
عملک��رد با پرداخت ه��ا، براي تثبیت ش��رایط و 
حض��ور موثر در بازار عملیات��ي گام نهایي بردارد.
شرکت بیمه دي با پشت سر گذاشتن مراحل مهار 
بحران و تثبیت وارد مرحله رشد و توسعه شرکت 
شده است که تحقق این مهم نیز مستلزم حمایت 
کلیه ذینفعان و بویژه س��هامداران گرامي میباشد.

بدیهي اس��ت در این گزارش س��عي ش��ده است 
کلی��ه حقایق موجود به صورت آش��کار و روش��ن 
در اختی��ار س��هامداران محت��رم و نماین��دگان 
ایش��ان ق��رار گیرد ت��ا با توج��ه به حق مس��لم 
ایش��ان بر اشراف کامل به مس��ائل شرکت، با ارائه 
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رهنموده��اي خ��ود، اعضا هیأت مدی��ره و کارکنان 
شرکت را در پیش��برد هر چه بهتر امور یاري نمایند.
امید اس��ت هیأت مدی��ره بتواند در راس��تاي نیل به 
اهداف تعیین ش��ده و دس��تیابي به بازده مناسب در 
قبال س��رمایه گذاري س��هامداران گرام��ي، گام هاي 
مؤثر و مفیدي براي رش��د و ارتقاء شرکت برداشته و 
آنچه براي آینده » ش��رکت بیمه دي «  برنامه ریزي 
ش��ده و ب��رآورد گردیده، ب��ه واقعیت تبدی��ل نماید.
اه��داف و برنام��ه ه��اي ش��رکت ب��راي س��ال آتي

بیمه دي در سالهاي اخیر با تدوین و اجراي برنامه هاي 
راهبردي و گذار از مراحل ساماندهي و تثبیت، گام در 
مرحله شکوفایي و تعالي نهاده، با تأکید بر اصول بنیادین 
خود که عبارتند از» سالمت، حرفه اي گري و انسجام 
سازماني«، افق روشني براي سالهاي پیش رو ترسیم 
نموده است. از جمله اهداف و برنامه هاي این شرکت براي 
سال آتي میتوان رشد سودآوري، افزایش درآمد بیمه 
گري، افزایش درآمد سرمایه گذاري، افزایش توانگري 

مالي ، ارائه خدمات برتر در هر بخش از ارائه محصوالت 
جدید و ویژه با قیمت بهینه تسهیل دسترسي، بهبود 
ارزش برند، ارتقاء مدیریت روابط مشتریان، تسهیل و 
تس��ریع فرآیند صدور، تسریع فرآیند خسارت، بهبود 
مدیریت محصوالت، توس��عه ش��بکه کس��ب و کار، 
سرمایه گذاري هوشمند، مدیریت موثر کانالهاي فروش 
وخدمات، هوشمندسازي کسب و کار، بهسازي سرمایه

انساني، افزایش بلوغ قابلیت مبتني بر ارتقاء سرآمدي و 
کیفیت برشمرد.

ب��اور داری��م که رم��ز بقاء در ش��رایط س��خت امروز 
اقتص��اد ایران بهره وري اس��ت. و نی��ک میدانیم که 
بهره وري و چابک س��ازي و ایجاد نش��اط س��ازماني، 
ب��ا پ��رورش ایده ه��اي خالقان��ه امکان پذیر اس��ت 
ک��ه ب��راي تحق��ق آن س��خت خواهی��م کوش��ید.

برنامه واحدهاي اجرایي و عملیاتي شركت
- کاهش قیمت تمام ش��ده محصوالت جهت حضور 

مؤثر در بازار رقابت 

- بازنگري فرآیندها و کاهش مدت زمان ارائه خدمات
- تس��هیل در فرآیند صدور و خس��ارت با روش هاي 
نوین و بر اساس قابلیت هاي فناوري اطالعات اطالعات 

- افزایش درآمد بیمه گري 
م��درن و  نوی��ن  نام��ه ه��اي  بیم��ه  - طراح��ي 

- ارتقاء س��رآمدي و کیفیت بر اساس شاخص درصد 
فرآیندهاي بهبودیافته

- تهیه صورت تطبی��ق ش��رکتهاي داراي ارتباطات 
اتکایی)واگذاري اختیاري(.

- طراح��ي محصوالت جدید در بیمه هاي اش��خاص 
- ایجاد پرداخت خسارت درمان از طریق برون سپاري 
- بهب��ود وضعی��ت دسترس��ي و اختیارات ش��عب 
- راه ان��دازي آئین نامه 54 ش��وراي عالي بیمه جهت 

جذب نمایندگان عمر 
- تمرکز بر روي توسعه فروش و طراحي بیمه نامه نوین 

عمر و سرمایه گذاري
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از زم��ان تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در س��ال 1362 تا کنون 
قوانین، بخش��نامه ها و س��امانه ه��ای متعددی در حوزه اعتب��اری بانکها و 
موسسات اعتباری توسط قانون گذاران و باالخص بانک مرکزی بعنوان متولی 
اصلی نظارت و هدایت صنعت بانکداری کش��ور، ابالغ و الزام گردیده اس��ت. 
با نگاهی گذرا از ابتدای تصویب قانون فوق الذکر تا آخرین قانون ابالغی در 
خرداد ماه س��ال گذش��ته تحت عنوان "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر" 
میتوان دریافت که حتی در زمینه اجرای مفاد اعتباری بخشنامه ها و قوانین 
ابالغی، بانکها و موسسات اعتباری بعضا" رفتاری  متفاوت را پیش گرفته اند. 
با گذشت بیشتر از سه دهه از صنعت بانکداری ایران پس از انقالب و علیرغم 
تغیی��رات متعدد مدیریتی در بانک مرکزی، بکار گیری س��امانه های بانکی 
الزام شده )مانند سامانه اعتبار سنجی ایرانیان،سامانه استعالم چک برگشتی 
و تعهدات و...(،وجود نظارتهای دوره ای و... همچنان وحدت رویه یکس��انی 
در فرآیندهای اعتبار س��نجی وجود نداشته است.از سویی دیگر در تعدادی 
از بانکها و موسس��ات اعتباری ، بهره مندی از خدمات کارشناسی شرکتهای 
فعال در حوزه اعتبار سنجی بصورت یک عرف و نه الزام در حال انجام است 
که بازهم نمی توان این اقدام را نشان از ایجاد وحدت رویه اعتباری و اعتبار 
سنجی نظام یافته سیستم بانکی دانست چراکه اوال تعدد و تنوع خدمات این 
شرکتها و نبود رکن رسمی ناظر بر عملکرد شرکتها باعث نبود انسجام عمل 
و نتایج اعتبار سنجی متفاوت شده و ثانیا" امکان دخل و تصرف در روشهای 
ارزیابی ،محاسباتی و...توسط نیروی انسانی و احتمال تاثیر گذاری کارفرما بر 
روند ارزیابی باعث عدم اطمینان و احراز دقت و صحت نتایج اس��ت. با کمی 
مداقه  می توان دریافت که ریش��ه اصلی چندگانگی فرآیند اعتبارسنجی در 
سیس��تم بانکی ناشی از وجود مدیران ارش��د اعتباری حاضر در این حوزه و 
بینش ها و سیاس��تهای کاری مختص این اف��راد بوده و در بین عوامل تاثیر 

گ��ذار بر هرج و مرج عملکردی ش��اید بتوان عملک��رد متفاوت نیروهای 
انسانی متخصص در حوزه اعتبارات را پاشنه آشیل این معضل رویه ای 

دانس��ت. . مدیران اعتباری که با تجارب بانکی ، آموزشها و تخصص 
های متفاوت سکان اعتباری را در دست گرفته 

و ب��ا  بهره مندی از ابزارهای 
س��ازمانی و استراتژی های 
فرآین��د  مربوط��ه،  بان��ک 
جه��ت  را  اعتبارس��نجی 
اص��الح  بعض��اً  و  داده 
نمایند.)ش��کل1( م��ی 

ابتدای  از  از س��ویی دیگر 
ده��ه هش��تاد ت��ا کن��ون 
فرآین��د   ایج��اد  موض��وع 
اعتبار س��نجی بر اس��اس 
این  مدیران  اعتباری  تفکر 
حوزه، در بانکها و موسسات 
اعتباری خصوصی بیش��تر 
احساس میگردد . عواملی 
مانند  عدم وج��ود منابع 
دولتی که بعن��وان عاملی 
موثر باعث کم رنگ شدن 
دولتی  الزام��ات  و  نظارتها 

س��اختار  ی��ا  ش��ده  ها 
مالکی��ت و رئوس هرم 
س��ازمانی در بانکه��ا و 
اعتب��اری  موسس��ات 
مانعی  ک��ه  خصوصی 
ب��رای رعای��ت تمام و 
کمال ابزارهای قانونی 
س��نجی  اعتب��ار  در 

خ��اص  مش��تریان 
گردی��ده و یا ب��کار گیری 
بانکهای  انواع  بازنشستگان 

دولت��ی را میتوان ب��ه غیر از عامل تفکر اعتباری،از دیگ��ر عوامل تاثیر گذار 
بر استقالل روش��های اعتبار سنجی در بانکها و موسسات خصوصی دانست.
مولف��ه  تمام��ی  از  ش��ود  م��ی  مش��اهده   1 ش��کل  در  ک��ه  .همانط��ور 
الزام��ات  مدیر،صرف��اً  ی��ک  اعتب��اری  تفک��ر  در  تاثیرگ��ذار  ه��ای 
بخش��نامه ای قانون گذار را می توان در تمامی سیستم بانکی یکسان تلقی 
نمود. اما چالش اساس��ی این اس��ت که چگونه بایس��تی تمامی مولفه های 
موثر بر تفکر اعتباری مدیرانی که مس��ئول نظام بخش��ی اعتباراتی هستند 
رامدیریت کرد و موانع خواسته و ناخواسته مدیر را از سر راه وی حذف نمود؟
چنانچه بخواهیم چهارچوبی خالصه و جامع برای پاس��خ به سوال فوق ارائه 
نماییم باید گفت که بهره گیری از ابزارهای مدیریتی-آموزشی اولین گام در 
جهت آماده سازی این افراد برای اجرای یکسان فرآیندهای اعتباراتی خواهد 
بود.در گام بعد بانک مرکزی بایستی نسبت به تهیه ضوابط و بخشنامه های 
تاکیدی مبنی بر اجرای صحیح آموزش��ها در بانکها و موسس��ات اقدام نماید 
که این مهم میتواند در قالب تدوین یک نظام نامه اعتباری به انجام رس��د.
انج��ام رتبه بندی تخصصی کارشناس��ان و مدیران اعتباری بصورت متمرکز 
ب��ا وح��دت رویه از پیش تعیین ش��ده توس��ط بان��ک مرکزی که بوس��یله 
برگذاری آزمونه��ا ، مصاحبه های تخصصی ص��ورت میپذیرد موجب ایجاد 
نظام  رتبه بندی اعتباری مدیران و کارشناس��ان اعتباری بانکها خواهد شد. 
از همه مهمتر نظارت مستقیم و مربیگری پس از انجام آموزش،آزمون و رتبه 
بندی بوده که موجب میشود قوام و ثبات اجرای سیاستهای بانک مرکزی در 
حوزه وحدت رویه اعتبار س��نجی  به مرور زمان ایجاد گردد و در نهایت گام 
آخر پس انجام مراحل فوق ،مربیگری ،هدایت و نظارت دوره ای بر سه مرحله 
قبل و کس��ب اطمینان از قوام وثبات رویه های پیش بینی شده است. انجام 
4مرحله فوق مزایایی داش��ته که درشکل ش��ماره 2به آن اشاره شده است.

در آخ��ر ذکر این نکته ضروریس��ت که رتبه بندی اعتب��اری مجریان اقدام 
جدی��دی نب��وده و از ادوار قب��ل نیز س��ازمانهایی مانند س��ازمان نظام 
مهندس��ی اقدام ب��ه رتبه بندی و نظام مندی اعض��ای خود نموده اند. 
10مزی�ت عمده وحدت روی�ه در نظام اعتبار  س�نجی و رتبه 

بندی متولیان در سیستم بانکی:

1- وحدت رویه سیستم بانکی در نظام اعتباری سنجی مشتریان
2- س��هولت در نظارت و تصمیم گی��ری نهاد های قانون گذار 
3- تس��هیل در پرداخت تس��هیالت کنسرس��یونی و وصول 

مطالبات آن
4- تب��ادل صحی��ح اطالعات مش��تریان در 

سامانه های بانکی و غیر بانکی
5- ام��کان به��ره گی��ری از سیاس��ت 
"ن��زول رتب��ه اعتباری" بعن��وان اهرم 
نظارت��ی ب��ر روی��ه ه��ای اعتب��اری 
اعتب��اری  موسس��ات  و  بانکه��ا 
6- تسهیل و وحدت رویه در بررسی 
جرائ��م بانک��ی در محاک��م قضایی
7- کم��ک ب��ه تعیین حق��وق و 
دس��تمزد نظامند کارشناسان و 
مدیران اعتباری در سیستم بانکی
8- ب��ه حداقل رس��اندن ریس��ک 
اعتباری ناشی از تسهیالت تکلیفی و 
انتظارات س��هامداران عمده،اشخاص 

مرتبط ورئوس سازمان
9- ع��دم تص��دی اف��راد فاق��د 
صالحی��ت در مناص��ب اعتباری 
ریس��ک  کاه��ش  متغاقب��ا  و 
10-ام��کان به��ره من��دی نتای��ج 
اعتب��اری  مجری��ان  بن��دی  رتب��ه 
سیس��تم بانکی در رتبه بندی بانکها 
و موسس��ات اعتب��اری )ب��ا توجه به 
سیس��تهای آتی بانک مرک��زی ج.ا.ا(

پاشنه آشیل وحدت اعتباری سیستم بانکی
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کوچ��ه نه��م نرس��یده ب��ه می��دان س��عادت آب��اد ته��ران کارنامه ش��رکت 
ش��رکت ارش��د  مدی��ران  و  س��هامداران  دس��ت  در  م��ارون  پتروش��یمی 

مهن��دس موس��وی کاری کرده در ش��رکت ک��ه امروز همگان ش��هادت می 
دهن��د که پتروش��یمی م��ارون باالتری��ن و بهترین در فن آوری نفت اس��ت.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی مارون ) سهامی عام ( 
رأس س��اعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 95,04,09 درمحل سالن همایش 
های بین المللی نیایش با حضور بیش از 95 درصد س��هامداران برگزار ش��د.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی مارون ) سهامی عام ( 
رأس س��اعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 95,04,09 درمحل سالن همایش 
های بین المللی نیایش با حضور بیش از 95 درصد س��هامداران برگزار ش��د.

ترکیب هیات رئیس��ه مجم��ع با حضور آقای غالمی به عن��وان رئیس مجمع 
و نظارت آقایان ربیعی و رحیمیان و به دبیری آقای احمدزاده تش��کیل ش��د.

همچنین نماینده س��ازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه 
حضور داشتند. 

مجمع پس از اس��تماع گزارش هیات مدیره توسط مدیر عامل محترم ، جناب 
آقای ش��ریف موس��وی و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1394,12,29
2- تقس��یم 5500 ری��ال ب��ه عن��وان س��ود نق��دی ب��ه ازای ه��ر س��هم

3- انتخ��اب موسس��ه حسابرس��ی هوش��یار بهمند ب��ه عنوان حس��ابرس و 
ب��ازرس اصلی و موسس��ه حسابرس��ی بهمند ب��ه عنوان ب��ازرس علی البدل

حاشیه مجمع:
در ابتدای جلسه، سید رحیم شریف موسوی مدیر عامل شرکت پتروشیمی مارون 
به رش��د میزان تولید محصوالت طی سال های اخیر اشاره کرد و ابراز داشت: 
مقدار تولید محصوالت »مارون« از سال 86 تا کنون روند رو به رشدی را سپری 
کرده و طی سال 94 نسبت به سال 93 حدود 11,2 درصد افزایش یافته است.

ش��ریف موس��وی افزود: مق��دار تولید محص��والت طی س��ال 94 حدود 19 
درص��د بی��ش از متوس��ط تولید صنعت در س��ال مذک��ور بوده و ب��ه عبارت 
دیگر ش��رکت پتروش��یمی مارون 95 درصد نس��بت به ظرفیت اسمی تولید 
داش��ته اس��ت. عالوه برای��ن، از لحاظ کیفی��ت محصوالت تولی��دی نیز طی 
پنج س��ال اخیر بجز در یکی از واحد های تولیدی روند مناس��بی را س��پری 
کرده که خوش��بختانه در ش��رایط فعلی تناژ تولید ای��ن واحد تولیدی به 45 
تن در س��اعت رس��یده و به زودی به عنوان رکورد تولید اعالم خواهد ش��د.
وی همچنین در خصوص فعالیت های عمده شرکت در سال 94 اظهار داشت: 
راه اندازی کمپرسور چهارم واحد اهواز )C2R( یکی از مهمترین فعالیت های 
عمده ش��رکت به ش��مار می رود که در منطقه خوزس��تان پیگیری های الزم 
جهت تأمین خوراک انجام پذیرفته و این طرح پس از انجام مذاکرات و فعالیت 
های مهندس��ی در پایان س��ال 94 راه اندازی شده اس��ت. اجرای این برنامه 
موج��ب جبران کمبود خوراک مصرفی می ش��ود که می��زان آن در ماه های 
آتی اعالم خواهد ش��د. در کنار این برنامه، Revamp واحد Hd، رفع موانع 
تولید در واحد EG و راه اندازی واحد بازیافت پس��اب )MBR( که پیش��رفت 
74 درصدی دارد و طی نیمه دوم س��ال جاری به بهره برداری می رس��د، از 
جمله مهمترین اقدامات این مجموعه طی س��ال گذش��ته به ش��مار می رود.
مدی��ر عامل ش��رکت پتروش��یمی مارون با اش��اره به س��رمایه گ��ذاری های 
»م��ارون« در ط��رح های توس��عه ای ش��رکت های زی��ر مجموع��ه، در این 
خص��وص گف��ت: ف��از اول پروژه ش��یرین س��ازی، تفکی��ک ات��ان و متانول 
ش��رکت پتروش��یمی بوش��هر که »مارون« مال��ک 40 درصد آن اس��ت، طی 
بهار س��ال آینده راه اندازی می ش��ود و طی آن بر اس��اس ب��رآورد تولید 60 
درص��دی، ح��دود 540 هزار ت��ن اتان، یک میلی��ون تن ات��ان، 80 هزار تن 
گوگرد، 95 هزار تن LPG و 50 هزار تن س��ی تری پالس تولید می ش��ود.
عالوه بر این مش��ارکت در پروژه پتروش��یمی س��لمان فارس��ی که »مارون« 
س��هامدار 34 درص��دی مجموع��ه مذک��ور اس��ت، یک��ی دیگر از س��رمایه 
گ��ذاری ه��ای آن اس��ت ک��ه در ح��ال حاض��ر ب��ا پیش��رفت فیزیکی 38 
درصدی و ش��روع عملی��ات اجرایی درصدد گش��ایش اعتب��ارات LC جهت 
دریاف��ت فاینان��س 220 میلیون دالری از بانک توس��عه صادرات می باش��د.

شریف موسوی افزود: پروژه پتروشیمی ایالم، راه اندازی فاز اول پروژه تولید 15 

پتروشیمی مارون باالترین و بهترین در فن آوری نفت
ارمغان مدیریت کاربلد
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هزار تن در سال انواع کامپاند های پلیمری مهندسی در شرکت زیر مجموعه 
تازه تأسیس »مارون« یعنی شرکت آمیزه های پویا پلیمری در کنار راه اندازی 
فاز اول واحد کامپاندینگ شامل تولید 60 هزار تن انواع کامپاند های پلیمری از 
جمله سایر طرح های سرمایه گذاری »مارون« به شمار می رود که پیش بینی 
می ش��ود تا دو پروژه مذکور طی نیمه دوم س��ال جاری به بهره برداری برسد.

وی همچنین به طرح های توس��عه ای در دس��ت اجرای ش��رکت پتروشیمی 
م��ارون اش��اره ک��رد و اب��راز داش��ت: تولی��د 36 هزار ت��ن اتو کس��یالت در 
س��ال، REVAMP واح��د ه��ای OL و C2R و نی��ز طرح ه��ای خوراک 
را م��ی ت��وان از جمل��ه مهمتری��ن طرح های توس��عه ای ش��رکت ن��ام برد.

مدی��ر عامل ش��رکت پتروش��یمی م��ارون در خصوص دس��تاورد ه��ای این 
مجموع��ه گفت: از مهمترین دس��تاورد ه��ای »مارون« می ت��وان به مواردی 
همچ��ون کس��ب رتب��ه 34 از نظر ف��روش، رتب��ه 9 از نظر ش��اخص ارزش 
اف��زوده، رتبه 3 از نظر بازدهی فروش، کس��ب مق��ام اول در بهره وری در بین 
ش��رکت های پتروش��یمی در شش��مین جش��نواره بهره وری و ... اشاره کرد. 
ش��ریف موسوی در خاتمه به وضعیت سهام شرکت پتروشیمی مارون در بازار 
سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: سهام این مجموعه پتروشیمی طی سال 94 
نسبت به سایر شرکت های هم گروه کمترین افت ارزش را داشته و از نظر ارزش 
بازار در بازار فرا بورس رتبه اول و در کل بازار سرمایه رتبه دوم را در اختیار دارد. 
عالوه بر این، ارزش سهام شرکت طی سال 94 نسبت به سال 93 با رشد همراه 
بوده است و در حالی متوسط کاهش فروش محصوالت تولیدی »مارون« طی 
دوره مذکور در بین 11 شرکت پتروشیمی هم گروه پنج درصد محاسبه می شود 
که متوس��ط میزان کاهش فروش در صنعت پتروشیمی 11 درصد بوده است.

برخي از افتخارات شرکت در سال 1393
- انتخاب شرکت به عنوان صادر کننده نمونه استان خوزستان براي سومین سال پیاپي
کش��ور  برت��ر  ش��رکت  یکص��د  بی��ن  در  ام   34 رتب��ه  اخ��ذ   -
صع��ود رتب��ه  ی��ک  ب��ا  صنعت��ي  مدیری��ت  س��ازمان  انتخ��اب  ب��ه 

- کس��ب رتبه نه��م در رتبه بندي ش��رکتهاي برتر کش��ور از نظر ش��اخص 
ارزش اف��زوده ب��ه انتخ��اب س��ازمان مدیریت صنعت��ي با یک رتب��ه صعود

- کس��ب رتب��ه س��وم در رتب��ه بن��دي ش��رکتهاي برت��ر کش��ور از نظ��ر 
صنعت��ي مدیری��ت  س��ازمان  انتخ��اب  ب��ه  ف��روش  بازده��ي  ش��اخص 

- کسب مقام اول در بین شرکت هاي پتروشیمي در ششمین جشنواره بهره وري
- کس��ب ل��وح تقدی��ر در تجربی��ات موف��ق به��ره وري در کلی��ه صنای��ع 
ای��ران س��طح  در  برت��ر  ش��رکت   20 از  یک��ي  عن��وان  ب��ه  معرف��ي  و 

وکس��ب  پتروش��یمی  صنع��ت  تعال��ی  جای��زه  همای��ش  در  حض��ور   -
تقدی��ر نام��ه 5 س��تاره ب��رای ش��رکت پتروش��یمی م��ارون ب��ا چندی��ن 
پل��ه صع��ود نس��بت ب��ه س��ال ه��ای پی��ش در ح��وزه ه��ای مختل��ف.

- اخذ استاندارد مدیریت ریس��ک  ISO31000 و استاندارد امنیت اطالعات 
 ISO16017025 و استاندارد کیفیت آزمایشگاه  ISO27001

عملکرد شركت در سال مورد گزارش
مهمتری��ن اقدامات صورت گرفته به منظور بهره وري و افزایش ظرفیت تولید 

در واحدهاي تولیدي مجتمع عبارتند از :
- ش��روع به کار پروژه افزایش ظرفیت واحد HPDE و انجام فاز اول اجرایي 

آن در جهت افزایش تولید واحد 
Flaker و خرید Wax Recovery پروژه -

- نصب تجهیزات پروژه تصفیه پساب 
- سفارش سیس��تم کنترل بویلرهاي 30*2 تني در جهت در دسترس بودن 

بخارMPS  و استفاده در صورت لزوم
- خری��د چیلر 5 واحد ED/EG جهت اس��تفاده بهینه از آب چیلر در جهت 

حفظ ظرفیت تولید واحد
- اجراي خط HPS – »18 جهت دریافت بخار از پتروش��یمي فجر در موارد 

اضطراري
- پیگی��ري جهت اخذ پروانه بهداش��تي صنعتي جهت محص��والت پلیمري

- تامین تجهیزات و تعمیرات برنامه ریزي ش��ده کوره هاي واحد الفین )کوره 
های 5 و 6 و 7 در سال RECOIL 94 گردیدند.

- پروژه تصفیه پساب، اتمام بخش سیویل و شروع نصب مکانیکي
- اقدام در جهت تامین و نصب سیلوي پودر در واحد HD بمنظور پایداری تولید
- اقدام در جهت نصب گارد در خصوص واحدهاي HD و PP به منظور جذب 
 PP آب و س��موم از خوراک ورودي به واحدهاي مذکور)تجهیزات گارد واحد

در حال خرید می باشد(
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دانش فنی حفاری شمال افتخار ملتی در فرامرزی

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

باورم ش��د که به علم دس��ت یازیدن ب��رای فرزندان 
سرزمین پارس آسان است

آنگاه که ش��نیدم از زبان مدیرعامل فرهیخته و آداب 
دان ش��رکت در باب یک بند از گزارش حسابرس که 
می گفت ما در عمق اقیانوس ، صدها کیلومتر بیرون 
از مرز دریایی به اکتشاف دست می یازیم و تنها دانش 
فنی ما می باشد که شرکت پتروپارس را متقاعد ساخته 
در اکتشاف عمق اقیانوسها برای بدست آوردن معادن 
کانی به س��وی ما دس��ت نیاز درازکند. با شنیدن این 
جمالت دیگر عنان از دست رها شده تحسین گر شدم. 
آری از آن روز که فوران نفت از چاه مس��جد سلیمان 
توسط دارسی که حتی حضور خرک چی طایفه هفت 
لنگ بختیاری را که حامل اذوقه چوپانی خود بود در کنار 
یافته اش بر نمی تابید، تا امروز که بزرگترین هلدینگ 
نفتی جهان به زیر پای دانش فنی مهندسین، تکنسین 
و کارگران تالشگر ما در حفاری شمال فرش قرمز پهن 
می کنند قرنی گذشته و ما چه سرافرازیم. بچه ها دمتان 
گرم ، راهتان پربار و آفرین به مدیرعامل و مدیریت مالی 
و هم��ه زنان و م��ردان افتخار آفرین حفاری ش��مال.

مجم��ع عموم��ی ع��ادی س��الیانه ش��رکت حفاری 
در  تاری��خ 95/04/12   در  )س��هامی عام(  ش��مال 
ش��د.  تش��کیل  المپی��ک  هت��ل  س��الن  مح��ل 
در این مجمع که با حضور76/68 درصدی سهامداران 
حقیق��ی و حقوقی ، اعض��اء هیات مدی��ره، نماینده 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاس��ت مجم��ع برعهده آقای 
حمید عسکری بود، که جنابان محمدرضا محمدزاده 
و به��روز خالق در مقام نظ��ار اول و دوم و آقای عبدا... 
محمدبیگی به عن��وان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی س��ال مالی 
منتهی ب��ه 1394/12/29 و پس از اس��تماع گزارش 
حس��ابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صل��وات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ 
معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود   420 ریالی 

به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
س��ازمان حسابرس��ی به عنوان حس��ابرس و بازرس 
قانونی اصلی و علی البدل ش��رکت انتخ��اب گردید.  

پیام هیات مدیره
ب��ا حمد و س��پاس از خداوند متعال و با اس��تعانت از 
درگاه احدیت، باز ش��کر که این توفیق بزرگ حاصل 
شد تا طی س��ال گذش��ته با وجود مشکالت عدیده 
و ش��رایط خاص اقتصادی، سیاسی کش��ور، قدردان 
حسن اعتماد کلیه سهامداران محترم شرکت باشیم.

واضح و مبرهن اس��ت که صنعت حف��اری به عنوان 
یک��ی از پرمخاط��ره تری��ن و پیچی��ده ترین صنایع 
باالدس��تی نف��ت و گاز اهمیت بس��زایی در رش��د و 

ش��کوفایی اقتصاد دارد. تخصص، تجرب��ه و دانش در 
کنار تکنولوژی سخت افزاری و نرم افزاری مناسب به 
همراه برنامه ریزی صحیح به منظور استفاده صحیح 
از مناب��ع و اس��تفاده از فرصتها و مقابل��ه با تهدیدها، 
متضمن رش��د و توس��عه در این صنعت می باش��د.

خوشبختانه صنعت حفاری پس از پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی ایران توانست با اتکا به خداوند متعال 
و نیروهای متخصص داخلی، قابلیتها و توانمندیهای 
خ��ود را به عرصه ظهور برس��اند و با بهبود مس��تمر 
آنه��ا دس��تاوردهای چش��مگیری در صنع��ت نفت 
کش��ور کس��ب نماید.در همین راستا شرکت حفاری 
ش��مال به عنوان بزرگترین شرکت خصوصی حفاری 
در ایران توانس��ته موفقیتهای ب��ی نظیری همچون 
دستیابی به دانش حفاری آبهای عمیق، کشف اولین 
مخ��زن هیدروکربوری در آبهای عمی��ق دریای خزر 
در بخش داخلی، به عنوان تنها ش��رکت صادرکننده 
خدمات و عملیات حف��اری و حضور در بازارهای بین 
المللی را کسب نماید و به عنوان معتبرترین شرکت 
حف��اری در خش��کی و دری��ا خود را معرف��ی نماید.

در کنار توانمندیهای داخلی، پویایی بازار رقابت و مسائل 
اقتصادی و سیاسی دنیا می تواند چالشهای فراوانی را در 
مسیر حرکت شرکتها ایجاد نماید. صنعت نفت و گاز به 
عنوان یکی از صنایع استراتژیک شناخته شده، تغییرات 
و اثرات قابل توجهی را بر روی اقتصاد کشورها می گذارد.

در س��ال اخیر قیمت نفت به پایین ترین حد خود در 
طول سالهای اخیر رس��ید و به تبع آن آمار ارائه شده 
طی 75 س��ال گذشته نشان می دهد، تعداد دکلهای 
حفاری در دنیا نیز به حداقل خود رس��ید و بس��یاری 
از ش��رکتهای بزرگ دنیا اعالم ورشکس��تگی نمودند. 
مطمئناً صنعت نفت ایران نی��ز از این تغییرات متاثر 
گردید که این امر باعث بروز مش��کالت اساس��ی در 
ش��رکتهای دولتی به عنوان کارفرمایان و شرکتهای 
خصوصی به عنوان پیمانکاران ش��د، شرکت حفاری 
ش��مال نی��ز از این قاعده مس��تثنی نبود و ش��رایط

س��ختی را تجرب��ه نم��ود و دچار مش��کالت عدیده 
ای گردی��د. با این وجود ش��رکت حفاری ش��مال با 
س��رلوحه قرار دادن سیاس��تهای اقتص��اد مقاومتی، 
بررس��ی و تحلی��ل وضعیت موج��ود صنعت و پیش 
بین��ی های آتی، با برنامه ریزی ه��ای صورت گرفته، 
راهکارهایی جهت غلبه بر مش��کالت ب��ه وجود آمده 
ارائه نم��ود که خوش��بختانه باتالش مدیران ارش��د 
سازمان توانست بر بخشی از چالشهای خود فائق آید.

ش��رکت حفاری ش��مال تمرکز خود را تا سال 1393 
بر روی توس��عه عملیات و خدمات ش��رکت قرار داد 
ک��ه در این مه��م موفق بود به گونه ای که توانس��ت 
ن��اوگان حف��اری خود را ط��ی مدت زم��ان کوتاهی 
به 9 دس��تگاه حفاری خش��کی ،3 دس��تگاه حفاری 

دریایی پایه دار افزایش داده و از س��ویی با توس��عه در 
بخش خدمات فنی جانبی ش��امل سیمانکاری، راندن 
لوله ج��داری، نمودارگی��ری از گل حفاری، تجهیزات 
سرچاهی مدیریت پس��ماند و ... و ارائه خدمات مارین 
با شناورهای خود حوزه فعالیت خود را گسترش دهد.
در سال گذشته با توجه به مشکالت عنوان شده و کاهش 
تقاضاهای حفاری، شرکت تمرکز خود را بر روی کاهش 
بهای تمام شده ارائه خدمات و توسعه بازارهای خود قرار 
داد تا بتواند جوابگوی اعتماد سهامداران محترم خود باشد.
امید اس��ت شرکت حفاری ش��مال با تالش و پشتکار 
مدیران و کارکنان خود بتواند بر مشکالت و چالشهای 
موجود و پیش رو فائق آید و در مس��یر رش��د، ارتقا و 
بالندگی خود بتواند افتخارات دیگری را کس��ب نماید. 

تدوین چشم انداز و مأموریت
آنچه به عنوان چشم انداز شرکت حفاری شمال تعریف 

شده است، عبارتست از:
- ارج نه��ادن به منافع و خواس��ته های همه ذینفعان. 
- کیفیت اندیشی، خالقیت ،تعهد و احترام به خواسته 

های مشتریان.
- تبدیل شدن به شریک استراتژیک مشتریان از طریق 

حذف کامل زمان تلف شده تولید.
- ش��ناخته ش��دن بعن��وان الگ��وی کیفی��ت و بهره 
وری انج��ام کلی��ه خدم��ات حف��اری در منطق��ه.
- ارائه کلیه خدمات صنعت حفاری، با باالترین استانداردها 

وکیفیت و راندمان و سازگار با محیط زیست. 
- شناخته ش��دن به عنوان یکی از برترین ارائه دهنده 
های خدم��ات حفاری در منطقه جنوب غرب آس��یا. 
که جم��ع بن��دی آن عبارتس��ت از :»الگوی کیفیت 
و به��ره وری، در ردی��ف برتری��ن نامهای تج��اری در 
صنع��ت حفاری منطق��ه و معتبر در س��طح جهان« 
ای��ن  مأموری��ت  تبیی��ن  راس��تای  در  همچنی��ن 
ش��رکت نی��ز، م��وارد ذی��ل مط��رح م��ی ش��ود:
- ارائ��ه کلیه خدم��ات مربوط به حف��اری و تعمیرات 
چ��اه های نف��ت،گاز وآب اعم از دریایی و خش��کی به 
بازارهای داخلی و خارجی با در نظر داش��تن باالترین 
اس��تانداردهای مرب��وط به HSE و تمامی��ت داراییها 
درکنار عنایت ویژه به سالمت کارکنان درمحل عملیات
- فراهم ساختن خدمات جانبی حفاری و تعمیرات چاه 

های نفت،گاز و آب. 
- توس��عه و عملیاتی کردن س��ودآوری کس��ب و کار 
در صنع��ت حف��اری ب��ا توجه ب��ه ایمنی و ن��وآوری.
که می ت��وان آنها را بدین ص��ورت، جمع بندی نمود 
»ارائ��ه کلی��ه خدمات صنعت حف��اری با مطلوبترین 
کیفی��ت و باالتری��ن راندمان بصورتی س��الم، ایمن و 
س��ازگار با محیط زیس��ت، با ات��کا به فن��اوری روز و 
مناس��ب و برخ��وردار از س��رمایه انس��انی متخصص 
و کارآم��د در راس��تای ارزش آفرینی ب��رای ذینفع«.
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مجم��ع عموم��ی ع��ادی س��الیانه ش��رکت صنایع 
ش��یمیایی سینا )س��هامی  عام( در تاریخ 95/03/24 
در مح��ل دفت��ر مرک��زی ش��رکت تش��کیل ش��د.

در ای��ن مجم��ع که با حض��ور اکثریت س��هامداران 
حقیق��ی و حقوقی ، اعض��اء هیات مدی��ره، نماینده 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاس��ت مجم��ع برعهده آقای 
عبداله عراقیان بود، که جنابان محسن عسکری آزاد 
و فریدون مجلس��ی در مقام نظ��ار اول و دوم و آقای 
احسان اله بیات به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادام��ه با قرائت گ��زارش هیات مدی��ره به مجمع 
مربوط به اه��م فعالیتهای ص��ورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1394/12/29 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضم��ن  تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مش��مول ماده 129 با تقسیم سود 
250 ریالی به ازای هر س��هم به کار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره
در سال 1394 ادامه رکود اقتصادی در داخل کشور و 
افت شدید قیمت فرآورده های پتروشیمی و محصوالت 
پایین دس��تی در بازارهای جهانی و به تبع آن کاهش 
تقاضا تاثیرات قابل توجهی بر عملکرد این ش��رکت 
داش��ته اس��ت. مواردی که به صورت مشخص جهت 
استحضار سهامداران محترم عرضه می شود و همچنین 
اقدامات و راه حل هایی که توسط هیات مدیره و تیم 
اجرایی شرکت به کار گرفته ش��ده به قرار زیر است:

1- ب��ه دلیل نص��ب واحدهای جدید ب��ا تکنولوژی 
روز توس��ط رقبا و عرضه چندین براب��ر بیش از نیاز 
از ی��ک س��و و کاهش تقاض��ا به علت رکود ش��دید 
از س��وی دیگر، تولید محص��ول فرمالین با ظرفیت 
معادل 60 درصد انجام ش��ده و حاش��یه سود آن هم 
به واس��طه رقابت ش��دید بس��یار اندک بوده اس��ت.

2- با توجه به مطلب فوق و چش��م انداز تاریک بازار 
فرمالین در آینده و نیز نقش موثر هزینه حمل و نقل برای 
محصول فرمالین، هیات مدیره شرکت با مالحظه اینکه 
شرکت سینا به عنوان تنها تولیدکننده پارافرمالدئید 
دارای دانش و تجربه کاربری این محصول و نیز تخصص 
ساخت واحد جدید از طریق مهندسی معکوس است 
که در س��ال 93 آن را به انجام رسانید، موافقت خود 
را با اح��داث 4 واحد جدید تولید پارافرمالدئید اعالم 
نم��ود. این 4 واحد با ظرفیت ه��ر یک 2/500 تن در 
س��ال و در مجموع 10/000 تن معادل 28/000 تن 

فرمالی��ن را مصرف می نماید و چ��ون به صورت پودر 
است، حمل و نقل و نگهداری و مسائل زیست محیطی 
برای خریداران آن دارای مطلوبیت قابل توجهی است.

3- با توجه به اس��تعالم های اخذش��ده از سازندگان 
خارج��ی برای س��اخت واح��د با ظرفی��ت 10/000 
تن در س��ال همراه با تاسیس��ات جانبی و پشتیبانی 
ش��امل دیگ های بخار، برج خنک کننده، تابلوهای 
ب��رق، کابل کش��ی و هزینه های نص��ب و راه اندازی 
و نی��ز کاره��ای س��اختمانی پایین تری��ن قیم��ت 
پیش��نهادی 12 میلی��ون دالر بوده اس��ت که با نرخ 
روز دالر ب��ه حدود 420 میلی��ارد ریال بالغ می گردد.
با اطمینان از تخصص تیم اجرایی و فنی شرکت قرار 
شد عملیات فوق الذکر در شرکت سینا به انجام برسد. 
طرح های اولیه و برنامه زمانبندی تهیه و بودجه برآوردی 
برای تکمیل کلیه مراحل 80 میلیارد ریال تعیین شد.

تصمیم بر این ش��د که در این طرح در فاز اول کلیه 
تاسیس��ات پش��تیبانی برای 10/000 تن طراحی و 
اجرا ش��ود ولی به عل��ت عدم تکاف��وی نقدینگی 2 
واحد در مجم��وع به ظرفیت 5/000 تن س��اخته و 
نصب ش��ود و در فاز دوم دو واح��د بعدی اجرا گردد.

با انتخاب پیمانکاران واجد شرایط برای ساخت تجهیزات 
و ماش��ین آالت تماما در داخل کشور و عقد قرارداد با 
ایشان، عملیات اجرایی طرح از اواسط مرداد 94 آغاز 
شده و بدون وقفه در حال پیشرفت است. تاکنون 90 
درصد پروژه تکمیل شده و انتظار می رود طبق برنامه 
زمانبندی اوایل شهریور ماه 95 به بهره برداری برسد.
4- با توجه به قدیمی بودن تکنولوژی تولید فرمالین 
در واحدهای موجود و استفاده کلیه رقبا از روش های 
جدید تولید که به کاهش قابل توجه هزینه مصرف ماده 
اولیه متانول می انجامد، شرکت سینا ناگزیر از اصالح 
وضعیت 2 واحد موجود و قدیمی خود اس��ت. در این 
زمینه با شرکت های متخصص در تغییر فرایند تولید 
مذاکره به عمل آمده و توافقنامه مربوطه هم امضا شده 
است لیکن به علت فقدان نقدینگی الزم فعال به مرحله 
اجرا درنیامده است. برآورد هزینه آن حدود 20 میلیارد 
ریال است که ظرف مدت دو سال بازیافت خواهد شد.

5- از دی ماه س��ال 94 براس��اس بخشنامه  محرمانه 
وزارت دف��اع، واردات و ص��ادرات 175 قل��م کاال از 
جمل��ه هگزامین ممنوع و به گمرکات کش��ور اعالم 
گردیده اس��ت. با جلوگیری از خ��روج این محصول 
ک��ه اصلی ترین محصول صادراتی ش��رکت اس��ت و 
علی رغ��م وجود تحریم های جهانی با تالش و جدیت 
زیاد به خارج از کش��ور ارس��ال می ش��د، طی ماراتن 
فرسایش��ی رفت و آمده��ای مکرر ب��ه وزارت دفاع، 
شورای امنیت کش��ور، گمرک ایران، گمرک فارس، 
گمرک بندرعب��اس و وزارت اطالعات موافقت س��ه 
ماه��ه اخ��ذ و مجوز مورد ب��ه مورد ب��رای صدور هر 
محموله اخذ گردید. ادامه پیگی��ری برای حذف این 
محصول از لیس��ت کاالهای ممنوعه در جریان است.

موضوع فوق عالوه بر خسارت مادی حدود 500 میلیون 
ریال برای جرایم مربوط به خواب کامیون های حمل و 
نیز هزینه رسوب کاال در اسکله بندرعباس و نارضایتی 
ش��دید مشتریان به علت عدم دریافت به موقع کاال را 
در برداشته و نیز کاهش چشمگیری در صادرات سه 

ماهه آخر سال گذشته به شرکت تحمیل کرده است.
6- اقدامات اصالحی در کارخانه

ال��ف- اجرای ط��رح حذف س��می ترین و آلوده ترین 
پساب کارخانه متعلق به دو واحد هگزامین به میزان 
14/400 ت��ن در س��ال )40 ت��ن در روز(. این طرح 
عالوه بر آثار زیس��ت محیطی آن و ایفای مسئولیت 
اجتماعی ش��رکت از خ��روج روزانه 2 تانکر پس��اب 
ف��وق به خارج از کارخانه نیز جلوگیری کرده اس��ت.

ب- اجرای طرح اس��تفاده از پساب دورریز واحدهای 
فرمالین به می��زان 1/400 تن در س��ال که به دلیل 
محتوای متانول و فرمالین موجود در آن مطالعات الزم 
انجام شد و با اصالحات به عمل آمده تمامی آن جمع 
آوری و مجددا به واحدهای فرمالین تزریق می ش��ود.

ج- اجرای طرح بازگش��ت متانول دورریز از واحدهای 
هگزامین به میزان 150 تن در سال و کاهش ضریب 
تبدیل آمونیاک از 55 درصد به 52 درصد در سال جاری.
د- اج��رای ط��رح بازیاب��ی و اس��تفاده از آب و انرژی 
حرارتی دورریز بویلرها ب��ه میزان 3/600 مترمکعب 
در س��ال که ع��الوه بر جلوگی��ری از خ��روج آن به 
عنوان پس��اب، با توجه به کیفیت باالی آب برگشتی 
و اس��تفاده از آن در ب��رج خن��ک کنن��ده کاه��ش 
مصرف��ی به می��زان ف��وق را در پی خواهد داش��ت.

در مجم��وع با اصالحات انجام ش��ده در س��ال 93 و 
نی��ز موارد فوق در س��ال 94، ع��الوه بر صرفه جویی 
قاب��ل توجه در مص��رف م��واد و بازیاف��ت ضایعات، 
مص��رف روزان��ه آب در ش��رکت از 700 مترمکعب 
در روز ب��ه 350 مترمکع��ب در روز کاه��ش یافت��ه 
ک��ه در ش��رایط کمیاب��ی آب حائز اهمیت اس��ت.

ه- اجرای طرح توسعه پارافرمالدئید شرکت، نقدینگی 
را بس��یار تضعیف نم��وده و با توجه ب��ه عدم اعطای 
تس��هیالت بانکی فش��ار بیش از اندازه ای بر شرکت 
وارد آورده اس��ت. انجام افزایش سرمایه صد درصدی 
از مح��ل آورده نقدی که از طرف ش��رکت با جدیت 
دنبال می ش��ود و می تواند کمک موثری به توان مالی 
شرکت باشد، متاسفانه تاکنون به نتیجه نرسیده است.   
7- پیرو مطالب مندرج در گزارش سال های گذشته 
در م��ورد پرون��ده تعزی��رات مربوط به س��ال 1389 
براساس ادعای گمرک و اعتراض شرکت به این پرونده 
از طریق دیوان عدالت اداری و علی رغم اخذ دس��تور 
توق��ف اجرای حکم از ط��رف دیوان، تاکنون نظر این 
مرج��ع اعالم نگردیده و پیگیری همچنان ادامه دارد.

ارتقای تکنولوژی و کسب دانش روز
صنایع شیمیایی سینا متخصص ساخت از طریق مهندسی معکوس

نی
سی
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خ
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پتروشیمی امیرکبیر خوش به مجمع نشست
دکترین مدیریت ؛ بهره برداری از حداکثر ظرفیت در دسترس

نی
سی

رح
امی

و  
سر

خ

با لطف بچه های حراست و امور سهام و مالی شرکت ره به 
تاالر مجمع یافتیم. پرتره امیرکبیر بر صفحه سپید پرده 
پشت پانل هیات رئیسه مجمع مرا با خود به حی��ات 
امیرکبیر برد. در آن سوی مرز در غرب دولت عثمانی و 
در شمال کشور روس چنان از دوره رنسانس و صنعتی 
شدن بهره می بردند که اثر آن به عینه آنانکه چشم سر 
باز می داشتند از پنجره دید آن قجرها قابل دیدن بود.

در آن برهه و بزنگاه تاریخ��ی دو زاده تفرش در جوار 
شهر ساوه و س��لطان اباد آنروز »اراک امروز« آن نگاه 
باز و چش��م س��ر را می داش��تند. قائم مقام فراهانی 
و پس��ر آشپز باش��ی او میرزا تقی خان. با اینکه قداره 
بندان سلطانی با قائم مقام آن کردند که با خون خود 
وصیت بدیوار نوش��ت ولی تاثیر این بها در میرزاتقی 
خان بجا ماند و در جنگهای روس، عثمانی چه بسیار 
آموخ��ت و بر آموخت��ه ها اضافه گش��ت و ماحصل 
آنکه ره به سوی پیش��رفت و ترقی کشور نهاده شد.

چون بر صدارت نشس��ت دارالفنون تاس��یس کرد . 
موسس��ه ای که می باید در مدرس��ه خان اصفهان با 
حض��ور میرفندرس��کی، محقق داماد، ش��یخ بهایی 
مالصدرا سه قرن پیش پایه گذاری می شد. میرزاتقی 
خان صدراعظم شد و امیرکبیر آنچنان برای پیشرفت 
و عزت ایرانی قدم برداشت که بدین بها در حمام فین 
به تیغ سلطانی همانند معلم خود جان داد . ولی این 
باورمان هس��ت که هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد 
به عش��ق . نهال قوی ایران آباد و ایرانی آزاد امیرکبیر 
رش��د کرد و تنومند ش��د و به لوله تفنگ میرزا رضا 
کرمانی درآمد و ستارخان و باقرخان و مدرس ساخت. 
در کنکاش صد و ان��دی پیش تاریخ بودم که صدای 
آرام و دل نش��ین مهندس احتیاطی مرا زان به خود 
آورد. در تاالر نیایش و باز مرا به حوادث پتروش��یمی 
و ش��عله های آتش بوعلی کشید. قلم از آتش بیرون 
کشیدم و گوش جان به سخن مرد کار سپردم. آهسته 
و دلنش��ین می گفت: که از فرود به فراز آمده ایم و از 
زیان به سود نشس��ته ایم و اینکه با هم در مجموعه 
پتروشیمی امیرکبیر دست و دل به هم داده ایم و هر 
یک زان دیگری را بی کم و کاس��ت از حریم خطر به 
دور نگاه می داریم. اینکه با باالدس��تی ها مهربانیم و 
با پائین دس��تی ها به درستی قول و قرار می گذاریم. 
که م��ا منبع تولیدیم و ف��رآوری و این ش��یره جان 
ملک ملت را چون ج��ان عزیز می داریمش . طنین 
صل��وات پ��ی در پی حاضرین نش��ان از ختم مجمع 

ساالنه می داشت و پاداش نیکو به تالشگران نیکوکار.
تن رنجور و خس��ته خود را به باالی س��ن کشیدم و 
آغوش باز این مدیر مدبر باز شد و حرمت قلم را پاس 
داشت و من با یک جمله خداقوت ره به سوی تحریریه 
نشریه کشیدم و به یاد خواهم داشت که در تاریخ این 
مرز پرگهر و در سینه آن ارج کهن به خدمت خادمین 
را نگاه خواهند داشت. همانگونه که سماورساز اصفهانی 
که به مشابه اولین سماور هدیه نیکالی روس را ساخت 
و همانگونه که نجار و صنعتگر زبردست، تفنگ هدیه 
دول��ت انگلیس را در مدت کوت��اه به دانش فنی اش 
دست یازیده و ساختند. باشد که هر دو با فاصله سه 
قرن در گورستان بی نام و نشان خفتند ولی نامشان بر 
تارک پرافتخارملتی و کشوری ماند که همواره مردمش 
می س��رایند که من آن پاک دس��ت را می شناسم. 
مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت پتروشیمی 
امیرکبیر)س��هامی عام( م��ورخ 95/4/22 در مح��ل 
سالن همایش های بین المللی نیایش برگزار گردید. 
در این مجمع که با حضور 98/60 درصدی سهامداران 
حقیق��ی و حقوقی ، اعض��اء هیات مدی��ره، نماینده 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاس��ت مجم��ع برعهده آقای         
محمدحسین مهدوی بود، که خانم فیروزه اخباری و 
محمود مجیب در مقام نظار اول و دوم و آقای محمد 
احتیاطی ب��ه عنوان دبیر مجمع انتخ��اب گردیدند.

درادام��ه با قرائت گ��زارش هیات مدی��ره به مجمع 
مربوط به اه��م فعالیتهای ص��ورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1394/12/29 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضم��ن  تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مش��مول ماده 129 با تقسیم سود 
700 ریالی به ازای هر س��هم به کار خود پایان دادند.

همچنی��ن س��ازمان حسابرس��ی به عن��وان بازرس 
قانون��ی و حس��ابرس مس��تقل انتخ��اب گردیدن��د

پیام هیات مدیره 
ش��رکت پتروش��یمی امیرکبیر به عنوان بزرگترین 
تولیدکنن��ده ان��واع پلیمرهای پلی اتیلن��ی )در یک 
مجتم��ع( در کش��ور ط��ی س��ال 1394 علیرغ��م 
مش��کالت عملیات��ی و محدودی��ت های ناش��ی از 
برخی تحریم ه��ای اعمال ش��ده در زمینه صادرات 
محص��والت، تامین ل��وازم یدکی، مواد ش��یمیایی و 
انواع کاتالیس��ت ه��ای مورد نیاز، توانس��ته با تالش 

مدیران و کارکنان شایس��ته خود، از حداکثر ظرفیت 
در دس��ترس واحدهای تولیدی ، بهره برداری نماید.
با توج��ه به کارکرد طوالنی و ب��دون انجام تعمیرات 
اساس��ی در برخی از واحدهای تولیدی خصوصا کوره 
های واحد الفین در س��ال های گذشته، در سال 94 
بازسازی کوره ها و تعمیرات اساسی با اولویت باالیی 
انج��ام گرفت که ب��ا توجه به حجم ب��االی عملیات 
تعمیراتی، فرصت تولید کامل اتیلن و سایر محصوالت 
واح��د الفین از دس��ت رفته به صورت��ی که تولیدات 
این واحد نس��بت به سال قبل 21درصد کاهش پیدا 
کرد ولی هماهنگی مدیری��ت و تالش کارکنان، نیاز 
اتیلن واحدهای پایین دس��تی از طریق منابع بیرونی 
مانند ش��رکت های همجوار و ش��رکت های واقع در 
منطقه عسلویه تامین ش��ده و واحدهای پلیمری با 
حداکثر توان تولیدی در س��رویس باق��ی ماندند به 
صورتی که در تولید پلی اتیلن سبک و سبک خطی 
ش��اهد افزایش تولید نسبت به س��ال قبل بوده ایم.
الزم بذکر است تامین اتیلن از منابع خارج از شرکت برای 
نخستین بار از ظرفیت اسمی به میزان 4 درصد باالتر رفت.

گواهینامه ها و نش��ان های اخذ شده در سال 1394 
عبارتند از:

- گواهینامه رتبه س��یمین از اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران

- جایزه استقامت ملی در تولید و خدمات از اجالس 
سران و مدیران معتبرترین شرکت ها و سازمان های 

عالی رتبه ایرانی
- جایزه ملی مدیریت مالی ایران

- صدور مجوز گواهینامه ISO 9001 – 2015 )اولین 
شرکت در سطح صنایع پتروشیمی موفق به دریافت 

rev . 2015 شده(
 2015 – 14001 ISO ص��دور مجوز گواهینام��ه -
)اولین ش��رکت در سطح صنایع پتروشیمی موفق به 

دریافت rev . 2015 شده(
29001-TS صدور مجدد گواهینامه -

50001 ISO صدور مجدد گواهینامه -
18001 - OHSAS صدور مجدد گواهینامه -

 HSE-MS صدور مجدد گواهینامه -
 EFQM دریافت تقدیرنامه سه ستاره -

برنامه های آینده شركت
اهداف و برنامه های کیفی به شرح زیر می باشد:

حوزه تولید:
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- تالش در بهبود روند تولید با کیفیت مطلوب و بهره گیری 
از ظرفیت بالقوه واحدها برای رسیدن به ظرفیت اسمی

- به حداقل رس��اندن ضایع��ات تولید، بهینه نمودن 
مصارف انرژی و جلوگیری از اتالف آنها

- پیش بینی نیازها و رفع مش��کالت و تنگناها برای 
جلوگیری از توقف های ناخواسته واحدها

- بهره گیری از خدمات لیسانسورها و شرکت های بین 
المللی جهت بروز رسانی دانش پایه واحدهای تولیدی

- توج��ه خ��اص ب��ه بحرانه��ای خزن��ده و خاموش 
تاثی��ر پذی��ر در امر تولی��د و تالش در ح��ذف آنان

حوزه بازرگانی:
- تالش برای تامین کمبود خوراک برای توسعه تولید

- کوتاه س��ازی دوره زمانی خرید تجهیزات و قطعات 
یدکی و بکارگیری شرکتهای توانمند )درصورت لزوم( 

- بازاریابی و فروش محصوالت با قیمت مطلوب
حوزه منابع انسانی و پشتیبانی:

- ج��ذب و بکارگی��ری اف��راد توانمن��د و صاح��ب 
نی��روی  کمبوده��ای  رف��ع  منظ��ور  ب��ه  دان��ش 
موج��ود س��ازمانی  نم��ودا  براس��اس  انس��انی 

- تس��ریع در آم��وزش مرتب��ط ب��ا کار و ارتق��اء 
تخصص��ی نیروی انس��انی ب��ا برنامه ری��زی مدون

براس��اس  س��ازمانی  نم��ودار  اص��الح   -
ذیرب��ط واحده��ای  نیازه��ای  و  اس��تانداردها 

حوزه مالی:
و  وج��ود  س��ریع  دریاف��ت  ب��رای  ت��الش   -
ات��کاء قاب��ل  مال��ی  مناب��ع  و  ذخی��ره  حف��ظ 

نیازه��ا  براس��اس  مال��ی  مناب��ع  تامی��ن   -
تولی��د کمی��ت  و  کیفی��ت  افزای��ش  ب��رای 

)HSE(واحد ایمنی و محیط زیست
اس��تانداردها  و  ه��ا  دس��تورالعمل  بکارگی��ری   -
و مناب��ع الزم ب��رای بهب��ود محی��ط کار ایم��ن، 
محی��ط زیس��ت، بهداش��ت و س��المت کارکن��ان

کارکن��ان  افزائ��ی  دان��ش  ب��رای  ت��الش   -
س��ازی فرهن��گ  و   HSE رعای��ت  ب��رای 
- تالش برای بهبود و حفظ محیط کاری پاکیزه و دلپذیر

واحد خدمات فنی:
- ت��الش در بکارگی��ری دان��ش روز متخصصی��ن و 
کارشناس��ان و مش��اورین در جه��ت ارتقاء کمیت و 
کیفی��ت تولید ، تجهیزات واحدها، کاهش ضایعات و 
بهینه س��ازی مصارف انرژی با توجه به استانداردها و 
دستورالعملهای شرکتهای صاحب لیسانس و دانش پایه

و  ه��ا  سیس��تم  مس��تمر  پای��ش  در  ت��الش   -
و  خوردگ��ی  کاه��ش  جه��ت  در  تجهی��زات 
انج��ام اقدام��ات اصالح��ی کارس��از و نتیج��ه گرا

واحد تعمیرات:
- ت��الش در جهت بروزآوری برنام��ه های تعمیرات 
پیشگیرانه و استفاده از دس��تورالعملهای سازندگان 

مرتبط تجهیزات
- تالش برای کاهش تعمیرات روزمره غیربرنامه ای و 

توقفات ناخواسته واحدهای تولیدی
- پیگیری و هماهنگی با اداره آموزش درجهت افزایش 

توان علمی کارکنان
- بهبود مستمر در فرآیندهای تعمیراتی تجهیزات و 

افزایش کیفیت تجهیزات قابل تعمیر
- پی��ش بینی قطعات یدک��ی الزم برای تجهیزات و 
همکاری ب��ا مدیریت های ذیربط در جهت تامین به 

موقع آنها

- توجه ویژه و پایش مستمر از تجهیزات 
و دستگاه های دوار و بحرانی و تجهیزات 

حساس ابزار دقیقی و برقی
- بازنگ��ری در تعیین درج��ه بحرانیت 

تجهیزات مکانیکی، ابزار دقیقی و برقی
واحد توسعه و پروژه ها:

- برنام��ه ریزی و ت��الش در جهت رفع 
تنگناها و چالش��های موجود واحدهای 
اتیلنی و پلی اتیلنی با بکارگیری مشاورین 
مرتبط با مهندسی پایه و تفضیلی، خرید 
تجهیزات، ساختمام و نصب و راه اندازی 
در نهای��ت انتظ��ار س��ازمان از همه ما 
عب��ارت از حف��ظ میث��اق ف��وق تالش 
ب��رای افزای��ش رضایتمن��دی ذینفعان 
)مش��تریان، س��هامداران، کارکنان و ...( 
- تالش برای افزایش و توسعه مشارکت 
همگانی با توسعه همدلی و همگامی در 
جهت توس��عه و تحقق اهداف ش��رکت

- ت��الش ب��رای توانمندس��ازی و تفکر 
س��ازمانی و ب��ه کارگی��ری توانمندیها 
ظرفی��ت  ب��ه  رس��یدن  منظ��ور  ب��ه 
اس��می و تولی��د ب��ا کیفی��ت مطلوب

تاریخچه:
شرکت پتروشیمی امیرکبیر)سهامی عام( 
در تاری��خ 1376/11/12 تحت ش��ماره 
137672 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت 
صنعتی تهران به ثبت رس��یده اس��ت. 

فعالیت اصلی شركت:
ن��وع فعالیت ش��رکت، به موج��ب ماده 
2 اساس��نامه عبارت اس��ت از احداث ، 
راه ان��دازی و بهره ب��رداری کارخانجات 
صنعتی ب��ه منظ��ور تولی��د، بازاریابی 
پتروش��یمی،  محص��والت  ف��روش  و 
تبدی��ل  و  واردات، ص��ادرات  ذخی��ره، 
کلیه مواد پتروش��یمی، پتروشیمیایی، 
ف��رآورده های فرعی، مش��تقات ذیربط 
آنه��ا و انجام عملیات مذک��ور با رعایت 
قوانی��ن و مق��رارت مربوطه می باش��د. 
شرکت از منظر سازمان بورس و اوراق بهادار

شرکت پتروش��یمی امیرکبیر در تاریخ 
ب��ورس  س��ازمان  ن��زد   1385/12/2
و اوراق به��ادار ثب��ت گردی��ده اس��ت.

حس��ب مصوبه مجمع عموم��ی مورخ 
1389/6/13 عضویت در شرکت بورس 
مورد تصویب قرار گرفته است اما سهام 
شرکت جزء سهام پذیرفته شده در شرکت 
فرابورس ایران نبوده و صرفا معامالت آن 
براس��اس مفاد بند )ب( م��اده 99 قانون 
برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری 
اسالمی ایران دراین بازار انجام می شود.

نماد شرکت در بازار پایه شرکت فرابورس 
در تاریخ 1390/3/17 گشایش معامالت 
سهام آغاز گردید. بهای معامالتی سهم 
در اولی��ن روز گش��ایش ب��ازار فرابورس 
بطور میانگین مبل��غ 4/474 ریال بوده 
اس��ت و آخرین معامله در سال 1394 با 
قیمت 6/800 ریال انجام گردیده است.
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مجم��ع عمومی عادی س��الیانه صاحبان س��هام 
ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو )سهامی عام( 
مورخ     1395/4/15 در محل مجموعه فرهنگی 
ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی برگزار گردید. 
در این مجمع که با حضور اکثریت س��هامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار، حس��ابرس و 
ب��ازرس قانون��ی برگزار گردید، ریاس��ت مجمع 
برعه��ده آق��ای مرتضی عل��ی اکبری ب��ود، که 
جناب��ان حمیدرض��ا به��زادی پ��ور و همای��ون 
آزادی در مق��ام نظار اول و دوم و آقای محمود 
نوریان به عنوان دبی��ر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع 
مربوط به اه��م فعالیتهای ص��ورت پذیرفته در 
طی س��ال مالی منتهی به 1394/12/29 و پس 
از اس��تماع گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی، 
مجمع نش��ینان ب��ا طنین صل��وات خود ضمن  
تصوی��ب صورته��ای مال��ی و تنفی��ذ معامالت 
مش��مول ماده 129 با تقس��یم سود 350 ریالی 
ب��ه ازای هر س��هم ب��ه کار خود پای��ان دادند.

هم��کاران  و  رایمن��د  حسابرس��ی  مؤسس��ه   
به عن��وان ب��ازرس قانون��ی و حس��ابرس اصلی 
ش��رکت و موسسه حسابرس��ی دش و همکاران 
به عنوان ب��ازرس علی البدل انتخ��اب گردیدند

مهندس نوری��ان مدیرعامل توانمند و ارزش��ی 
ش��رکت که تیم مدیریت بسیار خوبی در مالی، 
مناب��ع انس��انی، اداری، بازاریابی و امور س��هام 
و... در ش��رکت افتخ��ار آفری��ن چادرملو باوی 
هم��کاری می کنن��د در گزارش خود با اش��اره 
به اینکه میزان فوالد اس��تفاده ش��ده در اقتصاد 
دنی��ا به مانند ی��ک تراز عملکرد محس��وب می 
ش��ود ی��ادآور گردید ک��ه مجتمع ه��ای فوالد 
س��ازی برای تولید ف��والد خود نیاز به س��نگ 
آه��ن دارند که در این بین نقش ش��رکت هایی 
مانن��د چادرمل��و که ای��ن مناب��ع را فراهم می 
س��ازند نق��ش بی بدی��ل و انکاری می باش��ند.

اس��تاد کویر شناس��ی ایران می فرمایند درجه 
ح��رارت گرما در کوی��ر به بی��ش از 70 درجه 
س��انتیگراد می رس��د. این درجه حرارت اجازه 
رش��د ونمو ب��ه هیچ موج��ودی نم��ی دهد. ما 
در کوی��ر چادری پر از گل داری��م که چادرملو 
خوانن��دش. ب��ه واق��ع ک��ه هم��گان ش��هادت 
می دهند این صنعت کانی اس��ت که برای نیاز 
و حرکت به س��وی تحول و حصول افتخار ملی 
بای��د ج��دی گرفته ش��ود . ای��ن داده و نعمت 
و  انس��انهایی خ��دوم  خدای��ی و کاش��فان آن 
زحمتک��ش که به وراثت امروزه از درب س��الن 
ت��الش وزارت کار تا پنل هیات رئیس��ه مجمع 
، دل و دی��ن و عقل و ه��وش می ربایند و البته 
چ��رخ صنعت را ب��ه گردش در م��ی آورند. در 
شماره بعد به قلم یار دیرین خود جناب غالمی 
مس��ئول امور سهام ش��رکت به تفصیل عملکرد 
س��االنه به س��مع و نظر مخاطبان عزیز خواهد 

رس��ید این باب را فقط محض خدا قوت گفتیم.  
مهن��دس نوری��ان که س��ابقه بی��ش از 3 دهه 
مدیریت در باالترین س��طوح کش��ور را دارد در 
ادامه با برش��مردن مزیت ه��ای مهم اقتصادی 
برای استفاده از سنگ آهن داخلی برای مجتمع 
ه��ای فوالدس��ازی کش��ور اضافه ک��رد که این 
موهبت از طرفی باعث کاهش قیمت تمام شده 
و همچنی��ن صرفه جوی��ی ارزی در تولید فوالد 
شده و از طرف دیگر با عدم اتکاء به واردات این 
ماده اولیه مصرفی همواره کشور از نوسانات بازار 
خارجی و وابس��تگی به کش��ورهای صادرکننده 
که در س��الهای تحریم دیدیم چه ناجوانمردانه 
ب��ا م��ا برخ��ورد کردن��د مص��ون خواه��د بود.
مدیرعامل ش��رکت در ادامه روند اجرای برنامه 
های افزایش تولید کنسانتره سنگ آهن ، باالتر 
از ظرفیت اسمی و تولید محصوالت سنگ آهن 
دانه بندی ش��ده و گندله را طب��ق برنامه های 
مدون مدیریتی ش��رکت را از دیگر رئوس کاری 
مدیریتی خود برای س��ال مالی آتی برشمرد که 
خرد نش��ان می دهد این سیمرغ مدیریت برای 
پرکش��یدن به چه افق هایی چشم دوخته است.

پی�ام هی�ات مدی�ره
م��رور کل��ی ب��ر وضعی��ت و تح��والت صنعت 
گ��زارش  م��ورد  س��ال های  در  مرب��وط 
الف- مقدمه : س��نگ آهن یک��ی از فراوان ترین 
عناصر فل��زی موجود در زمین اس��ت که طبق 
بررس��ی های به عم��ل آمده اکس��ید آن حدود 
5 درص��د از پوس��ته زمین را تش��کیل می دهد.

بزرگتری��ن مع��ادن س��نگ آه��ن جه��ان، در 
اس��ترالیا، چین، هندوستان،  برزیل،  کشورهای 
روس��یه، اکراین و قزاقس��تان قرار دارد. ذخایر 
موجود ح��دود 800 میلیارد تن و ذخائر قطعی 
ح��دود 350 میلیارد تن برآورد گردیده اس��ت.
)لیک��ن طبق گزارش س��ازمان زمین شناس��ی 
آمری��کا ذخائر س��نگ آهن خام جه��ان حدود 
190 میلی��ارد تن می باش��د( کش��ورهای فوق 

چادرملو گرداننده چرخ صنعت
مدیریتی که فرداها را رصد می کند
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ب��ا ذخی��ره 267 میلیارد تن ح��دود 76 درصد 
ذخائ��ر قطع��ی جه��ان را دارا م��ی باش��ند که 
تاکن��ون ح��دود 70/7 میلیارد ت��ن آن مصرف 
و پی��ش بین��ی می ش��ود که حداقل ت��ا یکصد 
س��ال آینده جهان با کمبود س��نگ آهن مواجه 
نگ��ردد. ای��ن عنصر به عنوان م��اده اولیه اصلی 
تولید فوالد، بیش��ترین سهم هزینه را در قیمت 
تمام ش��ده فوالد دارد. طبق آمارهای مکتس��به 
در کش��ور چین حدود 39 درصد، کش��ورهای 
اروپای��ی 31 درص��د و در ایران بطور متوس��ط 
43 درص��د قیمت تمام ش��ده تولی��د فوالد را، 
هزینه تامین س��نگ آهن تش��کیل می دهد. به 
عب��ارت دیگر س��هم هزینه س��نگ آهن از کل 
م��واد اولیه مصرفی در تولید اس��لب در مجتمع 
های فوالد س��ازی کش��ور)مبارکه، خوزس��تان، 
هرم��زگان( ح��دود 80-87 درصد می باش��د.

به همین دلیل یکی از مزیت های مهم اقتصادی 
برای مجتمع های فوالدسازی کشور، استفاده از 
س��نگ آهن داخلی اس��ت زیرا نق��ش عمده ای 
در کاه��ش قیم��ت تم��ام ش��ده و ه��م چنین 
صرف��ه جوی��ی ارزی در تولی��د ف��والد را دارد.

از طرف��ی با توجه به حجم زیاد مصرف س��نگ 
آه��ن، عدم ات��کاء ب��ه واردات این م��اده اولیه 
معدن��ی، همواره کش��ور را از ب��روز بحران های 
جهان��ی در عرضه و تقاضا، نوس��انات قیمت ها، 
مش��کالت حم��ل و نقل دریای��ی، توقف فروش 
در  و  صادرکنن��ده  کش��ورهای  توس��ط  آن 
نهای��ت حرب��ه تحری��م، مص��ون نگه م��ی دارد. 
ب( وضعی��ت جهان��ی و تح��والت س��نگ آهن
ج( تولید س��نگ آهن در جهان در سال 2015
ای��ران در  آه��ن  س��نگ  تولی��دات  د( 
ه( برنامه های آینده تولید س��نگ آهن در ایران

براس��اس مطالعات انجام ش��ده در طرح جامع 
ف��والد کش��ور ظرفی��ت تولی��د فوالد در س��ند 
چش��م انداز س��ال 1404، 55 میلی��ون تن در 
س��ال پیش بینی گردیده اس��ت. جه��ت تامین 

س��نگ آهن مصرفی و حصول ب��ه برنامه فوق، 
الزم اس��ت. طرحهای جدید توس��عه و افزایش 
ظرفی��ت مع��ادن اجراء تا تولید س��نگ آهن به 
مق��دار 88 میلیون تن مطاب��ق پیش بینی های 
انجام ش��ده افزایش یاب��د از این مق��دار تولید 
77 میلیون تن کنس��انتره س��نگ اهن )پس از 
تبدی��ل به گندل��ه( و 11 میلیون ت��ن بصورت 
س��نگ آهن دانه بندی مورد مصرف می باش��د.

ضمن��ا جهت حصول به تولید فوق می بایس��ت 
برنامه ریزی جهت استخراج حدود 154 میلیون 
ت��ن س��نگ آهن خ��ام از معادن ب��ه عمل آید.

و( عملکرد تولیدات سال 1394 شرکت معدنی 
و صنعت��ی چادرمل��و

بی�ان برنام�ه ه�ا و چش�م ان�داز وضعیت 
ش�ركت برای س�ال مالی آتی

1- ادام��ه رون��د اج��رای برنامه ه��ای افزایش 
تولید کنس��انتره س��نگ آهن، باالتر از ظرفیت 
اس��می )مش��ابه س��الهای گذش��ته( و تولی��د 
محص��والت س��نگ آه��ن دان��ه بندی ش��ده و 

1395 برنام��ه مص��وب س��ال  گندل��ه طب��ق 
2- ادام��ه عملیات اجرایی طرح احداث کارخانه 
فوالد و احیاء مستقیم چادرملو با ظرفیت تولید 
س��الیانه 1 میلیون تن ش��مش و ف��والد )قابل 
ارتقاء 1/300/000 تن( و 1/550/000 تن آهن 
اسفنجی در جوار کارخانه گندله سازی اردکان 
و حصول به پیش��رفت فیزیکی طبق برنامه های 
پیش بینی ش��ده و شروع بهره برداری ازمایشی 
کارخان��ه ف��والد در نیم��ه اول س��ال 1395.

3- ادامه عملیات اجرائی مربوط به فاز 3 )واحد 
بخ��ار( طرح احداث نیروگاه س��یکل ترکیبی به 
ظرفی��ت 500 م��گاوات و تکمی��ل عملیات راه 
اندازی نهایی آن در پایان سه ماه اول سال 95 .
توضی��ح آنک��ه ف��از اول )واح��د گازی ش��ماره 
ی��ک( در تیرماه و فاز دوم )واحد گازی ش��ماره 
2( در ش��هریور م��اه س��ال 1393 راه ان��دازی 
و در ش��بکه سراس��ری کش��ور ق��رار گرف��ت.

4- ادام��ه عملی��ات اجرای��ی و تکمیل��ی طرح 
افزایش ظرفیت کارخانه گندله س��ازی اردکان 
تا 4 میلی��ون تن )افزایش تولید 600 هزار تن( 
و راه ان��دازی طرح در زمس��تان س��ال 1395.

5- در ط��رح تولید آهن و فوالد س��رمد ابرکوه 
که 65 درصد س��هام آن متعلق به ش��رکت می 
باش��د عملیات نصب ماش��ین آالت بخش نورد 
خاتم��ه و در نیم��ه اول س��ال 1395 عملیات 
راه ان��دازی و تولید آزمایش��ی آغ��از می گردد 
در بخش فوالد س��ازی اتمام طراح��ی تفصیلی 
تجهی��زات و ماش��ین آالت س��اخت خ��ارج و 
تامی��ن آنه��ا و ش��روع عملی��ات فونداس��یون 
ساخت اس��کلت فلزی س��الن فوالدسازی طبق 
برنام��ه عملیات اجرائی آن انجام خواهد گردید.

تکمیل��ی  و  اجرائ��ی  عملی��ات  ادام��ه   -6
ش��بکه  اج��رای  مح��ل  از  اب  تامی��ن  ط��رح 
آب  انتق��ال  و  اردکان  شهرس��تان  فاض��الب 
ب��ه مجتم��ع گندل��ه س��ازی اردکان و به��ره 
ب��ردرای از ط��رح در نیم��ه دوم س��ال 1395  

29



| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  67 | تیر  ماه  1395| 

نیاز مدیریت صنعت حمل و نقل دریایی دلگشایی است

هتل ارم به روز پانزدهم تیرماه سال 1395 شاهد حضور بیش از 90درصد سهام دار 
شرکت توسعه خدمات دریایی بندری سینا بود. شکل و شمایل و البته حرمت گذاری 
بچه های شرکت مرا به یاد دوران استاد و دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران 
کشید. چه خوب بود که همه جوان، خوش سیما ، مودب و موقر و استادی حاذق ، 
مدیری به کمال آراسته که موی سپیدش نشان از آن داشت که فلکش رایگان نداد. 
در اندک زمانی آنچه عملکرد ش��رکت در س��ال 1394 ب��ود در قالب یک کلیپ 
س��اخته ش��ده بر پرده س��فید نشس��ت و میدان داری این مجموعه پرتالش و 
س��ود آور در مجموع��ه انباره��ای نفتی و ب��ر کانتینرهای آماده ب��ه رفت وآمد 
ب��ر دوش ن��اوگان دریایی، چش��م ه��ا را به س��وی خود کش��ید. صنعت حمل 
و نق��ل دریای��ی ب��رای ما  ب��ه هر دلی��ل در حوزه خلی��ج فارس آن نب��وده که 
می باید. بهتر اس��ت بگویی��م نگذاردند، با اینکه قدمت به چن��د دهه می داریم 
ول��ی هنوز اندر خم ی��ک کوچه ایم، عاقالن می دانند که در س��طح و عمق این 
خلیج همیش��ه ف��ارس چه گنج��ی خفته.یک نمونه س��ودآور آن��را در صنعت 
توریس��م در جزی��ره کی��ش و کش��تی یونانی می بینی��م وصنعت دیگ��ر را در 
الیروب��ی حوضچه ها و تخلیه کش��تی ه��ا و بارگیری در بنادر ک��ه باید قضاوت 
ک��رد ه��ر ک��دام به چه می��زان نقش در اقتص��اد ما دارن��د و چه رونق��ی ایجاد 
می کنند و به حق و انصاف که این صنعت دومی بس��یار پرس��ودتر و مطلوب تر 
برای حصول افتخار ملی بوده و می باش��د. گزارش مهندس دلگشایی مدیرعامل 
دلس��وز نش��ان می داد که ناخدایی آگاه در کشتی می باشد که ما بدان بدرستی 
امید بس��ته ایم. انشااهلل توان مهندس دلگش��ائی همان است که ما می خواهیم 
کش��تی س��رفرازی ملتی که ام��واج خروش��ان اقیان��وس آرام و گ��ذرگاه تنگه 
هرم��ز به مدد درای��ت و تدبیر ناخدایی ح��اذق را باکش نباش��د از طوفان عدو.

مجم��ع عموم��ی ع��ادی س��الیانه  ش��رکت توس��عه خدم��ات دریای��ی و 

هت��ل  مح��ل  در   1395/04/15 م��ورخ  )س��هامی عام(  س��ینا  بن��دری 
گردی��د.  برگ��زار  هت��ل  الملل��ی  بی��ن  همایش��های  س��الن  ارم-  ب��زرگ 
در این مجمع که با حضور اکثریت سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای محمدرضا بیگدلی بود، که جنابان مجید فخرایی و مهدی بختیاری 
در مقام نظار اول و دوم و آقای محمد رمضانیان به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادام��ه ب��ا قرائت گزارش هی��ات مدیره ب��ه مجمع مربوط به اه��م فعالیتهای 
ص��ورت پذیرفت��ه در ط��ی س��ال مال��ی منته��ی ب��ه 1394/12/29 و پس از 
اس��تماع گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی، مجمع نش��ینان با طنین صلوات 
خ��ود ضم��ن  تصویب صورته��ای مالی و تنفیذ معامالت مش��مول م��اده 129 
ب��ا تقس��یم س��ود 3000 ریالی ب��ه ازای هر س��هم به کار خ��ود پای��ان دادند.

پیام هیات مدیره
خداون��د ب��زرگ را سپاس��گزاریم که توفیق عنای��ت کرد تا در س��ال مالی مورد 
گ��زارش ک��ه به فرموده مقام معظم رهبری مزین به ن��ام )دولت و ملت، همدلی 
و هم زبانی( بود در حد وس��ع و توان به رغم تمامی ش��رایط رقابت پیرامونی در 
محیط کس��ب و کار و با توجه به فضای رکود در اثر تحریم های اقتصادی و فراز 
و نش��یب های سپری شده در کش��ور با جدیت و تالش مجموعه همکاران اعم از 
مدیران، مهندسان، کارشناسان و کلیه کارکنان زحمتکش در سایه الطاف حضرت 
حق، مفتخریم که عملکرد یکساله شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا 
را در مجمع عمومی عادی س��الیانه به محضر س��هامداران محترم تقدیم نماییم.
هیات مدیره و مدیریت شرکت معتقد است که امانتدار سهامداران محترم بوده و به 
منظور حفظ و حراست از این امانت گرانبها که مسئولیت آن را به عهده دارد، از انجام 
هیچ تالش و کوششی دریغ نورزیده و با همدلی و مشارکت عمومی خانواده معظم 
شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا با اعتقاد راسخ بر پایه اصل فرایندمحوری و 
مسئولیت پذیری با تالش خستگی ناپذیر و بهره مندی از اندیشه های تمامی همکاران 
با حرکت هدفمند، با نظم و انضباط سازمانی در تحقق اهداف سازمان کوشا باشد.

چشم انداز
- حف��ظ جای��گاه خود بعن��وان برترین برند خدمات بندری در س��طح کش��ور
- تالش جهت دریافت اعتبار جهانی و تبدیل شدن به یکی از سه برند معتبر در منطقه
- ارائه خدمات بندری با توجه به استانداردهای بین المللی و تکنولوژی های پیشرفته دنیا 
با همکاری منابع انسانی، توانا، خالق، با انگیزه و کارآمد، جهت افزایش رضایت مشتری.

ماموریت
•  ارائ��ه خدم��ات متمای��ز، با کیفی��ت و مطمئ��ن در زمینه تخلی��ه، بارگیري، 
انب��ارداري و س��ایر خدمات بن��دري به مش��تریان داخلي و خارجي ش��رکت با 
بهره گیري از فناوري روز در بنادر کش��ور در راس��تاي تامین رضایت مش��تریان
•  ایج��اد فضاي کاري امن، مطمئن و بانش��اط براي پرس��نل و هم��کاران خود
•  تامین منافع سهامداران و کمک به توسعه بنادر و رشد و شکوفایي اقتصاد کشور
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 اهداف كیفی
• افزایش سهم بازار و رسوخ به بازارهای جدید

•  افزایش سودآوري
• حفظ جایگاه شرکت به عنوان برترین برند خدمات بندری کشور

•  افزایش توان رقابت پذیري شرکت و ارتقای جایگاه آن در بین رقبا
•  افزایش بهره وري منابع انساني

•  ارتقای سطح فناوري  
استراتژی ها

•  توسعه بازار
•  مشارکت با شرکت هاي خارجي

•  استقرار استاندارد مدیریت کیفیت اطالعات
• بهینه سازی کمی و کیفی نیروی انسانی

•  تهیه زیرساختارهاي فعالیت هاي کانتینري
• بهبود بازدهی اقتصادی به مقیاس با تاکید بر آنالیز قیمت تمام شده

•  واگذاري خدمات به پیمانکاران 
ریسک های عمده شرکت:

- ریسک رکود اقتصادی
- ریسک تجاری ریسک تکنولوژی

- ریسک نوسانات نرخ بهره
- ریسک نوسانات نرخ ارز 

  برنامه های آینده شركت
اق��دام دس��ت  در  پرو ژه ه��اي  و  طرح ه��ا  ب��رداري  به��ره  و  تکمی��ل   •

• بهینه سازی و بازسازی ماشین آالت و تجهیزات
•  افزای��ش س��هم عملیات ش��رکت توس��عه خدم��ات دریایي و بندري س��ینا
•  حفظ و گس��ترش برند تجاری شرکت توس��عه خدمات دریایي و بندري سینا

•  ت��الش در جه��ت افزای��ش س��طح تحصی��الت، آم��وزش مناب��ع انس��انی، 
متخص��ص انس��انی  نی��روی  ج��ذب  و  کارکن��ان  در  انگی��زه  افزای��ش 
•  کنت��رل هزینه ه��ا و افزایش به��ره وری به منظور حفظ و افزایش س��ودآوری

• حفظ و نگهداش��ت و ارتقای اس��تانداردها، افزایش کیفیت خدمات ارائه شده و 
افزایش بهره وری انرژی و سوخت هاي فسیلي  

اقدامات انجام ش��ده در زمینه توس��عه سیس��تم های مدیریتی در سال 1394
1-ب��ه کار گیری و پیاده س��ازی سیس��تم مدیریت ایمنی و بهداش��ت ش��غلی
18001:2007 OHSAS دریافت گواهینامه سیستم مدیریت محیط زیست -

- گواهینام��ه ISO 14001:2004 و نظ��ام جام��ع HSE در ش��رکت نش��ان 
دهن��ده توج��ه به ارتقاء س��طح ایمن��ی عملی��ات ، کاهش ح��وادث و بیماری 
ه��ای ناش��ی از کار، پیش��گیری از آلودگ��ی های زیس��ت محیطی و نی��ز وارد 
آم��دن خس��ارت ب��ه ام��وال و دارای��ی های س��ازمان و مش��تریان می باش��د.

- عضویت در مجامع LAPH )س��ازمان بین المللی بنادر و لنگرگاه ها( انجمن 
کشتیرانی و خدمات وابسته، انجمن پایانه داران بنادر ایران و سایر مجامع تخصصی 

و صنفی.
- ایج��اد و بهب��ود س��امانه ه��ای نرم افزای��ری عملیات��ی در بنادر ب��ا قابلیت و 
توس��عه تحت نام BCTS )بنادر کانتینر سیس��تم( در بنادر بوش��هر و نوش��هر.

- تس��ریع در ارائه خدمات با اس��تقرار ماش��ین آالت تخصصی در ترمینال های 
کانتینری.

س��رمایه  ه��ای  پ��روژه  انج��ام  ب��ا  عملیات��ی  ه��ای  فعالی��ت  توس��عه   -
مختل��ف. بن��ادر  در  روبناه��ا  و  ه��ا  س��اخت  زی��ر  در  جدی��د  گ��ذاری 

- اس��تفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در پیش��برد اهداف عملیاتی و برون 
سپاری خدمات غیرتخصصی.

2- اقدامات برنامه ریزی ش��ده برای توس��عه سیستم های مدیریتی در سال 94
- ورود ب��ه پ��روژه ه��ای جدی��د س��رمایه گ��ذاری در توس��عه فعالی��ت های 
خدم��ات بن��دری در بنادر کش��ور مانن��د س��اخت ترمینال ه��ای اختصاصی.

- ایجاد مشارکت با یکی از اپراتورهای مطرح جهان که جزو 10 شرکت برتر کانتینری دنیا 
برای سرمایه گذاری مشترک در توسعه فعالیت های کانتینری در بندر شهید رجایی.
- اجرای عملیات س��اخت ترمینال اختصاصی کانتینر در جزیره نگین بوش��هر.
- اجرای عملیات احداث پایانه کانتینری در اراضی پشتیبانی بندر شهید رجایی

- اجرای عملیات احداث 4 باب انبار مسقف به وسعت 24 هزار متر مربع در بندر 
نوشهر.

- برنام��ه ریزی برای توس��عه دان��ش کارکنان از طریق آم��وزش های تخصصی 
خدم��ات بن��دری ب��ا مش��ارکت مراک��ز آموزش��ی معتب��ر داخل��ی  و خارجی
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مهرام گنجی خوشنام 
مهرام بلند آوازه، هدیه مسافر دیار دوست است

مهرام برندی برتر و نامی آشنا در صنعت غذایی می باشد مهرام را معلمی از دیار 
سرفرازان بختیاری شهر مالیر پایه گذار شد و دم مسیحی این معلم در اندک 
زمان خوش درخش��ید و سهم عمده ای از بازار مصرف را بخود اختصاص داد.

استاد شاهرخ ظهیری به کاتب این سطور نقل می کرد مشکالت عدیده در امر 
تولید، بخصوص عدم حمایت از کارآفرینان مرا با مشکالت مالی روبرو کرد. برای 
صفای دل ره به دیار یار کشیدم تا سفره  دل دربارگاه حضرت حق بازگشایم. در 
کاروان ما زن و مردی بودند که رفتار و کردارشان ورد زبان کاروانیان بود اخالقی 
در رفتار و کردارشان به حق در حد اعالء بطوری که من را که عمری به معلمی 
گذرانده ام رفتار این دو مسافر مجذوبم کرد. روزی در البی هتل منتظر اتوبوس 
بودیم که سخن میان من و آن مرد موقر آغازید. سالم من رسول گنجی هستم 
و من شاهرخ ظهیری . رسول گفت در ایران فعال در صنعت شیمیایی هستم و 
من گفتم در صنعت غذایی مشغولم و به واسطه عدم حمایت با مشکالتی روبرو 
شده و خسته شده ام و قرار است که مهرام را بفروشم. حاج رسول گنجی بی 
درنگ پاسخ داد که مهرام را من می خرم و این شد آغاز آشنایی دو مسافر دیار 
دوست. باب تجارت با هم گشودند و مهرام به آغوش حاج رسول گنجی نشست.

مه��رام در ان��دک زم��ان دوباره ب��ه چرخ��ه تولید رس��ید و با ن��وآوری امیر 
محم��د گنج��ی ج��وان جوی��ای ن��ام و متخص��ص در عل��م مارکتین��گ در 
ویتری��ن و بازاره��ای جه��ان نشس��ت و امروز هم در س��فره دروی��ش هم در 
س��فره توانگ��ر مه��رام نشس��ته و غذاه��ای خ��وش ب��و و خ��وش طع��م 
اس��ت. ک��رده  صف��ا  ب��ا  چن��دان  دو  را  س��فره  ایران��ی  کال��ری  از  پ��ر 

خ��دا رحم��ت کند قطار علیش��اه دروی��ش خاکس��اری را که م��ی فرمود به 
قونیه ش��دم و آنج��ا نام مه��رام ایرانی بی��ش از نفت در زبانها م��ی چرخید. 
روز دوش��نبه 1395/4/14 س��اعت دوازده تاالر طبقه هش��تم ات��اق بازرگانی 
ش��اهد حضور مدی��ران و س��هامداران و اصح��اب خبر یک جا ب��ود که برای 
مجمع س��االنه حضور می داش��تند و حقی��ر از ان طبقه ب��ه ورودی ابوطالب 
درباب عراق خانه کعبه پرتاب ش��دم و حضور دو مس��افر را به ذهن کش��یدم. 
لبی��ک لبیک ب��ه فضای الیتناه��ی کش��یده و باورمداری دو بچه ش��یعه که 
دل و ج��ان و عق��ل و هوش در راه تعالی دنیا و عقبا دارند سرش��ار، سرش��ار..

در کنجی به گنجی پس��ر که در اولین س��الهای کارنامه کاریش مهرام خفته 
در مش��کالت را بیدار کرده، نوش داده و توپ پیروزی را در دست بلند قامتان 
نش��انده و س��رود ایران ای س��رزمین پرگهر را در چکامه پیرو جوان در کوچه 
بازار نش��انده خس��ته نباشیدی گفتم و دس��ت پرمهرش را فشردم. با دقت در 
سیمای این مدیرجوان و خوش فکر باورم شد که در چنته درویش و در سفره 
توانگ��ر مهرام خوش نام جای به  م��ی دارد. در مهرام با دانش بچه های فهیم 
و عالم در فرآوری محصول کش��اورزی امروز برند محصول غذایی نشس��ته که 
کیفیتش نشانگر زحمات همه کارکنان تالشگران این مجموعه نام آشنا و هدیه 
مس��افران دیار حضرت دوست می باش��ند. بر این نعمت مبارک باد می دارد.  
در ای��ن مجمع که ب��ا حضور85/27 درصدی س��هامداران حقیقی و حقوقی ، 

اعض��اء هیات مدی��ره، نماینده س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و 
ب��ازرس قانونی برگزار گردید، ریاس��ت مجم��ع برعهده آقای ف��رخ صمدیان 
ب��ود، که جنابان س��هراب رس��ته و نص��رت اله من��زوی در مقام نظ��ار اول و 
دوم و آق��ای بی��ژن فت��ح اله پور ب��ه عنوان دبی��ر مجمع انتخ��اب گردیدند.
درادام��ه ب��ا قرائت گزارش هی��ات مدیره به مجمع مربوط ب��ه اهم فعالیتهای 
ص��ورت پذیرفت��ه در طی س��ال مال��ی منته��ی ب��ه 1394/12/29 و پس از 
اس��تماع گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات 
خ��ود ضم��ن  تصوی��ب صورته��ای مال��ی و تنفی��ذ معامالت مش��مول ماده 
129 با تقس��یم س��ود 600 ریالی به ازای هر س��هم به کار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره :
با استعانت از خداوند متعال و سپاس و تشکر از حضور شما سهامداران محترم در 
مجمع عمومی عادي سالیانه شرکت مهرام. فرصت را مغتنم شمرده و کارنامه یکسال 
تالش کارگران، کارکنان و مدیران شرکت را به استحضار شما عزیزان میرساند.
سال 1394 همراه با تغییرات بسیار مهمی در محیط بیرونی شرکت بود که اثرات 
آن را می توان نه تنها در سال مورد گزارش بلکه در سال جاري نیز به نظاره نشست.
فرآین��د توافق��ات اولی��ه سیاس��ی بی��ن الملل��ی وش��رایط پس��ا برج��ام، 
درآورد  تعلی��ق  حال��ت  ب��ه  را  اقتص��ادي  ه��اي  فعالی��ت  از  بس��یاري 
داد. نش��ان  را  خ��ود  تاثی��رات  نی��ز  مه��رام  ش��رکت  در  ام��ر  ای��ن  و 
ش��رایط ایج��اد ش��ده در این فضا که ش��امل ثب��ات تقریبی ن��رخ ارز، رکود 

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

32



لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  67 | تیر ماه  1395| 

هم��راه ب��ا ت��ورم، تغیی��ر در تعرفه ه��ا و انتظ��ار ب��ازار از ایجاد فض��اي باز 
اقتصادي در ش��رایط پس��ا برجام بود، تقاضاي بازار را تحت الش��عاع قرار داد 
و عم��اًل باعث کاهش تقاضاي مصرف کنن��دگان گردید. کاهش قدرت خرید 
قش��ر ضعیف مص��رف کنن��ده در چرخه فرآین��د تولید و توزی��ع محصوالت 
باع��ث گردی��د تا ش��رکت ه��ا با کاه��ش تولی��د و ف��روش مواج��ه گردند.

در چنین ش��رایطی این ش��رکت با تکیه بر سیاس��ت گزاریهاي استراتژیک و 
صحیح هیات مدیره، پیگیري و نظارت مس��تمر در جهت رس��یدن به اهداف 
از پیش تعیین ش��ده و اس��تفاده از نیروي انس��انی متخصص، فوق گردید که 
ب��ه بخش اعظمی از اه��داف خود جامه عمل بپوش��اند که تمام��اً در آمارها 
و گزارش��ات ارائه ش��ده به س��هامداران محترم به آنها اش��اره ش��ده اس��ت.

هی��ات مدیره با اعتقادي راس��خ به روند پویا و موفقیت آمیز ش��رکت بر خود 
وظیف��ه می داند تا با برقراري یک نظام پایدار با ارتقاء کیفی و کمی تولیدات، 
ضم��ن حفظ اعتماد مصرف کنندگان با حصول س��ود مناس��ب رضایتمندي 
س��هامداران عزیز را نیز محقق س��ازد. با عنایت به شرایط اقتصادي و تحوالت 
پیش روي در س��ال 95 و رفع تحریم ها و حضور رقباي خارجی و باز ش��دن 
درب ه��اي واردات این ش��رکت را با فض��اي رقابتی جدی��دي مواجه خواهد 
کرد که در س��الیان گذش��ته از آن مصون بوده و لذا فضاي پیش رو، سیاست 
گذاري، برنامه ریزي و اجراء متفاوتی را طلب می نماید که مدیریت ش��رکت 
در تالش اس��ت با یک برنامه ریزي مناسب و منطقی از جمله اصالح ساختار 
مالی، اس��تفاده از تکنولوژي جدید، کاهش بهاي تمام ش��ده و س��ایر اقدامات 
م��ورد نیاز منافع بلند مدت س��هامداران را با ایجاد س��ود پایدار تامین نماید.

در خاتم��ه از تمام��ی س��هامداران محت��رم ک��ه در ای��ن مجم��ع حض��ور 
به��م رس��انیده تش��کر و قدردان��ی نم��وده و مق��دم ش��ما عزی��زان را ک��ه 
موج��ب خی��ر و برک��ت و دلگرم��ی م��ی باش��د را گرام��ی م��ی داری��م.
م��رور کلی ب��ر عملکرد ش��رکت و میزان دس��تیابی به اهداف تعیین ش��ده:

ش��رکت مه��رام بعن��وان یک��ی از معتبرتری��ن برنده��اي صنای��ع غذائی در 
کش��ور و ب��ا نزدیک به نیم ق��رن تجربه از جای��گاه وی��ژه اي در این صنعت 
برخ��وردار اس��ت. آنچه در س��ر لوح��ه فعالیت ش��رکت ق��راردارد احترام به 

مص��رف کنندگان می باش��د و ش��اید بهترین و باالترین جایزه ش��رکت 
مه��رام به اس��تفاده کنن��دگان محصوالت این ش��رکت حف��ظ کیفیت 

و رعای��ت تمام��ی اس��تانداردهاي تولید ب��ا بهترین مواد اولیه اس��ت.
بدیه��ی اس��ت این ش��رکت خود را متعه��د و ملزم ب��ه رعایت حفظ 
و افزای��ش ث��روت س��هامداران نی��ز م��ی دان��د ک��ه یقیناً ب��ا هدف 

ذک��ر ش��ده اول در ی��ک راس��تا م��ی باش��د.
ب��ا عنایت به مطال��ب فوق این ش��رکت موفق 

گردید در س��ال 94 به تمامی اهداف از پیش 
تعیین شده بر اس��اس بودجه تقدیمی براي 

س��ال 94 رس��یده و حتی نس��بت به آخرین پیش بینی ارائه شده در بخش 
فروش معادل 1 در صد و در بخش س��ود خالص 14 در صد رش��د نشان دهد.

جایگاه شركت در صنعت :
گ��روه تولی��دي مه��رام در صنع��ت غ��ذا و در بخ��ش تولید انواع سس��هاي 
مایون��ز و کچ��اپ، رب، مرب��ا، زیت��ون و نظای��ر آن فعالی��ت م��ی کن��د .

ش��رکت مه��رام در بین ش��رکت هاي فع��ال در این صنعت ب��ا حجم فروش 
1/464/066 میلی��ون ری��ال در س��ال 94 ج��زء ش��رکتهاي پی��ش رو در 
زمین��ه تولید و فروش س��س مایونز، کچاپ، ترش��ی و خیارش��ور ق��رار دارد.

همچنین سهم فروش گروه محصوالت مختلف این شرکت از کل بازار داخلی 
به شرح زیر می باشد:

گروه مایونز با فروش 839/956 میلیون ریال داراي سهم تقریبی 22درصد از 
بازار می باشد و رهبر این بازار است.

گروه کچاپ با فروش300/504 میلیون ریال داراي سهم تقریبی 15درصد از 
بازار می باشد و در کنار رقیب اصلی خود در این بازار رتبه اول و بعضاً دوم را دارد.

گروه ترش��ی و خیارش��ور ب��ا ف��روش 121/976 میلیون ریال داراي س��هم 
تقریب��ی 5درصد از بازار می باش��د. گروه عس��ل با ف��روش 32/146میلیون 
ری��ال داراي س��هم تقریب��ی 5درص��د از ب��ازار و گ��روه مرب��ا ب��ا ف��روش 
44/551 میلی��ون ری��ال دارن��ده س��هم ب��ازار تقریب��ی 3درص��د اس��ت.
گروه کنسرو با فروش 37/856 میلیون ریال داراي سهم بازار کمتر از 1درصد 

از بازار می باشد.
طرح هاي توسعه آتی شركت

-1 خرید پاستوریزاتورجهت خطوط کچاپ
 PET2 تکمیل طرح دوطبقه کردن سالن زیتون جهت تولید-

-3 نصب کاور جهت کلیه خطوط تولید
-4 خرید و نصب تهویه مناسب جهت سالن مایونز

-5 اجراء سیستم پیش تصفیه فاضالب خروجی کارخانه
-6 خرید ژنراتور با ظرفیت مناسب براي تامین برق اضطراري کارخانه

-7 اصالح پست برق کارخانه
 -8 خرید  

ه  س��تگا د
بادکن 

 PET
جهت تکمیل خط تولید 
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افزایش بهره وری برای تداوم سود آوری
برنامه های مدیریت سیمان تهران برای کسب سهم بیشتر از بازار

مجم��ع عموم��ی ع��ادی س��الیانه ش��رکت س��یمان ته��ران )س��هامی عام( 
ش��د.  تش��کیل  نی��رو  پژوهش��گاه  مح��ل  در   95/04/15 تاری��خ  در 
در ای��ن مجم��ع که ب��ا حض��ور 72/69 درصدی س��هامداران حقیق��ی و حقوقی 
، اعض��اء هی��ات مدی��ره، نماین��ده س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و 
ب��ازرس قانون��ی برگ��زار گردید، ریاس��ت مجمع برعهده آقای س��ید به��اء الدین 
عالئ��ی ف��رد بود، ک��ه جنابان ه��ادی طاهری و مه��دی ش��هریاری در مقام نظار 
اول و دوم و آق��ای محس��ن رس��تمی ب��ه عنوان دبی��ر مجمع انتخ��اب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته 
در طی سال مالی منتهی به 1394/12/29 و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت 
مشمول ماده 129 با تقسیم سود  22 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی و سازمان حسابرسی به 
عنوان حسابرس علی البدل شرکت برای سال مالی 95 انتخاب گردید.

به موجب مصوبه مجمع اشخاص زیر به مدت 2 سال به عنوان اعضای هیات مدیره 
شرکت انتخاب شدند:

- بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
- شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس )سهامی خاص(

- شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا )سهامی خاص(
-  شرکت سیمان هگمتان )سهامی عام( 

- شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن )سهامی عام(
پیام هیات مدیره

خداوند بزرگ را سپاسگزاریم که توفیق عنایت کرد تا در سال مورد گزارش که به فرموده 
مقام معظم رهبري مزین به سال )دولت و ملت، همدلی و هم زبانی( بود درحد وسع و توان 
به رغم تمامی شرایط رقابت پیرامونی در محیط کسب و کار و باتوجه به فضاي رکود در 
اثر تحریم هاي اقتصادي در کشور و فراز و نشیب هاي سپري شده در صنعت سیمان با 
جدیت و تالش مجموعه همکاران اعم از مدیران ، مهندسین ، کارشناسان و کلیه کارکنان 
زحمتکش در سایه الطاف حضرت حق ، مفتخریم که عملکرد یک سال شرکت سیمان 
تهران و شرکت هاي گروه را در مجمع عمومی عادي سالیانه به محضر سهامداران

محترم تقدیم نمائیم .
هیات مدیره و مدیریت ش��رکت معتقد اس��ت که امانتدار سهامداران محترم بوده و 
به منظور حفظ و حراس��ت از این امانت گرانبها که مسئولیت آن را به عهده دارد از 
انجام هیچ تالش و کوشش��ی دریغ نورزیده و با همدلی و مشارکت عمومی خانواده 
معظم گروه س��یمان تهران با اعتقاد راس��خ در تحقق اهداف س��ازمان کوشا باشد.

چشم انداز رشته فعالیت سیمان در برنامه میان مدت پنجم :
یک��ی از س��ه تولی��د کنن��ده برت��ر س��یمان در منطق��ه خاورمیان��ه و عرض��ه 
محص��ول تن��وع  و  کیفی��ت  لح��اظ  از  س��یمان  برن��د  برتری��ن  کنن��ده 
: پنج��م  م��دت  می��ان  برنام��ه  در  س��یمان  فعالی��ت  رش��ته  ماموری��ت 

تولید و عرضه انواع سیمان هاي متعارف، طراحی و تولید سیمان هاي جدید براي مصارف 
خاص با کیفیت و قیمت رقابتی با استفاده از فن آوري هاي روز دربازارهاي داخلی و خارجی

اهداف اصلی در برنامه میان مدت پنجم :
- تداوم سود آوري- ارتقاء جایگاه رقابتی
- افزایش بهره وري- توسعه منابع انسانی

- افزایش رضایتمندي ذینفعان
استراتژي هاي گروه سیمان تهران در برنامه میان مدت پنجم:

- نفوذ در بازار- توسعه بازار
- ارتقاء کیفیت- هم افزایی

ریسك هاي عمده شركت :
احتم��ال عدم پایداري ش��رایط ص��ادرات با توجه به ویژگیهاي کش��ورهاي مقصد

مسائل ناشی از رکود اقتصادي در اثر تحریم
تغیی��رات ن��رخ س��ود بانک��ی ب��ا توج��ه ب��ه ش��رایط انقباظ��ی در بانکه��ا
نوس��ان احتمال��ی ن��رخ ارز ب��ا توج��ه ب��ه مبل��غ تس��هیالت ش��رکتهاي گروه
ن��رخ ف��روش س��یمان ب��ا توجه ب��ه ش��رایط فزون��ی عرضه س��یمان ب��ه تقاضا

برنامه های آینده شركت 
· اصالح سالن مواد خام 2100 تني

· بهینه سازي سیستم فیلتراسیون کوره واحد6
· راه اندازي آسیاب سیمان 3 ) درمدار آوردن سپراتور سیمان 3 (

· راه اندازي سیستم موجود انتقال گرد کلینکر واحد 6
· اصالح کانال ارتباطي لورگي واحد 4

· انتقال سیمان از الواتور سیمان 2-8 به سیلوي سیمان 3 و 4
· استفاده از سوخت دوم در رایزربایت کوره 6

· طراحي و اجراي هات گاز جهت تامین هواي گرم آسیاب سیمان 8-2
· انتقال گرد خروجي الکتروفیلتر کوره 3 به حوض مخلوط

· نصب سیلوي ذخیره قبل از آسیاب مواد واحد 4
· تکمیل و بهره برداري طرح جایگزینی 2 )واحد نهم(

· حفظ سهم بازار شرکت و گروه سیمان تهران 
· حفظ و گسترش برند تجاری شرکت سیمان تهران

· هم افزایی و هماهنگی درون سازمانی و برون سازمانی با شرکتهای اقماری
. برنام��ه ری��زي جه��ت ح��ذف فعالیته��اي اضاف��ی و م��وازي در واح��د مال��ی
. برنامه ریزي آموزش تخصصی در سطح مختلف کارکنان مالی در جهت ارتقاء سطح 

کیفی کارکنان
. تش��کیل کارگروه برنامه ریزي ، اجرائی و نظارت در سطح شرکت سمیان تهران و 

شرکت هاي گروه 
. برنامه ریزي و بازنگري در راستاي تقویت زیر سیستم هاي مالی

. کنترل هزینه ها و افزایش بهره وري به منظور حفظ و افزایش سودآوري
حفظ و نگهداشت و ارتقاء استانداردها، افزایش کیفیت تولید و افزایش بهره وري انرژي
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گام های حساب شده مدیریت برای اوج گیری
افزایش سرمایه فوالد ارفع مصوب مجمع گرفت

مجم��ع عموم��ی فوقالع��اده صاحبان س��هام ش��رکت آه��ن و ف��والد ارفع 
مجموع��ه  مح��ل  در  م��ورخ 1395/3/31  دوش��نبه  روز  ع��ام(  )س��هامی  
فرهنگ��ی ورزش��ی وزارت کار و ام��ور اجتماعی ، س��الن تالش برگزار ش��د. 
در ای��ن مجمع ک��ه با حضور اکثریت س��هامداران حقیق��ی و حقوقی، اعضاء 
هی��ات مدیره، نماینده س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و بازرس 
قانون��ی برگ��زار گردید، ریاس��ت مجمع برعه��ده آقای مرتض��ی علی اکبری 
بود که جنابان آقای خس��رو ش��عبانی و حمیدرضا بهزادی پ��ور در مقام نظار 
اول و دوم و آق��ای علیرض��ا خیاط ب��ه عنوان دبیر مجمع انتخ��اب گردیدند.
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص 
افزایش س�رمایه به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان س�هام شركت 

آهن و فوالد ارفع)سهامي عام(
در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347
1- گ��زارش توجیهي م��ورخ 30 دی م��اه 1394هیات مدیره ش��رکت آهن 
و ف��والد ارفع )س��هامي ع��ام( درخص��وص افزایش س��رمایه آن ش��رکت از 
مبل��غ 1/995 میلی��ارد ری��ال به مبل��غ 4/000 میلیارد ری��ال )جمعا معادل 
2/005 میلیارد ریال افزایش س��رمایه(که توس��ط هیات مدیره ش��رکت ارائه 
گردیده، مورد رس��یدگی این موسس��ه قرار گرفته است. مس��ئولیت گزارش 
توجیه��ی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره ش��رکت اس��ت.

2- گ��زارش مزب��ور در اج��راي تبصره 2 م��اده 161اصالحیه قان��ون تجارت 
و ب��ا هدف توجیه افزایش س��رمایه ش��رکت از محل آورده نق��دی و مطالبات 
س��هامداران، تهیه ش��ده اس��ت. بخش��ی از این گزارش توجیهی بر اس��اس 
مفروضاتی مش��تمل بر مفروضات ذهن��ی درباره رویدادهای آت��ی و اقدامات 
مدیریت تهیه ش��ده اس��ت ک��ه انتظار نم��ی رود لزوما به وق��وع بپیوندد. در 
نتیجه به اس��تفاده کنندگان توجه داده می ش��ود که ای��ن گزارش توجیهی 
ممکن اس��ت برای هدفهایی جز هدف توصیف ش��ده در باال مناس��ب نباشد.

3- براس��اس رس��یدگي ب��ه ش��واهد پش��توانه مفروض��ات، ای��ن موسس��ه 
ب��ه م��واردی برخورد نک��رده اس��ت، ک��ه متقاعد ش��ود مفروض��ات مزبور، 
مبنای��ي معقول ب��راي تهیه گ��زارش توجیه��ي فراهم نمي کند. ب��ه عالوه، 
ب��ه نظر این موسس��ه، گ��زارش توجیه��ي یاد ش��ده براس��اس مفروضات به 
گون��ه اي مناس��ب و طب��ق اس��تانداردهاي حس��ابداري ارائه ش��ده اس��ت.

4- حت��ي اگ��ر رویداده��اي پی��ش بین��ي ش��ده طب��ق مفروض��ات ذهني 
توصی��ف ش��ده در ب��اال رخ ده��د، نتای��ج واقعي احتم��اال متف��اوت از پیش 
بین��ي ه��ا خواهد بود، زی��را رویدادهاي پیش بیني ش��ده اغلب ب��ه گونه اي 
م��ورد نظ��ر رخ نمي ده��د وتفاوته��اي حاصل مي توان��د با اهمیت باش��د.

مالحظات كلی
درخص��وص اظه��ار نظ��ر ف��وق نکات زی��ر قاب��ل توج��ه و تاکید میباش��د:

5- دلی��ل اصلی عنوان ش��ده در گزارش هیات مدیره برای افزایش س��رمایه 
مورد نظ��ر، اجتناب از پرداخ��ت بدهی به تامین کنندگان اصل��ی مواد اولیه 
و جبران مخارج انجام ش��ده در س��نوات قبل بابت برخی س��رمایه گذاری ها 
و اس��تفاده از مناب��ع حاص��ل در جهت بازپرداخت اقس��اط مع��وق و جاری 
تس��هیالت بانک��ی دریافت��ی ش��رکت و صرفه جوی��ی در هزینه ه��ای مالی 

می باش��د. به همین لحاظ افزایش س��رمایه پیش��نهادی در وضعیت س��ود و 
زیان عملیاتی ش��رکت تاثی��ری ندارد. ضمن آنکه در هر ص��ورت، تحقق این 
مفروض��ات منوط به ایجاد جریان��ات نقدی ورودی کاف��ی از محل وصول به 
موق��ع مطالب��ات مربوط به فروش��های قبلی و آتی می باش��د. عالئه بر این از 
نرخ تنزیل 22 درصد در محاس��بات مربوط به NPV اس��تفاده ش��ده است.
6- محاسبات گزارش توجیهی ارائه شده با فرض تسویه تسهیالت ارزی دریافتی از 
بانک صنعت و معدن جهت احداث واحدهای فوالدسازی و احیاء براساس شرایط 
فرض شده شرکت از نظر نرخ تسعیر ارز سود کارمزد مربوطه ونحوه بازپرداخت 
اقساط انجام گرفته، که هنوز مورد قبول قطعی بانک مزبور قرار نگرفته است.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف ش��رکت آهن و فوالد ارفع (سهامی عام)، از افزایش سرمایه موضوع این 

گزارش توجیهی، به شرح زیر می باشد:
1- جبران مخارج بابت سرمایه گذاری های انجام شده،

2- اجتناب از پرداخت بدهی به تامین کنندگان مواد اولیه و پرداخت اقس��اط 
معوق و جاری تس��هیالات بانکی و صرفه جویی در تحمل هزینه های مالی و 

آثار احتمالی تسعیر ارز.

نی
سی

رح
امی

ن 
هرا

م

35



| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  67 | تیر  ماه  1395| 

آدرس محل برگزاری مجمع سرمایه گذاری سایپا را در 
سالن پردیس در اتوبان سعیدی به من اعالم کرده بودند، 
از تحریریه نشریه ره بدان سو کشیدم و بیاد آوردم که 
این محل در گذش��ته پاسگاه نعمت آباد معروف بود و 
پرشمار تعمیر کوره آجرپزخانه ها هر رهگذر عابر از یک 
جاده آسفالت 6 متری که مسافر اصفهان ، شیراز و یزد 
و بود چشمها را به سوی خود می کشید. هنوزکه این 
روزها اگر جوانان ما فیلم روسری آبی را ببینند می توانند 
آن روزها را خوب برای خودش��ان تداعی کنند. امروزه 
اتوبانهای 8 بانده چراغی، سعیدی، آزادگان، نواب و ... هر 
یک نخی تازه با مخاطب دارند. آسانسور مرا به طبقه 6 
سالن پردیس می برد و آنجا کسی که در روزهای آغازین 
انتشار روزنامه دنیای اقتصاد دست در دست هم داده  این 
مطبوع را به نیکی کاشتیم به گرمی پذیرای ما شد. بلکه 
مهندس آستانی و چهره نام آشنایی دیگر جناب آخوندی 
و دیگر دوستان عزیز مالی هلدینگ سایپا به شایستگی 
و بایستگی به یاری سرمایه گذاری سایپا آمده بودند. از 
نعمت آباد تا اتوبان سعیدی و از ژیان تا سایپا امروز به 
مدد مدیران الیق و کاردان ره به سوی کمال برده است.  
مهندس آستانی مدیرعامل توانمند و خوش فکر شرکت 
در ابتدای گزارش خود با تشریح فضای حاکم بر اقتصاد 
جهان، ایران و بازار سرمایه در سال گذشته و برشمردن 
فرصت ها و چالش های موجود در فضای کسب و کار 
بر این نکته تاکید داشت که مدیریت شرکت عالوه بر 
اهتمام جدی به امر هم افزایی عملکرد گروه برای تحقق 
اهداف مجموعه سایپا لحظه ای از صیانت از دارائی های 
سهامداران و شرکت غافل نشده است. مدیرعامل شرکت 
با اشاره به دریافت قسمت عمده ای از مطالبات و تسویه 
حساب با شرکتهای گروه از جمله سایپا ، گروه صنعتی 
رن��ا و ... ب��ر این نکته اذعان داش��ت که اگر چه فضای 
اقتصادی و عرضه فعالیت در سال گذشته مالی بسیار 
سخت و نفس گیر و ریسک پذیر بوده اما مدیران ارشد 
شرکت به شایستگی تنها منتظر مساعد شدن فضای 
اقتص��ادی نبودو با اخذ تصمیم��ات مدبرانه و اقدامات 
نوآورانه تالش کرده تا در جهت بهبود فضای کس��ب و 
کار فضای اقتصادی کشور تاثیر گذار باشد و شاهد ادعای 
خود را پشت سرگذاشتن سال عملیاتی خوب برشمرد.

مدیر مدبر شرکت س��ود حاصل از سرمایه گذاری در 
سهام شرکت در طول سال مالی مورد گزارش را 113 
درصد اعالم کرد که با توج��ه به بازدهی 28 درصدی 
پرتفوی بازار، این عملکرد نشان می دهد در کنار پتانسیل 
باالی س��هام شرکت و میزان بازار سپندی آن عملکرد 
مدیران صف چه تحسین برانگیز در سالی که از سنگ 
ناله خیزد ارمغان و سود برای سهامدارانشان و حرکت در 

راستای حصول افتخار ملی را برای هموطنان رقم زده اند.
مدیران خدوم بسان مهندس آستانی که در حرمت به 
اهل قلم مطبوع نیز زبانزدند از این جمله مدیران صف 
کش��ورند که باید هن��ر و درایت و تدبیر آن��ان را برای 
حص��ول اقتصاد مقاومتی به دیگر مدیران نش��ان داد.

مهندس آستانی در حاش��یه این مجمع نیز پیرامون 
افزایش س��رمایه ش��رکت در س��ال 94 گفت: که این 
افزایش س��رمایه از محل سود انباشته با هدف اصالح 
س��اختار مالی و کاهش مشکالت ش��رکت مرتبط با 
کمبود نقدینگی انجام پذیرف��ت که این مهم نتیجه 
بس��یار خوبی در عملکرد مالی ش��رکت داشته است.  
مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت گروه سرمایه 
گذاری س��ایپا )س��هامی عام( مورخ 10 تیرماه  1395 
در مح��ل تاالر پذیرایی پردیس کی��ان برگزار گردید. 
در ای��ن مجمع که با حض��ور بی��ش از  77 درصدی 
س��هامداران حقیقی و حقوقی ، اعض��اء هیات مدیره، 
نماینده س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاس��ت مجمع برعهده 
آق��ای ناصر آخوندی بود، که جنابان علیرضا بادکوبه و 
س��عید جمالی در مقام نظار اول و دوم و آقای کامران 
کریم��ی به عن��وان دبیر مجم��ع انتخ��اب گردیدند.

درادام��ه ب��ا قرائت گ��زارش هیات مدی��ره به مجمع 
مرب��وط به اه��م فعالیتهای صورت پذیرفت��ه در طی 
س��ال مالی منتهی به 1394/12/29 و پس از استماع 
گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی، مجمع نش��ینان 
ب��ا طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مش��مول ماده 129 با تقسیم سود 
140 ریال��ی به ازای هر س��هم به کار خود پایان دادند.

 مؤسس��ه حسابرس��ی و خدم��ات مدیری��ت آزموده 
ب��ازرس  به عن��وان  رس��می(  کاران)حس��ابداران 
قانون��ی و حس��ابرس اصل��ی ش��رکت و موسس��ه 
حسابرس��ی  هش��یار بهمند )حس��ابداران رس��می(  
به عن��وان حس��ابرس و ب��ازرس قانون��ی علی البدل 
ش��رکت برای س��ال مالی 1395 انتخ��اب گردیدند.

پیام هیات مدیره
یکی از اساسی ترین وظایف مدیران شرکت محافظت 
و افزایش ثروت س��هامداران اس��ت که ای��ن مهم در 
کل به دو ش��کل افزایش س��ود نقدی تقس��یم میان 
س��هامداران و افزایش مستمر قیمت سهام میسر می 
گردد. هی��ات مدیره ش��رکت گروه س��رمایه گذاری 
س��ایپا با تکیه بر مجموعه اقداماتی که انجام داده اند، 
در تحق��ق این هدف گام های اساس��ی برداش��ته اند.

در دوره مورد گزارش، علیرغم توافق هسته ای به عنوان 
بزرگترین ریسک سیستماتیک فعالیت های اقتصادی 

آتی، اقتصاد کش��ور کماکان در رکود به سر می برد و 
شرایط بازار سرمایه نیز به تبع آن چندان مساعد نبود. 
اما هیات مدیره شرکت مادر تخصصی سایپا و شرکت 
گروه س��رمایه گذاری س��ایپا نه تنها منتظر نماندند 
که ش��رایط داخلی و بی��ن المللی فعالیت همه جانبه 
بهبود یاب��د. بلکه با تصمیمات و اقدام��ات نوآورانه در 
ح��وزه های گوناگون تا حد زیادی به وعده های دولت 
تدبیر و امید جامه عمل پوش��اندند و توانس��تند سال 
عملیاتی خوبی را برای س��هامداران خ��ود رقم بزنند.
از اقدامات اساسی هیات مدیره با توجه به تمرکز سرمایه 
گذاری های شرکت  در صنعت خودرو، همراهی با مدیریت 
گروه سایپا در جهت هم افزایی عملکرد گروه برای خروج 
از زیاندهی و تحقق اهداف مجموعه س��ایپا بوده است.
هیات مدیره ش��رکت گروه س��رمایه گذاری س��ایپا با 
اهتمام جدی، با تس��ویه حس��اب بین ش��رکت های 
گروه بویژه ش��رکت س��رمایه گذاری گ��روه صنعتی 
رنا و ش��رکت س��ایپا، بیش از پیش به رس��الت اصلی 
خویش که همانا صیانت از دارایی س��هامداران است، 
عمل نم��ود. از دیگر اقدامات اساس��ی مدیران ارش��د 
شرکت پیگیری افزایش سرمایه از محل سود انباشته 
اس��ت که با همراهی گروه س��ایپا، عملی خواهد شد.
به عمل کاربرآید به سخندانی نیست؛ بازدهی حاصل شده 
در سال مالی مورد گزارش خود گویای پویایی فعالیت، 
صداقت و شفافیت هیات مدیره شرکت و پاسخی شایسته 
به صبر و حوصله شما س��هامداران محترم می باشد.
هیات مدیره اعتقاد دارد اقدامات انجام شده در سال مورد 
گزارش با الهام از رهنمودهای سازنده شما سهامداران 
محترم مقدور گردیده و حمایت های شما موجب دلگرمی 
بیشتر و ارائه عملکرد مطلوب تر در آینده خواهد شد.

برنامه های آتی
با انتخاب صنعت خودرو بعنوان زمینه اصلی س��رمایه 
گ��ذاری های ش��رکت از یک س��و و تمل��ک اکثریت 
س��هام توسط شرکت س��ایپا از س��وی دیگر موضوع 
فعالیت اصلی و هویت ش��رکت مش��خص شده است.
به منظ��ور ارتقاء س��طح فعالیت ش��رکت در آینده، 
رئوس برنامه های آتی ش��رکت بشرح ذیل می باشد:
- س��ازماندهی سرمایه گذاری در جهت فعالیت اصلی 
ش��رکت از طریق واگذاری واحدهایی که نوع فعالیت 
آنها همس��و با اهداف و اس��تراتژی شرکت نمی باشد.
ب��ا  ه��ا  گ��ذاری  س��رمایه  ب��ازده  بهب��ود   -
ب��ازده ک��م  ه��ای  گ��ذاری  س��رمایه  واگ��ذاری 
ه��ا  گ��ذاری  س��رمایه  از  بخش��ی  تخصی��ص   -
ب��رای اس��تفاده از فرص��ت ه��ای ب��ازار س��رمایه
- همکاری با شرکت های گروه جهت هم افزایی عملکرد 
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مجموعه در نیل به اهداف تعیین ش��ده در گروه سایپا
ش��رکت  عملک��رد  ب��ه  مس��تمر  نظ��ارت   -
ه��ای تابع��ه و ارزیاب��ی عملک��رد مدی��ران آنه��ا

- افزای��ش کارائی و ارتقاء مه��ارت و دانش کارکنان با 
برگزاری دوره های آموزش��ی مرتبط با مسئولیت آنها. 

گزارش عملکرد اجتماعی شركت
- ش��رکت از طری��ق مش��ارکت در فعالی��ت ه��ای 
خیرخواهانه موسس��ات خیریه مانند محک اقداماتی 
را در زمین��ه کمک های عام المنفع��ه انجام می دهد.

- برقراری بیمه درمان تکمیلی برای کارکنان و اعضای 
خانواده ایشان

- اس��تقرار پزش��ک معتم��د در ش��رکت و انج��ام 
معاینات پزش��کی بمنظ��ور ارتقاء س��المت کارکنان

جایگاه شركت در صنعت
ش��رکت گروه سرمایه گذاری س��ایپا )سهامی عام( بر 
مبنای طبقه بندی صنایع ش��رکت های پذیرفته شده 
در س��ازمان بورس و اوراق بهادار در صنعت »س��رمایه 
گذاری ه��ا« فعالیت می کند. صنع��ت مذکور معادل 
2/5 درص��د از مجم��وع ارزش بازار بورس را تش��کیل 
می دهد. در پایان اس��فندماه 1394 جایگاه ش��رکت 
گروه س��رمایه گذاری س��ایپا در این صنعت به لحاظ 
س��رمایه و ارزش بازار در رتبه س��وم قرار داشته است.

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان س��هام ش��رکت 
گروه س��رمایه گذاری س��ایپا )س��هامی  ع��ام( مورخ 
1395/4/10 در تاالر پذیرایی پردیس کیان برگزار شد. 
در ای��ن مجم��ع که با حض��ور بی��ش از 77 درصدی 
س��هامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هی��ات مدیره، 
نماینده س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و 
بازرس قانونی برگزار گردید، ریاس��ت مجمع برعهده 
آق��ای ناصر آخوندی بود که جناب��ان علیرضا بادکوبه 
و س��عید جمال��ی  در مق��ام نظ��ار اول و دوم و آقای 
کامران کریمی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

گ��زارش ب��ازرس قانون��ي درب��اره گ��زارش توجیهی 
س��رمایه  افزای��ش  درخص��وص  مدی��ره  هی��ات 
ب��ه مجمع عموم��ي ف��وق الع��اده صاحبان س��هام 
ش��رکت گروه س��رمایه گذاری سایپا)س��هامي عام(
در اج��راي مفاد تبصره 2 م��اده 161 اصالحیه قانون 

تجارت مصوب سال 1347
1- گزارش توجیهي مورخ 5 اس��فندماه 1394هیات 
مدیره ش��رکت گروه س��رمایه گذاری سایپا )سهامي 
عام( درخصوص افزایش س��رمایه آن ش��رکت از مبلغ 

6/100 میلیارد ریال به مبل��غ 10/675 میلیارد ریال، 
مش��تمل ب��ر ترازنامه، صورت س��ود و زی��ان و منابع 
و مص��ارف وجوه نقد پیش بینی ش��ده که پیوس��ت 
می باش��د، طبق استاندارد حسابرس��ی" رسیدگی به 
اطالع��ات مالی آتی " مورد رس��یدگی این موسس��ه 
قرار گرفته اس��ت. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و 
مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.

2- گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه 
قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکتاز 
محل س��ود انباشته به میزان 4/575 میلیارد ریال و از 
طریق صدور سهام جدید تهیه شده است. این گزارش 
توجیهی بر اس��اس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات 
ذهن��ی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه 
شده اس��ت که انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. 
در نتیجه به اس��تفاده کنندگان توجه داده می ش��ود 
که این گزارش توجیهی ممکن اس��ت برای هدفهایی 
ج��ز ه��دف توصیف ش��ده در باال مناس��ب نباش��د.

3- براس��اس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات و 
با فرض تحقق مفروضات هیات مدیره، این موسسه به 
مواردی برخورد نکرده است، که متقاعد شود مفروضات 
مزبور، مبنای��ي معقول براي تهیه گ��زارش توجیهي 
فراهم نمي کند. به عالوه، به نظر این موسسه، گزارش 
توجیهي یاد شده براساس مفروضات به گونه اي مناسب 
تهیه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.
4- افزایش سرمایه پیشنهادی بمنظور جلوگیری از خروج 
نقدینگی ناشی از تقسیم سود انباشته توسط سهامداران 
و در نتیجه لزوم اخذ تسهیالت مالی و تحمل هزینه های 
مربوطه و همچنین اجبار به فروش بخشی از سرمایه 
گذاریهای بلند مدت در سهام شرکتها و اموال غیرمنقول 
مطرح گردیده است. افزایش سرمایه مزبور باعث اجتناب 
از مبلغ 2/196/867 میلی��ون ریال هزنه مالی )با نرخ 
سالیانه در حدود 25 درصد( در بازه زمانی 5 ساله 1395 
الی 1399 و همچنین جلوگیری از کاهش سود عملیاتی 
شرکت بمیزان 3/202/027 میلیون ریال بدلیل کاهش 
حجم سرمایه گذاریهای پیش بینی شده در دوره زمانی 
مزبور، نسبت به وضعیت عدم افزایش سرمایه خواهد شد 
با بررسیهای بعمل آمده افزایش سرمایه پیشنهادی فوق 
ب��دون در نظر گرفتن ارزش فعلی خالص جریان های 
نقدی و با نرخ سود مورد انتظار 20 درصد در سال. دارای 
نرخ بازده داخلی حدود 24 درصد بوده و موجب برگشت 
س��رمایه گذاری فوق ظرف حدود 52 ماه به ش��رکت 

خواهد گردید. قطعیت دس��تیابی به پیش بینی های 
انجام شده توسط هیات مدیره منوط به تحقق مفروضات 
مزبور بویژه امکان فروش س��هام و اموال غیرمنقول یاد 
شده با قیمتهای مورد نظر و همچنین تحقق و تقسیم 
سود سهام سالهای آتی شرکتهای سرمایه پذیر می باشد.

5- با توجه به مقررات حاکم بر بازار س��رمایه، قطعیت 
افزایش س��رمایه پیش��نهادی هیات مدیره منوط به 
موافق��ت س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار می باش��د. 
6- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات 
ذهني توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج واقعي احتماال 
متفاوت از پیش بیني ها خواهد بود، زیرا سایر رویدادهاي 
پیش بیني ش��ده اغل��ب به گونه اي م��ورد انتظار رخ 
نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف ش��رکت گروه س��رمایه گذاری سایپا)س��هامی 
عام( از افزایش س��رمایه موضوع این بانیه می باش��د:

روند رو به رشد شرکت های سرمایه گذاری به منظور 
اس��تفاده از فرصت های بالقوه سرمایه گذاری و کسب 
بازدهی مناس��ب و کاهش ریسک تا حد امکان از یک 
ط��رف و اهمیت آمادگی جهت رقاب��ت در عرصه بازار 
سرمایه و جلب رضایت منافع سهام داران از طریق تداوم 
بهینه س��ازی پرتفوی و ایجاد تنوع در منابع درآمدی 
با اس��تفاده از موقعیت های مناسب سرمایه گذاری از 
طرف دیگ��ر و همچنین مزایای افزایش س��رمایه که 
عالوه بر بهبود ساختار سرمایه سبب کاهش وابستگی 
به تسهیالت بانک ها و کاهش هزینه های شرکت ها 
می ش��ود و در حالت دیگر به دلیل افزایش سرمایه از 
محل سود انباشته سودی بین سهامداران توزیع نمی 
گردد و لذا وجهی از این بابت از شرکت خارج نمی گردد 
و باعث حفظ منابع موجود می گردد و این امر س��بب 
می ش��ود س��رمایه گذاری های شرکت کاهش نیابد.

هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا برای ایفای 
ماموریت خویش، افزایش سرمایه را به عنوان ابزاری موثر 
در دستور کار قرار دهد. یکی از مهم ترین اهداف شرکت 
سرمایه گذاری سایپا رسیدن به جایگاه سه شرکت برتر 
هلدینگ چند رش��ته ای است و هدف بعدی شرکت، 
س��رمایه گذاری در صنایع پربازده با اعمال مدیریت و 
کنترل در آن شرکت ها و همچنین تنوع بخشی به فعالیت 
های سرمایه گذاری و حضور فعال در بازارهای سرمایه 
بین المللی و شناسایی فرصت های مناسب جهت کسب 
حداکثر سود وکاهش ریسک سرمایه گذاری ها است.
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و چگونه کربن را شناختم ؛ دهها سال پیش برای یک 
مصاحبه به ساختمان ابتدای گاندی در تهران رفته بودم 
آنروزها س��فرای اروپا در کاخ سعدآباد تهران در گفت و 
گ��و با دولت ایران بودند و همین جناب دکتر روحانی، 
رئیس جمه��ور امروز نماینده دولت برای گفتمان بود. 
بعدازظهرش مراسم صادر کننده نمونه بود که این باب 
آشنایی را  برای خبرنگاری چون کاتب این سطور رقم زد. 
از ساختمان اول گاندی نزدیک به چهار راه جهان کودک 
و مدیرعامل کربن که می گفت دو درصد بازار جهانی را 
در دوده می داریم و امروز لوح تقدیر صادرکننده نمونه را 
خواهیم گرفت و منی که برای رسیدن به مصاحبه دقیقا 
چهار جا پنچر کرده بودم و اگر نبود یک پیک موتوری 
دیگر زان گفت و ش��نود ام��روز خبری نبود، بماند که 
چگونه رسیدیم به حضور دبیر شورای امنیت ملی قدیمی 
و رئی��س جمهور امروزی و نقل قولی که از مدیر ش��د 
و ... بگذریم. کربن می تواند سهم بیشتری از بازار جهان را 
کسب کند و با این مدیریت به باورم نشست که می تواند.

دولتم��ردان اگر به جای ای��ن واردات بی رویه حمایت 
را چاش��نی مدیری��ت خ��ود بکنند امث��ال مهندس 

ش��کور ش��مس خ��وب راهکارهای��ی ب��رای افزایش 
ص��ادرات، افزای��ش راندم��ان ، اوردن تکنول��وژی روز، 
کاه��ش قیمت تم��ام ش��ده و ... دارند اگ��ر بگذارند.

مهندس شمس از جمله مدیران صف است که هر ساله 
به مناسبت ها و در جشن ها از قهرمان صنعت گرفته تا 
مدیر بهره ور و جهادی بر سکوی افتخار می نشیند. اجازه 
میخواهیم از لطف جنابان رمضان زاده ، مهندس شکور 
شمس و مرد شماره یک مالی شرکت جناب عدلی که 
حساب های پاک و ش��فافش در بند چهار حسابرس 
مورد تایید ق��رار گرفت کمال قدردان��ی را به حرمت 
عزت نهادن به قلم ، به خبرنگار ارج نهیم. جلسه مجمع 

عمومی عادی ساالنه شرکت کربن ایران )سهامی عام( 
مورخ 1395/3/29 در محل س��الن تالش – مجموعه 
فرهنگ��ی وزارت کار و امور اجتماعی تش��کیل ش��د.

در این مجمع که با حضور 54/8 درصدی س��هامداران 
حقیق��ی و حقوقی ، اعض��اء هیات مدی��ره، نماینده 
س��ازمان بورس و اوراق به��ادار، حس��ابرس و بازرس 
قانونی برگزار گردید، ریاس��ت مجم��ع برعهده آقای 
مجید رمض��ان زاده بود، ک��ه جناب��ان داود حمزهء و 
مه��دی محمودیان در مق��ام نظ��ار اول و دوم و آقای 
شکور شمس به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادام��ه ب��ا قرائت گ��زارش هیات مدی��ره به مجمع 
مرب��وط به اه��م فعالیتهای صورت پذیرفت��ه در طی 
س��ال مالی منتهی به 1394/12/29 و پس از استماع 
گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی، مجمع نش��ینان 
ب��ا طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مش��مول ماده 129 با تقسیم سود 
100 ریال��ی به ازای هر س��هم به کار خود پایان دادند.

پیام هیات مدیره : 
صنع��ت: وتح��والت  وضعی��ت  ب��ر  مرورکل��ی 

صنعت کربن بالک در ایران متاثر از عملکرد چهار شرکت 
تولید کننده دوده صنعتی یعنی شرکت کربن، شرکت 
دوده صنعتی پارس و شرکت سیمرغ که عمده سهامداران 
آن تایرسازان داخلی می باشند و شرکت صنعتی دوده 
فام اس��ت. در سالهای گذشته شرکت کربن ایران تنها 
تولید کننده داخلی در این صنعت بود که تمامی سهم 
بازار داخلی را در اختیار داشت. به واسطه ورود شرکت 
دوده صنعت��ی پارس در س��ال 1374 ب��ا 15000 تن 
ظرفیت تولید و افزایش ظرفیت به 30000 تن در سال 
1385 و ورود شرکت سیمرغ و شرکت صنعتی دوده 
فام به عرصه تولید و عدم توانایی برای حضور در بازارهای 
صادراتی به واسطه تحریم های بین المللی ، سهم بازار 
این شرکت و بالطبع سهم تولید دچار کاهش شده است. 
کاهش در میزان تولی��د و در نهایت کاهش در میزان 
فروش باعث کاهش ش��دید سود عملیاتی و در نهایت 
سود خالص شرکت گردیده است. تغییر در تکنولوژی با 
جابجایی کارخانه فعلی که باعث افزایش راندمان تولید و 
کاهش قیمت تمام شده میشود از جمله راههایی است 
که باعث افزایش س��ودآوری در این صنعت می گردد.
مرور كلی برجایگاه شركت در صنعت و وضعیت 

رقابتی آن:
شرکت کربن ایران به عنوان قدیمی ترین شرکت تولید 
کننده دوده صنعتی، با وجود برخی مش��کالت در این 
صنعت همچون تعرفه پایین واردات دوده و واردات بی 
رویه تایر به کشور، همه ساله با داشتن بیشترین سهم 
از تولید و فروش در بازار داخلی با اهمیت ترین شرکت 

تولیدکننده میباشد. لکن درسالهاي 86 الی 88 با افتتاح 
کارخانه تولید دوده صنعتی س��یمرغ و بهره برداري از 
فاز دوم ش��رکت دوده صنعتی پارس از طرفی وکاهش 
ظرفیت تولید کارخانه هاي تایرس��ازي از سوي دیگر، 
میزان تولید و فروش ش��رکت کربن ایران به نس��بت 
سالهاي گذشته کاهش چشمگیري داشته است. علیرغم 
این وضعیت درسال 1394 نیز شرکت کربن ایران داراي 
بیشترین سهم از تولید و فروش داخلی میباشد. بنابر این، 
شرکت کربن ایران در این صنعت، در داخل کشور رتبه 
یک را از لحاظ تولید و فروش در اختیار دارد. در بازارهاي 
جهانی نیز به واسطه صادرات به بیش از 15 کشور در سه 
قاره دنیا، شرکت کربن ایران برند کامال شناخته شده اي 
است و توان بالقوه اي براي حضور در بازارهاي جهانی دارد.

- بیان استراتژی شركت:
حفظ سهم بازار داخلی و نفوذ در بازارهای جهانی با تحقق 
شعار کربن ایران، پیشرو در منطقه، نقش آفرین در جهان.
مرورکل��ی برعملک��رد ش��رکت، می��زان دس��تیابی 
ب��ه اه��داف تعیی��ن ش��ده و دس��تاوردهاي مه��م:
1- اج��راي برنامه طرح ریزي پروژه جابجایی کارخانه
2- تالش در جهت پایین نگه داشتن ضریب مصرف روغن

3- دریاف��ت تقدیرنام��ه س��ه س��تاره جای��زه تعالی 
EFQM2013 صنعت پتروش��یمی بر مبناي مدل

2008/9001 ISO 4- تمدید استاندارد
 2008/9001 ISO5- تمدید استاندارد

6- تمدید گواهینامه نظام مدیریت ایمنی و بهداشت 
2007/18001 ISO شغلی

7- تمدید گواهینامه نظام تأیید صالحیت آزمایشگاه 
 2005/17025 ISO

  50001 ISO 8- اس��تقرار سیس��تم مدیریت انرژي
جهت مصرف بهینه انرژي

9- دریافت اس��تانداردهاي اجب��اري براي محصوالت 
شرکت از موسسه استاندارد 
برنامه های آینده شركت

1- اجرای پروژه جابجایی کارخانه
2- توسعه بازارهاي صادراتی

ASTM 3- تولید به میزان 30000 تن محصول مطابق استاندارد
4- به روزآوري استراتژي شرکت برمبناي مدل BSM در 
راستای استراتژی سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و تاپیکو

 18001 OHSAS 17025  و ISO  5- تمدید گواهینامه هاي
9001 ISO /14001 6- تمدید گواهینامه هاي

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

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

 50001 ISO 9- اخذ گواهینامه
آرمان:  ش��رکت کربن ایران، پیشرو در منطقه، نقش 

آفرین در جهان.
مأموریت:  ما اولین و با سابقه ترین تولیدکننده کربن 
بالک در خاورمیانه هستیم که مشتقات نفتی را به مواد 
اولیه با کیفیت براي صنایع الستیکی داخلی و خارجی 
تبدیل مینماییم. رضایت مش��تري، بهبود مس��تمر، 
حفظ محیط زیس��ت، توسعه منابع انسانی و حداکثر 
نمودن ثروت صاحبان س��هام از طریق اداره و توس��عه 
کسب وکارهاي مرتبط درکانون توجهات ما قرار دارد.
ارزش��هاي س��ازمانی : اخ��الق مح��وري، مش��تري 
محوري، دانایی محوري، مسئولیت پذیري اجتماعی

نی
سی

رح
امی

رو 
س

خ

برندی شناخته شده؛ کربن ایران پیشتاز در صنعت دوده کشور با مهندس شکور شمس
شرکت کربن ایران، پیشرو در منطقه، نقش آفرین در جهان
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پیشتاز در ارتقای کمی و کیفی محصوالت کشاورزی 
دکترین تعالی سازمانی در شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی

مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت گس��ترش 
)س��هامی عام(  کش��اورزی  خدم��ات  و  صنای��ع 
خالص��ه  ش��د.  تش��کیل   95/04/20 تاری��خ  در 
می باش��د: ذی��ل  به ش��رح  مجم��ع  تصمیم��ات 

ب��ه  منته��ی  س��الیانه  مال��ی  صورت ه��ای   )1
گرف��ت. ق��رار  تصوی��ب  م��ورد   94/12/29
ازای  ب��ه   94 مال��ی  س��ال  نق��دی  س��ود   )2
گردی��د. تصوی��ب  ری��ال  مبل��غ 120  هرس��هم 

5( موسس��ه حسابرس��ی مفی��د راهب��ر به عن��وان 
حس��ابرس و بازرس اصلی و موسس��ه حسابرس��ی 
هوش��یار ممی��ز به عن��وان حس��ابرس و ب��ازرس 
علی الب��دل برای س��ال مالی95 انتخ��اب گردید.
7(اش��خاص حقوق��ی ذی��ل به م��دت 2س��ال به 
عن��وان اعض��ای هیئت مدی��ره انتخ��اب گردیدند:

- موسسه اندوخته شاهد
- شرکت ذخیره شاهد

- شرکت شاهد
- شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد

- شرکت شاهد انرژی
پیام هیات مدیره

مفتخری��م که با همراهي و تالش بي وقفه در تولید 
ماشین آالت و تجهیزات باکیفیت و همگام با تکنولوژي 
روز دنیا در جهت تامین نیازهاي صنعت دام و طیور 
کشور سهمي در ارتقای سالمت جامعه ایفا مي نماییم.

شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزي با سابقه 
بیش از ربع قرن فعالیت در زمینه تولید ماشین آالت 
و تجهیزات کش��اورزي و دامپ��روري، همواره تالش 
نموده اس��ت تا ضمن حفظ جایگاه اجتماعي خود 
در جهت ارتقای کمي و کیفي محصوالت کشاورزي 
و دامپ��روري و پرورش طیور، عالوه بر رضایتمندي 
مشتریان، منافع سهامداران خود را به حداکثر ممکن 
برس��اند و در این راس��تا ضمن پایبن��دي به اصول 
زی��ر آن را جزو وظایف اصلي خود قرار داده اس��ت:
1. پاس��خگویي به نی��از مش��تریان و ارائه خدمات 

مطلوب به ایشان.
2. بهبود مس��تمر در کیفیت محص��والت تولیدي.
3. ن��وآوري، تولی��د و عرض��ه محص��والت جدید.
4. متعهد به مسئولیت هاي اجتماعي و زیست محیطي.

5. ارتباط مس��تمر و اثربخش با دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتي.

6. ج��ذب و پرورش منابع انس��اني کارآمد و خالق.
به اعتقاد و باور هیأت مدیره، توجه به اصول فوق موجب 
رشد و شکوفایي روزافزون تعالي سازماني در شرکت و 
منافع حداکثري براي شما سهامداران عزیز خواهد بود.

مرور کلي جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتي 
آن و چش��م انداز وضعیت صنعت در سال های  آتي:

با توجه به نقش و جایگاه میزان سرانه مصرف شیر 

و گوش��ت س��فید در س��المت آحاد جامعه و نسل 
آینده و همچنین تاثیر آن در کاهش انواع بیماري ها 
و هزینه ه��اي درماني ناش��ي از آن که س��االنه  به 
خروج میلیون ها دالر ب��رای تامین دارو می گردد و 
سیاستگذاري بعمل آمده در برنامه توسعه اقتصادي 
پنج ساله پنجم، به منظور افزایش سرانه مصرف شیر 
از 100 به 150 لیتر و همچنین افزایش سرانه مصرف 
گوشت مرغ از 24 به 30 کیلو، مشخص می شود که 
بازار بالقوه فروش محصوالت شرکت در جهت ایجاد 
واحدهاي جدید گاوداري و تولید گوشت مرغ تقریبا 
دو برابر خواهد شد که ضمن تضمین تداوم و توسعه 
فعالیت، بیانگر جایگاه اجتماعي مهم شرکت است.

الزم به ذکر اس��ت ک��ه در حال حاض��ر حدود 77 
درص��د ب��ازار در بخش ماش��ین هاي ش��یردوش و 

ح��دود 42 درص��د ب��ازار در بخ��ش ماش��ین هاي 
اس��ت. ش��رکت  ب��ه  متعل��ق  کش��ي  جوج��ه 

می��زان  و  ش��رکت  عملک��رد  ب��ر  کل��ی  م��رور 
ش��ده: تعیی��ن  اه��داف  ب��ه  دس��تیابی 

علیرغم اینکه سال مالي مورد گزارش، سالي بسیار 
سخت و دش��وار براي تمام فعالین اقتصادي از نظر 
تأمین مالي س��رمایه در گردش مورد نی��از و . . . از 
سیستم بانکي کشور بود، به لطف خداوند سبحان و 
تالش دولت محترم در جهت خروج از رکود اقتصادي 
و کاه��ش نرخ ت��ورم و درنهای��ت مدیریت عملکرد 
مناسب ش��رکت، موجبات تحقق سود هر سهم به 
مبلغ 158 ریال درمقایسه با پیش بیني اولیه به مبلغ 
205 ریال را براي س��هامداران محترم فراهم نمود.

در س��ال مالي مورد گزارش ثبت افزایش س��رمایه 
ش��رکت از محل م��ازاد تجدید ارزیاب��ي دارائیها به 
مبل��غ 79/957 میلیون ریال انجام ش��ده اس��ت و 
س��رمایه ش��رکت از مبلغ 30/000 میلیون ریال به 
مبلغ 109/957  میلیون ریال افزایش یافته اس��ت، 

لیک��ن انجام مرحله دوم افزایش س��رمایه ش��رکت 
بدلیل تغییرات س��هامداران اجرایي نش��ده اس��ت.

الزم بذکر اس��ت در سال مالي مورد گزارش شرکت 
با فراهم نمودن زمینه تولید انواع فریم ماش��ینهاي 
شیردوش ثابت و کابینت هاي مولتي الین آمریکائي 
شیردوشهاي هاي تک بعنوان محصوالت جدید، که 
قبالً به صورت کامل از خارج وارد میگردید، عالوه بر 
کاهش قابل مالحظه بهاي تمام شده و افزایش حاشیه 
س��ود، اقدامات موثري را در جهت استفاده کامل از 
ظرفیت کارخانه بعمل آورده ولي متأس��فانه بدلیل 
عدم تأمین مالي خرید ماشین آالت مورد نیاز توسط 
سیستم بانکي، شرایط کامل تولید محصوالت فوق در 
کارخانه فراهم نگردیده و بخشي از آن از طریق خرید 
خدمات پیمانکاري انجام مي ش��ود. لیکن علیرغم 
انجام اقدامات فوق تا زمان پذیرش برجام، کلیه پروژه 
ه��اي درحال اجراء به حال��ت تعلیق درآمد و بعد از

پذی��رش برجام هم بدلیل عدم حذف موانع تجارت، 
شرایط ورود کاال با مشکالت بیشتري نسبت به قبل 
مواجه شد. درنتیجه زمان اجراء تعداد زیادي از پروژه 
هاي اجرایي به سال مالي 1395 منتقل شده است.

برنامه هاي آینده شركت
تولید و معرفي محصوالت جدید:

1-1- ش��رکت در نظر دارد ب��ه منظور بهره برداري 
کامل از ظرفیت تولیدي کارخانه زنجان به خریداري 
یک دستگاه ماش��ین لوله خم کن برای تولید انواع 
فریم ماشین هاي شیردوش ثابت اقدام کند، در حال 
حاضر ش��رکت بخش��ي از تولید این محصول را با 
اس��تفاده از خدمات پیمانکاري به انجام مي رساند.
2-1- ش��رکت در نظ��ر دارد به موج��ب مذاکرات 
ص��ورت گرفته با یکي از ش��رکاي خارجي خود در 
خصوص انتقال تکنولوژي و س��اخت ماش��ین های 
جوجه کش��ي با تکنول��وژي روز اروپا به خرید 400 
دس��تگاه در س��ال اقدام کند.  طی سال مالی مورد 
گزارش ش��رکت نس��بت به ثبت عالم��ت تجاری 
HOMATAK برای تولید انواع ماش��ین جوجه 
کش��ی اقدام نموده اس��ت و همچنین ب��ا توجه به 
شرایط بوجود آمده ناش��ی از برجام با چند شرکت 
معتبر اروپایی در این خصوص مذاکره نموده است.

شیوه هاي تامین مالي
2-1- اس��تفاده از تسهیالت سیس��تم بانکي براي 

تامین سرمایه در گردش.
2-2- اس��تفاده از سود انباشته شرکت براي تامین 

بخشي از سرمایه در گردش.
3-2- افزایش سرمایه از مبلغ 109/957میلیون ریال 
به مبلغ 200/000 میلیون ریال از محل آورده نقدي 
و مطالبات حال شده س��هامداران به مبلغ90/043 

میلیون ریال.
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پتروشیمی آبادان نماد نفتی کشور

آبادان شهر لوله ها و آبهای خروشان شهر صنعت نوآوری 
در ایران وقتی به طرف سالن تالش در مجموعه فرهنگی 
وزارت کار اموراجتماعی می رفتم همواره لوله های در کنار 
هم قن��وده از آن دور دورها به یاد می آورم به محله های 
بورارده می رفتم به یاد بهین پیکر و به یاد شکستن حصر 
آبادان به فرمان امام انقالب سالن پر بود گزارش حسابرس 
س��خن حق پخش می شد و اس��تاد کریمی سکان دار 
مجمع بود و مدیر الیق فهیم ش��رکت جناب جبرائیلی 
در مسند حسابهای مالی در گفت وشنود بود و آنچه بود 
خوب عالی کاری بوددر آتش خون و سالمت و سرافرازی.

مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت پتروش��یمی 
مح��ل  در   1395/4/28 م��ورخ  آبادان)س��هامی عام( 
مجموع��ه فرهنگی ورزش��ی ت��الش برگ��زار گردید. 
در این مجمع که با حضور بیش از 80 درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، 
ریاست مجمع برعهده آقای علی کریمی بود، که جنابان 
داود حمزه و علی پرتوی در مقام نظ��ار اول و دوم و آقای 
مسعود جبرائیلی به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

درادامه ب��ا قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط 
به اهم فعالیته��ای صورت پذیرفته در طی س��ال مالی 
منته��ی ب��ه 1394/12/29 و پ��س از اس��تماع گزارش 
حس��ابرس و بازرس قانونی، مجمع نش��ینان با طنین 
صل��وات خود ضمن  تصویب صورته��ای مالی و تنفیذ 
معامالت مش��مول ماده 129 به کار خود پای��ان دادند.

پیام هیات مدیره :
با س��الم و درود بر ارواح طیبه ش��هدا و حضرت امام )ره( 
و آرزوی س��المتی و طول عم��ر به رهبر معظم و فرزانه 
انقالب و توفی��ق روزافزون دولت تدبیر و امی��د و آرزوی 
موفقیت س��هامداران محت��رم ، هیات مدیره ش��رکت 
پتروش��یمی آبادان گزارش فعالیت مجموعه را در سال 
مورد گزارش تقدیم سهامداران محترم و معزز می نماید .

1- سال 1394 بدالیل عدیده از جمله رکود حاکم بر بازار 
و سیاستهای انقباظی اقتصادی کشور و مشکالت فنی و 
به��ره برداری و موانع حاصل از تحریمها ، برای ش��رکت 
پتروش��یمی آبادان سالی پرفراز و نشیب و بسیار سخت 
بود .متاس��فانه تجمیع مشکالت ناشی از تحریمها برای 
شرکت پتروش��یمی آبادان و عدم امکان تامین به موقع 
نیازهای فنی و تکنولوژی در سال مورد گزارش منجر به 
عدم تحقق برنامه ای عملیاتی و بودجه پیش بینی شده 
گردید که آثار آن در س��ود و زیان شرکت خود را نمایان 
س��اخته است . علیرغم تالش��های فراوان و زحمات بی 
وقفه مجموعه همکاران، بدلیل ذکر ش��ده ، شرکت در 
تامین اهداف کسب سود سهامداران توفیق حاصل نماید .

2-  با توجه به ش��رایط خاص واحدهای به��ره برداری و 
مش��کالت عدیده در تامین تجهیزات مورد نیاز بدلیل 

تحریمها حفظ و نگهداری مجتمع عظیم پتروش��یمی 
آب��ادان با توجه به تکنولوژی آمریکایی آن ، از نگرانیهای 
بس��یار عمده هیات مدیره در س��ال مورد گزارش بوده 
که خوش��بختانه با دق��ت و تالش مضاع��ف همکاران 
، ای��ن تهدی��د بالقوه بخوب��ی مدیری��ت و در خصوص 
نگهداری و بهبود مجموع��ه اقدامات موثر به عمل آمد .

3- در س��ال م��ورد گزارش عملیات نص��ب خط مدرن 
با تکنولوژی روز آلم��ان ادامه یافت که امیدواریم با بهره 
برداری از آن در نیمه اول س��ال 95 به شرایط مطلوبی از 
نظر بسته بندی و استاندارد سازی این بخش دست یابیم .

4-  در س��ال 94 مطالعات و پیگیریهای بس��یار خوبی 
در خص��وص اجرای خ��ط انتقال اتیلن از ماهش��هر به 
آب��ادان صورت گرفته اس��ت که هیات مدیره در س��ال 
95 پیگیر اجرای این مه��م از طریق اعتبارات ملی می 
باش��د و اهمیت این موضوع زمانی بیشتر خواهد بود که 
انشاء طرحهای توسعه مطالعه شده شرکت اجرا گردد .

5- هیات مدیره شرکت پتروشیمی آبادان در سال مورد 
گزارش پروژه دریافت خوراک از پاالیشگاه را با عقد قرارداد 
س��اخت کمپرسور مورد نیاز از کره جنوبی اجرا نمود که 
تجهیزات مورد نیاز در حال س��اخت بوده و در نیمه دوم 
س��ال 95 این پروژه مه��م به بهره ب��رداری و حدود 50 
تن به خوراک دریافتی از پاالیش��گاه اضافه خواهد شد .

6-  اجرای طرح بازنشس��تگی پی��ش از موعد کارکنان 
مش��مول قانون کار با استفاده از قانون مشاغل سخت و 
زیان آور در س��ال مورد گزارش پیگیری و تعداد شعبانی 
60 نفر از نیروی انسانی مازاد به بازنشستگی نائل شدند .

7-  طرح طبقه بندی مش��اغل کارکنان که در سال 92 
قرارداد اجرای آن با مشاور طرح منعقد گردیده بود در سال 
مورد گزارش نهائی و اجرا گردید .هیات مدیره ش��رکت 
پتروش��یمی آبادان با درک واقعی از شرایط و مشکالت 
موجود و گشایش های بعد از برجام و انجام تغییرات در 
پایان س��ال 94 در سطح مدیریت شرکت ، برنامه جامع 
بهبود شرایط عملیاتی و تحقق اهداف سهامداران محترم را 
با جدیت دنبال و با برگزاری جلسات فشرده و تدوین برنامه 
ای جامع توسعه ای شرکت را در مسیر وضعیت مطلوب و 
مناسب قرارداده است که در زمان تهیه این گزارش نقشه 
جامع طرحهای توسعه بلند مدت و کوتاه مدت شرکت با 
پیش نویس اولیه نهائی و انشاء را با انجام مطالعات اقتصادی 
و مبنی در نیمه اول سال 95 نقشه جامع طرحهای توسعه 
ای با سرمایه گردش بالغ بر 300 میلیون دالر نهائی می 
گردد . در این خصوص مذاکرات جدی با گروه های سرمایه 
گذاری اسپانیایی ، آلمانی ، ایتالیایی و چینی جهت تامین 
منابع مالی اجرای طرحهای مورد نظر انجام شده است و 
خوشبختانه با توجه به توجیح اقتصادی باالی طرحهای 
توسعه ای سرمایه گذاران خارجی رغبت بسیار خوبی جهت 
سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه ها از خود نشان داده اند . 

قطعاً با نهائی شدن طرحهای توسعه ، پنجره نوینی برای 
شرکت پتروشیمی آبادان و سهامداران آن در افزایش قابل 
توجه ارزش دارائیها و س��ودآوری س��هام باز خواهد شد .

سهامداران محترم 
با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته و اقدامات بسیار 
جدی از اسفند 31 در خصوص تحقق تولید مورد انتظار 
در حال انجام می باشد و باروند بسیار خوب آن که در زمان 
تهیه گزارش نیز بخوبی و مطابق برنامه در حال پیشرفت 
می باشد از نیمه دوم سال 95 تولید واحدهای شرکت به 
عدد کمی بسیار خوبی خواهد رسید که اثرات این اتفاق در 
افزایش 200 درصد مجموع تولید فروردین و اردیبهشت ماه 
95 نسبت به مدت مشابه سال 94 خود را آشکار ساخته 
اس��ت . هیات مدیره اطمینان دارد در س��ال 95 بودجه 
عملیاتی محقق و انش��اءا... در سال 96 با لطف پروردگار 
رکورد تولید شرکت پتروشیمی آبادان محقق خواهد شد .
هیات مدیره شرکت ضمن اظهار تاسف از عدم پرداخت 
به موقع س��ود عملکرد س��ال 93 در زمان مقرر ، انتظار 
دارد جه��ت گذر از دوران بح��ران فعلی و تحقق برنامه 
های بازس��ازی و تعمیرات و تامین مواد اولیه و در نهایت 
بهب��ود وضعیت ش��رکت و افزایش تولید ، س��هامداران 
محترم در این مهم همراهی مناس��ب به عم��ل آورند .
آب��ادان پتروش��یمی  ش��رکت  ان��داز  چش��م   
م��ا ب��ر آنی��م که ب��ا اتکا ب��ر دان��ش، تجرب��ه و منابع، 
به��ره  یادگیرن��ده،  و  یاددهن��ده  باش��یم:  ش��رکتی 
ب��ازار  در  ش��هرت  حس��ن  دارای  و  تولی��د  در  ور 

بیانیه ماموریت پتروشیمی آبادان :
ش��رکت پتروش��یمی آبادان با تولید محص��والت پلی 
وینیل کلراید، دو دس��یل بنزن و سود سوز آور با رعایت 
استاندارهای کیفی و محیط زیستی و عرضه به صنایع 
داخل��ی و بازاره��ای هدف منطق��ه به عن��وان یکی از 
بازیگران اصلی صنعت پتروش��یمی مطرح می باش��د .
شرکت پتروشیمی آبادان با تکیه بر دانش فنی روزآمد، قدمت 
شرکت، تنوع و کیفیت محصول و نیروی انسانی وفادار و 
متعهد، ضمن اهتمام به رفاه و توسعه پایدار حوزه های همجوار 
به حداکثرسازی ثروت سهامداران، بهینه سازی کمی و کیفی 
تولید، بهای تمام شده و توسعة سهم بازار توجه ویژه دارد.
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گام های حساب شده مدیریت برای اوج گیری
لج

 خ
دی

مه

مجم��ع عموم��ی ع��ادی س��الیانه ش��رکت بیمه 
پاسارگاد)س��هامی عام( مورخ 1395/04/19 برگزار 

گردید. 
در ای��ن مجم��ع که ب��ا حض��ور 97/38 درصدی 
س��هامداران حقیق��ی و حقوق��ی ، اعض��اء هیات 
مدی��ره، نماینده س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، 
حس��ابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست 
مجمع برعهده آقای دکتر مجید قاس��می بود، که 
جناب��ان مجتبی کباری و علی اکبر امین تفرش��ی 
در مق��ام نظ��ار اول و دوم و س��رکار خانم صدیقه 
نعیمی��ان به عنوان دبیر مجم��ع انتخاب گردیدند.

درادام��ه با قرائت گزارش هی��ات مدیره به مجمع 
مربوط به اهم فعالیته��ای صورت پذیرفته در طی 
سال مالی منتهی به 1394/12/29 و پس از استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با 
طنین صلوات خود ضمن  تصویب صورتهای مالی 
و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 با تقسیم سود                   
250 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.

به نام خداوند جان و خرد
ب��ا عرض س��الم و خیر مقدم، هی��ات مدیره بیمه 
پاسارگاد )شرکت س��هامی عام( در اجرای تکالیف 
موضوع مواد 138 و 232 قانون تجارت، ضمن ارائه 
صورت های مالی مربوط به س��ال مالی منتهی به 
1393/12/29، گزارش خ��ود درخصوص فعالیت 
ها و وضع عمومی ش��رکت طی سال مالی مذکور 
را ک��ه به منظور دس��تیابی به اه��داف پیش بینی 
ش��ده و در چارچوب اساس��نامه ص��ورت پذیرفته 
اس��ت، به ش��رح ذیل به اس��تحضار می رس��اند:

امید اس��ت س��هامداران گرامی با تصویب عملکرد 
سال مالی مورد گزارش و پیشنهادهای ارائه شده، 
انگیزه و تالش بیش��تر مدیران و همکاران شرکت 
را برای نی��ل به اهداف تعیین ش��ده فراهم آورند.

تاریخچه
بیمه پاسارگاد به منظور عرضه خدمات بیمه ای در 
استانداردهای جهانی، کسب سود متوازن و همسو 
با مصال��ح و منافع ملی و فعالی��ت در زمینه بیمه 
های زندگی و غیرزندگی )به طور مستقیم و قبولی 
اتکایی( توس��ط گروه مالی پاسارگاد تاسیس شد. 
شرکت در تاریخ 1385/1/18 در اداره ثبت شرکت 
ها و موسس��ات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و 
در تاری��خ 1385/11/29 پروانه فعالیت خود را در 
کلیه رشته های بیمه ای از بیمه مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران دریافت و در تاریخ 1385/12/1 با 

صدور نخس��تین بیمه نامه، فعالیت رس��می خود 
را آغاز کرد. ش��رکت توانست در تاریخ 1386/8/5 
مجوز قبولی اتکایی از موسس��ات بیمه داخلی را از 
بیمه مرکزی جمهوری اس��المی ایران دریافت و با 
صدور اولین گواه��ی قبولی در تاریخ 1386/9/18 
فعالی��ت خ��ود را در ای��ن بخ��ش نیز آغ��از کند.

موضوع فعالیت
به موجب اساسنامه ، موضوع فعالیت شرکت عبارت 

است از :
- انجام عملیات بیمه اي مس��تقیم درانواع رش��ته 

هاي بیمه زندگی و غیرزندگی·
- تحصیل پوشش بیمه هاي اتکایی·

- سرمایه گذاري از محل سرمایه، ذخائر و اندوخته 
هاي فنی و قانونی ·

- قبول بیمه هاي اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی با 
رعایت ضوابطی که از سوي بیمه مرکزي جمهوري 

اسالمی ایران اعالم میگردد.
اهداف کمی و رئوس برنامه های شرکت در سال 1395
- دس��تیابی به تولی��د حداق��ل 11/344 میلیارد 
ری��ال حق بیمه در انواع رش��ته ای بیمه زندگی و 
غیرزندگ��ی با تاکید بر طراحی و عرضه محصوالت 
بازاره��ای نوی��ن جدی��د بیم��ه ای و ورود ب��ه 

- افزای��ش ظرفی��ت و ارتق��ای کیفی��ت خدمات 
ش��عبه ه��ای فعل��ی و راه ان��دازی ش��عبه ه��ای 
جدی��د م��ورد نی��از ب��رای رس��یدن ب��ه حداقل 
1395 س��ال  پای��ان  در  فع��ال  ش��عبه   80

- اعط��ای نمایندگ��ی و اج��ازه فعالی��ت به حدود 
1/093 نماین��ده جدید در تهران و شهرس��تان ها
- دع��وت به هم��کاری از بی��ش از 30 نفر همکار 

کارآزموده و جوان
- برگ��زاری دوره های آموزش��ی ب��رای همکاران، 
نمایندگان و بازاری��ان حداقل به میزان 150/000 

نفر ساعت.
- ایج��اد تن��وع بیش��تر و افزایش حجم س��رمایه 
گ��ذاری های ش��رکت و خرید دارای��ی های ثابت 
م��ورد نی��از حداق��ل ب��ه مبل��غ 3/300 میلیارد 
ری��ال در چارچ��وب آیی��ن نام��ه ه��ای مرب��وط
- اجرائ��ی نم��ودن مرحل��ه دوم افزایش س��رمایه

- دست یابی به سود خالص دوره، حداقل به مبلغ 
175/700میلیون ری��ال و در نتیجه ایجاد عایدي 
ب��راي هر س��هم )EPS( به مبل��غ 343/02 ریال

- انجام اقدامات الزم به منظور طراحی س��اختمان 
مرکزي ش��رکت و کسب مجوزهاي الزم و انتخاب 

پیمانکاران مربوطه.
- توس��عه ، تکمیل و ارتقاء سیس��تمهاي عملیاتی 
و اطالعات��ی ش��رکت با همکاري ش��رکت فناپ و 

کارشناسان ذیربط
عملکرد شرکت
- اهم فعالیتها

بیمه پاس��ارگاد ب��ر مبناي برنامه ریزی��ه اي انجام 
ش��ده براي س��ال 1394 ، اقدامات��ی را به منظور 
توس��عه هم��ه جانبه فعالیته��ا و اس��تمرار آن در 
س��الهاي بعد انج��ام داده اس��ت که اه��م آنها به 
ش��رح زیر میباش��د. درخصوص برخ��ی اقدامات، 
توضیحات بیش��تري نیز در ادامه ارائه خواهد شد :

مبل��غ 8/582/022  ب��ه  بیم��ه  تولی��د ح��ق   -
میلی��ون ری��ال ک��ه در مقایس��ه ب��ا تولید س��ال 
1393 ب��ه می��زان 7/147/044 میلی��ون ری��ال ، 
رش��دي مع��ادل 20 درصد را نش��ان م��ی دهد .
- افزای��ش س��هم ب��ازار از 3/4 درص��د در س��ال 
1393 ب��ه ح��دود 3/7 درص��د در س��ال 1394.
- مدیری��ت آگاهان��ه بر ترکیب پرتف��وي بیمه اي 
ش��رکت از طری��ق حض��ور در بازاره��اي جدید، 
بررس��ی ریس��کهاي پیش��نهادي و قب��ول آنه��ا 
براس��اس اصول بیم��ه گري و مدیریت ریس��ک .

- بازنگ��ري در قرارداده��اي اتکای��ی ب��ه منظ��ور 
افزای��ش ظرفی��ت نگه��داري از ی��ک ط��رف و 
رعای��ت صرف��ه و صالح ش��رکت از ط��رف دیگر.

- فراه��م آوردن تس��هیالت در پرداخت حق بیمه 
ب��راي بیمه گذاران و در عین حال تاکید بر وصول 
ب��ه موقع حق بیمه ها و مطالبات تجاري ش��رکت.

- مدیری��ت مؤث��ر بر وجوه نقد ش��رکت به منظور 
پرداخ��ت به موق��ع خس��ارتها و بدهیه��ا، خرید 
داراییه��ا و تجهیزات م��ورد نیاز و انجام س��رمایه 
گ��ذاري در بخ��ش هاي س��ود آور و درآمدس��از.

- آموزش و جذب 2/298 نماینده جدید در زمینه 
ف��روش بیمه ه��اي عمومی و بیمه ه��اي عمر . ·

س��اعت  نف��ر   119/000 از  بی��ش  برگ��زاري   -
تخصص��ی  و  عموم��ی  آم��وزش  ه��اي  دوره 
· ش��رکت.  نماین��دگان  و  هم��کاران  ب��راي 

- تهی��ه گزارش توجیهی افزایش س��رمایه از مبلغ 
1/134 میلی��ارد ریال به مبل��غ 4/082/4 میلیارد 
ریال و برگزاري مجم��ع عمومی فوق العاده و اخذ 
مصوبه مجمع مذکور در خصوص افزایش سرمایه .

- انج��ام مرحل��ه اول افزای��ش س��رمایه و ثب��ت 
س��رمایه ب��ه می��زان 2/041/2 میلی��ارد ری��ال.
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بانك پاسارگاد، به عنوان اولین بانك ایرانی، موفق به ثبت جهانی عالئم 
تجاری خود در كش�ورهای عضو كنوانس�یون مادرید و برخی دیگر از 

كشورها در پنج قاره شد.

خس��رو رفیعی مش��اور مدیرعامل و مدیر روابط  عمومی این بانک با اعالم این 
خبر گفت: بانک  پاس��ارگاد در اقدامی دیگر و در حرکتی شایس��ته، به عنوان 
اولی��ن بان��ک ایرانی موفق به ثبت نش��ان تجاری خود ش��د. در این راس��تا، 
فرآیند ثبت عالئم تجاری بانک پاس��ارگاد در کش��ورهای عضو سیستم مادرید 
و برخی دیگر از کش��ورها که تب��ادالت بازرگانی قابل توجهی ب��ا ایران دارند 
انجام ش��ده و نام و نش��ان تجاری این بانک به عنوان اولی��ن بانک ایرانی، در 
سیستم مادرید به ثبت رسیده است. وی ادامه داد: سال گذشته نیز ثبت عالئم 
تجاری بانک پاس��ارگاد در آژانس فدرال مالکیت فکری سوییس به پایان رسید 
و ای��ن بانک به عنوان اولی��ن بانک ایرانی موفق به دریافت اس��کوپ ® و اخذ 
گواهینام��ه ی ثبت جهانی عالئ��م تجاری در بین بانک های جهانی ش��ده بود.

رفیع��ی در پای��ان تصریح ک��رد: با توجه به گس��ترش دامن��ه ی فعالیت های 
بین الملل��ی بانک پاس��ارگاد، ثبت عالئم تجاری این بانک در کنوانس��یون های 
بین المللی، امکان حضور در بازارهای جهانی، انجام فرآیند های ارزش گذاری نام 
و نشان تجاری، دریافت استانداردهای مربوطه و جلوگیری از سوء استفاده های 
احتمالی از نام و نش��ان تجاری بانک در س��طح جهانی را فراهم کرده اس��ت.

جمل��ه  از  کش��ور   85 تع��داد  حاض��ر  ح��ال  در  اس��ت  گفتن��ی 
هس��تند. مادری��د  کنوانس��یون  عض��و  مختل��ف  ق��اره   5 از  ای��ران، 

دیدار رئیس بنیاد EFQM و مدیرعامل بیمه رازی 

نشس��ت دکتر یونس مظلومی مدیر عامل ش��رکت بیم��ه رازی و دکتر لئون 
توس��نت رئی��س بنی��اد EFQM در دفتر مرک��زی بیمه رازی برگزار ش��د.

بنی��اد  رئی��س  رازی،  بیم��ه  مدیرعام��ل  حض��ور  ب��ا  نشس��ت  ای��ن   
روز  مجموع��ه  ه��ردو  ارش��د  مدی��ران  از  تع��دادی  و    EFQM
یکش��نبه 20 تیرم��اه در مح��ل دفت��ر مرک��زی بیم��ه رازی برگ��زار ش��د.

 EFQM ب��ا توج��ه به اولین س��ال فعالیت بنی��اد اروپایی مدیری��ت کیفیت
در  مالق��ات  ای��ن  انجم��ن  ای��ن  در  رازی  بیم��ه  عضوی��ت  و  ای��ران  در 
راس��تای به��ره من��دی از توانایی ه��ای ه��ر دو مجموعه ص��ورت پذیرفت.
الزم به ذکر است شرکت بیمه رازی یکی از حامیان این نهاد در ایران می باشد.

گفتنی اس��ت مراس��م آغاز به کار رس��می بنی��اد اروپای��ی مدیریت کیفیت 
EFQM در ای��ران روز س��ه ش��نبه مص��ادف ب��ا 22 تیرم��اه در هت��ل 

اس��تقالل برگ��زار ش��د و ط��ی آن برگ��زاری جای��زه بی��ن المللی س��ازمان 
س��رآمد در ای��ران که به طور رس��می از س��وی بنی��اد EFQM برگزار می 
ش��ود و برنام��ه دوره ه��ای رس��می EFQM در ای��ران اع��الم می ش��ود. 

موفقیت بانك ملت در جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی
 رواب��ط عموم��ی بان��ک مل��ت در یازدهمی��ن جش��نواره مل��ی انتش��ارات 
ش��د. س��وم  و  اول  ه��ای  رتب��ه  حائ��ز  بخ��ش  دو  در  عموم��ی،  رواب��ط 
در یازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی که به پاس ارج نهادن به 
تالش های روابط عمومی های کش��ور در عرص��ه فرهنگ مکتوب و به همت 
انجمن متخصصان روابط عمومی برگزار شد، روابط عمومی بانک ملت در بخش 
تیزر رتبه نخس��ت و در بخش سرمقاله رتبه سوم را در سطح ملی کسب کرد.
در همی��ن راس��تا، دبیرخان��ه انجم��ن متخصص��ان ای��ران ب��ا اعط��ای لوح 
س��پاس و تندی��س جش��نواره، از رواب��ط عموم��ی بانک مل��ت، تجلیل کرد.

تأكید بر ضرورت اجرای ضوابط ابالغی ممنوعیت و عدم حضور مدیران 
در بیش از یك شركت توسط مدیر عامل بانك سپه 

حض��ور  ع��دم  و  ممنوعی��ت  ضواب��ط  اج��رای  س��په  بان��ک  مدیرعام��ل 
ک��رد. اب��الغ  را  ش��رکت  ی��ک  از  بی��ش  مدی��ره  هی��أت  در  مدی��ران 
با عنایت به تبصره 2 ماده واحده قانون اصالح ماده 241 الیحه قانونی اصالح 
قسمتی از قانون تجارت مصوب 1395/2/20 مجلس شورای اسالمی که مقرر 
م��ی دارد، »هیچ فردی نم��ی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از ش��خص حقوقی 
همزمان در بیش از یک ش��رکت که تمام یا بخش��ی از س��رمایه آن متعلق به 
دولت یا نهادها یا مؤسس��ات عمومی غیردولتی اس��ت به سمت مدیرعامل یا 
عض��و هیأت مدیره انتخاب ش��ود«، مراتب بالدرنگ به کلی��ه واحدهای بانک 
و ش��رکت گروه س��رمایه گذاری امید ابالغ و ش��رکت اخیرالذکر نیز مراتب را 
به کلیه ش��رکت های تابعه و وابسته ابالغ نموده است، متعاقب آن کلیه اعضا 
فعلی هیأت مدیره که مشمول شرایط فوق بوده اند از عضویت در شرکت های 
مذکور استعفا داده و مراتب سیر مراحل قانونی و ثبتی خود را طی می نماید.

عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم:
بانك شهر نقش خود را به خوبی در اقتصاد شهری ایفا كرده است

عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس نهم گفت: بانک 
ش��هر به عنوان بانک��ی تخصصی 
نقش خ��ود را در توس��عه اقتصاد 
ش��هری به خوبی ایفا کرده است.
جعفر قادری با بی��ان این مطلب 
می توان��د  ش��هر  بان��ک  گف��ت: 
مدل��ی را برای مش��ارکت س��ایر 
مال��ی  تامی��ن  ب��رای  بانک ه��ا 
پروژه ه��ا طراحی کن��د و خودش 
ب��ه تنهای��ی تامین کنن��ده منابع 
نباش��د و بیش��تر ب��ه ارای��ه راه��کار بپ��ردازد و پروژه ه��ا را عمل��ی کن��د.
نماین��ده مردم ش��یراز در مجلس نهم با اش��اره ب��ه این  که اقتصاد ش��هری 
یک��ی از ش��اخه های اقتصاد اس��ت که به موضوع��ات اجتماع��ی و اقتصادی 
توج��ه می کن��د، گف��ت: نق��ش ش��هرها در توس��عه اقتص��ادی کش��ورها 
غیر قابل ان��کار اس��ت و ام��روز ب��دون توج��ه ب��ه اقتص��اد ش��هری نمی توان 
را ح��ل ک��رد. اداری ش��هرها  و  اقتص��ادی، حقوق��ی  مس��ایل سیاس��ی، 
وی اف��زود: ام��روز جای��گاه اقتص��اد ش��هری در مدیری��ت ش��هرها روش��ن 
اس��ت و ش��اهد هس��تیم کش��ورهایی که به موضوع اقتصاد ش��هری اهمیت 
می دهند از کانال توس��عه ش��هرها، توس��عه اقتصادی خود را دنبال می کنند.

تخصص��ی،  بان��ک  عن��وان  ب��ه  ش��هر  بان��ک  ق��ادری،  گفت��ه  ب��ه 
اس��ت. ک��رده  ایف��ا  خوب��ی  ب��ه  ش��هری  اقتص��اد  در  را  خ��ود  نق��ش 
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انتخ�اب بان�ك كش�اورزی به عن�وان واحد 
اثرگذار در تحقق سند چشم انداز افق 1404

همای��ش  اولی��ن  در  کش��اورزی  بان��ک 
خدمات��ی  و  تج��اری  صنعت��ی،  سیاس��ت های 
 ، اثرگ��ذار  واح��د  عن��وان  ب��ه  اف��ق 1404  در 
ل��وح تقدی��ر و تندی��س س��یمرغ دریاف��ت کرد. 
اختتامیه  مراس��م  در 
همای��ش  اولی��ن 
سیاست های صنعتی، 
در  و خدماتی  تجاری 
اف��ق 1404 که بعداز 
ظه��ر ش��نبه 26 تیر  
با حضور دکت��ر الهام 
دس��تیار  زاده  امی��ن 
در  جمه��ور  رئی��س 
امور حقوق شهروندی 
رئیس  زارع  و رحی��م 
در  ایران  فراکس��یون 
افق 1404 مجلس ش��ورای اسالمی برگزار شد، از 
برترین های صنای��ع و واحدهای اثرگذار در تحقق 
سند چشم انداز افق 1404 قدردانی به عمل آمدکه 
بانک کشاورزی در زمره واحدهای برتر قرار گرفت. 

 
امضاء تفاهم نامه اعطای تسهیالت به طرح های 
حوزه روستائی و ICT بین پست بانك ایران و 

استانداری كرمانشاه 

همزمان با سفر ریاست جمهوری به استان کرمانشاه 
و ب��ه منظور ایج��اد، تکمیل و توس��عه طرح های 
کوچ��ک بخش تولی��دی، صنعت��ی و خدماتی در 
ح��وزه روس��تا و ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات، 
تفاهم نامه اعطای تس��هیالت به ای��ن طرح ها بین 
پس��ت بانک ایران و استانداری کرمانشاه امضاء شد. 
ارائ��ه خدمات بانک��ی و مالی و اس��تفاده بهینه از 
ظرفیت ها در راستای رفع محرومیت، اشتغال زائی و 
توسعه بخش های روستائی در زمینه های گوناگون 
از دیگ��ر اه��داف مهم ای��ن تفاهم نامه می باش��د.
گفتنی است: این تسهیالت از محل منابع صندوق 
توس��عه مل��ی، منابع داخل��ی پس��ت بانک ایران و 
در راس��تای تأمی��ن س��رمایه در گ��ردش فعاالن 
حوزه های مذکور براس��اس معرفی اس��تانداری به 
این بانک به عنوان بانک عامل پرداخت می ش��ود. 
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در همایش تقدیر از برترین های بازار سرمایه 
صورت گرفت: 

کسب عناوین برتر توسط خانواده گروه مالی 
بانک مسکن از سازمان بورس و اوراق بهادار 

لملل��ی ب��ورس، بان��ک و بیم��ه  در نهمی��ن نمایش��گاه بی��ن ا
کارگ��زاری  ش��رکت  مدیرعام��ل  لعل��وم  بحرا محمدمه��دی  از 
ر در داش��تن  بان��ک مس��کن به عن��وان فع��ال تری��ن کارگزا
ز  باالتری��ن تعداد مش��تریان و بیش��ترین دفع��ات معامالت و ا
امین��ی مدیرعامل گروه س��رمایه گذاری مس��کن  محمدرض��ا 
متیاز در ش��اخص  ز باالترین ا بان��ک مس��کن با توجه به اح��را
تکا بودن ناش��ران بورس��ی در س��ال  اط��الع رس��انی و قابل ا
1394 ب��ه عن��وان ش��فاف ترین ناش��ر بورس��ی تقدیر ش��د.

ی��ن نمایش��گاه برگ��زار ش��د،  ا در نشس��تی ک��ه در حاش��یه 
آزم��ون  ه��ای  برتری��ن  و  مال��ی  نهاده��ای  تری��ن  فع��ال  ز  ا
گواه��ی  برن��د  ز  ا و  تجلی��ل  ای  حرف��ه  ه��ای  گواهینام��ه 
ی��ران رونمایی ش��د. ا ب��ازار س��رمایه  نام��ه ه��ای حرفه ای 

لعل��وم مدیرعامل  بر اس��اس این گ��زارش، محمدمه��دی بحرا
ش��رکت کارگ��زاری بانک مس��کن در این خص��وص گفت: در 
ز نظر حج��م معامالت  ی��ن نشس��ت عملک��رد کارگزاری ه��ا ا ا
ز  ر گرفته اس��ت و ا و گ��ردش معامالت��ی مورد بررس��ی ق��را
ران برتر در زمینه حجم معامالت تجلیل ش��ده اس��ت. کارگزا

کارگ��زاری  ش��رکت  کارگ��زاری،  صنع��ت  در  ف��زود:  ا وی 
بان��ک مس��کن، عن��وان برتری��ن را ب��ه خ��ود اختصاص داد.

لعل��وم ب��ا اش��اره ب��ه تح��والت کارگ��زاری ط��ی س��ال  بحرا
کس��ب  جدی��د  خط��وط  ف��زودن  ا ب��ا  ک��رد:  بی��ان  گذش��ته 
مدیری��ت  و  ش��رکتی  مال��ی  تامی��ن  جمل��ه  از  کار  و 
ب��ه س��وی تکمی��ل زنجیره  صن��دوق ه��ای س��رمایه گذاری 
اس��ت. ک��رده  حرک��ت  س��رمایه  ب��ازار  در  مال��ی  خدم��ات 

مدیرعامل ش��رکت کارگزاری بانک مس��کن اظهار کرد: تامین 
مالی شرکت های بورسی بزرگ از جمله شرکت فوالد مبارکه، 
مدیریت صندوق س��رمایه گذاری ره آورد آباد مسکن با منابع 
ر میلیارد ری��ال و همچنین تالش در  90 ه��زا مال��ی بیش از 
وراق حق تقدم تس��هیالت  راس��تای بهبود خدمات مربوط به ا
اس��ت. بوده  این خصوص  قدامات کارگ��زاری در  ا ز  ا مس��کن 

 100 ثبتی با س��رمایه  بانک  کارگزاری  اس��ت ش��رکت  گفتنی 
8 ش��عبه در ح��ال فعالی��ت بوده و گروه  میلی��ارد ری��ال و با 
11 ش��رکت اصلی است که در  مالی بانک مس��کن متشکل از 
زمینه بازار س��رمایه، مس��کن و شهرس��ازی، خدمات تخصصی 

و تفکی��ک ش��ده ارای��ه م��ی کن��د.

نتایج حاصل مجمع بانك كارآفرین
تقسیم سود 20 تومانی برای سهامدار و پاداش 
450 میلی�ون تومانی و حق حضور ماهی یك 

میلیون و 200 هزار تومان برای مدیران 

دستور جلسه:
- استماع گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی در 
خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1394

- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 
1394 و اتخاذ تصمیم نسبت به میزان سود تقسیمی

- تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره برای عملکرد سال مالی 1394
- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره 

برای سال مالی 1395
- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت

- انتخاب بازرس قانونی و علی البدل برای سال مالی 1395 
و تصویب حق الزحمه بازرس برای سال مالی 1394

- انتخ��اب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره
- اتخ��اذ تصمی��م درب��اره س��ایر م��واردی که در 

صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.
توجه : مطابق ماده 39 اساسنامه در مجامع عمومی 
بانک هر ش��خص اصالتا ، وکالتا و والیتا حداکثر تا 
ده درص��د آرای دارندگان س��هام بانک از حق رای 

برخوردار است.
توجه : مطابق ماده 40 اساس��نامه ، اعضای هیئت 
مدی��ره ، مدیرعامل و قائم مق��ام مدیرعامل ، نمی 
توانند به وکالت از سهامدار بانک در مجامع عمومی 

شرکت نمایند.
مجم��ع با حض��ور ب��االی 80 درصد به ریاس��ت 
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برگزار ش��د. 
س��هامداران پرسش��گر ، با کانون توجه به ترکیب 
پانل هیئت رئیسه و مغایرتش با ماده 40 اساسنامه 

اشارت داشتند و می پرسیدند چگونه ؟...
چون پرسش��گران بر این ساختارشکنی پافشاری 
میداش��تند ، در پایان مجمع رئیس مجمع»همان 
مدی��ر عامل محترم« فرمودند، یک بند از دس��تور 
جلس��ه را پیش خ��ود حذف بدانید و ما انگش��ت 

حیرت به دهان که : به کجا چنین شتابان...
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تراکتور اکندی، بیچندی، کندوله دولدوران دو، حرمتی وار، خنه قاش��نا قوی 
، سوآردوناَس��ف، خوش گتسون، برکتلی گلس��ین. تراکتور می کارد، درو می 
کن��د، و ذخیره خان��ه را پر می کند احترامش کنید، خرام��ان رود تا برکتش 
بازگردد، این گفته های حاج محمد ش��ریعت دهقان سالخورده است که خود 
می گوید درت س��لطان گوریشم. انقالب دا وارموشام، سومار و دهالران سنگر 
ده وار موش��ام ، چهار س��لطان را دیده ام در انقالب بوده ام در جنگ تحمیلی 
شرکت کرده ام در سنگرهای سومار، دهالران فرمان بر فرمانده بوده ام. ساعت 
ده صبح روز 30 خرداد ماه 1395 اس��ت نشست ساالنه شرکت تراکتورسازی 
ای��ران که در ص��درش جوانی از تبار نیکان بنام ابوالفت��ح ابراهیمی از خانواده 
ای خ��وش نام از س��رزمین آزاد زنان و مردان غی��ور آذربایجان ، مدیری مدبر 
و آگاه به زمان و مکان نشس��ته. تراکتورس��ازی ایران از بدوتاسیس خوش می 
خرامی��د و تا م��رز اروپا رفت همان جا که پیش��تر در رومان��ی زنبیل گذارده 
بودیم و بچه های تالش��گر سرزمین س��رداران ملی و ساالران ملی آن کردند 
که انگلیس در صف خریداران، زنبیل به درب فروش برای تراکتورایران گذارد 
. این داش��ته وقتی به دست سیاست بازان رسید بارگران به دوش او گذاردند 
و آن ش��د که نباید می ش��د و بار دیگر کشتی به گل نشسته را جوانی آزمود 
و کاردان ناخدا گردید تا به س��احل آرامش برس��د. خدا ق��وت ابوالفتح خان.

مجام��ع عمومی عادی س��الیانه س��ال مالی منتهی ب��ه 94/12/29 و عمومی 
فوق العاده شرکت تراکتورسازی ایران )س��هامی  عام( در تاریخ 1395/03/29 
در محل س��الن فردوس��ی پژوهش��گاه نی��رو واقع در تهران تش��کیل ش��د.

در ای��ن مجم��ع که با حضور اکثریت س��هامداران حقیق��ی و حقوقی ، اعضاء 
هی��ات مدیره، نماینده س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، حس��ابرس و بازرس 
قانون��ی برگ��زار گردی��د، ریاس��ت مجم��ع برعهده آق��ای س��یدعلی رئیس 
زاده ب��ود، ک��ه جناب��ان محم��د حی��دری و پرویز احم��دزاده در مق��ام نظار 
اول و دوم و آق��ای ناص��ر یکت��ن ب��ه عنوان دبی��ر مجمع انتخ��اب گردیدند.

درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مدیرعامل شرکت مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به 1394/12/29 
و پس از اس��تماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات خ��ود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معامالت مش��مول ماده 
129 با تقس��یم س��ود 350 ریالی به ازای هر س��هم به کار خود پایان دادند.

خالصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده
موضوع "انجام فعالیت های آزمایشگاهی و تایید نوع تراکتور" به موضوع فعالیت 

فرعی شرکت اضافه گردید.
پیام مدیرعامل

حمد و س��پاس خداوند متعال را که یکسال دیگر توفیق خدمت در این گروه 
تولیدی معظم را در جهت اعتالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ارزانی داشت، 
ضمن سپاس و قدردانی از مجموعه همکاران محترم، از مدیران و کارشناسان 
گرفت��ه تا کارگران و همچنین س��هامداران گرامی، در حال��ی از ارائه گزارش 
عملکرد سال 94 می پردازیم که همچنان بر این باوریم که سرمایه اصلی گروه، 
س��هامداران متعهد و صبور و کارگران و مدیران دلسوز هستند. در سال دولت 
و ملت، همدلی و همزبانی عملکردی را تجربه کردیم که در ش��رایط س��خت 
و ب��ا وجود مش��کالت بزرگ و عدیده ، اگر نگوئیم ب��ی نظیر اما کم نظیر بود.

در این س��ال با وج��ود حاکم بودن رکود اقتصادی بر تولید و صنعت کش��ور، 
خشکس��الی های متوالی در بیش از 12 اس��تان کشور، عدم اتخاذ سیاستهای 

پایدار درخصوص تسهیالت اعطایی به کشاورزان توسط جهاد کشاورزی و سایر 
عوامل محیطی خارج از کنترل، ش��رکت تراکتورسازی ایران با چالش کاهش 
شدید، فروش مواجه گردید. از طرفی بروز مشکالت سیاسی و ناامنی در بازارهای 
عمده صادراتی این شرکت و همچنین محدودیتهای ناشی از تحریم ها، صادرات 
شرکت تراکتورسازی ایران را نیز مانند اکثر صنایع کشور تحت تاثیر قرار داد.
با توجه به مس��ائل و مش��کالت فوق، شرکت با اس��تفاده از این فرصت اصالح 
زیر س��اختها، افزایش بهره وری نیروی انس��انی و ماش��ین آالت ، تنوع تولید، 
افزای��ش کیفیت، تحوی��ل به موقع و افزایش س��طح کیفی خدم��ات پس از 
ف��روش را به عنوان اس��تراتژیهای اصلی در راس برنامه ه��ای خود قرار داد و 
موفق گردید تا بخش��ی از اثرات منفی ناش��ی از مشکالت فروش وصادرات را 
جبران نماید. تولید تراکتورهای س��نگین 150 اس��ب بخار و تراکتور برنجی، 
دریاف��ت گواهی حمای��ت از حقوق مصرف کننده و مهمتر از همه دس��تیابی 
ب��ه رتب��ه اول در گروه ماش��ین آالت و صنای��ع فلزی در رتب��ه بندی معتبر 
IMI100 در بین 500 ش��رکت برتر ایران برای س��ومین س��ال پیاپی همگی 
گواه بر جهت گیری ش��رکت در راس��تای استراتژیهای وفوق الذکر می باشند.
در س��ال پی��ش رو نیز که به نام س��ال اقتصاد مقاومتی، اق��دام و همل مزین 
ش��ده است امید است که مس��ئولین اقتصادی و تولیدی کش��ور این مطالبه 
ب��ر حق مقام عظمای والیت را در عرصه عمل تحقق بخش��ند در این رهگذر 
و با در نظر گرفتن فرصتهای بوجود آمده در محیط کس��ب و کار در س��طح 
کالن در پ��ی رفع تحریمهای بی��ن المللی و توجه ویژه دول��ت به حمایت از 
صنایع داخلی و افزایش صادرات غیرنفتی ، گروه صنعتی تراکتورس��ازی ایران 
تالش خواهد نمود تا در سایه توانمندیهای کسب شده طی چندین سال اخیر 
از خودکفای��ی و تولید قطعات و مجموعه های اس��تراتژیک گرفته تا طراحی 
وتولی��د تراکتورهای مختلف و همچنین برخ��ورداری از مزیت های رقابتی در 
خارج از کش��ور در مقایس��ه با رقب��ا من جمله برند معتبر و قیمت مناس��ب، 
توس��عه صادرات را به عنوان یکی از اس��تراتژیهای اصلی مدنظر قرار داده و با 
تقویت زیر س��اخت های مربوطه سهم بیشتری از بازارهای صادراتی تراکتور، 
قطع��ات و ادوات را تصاحب نماید. به هر حال امس��ال نیز به مانند س��الهای 
قبل در س��ایه توجهات حضرت ولی عصر و ت��الش جهادگونه تمامی مدیران، 
کارشناس��ان و کارگران و زحمت کش مجموعه، تمامی مساعی خود را جهت 
س��ربلندی مجموعه بزرگ تراکتورس��ازی ایران بکار خواهیم بس��ت. انشاءا... 

افتخارات شرکت، جوایز و گواهی نامه های دریافتی:
- انتخاب ش��رکت بعن��وان رتبهاول در گروه ماش��ین آالت و صنایع فلزی در 

 imi100 فرآیند
- دریافت تقدیرنامه از سازمان حمایت از مصرف کننده برای چند سال متوالی

- تولید انبوه تراکتورسنگین 150 اسب بخار
- تولید نمونه تراکتور برنجی

- خودکفای��ی قطع��ات و مجموعه های تامینی از خ��ارج وصرفه جویی ارزی 
قابل توجه 

شعار سازمانی: نگین صنعت سنگین کشور
آرمان: پیگام در تولید ماشین آالت کشاورزی در کشور با قابلیت رقابت در سطح جهانی
ماموریت: تولید انواع تراکتور و ماشین آالت کشاورزی با بهره گیری از تکنولوژی 
روز و خالقیت و ابتکار نیروی انس��انی توانمند برای بازارهای داخلی و خارجی 
در جهت توس��عه مکانیزاسیون کشاورزی کش��ور و نیل به سودآوری مناسب

تراکتورسازی ایران نگین صنعت سنگین کشور
مهندس ابوالفتح ابراهیمی جوانی از تبار نیکان کشتی به گل نشسته تراکتور را به ساحل نجات رساند
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المپ پارس سر قطار صنعت و روشنایی

مجمع ساالنه المپ پارس صبح روز پنج شنبه مورخ دهم خرداد که مصادف بود با 24 
ماه رمضان المبارک در ساختمان اصلی شرکت واقع در سپهبد قرنی به ریاست جناب 
مهندس هوشنگ دادوش برگزار گردید با اینکه دعوتی به مجمع المپ پارس نمی 
داشتم ولی چه کنم که محبت و مهر حضرت دوست جمعه هم به مکتب آورد... در 
مسیر نشریه تا تاالر ساختمان مرکزی شرکت در ذهنم می گذشت آن شاه بیت کنشگر 
اقتصادی: در فرنگستان همه مشغول کار هستند و کارخانجات بسیارند و از ششصد 
ذرع زغال بیرون می آرند در حالی که مردم ایران تمام بیکار مانده همدیگر را می پایند.

و این روزها با یک چوب خط فیش حقوقی در دس��ت هر بدهکار، بر س��ر مدیران 
کوبیده می شود. در حالیکه مدیر گرانترین واحد است که آنچه بر ما گذشته از بی 
مدیری بوده و هست . مدیر استون برنامه است و هر آنچه به تعالی می برد همت مدیر 
است. تدبیر مدیر است، تعهد مدیر است. عزیزان هی مزنیدش. المپ پارس حاصل 
پایمردی زنان و مردانی است که فعل خواستن را صرف می کنند و امروز روشنی چراغ 
امیدها با پایمردی و تالش این سر قطار صنعت روشنایی روشن و درخشان می باشد.

ش��هاب  پ��ارس  الم��پ  ش��رکت  س��الیانه  ع��ادی  عموم��ی  مجم��ع 
گردی��د.  برگ��زار  ش��رکت  مح��ل  در   1395/4/10 م��ورخ  )س��هامی عام( 
در ای��ن مجم��ع که ب��ا حضوراکثری��ت س��هامداران حقیقی و حقوق��ی ، اعضاء 
هی��ات مدی��ره، نماین��ده س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار، حس��ابرس و بازرس 
قانون��ی برگ��زار گردید، ریاس��ت مجم��ع برعهده آق��ای هوش��نگ دادوش بود، 
ک��ه جناب��ان حس��ین ماهرو و س��ید محمدص��ادق آل یاس��ین در مق��ام نظار 
اول و دوم و آق��ای بهم��ن دژاکام ب��ه عن��وان دبی��ر مجم��ع انتخ��اب گردیدند.

درادام��ه با قرائ��ت گزارش هی��ات مدیره به مجم��ع مربوط به اه��م فعالیتهای 
ص��ورت پذیرفت��ه در ط��ی س��ال مال��ی منته��ی ب��ه 1394/12/29 و پ��س از 
اس��تماع گزارش حس��ابرس و بازرس قانونی، مجمع نش��ینان ب��ا طنین صلوات 
خ��ود ضم��ن  تصوی��ب صورته��ای مال��ی و تنفی��ذ معام��الت مش��مول ماده 
129 ب��ا تقس��یم س��ود 200 ریالی به ازای هر س��هم ب��ه کار خود پای��ان دادند.

پیام هیات مدیره 
- همانند چند س��ال گذش��ته ، تاکید پیام هیات مدیره در سال جاري، بر شتاب 
گرفتن دگرگوني هاي بنیادین در صنعت المپ و لزوم انطباق تولیدات و کسب و 
کار شرکت با این تغییرات شگرف تکنولوژیکي مي باشد . ضرورت صرفه جویي در 
مصرف انرژي به ویژه لزوم کاهش مصرف سوخت هاي فسیلي بدلیل پي آمدهاي 
ویرانگر آن بر تندرستي ، زندگي انسان ها و نگاهداشت زیست بوم ، موجب گردیده 
تا صنعت الکترونیک در تامین روشنایي به خدمت گرفته شود . به کارگیري صنعت 
الکترونیک براي تولید نور، بارزترین جهش تکنولوژیکي در سه دهه اخیر بوده است 
که موجب تولید و عرضه المپ هاي نوین پر بازده فوق کم مصرف LED شده است . 
- اینک المپ LEDس��ال هاي اولیه پیدایش خود را پشت سر گذاشته است. در 
این مس��یر؛ ب��ازده نوري ، طول عمر و کارکرد آن به ط��ور فزاینده اي بهتر و برتر 
گردیده و از س��وي دیگر قیمت آن نیز روند کاهش��ي چش��م گیري را به گونه اي 
پیوس��ته طي نموده است.بدین ترتیب رده محصوالت قدیمي مانند؛ المپ رشته 
اي و المپ هاي تخلیه گازي)فلورس��نت، گازي...( مورد تهدید جدي قرار گرفته، 
در نتیجه تاب ایس��تادگي در برابر فای��ده هاي ارزنده LED را از دس��ت داده اند 
و تقاضا براي آنان با روند شدیدکاهش��ي روبرو بوده اس��ت، تا جایي که در همین 
راستا، بر پایه مصوبه مورخ  95/1/26 هیات دولت، مقرر نموده است، تا تولید المپ 
رش��ته اي بی��ش از 40 وات پیش از پایان س��ال 1395 متوق��ف و ممنوع گردد .
- بدین ترتیب محیط کسب و کار و صنعتي که شرکت در آن فعالیت مي نماید، 
دچار تغییرات گوهرین )ماهوي(گشته  در نتیجه ناگزیر الزم است براي دستیابي 
به هدف "ماندگاري و توس��عه پایدار ش��رکت " چش��م انداز، ماموریت ، اهداف و 

راهبردهاي اصلي بنگاه را بازاندیش��ي و بازتعریف نمود تا بر پایه آن بتوان اقدام به 
پیاده س��ازي گام هاي فرایند بازآفریني ش��رکت براي هم خواني با شرایط جدید 
نمود . براي پاسخ گویي به این چالش ها ، از چند سال پیش راهبردهاي الزم چاره 
اندیشي و طراحي شده تا با پیاده سازي آن ها، شرکت بتواند دوره گذار از " صنعت 
تولید المپ " به " صنعت روش��نایي الکترونیکي" را با موفقیت پشت سر بگذارد .
- پایین آوردن برنامه ریزي شده سهم المپ هاي سنتي )مانند؛ المپ رشته اي و 
فلورس��نت)  در سبد محصوالت شرکت ، به ویژه کاهش شدید سهم المپ رشته 
اي از سویي و جبران این کاهش، با سرمایه گذاري سخت افزاري و نرم افزاري روي 

فناوري الکترونیک و تولید LED و تنوع بخشي به آن ) فروش این المپ  در سال 
 LED 94 نسبت به سال 93 افزون بر 50درصد افزایش داشته است(، و افزودن چراغ
و روشنایي هوشمند به سبد محصوالت ، از سوي دیگر ، از جمله اقدامات به عمل 
آمده در راستاي انطباق با دگرگوني ها و دستیابي به توسعه پایدار شرکت بوده است 
. در همین راستا افزودن؛ روشنایي خورشیدي ، خدمات مهندسي طراحي روشنایي ، 
سامانه روشنایي یکپارچه ، سامانه روشنایي هوشمند ، اجراي قرارداد تامین روشنایي 
و مدیریت انرژي از دیگر اهدافي است که در دست برنامه ریزي و اقدام مي باشند .

- از جمله عوامل کلیدي براي اجراي موفقیت آمیز راهبردهاي یاد ش��ده در باال؛ 
مي توان به داش��تن نیروي انساني با دانش روز و توانمند، تهیه سرمایه در گردش 
قابل توجه )با توجه به قیمت چندین و چند برابري رده محصوالت نوین نسبت به 
محصوالت سنتي ( ، ساختار سازماني و ساز و کار هاي مدیریتي با انعطاف سریع 
و پیشگامي در ارایه محصوالت نوین جهت ارزش آفریني براي مصرف کنندگان و 
به دس��ت آوردن رضایت آنان مي باشد . براي فراهم نمودن بن مایه هاي یاد شده 
در باال ، هدف گذاري و برنامه ریزي هاي الزم به منظور مدیریت فرایند بازآفریني 
ش��رکت و دگرساني از شرکت تولید کننده المپ به شرکتي پیشگام در کسب و 
کارهاي نوین تامین روشنایي به عمل آمده و در درست اقدام و پیگیري مي باشند .
شرکت المپ پارس شهاب در تاریخ  1348/8/19 به صورت شرکت سهامی خاص 
تاسیس شده و طی شماره 13580 دراداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتي تهران به 
ثبت رسیده است. شرکت درتاریخ 1374/11/24 به شرکت سهامي عام تبدیل و در 
همان تاریخ درسازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است در حال حاضر، 
شرکت المپ پارس شهاب جزء واحدهاي زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاري پارس 
توشه مي باشد. مرکز اصلي شرکت در تهران و کارخانه در شهرستان رشت واقع است .

 جایگاه شركت در صنعت
ش��رکت المپ پارس ش��هاب در صنعت روش��نایي فعالیت مي کند. رشد فروش 
شرکت در سال جاري نسبت به سال قبل 4/5درصد مي باشد. و در بین شرکتهاي 
فع��ال در این صنعت با حجم فروش بیش از 1832 میلی��ارد ریال در رده اول قرار 
دارد. محصوالت تولیدي ش��رکت در بازار داخل و خارج از کشور عرضه مي گردد.
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گرم��ای تیرماه اس��ت و م��را باخود به س��ال 1390 
م��ی ب��رد آن روز ک��ه حاج برخ��وردار مرد س��خت 
کوش کوی��ری و آغاز گر نوین صنع��ت لوازم خانگی 
در ای��ران ج��ان به جان آفرین تس��لیم ک��رد. مردی 
که م��ی گفت زندگ��ی اول��ش کار، وس��طش کار و 
آخرش کار اس��ت و کس��ی از پُر کاری نمرده اس��ت.

و امروز مهندس همتی مدیر س��رفراز پارس خزر می 
گوید مفتخریم که اعالم کنیم 80 درصد خانوار ایرانی 
محصولی از پارس خزر می دارند. شرکتی که با مشتری 
می ماند و تعهد جنسی فروخته شده خود را با پرشمار 
خدمات بعد از فروش برجسته و متمایزمی نماید. پارس 
خزر یادگار زنان و مردان دلس��وز و تالشگری است که 
موسس آن با کارآفرینی و اشتغال رای و با دانش فنی 
پرشمار خود در خانه اجاره ای فراموشی بخوانید الزایمر 
در گورس��تانی بی نام و نش��ان به خاک س��پرده شد. 
پ��ارس خ��زر در مجموع��ه س��رمایه گ��ذاری پارس 
توش��ه ب��ا همین ب��اور ب��ه اش��تغال زایی مس��تمر 
دس��ت یازیدن ب��ه م��دد بهره ب��ردن از پیش��رفته 
تری��ن دانش فنی در صنع��ت لوازم خانگ��ی و البته 
نام��ی پ��ر آوازه گردیدن خوش درخش��یده اس��ت . 
با اینکه نشریه اقتصاد و بیمه برند لوازم خانگی از سکوی 
آن به اشاعه فرهنگی پرتاب شده لیکن هیچ گاه زبان به 
تملق نگشوده ولکن اگر نبود همت و درایت مهندس 
دادوش برای آبیاری این نهال هرگز این درخت تنومند 
کنونی در عرصه مطبوعات کشور به بار نمی نشست.

مجمع عمومی عادی س��الیانه س��ال مالی منتهی به 
94/12/29 شرکت پارس خزر )سهامی عام( در تاریخ 
95/04/10 تش��کیل شد. خالصه تصمیمات مجمع 

به شرح ذیل می باشد:
صورت های مالی سالیانه منتهی به 94/12/29 شرکت 

مورد تصویب قرار گرفت.
سود نقدی هر سهم به مبلغ 500 ریال تصویب گردید.

مؤسسه حسابرسی »فراز مشاور« به عنوان بازرس قانونی 
و حسابرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی »آزموده 
کاران« ب��ه عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.

پیام هیات مدیره
در سال 1394 اکثر واحدهاي اقتصادي کشور با رکود 
شدید بازار مواجه بودند . در این سال با توجه به افزایش 
هزینه هاي مزد و سربار و مواد ، نرخ فروش محصوالت 
شرکت نسبت به سال قبل تغییري نداشت و عالوه بر 
آن براي رقابت در بازار، ناگزیر سیاست اعطاء امتیازات و 
تخفیفات بیشتر نسبت به سالهاي گذشته براي مشتریان 
نیز اجرا ش��د که علیرغم همه ای��ن اقدامات ، فروش 
شرکت نسبت به س��ال قبل مواجه با کاهش گردید.

به لحاظ وضعیت نامساعد فروش و رکود اقتصادي حاکم 

بر بازار، شرکت ناگزیر شد طی مراحل مختلف برنامه تولید 
خود را کاهش دهد تا بدین وسیله از افزایش موجودي 
محصوالت ساخته ش��ده در انبارها جلوگیري نماید.

در سال 94 کاهش فروش محصوالت که منبع اصلی 
تامین درآمد اس��ت، موجب کمبود نقدینگی گردید 
بطوري که براي پرداخت هزینه هاي جاري و سرمایه 
اي ، ش��رکت با شرایط دشواري مواجه شد و عالوه بر 
آن ، به تعویق افتادن بخش��ی از تعهدات و چک هاي 
مشتریان نیز باعث تشدید مشکل نقدینگی گردید .

ش��رکت در مواجهه با این مش��کل اساسی ، با تحمل 
هزینه هاي مالی بیشتر ، ناگزیر بخشی از این کمبود 
نقدینگ��ی را بص��ورت وام از طریق سیس��تم بانکی 
تامین کرد و بخش��ی دیگر را با محدود کردن فعالیت 
ه��اي پروژه انتقال کارخانه به ش��هر صنعتی رش��ت 
و صرفه جویی در هزین��ه ها تا حدودي جبران نمود.

با امضاي توافق براي لغو تحریم ها در اواخر س��ال 94 
و آغ��از مذاکره با برخی از کش��ورهاي خارجی جهت 
توس��عه روابط، تصور می ش��ود که بازار از رکود خارج 
و بتدریج آث��ار رونق اقتصادي نمای��ان گردد و پیش 
بینی می ش��ود که این تغییر در سیاس��ت خارجی و 
اقتصادي کش��ور، گشایش��ی در جهت رونق و گرمی 
بازار و افزایش��ی در فروش آینده شرکت ایجاد نماید.

علیرغم کمبودها و تنگناهاي مذکور ش��رکت تالش 
نم��ود که جایگاه خود را در ب��ازار رقابت حفظ نماید. 
در این سال همانند سالهاي گذشته بر مبناي ارزیابی 
و ش��اخص هاي متعدد که توسط نهاد هاي مختلف 
صورت گرفت شرکت مفتخر به دریافت تندیس هاي 
زرین ، لوح هاي تقدیر و سپاس به شرح ذیل گردید و 
موفق شد که علیرغم رکود جایگاه خود را حفظ نماید:

* تندی��س زرین رعایت حقوق مص��رف کنندگان از 
سازمان ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید

* تندیس زرین برند محبوب مصرف کنندگان گروه 
لوازم آشپزخانه برقی از انجمن ملی حمایت از حقوق

مصرف کنندگان
* تندیس لوح تقدیر در هفتمین جشنواره ملی بهره 
وري در بخش اصلی جانبی و ویژه در شاخص هاي بهره 
وري در گروه لوازم خانگی از جش��نواره ملی بهره وري 
وابسته به اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزي ایران

* تندیس واحد نمونه اس��تان از مدیر کل اس��تاندارد 
استان گیالن

* تقدیرنامه واحد تولیدي برتر استان از استاندار استان گیالن
* ل��وح تقدی��ر واح��د تولی��دي برت��ر در روز مل��ی 
کیفی��ت از مدی��ر کل اس��تاندارد اس��تان گی��الن

* ل��وح تقدیر و افتخ��ار مدیر کنت��رل کیفی نمونه 
اس��تان از مدی��ر کل اس��تاندارد اس��تان گی��الن

نوی��ن  رویک��رد  ب��ا  کیفی��ت  س��پاس  ل��وح   *
اس��تاندارد س��ازي و حمای��ت از حق��وق مص��رف 
ای��ران انجم��ن مدیری��ت کیفی��ت  از  کنن��دگان 
* لوح سپاس بیمه گذار برتر در همایش بیمه پارسیان
همچنی��ن ش��رکت موف��ق گردی��د ک��ه 16 فقره 
گواهینامه هاي بین المللی و ملی خود را از ش��رکت 
هاي مش��هور بی��ن المللی همچ��ون ت��وف و رویال 
س��رت آلم��ان، AOL انگلس��تان، QS س��وئیس، 
ECM ایتالیا و موسس��ه ملی اس��تاندارد ایران پس 
از ارزیاب��ی و ممی��زی ه��ای مختلف تمدی��د نماید.
در طی س��ال 94 س��هامداران محترم ،کلیه مدیران ، 
همکاران ، انجمن اس��المی ، بسیج کارگري و شوراي 
اسالمی در پیشبرد اهداف و برنامه هاي مصوب شرکت از 
هیچ کوششی دریغ ننمودند که بدینوسیله از رهنمودها 
، تالشها و همکاري صمیمانه آنان سپاسگزاري می شود.

تاریخچه شركت
ش��رکت در بهمن م��اه 1347 با نام ش��رکت صنعتی 
پارس توش��یبا ، با س��رمایه اولیه 65 میلی��ون ریال به 
منظور س��اخت انواع وس��ایل برقی خانگی تأس��یس 
گردیده و تحت ش��ماره 12934 در اداره ثبت ش��رکتها 
در تهران به ثبت رس��ید. در اردیبهشت ماه سال 1352 
، نوع ش��رکت به س��هامی خ��اص تبدیل و در س��ال 
1361پس از واگذاري حقوق مالکانه شرکت توشیباي 
ژاپن، نام ش��رکت به صنعتی پارس خزر تغییر داده شد.
در بهمن ماه 1374 نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی 
عام تبدیل و در تاریخ بیست و هفتم اسفند ماه همان سال، 
پس از احراز شرایط عضویت سازمان بورس اوراق بهادار تهران، 
در شمار شرکتهاي پذیرفته شده در بورس پذیرفته شد و 
سهام آن در حال حاضر با طبقه بندي در صنعت ماشین 
آالت و تجهیزات و با نماد " لخزر" مورد معامله قرار می گیرد.

پارس خزر یادگار زنان و مردان دلسوز
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