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بیستون را یادآر، دستهایت را بسپار به کار40
کدام کار؟

افزایش سرمایه شرکت گروه گسترش 
نفت و گاز پارسیان مصوب مجمع گرفت

مجمع عمومي
فوق العاده بانک گردشگري 

باالترین رکورد سود آوری ساالنه،
از بشرویه تا قونیه با بانک پاسارگاد با رشد 76 درصدی سود خالص کت و شلوار عید

ایجاد شورای فقهی
 در موسسه اعتباری کوثر

افزایش 210 درصدی 
سرمایه شرکت صنعتی بهشهر

حضور بیمه رازی
در ششمین همایش بیمه و توسعه

جناب آقاي بیات
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت فرزند دلبندتان را به جنابعالي و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از درگاه احدیت براي آن مرحوم غفران الهي و 

براي بازماندگان صبر جمیل مسئلت مي نماییم.
شرکت سرمایه گذاري پارس توشه و شرکت هاي تابعه
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با فرانسوی ها 9 میلیون دالر )9 میلیارد تومان(  است. 
این پروژه آبروی کشور است و من با افتخار روی آن 
سرمایه گذاری کرده ام. من ایران را دوست دارم. بروید 
بگردید حتی یک دالر و ریال در خارج کشور ندارم و 

سرمایه گذاری یا ذخیره نكرده ام....
می پرسید چه احساسی نس��بت به پول دارم؟ پول 
دیگر مرا ارضا نمی کند. هدف من کارآفرینی اس��ت. 
تنها در پروژه آن هتل 600 نفر به طور مستقیم کار 

می کنند.
من دو بار برنده تندیس الماس بزرگ ترین بیزینس من 
جهان ش��دم و بزرگ ترین صادرکننده فرش کشور 

هستم. اما می دانید بزرگ ترین افتخار من چیست؟
یتیم نوازی. افتخار می کنم 2 سال خیر نمونه کشور 
شدم. افتخار می کنم جزو 100 کارآفرین برتر کشور 
هستم. دوست دارم اشتغالزایی کنم. دوست دارم سفره 
مرتضی علی باز کنم، معتقدم خدا من را وسیله قرار 
داده است. هم اکنون 1070 بچه یتیم را زیر پوشش 
دارم و با خودم پیمان بستم تا عمر دارم هر سال 100 
بچه به آنها اضافه کنم. وصیت کرده ام وقتی مردم تا 
10 سال بعد از عمرم هر سال 100 بچه یتیم اضافه 
شود و مخارج همه یتیم ها را از محل ارثم بپردازند. بعد 
از 10 سال هم اگر بازماندگانم لیاقت داشتند، راه من 
را ادامه می دهند. سفره که می اندازیم برای یتیم ها و 
می آیند و غذا می خورند، کیف می کنم. گریه می کنم 

و حال می کنم.
در یک مراسمی بچه ها دورم جمع شده بودند و هر 
کس چیزی می خواس��ت. در این میان دختربچه ای 
به من نزدیک ش��د و به جای آن که چیزی بخواهد، 
فقط خواست دستم را ببوسد. مهرش بدجور به دلم 
نشست. خواس��تم فردا بیایند دفترم. آن دختر االن 
دخترخوانده من اس��ت. روی پایم نشس��ت و بابایی 
صدایم کرد. من به هر دخترم 50 میلیون تومان جهاز 
دادم و مق��رر کردم به این یكی 100 میلیون تومان 
جهاز بدهند. این دست خداست که مهر این دختر را 

به دل من انداخت.
یتیمی سخت است. بهترین ساعات عمر من زمانی 

است که در خدمت یتیمان هستم.
پول را برای چه می خواهیم؟ خدا به ما داده و ما هم 

باید به بقیه بدهیم.
ما وسیله هستیم. باید بخشید و بی منت و زیاد 
بخشید. این توصیه من به همکارانم است. من از 
زیر صفر شروع کردم.  توصیه من به جوانان این 
است که منطقی فکر کنند. این گونه نبوده که 
شب بخوابم، صبح پولدار شوم. خاک خوردم و 
رنج کشیدم و آثار این رنج هنوز در من هست. 
امیدشان به خدا و فکر و بازوی خودشان باشد. 
درستکار باشند و تالش و تالش و تالش کنند. 

این فرمول من است...

احد عظيم زاده هنر ايرانی را به 
تاريخ گره زده است

موفقترينمردصنعتفرشدكترينكاريشراچنينميگويد

تالش، تالش، تالش
اين فرمول من است

من احد عظیم زاده هس��تم. در 10 آذر 1336 در ده 
اسفنجان در شهرستان اسكو متولد شدم. هفت ساله 

بودم که پدرم را از دست دادم و یتیم شدم.
امكانات مالی مان اجازه نمی داد به مدرسه بروم و فقط 
پس از رفتن به کالس اول مجبور ش��دم پش��ت دار 
قالی بنشینم و قالیبافی کنم. تا 13 سالگی روزها قالی 
می بافتم و ش��ب ها درس می خواندم. چاره ای نبود، 

وسع مالی ما جز این اجازه نمی داد.
خاک خوردم و زحمت بسیار کشیدم. در سال دو بار 
بیشتر نمی توانستیم برنج بخوریم. یک بار روز 21 ماه 
رمضان و بار دوم شب چهارشنبه سوری. آرزو داشتم 
یا خلبان شوم یا پولدار و برای رسیدن به این آرزوها 

بسیار زحمت کشیدم.
کارم را با به دوش کشیدن پشتی و قالی های کوچک 
و بردن آن از اسفنجان یا اسكو برای فروش آغاز کردم. 
در آغاز کار از هرکدام از آنها یک یا دو تومان )نه هزار 
یا دوهزار تومان( س��ود می کردم. پنج سال اینچنین 
س��خت کار کردم. بس��یار دش��وار بود. اما پشتكار و 
اعتقاد به هدف با توکل به خدا تحمل س��ختی ها را 
آسان می کرد. در 18 سالگی توانستم 20 هزار تومان 
پس انداز کنم، اما فش��ارها همچنان ادامه داش��ت تا 

این که مجبور به ترک تحصیل شدم.
غصه یتیمی چون باری سنگین به دوشم بود. )بغض 
می کند( یتی��م هیچ کس را ن��دارد. کارمند، کارگر، 
بانكی، کاسب و هرکس دیگری شب که به خانه اش 
می رود دستی به سر و روی بچه اش می کشد. اما یتیم 
این محبت بزرگ را ندارد. ش��ب ها، شب های جمعه 
پاهایش را در بغل می گیرد و به انتظار می نشیند. در 

انتظار آن کس که دستی به سرش بكشد...
در این فك��ر بودم که س��رمایه ام را افزایش بدهم تا 
بتوانم کاری بكنم. می خواستم یک کارگاه فرشبافی 

راه بیندازم. سراغ پسرعموی پدرم رفتم و از او 20 هزار 
تومان ق��رض کردم و 60 هزار تومان هم از بانک وام 
گرفتم. سرمایه ام شد 100 هزار تومان یعنی به اندازه 

یک تراول صد تومانی امروزی.
وقتی این پول دس��تم آمد تازه به فكر افتادم که چه 
بكنم. چه ایده جدیدی داشته باشم؟ ماه ها فكر کردم. 
آن روزها چون انقالب پیروز ش��ده بود تا دو سال به 
هیچ ایرانی پاس��پورت نمی دادند. در این مدت فكر 
کردم و فكر کردم تا به این نتیجه رسیدم که با صادرات 
کارم را شروع کنم. اما هیچ اطالعاتی نداشتم. شنیده 
بودم آلمان مرکز تجارت فرش اس��ت. ویزا گرفتم و 
به هامبورگ رفتم و در یک مس��افرخانه یا پانسیون 
مستقر شدم. به سالن ها و انبارهای فرش آنجا سرزدم 
و با سلیقه ها آشنا شدم. آنجا به من گفتند ثروتمندان 
برای خرید فرش به سوئیس می روند. ویزای 15 روزه 

سوئیس گرفتم و به ژنو رفتم.
زبان هم نمی دانستم. در یک هتل با تاجری آشنا شدم 
و او ای��ده اصلی را به من داد: فرش گرد بباف. در آن 
دوران در ای��ران فرش گرد بافته نمی ش��د و کیفیت 
تولید فرش و رنگ بندی ها هم مناسب نبود. چای و 

قهوه ام را خوردم و همان روز به ایران برگشتم.
به ده خودمان آمدم و ساختمانی اجاره کردم. دستگاه 
خریدم، با 10 درصد نقد و بقیه اقس��اط. ابریشم هم 
قسطی خریدم. انسان باید ریسک پذیر باشد و من هم 

ریسک کردم. با دست خالی و از هیچ.
ش��روع به بافتن فرش گرد ک��ردم و چند نمونه که 
بیرون آمد سر و کله تاجران آلمانی پیدا شد و آنان به 
اسفنجان آمدند. باور می کنید یا نه؟ در اولین معامله 
6.5 میلیون تومان نقد پرداختند و ش��ش میلیون 
توم��ان هم چک دادند! آن ش��ب از ش��دت هیجان 
نخوابیدم. احساس آن ش��ب را خوب به خاطر دارم. 

س��رمایه 100 هزار تومانی من که 80 هزار تومانش 
قرض بود در کارخانه اجاره ای اینچنین سودی نصیب 
م��ن کرده بود، در اولین قدم...  کس��ب و کارم رونق 
گرفت و صادراتم را به آلمان، ایتالیا، سوئیس، انگلیس، 
بلژیک و دیگر کشورها آغاز کردم. بسیار سفر کردم و 
ایده های جدید دادم. از موزه های فرش کشورها بازدید 
می کردم و از طرح ها اقتباس یا از آنها عكس می گرفتم 
و با اله��ام از آنها و تلفیق طرح ها، ایده های نو بیرون 

می دادم. در این مدت سلیقه مشتریان را شناختم.
اص�ول کار خ�ودم را پیدا کردم. من ش�ریک 
ندارم. هیچ گاه نداشته ام و نخواهم داشت. اگر 
ش�ریک خوب بود، خدا برای خودش شریک 

می گذاشت.
اص��ل دیگر من احترام به مش��تری اس��ت، هر که 
می خواهد باش��د. پیش مش��تری مثل سربازی که 
جلوی تیمسار خبردار می ایستد، با احترام می ایستم. 
ات��كای خودم اول به خ��دا و دوم به ای��ده و تفكر و 
پش��تكار و ریسک پذیری خودم است. بسیار ریسک 

می کنم،بسیار.
کمی بعد در بازدید از هتل های معروف جهان تصمیم 
گرفتم وارد کار ساخت بزرگ ترین پروژه هتل کشور 
ش��وم. تاکنون 180 میلی��ارد توم��ان در این پروژه 
سرمایه گذاری کرده ام. تمام مصالح این پروژه خارجی 

و بهترین است.
سنگ برزیل، شیشه بلژیک، دستگیره در انگلیس و 
تاسیس��ات آلمانی است. کابین چهار آسانسور نیز از 
طالی 18 عیار است. این هتل 340 واحد مسكونی در 
25 طبقه، هفت طبقه سالن ورزشی، 34 طبقه هتل، 
7 رستوران روی دریاچه، 10 هزار متر شهر آبی، 70 
هزار متر زمین آمفی تئاتر، 90 هزار متر زمین گلف و 2 
باند هلیكوپتر دارد. فقط قرارداد نورپردازی این پروژه 

»گاوکشی« در روستای اسفنجان 

اسفنجان، روستایی آباد در شش کیلومتری شرق شهر اسكو و مرکز دهستان سهند است. 
مسیر اسكو به روستای کندوان از میان اسفنجان می گذرد. باغ های درخت گردو، داشتن 
گورس��تان باستانی، روش دفن مردگان و برگزاری آیین قربانی گاو در سی وششمین روز 
بهار سبب شناخته شدن جهاني اسفنجان در آذربایجان ایران شده است. همچنین، کشِف 
 )David Rohl( مكان »باغ عدن« یا میعادگاه آدم و حوا در کندوان توس��ط دیوید رال
باستان شناس نامدار دانشگاه کمبریج انگلستان، سبب شهرِت گسترده ِی منطقه و توجه با 

آیین قربانی گاو شد.
مراسم آیینی »سی و ششمین روز بهار« هر سال در روستای اسفنجان برگزار می شود. 
این مراس��م در نخستین پنجشنبه  اردیبهش��ت ماه با هزینه  تمام سرپرستان خانوارها 
و با ش��رکت تمام مردم انجام می ش��ود. ده روز پیش از روز قربانی، ریش س��فیدان و 
بزرگان روس��تا چند نفر را تعیین می کنند تا از سرپرس��تان خانوارها پول جمع  کنند. 
میزان پول بر اس��اس توانایی مالی سرپرست  و به دلخواه فرد پرداخت می شود. مردم 
س��اکن با اشتیاق به داشتن س��هم در قربانی پول می پردازند. مردم بر این باور هستند 
که اگر کسی در قربانی سهمی نداشته باشد، دچار ضرر خواهد شد. افراد تعیین شده 
پول  جمع ش��ده و نام افراد را در لیس��تی می نویس��ند و کار خود را به ریش سفیدان و 
بزرگان گزارش می دهند. بزرگان محلی سه روز مانده به مراسم گاو نری را از هفته بازار 
می خرند. گاو در طویله  یكی از اهالی نگهداری می شود تا در روز پنجشنبه با مراسمی 

به قربانگاه برده شود.

دوبار به خدمت او رس��یده ام، هر دوبار در تاالربزرگ صدا و س��یما که پرشمار از 
مقامات دولتی و صنعتی می بود از جمع صدها تن، شیک پوش ترین، موقرترین و 
مودب ترین فرد احد عظیم زاده مولتی میلیارد ایرانی است. راه کارش را می توان در 
دانشگاه ها به عنوان دروس پایه قرار داد. یكی از کارهای ناکرده جامعه علمی ما 
همین است که عملكرد بزرگ مردان موفق خودمان در جهان را نادیده می گیرند. 

احد عظیم زاده را از زبان خودش بشناسیم. بچه یتیمی که در روزهای سال منتظر 
آن می بود که دست مهربانی به سرش بكشند آن هم در روستای اسفنجان از توابع 
اسكو، روستایی که مراسم اولین پنج شنبه دومین ماه بهار، مراسم گاو قربانیش، 

ثبت در میراث فرهنگی شده است. 
یا به قول خداوندگار سخن سعدي علیه رحمه:

مرا باشد از درد طفالن  خبر /  که در خردي از سر برفتم پدر

خسرواميرحسيني
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با مدیریت صحیح و قرض الحسنه و با تفكر کوثری حل 
می شود.«

آیت ا... العظمی مکارم شیرازی:
فاکتور صوری مال را حرام می کند

استاد عالی حوزه علمیه قم گفت : » اکثر بانک ها آلوده 
به مسئله فاکتورهای قالبی هستند. مسئول بانک برای 
میزان وامی که می خواهد بدهد، فاکتور می گیرد و کاری 
ندارد که کجا مصرف می شود. گاه مردم این کار را بدون 
اطالع بانک می کنند که بانک مسئولیتی ندارد ولی گاه 

بانک می داند و این کار را هم تشویق می کند.«
آیت اهلل العظمی مكارم شیرازی با بیان این که  بانكداری 
در نظام اقتصادی امروز یک ضرورت اس��ت و نمی توان 
بدون بانكداری، به حفظ اموال مردم و پرداخت تسهیالت 
اقدام نمود، اظهار داش��ت : » بانكداری از غرب به شرق 
آمده و دارای فرهنگ غربی است اما می بایست در نظام 
اسالمی مسائل شرعی در صنعت بانكداری رعایت شود. 
اگر بانكداری در مس��یر خدمت به مردم باشد و ضوابط 

اسالمی را در نظر بگیرد، دیگر بانكداری غربی نیست.«
مبلغ عالی حوزه علمیه قم افزود : » این مسئله باعث از 
بین رفتن برکت در کار بانک می ش��ود و نظام اسالمی 
آلوده می شود. مردم مرتب در نامه ها و استفتائاتشان از 
این مسئله سوال می کنند و ما به آن ها می گوییم این کار 
حرام اس��ت و آن پول نیز حرام است و رباست و باید از 

آن دوری کنند.«
آیت اهلل العظمی مكارم شیرازی با بیان اینكه ممكن است 
برخی از مس��ئولین بانک ها خیال کنند این کار باعث 
درآمد بیشتر می شود، خاطرنشان کرد : » فاکتور قالبی 
و مصرف پول در غیر مورد مشخص شده، باعث برکت 
کمتر برای بانک و قرض گیرنده و غیر حالل شدن پول 

می شود و باید به شدت از آن پرهیز کرد.«
مرجع تقلید شیعیان افزود : » مشكل دیگر، همان مشكل 
جریمه های دیرکرد است. برخی از اوقات این جریمه های 
دیرکرد باعث می شود که مردم دچار تنگناهای زیادی 
شوند. این مسئله را بارها تذکر داده ایم و مشخص نیست 

چرا این مسئله به طور ریشه ای حل نمی شود.«
اس��تاد عالی حوزه علمیه قم تصریح کرد : » مش��كل 
دیگر مال رهنی اس��ت که بانک ه��ا از مردم برمی دارند 

ولی قیمت واقعی آن را نمی دهند. اگر کس��ی نتوانست 
در مواعد گوناگ��ون دین خود را بپردازد و بانک مجبور 
به ضبط مال وی ش��د، باید به اندازه میزان دین خود از 
فروش مال ب��ردارد و باقی را به صاحب مال رد کند اما 
مردم بارها ش��كایت می کنند که چنین نیست و بانک 

صاحب مال رهنی می شود و سهم افراد را نمی دهد.«
آیت اهلل العظمی مكارم شیرازی افزود : » وام قرض الحسنه 
نیز نباید در حاشیه باشد. یک بخشی از سرمایه بانک ها 
پول مردم است و بهتر است پول مردم به مردم داده شود 
و درصد قابل توجهی به قرض الحسنه اختصاص یابد که 

باعث خیر برای بانک و مردم می شود.«
استاد عالی حوزه علمیه قم خطاب به مدیران موسسه 
اعتباری کوثر تصریح ک��رد : » با مردم به نیكی و با در 
نظر گرفتن مشكالت ایشان رفتار نموده و کاری کنید 
که مردم از ش��ما راضی باشند زیرا کوثر به معنی خیر 
کثیر است و حضرت زهرا )س( منبع خیرات کثیر برای 
جامعه اسالمی بوده است و امیدواریم موسسه کوثر نیز 

خیر کثیری برای جامعه اسالمی داشته باشد.«

آیت ا…العظمی نوری همدانی: 
اخذ دیرکرد در بانک ها حرام است 

آیت اهلل العظمی حس��ین نوری همدانی گفت : » اخذ 
دیرکرد در بانک ها حرام است و نوعی رباخواری محسوب 
می شود، مگر از ابتدا شرط شود که اگر در زمانی معین 
اقساط پرداخت نش��د این میزان جریمه می شوید، نه 
اینكه بابت هر ساعت یا روز تاخیر جریمه در نظر گرفته 

می شود.«
وی اظهار داش��ت : » دین اس��الم به همه ابعاد زندگی 
انس��ان ها توج��ه دارد که براس��اس آموزه ه��ای دینی 

می توانیم جامعه ای عزتمند و قدرتمند تشكیل دهیم.«
وی افزود: » بعد تعلیم و تربیت در زمینه انسان سازی، 
بعد نظامی برای دفاع در برابر دش��منان و بعد سیاسی 

برای مدیریت جامعه است.«
این مرجع تقلید با خطاب قرار دادن مسئوالن موسسه 
اعتباری کوثر گفت: » بعد اقتصادی با کار شما در ارتباط 
است، در حالی که فقر یكی از مشكالت جامعه کنونی 
اس��ت و از این نظر در فرهنگ اس��المی در زمینه فقر 
مزمت شده تا هیچ اثری از این عارضه در جامعه نباشد.«

وی ب��ا بیان اینكه فقر مش��كالت فراوان��ی را به همراه 
دارد، گفت: » لقمان در سخنی به فرزندش گفت همه 
مشكالت را چشیدم، ولی هیچ مشكلی از فقر مشكل تر 

ندیدم.«
نوری همدانی عنوان داشت: »اسالم می خواهد جامعه از 
نظر اقتصادی قدرتمند و توانمند باشد و شما در زمینه 
اقتصاد گام برمی دارید و از این نظر خدمت بزرگی انجام 

می دهید.«
وی یادآور شد: » یكی از موضوعاتی که ریاست جمهوری 
و دولت کنونی مطرح می کنند و با آن مواجه هس��تند، 
این اس��ت که پول در مملكت فراوان اس��ت، ولی این 
پول ها در بانک هاس��ت. اگر این پول ها در کش��اورزی، 
صنعت، دامپروری و ... به کار بیفتد، کار ایجاد  ش��ده و 

تولید و عرضه فراوان می شود.«
استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: »اسالم می خواهد 
کار و تولید داشته باشیم، در حالیكه اکنون مردم ترجیح 
می دهند در خانه باش��ند و پولش��ان بدون هیچ کاری 

افزایش یابد.«
وی با اشاره به مشكل کشورهای اسالمی گفت: »مشكل 
کشورهای اسالمی مانند بحرین، اردن، عربستان، لیبی، 
مصر، تونس و... سیاس��ی است و رهبر اسالمی توانمند 

ندارند.«
آی��ت اهلل العظمی ن��وری همدان��ی اف��زود:  « حرکت 
کشورهای اسالمی با ندای اهلل اکبر آغاز شده و دشمنان 
این تصور داشتند که این حرکت ها مانند انقالب اسالمی 
است بنابراین سعی داشتند این حرکت ها را لوث کنند و 

جلوی آنها را بگیرند.«
وی یادآور ش��د: » مشكل کش��ورهای اسالمی پس از 
بیداری عدم رهبری اس��ت، ولی مشكل اروپا و آمریكا 
مش��كل اقتصادی است زیرا پول این کشورها در دست 
بان��ک داران جمع ش��ده و 99 درصد م��ردم روز به روز 

فقیرتر می شوند.«
استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: » به هیچ وجه نباید 

در نظام اقتصادی اسالم ربا وجود داشته باشد.«
وی با اش��اره به س��وره انفال گفت: » معادن، زمین ها، 
 کشتزارها و رودخانه ها منابع حكومت هستند و باید در 
راس حكومت پیامبر و امام معصوم باش��د و در صورت 
غیبت فقیه عادل، مدیر، مدبر، شجاع، آگاه بر اوضاع زمان 

آیت ا... العظمی جوادی آملی:
تعالی در تفکر کوثری و بدعاقبتی 

در تفکر تکاثری است
حضرت آیت ا… العظمی جوادی آملی در دیدار مدیران 
موسس��ه اعتباری کوثر در محل بنیاد بین المللی علوم 
وحیانی اسراء گفت : » از دستورات دینی ما این است که 
به ما گفته اند روی صراط مستقیم حرکت کنید، اما ما 
باید بدانیم صراط مستقیم، راه زمانی و زمینی نیست و 
اگر کسی بخواهد به ُقرب الهی برسد راهش در آسمان و 
زمین نیست. راه رسیدن به قرب الهی از همین درون ما 

یعنی عقیده، اخالق و عمل ما آغاز می شود.«
وی با اش��اره به دشواری پیمودن صراط مستقیم افزود: 

» ما باید صراط مس��تقیم را در ابتدا بشناس��یم چون 
صراط مستقیم معرفتش از دیدن و شناخت موی باریک  
و رفتنش هم از راه رفتن بر لبه شمش��یر تیز سخت تر 

است. «
معظم له در فراز دیگری از فرمایش��ات خود با اشاره به 
تفاوت اندیشه کوثری و تكاثری تصریح کرد : » آنهایی 
که گرفتار تفكر تكاثری هس��تند ب��ه بدعاقبتی مبتال 
می شوند چون تكاثر هرگز مشكل آدم را حل نمی کند 
در حالی که تفكر کوثری تمام تالش و کوشش خود را 

می کند که انسان را با دست پر به سرانجام برساند. «
حض��رت آی��ت ا… العظمی جوادی آملی ب��ا انتقاد از 
بانكداری ربوی گفت : » اگر کسی از راه بانكداری ربوی 

باال بیاید، این برجستگی کاذب است مانند تندباد که در 
کویر شن ها را جمع می کند و آنها را باال می آورد، این تّل 
شن یک برجستگی کاذب بوده و ربا نیز اینگونه است. اما 
کسی که از ربا منّزه باشد خداوند خود او را باال می برد و 
ارتقا می دهد و از خدا راستگوتر و باوفاتر کسی نیست. «

وی در پایان خاطر نشان ساخت : » سیستم بانكداری 
ضمن حفظ هداف اصلی خ��ود، کمک به حوزه تولید 
کش��ور را نیز مورد توجه قرار دهد که این یک خدمت 
اساسی است. هر کسی باید برای خودش کار کند، کارگر 
کس��ی بودن به این معنا که تم��ام حیثیت او زیر نظر 
کارفرما باشد درست نیست. در اسالم کارگر کسی بودن 
به معنای مزدور کسی بودن مكروه است که این مسئله 

ديدارمديرانموسسهاعتباریكوثربامراجعتقليدوعلما

ایجاد شورای فقهی در 
موسسه اعتباری کوثر

مدیر آن موسسه اعتباری کوثر 
طی هفته گذشته با مراجع تقلید و 

علما در شهر قم دیدار کردند.
 در این دیدارها دکتر عیسی 

رضایی مدیرعامل موسسه 
اعتباری کوثر گزارش فعالیت های 

این موسسه را اعالم کرد و بر 
اساس رهنمودهای مراجع عظام 

ایجاد شورای فقهی با هدف تحقق 
بیش از پیش قانون بانکداری 

بدون ربا در اولویت فعالیت های 
جهادی کوثر قرار گرفت.

موسسه اعتباری کوثر
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و جهان مانند آیت اهلل خامنه ای در راس حكومت باشد و 
باید این منابع در اختیار ایشان قرار گیرد.«

آیت اهلل العظمی نوری همدانی با بیان اینكه بر اس��اس 
اقتصاد اسالمی اسراف و ربا وجود ندارد گفت: »امیدواریم 
کار موسس��ه کوثر الگویی باشد، البته باید رسانه ها این 
فعالیت ه��ا را ترویج دهند تا نمون��ه و الگویی از اقتصاد 

اسالمی را به جهانیان ارائه دهیم.«
این مرجع تقلی��د افزود: »  اکنون از نظر صنایع نظامی 
قوی هس��تیم، ولی باید از نظر اقتص��ادی طوری قوی 

باشیم که تحریم های اروپا و آمریكا بی اثر باشد.«
وی گفت: »اکنون مملكت از نظر امكانات و قدرت غنی 
است، بنابراین باید طوری اقتصاد را اداره کنیم که اقتصاد 

قدرتمند و عزتمند داشته باشیم.«

آیت اهلل سعیدی: 
سیاست اقتصادی دولت باید

 به سمت استقالل اقتصادی باشد
آیت اهلل س��عیدی، تولیت آستان کریمه اهل بیت )س( 
اظهارداشت: » کوثر نبی )ص(، فاطمه زهرا)س( بود که 
شخصیتی جامع داشت و حتی کار اقتصادی نیز انجام 
می داد اما این کار برای سود نبود که ویژگی بارز اهل بیت 

)ع( همین است.« 
وی افزود: » پیامبر اسالم )ص(، امام علی )ع( را به عنوان 
ولی امر مسلمین منصوب کرد و جامعه را به ایشان سپرد 
و فدک را نیز برای تضمین هزینه های جامعه اس��المی 

قرار داد. «
تولیت آستان کریمه اهل بیت )س( خاطرنشان کرد: » 
دش��منان اسالم ارزش والیت و فدک را متوجه شدند و 
هر دو را از اهل بیت )ع( گرفتند و وقتی هارون الرش��ید 
از امام خواس��ت که حدود فدک را تعیین کند، ایشان 
گفتند که فدک شامل تمام مملكت اسالمی می شود و 

این ارزش فدک را نشان می داد.«
آیت اهلل س��عیدی تصریح ک��رد: »فعالیت اقتصادی که 

موسسه کوثر و دیگر نهادهای اقتصادی انجام می دهند، 
نظام اسالم را تقویت می کند. مقام معظم رهبری نیز بر 
اهمیت اقتصاد تاکید کرده اند زیرا امروز بحث اقتصادی 

در عرصه بین الملی بسیار مهم است. «
امام جمعه ق��م افزود: » بعضی از موسس��ات اعتباری 
فعالیت خود را با نیت خیر ش��روع کردن��د اما در ادامه 
مسیر به دالیلی منحرف شدند که امیدوارم موسسه کوثر 
در مسیر چشم انداز و حرکت جهادی خود گام بردارد.«

مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر:
ایجاد شورای فقهی در موسسه اعتباری کوثر

مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر گفت: » در حال ایجاد 
یک شورای فقهی هستیم که بتوانیم از نظرات آن ها در 
قراردادهای موسسه استفاده کنیم. وی با بیان این که با 
استعانت از کوثر توانسته ایم اعتبار خوبی کسب کنیم، 
ادامه داد:  » موسسه اعتباری کوثر تنها موسسه ای است 

که وام قرض الحسنه بدون سود و کارمزد می دهد.«
وی اف��زود: » در زمینه بانكداری اس��المی بدون ربا در 
حال فعالیت و تحقیق هستیم که بتوانیم در این زمینه 

فعالیت کنیم.«
دکتر رضایی با بیان اینكه در حال ایجاد یک ش��ورای 
فقهی هستیم که بتوانیم از نظر این شورا در قراردادهای 
موسسه استفاده کنیم، گفت: » این هدف می طلبد که 
حضور بیش��تری در قم داشته باشیم و به همین دلیل 
استان قم را به یک استان مستقل از نظر مدیریتی تبدیل 

کرده ایم.«
وی با اشاره به اینكه به هیچ عنوان وام درشت نمی دهیم، 
عنوان کرد: » تمام تالش خود را می کنیم که در عقدها 

قوانین شرعی را رعایت کنیم.«
مدیرعامل موسسه کوثر با اشاره به دیدار با علما و مراجع 
افزود: » دیدار با علما باعث کس��ب راهنمایی و روحیه 

برای مجموعه اعتباری کوثر است. «
وی اف��زود: » در دفات��ر مراجع حرکت های خوبی برای 

بانكداری اس��المی شروع شده است و در موسسه کوثر 
نیز شورای فقهی در حال شكل گیری است و ارتباط با 
دفاتر مراجع، برای حرکت به س��مت بانكداری اسالمی 

بسیار مفید است.«

بانکداری اسالمی با فعالیت های 
داوطلبانه نظام بانکی محقق می شود

مدیرعامل موسسه اعتباری کوثرگفت: »حرکت بانک ها 
و موسسات اعتباری در راستای تحقق اهداف بانكداری 

اسالمی باید دواطلبانه باشد.«
دکتر عیس��ی رضایی در حاش��یه دیداره��ای مدیران 
موسس��ه کوثر از مراجع اعظام قم درنشست خبری که 
درمرکزهمایش های دفترتبلیغات اسالمی حوزه علمیه 
قم برگزارشد اظهارداشت: » موسسه اعتباری کوثر طی 
دو س��ال فعالیت خود با 350 ش��عبه در سراسر کشور 
و به کارگیری نیروی انسانی متخصص ، جوان و چابک 
حرکتی جه��ادی را در نظام بانكی کش��ور ثبت کرده 

است.«
دکتر رضایی با اشاره به ترکیب نیروی انسانی موسسه 
کوثر افزود: » 25 درصد پرسنل این موسسه را بانوان و 
75 درصد دیگر را آقایان تشكیل می دهند.تالش ما این 
است که با ترکیبی از تجربه و تخصص در این مجموعه 

بتوانیم به مردم عزیز خدمت کنیم.«
نایب رییس هیئت مدیره موسس��ه کوثر تاکید کرد: » 
شكل گیری موسسه کوثر در شرایطی محقق شد که ما 
شاهد بحران ها و تالطم ش��دید بازار طال و ارز، کسری 
بودجه دولت، تش��دید تحریم ها و شتاب بانک مرکزی 
در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و صندوق های 

غیرمجاز بودیم.«
وی اظهار داشت: » خوشبختانه اقبال عمومی از موسسه 
کوثر بسیار مناسب است و امیدواریم در ادامه حرکت های 

توسعه ای شاهد حمایت این پشتوانه مردمی باشیم.«
به گفته وی هیچ بانک یا موسسه ای مانند موسسه کوثر 

تسهیالت قرض الحسنه بدون کارمزد پرداخت نمی کند 
و این تفاوت اصلی کوثر با سایر بانک ها و موسسات است.

دکت��ر رضایی با بیان اینكه این موسس��ه تالش دارد تا 
به شیوه بانكداری اس��المی عمل کند،گفت: » به نظر 
می رسد باید منشوری پیرامون مسائل اخالقی واقتصاد 
اسالمی تنظیم شود و حوزه های علمیه باید با پیروی از 

نظر علمای عظام اینكار را پیش ببرند.«
وی گفت: »برای ش��كل گیری شورای فقهی در بانک ها 
و موسسات اعتباری نمی توان از شیوه های اعمال فشار 
استفاده کردد،چرا که اگر از شیوه های الزام آور استفاده 
ش��ود بالفاصله تالش برای پیدا کردن راه حل های آن 
نیز ایجاد می شود. بنابراین حرکت بانک ها و موسسات 
اعتباری در راستای تحقق اهداف بانكداری اسالمی باید 

دواطلبانه باشد.«

قرعه کشی خانوادگی
 برای اولین بار در موسسه کوثر

مدیرعامل موسسه کوثر گفت: » برای اولین بار در ایران، 
موسس��ه کوثر » قرعه کشی خانوادگی« را مطرح کرده 

است که در کشور سابقه ندارد.«
وی در تش��ریح این طرح اظهار داشت: » در طرح فوق 
اعضای خانواده اقدام به به افتتاح حساب کرده و در زمان 
قرعه کشی در صورت برنده شدن هر یک از اعضا ، جایزه 

به کل اعضای خانواده تا سقف پنج نفر اهدا می شود.«
وی جای��زه ویژه اولین دوره قرعه کش��ی حس��اب های 
قرض الحسنه پس انداز خانواده را دو میلیارد ریال اعالم 
کرد و گفت: » جایزه ویژه اعطای تسهیالت 400 میلیون 

ریالی به کل اعضای خانواده تا سقف پنج نفر است.«

در کشور تولیدکننده نداریم، 
همه به دنبال وام ارزان هستند

مدیرعام��ل موسس��ه اعتب��اری کوثر گف��ت: » برخی 
ش��رکت های ب��ه اصط��الح تولیدکننده ب��ه بانک ها و 

موسس��ات رجوع می کنند و می گویند به م��ا وام ارزان 
بدهید تا چرخ تولید نخوابد، بعد این وام را می گیرند و 

برای خریدن دارایی هزینه می کنند.«
وی  با اش��اره به اینكه در کشور همه به دنبال وام ارزان 
هستند تا با آن ملک و دارایی تهیه کنند، اظهار داشت: 
» تولیدکننده به معنای واقعی در کش��ور نداریم بلكه 
صاحبان سرمایه، سرمایه خود را به مدیرانی سپرده اند تا 
این سرمایه را بیشتر کنند و هدف رساندن سود به کارگر 
تولیدکننده یا تامین محصوالت مورد نیاز مردم در یک 

رقابت جدی نیست. «
نایب رییس هیئت مدیره موسسه کوثر تصریح کرد: » 
در این میان بار بانک ها به دوش مردم عادی اس��ت که 
وام های کم با سود زیاد می گیرند و باید هم پس بدهند 
و اگر پس ندهند، اموالشان به حراج گذاشته می شود. اگر 
تولیدکننده، واقعا تولیدکننده بود، مبلغ وام را می گرفت 
و خرج تولید می کرد و در پایان س��ود تولید را با بانک 
قس��مت می کرد و ما نیز حاضر ب��ه انجام این کار با هر 

تولیدکننده ای هستیم. «

اعطای تسهیالت قرض الحسنه
بدون یک ریال کارمزد 

دکتر رضایی در پاس��خ به سؤال خبرنگاران در تشریح 
وام قرض الحس��نه بدون کارمزد موسسه کوثر گفت: » 
هیچ بانک و موسس��ه رسمی مجوزدار از بانک مرکزی 
وجود ندارد که کارمزد قرض الحسنه خود را به هیچ وجه 
دریافت نكند. تنها موسس��ه کوثر در تمامی تسهیالت 
قرض الحسنه خود، هیچ مبلغی به عنوان کارمزد، سود 
و هیچ عنوان دیگری دریافت نمی کند که این به خاطر 

تحقق اصل قرض الحسنه است. «
وی اف��زود: » در قان��ون عملیات بانك��داری بدون ربا و 
بخش نامه های بانک مرکزی این آمده است که مؤسسات 
مجاز هستند تا 4 درصد سود دریافت کنند و این سود 
قانونی اس��ت. از سوی دیگر بانک ها مكلف هستند که 

2.5 درص��د حق الوکاله از س��پرده های مردم بگیرند و 
درآمدها و کارمزدهای بانک، درآمد خالص بانک اس��ت 

و به سپرده گذاران تعلق نمی گیرد.« 
مدیر عامل موسسه کوثر تصریح کرد: » یكی از علما به 
ما گفتند که قرض باید به گونه ای باشد که قرض دهنده و 
قرض گیرنده متضرر نشوند. دولت باید تدبیری بیاندیشد 
که تورم پایین بیاید وگرنه قرض دادن در این ش��رایط، 
باعث ضرر قرض دهنده می شود. درعین حال ما می توانیم 
به جای قرض دادن، پولمان را س��رمایه گذاری کنیم و 
به خاطر تورم س��ود بیش��تری ببریم. وقتی این کار را 
نمی کنیم، دیگر آن 4 درصد رقمی نیس��ت که از مردم 

بگیریم.«  
وی تاکی��د ک��رد: » درعین حال در عق��ود دیگر تالش 
می کنیم ت��ا این میزان از محل آن ها جبران ش��ود اما 
قرض الحس��نه موسس��ه کوثر به معن��ی واقعی کلمه 

قرض الحسنه باشد.« 
رضای��ی افزود: » تكاثر به دنبال ازدیاد اس��ت و کوثر به 
دنبال خیر کثیر و یكی از ش��قوق کوثر در تس��هیالت 
قرض الحسنه محقق شده اس��ت. به دنبال سایر عقود 
اسالمی نیز هستیم تا تسهیالت کالن را نیز بر پایه عقود 

اسالمی ارائه کنیم. «

عبور منابع کوثر از مرز 7 هزار میلیارد تومان 
دکتر رضایی با اشاره به تصمیم این موسسه بر افزایش 
تعداد شعب در استان قم تصریح کرد:» درخواست های 
موجود از طرف مراجع رسمی و دفتر مراجع عظام، باعث 
ش��ده است تا تصمیم بر ازدیاد ش��عب خودمان در قم 
بگیریم ولو اگر این مسئله با تعطیلی برخی از شعب در 

سایر استان ها همراه باشد. «
مدیر عامل موسس��ه کوث��ر درباره آمار جذب س��پرده 
این موسس��ه افزود: »اخیراً آم��ار 7 هزار میلیارد تومان 
سپرده گذاری را رد کردیم که این نشان از اعتماد مردم 

به موسسه اعتباری کوثر دارد. «
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در نهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران از بانک تجارت با اهداء لوح و تندیس 
زرین تقدیر به عمل آمد.بانک تجارت در نهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران 
که با حضور شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور ،فریدون روحاني دستیار ویژه 
رئیس جمهور، ظریف وزیر امور خارجه، مهندس هاش��می استاندار تهران و تعدادی 
از نماین��دگان مجلس و با حضور تعداد زیادی از فعاالن عرصه صنعت کش��ور برگزار 
شد، لوح تقدیر و تندیس زرین جشنواره به بانک تجارت اهدا شد . گفتنی است این 
جایزه به پاس شایس��تگی مدیریت حرفه ای در توس��عه صنعتی و اقتصادی کشور و 

پیشتازی در حوزه صنعت بانكداری به بانک تجارت اهدا شده است .
الزم به ذکر اس��ت بانک تجارت در هشتمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت در سال 
91 در بخش بیش��ترین میزان رضایت مشتریان در ارائه خدمات موفق به کسب لوح 
و تندیس ش��ده بود . نهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران در روز 25 آذرماه 

و در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد.
جای��زه بان��ک را  مهندس کاظم پور مدی��ر روابط عمومي به نمایندگ��ي از این بانک 

دریافت کرد.

تقدير از بانک تجارت در نهمين 
جشنواره قهرمانان صنعت ايران

مدیرعامل:
 دکتر محمد رضا رنجبر فالح

مهندس اقبالیان مصوب  افزایش سرمایه 
شرکت سیمان قائن )سهامی عام( را از مجمع گرفت

شرح
آخرین برآورد )ریال ( در 

تاریخ 1392/5/20

منابع
26/611/200/000افزایش سرمایه

26/611/200/000جمع منابع

مصارف

جبران مخارج انجام 
شده و سرمایه 

گذاریهاي صورت 
گرفته

26/611/200/000

26/611/200/000جمع مصارف

مجمع عمومي فوق العاده شرکت سیمان قاین در مورخه 
سه شنبه 92/8/28 و با حضور 96/33 درصد سهام داران 
برگزار گردید. در این مجمع که ریاست آن با آقاي حسین 
فات��ح بود، جنابان نادر گودرزي و جواد نصیریان در مقام 
نظار اول و دوم ایشان را در اداره جلسه یاري مي رساندند. 
دبیري مجمع فوق نیز بر عهده مهندس حمید اقبالیان 
مدیرعامل شایسته و بایس��ته شرکت گذاشته شده بود 
که پس از قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توس��ط 
مهندس اقبالیان و اس��تماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانون، مجمع نشینان ضمن تقدیر و تشكر از زحمات و 
تالش هاي تیم ارشد مدیریتي شرکت، با اکثریت آرا به 

افزایش سرمایه شرکت راي مثبت دادند.
در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه 

قانون تجارت مصوب سال 1347
1- گزارش توجیهی مورخ 20 مرداد ماه 1392هیات مدیره 
شرکت سیمان قائن )س��هامی عام( درخصوص افزایش 
سرمایه آن ش��رکت از مبلغ 26/600/200/000 ریال به 
مبلغ 53/222/400/000 ریال، مشتمل بر اطالعات مالی 
فرضی که پیوست شده است، طبق استاندارد حسابرسی 
رس��یدگی به اطالع��ات مالی آتی مورد رس��یدگی این 
موسسه قرار گرفته است. مس��ئولیت گزارش توجیهی 
مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت 

است.
2- گزارش مزبور در اجرای تبصره 2 ماده 161اصالحیه 
قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت از 
محل سود انباشته تهیه شده است. این گزارش توجیهی 
براس��اس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره 
رویداده��ای آتی و اقدامات مدیریت تهیه ش��ده اس��ت 
که انتظار نم��ی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به 
اس��تفاده کنندگان توجه داده می ش��ود که این گزارش 
توجیهی ممكن است برای هدف هایی جز هدف توصیف 

شده در باال مناسب نباشد.
3- براساس رسیدگی به شواهد و پشتوانه مفروضات و با 
فرض تحقق مندرج در گزارش توجیهی، این موسسه به 
مواردی برخورد نكرده اس��ت که متقاعد شود مفروضات 
مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه گزارش توجیهی فراهم 
نمی کند. به عالوه  به نظر این موسسه، گزارش توجیهی 
یاد شده براس��اس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و 

طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
4- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات 

ذهنی توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج واقعی احتماال 
متف��اوت از پیش بینی ه��ا خواهد بود، زی��را رویدادهای 
پیش بینی ش��ده اغلب به گونه مورد انتظار رخ نمی دهد 

وتفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد. 
اعضای هیات مدیره  سمت   نماینده

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان آقای احمد 
بلوکیان  رئیس هیات مدیره

شرکت سیمان صوفیان آقای بیژن جواهری  نایب رئیس 
هیات مدیره

شرکت س��یمان شمال  آقای محمدرضا شهیدی  عضو 
هیات مدیره

شرکت سیمان ارومیه  آقای سعید حشمتی  عضو هیات 
مدیره

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین  آقای حمید اقبالیان  
عضو هیات مدیره و مدیرعامل

هدف از انجام افزایش سرمایه  
هدف ش��رکت س��یمان قاین )س��هامی عام( از افزایش 

سرمایه موضوع این بیانیه ثبت به شرح زیر است :
جبران مخارج انجام شده بابت سرمایه گذاری های صورت 

گرفته در طرح توسعه ای
تغییر مش��عل سوخت کوره مازوت س��وز به گاز سوز – 

تعویض دستگاه های توزین – ساخت الكتروفیلتر

سرمایه گذاری موردنیاز و منابع تامین آن
مبلغ کل سرمایه گذاری موردنیاز جهت اجرای برنامه های 
یاد ش��ده فوق 26/6110/200/000 ریال و منابع تامین 

آن به شرح جدول باال است.
منابع تامین افزایش سرمایه :

منابع تامین افزایش سرمایه از محل سود انباشته است.
نتیجه گیری :

از آنجا که ش��رکت س��یمان قاین )س��هامی عام( دچار 
مشكالتی در تامین منابع مالی جاری و نقدینگی شده و 
قادر به پرداخت سود تقسیم شده به سهامداران نشده است، 
در جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت با توجه به همین 

مشكالت تصمیم گرفته شد که بخش عمده ای از سود قابل 
تقسیم انباشته شود تا پس از بررسی های الزم و طی مراحل 

قانونی به میزان مقتضی تبدیل به سرمایه شود. 
همان طور که از نس��بت های مالی س��ه سال آینده که 
به طور مقایس��ه ای ارایه شده است استنتاج می شود، در 
صورت عدم اصالح س��اختار مالی، شرکت در آینده قادر 
به تامی��ن منابع الزم جهت پوش��ش بدهی های خود و 
پرداخت سود سهام در موعد قانونی نخواهد بود و از این 
بابت ناچار به تجدید استقراض با هزینه های مالی بیشتر 
خواهد ش��د ک��ه این امر عالوه بر باال ب��ردن هزینه های 
شرکت، راه حل اساسي برای مشكالت نقدینگی شرکت 

نبوده و فقط مشكالت مالی را به تعویق خواهد انداخت.
بر این اساس هیات مدیره پیشنهاد می کند که سرمایه 
صاحبان سهام از محل سود انباشته به میزان 100 درصد 
افزایش یابد. بنابراین گزارش توجیهی افزایش س��رمایه 
شرکت از محل سود انباشته که مورد تایید هیات مدیره 
بوده، پس از اخذ نظر بازرسی محترم، جهت تصویب به 

مجمع تقدیم می شود.  
تاریخچه

شرکت سیمان قاین )سهامی عام( در تاریخ 1360/9/19 
تحت عنوان شرکت سیمان خراسان به صورت سهامی 
خاص تاسیس ش��ده و طی ش��ماره 46491 مورخ 23 
دی ماه 1361 در اداره ثبت شرکت ها و مالكیت صنعتی 
تهران به ثبت رس��یده اس��ت. بر اس��اس مصوبه مجمع 
عموم��ی فوق العاده م��ورخ 1374/12/9 نام ش��رکت از 
سیمان خراسان به سیمان قاین تغییر یافته است. شرکت 
در تاریخ 1375/2/16 به شرکت سهامی عام تبدیل و در 
تاریخ 1376/2/21 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته 
شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران بوده و کارخانه 

شرکت در شهرستان قاین قرار گرفته است. 
فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت ش��رکت طبق ماده 3 اساسنامه ایجاد و 
تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جانبی وابسته 

به آن است.
به موج��ب پروانه بهره ب��رداری ش��ماره 28026 مورخ 
1373/10/5 ک��ه توس��ط وزارت صنای��ع صادر ش��ده، 
بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت روزانه 2000 تن 
سیمان در تاریخ 1373/12/18 آغاز شده است. همچنین 
با عنایت به اجرای طرح توسعه و افزایش ظرفیت تولید 
روزانه از ابتدای س��ال 1385 به می��زان روزانه 2500 – 

2400 تن بالغ شده است. 

خسرواميرحسينی
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در نهمین جش��نواره ملی قهرمانان صنعت ایران، از بیمه پارس��یان با اهداي لوح تقدیر و 
تندیس طالیی تقدیر شد.

در نهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران که با حضور شریعتمداری معاون اجرایی 
رئی��س جمهور، فریدون روحاني دس��تیار ویژه رئیس جمهور، ظری��ف وزیر امور خارجه، 
مهندس هاشمی اس��تاندار تهران و تعدادی از نمایندگان 
مجل��س و تعداد زی��ادی از فعاالن عرصه صنعت کش��ور 
برگزار شد، لوح تقدیر و نشان طالیی نهمین جشنواره ملی 
قهرمانان صنعت کشور به بیمه پارسیان اهدا شد.  بر اساس 
این گزارش، در نهمین جشنواره قهرمانان صنعت، عنوان 
»پیشتاز بازار در حوزه خدمات بیمه ای کشور« و لوح تقدیر 
و نشان طالیی نهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت کشور 
به مهندس تقوی، معاونت پشتیانی و اقتصادی مدیرعامل 

تقدیم شد.
مهندس تقوي معاونت پش��تیباني و اقتصادي مدیرعامل 

تندیس این جشنواره را دریافت کرد.

بيمه پارسيان، موفق به دريافت
 عنوان پيشتاز بازار در حوزه 
خدمات بيمه ای کشور شد

مدیرعامل:
هادی اویار حسین

مجمع عمومی عادی ساالنه ش��رکت ایران ارقام راس ساعت 
14 مورخ شنبه 1392/9/9 در سالن اجتماعات شرکت برگزار 
شد. در این مجمع که با حضور بیش از 95 درصد سهامداران 
و اعضای هیات مدیره و مدیران کل شرکت ، نماینده بورس و 
اوراق بهادار و حس��ابرس و بازرس قانونی تشكیل شد، ریاست 
مجمع با جناب عبدالصالح شاکر از صندوق فرهنگیان بود که 
جنابان ابراهیم نادری و محمد تقی زاده در مقام ناظر اول و دوم 
ایشان را در اداره جلسه یاری می رساندند و دبیری مجمع نیز 
به عهده مهندس جواد میرزازاده مدیرعامل موفق و سختكوش 

شرکت محول شده بود.
در مجمع فوق پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی 
شرکت و پاسخگویی شاه محمدی، مدیرارشد مالی شرکت، به 

سواالت و ابهامات موجود سهامداران پیرامون بندهای گزارش 
حسابرس، فیلم جامعی از تاریخچه و نوع فعالیت شرکت به 
نمایش درآمد و در ادامه آن مهندس میرزازاده با قرائت گزارش 
هیات مدیره به مجمع، به دیگر پرسش های سهامداران پاسخ 

داد.
شایان ذکر است شرکت ایران ارقام با بیش از 40 سال تجربه 
در کشور به تولید نرم افزارهای بانكی ، دستگاه های خودپرداز، 
سوئیچ بانكی، صندوق فروشگاهی، کیوسک های اطالعاتی و ... 
مشغول است و با بیش از 85 دفتر فعال در اقصی نقاط کشور 
کار پشتیبانی و تامین خواسته ها و نیازهای مشتریان خود را به 

خوبی مرتفع می سازد.
از نكات خواندنی گزارش مهندس میرزازاده می توان به افزایش 
فروش بیش از 64 درصد دستگاه های خودپرداز و افزایش 21 
درصدی درآمد در سال مورد گزارش نسبت به سال گذشته 

اشاره داش��ت. همچنین مهندس میرزازاده با اعالم اینكه با 
افزایش و تنوع محصوالت تولیدی شرکت در آینده ای نزدیک، 
نویدبخش دستیابی به سود بیشتر در سال آتی مالی خواهیم 
بود، باعث خوشحالی و مسرت اکثریت سهامداران خرد و کالن 

شرکت شد.
در پایان مجمع نشینان با تقدیر و تشكر از زحمات گرانقدر تیم 
ارشد مدیریتی شرکت علی الخصوص از مظفر پوررنجبر،ریاست 
هی��ات مدیره و مهندس جواد میرزازاده مدیریت عامل که با 
درایت و تالش جهادگونه خود باعث موفقیت چشمگیر شرکت 
در طی سال مورد گزارش شده اند، با تصویب سایر دستورات 
جلس��ه و تقسیم سود 350 ریالي براي هر سهم به کار خود 
پایان دادند. بر خود وظیفه می دانیم از زحمات عزیزان شرکت 
در امور سهام، روابط عمومی و امور مالی که ما را در تهیه این 
گزارش یاری رساندند کمال قدردانی و تشكر را داشته باشیم.

مهندس میرزازاده با 
140/000 میلیون ریال سود 

به مجمع ایران ارقام آمد

اعضای هیات مدیره نماینده  سمت
آقای مظفر پوررنجبر   شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند رئیس هیات مدیره    

آقای جواد میرزازاده شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان  نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
آقای محمودرضا قلی   شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان      عضو هیات مدیره    آقای محمود تدین  شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان    عضو هیات مدیره    

آقای سید ذبیح اهلل فیض آبادی ثانی  شرکت سرمایه گذاری ایرانیان    عضوهیات مدیره

پیام هیات مدیره
شرکت ایران ارقام با بیش از 50 سال سابقه در صنعت کامپیوتر و الكترونیک و فناوری 
اطالعات ، به عنوان یكی از معتبرترین شرکت ها در صنعت انفورماتیک در کشور شناخته 
ش��ده است. این شرکت با رعایت سیاست مشتری مداری همواره سعی کرده با ارائه به 

موقع خدمات و محصوالت جدید رضایت مشتریان خود را در سطح کشور جلب کند.
یكي از اس��تراتژی های اصلی ش��رکت این است که ضمن حفظ موقعیت خود در بازار 
فعلی، نسبت به ورود و جذب بازارهای جدید اقدام کند و با تغییرات سریع تكنولوژی 
در زمینه های سخت افزاری و نرم افزاری همگام شود. لذا ضمن تعریف اهداف کمی ، به 
نحوی برنامه ریزی کرده است که نه تنها در این بازار از رقبا عقب نماند، بلكه به عنوان 

پیشرو و هدف گذار در صنعت بانكداری الكترونیی فعالیت کند.
از جمله فعالیت های شرکت ارائه خدمات پشتیبانی به مشتریان به صورت 24 ساعته 
در 7 روز هفته است که با داشتن دفاتر گسترده در سطح کشور و با اعالم نیاز مشتری 
در هر ساعتی از شبانه روز، کارشناسان و متخصصین شرکت در محل حضور یافته و 

در سریع ترین زمان ممكن نسبت به رفع نیاز مشتری اقدام می کنند.
در این شرکت با ارتقای نرم افزارهای بانكی و ارائه سخت افزارهای مرتبط تالش می شود 
که به عنوان یک ش��رکت با داشتن Total Solution برای سیستم بانكداری کشور 

ایفای نقش کند.
شرکت در سال مالی مورد گزارش ضمن کنترل هزینه ها توانسته است با مدیریت منابع 
 EPS نه تنها نسبت به انجام تعهدات خود اقدام کند بلكه توانسته سود مورد انتظار و

مناسب را برای سهامداران تامین کند.
چشم انداز شرکت این است که ضمن حفظ بازار فعلی نسبت به توسعه بازار کسب و کار 

و تقویت برند ایران ارقام در تمامی حوزه های فعالیت اقدام کند.
مهمترین برنامه های ش��رکت برای س��ال مالی آتی ، تقویت سبد محصوالت بانكی ، 
تقویت ارائه کلیه خدمات نرم افزاری و سخت افزاری بانكداری الكترونیک، تقویت اجرایی 
Channel Banking، ورود ب��ه بازارهای جدید تجارت الكترونیک، برنامه ریزی برای 

تولید گسترده Pos و  ورود به بازار Pos در سطح کشور است. 

تاریخچه فعالیت 
ش��رکت ای��ران ارق��ام )س��هامی خ��اص( در تاری��خ 
1348/10/17 تاس��یس و تحت شماره 13647 مورخ 
1348/10/17 در اداره ثب��ت ش��رکت ها و مالكی��ت 
صنعتی تهران به ثبت رس��یده است . شرکت در ابتدا 
با مشارکت NCR دیتون آمریكا و بانک ملت )عمران 
س��ابق( تشكیل ش��ده اس��ت.در اجرای الیحه قانونی 
تعیین مدیر با مدیران موق��ت مصوب 1358/03/26 

شورای انقالب اس��المی ایران، مدیران منتخب دولت 
از مرداد ماه 1359 عهده دار اداره امور ش��رکت شده و 
متعاقبا به موجب الیحه قانونی تش��كیل شورای عالی 
انفورماتیک مص��وب 1359/04/04 ش��ورای انقالب 
جمهوری اس��المی ایران، اداره امور ش��رکت به عهده 
مدی��ران منتخب ش��ورای مزبور و بان��ی ملت محول 
ش��د. براس��اس تبصره 35 قانون بودجه سال 1379 ، 
سهام شورای عالی انفورماتیک طی مزایده به موسسه 

صن��دوق ذخیره فرهنگیان منتقل ش��د. ش��رکت به 
استناد صورت جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1382/12/20، از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل 
و تغییرات فوق در روزنامه رسمی مورخ 1383/02/15 
آگهی و آخرین وضعیت سهامداران و میزان سرمایه هر 
یک تشریح شده است. ضمنا در تاریخ 1383/08/04، 
سهام شرکت توس��ط هیات پذیرش سازمان بورس و 

اوراق بهادار پذیرفته شده است.

خسرواميرحسينی
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1392 ارائه ش��ده که حسابرسی 
نشده است.

رویداده��ای  اگ��ر  حت��ی    -6
پیش بینی شده طبق مفروضات 
ذهن��ی توصیف ش��ده در باال رخ 
دهد، نتایج واقعی احتماال متفاوت 
از پیش بینی ها خواه��د بود، زیرا 
رویدادهای پیش بینی شده اغلب 
به گونه  مورد انتظار رخ نمی دهد 
وتفاوت ه��ای حاص��ل می تواند با 

اهمیت باشد.
7- بدیهی اس��ت اجرای افزایش 
س��رمایه باید ب��ا رعای��ت موارد 
پیش بینی شده در اصالحیه قانون 
تجارت و مقررات سازمان بورس و 

اوراق بهادار صورت پذیرد.

اهداف و دالیل افزایش سرمایه
با توجه به ماهیت این صنعت و همچنین شرایط خاص اقتصادی فعلی کشور، نیاز به 
نقدینگی در شرکت باید هرچه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. دو منبع حقوق صاحبان 
سهام و بدهی ها ، به عنوان منابع اصلی تامین مالی شرکت شناخته می شوند. همانطور که 
در باال اشاره شد بدیهی است منابع بلندمدت همانند حقوق صاحبان سهام و تسهیالت 
بلندمدت هزینه بیشتری نسبت به منابع کوتاه مدت همانند اسناد پرداختی و تسهیالت 
بانكی کوتاه مدت دارد. اما نكته اینجاست که تامین مالی کوتاه مدت با اثرگذاری منفی 
بر روی نس��بت های جاری و آنی و باال بردن اهرم عملیاتی، می تواند مخاطراتی را برای 
فعالیت شرکت ایجاد کند. همچنین استفاده از تسهیالت به عنوان منبع اصلی تامین 
مالی نیز گذشته از اینكه باعث باال رفتن اهرم مالی شرکت می شود با افزایش هزینه های 
مالی، که خود یک جریان خروجی نقدینگی اس��ت، حاشیه سود خالص این شرکت را 
نیز کاهش می دهد. در شرکت های تولیدی نقدینگی را می توان به عنوان شریان حیاتی 
فعالیت شرکت برشمرد که این خود داشتن استراتژی صحیح و با ثبات را در این زمینه 

طلب می کند.

نتیجه گیری و پیشنهاد
با توجه به توضیحات و دالیل ذکر شده در گزارش حاضر و با توجه به اینكه انجام افزایش 
س��رمایه در همه زمینه های مورد بررسی از قبیل سودآوری شرکت، وضعیت بدهی ها، 
ثبات نقدینگی و ... دارای اثرات مثبت معناداری است، هیات مدیره افزایش سرمایه از 
مبلغ 330/000 میلیون ریال )معادل 210%( از محل سود انباشته را به مجمع عمومی 

فوق العاده شرکت در تاریخ 1392/06/18 پیشنهاد می کند.
اعضا  نماینده  سمت

شرکت صافوال بهشهر )سهامی خاص( آقای مامون فالح سعیدالداود   رئیس هیات مدیره
شرکت مارگارین )سهامی خاص(  آقای سیامک ربیعی   عضو هیات مدیره

شرکت شكر صافوال بهشهر )سهامی خاص(  آقای علیرضا شریفی   عضو هیات مدیره
شرکت روغن نباتی بهشهر منطقه آزاد اروند )سهامی خاص(      آقای محمد عباسعلی پور 

کبیره  نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
شرکت حمل و نقل و پشتیبانی پرتوگستر بهشهر)سهامی خاص( آقای محبوب احمد 

عضو هیات مدیره
تاریخچه

شرکت صنعتی بهشهر )سهامی عام( در تاریخ 1330/01/19 به صورت شرکت سهامی 
خاص تاسیس ش��ده و طی شماره 3479 مورخ 1330/02/01 در اداره ثبت شرکت ها 
و موسس��ات غیرتجاری تهران تحت نام شرکت سهامی پنبه پاک کنی بهشهر به ثبت 

رسیده است.
شرکت در تاریخ 1373/11/18 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1373/12/28 
در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت صنعتی بهشهر 

)سهامی عام( جز واحدهای تجاری فرعی شرکت سهامی خاص صافوال بهشهر است.

نهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران با هدف حمایت از تولیدات ملی و سرمایه ایرانی توسط بخش 
خصوصی و با همكاری و همفكری تشكل های غیر دولتی بخش صنعت، معدن و تجارت25 آذرماه در مرکز 

همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار و در آن 50 شرکت و برند پیشتاز بازار ایران معرفی شدند.
گروه صنعتی بازرگانی پارکو به عنوان واحد برگزیده نهمین جشنواره ملی قهرمان صنعت ایران مجدادا معرفی 
شد. گروه صنعتی بازرگانی پارکو به مدیریت آقای شهاب فالح پور با تكیه بر بیش از دو دهه تجارب ارزنده 
فنی، اجرایی و مدیریتی هیات موسس خود در راستای توسعه روزافزون حوزه  فعالیت و با هدف توسعه و 
کارآفرینی در  چهار حوزه خدمات مهندسی و نصب تجهیزات سنگین و فوق سنگین ، واردات جرثقیل ، 

فروش جرثقیل و اجاره جرثقیل در اصفهان اقدام به ادامه فعالیت کرد.
حوزه عمده فعالیت این مجموعه واردات جرثقیل ، فروش  جرثقیل و اجاره جرثقیل های سنگین و فوق 
سنگین بوده که با توجه به توان اجرایی و عملیاتی موجود در مجموعه و همچنین نیاز روزافزون صنایع کشور 
به خدمات تخصصی نصب ، حمل و جابجایی سازه های سنگین در سال 1387 با ماهیت حقوقی شرکت 
پارت ماشین اسپادان به شماره ثبت 420143 در بخش خدمات مهندسی و نصب تجهیزات سنگین و فوق 
سنگین در حوزه باربرداری اقدام به ادامه فعالیت کرد.  این مجموعه با بهره مندی از دانش و توان نیروهای 
متخصص فنی و اجرایی خود و با در اختیار داشتن تعداد قابل توجهی از ماشین آالت و تجهیزات سنگین و 
فوق سنگین در عرصه ارائه  خدمات باربرداری و نصب از طرح تا اجرا گامی هر چند کوچک در عرصه صنایعی 

همچون مهندسی نفت ، گاز ، پتروشیمی ، سدسازی ، راه ، بندر ، فرودگاه و کشتی سازی بردارد.

گروه صنعتی بازرگانی پارکو به عنوان 
واحد برگزیده نهمین جشنواره ملی 

قهرمان صنعت ایران معرفي شد

مدیرعامل:
آقای شهاب فالح پور

مجمع عموم فوق العاده شرکت صنعتی 
بهشهر راس ساعت 9 صبح چهارشنبه 
مورخه 1392/9/6 برگ��زار گردید در 
این مجمع که در تاالر رازی بیمارستان 
می��الد ب��ا حض��ور 88/61 درص��د 
سهامداران تشكیل شد ریاست مجمع 
با مهندس عباسعلی پور کبیره مدیریت 
عامل کاردان و کاربلد شرکت بود که 
جنابان مهندس محمود شهرضائی و 
فرهاد امیرحس��ینی در مقام نظار اول 
و دوم ایش��ان را در اداره جلس��ه یاری 
می رساندند. دبیری مجمع نیز به عهده 
جناب سیامک ربیعی از اعضای هیات 

مدیره گذاشته شده بود.
پس از قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره شرکت پیرامون افزایش سرمایه و استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی ، مجمع نشینان با افزایش سرمایه شرکت معادل 210 
درصد موافقت خود را اعالم کردند. از نكات خواندنی مجمع می توان به پاسخگوئی جامع 
به سواالت و ابهامات موجه سهامداران توسط مهندس شهرضائی اشارت داشت که هدف 
از انجام افزایش سرمایه را جهت بهبود ساختارهای شرکت اعالم کرده و ادامه  داد که 
انجام افزایش سرمایه در همه زمینه ها از جمله سودآوری شرکت، وضعیت بدهی ها و 

ثبات نقدینگی و ... دارای اثرات مثبت معناداری است.

گزارش بازرس قانونی
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت صنعتی بهشهر )سهامی عام(
در خصوص افزایش سرمایه به میزان 693 میلیارد ریال

1- گزارش توجیهی مورخ 18 شهریور ماه 1392هیات مدیره شرکت صنعتی بهشهر 
)سهامی عام( درخصوص افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ 330 میلیارد ریال به مبلغ 
1/023میلیارد ریال مش��تمل بر صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد فرضی که 
پیوس��ت شده است، طبق استاندارد حسابرس��ی رسیدگی به اطالعات مالی آتی مورد 
رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات 

مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
2- گزارش مزبور در اجرای تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه 
افزایش سرمایه از محل سود انباشته و به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت 
تولید محصوالت تهیه شده است. این گزارش توجیهی براساس مفروضاتی مشتمل بر 
مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه ش��ده است که انتظار 
نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این 

گزارش برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3-  توجه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان س��هام را به آثار بند 4 گزارش بررسی 
اجمالی مورخ 5 مرداد ماه 1392 این موسسه نسبت به صورت های مالی میان دوره ای 
منتهی به 31 خرداد ماه 1392 واحد مورد گزارش درخصوص وضعیت مالیاتی شرکت 

که تاکنون رفع نشده، جلب می کند.
4-  براس��اس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق موارد مندرج در 
گزارش توجیهی افزایش سرمایه )از جمله میزان تولیدات، نرخ فروش محصوالت، نرخ 
خرید اولیه، میزان و نرخ تسهیالت مالی دریافتی(، این موسسه به مواردی برخورد نكرده 
اس��ت که متقاعد ش��ود مفروضات مزبور مبنایی معقول را برای تهیه گزارش توجیهی 
فراهم نمی کند. به عالوه به نظر این موسس��ه، به اس��تثنای آثار مورد مندرج در بند 
3 فوق، گزارش توجیهی یاد ش��ده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق 

استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
5- در رعایت تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت، هیات مدیره شرکت باید عالوه 
بر گزارش توجیهی افزایش سرمایه، گزارشی درخصوص امور شرکت از بدو سال مالی 
جاری ارائه کند، در این ارتباط صرفا تراز آزمایش��ی حساب ها به تاریخ 18 شهریور ماه 

افزایش 210 درصدی 
سرمایه شرکت صنعتی بهشهر

خسرواميرحسينی
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حاجی پلنگ شوفر سرد و گرم چشیده که به قول 
خ��ودش در گرماگرم جنگ جهان��ی به او تصدیق 
رانندگی داده اند و دره ها و تپه های خاکی آن روزها 
و آسفالت این روزها شاهد چاق کردن بزن تو دنده 
آقای راننده بوده و هس��ت. حاجی پلنگ می گوید 
وقتی گردنه را رو به پائین مثل کبک در کوهس��ار 
می خرامد بی ش��ک بدان در داخل موتورش روغن 
پارس ریخته ان��د و من بدین باور ب��ه روز تقدیر از 
تالشگران صحنه کشور در تاالر صدا و سیما جناب 
راعی را دیدم که به س��كوی مقامات کش��ور آمد و 
ل��وح تقدیر را از فرزند محبوب انقالب دکتر ظریف 
بگرفت. عملكرد تیم مدیریت و کارکنان خدوم نفت 
پارس مزد کار نیكویشان را با طنین صلوات صاحبان 
صنع��ت و دریافت لوح و تندیس از مقامات ارش��د 

سیاسی و اقتصادی بگرفتند.

خط مشی و اهداف
شرکت نفت پارس به عنوان یكی از قطب های تولید 
روغن های روان کننده در کشور در راستای تبعیت 
از روند توس��عه پایدار و ارزش های س��ازمانی خود، 
یعنی احترام به مش��تری، رعایت اصول شهروندی 
و حفظ و صیانت از محیط زیس��ت، اس��تقرار یک 

سیس��تم یكپارچه مدیریتی را بر اس��اس الزامات 
استانداردهای زیر در دستور کار قرار داده است:

سیستم مدیریت و کیفیت
سیستم مدیریت زیست محیطی

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
مدیریت ش��رکت به م��وازات تالش ب��رای ارتقای 
رضایت مشتریان و کارکنان خود، افزایش ایمنی در 
محیط کار و ارتقای کیفیت محصوالت تعهد خود را 

به موارد ذیل اعالم می دارد:
پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی با انتخاب 

راهكارهای مطلوب و مقرون به صرفه اقتصادی
انطباق کامل فعالیت ها و تولید محصوالت شرکت با 
مقررات و قوانین ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست 
محیطی، الزامات و استانداردهای صنعت روانكارها و 

دیدگاههای سازمان های ذیربط
بهبود مستمر فرایند کاری

بهینه سازی مصرف مواد و انرژی
ارتقاء سطح سالمت کارکنان و پیشگیری از حوادث 

و بیماریهای ناشی از کار
با عنایت به اعتبار ش��رکت در سطح جامعه ایرانی، 
امید آن دارم که همه کارکنان ش��ریف نفت پارس 
تمامی توانمندی، ن��وآوری و تخصص خود را برای 

اجرای بهینه این سیستم و در نهایت جهانی شدن 
شرکت به کار گیرند.

مدیریت ارش��د ش��رکت نفت پارس در دوره های 
زمانی مشخص و حداقل یک بار در سال تناسب و 
کفایت این خط مشی را مورد بازنگری قرار خواهد 

داد.
بیانیه ماموریت ش��رکت نفت پارس: در راس��تای 
استراتژیهای پایدار کشور، به حفظ منافع ذینفعان، 
حض��ور در صنع��ت جهانی روانكارها و گس��ترش 
تنوع فعالیتها با بهره گی��ری از تكنولوژی روز دنیا، 
تعالی منابع انسانی، ارتقاء کیفی و کّمی محصوالت 
تولیدی، صدور کاال و خدمات فنی و مهندسی، ارایه 
مشاوره های بین المللی و نقش آفرینی در تعیین 
اس��تانداردهای جهانی در فعالیت ه��ای مورد نظر 

می اندیشیم.
ارزشهای محوری: خانواده بزرگ نفت پارس مشتمل 
بر سهامداران، مدیران و کارکنان، دو منشور اخالقی 
ذیل را به عنوان ارزش��های محوری س��ازمان خود 
تبیین و به آنها معتقد است و برای رعایت این اصول 

در همه فعالیت های شرکت اهتمام می ورزد.
جایزه شرکت را مهندس راهي معاون مالي و اداري 

دریافت کرد.

مدیرعامل:نفت پارس با توان مديريتش می تازد
مهندس علي صادقي

در نهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران، از بیمه توسعه با اهداء لوح تقدیر و تندیس 
طالیی تقدیر شد. در نهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران که با حضور شریعتمداری 
معاون اجرایی رئیس جمهور، فریدون روحاني دس��تیار ویژه رئیس جمهور، ظریف وزیر امور 
خارجه، مهندس هاش��می اس��تاندار تهران و تعدادی از نمایندگان مجلس و تعداد زیادی از 
فعاالن عرصه صنعت کش��ور برگزار ش��د، لوح تقدیر و نش��ان طالیی نهمین جشنواره ملی 

قهرمانان صنعت کشور به بیمه توسعه اهدا شد.
 در نهمین جشنواره قهرمانان صنعت، عنوان »پیشتاز بازار در حوزه خدمات بیمه ای کشور« 
و لوح تقدیر و نشان طالیی نهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت کشور توسط محمد جواد 
ظریف،  وزیر امور خارجه و از محبوب ترین مردان دولت تدبیر و امید به ناصر شاهنده، معاون 

توسعه و بازار شرکت بیمه توسعه به نمایندگی از این شرکت تقدیم شد.
الزم به ذکر است در جشنواره قهرمانان صنعت، همه ساله از 60 شرکت برگزیده در سه بخش 
واحدهای نمونه  صنعتی و معدنی، پیش��تازان بازار ایران و واحدهای نمونه  صنعت نفت، با 
اهدای لوح و تندیس تقدیر می ش��ود که پیش از این هم،  ش��رکت بیمه توسعه در هشتمین 

جشنواره ملی قهرمانان صنعت در سال 91نیز موفق به کسب لوح و تندیس شده بود.

بيمهتوسعهحامیخانواده
بيمه توسعه، موفق به دريافت عنوان پيشتاز 

بازار در حوزه خدمات بيمه ای کشور شد
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پس از زلزله سال 1341 و خشكیدن قنوات آبرسانی 
روس��تا به شهر آمدم ، پدر مرحومم دوستی داشت 
در س��رای حافظ ب��ازار تهران بنام ح��اج محمود 
الجوردی و من به س��فارش پدر به س��رای حافظ 
رفتم. مرد کهن س��الی را که با یک پالتو مشكی و 
کاله ش��ابكوی در روی صندلی فلزی ارج که روی 
آن تخته پوستی انداخته بود دیدم و جالب اینكه از 
خود ایشان پرسیدم آقای حاج محمود الجوردی در 
کجا تشریف دارند می خواهم خدمت ایشان برم این 
گفته از یک بچه روس��تایی با رنگ پریده و رنج کار 
در روستا کشیده و چشم بسته از دیدن خرابه های 
زلزله دهم شهریور 1341 کار بسی دشوار می نمود 
پیر روش��ن ضمیر حال مرا از خودم بیشتر دانست 
و بمن اش��ارت کرد در کنجی که صندلی دیگری 
بود بنشینم و دس��تور یک استكان چای برای من 
داد. خدمه چای آورد و من محزون در آن عالم کجا 

فرصت نوشیدن آن را می داشتم.
 روس��تازادگان در ش��هر عالمی دارن��د از این عالم 
بدر چای س��رد شد و من حرمت می داشتم مدتی 
گذش��ت و پیر نشسته بر پوس��ت گفت پسرم من 
محمود الجوردی هستم حاال کارت چیست؟ عرض 
کردم پس��ر حاج روح اهلل خان هستم از روستاهای 
س��اوه پدر نامتان را به من گفت تا خدمت رس��م و 
هدف از رجوع به ش��ما یافتن کار اس��ت چون در 
روستا آب نیست زلزله خانه مان را هم خراب کرده. 

درختها را از بیخ کنده و... حاج محمود چون شرح 
حالم را شنید گفت پسرم ش��رط من برای کار آن 
اس��ت که هم کار بكنی و هم درس بخوانی و من با 
همان زبان بچه گانه عرض کردم بدین مژده گر جان 
فشانم رواست حاجی حسابی خندید و به من گفت 
خوب ماشاءا... پسرم خوب شعرم بلد هستی کتاب 
چی خوانده ای؟ بگو ببینم. گفت : کتاب امیرارسالن 
روم��ی را خوانده ای؟ عرض کردم حاج آقا آن را که 
بارها و بارها همچنین اسكندرنامه مصیب نامه هزار 
یک شب ، قمری، حسین کرد شبستری را هم حاج 
محمود دوباره حس��ابی خندید و گفت: پسرم برو 
جاده قدیم کرج پیش مهندس پالرام و در شرکت 
صابون سازی و بگو از طرف من آمده ای و مشغول 
به کار ش��و. روز بعد به کیلومت��ر هفت جاده قدیم 
کرج رفته و به سفارش مرا در قسمت صابون سازی 
که آن روز صابون گلنار سفید سیاه تولید می کرد 
گماشتند. و اولین کارم که در بخش مجاور قسمت 
تولید صابون دستشوئی داخل لفافه بنام عروس می 
بود آغاز گردید و آن روزها تبلیغ این تولید به رسانه 
ها و صدا و س��یما رفت و مث��ل بمب ترکید با این 

مضمون. یا گنهش پاک کن   یا بزنش دست بند
این نقش س��یاه دستها گناهكار و .... که با استقبال 

خرید مردم مواجه گشت.
به روز 25 آذر 1392 در تاالر صدا و س��یما در ردیف 
مدیران دریافت کننده لوح قهرمانان صنعت جایگاه 

مهندس فروزش مدیریت توانمند پاکسان خالی بود و 
من بدین باور که در ترافیک مانده منتظر نشستم. در 
هنگام توزیع لوح و تندیس آنگاه که نوبت پاکسان شد 
جناب مصطفي علی قارداشي از مدیران روابط عمومی 
بجای مهندس فروزش به صحنه آمد و جایزه تندیس 
خود را از دس��ت مقامات طراز اول کشوری دریافت 
نمود. مهندس فروزش را خوب می شناسم همان حاج 
محمود الجوردی در رفتار، گفتار و کردار است که در 
مردمداری و صنعت شناسی در مدیریت وارتباطات 
گوی��ی زبانزد و آن گاه که نماینده او به نمایندگی از 
پاکسان برای دریافت لوح و تندیس آمد به 50 سال 
پیش بازگشتم و به یاد وقتی که جناب محمد علي 
قارداشی روزی که برای کار در پای دستگاه لفافه زنی 
صابون دستم را گرفت و پا به پا برد افتادم در انتظار 
مهندس فروزش آن گاه عمیق و آینده نگر حاجی که 
امروزه در ژرفای دیگاه مهندس فروزش متبلور گشته 
برایم تداعی گش��ت و من باز هم حال��ی دارم از این 
عالم دگر.   در نهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت 
ایران که با حضور شریعتمداری معاون اجرایی رئیس 
جمهور ،فریدون روحانی دستیار ویژه رئیس جمهور، 
دکت��ر ظریف وزیر امور خارجه، مهندس هاش��می 
استاندار تهران و تعدادی از نمایندگان مجلس و با 
حضور تعداد زیادی از فعاالن عرصه صنعت کشور 
برگزار شد، لوح تقدیر و تندیس زرین جشنواره به 

شرکت پاکسان اهدا شد .

پاکسان، برگزيده نهمين جشنواره ملي قهرمانان صنعت
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مدیرعامل  بعدی ش��رکت انتخاب ش��د و به همراه 
سایر اعضا اداره شرکت را به عهده گرفت.

 با گسترش فعالیت شرکت در سطح کشور و نیاز به 
افزایش سرمایه ، در تاریخ 1385/5/10 سرمایه شرکت 
ب��ه 200 میلیارد ریال و در تاریخ 1387/9/3 به 280 

میلیارد ریال تماماً پرداخت شده افزایش یافت .
دکتر یونس مظلومی در تاریخ 1389/8/29 به عنوان 
عضو هیئت مدیره و س��ومین مدیرعامل  ش��رکت 

انتخاب شد و اداره شرکت را بر عهده گرفت.
پس از ده سال فعالیت پرثمر و رساندن شرکت بیمه 
رازی به جایگاه معتبر فعلی  ، در اواخر سال 1391 
آقایان گنجی به عنوان موسس��ان و سرمایه گذاران 
اصلی بیمه رازی،  با مجوز بیمه مرکزی سهام خود 
را به خریداران جدید مش��تمل بر تعدادی سهامدار 

حقیقی و حقوقی واگذار کردند.
پس از نقل و انتقال سهام  و با تشكیل مجمع عمومی  
شرکت در تاریخ 1392/2/22 بهمن یزدخواستی به 
عنوان رئیس هیئ��ت مدیره، حس��ن عدل خواه به 
عن��وان نایب رئیس، دکتر یونس مظلومی به عنوان 
مدیرعام��ل  و آقایان علی اکبر دیلمان��ی زاد، فرهاد 
مشهدی محمدی، فرهاد خالقی و اسماعیل صابری 
به عنوان  سایر اعضای هیئت مدیره کار اداره شرکت 

را عهده دار شده اند.
*****************************

دکتر یونس مظلومی

سوابق علمی :
 دکتری مدیریت از دانشگاه بوردو فرانسه

فوق لیس��انس روش تحقیق در مدیریت از دانشگاه 
بوردو فرانسه

فوق لیس��انس مدیریت اجرایی از سازمان مدیریت 
صنعتی

لیس��انس مدیریت بیمه از دانش��گاه علوم اقتصاد و 
دارایی.

سوابق شغلی  :
عضو هیئت مدیره و عامل ش��رکت بیم��ه رازی از 

شهریور 1389
عض��و هیئت مدیره و مدیر عامل ش��رکت خدمات 

بیمه ای سایان در فاصله سال های 85 تا شهریور89
مدیر بیمه های مسئولیت و مهندسي در بیمه رازی 

در فاصله سال های 82 تا 85
کارشناس بخش های مختلف بیمه های اموال، انرژی، 

مهندسی و مسئولیت در فاصله سال های 73 تا 82
مدرس دانشگاه از سال 1388

عضویت در :
انس��تیتو بیمه گران لندن  CII، کمیس��ون بیمه 
کمیته ایرانی  ICC، خانه مدیران، انجمن مدیران 

صنایع و اتاق بازرگانی.

بیمه رازی 13 آذرماه امسال مصادف با روز بیمه، در 
بیستمین همایش ملی و ششمین همایش بین المللی 
بیمه و توس��عه شرکت کرد . این همایش با حضور 
همه شرکت های  بیمه  و مدیران عامل و مدیران ارشد 
شرکت های بیمه ای در سالن همایش های بین المللی 
برج میالد برگزار شد . در این گرد همایی مدیر عامل 
بیمه رازی جناب آقای دکتر یونس مظلومی و اعضای 
محترم هیئت مدیره به همراه جمعی از مدیران بیمه 
رازی حضور داشتند و از غرفه های دیگر شرکت های 
بیمه ای بازدید کردند.همچنین مدیران بیمه رازی 
با دیگر مدیران بیمه ای جلسات متعددی در محل 
غرفه بیم��ه رازی برگزار کردند و به تبادل اطالعات 
پرداختند . کارشناس بیمه رازی سرکار خانم فاطمه 
سعیدی به منظور راهنمایی دانشجویان عالقه مند 
توضیحاتی ارائه دادند که بس��یار م��ورد توجه قرار 
گرفت . در آخر نیز به رسم یادبود لوح و گواهی نامه 

شرکت در همایش به شرکت بیمه رازی اعطا شد.
از  حمای��ت  مل��ی  همای��ش  دوازدهمی��ن  در 
مصرف کنندگان که نهم اس��فند ماه س��ال گذشته 
مصادف با روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
برگزار شد، بیمه رازی تندیس برنزی رعایت حقوق 
مصرف کنن��دگان را دریافت ک��رد. این تندیس به 
شرکت هایی داده می شود که حداقل دو سال پیش 
از ای��ن به صورت متوال��ی گواهینامه رعایت حقوق 
مصرف کنندگان را دریافت کرده باش��ند، به کسب 
حداق��ل 90 امتیاز در مجم��وع امتیازهای اعطای 
گواهی نامه موفق ش��ده باش��ند، زیان مالی نداشته 
باش��ند.حداقل در 20 استان کش��ور گستره توزیع 

داش��ته باش��ند و به رضایت مندی باالی 90 درصد 
مشتریان دست یافته باشند.

پیش از این بیمه رازی در س��الهای 89 و 90 موفق 
به دریافت گواهی نامه رعایت حقوق مصرف کنندگان 

شده بود.
شرکت بیمه رازی یكی از اولین بیمه های خصوصی 
است که پس از ماه ها تالش مستمر، در آستانه میالد 
با سعادت پیامبر اسالم مجوز فعالیت خود را از بیمه 
مرکزی ایران تحت شماره  5194 مورخ 1382/2/28 

برای کلیه رشته های بیمه ای دریافت کرد.
فعالیت ش��رکت بیمه رازی در امر صدور بیمه نامه 
در رشته های مختلف از همان تاریخ آغاز و از شروع 
فعالیت ، کلیه بیمه نامه ها با برنامه های آماده مكانیزه 

صادر شد .
تشكیالت، امكانات و سازماندهی شرکت و همچنین 
برنامه های آموزشی و آماده سازي نیروی انساني در این 
ش��رکت صرفاً با هدف سرعت عمل ، خدمت رسانی 
به موقع و کامل ، پرداخت خس��ارت صحیح و فوری 
و مهمت��ر از همه برخورد مناس��ب و مس��ئوالنه با 

بیمه گذاران و بیمه شدگان طراحی و اجرا شده است.
بیمه رازی با استخدام بیش از500 نفرهمكار توانمند 
و مجرب  و با دایر ساختن 30 شعبه و بیش از 850 
نمایندگی عمومی و 250 نمایندگی بیمه های عمر و 
همكاری با بیش از 160 کارگزاری بیمه  ، خدمات 
خود را به سراسر ایران  توسعه داده   و خود را بعنوان 
یک ش��رکت بیم��ه ای صاحب اعتب��ار  ، نزد عموم 
هم میهنان و نیز در قبال وزارتخانه ها و سازمان های 
ب��زرگ دولت��ی و نهادهای عمومی و ش��رکت ها و 

بنگاه های خصوصی معرفی کند.
در کمتر از ده سال ، تعداد بیمه گزاران بیمه رازی   از 

مرز 7 میلیون نفر  گذشت  و حدود نیم میلیون نفر  
از اشخاص حقیقی و حقوقی از این شرکت خسارت 

دریافت کرده اند.
ش��رکت بیمه رازی، با اس��تفاده از نیم قرن تجربه 
س��هامداران اصلی ش��رکت در تولید و کارآفرینی، 
بخش��ی از منابع مالی خ��ود را در طرح های موفق 
اقتصادی سرمایه گزاری نموده و اکنون مالک بخشی 
از سهام شرکت آرتاویل تایر، شرکت لیزینگ رازی 
، ش��رکت الستیک دنا ، شرکت جام دارو  و شرکت 

الستیک کردستان است.
*****************************

تاریخچه بیمه رازی
بر اساس مجوز ش��ماره 5192 مورخ 1382/2/28 
بیمه مرکزی جمهوری اس��المی و با تامین بیش از 
90% سرمایه 140 میلیارد ریالی شرکت توسط آقایان 
دکتر محمدرضا تقی گنجی، دکتر کریم مسعود تقی 
گنجی، مهدی سعید تقی گنجی و مهندس جمشید 
میزان��ی در س��ال 1381 و پذیره نویس��ی عمومی 
برای تامین مابقی س��رمایه ،  شرکت بیمه رازی در 
اوایل س��ال 1382 کار خ��ود را برای ارائه همه انواع 

پوشش های بیمه ای آغاز کرد.
دکتر محمدرضا گنجی به عنوان اولین رئیس هیئت 
مدیره ،دکتر علی فرهندی به عنوان اولین مدیرعامل 
شرکت و دکتر مس��عود گنجی، مهندس جمشید 
میزانی و ابوالفضل یغمائی سایر اعضای  اولین هیئت 
مدیره شرکت را تشكیل می دادند. شرکت در تاریخ 
1383/7/14 به س��اختمان اصل��ی خود در خیابان 

گاندی یكم انتقال یافت.
در اوایل س��ال 84 و به موجب صورت جلسه مجمع 
عموم��ی مرح��وم رامیز فخی��م مهاجر ب��ه عنوان 

حضور بيمه رازی
در ششمين همايش 

بيمه و توسعه
مهدیخلج
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ش��رکت خانه ف��رش عظیم زاده ب��ا مدیریت احد 
عظیم زاده، مرد نام آشنای صنعت فرش کشورمان، 
توانس��ت با دریافت تندیس نهمین جشنواره ملی 
قهرمانان صنعت ایران در بخش پیش��تازان بازار، 

برگی دیگر بر دفتر افتخارات خود بیفزاید.
امروز در صنعت فرش ایران مردی حضور دارد که 
یكی از بزرگ ترین تولیدکننده ها و صادرکننده های 
فرش دس��تباف اس��ت. فردی که به مدد پشتكار 
و ت��الش خود ف��رش ایرانی را در اکث��ر بازارهای 
بزرگ جهانی تبلیغ می کند و صادرات عمده ای به 
مهم ترین کشورهای دنیا دارد. نوآوری و خالقیت 
در تولید فرش های ایرانی به همراه کیفیت باالی آنها 
از ویژگی های کاری اوست. احد عظیم زاده امروزه 
بازاره��ای مه��م جهانی را تا ح��دودی در انحصار 
خود قرار داده اس��ت، چون به اصالت دس��ت های 
بافندگانش ایمان دارد. او کسی است که می تواند 
روزی در هیاهوی رقابت های تجاری جایگاه ویژه ای 
برای تولیدات فرش ایرانی به وجود آورد و دوباره این 

هنر جادویی را به شكوه گذشته اش نزدیک کند.

فرش عظیم زاده س��ه سال صادرکننده نمونه، در 
سال 92 شایسته تقدیر و قهرمان صنعت  شد.
 موفقیت ها و افتخارات احد عظیم زاده
-  دریافت تندیس طالئي کیفیت 2002 لندن

-  دریافت تندیس پالتین کیفیت 2003 نیویورک
-  دریافت تندیس الماس کیفیت 2004 فرانكفورت
-  برگزیده یكصد برند برتر کشور در سال 1387

-  صادرکنن��ده نمونه اس��تان در صنعت فرش در 
سال 1387

-  صادرکننده برتر کشور در سال 1387
ISO 2000 - 9001 دارنده گواهینامه  -

شرکت های تاسیس شده 
-  موسس و مدیر عامل شرکت بازرگاني

 فرش عظیم زاده
-  مدیر عامل شرکت »قو الماس خاورمیانه«

فعالیت ها و سمت ها
-  عضو اتحادیه صادرکنندگان 

فرش دستباف کشور
-  عضو اتحادیه فرش فروشان

فرشعظيمزاده،تاروپودیازافتخار

فرش عظيم زاده، برگزيده نهمين 
جشنواره ملي قهرمانان صنعت

مدیرعامل:
احد عظیم زاده
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توسعه صنایع کشور به خصوص در حوزه نفت، گاز 
و پتروش��یمي ضرورت ایجاد شرکت هاي فعال در 
زمینه نگهداري و تعمیرات مجتمع هاي صنعتي را 

دوچندان مي کند.
آن چ��ه تا کنون در این حوزه در کش��ور ما وجود 
داشته توجه به امر تعمیرات و کم توجهي به مبحث 
نگهداري ب��وده در حالي که امروزه در تمامي دنیا 
توج��ه به امر نگهداري مبحث تعمیرات را در خود 
هضم نموده و هزینه هاي ناش��ي از تعمیرات را به 

شكل قابل مالحظه اي کاهش داده است.
تفك��ر توجه به امر نگه��داري و ارائه خدمات نوین 
صنعتي در امر تعمیرات موجب ش��د تا جمعي از 
دس��ت اندرکاران صنایع کش��ور اقدام به تأسیس 
ش��رکت پتروصنعت جنوب نمایند. این شرکت با 
هدف ارائه خدمات نوین بر مبناي اصول علمي در 
زمینه هاي نصب، راه ان��دازي، نگهداري، تعمیرات، 
نظارت و بازرسي دستگاه ها، تأسیسات و تجهیزات 

مجتمع هاي صنعتي تأسیس گردید.

این اندیش��ه موجب ش��د که ظرف مدت کوتاهي 
شرکت پتروصنعت جنوب جایگاه ویژه اي      در میان 
مجتمع هاي صنعتي احراز نماید و ضمن بهره   گیري 
از پرسنل فني و با تجربه در کنار جوانان تحصیل 
کرده و متخصص اجراي اصول پیش��رفته علمي را 
در برنامه خود لحاظ نموده و اعتقاد دارد نگهداري 
صحیح و تعمیرات برنامه ریزي شده مجموعه را در 

جهت بالندگي صنایع کشور یاري خواهد داد.
مجموع��ه پتروصنعت جنوب ه��م اکنون با بیش 
از 500نفر پرس��نل فني و ستادي با تجربه اعم از 
دکتري، کارشناس ارش��د، کارشناس ، تكنسین و 
استاد کار در تخصص هاي مكانیک ، برق ، ابزاردقیق ، 
ب��ازرس  فني و مدیریت مش��غول ارائه خدمات در 
چهارچوب اهداف کیفي شرکت به صنایع مي باشند . 
این شرکت با راه اندازي گروه هاي تخصصي سعي در 
پیشبرد اهداف کیفي خود وافزایش بهره وري صنایع 

کشور را دارد.
نهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران با هدف 

حمایت از تولیدات ملی و س��رمایه ایرانی توس��ط 
بخش خصوصی و با همكاری و همفكری تش��كل 
های غیر دولتی بخش صنعت، معدن و تجارت25 
آذرم��اه در مرکز همایش ه��ای بین المللی صدا و 
سیما برگزار و در آن 50 شرکت و برند پیشتاز بازار 

ایران معرفی شدند.

اهداف
جلب رضایت مش��تریان و کارفرمای��ان با حفظ و 

بهبود کیفیت ارائه خدمات
کار آفریني

بهبود مستمر

چشم انداز
ارائه خدمات بر مبناي اصول پیش��رفته علمي در 

تمام زمینه ها
تامی��ن بهترین نوع حدم��ات براي مش��تریان و 

کارفرمایان

پتروصنعت جنوب، برگزيده نهمين 
جشنواره ملي قهرمانان صنعت

مدیرعامل:
حسین کاوه پیشقدم

تصمیمات متخذه و مصوبات مجمع:
1-  مجمع افزایش سرمایه پیشنهادی 
هیات مدیره را بر مبنای مفاد ماده 162 
اصالحیه قانون تجارت و مجوز شماره 
121/237034 م��ورخ 1392/6/30 و 
تمدی��د آن به ش��ماره 121/243606 
مورخ 1392/8/20 سازمان بورس اوراق 
بهادار از مبل��غ 340/200/000/000 
ری��ال )س��یصد و چه��ل میلی��ارد و 
دویس��ت میلیون ریال( فعلی به مبلغ 
680/400/000/000 ریال )شش��صد 
و هش��تاد میلیارد و چهارصد میلیون 
ریال( معادل 100 درصد به ش��رح زیر 

تصویب کرد.
2- مبلغ پیشنهادی هیات مدیره برای 
افزایش س��رمایه از محل سود انباشته 
ب��ه مبل��غ 18/245/000/000 ریال و 
از محل اندوخته طرح توس��عه و سایر 
اندوخته ها به مبلغ 49/795/000/000 
ری��ال جمع��ا مع��ادل 20% ب��ه کلیه 
س��هامداران در تاریخ برگزاری مجمع 

مورد تصویب قرار گرفت.
3- از مبل��غ پیش��نهادی هیات مدیره 
برای افزایش سرمایه از محل مطالبات 
حاصل شده سهامداران و آورده نقدی 
ب��ه مبل��غ 272/160/000/000 ریال 
جمع��ا 80 درصد م��ورد تصویب قرار 

گرفت.

موتوژن افزايش صد درصدی را مصوب مجمع کرد

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت موتوژن )سهامی عام( در تاریخ 1392/9/25 در محل دفتر بازرگانی شرکت موتوژن 
واقع در خیابان شهید استاد مطهری با حضور دارندگان 92/63 درصد از سهام شرکت  یا نمایندگان قانونی آنان و اعضای هیات مدیره 

و مدیرعامل و بازرس قانونی و حسابرس شرکت و نمایندگان محترم سازمان بورس اوراق بهادار تهران خانم نغمه بختیاری و آقای 
میثم رجبی تشکیل شد.

ریاست مجمع با آقای مهندس جواد نجم الدین و ناظری آقایان مهندس بهمن قاسمی و دکتر اصغرابن الرسول  و به دبیری جناب 
مهندس ناصر باقی نژاد برگزار شد. مجمع پس از استماع گزارش بازرس ها و مدیرعامل با تصویب صد درصدی افزایش سرمایه 

موافقت کرد.

گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام  شرکت موتوژن )سهامی عام(

در اج��رای مفاد تبص��ره 2 ماده 161 اصالحی��ه قانون تجارت 
مصوب سال 1347

1-  گ��زارش توجیهی مورخ 12خ��رداد ماه 1392هیات مدیره 
شرکت موتوژن )س��هامی عام( در خصوص افزایش سرمایه آن 
ش��رکت از مبلغ 340/200 میلیون ریال ب��ه مبلغ 748/440 
میلیون ریال، مش��تمل بر ترازنامه و صورت های س��ود و زیان 
فرضی س��ال مالی از 31 ش��هریور ماه 1392 الی 1396 و سایر 
اطالعات مالی فرضی که پیوس��ت ش��ده است، طبق استاندارد 
حسابرس��ی رسیدگی به اطالعات مالی آتی مورد رسیدگی این 
موسسه قرار گرفته اس��ت. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و 

مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
2-  گزارش مزبور در اجرای تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون 
تجارت و با هدف توجیه افزایش س��رمایه شرکت از محل آورده 
نقدی، مطالبات حاصل ش��ده س��هامداران، اندوخته ها و س��ود 
انباشته تهیه شده است. این گزارش توجیهی براساس مفروضاتی 

مش��تمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات 
مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. 
در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش 
توجیهی ممكن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در 

باال مناسب نباشد.
3-  براساس رسیدگی به شواهد و پشتوانه مفروضات این موسسه به 
مواردی برخورد ننموده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای 
معقولی را برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی کند. به عالوه  به نظر 
این موسسه، گزارش توجیهی یاد شده براساس مفروضات به گونه ای 

مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
4- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی 
توصیف ش��ده در باال رخ ده��د، نتایج واقعی احتماال متفاوت از 
پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب 
به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد وتفاوت های حاصل می تواند 

با اهمیت باشد. 

عوامل ریسک:
س��رمایه گذاری در طرح موضوع افزایش س��رمایۀ پیشنهادی و فعالیت 
شرکت موتوژن با ریسک های با اهمیتی همراه است. سرمایه گذاران باید 
پیش از تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در این  شرکت، عوامل 

مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل به شرح زیر است:
ش��رکت موتوژن )س��هامی عام( هر س��اله در فرآیند تعریف پروژه های 
راهبردی س��ال بعد خود با برگزاری یكس��ری جلس��ات به شناس��ایی 
ریس��ک های شرکت پرداخته و با تحلیل این ریسک ها و تعیین درصد 
بروز احتمال و شدت وقوع هر کدام، راه های مقابله با آن ها را طرح ریزی 
می کن��د. در تحلیل��ی که برای ریس��ک های ش��رکت ص��ورت گرفته 

ریسک های عمده به شرح زیر شناسایی شده است:

وضعیت صنعت
الكتروموتورها ، تجهیزاتی برای تبدیل جریان الكتریسیته 
به کار مكانیكی اس��ت که ورود آنها دارای قدمت بیش 
از صد س��ال اس��ت . اهمیت این تجهیز تا حدی است 
ک��ه کامل می توان گفت عملكرد کلیه ماش��ین آالت و 
تجهیزات صنعتی و خانگی وابس��ته به آن است. تصور 
حذف الكتروموتور از صنعت ، به مثابه تعطیلی صنعت 
می تواند محسوب شود. اهمیت الكتروموتور در صنعت و 
کلیه ش��ئون زندگی انسان ها تا به آنجا پیش رفته است 
که نقش آن در توس��عه یافتگی کشورها را نیز غیرقابل 

اجتناب نموده است .

خسرواميرحسينی
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مجمع عمومی عادی س��االنه صاحبان سهام شرکت 
سرمایه گذاری توس��عه صنعتی ایران با تصویب سود 
نقدی هر سهم 420 ریال، یكشنبه سوم آذر ماه 1392 
برگزار ش��د. مجمع به ریاست جناب آقای روزبه پیروز 
و ناظری جنابان شروین شهریاری و فرهاد شهرکی و 
دبیری آقای س��هراب گلپور تشكیل شد.در این راستا، 
این ش��رکت که با بیش از 241 هزار سهام دار حقیقی 
پر جمعیت ترین شرکت بورس به شمار می رود، توانست 
در  س��ال مالی منتهی به 1392/06/31، باالترین سود 
خالص و میزان ارزش خالص دارایی ها را در کل فعالیت 

17 ساله خود به دست آورد.
رامین ربیعی عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت 
س��رمایه گذاری توس��عه صنعتی ایران، در حاش��یه 
برگزاری نشست خبری مجمع عمومی به خبرنگاران 
گفت: » سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی 
ایران در یک سال گذشته رشد بیش از 100 درصدی 
قیمت را تجربه ک��رد. همچنین باالترین ارزش بازار 
ش��رکت )Market Cap( در ط��ول تاریخ فعالیت 
ش��رکت در آخرین روز معامالتی قبل از مجمع رقم 
خورد. یكی دیگر از دستاوردهای مهم مدیریت طی 
ای��ن دوره رش��د 70 درص��دی ارزش خالص ریالی 
دارایی های ش��رکت بود. عالوه ب��ر این، با وجود افت 
ارزش ریال، افزایش 24 درصدی NAV ارزی از 76 

به 94 میلیون دالر محقق شد.«
روزبه پیروز رئیس هیات مدیره سرمایه گذاری توسعه 
صنعتی ایران که در سال مالی منتهی به شهریور 92 
مدیرعامل ش��رکت بوده است، با اش��اره به حوزه های 

جدید فعالیت گفت: »به لطف خداوند و تالش مستمر 
همه همكاران در توسعه صنعتی، سود خالص شرکت  
200 درصد نس��بت به بودجه اولیه رش��د داشته و به 
سطح بی سابقه 606 میلیارد ریال رسیده است. به این 
ترتیب در سال مالی 92 شاهد رشد 76 درصدی سود 
خالص و ثبت باالترین رکورد سودآوری ساالنه بوده ایم. 
عالوه بر این ها، در مجمع امسال رکورد باالترین تقسیم 
سود نیز شكسته شد و 420 ریال به ازای هر سهم بین 

سهامداران توزیع شد.«
رامین ربیعی با اشاره به پنج برابر شدن سود خالص در 
دو سال اخیر مقارن با حضور مدیریت بخش خصوصی 
در شرکت یادآورشد: »این عملكرد درخشان با پذیرش 
حداقل ریسک در سرمایه گذاری ها حاصل شده است. 
به این ترتیب، با حفظ  P/Eس��بد س��هام بورسی در 
محدوده دو واحد کمتر از میانگین بازار و کنترل ریسک 
پرتفولیو در سطح 53 درصد ضریب ریسک بازار بورس، 
بیش��ترین س��ودآوری در طول تاریخ فعالیت توسعه 

صنعتی کسب شد.«
در ادامه کنفرانس خبری، روزبه پیروز به تحوالت سازنده 
شرکت پس از استقرار مدیریت جدید اشاره کرد و گفت: 
»فروش بلوک های راکد و کم بازده س��هام بورس��ی و 
اختصاص بخش عمده ای از منابع به پربازده ترین صنعت 
بورس در س��ال 92 )بانكداری(، از مهم ترین تحوالت 
سبد دارایی های شرکت بوده است. در برنامه های آتی 
نیز متنوع کردن پرتفولیوی س��رمایه گذاری از طریق 
تكمیل پروژه ساختمانی کوهسار، تداوم حضور در بازار 
آتی سكه و سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان و 

در حال رشد را در دستور کار داریم. همچنین، به منظور 
اصالح ساختار و تأمین مالی سرمایه گذاری ها، سرمایه 
ش��رکت از طریق اعطای سهام جایزه به سهام داران از 
محل سود انباشته به میزان 33 درصد افزایش یافت تا 
پرجمعیت ترین شرکت بورسی از این پس فعالیت خود 

را با سرمایه 1300 میلیارد ریال ادامه دهد.« 

اعضای هیات مدیره نماینده   سمت
شرکت پرش��یا جاوید پویا  آقای رامین ربیعی رئیس 

هیات مدیره )موظف(
شرکت س��رمایه گذاری اس��تان تهران  آقای داریوش 

پاک بین نایب رئیس هیات مدیره )غیرموظف(
شرکت EFGH کیش  آقای مجید پورنعمت رودسری 

عضو هیات مدیره )غیرموظف(
کارگزاری س��هام عدالت   آق��ای کیومرث احمدی ده 

رشید عضو هیات مدیره)غیرموظف(
ش��رکت پارس پلیكان فیروزه آقای روزبه پیروز  عضو 

هیات مدیره و مدیرعامل
الزم به توضیح اس��ت که در جلسه هیات مدیره مورخ 
1392/07/14 تغییراتی در ارکان هیات مدیره به وجود 
آم��د و طی آن جناب آقای روزبه بعنوان رئیس هیات 
مدیره و جناب آقای رامین ربیعی به عنوان مدیرعامل 

انتخاب شدند.

تاریخچه 
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران )سهامی 
عام( در تاریخ 1375/10/06 تحت ش��ماره 126857 

درمجمععمومیساالنهشركتسرمايهگذاریتوسعهصنعتیايرانبهثبترسيد:

باالترين رکورد سود آوری ساالنه،
 با رشد 76 درصدی سود خالص

نزد اداره کل ثبت شرکت ها و مالكیت صنعتی تهران 
به ثبت رسیده است و مرکز اصلی آن در تهران است. 
س��هام ش��رکت در تاریخ 1378/02/05 در فهرست 
ش��رکت های بورس درج شده است. نام این شرکت تا 
سال مالی قبل در فهرس��ت نرخ های بازار دوم بورس 
درج ش��ده بود. اما به واس��طه عملكرد شفاف و احراز 
ش��رایط سازمان بورس در سال مالی جاری به تابلوی 

اول بورس انتقال یافت.

الف- فعالیت اصلی شرکت: 
طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از خرید و فروش و 
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با رعایت مقررات مصوب 
سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف کسب انتفاع بدون 

قصد کنترل عملیات شرکت سرمایه پذیر.

ب- فعالیت های فرعی:
س��رمایه گذاری در دارایی ه��ای فیزیكی ، پروژه های 
تولی��دی و س��اختمانی ، فل��زات گرانبه��ا، گواهی 
سپرده های بانكی و س��پرده های سرمایه گذاری نزد 
بانک ه��ا و موسس��ات مالی و اعتباری معتب��ر، ارائه 
خدمات بازار اوراق به��ادار و نهادهای مالی، پذیرش 
س��مت در صندوق ه��ای س��رمایه گذاری و زمین و 
ساختمان و صندوق های پرمخاطره، تامین مالی بازار 
گردانی اوراق بهادار، مشارکت در تعهد پذیره نویسی 
اوراق بهادار، تضمین نقدشوندگی اصل یا حداقل سود 
اوراق بهادار و س��رمایه گذاری و مشارکت درتاسیس 

نهادهای مالی، بورس ها و بازارهای خارج از بورس .
سرمایه

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 352 میلیارد ریال 
)ش��امل تعداد 352 میلیون سهم، به ارزش اسمی هر 
سهم 1000 ریال ( بوده که طی چند مرحله به مبلغ 
976 میلیارد ریال )شامل تعداد 976 میلیون سهم ، به 
ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال ( افزایش یافته است.

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
وضعیت معامالت ، قیمت و نقدشوندگی سهام

ش��رکت در تاریخ 1378/2/5 در ب��ورس اوراق بهادار 

تهران در گروه واسطه گری های مالی با نماد وتوصا درج 
شده و سهام برای اولین بار در تاریخ 1378/2/29 مورد 

معامله قرار گرفته است. 

 سرمایه گذاری ها
مهمترین فعالیت ش��رکت س��رمایه گذاری توس��عه 
صنعتی ایران برای تحقق برنامه و ماموریت های خود، 
س��رمایه گذاری در س��هام ش��رکت های برتر و کسب 
بازدهی مورد نظر از آنها است که در این راستا شرکت 
اقدام به خرید و فروش دارایی های مختلف بورس��ی و 

غیربورسی می کند.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
در سال مالی مورد گزارش، مهمترین چالش اقتصادی 
کشور، نوس��ان رو به باالی نرخ ارز با شتابی غیرعادی 
بود. به همین جهت در سبد سرمایه گذاری های بورسی 
تالش شد تا صنایعی که از این رویداد منتفع می شوند 
را شناسایی کرده و منابع بیشتری به آن اختصاص یابد.

رش��د بی محابای نرخ ارز، از خرداد ماه س��ال جاری و 
همزمان با انتخاب ریاست جمهوری، کامال مهار شد. با 
این توضیح و بررسی قیمت های فعلی سهام در بورس 
تهران، می توان گفت داشتن انتظار رشد بیشتر بورس با 
فرض ثبات نرخ دالر و کاهش تدریجی تورم، به آسانی 

گذشته )سال مالی قبل( نخواهد بود.
با اعتق��اد به این نگاه، در جهت متنوع س��ازی پورتفو 
دارایی های شرکت اقداماتی نظیر ورود به پروژه کوهسار، 
در دستور کار قرار گرفته است. عالوه بر این ، با خروج 
از صنایع و سهامی که به سقف قیمت خود در مقایسه 
با ارزش ذاتی رس��یده اند، سعی در مدیریت ریسک و 
محافظت از بازدهی مناس��ب کسب شده و شناسایی 
سود و فروش سرمایه گذاری ها در دستور کار مدیریت 

سرمایه گذاری قرار دارد.   

تشریح طرح افزایش سرمایه
هدف از انجام افزایش سرمایه

از آنج��ا که موضوع فعالیت ش��رکت س��رمایه گذاری 
توس��عه صنعتی ایران خرید و فروش و سرمایه گذاری 

در اوراق به��ادار ب��ا هدف کس��ب انتف��اع بدون قصد 
کنترل عملیات ش��رکت س��رمایه پذیر اس��ت، لذا با 
توجه به س��رمایه گذاری های ص��ورت گرفته، افزایش 
س��رمایه پیش��نهادی می تواند کمبود نقدینگی را که 
در صورت توزیع س��ود انباشته ایجاد می شود، پوشش 
دهد. بدیهی اس��ت در صورت عدم افزایش س��رمایه ، 
عالوه بر اینكه ش��رکت مجبور است برای حفظ حجم 
میزان سرمایه گذاری فعلی از موسسات مالی و اعتباری 
استقراض نماید بلكه مجبور خواهد شد که نرخ رشد 
ساالنه س��رمایه گذاری های کوتاه مدت خود را نیز به 
مقدار قابل توجهی کاهش دهد که این باعث افزایش 
هزینه ه��ای مالی و کاهش روند س��ودآوری ش��رکت 
می شود. لذا هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه 
صنعتی ایران بر آن است تا به منظور جلوگیری از این 
اتفاق و همچنین استفاده از فرصت های سرمایه گذاری 
موجود در بازار س��رمایه، افزایش سرمایه از محل سود 

انباشته را در دستور کار خویش قرار دهد.

پیشنهاد هیات مدیره
مجمع عمومی استحضار دارند که بازار سرمایه کشور 
در س��ال های اخیر با ورود ش��رکت های جدید از رشد 
قابل مالحظه ای برخوردار بوده و ش��رکت های بزرگ 
بورسی نیز با افزایش سرمایه خود، در مسیر رشد قرار 
داشته اند، لذا هیات مدیره با در نظر گرفتن توانمندی ها 
و ظرفیت های بالقوه ش��رکت در راس��تای به فعلیت 
رساندن این فعالیت ها، ارتقا و بهبود جایگاه شرکت در 
بازار سرمایه و اصالح ساختار مالی و با عنایت به مجوز 
بورس اوراق بهادار، شرکت پیشنهاد افزایش سرمایه را 
به شرح زیر تصویب و به مجمع عمومی محترم تقدیم 

می کند.
مبلغ افزایش س��رمایه 323/952 میلیون ریال معادل 
33/2 درصد س��رمایه فعلی و از محل س��ود انباشته 
انج��ام می پذیرد و رقم س��رمایه از مبل��غ 976/048 
میلیون ریال به مبلغ 1/300/000 میلیون ریال افزایش 
می یابد. همچنی��ن افزایش س��رمایه از طریق صدور 
323/952/000 سهم جدید یک هزار ریالی با نام انجام 

می پذیرد.
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مدیرعامل:
مهندس داوود بدلي

مهندس داود بدلي پیشكسوت صنعت کشور حمایل قهرمان قهرمانان دیپلماسي را به افتخار تالش هاي دکتر 
محمدجواد ظریف در پیشگامي عرصه دیپلماتیک به نمایندگي از صنعتگران کشور به گردن مشارالیه آویخت.

شرکت سپهرالكتریک در نهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران حضور یافت.

شرکت سپهر الكتریک تولید کننده لوازم خانگی در سال 1358 با هدف تولید و ساخت لوازم خانگی از قبیل کولر 
آبی، آبگرمكن و بخاری )گازی و نفتی( در عرصه صنعت کشور فعالیت خود را آغاز و اینک پس از سالها فعالیت 
صنعتی و تحقیق و توسعه، سبد محصوالت خود را به کولرآبی، کولر گازی، آبگرمكن مخزنی گازی و برقی، انواع 
بخاریهای گازی، انواع ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک دوقلو و ...افزایش داده است. این شرکت 
یكی از پیشتازان تولید لوازم خانگی در ایران است و در بین خانواده های ایرانی از شهرت و محبوبیت خاصی برخوردار 
است. شرکت  سپ�هر الكت�ریک  صادرات محصوالت خود را از سال 75 به کشورهای مخت�لف آغاز کرده و با ت�وکل 

به خداوند من�ان در چند سال اخیر با رشد قابل توجهی روبه رو بوده است .
مدی�ریت شرکت با ت�الش و کوشش در جهت باال بردن کیفیت محصوالت خود و وارد شدن به ب�ازارهای جهان�ی 
و با ب�اور بر این�كه از درآمد ارزی می توان کمک بزرگی به کشور عزیزمان نمود پا به عرصه بازارهای جهانی گذاشت. 
هم اکن�ون مدیریت شرکت با ت�الش و کوشش بدنبال ب�ازارهای جدید بوده که بتواند محصوالت خود را با کیفیت 
بسیار عالی عرضه کرده و نام ایران و  ایرانی را در جهان سربلند نگه دارد. این شرکت در سال های 88-87-84-83 
- 92 افتخار صادر کننده نمونه کشوری و استانی را از آن خود کرد. نهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران 
با هدف حمایت از تولیدات ملی و سرمایه ایرانی توسط بخش خصوصی و با همكاری و همفكری تشكل های غیر 
دولتی بخش صنعت، معدن و تجارت25 آذرماه در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد و در آن 

50 شرکت و برند پیشتاز بازار ایران معرفی شدند.
سال تاسیس و سابقه فعالیت شرکت: 1359 – دارای 33 سال سابقه فعالیت در زمینه تولید لوازم خانگی است.

محصوالت صادراتی شرکت: کولر آبی – آبگرمكن گازی و برقی
برندهای ثبت شده: سپهر الكتریک – سپهر البرز- الكترو سپهر – سپهر سرما

 ISO9001:2008  :گواهینامه اخذ شده

تقدير مهندس بدلي سفير صنعت کشور، از دکتر ظريف وزير سفيران

برگزاری نخس��تین جش��نواره جایزه بدیع الزمان فروزانفر با عنوان » از 
بش��رویه به قونیه« با حض��ور میر جالل الدین ک��زازی، مهدی محقق، 
توفیق س��بحانی، شهرام ناظری، حسن بلخاری و جمع کثیری از اهالی 
دوس��تداران فرهنگ و ادب در موزه هنرهای معاصر تهران، برگ زرین 
دیگری به دفتر فعالیت های فرهنگی بانک پاسارگاد، که این روزها وارد 

نهمین سال حیات خود شده افزود.
در مراس��م اعالم اسامی برگزیدگان نخستین دوره این جشنواره، حسن 
بلخاری اس��تاد دانش��گاه تهران و مش��اور مدیرعامل بانک پاسارگاد در 
خصوص فعالیت های  فرهنگی و هنری بانک پاسارگاد گفت: » مسئولین 
ای��ن بانک عالوه برفعالیت های اقتصادی، همیش��ه دغدغه فرهنگ این 
مل��ک و س��رزمین را دارند و در این راس��تا همیش��ه از حامیان چنین 

جشنواره هایی هستند.«
او اضاف��ه کرد : »موالنا جلوه ای نورانی از جلوات حق اس��ت که در گذر 
زمان بر برخی سوختگان شرر حق می افكند و مرحوم فروزانفر آئینه ای 
بود که این شرر را در وجود سراسر سوخته خود دریافت که بنده از آثار 
و اندیشه ایشان به خصوص در حوزه فلسفه خیال موالنا و شمس بسیار 

استفاده بردم.« 

خسرو رفیعی مدیر روابط عمومی بانک پاسارگاد هم در این مراسم گفت: » 
بانک پاسارگاد در راستای حمایت خود از فرهنگ و هنر کشور و با هدف زنده 
نگه داشتن یاد و خاطره بزرگان علمی و فرهنگی کشور از اولین جشنواره 

جایزه بدیع الزمان فروزانفر با عنوان »از قونیه به بشرویه« حمایت کرد . 
او با اشاره به اینكه بانک پاسارگاد با تاسیس بنیاد فرهنگی بانک پاسارگاد 
تاکنون گام های بسیار خوبی در جهت حمایت از فرهنگ و هنر ایران و 
در راستای مسئولیت های اجتماعی خود در زمینه های مختلف برداشته،  
اضاف��ه کرد : » از جمله این فعالیت ها می توان به حمایت از فیلم موفق 
جدایی نادر از س��یمین که موفق به دریافت جایزه اس��كار شد، حمایت 
از اجرای گروه موس��یقی وصل یار،جمع آوری آثار ارزشمندی از هنرهای 
تجسمی در موزه هنرهای تجسمی بانک پاسارگاد، تاسیس دانشگاه خاتم 
،حمایت از فعالیت های محیط زیست و بانكداری سبز و ... اشاره کرد.«

 ،)Topex( بانک پاسارگاد در دومین جشنواره برترین شرکت های ایران
به عنوان ش��رکت برتر حامی هنر و فرهنگ معرفی شد و نشان طالیی 
را کس��ب ک��رد. در این جش��نواره که آذرم��اه امس��ال در محل مرکز 
همایش های بین المللی صدا و س��یما و ب��ا حضور جمعی از هنرمندان، 
مدیران و کارشناسان برگزار شد، بانک پاسارگاد به خاطر اقدامات موثر و 
حمایت گر خود از هنر، هنرمند و فرهنگ کش��ور به عنوان شرکت برتر 

حامی هنر و فرهنگ انتخاب شد.

از بشرويه تا قونيه با بانک پاسارگاد

مهراناميرحسينی
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خاورمیانه را دریای نفت می شناس��ند و آن هنر اس��ت که در میان نفتیان قهرمان نفتی 
شوی و نفت الوان در شب تقدیر از صنعتگران نمونه و قهرمان صنعت آویز قهرمانی را به 
خود اختصاص داد و ما این عملكرد را به تیم مدیریتی شرکت تبریک گفته و صفحه را با 
تصویر آن زینت می کنیم به قول معروف ران ملخ پیش س��لیمان بردن هنر مور است که 

همه توانش آن باشد.
شرکت پاالیش نفت الوان در نهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران و نخستین جشنواره 
ملی قهرمان صنعت نفت ایران به عنوان واحد نمونه صنایع نفت ،گازو پتروشیمی انتخاب شد.

طی مراسم باشكوهی که با حضور مقامات دولت تدبیر و امید و نمایندگان مجلس شورای 
اس��المی در مرکز همایش های بین المللی صدا و س��یمای جمهوری اسالمی ایران برگزار 
ش��د،تندیس واحد نمونه صنایع نفت ،گاز و پتروش��یمی به همراه لوح تقدیر به مهندس 

محمد علی دادورمدیر عامل شرکت پاالیش نفت الوان اهدا شد.
در این مراسم که به منظور تقدیر از قهرمانان ملی صنعت ایران برگزار شد، شرکت پاالیش 
نف��ت الوان پ��س از انجام ارزیابی عملكرد بر اس��اس معیارهای مورد نظ��ر هیئت داوران 
جشنواره ملی قهرمانان صنعت کشور به این امر مهم دست یافت و از این شرکت با اهدای 

تندیس و لوح سپاس جشنواره تقدیر به عمل آمد.
ش��رکت پاالیش نفت الوان با ظرفیت 63 هزار بش��كه در روزپاالیش نفت خام ومیعانات 
گازی ،در جزیره الوان در اس��تان هرمزگان واقع اس��ت و با تولید فرآورده های نفتی مورد 
نیاز کشور،رس��الت خود را در راس��تای تحقق برنامه های توسعه و سند چشم انداز کشور 

ایفا می کند.

الوان در ميدانی که قهرمانان 
بودند قهرمان شد

مدیرعامل:
مهندس محمدعلي دادور
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یادش بخیر آن زمان های قدیم چهل پنجاه سال پیش ، ننه ای داشتیم دلسوز و مهربان . »بابا « که نبود 

. گویا بر پیشانی من نوشته شده بودکه از اول یتیم باشم. و هنوز فرق بین نان و آب را ندانسته از موهبت 

داشتن پدر محروم و باالجبار هر موجودی را که شكل و قیافه مرد داشت بابا خطاب می کردم که البته 

این یكی )یتیمی( هم از بدبیاری به قولی و از بی فرهنگی جامعه آن روز از سوی دیگر. واویالیی چون در 

باور همه بود که هر بچه ای باید بابا و ننه داشته باشد به چه قیمت فرق نمی کرد. ولی مادر من شیرزنی 

بود که قبول نكرد تا دیگری جای پدر را بگیرد و ما هم یعنی بازماندگان پدر که سه برادر بودیم، قبول 

کردیم که پدر نداشته باشیم. اینكه عرض شد مجبور بودیم ، زمانه مجبورمان کرد وگرنه بودند که پدر 

هم نداشتند و بزرگ هم شدند. کما اینكه ما شدیم، یعنی دوتای از ما، سومی زودتر رفت، ما دو تا ماندیم 

که سنگین تر برویم با باری بیشتر از گناه و حتما اراده و مشیت حضرت حق بود. یكی دو سه ماه به عید 

مانده، شاید اول زمستان ،»ننه « یک تكه پارچه از بزازی بازار شهرمان خرید و به مغازه خیاطی تجدد 

که تنها خیاطی مردانه دوز شهرمان و متعلق به شخصی به نام حمزه خان بود برد. البته خیاطی های 

دیگری بودند از قبیل آالمد، پاریس��و و چند تای دیگر که مخصوص مردان و پس��ران بود منتهی 

متمولین و پولدارها و این یكی از آن مستضعفین. جناب حمزه خان که واقعا و اصالتا هم خانی بود که 

به حرفه خیاطی روآورده بود و با دستمزدی که می گرفت نان بخور و نمیری برای خود و خانواده اش 

تهیه می کرد و مغازه اش هم پاتوق  یا به قولی میعادگاه بعضی از بزرگان و خوانین شهر بود که گوش 

تا گوش داخل مغازه اش می نشستند و گپ می زدند. مغازه ای با درهای چوبی و نیمكت های چوبی 

زوار دررفته و مستعمل و در زمستان ها یک چراغ که چه عرض کنم بخاری مانندی در وسط مغازه و 

کتری آب جوش روی آن و چند استكان و نعلبكی نیمه کثیف هم در یک سینی مستطیل شكل روی 

طاقچه ضلع غربی مغازه ، یک عكس شاه روبه روی در ورودی ، یک میز خیاطی بزرگ زیر عكس شاه 

که اتوی ذغالی هم در روی آن ، روی تكه ای تیرآهن نمره 18 قرار داشت و یک کاسه کوچک مسی پر 

از آب که تكه ای پارچه دوخته شده داخلش بود برای خیس کردن لباس به انضمام یک عدد قیچی برنده 

و تیز و دو سه تكه صابون و یک متر که این یكی دور گردنش از دو طرف آویزان بود . خوش صحبت بود 

و خوش برخورد این جناب حمزه خان .در مغازه اش هم همان بود که توصیفش را کردم که در گذر دوم از بازار شهر 

وقتی از میدان بزرگ وارد می شدید قرار داشت. پارچه را مادر به حمزه خان داد و سفارش روی سفارش که این بچه 

بابا ندارد )نوعی ترحم خواهی( و همین امر یعنی گفته مادر باعث شد که او تحت تاثیر قرار بگیرد و به همین جهت 

شروع کرد به اندازه گیری، کمر و پا و وسط پا و دور باسن و یقه کت و دم پا و خشتک و با مداد شكسته اش توی دفتر 

می نوشت 74، 62، 35، 41 و من که نفهمیدم این عالمت های کدمانند چه بود و البد که حتما خود او می دانست. 

همین خداحافظی از خیاطی و کار من ش��روع ش��د. هر روز موقع برگشتن از مدرسه راهم را کج می کردم که به آن 

مغازه بروم و از درز در سرک بكشم و می دیدم که حمزه خان با چند نفر دیگر نشسته و مشغول گپ زدن هستند. از 

این بابت خیلی ناراحت بودم، چون فكر می کردم بودن آنها باعث می شود که حمزه خان فرصت دوخت و دوز نداشته 

باشد، یكی دوبار حمزه خان را در خیابان دیدم، تعجب کردم ، معنی ندارد، او توی خیابان چه کار دارد باید االن در 

مغازه باشد که لباسها را بدوزد تا نوبت من زودتر بشود، الكی بی کار بی کار توی خیابان پرسه زدن که چی؟ بعد از یک 

هفته که پارچه ها را داده بودیم سر ساعت 6 بعدازظهر به مغازه رفتم، در را که باز کردم، دود سیگار بیرون زد. در داخل 

مغازه از بوی تند سیگار از انواع مختلف آن زمان، »اشنو« و »هما پنجاه تایی« و حتی چپق که یكی از همان مردهای 

بیكار داخل مغازه می کشید ، سرفه ام گرفت. وارد شدم و سالمی کردم تا حمزه خان چشمش به من افتاد، ای وایی 

گفت و معذرت خواهی که بچه جان کو تا عید، انشاءاهلل هفته دیگر بیا... یادت نرود ، همین ساعت، رنگم سرخ شد و 

خجالت کشیدم، عقب عقب برگشتم و دودها را هم بیرون آوردم و احساس کردم لباسهایم بوی دود گرفته اند. به خانه 

رسیدم، با عصبانیت به مادرم گفتم : آدم قحط بود؟ پارچه را داده ای به این مرتیكه مفنگی تریاکی که دکانش همیشه 

پر از آدم های مثل خود او هست؟ کی وقت دارد که لباس بدوزد و تازه به من گفت برو هفته دیگر بیا. و غرغرکنان سر 

درس و مشق خودم رفتم و بعدش به رختخواب. مگر خواب به چشمم می آمد؟ یک هفته دیگر باید وقت صرف 

کنم . از فردای آن روز باز هم همه روزه از مسیر برگشت به مغازه می رفتم . همان آدم ها بودند و بعضی روزها 

بعضی از آدم ها فرق می کردند با لباس های بهتر و فرم ظاهری متفاوت. در هر صورت کمترین ضرری که 

داشت، اینكه لباس های من دیرتر حاضر می شد. بعدها فهمیدم علت جمع شدن افراد در آن ساعت به چه 

منظور بوده و احتماال پاتوقی خوب برای بحث های سیاسی و رد و بدل کردن تریاکک بود گرچه در آن دوره 

فراوان و به شكل امروزی ممنوعیتی نداشت، و ای کاش امروز هم همان آزادی آن روز می بود که متاسفانه 

مشغولیات کم سن و سالها و جوان های امروزی استفاده از آن ماده زهرآلود است، بگذریم، بهتر است که 

وارد بحث متفرقه نشویم. هفته دوم هم تمام شد، مثل یک سریال، خنده ای ملیح و معذرت خواهی. کالفه 

شده بودم. هفته سوم وارد مغازه نشده پارچه تحویلی را به چوب رختی روی دیوار آویزان دیدم نه کت 

بود نه شلوار ولی انگار داشت شكل کت می گرفت که با دیدن من حمزه خان گفت به به چه خوب شد 

که آمدی داشتم مغازه را تعطیل می کردم بیا تو، و بالفاصله کتی را که در تن داشتم درآورد و همان دو 

تكه پارچه را به تن من کرد و سنجاق به دهان و صابون به دست شروع کرد به اندازه کردن کت و هی با 

صابون خط می کشید و سنجاق می زد، چپ و راست و باال و پائین . اندازه یقه و سرآستین، جای جیب 

و پس از اینكه همه این کارها را انجام داد آرام آرام کت را از تن درآورد و گفت حاال شد حسابی . برو 

و سه هفته دیگر بیا برای »پرو« دوم، از فردای آن روز به امید سه هفته دیگر روزشماری می کردم. دو 

هفته اول سعی کردم از آن طرف که مغازه خیاطی بود نروم، تلقینی بود که به خود می کردم چون 

رفتن و نرفتن من تاثیری در عملكرد و پیشرفت  ندارد عملیات را نبینم . مگر ممكن است ؟ این بار 

تنها نرفتم با یكی از دوستانم که او هنوز حتی پارچه کت و شلوار را هم نخریده بود، یعنی نخریده 

بودند برایش و در این ذوق بود که قرار است پدرش پارچه بخرد و به حمزه خان بدهد که بدوزد. تازه 

چه خیاطی چه گلی به سر من زده که به سر این یكی بزند؟ رفتم وقتی در مغازه رسیدیم، دیدیم 

خلوت است و حمزه خان پشت چرخ خیاطی نشسته با عینک ذره بینی روی دماغش و چشم هایی 

که مثل چشم های وزغ از پشت شیشه عینک معلوم بود. با آب دهن سر نخ را خیس می کرد تا از 

ته سوزن چرخ خیاطی عبور بدهد که نمی شد و هی تكرار و سخت سرگرم. برای اولین بار دیدم 

که حمزه خان کار می کند، آن هم با چرخ خیاطی، این خودش نقطه امیدی بود. چون اصال در 

باورم نبود که او خیاط باشد. با دوستم به لباس های رنگارنگ نگاه کردیم و رفتیم. آن روز امتحان 

ثلث داشتیم یعنی امتحان داده بودیم، درس جغرافیا که آن روزها جغرافیای جهان بود، قاره های 

مختلف، رود کوه و جنگل و پایتخت و ... . تازگی ها برق هم به خانه ما کشیده بودند و مجبور نبودیم 

زیر نور چراغ المپا  یا گردسوز درس بخوانیم، المپی بود و نوری و کلیدی و فصل کرسی که زیر کرسی 

لم می دادیم و رودهای آفریقا ، آمریكای مرکزی و آسیای میانه، نمی دانم جنگل های فالن جهنم دره را 

از حفظ می کردیم که فردا پس بدهیم درس های خوانده شده شب قبل را و باز هم به امید فردا و فرداهای 

دیگر و برویم از پشت پنجره دود گرفته خیاطی به لباس های دوخته و ندوخته که به دیوارها آویزان بود نگاه 

کنیم و ببینیم لباس های ما جزو کدام دسته اند. روزموعد فرا رسیده و با ترس و لرز سر ساعت 6 بعدازظهر پس 

از اینكه آخرین امتحان را داده بودم قبراق و سرحال وارد مغازه شدم و سالم بلند باالی مردانه ای کردم که دو 

سه نفری که داخل مغازه بودند چرتشان پاره شد و غرغرزنان که این خرمگس معرکه از کجا پیدا شده و این 

حرفها . حمزه خان که قائدتا باید جواب مرا می داد  تا چشمش به من می افتاد خنده ای زیرکانه ای باید می کرد 

که یعنی بعله ! حالیمه! می دونم واسه چی اومدی و سالم کردی و قس علیهذا. اما از بخت بد من و شاید شانس 

خوب او به هر صورت خنده تلخی کرد مثل بعضی ها که برای رد گم کردن به صورت می خندند و باطن چیز 

دیگری است و من احساس کردم که باز هم باید منتظر شنیدن دروغی مثل همان دروغ های پیشین باشم. 

او خیلی سعی کرد به هر نحو ممكن مسئله را خیلی جدی بگیرد و یک جوری سر و ته قضیه را به هم بیاورد 

و گفت: پسرم گفته بودم سه هفته دیگر ولی نگفته بودم که درست و دقیق سر سه هفته، تازه می دانی که 

عید نزدیک است و من دست تنها هستم و کار هم زیاد ولی تو ناراحت نباش هر طور شده برای عیدت 

لباس هایت حاضر خواهد شد .با شنیدن این کلمات انگار دنیا بر سرم خراب شد، تازه بعد از این همه آمدن 

و رفتن ، وعده ش��ب عید می داد. پس در این مدت چه می کرد؟ پارچه را که داده ام و حتی آس��ترش و 

پول اپل و الیی را هم که از مادر من دو برابر گرفته بود حتی دکمه هایش را، ای بی انصاف !خواستم این 

حرف ها را بگویم دیدم که به دهن من زیادی است. پسره چقر! تو را چه به این غلطها؟ مگر بزرگتر نداری؟ 

بگذارید او حرف بزند. سرم را پائین انداختم و با چهره ای غمگین و ناراحت که گویی تمام کشتی های 

نداشته ام در آب غرق شده و همین حاال خبر ورشتكسته شدن را شنیده باشم، راهی منزل شدم. اوقاتم 

کت و شلوار عيد
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هم چون زبانم مثل دم مار تلخ ، دهانم خشک و گلویم از سوز عطش می سوزد. بغض راه گلویم را بسته اشک در چشم هایم نشسته و 

دنبال فرصتی است که روی گونه هایم سرازیر شود. با این حال وارد خانه شدم خانه ای بزرگ درخت توتی در وسط و اطاق ها دورتا دور. در 

یكی از اطاق ها من و مادر بودیم و بقیه خالی، وارد حیاط که شدم بغضم ترکید و گریه آغاز. مادر سراسیمه و هراسان از زیر کرسی بیرون 

خزید و تا در اطاق پیش آمده و پرسید چه شده با کسی دعوا کرده ای؟ نمره بد گرفته ای؟ بچه ها چیزی گفته اند؟ باالخره حرف بزن، بگو 

چه مرگ داری . من بدون اینكه گریه ام قطع بشود گفتم حمزه خان هنوز لباس هایم را ندوخته که بالفاصله متوجه شد و با لحنی مادرانه 

و با محبت گفت مگر خیاط های شهر مرده اند او ندوخته باشد کاکاش می دوزه. کلمه کاکا را تا آن زمان نشنیده بودم و برایم تازگی داشت 

ولی بعدها در شیراز شنیدم و فهمیدم که به برادر می گویند کاکا. بگذریم، مادر به نوعی مرا ساکت کرد و دلداری داد. شام را خوردیم و 

خوابیدیم، صبح که از خواب بیدار شدیم دیدیم در اطاق باز نمی شود هر چه کوشش کردیم ثمر نداشت. متوجه شدیم که برف سنگینی 

باریده و در اثر وزش باد پشت در باال آمده، ساعت حدود هشت صبح بود که با کمک همسایه ها در باز شد و ما نجات پیدا کردیم. اواخر 

بهمن ماه بود تلویزیون که هیچ، رادیو هم نداشتیم تا خبر تعطیلی مدارس را بشنویم شال و کاله کرده و راهی مدرسه شدم. در راه سایر 

همكالسی ها و دانش آموزان را هم دیدم که به مدرسه می آمدند. برف همه جا بود، فراش ها نیامده بودند و بخاری ها هم خاموش. مشهدی 

یحیی و آقا خطیب البد برف رویی پش��ت بام  خودش��ان را به روشن کردن بخاری مدرسه و کالس ها ترجیح داده بودند. از ناظم مدرسه 

خبری نبود ولی مدیر مدرسه و دو سه تا از معلم ها آمده بودند که دستهایشان توی جیب شلوارشان و ما بچه ها را با دماغ سرخ شده از 

شدت سرما و دست های کوچولوی یخ زده تماشا می کردند . نه زنگی خورد و نه صفی بسته و نه کالسی دایر شد. همین طور 

وسط حیاط مدرسه باال و پائین می پریدیم و با گلوله های برف به سر و کله هم م  زدیم و حتی معلم ها هم با ما 

همبازی شدند. بچه ها ازتوی جیب کشمش و مغز بادام و مغز گردو و انجیر و سایر تنقالت بیرون می آوردند 

و می خوردند من هم مثل دیگران. چون اهل شهر نبودم و دهاتی، از این بابت نسبت به شهری ها برتری 

داشتم از نظر مغز بادام و گردو که یا از باغ خودمان بود یا سوغاتی خاله و زن دایی و عمه و زن عمو و 

غیره ، تقریبا خودکفا بودم. نزدیكی های ظهر خورشید خانم گوشه چشمی نازک کرد و چشم و ابرویی 

کج و از الی گیس های بلندش شعاع های نور را به شهر مرحمت فرمود. ولی چیزی نگذشته بود که 

باز ابرها آمدند و آس��مان را پر کردند البد آماده ش��دند برای شب. بعد از همه بازی های کودکانه و 

برف بازی از طرف مدرسه اعالم شد که به خانه هایمان برویم و فردا هم نیاییم. گویا مدرسه منتظر 

دستور بود، آن وقت ها اداره فرهنگ باید تلفنی به مدارس ابالغ می کرد. مثل برق به خانه برگشته و 

کفش های خیس شده و دستكش ها و شلوار همه را درآورده به زیر کرسی انداختم و همه اندامم 

را به زیر لحاف کشیدم و تنها قسمتی که از بدن معلوم بود، نوک دماغ سرخ شده ای و بس، از 

شدت سرما آب روی کرسی یخ می بست. با این سرما و این هوا، مادر بیچاره را وادار کردم که 

به فكر لباس های من باشد، او هم قول داد که صبر کنیم تا برف ها کمی آب شوند و بتوانیم از 

داخل گل و شل راهی خیاطی بشویم. رفتیم به مغازه رسیدیم، شلوغ که نبود هیچی، پرنده 

هم پر نمی زد، لباسها روی دیوار آویزان، مثل همیشه کت و شلوار، دوخته و ندوخته اطوی 

داغ روی تكه تیرآهن و قل قل آب کتری روی چراغ »والور«. وارد شدیم و سالم علیكی و 

مادر گفت آقای حمزه خان تا کی می باید شاهد اشک ریختن این بچه باشم؟ آخر کی این 

کت و شلوار حاضر می شود؟ حمزه خان با همان وقار همیشگی خود مادرم را به نام صدا 

کرد و گفت بیست و پنجم اسفند بیاید و لباسهایش را اطو کشیده و حاضر تحویل بگیرد 

و روز عید بپوش��د. برق ش��ادی در چشم هایم جهید و به منزل برگشتیم. دیگر به مغازه 

نرفتم، روز موعود رفتم دیدم لباس هایم حاضر ولی دکمه ها وصل نشده حالم گرفته شد. 

حمزه خان متوجه شد گفت نگران نباش همین االن می دوزم، دکمه را دوخت. لباسها را در 

روزنامه پیچید و بمن داد، پول هم نخواست . قبال از مادر گرفته بود. وقتی به منزل رسیدم 

از خوشحالی داد می کشیدم و از ذوق بال در آورده بودم. برای اولین بار بود که کت و شلوار 

می پوشیدم چون در سال های قبل یک کت بود و یک تنبان از »دبیت حاج علی اکبری« به 

شكل شلوارهای کردی با بند تنبان سفید رنگ . کت وشلوار اطو کشیده و خوشگل. احساس 

بزرگی می کردم. صبح اول عید، اول فروردین نمی دانم کدام س��ال بود که پس از پوش��یدن 

راهی منزل بستگان و اقوام شدم برای تبریک گفتن وعیدی گرفتن . چه افسانه ای بود، چه رویای 

قشنگی که دیگر، هرگز تكرار نشد. نه آن لباس نو و نه آن عید . و هرگز فراموش نمی کنم...    

 در نهمین جشنواره قهرمانان صنعت، لوح تقدیر و نشان طالیی نهمین جشنواره ملی قهرمانان 
صنعت کشور توسط محمد جواد ظریف،  وزیر امور خارجه و از محبوب ترین مردان دولت تدبیر و 

امید به مهندس علیرضا خزاعي، مدیر عامل موفق صنایع گلدیران  تقدیم شد.
ش��رکت گلدیران نماینده رسمی محصوالت خانگی )ساید بای ساید، لباسشویی، ظرفشویی، 
 LCD. LED.(انواع تلویزیون های صفحه تخت ،)یخچال، مایكروفر، جارو برقی و کولر گازی
Plasma( صوتی و تصویری )سینمای خانگی، ضبط صوت، )DVD Player، نمایشگرهای 
تجاری، محصوالت سالمتی، روشنایی و سیستم های تولید برق خورشیدی شرکت ال جی در 

ایران بوده و عالوه بر ارائه محصول نهایی، راهكارهای تجاری را عرضه می کند.
شرکت گلدیران فعالیت خود را از سال 1376 آغاز و با هدف افزایش رضایت مشتریان تنها 
اقدام به واردات کاالهای طراز اول شرکت ال جی کرده و این کاالها را با قیمتی مناسب و 
غیر قابل رقابت در نمایشگاه های متعدد خود به مشتریان ارائه می کند. از طرف دیگر، وجود 
بیش از 1000 مرکز س��رویس در سراس��ر کشور، به همراه ضمانت معتبر و خدمات پس از 
فروش گسترده، این شرکت را به عنوان یک پیشگام در ارائه خدمات و سرویس های ویژه 
به مش��تریان خود، به همگان معرفی نموده اس��ت. شرکت گلدیران با ارائه کاالهای نوین و 
خدمات برتر و با پیروی از سیاس��ت جهانی ش��رکت ال جی، مشتریان را نه تنها به عنوان 
مصرف کنندگان، بلكه بعنوان عضوی از خانواده بزرگ ال جی به شمار آورده و همواره سعی 

نموده شعار نوآوری در خدمت ارزش های انسانی را تحقق بخشد.

صنايع گلديران، برگزيده نهمين 
جشنواره ملي قهرمانان صنعت

مدیرعامل:
مهندس علیرضا خزاعي



37لوازم خانگی  | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره 36 | آذرماه 1392|36 لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره 36 | آذرماه 1392| 

شرکت گداختار در نهمین جشنواره ملی قهرمانان 
صنعت ایران که با حضور شریعتمداری معاون اجرایی 
رئیس جمهور ،فریدون روحاني دستیار ویژه رئیس 
جمهور، دکت��ر ظریف وزیر ام��ور خارجه، مهندس 
هاش��می اس��تاندار تهران و تع��دادی از نمایندگان 
مجلس و با حض��ور تعداد زی��ادی از فعاالن عرصه 
صنعت کشور برگزار شد، لوح تقدیر و تندیس زرین 

جشنواره به شرکت گداختار اهداء شد .
معرفی شرکت

در س��ال 1361آقاي مرتضي خلیل��ي در کارگاهي 
کوچک در ش��هر صنعتي اراک با  ایده اي واال، بایک 
دس��تگاه تراش و با هدف ساخت و تولید تجهیزات 
صنعتي کار خود را آغاز و بعد از گذش��ت چند سال 
و انجام فعالیتهاي مختلفي در زمینه ساخت ابزار و 
تجهیزات صنعتي توانست اولین شیر مخروطي تولید 
گداختار و کشور را جهت مصرف در خطوط لوله گاز 
و صنایع وابسته روانه بازار نماید. این محصول توسط 
شرکت ملي گاز ایران آزمایش و مورد تأیید قرارگرفت 

و بالفاصله سفارش گردید.
اکنون کارخانه تولید شیرهاي مخروطي گداختار با نام 
شرکت صنایع شیرآالت گاز گداختار با ساخت و تولید 

بیش از 120 نوع ش��یر مخروط��ي اولین و بزرگترین 
س��ازنده اینگونه شیرآالت در منطقه و ایران مي باشد. 
شرکت با طراحي پروژه ي تحول ساختاري در گداختار، 
به منظور ایجاد بستري مناسب در توسعه و کسب عنوان 
رهبري بازار شیرآالت صنعتي در ایران و منطقه اقدام به 
تأسیس »گروه توسعه و نوسازي صنایع گداختار« که 
نقش سرپرستي )Holding( را براي زیر مجموعه هاي 
خود به عهده دارد نموده و بدین ترتیب با انتخاب یک 
تیم مدیریتي قوي و کارآمد حضور خود را در بازارهاي 

داخلي و خارجي به ویژه  در منطقه اعالم نمود.
هم اکنون این گروه با بیش از 30 س��ال س��ابقه به 
منظور ورود به بازارهاي جهاني و توسعه در بازارهاي 
داخلي با رویكرد مشتري مداري و براساس نیازهاي 
صنعت نف��ت ، گاز ، پتروش��یمي و نیروگاهي داراي 

شرکت هاي زیر مجموعه ذیل است :
G.I.G 1. صنایع شیرآالت گاز گداختار

S.F.G 2. صدرفوالدگداختار
G.B 3. شیرهاي توپي گداختار

Valve Service 4. مهندسي خدمات شیرآالت
5. بازرگاني گداختار

6. موسسه توسعه دانش گداختار

7.  نشریه دانش شیرآالت 
افتخارات :

• اولین دارنده گواهینامه انطباق 6D API در صنعت 
شیرسازي ایران

• اولین دارنده گواهینامه Fire Safe Test بر اساس 
6FA API استاندارد

• اولی��ن دارنده گواهینام��ه ISO/TS 29001  در 
صنعت نفت ، گاز و پتروشیمي در ایران

• رتبه اول ساخت داخل کاال و تجهیزات وزارت نفت
• دارنده جایزه ملي ساخت داخل کاال و تجهیزات نفت
• برنده مجسمه طالیي بهترین کیفیت اروپا از فرانسه

• برنده مجس��مه طالیي کمیت��ه جهاني مدیریت 
کیفیت ژنو سوئیس

• واحد تولیدي نمونه کشور
 9001:2000 ISO دارنده گواهینامه •

•  کارآفرین و واحد پژوهشي نمونه استان مرکزي
• دارنده جایزه جشنواره ملي قهرمانان صنعت ایران
• گواهینامه OHSAS 18000  ایمني و بهداشت

 14001 ISO گواهینامه زیست محیطي •
MIS گواهینامه سیستم مدیریت یكپارچه •

مدیر عامل: مهندس پیام خلیلي

گداختار، برگزيده نهمين جشنواره ملي قهرمانان صنعت

در و دی��وار این ش��هر خاکس��تری این روزها پر ش��ده 
از نوش��ته هایی ب��ا این مضم��ون که » گداپ��روری را با 
انسان دوستی اشتباه نگیریم «. تابلوهایی با همان هدف 
ارتقای فرهنگ عمومی از راه اطالع رسانی که چندسالی 
اس��ت باب ش��ده و البته گاهی اوقات هم تاثیرگذار بوده 

است.
قصه اما این ها نیس��ت. نوش��ته را که می خوانی اولش با 
خودت می گویی راس��ت می گوید، از این به بعد دیگر به 
هی��چ گدایی کمک نمی کنم. اما کافی اس��ت چند قدم 
دورتر بروی، جایی در پیاده روهای همین شهر خاکستری 
کسی، پیرمردی، پیرزنی، بچه ای هست که دست جلویت 
دراز کند و با التماس از تو کمک بخواهد. می مانی س��ر 
دوراهی که که پایبند به آن نوشته بمانی یا دل بدهی به 
دلت، دلت بسوزد و اسكناسی بگذاری کف دستی که به 

سویت دراز شده.
اینجاست که دلت می خواهد می توانستی یكی از آقایان 
مسئول را ببینی و پرسش��ی را که روزهاست در ذهنت 
رفت وآمد می کند بپرسی. بپرس��ی آقای مسئول! آقای 
مس��ئولی که خوب زندگی می کنی، خوب می پوشی و 
می خ��وری و می گردی، قبول! من به این نیازمندانی که 
تو اسمشان را گذاشته ای گدا کمک نمی کنم ولی، تو بگو 
این بیچاره ها جز اینكه سرشان را بگذارند و از این زندگی 
مصیبت بار دست بكش��ند و بمیرند چه انتخاب دیگری 
دارند؟ البته همان وقت که به فكر پرسیدن این پرسش 
هس��تی خودت بهتر از هرکسی می دانی که پیدا کردن 
آقای مسئول حتی برای پرسیدن همین پرسش ساده، 
کاری است طاقت فرسا که اگر همت کنی و بخواهی که 
قدم در این راه بگذاری حتما باید قبل از آن کفش آهنی 

مهیا کرده باشی.
اشتباه نشود. من هم مثل ش��ما می دانم که دست دراز 
کردن جلوی دیگران کار خوبی نیست، من هم مثل شما 
می دانم که آن کسی که نیمه شب ها پنهانی به در خانه 
نیازمندان می رفت و خواب به چشمهایش نمی آمد اگر از 
نیاز مسلمانی باخبر می شد، خودش گفته » گدایی طوق 
ذلتی اس��ت که عزت را از عزیزان و شرافت خانوادگی را 
از شریفان سلب می کند .)الحدیث جلد 2 صفحه 273(«. 
من هم مثل شما می دانم که برای کسب روزی حالل باید 

تن به کار داد و عرق ریخت. اما کدام کار؟

مدتی می ش��ود که مرکز آم��ار وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در گزارش��ی وضعیت بیكاری در 397 شهر و 
شهرس��تان ایران را اعالم کرده است. میزان بیكاری در 
مرکز نیمی از استان ها باالی 13 درصد و در برخی شهرها 
فراتر از 40 درصد است. مرکز آمار ایران جزییات وضعیت 
اشتغال در دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 
را منتش��ر کرده که با ادعاهای مس��ئوالن وقت در مورد 

میزان اشتغال زایی تفاوتی حیرت انگیز دارد.
آمار رس��می حاکی است که بیكاری در شهرهای بزرگ 
نس��بت به شهرس��تان های کم جمعیت و در میان زنان 
نسبت به مردان بس��یار باالتر است. در مرکز 16 استان 
تعداد بیكاران از متوسط کشور بیشتر و در ده مورد باالی 
15 درصد اس��ت. محمود احمدی نژاد اس��فند ماه سال 
پیش در یک گفتگوی تلویزیونی مدعی ش��د که دولت 
او طی هفت سال گذشته بیش از 6 میلیون شغل پایدار 
ایجاد کرده است اما حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم 
و اعضای تیم اقتصادی او معتقدند با توجه به تورم باالی 
40 درصد و دوسال متوالی رشد منفی اقتصادی ادعای 
دولت در زمینه اشتغال زایی نمی تواند درست باشد و در 
سال های اخیر حداکثر 14 هزار شغل در سال بوده است.

مطابق اطالعاتی که مرکز آمار ایران در تابس��تان 92 از 
وضعیت اشتغال ارائه کرد به ازای بیش از هفت میلیون 
نفری که در هشت سال گذشته به جمعیت ایران اضافه 
ش��ده تنها 812هزار نفر جزو جمعی��ت فعال اقتصادی 
در نظ��ر گرفته ش��ده اند.  بر اس��اس گزارش هایی که از 
دبیرخانه ه��ا و اتحادیه های کارگری رس��یده هم اکنون 
بیشترین آمار بیكاری بین اقش��ار تحصیلكرده و جوان 
کشور حدود 30 تا 35 درصد است.  افزایش نرخ بیكاری 
در کن��ار افزای��ش نرخ تورم باعث شده اس��ت فاصله 60 
درصدی میان توان مالی اقشار آسیب پذیر و بدون شغل با 

تورم موجود در کشور وجود داشته باشد.
 همچنین که گفته شده محروم بودن بیكاران از خدمات 
تامین اجتماعی مزیدی بر علت ش��ده و مش��كالت این 
بخش را دو چندان کرده اس��ت. از سوی دیگر در حالی 
مرک��ز آمار ای��ران باالترین نرخ بیكاری را در ش��هرهای 

جنوبی کشور اعالم کرده است که انتظار می رود به واسطه 
نفت خیز بودن این شهرها با ساخت پاالیشگاه ها و با تدبیر، 
برای جوانان این مناطق اش��تغال پایدار ایجاد شود. آمار 
بیكاری در شهرهایی مانند سیستان و بلوچستان حاکی از 
آن است که وعده مسئوالن برای ساماندهی مناطق مرزی 
کشور و ایجاد اشتغال در این شهرها هم بی نتیجه مانده 
اس��ت. برابر آمار منتشره از س��وی مرکز آمار و اطالعات 
آمریكا در س��ال 2013، نرخ بیكاری در سال 2012 در 
202 کش��ور جهان اعالم شده است. بر این اساس ایران 
با نرخ بی��كاری 15.5 درصد در بین 202 کش��ور مورد 
بررس��ی، رتبه 148 را به خود اختصاص داده اس��ت که 
نشان می دهد 137 کشور جهان نرخ بیكاری کمتری از 

ایران دارند.
همه این عدد و رقم ها را کنار هم می گذارم و برمی گردم 
به همان پرسش��ی که داش��تم. وقتی که راهی برای به 
دست آوردن لقمه حالل نیست، گدایی کردن نه بهترین 
و س��اده ترین انتخاب، که تنها انتخاب اس��ت. حاال هزار 
صفح��ه در مذمت گدایی بنویس. ح��اال هزار صفحه از 
آسیب های قدم گذاشتن جوان های این سرزمین در راه 
خالف بنویس. آقای مس��ئول! کجاست آن شغلی که تو 
برای صاحبان اصلی این خ��اک فراهم کرده ای اما آن ها 
آن را ره��ا کرده اند و به گدایی رو آورده اند؟ فكر کرده ای 
دست دراز کردن جلوی آدمها به همین سادگی هاست؟ 
دست هایی که در خیابان به سویت دراز می شوند همان 
دس��ت هایی هستند که سال ها با س��یلی صورت سرخ 

کرده اند و آبروداری، اما راه به جایی نبرده اند.
درست که عده ای تن پروری را ترجیح می دهند، درست 
که کمک کردن به این افراد کمک به گداپروری اس��ت، 
اما تا کی می خواهیم آدم ها را از انجام یک کار منع کنیم 

بدون اینكه راه حل جایگزینی در حرف هایمان باشد؟ 
نه آقای مسئول! نمی توانم! تا آن روز که آقایان چندشغله 
از کن��ار درد این مردم به راحتی می گذرند، تا آن روز که 
کسی به فكر نیازمندان نیست و همه وعده ها در حد شعار 
باقی می مانند، من در دوراهی دل و پندهای اخالقی تو، 
دلم را انتخاب می کنم و از یاد نمی برم که امیرمومنان )ع( 
گفته : » به دیگران نیكی کن ، چنان که دوست میداری 
به تو نیكی شود )نهج البالغه نامه 31( « ، از یاد نمی برم 
که مرد نیكوکار نیمه ش��ب های مدینه گفته : » نیكوکار 
باشید و نیكوکاری را کوچک مشمرید ، چرا که ُخرِد آن 
بزرگ و اندکش بسیار است ) نهج البالغه حكمت 414(«.

بيستونرايادآر،دستهايترابسپاربهكار*نيلوفرذوالفقاري

کدام کار؟

* بخشی از شعر » دست« فریدون مشیری



39لوازم خانگی  | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره 36 | آذرماه 1392|38 لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره 36 | آذرماه 1392| 

مجم��ع فوق العاده ش��رکت گروه گس��ترش نفت و گاز 
پارس��یان در حضور 82 درصد سهامدار به ریاست دکتر 
مرتضی سامی و دبیری دکترصدیقه نعیمیان و به ناظری 
آقایان علی محمدنظرپور و بهزاد گودرزیان برگزار شد. در 
افزایش سرمایه جناب مهندس مرتضی عزیزی گزارش 
جامع و کاملی از روند توس��عه گروه به سهامداران داد و 
در پی آن گزارش بازرس قانونی خوانده شد و 82 درصد 
سهام دار با تایید افزایش سرمایه از مبلغ هزار میلیارد به 

هزار و پانصد میلیارد مصوب مجمع را گرفت. 
آنچه مورد استقبال همگان قرار گرفت سودآوری در سهام 
زیر گروه و خبر خوش مدیرعامل جناب مهندس عزیزیی 
از پتروش��یمی تبریز بود مبنی ب��ر این که هم قیر و هم 
روغن تیپ دو تولید خواهد داد. نشست، تقدیر سهامداران 
را با صلوات پی در پی می داش��ت. حضور مدیران ارش��د 
پتروش��یمی کشور از جمله جناب احمد خان مهجوری 
نش��ان از آن می داش��ت که کار مرتضی کارستان است  
و آنچه در پ��ی می آید با همت کارکنان صدیق گروه به 
خص��وص بخش مالی و روابط عمومی اس��ت که کمال 

تشكر را شایسته می دارد.

گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی 
فوق العاده صاحبان سهام  گروه گسترش نفت و گاز 

پارسیان )سهامی عام( 
در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت 

مصوب سال  1347 و اطالعات مالی پیش بینی شده
1- گ��زارش توجیهی م��ورخ 1392/7/21هیات مدیره 
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان )سهامی عام( 
درخصوص افزایش سرمایه آن شرکت از محل مطالبات 
حاصل ش��ده و آورده نقدی س��هامداران از مبلغ 10/00 
میلیارد ریال به مبلغ 15/000 میلیارد ریال با صدور اوراق 
سهام جدید مشتمل بر اطالعات مالی فرضی که پیوست 
می باشد، طبق استاندارد حسابرسی رسیدگی به اطالعات 
مالی آتی مورد رس��یدگی این موسسه قرار گرفته است. 
مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه 

آن با هیات مدیره شرکت است.
2-  گ��زارش توجیه��ی مزبور در اج��رای تبصره 2 ماده 
16اصالحیه قانون تجارت و با هدف اصالح ساختار مالی 
و جبران بخشی از سرمایه گذاری های انجام شده و تامین 

منابع الزم جهت شرکت در افزایش سرمایه شرکت های 
سرمایه پذیر تهیه شده اس��ت. هر چند افزایش سرمایه 
از محل مطالبات حاصل ش��ده سهامداران موجب ورود 
وجه نقد به شرکت نمی شود، لیكن موجب جلوگیری از 
خروج وجه نقد، کاهش هزینه های تامین مالی، افزایش 
توان مالی و تاثیر مثبت بر نتیجه عملیات ش��رکت می 
شود. این گزارش توجیهی براساس مفروضاتی مشتمل 
بر مفروض��ات ذهنی درباره رویداده��ای آتی و اقدامات 
مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوما به وقوع 
بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود 
که این گزارش توجیهی ممكن است برای هدف هایی جز 

هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3-  براس��اس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این 
موسس��ه به مواردی برخورد نكرده است که متقاعد شود. 
مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه گزارش توجیهی 
فراهم نمی کند. به عالوه  به نظر این موسسه، گزارش توجیهی 
یاد شده در باال براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و 

طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
4- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات 
ذهنی توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج واقعی احتماال 
متف��اوت از پیش بینی ه��ا خواهد بود، زی��را رویدادهای 
پیش بینی ش��ده اغلب به گونه  مورد انتظار رخ نمی دهد 

وتفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد. 
مجمع عمومی محترم فوق العاده صاحبان سهام

ضمن عرض خیرمقدم و سپاسگذاری از حضور سهامداران و 
سایر حضار محترم در مجمع، در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 
161 اصالحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت، بدین وسیله 
گزارش مربوط به افزایش سرمایه شرکت گروه گسترش نفت 
و گاز پارسیان )سهامی عام( از مبلغ 10/000 میلیارد ریال به 
مبلغ 15/000 میلیارد ریال به میزان 5/000 میلیارد ریال و به 
منظور مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر 
و جبران بخشی از مخارج سرمایه گذاری انجام شده با هدف 
اصالح ساختار مالوف مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه، 
چگونگی انجام و تادیه مبلغ آن که در تاریخ 1392/7/21 به 
تایید هیات مدیره شرکت به شرح زیر رسیده است، به شرح 

پیوست ارائه می شود. 

اعضای هیات مدیره  سمت   نماینده
ش��رکت س��رمایه گذاری اعتضاد غدیر )سهامی خاص( 

رئیس هیات مدیره آقای رحیم اسماعیلی دانا

شرکت س��رمایه گذاری غدیر )سهامی عام( نایب رئیس 
هیات مدیره  آقای غالمعلی کیانی

ش��رکت سرمایه گذاری دی )سهامی خاص( عضو هیات 
مدیره آقای عباس عصاری آرانی

شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان )سهامی عام( عضو 
هیات مدیره آقای حمیدرضا اسكندری

شرکت سرمایه گذاری دریابان جنوب ایران کیش )سهامی 
خاص( عضو هیات مدیره آقای علیرضا وفا

ش��رکت صنعتی و بازرگانی غدیر )سهامی خاص(  عضو 
هیات مدیره آقای اکبر محققی

ش��رکت مدیریت تجهیز و تامین منابع آرمان )سهامی 
خاص( عضو هی��ات مدیره و مدیرعام��ل آقای مرتضی 

عزیزی 

تشریح طرح افزایش سرمایه
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف از افزایش س��رمایه مزبور جبران بخشی از مخارج 
س��رمایه ای انجام ش��ده از محل منابع داخلی و شرکت 
در افزایش سرمایه ش��رکت های سرمایه پذیر است. نظر 
به اینكه خرید بخش��ی از سهام ش��رکت های سودآور از 
جمله پاالیش نفت تبریز، پاالیش نفت شیراز، پتروشیمی 
امیرکبیر، پاالیش نفت الوان و حفاری ش��مال از محل 
منابع داخلی ش��رکت )از تاریخ برگزاری مجمع افزایش 
سرمایه مرحله قبل 1391/11/18( صورت پذیرفته است 
و اینكه شرکت قصد دارد در افزایش سرمایه شرکت های 
حمل و نقل ریلی نیرو و پتروشیمی کیان، شرکت کند و 
با توجه به بدهی شرکت به سهامداران در تاریخ تنظیم 
ای��ن گزارش به میزان ح��دودا 5/600 میلیارد ریال )که 
وجوه آن عمدتا قبال صرف سرمایه گذاری های بلند مدت 
شده است(. در صورت اجبار به پرداخت آن شرکت باید 
اقدام به اخذ تسهیالت کند که صرف نظر از محدودیت 
در اخذ آن حداقل 25/5 درصد هزینه مالی را به شرکت 
تحمیل می کند. لذا شرکت جهت حفظ موقعیت فعلی 
و حفظ توان بالقوه جهت رش��د در آینده نیاز به افزایش 
سرمایه مزبور از محل مطالبات حاصل شده سهامدارن به 
مبلغ 4/000 میلیارد ریال و آورده نقدی به مبلغ 1/000 
میلیارد ریال دارد. با توجه به موارد فوق شرکت گزینه اخذ 
تسهیالت را جهت انعكاس اثرات مترتب بر سودآوری در 
صورت انجام  یا عدم انجام افزایش سرمایه مورد بررسی 

قرار داده است.

در نهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران که با حضور شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور، 
فریدون روحاني دستیار ویژه رئیس جمهور، ظریف وزیر امور خارجه، مهندس هاشمی استاندار تهران و 
تعدادی از نمایندگان مجلس و تعداد زیادی از فعاالن عرصه صنعت کشور برگزار شد، لوح تقدیر و نشان 

طالیی نهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت کشور به کاشي نیلو اهدا شد.
کاشی نیلو در سال 1356 بعنوان تولید کننده کاشی کف لعابدار در نزدیكی شهر زیبا و تاریخی اصفهان 

تاسیس و با ظرفیت اولیه یک میلیون متر مربع کاشی کف به بهره برداری رسید.
فاز اول توس��عه این کارخانه در س��ال 1373 بود که ظرفیت اس��می این کارخانه را به 3 میلیون متر 

مربع کاشی کف لعابدار در سایزهای 60×40 ، 40×40 ، 33×33 ، 
30×20 ، و 20×20 رساند.

فاز دوم توس��عه محصوالت این کارخانه در سال 1380 انجام شد 
که میزان تولیدات این شرکت را تا 5 میلیون متر مربع افزایش داد.

فاز سوم توسعه این شرکت که به تولید کاشی های پرسالنی لعابدار 
و پولیش شده اختصاص دارد ، در سال 1383 به بهره برداری رسید 

و ظرفیت این شرکت را به 7 میلیون متر مربع رساند.
کاشی نیلو با اعتماد به تولید بهترین محصول و ارائه آن به بازارهای 
مصرف داخل و خارج ، جدیدترین تكنولوژی روز اروپا را در اختیار 

دارد.
انتخاب بهترین مواد اولیه و پرس��نل متخصص و مجرب نیز دلیل 

موفقیت کاشی نیلو در عرصه رقابت است.

کاشي نيلو، برگزيده نهمين 
جشنواره ملي قهرمانان صنعت

مدیرعامل:
 مهندس علي بلوچي

افزايش سرمايه شرکت گروه گسترش 
نفت و گاز پارسيان مصوب مجمع گرفت

صديقهسرخوشلر
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مجم��ع عمومي فوق العاده و مجم��ع عادي به ص��ورت فوق العاده بانک 
گردشگري برگزار شد.این مراسم در مورخه صبح روز 5 شنبه 30 آبان ماه 
با حضور بیش از 88.11 درصد سهامداران در محل سالن دریای نور هتل 

استقالل تشكیل شد.
در ادامه این مجمع، پیشنهاد گردید که رقم 160 ریال به عنوان سود سهامداران 

برای سال مالی منتهی به 30 آذر 1391، به حساب آنان واریز شود.
در بخشی از این مجمع، موضوع نظام نامۀ شوراي برنامه ریزي و مدیریت 
راهبردي نیز مورد بررسی قرار گرفت که موارد مطروحه، پس از بحث و 

طرح نقطه نظرات، با استقبال مواجه شد و به تصویب رسید.     
وقتي خبر نشست بانک گردشگري در هتل استقالل به حقیر داده شد با سن 
70 سال بال کشیدم و تا آنجا رقص کنان رفتم .عامل این شوق ذوق دیدار 
استادم بود که دستم بگرفت وپا به پا رفتنم اموخت. نزدیک چهار دهه پیش 
آنروزها که تب انقالب بر جان ودل همه نشسته بود کشور دو استاد مسلم 
ومدرس  در اصول حسابداري مي داشت که جمعه به مكتب مي آورد طفل 

گریز پاي همچو مني را. استاد طاهري و عادلي به میدان اشاعه فرهنگ آمده 
بودند تا جمع وتفریق دفتري  دخل وخرج حجره و چرتكه وچوب خط را به 
سوزه برند وبجایش ترازنامه حساب کتاب را در صفحه مانیتور رایانه نشانند 
و به گرد این دو اصحاب کار و دانش جوانان مستعد پر شمار آمده و از سفره 

دانش آنها بهره جسته و این کمترین هم جایي مي داشتم.
مهر اس��تاد طاهري بر من افزون از یک معلم بوده تا انجا که جایگاه پدر 
مهربان را هم مي داشت. در فضاي سالن هتل استقالل موي سپید دکتر 
طاه��ري و مرد کارآزموده و مودب دکتر جهانگیري یک لحظه مرا بخود 

نگذارد و آنچه دیدم جمال آنها و آنچه شنیدم کماالت آن دو .
پانل هیات مدیره نشست شكل گرفت و این دو بزرگوار بر آن مسند تكیه 
ک��رده . فالش دوربین خبري و گردش قل��م زان دو بود چون از بزرگانم 

شنیده بودم:
هرگز از جور معلم به جهان رنجه مشو

که به یزدان قسم از مهر پدر خوبتر است.
وقتي به تحریریه آمدم در برابر این پرسش که چه شد وچه گذشت، گفتم: 

دیدار دوست بود و بس.  

شرکت طیور برکت در نهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت به عنوان یكی از واحدهای 
نمونه صنعتی مفتخر به دریافت تندیس این جشنواره شد.

هم��واره ط��ی 2.5 ده��ه اخیر نام ش��رکت طیور برکت ب��ه عنوان یك��ی از بزرگترین 
تولیدکنندگان جوجه یک روزه تخم گذار در س��طح صنعت م��رغ تخم گذار مطرح بوده 
اس��ت . با وجود افت و خیزهایی که همواره در سطح مدیریت پیش آمده است شرکت 
توانس��ته به تولید جوجه یكروزه تخمگذار در همان سطح بپردازد وهمواره سعی داشته 
است که در این زمینه صنعت را با تازه های مرغ تخم گذار از نظر نژادهای مختلف مرغ 
آش��نا سازد و به این ترتیب به میزان اطالعات و آگاهی مرغداران در این زمینه بیفزاید 
، صنع��ت را از حالت انحصاری در این زمینه خارج کند و با ایجاد یک رقابت س��الم به 
اعتالی صنعت در زمینه آش��نایی با علم روز مرغ��داری نژادهای مطرح مرغ تخم گذار 
کم��ک کند . از این نظر می توان گفت که ش��زکت طیور برکت به این صنعت خدمات 

ارزنده ای ارائه کرده است .
مدیریت جدید ش��رکت طیور برکت درحال حاضر با انگیزه های بیشتری این اهداف را 
دنب��ال می کند تا همواره بتواند با عرضه یكی از بهترین نژادهای مرغ تخم گذار مطرح 

دنیا به صنعت مرغ تخم گذار و اعتالی بیشتر آن کمک کند.
الزم به ذکر است در جشنواره قهرمانان صنعت، همه ساله از 60 شرکت برگزیده در سه 
بخش واحدهای نمونه  صنعتی و معدنی، پیشتازان بازار ایران و واحدهای نمونه  صنعت 

نفت، با اهدای لوح و تندیس تقدیر می شود.

شرکت طيور برکت، برگزيده نهمين 
جشنواره ملي قهرمانان صنعت

مجمع عمومي فوق العاده بانک گردشگري 

خسرواميرحسينی

مدیرعامل: مهندس عراقي زاده
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گروه فاطمی، در س��ال حماس��ه سیاس��ی اقتصادی، با عبور از تحریم ها و محدودیت ها در فرآیند 
تولیدات صنعتی، اهداف اقتصادی خود را محقق س��اخت و با افتخار برای س��ومین س��ال متوالی، 

قهرمان صنعت کشور شد.
جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران - باشكوه ترین جشن ساالنه صنعت کشور- در حال حاضر یكی 
از معتبرترین جوایزی است که در عرصه تجلیل از برترین و موفق ترین شرکت های ایرانی توسط 
بخش خصوصی هر ساله برگزارشده و از مدیران این شرکت ها و ساز مان ها طی مراسمی تجلیل 
به عمل می آید. این جش��نواره فعالیت خود را از س��ال 1384 آغاز کرده و با حضور وزرای صنعت ، 
معدن و تجارت، کار و تعاون، اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی ، رئیس کمیسیون های صنایع 
و معادن، انرژی، برنامه و بودجه ، در مرکزهمایش های بین المللی صدا و س��یما برگزار ش��ده است. 
جشنواره ملی قهرمانان صنعت عالوه بر آنكه براساس یک مدل علمی به ارزیابی سازمانها به منظور 
تبیین نقاط ضعف ، قوت و تهدید و فرصت سازمانهای متقاضی می پردازد، زمینه بازاریابی و تبلیغات 
را برای شرکت های برگزیده فراهم می آورد. حضور فعال سازمان ها در این جشنواره نشانگر این بود 
که آن ها قصد دارند تا خود را با دیگر سازمان ها مقایسه نمایند و تا به این ترتیب ضمن افزایش توان 
رقابتی بر پایداری سازمان خود افزوده و در تحقق اهداف سازمانی به موفقیت های بیشتری دست 
یابند. جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران پس از هشت سال برگزاری باشكوه و در آغاز نهمین دوره 
جشنواره که همزمان با آغاز کار دولت تدبیر و امید است و در راستای فرهنگ سازی و ایجاد بستری 
مناسب جهت تجلیل از کارآفرینان، تولیدکنندگان و نخبگان صنعت و اقتصاد کشور تالش دارد تا 
با محوریت قرار دادن بخش خصوصی زمینه تقویت تولید ناخالص داخلی را بوجود آورد. به همین 
منظور رویكرد جدید این جشنواره توسعه فرهنگ ساخت داخل در حوزه های صنعتی بویژه بخش 
نفت و انرژی و تشویق واحدها به صادرات کاالهای ایرانی به منظور تقویت »برند ساخت ایران« است.

گروه فاطمی برای سومين سال 
متوالی قهرمان صنعت کشور شد
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مهندس سیدمحمد هادی رضوی




