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از شمیم الله هاي كوهساران
مشک افشان كرده، ویدر را بهاران

» نَرمه خاك« و »داِد َكل« شد زنده باز از برف و باران
نغمه مي خواند به »پَروا« بلبل و قمري هزاران

»كشتزار قّصبه«،  »نیزار خاني«
مي دهد ما را نوید زندگاني

غنچه ها در »باغ زر«  بشکفته بر هر شاخساري
بوته هاي خار »ِهولي دره« هم بر گل فشاني

روز نوروز آمده غم را رها كن
چون پرستوها كنون شوري به پا كن

باز »ویدر« خنده زد بر چهره گل
پس تو هم یک خنده بر آالله ها كن  

در سالی که رهبر معظم انقالب سال اقتصاد و فرهنگ با 
عزم ملی و مدیریت جهادی  نام گذاری کرده اند، اصحاب 
این نش��ریه بر آن شدند، هر ماه سه نام از کساني که در 
این مقال پیشگام بوده اند، به یاد آورد. جا دارد  از فردی 
نام ببریم که در سکوت گامی محکم و استوار در اشاعه 
 فرهنگ اسالمی برداشته و حاصل این عمل  کمترینش 
همین جریده اقتصاد و بیمه است.  »هوشنگ دادوش« 
دانش آموخته کارشناسی ارشد در رشته مالی با بیش  از 
س��ه دهه مدیریت در  اقتصاد، اشتغال و کارآفریني در 

لیست برترین ها قرار می گیرند. 

آخرین روزهای س��ال بود، با وعده یارانه سخت مورد 
نی��از به خص��وص جراید بخش  خصوص��ی که نه وام 
 دارند نه نام در نشس��ت مس��ئولین افتان خیزان راه 
ب��ه مقصد که همان  وزارت محترم فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی  حوزه مطبوعات اس��ت رفتیم. خستگي راه 
بر جانمان نشس��ته، در اولین برخورد مسئول محترم 
 اطالعات ساختمان لطف کرده لیوان آبی به این تشنه 
داد و  من زین لطف نیرو گرفته به طبقه پنجم همانی 
که سکوی حمایت است رفتم.  جوانی به کمال آراسته 
ب��دون  حاجب درب��ان ما را پذیرفت و میدان س��خن 
را چن��ان پهن کرد که تو گوئی در خانواده  هس��تی. 
نش��اندم به عزت و به حکمت س��خن گفت تا کمر به 
خدم��ت بندم نامش س�اروی، در ح��وزه حمایت از 
نشریات او  با این  رفتار در مقام برترین های مدیریتی 

فرهنگ نشست. 

مدیریتی در س��ال مدیریت جه��ادی نامی که برترین 
بود دکتر عیس��ی رضائی و دکتر قاسمی هر  دو در مقام 
برترینها  نشسته و هیات تحریه نتوانست تمایزي میان 
این دو مقام بانکی و موسس��ه  اعتب��اری پیدا کند. ولي 
دكتر عیس�ی رضائی چیز دیگري اس��ت.  از جبهه و 
جه��اد آمده آنجا که جان برکف در  خاکریزها و در قلب 
دشمن رخنه کرد و جهادگران جنگ  تحمیلی را به فتح 
المبین رس��اند با ی��ک کالش در برابر زرادخانه تانک و 
توپ و موش��ک دش��من برترک یک موتور آن  کرد که 
 توانس��ت. یک بسیجی شهر ری به یک فرمانده دشمن 
ش��کن رسید و از فرداي آتش بس جنگ تحمیلي پاي 
در سنگر اقتصاد  گذاشت. در میدان مدیریت جهادي 

نامی اعتباری شد و موسسه اعتباري کوثر نمونه  آن. 

پیش��گاما  ن
 اش��اعه فرهنگ

نهج البالغه خطبه 108: ستايش خدايي را سزاست كه با آفرينش مخلوقات، بر انسان ها تجلي كرد، و با برهان و دليل خود را بر قلب هايشان آشكار كرد. مخلوقات 
را بدون نياز به فكر و انديشه آفريد، كه فكر و انديشه مخصوص كساني است كه دلي درون سينه داشته باشند و او چنين نيست، كه علم خداوندي ژرفاي پرده هاي 

غيب را شكافته است، و به افكار و عقايد پنهان احاطه دارد.
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از آن   روز که زمام امور کش��ور از دس��ت 
ظالم برون  شدیم و دوام انقالب برخواسته 
از ملت را عهده دار ش��دیم و دوله ها را به 
دست فراموشی سپردیم بیش از سه دهه 
می گ��ذرد. اگر  باور کنیم ک��ه ما با زمان 
مس��ابقه گذارده ای��م و حاص��ل یک روز 
یافته برابر  است با آنچه تاکنون به دست 
آورده ایم و به کمال عقل نزدیک و سیاره ها 
را  به تسخیر کشیده ایم، نباید در سرزمین 
اسالم ناب محمدی )ص(، غم نان  سفره 
داشته باش��یم. عجبا این روزها در کوچه 
پس کوچه های نداش��ته ها  می گردیم تا 
خواس��ته برگ دریافت یارانه را پرکنیم، 
ت��ا ماهیان��ه 450000  ریال به حس��اب 
بانکی مان از طریق دولت واریز ش��ود، که 
بشود یک تکه نان  قاتوق. در امثال الحکم 
خواندم شخصی از گرس��نگی مرد تا در 

آینده گرسنه  نماند. این مختصر گفتیم، 
بگذریم. 

در ده��ه دوم اس��فندماه س��ال 1392 
در تاالر بس��یار ش��یک و زیب��ای صدا و 
 س��یما، مراس��م روز حمای��ت از حقوق 
مصرف کنن��دگان برگزار ش��د. بماند که 
 ب��رای ورود به این گونه س��الن ها باید از 
چتر حفاظتی گذشت و این کاری  است 
بس مش��کل، ولی پاسداش��ت کاری که 
در آن تولیدکنن��ده و مصرف کنن��ده،  رو 
در روی هم به میزان کش��یده می شوند 
و مقامات دولتی و بخش  خصوصی بدان 
مهر تایید می گذارند و این مهر تایید در 
لوحی و  تقدیرنامه ای می نشیند و برسکوی 
افتخار به کسب کننده آن تقدیم می شود، 
 کاری ارزش��مند اس��ت. این داشته، نماد 
یک دل س��وخته ای اس��ت که حق مردم 

 را می شناسد و بدان ارج می نهد، سکوی 
تقدیم لوح به تولیدکننده به پاس  خدمت 
به مصرف کننده، آویزه بزرگی اس��ت که 
می باید پاس بداریم. گرچه  چندی است به 
دنبال فراموشی خود و گیرنده بزک سازان 
هستیم و داشته را  نمی شناسیم و نمونه 
آن را در ماجرای مرزبانان ربوده ش��ده به 
عیان دیدیم  حرمت ریش سفیدان بزرگان 
ق��وم را. آنجا که پ��ای حرمت آید، همان 
مثال  پدر به فرزندان محقق می شود که 
چوب چندان که به هم پیچد، مش��کل 

شکند  و اگر تک شاخه شود، به راحتی. 
ریش س��فیدان مح��ل و فامی��ل دارای 
اعتباری هس��تند که س��ال ها صداقت، 
راستی  و درس��تی در آن بوده و به ظهور 
رس��یده و امروز در شهر و روستا و قبیله، 
 مهر را به پای ش��ورای جوان کشیده ایم 
و بدان پش��ت کرده ایم .این سخن کوتاه 
 کنیم، می رویم به گرامی داشت روز ملی 

حمایت از حقوق مصرف کنندگان.    
حقوق مصرف کننده را می توان از جنبه های 
گوناگون مورد بررس��ی ق��رار  داد، در این 
مج��ال کوتاه به چند جنبه مهم از حقوق 
مصرف کننده اش��اره  می شود تا وظایف و 
رویکردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت 

را در  مورد آن بازخوانی کنیم: 
 1-  از آنجا که همه آحاد جامعه، به نحوی 
مصرف کننده هس��تند، گفته  می ش��ود 
حقوق عمومی و فراگی��ر جامعه در این 

رابطه مطرح است. 
 2-  سر فهرست این حقوق، حق انتخاب 
است، زیرا انتخاب بدیهی ترین و  در عین 
ح��ال اساس��ی ترین حقی اس��ت که هر 

مصرف کننده باید داشته  باشد. 
 3-  فراهم بودن ش��رایط برخ��ورداری از 
فرصت طرح و پیگیری کم هزینه  مطالبات 
مصرف کنندگانی که در داد و س��تد، به 

نوعی مغبون و  متضرر می شوند. 
در کشورهایی که رعایت حقوق عمومی 
در دس��تور کار حکومت ها قرار  دارد، ساز 
و کارهای مناس��بی ب��رای حفظ حقوق 
مصرف کننده و دف��اع از  زیان دیدگان در 
نظر گرفته می شود که معموال ترکیبی از 
مقررات و  روش های دولتی و رویکردها و 
عملکردهای سازمان های مردم نهاد است. 

پیش��رفته،  کش��ورهای  در  معم��وال 
سازمان های مردم نهاد نقشی پررنگ تر از 
 سازمان های دولتی در این خصوص دارند. 

در کشور ما به لحاظ تاریخی و  شاید هم 
فرهنگی، بار حمایت از مصرف کنندگان 
بیش��تر بر دوش دولت  نهاده شده است. 
اگر چه در س��ال های اخی��ر قانونی برای 
ساماندهی  تالش های مردم نهاد تصویب 
شده است، لکن چنانچه باید و شاید هنوز 
 حضور پررنگ سازمان یا سازمان های مردم 
نهاد در راه پر پیچ و خم  حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان به چشم نمی خورد. 
عدم حضور توانمند سازمان های مردم نهاد 
حافظ حقوق مصرف کنندگان ،  سبب شده 
است که دولت ها برحس��ب شرایط روز و 
ب��رای گریز از  تنگناهایی ک��ه بعضا خود 
مسبب آنها بوده اند، رویکردهای متفاوت 
و حتی  متناقض��ی را در پیش گیرند و در 
بیشتر موارد به جای برخورد اصولی با  ریشه 
و منش��اء تضییع حقوق مصرف کننده، با 
پیامدها و معلول ها مبارزه  کنند که طبعا 

ناکارآمد و بی حاصل بوده است.    
یکی از آرمان های بلند انقالب اس��المی 
در دهه ه��ای اخی��ر این بوده اس��ت که 
با  تدوین سیاس��ت ها و برنامه ریزی های 
دقیق و سنجیده زمینه تحوالت شایسته 
 را در س��طح جامع��ه در جه��ت ارتقای 
تولی��د داخلی و افزایش رغب��ت ایرانیان 
 به اس��تفاده از کاالی داخلی فراهم آورده 
و تولیدکنندگان را ب��رای رعایت  حقوق 
مصرف کنن��دگان آماده و توانا س��ازد تا 
از ای��ن رهگ��ذر پدی��ده رعای��ت  حقوق 
مصرف کنندگان به یک انگیزه عمومی در 

جامعه تبدیل شود. 
با توجه به نکات فوق و مس��ائل دیگر در 
تاریخ اجتماعی و فرهنگی کش��ور،  ایجاد 
فرهنگ رعای��ت حقوق مصرف کنندگان 
حرکتی آگاهانه و از روی  برنامه، مشارکت 
همگانی و مس��تمر می طلبد. این همان 
راهی است که  کش��ورهای توسعه یافته 
رفته اند و نقش عظیم خود در این زمینه 
را مدیون  آن هس��تند. براس��اس همین 
احس��اس نیاز به اهمی��ت رعایت حقوق 
 مصرف کنن��دگان در جامعه، ب��ه ویژه از 
سوی تولیدکنندگان و نقش آن در  توسعه 
داخلی اس��ت که الزم است تحقیقات در 
زمینه عوام��ل و راهکارهای  عملی برای 
ایج��اد انگیزه بیش��تر در تولیدکنندگان 
در جهت رعایت حقوق  مصرف کنندگان 
انجام گیرد. این تحقیق دارای یافته هایی 
خواهد بود که  کارب��رد آن ها می تواند به 

  خسرو امیرحسیني

| سخن سردبیر |

هنوز اندرخم
يك کوچه ايم
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صورت زیر تشریح شود: 
 -  آگاه��ی از میزان رعایت حقوق مصرف 
کنن��دگان و برنامه ری��زی ب��رای  ارتقای 

روزافزون آن. 
 -  آگاه��ی از الویت های موجود در زمینه 
رعایت حقوق مصرف کنندگان  و تشویق و 

تقویت عوامل موثر در این زمینه. 
 -  برنامه ریزی برای تغییرات مورد نیاز در 
مجالت تخصصی منتشر  شده در زمینه 

رعایت حقوق مصرف کنندگان. 
 -  نیازسنجی موضوعی تحقیقات علمی 
انج��ام ش��ده در زمینه رعای��ت  حقوق 

مصرف کنندگان. 
از  حمای��ت  س��ازمان  ب��ه  کم��ک    - 
مصرف کنندگان در برآورده کردن  نیازهای 
مربوط به این مس��ئله و ارائه راهکارهای 
مناس��ب از جمله  کالس ه��ای آموزش 
روش های رعایت حقوق مصرف کنندگان 

برای  تولیدکنندگان. 
  تعری�ف مصرف كنن�ده و ل�زوم 

حمایت از آن
مص��رف، عمل��ی اس��ت ک��ه از ط��رف 
مصرف کنن��ده ب��ا اس��تهالک و ی��ا به 
 کارگی��ری آن انجام می ش��ود. از لحاظ 
اقتصادی موضوع مصرف را کاال   )مال( یا 
خدمات تشکیل می دهد. قاعدتا مصرف 

را می توانی��م به ص��ورت  خالصه اینگونه 
تعریف کنیم : مصرف، عبارت است از »به 
کارگی��ری  خدمات  یا مال در یک فاصله 
زمانی معین برای اشباع نیازی از نیازهای 

 انسانی«. 
مصرف کننده در معنای وسیع، اعم است 
از تمامی اشخاصی که به نوعی  از کاال  یا 
خدمات استفاده می کنند. ولی در مقابل، 
مشتری کسی است که در  قرارداد خرید 
و فروش به عنوان ط��رف خریدار مقابل 
فروش��نده ق��رار  می گیرد  یا ب��ه تعبیر 
دیگرمخاطب مستقیم عرضه کننده است. 
همچنین  مصرف کننده را می توان بدین 
ش��کل هم تعریف کرد: »مصرف کننده 
کسی  است که در فاصله تداول یک کاال 
و در دوره اخی��ر ای��ن فاصله ی��ا در دوره 
 استهالک آن، مستقیما کاال یا خدمت را 
برای رفع نیاز خود مصرف نماید«.  مصرف 
کننده معموال در سلسله اعمالی که برای 
مصرف کاال  یا خدمت  انجام می دهد این 
مراح��ل را طی می کنند. انتخاب کاال  یا 
خدمات و به  کارگیری یا اس��تهالک آن 
مصرف کننده به معنای استهالک کننده 
برای رفع  نیازهای زندگی روزمره و آینده 
خ��ود، از روش عرض��ه کاال و خدم��ات، 
 کیفیت آن، گزین��ه انتخاب و قیمت آن 

متاثر می ش��ود. این تاثیر بیشتر بستگی 
 ب��ه نوع و کیفیت اطالعات ارائه ش��ده از 
طرف عرضه کنن��ده کاال و خدمات  دارد 
زیرا برخالف مصرف کننده، سود و جلب 
مش��تری تنها دغدغه  عرضه کننده کاال 
و خدمات را تش��کیل می دهد. همینطور 
در تعامل، ع��دم  آگاهی مصرف کننده به 
مواصفات، کیفیت و قیمت کاال و خدمات 
و عدم  تجربه در صیغه معامالت ، در بیشتر 
ح��االت وی را مجبور به قبول ش��روط  و 

پیشنهادهای عرضه کننده می کند.   
  و سخن آخر

اکن��ون ک��ه دولت تدبیر و امی��د گام در 
راه عقالن��ی ک��ردن رویکردها و عملکرد 
 س��ازمان های دولتی نهاده است، ضروری 
است که خردورزانه به ریشه  تضییع حقوق 
مصرف کننده پرداخته شود و در عین حال 
س��از و کاری را  سامان دهد که به صورت 
پویا از حقوق مصرف کننده پاسداری شود، 
که  حاصل آن ارتقای س��طح س��المت و 

رضامندی کل جامعه شود. 
  در این ب�اره توصیه هایی چند به 
نظر می رس�د كه می توان�د تا حدود 

زیادی  كارساز باشد : 
 -  فراخوان��دن و حمایت از حضور کارآمد 
س��ازمان های مردم نهاد فع��ال  در حفظ 

حقوق مصرف کننده. 
 -  مب��ارزه ب��ا انحصارگ��ری ناموج��ه در 

عرصه های تولید و تجارت. 
 -  گسترش زمینه و الزامات رقابت سالم در 

تجارت و تولید . 
تروی��ج  و  اس��تانداردها  س��اماندهی    - 
روش هایی ک��ه ارزیابی کیفیت کاالها  را 

برای مصرف کنندگان شفاف سازی کند. 
 -  کارآمد و پاسخگو کردن مراجع مسئول 
رس��یدگی به ش��کایات  زیان دی��دگان و 

مواخذه متخلفان. 
 -  روان س��ازی کارها و ح��ذف بازکاری ها، 
زیرا هزینه های فرآیندهای  کم بازده نهایتا 
از جیب مصرف کننده پرداخت خواهد شد. 

 -  افزایش آگاهی جامعه از جنبه های فنی 
و حقوقی حقوق مصرف کننده. 

چنانچه اشاره شد، رویکردها و سیاست ها 
بای��د به گونه ای بازنگری ش��ود  تا بخش 
اندکی از وظایف و عملکرد دس��تگاه های 
مس��ئول حفظ حقوق  مصرف کنندگان، 
متوجه برخورد با متخلفان که ظاهرا آسان 
ولی در  واقع کم بازده و ناکارآمد است، شود 
و بیشترین دغدغه و هم آنها  معطوف به 
استقرار شیوه هایی شود که در آن حقوق 
مصرف کننده به  صورت ساختاری تامین 

شود.   
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س��یزدهمین همای��ش حمای��ت 
از حق��وق مصرف کنن��دگان، 19 
اس��فند 92 با حض��ور محمدرضا 
نعم��ت زاده، وزی��ر صنعت، معدن 
و تج��ارت، مع��اون برنامه ریزی و 
رییس جمهور،  راهب��ردی  نظارت 
رئیس و مسئوالن سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و 
نمایندگان شرکت های برتر حامی 
حق��وق مصرف کننده، در س��الن 
همایش های صدا و س��یما برگزار 

شد. 
همای��ش  دوره  درس��یزدهمین 
حق��وق  از  حمای��ت  مل��ی  روز 
مصرف کنن��دگان، ش��رکت نفت 
ایرانول موفق به دریافت گواهینامه 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان 

شد.
شرکت نفت ایرانول )سهامی عام(، 

پیشرو در تولید انواع روغنهای پایه، 
روغ��ن موتور و صنعتی، اس��الک 
واک��س ، فورفورال اکس��تراکت ، 
پتروالتوم، برایت استاک در ایران 
است. در راستای خصوصی سازی 
شرکتهای دولتی،در زمس��تان 
روغ��ن  پاالیش��گاههای   1381

س��ازی ته��ران و آب��ادان از بدنه 
ش��رکت مل��ی نف��ت ای��ران جدا 
ش��ده و با نام شرکت نفت ایرانول 
فعالیت خود را آغاز نموده اس��ت. 
واحد روغنسازی پاالیشگاه تهران 
با داشتن واحدهای آسفالت گیری 
توس��ط پروپان و هیدروژناسیون، 

مجه��ز  و  تری��ن  پیش��رفته 
کش��ور  روغنس��ازی  ترینواح��د 
به همراه پاالیشگاه روغن س��ازی 
آبادان با قدمت 60 ساله ،جمعا با 
امکان تولی��د بیش ا ز 30% روغن 
پایه کش��ور در سال، با دسترسی 
به اروند رود ، توانمندی صادراتی 
این ش��رکت را توس��عه بخشیده 
است. شرکت نفت ایرانول با بهره 
گیری از این دو واح��د تولیدی ، 
نیروی غالب صنع��ت تولید انواع 
روانکارها در بازار به شمار می رود. 
این ش��رکت محصوالت خود را با 
نام تجارتی ایرانول عرضه می کند. 

شرکت ملی نفت ایران در راستای 
سیاس��ت های کالن دولت مبنی 
ب��ر کاه��ش حج��م تصدی گری 
دولتی در ح��وزه غیر انحصاری و 
واگ��ذاری امور به بخش خصوصی 

در سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان
اهدای گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان  به شرکت نفت ایرانول
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با هدف توس��عه  مش��ارکت 
ای��ن بخ��ش در فعالیت های 
اقتص��ادی و صنعت��ی و ب��ه 
کارای��ی  افزای��ش  منظ��ور 
واحدهای  فعالیت ها،  اینگونه 
روغن س��ازی پاالیشگاه های 
تهران و آبادان را به ش��رکت 
مین  تا ی  ر ا یه گذ ما س��ر
سرمایه  س��ازمان  اجتماعی، 
بازنشستگی کشوری  گذاری 
و آستان قدس رضوی واگذار 
نموده است که این واگذاری 
منجر به تاسیس شرکت نفت 

ایرانول در سال 1382 شد.
وج��ود دو پاالیش��گاه روغن 
س��ازی تهران و آب��ادان این 
ش��رکت را قادر ساخته است 
تا با امکان تولید بیش از %30 
روغن پایه کش��ور در جهت 
کس��ب س��هم عمده بازار در 
رقابت با سایر ش��رکت های 
روغن سازی از طریق افزایش 
تنوع محص��ول، کیفیت برتر 
و کاهش قیمت تمام ش��ده، 
فعالی��ت خ��ود را تح��ت نام 
شرکت نفت ایرانول آغاز کند.

 شرکت نفت ایرانول در سال 
1385 نس��بت به اس��تقرار 
اق��دام   9001:2001  ISO
نموده و در س��ال 1388 آن 
 9001:2008  ISO ب��ه  را 
ارتق��ا داد و متعاق��ب آن در 
سال 1389 نسبت به استقرار 
زیس��ت  مدیریت  سیس��تم 
  ISO14001:2004 محیطی
و  سیستم مدیریت ایمنی و 
 OHSAS بهداشت ش��غلی
18001 در قال��ب یکپارچه 
سیس��تم مدیری��ت کیفیت 

IMS اقدام کرد.
در سال 1390 شرکت موفق 
استقرار سیستم مدیریت  به 
کیفیت خ��اص صنایع نفت 
ISO/ پتروش��یمی  و  گاز  و 

TS29001:2010  شد.
شرکت در س��ال 1391 نیز 

نسبت به اس��تقرار استاندارد 
مورد ال��زام صنع��ت خودرو 
ISO/ وابس��ته  صنای��ع  و 

اق��دام   TS16949:2009
نم��وده و در مه��ر ماه س��ال 
اخ��ذ  ب��ه  موف��ق   1392
گواهینامه این استاندارد شد.

همچنین مدیریت شرکت با 
انتخاب مدل تعالی سازمانی 
EFQM ، نسبت به تشکیل 
کمیته راهبری و سازماندهی 
تیم ه��ای تعال��ی و اج��رای 
پروژه ه��ای بهب��ود ، تعهد و 
حرکت خود را برای استقرار 
مدل در ش��رکت نشان داده 

است.
 در همایش مل��ی حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان بیش 
از 100 بن��گاه حامی حقوق 
مصرف کننده معرفی ش��دند 
که 38 واح��د  تندیس و 70 
واحد نیز گواهینامه حمایت از 
دریافت  مصرف کننده  حقوق 
کردند. از مجموع 108 شرکت 
منتخب، تعداد 21 ش��رکت 
موفق ب��ه دریاف��ت تندیس 
طالیی، 10 ش��رکت نقره ای، 
هفت ش��رکت برن��زی و 70 
ش��رکت، گواهینام��ه رعایت 
حقوق مصرف کنندگان شدند.

 دریاف��ت گواهینامه حداقل 
در 2 س��ال متوالی و 3 سال 
غیرمتوالی ، کس��ب حداقل 
مجم��وع  در   90 امتی��از 
امتیازهای اعطای گواهینامه 
مش��تری  رضایتمن��دی   ،
90 درص��د و باالتر و وجود 
گستره توزیع حداقل در 20 
استان از شرایط اخذ تندیس 
است.  کس��ب امتیاز مربوط 
به ش��اخص های اختصاصی 
به��ره وری  ش��امل  تندیس 
داش��تن واح��د و تحقیق و 
R&D، نوآوری ، صادرات ، 
تکنولوژی مدرن و جلوگیری 

از واردات می شود. 
مدیرعامل:  احمد محمدی بوساری
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  هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف ش��رکت ایران خودرو سهامی عام، از 
افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به 

شرح زیر است :
- بهبود سرمایه در گردش و تقویت جریانات 

نقدی در پشتیبانی خطوط تولید.
- کاهش ظرفیت خالی تولید و دس��تیابی 

شرکت به ظرفیت قابل دسترس.
- بهبود جریان سودآوری .

- بهب��ود نس��بت مالکان��ه و رقابت پذیری 
شرکت در صنعت و بازار سرمایه.

- انطباق وضعیت س��اختار مالی شرکت با 
ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار   
  به منظور ارتقای نماد معامالتی ش��رکت 

در بازار سرمایه و حفظ حقوق سهامداران.
- بهبود و افزایش قیمت سهام و ارزش بازار 

سهام شرکت.
  تشریح جزییات طرح 

جزیی��ات ط��رح موضوع افزایش س��رمایه 
پیشنهادی به شرح زیر است :

افزایش مقادیر تولی��د و فروش محصوالت 
در حالت افزایش سرمایه، ناشی از تخصیص 
کامل وجوه مربوط به افزایش س��رمایه به 

زنجیره تامین و تدارک خطوط تولید است.
اختصاص وجوه دریافتی ناش��ی از افزایش 
سرمایه در زنجیره تامین و تدارک خطوط 
تولید منجر به افزایش سرعت انتقال قطعات 
و لوازم خودرویی به خطوط تولید و افزایش 

مقادیر تولید محصول می شود.
به رغم افزایش س��طح عمومی قیمت ها و 
اتکای س��رمایه در گردش شرکت به نظام 
بانکی و به طبع تحمی��ل هزینه های قابل 
توجه تامین مالی، نسبت قیمت تمام شده 
به فروش از س��ال 93 تا 97 به صورت روند 
کاهش��ی در نظر گرفته ش��ده است. نفوذ 

تکنول��وژی در جمیع فرآینده��ا، افزایش 
تولید و کاهش هزینه های ثابت این نرخ را 

پشتیبانی می کند.
در صورت عدم افزایش س��رمایه انتظارات 
برش��مرده در فوق محقق نش��ده و جریان 

سودآوری شرکت دچار مخاطره می شود.
در صورت عدم افزایش س��رمایه، ش��رکت 
به منظور تامین مالی جهت پرداخت سود 
سهامداران می بایست نسبت به استقراض از 
سیستم بانکی اقدام نماید که البته با توجه به 
سیاست های انقباضی سیستم بانکی از یک 
سو و وابستگی شدید ساختار مالی شرکت 

به بدهی ها، این موضوع قابل اجرا نیست. در 
چنین شرایطی مشارکت سهامداران با توجه 

به شرایط شرکت ضرورت اساسی دارد.
  تاریخچه

ش��رکت ایران خودرو )س��هامی ع��ام( در 
مرداد ماه س��ال 1341 تحت شماره 8352 
به نام شرکت س��هامی خاص کارخانجات 
صنعت��ی ای��ران ناس��یونال در اداره ثب��ت 
ش��رکت ها و مالکی��ت صنعتی ته��ران به 
ثبت رس��یده و در تاریخ 15 مهرماه 1342 
ش��روع به بهره برداری کرده است. شرکت 
ایران خودرو)س��هامی عام( از تیرماه 1358 
مش��مول بند الف قانون حفاظت و توسعه 
صنایع ایران ش��ناخته ش��ده و از آبان ماه 
س��ال 1360 هیات مدیره منتخب سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران، اداره امور 
آن را به عهده گرفته اس��ت. در اواخر سال 
1371 سهام شرکت در س��ازمان بورس و 

اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.
  پیشنهاد هیات مدیره

ب��ا توجه ب��ه اه��داف افزایش س��رمایه از 
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان س��هام 
درخواس��ت می نماید که با افزایش سرمایه 
پیشنهادی از مبلغ 9/600 میلیارد ریال به 
15/300 میلیارد ریال از طریق آورده نقدی 
سهامداران به مبلغ 4/312 میلیارد ریال و 
مطالبات حاصل ش��ده سهامداران به مبلغ 
1/388 میلیارد ریال جمعا به مبلغ 5/700 
میلی��ارد ری��ال طی یک مرحل��ه از طریق 
افزایش تعداد سهام در سال 1393 موافقت 

فرمایید. 

نمایندگیسمتاعضای هیات مدیره
شرکت مرکز گسترش فنآوری اطالعاترئیس هیات مدیرهمحسن صالحی نیا

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرانمدیرعامل و عضو هیات مدیرههاشم یکه زارع 
شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایراننایب رئیس و عضو هیات مدیره حجت اهلل صیدی
سازمان مدیریت صنعتیعضو هیات مدیرهجواد نجم الدین

شرکت پیشگامان بازرگانی گلیارعضو هیات مدیرهسید حسین امیری

باور بداریم ایران خودرو 
صنعت ملی است

با مهندس یکه زارع 
به پا می خیزد

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان شركت ايران خودرو)سهامی عام( مورخ 1392/12/21 در محل اين شركت واقع در تهران، كيلومتر 14 جاده مخصوص كرج، سالن 
اجتماعات شركت ساپكو تشكيل شد. مجمع به رياست حجت اهلل صيدی و به ناظری آقايان مهدی محمد رضايی و سيد محمدرضا صباغی و دبيری جناب آقای علی مهری 

و در حضور 68 درصد از سهامداران يا نمايندگان قانونی آنان در جلسه برگزار شد.

گزارش ب�ازرس قانونی درب�اره گزارش 
توجیه�ی هی�ات مدی�ره درخص�وص 

افزایش سرمایه
ب�ه مجمع عمومی فوق الع�اده صاحبان 
س�هام ش�ركت ایران خودرو )سهامی 

عام( 
در اج�رای مف�اد تبص�ره 2 م�اده 161 
اصالحیه قان�ون تجارت مصوب س�ال 

1347
گزارش توجیهی م��ورخ 1392/11/1 هیات 
مدیره ش��رکت ایران خودرو)س��هامی عام( 
درخصوص افزایش س��رمایه شرکت از مبلغ 
9/600 میلیارد ریال به مبلغ 15/300میلیارد 
ری��ال، مش��تمل بر ص��ورت س��ود و زیان 
فرضی و ص��ورت جریان وجوه نقد فرضی و 

یادداشت های همراه که پیوست است، طبق 
اس��تاندارد حسابرسی رسیدگی به اطالعات 
مالی آتی مورد رس��یدگی این سازمان قرار 
گرفته اس��ت. مس��ئولیت گزارش توجیهی 
مزب��ور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات 

مدیره شرکت است.
گ��زارش مزبور در اج��رای تبص��ره 2 ماده 
161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه 
افزایش سرمایه شرکت از محل آورده نقدی 
س��هامداران به مبلغ 4/312 میلیارد ریال و 
مطالبات حاصل شده صاحبان سهام به مبلغ 
1/388 میلیارد ریال تهیه ش��ده است. این 
گزارش توجیهی براساس مفروضاتی مشتمل 
بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و 
اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار 

نمی رود لزوما به وق��وع بپیوندد. در نتیجه، 
به اس��تفاده کنندگان توجه داده می ش��ود 
که این گزارش توجیهی ممکن اس��ت برای 
هدف های��ی جز هدف توصیف ش��ده در باال 

مناسب نباشد.
با عنایت به مفروضات گزارش توجیهی افزایش 
سرمایه نرخ های خرید مواد 4 درصد، دستمزد 
حدود 13 درصد و هزینه های توزیع و فروش 
بدون افزایش نرخ برای سنوات 1393 لغایت 
1397 برآورد شده که کمتر از نرخ های مورد 
انتظار است. این درحالی است که افزایش نرخ 
فروش برای سال 1393 به میزان 5 درصد و 
برای سال های بعد 4/5 درصد )برای هر سال( 

در نظر گرفته شده است.
براس��اس رس��یدگی به ش��واهد پش��توانه 

مفروضات، این س��ازمان به مواردی برخورد 
نکرده اس��ت ک��ه متقاعد ش��ود مفروضات 
مزب��ور، مبنایی معقول ب��رای تهیه گزارش 
توجیهی فراهم نمی کند. ب��ه عالوه، به نظر 
این سازمان،به اس��تثنای آثار موارد مندرج 
در بند 3، گزارش توجیهی یاد شده براساس 
مفروضات به گونه ای مناس��ب تهیه و طبق 

استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
حتی اگر رویدادهای پیش بینی ش��ده طبق 
مفروض��ات ذهن��ی توصی��ف ش��ده در باال 
رخ ده��د، نتایج واقعی احتم��اال متفاوت از 
پیش بینی ه��ا خواهد بود، زی��را رویدادهای 
پیش بینی ش��ده اغلب به گونه مورد انتظار 
رخ نمی ده��د و تفاوت های حاصل می تواند 

بااهمیت باشد.
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حمایت  همای��ش  س��یزدهمین 
از حق��وق مصرف کنن��دگان، 19 
اس��فند 92 با حض��ور محمدرضا 
نعمت زاده، وزی��ر صنعت، معدن 
و تج��ارت، مع��اون برنامه ریزی و 
نظارت راهب��ردی رییس جمهور، 
رئیس و مسئوالن سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و 
نمایندگان شرکت های برتر حامی 
حق��وق مصرف کننده، در س��الن 
همایش های صدا و س��یما برگزار 

شد. 
در این همایش شرکت آرد جرعه 
تندیس نق��ره ای رعای��ت حقوق 

مصرف کنندگان را دریافت کرد.
این شرکت در سال 1391، موفق 
به دریافت تندیس نقره ای رعایت 
حق��وق مصرف کنندگان ش��د و 
همچنین در س��ال های 1388 و 
1389 ، گواهینامه رعایت حقوق 

مصرف کنندگان  را دریافت کرد.
ای��ن ش��رکت، ان��واع آرد گندم و 
س��بوس از قبی��ل آرد کامل، آرد 
سبوس گرفته غنی شده با آهن و 
اسید فولیک، آرد ستاره غنی شده 
با آهن و اسید فولیک، آرد ستاره، 
آرد قنادی، آرد ماکارونی، سبوس 

خوراک )انسان( و سبوس خوراک 
دام را تولید می کند.

اس��تاندارد  ای��زو 2005:22000 
غ��ذا،  ایمن��ی  اللملل��ی  بی��ن 
استاندارد   HACCP گواهینامه 
ف��رآورده  س��المت  بین الملل��ی 
از س��ازمان جهان��ی ایمن��ی غذا، 
ایمن��ی بهداش��ت  اس��تاندارد و 
فرآورده تولیدی از کش��ور آلمان، 
 OHSAS18000:2007 ای��زو 
گواهینام��ه بین الملل��ی ایمن��ی 
و بهداش��ت ش��غلی، ایزو2004: 
بین الملل��ی  اس��تاندارد   14001
مدیریت زیس��ت محیط��ی، ایزو 
2009: 16001 استاندارد مدیریت 
و کنترل انرژی، ایزو 2008: 9001 
سیس��تم  بین المللی  اس��تاندارد 
مدیری��ت کیفی��ت، گواهینام��ه 
س��ازمان غ��ذا و داروی آمری��کا 
)FDA(، گواهینام��ه برند حالل؛ 
جهت کلیه محص��والت تولیدی، 
گواهینامه CE استاندارد محصول 
از اروپا، گواهینامه بین المللی ارزش 
برن��د )ایزو 10668( و اس��تاندارد 
ملی ایران جهت کلیه محصوالت 
تولیدی شرکت، نشان هایی است 
که شرکت آرد جرعه کسب کرده 

است.
 در همای��ش مل��ی حمای��ت از 
حقوق مصرف کنن��دگان بیش از 
100 بن��گاه حامی حقوق مصرف 
کننده معرفی شدند که 38 واحد  
تندیس و 70 واحد نیز گواهینامه 
حمایت از حق��وق مصرف کننده 
دریافت کردن��د. از مجموع 108 
شرکت منتخب، تعداد 21 شرکت 
موفق به دریافت تندیس طالیی، 
10 شرکت نقره ای، هفت شرکت 
برنزی و 70 ش��رکت، گواهینامه 
مصرف کنندگان  حق��وق  رعایت 

شدند.
 دریاف��ت گواهینامه حداقل در 2 
سال متوالی و 3 سال غیرمتوالی ، 
کسب حداقل امتیاز 90 در مجموع 
امتیازه��ای اعط��ای گواهینامه ، 
رضایتمندی مش��تری 90 درصد 
و باالت��ر و وج��ود گس��تره توزیع 
حداقل در 20 اس��تان از ش��رایط 
اخذ تندیس اس��ت.  کسب امتیاز 
مربوط به شاخص های اختصاصی 
تندیس ش��امل بهره وری داشتن 
واحد و تحقیق و R&D، نوآوری 
، ص��ادرات، تکنول��وژی مدرن و 

جلوگیری از واردات می شود. 

در سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان
اهدای تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان به آرد جرعه

مدیرعامل : مهندس عصارزادگان
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سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 
19 اس��فند 92 با حض��ور محمدرضا نعم��ت زاده، وزیر 
صنعت، معدن و تج��ارت، معاون برنامه ری��زی و نظارت 
راهبردی رییس جمهور، رئیس و مسئوالن سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نمایندگان شرکت های 
برتر حامی حقوق مصرف کننده، در سالن همایش های صدا 

و سیما برگزار شد. 
درس��یزدهمین دوره همایش روز ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان، شرکت بوتان موفق به دریافت تندیس 

طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد.
بوتان، نام پرآوازه برند ایرانی است که در سال 1332 توسط 
زنده یاد محمود خلیلی و با همراهی فرزند ایشان مهندس 
محسن خلیلی، به منظور حفظ ثروت ملی گاز تاسیس شد. 
این شرکت توفیق یافت در سال 1333 بهره برداری از گاز 
مایع محصول پاالیشگاه آبادان را که سالیان طوالنی بدون 
استفاده مانده بود، به عنوان سوختی پاکیزه به بازار عرضه 

کند و مردم کشور را از مزایای بی شمار آن آگاه سازد.
بنیانگذاری صنعت گاز کش��ور، توسعه فرهنگ صنعتی، 
کارآفرین��ی و ایجاد 30 هزار فرصت ش��غلی در کش��ور، 
توس��عه صنعت گاز مای��ع با معتبرترین اس��تانداردهای 
جهانی، جلوگیری از س��وزاندن هیزم و نابودی جنگل ها، 
فعالیت در راس��تای کاه��ش آلودگی ه��وا، افزایش رفاه 
خانواره��ای ایرانی، ایجاد الگویی نوی��ن در مدیریت برای 

موسسات صنعتی کشور، ایجاد فرهنگ و زیرساخت  های 
الزم جهت توسعه مصرف گاز طبیعی، تولید محصوالت 
با راندم��ان باال، صرفه  جویی در مص��رف انرژی و کاهش 
هزین��ه خانواده  ها و اعتالی ن��ام و جایگاه صنعتگر ایرانی 
ب��ا صادرات محصوالت ایرانی به اروپا و بس��یاری اقدامات 
دیگر، حاصل 60 س��ال خدمت ش��رکت بوت��ان به ایران 
همیشه سرافراز اس��ت .محصوالت بوتان در حال حاضر 
 مورد اس��تفاده بیش از 10 میلیون خانواده ایرانی اس��ت.

در همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان بیش 
از 100 بنگاه حامی حقوق مصرف کننده معرفی ش��دند 
ک��ه 38 واحد  تندیس و 70 واحد نیز گواهینامه حمایت 
از حق��وق مصرف کننده دریافت کردن��د. از مجموع 108 
شرکت منتخب، تعداد 21 شرکت موفق به دریافت تندیس 
طالیی، 10 ش��رکت نقره ای، هفت ش��رکت برنزی و 70 

شرکت، گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان شدند.
 دریافت گواهینامه حداقل در 2 س��ال متوالی و 3 س��ال 
غیرمتوالی ، کسب حداقل امتیاز 90 در مجموع امتیازهای 
اعطای گواهینامه ، رضایتمندی مشتری 90 درصد و باالتر 
و وجود گس��تره توزیع حداقل در 20 اس��تان از ش��رایط 
اخذ تندیس اس��ت.  کسب امتیاز مربوط به شاخص های 
اختصاصی تندیس شامل بهره وری داشتن واحد و تحقیق 
و R&D، نوآوری، صادرات ، تکنولوژی مدرن و جلوگیری 

از واردات می شود. 

در سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان
اهدای تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به شرکت بوتان
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مجم��ع عموم��ی ع��ادی به ط��ور 
فوق العاده بانک  پاسارگاد  در تاریخ 
27 اس��فند 1392 در مح��ل تاالر 

وزارت کشور تشکیل شد.
این مجم��ع با حض��ور محمدی و 
احمدوند به عنوان ناظرین سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار، پس از انجام 
رأی گیری، دکتر مجید قاس��می را 
به سمت رئیس جلس��ه، علی اکبر 
امین تفرشی و رفعت نژاد را به عنوان 
ناظرین و نعیمیان را به عنوان منشی 

جلسه برگزید.
در این جلسه، علی اکبر امین تفرشی 
گزارش عملکرد بانک  پاس��ارگاد را 
قرائت ک��رد. وی در این گزارش به 
موفقیت ه��ا و دس��تاوردها از جمله 
دریافت نشان سازمان پاک، تندیس 
بلورین تعالی س��ازمانی، نشان برنز 
تعالی منابع انسانی، تندیس سازمان 
ناب مدیریت سالمت اداری، جایزه 
جهان کیفیت و برند تجاری، انتخاب 
مدیر عامل به عنوان چهره ماندگار , 

اعطای نشان شوالیه بانک  پاسارگاد 
در سال 1392 اشاره کرد.

وی همچنین به اقدامات این بانک 
در راس��تای عمل به مسئولیت های 
اجتماع��ی خود از جمله تأس��یس 
دانشگاه خاتم، حمایت از هنرمندان،  
ورزشکاران و دانشجویان و نخبگان 
برتر کش��ور و همچنی��ن کمک به 
آزادی 3 ه��زار زندانی مس��عر و ... 

پرداخت.
امین تفرش��ی در ادامه با اعالم این 
که بانک پاس��ارگاد در س��ال 92 با 
توزیع سود بین سهامداران، افزایش 
سرمایه نداشته است تأکید کرد: این 
بانک پس از تایید در مجمع عمومی 
در سال 93 افزایش سرمایه خواهد 

داد.
در ادامه جلسه دکتر مجید قاسمی 
به پرس��ش های س��هامداران پاسخ 
گفت. وی در بخش��ی از س��خنان 
خود به فعالیت شرکت میدکو اشاره 
کرده و توضیح داد: برنامه ش��رکت 

میدکو برای تولید 4,2 میلیون تن 
کنسانتره به قوت خود باقی است و 
برای رس��یدن به تولید 10 میلیون 
تن نیز برنام��ه ریزی صورت گرفته 

است.
قاس��می افزود: در حال حاضر 17 
پروژه تعریف شده در میدکو داریم 
ک��ه از این میان ش��ش پ��روژه به 
بهره برداری رس��یده و 11 مورد آن 
نیز تا پایان سال 93 به بهره برداری 
خواهد رسید. در این میان می توان 
ب��ه پروژه هایی چون فوالد س��ازی 
بردس��یر و لوله های مس��ی اش��اره 
ک��رد و درنظر داریم یک واحد 2,5 
میلیون تنی گندله سازی را نیز به 

بهره برداری برسانیم.
وی در ادامه در پاس��خ به پرس��ش 
یکی از سهامداران پیرامون اقتصاد 
مقاومتی گفت: در اقتصاد مقاومتی 
بحث حضور مردم در اقتصاد مطرح 
است. امروزه با طرح موضوع اقتصاد 
نمی تواند  مقاومت��ی دیگر کس��ی 

بگوی��د پارادایم اقتصادی نداریم، ما 
می توانیم با استفاده از شرکت های 
دان��ش بنیان، حض��ور فعال بخش 
خصوصی، حض��ور حداقلی دولت، 
اصالح و تقویت نظام مالی کشور و 
تقویت بازار سرمایه اقتصاد مقاومتی 

را به صورت جامع محقق کنیم.
پ��س از برنامه پرس��ش و پاس��خ، 
 نامزده��ای عضویت در هیأت مدیره 
بان��ک  پاس��ارگاد که م��ورد تأیید 
بانک  مرک��زی نیز ق��رار گرفته اند 
بدین ترتیب معرفی شدند : مجید 
قاس��می، احم��د وادی دار،  ذبیح اهلل 
خزای��ی، مصطف��ی بهش��تی روی، 
کام��ران اختی��ار، داوود مجته��د، 
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان، 
علی اکبر امین تفرش��ی و ش��رکت 
تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد.

گفتن��ی اس��ت پ��س از ش��مارش 
آرای س��هامداران، اس��امی اعضای 
هیأت مدیره بانک پاس��ارگاد اعالم 

خواهد شد

مجمع عمومی بانک پاسارگاد با حضور 92/32 درصد سهامداران 
جهت انتخاب اعضای هیأت مدیره تشکیل جلسه داد.

  تاریخچه فعالیت 
بانک پاسارگاد به اس��تناد ماده )98( قانون برنامه 
س��وم توس��عه اقتص��ادی، اجتماع��ی و فرهنگی 
جمهوری اس��المی ایران مص��وب 1379/01/17 
ماده واحد قانون تاس��یس بانک ه��ای غیر دولتی 
مصوب 1379/01/21 و سایر مقررات مربوطه طی 

شماره 254300 مورخ 1384/06/13 در اداره ثبت 
شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده 
اس��ت. مجوز عملیات بانکی به شماره 2849/ ه از 
بانک مرکزی جمهوری اس��المی ای��ران در تاریخ 
1384/06/22 اخذ ش��ده و مرک��ز اصلی بانک در 

تهران، خیابان میرداماد غربی، شماره 430 است.

  موضوع فعالیت 
مطابق اساسنامه ش��رکت بانک پاسارگاد )سهامی 

عام( موضوع فعالیت بانک عبارت است از:
کلی��ه عملیات و معام��الت بانکی و خدماتی که 
به موجب قوانین و مق��ررات برای بانک ها مجاز 

است.
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سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 19 اسفند 
92 با حضور محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
معاون برنامه ری��زی و نظارت راهب��ردی رییس جمهور، رئیس و 
مسئوالن س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و 
نمایندگان شرکت های برتر حامی حقوق مصرف کننده، در سالن 

همایش های صدا و سیما برگزار شد. 
درس��یزدهمین دوره همای��ش روز مل��ی حمای��ت از حق��وق 
مصرف کنندگان، ش��رکت بیمه رازی موفق به دریافت نشان برنز 

حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد.
شرکت بیمه رازی یکی از اولین بیمه های خصوصی است که پس از 
ماه ها تالش مستمر، در آستانه میالد با سعادت پیامبر اسالم مجوز 
فعالیت خود را از بیمه مرکزی ایران تحت ش��ماره  5194 مورخ 

1382/2/28 برای کلیه رش��ته های بیمه ای دریافت کرد. فعالیت 
شرکت بیمه رازی در امر صدور بیمه نامه در رشته های مختلف از 
همان تاریخ آغاز و از شروع فعالیت ، کلیه بیمه نامه ها با برنامه های 

آماده مکانیزه صادر شد .
تشکیالت، امکانات و سازماندهی شرکت و همچنین برنامه های 
آموزشی و آماده سازی نیروی انسانی در این شرکت صرفاً با هدف 
سرعت عمل ، خدمت رسانی به موقع و کامل ، پرداخت خسارت 
صحیح و فوری و مهمتر از همه برخورد مناس��ب و مس��ئوالنه با 

بیمه گذاران و بیمه شدگان طراحی و اجرا شده است.
بیمه رازی با استخدام بیش از500 نفرهمکار توانمند و مجرب  و 
با دایر ساختن 30 شعبه و بیش از 850 نمایندگی عمومی و 250 
نمایندگی بیمه های عمر و همکاری با بیش از 160 کارگزاری بیمه  

، خدمات خود را به سراس��ر ایران  توسعه داده و خود را به عنوان 
یک شرکت بیمه ای صاحب اعتبار ، نزد عموم هم میهنان و نیز در 
قبال وزارتخانه ها و سازمان های بزرگ دولتی و نهادهای عمومی و 
شرکت ها و بنگاه های خصوصی معرفی کند. در کمتر از ده سال ، 
تعداد بیمه گزاران بیمه رازی از مرز 7 میلیون نفر گذشت و حدود 
نیم میلیون نفر  از اشخاص حقیقی و حقوقی از این شرکت خسارت 

دریافت کرده اند.
شرکت بیمه رازی، با استفاده از نیم قرن تجربه سهامداران اصلی 
ش��رکت در تولید و کارآفرینی ، بخش��ی از منابع مالی خود را در 
طرح های موفق اقتصادی س��رمایه گزاری ک��رده و اکنون مالک 
بخشی از سهام شرکت آرتاویل تایر، شرکت لیزینگ رازی ، شرکت 
الستیک دنا ، شرکت جام دارو  و شرکت الستیک کردستان است.

 در همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان بیش از 100 
بنگاه حامی حقوق مصرف کننده معرفی ش��دند ک��ه 38 واحد  
تندیس و 70 واحد نیز گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کننده 
دریافت کردند. از مجموع 108 شرکت منتخب، تعداد 21 شرکت 
موفق به دریافت تندیس طالیی، 10 شرکت نقره ای، هفت شرکت 
برنزی و 70 ش��رکت، گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان 

شدند.
 دریافت گواهینامه حداقل در 2 سال متوالی و 3 سال غیرمتوالی 
، کسب حداقل امتیاز 90 در مجموع امتیازهای اعطای گواهینامه 
، رضایتمندی مش��تری 90 درصد و باالتر و وجود گستره توزیع 
حداقل در 20 اس��تان از شرایط اخذ تندیس است.  کسب امتیاز 
مربوط به شاخص های اختصاصی تندیس شامل بهره وری داشتن 
واحد و تحقی��ق و R&D، نوآوری ، صادرات ، تکنولوژی مدرن و 

جلوگیری از واردات می شود. 

در سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان
اهدای تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان به بیمه رازی

مدیرعامل : دكتر یونس مظلومی
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سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 
19 اس��فند 92 با حضور محمدرضا نعم��ت زاده، وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت، معاون برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رییس جمهور، رئیس و مس��ئوالن س��ازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نمایندگان 
شرکت های برتر حامی حقوق مصرف کننده، در سالن 

همایش های صدا و سیما برگزار شد. 
در این همایش شرکت صنعتی پارس مینو گواهینامه 

رعایت حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرد.
ش��رکت صنعتی پارس مینو در س��ال 1338 توسط 
مرح��وم حاج علی خسروش��اهی پا ب��ه عرصه وجود 

گذاشت.
این ش��رکت ب��ه صورت ش��رکت س��هامی در تاریخ 
16/8/1338 تحت ش��ماره 6980 مورخ 27/8/1338 
در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید 
و در تاریخ 10/10/1338 افتتاح شد. شخصیت حقوقی 
ش��رکت در سال 1347 به سهامی خاص تبدیل شده 
و در س��ال 1352 مجددا به شرکت سهامی عام تغییر 
یافت. در تاریخ 6/9/1362 نام شرکت از صنعتی پارس 
)سهامی عام( به شرکت صنعتی پارس مینو )سهامی 

عام( تبدیل شد.
شرکت صنعتی پارس مینو از ابتدای فعالیت و در طول 
نیم قرن حیات صنعتی خود، نقش محوری و پیشتاز را 
در صنعت غذایی کشور در زمینه تولید انواع بیسکوئیت، 
محصوالت شکالتی، ویفر، آدامس و پفک داشته است . 
با توجه به راه اندازی خطوط جدید تولید آدامس دراژه با 

 white سیستم تمام اتوماتیک و آدامس استیک با برند
، tirol ،chic   و آدامس بدون قند و چوب شور مغزدار 
برای اولین بار در ایران و تولید ش��کالت با تکنولوژی 
روز دنیا، در آس��تانه آغاز نیم ق��رن دوم تولید خود به 

خودکفایی کشور در این صنعت می اندیشد. 
در همای��ش ملی حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان 
بیش از 100 بنگاه حامی حقوق مصرف کننده معرفی 
شدند که 38 واحد  تندیس و 70 واحد نیز گواهینامه 
حمای��ت از حق��وق مصرف کننده دریاف��ت کردند. از 
مجموع 108 شرکت منتخب، تعداد 21 شرکت موفق 
به دریافت تندیس طالیی، 10 شرکت نقره ای، هفت 

شرکت برنزی و 70 شرکت، گواهینامه رعایت حقوق 
مصرف کنندگان شدند.

 دریاف��ت گواهینامه حداقل در 2 س��ال متوالی و 3 
سال غیرمتوالی ، کسب حداقل امتیاز 90 در مجموع 
امتیازهای اعطای گواهینامه ، رضایتمندی مشتری 
90 درصد و باالتر و وجود گس��تره توزیع حداقل در 
20 استان از شرایط اخذ تندیس است.  کسب امتیاز 
مربوط به ش��اخص های اختصاصی تندیس ش��امل 
بهره وری داش��تن واحد و تحقیق و R&D، نوآوری 
، صادرات ، تکنولوژی م��درن و جلوگیری از واردات 

می شود. 

در سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان
اهدای گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان به مدیرعامل 

شرکت صنعتی پارس مینو خانم مهندس طاهره  سخت باز
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به احترام و پاسداشت باستاني پاریزي

خالق بهترین هفت ها در جوار ذوالقرنین آرمید
آخرین بار که حضرت اس��تاد را دیدم به س��ال 
1391 ب��ود هفت��ه اي یک��ي دو روز مي رفتم 
دانش��گاه تهران تا دفتر کوچکم که دانش��جوي 
ارش��د در دانش��کده هنرهاي زیبا ب��ود بیاورم. 
بهمن ماه بود در کنار دانش��کده ادبیات اس��تاد 
تکی��ه بر عصا ایس��تاده بود و من براي دس��ت 
بوسي اس��تاد سر از پا نش��ناخته و دوان دوان 
بدان س��و، بدین مژده گر جان فشانم رواست . 
استاد باستاني پاریزي از درون آثارش هر روز از 
بام تا ش��ام قد مي کشد و از چشمسار وجودش 
این کویر تش��نه سیراب، دست هاي او را بوسه 
باران و اش��ک ش��وق از رخس��ارم جاري استاد 
دس��تي به سر و رویم کش��ید و گفت انشاء اهلل 
نم��ره نمي خواهي خندی��د و من گفتم آرزویم 
این بود بدون حاجب دربان زیارت کنم شما را 
و خدا را شکر ، زنگها براي من به صدا درنیامده 
و صداي کلندرا کس��ي نمي ش��نود. همین که 

ش��ما را زیارت کردم ش��کر.
اس��تاد لختي ب��ه چهره ام چش��م دوخت گفت: 
خسروجان این زبان ریزي از باب چیست و اینجا 
چ��کار داري؟ گفتم: اس��تاد راکب دختر کوچکم 
هس��تم تا به منزل ببرمش. دانش��جوي هنرهاي 
زیباست. اس��تاد فرمود: اگر امیدي در ترقي این 
مملکت باشد به همین چاردیواري دانشگاه بسته 

است که اتفاقا در طرح توسعه فیزیکي هم هست. 
متاسفانه هیچ جاي دیگر سراغ ندارم که این امید 
را برآورده کند . رس��یده ام ب��ه همان مرحله که 

خاقاني مي فرمود: 
با همه ناامیدي ، روسوي آسمان کنم
آه که قبله دگر، نیست وراي آسمان

اس��تاد دستم را رها کرد و گفت: برو و دانشجوي 
هنر را منتظر مگذار . 

خب��ر مثل برق ب��اد پیچید. پیر، جوان انگش��ت 
حی��رت به دن��دان گزیدند چرا که اس��تاد تاریخ 
دانشگاه تهران پدیدآورنده معروف ترین مجموعه 
هاي هفتي** جان به جان آفرین تسلیم کرد او 

را این گونه مي شناسیم. 
قبرس��تان پاریز س��رکوه اس��ت )خاک سپید( و 
زمین آن س��نگي وصل است و به زحمت کنده 
مي ش��ود. وقتي پیرمردي بیمار مي ش��د و در 
دهک��ده آوازه بیماری��ش مي پیچی��د و هرکس 
بهعیادت مي رفت- مش��تي علینقي گورکن ده 
هم کلند خود را برمي داش��ت و از دو س��ه روز 
جلوت��ر از ده خ��ودش »کل اهلل« که جاي پرتي 
باالي قله آس��یا بود. مي آمد به پاریز و مي رفت 
ب��االي تپ��ه، تا گ��ور را کم کم آم��اده مي کرد. 
خودش هم پیرمرد بود و به زحمت کلند مي زد. 
البته کس دیگري هم حاضر نبود کار او را بکند 
. و چون تپه مش��رف به ده ب��ود – مردم، اغلب 
صداي کلند او را مي شنیدند. و مي فهمیدند که 
»زنگها براي که به صدا در مي آید« بدین جهت 
اگر همس��ایه اي از همس��ایه اي ح��ال بیمار را 
پرسید، بعضي ها به شوخي مي گفتند: »صداي 

کلندش مي آید«.
استاد محمدابراهیم باستاني پاریزي استاد مسلم 
تاریخ و فرهنگ ای��ران نیز از پس غافله ي دیگر 
درگذش��تگان علم و ادب ایران نیز با  ما و با ایران 
وداع کرد و رفت تا ما بمانیم و میراث گرانس��نگ 

او و راه او . 
اس��تاد باس��تاني پاری��زي داراي خصایل نیکو و 
درس آم��وزي بود که باید ب��راي خود و دیگران 
آن صف��ات و فضیلت ها را گفت و  یادآوري کرد 
تا خود نیز بهره اي و توشه اي برده باشیم. مهم 
ترین ش��یوه و روش استاد باستاني خضوع او در 
برابر علم بود. او  هرگ��ز از علم آموزي و عظمت 
علم و خدمات علم و وظیفه ي انس��اني و دیني 

خود در کس��ب علم کم نگذاشت و تمام و کمال 
خود را  وقف علم کرد تا جامعه اي س��عادتمند و 

برخوردار داشته باشد . 
باستاني پاریزي باهمه ي دانش و نبوغ خود هیچ 
گاه تواض��ع و فروتن��ي و اخ��الق و ادب و وقار و 
متان��ت و عفت کالم و انصاف و  احترام به دیگري 
و دیگ��ران را فراموش نکرد و ب��ا دانش خود را با 
سیاست و قدرت و ثروت و شهرت معامله نکرد. او 
در تمام  عمر 89 ساله ي خود پاکي و پاکدستي و 
پایداري و پاک منش��ي را از کویر و از زادگاه خود 
پاری��ز آموخت و قدمي را و قلم��ي را به  کج و به 

گزاف برنداشت و نگفت . 
اي کاش ق��در پر ارج و افتخ��ار این عزیزان را در 
بودشان بدانیم و آنان را برصدرنشانیم و نه اینکه 
بعدها افس��وس نبودنشان بردل ها  سنگیني کند. 
عظم��ت و بزرگي این گونه بزرگان را وقتي درک 
مي کنیم که آن��ان را با بي مایه گان فرومایه اي 
مقایس��ه کنیم که جز  دادو قال و فریاد و فحاشي 
و تهدی��د و ارعاب و امر و نهي و پرونده س��ازي و 
رانت خواري و خط و نش��ان کشیدن و بهشتي و 
 جهنمي دانس��تن این و آن هنر دیگري ندارند و 
ن��ان نه عل��م و ادب و کرامت که فرصت طلبي و 
فریادهاي بلند و بندبازي با طناب  سیاست را مي 

خورند . 
امیدآن که چونان باس��تاني ها بدانیم که از پس 
امروز فردایي نیز هس��ت و ایران را بیشتر ازخود 
دوس��ت بداری��م و در برابر بهره ه��ا  که از میهن 
خویش برده ایم اندکي خیر و برکت بدان رسانده 
باش��یم و چیزي بر گنجینه ي گذشتگان افزوده 
باش��یم. س��نت نیکو و  پس��ندیده اي که اس��تاد 
باستاني پاریزي بدان وفادارماند و بدان عمل کرد 

باشد که از او بیاموزیم . 

** مجموعه هفتي )سیعه ثمانیه(
- خاتون هفت قلعه )چاپ ششم 1380(

- آسیاي هفت سنگ )چاپ هشتم 1385(
- تاي هفت بند )چاپ ششم 1381(

- اژدهاي هفت سر )چاپ پنجم 1384(
- کوچه هفت پیچ )چاپ هفتم 1389(

- زیر این هفت آسمان )چاپ پنجم 1389(
- سنگ هفت قلم )چاپ پنجم 1389(

- هشت الهفت )چاپ دوم 1370(

   خسرو امیرحسیني
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سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 
19 اس��فند 92 با حضور محمدرضا نعم��ت زاده، وزیر 
صنعت، معدن و تج��ارت، معاون برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رییس جمهور، رئیس و مس��ئوالن س��ازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نمایندگان 
شرکت های برتر حامی حقوق مصرف کننده، در سالن 

همایش های صدا و سیما برگزار شد. 
درسیزدهمین دوره همایش روز ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان، شرکت پاکسان به عنوان تنها مجموعه 
در صنعت تولید مواد ش��وینده، مفتخر به دریافت لوح 
و  تندیس نقره ای از س��وی سازمان حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان شد.
 ش��رکت پاکسان با سال ها تجربه در زمینه تولید مواد 
پاک کننده و شوینده، موفق شده گواهینامه های بسیاری 
کسب کند. مبنای فعالیت این شرکت توسعه پایدار و 
ارتق��ای کیفیت محصوالت همگام ب��ا تکنولوژی های 
مدرن صنعت اس��ت. در این راس��تا شرکت پاکسان با 
مطالعات گس��ترده، اتکا به علم و دانش مهندس��ین و 
طراح��ان متخصص، اس��تفاده از مرغوب ترین قطعات 
و مواد اولیه و روش های روز کنترل کیفیت، توانس��ته 
محصوالتی قابل رقابت با شرکت های تولیدکننده مواد 

پاک کننده و شوینده در دنیا تولید کند.
از دستاوردها و موفقیت های شرکت پاکسان می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
6 دوره صادرکنن��ده نمون��ه م��واد ش��وینده،10 دوره 
دریافت لوح تقدیر و 9 تندیس از س��ازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان، واحد نمونه استاندارد 

و کیفیت اس��تان تهران، واحد نمونه تولیدی در استان 
تهران و صادرکننده نمونه ملی در سال 1390.

شرکت پاکسان تولید کننده انواع مواد شوینده بهداشتی 
و صنعتی در ایران است که با بهره گیری از فناوری روز 
دنیا و با به کارگیری متخصصین و مهندسین مجرب، 
هم اکنون به عنوان یکی از موفق ترین ش��رکت های 
پیش��تاز در صنعت مواد ش��وینده و بهداشتی فعالیت 
می کن��د و می توان از آن به عن��وان یکی از بزرگترین 
و معتبرترین ش��رکت های تولیدکننده مواد ش��وینده 

بهداشتی و صنعتی نام برد.
در همای��ش ملی حمایت از حق��وق مصرف کنندگان 
بیش از 100 بنگاه حامی حقوق مصرف کننده معرفی 
شدند که 38 واحد  تندیس و 70 واحد نیز گواهینامه 
حمای��ت از حق��وق مصرف کننده دریاف��ت کردند. از 
مجموع 108 شرکت منتخب، تعداد 21 شرکت موفق 
به دریافت تندیس طالیی، 10 ش��رکت نقره ای، هفت 
ش��رکت برنزی و 70 شرکت، گواهینامه رعایت حقوق 

مصرف کنندگان شدند.
 دریاف��ت گواهینام��ه حداقل در 2 س��ال متوالی و 3 
سال غیرمتوالی ، کسب حداقل امتیاز 90 در مجموع 
امتیازهای اعطای گواهینامه ، رضایتمندی مش��تری 
90 درص��د و باالتر و وجود گس��تره توزیع حداقل در 
20 استان از شرایط اخذ تندیس است.  کسب امتیاز 
مرب��وط به ش��اخص های اختصاصی تندیس ش��امل 
بهره وری داش��تن واحد و تحقی��ق و R&D، نوآوری، 
ص��ادرات ، تکنول��وژی مدرن و جلوگی��ری از واردات 

می شود. 

در سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان

اهدای تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان به شرکت پاکسان

رییس هیات مدیره:
 مهندس فروزش
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حق��وق  از  حمای��ت  همای��ش  س��یزدهمین 
مصرف کنن��دگان، 19 اس��فند 92 ب��ا حض��ور 
محمدرض��ا نعم��ت زاده، وزیر صنع��ت، معدن و 
تج��ارت، معاون برنامه ریزی و نظ��ارت راهبردی 
رییس جمهور، رئیس و مسئوالن سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان و نمایندگان 
ش��رکت های برتر حامی حقوق مصرف کننده، در 

سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد. 
در این همایش گروه صنعتی تراکتورسازی ایران 
گواهینام��ه رعای��ت حقوق مصرف کنن��دگان را 

دریافت کرد.
ش��رکت تراکتورس��ازی ایران در 5 مهرماه سال 
1346 در منطق��ه صنعتی غرب تبریز تأس��یس 
و در تاریخ 26 اردیبهش��ت ماه س��ال 1347 به 
ثبت رس��ید. در سه ماهه آخر س��ال 1348 کار 
س��اخت تراکتور با مونتاژ تراکتورهای یونیورسال 
رومانی با قدرت 65 اسب بخار را شروع کرد و به 
بهره برداری کامل رس��ید. در سال 1354 اولین 
تراکتوره��ای MF )مس��ی فرگوس��ن( در چهار 
نوع به بازار عرضه ش��د. از س��ال 1356 تراکتور 
MF 285 با هدف س��اخت کامل و با استفاده از 
 MF توانایی های بالقوه شرکت جایگزین تراکتور

185 شد.
درس��ال 1389 خط مونت��اژ تراکتورهای تولید 
تراکتورس��ازی ایران در کشور زیمبابوه با حضور 
روس��ای جمهور دو کش��ور افتتاح ش��د و مورد 

بهره برداری قرار گرفت. س��ال 1388 را می توان 
به نوعی س��ال موفقیت ش��رکت در کسب جوایز 
و گواهینامه ه��ای معتب��ر همچ��ون گواهینامه 
بین الملل��ی ISO 9001-2008 ، دریافت جایزه 
تعالی منابع انس��انی، احراز عن��وان صادر کننده 
نمونه استان آذربایجان شرقی و احراز عنوان صادر 
کننده برتر کش��وری و دریاف��ت تندیس آن  به 

حساب آورد. 
درهمایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
بیش از 100 بن��گاه حامی حقوق مصرف کننده 
معرفی شدند که 38 واحد  تندیس و 70 واحد نیز 
گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کننده دریافت 
کردن��د. از مجموع 108 ش��رکت منتخب، تعداد 
21 ش��رکت موفق به دریاف��ت تندیس طالیی، 
10 ش��رکت نقره ای، هفت ش��رکت برنزی و 70 
شرکت، گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان 

شدند.
 دریاف��ت گواهینامه حداقل در 2 س��ال متوالی 
و 3 س��ال غیرمتوال��ی ، کس��ب حداق��ل امتیاز 
90 در مجم��وع امتیازهای اعط��ای گواهینامه ، 
رضایتمندی مش��تری 90 درصد و باالتر و وجود 
گستره توزیع حداقل در 20 استان از شرایط اخذ 
تندیس است.  کسب امتیاز مربوط به شاخص های 
اختصاصی تندیس شامل بهره وری داشتن واحد و 
تحقی��ق و R&D، نوآوری ، صادرات ، تکنولوژی 

مدرن و جلوگیری از واردات می شود.  مدیرعامل : مهندس ابوالفتح ابراهیمی

در سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان

اهدای گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان به شرکت تراکتورسازی ایران



17 لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  40 | فروردین ماه 1393| 

  پیام هیات مدیره
با سالم و ذکر یاد و نام خداوند سبحان و خیرمقدم به 
حضور سهام داران گرانقدر و عزیزان حاضر در جلسه 
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری 
اقتصاد نوین )س��هامی عام( ، گزارش عملکرد هیات 
مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به 1392/9/30 
که حاصل تالش و فعالی��ت هیات مدیره و کارکنان 
ش��رکت بوده را تقدیم م��ی دارد و از مجمع عمومی 
محترم صاحبان س��هام تقاضا می نماید با رهنمودها 
و حمایت های خ��ود هیات مدیره را در انجام وظایف 
محول��ه یاری کنند و با حمایت های بی دریغ خود راه 

نیل به اهداف تعیین شده را هموار نمایند.
  كلیاتی درباره شركت

شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین )سهامی عام( به 
عن��وان یک بنگاه اقتصادی مس��تقل و فعال در بازار 

سرمایه اهداف زیر را دنبال می نماید :
مش��ارکت در فعالیت ه��ای اقتص��ادی س��ودآور و 
سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی در چارچوب 

قانون و موازین شرعی.
ارائ��ه و اس��تفاده از محص��والت متنوع،نوین و قابل 

اطمینان مالی.

حضور فعال در بازار سرمایه و شناسایی فرصت های 
س��رمایه گذاری از طری��ق ج��ذب مناب��ع داخلی و 

خارجی.
ب��ه کارگیری روش های جدی��د و متنوع برای تامین 

منابع مالی به منظور کاهش اثر رکود در فعالیت ها.
ایجاد جریان درآمدی با ثبات برای سهامداران محترم.

افزایش سودآوری شرکت.
افزایش بازده سبد سهام موجود.

به منظور دس��تیابی به اهداف راهبردی تعریف شده 
فعالیت های شرکت براس��اس طراحی و پیاده سازی 

کارکردهای زیر استوار شده است :
ارائ��ه خدمات فنی و مهندس��ی در محدوده فعالیت 

شرکت.
ارائه خدمات مشاوره ای سرمایه گذاری.

استفاده از ابزارهای مالی و سرمایه گذاری در بازارهای 
مالی داخلی و خارجی.

امکان سنجی و ارزیابی طرح های سرمایه گذاری.
تامی��ن مال��ی ومش��ارکت در طرح ه��ای تولی��دی، 

ساختمانی و بازرگانی فعال با بازده سریع. 
مدیریت س��بد س��رمایه گذاری اعم از ش��رکت های 

بورسی و غیربورسی.

  تاریخچه
)سهامی  نوین  اقتصاد  س��رمایه گذاری  ش��رکت 
ع��ام( در تاری��خ 1385/1/20 تح��ت ش��ماره 
267233 و در قال��ب ش��رکت س��هامی عام در 
اداره ثبت ش��رکت ها و مالکی��ت صنعتی تهران 
به ثبت رس��یده و ش��روع به عملی��ات اجرایی 

کرده اس��ت.
  سرمایه شركت

س��رمایه ش��رکت در بدو تاس��یس مبلغ 200/000 
میلیون ریال)ش��امل تعداد 200/000/000 سهم، به 
ارزش اسمی هر س��هم 1/000 ریال ( بوده است که 
طی دو مرحله افزایش س��رمایه تا س��رمایه 400/00 

میلیون ریال انجام شده است.
  برنامه آینده شركت

سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های ساختمانی
گسترش فعالیت در بازار بورس اوراق بهادار

سرمایه گذاری در طرح ها و شرکت های خارج از بورس
تامین مالی فعالیت های بازرگانی

اخذ تسهیالت ارزان قیمت
بودج��ه پیش��نهادی ب��رای س��ال مال��ی منتهی به 

 1393/9/30

سمتنمایندهاعضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهشركت لیزینگ اقتصاد نوین )سهامی خاص(سید عبدالحسین ثابت
نایب رئیس هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران )سهامی عام(سید حسین سید شفیعی

عضو هیات مدیرهشرکت توسعه صنایع بهشهر)سهامی عام(مرتضی داداش
عضو هیات مدیرهبانک اقتصاد نوین )سهامی عام(مجتبی شیروانی هرندی

عضو هیات مدیرهمدیریت سرمایه اقتصاد نوینسید مجتبی فهیم هاشمی

نتیجه تداوم مدیریت و تدوین برنامه ای مدون؛
 رشد سودآوری و افزایش درآمد برای شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین

مجمع عمومی عادی ساالنه شركت سرمايه گذاری اقتصاد نوين در مورخ يكشنبه 1392/12/25 در هتل سيمرغ تهران تشكيل شد. در اين مجمع كه با حضور 98/84 
درصدی س�هامداران، نماينده بورس، بازرس و حس�ابرس قانونی و اعضای هيات مديره شركت برگزار شد رياست مجمع با جناب فتحعلی، رياست هيات مديره 
شركت بود كه جنابان بديعی و مقيم زاده در مقام نظار اول و دوم ايشان را در اداره مجمع ياری می رساندند. دبيری مجمع فوق نيز برعهده مهندس سعيد ياسينی 
مديريت عامل خوش فكر ش�ركت بود كه پس از قرائت گزارش هيات مديره به مجمع توس�ط ايش�ان و اس�تماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی كه حاكی از 
شفافيت مالی و پاك بودن حسابان مديريت مالی شركت بود، مجمع نشينان با تقدير و تشكر از زحمات تيم ارشد مديريتی شركت، علی الخصوص از مهندس ياسينی 
كه سود خوبی با خود به مجمع آورده است و تصويب صورت های مالی و تصويب معامالت انجام شده با شركت های مشمول مفاد 129 اصالحيه قانون مجمع است، 
با تقسيم سود 500 ريالی به ازای هر سهم به كار خود پايان دادند. از نكات خواندنی مجمع می توان به گزارش جامع و كامل مهندس ياسينی مديرعامل شركت 
اشاره كرد كه اين مدير مدبر و پرتالش بيان كرد كه در طی سال مالی مورد گزارش با كاهش هزينه ای اداری و تدوين برنامه های مدون مديريتی توانستيم عالوه 
بر افزايش درآمد نسبت به سال قبل، رشد 74 درصدی سود را نسبت به قبل داشته باشيم و نسبت به سودی كه در سال گذشته پيش بينی شده امسال 85 درصد 
افزايش داشته ايم. مهندس ياسينی پس از پاسخگويی به سواالت و ابهامات موجود سهامداران در پايان صحبت های خود با اعالم اينكه در بورس از لحاظ هر سهم 
و ارزش شركت، نسبت به سال گذشته شركت توانسته 84 درصد رشد داشته باشد، از زحمات تك تك پرسنل شركت از كارشناسان گرفته تا اعضای هيات مديره 

تشكر و قدردانی ويژه داشت كه اين روحيه و ديدگاه باعث تشويق شديد سهامداران حاضر در مجمع شد.    
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در سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان
اهدای تندیس  حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان  به شرکت پارس خزر
س��یزدهمین همای��ش حمای��ت 
از حق��وق مصرف کنن��دگان، 19 
اس��فند 92 با حض��ور محمدرضا 
نعم��ت زاده، وزیر صنع��ت، معدن 
و تج��ارت، مع��اون برنامه ریزی و 
رییس جمهور،  راهب��ردی  نظارت 
رئیس و مسئوالن سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و 
نمایندگان شرکت های برتر حامی 
حق��وق مصرف کننده، در س��الن 
همایش های صدا و س��یما برگزار 

شد. 
در ای��ن همای��ش ش��رکت پارس 
خزر تندیس نق��ره رعایت حقوق 

مصرف کنندگان را دریافت کرد.
شرکت پارس خزر در سال 1391 
موفق به دریافت تندیس نقره ای از 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولید کنندگان شده و در دو دوره در 
سال های قبل، تندیس برنزی و لوح 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان را 

دریافت کرده  است.
گ��روه صنعت��ی پ��ارس خ��زر با 
بهره گیری از مدیران و کارشناسان 
مجرب، با س��ابقه و متخصص در 
طراحی، تولید و عرضه محصوالت 

با کیفیت مطلوب تالش می کند.
مدیران ش��رکت پ��ی برده اند که 
کیفیت محص��والت ب��ه تنهایی 
نمی توان��د وجه تمایز باش��د بلکه 
ارتباط س��ریع با مش��تریان و ارائه 

خدم��ات ب��ه موقع و مطل��وب، از 
اهمیت وی��ژه ای برخورداراس��ت. 
رضایتمندی و وفاداری مشتریان و 
سطح کیفی خدمات پس از فروش، 
ب��ه ص��ورت مس��تمر و از طریق 
 )CRM( واحد ارتباط با مشتریان
پایش ش��ده و به اطالع مدیران و 

کارشناسان رسانده می شود.
از اه��داف معی��ن ش��رکت، م��ی 
توان به هماهنگ و همس��و شدن 
با اس��تانداردهای جهان��ی و ارائه 
خدم��ات فروش و پ��س از فروش 

مناسب اشاره کرد.
 در همایش ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان بیش از 100 بنگاه 
حامی حقوق مصرف کننده معرفی 
ش��دند که 38 واح��د  تندیس و 
70 واحد نی��ز گواهینامه حمایت 
از حق��وق مصرف کنن��ده دریافت 

کردن��د. از مجموع 108 ش��رکت 
منتخب، تعداد 21 شرکت موفق به 
دریافت تندیس طالیی، 10 شرکت 
نقره ای، هفت شرکت برنزی و 70 
ش��رکت، گواهینامه رعایت حقوق 

مصرف کنندگان شدند.
 دریافت گواهینام��ه حداقل در 2 
سال متوالی و 3 سال غیرمتوالی ، 
کسب حداقل امتیاز 90 در مجموع 
امتیازه��ای اعط��ای گواهینامه ، 
رضایتمندی مشتری 90 درصد و 
باالتر و وجود گستره توزیع حداقل 
در 20 استان از شرایط اخذ تندیس 
اس��ت.  کس��ب امتیاز مرب��وط به 
ش��اخص های اختصاصی تندیس 
ش��امل بهره وری داش��تن واحد و 
تحقیق و R&D، نوآوری ، صادرات 
، تکنولوژی م��درن و جلوگیری از 

واردات می شود. 

مدیرعامل:  مهندس همتی
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  پیام هیأت مدیره
 با نام و یاد خداوند متعال و با عرض سالم 
و خی��ر مقدم حضور یکایک س��هامداران 
محترم، گزارش هی��أت مدیره به مجمع 
عمومی عادی صاحبان س��هام ش��رکت 
سرمایه گذاری پردیس)سهامی عام( برای 
سال مالی منتهی به 31 آذرماه 1392 را 

به استحضار می رساند:
چنان که سهامداران محترم آگاهی دارند 
مجموع عوامل حاکم بر بازار س��رمایه در 
س��ال مالی مورد گزارش، س��الی پررونق 
همراه با رش��د متغیرهای بازار سرمایه را 
رق��م زد. بروز نش��انه های بهبود)هر چند 
کم رمق( در اقتصاد جهانی، تحوالت مثبت 
سیاسی و اقتصادی داخلی، تحوالت مثبت 
سیاسی مربوط به مناقشه هسته ای کشور 
در عرصه بین المللی، تغییرات سودآوری 
ش��رکت های پذیرفت��ه ش��ده در بورس، 
رک��ود بازاره��ای جایگزین بازار س��رمایه 
و افزای��ش امیدواری ها ب��ه بهبود فضای 
کس��ب و کار و اقتص��اد از جمله عواملی 
بود ک��ه رونق چش��مگیر بازار س��رمایه 
کش��ور و رش��د قابل مالحظه متغیرهای 
مختلف از جمله ش��اخص بورس، ارزش 
بازار و حجم معامالت در بازار س��رمایه را 
به دنبال داشت. مجموع این عوامل باعث 
ش��د تا ش��رکت س��رمایه گذاری پردیس 
هشتمین سال فعالیت خود به عنوان یک 

شرکت س��رمایه گذاری را با رشد مناسب 
شاخص های عملکردی به پایان برساند.

رونق یاد شده همراه با تدوین راهبردهای 
مناسب از سوی هیأت مدیره و اجرای آنها 
توسط تیم اجرایی این امکان را فراهم آورد 
تا ش��رکت از برنامه های تدوین شده خود 
فرات��ر رفته و در س��ال مالی 92 عملکرد 
مناس��بی را به مجم��ع گ��زارش نماید. 
تبدیل عمده دارایی های غیر بورس��ی به 
سرمایه گذاری های بورسی، انجام افزایش 
سرمایه ش��رکت از 325 به 500 میلیارد 
ریال، پیگیری استراتژی فعال در معامالت 
بورس��ی و ثبت رکوردهای جدید در این 
زمینه، توجه به مدیریت ریسک شرکت، 
تحقق سودی فراتر از سود پیش بینی شده 
و افزای��ش انضباط مالی و گزارش��گری از 
جمله ره آوردهای هیأت مدیره و کارکنان 
شرکت برای سهامداران گرامی بوده است.

این ش��رکت همواره در تعام��الت خود با 
سایر ذینفعان نیز منافع همگانی را مطمح 
نظر قرار داده است. گزارشگری شفاف و به 
موقع به سازمان بورس و اوراق بهادار و کسب 
رتبه یک اطالع رسانی در بین شرکت های 
س��رمایه گذاری پذیرفته ش��ده در بورس، 
رعای��ت دقیق قوانین و مق��ررات حاکم بر 
فعالیت شرکت و عدم وجود نکات منفی در 
گزارش بازرس قانونی شرکت در سال های 
اخی��ر، بهروز و ش��فاف ب��ودن پرونده های 

مالیاتی شرکت همگی نمونه هایی از تالش 
شرکت برای بهبود تعامل با کلیه ذینفعان از 

جمله سهامداران محترم است.
همانند س��ال های پی��ش، هیأت مدیره و 
کارکنان شرکت س��رمایه گذاری پردیس 
امیدوارند با بهبود مستمر رویه های کاری، 
بهره گیری هرچه بیشتر از توان تخصصی 
کارکنان و تداوم اس��تراتژی های مناسب 
خود در س��ایه حمایت های س��هامداران 
محترم شاهد پویایی بیشتر و ارتقای جایگاه 
شرکت در فضای کسب و کار خود باشند.

  تاریخچه   
شرکت س��رمایه گذاری پردیس )سهامی 
ع��ام( در تاریخ 1335/6/4 ب��ا نام جنرال 
پالستیک به صورت شرکت سهامی خاص 
تأسیس و طی شماره 5335 در اداره ث�بت 
شرک�ت ها و مالک�یت صن�عتی در تهران 
به ثبت رس�ید. بنابر مصوبه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1362/8/28 نام ش��رکت 
به عایق پالستیک تغییر یافت ، به استناد 
مصوبه مجمع عمومی فوق العاده در تاری�خ 
1377/7/15 ش��خصیت حقوقی شرکت 
به س���هامی عام تغییر یاف��ت و از تاری�خ 
1377/11/28 ن��زد ب��ورس اوراق به�ادار 
تهران پذیرفته ش��د.  ب��ه موجب مصوبه 
مجمع عمومی فوق العاده 1384/6/27 نام 
شرکت از عایق پالستیک به سرمایه گذاری 

پردیس تغییر یافت.

سمتنماینده اعضای هیات مدیره
رئیس هیأت مدیرهشرکت ایران و شرق محمد تقی جمالیان

نایب رئیس هیأت مدیرهشرکت مدبرکشت توس ناصر ساالر
عضو هیأت مدیرهشرکت تولید وصادرات ریشمکرسول سعدی

عضو هیأت مدیرهشرکت تامین اندیش پارسیوسف بشرخواه
مدیرعامل وعضو هیأت مدیرهشرکت سرمایه گذاری تدبیرمجتبی تقی پور

 

سرمایه گذاری پردیس آهسته و پیوسته ره به سوی تعالی می پیماید

  برنامه ها و فعالیت های آتی
شرکت سرمایه گذاری پردیس در راستای اصول 
و سیاست گذاری ترسیم شده متناسب با شرایط 
اقتصادی و نیز به منظور س��ودآوری بیش��تر و 
افزایش توانایی های شرکت درمواجهه با تحوالت 
گوناگون اقتصادی و حضور فعال در بازار سرمایه 
کشور برنامه های زیر را دراقدامات آتی خود لحاظ 

کرده است:
 - تدوین برنامه استراتژیک 5 ساله آتی شرکت.

- انجام مراحل بعدی افزایش سرمایه به منظور 
حفظ جایگاه ش��رکت و حض��ور فعال تر در بازار 

سرمایه کشور.
-بازبینی مداوم اس��تراتژی های سرمایه گذاری با 
هدف کاهش ریسک و افزایش سودآوری با لحاظ 

مسائل 
 مختلف کالن و خرد اقتصادی و سیاسی.

 - تقویت تیم کارشناس��ی به منظور اس��تفاده 
مناس��ب و بهینه ازمنابع در اختیار و شناسایی 

فرصت های جدید سرمایه گذاری.
 - پیگیری اس��تراتژی فعال در معامالت بورسی 
و افزایش س��هم شرکت از معامالت بورس و فرا 

بورس.
 - انتقال دفتر مرکزی و اس��تقرار در واحدهای 

اداری جدید.
 - تخصیص بخش��ی از منابع برای اس��تفاده از 
فرصت های مناس��ب به وجود آمده در راستای 
اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 

و عرضه سهام شرکت های دولتی.
با عنایت به موارد مطروحه فوق امید اس��ت که 
ش��رکت س��رمایه گذاری پردیس درس��ال مالی 
آتی عملکرد مطلوب تری در دستیابی به اهداف 
درنظر گرفته شده و کسب سودآوری و بازدهی 

باال داشته باشد.

مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام شركت براساس آگهی منتشره در سامانه كدال در تاريخ 08/12/1392 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه 
راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 19/12/1392 درمحل  هتل سيمرغ ، واقع در تهران– خيابان وليعصر)عج(- پايين تر از پارك ساعي نبش كوچه دلبسته   برگزار 

گرديد و در خصوص دستور جلسات زير تصميم گيری نمود

مهندس تقي پور خود یک سرمایه است
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حق��وق  از  حمای��ت  همای��ش  س��یزدهمین 
مصرف کنندگان، 19 اسفند 92 با حضور محمدرضا 
نعم��ت زاده، وزیر صنعت، مع��دن و تجارت، معاون 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رئیس 
و مس��ئوالن س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان و نمایندگان شرکت های برتر حامی 
حقوق مصرف کننده، در سالن همایش های صدا و 

سیما برگزار شد. 
در این همایش شرکت تک ماکارون در پی چندین 
س��ال حضور موفق در بازارهای داخلی و خارجی، 
اهتم��ام وی��ژه به حق��وق مصرف کننده و کس��ب 
گواهینامه های ملی و بین المللی، برای هفتمین سال 
تندیس طالیی رعایت حق��وق مصرف کنندگان را 

دریافت کرد.
ش��رکت تک ماکارون با تکیه بر نزدیک به دو دهه 
تجربه و بهره گیری از فناوری روز دنیا، نیروی انسانی 
متخصص، در نظر گرفتن اصول و قوانین حاکم بر 
صنع��ت غذا در زمینه تولید انواع ماکارونی فعالیت 
و محصوالت مغذی و س��الم خود را در سطح ملی 
و جهانی با هدف تامین بخش��ی از نیازهای غذایی 

جامعه عرضه می کند.
این شرکت عالوه بر تامین نیازهای داخلی و ارسال 
محصوالت متنوع ماکارونی، آرد بس��ته بندی شده و 
انواع پودر کیک به استان ها و شهرستانهای مختلف، در 

عرصه جهانی نیز نامی شناخته شده به شمار می رود. 
کیفیت مطلوب محصوالت مختلف، بسته بندی زیبا 
و طراحی های جذاب، کشورهای مختلفی را به گروه 
مصرف کنن��دگان محصوالت تک م��اکارون افزوده 
است. کش��ورهای حوزه خلیج فارس، هلند، لبنان، 
اردن، بحرین، کانادا، سومالی، نیجریه، تاجیکستان و 

عربستان برخی از این مصرف کنندگان هستند.
 در همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
بی��ش از 100 بنگاه حامی حق��وق مصرف کننده 
معرفی شدند که 38 واحد  تندیس و 70 واحد نیز 
گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کننده دریافت 
کردند. از مجم��وع 108 ش��رکت منتخب، تعداد 
21 ش��رکت موفق به دریافت تندیس طالیی، 10 
شرکت نقره ای، هفت شرکت برنزی و 70 شرکت، 

گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان شدند.
 دریافت گواهینامه حداقل در 2 س��ال متوالی و 3 
سال غیرمتوالی ، کسب حداقل امتیاز 90 در مجموع 
امتیازهای اعطای گواهینامه ، رضایتمندی مشتری 
90 درص��د و باالتر و وجود گس��تره توزیع حداقل 
در 20 اس��تان از شرایط اخذ تندیس است.  کسب 
امتیاز مربوط به ش��اخص های اختصاصی تندیس 
 ،R&D ش��امل بهره وری داشتن واحد و تحقیق و
نوآوری ، صادرات ، تکنولوژی مدرن و جلوگیری از 

واردات می شود. 

در سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان
اهدای تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به تک ماکارون
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سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 
19 اس��فند 92 با حضور محمدرضا نعمت زاده، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رییس جمهور، رئیس و مس��ئوالن سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نمایندگان 
شرکت های برتر حامی حقوق مصرف کننده، در سالن 

همایش های صدا و سیما برگزار شد. 
درسیزدهمین دوره همایش روز ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان، شرکت رادیاتور ایران موفق به دریافت 
تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد.

شرکت رادیاتور ایران، در س��ال های 1390 و 1391، 
تندی��س طالیی و در س��ال ه��ای 1388 و 1389، 
گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان را 

دریافت کرده است.
بی��ن 55 تا 60 درص��د نیاز خودروس��ازان داخلی به 
رادیاتور در ش��رکت رادیاتور ایران تامین می ش��ود به 
گونه ای که 100 درصد نیازهای گروه خودروس��ازی 
سایپا و 50 درصد نیازهای گروه صنعتی ایران خودرو 
در این شرکت تامین می شود. ظرفیت تولید رادیاتور 
خ��ودرو در ای��ن مجموعه بی��ش از دو میلیون قطعه 
است که به کشور های مختلفی چون اوکراین، روسیه، 
امارات، قزاقس��تان، آذربایجان و کشور های آفریقایی 

صادر می شود.
ش��رکت رادیاتور ایران سه نوع رادیاتور تولید  می کند، 
اول رادیاتوره��ای  مس��ی برنجی که نس��ل قدیمی 

رادیاتورهای خودرو است، دوم رادیاتورهای آلومینیومی 
و س��وم مبدل ه��ای صنعتی ک��ه در صنایع مختلف 

پتروشیمی و مواد غذایی استفاده می شود.
به گفته مدیرعامل ش��رکت ایران رادیاتور، ظرفیت 
تولید این شرکت  بیش از 2 میلیون قطعه رادیاتور 
است و اکنون بیش از یک میلیون و 600 هزار قطعه 
رادیاتور توس��ط این ش��رکت تولید و به بازار عرضه 

می شود.
 در همایش مل��ی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
بیش از 100 بنگاه حامی حقوق مصرف کننده معرفی 
شدند که 38 واحد  تندیس و 70 واحد نیز گواهینامه 
حمایت از حق��وق مصرف کننده دریاف��ت کردند. از 
مجموع 108 شرکت منتخب، تعداد 21 شرکت موفق 
به دریافت تندیس طالیی، 10 شرکت نقره ای، هفت 
شرکت برنزی و 70 شرکت، گواهینامه رعایت حقوق 

مصرف کنندگان شدند.
 دریافت گواهینام��ه حداقل در 2 س��ال متوالی و 3 
سال غیرمتوالی ، کسب حداقل امتیاز 90 در مجموع 
امتیازهای اعطای گواهینامه ، رضایتمندی مش��تری 
90 درص��د و باالتر و وجود گس��تره توزیع حداقل در 
20 استان از شرایط اخذ تندیس است.  کسب امتیاز 
مربوط به ش��اخص های اختصاصی تندیس ش��امل 
بهره وری داش��تن واحد و تحقی��ق و R&D، نوآوری 
، ص��ادرات ، تکنولوژی مدرن و جلوگی��ری از واردات 

می شود. 

در سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان
اهدای تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

 به شرکت رادیاتور ایران

مدیرعامل : مهندس علیرضا كمیزی
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ده ها س��ال است ماجراي قرمز، آبي، 
تاج و پرسپولیس، استقالل و پیروزي 
بر س��ر زیانهاس��ت. ده ها سال است 
طرفداران ای��ن دو تیم ب��زرگ راي 
ه��م کري مي خوانن��د و همدیگر را 
به عناوین بد و خ��وب ، 6 تایي ها و 
... منتس��ب مي کنند. اما آنچه مهم 
است این است که این دو تیم وجود 
دارند تقریبا جمعا بیش از 30 میلیون 

طرفدار پرو پا قرص دارند.
و سال هاست س��ازمان تربیت بدني 
س��ابق، وزارت ورزش فعلي تالش در 
خصوصي سازي آنها را دارند تا چند 
روز گذشته خبر موافقت آقاي رییس 
جمهور با خصوصي سازي این دو تیم 

پرطرفدار آسیا اعالم شد.
البته از مبارک بودن چنین تصمیمي 
که راه پیشرفت این دو تیم به جهاني 

شدن را باز کرد هیچکس غافل نیست 
اما نکته ظریف��ي در واگذاري وجود 
دارد که بای��د با دیدي عمیق عمیق 

به آن نگریست.
در سال هاي گذش��ته افراد بسیاري 
س��عي کردند با حمایت از تیم هاي 
استقالل یا پیروي وضعیت اقتصادي 
خود را تثبیت کنند و با یدک کشیدن 
نام حامي مالي این دو تیم براي خود 
وجه المصالحه اجتماعي قرار دهند. 
همانطور که مس��تحضرید مدیریت 
ای��ن دو تیم و تعداد طرف��داران آن و 
حرف هایي منطقي و حتي شایعاتي 
ک��ه در م��ورد این دو تی��م رقم مي 
خورد موجب معروفیت مدیران عامل 
با حامیان مالي این دو تیم گردد، اما 
نکته ظریف در واگذارها و خصوصي 
سازي ها همین جاست و آن اهلیت 
است. از ابتداي انقالب تاکنون ماجراي 
در خصوصي سازي ها که مورد تاکید 

مق��ام معظم رهبري هم بوده اس��ت 
هرجا اهلیت رعایت ش��ده استفاده و 
سپس خصوصي صورت گرفته پس 
از انتقال س��ازمان مربوطه حرکت رو 
به جلو داشته خود و هربار که اهلیت 
رعایت نشده س��ازمان واگذار شده یا 
تعطیل ش��ده یا کارگزاران آن اخراج 
شده اند و یا زمین آن فروش رفته و از 

صفحه روزگار محو شده است.
درحص��وص ورزش نی��ز این حدیث 
صدق م��ي کند. اگر اهلی��ت انتقال 
رعایت نشود تنها موجب بزرگ شدن 
نام خریدار مي شویم و به او این امکان 
را مي دهیم که با استفاده از این رانت 
در فضایي قرار گی��رد که رانت هاي 
بزرگتر اقتصادي و سیاسي را مطالبه 

و حتي بدست آورد.
شایس��ته اس��ت درخصوص فروش 
س��هام این دو تیم اوال از بورس اوراق 
بهادار استفاده شود ثانیا به هر نفر مثال 

حداکثر 10 هزار سهم اختصاص یابد 
و ثالثا د موقع خرید و فروش س��هام 
در بورس تاکی��د و محدودیت ایجاد 
گردد که هر فرد حقیقي یا حقوقي و 
سازمان ها و شرکت هاي وابسته به او 
بیش از 5 درصد سهام شرکت را نمي 

توانند داشته باشد.
در ص��ورت اعمال چنین محدودیت 
هایي رانت خوران قطعا سراغ استقالل 
و پی��روزي نخواهد آم��د و مطمئن 
باشید سهام آنها به خوبي فروش رفته 
و هیات مدی��ره و مدیرعاملي که در 
داراي اهلیت و حامي اصلي تیم باشد 
آن را به عهده خواهد گرفت و تیم ها 
مسیر تعالي خود را به صورت سالم و 
دور از رانت ورزشي طي خواهد نمود.

به روایت��ي بگذاریم مالک اصلي این 
دو تیم مردمي، مردم باشند واگر قرار 
اس��ت این تیم ها خصوصي شوند به 
مردم واگذار گردد تا به رانت خواران.  

مالک اصلي استقالل و پرسپولیس کیست؟
   دکتررضا گنجي
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مدیرعامل : مهندس سید مظفر عبداهلل

سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 
19 اس��فند 92 با حضور محمدرضا نعمت زاده، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رییس جمهور، رئیس و مس��ئوالن سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نمایندگان 
شرکت های برتر حامی حقوق مصرف کننده، در سالن 

همایش های صدا و سیما برگزار شد. 
در این همایش ش��رکت کشت و صنعت روژین تاک 
تندیس نق��ره ای رعایت حق��وق مصرف کنندگان را 

دریافت کرد.
شرکت کشت و صنعت روژین تاک، رب گوجه فرنگی، 
گوجه فرنگی کامل پوست کنده در آب گوجه فرنگی ) 
Whole peeled tomato(، گوجه فرنگی خردشده 
در آب گوجه فرنگی ) Diced tomato(، آب معدنی 
در بس��ته های 0/5 و 1/5 لیتری، تولید پریفرم، درب 
بطری، بط��ری آب معدنی، ظرف های IML و قوطی 
فلزی در اندازه های 820 و 400 گرمی را تولید می کند.

این مجتمع هم اکنون 5000 هکتار زمین کشاورزی را 
تحت پوشش دارد و کاشت محصوالت کشاورزی با بذر 
کالیفرنیایی و کانادایی به همراه ماشین آالت روز اروپا 
موجب شده که محصوالت عالوه بر ویسکوزیته و رنگ 
مناسب، عاری از هر گونه فلزات سنگین بوده و طعم 

اصلی گوجه فرنگی را حفظ کنند. 
بخش کشاورزی و نحوه کشت و آموزش کشاورزان در 
این شرکت در سال 1388، به عنوان موفق ترین نمونه 

آسیایی در FAO ثبت شده است.

تندی��س صادرکننده نمونه کش��ور، در س��ال های 
1388 و 1391، تندی��س کارآفرین نمونه کش��ور 
در س��ال 1390، تندیس استاندارد ملی از موسسه 
اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی کشور، لوح تقدیر از 
ریاست جمهوری در س��ال 1382، گواهینامه رتبه 
زرین کارت بازرگان��ی اتاق بازرگانی صنایع، معادن 
و کش��اورزی ایران و لوح تقدیر ب��ه عنوان صنعت 
سبز)محیط زیس��ت( در سال های 1382 و 1389، 
بخشی از افتخاراتی است که شرکت کشت و صنعت 

روژین تاک کسب کرده است.
 درهمایش ملی حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان 
بیش از 100 بنگاه حامی حقوق مصرف کننده معرفی 
شدند که 38 واحد تندیس و 70 واحد نیز گواهینامه 
حمایت از حق��وق مصرف کننده دریاف��ت کردند. از 
مجموع 108 شرکت منتخب، تعداد 21 شرکت موفق 
به دریافت تندیس طالیی، 10 شرکت نقره ای، هفت 
شرکت برنزی و 70 شرکت، گواهینامه رعایت حقوق 

مصرف کنندگان شدند.
 دریاف��ت گواهینام��ه حداقل در 2 س��ال متوالی و 3 
سال غیرمتوالی ، کسب حداقل امتیاز 90 در مجموع 
امتیازهای اعطای گواهینامه ، رضایتمندی مشتری 90 
درصد و باالتر و وجود گس��تره توزی��ع حداقل در 20 
استان از شرایط اخذ تندیس است.  کسب امتیاز مربوط 
به ش��اخص های اختصاصی تندیس شامل بهره وری 
داش��تن واحد و تحقیق و R&D، نوآوری ، صادرات ، 

تکنولوژی مدرن و جلوگیری از واردات می شود. 

در سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان

اهدای تندیس  حمایت از حقوق مصرف کنندگان به شرکت روژین تاک
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حق��وق  از  حمای��ت  همای��ش  س��یزدهمین 
مصرف کنندگان، 19 اسفند 92 با حضور محمدرضا 
نعمت زاده، وزیر صنعت، مع��دن و تجارت، معاون 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رئیس 
و مس��ئوالن س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان و نمایندگان شرکت های برتر حامی 
حقوق مصرف کننده، در سالن همایش های صدا و 

سیما برگزار شد. 
در این همایش ش��رکت فوالد خوزستان ، به دلیل 
تامین حداکثر رضایت مشتریان از سوی بزرگترین 
عرضه کننده شمش فوالد در کشور، تندیس طالیی 

رعایت حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرد.
مهندس عبدالمجید ش��ریفی، مدیرعامل شرکت 
فوالد خوزس��تان، به عنوان تنها فوالدس��از بزرگ 
دریافت کنن��ده تندی��س طالیی رعای��ت حقوق 
مصرف کنن��دگان از حوزه معادن و صنایع معدنی، 
تندیس طالیی و لوح تقدیر س��ازمان حمایت را از 

محمدرضا نعمت زاده دریافت کرد.
ش��رکت فوالد خوزس��تان، قطب دوم تولید فوالد 
خام در جمهوری اسالمی ایران و یکی از بنگاه های 
پیشروی اقتصادی کش��ور است که در عرصه های 

ملی و منطقه ای صنعت فوالد حضوری فعال دارد.
در بخش دیگری از افتخارات کس��ب شده، شرکت 
فوالد خوزستان در دومین همایش جایزه بهره وری 
معادن و صنایع معدنی ایران موفق به کس��ب رتبه 
نخست در بین صنایع معدنی فوالدی کشور شد. لوح 

رتبه نخست جایزه بهره وری در مراسمی در اسفندماه 
92 از سوی دکتر مهدی کرباسیان معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و رییس هیات عامل سازمان توسعه 
و نوس��ازی معادن و صنایع معدن��ی ایران)ایمیدرو( 
ب��ه مهندس عبدالمجید ش��ریفی مدیرعامل فوالد 
خوزس��تان اعطا ش��د. ش��رکت فوالد خوزستان در 
یازدهمین همایش جایزه ملی تعالی س��ازمانی هم، 
با دریافت تندیس سیمین تعالی سازمانی ، برترین 

شرکت متعالی ایرانی معرفی شده بود.
در همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
بی��ش از 100 بنگاه حامی حق��وق مصرف کننده 
معرفی شدند که 38 واحد  تندیس و 70 واحد نیز 
گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کننده دریافت 
کردن��د. از مجموع 108 ش��رکت منتخب، تعداد 
21 ش��رکت موفق به دریافت تندیس طالیی، 10 
شرکت نقره ای، هفت شرکت برنزی و 70 شرکت، 

گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان شدند.
 دریاف��ت گواهینامه حداقل در 2 س��ال متوالی و 
3 س��ال غیرمتوالی ، کس��ب حداقل امتیاز 90 در 
مجموع امتیازهای اعطای گواهینامه ، رضایتمندی 
مش��تری 90 درصد و باالتر و وجود گستره توزیع 
حداقل در 20 استان از شرایط اخذ تندیس است.  
کس��ب امتیاز مربوط به ش��اخص های اختصاصی 
تندیس ش��امل بهره وری داش��تن واحد و تحقیق 
و R&D، نوآوری ، ص��ادرات ، تکنولوژی مدرن و 

جلوگیری از واردات می شود. 

در سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان
اهدای تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

 به شرکت فوالد خوزستان

مدیرعامل : مهندس عبدالمجید شریفی
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چن��د روز پی��ش رفته بودم فس��ت فود  غذا 
بخورم، ساعت 3 بود و من گرسنۀ گرسنه. در 
س��رم حجم زیادی از مطالب و گزارش بود از 
آنچه بر این مردم در این یک س��ال گذشته 

بود، وقتم تنگ و تنگ بود و باز درد تشنگی.
بگذری��م از ص��ف طوالنی فی��ش گرفتن از 
فس��ت فود و تاخیر زیاد در تحویل سینی غذا. 
دیر شده بود، چشم انداختم یک صندلی خالی 
در یک میز دو نفره دیدم، نگاه نکردم و خودم 
را س��رمیز آن بنده خدا شریک کردم و شروع 
ک��ردم به خوردن. تند تند س��اندویچم را گاز 
می زدم که ناگهان چش��مم رفت رو کسی که 
آن طرف میز نشسته بود. تازه دیدم یک دختر 
خانم جوان شهرس��تانی که از داخل بیرون را 
ن��گاه می کرد در همین ص��دم ثانیه نگاه اول 
خانم در نگاه من تالقی پیدا کرد و من به پایین 
چشم دوختم. بی مقدمه و بی آشنایی با لهجه 
زیبای اصفهانی گفت : کاش تهران دریا داشت. 

به نظر شما خوب نبود تهران دریا داشت؟
با زحمت جابه جایی عضالت گلو و یک قلوپ 
نوشابه، س��اندویچ نیمه گاز زده جویده شده را 
بلعیدم و گفتم : بله؟ گفت: می گم به نظرتان اگر 
تهران دریا داشت خوب نبود؟ دوست نداشتید؟

گفتم : نمی دانم تاب��ه حال بهش فکر نکرده 
بودم. حاال چه شد این را از من پرسیدید؟

هر دو چشم از هم گرفتیم و طرف دیگر را نگاه 
کردیم. چند ثانیه بعد، بعد از درک موقعیت 
پیش آمده، به خودم آمدم و نگاهم به اطراف 
و به خصوص روی میز و وس��ایل همراه خانم 
افتاد، نگاه جستجوگر خبرنگاری، یک ساک 
کوچک چرخدار کنار میز بود که دس��ته اش 
باال بود و یک کوله سفید مزین به جمله زینت 
بزرگترین پرس��تار، که یک لوح خاتم و یک 
گوشه از یک تندیس که از آن بیرون زده بود 

و به چشم نمی آمد بلکه در چشم می رفت.
گفت که من پرس��تارم و ب��ه خاطر همایش 
پرس��تاران نمونه کش��وری به ته��ران آمدم، 
همیشه بعد از دانشگاه یا بیمارستان می آمدیم 
نزدیک زاینده رود. آخر تمام خس��تگی آدم از 
تنش بیرون می آمد، نمی دانید چه می گویم.  
بعد از یک روز شلوغ پر از کار و بعدترش ناهار، 

فقط و فقط کنار زاینده رود بودن و از آن آب و 
هوا دیدن و چشیدن و مزه کردن می توانست 
به آدم آرامش بدهد. در تهران شما فقط مردم 
بوق می زنند، داد می زنند و عجله دارند، شهر 
پر از دعوا و اس��ترس اس��ت، اصال همه با هم 
غریبه اند، خ��ب اگر یک دریا ب��ود همه این 
تهرانی ها می آمدند کنار س��احلش و آرامش 

پیدا می کردند.
محو حرف های قشنگش شده بودم، حرف های 
قشنگش سرذوقم آورده بود و گشنگی، مشغله 
کاری، صفحه بندی ،ویراستاری و شورای تیتر، 
همه و همه را بی خیال شدم و گفتم آنچه که 

قبال به آن فکر کرده بودم.
اینک��ه می گویند با تولد خات��م انبیاء دریای 
س��اوه ای بود که در ایران خشک شده تاالب 
گاوخونی بوده که غیب شده دریاچه ارومیه ای 
بوده که بر چهره اش خط انداخته و خشکش 
کردند و زنده رودی بود که کشتندش.اولی را 
نمی دانم از جهل تاریخی ماس��ت یا واقعیت 
تاریخ��ی، ولی مابقی را می دان��م که از ندانم 
کاری ما بوده در ظلم به سرزمین خود به اسم  
آن چیز داری. دریا پیش��کش، یارانه و س��بد 
کاال نخواس��تیم، کمی تدبیر و تعقل از سوی 

مسئوالن ما را کفایت می کند.
ی��ادم افتاد ک��ه ش��عار امس��ال روز جهانی 
گردش��گری »گردش��گری و آب: حفاظت از 
آینده مش��ترک« بود، چرا که امس��ال سال 
جهانی مش��ارکت در حفاظ��ت از آب نامیده 
شده است. شعاری که با کم شدن منابع آب، 
گرم شدن کره زمین و خشکسالیهای گسترده 
و طوالنی، برای انسان تخریبگر، نه یک شعار 
که یک زنگ خطر چندین باره اس��ت. امروز 
که حیات آب به خطر افت��اده، از هر روش و 
ابزاری باید بهره برد تا شاید با تغییر در روشها 
و رفتارم��ان، بحرانی را ک��ه در آن قرار داریم 
از می��ان برداریم ولی در ای��ن روز هیچ اثری 
از این ش��عارها جز برای پرشدن پوسترهای 
تبلیغاتی مسئولین تازه به سرپرستی رسیده 

دیده نمیشود.
ما در کش��وری زندگی می کنیم که از نواحی 
خش��ک و ک��م آب جهان به ش��مار می رود. 
منابع آبی ما یک چهارم متوس��ط جهانی آن 
است، میزان بارش در کشورمان هم یک سوم 

متوس��ط جهانی اس��ت. اما شگفتا که میزان 
مصرفمان دو برابر متوسط جهانی است و اگر 
آماری از اتالف و آسیب و از میان بردن منابع 
آب وجود داشت، خدا می داند که چه رتبه ای 

را بدست می آوردیم!
در فرهنگ آسوده طلبانه  ما ولی، انگار نه انگار 
که دیگر منابع آبی همچون گذش��ته نیست. 
هنوز هم انتظار داریم بتوانیم به راحتی هر چه 
بیشتر و حتی با آسودگی بیشتر از گذشته ، 
در هر جا و به هر شکلی که خواستیم، قطرات 
دردانه آب را مصرف کنیم و حتی هدر دهیم. 
دشواری و سختی به خود راه ندهیم که مبادا 
نگران از آینده خودمان باشیم، نه حتی آینده 

فرزندانمان.
مشکل حافظه تاریخی ما ظاهرا فقط به گذشته 
مربوط نمی شود. ما در امروز و فردا هم مشکل 
داریم. همانطور که خیلی زود گذشته را با تمام 
آنچه به سرمان رفته فراموش می کنیم و انگار 
که هرگز نبوده و تمام روزهای خوب و بدی که 
جامعه مان پشت سر گذاشته، برای آینده نیز 
هیچ ذهنیت و تصویری نداریم. آینده جمعی 
برایمان انگار که س��خن گفت��ن از موهومات 
است. ش��عار منابع ملی و سرمایه ای ملی سر 
می دهیم ولی ذره ای هم به فکر نگهداری از آن 
نیستیم. هیچ تالشی هم وظیفه ما نیست، هر 
اقدامی را یا باید حکومت انجام دهد، یا دولت، 
یا شهرداری، یا همسایه و دیگری ! انگاری که 

ما نقطه آغاز هیچ تالشی نیستیم.
با درک درستی که سازمان گردشگری جهانی 
از ارزش و جای��گاه در خط��ر افتاده منابع آب 
برای آینده مش��ترک نسل بشر داده است، ما 
نیاز به یادآوری های همیشگی برای خودمان 
داریم. روش استفاده و مواجهه ما با منابع آب، 
در آینده ای نزدیک اثری از آب س��الم برایمان 
باقی نمی گذارد . با وجود اینکه آب از مهمترین 
عوامل در جاذبه های گردش��گری به ش��مار 
می رود ولی دریغ از نگاهی بلند برای پاسداری 
از همین اندکی که برایمان باقی مانده اس��ت. 
دریاچه ها و تاالب هایمان یک به یک از میان 

رفته اند و می روند و ما همچنان نمی بینیم.
چگون��ه می توان از پیش��رفت س��خن گفت 

وقتی میراث طبیعی و نیازهای حیاتیمان را 
فراموش کرده ایم؟ تا دیروز با افسوس از هامون 
و بختگان و گاوخونی سخن می گفتیم و امروز 
آخرین فاجعه ای که رخ داده و هنوز هم سعی 
می کنیم کتمانش کنیم، دریاچه ارومیه است، 

دریاچه ای که مانده ایم بگوییم بود یا هست؟
عادت کس��ل کننده ای که مدت هاست به آن 
مبتال شده ایم، این بار هم برگرده ما سوار است. 
باز هم نگاه احساسی، سیاسی، امنیتی، قومی، 
قبیله ای و ...، شگفتا که چنین پدیده مهمی که 
آثار اقتصادی بسیاری به دنبال دارد، هرگز از 
زاویه علم اقتصاد و به شیوه ای پدیدار شناسانه 
یا حتی مهندسی نگاهی نکرده ایم. چه بسا اگر 
چنین می کردیم نیازی به نگرانی از بسیاری 
مشکالت و مصائب فعلی و آتی نبود. موهبت 
بی جایگزین خداون��دی را با رفتار آمیخته به 
جهان خودمان از بین برده ایم و به جای اینکه 
به فکر چاره ای باش��یم ، در پی یافتن مقصر، 
توطئه و ... هستیم . منابع محدود آبی ما امروز 
محدودتر شده اند و نیاز رجوع به متون علمی 
اقتصاد منابع و اقتصاد محیط زیست در کنار 
بهره مندی از روش های سایر حوزه های علمی 
مرتبط بیش از پیش نمایان گردیده است. یک 
مس��ئله طبیعی ، که ظهور و ب��روزش تا حد 
زیادی به برخوردهای غیرعلمی و آزاد از عقل 
و تدبیر خدادادی بشر باز می گردد را نمی توان 
با برخورده��ای بدون پش��توانه حل و فصل 
کرد. بایس��تی از ظرفیت اندیشمندان تمامی 
حوزه های علمی بهره برد. حیات و زندگی ما 
ب��ه این طبیعت گره خورده اس��ت و ما امروز 

جاهالنه بر شاخه نشسته و بن می بریم.  
در این فکرها غرق بودم که دس��تی به پشتم 
خورد، یاد داغ و درفش 209 افتادم، فکر کردم 
در حال خطابه بوده ام، سراس��یمه برگشتم و 
به پشت س��رم نگاه کردم. » آقا نمی خواهید 

بروید؟ داریم تعطیل می کنیم.«
به ساندویچ نیمه خورده توی دست هایم نگاه 

کردم، آن طرف میز کسی نبود. 

تهران که دریا ندارد

   مهدی خلج
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سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 
19 اس��فند 92 با حضور محمدرضا نعم��ت زاده، وزیر 
صنعت، معدن و تج��ارت، معاون برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رییس جمهور، رئیس و مس��ئوالن س��ازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نمایندگان 
شرکت های برتر حامی حقوق مصرف کننده، در سالن 

همایش های صدا و سیما برگزار شد. 
درسیزدهمین دوره همایش روز ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنن��دگان، زر ماکارون برای دوازدهمین س��ال 
موفق به دریافت نش��ان و تندی��س طالیی حمایت از 

حقوق مصرف کنندگان شد.
جایزه طعم برتر2013 از موسس��ه بین المللی طعم و 
کیفیت،لوح نام آور تولید ملی، لوح و تندیس کارآفرین 
نمونه استانی)هشتمین جشنواره امتنان از کارآفرینان 
برتر(، لوح و تندیس ش��رکت برتر صنایع غذایی، لوح 
و تندیس ششمین جش��نواره  تندیس دیموند، لوح و 
تندیس صادرکننده ممتاز کشور و لوح و تندیس واحد 
نمونه کیفی در سطح ملی )استاندارد ملی(، بخشی از 
افتاخاراتی است که زرماکارون تنها در سال 92 کسب 

کرده است.
کارخانجات گ��روه صنعتی و پژوهش��ی زر به منظور 
تضمین کیفیت محص��والت خود عالوه ب��ر دریافت 
نشان استاندارد ملی ایران ، گواهینامه های بین المللی 
 OHSAS,  ،  HACCP  ،   2008 :  9001 ISO
  14001:2004 ISO , 22000 ISO ,18001:2007
HALAL ، FDA ، گواهینامه اش��تهار به کیفیت ، 

تعهد به تعالی ، گواهینامه تحقیق و توسعه و در دست 
 ISO  ISO/IEC17025  استقرار بودن سیستم های
10002،افتخارات، لوح ها، تندیس و جوایز دیگری نیز 

دریافت کرده است.
 در همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان بیش 
از 100 بنگاه حامی حقوق مصرف کننده معرفی شدند 
که 38 واحد  تندیس و 70 واحد نیز گواهینامه حمایت 
از حقوق مصرف کننده دریافت کردند. از مجموع 108 
شرکت منتخب، تعداد 21 ش��رکت موفق به دریافت 
تندیس طالیی، 10 شرکت نقره ای، هفت شرکت برنزی 

و 70 شرکت، گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان 
شدند.

 دریاف��ت گواهینامه حداق��ل در 2 س��ال متوالی و 3 
س��ال غیرمتوالی ، کسب حداقل امتیاز 90 در مجموع 
امتیازهای اعطای گواهینامه ، رضایتمندی مشتری 90 
درصد و باالتر و وجود گستره توزیع حداقل در 20 استان 
از ش��رایط اخذ تندیس است.  کسب امتیاز مربوط به 
شاخص های اختصاصی تندیس شامل بهره وری داشتن 
واحد و تحقیق و R&D، نوآوری ، صادرات ، تکنولوژی 

مدرن و جلوگیری از واردات می شود. 

در سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان
اهدای تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به زر ماکارون

مدیرعامل : مهندس مرتضی سلطانی
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سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 
19 اس��فند 92 با حض��ور محمدرضا نعم��ت زاده، وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت، مع��اون برنامه ریزی و نظارت 
راهب��ردی رییس جمهور، رئیس و مس��ئوالن س��ازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نمایندگان 
ش��رکت های برتر حامی حقوق مصرف کننده، در سالن 

همایش های صدا و سیما برگزار شد. 
در این همایش شرکت سپهر الکتریک تندیس طالیی 

رعایت حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرد.
شرکت  س��پ�هر الکت�ریک  صادرات محصوالت خود را 
از سال 75 به کشورهای مخت�لف آغاز کرده و با ت�وکل 
به خداوند من�ان در چند سال اخیر با رشد قابل توجهی 

روبه رو بوده است .
مدی�ریت شرکت با ت�الش و کوشش در جهت باال بردن 
کیفیت محصوالت خود و وارد شدن به ب�ازارهای جهان�ی 
و با ب�اور بر این�که از درآمد ارزی می توان کمک بزرگی به 
کشور عزیزمان نمود پا به عرصه بازارهای جهانی گذاشت.

هم اکن�ون مدیریت شرکت با ت�الش و کوشش بدنبال 
ب�ازاره��ای جدید بوده که بتواند محص��والت خود را با 
کیفیت بسیار عالی عرضه کرده و نام ایران و  ایرانی را در 

جهان سربلند نگه دارد.
این شرکت در س��ال های 83-84-87-88 - 92 افتخار 

صادر کننده نمونه کشوری و استانی را از آن خود کرد.

در همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان بیش 
از 100 بنگاه حامی حقوق مصرف کننده معرفی شدند 
که 38 واحد  تندیس و 70 واحد نیز گواهینامه حمایت 
از حقوق مصرف کنن��ده دریافت کردند. از مجموع 108 
ش��رکت منتخب، تعداد 21 ش��رکت موفق به دریافت 
تندیس طالیی، 10 شرکت نقره ای، هفت شرکت برنزی 
و 70 شرکت، گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان 

شدند.
 دریاف��ت گواهینام��ه حداق��ل در 2 س��ال متوالی و 3 
سال غیرمتوالی ، کس��ب حداقل امتیاز 90 در مجموع 
امتیازهای اعطای گواهینامه ، رضایتمندی مشتری 90 
درصد و باالتر و وجود گستره توزیع حداقل در 20 استان 
از ش��رایط اخذ تندیس است.  کس��ب امتیاز مربوط به 
شاخص های اختصاصی تندیس شامل بهره وری داشتن 
واح��د و تحقیق و R&D، نوآوری ، صادرات ، تکنولوژی 

مدرن و جلوگیری از واردات می شود. 
سال تاسیس و سابقه فعالیت شركت: 1359 – دارای 
33 سال سابقه فعالیت در زمینه تولید لوازم خانگی است.

محصوالت صادراتی ش�ركت: کولر آبی – آبگرمکن 
گازی و برقی.

برندهای ثبت شده: س��پهر الکتریک – سپهر البرز- 
الکترو سپهر – سپهر سرما.

. ISO9001:2008  :گواهینامه اخذ شده

در سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان
اهدای تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به سپهر الکتریک

مدیرعامل : مهندس داوود بدلی
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  گ�زارش ب�ازرس قانون�ی درب�اره گزارش 
توجیه�ی هیات مدیره درخص�وص افزایش 

سرمایه
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام 

شركت كالسیمین )سهامی عام(
در اجرای مفاد تبص�ره 2 ماده 161 اصالحیه 

قانون تجارت مصوب سال 1347
1- گ��زارش مورخ 11 دی ماه 1392 هیات مدیره 
شرکت کالسیمین )سهامی عام( درخصوص افزایش 
سرمایه آن شرکت از مبلغ 943/800 میلیون ریال 
فعلی به مبل��غ 2/000/000 میلیون ریال)معادل 
1/056/200 میلی��ون ریال( از محل مازاد تجدید 
ارزیابی اموال ش��رکت و در اج��رای بند 39 قانون 
بودجه س��ال 1391 کل کش��ور که توسط هیات 
مدیره تنظیم شده و پیوست است، مورد رسیدگی 
این موسس��ه قرار گرفته است . مسئولیت گزارش 

مذکور با هیات مدیره شرکت است.
2- به ش��رح مندرج در گزارش پیوست، ارزیابی 
ام��وال، صرفا مربوط به زمین های ش��رکت بوده 
اس��ت و افزایش سرمایه پیش��نهادی به منظور 

بهبود ساختار سرمایه و تامین نیاز و خواست های 
اطالعاتی اس��تفاده کنندگان با توجه به شفافیت 
اطالع��ات صورت های مالی عنوان ش��ده اس��ت. 
توضی��ح اینکه براس��اس بررس��ی های به عمل 
آمده اموال ش��رکت تاکنون مورد تجدید ارزیابی 
قرار نگرفته اس��ت. توضیح اینک��ه ارزش دفتری 
زمین های ارزیابی شده و ارزش کارشناسی آن در 
دی ماه 1392 به ترتیب به مبلغ 11/367 میلیون 
ریال و مبل��غ 1/067/589 میلیون ریال و تفاوت 
ناش��ی از تجدید ارزیابی زمین ه��ای فوق الذکر تا 
می��زان 1/056/200 میلیون ریال جهت افزایش 

سرمایه تخصیص یافته است. 
3-براساس رس��یدگی  های انجام شده، به نظر این 
موسسه گزارش هیات مدیره در توجیه افزایش سرمایه 
پیشنهادی، در اجرای بند 39 قانون بودجه سال 1391 

کل کشور به گونه ای مناسب تهیه شده است.
  هدف از افزایش سرمایه 

براس��اس بررس��ی های انجام ش��ده، م��وارد زیر 
از اصلی تری��ن اه��داف افزایش س��رمایه به مبلغ 

پیشنهادی است :
بهبود س��اختار س��رمایه و افزایش میزان سرمایه 
به س��طحی قابل قبول و متناس��ب ب��ا جایگاه و 

توانایی های شرکت.
ارتقای رتبه بندی سرمایه ای شرکت در مقایسه با 

شرکت های مشابه در بازار سرمایه.
اصالح ساختار مالی به نحوی که ترازنامه شرکت 

نشان دهنده ارزش منصفانه )بازار( دارایی ها باشد.
تامین نیاز و خواست های اطالعاتی استفاده کنندگان.
تطبیق حقوق صاحبان سهام با قیمت واقعی شرکت.

تغییر نگرش سیستم بانکی به شرکت.
تغییر نگرش سرمایه گذاران بالقوه شرکت.
ارتقای جایگاه شرکت در میان کارفرمایان.

  تاریخچه
شرکت کالسیمین در تاریخ 1343/9/4 به صورت 
سهامی خاص تحت ش��ماره 9573 در اداره ثبت 
شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید 
و متعاقب آن در تاری��خ 1370/6/30 مرکز اصلی 
شرکت به زنجان انتقال یافته و تحت شماره 1762 
در اداره ثبت زنجان ثبت شد. نوع شرکت در تاریخ 
1376/1/16 به س��هامی عام تبدیل و سهام آن در 
تاریخ 1376/9/10 در س��ازمان بورس اوراق بهادار 
پذیرفته ش��د و از تاریخ 1376/11/15 در فهرست 

نرخ های آن سازمان قرار گرفت. 

سمتنماینده اعضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهشرکت توسعه معادن روی ایرانعلی ابوالحسنی

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت بازرگانی توسعه صنعت روی       محمدابراهیم فروزنده         
مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیرهشرکت مجتمع ذوب و احیای روی قشم سیدچنگیز خضری

عضو هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران        سید محمدحسن شریفی          
عضو هیات مدیرهشرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنیعلی رستمی

کالسیمین با دکتر خضری در صدر تولیدکنندگان سرب و روی کشور

مجمع عمومی فوق العاده شركت كالسيمين در مورخ شنبه 1392/12/17 در سالن تالش تهران برگزار شد.  در اين مجمع كه با حضور 66 درصدی سهامداران، 
اعضای هيات مديره، نماينده بورس و بازرس و حسابرس قانونی شركت تشكيل شد. رياست مجمع با دكتر علی ابوالحسنی، رياست هيات مديره شركت بود كه 
آقايان دكتر اسكندری و دكتر رئيس زاده در مقام نظار اول و دوم و همچنين دكتر سيد چنگيز خضری مدير توانمند شركت به عنوان دبير مجمع ايشان را در اداره 
مجمع ياری رساندند. پس از قرائت گزارش توجيهی افزايش سرمايه شركت توسط دكتر خضری و استماع گزارش حسابرس بازرس قانونی، مجمع نشينان با تقدير 
و تشكر از زحمات گرانقدر تيم ارشد مديريتی شركت با طنين صلوات در تائيد عملكرد شركت ، اصالح ماده 5 اساسنامه افزايش سرمايه شركت را مصوب مجمع 
نمودند. از نكات خواندنی مجمع می توان به پاسخگويی دكتر خضری، مديرعامل و مهدس ساالری، مدير ارشد مالی شركت به سواالت و ابهامات سهامداران، از 
جمله پرسش درباره اينكه اين افزايش سرمايه شركت دستاوردهای خوبی خواهد داشت يا نه اشاره كرد، كه اين صداقت و تدوين سرمايه های مدون مديريتی با 
استقبال شديد سهامداران مواجه گشت. شايان ذكر است پس از پايان اين مجمع و با برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، سهامداران ضمن شركت 

در انتخابات اعضای هيات مديره، به پاس تالش گرانقدر اين مديران خدوم با اكثريت آرا اعضای سابق هيات مديره را درپست خود ابقا نمودند. 

   مهدی خلج
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در س��ال 1363 س��هام ش��رکت توش��یبای ژاپن 
خریداری و نام شرکت به المپ پارس شهاب تغییر 
یافت.ه��م اکنون المپ پارس ش��هاب با تولید انواع 
 ،LED ،المپ ه��ا در گروه محصوالت ک��م مصرف
فلورسنت، FPL، روشنایی و المپ های تخلیه گازی 
با برندهای پارس، پارس خزر و زمرد فعالیت مستمر 
دارد و  به منظور پاسخگویی به نیاز مصرف کنندگان 
نیز عرض��ه تولیدات ش��رکت از کانال ه��ای توزیع 
متعدد )شرکت های پخش سراسری و نمایندگی ها( 

در بازارهای داخلی و خارجی انجام می پذیرد.
 در مدت زمان فعالیت المپ پارس ش��هاب، همگام 
ب��ا افزایش تولید و با به کارگیری روش های مربوط 
به ارتقای کیفیت محصوالت پارس شهاب باعث شد 
تا این ش��رکت به عنوان اولین تولید کننده المپ، 
موفق به دریافت گواهینامه اس��تاندارد محصول از 
 ISIRI موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
و گواهینامه ملی آزمایشگاه همکار  و گواهینامه های 
بین المللی، اس��تانداردهای کیفی و سیستمی نظیر 
گواهینام��ه   ISO 9001-1994,2000,2008 از 

موسس��ه  SGS و استاندارد اتحادیه اروپا )CE ( از 
موسسه B.V و PVEW نیز شود.

درهمایش مل��ی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
بی��ش از 100 بنگاه حامی حق��وق مصرف کننده 
معرفی شدند که 38 واحد  تندیس و 70 واحد نیز 
گواهینامه حمای��ت از حقوق مصرف کننده دریافت 
کردن��د. از مجموع 108 ش��رکت منتخ��ب، تعداد 
21 ش��رکت موفق به دریافت تندیس طالیی، 10 
شرکت نقره ای، هفت شرکت برنزی و 70 شرکت، 

گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان شدند.
 دریاف��ت گواهینام��ه حداقل در 2 س��ال متوالی و 
3 س��ال غیرمتوالی ، کس��ب حداقل امتیاز 90 در 
مجموع امتیازهای اعطای گواهینامه ، رضایتمندی 
مش��تری 90 درصد و باالتر و وجود گس��تره توزیع 
حداقل در 20 استان از شرایط اخذ تندیس است.  
کس��ب امتیاز مرب��وط به ش��اخص های اختصاصی 
تندیس ش��امل بهره وری داش��تن واح��د و تحقیق 
و R&D، ن��وآوری ، ص��ادرات ، تکنولوژی مدرن و 

جلوگیری از واردات می شود. 

در سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان
اهدای گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان  به شرکت پارس شهاب

س�يزدهمين همايش حمايت از حقوق مصرف كنندگان، 19 اس�فند 92 با حضور محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه ريزی و نظارت 
راهبردی رييس جمهور، رئيس و مسئوالن سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و نمايندگان شركت های برتر حامی حقوق مصرف كننده، در سالن 

همايش های صدا و سيما برگزار شد. در اين همايش شركت پارس شهاب گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان را دريافت كرد.

مدیرعامل : مهندس بهمن دژاكام
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سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 
19 اس��فند 92 با حضور محمدرضا نعم��ت زاده، وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت، معاون برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رییس جمهور، رئیس و مس��ئوالن س��ازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نمایندگان 
شرکت های برتر حامی حقوق مصرف کننده، در سالن 

همایش های صدا و سیما برگزار شد. 
در این همایش ش��رکت سپید گچ س��اوه، گواهینامه 

رعایت حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرد.
در  گ��چ ساوه)س��هامي خ��اص(  ش��رکت س��پید 
تاریخ 24/03/1361 در اداره ثبت ش��رکت های تهران 
طی ش��ماره 44769 به ثبت رس��ید و از سال 1361 
فعالیت خود را در منطقه غرق آباد ساوه به دلیل وجود 
معادن غنی و مرغوب س��نگ گچ در زمینه تولید گچ 

ماشینی با ظرفیت 500 تن در روز آغاز کرد.
ش��رکت س��پید گچ س��اوه در حال حاضر با ظرفیت 
تولید بی��ش از 2500 ت��ن انواع گ��چ و فرآورده های 
گچی به عنوان پیشرو در صنعت تولید گچ ماشینی و 
مصنوعات جانبی همواره بر آن بوده است که با مطالعه 
و برخورداری از آخرین دستاوردهای صنعتی کشورهای 
پیشرفته جهان گامی در جهت پیشرفت این صنعت در 

کشور بردارد.
ش��رکت در س��ال 1390 با نص��ب و راه اندازی 3 خط 
تولید از شرکت گرالخ آلمان تولید دیوارک های گچی 
با ضخامت 7 ، 8 و 10 س��انتی متری را به صورت انبوه 

شروع و با کیفیت باال به بازار عرضه کرده است. 

درهمای��ش ملی حمایت از حق��وق مصرف کنندگان 
بیش از 100 بنگاه حامی حقوق مصرف کننده معرفی 
شدند که 38 واحد  تندیس و 70 واحد نیز گواهینامه 
حمای��ت از حق��وق مصرف کننده دریاف��ت کردند. از 
مجموع 108 شرکت منتخب، تعداد 21 شرکت موفق 
به دریافت تندیس طالیی، 10 شرکت نقره ای، هفت 
شرکت برنزی و 70 شرکت، گواهینامه رعایت حقوق 

مصرف کنندگان شدند.

 دریاف��ت گواهینام��ه حداقل در 2 س��ال متوالی و 3 
سال غیرمتوالی ، کسب حداقل امتیاز 90 در مجموع 
امتیازهای اعطای گواهینامه ، رضایتمندی مش��تری 
90 درصد و باالتر و وجود گستره توزیع حداقل در 20 
استان از شرایط اخذ تندیس است.  کسب امتیاز مربوط 
به ش��اخص های اختصاصی تندیس شامل بهره وری 
داش��تن واحد و تحقیق و R&D، نوآوری ، صادرات ، 

تکنولوژی مدرن و جلوگیری از واردات می شود. 

مدیرعامل : مهندس ابوالفضل اقبالیون

در سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان
اهدای گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان به شرکت سپیدگچ ساوه

آنروز ها كه خبرنگاري جوان بودم به دانشگاه ابوريحان واقع در مامازند جهت تهيه خبر رفته بودم. همين كه بالگرد حامل مقامات به روي چمن دانشگاه نشست، 
كودكي از  صف مستقبلين به سرعت آمد و دست مرا گرفته برگشت. به هر كس كه مي رسيد مي گفت همشهري من است. نزديك به نيم قرن زان روز مي گذرد 
و من به روز 19 اسفند 1393 در تاالر صدا و سيما چهره دو برادر را ديدم كه از شهر ساوه آمده تا در حمايت از مصرف كنندگان لوح مردمي دريافت كنند. و من 

همان حال كودكي را داشتم و به هر كس كه مي رسيدم مي گفتم اين دو از شهر من آمده اند. 
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مجمع عمومی عادی سالیانه بانک 
گردشگری برای سال مالی منتهی 
به 30 آذر 1392، صبح امروز 19 

فروردین ماه برگزار شد.
در این نشست که با حضور بیش از 79 
درصد سهامداران حقیقی و حقوقی 
رس��میت یافت، مبلغ 150 ریال به 
عنوان سود سهام برای سال مالی یاد 

شده، مورد تصویب قرار گرفت.
در آغاز جلسه مجمع »محمدصادق 
طاهری، رئیس هیات مدیره بانک 
رئیس  در جای��گاه  گردش��گری« 
قرار گرفت و سپس با رای حضار، 
»مه��دی جهانگی��ری« و »عل��ی 
زیرک نژاد« به عنوان نظار و »رضا 
خدابخش« برای کرس��ی منش��ی 

انتخاب شدند.
این گزارش حاکی اس��ت؛ »محمد 
صادق طاهری، رئیس هیات مدیره 
بانک گردشگری« در این نشست 
با اشاره به آغاز سال جدید، اظهار 
داشت: »بانک گردشگری در سال 
گذش��ته، حوزه های فعالیت خود 
را گس��ترش داد و ع��الوه بر ارائه 
جدیدتری��ن خدم��ات در عرص��ه 
بانکداری، سرمایه گذاری در بخش 
های سودآور و تولید محور را بیش 
از گذشته در دستور کار خود قرار 

داد.« وی ب��ا تاکید بر اینکه بانک 
گردشگری همواره خود را ملزم به 
ارائه توضیح در قبال س��هامداران 
و دس��تگاه های نظارتی می داند، 
افزود: »قطعا در سال جدید اقتصاد 
و فرهنگ با ع��زم ملی و مدیریت 
جهادی، مورد تاکید و توجه جدی 
همه دستگاه ها و بنگاه های دولتی 
و غیر دولتی خواهد بود؛ لذا بانک 
گردشگری نیز در این میان، تالش 
خواهد کرد تا سهم خود را در این 
ماموریت و تکلیف مهم، ادا کند.«

پ��س از س��خنان رئیس جلس��ه، 
»عل��ی اصغر س��فری، مدیرعامل 
بانک گردش��گری« پشت تریبون 
ق��رار گرف��ت و به ارائه گزارش��ی 
مبس��وط و مفصل درباره خدمات 

و فعالیت های بانک گردش��گری 
پرداخ��ت. وی در س��خنان خ��ود 
ب��ه گزارش��ی از وضعی��ت حضور 
بانک در ب��ازار س��رمایه پرداخت 
و گفت: »در س��ال گذشته، بانک 
گردشگری به عضویت کانون بانک 
ها و موسسات اعتباری خصوصی 
درآمد.« تالش برای عضویت بانک 
در س��ازمان جهانی  گردش��گری 
ک��ه   UNWTO جهانگ��ردی 
از س��وی این س��ازمان ب��ه عنوان 
بانک گردشگری عضو  نخس��تین 
UNWTO در حال طی ش��دن 
فرایند اس��ت، از دیگر موارد مورد 
اش��اره در این مجمع بود. سفری 
در ادام��ه به افزایش تعداد ش��عب 
بانک در س��ال مالی منتهی به 30 

آذر 1392 پرداخت و تصریح کرد: 
»در حال حاضر، بانک گردشگری 
و  ته��ران  در  ش��عبه   23 دارای 
تعداد 22 ش��عبه در شهرس��تان 
های مختلف سراس��ر کشور است 
و مجوز تاسیس ش��عبه در استان 
های فاقد ش��عبه بانک گردشگری 
نیز اخذ شده اس��ت.« مدیرعامل 
بان��ک گردش��گری همچنی��ن به 
افزایش س��رمایه ای��ن بانک فعال 
در بازار س��رمایه پرداخت و گفت: 
»سرمایه بانک از 2000 به 4000 
میلیارد ریال افزایش یافته و مراتب 
آن نیز در تاریخ 8 آبان 92 به ثبت 

رسیده است.«
در بخ��ش دیگ��ری از این مجمع 
پرس��ش و پاس��خ در دس��تور کار 
قرار گرفت و س��هامداران به طرح 
پرس��ش های خود از هیات مدیره 
بانک پرداختند و پاس��خ های آنان 

نیز به تفکیک عنوان شد.
اطالع��ات  روزنامه ه��ای  س��پس 
به عن��وان  اقتص��اد،  دنی��ای  و 
موسسه  و  کثیراالنتش��ار  روزنامه 
حسابرس��ی رهیاف��ت و همکاران 
به عنوان بازرس اصلی و موسس��ه 
به عنوان  ایران مشهود  حسابرسی 
یک سال  علی البدل جهت  بازرس 

مالی انتخاب شدند.

150 ریال سود 
برای هر سهم 
بانک گردشگری

   خسرو امیرحسیني
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سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 
19 اس��فند 92 با حضور محمدرضا نعمت زاده، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رییس جمهور، رئیس و مسئوالن سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نمایندگان 
شرکت های برتر حامی حقوق مصرف کننده، در سالن 

همایش های صدا و سیما برگزار شد. 
درس��یزدهمین دوره همایش روز ملی حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان، ش��رکت صنعتی بهشهر 
موفق به دریافت تندیس طالیی حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان شد.
ش��رکت صنعتی بهشهر )س��هامی عام( در تاریخ 
ب��ه ص��ورت ش��رکت س��هامی   1330/01/19
خ��اص تاس��یس ش��ده و ط��ی ش��ماره 3479 
م��ورخ 1330/02/01 در اداره ثب��ت ش��رکت ها 
و موسس��ات غیرتجاری تهران تحت نام شرکت 
س��هامی پنبه پاک کنی بهش��هر به ثبت رسیده 
است. شرکت در تاریخ 1373/11/18 به شرکت 
س��هامی عام تبدیل و در تاریخ 1373/12/28 در 
بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در 
حال حاضر شرکت صنعتی بهشهر )سهامی عام( 
جز واحدهای تجاری فرعی شرکت سهامی خاص 

صافوال بهشهر است.

ش��رکت صنعت��ی بهش��هر، در زمین��ه تصفیه و 
بس��ته بندی ان��واع روغن های گیاه��ی و خوراکی 
فعالیت می کند. عمده محصوالت ش��رکت شامل 
روغن ه��ای جامد چه��ار و نیم ال��ی پنج کیلویی، 
690 گرمی و روغن های مایع آفتابگردان و س��رخ 
کردن��ی810 گرمی اس��ت و این محص��والت، بر 
اساس ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان قیمت گذاری می شوند.
محصوالت شرکت صنعتی بهش��هر، دارای نشان 
 SCG  اس��تاندارد ایزو 17025 و گواهی محصول

هستند.
برن��د  دارای  بهش��هر،  ش��رکت  همچنی��ن، 
 ه��ای الدن، به��ار و ت��رد س��رخ م��ی باش��د.

در همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
بیش از 100 بن��گاه حامی حقوق مصرف کننده 
معرفی شدند که 38 واحد  تندیس و 70 واحد نیز 
گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کننده دریافت 
کردن��د. از مجموع 108 ش��رکت منتخب، تعداد 
21 ش��رکت موفق به دریاف��ت تندیس طالیی، 
10 ش��رکت نقره ای، هفت ش��رکت برنزی و 70 
شرکت، گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان 

را شدند.
 دریاف��ت گواهینامه حداقل در 2 س��ال متوالی و 

در سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان
اهدای تندیس طالیی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان  به شرکت صنعتی بهشهر

مدیرعامل : مهندس محمد عباسعلی پور كبیرده

3 س��ال غیرمتوالی ، کس��ب حداقل امتیاز 90 در 
مجموع امتیازهای اعطای گواهینامه ، رضایتمندی 
مش��تری 90 درصد و باالتر و وجود گستره توزیع 
حداقل در 20 استان از شرایط اخذ تندیس است.  
کس��ب امتیاز مربوط به ش��اخص های اختصاصی 
تندیس ش��امل بهره وری داش��تن واحد و تحقیق 
و R&D، نوآوری ، ص��ادرات ، تکنولوژی مدرن و 

جلوگیری از واردات می شود. 
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ملی، واحد نمونه صنعتی راپیر طالئی اهدایی وزیر 
اقتصاد بلژیک در س��ال 2003 می��الدی و حامی 
طالئی حقوق مصرف کننده به مدت 9 سال، بخشی 
از افتخاراتی است که فرش خاطره کویر یزد کسب 

کرده است.
 در همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
بی��ش از 100 بنگاه حامی حق��وق مصرف کننده 
معرفی شدند که 38 واحد  تندیس و 70 واحد نیز 
گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کننده دریافت 
کردن��د. از مجموع 108 ش��رکت منتخب، تعداد 
21 ش��رکت موفق به دریافت تندیس طالیی، 10 

شرکت نقره ای، هفت شرکت برنزی و 70 شرکت، 
گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان شدند.

 دریاف��ت گواهینامه حداقل در 2 س��ال متوالی و 
3 س��ال غیرمتوالی ، کس��ب حداقل امتیاز 90 در 
مجموع امتیازهای اعطای گواهینامه ، رضایتمندی 
مش��تری 90 درصد و باالتر و وجود گستره توزیع 
حداقل در 20 استان از شرایط اخذ تندیس است.  
کس��ب امتیاز مربوط به ش��اخص های اختصاصی 
تندیس ش��امل بهره وری داش��تن واحد و تحقیق 
و R&D، نوآوری ، ص��ادرات ، تکنولوژی مدرن و 

جلوگیری از واردات می شود. 

در سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان
اهدای تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان به فرش خاطره کویر یزد

حق��وق  از  حمای��ت  همای��ش  س��یزدهمین 
مصرف کنندگان، 19 اسفند 92 با حضور محمدرضا 
نعمت زاده، وزیر صنعت، مع��دن و تجارت، معاون 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رئیس 
و مس��ئوالن س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان و نمایندگان شرکت های برتر حامی 
حقوق مصرف کننده، در سالن همایش های صدا و 

سیما برگزار شد. 
در این همایش ش��رکت فرش خاط��ره کویر یزد 
تندیس طالی��ی رعایت حقوق مصرف کنندگان را 

دریافت کرد.
این شرکت توانسته است طی 9 سال متوالی،لوح و 
تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان را کسب کند.

خاطره کویر ک��ه از مدرن ترین و پیش��رفته ترین 
دستگاه های بافندگی فرش ماشینی بهره می برد، 
در س��ال 1375 تاسیس شد و هم اکنون در کنار 
ستاره کویر، تنوعی بسیار چشمگیر از انواع گلیم، 
جاجیم، گلی��م فرش و فرش را به بازارهای داخلی 
و خارجی عرضه می کند. فرش های دستباف گونه، 
شاهکار کویر، شهریار و شهرزاد که محصول منحصر 
به فرد گروه ستاره کویر در جهان است، در شرکت 

فرش خاطره کویر یزد تولید می شود.
عناوین صادر کننده نمونه ملی در سال های 1386 
و 1391، کارآفرین نمونه ملی، واحد نمونه استاندارد 
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  پیام هیات مدیره
حمد و س��پاس خداوند را که توفیق داد تا 
در خدمت سهامداران گرامی شرکت باشیم. 
هیات مدیره ، مدی��ران و کارکنان، اعتماد 
کلیه سهامداران را سپاس گفته و قدردانی 

خود را ابراز می نماید.
در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، 
هیات مدیره تمامی توان خود را در جهت 
حفظ منافع سهامداران محترم و در راستای 
تحقق منافع شرکت و ایران اسالمی به کار 

گرفته است.  
  تاریخچه شركت

مع��دن  و  صنع��ت  لیزین��گ  ش��رکت 
)س��هامی عام( )پی خرید سابق( در تاریخ 
1356/03/16 تح��ت ش��ماره 28788 در 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران به ثبت رسیده است. 
ش��خصیت حقوق��ی ش��رکت در تاری��خ 
1383/3/2 ب��ا تصوی��ب مجم��ع عمومی 
فوق الع��اده از ش��رکت س��هامی خاص به 
شرکت سهامی عام تغییر نموده و تقاضای 
پذیرش ش��رکت در س��ازمان بورس اوراق 

بهادار تهران در تاری��خ 1383/10/7 مورد 
تایید هیات پذیرش قرار گرفته که پس از 
انجام مقدمات الزم، از تاریخ 1383/11/26 
نام شرکت در فهرست نرخ های بورس درج 
و در تاری��خ 1383/12/25 اولین معامله بر 
روی سهام شرکت انجام شده است. با توجه 
به اینک��ه 79/16 درصد س��هام  )با درنظر 
گرفتن ش��رکت های هم گ��روه( متعلق به 
بانک صنعت و معدن است لذا شرکت جزء 

واحدهای تابعه بانک مزبور است.
  سرمایه شركت

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 500 

میلیون ریال )ش��امل تعداد 5/000 سهم، 
ب��ه ارزش اس��می ه��ر س��هم 100/000 
ریال( بوده که ط��ی چند مرحله به مبلغ 
1/000/000 میلیون ریال )ش��امل تعداد 
1/000/000/000 س��هم، به ارزش اسمی 
هر سهم 1/000 ریال( در پایان دوره مالی 

منتهی به 1392/9/30 است. 
  جایگاه شركت در صنعت

ب��ه نظر می رس��د بیش از 100 ش��رکت 
لیزینگ در کش��ور فعال هستند . این در 
حالی است که تعداد شرکت های لیزینگ 
در بازار سرمایه بسیار اندک است و از چهار 
ش��رکت فراتر نمی رود. پنج شرکت بزرگ 
لیزینگ شامل شرکت های لیزینگ صنعت 
و معدن، پارسیان، ایران، رایان سایا و غدیر 
بیش از 70 درصد س��هم بازار را دارند. سه 
شرکت اول لیزینگ بانکی و دو شرکت آخر 

لیزینگ وابسته هستند.
  سایر برنامه های آتی

هیأت مدیره در سال 1393 سعی در تحقق 
موارد ذیل دارد :

- حفظ سهم بازار موجود و سعی در توسعه 
آن.

- بازنگ��ری در برنامه ریزی اس��تراتژیک و 
تدوین سند توسعه و طرح تجاری شرکت.

- افزایش راندمان و کارایی.
- تجهیز منابع مالی از طرق گوناگون.

- بهبود وضعیت وصول مطالبات.
- بهبود و ارتقای سیستم های نرم افزاری.

- تجهیز نیروی انسانی سازمان به منظور 
ورود به فعالیت های جدید.

دکتر جمالی و تیم مدیریتی وی کاری کردند کارستان

سمتنمایندهاعضای هیات مدیره
رییس هیأت مدیره )غیر موظف(بانک صنعت و معدناصغر پاک طینت

عضو موظف هیأت مدیرهشرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند      سید محمدعلی سید ابریشمی      
عضوهیأت مدیره )غیر موظف( شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران      محمدرضا عرفانی      

عضو هیأت مدیره)غیر موظف(شرکت سرمایه گذاری  صنعت و معدنعلی خسروانی
مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیرهشرکت لیزینگ آتیه الوندمهدی جمالی

    

مجمع عمومی عادی ساالنه شركت ليزينگ صنعت 
و مع�دن راس س�اعت 10 صب�ح م�ورخ سه ش�نبه 
1392/12/20 در محل باشگاه صنعت و معدن تشكيل 

شد.
در اين مجمع كه با حضور 80 درصدی سهامداران، 
نماينده بورسی، بازرس و حسابرس قانونی و اعضای 
هي�ات مدي�ره ش�ركت برگزار ش�د، جن�اب اصغر 
پاك نيت، رييس هيات مديره، پس از خوشامدگويی 
ب�ه حضار در مقام رياس�ت مجمع، آقاي�ان زنگنه و 
طاهری را به عنوان نظار اول و دوم و دكتر مهدی 
جمالی مدير خدوم و دانشمند شركت را به عنوان 
دبير مجمع به حضارمعرفی نمودند. در ادامه پس از 
پخش يك گزارش جامع و كامل پيرامون گزارش 
فعاليت های هيات مديره به مجمع طی س�ال مالی 

مورد گزارش و پاس�خگوئی شفاف و صادقانه دكتر 
جمالی به س�واالت و ابهامات موجود سهامداران و 
تش�ديد دشواری ها و سختی های ناشی از تحريم و 
قوانين دست و پا گير و بروكراسی حاكم بر فضای 
مديريت س�ابق كش�ور و با مژده آنكه س�ال آينده 
سال رشد ليزينگ خواهد بود، به صحبت های خود 
پايان بخشيد كه اين صداقت و امانتداری اين مدير 

مردمی با تشويق حضار و سهامداران روبه رو شد.
پس از اس�تماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی 
ش�ركت كه تائيد كننده حساب های شفاف و پاك 
مهن�دس ش�جاعی،معاون مال�ی و مرد ش�ماره يك 
مالی شركت بود، مجمع نشينان با اكثريت آرا ضمن 
تصويب صورت های مالی و تقدير و تش�كر ويژه از 
زحمات گرانقدر تيم ارشد مديريتی، با تقسيم سود 

150 ريالی به ازای هر سهم به كار خود پايان دادند.
ب�ر خ�ود حج�ت می داني�م از عنايت�ی ك�ه دكتر 
جمال�ی، كه به حق و به ش�هادت اكثر كارشناس�ان 
از اقتصاددانان  كش�ور است، به حقير داشته و البته 
از لط�ف و بزرگ�واری كه مهندس عباس�ی معاون 
پش�تيبانی ش�ركت كه م�ا را در تهيه گ�زارش فوق 
ياری رس�اندند، صميمانه كمال قدردانی و تشكر را 

داشته باشيم.
و در پايان بايد گفت در دوره ای كه از س�نگ ناله 
خيزد، دكتر جمالی در كس�وت مدير مالی يكی از 
بزرگترين و معتبرترين ليزينگ ها، توانسته آن چنان 
كند كه تمام صاحب نظران و كارشناسان بورسی در 
تاييد عملكرد مديريت وی شكی نداشته باشند و اين 
در اظهارات مجمع نشينان به خوبی قابل رصد بود.     

   صدیقه سرخوش لر
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مدیرعامل : مهندس منصور كامران

سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 
19 اس��فند 92 با حضور محمدرضا نعمت زاده، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رییس جمهور، رئیس و مس��ئوالن سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نمایندگان 
شرکت های برتر حامی حقوق مصرف کننده، در سالن 

همایش های صدا و سیما برگزار شد. 
درسیزدهمین دوره همایش روز ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان، ش��رکت کویرتایر موفق به دریافت 
تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد.

 ش��رکت کویرتایر بزرگ ترین واحد صنعتی اس��تان 
خراس��ان جنوبی است که در حال حاضر بیش از 15 
درصد از تایر تولیدی کشور) به لحاظ وزنی ( و بیش 
از 22 درصد از تایر تولیدی کشور ) به لحاظ تعدادی 

( دراین کارخانه تولید می شود.
دریافت ل��وح تقدیر و تندی��س واحد نمونه صنعتی 
کش��ور از س��وی ریی��س جمه��ور و وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت ط��ی س��الهای 81، 83، 85، 88 و 
90، دریافت گواهینامه و تندیس واحد نمونه رعایت 
حقوق مصرف کنندگان در کشور از سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سالهای 82، 83، 
86، 88 و 89، دریاف��ت گواهینامه و تندیس طالیی 
واحد نمونه رعایت حقوق مصرف کنندگان کش��ور از 
س��وی س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید 
کنندگان درسال 90 و91، دریافت تندیس صادرکننده 
برتر کش��ور ازسوی سازمان توس��عه تجارت ایران در 
س��ال 90، دریافت لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه 

کیفیت و استاندارد در س��طح ملی از سوی سازمان 
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در سال های 84 
و 90، دریافت لوح تقدیر واحد برتر صنعت تایر کشور 
در ش��اخص بهره وری کل عوامل در برنامه توس��عه 
چهارم از جش��نواره ملی بهره وری در س��ال های 87 
و 90، طالیی ش��دن کارت بازرگان��ی کویرتایر بین 
100 ش��رکت برتر در سال 90  ، دریافت جایزه ویژه 
مدیر روابط عمومی برتر از دومین کنگره بین المللی 
کارگ��زاران مس��لمان روابط عمومی در س��ال 91 و 
دریافت گواهینامه تعهد سبز از فرایند ملی جایزه سبز 
 مدیریت سبز ایران، بخشی از افتخارات کویرتایر است.

در همایش ملی حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان 
بیش از 100 بنگاه حامی حقوق مصرف کننده معرفی 
شدند که 38 واحد  تندیس و 70 واحد نیز گواهینامه 
حمایت از حق��وق مصرف کننده دریاف��ت کردند. از 
مجموع 108 شرکت منتخب، تعداد 21 شرکت موفق 
به دریافت تندیس طالیی، 10 شرکت نقره ای، هفت 
شرکت برنزی و 70 شرکت، گواهینامه رعایت حقوق 

مصرف کنندگان را شدند.
 دریاف��ت گواهینامه حداق��ل در 2 س��ال متوالی و 3 
س��ال غیرمتوالی ، کسب حداقل امتیاز 90 در مجموع 
امتیازهای اعطای گواهینامه ، رضایتمندی مشتری 90 
درصد و باالتر و وجود گستره توزیع حداقل در 20 استان 
از ش��رایط اخذ تندیس است.  کسب امتیاز مربوط به 
شاخص های اختصاصی تندیس شامل بهره وری داشتن 
واحد و تحقیق و R&D، نوآوری، صادرات ، تکنولوژی 

مدرن و جلوگیری از واردات می شود. 

در سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان
اهدای تندیس طالیی حمایت

 از حقوق مصرف کنندگان به شرکت کویرتایر
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سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 
19 اس��فند 92 با حضور محمدرضا نعمت زاده، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رییس جمهور، رئیس و مس��ئوالن سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نمایندگان 
شرکت های برتر حامی حقوق مصرف کننده، در سالن 

همایش های صدا و سیما برگزار شد. 
در این همایش ش��رکت ماکارونی گواهینامه رعایت 

حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرد.
ش��رکت مانت��ا )ماکارونی س��میرا( در تاریخ 20 دی 
م��اه 1356 تاس��یس ش��د و ب��ا تکیه بر مدی��ران و 
پرس��نل مج��رب و آموزش دی��ده، ب��ا بهره مندی از 
دانش و تکنولوژی روز دنی��ا در تولید انواع ماکارونی 
با دستگاه های تمام اتوماتیک )بولرسوئیس و ایتالیا( 
مفتخر به مدیریت سیس��تم هایی است که تضمین 
س��المت مصرف کننده، جلب هر چه بیشتر رضایت 
مش��تریان از طری��ق تحویل به موق��ع محصوالت با 
کیفیت مطلوب، توجه به نیازهای مشتریان و جامعه، 
توجه به بهداشت و ایمنی در محیط سازمان، بازنگری 
فرایندها در جهت بهبود سیس��تم و نهایتاً پویایی را 
خط مشی خود قرار داده است. در این راستا و جهت 
بهره مندی از تجربیات موفق دیگر کشورها در استفاده 
از سیستم های مدیریتی و سیستم های تضمین کننده 
ایمن��ی مصرف کننده، در برآوردن الزامات س��ودمند 
 22000-ISOسیستم ایمنی و سالمت مواد غذایی
که س��المت مصرف کننده را تضمین می کند همت 

گمارده و موفق به اخذ گواهینامه های بین المللی شده 
است. 

کسب گواهینامه های رعایت حقوق مصرف کنندگان 
در س��ال های 89 و 91، اولین گواهینامه اس��تاندارد 
ایران در صنعت تولید ماکارونی، دارنده نشان ایمنی 
و سالمت در سال 1389 برای تولید ماکارونی حاوی 
آرد س��ویا از سوی وزارت بهداش��ت و تندیس اولین 
جشنواره مدیران برتر صنایع غذایی در سال 1388، 

بخشی از افتخارات این شرکت است.
در همایش ملی حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان 
بیش از 100 بنگاه حامی حقوق مصرف کننده معرفی 
شدند که 38 واحد  تندیس و 70 واحد نیز گواهینامه 
حمایت از حق��وق مصرف کننده دریاف��ت کردند. از 
مجموع 108 شرکت منتخب، تعداد 21 شرکت موفق 
به دریافت تندیس طالیی، 10 شرکت نقره ای، هفت 
شرکت برنزی و 70 شرکت، گواهینامه رعایت حقوق 

مصرف کنندگان شدند.
 دریاف��ت گواهینامه حداقل در 2 س��ال متوالی و 3 
سال غیرمتوالی ، کسب حداقل امتیاز 90 در مجموع 
امتیازهای اعطای گواهینامه ، رضایتمندی مش��تری 
90 درصد و باالتر و وجود گس��تره توزیع حداقل در 
20 استان از شرایط اخذ تندیس است.  کسب امتیاز 
مربوط به ش��اخص های اختصاصی تندیس ش��امل 
بهره وری داش��تن واحد و تحقیق و R&D، نوآوری، 
ص��ادرات ، تکنولوژی مدرن و جلوگی��ری از واردات 

می شود. 

در سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان
اهدای گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان به ماکارونی سمیرا

مدیرعامل : نبی اهلل نوری نسب
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اخبار بانك و بیمه
برای رفاه حال مشتریان خدمات جدید 

به سیستم بانکداری مجازی بانک 
پاسارگاد افزوده شد

به منظور رفاه حال مش��تریان و تسریع در انجام 
امور بانکی ایش��ان، خدمات جدید به سیس��تم 

بانکداری مجازی بانک پاسارگاد افزوده شد.
از این پس مش��تریان گرام��ی می توانند عالوه 
بر دریافت خدمات گذش��ته، خدماتی از قبیل 
جستجوی پیشرفته صورت حساب، گزارش تراکنش های کارت، گزارش تغییرات کارت، 
گزارش انتقال وجه های انجام شده، مدیریت دفترچه کارت و سپرده و  خروجی گزارشات 

به صورت PDFرا نیز اط طریق سیستم بانکداری مجازی خود دریافت کنند.
بر اساس این خبر، بانکداری مجازی بانک پاسارگاد، طیف وسیعی از خدمات بانکی را در 
هر زمان و هر مکان در اختیار مشتریان قرار می دهد. این خدمت به مشتری امکان می دهد 
از طریق برقراری ارتباط توسط اینترنت بتواند بسیاری از امور بانکی خود را انجام دهد. این 

امکان تنها با داشتن یک ارتباط اینترنتی در هر جای دنیا فراهم است.
پیش از این خدمات سپرده شامل درخواست افتتاح انواع سپرده های کوتاه مدت، قرض 
الحس��نه، بلند مدت، اندوخته فردا و ...، درخواست تغییر سپرده مقصد و روز واریز سود، 
مشاهده جزئیات سپرده )موجودی ، تاریخ افتتاح و ...(، مشاهده صورت حساب سپردها، 
انتقال وجه بین س��پرده های خود،  انتقال وجه به سپرده های دیگر، انتقال وجه مستمر 
)انتقال وجه زمان دار به تاریخ آینده(، انتقال وجه گروهی )انتقال وجه از یک سپرده به چند 
سپرده(، انتقال وجه بین بانکی، انتقال وجه بین بانکی مستمر)زمان دار به تاریخ آینده(، 
خدمات کارت شامل درخواست صدور کارت نقدی و کارت المثنی، انتقال وجه کارت به 
کارت،  پرداخت قبض،  درخواس��ت خرید کارت هدیه، درخواست افزودن/حذف حساب 
فرعی به/از کارت، تعیین سقف برداشت کارت از پایانه خودپرداز، تعیین سقف خرید کاال و 
خدمات از پایانه های مختلف، مسدود نمودن کارت، خدمات کارت اعتباری شامل مشاهده 
جزئیات پرونده کارت اعتباری، نمایش دوره های صورت حساب کارت اعتباری،بازپرداخت 
آنی کارت اعتباری، گزارش پرداخت بدهی کارت اعتباری، خدمات تس��هیالت ش��امل 
مشاهده لیست تسهیالت به همراه جزئیات آنها، درخواست پرداخت اقساط، خدمات چک 
شامل درخواست صدور دسته چک ، چک بانکی و چک بین بانکی،  گزارش وضعیت چک 

های واگذار شده به سپرده
ثبت مبلغ چک های صادر ش��ده، گزارش وضعیت دس��ته چک،  مس��دود نمودن برگ 
چک، خدمات ارزی ش��امل مشاهده جزئیات سپرده ارزی )موجودی ، تاریخ افتتاح و ...(، 
مشاهده صورت حساب سپرده و درخواست ارسال حواله ارزی از طریق بانکداری مجازی 

بانک پاسارگاد ارایه می شد.
گفتنی است مشتریان گرامی می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با مرکز اطالع رسانی 

بانک پاسارگاد به شماره 82898289 تماس حاصل کنند.

سال 93، سال تحقق پرتفوی 600میلیارد 
تومانی

در دیدار صمیمانه مدیرعامل شرکت با مدیران و 
کارکنان به مناسبت آغاز رسمی فعالیت در سال 
93 ، وی با اش��اره به شعار سال 93 که از سوی 
فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای 
)مدظله العالی( تعیین و اعالم گردیده است ، به 
تبیین نقش بیمه ها در تحقق این شعار پرداخته 
و افزودند: ش��رکت های بیمه با قبول ریسک های پروژه های ملی ، حمایت از شرکت 
های دانش بنیان و مشارکت در توسعه فعالیت های زیرساختی کشور می توانند به شعار 
امسال جامعه عمل بپوشانند.عبدالرسول عطایی در ادامه به اقتصاد مقاومتی اشاره کرده 
و ادامه داد: در سال 93 با توجه به ابالغ محورهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم 
رهبری)مدظل��ه العالی( توجه ویژه ای به تعریف نقش بیمه در تحقق اقتصاد مقاومتی 
باید داشت و به عنوان ضلع سوم اقتصاد در کنار بانک و بورس در اقتصاد مقاومتی نقش 
آفرینی کنیم.مدیرعامل شرکت بیمه کوثر،سال 93 را ، سال مدیریت جهادی در شرکت 

در جهت تحقق حداقل 600میلیارد تومان پرتفو عنوان کرده و افزود: افزایش سرمایه 
شرکت در مجمع فوق العاده 25 فروردین در دستور کار می باشد که در صورت تصویب 
سرمایه بیمه کوثر به 140میلیارد تومان افزایش خواهد یافت و تحقق این امر موجب می 
گردد ضمن افزایش توان ریسک پذیری،در جایگاه مناسبی در صنعت بیمه قرار بگیریم.

عبدالرسول عطایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه شرکت در سال 
93 اظهار داشت : اگر مبنای روزکاری در سال را 200 روز در نظر بگیریم برای تحقق 
فروش حداقلی 600میلیارد تومان ، فروش روزانه 3 میلیارد تومان باید محقق گردد، این 
یعنی عزمی جهادی برای رسیدن به این برنامه در سطوح مختلف شرکت اعم از مدیران ، 
کارکنان ، شعب و نمایندگان الزم است. با عزم جهادی رسیدن به پرتفوی 1000میلیارد 
تومانی در سال 93 با توجه به بازار پیش روی بیمه کوثر دور از دسترس نیست.مدیرعامل 
بیمه کوثر سال 93 را سال معرفی بیمه کوثر به عنوان یکی از هفت شرکت برتر صنعت 
بیمه عنوان کرده و افزود: عملیاتی شدن طرح های بیمه ای جدید که از سال 91 تدوین 
و زیرساخت های آن آماده سازی شده است در سال 93 همچون بیمه صعب العالج ، 
بیمه بهگرد ، بیمه جامع زندگی خانواده ، توجه به نیروی انسانی شرکت و ایجاد حس 
اعتماد و امنیت شغلی ، بهره مندی از پیشنهادات و انتقادات در جهت بهبود روش های 

اجرایی و فنی از برنامه مهم سال 93 در تحقق این امر است.

دکترطالبي:برند بانک کشاورزي سرمایه 
انساني آن است

دکتر محمد طالبي رئی��س هیات مدیره و مدیر 
عامل بانک کشاورزي روز شنبه شانزدهم فروردین 
ماه در مراس��م دیدار نوروزي، ب��ا کارکنان ادارات 

مرکزي این بانک دیدار وگفت وگو کرد.
در این مراسم دکتر طالبي طي سخناني با اشاره به 
نامگذاري سال جاري از سوي مقام معظم رهبري 
با عنوان »سال اقتصاد وفرهنگ با عزم ملي و مدیریت جهادي« ابراز امیدواري کرد این بانک 

براي تحقق این برنامه ملي نقش موثرتري داشته باشد.
دکتر طالبي در تشریح محورهاي اساسي تحقق سیاست هاي اقتصاد مقاومتي در بخش 
کشاورزي ،مدیریت منابع آب را مهم ترین محور دانست و گفت: این موضوع یک نگراني 
است که مي تواند در آینده اي نزدیک به مشکل و در آینده اي دورتر مشکلي اساسي در 

کشور ایجاد کند و هر اقدامي در این زمینه ارزشمند است.
مدیرعامل بانک کشاورزي دومین محور مهم براي تحقق برنامه هاي اقتصاد مقاومتي در 
بخش کشاورزي را اجراي مکانیزاسیون به معني دقیق و صحیح آن دانست و گفت: این 

بانک آمادگي الزم براي اجراي هربرنامه اساسي در این حوزه را دارد.
دکت��ر طالبي ارتقاي بهره وري و باالب��ردن راندمان تولید را از دیگر محورهاي مهم براي 
تحقق اقتصاد مقاومتي در بخش کشاورزي دانست و گفت: دادن امتیازات و مزایاي ویژه 
همچون اعتبار سنجي، سهولت در پرداخت تسهیالت،خدمات بیمه،و... به کشاورزاني که 
براي افزایش راندمان تولید تالش مي کنند مهم ترین اقداماتي است که بانک کشاورزي 

مي تواند انجام بدهد.
مدیرعامل بانک کشاورزي استفاده از تمام ظرفیت واحدهاي تولیدي بخش کشاورزي،اصالح 
الگوي کشت و مدیریت زنجیره ارزش در بخش کشاورزي را از دیگر محورهاي مهم معرفي 
کرد و افزود: در خط مشي سال 93 این بانک منابعي پیش بیني شده است و آمادگي کامل 

براي اجرایي کردن برنامه هاي مربوط به این محورها وجود دارد.
وي در بخش دیگري از سخنان خود موفقیت هاي بانک کشاورزي را مرهون تالش سرمایه 
انساني این بانک دانست و خاطر نشان کرد: سال 1392 باعنوان سال سرمایه انساني در 
بانک کشاورزي نامگذاري شد تا موضوع سرمایه انساني در کانون توجه همه مدیران قرار 

گیرد.
وي با بیان اینکه در سال گذشته اقدامات خوبي در حوزه سرمایه انساني انجام شدافزود: الزم 
است با توجه به اهمیت این موضوع بخصوص براي بانک کشاورزي در سال 1393 نیز این 

حوزه مورد توجه قرار گیرد و در همان جهت حرکت کنیم.
مدیرعامل بانک کشاورزي سربلندي، موفقیت و تعالي این بانک را در گروي رشد وتعالي 
نیروي انساني آن دانست و متذکر شد: همه حوزه ها باید براي رشد و تعالي سرمایه انساني 

برنامه هاي مناسبي را تدوین و اجرا کنند.
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بانك شهر

City Bank

وي اضافه کرد: ما باید براي سربلندي اقتصاد کشور تالش کنیم و قدردان لحظات خدمت 
در بانک کشاورزي باشیم.

این گزارش مي افزاید در پایان به رسم سال هاي قبل کلیه کارکنان برنامه دیدار و تبریک 
نوروزي را در محوطه ورودي بانک به انجام رساندند.

کوثر در سال 93؛ مشتری مداری با محوریت سهولت در اعطای تسهیالت
مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر با اشاره به نامگذاری سال 93، شعار این مجموعه را 

مشتری مداری با محوریت سهولت در اعطای تسهیالت اعالم کرد .
دکتر عیسی رضایی با اهدای یک شاخه گل و تبریک آغاز سال 93 میزبان همکاران 
حوزه مرکزی این موسسه در نخستین نشست با معاونین و مدیران و کارشناسان بود. 
مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر با بیان تقارن نوروز و ایام فاطمیه اظهار داشت: نوروز 
93 عطرآگین تر از هر سال بود چراکه تمام هستی قطره ای از دریای بیکران عطوفت 
حضرت فاطمه)س( است.   وی در ادامه عملکرد موسسه کوثر طی سال گذشته با وجود 
شوک های مختلف شامل تغییر دولت، نوسان صعودی نرخ ارز و طال، نرخ تورم  و رقبا در 

عرصه نظام بانکی کشور را بسیار مثبت ارزیابی نمود.
دکتر رضایی طی نمودن دوران سخت و دستیابی به افتخارات بزرگ را حاصل تالش تمامی 
مدیران و کارکنان موسسه اعتباری کوثر در سال گذشته دانست و افزود: با وجود تغییر 
رویکرد بانک مرکزی در نیمه دوم س��ال 92 به موسسات اعتباری، خوشبختانه موسسه 
اعتباری کوثر توانست طبق موازین و مقررات بانک مرکزی در تاریخ 92/11/14 به شبکه 
بانکی کشور بپیوندد. وی در ادامه از همکاره حوزه مرکزی خواست تا شاخه های گل را باال 
بگیرند و گفت: به اعتقاد بنده با یک گل بهار می شود. پس هر کدام از ما به عنوان سفیران 
کوثر تالش کنیم در سال 93 با مدیریتی جهادی و کسب موفقیت های بیشتر سهم و 

جایگاه موسسه اعتباری کوثر را در صنعت بانکداری ارتقا دهیم. 
دکتر رضایی گفت: دس��تیابی و افتخارات بزرگ در سال 92 نشان از نشاط سازمانی 
است که حفظ و تقویت آن در ادامه مسیر موسسه اعتباری کوثر نیازمند برنامه ریزی 

مدون می باشد.
وی با اشاره به نامگذاری سال 93 از سوی مقام معظم رهبری به نام » سال اقتصاد و فرهنگ  
با عزم ملی و مدیریت جهادی« تصریح کرد: عملکرد سال 92 موسسه کوثر حاصل برنامه 
ریزی و مدیریت جهادی بوده است که این مهم در سال 93 نیز با همت و تالش نیروهای 
ج��وان، چابک ، تحصیلکرده و مدیران کارآم��د تداوم می یابد. نایب رییس هیات مدیره 
موسسه اعتباری کوثردر بخش دیگری از سخنان خود با بیان استقبال عمومی از طرحها و 
خدمات جدید موسسه در ایام تعطیالت نوروز گفت: خوشبختانه طی ایام تعطیالت نوروز 

93 شعب موسسه اعتباری کوثر مملو از مشتریان بود.
وی با یادآوری دستاوردهای نهمین هم اندیشی معاونین و مدیران موسسه اعتباری کوثر 
طی سال گذشته در یادمان شهدای هویزه تاکید کرد: حضور در خطه و سرزمین شهیدان 
ش��اهد نعمتی است که خدا نصیب ما نمود. هویزه مامنی بود  که بواسطه آن توانستیم 
تجدید قوا نموده و ره توشه ای برداشته و با انگیزه ای خدایی با هدف خدمت به خلق ادامه 
مسیر دهیم.دکتر رضایی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در سال جاری بر پاسداشت 
و نگهداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و توسعه اردوهای راهیان نور 
خاطر نشان ساخت: موسسه اعتباری کوثر نگهداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع 

مقدس را از اولویت های خود داشته و در مدار والیت گام برمی دارد.
وی خطاب به معاونین و مدیران و کارکنان حوزه مرکزی موسسه اعتباری کوثر گفت: با 

تقویت روحیه، تعلق سازمانی و وفاداری می بایست در مسیر تعالی کوثر ایده پردازی، برنامه 
ریزی و اجرایی گردد. هر نفرمان باید یک کوثر باشیم.

پیام مدیر عامل بانک گردشگری به 
مناسبت فرارسیدن سال نو

صفحات تقویم، خبر از آن آورده که سال دیگری به 
انتها رسیده و ایامی تازه از راه آمده است. آری؛ بهار 
است که نفحاتش را به مدد باد صبا می شود با تمام 
وجود، حس کرد. شکوفه های زیبا و شمیم دل انگیز 
زندگی که در کوی و برزن، جاری و ساری شده نیز 
همگی آدمی را به ش��روع دوباره ترغیب می کند. 
شروع دوباره ای از آن جنس که کاستی ها را در مسیر بهبود بیندازیم و از تهدیدها را فرصت 
بسازیم؛ یعنی خطاها را تجربه ای بدانیم برای موفقیت در آینده و ناکامی ها را درسی تلقی 

کنیم به منظور آنکه مستظهر به آن بتوانیم کامیابی را تجربه کنیم.
در سالی که گذشت، استقبال از »گردش کارت« و اعتماد مردم به بانک گردشگری - که 
بخشی از آن با گشایش حساب در شعب و یا رونق سهام در بازار سرمایه، قابل رویت بود  
نیروی مضاعفی به ما بخشید و تالش برای ارائه بهترین و کامل ترین خدمات الکترونیکی 
بانکی، رونمایی از محصول فرابانک، ارائه تسهیالت سفر و ... نتیجه بازخورد مناسبی بود که 

از ولی نعمت خود یعنی مردم شریف و شایسته خدمت کشورمان دریافت نمودیم.
بانک گردش��گری که اینک در چهارمین سال حیات خود ایستاده است، در همه این ایام 
تالش داشته تا بتواند تمام سالیق را از خود راضی نگاه دارد و طراحی محصوالت و خدمات 

متنوع در حوزه های گوناگون نیز با این انگیزه بوده است. 
شک نکنید که خدمتگزاران شما در بانک گردشگری، در سفره هفت سین خود دعاگوی شما 
هستند و تحقق بهترین آرزوها را از درگاه الهی طلب خواهند نمود. صد البته که اگر در روزهای 
استراحت و تجدید قوا، اگر نیازمند خدمات بانکی بودید می توانید روی شعب کشیک ما حساب 

کنید. ما در تعطیالت هم پاسخگویی به نیازهای شما را اولویت خود می دانیم.      
                                                                                                                                                              

از ظرفیت های نهفته بانک شهر باید به خوبی بهره برداری کرد
دکتر حسین محمدپورزرندی مدیرعامل بانک شهر در جلسه معارفه به عنوان مدیرعامل 
این بانک ضمن تأکید بر تعلق خاطر خود به بانک شهر و نقش خویش در شکل گیری این 
بانک خاطرنشان کرد، امروز با وجود گام های مهمی که تاکنون در جهت بهبود وضعیت 
بانک شهر به لحاظ توسعه کمی و کیفی آن صورت گرفته که در جای خود نیز قابل تقدیر 
است، اما این بانک در حال حاضر تنها از بیست درصد ظرفیت های موجود در شهرداری ها 
و شهرهای کشور سود می برد که طبعأ می توان این باور را داشت که قابلیت های فراوانی 
برای بانک شهر وجود دارد تا در جایگاه مناسب خود قرار گرفته و تبدیل به بانکی ایده  آل 

برای همه مردم ایران شود.
نایب رئیس هیئت مدیره بانک شهر  ابراز امیدواری کرد که با رعایت ضوابط و مقررات بانکی 
بتوان با تحقیق ، پژوهش و نوآوری و از سویی نیز تبیین پیوند مستحکم بین بانک شهر و 
شهرداری های سراسر کشور در فرصتی کوتاه شاهد حضور بانک شهر در بین  بانک های 

نخست کشور باشیم.
ایازی معاون امور اجتماعی و فرهنگی ش��هرداری تهران نیز در این مراس��م با اشاره به 
نقش دکتر پورزرندی در روند تأسیس بانک شهر از فعالیت های غالمحسین مظفری در 
طول تصدی مدیریت بانک شهر تقدیر کرد و گفت: امیدواریم با حضور دکتر پورزرندی 
و همراهی اعضای هیئت مدیره بانک زمینه ش��کوفایی بیشتر بانک شهر بیش از پیش 

فراهم شود.

اهداي جایزه کیفیت اروپا به
 شرکت بیمه رازي

شرکت بیمه رازي موفق به دریافت جایزه کیفیت 
اروپ��ا Euro Quality Award از موسس��ه 
Dimitto ایتالیا گردید. این جایزه طي مراسمي 
در ش��هر بازل س��وئیس توس��ط مدیرعامل این 

موسسه به جناب آقاي دکتر مظلومي اهدا شد.
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  گزارش بازرس قانونی 
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام 

شركت سهامی عام صنعتی مینو 
در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه 

قانون تجارت مصوب سال 1347
گ��زارش توجیهی م��ورخ 18 دی م��اه 1392 
هیات مدیره ش��رکت سهامی عام صنعتی مینو 
درخصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 240 
میلیارد ریال به مبلغ 500 میلیارد ریال، مشتمل 
ب��ر صورت های س��ود و زیان فرض��ی و صورت 
جریان وجوه نقد فرضی و یادداش��ت های همراه 
که به پیوست است ، طبق استاندارد حسابرسی 
رسیدگی به اطالعات مالی آتی مورد رسیدگی 
این موسسه قرار گرفته است . مسئولیت گزارش 
توجیهی مزبور و مفروض��ات مبنای تهیه آن با 

هیات مدیره شرکت است.

گ��زارش مزب��ور در اج��رای تبص��ره 2 م��اده 
161اصالحی��ه قانون تج��ارت و با هدف توجیه 
افزایش س��رمایه ش��رکت از محل سود انباشته 
جهت اصالح س��اختار مال��ی و صرفه جویی در 
هزینه ه��ای مالی از طریق جلوگی��ری از خروج 
وجه نقد ش��رکت تهیه و ارائه ش��ده است. این 
گزارش توجیهی براس��اس مفروض��ات ذهنی 
درب��اره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه 
ش��ده اس��ت که انتظار نمی رود لزوم��ا به وقوع 
بپیوندد. در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده 
می ش��ود که این گزارش توجیهی ممکن است 
برای هدف هایی جز هدف توصیف ش��ده در باال 

مناسب نباشد.
براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و 
با فرض تحقق مفروضات )نظیر افزایش سودآوری 
طرح از طریق صرفه جویی در هزینه های مالی(، 

این موسس��ه به مواردی برخورد نکرده است که 
متقاعد ش��ود مفروضات مزبور، مبنایی معقول 
ب��رای 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.

حت��ی اگ��ر رویدادهای پیش بینی ش��ده طبق 
مفروضات ذهنی توصیف ش��ده در باال رخ دهد، 

نتای��ج واقعی احتماال متف��اوت از پیش بینی ها 
خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب 
به گونه موردانتظ��ار رخ نمی دهد و تفاوت های 

حاصل می تواند بااهمیت باشد.
با توجه به مقررات حاکم بر ش��رکت های ثبت 
شده نزد س��ازمان بورس و اوراق بهادار ، تحقق 
افزایش سرمایه مذکور مستلزم اخذ موافقت آن 

سازمان است.

  هدف از انجام افزایش سرمایه
بدیهی اس��ت هدف مدیریت ش��رکت باید حداکثرسازی ارزش شرکت باش��د. این مفهوم زمانی تحقق می یابد که 
تصمیمات مدیریت در زمینه های سرمایه گذاری، تامین مالی و تقسیم سود به صورت بهینه اتخاذ شود. در این راستا 
شرکت هایی که از نظر سودآوری در وضعیت مناسبی قرار دارند، سعی می کنند فعالیت های خود را توسعه دهند و 
تمام نقدینگی خود را در راه افزایش فروش و کس��ب سود بیشتر صرف کنند. بنابراین مدیریت شرکت سهامی عام 
صنعتی مینو با مد نظر قرار دادن جوانب فوق الذکر و همچنین صرفه و صالح شرکت در نظر دارد به منظور حفظ 
قدرت نقدینگی شرکت، تعیین تکلیف درخصوص سود انباشته شرکت، کاهش هزینه های مالی و نهایتا کسب سود 

بیشتر، از محل سود انباشته مبلغ سرمایه شرکت را افزایش دهد.
با توجه به موارد ذکر ش��ده هدف افزایش س��رمایه شرکت صنعتی مینو )س��هامی عام( اصالح ساختار مالی جهت 

جلوگیری از خروج وجه نقد عنوان می شود.

سمتنمایندهاعضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهشرکت رهاورد سازندگی آزادگانحسین علی اکبرزاده

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگانسعید اوحدی
عضو هیات مدیرهموسسه فرهنگی پیام آزادگانفرهاد رمضان

عضو هیات مدیرهشرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگانطاهره سخت باز
عضو هیات مدیرهشرکت صنعتی پارس مینوسیدمحمد مدرس نیایزدی

افزایش سرمایه صنعتي مینو  مصوب مجمع گرفت

مجمع عادی به طور فوق العاده مينو در حضور 98 درصد سهام داران به رياست جناب دكتر رمضان و دو ناظر با دبيری جناب مهندس قدری برگزار شد و 
مجمع با افزايش سرمايه موافقت كرد. افزايش سرمايه مبلغ 240/000 ميليارد ريال به مبلغ 420/000 ميليارد ريال از كل سود انباشته تصويب شد. همچنين 
مجمع با انجام افزايش سرمايه شركت از مبلغ 420/000 ميليارد ريال به مبلغ 500/000 ميليارد ريال از محل سود انباشته موافقت و اختيار عملی نمودن آن را 

به مدت 2 سال به هيات مديره تفويض كرد تا هيات مديره شركت پس از اخذ مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار، نسبت به عملی نمودن آن اقدام كند. 

  تاریخچه
ش��رکت س��هامی عام صنعتی مینو )ش��رکت 
اصلی( براس��اس صورت جلسه مجمع عمومی 
موسس��ین در تاریخ 1351/4/21 تحت شماره 
15808 درادراه ثبت ش��رکت ها به ثبت رسید 
و در سال 1354در شرق شهرستان خرمدره در 
زمینی به مساحت 54 هکتار مورد بهره برداری 
قرار گرفت. همچنین براس��اس مصوبه مجمع 
عمومی فوق العاده س��الیانه 1371/2/17 تحت 
شماره 369 در تاریخ 1372/06/02 دفتر ثبت 
شرکت های داخلی ابهر به ثبت رسید و با توجه 
به تاسیس اداره ثبت ش��رکت های خرمدره در 
تاریخ 1380/4/26تحت شماره 17 در اداره ثبت 

شرکت های خرمدره تغییر یافت.
شرکت در س��ال 1373 به شرکت سهامی عام 
تبدیل شده است. در حال حاضر شرکت سهامی 
عام صنعتی مینو جزو واحدهای تجاری فرعی 

شرکت اقتصادی وخودکفایی آزادگان است.
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سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 
19 اس��فند 92 با حضور محمدرضا نعمت زاده، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رییس جمهور، رئیس و مس��ئوالن سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نمایندگان 
شرکت های برتر حامی حقوق مصرف کننده، در سالن 

همایش های صدا و سیما برگزار شد. 
درسیزدهمین دوره همایش روز ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان، ش��رکت یزد تایر موفق به دریافت 

گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد.
مجتمع صنایع الس��تیک یزد در س��ال های 1364-

1365 در ش��هر یزد  با مطالعات و اخذ موافقت های 
اولیه ش��روع به فعالیت کرد. در س��ال 1374 پس از 
نص��ب و راه اندازی ماش��ین آالت خط��وط تولید تایر 
و تی��وب واحدهای تولیدی این مجتم��ع وارد تولید 
تجاری و بازاری ش��ده اس��ت. پس از آن این مجتمع 
هم��واره در جهت اصالح و بهینه س��ازی محصوالت 
خود گام های مؤثری برداش��ته اس��ت ک��ه از جمله 
بارزتری��ن آن اقدام به تولید تایرهای رادیال س��یمی 
در س��ال 1386 ب��ا اخذ ف  آوری رس��می از یکی از 
مراجع اروپایی بنام فردشتاین هلند است. استفاده از 
بران��د )vredestine( بر روی تایرهای رادیال عالوه 
بر تایید کیفیت توس��ط موسسه صاحب تکنولوژی، 
موکد این نکته است که در واقع یزد تایر تولیدکننده 
 تایرهای رادیال سیمی فردشتاین هلند در ایران است. 

مجتمع صنایع الستیک یزد به عنوان یکی از بهترین 
طراحان و تولیدکنندگان انواع تایر و تیوب در صنعت 
الستیک در راستای حصول اهداف عالیه خود مبنی 
بر تولید و عرضه محصوالتی با کیفیت برتر به منظور 
جلب رضایت مشتریان و کسب سهم بیشتری از بازار 
داخل و خارج کش��ور، با بهره گیری از نیروی انسانی 
ماهر و تجهیزات پیش��رفته و مناس��ب، موفق شده 
است با پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس 
 استاندارد ISO/TS:16949 گامي اساسي و پویا بردارد. 
در همایش ملی حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان 
بیش از 100 بنگاه حامی حقوق مصرف کننده معرفی 
شدند که 38 واحد  تندیس و 70 واحد نیز گواهینامه 
حمایت از حق��وق مصرف کننده دریاف��ت کردند. از 
مجموع 108 شرکت منتخب، تعداد 21 شرکت موفق 
به دریافت تندیس طالیی، 10 شرکت نقره ای، هفت 
شرکت برنزی و 70 شرکت، گواهینامه رعایت حقوق 

مصرف کنندگان شدند.
 دریاف��ت گواهینامه حداق��ل در 2 س��ال متوالی و 3 
س��ال غیرمتوالی ، کسب حداقل امتیاز 90 در مجموع 
امتیازهای اعطای گواهینامه ، رضایتمندی مشتری 90 
درصد و باالتر و وجود گستره توزیع حداقل در 20 استان 
از ش��رایط اخذ تندیس است.  کسب امتیاز مربوط به 
شاخص های اختصاصی تندیس شامل بهره وری داشتن 
واحد و تحقیق و R&D، نوآوری ، صادرات ، تکنولوژی 

مدرن و جلوگیری از واردات می شود. 

در سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان

اهدای گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان به یزد تایر

مدیرعامل : دكتر اسکندر ستوده
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تعالی منابع انسانی در بانکداری

  وج�ود ی�ک تیم یا كارگ�روه متخص�ص در حوزه 
مدیریت منابع انسانی در یک بانک

وجود یک تیم متخصص و خبره در حوزه منابع انسانی باعث 
میش��ود از هرگونه رفتار سلیقه ای و همچنین آزمون و خطا 
در حوزه منابع انس��انی جلوگیری شود. همچنین، با توجه به 
اینکه روز به روز ایده های جدیدی در علم مدیریت و توسعه 
منابع انسانی شکل میگیرد و باعث تبدیل شدن این منبع به 
یک سرمایه انباشته و ماندگار در یک سازمان میگردد، حضور 
اف��رادی که از علم روز بهره میبرند میتواند موجبات مدیریت 

بهتر سرمایه انسانی یک بانک را فراهم آورد.
  مطالعه و بررسی مستمر وضعیت منابع انسانی یک 

بانک
برخالف ماش��ین آالت، دس��تگاهها و تجهی��زات فیزیکی 
محیط های کس��ب و کار، رفتار، ذهنی��ت، انگیزه، تجربه 
و بس��یاری از موارد دیگ��ر یک فرد ش��اغل دائما در حال 
تغییر اس��ت. در نگاهی کالن تر، ای��ن تغییرات نمود خود 
را در انگیزه و رفتار س��ازمانی منابع انس��انی یک سازمان 
نشان میدهد. مطالعه مستمر، نظرسنجی و همچنین مورد 
پژوهی در مورد منابع انس��انی یک بانک به آن بانک اجازه 
میدهد تا نبض منابع انسانی شاغل خود را در دست داشته 
باش��د و در صورت بروز مشکالتی همچون کاهش رضایت 
شغلی، کاهش انگیزه کارکنان، کاهش وفاداری به سازمان 

و غیره بتواند با اخذ سیاس��ت مشخص به حل آن مشکل 
بپردازد.

  تعریف چشم انداز مدیریت و توسعه منابع انسانی 
در یک بانک

یکی از موارد مهمی که در چشم انداز هر محیط کسب و کار 
باید مد نظر قرار گرفته و تعریف شود، چشم انداز آن سازمان 
در مورد منابع انس��انی خود است. اینکه در سالهای آینده با 
توجه به برنامه های یک بانک نیاز به جذب و استخدام چند 
نفر نیروی انسانی و با چه تخصص هایی میباشد، آموزشهای 
منابع انسانی جدیدالورود با چه اولویتهایی باید صورت گیرد 
و مسائلی از این دست از مواردی است که باید در این چشم 

انداز به آن اشاره گردد.
  تدوین استراتژیهای مدیریت و تعالی منابع انسانی 

یک بانک
رس��یدن به اهداف یک بانک در حوزه توس��عه منابع انسانی 
بدون داش��تن استراتژی های مش��خص و داشتن نقشه راه 
امکان پذیر نیست. تدوین استراتژی در این حوزه از مواردی 
اس��ت که باعث میگردد ضمن جلوگیری از هرگونه پراکنده 
کاری، یک بانک بتواند در کمترین زمان و با بهترین روش به 
چشم اندازهای خود در حوزه توسعه منابع انسانی دست یابد.
  تدوی�ن نظ�ام های جذب و اس�تخدام، توس�عه و 

آموزش، نگهداشت و بهره وری

در حوزه جذب و اس��تخدام منابع انس��انی تدوین نظامی که 
مواردی همچون صالحیت علمی، صالحیت حرفه ای، مصاحبه، 
آزمونهای هوش منطقی و هوش هیجانی، آزمونهای روانشناختی 
و شناخت تیپ شخصیتی افراد متقاضی کار، سنجش استعداد و 
غیره را تشکیل دهد ضروری است. تدوین نظام توسعه و آموزش 
باعث میگردد آموزشها بصورت هدفمند و بصورت کامال مرتبط با 
شرح وظایف مشاغل صورت پذیرد. نظام نگهداشت منابع انسانی 
دربرگیرنده مسائلی همچون سالمت روان کارکنان، حفظ انگیزه 
آنها، حفظ و افزایش وفاداری سازمانی آنها، جبران خدمات، رفاه 
کارکنان و غیره میباشد. در نظام بهره وری معیار اصلی استفاده 
بهینه از استعداد ها، دانش و سرمایه فکری منابع انسانی میباشد.

  ایجاد رویکرد تعالی منابع انسانی 
در دنی��ای امروزی مدیری��ت و ارزیابی دس��تاوردها درامور 
مختلف محیط های کسب و کار معموال بر اساس مدلهایی 
شکل میگیرد که حاصل مطالعات افراد علمی و تجربه افراد 
اجرای��ی در محیط های کاری اس��ت. در دنیای امروزی، در 
حوزه مدیریت و ارزیابی منابع انسانی و برنامه های مربوط به 
آن مدل تعالی منابع انسانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت از 
مدلهایی اس��ت که توسط بسیاری از بانک های موفق مورد 
استفاده قرار گرفته  و به مدیران بانکها کمک میکند میزان 
کامیابهای خود در حوزه مدیریت سرمایه انسانی و همچنین 

نقاط ضعف خود در این حوزه پی ببرند.

   دکتر اسد شریفی

در دوره ای به س��ر میبریم که ماندگاری در 
ب��ازار رقابتی و موفقی��ت در آن، عامل اصلی 
موفقیت در س��ازمانهایی است که متصدی 
ارائه خدمت به مش��تریان هستند. این روزها 
داش��تن خالقیت، توآوری، داشتن استراتژی 
های مشخص و هدفمند در جهت توسعه بازار 
یک نهاد کس��ب و کار و غیره از ارکان اصلی 
مان��دگاری در این بازار رقابتی اس��ت. در این 
میان، بررس��ی تمامی موارد فوق و همچنین 
سایر مواردی که موجبات موجبات موفقیت 
یک سازمان را رقم میزند نشان میدهد که این 

عامل انسانی است که پایه و اساس همه آنها را 
تشکیل میدهد.

هنگامی که صحبت از مدیریت کردن عامل 
انس��ان در س��ازمانها به میان می آی��د، واژه 
مدیریت سرمایه انسانی در ذهن تداعی میشود 
که معموال این وظیفه بر دوش معاونت و یا اداره 
منابع انسانی سازمانها میباشد. بی تردید، از این 
اداره و یا معاونت در یک بانک انتظار این میرود 
که از زمان جذب گرفته تا تعالی منابع انسانی 
جذب شده، برنامه های کامال مشخصی را بر 
اساس استراتژیهای مشخصی در حوزه سرمایه 
انسانی آن بانک یا موسسه مالی اجرا نماید. با 
این وجود، بررسی های بنده نشان میدهد که 

در گفتمان و عملکرد مدیریت منابع انسانی 
در بانکها، بعضا یکپارچگی مش��خصی وجود 
ن��دارد. این ناهمگونی به قدری اس��ت که در 
برخی از این سازمانها، مسئله مدیریت منابع 
انسانی تنها در جمع آوری یک سری اطالعات 
پایه کارکنان و آموزشهای بدو خدمت و ضمن 
خدمت مت��داول در س��الهای اخیر خالصه 
میش��ود و از طرفی در موارد انگشت شماری 
از ای��ن نهادهای مالی نظ��ام جامع مدیریت 
منابع انسانی تدوین شده و تمامی  سیاستها و 
عملکردها در حوزه منابع انسانی همسو با مدل 

تعالی منابع انسانی میباشد. 
سئوالی که اکنون مطرح است این است که 

چ��ه عواملی میتواند ش��اخص های کلیدی 
مدیری��ت جامع منابع انس��انی در یک بانک 
را تش��کیل دهد؟ در نظر گرفتن چه عواملی 
میتواند زمین��ه الزم را جه��ت تعالی منابع 
انس��انی ش��اغل در یک بانک فراهم آورد؟ با 
توجه به اینکه برخی از بانکها و نهادهای مالی 
کشور به این س��ئواالت از قبل پاسخ داده و 
نمود عینی دید تعالی منابع انسانی را میتوان 
در گفتمان مدیران آنها دی��د، موارد زیر که 
پاس��خ به س��ئواالت باال را تشکیل میدهند 
میتواند برای آن دسته از نهادهای مالی که در 
حوزه مدیریت جامع منابع انسانی در شرایط 

ایده آلی به سر نمیبرند کمک کننده باشد:






