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راویانسال1392
روزهای سال به سرعت به آخر می رسد و این رفت از ما 
فرصت می گیرد و آنچه باید شاید از  خدمات بایسته و 
شایسته زنان و مردان دست اندر کار به قدر یک سطر 
نتوانسته ایم پاس بداریم. در  مقام نخست باید از مردی 
نام  برد که خدمت به فرهنگ او نه در چهل ش��ماره 
نش��ریه اقتصاد و  بیمه، که در جای جای کشور عیان 
اس��ت. او در اتاقی از بام تا شام در خدمت است، حتی 
روزهای  تعطیلی در گذر از جلو ساختمان شماره 46 
خیابان شهید س��پهبد قرنی چراغ اتاق طبقه چهارم 

 روشن و مهندس مشغول کار اس��ت، او از قال به دور 
است و به کار مش��غول، چراغ سفره اقتصاد و بیمه  از 
لطف آن بزرگوار روشن و س��فره ده ها ارباب جراید از 
همت او برکت، نامش هوش��نگ  ش��هرتش دادوش . 

همواره دلش شاد، آبش سرد و نانش گرم. 
هر چه بد خط می نویس��م این س��رکار خانم افشار به 
راحتی می خواند و به رشته تحریر می کشد،  فهیمه خانم 
در طول روز دو کلمه حرف مي زند سالم و خداحافظ، 

اما سرش به کار و آن هم چه  کاری، خدا قوتش. 
ه��ر که به پول نیاز دارد در کنار میز خانم س��رخوش 
می نشیند و همین نشستن خود تقاضا است و از  طرف 
دیگر صدیقه خانم حساب کتابش مثل روز روشن و ما 

که همیشه به مشارالیها بدهكاریم. 
پشت موتور نشستن و خود را به حوزه های خبری چه 
در مجامع ، چه در مصاحبه رس��اندن کار  جناب خلج 
است و سر و کله زدن با سردبیر ، مدیرمالی و صفحه بند 

و غیره از آقا مهدی یک  دایره المعارف ساخته.  
هس��تی خانم تهرانی هم ک��ه از ب بس��م اهلل تا نون 
والضالی��ن را می خواند، می کاود و تصحیح می کند تا 
 انشای بچه ها بی غلط و به قول معروف دیكته شان 20 
شود.  از بقیه بچه ها که نتوانستیم نامشان را انشا کنیم 
به خصوص جناب سیامک شایگان که این رنگین نامه 

حاصل کار ایشان است، پوزش مي طلبیم.
برای بچه های خوب خودمان، خسته نباشید.     
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خسرواميرحسيني

| سخن سردبیر |

سازمان امور استخدامی در دهه چهل و پنجاه اقدام به 
طبقه بندی مشاغل کرد. در آن روزها راقم  این سطور 
مطلبی در نش��ریه مهر ایران داشتم که با این روش 
بزرگان ادب و هنر جایش��ان در  طبقه بندی مشاغل 
در کج��ا خواهد ب��ود؟ بزرگان هنر چ��ون فروزان فر، 
جالل الدین همایی، اس��تاد  بهزاد، اس��تاد ش��هریار، 
مجسمه س��ازان و خدمت گران، قالیبافان و غیره. آن 
روز در طبقه بندی مشاغل  مدرک تحصیلی از مقاطع 
ابتدائی تا دکترا بود و اگر فردی مدرک دوره دبستان و 
دبیرستان و  دانشگاه نمی داشت در چارت استخدامی 
قرار نمی گرفت. طرح به اجرا درآمد، نمونه های فوق 
 ماندند پشت خط، رفته رفته مدرک گرایی شد بالی 
ج��ان علم و عمل و در مجلس هش��تم به این طرح 
 داش��تن مدرک کارشناسی ارش��د افزوده شد که در 
انتخابات نماینده مجلس محترم ش��ورای اس��المی، 
 کس��انی می توانند ثبت ن��ام کنند که م��درک فوق 

لیسانس یا همان کارشناسی ارشد را داشته باشند. 
ای��ن نیاز مدرک ت��ا آنجا پیش رفت که در ش��ماره 
پیشین، شماره 38 مجله اقتصاد و بیمه به قلم مهران 
 امیرحسینی مطلبی از قول معاونت وزارت علوم رئیس 
س��ازمان امور دانش��جویان پرده از اتفاق  قابل تاملی 
برداش��ت و گفت 3000 نفر ب��دون گذراندن آزمون 
ورودی و س��نجش ت��وان علمی ،  دانش��جوی دکترا 
ش��ده اند. من به یاد دزد غزالی افتادم که امان دانش 
را می برد و عجز و ناله  مال باخته بسیار بود و سرکرده 
دزدان گفت مگر در امان چه هس��ت که ما را به کار 
ناید و غزالی  گفت دانش من است و دزد گفت دانشی 

که در امان رفته بهتر که نباشد.   
 1- این نوشته به دنبال این نیست که بگوید تقصیر 
کیست. سیاستگذاران ، دانشگاه ها یا مردمی که  حق 
دارند از چیزی خوششان بیاید یا شرایط اجتماعی. این 

نوشته در حال بیان یک واقعیت و  توصیف آن است. 
 2- نوشته به دنبال این نیست که بگوید تمام افرادی 
که به خاطر پول و مقام، مدرک می خواهند  انسان های 

بدی هستند.آن ها در این رفتار در حال لطمه زدن به 
خود و جامعه خود هستند. در  رفتارهای دیگر ممكن 

است مملو از خوبی و نیكی باشند. 
 3- این نوشته هشداری است برای آینده و اجتماع و 
بنابراین توصیه اش به دستگاه های فرهنگی  کشور این 
اس��ت که باید این میل نامتقارن به گونه ای فروکش 
کند. با فیلم ، سریال ، نوشته  یا هر  روش دیگری، نه 
اینكه با تاسیس دوره ها و رقابت به این میل دامن زده 
شود.باید سبک دیگری  برای موفقیت در زندگی غیر 

از ادامه تحصیل بدهدفانه ترویج شود. 
 4- ش��اید بدبختی اینجاس��ت که برخی ) نه همه ( 
سیاستگذاران فرهنگی و سیاسی هم خود به شدت 
 در این عرصه بوده و شاید میلشان برای مدرک کمتر 
از بقیه ما مردم نباشد. شنیده ها از افرادی که  در این 
دوره ها می آیند متاسفانه این فرض را به شدت تقویت 
می کند. شاید و احتماال اینگونه است  که می گویند: 
مردم بر دین و روش حاکم��ان و مدیران خود رفتار 
می کنند. آن ها هستند که روشی  را در جامعه خود 

رواج می دهند. 
دانشجویانی هس��تند که در نوشتن پایان نامه ارشد 
خود در مانده اند. واضح است که پولی به جیب  دیگران 
فروریخته تا پایان نام��ه ای را بر قامت خود بدوزند و 
با آن نانی بخورند. در کمال حیرت  این دانش��جویان 
هم تمام همتشان برای گرفتن دکتری است و جالب 
اینك��ه نه با تالش، بلكه با  پیچان��دن و دور زدن و با 

آسان ترین راه. 
دور نیس��ت و همین 10 س��ال پیش بود که ساالنه 
1000 نف��ر در تمام رش��ته های دکت��ری پذیرفته 
 می شدند و گفته می ش��ود که در حال حاضر تعداد 
پذیرفته شدگان مقطع دکترا تنها در دانشگاه تهران 
 بیش از این تعداد شده است، نه روزانه و با امتحان که 
با پ��ول و به صورت مجازی و پردیس و با  رقم 40 تا 

70 میلیون تومانی بسته به اسم دانشگاه . 
هر فرزندی که در ایران به دنیا می آید بالقوه یک دکتر 

است و آرزوی دکتر شدن در پیشانی او  نوشته شده  و 
از این رو کمتر دیده ایم دانشجوی لیسانس سال اولی 

که قصد دکتر شدن نداشته باشد. 
دانش��گاه ها نه تنها در دروه روزان��ه بلكه در پردیس 
پولی و مجازی به س��رعت در حال کس��ب درآمد  و 
فروش مدارک صوری دکتری و فوق لیسانس هستند 
.این آغازی اس��ت برای یک دردسر  اجتماعی جدید. 
دردسری که البته پس از ده ها سال به تعادل طبیعی 
خود خواهد رس��ید ولی  دردس��رهایش در دهه های 
نزدیک پیش روی جامعه ماس��ت. دردس��رهایی که 
می ت��وان برخی رئوس  آن را به صورت زیر فهرس��ت 

کرد: 

ال�ف ( راه عوض خواهد ش�د/ میلی طبیعی به 
دكتر شدن كه به زودی خاموش خواهد شد

این نخواهد پایید . این س��یل در غرب روزی آمده و 
رفته و خود به تعادل می رس��د. روزی که  نس��ل های 
بعدی ببینند که بزرگترهایشان دکتری گرفتند و تا 
30 سالگی دویدند و برخی پیچاندند و  تازه باید بروند 
کارمند شوند و چیز بیشتری از درس نخوانده ها کسب 
نكردند، آن وقت انتخاب  طبیعی این میل شدید را به 
ضعف خواهد کشید و اوضاع طبیعی خواهد شد. ولی 
این هنگامی اتفاق  خواهد افتاد که دکتر شدن نتواند 
اهداف را برآورده سازد و این البته به مدد وفور دکتری 
و رقابت  کامل به زودی فرا خواهد رسید. خصوصا برای 

دکتران کم عمقی که فقط مدرک دارند نه سواد . 
ولع دکتر شدن برای جامعه امروز شاید طبیعی باشد. 
دورانی لیس��انس گرفتن رساندن فرد به کار و  شغل 
مناسب بود. دیدند نمی شود، به سراغ فوق لیسانس 
رفتن��د . حال دیده اند نمی ش��ود، به س��راغ  دکتری 
می روند، اما این سقف کار است. وقتی جامعه ببیند 
که نشد دیگر راه باالتری وجود ندارد  پس ناگزیر باید 
راه را ع��وض کرد. برای ش��غل نباید درس خواند، راه 

دیگر را باید امتحان کرد. 

این مدرك چيست؟
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ب ( كنترل و اداره سخت كشور در آینده
با اینكه این ولع روزی به طور طبیعی به پایان خواهد 
رسید ولی تا رسیدن آن دوران مشكالتی  وجود خواهد 
داش��ت. اولین آن اداره س��خت کشور اس��ت . در این 
ش��رایط که همه دکتر خواهند شد هر  کس مصداق » 
ان رج��ل » خواهد ب��ود و هر کس مجتهد و متفكری 

است برای خود ! 
کیست که بتواند هر خود بزرگ بینی را تحت کنترل و 
یک پرچم اجتماعی درآورد؟ همه مدعی  هستند، کسی 
برتری کس دیگر را به رسمیت نخواهد شناخت و این 
آغاز فروپاشی نظم اجتماعی و  اداره است. جامعه ای که 
در حال حاضر بقال و لبو فروش و بی سوادش با اعتماد 
به نفس برای  مشكالت کشور نسخه می دهد اگر تبدیل 
به جامعه ای ش��ود که همه دکتر ) چه بی سواد و چه 
 باسواد، چه از دانشگاه خوب چه از پشت کوه، چه دوره 
روزان��ه و چه از پردیس و مجازی، چه از  دانش��گاه های 
معتبر خارجی و چه از هند و مالزی و تاجیكس��تان و 
دانشگاه های پولی و مدرک فروش  و دهان پرکن اروپایی 
و آمریكایی و کانادایی ( هس��تند ، چگونه قابل کنترل 
خواهد بود؟چگونه نظ��م  اجتماعی و اجماع ملی برای 

کاری در آن شكل خواهد گرفت ؟ اهلل اعلم ! 

ج( چ�و دزدی ب�ا چ�راغ آید/تخریب های كالن 
تصمیم گیری

مش��كل ب��زرگ دیگری که ف��روش مدرک و س��یل 
دکترس��ازی ایجاد می کند همان��ا تخریب های کالن 
 ملی اس��ت. در گذش��ته تصمیم گیرندگان در سطح 
لیس��انس ح��رف می زدند و در همان س��طح کارها را 
 خ��راب می کردند. ح��ال اگر این خری��داران مدرک از 
دروه های پردیس و مجازی که به قطع سوادی  نداشته 
و فقط برای کس��ب و کار و سیاس��ت به دنبال مدرک 
صوری هس��تند به دکتری خود برسند، از  این به بعد 
باید ش��اهد وکیل و وزیران مدرک به دستی باشیم که 
با مدعای دکتری از دانش��گاه های  برتر کش��ور ) بدون 
ل��و دادن نوع مجازی و پردیس ( به تصمیم گیری های 
اشتباه پرداخته و در سطح  کالن با ادعای باال کشور را 
به تخریب می کشانند. محققانی که با ادعای مدرک ولی 
بدون سواد  تحقیق و پروژه های علمی را به اشتباه جلو 
می برند و کشور را به اسم علم، دچار خسران های  بزرگ 

می کنند کم نخواهند بود. 

د ( توقعات انفجاری/ پول و عمر و روان از دست 
رفته

بعد از اینكه همه در کش��ور دکتر شدند یا باید بتوانند 
پول های کالن را از پاروی خود باال رفته  ببینند یا اینكه 
در مقامات عالی کش��ور به صدارت و وزارت مش��غول 

باش��ند  یا اینكه در بهتری��ن و  طبیعی ترین حالت بر 
کرسی استادی دانشگاهی مناسب نشسته باشند. بعد 
ک��ه به علت وفور نعم��ت  دکتری و رقاب��ت باال، برای 
اکثریت افراد این اتفاق نیفتاد، می شوند ناراضی از زمین 

و زمان و  حق خود را بلعیده می بینند. 
دیگر کیست که ایش��ان را بر کارهای عادی و غیر از 
این س��ه حوزه بگمارد؟ نخواهند رف��ت و از  آنجا که 
خ��ود را مغز پرمغزی می بینند، احس��اس ظلم فوران 
کرده و از طرفی پس��ت ها و ش��غل های  عادی کشور 
روی زمی��ن خواهد ماند و البد بای��د از خارج کارگر 
عادی وارد کش��ور دکتران ش��ود و  این دکترها نخبه 
پنداران��ه به خارج از کش��ور بروند ک��ه حیف در آنجا 
قبل از اینجا همه چیز پر شده و  بی سواد نمی خواهند 
.مالک در آنجا به درس��تی خروجی است و بهره وری 
نه مدرک. این آینده ایس��ت  محتمل و خطرناک برای 
قش��ری که عمر و پول و وق��ت و روان خود را صرف 
دکتر ش��دن بیهوده  در دوره های مجازی ، پردیس و 
دانشگاه های درجه چندم و مدرک فروش کشورهای 
اروپایی ،  آمریكایی ، کانادایی و گاه کش��ورهای درجه 
پایی��ن علمی مثل آذربایجان ، تاجیكس��تان ، هند و 

مالزی  و غیره ( می کنند. 

ر ( علم جویانی که علم را برای پول می خواهند
وقتی با برخی از این افراد صحبت شود کامال مشخص 
اس��ت که دکتری را برای پول و مقام  می خواهند. اگر 
کس��ی ) نه همه ایشان و برخی هم ممكن است برای 
علم تالش کنند ( 70 میلیون  می دهد تا کاغذی مبنی 
بر دکتری بگیرد باید از کنارش صدها میلیون مقام یا 
پول بدست بیاورد.  علم ابزاری است برای پول درآوردن. 
این افراد شان علم را هم پایین آورده اند و اینگونه شده 
اس��ت  که گاهی فرد بی سوادی از یک استاد درجه اول 
و با س��واد می پرس��د چقدر می گیری؟ و وقتی پاسخ 
 می گیرد به فكر فرو می رود که خوب فالن ش��غل آزاد 
ک��ه از این بیش��تر درآمد دارد، پس این ش��غل  به چه 
دردی می خورد؟ توگویی که علم برای پول است و جز 

پول چیزی نیست. 
حتی قبل از این هم بودند اس��اتید باس��وادی که مقام 
خود را از نظر پول با ورزشكار و بازیگر  مقایسه می کردند 
و نمی دانستند که شان آن ها به پول نیست و اگر به این 
باشد آن ها به اشتباه به این  وادی افتاده اند که بدترین 

راه پول درآوردن همان درس خواندن است. 
البته کم نیس��تند اساتید باس��وادی که شان استادی 
خ��ود را حتی برای یک روز به صده��ا میلیارد تومان 
 نمی فروشند و حتی حاضر نیستند با گرفتن میلیاردها 
تومان دانشگاه خود را عوض کنند و این  جایگاه و خود 

علم است که ارزش غایی آنهاست. 

خاک ایران یکسر از دكتر پر است
هركه دكتر نیست نانش آجر است

ملک ایران سرزمین دكتران
این قدر دكتر نباشد در جهان

شهر دكتر، كوچه دكتر، باغ هم
كبک دكتر، فنچ دكتر، زاغ هم

عابران هر خیابان دكترند
دانه های برف و باران دكترند

هم وزیران هم مدیران دكترند
بیشتر از نصف ایران دكترند

هركه پستی دارد اینجا دكتر است
دیپلم ردی ست، اما دكتر است
هركه شد محبوب از ما بهتران

هركه شد منصوب باال دكتر است
هركه رد شد از در دانشکده

یا گرفته دكتری، یا دكتر است
شعر نو مدیون دكترها بَُود

تو ندانستی كه نیما دكتر است؟
شاعر تیتراژهامان دكتر است
مجری اخبار سیما دكتر است
در جهانی كه پر است از نابغه

دكتری چندان ندارد سابقه
بی سبب افسرده ای، غم می خوری

سرزمین ماست مهد دكتری
خط مان وقتی شبیه میخ بود
ای بسا دكتر در آن تاریخ بود
این همه آدم كه در عالم نبود
آدمی كم بود و دكتر كم نبود

من نگویم، شاعران فرموده اند
رخش و رستم هردو دكتر بوده اند

گرچه باشد قصه ها پشت سرش
دكتری دارند مال و خرش

شاعران از رودكی تا عنصری
بی گمان دارند هریک دكتری

شعله های عشق چون گر می گرفت
آتشی در خیل دكتر می گرفت

عشق با دكتر نظامی قصه گو
عشق با دكتر سنایی رازجو
عارف شوریده دكتر مولوی

نام پایان نامه او مثنوی
حافظ و سعدی و خواجو دكترند

سروقدان لب جو دكترند
وحشی و اهلی و غیره دكترند
تاجر و دهقان و كاسب دكترند

بحث های جعل مدرک بربری ست
بهترین سرگرمی ما دكتری ست

عده ای مشغول دكترسازی اند
عده ای سرگرم دكتر بازی ند
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سخن را از نی باید شنید، از آن کس که نیست؛ آن 
کس که هست از هواهای خود می گوید و حدیث 
نفس می کند و حكایت او شكایت از محرومیت ها و 
ناکامی های خاکی اوست. یا حكایت توفیقات وهمی 
و خیالی که او را معجب و مغرور می کند و به جور 

و ستم وا می دارد.
اما آن کس که بندبند وجودش را از هواهای خویش 
خالی کرده و چون نی لب خود بر لب معشوق نهاده 
و دل به هوای او و نفس او س��پرده است، حكایتی 

دیگر و شكایتی دیگر دارد.
گرنبودی با لبش نی را سمر

نی جهان را پرنكری از شكر   مثنوی
انبی��ا از جنس نی بودند چون به هوای دل خویش 
سخن نمی گفتند، چنانكه در قرآن در صفت رسول 

اکرم آمده است:
و ما ینطق عن الهوی
ان هو اال وحی یوحی

او از هوای دل خویش سخن نمی گوید
و این )قرآن( نیست مگر آنچه به او وحی شده است.
بدین بیان، نی مقام انس��ان کام��ل یا کمال مرتبه 
انس��انی است که در آن مرتبه شخص هرچه گوید 
همان اس��ت که معشوق در او دمیده و هر چه کند 

همان است که فرمانش از معشوق رسیده است.
انبیا و اولیا و قدیسان عالم که این همه سخنان شكر 

بار از ایشان در بازار عالم پخش شده است همه در اثر 
پیوند با لبهای شكرین آن شاهد یكتا به مقام شكر 

فروشی رسیده اند.
شكر فروش که عمرش دراز باد چرا

تفقدی نكند طوطی شكرخارا   حافظ
و این تمثیل نی شدن برای رسیدن به درک حقایق 
اش��یاء درهمه فرهنگهای باس��تانی با تصویرهای 
گوناگون به چشم می خورد. چینیان معتقدند که 
تاکس��ی نی نش��ود نمی تواند نی را بكش��د. و این 
بخص��وص در کار هن��ر همه جا مص��داق دارد که 
تاکس��ی از خود بینی و خودرایی و نفس پرس��تی 
رها نشده باش��د و بوی خوش عشق به مشام جان 
او نرسیده باشد و خلقش چون نفس صبا لطیف و 
عطرآگین نشده باشد، در هیچ هنری بخصوص شعر 
به کمال نمی رسد. غزلم به هوشیاری نمكی ندارد 

ای جان
قدحی دو موهبت کن چو زمن غزل ستانی  

دیوان شمس
در این مس��تی و رفع حجاب خودپرستی است که 
شاهد زیبایی به هنرمند رخ می نماید و بازتاب آن 

مشاهده به صورت هنر ظاهر می گردد.
غزال خویش به من ده غزل زمن بستان

نمای چهره شعری و شعر تازه بین
دیوان شمس

بنابراین، معنای دیگر بشنو از نی این است که سخن 

مست را بشنو که گفته اند مستی و راستی
چو رازها طلبی در میان مستان رو
که راز را سر سرمت بی حیا گوید

دیوان شمس
آن مست قلندر است که در بیان حقیقت گستاخ و 
بی پرواست و هیچ وسوسه ای جز معشوق که عین 

حقیقت است او را بر نمی انگیزد.
فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد
که می حرام ولی به ز مال اوقاف است 

نشست خبری بود شكل ش��مایل خود مثل همه 
نشستها می داش��ت درصدر مصاحبه شونده و در 
طرفین اصحاب خبر. مژده خبری بود که بسیاری 
منتظر آن و برای حل مش��كل دست به دعا. اینجا 

کوثر است موسسه مالی و اعتباری کوثر
درصدر جناب دکتر عیسی رضائی مدیرعامل و نایب 
رئیس هیات مدیره موسس��ه مال��ی اعتباری کوثر. 

قاری خوش خوان با تالوت سوره مبارکه کوثر
به نام خداوند بخشنده مهربان

ما تو را کوثر)یعنی عطای بسیار چون کثرت فرزند( 
بخش��یدیم )1( پس تو هم برای خدایت به نماز )و 
اطاعت( و قربانی )و مناس��ک ح��ج( بپرداز )2( که 
محققا دش��من بدگوی تو )عاص بن وائل( مقطوع 
النسل است و نسل تو تا قیامت به کثرت و برکت و 

عزت باقی است)3(
بسم اهلل الرحمن الرحیم

کوثری ها دلدادگی را از سردادگان آموخته اند

خسرواميرحسيني
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ان��ا اعطیناک الكوثر)1( فصل لرب��ک و انحر)2( ان 
شانئک هواالبتر)3(

طنی��ن صلوات حاضرین و آغاز س��خن مدیرعامل 
مودب و موقر موسسه مالی و اعتباری کوثر:

عیس��ی رضایی امروز در یک نشست خبری گفت: 
موسس��ه کوثر 14 هزار میلیارد ریال سپرده قانونی 
نزد بانک مرکزی قرار داده است. مدیرعامل موسسه 
کوثر اظهارداشت: این موسسه افزایش سرمایه خود 
را به ثبت رس��انده و روز 14 بهمن ماه امس��ال نیز 
رئیس کل بانک مرکزی، پیوستن این موسسه را به 

شبكه بانكی تایید کرد.
وی تاکید کرد: بر همین اساس، بسیاری از محدودیت 
های فعالیت برای موسسه کوثر رفع شد به نحوی که 
اشخاص حقیقی که در این موسسه حساب دارند از 

این پس سودشان از مالیات معاف می شود.
مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری کوثر همچنین 
از دریافت مجوز ساتنا و پایا خبر داد و گفت: بزودی 
این سامانه ها در موسسه عملیاتی شده و با توجه به 
اینكه مجوز شتاب را نیز دریافت کردیم، امیدواریم تا 

پایان سال به شبكه شتاب بانكی نیز متصل شویم.
رضایی خاطرنش��ان کرد: قرار اس��ت این موسسه 
از هفدهم اس��فندماه س��ال جاری نخستین اوراق 
مش��ارکت را با نرخ 23.5 درصد مربوط به شرکت 
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران )مپنا( و برخی از 

شرکت های نفتی عرضه کند.
وی با بیان اینكه تعداد ش��عب این موسس��ه 350 
ش��عبه اس��ت و در این زمینه به نقطه ای��ده ال و 
مطلوب رسیده ایم گفت: منابع این موسسه به 80 

هزار میلیارد ریال رسیده است.

مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری کوثر تصریح کرد: 
همچنین شرایط صدور ضمانت نامه نیز در موسسه 
فراهم شده و می توانیم از این پس به عنوان ضامن 

انتشار اوراق سپرده نیز وارد شویم.
به گفته رضایی، برخی نامه ن��گاری ها برای انجام 
فعالیت های ارزی صورت گرفته و احتماال از س��ال 
آینده موسسه کوثر امكان انجام فعالیت ارزی را نیز 
خواهد یافت. عالوه بر این، به دنبال گسترش فعالیت 
ها و ارائه محصوالت جدید نیز هس��تیم که ایجاد 

نمایندگی بیمه یكی از این موارد است.
وی ایجاد شعب کارگزاری و باجه های لیزینگ را نیز 
از دیگر اقدامات در دست انجام موسسه برشمرد و 
افزود: راه اندازی صندوق های تامین مالی با درآمد 

ثابت نیز در دستور کار قرار دارد.
مصاحبه با گفت و ش��نود به پایان نزدیک می شود 
که سردار ماشه نارنجک عشق دلدادگی را کشید و 
حاضرین را برد به هویزه آنجا که نجوای سحری بود

الهی اگر جز سوختگان را به ضیافت عندالهی نمی 
خوانی، ما را بسوز آن چنان که هیچ کس را آنگونه 
نسوخته باش��ی. شهید منتظر مرگ نمی ماند این 
اوس��ت که مرگ را می گزیند. شهید پیش از آنكه 
مرگ ناخواسته به سراغ او بیاید، به اختیار خویش 
می میرد و لذت زیستن را نیز هم او می یابد نه آن 
کس که دغدغه مرگ حت��ی آنی به خود او وانمی 
گذاردش و خود را به ریس��مان پوسیده غفلت می 

آمیزد.
که ما مانده ایم و شهدا رفته اند. اما حقیقت آن است 

که زمان ، ما را با خود برده است و شهدا مانده اند.
و من از طبقه یازدهم ساختمان وصال به دشت گرم 

و خشک در 12 کیلومتری شهر سوسمگرد پرتاب 
می شوم.

این ش��هر اولین بار همزمان با مرحله اول اش��غال 
سوسنگرد به تصرف دش��من درآمد که با رشادت 
رزمندگان اسالم آزاد شد. اما در مرحله دوم تصرف 
مزدوران بعثی آن با خاک یكسان کردند تا نام هویزه 
مظل��وم که ئر مرحله اول عملیات بیت المقدس به 
آغوش مردم بازگشت برای همیشه بر صفحات تاریخ 
هشت سال دفاع مقدس ماندگار بماند. سپس مردم 
این شهر به خانه های خود بازگشته و تولیت آستان 
قدس رضوی مسئولیت بازسازی این شهر را بر عهده 
گرفت در فاصله 25 کیلومتری درب شرقی هویزه 
منزلگاه 67 ش��هید سرافرازی است که در عملیات 
نصر توس��ط رزمندگان اسالم متش��كل از تعدادی 
از دانشجویان مس��لمان پیرو خط امام پاسداران و 
بس��یجیان به فرماندهی شهید حسین علم الهدی 
برای آزاد سازی بخشی از میهن اسالمی با همكاری 
ارتش جمهوری اس��المی انجام پذیرفت و در تاریخ 
15 دی ماه 1359 به شهادت رسیدند. همه دلهای 

عاشق را به سوی خود می خواند.
جمع مدیران و دلشدگان کوثری به خیمگاه شهیدان 
ره سپار می شوند که گروه را سرپرستی هست بنام 
سردار عیسی که در سالهای جنگ دلی چون نیک 
داشت و او را بچه ری می شناختند پسوند بچه ای 
برای رزمندگان بس��یجی و س��پاهیان اسالم آشنا 
بخصوص در تصمیمات فرماندهان امین برادر عیسی 
و تیم همراهش درشناس��ائی پشت جبهه دشمن 
فعال بودند خط می شكستند و بدان سود می رفتند 
کمین می کردند و آخرین حرکت دشمن را به سمع 
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و نظر فرماندهان می رساندند و آنجا که برادر عیسی 
می سرود لشكر اسالمبر این سروده نقش پیروزی 
می کاش��ت و در روز مصاحبه دکتر رضائی من به 
سال اول جنگ تحمیلی بازگشتم که همشهر سردار 
عیسی در رساله عشق و عقل تالیف شیخ نجم الدین 

رازی می فرماید:
که در تاریخ شهور سنه 617 لشكر مخذول کفار نثار 
بر دیار خراسان استیال یافت و آن فتنه و فساد و قتل 
واسر و هدم و حرق که از آن مالعین ظاهر گشت در 
هیچ عصر در دیار کفر و اسالم کس نشان نداده است 
و در هیچ تاریخ نیامده... قتل از این بیش��تر چگونه 
بود که از در ترکستان تا در شام و روم چندین شهر 
و والی��ت آن، قیاس کرده اند؛ کما بیش پانصد )خ: 
هفتصد( هزار آدمی بقتل آمده است و اسیر گشته و 
فتنه و فساد آن مالعین بر جملگی اسالم و اسالمیان 
از آن زیادت اس��ت که در حیز عبارت گنجد.... بوی 
آن می آید که یكبارگی مسلمانی و انداخته شود با 
آنكه اکثر بالد اسالم برافتاد این بقیت را نیز براندازند.

شاهان جهان بجملگی بشتابید
تا بو که یقینی زدین دریابید

اسالم زدست رفت بس بی خبرید
بگرفت جهان کفر و شما درخوابید

مقصود اینكه چون قهر و غلبه این مالعین مخاذیل 
پدی��د آمد این ضعیف قرب یكس��ال در دیار عراق 
صبر می کرد و بر امید آنكه مگر ش��ب دیجور فتنه 
و بال را صبح عافیتی بدمد و خرشید سعادتی طلوع 
کند هرگونه مقاسات ش��داید ومحن می کرد تا از 
س��ر اطفال و عورات نباید رفت... نه روی آن بود که 

متعلقان را بجملگی از آن دیار بیرون آورد و نه دل باز 
می داد که جمله را در معرض هالک و تلف بگذارد.

عاقبت چون بالبغایت رس��ید... این ضعیف از شهر 
همدان که مس��كن بود بشب بیرون آمد با جمعی 
درویشان و عزیزان در معرض خطری هرچه تمامتر 
در شهر سنه ثمان عش��ره و ستمائه براه اردبیل، و 
برعقب این ضعیف خبر چنان رسید که کفار مالعین 
بشهر همدان آمدند و حصار دادند. و اهل شهر بقدر 
وسع بكوشیدند و چون طاقت مقاومت نماند کفار 
دست یافتند و شهر بستدند و خلق بسیار را شهید 
کردند و بسی اطفال و عورات را اسیر بردند و خرابی 

تمام کردند.
بارید بباغ ما تگرگی           وز گلین ما نمند برگی

بع��د ازین نجم تلدین درصدد برآمد که مس��كن 
در دیاری س��ازد که در و اهل س��نت و جماعت 
باش��ند و از آفت بدعت و هوا و تعصب پاک باشد، 
و ب��ه امن و عدل آراس��ته، گفتن��د دیاری بدین 
صفات ب��الد روم اس��ت... بی توق��ف روی بدین 
خطه نهاد. از اتفاق حسنه بشهر ملطیه صد هزار 
س��عادت و دولت در صورت قدوم مبارک ش��یخ 
االس��الم شهاب الدین عمربن محمد السهروردی 
اس��تقبال کرد و چون بش��رف خدمت او مشرف 
شد آن بزرگوار اشارت بدین ضعیف کرد و فرمود 
چ��ون از وطن بی اختیار دور افتادی باری در این 
دی��ار مبارک بپای، و در این معنی بخط ش��ریف 
حرفی چند بنواب حض��رت )عالء الدین ابوالفتح 
کیقبادین کیخس��رو( در قل��م آورد. این ضعیف 
اش��ارت آن ب��زرگ را اش��ارت حق دانس��ت و از 

فرموده او تجاوز نتوانس��ت، روی بحضرت آسمان 
رفع��ت نهاد، فتح فتوح این مقالت در ماه مبارک 
رمضان س��نه 618 افتاد بشهر قیصریه عنان قلم 
بدست تصرف غیب سپرده شد. این عروس غیبی 
را بزیور القاب همایون آن پادشاه دین پرور مزین 

و متحلی گردانید.  
مدیرعامل موسسه اعتباري کوثر حامل پیامی از بچه 
هاي کوثري بود که مراتب تش��كر و قدرداني خود 
از رئی��س کل بانک مرکزي و معاونین وي در عبور 
کوثر از مراحل پیوستن به شبكه بانكي کشور را یاري 

نموده اند. 
به ش��كرانه این محبت تیم کوثریان ابتدا به پابوس 
بارگاه امام هشتم رفته و از آنجا پاي به تربت شهیدان 
هویزه نهاده و شب در آن میعادگاه دعاي ندبه و زیارت 
نامه عاشورا خوانده و با گرامیداشت و یاد از بازماندگان 

آن قبیله حق باور شامگاهان به صبح رساندند.
از پشت میز برخاستم گرچه توان برخواستن نیست 
ولی نام نام آوران و گرمی دل برادر عیسی بمن آن 
توان داد که ش��د. اشک مجال سخنم نداد آنجا که 
یادم آمد عبور ش��نی شش تانک بر جسد شهیدان 
این مرز و بوم همان کرد که سم اسبهای یزیدی بر 
پیكر آزادگان کربال و این جاست تفاوت مدیری که 
توان از جیفه دنیایی می گیرد با مدیری که توان از 
س��رداران بی سِر دشت هویزه. دشت سوزان هویزه 
بر بچه ها کوثری دلدادگی، آزادگی بچه مسلمانی، 
و بس��یجی گری را آموخت که جز خدمت به خلق 
به چیز دیگری نیاندیشند و دکتر عیسی رضایی آن 

کرد که می بینید.   
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براینخستينباراتفاقافتاد

کسب رتبه اول کشوری توسط تراکتورسازی
گروه صنعتی تراکتورس��ازی ای��ران رتبه اول 500 

شرکت برتر کشور را به دست آورد. 
ش��انزدهمین همایش رتبهبندی شرکتهای برتر 
ایران با حضور 500 شرکت برتر و بزرگ  کشور، 28 
بهمن ماه امسال در سالن همایش های بین المللی 
صدا و س��یما برگزار شد. در  گزینش 100 شرکت 
برتر ایران، معیار فروش مبن��ای انتخاب قرار دارد 
که پس از گزینش  و رتبه بندی شرکت ها بر اساس 
ش��اخص » میزان فروش«، این ش��رکت ها بر پایه 
ش��اخص های  دیگری چون اندازه و رش��د شرکت، 
س��ودآوری و عملكرد، صادرات، نقدینگی، بدهی و 

بازار  نیز مقایسه و رتبه بندی می شوند.    
مدیر عامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران با اعالم 
این خبر گفت: »این مجموعه  صنعتی توانست در 
بین 500 ش��رکت برتر کش��ور رتبه برتر را کسب 

کند.« 
ابوالفت��ح ابراهیم��ی اف��زود: » گ��روه صنعت��ی 
تراکتورسازی ایران در گروه ماشین آالت،  تجهیزات 
و صنایع فلزی توانس��ت رتبه اول را از سوی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت  کسب کند.« 
وی شاخص های مورد نظر وزارت صنعت، معدن و 
تجارت را برای انتخاب تراکتورسازی  ایران به عنوان 
اولی خودکفایی، کیفیت و  تنوع محصول، صادرات 
و بازارهای جهانی که  این مجموعه حضور دارد و ... 

اعالم کرد. 
ابراهیم��ی یاد آور ش��د: » وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت، آقای نعمت زاده و رئیس سازمان  گسترش، 
آقای ش��افعی در مراس��م تجلیل از این برترین ها 
تاکید کردند که تراکتورس��ازی ای��ران  در تمامی 
آمارهای قابل سنجش، پیشرفت های قابل توجهی 

را داشته که این پیشرفت ها باید  الگویی برای سایر 
ماشین سازها برای باالبردن شاخص های مزیتی قرار 

گیرد.« 
گفتنی اس��ت گروه صنعتی تراکتورسازی ایران با 
نزدیک به 5 ده��ه فعالیت در زمینه تولید نه  تنها 
تراکتور، بلكه حضور در عرصه تولید 71  نوع انواع 
موتور در بخش های  کش��اورزی،صنعتی و خودرو، 
بی��ش از 65 هزار تن انواع قطعات ریخته از جمله 
قطعات  پیچیده اکتیل،توپی چرخ های خودروهای 
سنگین، قطعه بلوک سیلندر برای انواع خودروهای 
 تولید داخل مانند نیسان، روآ، تولید بیش از 200 
هزار بلوک سیلندر خودروی 206 ،300  هزارقطعه 
بلوک س��یلندر پراید و تامین نیاز ایران خودرو در 
ریخته گری این گروه نشان  ازظرفیت و قابلیت های 

بالقوه این مجموعه دارد. 

مدیرعامل: مهندس ابوالفتح ابراهیمي
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تحریم هاي بین المللي اخیر اعمال شده بر صنعت خودرو 
شرایط بغرنج و حساسي را براي  خودروسازان شكل داد. 
شرکت ایران خودرو توانست با استفاده از منابع داخلي از 
بحران هاي ایجاد  شده عبور کرده و به خودکفایي کامل 
در زنجیره تامین بیندیشد. این شرکت همچنین توانست 
در  مدت کوتاهي با جایگزیني منابع تولید داخل با منابع 
خارجي شرایط قبلي خود را بازیابد. توفیقاتي  که ایران 
خودرو در زمینه خودکفایي در تولید کسب کرد بر کسي 
پوشیده نیست و تولید در این  شرکت هم اکنون به روال 

عادي بازگشته و همچنان رو به افزایش است. 
میانگین تولید روزانه ایران خودرو در نیمه نخست سال 
جاري حدود یكهزار دستگاه بود که این  میزان در دو ماه 
نخس��ت پاییز به یكهزار و 530 دس��تگاه افزایش یافت. 
در پاییز امس��ال تولید ایران  خودرو 53درصد نسبت به 
نیمه نخست رشد داشت و تا رسیدن به میانگین روزانه 
یک هزار و   800 دس��تگاه که تحقق اهداف ساالنه را در 
پي دارد، راهي نمانده اس��ت. تولی��د روزانه ایران خودرو 
 در حال حاضر بین 1500 تا 1700 دس��تگاه و در آبان 
ماه امسال نس��بت به ماه قبل، 30درصد  افزایش یافت. 
ایران خودرو در مهر و آبان امس��ال نیز نس��بت به مدت 
مش��ابه س��ال گذش��ته حدود 23  درصد افزایش تولید 
داش��ت.خطوط تولید ای��ران خودرو ت��وان تولید روزانه 
بیش از 3هزار دس��تگاه را  دارد و برنامه زمان بندي براي 
رس��یدن به این عدد تدوین شده است. ایران خودرو بر 
اس��اس برنامه،  امسال 550 هزار دستگاه تولیدمیكند.با 
افزایش تولید و عرضه بیشتر خودرو پیشبیني مي شود 
نف��س  تازه اي به جان بازار دمیده ش��ده و مش��تریان با 
اطمینان بیشتري وارد میدان خرید و فروش شوند.  البته 
در ماه هاي اخیر، کمبود عرضه، موجب افزایش تقاضا و 
برهم خوردن معادالت بازار ش��ده  است. افزایش قیمت 
بازار نیز مش��تریان را در خرید خودرو دچار تردید کرده 
اس��ت اما انتظار  مي رود با بازگشت ایران خودرو به روال 
ع��ادي تولید موانع موجود از میان رفته و بازار به حالت 
 عادي بازگردد. این موضوع نشان از برتري و قدرت باالي 
ایران خودرو در زورآزمایي با  تحریم هاي بین المللي دارد 
چراکه موفق ش��ده با درایت یكهزارع و مدیریت صحیح 
منابع و  خوداتكایي بر مش��كالت ناشي از تحریم ها فائق 
آمده و مسیر روشني را پیش روي صنعت  خودروسازي 

کشور قرار دهد. ایران خودرو با برنامه ریزي هاي صورت 
گرفته برتري خود را در  س��طح خودروس��ازان کش��ور 
و منطق��ه حفظ و با اهداف توس��عه اي خود براي بهبود 

شرایط فعلي تالش  خواهد کرد. 

مشتريان، ولينعمتان ايران خودرو
سیاست ایران خودرو تولید و عرضه محصول کیفي و با 
قیمت مناسب به مشتریان است. به گفته  یكه زارع وظیفه 
ما این اس��ت که به خواسته منطقي و مستند مشتریان 
توجه کرده و در مس��یر احقاق  حقوق آنان گام  برداریم؛ 
هر چند موارد مشابهي نیز وجود دارد که چون قطعیت 
در صحت تقاضاي  آنان وجود نداشته، مورد موافقت قرار 
نگرفته است. مدیرعامل گروه صنعتي ایران خودرو دست 
 همه مشتریان را به گرمي مي فشارد و امیدواراست موفق 

به جلب رضایت مشتریان شود. 

آغاز طراحي پلتفرم ملي
اقدامات اولیه طراحي پلتفرم کالسB  و  C  ایران خودرو 
آغاز ش��ده و با توجه به وضعیت تامین  منابع مالي مورد 
نیاز و سیاس��ت گذاري شرکت، ادامه پیدا مي کند.اصوال 
طراحي و ساخت پلتفرم  فرایندي بسیار پیچیده، زمان بر 
و س��رمایه بر اس��ت و ایران خودرو براي نخستین بار در 
ایران، نس��بت  به انج��ام این کار اقدام کرده اس��ت. این 
موضوع در کنار افزایش هزینه هاي تولید در یكي دوسال 
 اخیر و همچنین افزایش قیمت ارز موجب افزایش قابل 
توجه حجم س��رمایه گذاري مورد نی��از براي  اجراي این 
پروژه شده اس��ت. توان مالي ایران خودرو نقش مهمي 
در اج��راي موفقی��ت آمیز پروژه  پلتف��رم به عنوان یک 
اقدام مشترک بین خودروساز و تامین کنندگان قطعات 
در کوتاه تری��ن زمان ممكن  را دارد.برخي اجزاي پلتفرم 
موردنیاز قبال در پروژه هاي توسعه اي شرکت ایران خودرو 
طراحي یا  به سطح مناسب عملكردي ارتقا یافته اند، اما 
بخش بزرگ دیگري از این مجموعه باید توس��ط ایران 
 خودرو طراحي و جهت استفاده در پلتفرم جدید توسعه 
یابند.با توجه به برنامه ریزیهاي انجام ش��ده،  کفي جدید 
براي پلتفرم جدید کالسB  و  C  توسط کارشناسان مرکز 
تحقیقات در گام اول انجام ش��ده و  پس از آن نخستین 
بدنه جهت تكمیل فرایند طراحي پلتفرم انجام و س��ایر 

قطعات و مجموعه هاي  مورد نیاز اعم از پلتفرمي و غیر 
پلتفرمي نیز با مشارکت شرکت هاي مرتبط درجه یک 

طراحي  خواهند شد. 

استراتژي محصول و صادرات
استراتژي مدیریت ارشد ایران خودرو این است که در هر 
سال یک خودروي جدید عرضه و دو  فیس لیفت )تغییر 
شكل یافته( خودرو ارائه کند. همچنین عرضه محصوالت 
جدید با پلتفرم هاي  مدرن در دس��تور کار ایران خودرو 
قراردارد. هم��كاري با خودروس��ازان جدید براي تولید 
خودروهاي  جدید و بهبود کیفیت و قیمت رقابتي از دیگر 
برنامه هاي ایران خودرو است. در حال حاضر  ایران خودرو 
داراي 8 سایت تولیدخودرو درکشور و 5 سایت خارجي 
اس��ت و قصد دارد با فعال تر  شدن سایت هاي خارجي، 
ص��ادرات  خود را به 30 درصدمحص��والت تولیدي این 
ش��رکت برس��اند.  طبق برنامه ریزي انجام ش��ده در 4 
س��ال آینده دو پلتفرم جدید براي عرضه 10 محصول 
جدید ارائه  خواهد ش��د و عالوه بر این طراحي و توسعه 
خودروهاي هیبریدي نیز در دستور کار قرار دارد.  گروه 
صنعتي ایران خ��ودرو بر این باور اس��ت که در صورت 
رفع موانع خارجي و تس��هیل  مقررات، مي تواند حداقل 
30درصد از تولیدات خود را به بازار هاي جهاني صادرکند. 
این گروه  صنعتي در مذاکره با شرکاي خارجي این ایده 
را در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت و در حال  حاضر 
محصوالت ایران خودرو به دلیل کیفیت و قیمت مناسب 
قابل رقابت در بازار هاي هدف  است. از دیگر سو صادرات 
50درصد تولیدات از ایده آل هاي صنعت خودرو کش��ور 
است که هنوز  تا رسیدن به این حجم فاصله زیادي داریم. 

همكاري مشترك با خودرو سازان معتبر
مدیریت ارش��د گروه صنعتي ایران خ��ودرو بهره گیري 
از س��الیق مش��تریان در طراح��ي و تولی��د  محصول و 
توس��عه بازار ه��اي صادراتي، ارائه خدمات متناس��ب با 
استاندارد هاي جهاني و همكاري  با خودرو سازان معتبر 
را در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت. بیش از نیمي از 
مش��كالت صنعت  خودرو ناشي از عوامل دیگري به جز 
تحریم هاي بین المللي بوده که شناسایي نقاط ضعف و 
ت��الش  براي بهبود و رفع آن در دس��تور کار ایرانخودرو 

سمفوني توليد و توسعه صادرات ايران خودرو نواخته شد  
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در ارزيابی 100شرکت برتر ايران صورت پذيرفت

کسب رتبه نخست شرکتهای وسايط نقليه و 
قطعات خودرو توسط ايران خودرو

گروه صنعتی ایران خودرو در شانزدهمین رتبه بندی شرکت های برتر ایران ضمن قرار  گرفتن در 
میان برترین ش��رکت های ایران، عنوان نخس��ت را در گروه وسایط نقلیه و قطعات  خودرو به خود 

اختصاص داد.   
سازمان مدیریت صنعتی نتایج ارزیابی های خود از شرکت های ایران در سال گذشته را  اعالم کرد 
که براساس آن گروه صنعتی ایران خودرو در میان شرکت های فعال در حوزه  وسایل نقلیه و قطعات 

خودرو جایگاه نخست را به خود اختصاص داد. 
  ایران خودرو رتبه دوم اشتغال زایی در میان شرکت های برتر کشور را نیز به دست آورد و  با وجود 
تمام چالش ها و مش��كالت س��ال های اخیر، در رتبه دوازدهم شرکت های برتر ایران از  نظر میزان 

فروش و درآمد قرار گرفت. 
در رده بندی صورت گرفته در خصوص صد شرکت برتر، ایران خودرو در میان  شرکت های تولیدی 
نیز باالترین جایگاه را دارد و تنها شرکت های پتروشیمی و بانک ها به  همراه شرکت مخابرات ایران 

باالتر از این گروه صنعتی قرار گرفته اند. 
گ��روه صنعتی ایران خودرو در حالی از نظر ش��اخص فروش و درآمد ب��ا بیش از 83هزار  میلیارد 
ریال فروش در رتبه 12 شرکت های برتر قرارگرفته که شرکت طراحی مهندسی و  تامین قطعات 
ایران خودرو - ساپكو - نیز در محاسبه ای جداگانه با 61هزار میلیارد ریال  فروش جایگاه 21 را به 
خود اختصاص داده اس��ت.  گفتنی است کارشناسان حفظ جایگاه ایران خودرو در میان نخستین 
ش��رکت های ایران  را با  وجود مس��ایل و مشكالت س��ال های اخیر در عرصه خودروسازی ،دارای  
اهمیت دانسته و  عقیده دارند حفظ این جایگاه نشان دهنده توانمندی و پتانسیل های گروه صنعتی 

ایران خودرو  در حوزه اقتصاد و تولید است. 

قرار گرفته اس��ت.همكاري با ش��رکتهاي  خودروساز 
داخلي و خارجي معتبر نیز از راهكارهایي اس��ت که 
موجب همافزایي و افزایش توان  رقابتي گروه صنعتي 
ایرانخودرو در بازارهاي بین المللي میشود. شرکتهاي 
بزرگ خودروس��از در  جهان از ظرفیتهاي یكدیگر در 
جهت تعالي و پیشرفت خود استفاده مي کنند که این 
امر در کش��ور ما  نیز مي تواند در پیشرفت این صنعت 
راهگشا باشد. این همكاریها به گونهاي خواهد بود که 
ایران  را در چهار س��ال آینده تبدیل به خودروس��از و 

صادرکننده مطرح در سطح منطقه و جهان کند. 

روند افزايشي توليد
آم��ار تولید در پنج ماهه ابتداي س��ال جاري نش��ان از 
روندي افزایش��ي دارد. گروه صنعتي ایران  خودرو موفق 
شد تیراژ تولید را از 6هزار و 899 دستگاه در فروردین ماه 
به 24هزار و   108هزار دستگاه انواع سواري در مردادماه 
امسال برساند.اما آمار تولید حكایت از جهشي  بي سابقه در 
افزایش تولید در ایران خودرو دارد به گونه اي که از زمان 
شروع به کار در ابتداي  سال 92 تا پایان مردادماه تولید در 
این شرکت چهار برابر شده است. به عبارت دیگر متوسط 
تولید  در پنج ماهه گذشته ایران خودرو حدود 18هزار 
دستگاه است که تولید مردادماه 33 درصد باالتر  از مقدار 
متوسط آن بوده است.به گفته مدیران ایران خودرو روند 
افزایش تولید همچنان ادامه  داش��ته و در ماه هاي آتي 
شاهد تولید و عرضه تعداد بیشتري از خودروهاي تولیدي 

این شرکت  خواهیم بود. 

خاطر مشتريان جمع
با افزایش تولید و عرضه بیش��تر خ��ودرو پیش بیني 
مي ش��ود نفس تازه اي ب��ه جان بازار دمیده ش��ده و 
 مش��تریان با اطمینان بیش��تري وارد میدان خرید و 
فروش ش��وند. در ماه هاي اخیر، کمبود عرضه  موجب 
افزایش تقاضا و برهم خوردن معادالت بازار شده است. 
افزایش قیمت بازار نیز مش��تریان  را در خرید خودرو 
دچار تردید کرده اس��ت. اما انتظار مي رود با بازگشت 
ایران خودرو به روال  عادي تولید موانع موجود از میان 

رفته و بازار به حالت عادي بازگردد. 

فائق شدن بر تحريمها
این موضوع نشان از برتري و قدرت باالي ایران خودرو 
در زورآزمایي با تحریم هاي بین المللي  دارد. ایران خودرو 
موفق ش��ده با مدیریت صحیح منابع و خوداتكایي به 
مشكالت ناشي از تحریم ها  فائق آمده و مسیر روشني 
را پیش روي صنعت خودروسازي کشور قرار دهد. ایران 
خودرو با  برنامه ریزي هاي صورت گرفته برتري خود را 
در سطح خودروسازان کشور و منطقه حفظ و با  اهداف 
توسعه اي خود براي بهبود شرایط فعلي تالش خواهد 
کرد.برنام��ه تولید ایران خودرو براي  س��ال 92 تولید و 
عرضه 550 هزار دستگاه انواع خودروي سواري است که 
با تامین و خودکفایي  قطعات این امر محقق خواهد شد. 

مدیرعامل: مهندس هاشم یكه زارع
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پيام هيأت مديره
هیأت مدیره امانت دار سهامداران محترم بوده و به منظور 

حراست و ارتقای امانت
واگذار شده به آن ها، وظیفه خود می داند که از انجام هیچ 

کوشش و تالشی در این راه دریغ نورزد.
مدیریت شرکت در راستای تحقق این هدف و با اعتقادی 

راسخ به منظور ادامه روند پویایی و
موفقیت شرکت، در س��ال مالی مورد گزارش در جهت 
اصالح و کاهش ریسک پرتفوی و همچنین افزودن حجم 
سرمایه گذاری ها و اس��تفاده بهینه از موقعیت های بازار 
سرمایه، اقدامات اساسی به عمل آورده و برنامه ریزی های 
خود را بر اس��اس رضایتمن��دی و حفظ و ارتقای منافع 
س��هامداران بنا نهاده اس��ت. گزارش حاضر در برگیرنده 
اه��م فعالیت های ش��رکت در جهت نیل ب��ه اهداف و 

استراتژی های شرکت است.
هیأت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است موفقیت های 
کسب شده در سایه الطاف خداوند متعال و حمایت بی 
دریغ سهامداران محترم حاصل شده است. تعامل مطلوب 
و استفاده از نظرات و بیان انتقادات سازنده شما سهامداران 
محترم مطمئناً چراغ راه اهداف ما در آینده نیز خواهد بود. 
در این راس��تا، بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شما 
عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری مناسب جهت بهبود 

فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می دانیم.
در آخر الزم می دانیم از تمامی سهامداران محترمی که با 

تمام مشكالت و ضیق وقت در
این مجمع حضور به هم رس��انده اند صمیمانه تش��كر و 

قدردانی نماییم. مدیریت شرکت بر طبق
رس��الت و وظایف خ��ود در هر زمان با افتخ��ار، پذیرا و 
پاسخگوی سهامداران محترم بوده و مقدم شما عزیزان 
را که بدون شک همراه با خیر و برکت برای شرکت است، 

گرامی می دارد.
چشم انداز شرکت سرمايه گذاری سپه

1. اصالح ساختار و تركیب پرتفوی: در جهت افزایش 
بازدهی و کاهش ریس��ک سبد س��هام شرکت، نسبت 
به بررس��ی و بازنگری پرتفوی ش��رکت با هدف افزایش 
مشارکت در صنایع برتر و پیشرو که دارای مزیت نسبی 
بیشتری هستند و جایگزینی آن با صنایع کم بازده اقدام 
شده اس��ت و امید می رود که طی یک برنامه بلندمدت 
بهبود کلی در این امر حاصل شده و ارزش افزوده بیشتری 

را در سبد سهام بورسی شرکت شاهد باشیم.
2. در جه��ت نیل به هدف فوق و افزایش مش��ارکت در 
صنایع و س��هام ش��رکت های هدف، با توجه به افزایش 
سرمایه اخیر شرکت از مبلغ 2/392 میلیارد ریال به مبلغ 
3/588 میلیارد ریال، سرمایه گذاری های شرکت در سال 
مورد گزارش گسترش قابل مالحظه داشته و ارزش سبد 
س��هام بورسی ش��رکت از مبلغ 8/188 میلیارد ریال در 
ابتدای سال مورد گزارش به مبلغ 15/999 میلیارد ریال 
در پایان سال مورد گزارش رسیده است که بیانگر رشدی 

معادل 95 درصد اس��ت. تف��اوت ارزش پرتفوی و ارزش 
بازار شرکت به مبلغ 10/731 میلیارد ریال در پایان دوره 
مورد گزارش رسیده که بیانگر رشد 158 درصدی است 
و هدف ش��رکت ادامه رویه موجود متناسب با وضعیت 
کلی بازار سرمایه است و امید است شرکت بتواند همواره 
بازدهی بیش از بازدهی بازار نصیب س��هامداران محترم 

نماید.
3. ارائه خدمات و تسهیالت بیشتر به سهامداران محترم 
جهت دریافت سود سهام  یا دسترسی به آمار و اطالعات 
مورد نیاز از شرکت و همچنین تسریع و شفافیت بیشتر 

در اطالع رسانی به بازار سرمایه.
4. کاهش ریس��ک های غیرسیس��تماتیک شرکت های 
سرمایه پذیر موجود در پرتفوی باالخص شرکت های فعال 
در صنایع معدنی و پتروش��یمی همراه با متنوع س��ازی 

پرتفوی.
5. تالش هرچه بیشتر برای کاهش دوره وصول مطالبات 

ناشی از سود سرمایه گذاری شرکت های سرمایه پذیر.
تاريخچه فعاليت

شرکت س��رمایه گذاری س��په )س��هامی عام( در تاریخ 
1370/6/2 توس��ط بانک س��په به صورت س��هامی عام 
تأس��یس و از مهرماه همان س��ال فعالیت رسمی خود 
را آغاز کرد. ش��رکت در تاری��خ 1371/10/19 در بورس 
اوراق بهادار تهران پذیرفته و اولین بار سهام آن در تاریخ 

1371/12/26 به مبلغ 1/300 ریال معامله شد.
مرکز اصلی ش��رکت در تهران، خیاب��ان آفریقا، خیابان 

آناهیتا، پالک 18 واقع شده است.
سرمايه شرکت

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ بیست میلیارد ریال 
)شامل بیست میلیون سهم 1/000 ریالی با نام( بوده که 
طی چند مرحله به مبل��غ 3/588 میلیارد ریال افزایش 

یافته است.

سمتنماینده اعضای هیات مدیره
عضو غیرموظف و رئیس هیات مدیرهآقای محمد کاظم چقازردی    گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

عضو غیرموظف و نایب رئیس هیات مدیرهآقای میرعلی یاری گوهران امید
عضو غیرموظف هیات مدیرهآقای  محمدباقر امامی      سرمایه گذاری ساختمانی سپه

مدیرعامل و عضو هیات مدیرهآقای کریم قاری زادهسیمان هرمزگان

کريم قاری زاده در سرمايه گذاری سپه نشان داد 
که راه سودآوری از کجاست

جناب قاری زاده را از دیرباز می شناسم. آن روزها كه بورس با اندک گردش مالی روز و سال را می گذراند، این كارشناس حسابداری و حسابدار 
رسمی در سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كارش عالی بود و آنانکه باورشان اندک است كمتر قبولشان بود كه نقش مدیریت، عامل اصلی 
كار اس�ت و آن روز كه مدیران بانک س�په بدین باور رسیدند، گزینه نخست كریم قاری زاده شد. قاری زاده با پذیرش این مسئولیت ثابت كرد كه راه سودآوری از 
كجاست. روز 7 اسفند حضور بیش از 81 درصد سهام دار در تاالر بانک سپه به ریاست جناب مهندس بهزادی پور و دو ناظر جنابان معدنچي و بابالویان با دبیری جناب 
مهندس كریم قاری زاده مدیرعامل فهیم و آداب دان برگزار شد. مجمع با تصویب صورت های مالی و تقسیم سود هر سهم 450 ریال و سایر دستور جلسه سهامداران 

حاضر در جلسه، با طنین صلوات ضمن تائید و تقدیر از مدیریت مالی و بچه های خوب امور سهام و روابط عمومی به كار خود پایان داد.   

صدیقهسرخوشلر
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امروزه در اقتصاد کش��ورمان در کنار 
بخش دولت��ی و بخ��ش خصوصی، 
شاهد شكل گیری و حضور  مقتدرانه 
مجموعه هایی هستیم که نه در قالب 
بخش خصوص��ی می گنجن��د و نه 

می توان آنها را دولتی  تلقی کرد. 
  معم��وال از ای��ن گ��روه بنگاه ه��ا با 
عناوینی مانند غیردولتی، شبه دولتی، 
شبه خصوصی و گاه خصولتی   )با اشاره 
طعنه آمیز به ماهیت نیمه خصوصی 
و نیمه دولتی آنها( نام برده می ش��ود. 
ب��ه نظ��ر می رس��د  عن��وان »بخش 
ش��به خصوصی« به بهترین ش��كل 
ویژگی ها و مش��خصات این گروه از 
بنگاه ه��ا را  بی��ان می کن��د؛ زیرا این 
گروه هرچند ظاهری مش��ابه با سایر 
بنگاه های بخش خصوص��ی دارند و 
خود  نیز مدعی عضویت در این بخش 
هستند، با این حال ماهیتی متفاوت 
ب��ا این بخ��ش دارند. در  س��ال های 
گذشته موسس��ات دولتی، عمومی، 
فرهنگی، غیر انتفاعی و حتی خیریه 
با ه��دف تامین  هزینه ه��ای جاری 
فعالیت هایش��ان و نی��ز حفظ ارزش 
دارایی هایش��ان در شرایط تورمی به 
سمت  فعالیت های اقتصادی رو آورده 
و اقدام به تشكیل بنگاه های اقتصادی 
با هدف کسب سود کردند.  بنگاه هایی 
که اینک همه را ذیل عنوان »بخش 
شبه خصوصی« طبقه بندی می کنیم. 
اگر س��هم  این گونه بنگاه ها و اندازه و 
مقیاس فعالیتشان در مقایسه با کل 
اقتصاد کشور ناچیز بود، می شد این 
 ام��ر را نادیده گرفت. ام��ا با توجه به 
عظمت و گس��تردگی این بنگاه ها و 
بنیه مالی بسیار قوی و  تاثیرگذارشان، 
نمی توان به این واقعیت بی توجه بود. 

س��ه ایراد اساسی به ش��رح زیر را بر 
این ش��یوه تامین مالی و بنگاهداری 

می توان وارد دانست: 
 1- تناق��ض آش��كار بی��ن اه��داف 
غیراقتص��ادی موسس��ه و اه��داف و 
رویه های بنگاه اقتصادی، نوعی  برخورد 
دوگانه را در موسس��ه ایج��اد کرده و 
فعالی��ت س��الم و اصولی موسس��ه را 
خدشه دار می کند.  نمونه های فراوانی 
برای این مورد می توان مطرح کرد که 

از حوصله این یادداشت خارج است. 

 2 – این گون��ه موسس��ات به دلی��ل 
شرایط خاص خود، معموال با نیازهای 
مالی پیش بینی نشده و فوری  مواجه 
می ش��وند و به همی��ن دلیل، عالقه 
بلندمدت  به سرمایه گذاری  چندانی 
نداش��ته و ب��ه  س��رمایه گذاری های 
زودب��ازده، کوتاه م��دت و ب��ا قابلیت 
نقدش��وندگی ب��اال بیش��تر توج��ه 
می کنن��د. یك��ی از  دالی��ل افزایش 
حیرت انگیز حجم سرمایه گذاری در 
عرص��ه تجارت امالک و مس��تغالت 
در س��ال های  اخیر که اثر مخربی در 
اقتصاد کشور برجای گذاشته است، 

همین نكته است.)1( 
 3 – ام��ا مهم تر از دو ایراد فوق، ایراد 
سوم اس��ت که به مس��اله مدیریت 
این بنگاه ها برمی گردد.  برای بررسی 
این مورد، ابتدا بهتر اس��ت دو شیوه 
متفاوت شرکت داری را که در اقتصاد 
ما رایج  هس��تند، با همدیگر مقایسه 

کنیم: 
در شیوه اول، س��هامداران و مالكان 
یک بنگاه افرادی را به عنوان مدیران 
ش��رکت تعیین کرده و  خ��ود نیز بر 
عملكرد آنان نظارت می کنند. طبعا 
اگر شیوه مدیریت یک مدیر و نتایجی 
که کسب  می کند از دید مالكان بنگاه 
رضایت بخش نباشد، تصمیم به عزل 

او می گیرند.  
در شیوه دوم، س��هامداران و مالكان 
واقع��ی بن��گاه قدرت ع��زل و نصب 
ندارند یا کاری ب��ه این کارها  ندارند. 
در این حالت یک مدیر به جای اینكه 

در مقابل س��هامداران و مالكان بنگاه 
پاسخگو باشد،  فقط در مقابل رئیس 
باالتر خود پاسخگوست، و تا زمانی به 
فعالیت خود ادامه می دهد که رئیس 
 باالتر از او راضی باشد. اگر بنگاهی با 
شیوه دوم اداره شود، الزاما فعالیتش 
هم��راه ب��ا س��ودآوری و  موفقی��ت 
نیس��ت. در انتخاب مدیران بنگاه ها 
ممكن است به جای تخصص گرایی 
و شایسته س��االری،  ب��ه ویژگی های 
دیگ��ر از جمل��ه ارتباط��ات حزب��ی 
و... توجه ش��ود. در چنی��ن فضایی، 
حاکمیت مدیریت  رابطه ای به جای 
شایسته ساالری دور از انتظار نیست.  

ناگفت��ه پیداس��ت ک��ه در چنی��ن 
بنگاه هایی، مدیر ب��رای ادامه کارش 
معموال نیازمند ارائ��ه کارنامه زرین 
بنگاه ه��ای  در  مدیری��ت   نیس��ت. 
ش��به خصوصی از ن��وع دوم اس��ت؛ 
مدیریتی غیرپاس��خگو که در قالب 
 سلس��له مرات��ب اداری تاب��ع مقام 
باالت��ر خ��ود اس��ت. به ط��وری که 
مالحظه می شود، جدی ترین مشكل 
 بنگاه ه��ای ش��به خصوصی، ش��یوه 
مدیریتشان اس��ت. هرچند دو ایراد 
قبلی نیز همچنان به قوت خود  باقی 
هستند. حال اگر به این واقعیت توجه 
کنیم که گروه پرتعدادی از بنگاه های 
بزرگ اقتصادی  کشور به گونه ای ذیل 
عنوان شبه خصوصی قرار می گیرند، 
اهمیت این مش��كل به خوبی روشن 
 می ش��ود: درص��د قاب��ل توجهی از 
سرمایه ها و سرمایه گذاری های کشور 

با شیوه هایی مدیریت می شود  که از 
استانداردهای مدیریت علمی امروزی 

دور است. 
توج��ه به این نكته کلی��دی، تصویر 
مدیریت��ی  مش��كالت  از  روش��نی 
بنگاه ه��ای اقتصادی کش��ورمان به 
 دس��ت می ده��د. اگ��ر صحب��ت از 
مدیریت قبیله ای به میان می آید، اگر 
شایسته س��االری کنار گذاشته  شده، 
اگر ارزیابی درستی از عملكرد مدیران 
انجام نمی گیرد، اگر از حاکمیت روابط 
به جای  ضوابط سخن به میان می آید، 
اگر با پدیده مدیران چندشغله که گاه 
در ده بنگاه مختلف س��مت  عضویت 
را ی��دک می کش��ند  هیات مدی��ره 
روبه رو هستیم، اگر با مدیرانی روبه رو 
می ش��ویم که با  ش��جاعتی بی مانند 
در میدانی بس��یار متفاوت با رش��ته 
تخصص��ی و تجربی��ات عملی خود 
قبول  مسوولیت می کنند، )2( همه و 
همه ارتباط نزدیكی با شیوه مدیریتی 

خاص بخش شبه خصوصی  دارند. 
تداوم رشد سریع بخش شبه خصوصی 
و افزایش اقتدار آن، موجب تعمیق و 
گسترش بحران  مدیریت در بنگاه های 
اقتصادی کشور می شود. به ویژه اینكه 
طبعا بخش مهمی از تسهیالت بانكی 
 کش��ور هم توسط این بنگاه ها جذب 
خواهدشد. از این رو به نظر می رسد 
تالش برای گسترش بخش  خصوصی 
واقعی و محدود ساختن ابعاد بخش 
شبه خصوصی یک ضرورت انكارناپذیر 

است.  
 1 – برای روش��ن شدن این موضوع، 
کافی اس��ت با مراجعه به آگهی های 
مربوط ب��ه خرید یا ف��روش  امالک 
و مجتمع های س��اختمانی بررس��ی 
کوتاه��ی درباب وضعی��ت مالكیت 
شرکت های خریدار یا  فروشنده داشته 

باشید. 
 2 – فكرش را بكنید، فردی با مدرک 
لیسانس علوم سیاسی به طور همزمان 
سمت عضویت در  هیات مدیره چند 
ش��رکت فعال در عرصه ه��ای تولید 
فرش ماشینی، محصوالت کشاورزی، 
 محصوالت شیمیایی، قطعات خودرو، 
ساختمان و... را داشته باشد! متأسفانه 

مشابه این موارد  بسیار زیاد است. 

ضد خصوصی بازی مهديخلج
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مرور کلی بر جايگاه شرکت در صنعت
ب��ا توجه به میزان صدور پروانه های س��اختمانی در 
شهرها، فعالیت بس��یار چشمگیر بخش خصوصی و 
همچنین فعالیت و س��رمایه گ��ذاری صورت گرفته، 
میزان تولید واحدهای مسكونی در کشور همچنان در 
سطح مطلوبی است. در این بین شرکت سرمایه گذاری 
مس��كن پس از کسب موفقیت در رشد تولید و سهم 
بازار 0/64 درصدی در سال 1390، طی سال 1391 
نیز موفق به حفظ س��هم بازار خود شده و با تولید و 
تكمیل حدود 520 هزار متر مربع، حدود 64 /0 درصد 
از تولید ساختمان های ش��هری را به خود اختصاص 
داده است. با تعیین تكلیف پروژه های مسكن مهر این 
شرکت و اتمام بیشتر پروژه ها، میزان متراژی فعالیت 
ش��رکت )عمدتا از واحدهای ارزان قیمت و با حاشیه 
س��ود پایین( در سال 1392 کاهش یافته است و در 
نتیجه سهم متراژی بازار این شرکت با کاهش روبه رو 

شده است.
مرور کلی بر عملكرد شرکت

افزای��ش فعالیت های ش��رکت در قال��ب پروژه های 
مشارکتی در سبد درآمدی شرکت

تمرک��ز ب��ر توس��عه و ارتق��ای برند ش��رکت گروه 

سرمایه گذاری مسكن
ش��روع پیاده س��ازی پروژه های با س��اخت س��ریع و 

زودبازده در کالنشهرها
حضور در بازارهای کشورهای منطقه به منظور صدور 

خدمات فنی و مهندسی
بازنگری استراتژی های س��ازمان و هدف گذاری و به 

روزرسانی اهداف سازمان
ت��داوم اجرا و پیگیری پروژه ه��ای بهبود و حضور در 
جای��زه ملی تعالی س��ازمانی )INPE Award( در 

سال 91 با رویكرد ارتقای سطح سرآمدی شرکت
تداوم طراحی و بهبود فرآیندهای سازمان در شرکت 
مادر و ش��رکت های تابعه ، بازنگری مدل حاکمیتی 
شرکت براساس ساختار و فرآیندهای جدید و بازنگری 

شناسنامه شغل های شرکت.
 )ERM( تداوم اس��تقرار سیس��تم مدیریت ریسک
براس��اس مدل مبتن��ی بر تحقیقات علم��ی و مورد 

پذیرش جوامع و صنایع داخلی و بین المللی.
پذیرش دو ش��رکت سرمایه گذاری مسكن پردیس و 

زاینده رود در فرابورس.10
 توس��عه هم افزایی میان ش��رکت های تابعه گروه از 
طریق برگزاری پنج دوره هم اندیش��ی فصلی مدیران 

گروه در ش��هرهای مشهد، اصفهان، تبریز، چالوس و 
تهران و ارتقای عملكرد هولدینگ با نظر س��نجی از 

شرکت های تابعه. 
تاريخچه

شرکت گروه سرمایه گذاری مسكن یكی از بزرگ ترین 
و موثرترین فعاالن صنعت ساختمان در کشور است. 
این ش��رکت در ششم اردیبهشت ماه سال 1369 به 
ش��ماره ثبت 78828 به منظور پاس��خگویی به نیاز 
مشتریان بانک مسكن تاسیس شد. از ابتدای تاسیس 
تاکنون عملیات اجرایی  61/913 واحد مسكونی در 
قالب 342 پروژه توس��ط ش��رکت های گروه سرمایه 
گذاری مسكن شروع شده و 49/314 واحد مسكونی 
به بهره برداری رس��یده است . عالوه بر آن در ساخت 
مجتمع های تجاری، اداری و آموزش��ی و نیز ساخت 
آزاد راه، خطوط انتقال آب و آماده سازی زمین فعالیت 

های چشمگیری داشته است.
ش��رکت دارای 16 ش��رکت تابعه است. شرکت های 
تابعه گروه س��رمایه گذاری مس��كن در 28 استان و 
36 شهر کش��ور، گسترده ش��ده اند. آخرین سرمایه 
ثبت شده شرکت دو هزار میلیارد ریال است و از سال 
1382 از س��هامی خاص به سهامی عام تبدیل شده 
و از س��ال 1383 در بازار بورس اوراق بهادار پذیرفته 

شده است.
سرمايه 

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 10/000 میلیون 
ریال )ش��امل تعداد 10/000/000 س��هم، به ارزش 
اس��می هر س��هم 1/000 ریال( ب��وده که طی چند 
مرحله ب��ه مبلغ 2/000/000 میلیون ریال )ش��امل 
تعداد 2/0000/000/000 س��هم، به ارزش اسمی هر 
س��هم 1/000 ریال ( در پایان س��ال مالی منتهی به 

1392/9/30 افزایش یافته است.

سمتنمایندهاعضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهآقای قدرت اهلل شریفیبانک مسكن

نایب رئیس هیات مدیرهآقای ایوب قنبری شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسكن
عضو هیات مدیرهآقای ابوالفضل صومعلوشرکت کارگزاری بانک مسكن        

عضوهیات مدیرهآقای سید احمد مقیمیشرکت عمرانی مسكن گستر
عضو هیات مدیرهآقای سیدرضا میرصادقیشرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

مدیرعاملآقای ایرج معزی

 

کار ايرج معزی در شرکت گروه سرمايه گذاری مسكن؛ حساب ها شفاف و سود خوب

در تاالر شیک و آبرومند بهره وری، حضور 94/23 درصد سهام دار شركت گروه سرمایه گذاری مسکن در این روزهای آخر سال، اگر بی نظیر نبود كم نظیر بود 
و این استقبال دو شاخصه مهم داشت كه پای گریز خبرنگار كهنسالی همچو من را از رفتن باز می داشت؛ اول حساب های شفاف كه به نحو مطلوب به شهادت 

و اعالم سازمان حسابرس مستقل و بازرس قانونی دربند چهار اظهارنظر نشان داده می شد. 
بند چهار: به نظر این س�ازمان ، صورت های مالی یاد ش�ده در باال، وضعیت مالی گروه و ش�ركت گروه سرمایه گذاری مسکن سهامی عام در تاریخ 30 آذر ماه 1392 و عملکرد 

مالی و جریان های تصدی كرده ، شركت را برای سال مالی منتهی به تاریج مزبور از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری پاسخگوی مطلوب نشان می دهد.
و شاخه دوم مدیریت جناب ایرج معزی در جایگاه مدیرعاملی. این كارشناس ارشد شهرسازی را از دوران خدمت در قم، همدان و زنجان در سمت مدیریت فنی استانداری می شناسم كه 
در كوره های كار و تالش مردی آبدیده شده و در میدان عرضه خدمت سرآمد تیمی ساخته كه نمونه آن در بخش مالی عیان بود. مهندس ایرج معزی توانسته در بلند مرتبه سازی 25 پروژه 
3800 واحد مسکونی مجتمع مسکونی، 317 پروژه ، 58 هزار و 113تعداد واحد مسکونی و چندین پروژه دیگر را به سرانجام برساند. از همدلی صاف و صادق بدون هیچ غل و غش جناب 
ایرج معزی سخن بسیار خواهیم داشت اما در شمارگان دیگر. مجمع با حضور 98 درصد سهامدار به ریاست جناب امیدعلی و دو ناظر جنابان ازگلی و دهقان با دبیری جناب سیروس 
آیدین، مدیر ارشد مالی كه توانسته حساب های شفاف و گزارش بدون بند به مجمع آورد برگزار شد. مجمع با تصویب صورت های مالی و تقدیر و تشکر از زحمات تیم مدیریت با 

تقسیم سود 350 ریال به كار خود پایان داد. 

مهديخلج
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در دنیای امروز اعتقاد بر این است که سازمانهای توسعه 
یافته نقش اصلی را در توس��عه اقتصادی یک  کشور ایفا 
می کنند. به عبارت دیگر، سازمانها و محیط های کسب 
و کار با برنامه ریزی منظم و توسعه  خود موجبات توسعه 
پایدار در کشور خود را فراهم می آورند. حال اگر بپذیریم 
که نقش اصلی توسعه و  پیشرفت سازمانها سرمایه انسانی 
میباشد، این امر نشاندهنده نقش کلیدی سرمایه انسانی 
در توسعه  جوامع بشری است. به عبارت دیگر، هرچقدر 
توسعه منابع انسانی در محیط های کسب و کار از جهات 
 مختلف جدی گرفته شده و با داشتن برنامه ای مشخص 
صورت گیرد، به طور غیر مستقیم در پیشرفت  و توسعه 

اقتصادی یک کشور گام برداشته شده است. 
در حوزه توس��عه منابع انس��انی، یكی از عواملی که در 
سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته و سازمانهای  موفق 
توانس��ته اند با در نظر گرفتن آن به موفقیت های قابل 
توجهی دست یابند مسئله مدیریت  استعدادهای منابع 
انسانی خود بوده است. از آنجا که در اقتصاد دانش بنیان 
تولید دانش و سپی بكار  بستن آن در محیط های کسب 
و کار مهمترین اصل را تشكیل میدهد، تمامی مواردی 
همچون کشف و  استفاده از استعدادهای منابع انسانی، 
آموزش هدفمند و مرتبط با آنها، بهره وری مناس��ب از 
ظرفیتهای  سرمایه انس��انی سازمانها و غیره .. به عنوان 
ارزش تلقی میگردد. در حقیقت توجه به موارد فوق الذکر 
 است که میتواند موجبات توسعه یک محیط کسب و کار 

را فراهم آورد. 
حال س��ئوال این اس��ت که تعری��ف عملیاتی مدیریت 
اس��تعداد ها در س��ازمانها چیست؟ اس��تعدادهای یک 
 س��ازمان را چگون��ه میت��وان مدیریت نم��ود؟ هدف از 
مدیریت استعدادها در محیط های کسب و کار  چیست؟ 
چرا بس��یاری از کارشناس��ان و صاحبنظران اقتصادی 
معتقدند ماندگاری در محیط رقابتی کسب و  کار امروز 

منوط به داشتن بهترین استعدادها است؟
مدیریت استعداد به مدیریت مواردی همچون شناسایی، 
جذب، آموزش، توس��عه و بهره گرفتن مس��تمر از  افراد 
مستعد در یک محیط کسب و کار گفته میشود. هدف 

اصلی مدیریت اس��تعدا ها در یک ساز مان نیز  افزایش 
توان یک سازمان جهت نیل به اهداف خود و در نهایت 
رس��یدن به چشم اندازهای کسب و کار  خود می باشد. 
در حقیقت مدیریت استعداد به یک محیط کسب و کار 
کمک میكند که با بهره گرفتن از  افراد مستعد و شایسته 
در جایگاه شغلی مناسب، بتواند انتظارات و اهدافی که از 
یک فرد در جایگاه  شغلی مشخص دارد را برآورده سازد 
و در نهایت از منابع انسانی خود به بهترین شكل ممكن 

بهره مند  گردد. 
مدیریت استعدادها در محیط های کسب و کار معموال 
شامل س��ه بخش اصلی جذب اس��تعدادها، نگهداشت 
 اس��تعدا هاو در نهایت توسعه استعدادها میشود. بخش 
جذب اس��تعدادها مسئله ای اس��ت که در زیرمجموعه 
 سیاستهای نظام جذب و تامین یک سازمان قرار میگیرد. 
در تعریف نظام جذب و تامین منابع انس��انی  برای یک 
محیط کسب وکار، یكی از مسائل مهمی که باید مد نظر 
قرار گیرد این است که در  جایگاههای شغلی سازمان باید 
به دنبال چه افرادی با چه شرایط اخراز شغلی باشیم. در 
سازمانهای موفق  یكی از مواردی که در این مرحله بكار 
گرفته میشود استفاده از آزمونهای روانشناختی است که 
بتوان  ضریب هوش منطقی و هوش هیجانی، شخصیت، 
سالمت روان و غیره ... افراد راشناخت و پس از  مقایسه 
استعداد و تواناییهای آنها با استعدادها و تواناییهایی که 
به دنبال آن برای یک جایگاه ش��غلی  مشخص هستیم، 
بتوانیم مرتبط ترین و شایس��ته تری��ن فرد را برای یک 

جایگاه شغلی جذب نماییم.  
مسئله دیگر نگهداشت استعدادها میباشد. معموال پس از 
جذب منابع انسانی مستعد در جایگاههای شغلی  مرتبط، 
باید منابع انس��انی بگونه ای مدیریت گردند که بتوان از 
تمامی ظرفیت های آنها در جهت اجرای  ش��رح وظایف 
مربوط به شغلشان استفاده نمود. در کنار همسوسازی 
اس��تعداد و توانایی آنه��ا با جایگاه  ش��غلی، باید بگونه 
ای عم��ل کرد تا افراد مورد نظر با داش��تن انگیزه الزم 

مشارکت باالیی در انجام امور  محوله داشته باشند. 
توسعه اس��تعدادها قسمت سوم مدیریت استعدادها در 
محیط های کس��ب و کار را تشكیل میدهد. در توسعه 
 منابع انسانی دانش بنیان، آموزش مستمر منابع انسانی و 

آشنا ساختن آنها با جدیدترین علوم و فناوری  روز مرتبط 
با محیط کس��ب و کار خود یک امر مهم تلقی گش��ته 
و بسیار بر آن تاکید ش��ده است. اگر برای  استعدا های 
منابع انسانی جذب شده برنامه مشخصی جهت آموزش 
در مس��یر توسعه شغلی وجود نداشته  باشد، چیزی جز 
هدر دادن ظرفیتهای سرمایه انسانی یک سازمان نیست. 
با توسعه استعدادهای منابع  انسانی یک سازمان میتوان 
سرمایه انسانی یک سازمان را همیشه بطور چابک و پویا 
نگهداشت و  همچنین س��ازمان همیشه آمادگی برنامه 

ریزی و اجرای برنامه های آینده خود را داراست. 
نكته دیگری که در توس��عه استعدادها باید مد نظر قرار 
گیرد این اس��ت ک��ه آموزش منابع انس��انی به تنهایی 
 تضمین کننده شكوفایی استعدادهای افراد شاغل در آن 
سازمان نیست، بلكه درگیر کردن عملی افراد  مستعد با 
کارهای اجرایی و فرصت دادن به آنها جهت نشان دادن 
تواناییهای فردی خودش��ان از مواردی  است که باید مد 
نظر مدیران محترم قرار گیرد. در این راستا ایجاد فرهنگ 
استعداد پروری در سازمانها  و همچنین اقدامات حمایتی 
مدیران جهت فرصت دادن به افراد مستعد نقش بسیار 

مهمی دارند. 
با در نظر گرفتن موارد مطرح شده، نكته ای که در این 
میان مدیران نظام بانكی کشور باید مورد تفكر  و بررسی 
قرار دهند این اس��ت که امروزه در بانكهای کش��ور چه 
برنامه مشخصی برای پرورش مدیران  آینده وجود دارد؟ 
آیا در جذب کارکنان برای یک بانک شناخت کاملی از 
فرد و تشخیص استعداد و  تواناییهای فردی و شخصیتی 
وی صورت میگیرد؟ آیا فضای الزم برای رش��د استعداد 
منابع انسانی در  بانكهای کشور وجود دارد؟ برنامه بانكها 
برای آموزش ویژه افراد مس��تعد و همچنین جانش��ین 
پروری  چیس��ت؟ آیا مسئله مدیریت استعداد در برنامه 
های تعالی منابع انسانی بانک های کشور جایگاهی دارد؟ 
 موارد مطرح ش��ده تالش��ی بود جهت تشویق و ترغیب 
ب��رای ایجاد رویكرد و گفتمان مدیریت اس��تعدادها  در 
بانكهای کش��ور. امید آنكه بتوانیم در آینده با اس��تفاده 
از ظرفیتها و تواناییهای افراد مستعد شاغل در  بانكهای 
کشور، موجبات پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر بانكهای 

میهن عزیزمان را فراهم آوریم.  

مدیریت استعدادها در بانکداري، 
ضرورت یا تجمل؟

دکتراسدشریفی
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دغدغه  امروز، اما و اگرهای فردا آيا جهيزيه حد و 
مرزی هم دارد؟

ای��ن روزه��ا تهی��ه جهیزیه ب��رای بس��یاری از 
خانواده ه��ای ایرانی به یک مش��كل اصلی مبدل 
شده  است. والدینی که با شور و شوق فرزند خود 
را برای زندگی مش��ترک آماده می کنند، پس از 
 مراس��م عقد، با دغدغه  بزرگی مواجه می ش��وند 
ک��ه یك��ی از حس��اس ترین مراحل ای��ن دوران 
 محس��وب می ش��ود چون توافق و تفاهم دختر و 
پس��ر و خانواده هایشان در این موقعیت است که 
 نمود بیش��تری می یابد. اما به عقیده  بسیاری از 
کارشناسان، طی سال های اخیر، این موضوع  که 
باید به منزله  شروع زندگی ساده  زوج های جوان 
باشد، به معضلی تبدیل شده که در  مواردی حتی 
متاس��فانه موجب پانگرفتن برخ��ی از زندگی ها 
می شود. جوانان با توقعات بی جا  و تقاضای اقالم 
غیرضروری، خانواده ها را تحت فش��ار می گذارند 
و خانواده ه��ا نیز با دامن  زدن ب��ه توقعات آن ها، 

جوانان را پرتوقع و بی انگیزه می کنند. 
در حال��ی که خانواده ها باید ب��رای زوج های جوان 

روشن کنند که ش��روع زندگی مشترک با  حداقل 
امكانات میس��ر اس��ت و نباید توقع زندگی مرفه و 

بی دردسر و بدون مشكل را در سر  بپرورانند. 

جهيزيه، رسمی مشترك
اگر بخواهیم جهیزیه را به عنوان یک سنت مشترک 
از نظر تاریخی مورد بررس��ی قرار  دهیم باید به این 
نكته اش��اره کنیم که این س��نت کهن، ریش��ه در 
فرهنگ کشورهای آفریقایی  دارد که با هدف تأمین 
سرمایه  اولیه برای کسب و کار به داماد هدیه داده 
می شد تا مسئولیت  تأمین خواس��ته ها و نیازهای 

همسر و فرزندانش را بر عهده بگیرد. 
در قانون »حمورابی« نیز که در قرن هجدهم قبل از 
میالد تدوین شده، از جهیزیه به عنوان  یكی از رسوم 
رایج در آن زمان نام برده شده است و حتی در روم 
باستان هم متداول بود و به  این ترتیب می توان گفت 
که این س��نت از جمله رسومی است که نه تنها در 
کشورهای  آسیایی، بلكه در کشورهای اروپایی هم 

وجود داشته است. 
در کش��ورهای اروپایی و به ویژه در کشور انگلیس، 

جهیزیه در طبقات اشرافی به عنوان  ارثیه در هنگام 
ازدواج از طرف پدر به فرزند دختر هدیه می ش��ود 
و به این ترتیب فق��ط  دخترانی که در زمان ازدواج 
از پدرش��ان جهیزیه نگرفته باشند، در ارث سهیم 

می شوند. 
  البته گفته می ش��ود امروزه در اغلب کش��ورهای 
در حال توس��عه در اروپا و آمریكا این رس��م  کهن 
و دیرینه به دس��ت فراموشی سپرده شده است و 
در اغلب خانواده ها، عروس و داماد با  هدایای نقدی 
که در مراسم جشن ازدواج خود؛ از دوستان، اقوام 
و نزدیكان ش��ان هدیه  می گیرن��د، مقدمات اولیه  
زندگی مشترک را تأمین می کنند. اما خانواده های 
س��نتی هم چنان به  این س��نت قدیم��ی پایبند 
هس��تند و خانواده  دختر مسئولیت تهیه جهیزیه 
را برعهده می گیرد.  البت��ه باید به این نكته توجه 
داش��ت که در این کش��ورها بر خالف کش��ور ما، 
جهیزیه تنها شامل  ملزومات اولیه برای آغاز زندگی 
مشترک است، نه بسیاری از کاالهای غیرضروری و 
 لوکس و تجملی که در خانواده های ایرانی، بخشی 

از جهیزیه محسوب می شود. 

پارس خزر، برند معتبر، محصول برتر
اولین شركت لوازم خانگی كه توانست با عنوان جهیزیه بسته ای به قدر توان خرید عروس  خانم تهیه و در اختیار افراد بگذارد 
شركت معتبر و خوشنام پارس خزر بود و كاتب این  سطور خود شاهد آن كه دختر افغانی با داشتن این بسته چه بس خوشحال شد.  پارس خزر ابتکاری 

كرد كه هم پدر و مادر و هم عروس احساس خوشحالی كردند و  حرمت داری بر این مقال و آنچه در پی می آید باب دیگری است كه می خوانیم. 

خسرواميرحسيني
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جهیزیه سنت خوبی است که متاسفانه با آمیختگی 
به اشرافیت ساز و کارهای منطقی زندگی  مشترک 

را تحت الشعاع خود قرار می دهد. 

مردم چه می گويند؟
این روزها در کش��ور ما جهیزیه پا را از آماده سازی 
ل��وازم ض��روری و حتی غیرض��روری  زندگی فراتر 
گذاشته است، تا جایی که در بسیاری از خانواده ها 
حتی به مارک کاالهای تهیه  ش��ده برای جهیزیه، 
اهمی��ت ویژه ای می دهن��د و در نتیجه  آن، هزینه  
تهیه جهیزی��ه، ارق��ام  نجومی را نش��ان می دهد. 
خانواده ها وس��ایلی را تهیه می کنند که می توان با 
بخش کوچكی از  آن بدون احساس کاستی، سال ها 
سر کرد و این در حالی است که حتی برخی از این 
کاالها  هیچ گاه مورد اس��تفاده قرار نخواهد گرفت 
و قص��د خان��واده  ع��روس از خرید ای��ن کاالهای 
 غیرضروری، فقط نشان دادن بی نقص بودن جهیزیه 

فرزندشان است! 
با علم ب��ه وضعیت موجود به خیابان های س��اری 
رفتیم و با مراجعه به انواع فروش��گاه های  مربوط به 
این مقوله، نقطه نظر برخی از مادران و نوعروس��ان 

را جویا شدیم. 

خيابان فرهنگ، ساعت 20: 
پروان��ه.م 25 س��اله که به همراه خان��واده در حال 
خرید یخچال و ماشین لباسشوئی است،  می گوید: 
»م��ن می دانم قیمت کاالها خیلی باال رفته و برای 
پدر و مادرم که کارمند هستند  بسیار سخت است 
ک��ه زیر بار این هزینه ها بروند اما من نمی خواهم از 
دخترخاله هایم کمتر  باشم. همه آن ها می خواهند 

ببینند من برای جهیزیه ام چه کار می کنم.« 

خيابان قارن،ساعت 20: 
انسیه.خ، 65 س��اله، خانه دار که با وسواس زیاد در 
حال انتخاب وسایل آشپزخانه بسیار لوکس  و فانتزی 
است می گوید: »دختر اولم را با جهیزیه ای در حد 
توانم  به خانه بخت فرس��تادم  که  همین سادگی 
باعث اختالف و سرشكستگی دخترم شد و سال های 
اول زندگی همیشه از  طرف خانواده شوهرش تحقیر 
می ش��د، به همین دلیل برای این دخترم با وجود 
کمبوده��ای  مالی، س��نگ تمام می گ��ذارم. حتی 
سفارش دادم، وسایل برقی مثل؛ یخچال و ماشین 
لباسشوئی  را از غرب کشور برایمان فرستادند، چون 

ارزان تر بود.« 
فاطمه صمدی، بازنشسته آموزش و پرورش، خطاب 
ب��ه جوانان و پ��دران و مادران  می گوید:   »وس��ایل 
غیرضروری را با تالش خود در وقت نیاز تهیه کنید، 
تا هم لذت خرید را ببرید و  هم احساس مسئولیت و 

تالش برای ساختن زندگی مشترک را تجربه کنید. 
جهیزیه قرار  اس��ت به اقتصاد عروس و داماد کمک 
کن��د، نه این که یک عمر آن ه��ا را تامین کند، به 
طوری  که الزم نشود داماد تا سال ها یک قاشق برای 
خانه تهیه کند. سلیقه به خرج دادن، به معنای  گران 
خریدن نیست، بلكه به معنای زیبا، مفید و با صرفه 

خریدن است.« 

خيابان 18 دی،ساعت 19: 
علی.ج، فروش��نده وس��ایل منزل، ضمن اشاره به 
سودی که ممكن است از فروش اقالم مورد  احتیاج 
خانواده ها ببرد، با دلس��وزی می گوید: »متاس��فانه 
امروزه خرید جهیزیه برای خودش به  معضلی تبدیل 
شده. بسیار شاهد بحث و جدل های خانواده ها هستم 
ک��ه روزهای خوش یک  زندگی تازه را تلخ می کند. 
رقابت های ناصحیح در زمینه جهیزیه و مهریه باعث 

شده که  جوانان از ازدواج بترسند.« 
سیما.ک، 58 ساله، که به حرف های فروشنده گوش 
می  داد، گویا این فرصت را مغتنم شمرد  و خواست 
تا از قول او بنویسیم: »بعضی از دخترها به خانواده 
خودشان هم رحم نمی کنند و  حاضرند والدینشان 
زی��ر میلیون ها تومان ق��رض بروند تا او حتما تمام 
وسایلش مجموعه کامل  س��یلور فالن مارک باشد 
اما در س��ال های نه چندان دور وضعیت این طوری 
نبود. از تعیین  مهریه باال و بریز و بپاش عروسی در 
س��الن های مجلل گرفته تا جهیزیه های پر زرق و 
برق  و بیش از حد نیاز و حتی سیس��مونی، شرایط 
را برای همه، هم جوانان و هم خانواده ها،  س��خت 

کرده است.« 
تهی��ه جهیزیه در جوامع و فرهنگ های مختلف به 
اشكال متعدد صورت می گیرد، نوع کیفیت  جهیزیه 
بر اساس آداب و رسوم مختلف، متفاوت و هزینه آن 
نیز از مبلغ 10 میلیون تا 100  میلیون در نوس��ان 
است که این امر نیز موجب تأخیر سن ازدواج جوانان 
و آسیب های  اجتماعی فراوانی در جامعه شده است. 
اما جالب اس��ت که بدانید بر اس��اس تحقیقات به 
عمل  آمده فقط 10 درصد از جوانان بدون چشم و 
هم چشمی و هزینه های تشریفاتی ازدواج می کنند  و 
90 درصد مابقی خواستار زندگی لوکس و تجملی 
هس��تند که کارشناس��ان معتقدند؛ عدم  پیروی از 
آموزه های دینی یك��ی از عوامل مهم ایجاد چنین 

مشكالتی در جامعه است. 

آيا جهيزيه درمان خود کم بينی است؟
بسیاری از اوقات، اختالف نظرها درباره خرید جهیزیه، 
به اختالفات ش��دید خانوادگی تبدیل  می شود که 
ناش��ی از نبود الگو و معیار خرید جهیزیه است. به 
عبارتی جهیزیه حد معینی  ندارد و در بس��یاری از 

نقاط کشور ایران، به عهده خانواده دختر است و این 
فرهنگ،  مشكالت بسیاری را روی دوش خانواده ها 
می گذارد. در واقع در پ��اره ای از موارد، عدم  تمكن 
مالی خانواده عروس برای تهیه جهیزیه، مشكالت 
زیادی را در خانواده های ایرانی  موجب ش��ده و این 
فرهنگ نادرس��ت که وظیفه خانواده عروس، تهیه 
تمام لوازم زندگی زوج  هاست، باید تغییر کند. هم 
چنین توقعات بی جا، چش��م و هم چشمی، تكبر و 
غ��رور یكی از  طرفین و تحقیر خانواده کم بضاعت، 
از دیگر مشكالت تهیه جهیزیه توسط خانواده دختر 
 اس��ت که گاه زمینه ساز مشكالت بعدی در زندگی 
خانوادگی می ش��ود. دراین باره ب��ا راحله  حدیدی، 
کارش��ناس ارش��د روانشناسی و مش��اور موسسه 

فرهنگی و هنری خانه جوان به گفتگو  نشستیم. 
او درباره ریشه خودکم بینی و چشم و هم چشمی 
در مقوله جهیزیه، عن��وان کرد: »در ابتدا  یک اصل 
کلی را می توان عنوان کرد که س��اختار فرهنگی و 
ارزش گذاری افراد و خانواده ها  نقش مس��تقیمی با 
مواردی نظیر مدل ماشین، نوع آرایش و پوشش و... 
دارد که در سطوح  تقلیل یافته آن، به معضلی به نام  
چشم و هم چشمی منجر می شود که درباره موضوع 
مورد  بحث ش��ما نقش مهمی دارد. با نگاه جزیی تر 
می توان گفت خود کم بینی، یكی از عوامل چشم  و 
هم چشمی در جامعه است. در چنین شرایطی، ما 
خود واقعی را که خداوند به ما عطا کرده  نمی بینیم، 
بلكه با تجمالت ظاهری سعی در تكمیل خود داریم 
تا این عارضه را جبران کنیم  که یكی از عوارض آن، 
مدرن کردن تجهیزات و لوازم خانه است که موجب 
رقابت منفی  می ش��ود، به طوری که همسان سازی 
خانه  خود با افراد مش��ابه هدف اصلی زندگی قرار 

می  گیرد.« 

ورود به خوشبختی، آن هم از دروازه جهيزيه های 
لوکس

برخی از خانواده ها فكر می کنند که با چش��م و هم 
چشمی و رقابت های ناس��الم و دادن  جهیزیه های 
مفص��ل، می توانند زمینه  ش��روع زندگی خوب و 
خوش��ی را برای فرزندان خود  فراهم کنند. این در 
حالی اس��ت که ممكن است این دیدگاه باعث بروز 

مشكالت و کاهش صفا  و صمیمیت خانواده شود. 
وی در ادام��ه ب��ا تاکید بر تاثیرگ��ذاری آموزه های 
دینی اظهار داشت: »خوشبختی با جهیزیه  حاصل 
نمی شود بلكه خوشبختی واقعی از طریق محتوای 
ذهنی و دانش افراد که همان  خودشناسی و معرفت 
نفس اس��ت به وجود می آید. اف��راد دارای معرفت 
نفس، در تمام ش��رایط  خوشبخت هستند، مانند 
حضرت زینب)س( که در سخت ترین شرایط کربال، 
فرمودند:   »چیزی ج��ز زیبائی نمی بینم«. بنابراین 
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خوشبختی یک ابزار بیرونی نیست، بلكه در درون 
 افراد وجود دارد و به نوع تفكر و نگاه آن ها به خداوند 
و جهان هس��تی برمی گردد. اگر راه و  روش انبیا که  
همان ساده زیستی است را در پیش بگیریم جوانان 
در آرزوی رسیدن به  خواسته های غیرمنطقی خود 

نمی مانند.« 
این کارش��ناس ارش��د درب��اره تاثی��ر جهیزیه بر 
خوش��بختی زوج های جوان گفت: »واهمه از  اظهار 
نظرها در مورد جهیزیه، یكی از عوارض عدم توجه 
به این امر است که صرف  پول های هنگفت، تضمین 
خوش��بختی نیس��ت و تنها توقعات طرفین را باال 
می برد. ما  خانواده هایی را می شناس��یم که با وجود 
جهیزیه س��نگین، دائم در زندگی زناش��ویی خود 
دچار  کشمكش هستند در صورتی که خانواده هایی 
هم هستند که با جهیزیه اندک و تالش و کوشش 
 یكدیگر، زندگی خوبی برای هم مهیا کرده اند. پس 
خوشبختی را باید در عوامل متعدد دیگر  جستجو 
کرد ک��ه جهیزیه در اولویت های مهم آن نیس��ت. 
فراموش نكنیم که عدم توانایی و  مهارت در مدیریت 
و اداره زندگی را با جهیزیه س��نگین و گران قیمت 
نمی توان جبران کرد.  باید مهارت های زندگی را در 

خود افزایش دهیم. 
در واقع باید قبول کنی��م اگر معنا و مفهوم واقعی 
زندگ��ی برای خانواده ها تفهیم ش��ود، بس��یاری  از 
مش��كالت موجود ح��ل  یا کاهش پی��دا می کند 
و جوان��ان اگر می خواهند با صل��ح و صفا و  آرامش 
زندگ��ی کنند، بای��د با یک ن��گاه خوش بینانه و با 
هم��كاری و همدلی یكدیگر، زندگ��ی را  در پیش 
بگیرند و هیچكس خوشبختی را پشت انبوه لوازم 

و اقالم خشک و بی روح پیدا  نكرده است.« 

جهيزيه در کارکردی معكوس
کارشناس ارش��د روانشناس��ی در خصوص تغییر 
معن��ای جهیزی��ه در س��ال های اخیر گف��ت: »از 
 مهم ترین فواید جهیزیه باید به تأمین مالی زوج ها در 
آغاز زندگی مشترک اشاره کرد. زوج ها  برای شروع 
زندگی با کمک خانواده ها تالش می کنند روی پای 
خود بایستند و آرامش نسبی  پیدا کنند. اما متاسفانه 
امروزه نقش محقق جهیزی��ه به یک نقش محول 
تبدیل ش��ده اس��ت؛ به این  معنا که خانواده ها فكر 
می کنند؛ تهیه جهیزیه به خانواده ها واگذار شده و 
همه آن ها باید به این  سمت حرکت کنند در حالی 
که که افراد باید بر اساس تالش و کوشش به تهیه 
جهیزیه  بپردازن��د. بنابراین باید تالش کنیم تا این 
نقش به نقش محقق خود بازگشته و کارکرد مثبتی 

 برای افراد جامعه داشته باشد.« 
وی با اش��اره به عدم پیروی از تعقل و تفكر در رواج 
جهیزیه های سنگین در جامعه، ادامه  داد: »جهیزیه 

هیچ گونه پشتوانه شرعی و قانونی ندارد، در نتیجه 
ح��دی برای آن متصور  نیس��ت. بنابراین تبعیت و 
پیروی افراطی از ُمد روز، چشم و هم چشمی ها، عدم 
پیروی از  تعقل و تفكر، تاثیرپذیری کذایی از تبلیغات 
منفی تجاری ناصحیح، تنوع وسایل و  جذابیت های 
آن ه��ا، از جمل��ه عوامل مه��م رواج جهیزیه های 
س��نگین در جامعه ما است، و راه  صحیح این است 
ک��ه هر خانواده ای به اندازه امكانات و نیازهای خود 
اقدام به خرید جهیزیه  کند تا اقالم اولیه زندگی برای 
زوج جوان آماده شود. انشااهلل آنان با تالش خود در 
سال های  آینده اقالم دیگر را تهیه خواهند کرد. نباید 
با تامین تمام مایحتاج، انگیزه های رشد را در  جوانان 

خاموش کرد. 
ش��اید در بس��یاری از موارد، فرزندان خارج از توان 
والدی��ن متوقع هس��تند اما متاس��فانه باید  عنوان 
کنم که همی��ن موضوع هم نتیجه ع��دم آموزش 
مهارت های زندگی، توسط والدین است.  این که از 
ب��دو تولد همه نیازهای کودکان خود را بدون هیچ 
حد و حدودی فراهم کنیم، نتیجه  این می شود که 

فرزند بخواهد و پدر و مادر اجابت کنند. 
توصیه ما این است که اجازه دهیم فرزندانمان برای 
تهیه نیازهای خود در زندگی تالش کنند  تا جهت 
حفظ دستاوردهای زندگی، تعصب و انگیزه داشته 
باش��ند و به آسانی آن چه را که به  دست  آورده اند، 

از دست ندهند.« 

فرهنگ سازی بهترين راهكار است
حدیدی به نقش رسانه ها در این مورد تاکید کرد و 
اظهار داشت: »در این بحث، باید به  نداشتن الگوی 
صحیح مص��رف توجه کرد، ای��ن واژه برای جامعه 
تعریف نشده است و هنوز  بسیاری از خانواده ها دقیقا 
نمی دانند چه چیزهایی بای��د تهیه کنند و نیاز به 
تهیه چه چیزهایی  نیس��ت و از نظر من رسانه ملی 
در این زمینه می تواند بسیار موثر باشد که متاسفانه 
با س��اخت  فیلم هایی که زندگی زوج های جوان را 
بسیار لوکس و غیرواقعی نش��ان می دهد، تأثیرات 
منف��ی  و توقعات کاذب ایجاد می کنند و یا مجالت 
بسیار لوکس و مجلل دکورهای داخلی، گرچه  برای 
فعاالن این گونه رشته ها، نوعی ایده سازی را به همراه 
دارد اما اشاعه تجمل گرائی  توسط آن ها را نمی توان 
نادیده انگاشت. بازتاب تمام این موارد، افزایش سن 
ازدواج و نیز  افزایش آسیب های اجتماعی در جامعه 
است. الزم است مسئوالن رسانه های مختلف، ساده 

 زیستی را در برنامه های خود ترویج کنند.« 
این فعال فرهنگی و رس��انه ای ، فرهنگ س��ازی را 
بهترین راهكار حل این معضل دانس��ت و  ادامه داد: 
»در کشورهای اروپائی و آمریكائی جهیزیه تنها به 
تهیه لوازم ضروری محدود  می شود، پس این نقطه 

نظر که خانواده های ایرانی برای خرید جهیزیه گرفتار 
الگوهای  غربی شده اند، نادرست به نظر می رسد. از 
دید من، ما به فرهنگ سازی و ترسیم الگوی  جهیزیه  
اس��المی در جامعه بیش از هر چیزی نیاز داریم و 
حت��ی می توانم بگویم این امر در  زمینه  مهریه هم 

الزم و ضروری ست و تنها قانون، کفایت نمی کند. 
  ج��ا دارد تا کارشناس��ان و مس��ئولین، زمینه باور 
ازدواج های آس��ان را فراهم کنند. این که باور  کنیم 
زندگ��ی؛ اش��تراک دو روح، دو فك��ر، دو فه��م، دو 
اس��تعداد و دو خواسته اس��ت که اگر این  موارد در 
زندگی زناشویی پررنگ شوند، زوج ها زندگی موفقی 

خواهند داشت.« 

نتيجه
مش��كالت اقتصادی جامعه، هزینه های زیاد آیین 
ازدواج، گرفت��ن وام و نظایر آن س��بب می ش��ود  تا 
زندگ��ی جوانان با تنش فكری، رفت��اری، نگرانی و 
بدهی آغاز شود؛ که نه تنها واجد ویژگی  های مثبِت 
الزم نیست، بلكه نگران کننده است. پس بهتر است 
معنای واقعی زندگی برای  جوانان تفهیم ش��ود. آن 
ها باید بدانند زندگی به فرش، مبل و لوازم خانگی 
نیست بلكه زندگی  به فهم و فكر، اخالق، انسانیت و 
تحمل یكدیگر است که یكی از مهم ترین فاکتورها و 

لوازِم  ازدواج موفق است. 
اگر از خانواده ها بخواهیم زندگی فرزندان خود را با 
آغاز زندگی خود مقایسه کنند، به نوعی  به واقعیت 
موجود چشم بس��ته ایم چرا که در شرایط کنونی، 
ش��روع زندگی از نقطه صفر  ممكن نیست یا بسیار 
دش��وار اس��ت و حمایت والدین در حد امكان الزم 
اس��ت اما نباید از نظر  دور داشت که تهیه جهیزیه  
افراطی و هزینه های جنبی، باعث مخدوش ش��دن 
اصل ازدواج  شده و گاه به انصراف از زندگی مشترک 

منجر می شود. 
خطرات ناش��ی از بحران های جهیزی��ه، خود را در 
فرآیند زندگی نشان داده و گاهی مشكالت  روحی و 
روانی آن تا سال ها بر زندگی سایه می اندازد. منش 
اسالمی و رفتارهای سنتی  زیبایی آفرین، الگوی مهم 
و س��ازنده در این موقعیت هاست که نیاز به توجه 

بیشتر دارد. 

يادمان باشد: 
 - هیچكس خوش��بختی را پشت انبوه لوازم و اقالم 

خشک و بی روح پیدا نكرده است. 
 - خوشبختی یک ابزار بیرونی نیست، بلكه در درون 
افراد وجود دارد و به نوع تفكر و  نگاه آن ها به خداوند 

و جهان هستی برمی گردد. 
 - کارشناسان و مس��ئولین، زمینه باور ازدواج های 

آسان را فراهم کنند. 
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مدیرعامل:
مهندس عباس عباسي ابیانه

در رتبه بندی 100 شرکت برتر ، گروه صنعتی بارز 
برای تولید انواع تایر موفق به کس��ب مقام اول در 
صنعت الس��تیک و پالستیک شد. هم اکنون تایر 
بارز به عنوان رهبر بازار تایر ایران محسوب می شود.
 شانزدهمین همایش رتبه بندی شرکت های برتر 
ایران با حضور 500 شرکت برتر و بزرگ کشور، 28 
بهمن ماه امسال در سالن همایش های بین المللی 
صدا و س��یما برگزار شد. در گزینش 100 شرکت 
برتر ایران، معیار فروش مبن��ای انتخاب قرار دارد 
که پس از گزینش و رتبه بندی شرکت ها بر اساس 
ش��اخص » میزان فروش«، این ش��رکت ها بر پایه 
ش��اخص های دیگری چون اندازه و رش��د شرکت، 
س��ودآوری و عملكرد، صادرات، نقدینگی، بدهی و 

بازار نیز مقایسه و رتبه بندی می شوند. 

آخرین دستاوردهای بارز:
دریاف��ت تندیس بلورین ملی به��ره وری و تعالی 

انسانی
دریافت گواهینامه صد شرکت برتر ایران 

دریاف��ت گواهینام��ه ENIS 50001- سیس��تم 
مدیریت انرژی 

دریافت جایزه تعالی منابع انسانی
دریافت تقدیرنامه سه ستاره اشتهار به کیفیت برای 

تایرهای باری
دریافت تقدیرنامه چهار س��تاره اشتهار به کیفیت 

برای تایرهای سواری
دریافت تندیس صنعت برگزیده سبز کشور 

دریاف��ت تندیس تعالی نش��ان برگزی��ده ضمانت 
کیفیت

دررتبهبندی100شرکتبرترایراندرسال92
کسب رتبه اول در صنعت الستيك 

و پالستيك ايران
 توسط گروه صنعتی بارز
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 1- ق��وه مجریه به عنوان دس��تگاهی که بصورت 
مس��تقیم متولی امور اجرایی در کش��ور اس��ت، 
 باالترین س��هم را در بهبود اوض��اع و اجرای این 
فرمان دارد. بیشترین فرازهای این منشور،  متوجه 
قوه مجریه اس��ت و با عنایت به فرمایش��ات اخیر 
رهبر معظم انقالب در ضرورت به  کارگیری روحیه 
جهادی، باید که متولیان امر در این قوه، کمر همت 
ببندند و با توکل به  خدای متعال، تحولی اساسی 
در همه امور ت��دارک ببینند. بكارگیری نیروهای 
کارآم��د و متعه��د  و اس��تفاده از روش های نوین 
مبتنی بر دانش و پژوهش نس��ل جوان، نخستین 
حلقه از زنجیره  حرکات قوه مجریه است تا بتواند 
با تكیه بر نیروی انس��انی فهیم، چرخ اقتصاد را با 
 اندیشه ای نوین به حرکت در آورد. ماندن در روند 
کند و بروکراس��ی گذشته و امید تحول  داشتن از 
سیس��تم ناکارآمد اداری کنونی، امیدی بیهوده و 
عبث است. چرا که این سیستم  ناکارآمد، علی رغم 
وجود هزاران کارمند خدوم و زحمتكش به گونه ای 
طراحی ش��ده که  چاالکی و پویایی الزم را ندارد و 
به ماش��ینی بزرگ، پر مصرف و کم بازده شباهت 
پیدا کرده  اس��ت. با این تحول اس��ت که می توان 
ب��ه بهره من��دی از مزای��ای هدفمن��دی یارانه ها، 
برنامه ریزی  برای صادرات کاال، تالش برای بهبود 
وضع تولیدکنن��دگان داخلی و ده ها هدف مهم و 
مورد  اشاره دیگر در این سند ارزشمند دست یافت. 

 2- ق��وه مقننه هم به عنوان دس��تگاهی که برای 
دول��ت ریل گ��ذاری می کند، نق��ش بی بدیلی در 
 تحقق س��ند اقتص��اد مقاومتی دارد. بس��یاری از 

تحوالت مورد اش��اره در سند، نیازمند بازبینی در 
 مقررات است و بسیاری از این تحوالت هم نیازمند 
نگارش و تدوین مقررات نوین است.  این مهم وقتی 
بیش��تر رخ می نماید که بدانی��م هرگونه عملكرد 
دولت بخصوص در حوزه های  مالی جز  براس��اس 
مصوبات مجلس شورای اسالمی خالف قانون بوده 
و قابل پیگیری و  مؤاخذه است. اینجاست که نقش 
مصوبات مجلس بیش از پیش آش��كار می ش��ود. 
اکنون باید  منتظر س��رعت عمل نمایندگان مردم 
شد. نمی توان ش��اهد خأل مقررات در حوزه ای به 
بهانه و  دلیل عدم ارائه الیحه از س��وی دولت بود. 
اگر دول��ت الیحه ای نمی دهد، ط��رح نمایندگان 
مردم  می تواند تكلیف را روش��ن کن��د. حال باید 
دید مصوبات مجل��س راه را بر واردات باز می کند 
یا  تسهیل فضای کسب و کار و تولید؟ آیا براساس 
مصوبات مجلس، پس از ابالغ سیاستهای  اقتصاد 
مقاومت��ی، ش��اهد واردات کااله��ای لوک��س و 
اتومبیل های چن��د میلیاردی با ارز نفتی  خواهیم 
بود یا نه ش��اهد س��رمایه گذاری جدی و مهم در 
صنایع و مش��اغل اش��تغال زا، زودب��ازده و  ارزآور؟ 
حقیقتاً نقش مجلس در این موضوع بی بدیل است 
و بعنوان ناظران قانونی دولت  وظیفه ای خطیر بر 
عهده نمایندگان اس��ت که قصور در اعمال آن در 

پیشگاه خدا و خلق خدا  پاسخی نخواهد داشت. 
 3- اما اگر همه تالش های دو قوه دیگر به درستی 
و براساس سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی  صورت 
بپذیرد، بدون نظارت و قاطعیت قوه قضائیه، امكان 
ورود مفس��دان اقتصادی باز  است و همین روزنه 

می تواند همچون س��وراخی در دیواره سد، تالش 
همگان را بر باد ده��د.  تكلیف مندرج در بند 19 
س��ند اقتصاد مقاومتی، بقدری ش��فاف و روشن 
اس��ت که نیاز به تحلیل  و تفصیل ندارد و چیزی 
نمی خواهد جز عزم جدی برای اجرا! این امر یقیناً 
مث��ل آب در النه  مورچه ریختن اس��ت و صدای 
آنان را که به نشس��تن بر سر س��فره مردم عادت 
کرده اند، در  خواهد آورد. آنها رسانه و هیاهو دارند 
پس غوغا می کنن��د و مدعی از بین رفتن امنیت 
 سرمایه گذاری و... خواهند شد. اما تردیدی نیست 
که ش��كوفایی و پویایی اقتصاد جز در یک  بس��تر 
سالم و امن و بدور از فساد ممكن و متصور نیست. 
اینها تنها اشاره ای گذرا به مسئولیت های غیرقابل 
انكار و تردید هر یک از قوای اصلی  کشور است. اما 
همگرایی این نهادها هم خود امری مهم و حیاتی 
است. تشكیل کارگروه های  مشترک، اتاق فكرهای 
پویا و خالق و تیم های عملیاتی منسجم و چاالک 
و اتخاذ راهبردی  س��ریع و انقالبی در رس��یدن به 
اهداف بلند این طرح مكمل اهداف بخشی هر یک 
از قوا  اس��ت. در کنار همه اینها، الزم اس��ت مردم 
در جری��ان امور و برنامه ها قرار بگیرند. باید بدون 
   پرده پوش��ی و مجامله، حقایق را ب��ه آنها گفت و 
از آحاد مردم برای ش��رکت در این حرکت  عظیم 
دع��وت کرد. تنها و تنها در این صورت اس��ت که 
می ت��وان با اتكا به خداوند متع��ال و  تكیه بر عزم 
همگان��ی و تالش همه جانبه مردم و مس��ئوالن 
ش��اهد تحول مهم و ضروری در  اقتصاد کش��ور و 

پدید آمدن آینده ای نویدبخش بود. 

در هنگام�ه ای ك�ه دش�منان 
ای�ران اس�المی در غوغای�ی 
جهانی، همه راه های پیش روی 
ملت  ایران را بن بس�ت نش�ان 
می دادن�د و تنه�ا راه نج�ات 
را زان�و زدن در براب�ر غرب و 
سازش و  سلطه پذیری معرفی 
می كردن�د! و اینگون�ه وانمود 
می كردن�د كه ش�رایط خاص 
و  دش�واری های  اقتص�ادی 
ناش�ی از تحریم، ای�ران را به 
زان�و درآورده و توان مقاومت 
و تک�رار حرف ه�ای  انقالبی و 
جهانی را از نظام اسالمی گرفته 

و در شرایطی كه برخی بی تدبیری ها 
و بعضاً  اغراض قابل پیش بینی، مردم 
را دلخ�ور ك�رده بود و رس�انه های 
دنباله روی غرب در داخل، به  پیروی 
از اربابان آنسوی مرزها، راه را كوتاه 
آم�دن و م�دارا با دنی�ا- و در اصل 
آمریکا-  می دانستند، اتفاق تازه ای 
افتاد كه اگر به درس�تی مورد عمل 

و اجرا قرار گیرد، به یقین هم  راهی 
برای برون رفت از مش�کالت كنونی 
و آینده اس�ت و ه�م ارائه راهکاری 
برای دیگر  كشورها كه می خواهند با 
الگوگیری از تجربیات ایران انقالبی، 
خارج از اردوگاه غرب  اس�تعمارگر، 
حی�ات اقتصادی و ملی خ�ود را بنا 

كنند. 
ابالغ سیاست های »اقتصاد مقاومتی« 

را باید در زمره مهمترین اتفاقات سال 
جاری دانست.  موضوعی كه نیازمند 
تحلیل و تبیین از سوی كارشناسان 
و اهل فن و نیز پیگی�ری اجرای آن 
 از س�وی مردم و رسانه هاس�ت. این 
منشور كه دارای 24 راهکار محوری 
و اساسی است  تمامی راه های متصور 
برای رسیدن به قله ای رفیع و مکانی 
آبرومند و در خور ملت بزرگ  ایران را 

در خود دارد. از فرهنگ سازی 
و كاره�ای علمی و آموزش�ی 
ت�ا رصد فض�ای  اقتص�ادی و 
جلوگیری از فساد و بی قانونی 
اقتصاد.اج�رای  عرص�ه  در 
این منش�ور حیاتی،  نیازمند 
تش�ریک مس�اعی هم�گان 
اس�ت. هیچ كس نیس�ت كه 
بتوان�د ادعا كن�د در اجرایی 
ن�دارد.  آن  س�همی  ش�دن 
هركس در هر جایی باید سهم 
خود را در این مسیر به بهترین 
شکلی ایفا كند و  با این فرمان 
صریح و روشن، عذری از كسی 
ب�رای كوتاه�ی و بی عملی پذیرفته 
نیس�ت. بیش  از بیانیه دادن و اعالم 
حمایت، تالشی همه جانبه و جهادی 
خستگی ناپذیر از مسئوالن امر  توقع 
م�ی رود. در ای�ن مس�یر بخش های 
مختلف كش�ور وظایفی دارند كه به 
بعضی از آنه�ا  می توان ب�ه اختصار 

اشاره كرد: 

خسرواميرحسيني
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پيام هيات مديره
سپاس خداوند یكتا را که بار دیگر توفیق ارائه عملكرد 
یک س��اله هیات مدیره را به س��هامداران محترم ، برما 
ارزان��ی داش��ت و امید آنكه تالش ای��ن مجموعه مورد 

رضایت شما قرار گیرد.
اطمینان داریم که ش��ما س��هامداران گرامی بر اوضاع 
فعلی اقتصادی کشور و مشكالت و معضالت پیش روی 
صنع��ت به خوبی آگاهید. لذا م��واردی را به اختصار به 

استحضار می رسانیم:
1 - مرور كلی بر وضعیت و تحوالت این صنعت در 

سال مالی مورد گزارش
افزایش نرخ برابری ارز با ریال در سال مالی مورد گزارش 
نی��ز همچنان به عن��وان یكی از چال��ش برانگیزترین 

دغدغه های مدیران شرکت عرض اندام کرد.
این عام��ل موجب افزایش قیمت م��واد اولیه و الجرم 
افزایش بهای فروش محصوالت ش��رکت در چند نوبت 
ش��د. اما این افزایش برخی اثرات مثبت را نیز به همراه 
داش��ت که از آن جمله می توان به افزایش چش��مگیر 
قیمت تمام شده محصوالت وارداتی و درنتیجه کاهش 

قدرت رقابتی این محصوالت در مقایسه با
محصوالت تولید داخل اشاره کرد.

در این بی��ن وجود پاره ای مش��كالت در تخصیص ارز 
مبادالتی به تولیدکنندگان داخلی از یک سو و مشكالت 
واردات مواد اولیه ناش��ی از تحریم ه��ای بین المللی از 
سوی دیگر، منجر به کمرنگ شدن حضور برخی رقبای 
داخلی شرکت شد. این موضوع همراه با کاهش قدرت 
رقابت پذیری محصوالت وارداتی، منجر به افزایش نسبی 
فروش و س��ود ش��رکت در مقایسه با سال های گذشته 

شده است.
همچنی��ن با برنامه ریزی های به عم��ل آمده و تنوع در 
محصوالت شرکت، خوشبختانه عالوه بر حفظ و افزایش 
س��هم بازار، نس��بت به ایفای تعهد خود به سهامداران 

محترم نیز موفق شدیم.

2 - م�رور كلی ب�ر جایگاه ش�ركت در صنعت و 
وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش

با وج��ود تمامی محدودیت های فوق االش��اره و تحمل 
نوس��انات نرخ ارز، محدودیت ج��ذب ارز اتاق مبادالت 
ارزی، تحمیل هزینه سنگین تسعیر ارز ناشی از تغییر 
نرخ ارز به ش��رکت، خوشبختانه با برنامه ریزی به عمل 
آمده توسط هیات مدیره و تالش و کوشش شبانه روزی 
کلیه مدیران، روس��ا، کارشناس��ان و کارکنان شرکت ، 
س��هم بازار محصوالت حفظ و در برخی موارد افزایش 

یافته و روند سودآوری نیز تداوم یافت.
3- بیان استراتژی شركت

طی س��ال مالی گزارش مهم ترین اس��تراتژی شرکت 
کاهش لطمات ناشی از تهدیدهای محیطی به حداقل 
ممكن و حتی المقدور تبدیل این تهدیدها به فرصت و 
بهره گیری از فرصت های بازار بوده اس��ت و تا حد قابل 

قبولی در این زمینه موفق عمل کرده است.
4- مرور كلی بر عملکرد شركت و میزان دستیابی 
به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم در سال 

مالی مورد گزارش
درسال مالی مورد گزارش، اهداف و برنامه تعیین شده 
در ارتب��اط با EPS و 1 درصد بیش��تر از پیش بینی به 
ص��ورت کامل تحقق یاف��ت و در رابطه با بودجه مقدار 
تولید 94 درصد ومبلغ فروش 86 درصد محقق ش��د. 
ضمن��ا در رابطه با ص��ادرات مق��دار 26.569 تن انواع 
محصوالت با پوشش 121 درصد از بودجه ارزی و 119 
درصد از بودجه ریالی محقق ش��د و به لحاظ ارزشی به 
مراتب باالتر از برنامه های پیش بینی شده حرکت کند، 
به گونه ای که عملكرد مالی ش��رکت از بسیاری جهات 
در کل تاریخ 52 س��اله پاکس��ان یک رکورد محسوب 

می شود.
5- بیان برنامه ها وچش�م انداز وضعیت ش�ركت 

برای سال مالی آتی
ب��ا توجه به رون��د تغییرات روابط بین المللی کش��ور و 
همچنین فضای کسب و کار داخلی، پیش بینی می شود 

سال پیش رو با رقابت شدید بازیگران عرصه تولید انواع 
مواد ش��وینده و بهداشتی همراه باش��د. لذا مهمترین 
برنامه های پاکسان بر محور حفظ سهم موجود در بازار 

در درجه اول و کسب سهم از سایر
رقبا در گام های بعدی خواهد بود.

6- بیان ریسک های عمده شركت
مش��روح ریسک هایی که ش��رکت در تحت موضوعات 
و محورهای متعدد نرخ تس��هیالت، نوس��انات نرخ ارز، 
قیمت ه��ای مواد اولیه و نهاده ه��ای تولیدی، تهدیدات 
عوامل خارجی)بین المللی( و تغییرات ضوابط داخلی و 
قیمت ه��ای جایگزینی رقبای خارجی مطرح بوده و در 

بخش های دیگر گزارش ها نیز بیان شده است .
درخاتمه ضمن ابراز قدردانی وتش��كر ازکلیه کارکنان 
شرکت که دراین مسیر پرفرازونشیب همواره یار و یاور 
مدیریت بوده اند، سالمتی ، شادکامی و بهروزی همگان 

را از درگاه ایزدمنان مسئلت داریم.
تاريخچه

شرکت تولیدی پاکسان در مورخه ششم دی ماه 1341 
تحت ش��ماره 8493 در اداره ثبت شرکت ها و مالكیت 
صنعتی شهر تهران با نام )پاک کن با مسئولیت محدود( 
به ثبت رسیده است. طبق صورت جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 21 تیرماه 1342 نام و نوع ش��رکت به 
)شرکت سهامی پاک کن( و سپس بنابر تصمیم مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 30 مهر ماه 1349 به ش��رکت 
)سهامی خاص پاکس��ان( تغییر یافته است. همچنین 
ب��ه موجب تصمیم مجم��ع عمومی فوق الع��اده مورخ 
1373/06/30 نوع شرکت از سهامی خاص به )سهامی 
عام( تبدیل شده و در تاریخ 1373/11/04 سهام آن در 
س��ازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. 
مرکز اصلی ش��رکت در تهران واقع ش��ده و با توجه به 
اینكه بیش از 51 درصد سهام آن به طور غیرمستقیم به 
شرکت توسعه صنایع بهشهر تعلق دارد. شرکت پاکسان 

از جمله شرکت های گروه توسعه صنایع بهشهر است.

وقتی جناب باالزاده پشت تریبون گزارش ایستاد و همگان بدین باور شدند كه پاكسان چنان بود كه باید و آنگاه 
كه گزارش جامع هیات مدیره به مجمع مربوز به گزارش مالی منتهی به سال پیش را به سمع نظر سهام داران رساند، 
تشویق پی در پی حاضرین در مجمع پاداش نیکوئی بود بر آن مجمع كه به ریاست جناب فروزش، مدیر مودب 
و آگاه و دل سوخته و استاد مقیم زاده برگزار شد. مجمع با تصویب صورت های مالی و تقدیر و تشکر از عملکرد 

شایسته و بایسته مدیران و تقسیم سود 3500 ریال برای هر سهم به كار خود با طنین صلوات پایان داد. 

پاكسان چنان 
بود كه باید
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سمتنماینده اعضاء هیات مدیره
مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیرهآقای هوشنگ باالزاده نیریشرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

رئیس هیات مدیرهآقای حمید صفای نیكوشرکت مروارید هامون
عضو هیات مدیرهآقای جمشید فروزششرکت ساینا

عضو هیات مدیرهاقای علی نیكوکالم معنویشرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر
عضو هیات مدیرهآقای حبیب همدانی رجاءشرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت پاکسان 
)س��هامی عام( م��ورخ 1392/11/30 ب��ا حضور 78/8 
درصد نمایندگان قانونی صاحبان سهام در محل سالن 

آمفی تاتر هتل آکادمی فوتبال تشكیل شد. 
مجمع به ریاست آقای جمشید فروزش و ناظری آقایان 
حمی��د مقی��م زاده و جواد نصیریان و ب��ه دبیری آقای 

هوشنگ باالزاده نیری برگزار شد.
گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی 

فوق العاده صاحبان سهام 
شرکت پاکسان)سهامی عام(

درخصوص افزايش سرمايه به ميزان 045 ميليارد 
ريال

گ��زارش توجیه��ی م��ورخ 1392/07/06 هیات مدیره 
ش��رکت پاکسان)س��هامی عام( درخص��وص افزایش 
سرمایه از مبلغ 135 میلیارد ریال به مبلغ 540 میلیارد 
ریال)از محل سود انباشته مطالبات حال شده و آورده 
نقدی سهامداران( مشتمل بر ترازنامه و صورت سود و 
زیان سه س��اله آتی که پیوست است ، طبق استاندارد 
حسابرس��ی رس��یدگی به اطالع��ات مالی آت��ی مورد 
رس��یدگی این موسس��ه قرار گرفته است . مسئولیت 

گزارش مزبور با هیات مدیره شرکت است.
افزایش سرمایه پیش��نهادی به منظور اصالح ساختار 
مالی و در راس��تای س��اماندهی تس��هیالت دریافتی و 
هزینه های مال��ی، بهبود نس��بت های اهرمی و تامین 
مناب��ع مالی کافی در جهت تامین س��رمایه در گردش 
و افزایش سطح فعالیت شرکت و نهایتا با هدف ارتقای 
روند س��ودآوری با توجه ب��ه افزایش در تولید و فروش 

پیش بینی شده مطرح شده است.
براس��اس رسیدگی به شواهد پش��توانه مفروضات و با 
ف��رض تحقق مفروضات هیات مدیره، این موسس��ه به 
مواردی برخورد نكرده است که متقاعد شود مفروضات 
مزبور، مبنایی معقول 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.
روند رشد مقادیر تولید و فروش سنوات بعد در صورت 
عدم انجام افزایش س��رمایه و با توجه به روال س��نوات 
گذش��ته برای س��ال 1393 به ترتیب ب��ا افزایش 3 و 
1درص��د و ب��رای س��ال های 1394 و 1395 هر کدام 
با افزایش 5 درصد در س��ال در نظر گرفته ش��ده و در 
صورت انجام افزایش س��رمایه به توج��ه به مفروضات 

مدیریت، رش��د مقادیر فروش )به واسطه افزایش توان 
ش��رکت در ارتقای سطح فروش اعتباری( و به تبع آن 
مقادیر تولید، هر کدام طی سنوات 1393 تا 1395 به 
میزان 10 درصد نسبت به وضعیت بدون انجام افزایش 
سرمایه سال مربوطه در نظر گرفته شده است. همچنین 
مبلغ فروش و بهای تمام ش��ده برای سال های 1393 
ت��ا 1395 با افزای��ش 20 درصدی )ش��امل افزایش 5 
درصدی میزان و 15 درصدی نرخ فروش و بهای تمام 
ش��ده ( در نظر گرفته شده است که تحقق مفروضات 
فوق منوط به برقراری شرایط و امكانات الزم و تقاضای 
کافی در این خصوص اس��ت. الزم به ذکر است با توجه 
ب��ه پیش بینی ه��ای به عمل آمده و ب��ا در نظر گرفتن 
کاهش هزینه های مالی شرکت در صورت انجام افزایش 
سرمایه، روند سودآوری شرکت برای سال های 1393 تا 
1395 در رابطه با عوامل یاد شده که مواجه با افزایشی 
در ح��دود 23 درصد نس��بت به وضعیت ع��دم انجام 
افزایش سرمایه خواهد شد و سرمایه گذاری انجام شده 

ظرف مدت حدود 31 ماه بازیافت خواهد شد.    
ب��ا توجه به مق��ررات حاکم بر بازار س��رمایه، قطعیت 
افزایش سرمایه پیشنهادی هیات مدیره منوط به اعالم 

موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار است.
حتی اگر رویدادهای پیش بینی ش��ده طبق مفروضات 
ذهنی توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج واقعی احتماال 
متف��اوت از پیش بینی ها خواهد بود، زی��را رویدادهای 
پیش بین��ی ش��ده اغلب به گون��ه ای م��ورد انتظار رخ 

نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.
هدف از انجام افزايش سرمايه

هدف شرکت پاکسان س��هامی عام، از افزایش سرمایه 
جهت اصالح ساختار مالی و حل و فصل موارد زیر است: 
تورم ایجاد شده طی دو سال قبل ، گردش مالی شرکت 
را در کلیه بخش ها باال برده به نحوی که با ثابت در نظر 
گرفتن مقادیر فروش ، مبلغ فروش با حدود 150 درصد 
افزایش 2/5 برابر شده و از طرفی قیمت تمام شده تولید 
و هزینه های عملیاتی نیز همین ش��رایط را طی کرده، 

همچنی��ن ش��رایط تامین مالی خریده��ای خارجی و 
داخلی نیز دستخوش تغییرات عمده ای شده است.

باال رفتن نرخ برابری ارز به میزان س��ه برابر مبلغ قبلی 
و با توجه به آزادس��ازی نرخ های محصوالت شرکت به 
غیر از پودر شوینده و لزوم تامین مواد اولیه با نرخ آزاد.

در ص��ورت تحق��ق افزایش س��رمایه و تامین نقدینگی 
شرکت قادر خواهد بود شرایط فروش خود را به صورت 
مدت دار انجام دهد که این امر باعث افزایش حجم فروش 

و در نتیجه افزایش سودآوری شرکت خواهد شد.
از زمان آخرین افزایش س��رمایه تاریخ )1382/3/25( 
تاکن��ون میزان دارایی های غیرجاری ش��رکت از مبلغ 
164 میلی��ارد ریال به مبلغ 267 میلیارد ریال افزایش 
یافته اس��ت که این مبلغ )103 میلیارد ریال( از وجوه 
جاری ش��رکت تامین شده اس��ت درصورتی که باید از 

طریق افزیاش سرمایه محقق شود.
رعایت دس��تورالعمل و ضوابط ابالغی س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار تهران درخصوص داش��تن حداقل 500 
میلیارد ریال س��رمایه ثبت شده جهت تداوم حضور در 

تابلوی فرعی بازار اول.
ب��ا توجه به اینكه یكی از مبانی دریافت تس��هیالت از 
بانک ها سرمایه شرکت اس��ت لذا پایین بودن سرمایه 
ش��رکت باعث ش��ده که ام��كان اس��تفاده از حداکثر 

تسهیالت فراهم نشود.
پایین ب��ودن قابل مالحظه نس��بت س��رمایه )حقوق 
صاحبان س��هام( به کل دارایی ها که حدود 11 درصد 
است درصورتی که این نسبت در یک ساختار سرمایه ای 
مناسب باید حداقل 35 درصد باشد که پس از افزایش 

سرمایه در سال اول به 26 درصد بالغ می شود.
قابل مالحظه بودن نسبت مبلغ تسهیالت دریافتی به مبلغ 
سرمایه ثبت شده معادل 800 درصد باشد پس از افزایش 
س��رمایه در سال اول به 150 درصد خواهد رسید. با توجه 
به موارد فوق الذکر و جهت تامین نیاز نقدینگی و به منظور 
اصالح ساختار سرمایه ای شرکت،افزایش سرمایه شرکت 
معادل 300 درصد تا سقف 540 میلیارد ریال ضرورت دارد.   

افزايش 
سرمايه پاکسان 

مصوب مجمع 
گرفت



لوازم خانگی  | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره 39 | اسفند ماه 1392|24

سیس�تم های مدیریتی به كار گرفته ش�ده در راستای تحقق اهداف 
استراتژیک

پتروش��یمی مارون برای دست یابی به اهداف استراتژیک خود از سیستم های 
مدیریتی به روز و کارآمدی بهره می گیرد.

IMS پیاده سازی نظام مدیریت یکپارچه
شرکت پتروشیمی مارون در راستای بهبود مستمر کیفیت و با عنایت به توجه 
ویژه مدیریت ش��رکت به سیستم های مدیریتی از س��ال 86 اقدامات الزم در 
خصوص استمرار سیستم مدیریت کیفیت را آغاز نموده و در سال 88 موفق 
به استقرار سیستم و اخذ گواهینامه شد . از جمله اقدامات در حال انجام نیز 

ایجاد سیستم IEC17025 .ISO10002 است .

اهم فعالیت های انجام شده تا كنون به شرح ذیل است :
 2007 :OHSAS18001 .2004 :14001 ISO . 2008 :ISO9001 -1

اخذ گواهینامه در سال 86 سایت اهواز .
 2007 :18001 OHSAS .2004 :14001 ISO .2008 :9001 ISO -2

اخذ گواهینامه در سال 88 پتروشیمی مارون سایت ماهشهر .
ISO17025 -3 شروع به کار استاندارد در مهر 89 .

EFQM  -4 شروع به کار در آبان 89 .
5-  کسب سطح نخست همگام با چشم انداز 1404 در فرآیند ارزیابی دومین 

دوره جایزه ملی بهره وری 1404 .

دررتبهبندی100شرکت
برترایراندرسال92

 پتروشيمی مارون 
رتبه برتر

را كسب كرد

ش�ركت پتروش�یمی مارون موفق شد در رتبه بندی 100 شركت برتر ایران، جایگاه مناس�بی را از آن خد كند و برگ دیگری بر افتخارات 
خود بیفزاید.

شانزدهمین همایش رتبه بندی شركت های برتر ایران با حضور 500 شركت برتر و بزرگ كشور، 28 بهمن ماه امسال در سالن همایش های 
بین المللی صدا و سیما برگزار شد. در گزینش 100 شركت برتر ایران، معیار فروش مبنای انتخاب قرار دارد كه پس از گزینش و رتبه بندی 
ش�ركت ها بر اساس شاخص » میزان فروش«، این شركت ها بر پایه شاخص های دیگری چون اندازه و رشد شركت، سودآوری و عملکرد، 

صادرات، نقدینگی، بدهی و بازار نیز مقایسه و رتبه بندی می شوند. 
شركت پتروشیمی مارون توانسته در زمینه سرمایه گذاری ،سرعت انجام كار و مشتری مداری بسیار موفق عمل كند و با كسب امتیازات 

الزم به عنوان طرح نمونه كشوری معرفی و موفق به دریافت لوح تقدیر از وزارت صنایع و معادن شود.  

مدیر عامل: مهندس شریف موسوي
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پیام هیات مدیره
شرکت، تعالی س��ازمانی را با استفاده از متدولوژی مهندسی 
مجدد و ابزار کارت متوازن )BSC( از دو س��ال پیش سرلوحه 
خ��ود قرار داده و بر مدیریت تغییر اعتقاد راس��خ دارد چرا که 
مدیریت شرکت بر این باور است که رشد و تعالی بدون تغییر 
امكان پذیر نیست. لیكن تغییر بایستی برنامه ریزی شده بوده و 

هدایت و مدیریت شود.
 شش منظر  فعالیت های شركت: 

حوزه مالی
فرآیند داخلی شامل تولید

مشتری مداری – رضایت مشتری
رشد و یادگیری

محیط زیست ، بهداشت و ایمنی
رضایت کارمندان

در راستای اجرای پروژه بهینه سازی تعداد 28 پروژه تعریف و 
تعداد 17 پروژه به پایان رس��یده و تعداد 11 در حال اجراست 

که شرح تفصیلی در ادامه به سمع و نظر سهامداران و حضار 
محترم ارائه می شود.

اوضاع مالی ش��رکت با عنایت به تحوالت اقتصادی کش��ور از 
قبیل تشدید تحریم های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، تورم بیش 
از انتظار، نرخ بیكاری و همچنین وضعیت اختصاصی حاکم بر 
صنعت سیمان از قبیل بخشنامه گمرکات کشور و تعیین ارزش 
صادرات سیمان برای هر تن70 دالر آمریكا ، قطع گاز و تحمیل 
استفاده از نفت کوره، قیمت گذاری نرخ سیمان از سوی انجمن 
صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان و دخالت نهادهای دولتی 
تحت تاثیر بوده اس��ت. علی رغم معضالت مذکور با اس��تفاده 
از ظرفیت ه��ای محلی و توانمندی ه��ای مدیریت و کارکنان، 
شرکت موفق ش��د بودجه پیش بینی شده در کلیه حوزه ها از 
جمله تولید سیمان، فروش سیمان داخلی و صادراتی و سود 
قبل از مالیات، بهره بانكی و استهالک )EBITDA( را به طور 
کامل پوشش داده بلكه در بسیاری شاخص ها بیشتر از بودجه 

و سال مالی قبل نیز عملكرد داشته باشد.

مدیریت ش��رکت همچنان بر این باور است که به نسبت تورم 
و افزایش قیمت ها از ه��ر منظر، امكان افزایش قیمت فروش 
سیمان به تناسب نیز بایستی امكان پذیر باشد که قطعا وظیفه 
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در این حوزه بسیار 

با اهمیت است.
بیانیه ماموریت شركت:

ماموریت ما تولید و عرضه انواع س��یمان با کیفیت مورد نیاز 
ب��ازار منطقه و کش��ورهای همجوار اس��ت که ب��ا تالش های 
صورت گرفته در هر دو زمینه کیفیت و صادرات در طی سال 
مال��ی مورد گزارش به مق��ام اول نائل و به عنوان کیفیت برتر 
و صادرکنن��ده نمونه انتخاب و ل��وح تقدیر و تندیس مربوطه 
از س��وی استاندار محترم اردبیل به شرکت تعلق گرفته است. 
ب��ا عنایت به معادن غن��ی و مكفی همچنین امكانات دیگری 
همانند زمین و ظرفیت آزاد بخشی از ماشین آالت و تجهیزات 
موجود، ش��رکت در راستای ماموریت خود تصمیم به احداث 
خ��ط دوم تولید کلینكر به ظرفی��ت 2000 تن در روز گرفته 
است که در خصوص جواز تاسیس از سازمان صنعت و معدن 
و تج��ارت اردبیل اخذ و برای بهره مندی از تس��هیالت ارزی 
صندوق توسعه ملی از طریق بانک تا مرحله اخذ مجوز پیش 
رفته اس��ت و با عنایت به استعدادهای بالقوه منطقه و شرکت 
علی الخصوص ب��ازار داخلی، امكان ص��ادرات، نیروی کارآمد، 
زمین، معدن و بخش��ی از ماش��ین آالت، حم��ل و نقل و برند 
محصوالت قویا انتظار دارد با حمایت قاطع سهامداران محترم 

به روند اجرای پروژه سرعت بخشیده شود.

سمتنماینده اعضاء هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهپییرفرانسواهسلرشرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار

نایب رئیس هیات مدیرهاسفندیار ساالروند    شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
عضو هیات مدیرهعلی امینیشرکت سیمان اکباتان

عضو هیات مدیرهفریبرز مقیمی
نایب رئیس هیات مدیرهرحمت اهلل روستاپورشرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

مدیرعامل )خارج از هیات مدیره(بهروز دانشی

 

تقسيم 392 ميليارد ريال سود در سيمان آرتا اردبيل

مجمع عمومی عادی ساالنه شركت سیمان آرتا اردبیل در تاریخ دوشنبه 92/11/28 در محل شركت سرمایه گذاری سیمان اسپندار تشکیل شد. در این مجمع كه با حضور 97 
درصدی سهامداران ، اعضای هیات مدیره، نماینده بورس اوراق بهادار و بازرس و حسابرس قانونی شركت برگزار شد، ریاست مجمع بر عهده استاد احمد مهجوری از مو سپید 
كرده های صنعت كشور بود كه جنابان موذن چی و شجاعی در مقام نظار اول و دوم و مهندس بهروز دانش، مدیرعامل فرهیخته شركت به عنوان دبیرمجمع ایشان را در اداره جلسه 
یاری می رساندند. در این مجمع پس از قرائت گزارش جامع و كامل هیات مدیره به مجمع توسط  مهدی دانش، مدیر خوش فکر شركت كه دربرگیرنده اهم فعالیت های انجام شده 
در طی سال مالی مورد گزارش ، پروژه های تکمیل شده شركت و پروژه های در دست اجرا، اقدامات انجام شده درخصوص تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/11/25 
و همچنین ارائه برنامه های آتی شركت و اقدامات انجام شده درخصوص طرح توسعه شركت كه با استقبال و تشویق سهامداران شركت روبرو گشت بود و استماع گزارش حسابرس 
و بازرس قانونی شركت كه حساب های پاک و شفاف مدیریت ارشد مالی شركت جناب مهندس روحی را تائید می نمود، مجمع نشینان با تصویب صورت های مالی و تقدیر و تشکر 
از زحمات جهادگونه تیم ارشد مدیریتی شركت علی الخصوص حمایت های رییس هیات مدیره شركت )آقای پییر فرانسوا هسلر( مدیرعامل سابق و جدید و دیگر اعضای ارشد 

مدیریتی شركت كه با تالش خود سوددهی خوب برای آنها به بار آورده اند، با تقسیم سود 2800 ریالی برای هر سهم به كار خود پایان دادند.
بر خود وظیفه می دانیم از بزرگواری كه استاد مهجوری و مهندس دانش و روحی به اصحاب قلم داشته و بر ایشان به دیده حرمت می نگرند كمال قدردانی و تشکر را داشته باشیم. 

جا دارد به نمایندگی از این مطبوع از جناب روغنی كه ما را در تهیه این گزارش یاری رسانده اند نیز تشکر الزم را داشته باشیم.     

مهديخلج
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تاريخچه
خشكشویی ها امروزه به جزیی جدایی ناپذیر در زندگی 
مردم تبدیل شده اند . بسیاری از افراد برای  شست وشوی 
ک��ت و ش��لوار، لباس های مجلس��ی، پتو، پ��رده و ... از 
خشكش��ویی ها کمک می گیرند.  هرچند دامنه خدمات 
خشكشویی ها بسیار گسترده است و از پتو، پرده، لباس 
عروس و رومیزی تا  کفش و عروسک و  بسیاری چیزهای 
دیگر را در برمی گیرد. تاریخچه خشكشویی ها در ایران 
ب��ه  دهه 40  بازمی گردد. زمانی که  کانادا اکس��پرس در 
س��ال 1342 تاسیس ش��د - که بعدها با  نظرخواهی از 
مشتریان به پاکان تغییر نام داد-  تعداد خشكشویی ها در 
کل ایران انگشت شمار بود  و مانند تمام ابداعات جدید، 
مردم چندان روی خوش��ی به آن نش��ان نمی دادند. اما 
به مرور این حرفه  توانس��ت اعتماد مردم را جلب کرده 
و جای��گاه خود را در جامعه پی��دا کند که البته به نظر 
می رسد  کانادا اکسپرس نیز در این زمینه نقش بسزایی 
داش��ت. این مجموعه که از هم��ان ابتدا با نیت جهانی 

 ش��دن قدم به میدان گذاش��ته بود در س��ال 1361 با 
تغییر مدیریت، با برنامه های جدید و ابتكاری خود  شكل 
دیگری به خدماتش داد. در سال 1364 خدمات سرویس 
سیار پاکان برای جمع آوری لباس و  تحویل آن در محل 
برای اولین بار در ایران شروع به کار کرد که با استقبال 
بی نظیر مردم روبه  رو شد. البته این اقدام با مخالفت ها و 
سنگ اندازی های بسیاری نیز مواجه  شد که در نهایت 
با طی  مراحل قانونی و اخذ مجوز توانست این سرویس 
پرطرفدار خود را حفط کند. در طول سال های  مختلف  
ب��ه تدریج بر خدمات پاکان و متعاقب آن بر افتخاراتش 
افزوده شد که از آن جمله می توان  به شستشوی پرده ها 
و لباس های کاخ موزه گلس��تان، سعدآباد، نیاوران، موزه 
مردم شناس��ی و ...  اشاره کرد که البته به گفته مدیران 
پ��اکان بزرگترین افتخار برای آنان این بود که در س��ال 
1382  کتیبه های طالکوب خانه خدا را برای شست وشو 
به پاکان آوردند. به نظر می رسد این اتفاق بهترین  لحظه 

در دوران کاری کارکنان پاکان بوده است. 

  اولين خشكشويی دارنده گواهينامه کيفيت ايزو 
از سال 1384 

ش��اید ش��ما نیز از جمله کسانی باش��ید که زمان سر 
زدن به خشكش��ویی محلتان را تنها برای شستن  کت 
و ش��لوار  یا نزدیكی های عید می دانید، اما بهتر اس��ت 
بدانید که تصورتان کامال اش��تباه اس��ت.  ولی علیزاده ، 
موس��س خشكش��ویی پاکان این موضوع را از دیدگاه 
دیگری بررس��ی می کند. او  می گوید :» اگر هزینه های 
شست وشوی لباس در منزل اعم از آب، برق، شوینده ها 
و زحمت شست  و شو را در نظر بگیریم، متوجه می شویم 
که س��پردن لباس به خشكش��ویی به صرفه تر است. با 
 اینكه بهتر است شستن همه لباس ها را به خشكشویی 
سپرد اما اگر قصد دارید فقط برای لباس های  خاصی این 
کار را بكنید، پیشنهاد می کنم حتما لباس های حساس، 
که با شس��ت و ش��وی غیراصولی  ضربه می بینند، مثل 
ابریشم، پشم، پرده و ... را انتخاب کنید.« لباس هایی که 

در خشكشویی شسته   می شوند، 

هنر نزد ایرانيان است و بس

<< ادامه درصفحه 37

روبه روی گاراژ حاج محمود ذغالی یک خشكش��ویي بود که برون ش��د بخار از لوله 
خروجی آن نظر  هر مسافر را به خود جلب می کرد. گاراژ حاج محمود ذغالی جنب 
چوب فروش��ی مرحوم الجوردی  و حس��ین نفتی در جنوب و شمال گاراژ مجتمع 
آموزشی جهانیانی که ترکیبی بود از دبیرستان و  گاراژ شاه غالم مساجد امیر و قنات 
آب��اد در جوار ب��ود و این محل را قنات آباد می خواندند واق��ع در  خیابان مولوی در 
امتداد گمرک تا میدان رازی »گمرک س��ابق« . گمرک تا میدان قیام »شاه سابق« 
 در آن روزها کش��ور آبس��تن حوادث بود، مردان مرد نواب صفوی در سویی و دولت 
مردان فعلی در  سوی دیگر و محله قنات آباد سنگر بنام مردان مرد. از آن رو تا 22 
بهمن سال 1357 ، 27 سال  گذشت و بزرگان در نهضت امام جنابان عسگراوالدی 
، توکلی، الجوردی، خاموشی، خرازی ...    . نگارش این مطلب از آنجا شروع شد که 
برای گرفتن عكس به کارنامه کالس شش��م دبس��تان به  شهر تهران آمدم و آن روز 
این بخار بیرون شده از آن مغازه دیدم و همواره ملكه ذهنم است و  امروز در خیابان 
سپهبد قرنی آن بخار برون شد را هر روز در  مسیر رفتن به محل کار می بینم و  این 
نش��ان مرا به پنجاه و اندی س��ال پیش می برد . از بچه های تیز نشریه خواستم تا با 

دوربین به  آنجا بروند و گپ و گفتگویی داشته باشند. 
اینجا دفتر شوینده پاکان است با مدیریت جناب ولی علیزاده. در کنار ما لوحی است 
که توانس��ته  عالوه بر ایزو لیاقت دقت و توانمندی ش��یمیایی و حاصل داشته های 
بی بدیل ما در پرده های در  وزارت خارجه، کاخ های گلس��تان و س��عدآباد و سایر به 

آن.        
بعید به نظر می رس��د که س��اکن منطقه 6 و اهل لباس بردن به خشكشویی باشید 
و نام پاکان تاکنون  به گوش��تان نرسیده باشد. کودکانی که همزمان با افتتاح پاکان 
متولد ش��ده اند، اکنون تقریبا 50 س��اله  هستند. مس��لما برای شما هم جالب است 
بدانید در روزگاری که به دلیل نوسانات اقتصادی هیچ  تضمینی برای ادامه فعالیت 
یک واحد اقتصادی وجود ندارد، چطور در محله ش��ما یک خشكش��ویی  توانس��ته 
نزدیک به نیم قرن دوام بیاورد، رش��د کند و به واحدی نمونه در این صنف تبدیل 
شود.  برای آشنایی بیشتر با این گروه و دنیای خشكشویی با هم به خواندن مصاحبه  
ولی علیزاده موس��س خشكش��ویی، برادرش علی و پسرش امید که با همكاری هم 
این مجموعه  بزرگ و موفق  را اداره می کنند، که مربوط به روزنامه همشهري محله 

شماره 435 مورخ 16 آذر 92 مي باشد، مي نشینیم. 
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تاريخچه
ش��رکت سرمایه گذاري بهمن )س��هامي عام( در تاریخ 1381/6/21 با مجوز 
شماره آ.ت / 1461 پذیره نویسي بانک مرکزي به صورت سهامي عام تاسیس 
و در تاریخ 1381/6/21 تحت ش��ماره 192195 در اداره ثبت ش��رکت ها و 

مالكیت صنعتي تهران به ثبت رسیده است. 
تغييرات سرمايه شرکت

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 50/000 میلیون ریال )شامل تعداد 50 
میلیون سهم، به ارزش اسمي هر سهم 1/000 ریال( بوده که طي چند مرحله 
به مبلغ 2/420/000 میلیون ریال )ش��امل تعداد 2/420 میلیون س��هم ، به 

ارزش اسمي هر سهم 1/000 ریال ( افزایش یافته است.

اعضاء هيات مديره
گروه بهمن/ محمدرضا سروش/رئیس هیات مدیره

تعاوني اعتبار ثامن االئمه )ع(/سید محسن هاشمي/ نایب رئیس هیات مدیره
گروه انرژي مهستان/مسعود حجاریان کاشاني/ عضو هیات مدیره

سرمایه گذاري پویا هنگام/امیر خرمي شاد/ عضو هیات مدیره
سرمایه گذاري کیا مهستان/رضا کامراني جویمند/ عضو هیات مدیره

حجت اله انصاري/مدیرعامل

400 ريال سود  هر سهم سرمايه گذاري بهمن 
مصوب مجمع شد

مروری بر اقتصاد جهان
س��ال 2013 نیز همانند سال 2012 سالی پر فراز و نشیب 
ب��رای اقتصاد جهان ب��ود. صندوق بین المللی پول رش��د 
اقتصادی جهان را برای س��ال 2013 رقم 2.9 درصد اعالم 
کرده است. این آمار نش��ان می دهد رشد اقتصادی جهان 
نس��بت به سال قبل معادل 0/3 درصد کاهش داشته است. 
اروپ��ا نیز درگیر بح��ران اقتصادی و اجرای سیاس��ت های 
ریاضت اقتصادی ش��دیدتر در کش��ور های بحران زده این 
حوزه مانند ایتالیا و یونان بوده که این امر چشم انداز روشنی 
برای این کشورها ترس��یم نمی کند. منطقه یورو همچون 
س��ال گذشته میالدی در رکود باقی ماند و رشد منفی 0.4 

درصدی را تجربه کرد.
البته در مقایس��ه با رش��د منفی 0.6 درصدی سال گذشته 
میالدی وضعیت بهتری را نش��ان می دهد. در کش��ورهای 
خاورمیانه نیز رش��د اقتصادی نسبت به سال قبل با کاهش 
هم��راه بوده و از 4.6 درصد به 2.3 درصد رس��ید. آمریكا با 
رش��د تولید ناخالص داخلی 1.6 درصدی در این سال 1.2 
درصد کاهش نس��بت به س��ال قبل داش��ته است. در سال 

2013
مه��م ترین رویدادی که اقتص��اد آمریكا را به عنوان یكی از 

کشورهای توسعه یافته و تاثیر گذار بر اقتصاد جهان تحت 
تاثیر قرار داد، تعطیلی دولت آمریكا به دلیل تصویب نشدن 
الیحه بودجه دولت این کشور بود که در نهایت کنگره آمریكا 
به افزایش سقف استقراض دولت و همچنین تمدید بودجه 
دولت رای داد و تعطیلی 16 روزه دولت آمریكا پایان یافت. 
چین در سال 21013 میالدی، با رشد اقتصادی 7.6 درصد 
نسبت به سال گذشته 0.1 درصد کاهش در رشد اقتصادی 
داشته اس��ت. تورم این کشور در س��ال 2013 به 5 درصد 
رس��یده اس��ت. یكی از دالیل کاهش رشد اقتصادی چین 
تغییر رویكرد سیاست های دولت چین از گرایش به سرمایه 

گذاری به سمت مصرف بوده است.
قیمت نفت خام اوپک در پایان س��ال 2012 دالر برای هر 

بشكه بود. اما در ابتدای سال 2013 با 
رون��دی صعودی به حدود 115 دالر در هر بش��كه افزایش 
یافت. در اواس��ط س��ال 2013 نیز تا حدود 98 دالر در هر 
بشكه کاهش یافت و در نهایت در پایان سال با اندکی تغییر 
نس��بت به ابتدای سال به 107/76 دالر در هر بشكه رسید.
قیمت طال نیز در پایان س��ال 2013 ، با کاهش حدود 30 
درصد نس��بت به ابتدای س��ال به 1،202 دالر در هر اونس 

رسید.

قیمت فلزات اساسی نیز در سال میالدی گذشته، با تغییراتی 
همراه بود. قیمت جهانی هر تن فوالد در بورس فلزات لندن 
نسبت به ابتدای س��ال میالدی با کاهش حدود30 دالری 

مواجه بوده است و ازحدود 320 دالر در هر تن در
ابتدای س��ال 2013 به حدود 290 دالر در انتهای این سال 
رسید. همچنین قیمت جهانی هر تن مس در بورس فلزات 
لندن در ابتدای سال 2013 با افزایش قیمت همراه بود و تا 
اواسط ماه فوریه قیمتی باالتر از 8/000 دالر داشت، اما بعد 
از آن به 6/000 دالر رسید و در پایان سال 2013 با کاهش 
قیمت حدود 752 دالری نس��بت به ابتدای سال به 7/215 

دالر در هر تن رسید.
روند شاخص ها در بازارهای مالی مهم جهان در سال 2013 
در مجموع صعودی بود. در بازارهای آسیایی؛ شاخص بورس 
اوراق بهادار توکیو)Nikkei( نسبت به سال قبل 57 درصد 
افزایش داشت که در 41 سال گذشته بی سابقه بوده است.

در آمریكا، س��ه شاخص معتبر داو جونز، اس اند پی 500 و 
نزدیک به ترتیب رش��دی مع��ادل 25/41، 28/39، 34/53 
درصد را تجرب��ه کردند. در اروپا نیز ش��اخص بورس اوراق 
بهادار لندن  )FTSE ( 14/5و ش��اخص بورس فرانكفورت 

)DAX( 4 درصد نسبت به سال قبل رشد داشتند.

مجمع عمومي عادي سالیانه شركت سرمایه گذاري بهمن راس ساعت 14 مورخ چهارشنبه 1392/12/14 در هتل المپیک تهران برگزار گردید. در 
این مجمع كه با حضور بیش از 93 درصدي سهامداران اعضاء هیات مدیره و مدیران ارشد شركت، نماینده بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس 
قانوني شركت تشکیل شد ریاست مجمع با جناب آقاي موحدي بود كه جنابان هاشمي و خسروي در مقام نظار اول و دوم و آقاي دكتر حجت اله 
انصاري مدیر عامل موفق و دانش پژوه شركت  به عنوان دبیر مجمع ایشان را در اداره جلسه یاري مي رساندند. پس از قرائت گزار ش هیات مدیره به 
مجمع توسط جناب عابدي و استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني مجمع نشینان با تصویب صورتهاي مالي و تقدیر و تشکر از تالش هاي تیم 
ارشد مدیریتي علي الخصوص از درایت دكتر انصاري مدیریت سخت كوش شركت با تقسیم سود 400 ریالي براي هر سهم به كار خود پایان دادند.   
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در يازدهمين دوره جايزه تعالی سازمانی، 
بانك پاسارگاد تنديس بلورين تعالی 

سازمانی  گرفت
در یازدهمی��ن دوره جایزه تعالی س��ازمانی، بانک 
پاس��ارگاد در سومین س��ال حضور خود، موفق  به 

کسب تندیس بلورین جایزه تعالی سازمانی شد. 
و مدی��ر  رفیع��ی مش��اور مدیرعام��ل  خس��رو 
روابط عمومی با اعالم این خبر گفت: بانک پاسارگاد 
 در فرآیند سنجش و ارزیابی تعالی سازمانی، بر مبنای مدلEFQM  ، که به همت سازمان 
 مدیریت صنعتی و مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی و با مشارکت جمعی از  نخبگان 
دانشگاهی، اقتصادی و صنعتی انجام می شود،تندیس بلورین تعالی سازمانی را  دریافت کرد.   

وی ادامه داد: جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی از معتبرترین و جامع ترین  ارزیابی های 
ملی در کشور است و عملكرد سازمان هایی که در فرآیند دریافت این جایزه  شرکت می کنند، 

بر اساس معیارهای مدل تعالی سازمانی  EFQMارزیابی می شود. 
رفیعی در خصوص استقرار این مدل در بانک پاسارگاد خاطرنشان کرد: مقوله تعالی  سازمانی 
و سرآمدی، یک بحث نهادینه شده و بسیار جدی در فرهنگ سازمانی بانک پاسارگاد  است 
که برای نیل به آن، کلیه فعالیت ها و اقدامات خود را با معیارهای بهره وری و تعالی  سازمانی 

منطبق کرده و به طور مستمر در حال خودارزیابی و حرکت در این راستاست. 
گفتنی است بانک پاسارگاد در اولین حضور خود در این همایش، موفق به دریافت تقدیرنامه 
  4 ستاره سرآمدی سازمانی و در دومین حضور خود موفق به کسب تندیس بلورین شده بود. 

بانك قرض الحسنه رسالت
 ايزو 10001 گرفت

بانک قرض الحس��نه رسالت موفق به کسب نشان 
بین المللی نوآوری   در خدمات بانكداری  اسالمی و 
نشان رضایتمندی مشتری ایزو 10001 اروپا شد . 

در جریان برپایی نهمین اجالس س��ران و مدیران 
شرکت های نمونه و تاثیرگذار در   صنعت و  اقتصاد 
کشور، بانک قرض الحسنه رسالت موفق به کسب 
نش��ان بین المللی   نوآوری در خدمات  بانكداری اس��المی به دلیل توسعه روح تعاون، اشاعه 
فرهنگ   قرض الحسنه، توسعه کارآفرینی  خرد و خانگی و برطرف ساختن نیازهای ضروری 
شد،     این بانک همچنین موفق به دریافت  نشان رضایتمندی مشتریان ایزو 10001    اتحادیه 

اروپا نیز شد . 

دکتر طالبي:رضايت و آرامش خاطر 
سرمايه انساني بانك و مشتري، زمينه ساز 

حرکت رو  به جلو است  
دکترمحمد طالبي رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل 
بانک کش��اورزي گفت : رضایت و آرامش  سرمایه 
انساني و مشتري، زمینه ساز حرکت رو به جلو است

دکتر طالبي صبح روز سه شنبه ششم اسفند که در 
همایش تجهیز منابع ش��عب مستعد و پیشرو  این 
بانک س��خن مي گفت، ضمن اعالم مطلب فوق افزود: مدیران س��طوح مختلف بانک باید 
 دغدغه اصلي شان آرامش و رضایت سرمایه انساني بانک و از سوي دیگر هم مدیران و هم 

 کارکنان نیز باید دغدغه رضایت مشتري را داشته باشند. 
وي با بیان اینكه نهادینه شدن این دو موضوع زمینه ساز حرکت رو به جلو و موفقیت بانک 
 خواهد بود تصریح  کرد: الزمه تحقق این امورآن است که بدانیم سرمایه انساني و مشتري 

 براي چه چیزي ارزش قائلند. 
دکتر طالبي با تأکید بر ضرورت وجود یک نظام شنوا و پاسخگویي مداوم براي آگاهي از  آنچه 
که سرمایه انساني و مشتري به آن فكر مي کنند اضافه کرد : مدیراني که با قاطبه  سرمایه 

انساني بانک ارتباط نزدیک دارند و همه مدیران و کارکنان که با مشتري در ارتباط  رو در رو 
و نزدیک هستند مسئولیت بیشتري دارند . 

مدیرعامل بانک کشاورزي بر نقش و مسئولیت کارکنان شعب در دریافت و انتقال نیازها و 
 خواسته هاي مشتري و پرهیز از هر گونه بي تفاوتي نسبت به این موضوع تاکید کرد وگفت: 
 مدیران نیز باید به این نقش روساي شعب توجه ویژه اي بكنند تا جریان اثر بخش تعامل 

بین  شعبه و مدیران میاني و باالئي بانک برقرار شود. 
دکتر طالبي با تأکید بر پرهیز از راه حل هاي س��اده و پرهزینه اضافه کرد :کارکناني که در 
 سطوح عملیاتي فعالیت مي کنند باید مسئولیت خود را بپذیرند. مدیران سطوح میاني نیز 

این  نقش مهم را براي آنان قائل باشند. 
مدیر عامل بانک کش��اورزي با بیان اینكه سرمایه انساني نقش به سزایي در رفع مسائل و 
 مشكالت دارد و بس��یاري از مسائل با هنرمندي سرمایه انساني حل مي شود، خاطرنشان 
کرد:  وجهه سرمایه انساني این بانک به لحاظ عشق و عالقه و تخصص در میان مردم مورد 

توجه  است . 

معرفی مديرعامل جديد بانك سرمايه
احمد درخش��نده به جاي علي بخش��ایش سكان 
هدای��ت بانک س��رمایه را به دس��ت گرف��ت. این 
 مدیرعامل که پیش ازاین در بانک شهر بوده است، 
به بانک س��رمایه آمده تا در بده بس��تان های  بانک 
سرمایه و ش��هر، این بار جایگزین بخشایش شود؛ 
چراکه حاجی زاده به عنوان مدیرعامل  اسبق بانک 

سرمایه نیز زمانی جایگزین درخشنده بوده است. 
درخش��نده از سوی صندوق ذخیره فرهنگیان براي مدیریت در بانک سرمایه معرفی شده 
 اس��ت. اعضاي هیات مدیره بانک سرمایه از مدت ها پیش احمد درخشنده را براي مدیریت 
 بانک سرمایه در نظر گرفته بودند و سرانجام روز یكشنبه گذشته احمد درخشنده با حضور 
 در بانک سرمایه براي تحویل گرفتن امور اجرایي بانک در دفتر مدیرعامل مستقر شد. علي 

 بخشایش یک سال و 10 ماه مدیریت عاملي بانک سرمایه را بر عهده داشت. 

نگهداری هر ريسك معادل 20 درصد از 
مجموع سرمايه شرکت های بيمه خطرناك 

است. 
مدیرعامل بیمه ملت اصالحات انجام شده بر روی 
آیین نامه 55 را بس��یار ناچی��ز عنوان کرد و  گفت: 
این  که شرکت ها را مجاز بدانند که حداکثر ظرفیت 
نگهداری مجاز برای هر بیمه نامه  یا هر ریسک 20 
درصد سرمایه ی پرداخت شده، اندوخته ها و ذخائر 

فنی سهم نگهداری باشد  یک اشتباه فنی و علمی است. 
دکتر مس��عود حجاریان در گفت وگو با خبرنگار بانک و بیمه اظهار کرد: اگر یک ش��رکتی 
 چندین ریس��ک را معادل 20 درصد از مجموعه سرمایه هایش که در آیین نامه 55 تعیین 
شده  بپذیرد در صورتی که چند ریسک با خسارت روبه رو شود، دچار ورشكستگی خواهد 

شد. 
وی افزود: این در حالی است که براساس ضوابطی که در دنیا برقرار است هر شرکت  می تواند 

یک ریسک را به حدی داشته باشد تنها 10 درصد از سرمایه آن را تشكیل دهد. 
مدیر عامل بیمه ملت افزود: در اصالحیه ای که ش��ورای عالی بیمه انجام داده تنها ذخیره 
 ریاضی را به ذخیره خسارت معوق اضافه کرده و عنوان شده که هر ریسک معادل 20  درصد 
از مجموع س��رمایه های پرداخت شده، اندوخته ها و ذخائر فنی سهم نگهداری به استثنای 
 ذخیره خسارت معوق و ذخیره ریاضی باشد. این در حالی است که باید ذخیره حق بیمه، 

 ذخیره ریسک های منقضی نشده و ذخیره تكلیفی در داخل سرمایه در نظر گرفته شود. 
دکتر حجاریان خاطر نش��ان کرد: در نظر گرفتن 20 درصد از مجموع س��رمایه ها برای هر 
 ریسک بسیار خطرناک  است، چرا که سرمایه ی سهامداران و هم چنین حقوق بیمه گذاران 

اخبار بانک و بيمه
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در  خطر می افتد، بنابراین من تعجب می کنم که چه طور ش��ورای عالی بیمه این اشتباه را 
اصالح  نكرده است. وی یادآور شد: این آیین نامه در سال 67 براساس زمان جنگ و هم چنین 
این که   شرکت ها سرمایه کافی نداشتند تعیین شده است و بر همان اساس ذخائر را مالک 
قبول  ریسک قرار داد ها در آن مقطع اضطرار تعیین کرده اند، ضمن آنكه شرکت های بیمه در 

آن  زمان دولتی بودند و پشتوانه ی دولت را داشته و ورشكست نمی شدند. 
مدیرعامل بیمه ملت ادامه داد: اما امروز با تجدید نظر در اصل 44 قانون اساس��ی و اصول 
 جدیدی که باب ش��ده و هم چنین فعال شدن بخش خصوصی و قرار گرفتن این ریسک ها 
در  اختیار آنها باید قوانین اصالح شود و الزم است کل ذخائر را از ظرفیت نگهداری ریسک 

 خارج کنیم تا مورد تهدید قرار نگیرد. 
دکتر حجاریان اظهار کرد: الزم است شورای عالی بیمه اصالحات بیشتری بر روی  آیین نامه 
55 انجام دهد تا هم سهامداران شرکت های بیمه متوجه ضرر نشوند و هم  بیمه گذاران حق 

و حقوقشان ضایع نشود. 

بيمه رازي، مهم ترين حامي از صنعتگران 
ميراث فرهنگي

معاون میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري 
سیس��تان و بلوچس��تان گفت: بیم��ه،  مهم ترین 

حمایت دولت از صنعتگران میراث فرهنگي است. 
مهدي اکاتي افزود: هنرمندان استان هنوز از مزایاي 

بیمه صنعتگري اطالعات کافي ندارند. 
وي بیان کرد: کس��اني که در بحث صنایع دستي 

مشغول به فعالیت مي شوند، کارت  صنعتگري به آنها تعلق مي گیرد. 
اکاتي اظهار کرد: افرادي که آموزش هاي هنرهاي دس��تي و گردش��گري را فرا گرفته اند، 

 مي توانند با زیر پوشش رفتن بیمه تامین اجتماعي، از خدمات این بیمه بهره مند شوند. 
وي خاطر نشان کرد: تاکنون نزدیک به هزار نفر از صنعتگران کار بیمه اي خود را در  استان 

انجام داده اند. 

طرح بهارانه بانك تجارت 57 درصد سود 
پرداخت می کند

بانک تجارت به مناس��بت فرارس��یدن ایام نوروز 
1393 در قالب "طرح بهارانه"، به  سپرده های ویژه 
دوس��اله طرح مروارید 57 درصد و یک س��اله 26 

درصد سود پرداخت  می کند. 
به مناسبت فرا رسیدن ایام پایان سال و نوروز سال 
1393 ، بان��ک تجارت در قالب طرح  مروارید خود 
به سپرده های ویژه دو ساله 57 درصد و یک ساله 26 درصد سود در تاریخ  سررسید پرداخت 

می کند. 
بر اساس این خبر، هموطنان برای شرکت در این طرح تا 31 فروردین می توانند با مراجعه 

 به شعب بانک تجارت نسبت به افتتاح سپرده ویژه "طرح بهارانه" اقدام نمایند. 
سایت اینترنتی بانک تجارت به نشانی  www.tejaratbank.ir  و مرکز ارتباط با مشتریان 

این  بانک به شماره 1554 آماده اطالع رسانی بیشتر به هموطنان است. 

دریافت تقدیرنامه دو ستاره تعالي سازماني توسط بیمه نوین
بیمه نوین نخستین شرکت بیمه اي دارنده تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان موفق 

به  دریافت تقدیر نامه از مرکز مطالعات تعالي سازماني شد. 
در یازدهمین دوره جایزه تعالي س��ازماني کش��ور، بیمه نوین در فرآیند ارزیابي و سنجش 
 کارشناس��ان این سازمان در دي ماه س��ال جاري موفق به دریافت تقدیرنامه دو ستاره در 

گروه  خدمات گردید. 
در س��ال 91 بیمه نوین موفق به دریافت گواهي تعهد به تعالي سازماني شده بود. ارتقاي 
 بهره وري، تغییر ساختار و جلب رضایت و اعتماد مشتریان و ذي نفعان از اهداف بیمه نوین 

 در حضور و سنجش تعالي سازماني است. 
جایزه بهره وري ملي و تعالي سازماني به عنوان یكي از معتبرترین جوایز ارزیابي و  سنجش 

سازمان هاست که بر اساس مدل  EFQM  در کشور اجرا مي گردد. 
یازدهمی��ن دوره جایزه تعالي با موضوع رش��د متوازن و آینده پایدار با حضور مس��ئوالن 

 اقتصادي و مدیریت کشور در سالن  همایش هاي صدا و سیما برگزار شد. 

نشست مشترك بانك مرکزي و شبكه 
بانكي؛

وصول مطالبات معوق، راهبرد جدي بانك 
مرکزي و بانكها در اقتصاد مقاومتي

نشس��ت همفكري موضوعات اقتصاد مقاومتي و 
بررسي مش��كالت بانک هاي خصوصي و  دولتي با 

حضور رئیس کل بانک مرکزي برگزار شد. 
ولي اله سیف، در نشستي که با حضور مدیران عامل 
بانک ها برگزار شد، با تاکید بر اهمیت  مجموعه سیاست هاي اقتصاد مقاومتي که در شرایط 
حس��اس کنوني توسط مقام معظم رهبري  ابالغ گردیده است، اظهار داشت: این اصول به 
بهترین شكل تدوین شده و همكاران ما  تالش مي کنند در کوتاهترین زمان نحوه ي تحقق 
اهداف مورد نظر را بررسي و عملیاتي  نمایند. تشكیل کارگروه مسوول درنظام بانكي تحقق 

اهداف مورد نظر را سرعت مي بخشد. 
دکتر س��یف با اش��اره به ضرورت حفظ آرامش در بازار افزود: بزرگترین دستاورد ما در این 
 دوره، ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد بوده و خوشبختانه انتقادات نسبت به گذشته منطقي 
 تر  شده و ما نیز سعي مي کنیم این انتقادات را با انجام کارشناسي هاي الزم مورد توجه و 
استفاده  قرار دهیم .  رئیس کل بانک مرکزي همچنین در خصوص انتقادات مطرح شده در 
رابطه با نرخ سود  سپرده هاي بانكي عنوان داشت: توصیه من به بانک ها این است که اهتمام 
خود را بر ارتقاء  خدمت رساني به مشتریان متمرکز کنند. وي از انتشار رتبه بندي بانک ها 
توس��ط پژوهش��كده  پولي و بانكي در آینده اي نزدیک خبر داد و بیان داشت: البته در ابتدا 

اساس رتبه بندي،  موضوعاتي از قبیل میزان سرمایه و سود آوري بانک ها خواهد بود. 
وي در ادامه اظهار داش��ت: بررس��ي ها عمیق تر شده و بانک ها بر اساس اصول اساسي تري 
 مقایسه مي شوند.  دکترسیف با مهم دانستن موضوع معوقات بانكي و توجه به وصول آنها 
افزود:مدی��ران نظام  بانكي باید تمرکز بر وصول و کاهش مطالبات را وجهه ي اصلي همت 
خویش قرار داده و  با یک برنامه ریزي دقیق و استفاده از همه امكانات نسبت به این امر بسیار 
مهم اهتمام  ورزند. خوش��بختانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نیز در این زمینه حمایت 

خواهد کرد تا  این معضل نظام بانكي هر چه زودتر به سرانجام مناسبي برسد. 
وي همچنین خاطرنش��ان ساخت:موضوع مطالبات معوق همواره جزو دغدغه هاي اصلي 
 مدی��ران نظام بانكي بوده و قاعدتا بایس��تي با یک نگاه حرف��ه اي در صدد یافتن بهترین 
 راهكارها درجهت سرعت بخشیدن به وصول این گونه اقالم باشند و در این زمینه الزم  است 
همكاري هاي نزدیكتري بین تک تک بانک ها و کارگروه مس��وول در بانک مرکزي  ایحاد 
ش��ود.  رئیس شوراي پول و اعتبار با اشاره به نقش بانک مرکزي در وصول مطالبات معوق 
 اظهار داش��ت: بانک مرکزي در این موضوع وارد عمل شده است. در ستاد مبارزه با مفاسد 
 اقتصادي این وظیفه برعهده بانک مرکزي قرار گرفت و البته ستاد مذکور حمایت هاي الزم 
 را از بانک مرکزي و نظام بانكي کشور به عمل خواهد آورد اما؛ دراین راه بانک ها نیز  باید با 
کارگروه مذکور در بانک مرکزي همكاري بیشتري داشته و با دراختیار قراردادن  اطالعات 

مورد نیازسرعت عمل و چابكي بیشتري نشان دهند. 
وي در ادام��ه با توصیه به مدی��ران عامل بانک ها، مواردي از قبیل ایجاد و افزایش وتقویت 
 کنترلهاي داخلي و ایجاد واحد حسابرسي داخلي، توجه به شفافیت هرچه بیشتر، تكمیل 
 اطالعات درخواستي، رعایت تناسب در منابع و مصارف وعدم عدول از بخشنامه هاي بانک 

 مرکزي را مورد تاکید جدي قرار داد. 
رئیس شوراي پول و اعتبار درخصوص وضعیت منابع صندوق هاي قرض الحسنه گفت: با 
 توجه به اهمیت تسهیالت قرض الحسنه، ازجمله ازدواج، مدیران بانک ها باید راهكارهایي  را 

درجهت افزایش این منابع بیندیشند. 
بنابه گزارش روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران، مدیران عامل  بانک هاي 
دولتي و خصوصي نیز در ادامه جلس��ه با تقدیر از عملكرد ماه هاي اخیر بانک  مرکزي در 
بازنگري و رفع ابهامات موجود در بخشنامه ها، مشكالت خود را به منظور  بررسي و رسیدگي 

مطرح کردند.  
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پيام هيات مديره
صنعت تاير ايران:

صنعت تایر در ایران بیش از 50 س��ال قدم��ت د ارد. اولین 
کارخانه تولید تایر در ایران، شرکت بی اف گودریچ نام داشته 
است که با س��رمایه گذاری و پشتوانه تكنیكالی آمریكا پا به 
عرصه تولید نهاد و تا پیروزی انقالب اسالمی نیز دو کارخانه 
دیگر راه اندازی شد و ظرفیت تولید تایر به 60/000 تن رسید. 
پس از انقالب اس��المی تا به امروز نیز پنج کارخانه دیگر به 
بهره برداری رسیده است. در حال حاضر جمعا هشت کارخانه 
تایرسازی با ظرفیت حدود 350 هزار تن وجود دارد. ظرفیت 
قابل بهره برداری صنایع داخلی حدود 320 هزار تن در سال 
است ولی عمال در چند سال گذشته تولید صنایع تایرسازی 
ایران بیش از 230 هزار تن در س��ال نبوده اس��ت. در س��ال 
1391 تولید صنایع تایرسازی داخلی جمعا 230 هزار تن بوده 
و واردات همین س��ال بالغ بر 100 هزار تن بوده است و کل 
صادرات این سال 6/000 تن است. ارزش واردات هر کیلوگرم 
محصول در س��ال 1391 معادل 3/94 دالر و متوسط ارزش 

صادرات هر کیلوگرم 3/59  دالر بوده است.
کويرتاير و جايگاه آن:

شرکت کویرتایر با ظرفیت بهره برداری 27/900 تن و تولید 
25/662 تن، در سال مالی مورد گزارش ، 12 درصد از تولید 

داخلی را به خود اختصاص داده است. محصوالت این شرکت 
به خصوص تایرهای رادیال استیل بلت از جایگاه ویژه ای در 
بازار مصرف و به خصوص نزد خودروس��ازان برخوردار است 
و دارای ارزش افزوده باالتری نس��بت به س��ایر محصوالت 
است.به همین دلیل برای تولید این نوع تایر ظرفیت سازی 
ش��ده است به طوری که ظرفیت تولید آن از 8/500 تن به 
19/800 تن در س��ال ارتقا یافته است. در سال مالی مورد 
بح��ث، ارزش ریالی فروش تایر OE به خودروس��ازان 20 
درصد بوده اس��ت و بقیه یعنی حدود 80 درصد کل فروش 
به RT )تایر جایگزین( اختصاص داشته است. در این سال 
سهم فروش به خودروسازان که قبال 31 درصد بوده، کاهش 
داده شده و در عوض سهم فروش در بازار جایگزین به علت 
نرخ باالتر و سودآوری بیشتر ، افزایش یافته است به طوری 

که بخشی از سود حاصل شده در همین ارتباط است.
تولید این شرکت در سال مورد گزارش در مقایسه با آخرین 
بودجه مصوب، 92% محقق ش��ده اس��ت. همچنین ارزش 
فروش سال مالی، حدود 103% از آخرین بودجه مصوب را 
پوشش داده است. میزان دستیابی به سود پیش بینی شده 
نیز 118% است. در این سال ضایعات حقیقی و کل به ترتیب 
به 1/32 % و 1/73% رس��ید که در مقایس��ه با سایر رقبای 

داخلی وضعیت بسیار مطلوبی را نشان می دهد.

در س��ال مورد بحث ، قیمت سهام کویرتایر در فرابورس به 
طور چش��مگیری افزایش یافت و رک��ورد 16/572 ریال را 
تجربه نمود. در این مدت تعداد 95/435/622 سهم کویرتایر 

به ارزش تقریبی 933 میلیارد ریال مبادله شد.
موفقيت ها

- افزایش ظرفیت بهره برداری کل شرکت از نظر تعدادی به 
میزان 6 درصد و از نظر 

  وزن��ی به میزان 4 درص��د و افزایش تولید تایرهای رادیال 
سواری که از ارزش افزوده 

  بیشتری نسبت به سایر محصوالت برخودار است به میزان 
500 حلقه در روز.

- گواهینامه استقرار نظام مدیریت، ایمنی و محیط زیست 
براساس استاندارد MS-HSE از 
  سوی شرکت AGS انگلستان.

- گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت،پایش و اندازه گیری 
رضایت مندی مشتریان براساس

 AGS 10004: 2010 از سوی شرکت ISO اس��تاندارد  
انگلستان.

- دریاف��ت تندیس بلورین کیفیت و لوح س��پاس و مدال 
کیفیت از سومین جشنواره ملی 

  تالشگران کیفیت.
- انتخاب ش��رکت ب��ه عنوان واحد نمونه صنعتی اس��تان 

خراسان جنوبی.
- دریافت لوح تقدیر از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان 

خراسان جنوبی در زمینه 
  مدیریت مصرف برق و کاهش پیک بار.

- دریافت لوح تقدیر و تندیس از س��وی ش��ورای استاندارد 
خراسان جنوبی به مناسبت هفته 

  بزرگداشت استاندارد.

نمایندهسمتاعضاء هیات مدیره
شرکت خدمات آینده اندیش نگررئیس هیات مدیره )غیرموظف(آقای علی محمد گلستانی فر

شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیرنایب رئیس هیات مدیره )غیرموظف(آقای مجید کاظمی
شرکت مدیریت توسعه گوهران امیدعضو )موظف(هیات مدیرهآقای میرمحمدزاده ختمی مآب        

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپهعضو )غیرموظف( هیات مدیرهآقای کیامرز قاسمی زانیانی
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امیدعضو هیات مدیره و مدیرعامل         آقای منصور کامران

کویرتایردرمجمع
مهندس منصور كامران علم و تجربه را در هم 

آميخت و حاصل آن شادی بود شادی

برای پوشش خبری شركت كویرتایر افتان خیزان به آكادمی المپیک در ورزشگاه آزادی رفتم. عالقه شدید به شركت به خصوص مدیریت توانمندش جناب 
مهندس منصور كامران بود كه توانسته  كویرتایری بسازد كه در بازار رقابت گوی از بزرگ و كوچک خاورمیانه و دور برباید. مهندس كامران، این مهندس شیمی، 
تنها مدیری است در صنعت الستیک كه توانسته و می تواند علم و تجربه را درهم آمیزد و تنها می شود گفت خوشا به حال سهامداران كویرتایر كه شانس 
بهشان رو كرده. به محض ورود به تاالر با چهره شاد و پرمهر مدیریت مالی و روابط عمومی جنابان مالیی و قربانی رو در رو شده و بر ما صحابه خبر این برخورد 
طالی ناب است، باز هم خوشا به حال كویرتایر . مجمع با ریاست جناب بهزادی از سرمایه گذاری امید و دبیری استاد كامران، این موی سپید صنعت الستیک و 
حضور 88% سهام دار برگزار شد. مجمع نشینان با تصویب صورت های مالی و تقسیم سود 3250 ریال و سایر دستور جلسه مجمع و با طنین صلوات پی در پی 

در تائید عملکرد، فضای سالن را عطرآگین كردند.
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بخش کش��اورزی ایران با وج��ود اینكه بیش از 90 درصد 
آب را مصرف می کند، سهم ناچیزی  کمتر از 15 درصد از 
تولید ناخالص ملی را داراست. چنین رقم پایینی، بهره وری 
اقتصادی اندک  این بخش را در مجموع اقتصاد ایران نشان 
می دهد. این در حالی است که دولت همواره نگاه  حمایتی 
به بخش کش��اورزی داشته و بهبود عملكرد این بخش را 
معادل امنیت غذایی کشورمان  قلمداد کرده است. این رویه 

به ویژه در دوران جنگ از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. 
  گرچه ما در کوتاه مدت عملكرد نسبتا موفقی در دستیابی 
به امنی��ت و خودکفای��ی غذایی داش��تیم، در  دراز مدت 
نتوانستیم این رویه را حفظ کنیم که گواه آن واردات انواع 
محصوالت کش��اورزی در  چند ساله اخیر است؛ به گونه ای 
که مجبور ش��ده ایم اقالم حیاتی نظیر گندم یا برنج را در 
حجم باال  وارد کنیم. به عالوه در اثر افول نسبی عملكرد در 
بخش کشاورزی نسبت به استانداردهای  بین المللی، جایگاه 
س��نتی خود را در بازار جهانی در عرضه بعضی محصوالت 
نظیر پس��ته از دس��ت  داده ایم. این امور نشان دهنده عدم 
موفقی��ت ما در رس��یدن به این امنیت غذای��ی و باال نگه 
داش��تن  به��ره وری در بخش کش��اورزی اس��ت. به عالوه 
بهره وری پایین اقتصادی در بخش کشاورزی به  عنوان یكی 
از جدیدترین عوامل بحران جاری آب در ایران در کنار دو 
عامل دیگر یعنی افزایش  سریع جمعیت و سوءمدیریت در 

بخش آب قرار می گیرد.  
اما چه عواملی موجب بهره وری پایین در این بخش است 
و ب��رای رفع آن چه باید کرد؟ یك��ی از  عواملی که موجب 
کاهش بهره وری اقتصادی در بخش کش��اورزی شده نگاه 
حمایتی دولت اس��ت که  نتیجه ای معك��وس به بار آورده 
اس��ت. بر اس��اس این اس��تدالل، دولت آب و انرژی را به 
قیمت ارزان  به کشاورز داده و این اتفاق موجب شده است 
کشاورز هزینه اولیه آنچنانی برای آب و انرژی  نداشته باشد 

و در نتیجه فاقد دغدغه در زمینه مصرف بهینه آنها بوده و 
ما شاهد مصرف بی رویه  انرژی و منابع آبی باشیم. بسیاری 
از کش��اورزان از شیوه های سنتی برای آبیاری و کشاورزی 
 استفاده می کنند که به تبع آن بهره وری پایینی در مصرف 
آب، ان��رژی و تولی��د دارند و بازده این  بخش را به ش��دت 
پایین می آورند. این شیوه همچنین پیامدهای اقتصادی و 
محیط زیستی را به شكل  جدی برای کشورمان به بار آورده 
اس��ت. زمانی که دولت برق را به قیمت ارزان به کش��اورز 
 می دهد، دغدغه کشاورز فقط این است که پمپ بزرگ تری 
داشته باشد و چاه عمیق تری حفر کند تا  بتواند آب بیشتری 
را از عمق زمین بیرون بكشد. چنین رویه ای ساالنه سطح 
آب های زیرزمینی  را به طرز محسوسی کاهش می دهد و 
مص��رف آب را باال می برد به طوری که امروز ایران یكی  از 
رکوردداران جهانی در میزان افت آب زیرزمینی شده است. 
به عالوه پایین رفتن سطح آب  زیرزمینی نیاز به انرژی بیشتر 
برای برداشت آب از سطوح پایین تر را به طور تساعدی باال 
 می برد و در نتیجه به طور س��االنه نیاز بخش کشاورزی به 
انرژی بیشتر می شود. در نتیجه شاهدیم  دولت مجبور است 
هر سال یارانه بیشتری را برای پمپاژ شدن آبی که سرمایه 
ملی اس��ت پرداخت  کند. به این ترتیب با وجود نیت خیر 
دولت در حمایت از تولید ملی و بخش کشاورزی، در عمل 
 اتالف منابع آبی و انرژی حاصل می ش��ود و کش��اورزان به 
جای عوض کردن روش های تولید و  بهره برداری، به مصرف 
بی رویه منابع حیاتی و غیرقابل جایگزین تشویق می شوند. 
در حال  حاضر  دولت تالش دارد برداشت بی رویه آب های 
زیرزمینی را کنترل کند و برای رصد و مهار  برداشت اقدام 
به اس��تفاده از روش های متعددی نظیر نصب کنتورهای 
هوش��مند یا باال بردن قیمت  انرژی کرده اس��ت؛ هر چند 
هنوز این قیمت ها به سطحی نرسیده که کشاورزان مجبور 
به تغییر  روش های س��نتی اس��تفاده از آب شوند. از سوی 

دیگر متاس��فانه کش��اورزان ایرانی جزو قشر مرفه  جامعه 
نیستند. باال بردن بهره وری اقتصادی بخش کشاورزی تنها 
از طریق مرفه تر کردن  کش��اورزان امكان پذیر است. گرچه 
ای��ن راه در نگاه اول به عنوان راهی موثر برای حل بحران 
آب  به نظر نمی رس��د نتایج درازم��دت آن در حل بحران 
آب تاثیر بس��زایی خواهد داشت.در حال حاضر  بسیاری از 
کشاورزان حاضرند از زمین خود دست بكشند و به کارهای 
کم درآمد شهری روی  بیاورند. این کشاورزان نمی خواهند 
فرزندان شان به شغل کشاورزی مشغول شوند و وابسته به 
 زمین باش��ند و ترجیح می دهند آنها به کارهایی مشغول 
ش��وند که درآمد و منزلت اجتماعی بیشتری  داشته باشد. 
در مقابل این رویه ما در غرب شاهدیم که کشاورزان جزو 
قش��ر مرفه جامعه به حس��اب  می آیند و از درآمد و سطح 
رفاه خوبی برخوردارند. آنها به شغل خود افتخار می کنند 
و می خواهند  این رویه در خانواده ش��ان ادامه داشته باشد. 
وقتی کش��اورزی را مدرن کنی��م و بهره وری اقتصادی آن 
 را باال می بریم، نحوه عمل و تفكر کش��اورز نیز به تبع آن 
متفاوت خواهد شد؛ کش��اورز خالق تر  عمل می کند و در 
نهای��ت بهره وری مصرف منابع باال خواهد رفت. در چنین 
حالتی کشاورز نوع  کشت و انتخاب محصول خود را در بازار 
رقابتی عوض می کند و به دنبال کشت محصوالتی  نمی رود 
که دولت برای آنها قیمت مرجع تعیین کرده است. ما در 
ایران شاهدیم کشاورزان برای  اینكه احتمال از دست دادن 
درآمدشان را کاهش دهند تنها انواع خاصی از محصوالت 
را کشت  می کنند. این امر موجب خارج شدن الگوی کشت 
از حالت بهینه ش��ده و محصوالتی غیرمناسب با  توجه به 
آب و هوا و س��ایر شرایط منطقه ای در بخش های مختلف 
کشت می ش��وند. به عنوان مثال در  حال حاضر در بعضی 
مناطق خشک کشور شاهد کاشت محصوالتی نظیر برنج، 

انگور و گوجه  فرنگی هستیم که به 

برای الفبای آبادانی

<< ادامه درصفحه 37

خسرواميرحسيني
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اعضاء هيات مديره/نماينده/سمت
شرکت به پخش )سهامی عام( / حمید مقیم زاده/رئیس 

هیات مدیره
شرکت س��رمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر 
تهران )سهامی عام(/ محمدعلي احمزاد اصل/نایب رئیس 

هیات مدیره
توسعه صنایع بهشهر)سهامی عام(/غالمرضا زال پور/عضو 

هیات مدیره و مدیرعامل
ش��رکت سرمایه گذاری آتیه صبا)سهامی عام(/ محمود 

ایزد پرست/ عضوهیات مدیره
صندوق بازنشستگی کشوری/علي بیگدلي/عضو هیات 

مدیرهمعرفی شرکت
شرکت س��رمایه گذاری گروه صنایع بهش��هر ایران در 
14 تی��ر 1375 به صورت س��هامی خاص تاس��یس و 
تحت شماره 122763 در اداره ثبت شرکتها و مالكیت 
صنعتی تهران به ثبت رس��ید. در سال 1382 براساس 
مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 9 تیر 1382 شرکت به 
سهامی عام تبدیل گردید، و در تاریخ 27 بهمن 1382 

در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.
سرمايه و ترکيب سهامداران 

بر پایه مصوبه مورخ 24 تیر 1383 مجمع عمومی فوق 

الع��اده و مصوبه هیات مدیره در همان تاریخ ، س��رمایه 
شرکت در مرحله اول از 100 به 200 میلیارد ریال، و در 
مرحله دوم در سال 1384 به 500 میلیارد ریال افزایش 
یافت. از سویی براساس مصوبه مورخ 13 تیر 1390 مجمع 
عمومی فوق العاده با افزایش س��رمایه شرکت از 500 به 
750 میلیارد ریال در دو مرحله موافقت شد. بنابراین بر 
پایه مصوبه هیات مدیره در همان تاریخ، سرمایه شرکت از 
500 به 600 میلیارد افزایش یافت. در مرحله دوم افزایش 
سرمایه شرکت در تاریخ 4 شهریور 1391 سرمایه شرکت 
از 600 میلیارد ریال به 750 میلیارد ریال افزایش یافت. 
بدین ترتیب سرمایه شرکت به 750 میلیون سهم یک 
هزار ریالی عادی با نام تقس��یم و تمام آن پرداخت شده 
است. افزایش سرمایه مذکور در تاریخ 1391/11/17 در 

مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.
سبد سرمايه گذاری شرکت

سبد سرمایه گذاری شرکت در پایان سال 1392 از 80 
درصد سرمایه گذاری بورسی و 20 درصد سرمایه گذاری 
غیر بورس��ی تشكیل ش��ده است. در این س��ال، ارزش 
معامالتی س��رمایه گذاری بورسی شرکت 94 درصد، و 
ارزش کل س��رمایه گذاریها اعم از بورسی و غیر بورسی 

86 درصد افزایش یافته است.

ارزيابی کلی عملكرد شرکت
این چش��م انداز مثب��ت ، بیش از هر چی��ز در روند 
کاهش��ي و یا ثبات ن��رخ ارز در بازار آزاد نمود یافت، 
و نرخ غیررس��مي دالر را از 35 هزار ریال در ابتداي 
س��ال 1392 ب��ه حدود 29 هزار ری��ال در پایان آذر 
همین س��ال کاهش داد. اما نرخ ت��ورم با تداوم روند 
رشد در نیمه اول سال به 40/4 درصد در مهر 1392 
افزایش یافت. بدین ترتیب ، از دس��ت رفتن فرصت 
فعالی��ت هاي س��وداگرانه در بازاره��اي ارز و طال در 
کنار تداوم رکود تورمي حاکم بر اقتصاد ایران، مسیر 
نقدینگي س��رگردان را به سوي بازار سهام تغییر داد 
و به رشد ش��گفت انگیز معیارهاي فعالیت در بورس 
اوراق بهادار اعم از ش��اخص قیم��ت، حجم و ارزش 

معامالت، و نسبت قیمت به درآمد بازار انجامید. 
براي مثال در طي دوره یكساله منتهي به 30 آذر 1392، 
شاخص کل بورس از 35760 به 86957 واحد به میزان 
143 درصد، ارزش بازار س��هام از 1629 به 4258 هزار 
میلی��ارد ریال به میزان 161 درصد، گردش معامالت از 
9 به 21 درصد به میزان 136 درصد، و میانگین نسبت 
قیمت به درآم��د از 5/67 به 8/04 به میزان 42 درصد 

افزایش یافته است.
حاصل فعالیت ش��رکت در س��ال مالي 1392 به سود 
188/2 درص��دي براي س��هامداران انجامی��ده ، که از 
ترکیب 17/4 درصد بازده نقدي و 170/8 درصد رش��د 
قیمت س��هام به دست آمده اس��ت. بدین ترتیب، بازده 
فعالیت ش��رکت در این سال 31 درصد بیش از بازدهي 

شاخص کل بازار سرمایه بوده است.

بازده فعاليت شرکت
جمع13921391139013891388نرخ بازده

10/425/450/473/1326/7 -188/2شرکت سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر
184/811/28/777/136/0317/9صنعت سرمایه گذاري

2/41/783/566/9331/0-181/2بانک ها و موسسات اعتبراي
143/238/011/285/857/4335/6شاخص کل

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان 
سهام شركت س�رمایه گذاری گروه 
صنایع بهش�هر ایران )سهامی عام( 
در تاریخ س�ه ش�نبه 92/12/13 در 
موسس�ه مطالعات به�ره وري منابع 
انساني تشکیل شد. در این مجمع كه 
با حضور 86/15 درصدي سهامداران 

ب�ود. در ای�ن مجمع كه با ریاس�ت 
اس�تاد حمید مقی�م زاده )ریاس�ت 
هی�ات مدیره ش�ركت( و ب�ا ناظري 
آقایان بیگدلي و لوالیي برگزار شد، 
دبیري مجمع فوق نیز برعهده دكتر 
غالمرضا زال پور مدیرعامل فرهیخته 
و توانمند شركت بود كه پس از قرائت 
گزارش هیات مدیره به مجمع توسط 
دكت�ر زال پور با طنی�ن صلوات پي 

در پي مجمع نشینان به پاس تالش 
جهادگونه تیم ارشد مدیریتي شركت 

تصمیمات ذیل اخذ گردید.  
1( موسس�ه حسابرسی سخن حق 
به عنوان حس�ابرس و بازرس قانونی 
اصلی و موسس�ه حسابرسی آزمون 
پرداز به عنوان حس�ابرس و بازرس 
علی البدل ش�ركت برای سال مالی 

93 انتخاب گردید.

2( سود نقدی هر سهم به مبلغ 700 
ریال تقسیم گردید.

ب�ر خود وظیف�ه مي دانی�م از لطف و 
بزرگواري كه دكتر زال پور و استاد مقیم 
زاده در حق اصحاب رسانه داشته و از 
یاري و سعه صدر جناب محمودآبادي 
معاونت مالي اداري شركت كه ما را در 
تهیه این گزارش یاري رساندند كمال 

تشکر و قدرداني را داشته باشیم.

دکتر زال پور دست پري داشت
مهديخلج
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راز جاودانگی چیست؟ چه 
کس��انی جاودانه می شوند؟ انسان هایی هستند 
که حتی با گذش��تن  س��ال ها و قرن ها از زمان 
آن ه��ا ، در یادها و خاطره های مردم می مانند و 
مردم یاد آن ها را  گرامی می دارند . در سرزمین 
ایران از این گونه انس��ان ها زیاد هستند. یكی از 
کسانی که  ایرانی ها هنوز یاد او را گرامی می دارند 
امیرکبیر است. وطن پرستی که برای پیشرفت 
و  سربلندی کشورش کوشش های فراوانی کرد. 
افراد باید چه کار کنند تا همچون امیرکبیر حتی 
 بعد از س��ال ها و قرن ها مردم یاد آن ها را گرامی 
بدارند و از آن ها به نیكی یاد کنند؟ امیر  کبیر چه 
کرد؟ آیا او درس خدمت را به ما آموخت و مسیر 

جاودانگی را به ما نشان داد؟
رهگ��ذران ای��ن روزها در کوچه و ب��ازار در همه 
خیاب��ان و میادین می بینند که جوانانی با لباس 
 تین ایجیری، جارو به دست پول پارو می کند؟! در 
مستطیل سبز به دنبال یک ارزن اخالق در  جایی 

طال به پایشان می ریزند؟! و از طرفي در بسیاري 
از سفره هاي مردم از نان خبری نیست. غم انگیز 
آنكه دولت  مردمی هم س��بد کاال توزیع می کند 

ولی کجا کفاف دهد این باده ها به مستی ما؟
عزی��زان کارخانه دار و صنعتگر، چه نیاز اس��ت 
محصول گران بفروشید تا پول پارو کنید و  طال 
به پای ارزن اخالق ها در مستطیل سبز بریزید؟

بگذارید نمونه گویم با آدرس دقیق بازیكنی که 
برای نیم فصل بازی دو و نیم میلیارد پول  ناقابل 
می گیرد، آن هم عالوه بر پاداش تیمی و پاداش 
گل زدن و پ��اس گل دادن و ... . ای��ن  تحمیل 
گران��ی به مردم از افزای��ش قیمت محصوالت 
روغنی و روان کننده موتور یک کارخانه  معروف 
حاصل ش��ده و به پای این میلیاردرها ریخته 
می ش��ود ت��ا در اردو آن چنان  کنند که قلم از 
نوشتنش شرمسار اس��ت. حال در طرف دیگر 
این ماجرا، افزایش قیمت روغن  برای تاکسیران 
پیكانی اس��ت که از بام تا ش��ام در خط آزادی 

انق��الب در ه��وای پرخطر ناس��الم  می راند و 
می راند تا با صنار ده شاهی هر مسافری خورد 
را به مقصد ببرد تا بچه هایش در  خانه اجاره ای 
گرسنه سر به بالین نگذارند. این پول اضافه که 
ب��رای بهای روغ��ن از او  می گیرید واقعا همان 
قیمت تمام ش��ده اس��ت که به مصرف کننده 
تحمیل گش��ته اس��ت. ما که با  علم حساب و 
کتاب بیگانه و در حد دبستانی جمع و تفریق 
می دانیم عقلمان به جائی نمی رسد،  حداقل در 
یک مصاحبه حضوری به ما بیاموزید که فرموده 

اند: من علمنی حرفا قد صیرتی  عبدا. 
عزیزان مدیر، این ره که می روید به ترکس��تان 
است و سوار شدن بر موج احساس و  سوء استفاده 
از عشق این مردمان به فوتبال برایتان محبوبیت 
نمی آورد، معروفیت و ش��هرت  اما چرا، آن هم 
ش��هرت کاذب. سوال این که تحمیل گرانی به 
مردم چرا؟ و جواب از ش��ما که  بدین گونه نام 

نامی تان در اذهان چگونه می ماند؟  

چه نياز است گران بفروشيد تا پول پارو کنيد؟
صدیقهسرخوشلر
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مدیرعامل :
 آقاي شهاب فالح پور

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 جش��نواره ملی قهرمان صنعت ایران مجدادا معرفی 

گردید.
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 ی 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 ی خدمات باربرداری و نصب از طرح تا 
اجرا گامی هر چند کوچک در عرصه صنایعی همچون مهندس��ی نفت ، گاز ، پتروش��یمی ، سدسازی، راه ، بندر ، 

فرودگاه و کشتی سازی بردارد.

گروه صنعتی بازرگانی پاركو به 
عنوان واحد برگزیده نهمين جشنواره 

ملی قهرمان صنعت ایران 
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آب فراوان نیاز دارند. 
زمانی که بازار رقابتی کش��اورزی شكل بگیرد و این حوزه به سمت مدرن و صنعتی 
ش��دن حرکت  کند، کش��اورز ناچار به باال بردن بهره وری و انتخاب محصوالت بهینه 
خواهد بود. در چنین حالتی  آب به بهترین نحو اس��تفاده می شود و مصرف کننده ای 
که نتواند خود را با شرایط بازار رقابتی  تطبیق دهد و آب را با باالترین بهره اقتصادی 
مص��رف کند، ناچار به ترک این بخش خواهد بود.  ای��ن رویكرد به ظاهر ظالمانه در 
نهایت به بهبود وضعیت رفاهی و معیش��ت کش��اورزان منجر  خواهد شد و آنها را در 
زمره اقشار مرفه جامعه قرار خواهد داد. در نتیجه بهره وری اقتصادی  بخش کشاورزی 
باالتر رفته و به حل بحران جدی منابع آب کش��ور کمک جدی خواهد ش��د. در  بازار 
رقابتی کش��اورزان موفق به عنوان یک طبقه مرفه رشد پیدا کرده و انگیزه بیشتری 

برای  داشتن ابتكار و رفتارهای رقابتی از خود بروز خواهند داد.  
اما برای مدرن، صنعتی و اقتصادی ش��دن کش��اورزی چه باید بكنیم؟ آیا تنها الزم 
اس��ت قیم��ت آب و  انرژی را ب��اال ببریم؟ باال ب��ردن بهره وری در ای��ن بخش بدون 
س��رمایه گذاری های دولتی ممكن  نیس��ت. ما نمی توانیم تنها قیمت آب و برق را باال 
ببریم و از کشاورزان بخواهیم رفتار خود را  عوض کنند؛ چون آنها پشتوانه اقتصادی 
ندارند. بنابراین الزم اس��ت دولت هزینه های اولیه را انجام  داده و کشاورزان را تجهیز 
کند سپس سیاست های تشویقی را در پیش بگیرد تا آنها از روش های  بهینه و مدرن 
برای باال بردن بهره وری استفاده کنند. در این حالت در بازار رقابتی، کشاورزان  تشویق 
می شوند محصوالتی را کشت کنند که سود باالتری را نصیب آنان کند و در عین حال 
 انرژی و منابع آبی را به بهترین حالت مصرف کنند. آیا کشاورزان هم می توانند کاری 
در جهت  افزایش رفاه انجام دهند؟ بله. کش��اورزان می توانند با مشارکت در تاسیس 
تعاونی ها و تش��كل های  منطق��ه ای قدرت خود در بازارهای منطق��ه  ای را باال برده و 
کنترل این بازارها را به دس��ت آورند،  دس��ت واسطه ها را کوتاه کنند و کنترل قیمت 
محصوالت را به عهده بگیرند تا در نهایت س��ودآوری  این بخش را افزایش دهند. در 
این میان دولت با استفاده از مشوق های اقتصادی می تواند به  شكل گیری تشكل های 
منطقه ای کمک کند. تجربه های جهانی نش��ان می دهد که این گونه تشكیالت با  در 
نظر گرفتن منافع درازمدت می تواند به عنوان پاس��بان منابع آبی عمل و بهره برداری 
پایدار از  منابع آب را تسهیل کنند. با رعایت تمام این اصول و سرمایه گذاری دولت در 
زیرساخت های الزم  و فراهم آوردن تسهیالت اقتصادی با هدف مرفه کردن کشاورزان، 
اقتصاد بخش کش��اورزی تقویت  می شود و منابع آبی، محیط زیست و انرژی محفوظ 
می مانند. امیدواریم یكی از تدبیرهای دولت  تدبیر و امید این باشد که هم کشاورزان را 

خوشبخت تر کند و هم بتوانند در حل بحران کنونی آب  یاری برسانند. 

همیش��ه بس��یار تمیزتر و نوتر به نظر می رسند . به ویژه 
در پاکان این امر محسوس تر  است زیرا همه لباس ها در آنجا بسته بندی شده و 
تحویل مشتری داده می شوند. ممكن است این  سوال برای شما نیز پیش آمده 
باشد که دلیل این تمیزتر بودن چیست؟ ما نیز این سوال را از  علیزاده  که به قول 
خودش موهایش را در این صنعت سفید کرده است، پرسیدیم. او پاسخ می دهد 
  :» فرآیند شست وشو در خشكشویی با خانه فرق میک ند. در خانه معموال همه 
لباس ها با هم شس��ته  می ش��ود در حالی که اینجا چندین مرحله برای شستن 
طی می شود. در مرحله اول لباس ها  از نظر  نوع جنس تفكیک می شود، سپس 
رنگبندی شده و ضخامت جنس تعیین می شود و در نهایت با  استفاده از زمان 
مناس��ب برای هرجنس، کار شست وشو انجام می شود. برای شستن لباس ها از 
ماده  پرکلراتیلن اس��تفاده می شود و مواد شست وشو نیز حتما باید تصفیه شده 
باش��د. این مراحل باید برای  لباس های رنگی نیز طی ش��ود و اگر معلوم ش��ود 
که لباس��ی رنگ پس می دهد باید آن را به صورت  تک ش��ویی شست. هر واحد 
خشكش��ویی اگر بخواهد موفق شود و مش��تری از کارش راضی باشد باید  این 
مراحل را در شستن لباس ها و سایر وسایل طی کند که متاسفانه کمتر واحدی 

این موضوع را  کامال رعایت می کند.« 

امانتداری؛ بزرگترين سختی کار
اينجا چيزی گم نمی شود

کمی به روزهای گذشته بازگردیم، زمانی که با وجود تمام سفارش های مادر، باز 
هم موقع  شست وش��و جیب لباس هایمان پر از وسایلی بود که درست در لحظه 
آخر پیدا می شد یا اینكه بعد از  شستن لباس ها،  له شده هایش را در جیب ها پیدا 
می کردیم. بسیاری از ما هنوز هم عادت نداریم  جیب لباس هایمان را قبل از شستن 
بگردیم و جالب اس��ت بدانید که این موضوع یكی از بزرگ ترین  سختی های کار 
خشكشویی است :» بارها اتفاق افتاده است که در جیب لباس های مشتری هایمان 
 مبالغ قابل توجهی پول یا وسایل با ارزش دیگر پیدا کرده ایم. با اینكه از نظر قانونی 
ما مسوولیتی  در مقابل این موضوع نداریم، اما از نظر اعتباری برایمان بسیار مهم 
اس��ت که این وسایل را سالم  به دست مشتریمان برسانیم. به همین منظور در 
پاکان صندوق اماناتی وجود دارد که این وسایل را  در ان نگهداری می کنیم و در 
زمان تحویل لباس به مشتری برمی گردانیم.« البته تقدیرنامه های  فراوانی که از 
سوی افراد و موسسات مختلف در این زمینه آمده و در آرشیو پاکان موجود است، 

 خود گواه این مطلب است که امانتداری چقدر برای خانواده پاکان مهم است. 

ام��روزه برخی از کش��ورها با بهره گی��ری از عواملی چون 
موقعیت جغرافیایی، زیرس��اخت های  حمل و نقل و فراهم 
بودن فضای کس��ب و کار به نقاط جدایی در ش��بكه های 
جهانی تجارت  تبدیل می ش��وند که می توان آن ها را محل 
تجمع فعالیت های تجاری جهانی اع��م از خرید و  فروش، 
حمل و نقل، توزیع و ... دانس��ت. ای��ن مكان هاب تجاری 

نامیده می شوند. 
ای��ران نیز به عنوان یك��ی از راهبردی ترین نقاط جهان از 
بس��یاری ویژگی هایی مانند موقعیت  جغرافیایی، که یک 
منطقه را به هاب تجاری تبدیل می کند، برخوردار اس��ت. 
از یک سو ایران  در مسیر تجارت آسیا به اروپا قرار دارد و از 
سوی دیگر ، کریدورهای ترانزیتی متعددی  در مسیر شرقی 
غربی و ش��مالی جنوبی از ایران عبور می کنند. هم چنین 
کشورمان هم از  شمال و هم از جنوب به دریا متصل است و 
دسترسی به  های آزاد از طریق مرزهای جنوبی  میسر است. 
از طریق ایران، ارتباط غیرمس��تقیم به بیش از 12 کش��ور 

دیگر امكان پذیر است. 
اما به طور قطع مزیت جغرافیایی، تنها راه دستیابی به هدفی به 
نام هاب تجاری نیست و  باید شرایط دیگر در کنار این مزیت ها 

فراهم شود . از این رو برای این که ایران هم به هاب  منطقه ای 
تبدیل شود، ابتدا باید زیرساخت های گسترش حمل و نقل به 
خصوص توسعه  زیرساخت های ریلی را در کشور فراهم کرد تا 

مشكالت موجود در امر تجارت نیز حل  شود.  
الزم به ذکر اس��ت در راستای تبدیل شدن کشور به هاب 

تج��اری، می ت��وان حمل و نقل هوایی  را نی��ز ارتقا داد و با 
بهره گیری از ظرفیت های موج��ود و ارتقای جایگاه بنادر، 
کشور را به  عنوان یكی از کشورهای منطقه ای مطرح کرد. 
در این بین برای ارتقای موقعیت تجاری  کشور نیز فرآیند 
بارگیری و تخلیه کاال در بنادر و گمرکات را باید به کمترین 

زمان ممكن  رساند. 
بنابراین از آنجا که مجموع این عوامل در بهبود فضای کسب 
و کار و تجارت فرامرزی  موثر است، چنانچه کشوری قصد 
دارد به هاب منطقه ای تبدیل شود، باید از این مزیت ها نیز 
 بهره مند شود. البته نباید از بحث توسعه تجارت الكترونیک 
غافل ماند، زیرا یكی از عوامل  تاثیرگذار در تبدیل ایران به 

هاب منطقه ای، همین موضوع است. 
به هر حال ، این گونه به نظر می رسد که ایران با دارا بودن 
مزیت های مطرح شده برای  توسعه زیرساخت های تجاری 
، باید اقدام به توسعه کمی و کیفی شبكه خطوط جاده ای 
 بزرگراه��ی، به خصوص در مس��یر کریدورهای ترانزیتی و 
اتصاالت ش��بكه جاده ای و ریلی با  رویكرد توسعه حمل و 
نقل چند وجهی برای بنادر تجاری کش��ور کند تا به هاب 

منطقه ای  تبدیل شود.  

ادامه از صفحه 33 <<ادامه از صفحه 26 <<

ایران، پل ارتباط
مهراناميرحسيني
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 پيام هيأت مديره
هیأت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است که امانتدار 
س��هامداران محترم بوده و به منظور حراس��ت و ارتقاء 
امانت واگذار ش��ده به آنها ، وظیفه خود می داند که از 
انج��ام هیچ تالش و کوشش��ی در ای��ن راه دریغ نورزد. 
مدیریت شرکت در راستای تحقق این هدف و با اعتقادی 
راس��خ به ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت ، در سال 
مالی مورد گزارش در جهت اصالح ترکیب سبد دارایی 
ها و نیز افزودن حجم سرمایه گذاری ها و استفاده بهینه 
از موقعیت های بازار س��رمایه ، اقدامات اساسی به عمل 
آورده و برنامه ریزی های خود را بر مبنای رضایتمندی 

سهامداران و حفظ و ارتقای منافع ایشان بنا نهاده است 
. بر این اس��اس گزارش حاضر در بر گیرنده اهم فعالیت 
های ش��رکت در جهت نیل اهداف و استراتژی های آن 

است .
هیأت مدیره و مدیریت ش��رکت معتقد اس��ت تمامی 
افتخارات و موفقیت های کسب شده ، در سایه حمایت 
های بی دریغ و با پش��توانه س��هامداران محترم حاصل 
شده است. تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات 
سازنده شما سهامدارن محترم بی شک چراغ راه گذشته 
، حال و آینده بوده و هست. در این راستا بهره مندی از 
نظرات و رهنمود های ش��ما عزیزان را ارج نهاده و آن را 

بستری یگانه در راستای بهبود فرایند های تصمیم گیری 
و برنامه ریزی خود می دانیم.

تاريخچه
شرکت گروه صنایع ثروت آفرین در تاریخ 1382/6/15 به 
صورت شرکت سهامي عام تاسیس گردیده و طی شماره 
208669 در اداره ثبت شرکتها و مالكیت صنعتی تهران 
به ثبت رسیده است . برابر مصوبات مجامع عمومی فوق 
العاده صاحبان س��هام که در تاریخ ه��اي 1382/8/20 و 
1383/3/27 تشكیل گردیده نام شرکت ابتدا به  شرکت 
گسترش صنایع بهمن )سهامی عام( و سپس به شرکت 
سرمایه گذاري توسعه ملی )سهامی عام( تغییر یافته است.

دكتر فواد فتح الهي نشان داد كه مي تواند
تغییرات مدیریتي در سرمایه گذاري 
بان�ک ملي پیش آمد كه م�ا را براي 
برنام�ه تبیی�ن سیاس�تهاي مدون 
جدی�د مدیریت�ي به یک نشس�ت 
فراخواندند. پ�س از نیم قرن كار در 
عرصه مطبوعات این كمترین اندكي 
از اص�ول كار و برنامه مي دانیم و این 
مطلب بدان منظور به نگاش�تیم كه 
سال پیش بنوشتیم جوانان به میدان 
آمدن�د و نمونه آنرا جناب دكتر فتح 
الهي دانستیم كه بر صفحه روي جلد 
مطبوع آمد. آنروز راقم این سطور در 

برابر پرسشها مي گفتم:
در بیابان گربه شوق كعبه خواهي زد 

قدم
س�رزنش ها گر كند خار مغیالن غم 

مخور 

خدا را شکر امسال در كارنامه شركت 
س�رمایه گذاري توسعه ملي آن شد 
كه انتظارش م�ي ب�ود. و از روزیکه 
مرتض�ي عزی�زي و جن�اب مهرزاد 
پس از ویلچري شدن »خرید صدرا« 
توانس�تند با تاس�یس این سرمایه 
گ�ذاري از گزن�د فرم�ان وزیر وقت 
در امان ش�وند تا امروز هیچگاه این 
سرمایه گذاري اینقدر پویا و سرحال 
نبوده و اگر امروزه این سرمایه گذاري 
این چنین وسعت یافته و مي درخشد 

آن هم به بركت این جوان است.
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
شركت س�رمایه گذاری توسعه ملی 
)سهامی عام( رأس ساعت 9:00 صبح 
روز شنبه مورخ 1392/12/10 درمحل 
س�الن آمف�ی تآتر هتل س�یمرغ با 

حضور بیش از93 درصد سهامداران 
برگزار شد.

تركیب هیات رئیسه مجمع با حضور 
آقای كوچکی به عنوان رئیس مجمع 
و نظ�ارت آقای علیرض�ا حیدری و 
خانم معصومه مال صالحی و به دبیری 

جناب وصله چی تشکیل شد.
همچنین نماینده س�ازمان بورس و 
نماینده موسس�ه حسابرسی نیز در 

جلسه حضور داشتند.
مجمع پس از اس�تماع گزارش هیات 
مدی�ره توس�ط آقای دكتر ف�واد فتح 
الهی مدیریت عامل خدوم شركت و 
گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل 

را اتخاذ نمود.
1- تصویب صورتهای مالی منتهی به 

سال مالی1392.09.30

2- تقسیم 550 ریال به عنوان سود 
نقدی به ازای هر سهم

3- انتخ�اب موسس�ه حسابرس�ی 
بهمند به عنوان حس�ابرس و بازرس 

قانونی شركت
5- براساس تصمیمات مجمع اعضای 
هی�ات مدیره جدید به ش�رح زیر به 

مدت2سال انتخاب گردیدند.
- سرمایه گذاري بانک ملي ایران

- خدم�ات مدیریت س�رمایه مدار 
)علی البدل(

- توسعه نیروگاهها وانرژي برق
- ملي شیمي كشاورز

- مدیریت توسعه نگاه پویا
- بانک ملي ایران

- كارآفرینان سبز خلیج فارس )علی 
البدل(
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فعالیت اصلي شركت:
موض��وع فعالیت ش��رکت طبق م��اده ) 2( اساس��نامه 

عبارتست از:
ال�ف - فعالیت اصلی ش��رکت عبارت اس��ت از خرید، 
فروش و سرمایه گذاري 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 فرعی شركت عبارت است از :

1- س��رمایه گذاري در س��ایر موارد از جمله داراییهاي 
فیزیك��ی، پروژه هاي تولیدي، پروژه هاي س��اختمانی، 
فلزات گرانبها، گواهی سپرده هاي بانكی و سپرده هاي 
سرمایه گذاري نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباري 

معتبر
2- ارائه خدمات مرتبط ب��ا بازار اوراق بهادار و نهادهاي 
مالی پس از تأیید یا صدور مجوز توسط سازمان بورس و 

اوراق بهادار از جمله :
1-2- پذیرش س��مت در صندوق هاي سرمایه گذاري، 
صندوقهاي زمین و ساختمان، صندوق هاي پرمخاطره و 

سایر نهادهاي مالی
2-2- تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار

3-2- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار
4-2- تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق 

بهادار
3- سرمایه گذاري و مشارکت در تأسیس نهادهاي مالی، 

بورس ها و بازارهاي خارج از بورس
 سرمايه و تغييرات آن

س��رمایه ش��رکت در تاریخ تأس��یس مبلغ 10 میلیون 
ریال بوده است. بر اس��اس مصوبه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1383/5/14 ، س��رمایه شرکت از مبلغ 10 
میلی��ون ریال به مبل��غ 3 هزار میلیارد ری��ال از محل 
مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و در تاریخ 
1383/6/25رس��ماً به ثبت رسید. بدین ترتیب سرمایه 
فعلی شرکت منقس��م به 3 میلیارد سهم 1000 ریالی 

عادی با نام تماماً پرداخت شده می باشد.
وضعيت معامالت و قيمت سهام

ش��رکت س��رمایه گ��ذاری توس��عه مل��ی در تاری��خ 
1383.11.12 در ب��ورس اوراق به��ادار تهران در گروه 
س��رمایه گذاری ها با نماد »وتوسم« درج شده و سهام 
شرکت سرمایه گذاری توس��عه ملی در حال حاضر در 

فهرست اولیه بازار دوم بورس اوراق بهادار قرار دارد.
جايگاه شرکت در صنعت

شرکت س��رمایه گذاری توسعه ملی)سهامی عام( طبق 
گروه بندی صنایع شرکتهای بورسی در صنعت »سرمایه 

گذاریها« فعالیت م��ی کند.طبق اطالعات جدول ذیل، 
صنع��ت مذکور معادل 2 درصد از مجم��وع ارزش بازرا 
بورس و فرابورس را تشكیل می دهد. به لحاظ سرمایه، 
شرکت س��رمایه گذاری توسعه ملی چهارمین شرکت 
حاضر در این صنعت است و در پایان آذر ماه 92 جایگاه 
ش��رکت در صنعت از نظر ارزش بازار در رتبه پنجم قرار 
داشته اس��ت. این در حالی است که س��هم ارزش بازار 
شرکت از ارزش جاری کل صنعت طی سال مالی مورد 

گزارش، 10/38 درصد بوده است.
نكته دیگری که در این خصوص شایان ذکر است کاهش 
سهم ارزش صنعت سرمایه گذاری ها از ارزش کل بازار 
سرمایه، همراستا با افزایش ارزش بازار از سال 1389 تا 
کنون، از حدود 2.2 درصد از ارزش کل بازار به 2 درصد 
کاهش یافته است که نش��ان دهنده افت 10 درصدی 
سهم این صنعت از ارزش کل بازار می باشد و این بدان 
دلیل اس��ت که ورود ش��رکت های جدید به جمع این 
صنعت و افزایش سرمایه از سوی شرکت های موجود در 
این صنعت طی سالهای اخیر بسیار کم و در مقایسه با 

کل بازار قابل اغماض بوده است.
اهم اقدامات صورت پذيرفته طی سال مالی 

مورد گزارش
1.خرید و فروش سهام شرکت ها.

2.دریاف��ت مطالبات از ش��رکت های س��رمایه پذیر و 

مدیری��ت نقدینگی به منظور اس��تفاده از فرصت های 
سرمایه گذاری.

3.سرمایه گذاری پیگیر، گسترده و کارشناسانه در عرضه 
های اولیه همراه با ورود و خروج به هنگام در این سرمایه 
گذاری ها به گونه ای که ضمن حفظ نقدینگی شرکت، 

بیشترین عایدی ممكن نصیب سهامداران گردد.
4.حضور موثر و فع��ال در مجامع عمومی و فوق العاده 
ش��رکتهای س��رمایه پذیر در جهت حفظ و صیانت از 
س��رمایه گذاری های انجام ش��ده بورسی و غیر بورسی 
ب��ه منظور ایفای نقش های کنترلی و مدیریتی و انجام 

وظایف قانونی.
5.برقراری ارتباط موثر با شرکت های گروه توسعه ملی 
و س��ایر سهامداران در سطوح مدیریتی و کارشناسی به 
منظ��ور هماهنگی هر چه مطلوبتر در پیش��برد اهداف 

مجموعه.
6.اصالح و بهبود مستمر سبد داراییها در راستای رسیدن 

به سبد داراییهای هدف.
7.تحصیل سود با کیفیت و مستمر )عملیاتی( از ظریق 
سرمایه گذاری در سهام ش��رکت هایی که سود نقدی 
مصوب را درتاریخ مقرر به صورت نقدی کامال پرداخت 
نموده و امكان س��رمایه گذاری مجدد را برای ش��رکت 

فراهم میسازند.
8.دانش محوری و تخصص گرایی در حوزه بازار سرمایه

 برنامه های آينده شرکت
1. به روز رس��انی چارچوب سبد داراییهای هدف با در 
نظر گرفتن دیدگاه های مناسب سرمایه گذاری و کاهش 

ریسک و افزایش بازده سرمایه گذاری ها
2. ف��روش و س��رمایه گ��ذاری های کم ب��ازده و با نقد 
شوندگی اندک و تبدیل وجوه حاصل، به سرمایه گذاری 
های مناسب تر در صنایع پیش��رو و استفاده از فرصت 

های بازار سرمایه
3. برنامه ریزی برای تس��ریع در ساخت و واگذاری برج 
اداری و تجاری برزیل و س��رمایه گذاری وجوه حاصل از 
آن در بازار سرمایه با محوریت شرکت های دارای طرح 

توسعه با پیشرفت مناسب
4. بررسی کارشناسانه صنایع و شرکت های فعال کشور 
به خصوص ش��رکت های پذیرفته شده در بورس اوراق 
بهادار تهران به منظور داشتن تصویری دقیق و شفاف از 

وضعیت آتی این شرکتها
5. گردش مناس��ب سبد س��هام و ارتقاء ارزش خالص 

داراییها
6. تعریف پروژه های سود آور در صنعت انبوه سازی

7. افزایش سرمایه شرکت

1392/9/301391/9/301390/9/30شرح
2/002/042/1سهم ارزش صنعت سرمایه گذاري ها از ارزش کل بورس و فرابورس

10/3810/9617/2سهم ارزش شرکت سرمایه گذاري توسعه ملي از ارزش صنعت )درصد(
543رتبه شرکت در صنعت به لحاظ ارزش بازار

442رتبه شرکت در صنعت به لحاظ سرمایه
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كسب عنوان » ش�ركت پیشرو«  و رتبه 
چهارم بازدهی فروش

در همایش ش��انزدهمین س��ال رتبه بندی 
ش��رکتهای برتر ایران که از س��وی سازمان 
مدیری��ت صنعتی در تاری��خ 28 بهمن ماه 
92 در مرک��ز همای��ش های بی��ن المللی 
صداوس��یما و با حضور وزیر محترم صنعت 
، معدن و تج��ارت ،  معاونین وزیر و مقامات 
بلندپایه ،  سیاستگزاران اقتصادی و صنعتی 

و مدی��ران عامل ش��رکتهای برت��ر و بزرگ 
کش��ور ، ش��رکت س��رمایه گذاری توسعه 
مع��ادن و فلزات بین پانصد ش��رکت بزرگ 
ایران ،   به عنوان » ش��رکت پیش��رو«  و نیز 
از نظر ش��اخص بازدهی فروش ،  بین یكصد 
ش��رکت اول ،  به عن��وان رتب��ه ی چهارم 
معرفی ش��د. تندیس همایش و لوح تقدیر 
به مدیر عامل شرکت، جناب آقای مهندس 
سید عبدالحمید هاشمی توسط وزیر محترم 

صنعت ،  معدن و تجارت اهداء  گردید.
در گزینش 100 ش��رکت برتر ایران، معیار 
فروش مبن��ای انتخاب قرار دارد که پس از 
گزینش و رتبه بندی ش��رکت ها بر اس��اس 
ش��اخص » میزان فروش«، این ش��رکت ها 
بر پایه ش��اخص های دیگری چون اندازه و 
رشد شرکت، سودآوری و عملكرد، صادرات، 
نقدینگ��ی، بده��ی و ب��ازار نیز مقایس��ه و 

رتبه بندی می شوند. 

درخشش شرکت سرمايه گذاری توسعه معادن و فلزات
در همايش معرفی شرکتهای برتر کشور

کسبعنوان»شرکتپيشرو«ورتبهچهارمبازدهیفروش
توسطشرکتسرمایهگذاریتوسعهمعادنوفلزات
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در يازدهمين دوره 
جايزه تعالی سازمانی، 

بانك پاسارگاد
 تنديس بلورين تعالی 

سازمانی گرفت
در یازدهمی��ن دوره جایزه تعالی س��ازمانی، بانک پاس��ارگاد در 
سومین سال حضور خود، موفق به کسب تندیس بلورین جایزه 

تعالی سازمانی شد.
خس��رو رفیعی مش��اور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی با اعالم 
این خبر گف��ت: بانک پاس��ارگاد در فرآیند س��نجش و ارزیابی 
تعالی س��ازمانی، بر مبنای مدلEFQM ، که به همت سازمان 
مدیریت صنعتی و مرکز مطالعات بهره وری و منابع انس��انی و با 
مشارکت جمعی از نخبگان دانشگاهی، اقتصادی و صنعتی انجام 

می شود،تندیس بلورین تعالی سازمانی را دریافت کرد.  
وی ادامه داد: جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی از معتبرترین و 
جامع ترین ارزیابی های ملی در کشور است و عملكرد سازمان هایی 
ک��ه در فرآیند دریافت این جایزه ش��رکت می کنند، بر اس��اس 

معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQMارزیابی می شود.
رفیعی در خصوص استقرار این مدل در بانک پاسارگاد خاطرنشان 
کرد: مقوله تعالی سازمانی و سرآمدی، یک بحث نهادینه شده و 
بسیار جدی در فرهنگ سازمانی بانک پاسارگاد است که برای نیل 
ب��ه آن، کلیه فعالیت ها و اقدامات خود را با معیارهای بهره وری و 
تعالی سازمانی منطبق کرده و به طور مستمر در حال خودارزیابی 

و حرکت در این راستاست.
گفتنی است بانک پاسارگاد در اولین حضور خود در این همایش، 
موفق به دریافت تقدیرنامه 4 س��تاره س��رآمدی س��ازمانی و در 

دومین حضور خود موفق به کسب تندیس بلورین شده بود.
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