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مدیریت جهادی
میدان نوبنیاد تهران دو ساختمان هم جوار دارد 
که بر س��ر در هر یک چنین نگاشته اند ایزایران، 
صاایران. س��الها پیش درگیر و دار تولید گوشی 
تلف��ن رفت و آم��د حقیر به این دو س��اختمان 
پرش��مار ب��ود. روزی از این روزه��ا جناب دکتر 
جراح مدیر ارشد صاایران به حقیر گفت: برآنیم 
که کارت بانک را در ایران رایج کنیم و ما را برد 
به دفتر جناب مهندس مظف��ر پوررنجبر، مدیر 
ارش��د ایزایران. در آن نشست، خبر ثمین کارت 
داده ش��د و حضور این کارت بانک در واحدهای 
نیروهای نظامی و بخشی  هم در ندامتگاه قصر. 
در پی انتش��ار خبر چندین رس��انه غربی تماس 
گرفتند  از کم و کیف ماجرا بیشتر پرسان شدند 
و ثمی��ن آغازگر کارت بانک و دکتر جراحی پدر 
این پدیده در ایران شد و از آن مانده نمونه امروز 
شرکت ارتباطات س��یار ایران، مدیریت جهادی 
این ماه جن�اب مهندس وحی�د صدوقی به 

پاس خدمات پرارزش به صنعت آی تی کشور.

مدیریت اقتصادی
از آن روز فوران چاه نفت مسجد سلیمان که با کاوش 
مهندس دارس��ی صد سال می گذرد با اینكه سرزمین 
ایران مهد تمدن بش��ریت اس��ت و آنچه از دانش سهم 
ایران اس��ت در صفحات تاریخ چه بس��یار، ولی پنجه 
اس��تعمارگر چنین خونین برتن و جان ما فرو شده که 
از این نعمت فقط چند صد دالر به جیب س��ردمداران 
زر و زور چی��ز دیگری حاصل نمی ش��د این درد جان 
س��وز بر حال و تن ما بود تا سرافرازان بسیجی انقالب 
اسالمی دست در دست هم پنجه را از تن برون کرده و 
سیلی به صورتشان نشاند و فرآیند این ماده سیاه رنگ 

بدبو به چرخه صنعت جان داد. 
از آن جمله روان گردان در یک ساختمان کوچک واقع 
در اختیاریه تهران در طبقه س��وم مهندس بوس��اری 
نشسته از قبیله بس��یجیان میدان آشنائی این صنعت 
را از می��دان س��بز آغازید و در اندک زم��ان به ایرانول 
تبدیل شد و سهم بازار خارجیان را گرفت و به آنسوی 
مرزه��ا رفت و جای پای خوب��ی بدین تولید یافت و از 
این رومدیر صنعت این شماره جناب احمد محمدی 

بوساری می باشند.    

مدیریت فرهنگی
صنعت گردش��گری گنجینه ای که امروز رخ نش��ان داده به کمال 
رسیده و آنانكه باورش می دارند همانند یونان، ایتالیا، ترکیه، مصر 
و ... درآم��د ملی خود را بدان بس��ته اند و ابزار کاریش را به کمال 
آراس��ته اند و آنانكه کمتر باورش می دارند برمانده از هزاران س��ال 
تمدن و فهم ملت یادگار می نویس��ند و با پیچ کوش��تی تصویر از 
س��نگ می کنند و گردشگران که سفیران تبادل فرهنگ هستند 
به بیگانه تعبیرش می کنند و جالب اینكه خاک پای آنها را به دریا 
می ریزن��د و ظرف غذای آنها را محو می کنن��د. مردی زدیار گنج 
علی خان از دیار باس��تانی پاریزی س��ربر آورد، اسباب گردشگری 
را ش��ناخت، دل به دریا زد و آغاز کرد کاری که کارس��تان باید و 
اگر صبر کنیم از غوره حلوا خواهد ساخت. باید باور کنیم که چند 
قرن و ش��اید چند هزار طول کشیده باش��د تا بشر از انگورخوری 
بی حساب و کتاب میان جنگل، تحول و تبدیل یافته باشد به آدمی 
که قائده تخمیر انگور را کشف کرده باشد و آنقدر روی این مساله 
کار کرده باشد تا بدان حد رسیده باشد که از انگور پرگرد و خاک 
ترش و شیرین امام کشش قطره ای استخراج کرده باشد. که خط  
حكمیت تمدن بشری حساب شود و بزرگانی چون خیام و ابوعلی 
سینا که بدان لب می رسانده اند از آن به آب حیات تعبیر کرده باشد. 
این نمونه صبر الزم تا جناب مهدی جهانگیري كوهشاهی به 
جرگه دانایان فرهنگ گردشگری و ابزار الزمه آن دست یازند و این 

حرکت مشارالیه را در جرگه مدیران فرهنگی ماه قرار داد.  
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  خسرو اميرحسيني

| سخن سردبیر |

هر كه نان از عمل
 خويش خورد

حمید را همه اهالی می شناسند از آوان کودکی خادم کار بود ، دستگیر دست های 
مستمند و در مسجد یا حسینیه در کارهای خیر یدی نامی آشنا. حمید چندی 
بود که بر ما منت داش��ت تا تصویری از ایشان بگیریم در قاب خانه خود به نشانه 
و ما به حمید که زبان نه را هیچگاه نش��نیده می گفتیم این کار از عمل فتوگراف 
است و ما آنچه می داریم قلم است نه مزون تصویر و او می خواست. چندی پیش به 
هنگام زیارت از باب عید دیدنی به من گفت چرا رفتی شهر؟ گفتم : از باب آب و 
نان. او گفت: آب به سردی چشمه ساران باغ خان و نان به گرمی دیم سیالک در 
کجا یافت می شود؟ گفتم: دفتر مشق دبستان. گفت: بمانید تا بیاید. گفتم و گفت 
و اینجا رسید هر که نان از عمل خویش خورد. هفته سختی بگذشت، کوچ دفتر 
مجله از مكانی به مكان دیگر که حدیثی دارد مفصل، رخ از جهان کشیدن استاد 
محمد ابراهیم باستانی پاریزی استاد تاریخ دانشگاه تهران و خالق آثار پرشمار و از 
همه بگذشته سرو کار افتادن با شهرداری و کار به طرح ترافیک کشیدن و به قول 

حمید ازعمل خویش خورد.
رفت و آمد از دفتر خدمات الكترونیک میدان فاطمی به انتهای خیابان طالقانی و 
از آنجا به فرمانیه و رفت و آمد چه بسیار به پیر جسمی چون این حقیر، کجا دانند 
حال ما سبک باالن ساحلها . این مقال با سند مدرک در دیگر مجل خواهیم نگاشت 
که به خدا قسم ما بچه صیغه نیستیم و کیسه ما هم تهی زین جیوه دنیایی است. 
بگذارید از عشق به کار با همه مشكالت در اشاعه فرهنگ به اندازه ارزنی باشیم یک 
مثال زنده از استاد یغمائی مدیرمسئول و سردبیر مجله وزین یغما داشته باشیم که 

این درسی است از استاد باستانی پاریزی به این مجلد.
و اینكه می بینید هنوز بازنشسته نشده ایم و توی مطبوعات ِکل ِکلی  می کنیم به 
خاطر سوادمان نیست به خاطر این است که هنوز کامپیوترها به روزگار ما راه پیدا 
نكرده اند و ما هنوز به طور کلی بیس��واد بیسواد نشده ایم. دلیل اصلی من هم این 
بود و هست که معموال آنها که عاشق چاپ مجلد هستند، بیشتر اوقات در پایان 
سال تهدید می کنند و شاید قلبا هم این نكته را به زبان می آورند که از سال آینده 
مجله منتشر نخواهد شد. این کاری است که مرحوم یغمائی استاد همه ماه نه تنها 
هرسال، بلكه گاهی وسط سال هم تكرار می کرد که ماه آینده مجله منتشر نخواهد 
کرد و واقعا صادق هم بود در حرف خود، زیرا خستگی و گرانی و زحمت – و حتی 
فش��ار سانسور- گاهی او را چنان کالفه می کرد که مقاله ها را هم از چاپخانه پس 
می گرفت، اما فردا صبح دوباره خودش بلند می شد و به زحمت خود را به چاپخانه 
بهمن می رساند و از مرحوم مطیر و آقای تقی زادگان مسئول حروفچینی استمداد 
و تقاضا می کرد که این یک شماره را بچیند، از شماره بعد ان شا اهلل آن را تعطیل 
می کنم! و نشان به این نشانی که سی و یک سال و حتی یک سالی بعد از انقالب 
اس��المی هم مجله خود را منتشر کرد . اگر مهاجرت او به کرمان و مرض موت او 

پیش نیامده بود، آن چند سال قبل از مرگ هم یغما شاید منتشر می شد.
او ظهرها توی دفتر مجله که خانه او هم بود تک و تنها مشغول غلطگیری مجله 
می ش��د، و شخصا بلند می ش��د و مشتی کش��ک توی تغار می ریخت و با دست 

کشک ها را می مالید و آنگاه آن را، با کمی روغن، سرخ می کرد و به قول ما پاریزی ها 
کشک »کله جوش« درست می کرد و نان خشكی که مرحوم امینی از خور برایش 

می فرستاد، در آن خرد می کرد و می خورد. 
زمستان و تابستان بیشتر غذایش همین بود، شاهد من در این مورد عبدالكریم تمنا 
ش��اعر مهاجر افغانی است که بسیاری از روزها را در خدمت یغما می گذراند، خود 

یغمائی گفته است. 
کمی مقدمات من زیاد شد و بیش از اندازه خود وقت گرفته ام. 

من البته نُقطوی نیستم، مثل فیثاغورثیان هم عدد را اصل وجود نمی دانم و اعتقاد 
ندارم که دنیا از عدد درست شده باشد، ولی این را می دانم که پایه تمدن بشری 
که از خاک به افالک رسیده، در واقع از صفر شروع شده است و هر کسی در هر 
دورانی یک رقم به آن افزوده تا به هزار رسیده و عجیب تر از همه آنكه، کل این 
بنای عظیم، با همان صفر، آری با همان صفرهایی ساخته و پرداخته شده است 
که ش��ما معلمان بزرگوار، به آن شاگردان چموش و سرکش داده اید. آن صفرها 
یكی یكی در کنار هم قرار گرفته ، رشته تمدن بشر را با ماهواره ها به ماه و مریخ 

کشاندند.
به قول یک متفكر فرنگی »رشته درازی از مجاهدات برای فائق آمدن بر مضیقه های 
طبیعت و مش��كالت زندگی در جامعه اعمال شده است. این مجاهدات را تمدن 
می نامیم: اول از کوچک ش��روع می ش��ود، تجارت و جنگ، جنگ و تجارت، دایره 
قدرت حكومت و قانون را گس��ترش می دهد، مردان بزرگ ادراکات بیش��تری از 
شهروندی و اخالق و دین ارائه می دهند، وسایل عملی برای مدیریت و کارخانه و باز 
هم جنگ اختراع می نمایند، باز هم بعضی دیگر وضع کار طبیعت را کشف می کنند 
و ریاضیات و هنر و سیستم های فلسفه را خلق می نمایند. تمرکز چنین فعالیت هایی 
در نواحی معینی تشكیل تمدن های عالی را می دهند. مصر ، یونان ، دوره هلنی، 
س��ارازنها، قرون وسطی ، رنس��انس، همچنین ژاپن ، چین، خمرها، هند، مایاها، 

اینكاها... شرح زندگانی آنها آجرهایی است که تاریخ از آن ساخته شده است.« 
این آجرها که به عنوان پایه های تمدن بشری به شمار می رود، می تواند آن خشت 
ناپخته خام 40×40 دیوارهای قلعه اردشیر کرمان باشد که در روزگار ناپختگی و 
جنگ برای دفاع روی هم چیده شده و از همان نمونه است خشت های 7/5 منی 

)بیست کیلویی( قلعه راور.
می تواند هم آن کتاب تمدن بشر در علم و ریاضیات و نجوم باشد که آن نیز به قطع 
خشتی است و هرکس آمده ورقی بدان افزوده، تا امروز قطر آن از خشت تجاوز کرده 

به تاریخ تمدن ویل دورانت 11 جلدی رسیده است.
در این میان ، برای اینكه به این پختگی تمدن بشر از مرحله خشتی تا آجری آن 
اشاره کرده باشم باید بگویم که این تحول های ریز ریز، طی سال ها و قرن ها تجربه 
و تكرار به دست آمده و نه آن است که تحول صورت جهشی به خود گرفته باشد. 
در باب، به ش��وخی می توانم به یک خشت نوظهور اشاره کنم که، الفتی ساوجی 

فرموده است:
بود هرخم می که خشتیش هست 
حكیمی زحكمت، کتابی به دست

این خشت ، دیگر از نوع خشت های قلعه طبرک اصفهان، یا آجرهای نظامی که پایه 



5 لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  41 | اردیبهشت ماه 1393| 

اصلی نظامیه های بغداد و نیشابور و همین مدرسه حكیم نظامی قم بوده است نیست و 
شرفه های مدرسه شرفیه ابوخالد کاشی نیز با آن ساخته نشده.

این خشت که شاعر دیگری، راهب نام، نیز از آن یاد کرده:
راهب، خم باده پیر دیری بوده است
پیمانه حریف گرم سیری بوده است

این مشت گلی که کگشته خشت سرخم
دردی کش عاقبت به خیری بوده است

مقدمه با دیدار حمید شروع شد، حمید باور دانسته های خود است نه ترش می کند از 
نادانسته و نه فخر می فروشد از چند دانسته. حمید با چهره همیشه خندان خود دستم 
بگرفت، تكانی به آن داد گفت: گدای دولت نباشید، منت حاتم را نكشید، دست به زانوی 
خود بگذارید و همت کنید ایران امروز را سرفراز کنید. من در این روستا مانده و حاصل 
س��رکارم چند صد درخت است کشت. شما در آن شهر آسفالت سنگ، فرش باغ گل 
چه کرده اید که باید اسمتان را با پیشوند و آقا بخوانیم؟ من حمید پسر حاج تقی هنوز 
به پای بوس محترمین دینم نرفته که پیشوند حاجی، کربالئی، مشهدی بگیرم شما چه 

کرده اید که آقا شده اید؟  

اشرافیت ، وضع یا کیفیت اشرافی بودن ، اشراف منش، کسی که دارای خلق 
و خو و رفتار اشرافی باشد.

اش��راف منشانه، صفت مربوط یا سازگار با منش اش��رافی .در فرهنگ لغات 
هرچه دنبال معنای رفتار اشراف منشانه گشتم نیافتم که نیافتم ، در تحریریه 
پرسیدند چه ش��ده که در پی نابوده ها ونداشته ها می گردی؟جملگی دست 
به روی دس��ت به عالمت تعجب زده و ل��ب به دندان گزیده که تو  که هیچ 
نمی دانی پس چرا می پرس��ی؟ از طفولیت آویزه گوش��م بود که ندانس��تن و 

پرسیدن عیب نیست بلكه  ندانستن ونپرسیدن عیب است.
قرار اس��ت  که هوای تهران صاف ش��ود و هر روز که اعالم می کنند دو نفر از 
همش��هری های عزیز جان به هوای کثیف تهران تس��لیم می کنند زین خبر 
ترسان ولرزان شده، به خود نهیب زدم اگر باورت هست برای پاک شدن هوای 
پایتخت ام القرای اس��الم و اذن دخول به محوطه مرکز ش��هر هر که قدمی 
برداشته وب دین علت در شمارگان دریافت سهمیه باشد جای خود! تو با این 
تن علیل سه میبایست سه حجت داشته و قدم برداری. چندی بگذشت اعالم 
شد به صف شوید که خبرنگاران از آن قبیله پاکانند و می توانند در محدوده 

آلوده رفت و آمد کنند که برون از اقول خود باشد.
 هوا صاف صاف و آس��مان و س��تاره هایش چش��م نواز، به صف شدیم با سه 

فاکتور.
 1- خبرنگاریم به ش��هادت صفحات پرش��مار مطبوعات ،2- قلب در سینه 
پر اس��ت از س��یخ و میخ پل زیر گذر پل روگذر و3- این کمترین در خدمت 

بیماری که سرطان دارد به گواه پرونده قطور پزشكی موجود.
 به حضرت اش��رف جناب سید جعفر تشكر هاش��می مسئول اول این طرح 
بنوشتیم و تمام ارکان مقبره ثبت نام،فیش واریزی، عدم خالف، هزینه مالیات 
وعوارض ش��هرداری  و هاکذا بعمل آوردیم و در این باب دو نامه به دریافتی 
شماره 1274096- 92/11/21 و 58506-93/1/27 بنوشتیم تو گوئی اخالق 
اشرافیت ببخشید فرهنگ اشرافیت اجازه نمی دهد که بفرمایید از تو بهترتر 

هست که چهار رکن می دانند تو سه رکن. گفتم: چشم.
 روز بی��ش در نشس��ت خبري بس��یاری دیدم واجدالش��رایطانی به اس��م 

مطبوعاتی و خبرنگار که حتی در مدرسه خود هم دو خطی انشا ننوشته اند. 
ن��ه تن علیل و نه خان��واده مریض دارند که محتاج به رفت وآمد هرروزه به 
بیمارس��تان باشند که نیازمند... و گفتیم این نیز بگذرد. آنان که شیر پاک 
م��ادر را خورده و در کوران پیچ و خم گذش��ته جن��گ تحمیلی از غرب تا 
جن��وب ای��ن مام میهن امتحان پ��س داده و بر دل و جان مردم نشس��ته، 
امروز موی س��پید ک��رده و دور از تعاریف به به و چ��ه چه کمر به خدمت 
راس��تین بسته انگشت ش��مارند . روز دوشنبه اس��ت و در کنج نهارخوری 
س��اختمان کوثر در طبقه زیرین جمعی نشس��ته  و گوش به آوای زیارت 
عاش��ورا داده اند. اش��ک از رخس��ار جاری و زیر لب زمزمه آمین می دارند. 
بانگ اهلل اکبر برخاست ،جمع به نماز جماعت صف بسته براستی که باورم 
بود فرشتگان هم در این صف اند. بداهلل فی الجماعه نماز برکت شد و صفا 
آغازید. به راستی این جمع از کدام قبیله اند؟ بی ریا چشم گرداندم خادمی 
را دیدم که کمر به خدمت بسته، نزدیک شدم، چهره خندان این خادم مرا 
به یاد س��نگر انداخت. یک بسیجی از مش��هد آمده بود و پای پوشش نیم 
چكمه جیر بود بچه های سنگر وقتی این نیم چكمه را به پا می کردند برای 
کاری می گفتند:حاال ما تاکس��ی سواریم و هدایت گر این تیم جوانی بود از 
شهر ری. هم فرمانده بود هم سقا، هم امربر بود هم شیر فرمانده جنگ های 
نامنظم. او را ش��ناختم همان س��ردار حاج عیس��ی رضایی که نمره بیست 
دکترای اقتصادش را هم گرفته و در کس��وت مدیرعاملی موسسه اعتباری 
کوثر کمر به خدمت بسته. در این روز دوشنبه در مجمع یاران هم سنگرش 
دیگربه پای کس��ی تاکسی نیست ولی روحیه همان بچه های پاک بسیجی 
دیروزی در تجلی و تبلوری دیگر در دوره و فصل دیگری از خدمت به این 
خلق سرفراز با پای برهنه و نجوای  زیارت نامه عآشورا بر لب و خدمتگذاری 
بر این مردم ش��ریف سرلوحه کاریشان. به راستی آنانكه یافتند دریافتند و 
آنانكه نیافتند دانسته و ندانسته به دام اشرافیت افتادند. به قول امام راحل 

شاعر شیرین سخن حضرت امام خمینی )ره(:
در جرگه عشاق رو بلكه بیایم
از گلشن دلدار نسیمی ردپایی

اشرافيت
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  پیام هیات مدیره
باعرض خیر مقدم به حضور سهامداران محترم که 
برای نشست مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری 
ایران )س��هامی عام( گرد هم آمده اند و تش��كر از 
انتخاب این ش��رکت به عنوان محلی برای سرمایه 
گذاری، امید است با تكیه بر الطاف خداوند متعال 
و حمایت ها و راهنمایی های س��هامداران محترم، 

هیات مدیره بتواند گام ه��ای موثر و مفیدی برای 
رش��د و ارتقای شرکت برداش��ته و آنچه که برای 
آین��ده برنامه ریزی ش��ده و برآورد گردی��ده را به 

واقعیت تبدیل نماید.

 تاریخچه
ش��رکت گروه س��رمایه گذاری می��راث فرهنگی و 
گردش��گری ایران )س��هامی عام( که ب��ه اختصار 

سمگا نامیده می شود، نخستین هلدینگ تخصصی 
گردش��گری کشور اس��ت که به عنوان اولین عضو 
بخش خصوصی ایرانی به عضویت سازمان جهانی 
جهانگردی )UNWTO( درآمده است. مهمترین 
هدف این شرکت انتفاع سهامداران و توسعه صنعت 
گردشگری کشور عزیزمان و سرمایه گذاری در این 
بخش از طریق مش��ارکت عمومی و فراهم کردن 
فضایی اس��ت که عالقه مندان به سرمایه گذاری در 

جهانگیری كوهشاهی در سمگا 
با زنان و مردان كارآمدش به صنعت گردشگری آبرو داد

گردش عظیم اقتصادی در میرات فرهنگی و گردش�گری كش�ور آن روز به باور می نشیند كه زنان و مردان آگاه، دلسوز و 
كاردان در آن نشس�ته و از این داش�ته بنایی گذارند آباد و آزاد. صنعت گردشگری به دلیل پیوند ناگسستی با ریشه های 
فرهنگی این مرز و بوم از اهمیت ویژه ای برخوردار اس�ت. امروز این حوزه با كس�ب درآمدهای چش�مگیر در عرصه بین المللی در كانون توجه 
كشورهای مختلف قرار گرفته است و بسیاری از جوامع با علم به ظرفیت های فراوان آن، فرصت های اشتغال بسیاری برای جامعه خود به وجود 
آورده اند. دكتر مهدی جهانگیری كوهشاهی، رئیس هیات مدیره شركت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران، سمگا، معتقد 
است به عرصه گردشگری آن طور كه باید توجه نشده و كمتر به آن نگاه اقتصادی شده است. مجمع ساالنه شركت گروه سرمایه گذاری میراث 
فرهنگی و گردش�گری ایران )سمگا( سهامی عام با ریاست دكتر مهدی جهانگیری كوهشاهی در حضور 94 درصد سهام دار به همراه دو ناظر 
جناب دكتر طاهری و دكتر حس�ین هاش�می و دبیری جناب دكتر زیرك نژاد برگزار ش�د. حضور بزرگان اقتصادی و دانشگاهی كشور در پانل 
هیات رئیسه نشان از آن داشت كه این صنعت گردشگری به باور دل سوختگان نشسته و به پاداشت آن كمر همت بسته اند. مجمع با تصویب 

صورت های مالی و سایر دستور جلسه و تقسیم سود 200 ریال با طنین صلوات وعطرآگین كردن سالن بزرگ هتل به كار خود پایان داد. 

   خسرو اميرحسيني
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حوزه گردش��گری اعم از داخلی و خارجی بتوانند 
نقشی مناسب در توسعه زیرساخت های گردشگری 

کشور ایفا نمایند.
ش��رکت گ��روه س��رمایه گذاری می��راث فرهنگی 
و گردش��گری ای��ران )س��هامی ع��ام( در تاری��خ 
1388/04/07 تحت شماره 350282 و با سرمایه 
دویس��ت میلیارد ریال منقسم به دویست میلیون 
س��هم یک هزار ریالی با نام در اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. تابعیت 
شرکت ایرانی است و مرکز اصلی شرکت به نشانی 
تهران- میدان ش��یخ بهایی، ابتدای خیابان سئول، 
کوچه ماهت��اب، برج ماهتاب، پالک 50 اس��ت و 
همچنین سال مالی شرکت از اول دی ماه هر سال 

آغاز و در پایان آذر ماه سال بعد به پایان می رسد.

  سرمایه اولیه:
س��رمایه ش��رکت در بدو تاس��یس مبلغ دویست 
میلیارد ریال منقس��م به دویست میلیون سهم به 
ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال بوده که تماما 

و نقدا پرداخت شده است.

  افزایش سرمایه :
پیرو مصوبه م��ورخ 1389/11/26 مجمع عمومی 
فوق الع��اده مبن��ی بر افزایش س��رمایه ت��ا مبلغ 
600 میلی��ارد ریال و پس از اخذ مجوز به ش��ماره 
121/123902 مورخ 89/09/01 س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار، اولین دوره افزایش س��رمایه شرکت 
از تاری��خ 1390/03/16 تا 1390/5/20 انجام و در 
نهایت س��رمایه ش��رکت در مورخ 1390/9/27 به 

میزان 400 میلیارد ریال به ثبت رسیده است.

  برنامه های آینده شركت
با عنایت به برنامه ریزی های انجام شده برای سال 
آتی ، عالوه بر پیگیری و انجام فعالیت های گذشته 

، شرکت سمگا به دنبال پیشبرد موارد زیر است:
- تكمیل و بهره برداری پروژه های موجود ش��امل 
بهره ب��رداری از هتل فرودگاه ام��ام خمینی)ره( و 
بهره برداری از 3 واحد مجتمع خدماتی رفاهی بین 

راهی دیگر و تكمیل سایر پروژه ها. 
- شناسایی و بررس��ی فرصت های سرمایه گذاری 

جدید.
- گسترش فعالیت در بازار سرمایه.

- فعالیت در جهت معرفی سمگا با هدف سمگا نام 
آشنای هر خانواده ایرانی.

- عملیاتی س��ازی مرحله دوم افزایش سرمایه )از 
400 میلیارد ریال به 800 میلیارد ریال(

  واحدهای استراتژیک كسب و كار در سمگا:
براس��اس مطالع��ات ص��ورت گرفت��ه واحدهای 
استراتژیک کس��ب و کار در سمگا 5 حوزه به قرار 

زیر را شامل می شود:
خدمات گردشگری 

تاسیسات اقامتی، هتل، متل و کمپینگ داخلی
مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی

مجتمع های تفریحی
زیرساخت های فن آوری اطالعات  

  اهم اقدامات انجام ش�ده طی س�ال مالی 
منتهی به 1392/9/30

تکمیل، راه اندازی یا واگذاری بخشی از سهام 
شركت ها و تعریف پروژه های جدید

  امکان س�نجی پروژه های جدید سرمایه 
گذاری و آغاز فعالیت اجرایی

با توجه به ماهیت سرمایه گذاری شرکت سمگا، این 
شرکت پروژه های سرمایه گذاری جدیدی را در سال 
ج��اری مورد مطالعه قرار داده اس��ت ک��ه از این بین 
می توان به پروژه دهكده توریستی سیب، طرح توریسم 

درمانی و سایر طرح های در حال مطالعه اشاره کرد.

  ادامه عملیات اجرایی پروژه های موجود
درسال مالی منتهی به 1392/9/30 عملیات عمرانی 
پروژه های هت��ل فرودگاه بین المللی امام خمینی 
)ره( و پروژه های مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی 
ادامه یافته است؛ تا زمان تهیه این گزارش ساخت 
هتل 3 ستاره پایان یافته و عملیات عمرانی هتل 4 
س��تاره نیز در حال اتمام است و این پروژه در سه 
ماهه نخست س��ال 1393 به بهره برداری می رسد. 
همچنین 2 پروژه مجتمع بین راهی به بهره برداری 
رسیده و عملیات اجرایی 2 پروژه دیگر نیز در شرف 
انجام اس��ت. گزارش تكمیلی پیشرفت پروژه ها در 

بخش شرکت های سرمایه پذیر آمده است.

  واگذاری بخشی از سهام شركت ها
در سال مالی منتهی به 1392/9/30 شرکت سمگا 
نسبت به واگذاری سهام بیمه آرمان اقدام نموده است.

  گس�ترش دامن�ه فعالیت مرك�ز آموزش 
علمی – كاربردی كاراد

با توجه به گس��ترش فعالیت ه��ای این مرکز، هم 
اکنون تعداد 1100 نفر دانش��جو در آن مشغول به 

تحصیل هستند.

گسترش دامنه فعالیت باشگاه گردشگری
ایرانیان                                                                                                                               

سمتنمایندهاعضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیره شرکت اورانوس صیدمهدی جهانگیری کوهشاهی

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت گروه خدمات گردشگری تارپ ایرانیان        سید بهاءالدین حسینی هاشمی       
عضو هیات مدیرهشرکت تدبیران تجارت راه نورسیدمصطفی متولی زاده

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری پارس آریانعلی اکبر امین تفرشی
عضو هیات مدیرهشرکت مجتمع پتروصنعت گامرونحامد واحدی 

عضو هیات مدیرهشرکت هتل الله عسلویهعلی بخشایش
عضوهیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری الوند خاورمیانهعباس صمیمی
عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فراز عمران آریاناعلی زیرک نژاد 
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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 آرتاویل تایر موفق به دریافت 

گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد.
مجتمع صنعتی آرتاویل تایر، که با نام تجاری الستیک 
گلدستون فعالیت می کند، یكی از تولیدکنندگان اصلی 
تایر و از بزرگترین صادرکنندگان الس��تیک در ایران  
است. این شرکت برای اتومبیل ها، کامیون های تجاری، 
کامیون های سبک، اس یووی ها، اتومبیل های مسابقه، 
هواپیماه��ا، و تكان دهنده الس��تیک تولید می کند. 
گلدس��تون در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده غیر 

دولتی تایر در ایران و بازارهای آزاد است.
شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر به عنوان بزرگترین 
کارخانه الس��تیک سازی شمال غرب کشور در شش 
کیلومتری اس��تان اردبیل احداث شد. این شرکت با 
توجه به اهمیت و نقش تولی��دات داخلی در افزایش 
درآمد ملی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی و نیز 
به منظور نیل به خودکفایی در زمینه س��اخت تایر با 
بهره گیری از آخرین تكنولوژی در زمینه ساخت انواع 
تایر از سال 1376 فعالیت تولیدی خود را آغاز کرد و 
نام تجاری )گلدستون( را برای محصوالت خود برگزید.

نام تجاری گلدس��تون پس از معرفی ب��ه بازار دیری 
نپایید که مورد استقبال مصرف کنندگان قرار گرفت 
. با افزای��ش تولید، در حال حاض��ر ظرفیت کارخانه 

40000 ت��ن در س��ال اس��ت که بیش از 30 س��ایز 
تولیدی )الس��تیک سبک، سنگین و کش��اورزی ( را 
نیز در برنامه کاری خود جای داده اس��ت . راهبرد این 
مجتمع پیوند با انواع مشتریان است که در این راستا 
تا کنون توانسته است پیوند مناسبی با خودروسازها از 
جمله ایران خودرو و سایپا که دو شرکت بزرگ تولید 
کننده خودرو سواری در کشور هستند برقرار کند و با 
افزایش ظرفیت تولیدی جهت تایرهای سواری رادیال 
)tubeless(هم اکنون سهم قابل مالحظه ای در تامین 

نیاز خودروسازهای موفق ایرانی دارد.
 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 ، تكنولوژی مدرن و جلوگی��ری از واردات 

می شود. 
در س��ال جاری ب��ا وجود رک��ود تورمی ، سیاس��ت 
حمایت از تولید و ایجاد رفاه معیش��تی در برنامه ها و 
سیاس��ت های دولت قرار گرفته و این همایش نقطه 

عطف این موضوع است.

آرتاویل تایر نشان از مدیریت آگاه
از تولد تا بلوغ زمانی كمتر از شماره انگشتان یک دست طول نکشید كه سرافراز در میدانی كه تا بن دندان به محصول نیاز بود ظاهر شد. آرتاویل 
محصول كار مدیریتی آگاه توانمند و دل سوخته به آب و خاك ایران زمین است اكنون كه بر مسند تقدیر مردم زین محصول ایستاده من به 

بنیانگذار آن می اندیشم كه چه زود دیر شد.  

اهدای گواهینامه حمایت از حقوق مصرف كنندگان به شركت آرتاویل تایر
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مجمع عمومی عادی س��االنه شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران در 
مورخه شنبه 1393/1/30 در هتل سیمرغ تهران برگزار شد.

در این مجمع که با حضور 94 درصدی سهامداران ، اعضای هیات 
مدیره و نماینده بورس و اوراق بهادار و بازرس و حس��ابرس قانونی 
شرکت تشكیل شد ریاست مجمع با آقای مهندس موحدی بود که 
آقایان قاضی مقدم و ابراهیمی در نقام نظار اول و دوم ایش��ان را در 
اداره جلسه یاری می رساندند. دبیری مجمع فوق نیز برعهده مهندس 

زرگر مدیریت عامل جوان و خوش فكر شرکت گذاشته شده بود.
پس از قرائت گزارش جامع هیات مدیره به مجمع توسط مهندس 
زرگر و استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت که در تائید 
گزارش پاک و حساب های شفاف آقای احمدی مدیریت مالی شرکت 
بود، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورت های 
مالی و تنفیذ ماده 129 اصالحیه قانون تجارت و تقدیر و تش��كر از 
مدیریت اسبق و جدید شرکت که خوبی را با خود به مجمع آورده 
بودند با تقس��یم سود 450 ریالی به کار خود پایان دادند. همچنین 
موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرس 
هوشیار ممیز به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل شرکت تعیین 
گردیدند. از نكات خواندنی مجمع می توان به قدرشناس��ی و تشكر 
ویژه مدیریت جدید از تیم مدیریتی س��ابق ش��رکت اشاره کرد که 
این روحیه سخاوتمند مدیریت ارشد شرکت مورد استقبال شدید 
حضار در مجمع قرار گرفت.اعالم بازدهی 173 درصدی شرکت در 
طی سال مالی مورد گزارش و بیان اینكه استراتژی مدیریتی جدید 
شرکت مقوله های رشد سودآوری ، پربار شدن هر چه بیشتر پرتفوی 
شرکت و افزایش NAV نقش مهم و کلی را در تدوین برنامه های 
سال آتی خواهد داشت از دیگر سخنان مهم مدیریت جدید شرکت 
بود که نوید بخش این مهم است که پتانسیل مدیریت جدید شرکت 
و تدوین برنامه ای مدون باعث رش��د روزافزون و موفقیت چشمگیر 

شرکت در طی سال های آتی خواهد بود.
برخود وظیفه می دانیم از لط��ف و بزرگواری که جنابان موحدی و 
مهندس زرگر در حق اصحاب قلم داشته و کمک و مساعدت برادر 
بزرگوار جناب مالبیگی »رئیس اداره سهام« شرکت که ما را در تهیه 

این گزارش یاری رساندند کمال قدردانی و تشكر را داشته باشیم.
    

  پیام هیات مدیره
با حمد و سپاس بیكران به درگاه قادر متعال و ضمن خوش آمدگویی 
به سهامداران محترم شرکت، گزارش عملكرد هیات مدیره را برای 
سال مالی منتهی به 1392/09/3 به مجمع عادی سالیانه صاحبان 

سهام تقدیم می نماید.
با عنایت به ارزیابی عملكرد سالیانه شرکت و شرایط اقتصادی جهان و 
کشور، توفیق حرکت در راستای اهداف از پیش طراحی شده حاصل 
گردید. در سالی با فراز و نشیب های فراوان توانستیم مسیر تعالی را به 
گونه ای که شایسته سهامداران محترم این شرکت است طی نماییم. 
هیات مدیه با اعتقادی راسخ به ادامه روند رو به رشد و تحقق منافع 

سهامداران محترم تمامی تالش خود را معمول می نماید.
هیات مدیره امیدوار اس��ت با به کارگیری از ظرفیت های مناس��ب 
ش��رکت در راستای سرمایه گذاری و استفاده بهینه از موقعیت های 
ب��ازار س��رمایه و تحلیل مناس��ب از فرصت ها و تهدیده��ای بازار، 

برنامه ریزی مناسب جهت افزایش سودآوری را عملیاتی نماید.
گزارش مذکور مشتمل بر فصول مختلف براساس عملكرد سالیانه 
ش��رکت در حوزه های سرمایه گذاری، مالی و همچنین برنامه های 
آتی اس��ت. هیات مدیره شرکت امیدوار است که بتواند سهامداران 
محترم را هرچه بهتر و کامل تر از نحوه مدیریت شرکت آگاه سازد.  

  تاریخچه
شرکت دوچرخه و موتورسیكلت س��ازی ایران در تاریخ1349/4/14 
تح��ت ش��ماره 14046 در اداره ثبت ش��رکت ها و مالكیت صنعتی 

ایران به ثبت رس��یده و در سال 1351 ش��روع به بهره برداری نموده 
است. شرکت در اردیبهش��ت ماه 1352 در بورس اوراق بهادار تهران 
پذیرفته ش��ده و نام آن از تاریخ مذکور در تابلوی بورس درج ش��ده 
اس��ت. در تاری��خ 1383/11/12 تغیی��ر موضوع فعالیت ش��رکت از 
تولیدی به س��رمایه گذاری تصویب ش��د و در تاریخ 1384/5/15 نام 
ش��رکت از دوچرخه و موتورسیكلت س��ازی ایران )سهامی عام( به 
شرکت س��رمایه گذاری اعتبارایران )س��هامی عام( تغییر یافت و در 
تاری��خ 1384/12/22 طی مصوبه مجمع عموم��ی فوق العاده مرکز 
اصلی شرکت از قزوین به تهران و طی اطالعیه روزنامه رسمی شماره 
32/6812 مورخه 1385/3/6 به شماره 14046 به اطالع عموم رسید. 
در اسفندماه 1388 طی مصوبه هیات پذیرش بورس نام و نماد جدید 

)خعتبار( شرکت در تابلو معامالتی بورس آماده انجام معامله گردید.

  برنامه های آینده شركت
- انجام مراحل جهت فروش معامله بلوکی ایران دوچرخ

-انجام مراحل اجرایی جهت خرید معامله بلوکی وثوق امین
- استمرار حرکت به سمت انطباق سبد سهام شرکت با سبد سهام 

هدف بورس اوراق بهادار.
- افزایش سرمایه 100 درصدی شرکت به مبلغ 800 میلیارد ریال

- خری��د و فروش در ب��ازار بورس مبتنی بر اهداف بلندمدت، میان 
مدت و کوتاه مدت با محوریت تنظیم ریسک، نقدینگی و سودآوری 

بیشتر حرکت
- اصالح ساختار و ترکیب پرتفوی بورسی با در نظر گرفتن ریسک 

و بازدهی
- ایجاد فصل مش��ترک براس��اس منافع متقابل در ش��رکت ها با 
سهامداران موثر جهت اداره بهتر بنگاه ها و نظارت مستمر بر حسن 

اجرای سیاست ها و طراحی معامالت عمده 
- حضور فعال در بازارهای نوین مالی

- اصالح ساختار پرتفوی غیربورسی جهت کسب انتفاع بیشتر
- تدوین استراتژی مناسب درخصوص صنایع پربازده در طی سال 

مالی 1393
- برنامه ریزی خرید سهام شرکت های اصل 44

- افزایش و تقویت EPS شرکت در سال 1393
- بهبود NAV شرکت از طریق بهره گیری از فرصت های بازار

- وارد شدن به بازار ابزارهای مالی نوینی که امكان معامله آن ها در 
بازار فراهم می شود

سمتنمایندهاعضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهشرکت گروه بهمن )سهامی عام(آقای محمدرضا سروش   

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت مزدا یدک )سهامی عام(آقای سعید موحدی
عضو هیات مدیرهشرکت توسعه انرژی هور)سهامی خاص(آقای محمدرضا رستمی

عضو هیات مدیرهشرکت پویا همگام)سهامی خاص(        آقای امیر خرمی شاد
عضو هیات مدیرهشرکت شاسی ساز ایران)سهامی عام(آقای مهدی آقاصادقی

بازدهی 173 درصدی شركت سرمایه گذاری اعتبار ایران طی سال مالی مورد گزارش
   مهدي خلج



لوازم خانگی  | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  41 | اردیبهشت ماه 1393|10

سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 
19 اس��فند 92 ب��ا حضور 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. 

درسیزدهمین دوره همایش روز ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنن��دگان، گروه صنعتی ب��ارز موفق به دریافت 

گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد.
از آغاز کار تولید گروه صنعتی بارز که تا چندی پیش با 
نام "مجتمع صنایع الس��تیک کرمان" شناخته می شد، 
بیش از 19 س��ال نمی گ��ذرد. ش��اید روزی که بنیاد و 
شالوده این بنگاه تولیدی گذارده می شد ، این پیش بینی 
ق��دری دور از ذهن و آرمانگرایانه به نظر می رس��ید که 
گروه صنعتی بارز در کمی بیش از یک دهه، شرکت های 
تایرس��از داخل کشور را پشت سرگذارده و نام و جایگاه 
خود را به عنوان یک تولید کننده پیشرو در صنعت تایر 

سازی کشور تثبیت و پایدار کند.
از زمان تاس��یس گروه صنعتی بارز در س��ال 1363 به 
عنوان اولین کارخانه تایرسازی کشور ، به برکت عالقه و 
اشتیاق مصرف کنندگان ، محصوالت این شرکت یعنی 
تایر بارز در بازار تایر ایران وارد و به واسطه کیفیت باالی 
این تایرها و تكنولوژی های دریافت شده ، رفته رفته به 

عنوان بهترین تایر ایرانی مطرح شد.
گروه صنعتی بارز با رقابتی تر ش��دن بازار در سال های 
اخیر توجه ویژه به بخش تحقیقات و توس��عه به عنوان 
یكی از عوامل موفقیت خود در آینده، مبذول داشته و با 
احداث یک مرکز پیشرفته ی تحقیقات و توسعه و تجهیز 
آن، زیر بنای طراحی و توس��عه ی محصوالت را فراهم 

نموده اس��ت. عالوه بر آن با آغاز پروژه ی احداث مرکز 
تست جاده ای برای اولین با در کشور، این گروه صنعتی 
جایگاه ویژه ای را برای خود رقم خواهد زد که امید می 
رود این مرکز بتواند پیوند قوی تری با خودرو س��ازهای 

کشور و گروه صنعتی بارز ایجاد کند.
تندی��س بلوری��ن 92 گروه س��اخت و تولی��د از مرکز 
مطالعات تعالی س��ازمان گواهینامه رتبه نخست گروه 
صنعتی بارز در میان 500 شرکت برتر در گروه الستیک 
و پالستیک واحد نمونه تولید سال 92 از سوی سازمان 
ملی استاندارد و تندیس ویژه برگزیدگان اجالس توسعه 
صنایع ملی ایران از س��وی سازمان توسعه صنایع ملی 
ایران تنها بخشی از افتخاراتی است که گروه صنعتی بارز 

کسب کرده است.
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 
واحد و تحقیق و R&D، نوآوری ، صادرات ، تكنولوژی 

مدرن و جلوگیری از واردات می شود.
در س��ال جاری با وجود رکود تورمی ، سیاست حمایت 
از تولید و ایجاد رفاه معیشتی در برنامه ها و سیاست های 
دولت قرار گرفته و این همایش نقطه عطف این موضوع 

است.

بارز محصولی كه كیفیت را بهتر از كمیت می شناسد
مهندس عباسی ابیانه خدمت به خلق را بهتر از سجاده دلق می داند و آنچه به عرصه آورده محصولی با كیفیت و باالتر از هر آنچه در بازار از شرق 

و غرب آمده است. محصول بارز سالمتی، اقتصادی و باورمداری، به شهادت لوح تقدیر مردم به اوست. 

اهدای گواهینامه حمایت از حقوق مصرف كنندگان به گروه صنعتی بارز
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مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ش��رکت 
ایرانی��ت )س��هامی ع��ام( در مورخه یكش��نبه 
93/1/31 در محل ش��رکت ب��ه منظور انتخاب 

اعضای هیات مدیره جدید تشكیل گردید.
در ای��ن مجمع ک��ه با حض��ور 61/89 درصدی 
سهامداران، نماینده بورس اوراق بهادار، اعضای 
هی��ات مدیره و مدیران ارش��د ش��رکت برگزار 
گردید ریاست مجمع با جناب مهندس سهراب 
رسته بود که آقایان امیرحسین عطائی »معاون 
موفق مالی و اداری ش��رکت و مرد ش��ماره یک 
مالی شرکت که حسابهای پاک و شفافش زبانزد 
است« و محسن دارس��تانی در مقام نظار اول و 
دوم ایش��ان را در اداره جلسه یاری می رساندند. 
دبی��ری مجم��ع ف��وق نی��ز برعه��ده مهندس 
محمدرض��ا وفائ��ی مدیری��ت کاردان و کاربلد 
ش��رکت بود. در ابتدای جلس��ه ریاست مجمع 
ضمن خوش آمد گویی به حضار روز میالد بنت 
نب��ی اک��رم و روز مادر را به س��هامداران حاضر 

تبریک گفت.
در مجم��ع ف��وق پ��س از معرفی ش��رکت های 
داوطل��ب عضوی��ت از هیات مدیره ب��ا اخذ رای 
کتبی س��هامداران حاضر، مجمع نشینان ضمن 
تقدیر و تش��كر از زحمات جهادگونه تیم ارش��د 
مدیریتی ش��رکت ابق��ای اعضای س��ابق هیات 
مدی��ره را مصوب مجمع نمودن��د. بدین ترتیب 
ش��رکت های گ��روه تولیدی مه��رام، دنیای فن 
آوران پوی��ا، س��المت جویان تهران ، س��رمایه 

گذاری کامیار و دنیای سبز پرتو برای یک دوره 
دیگ��ر به عضویت در هیات مدیره ش��رکت نائل 

آمدند.
مهندس وفائی مدیریت کارکش��ته ش��رکت در 
پایان با بیان کلیاتی درباره معضالتی که طی دو 
سال گذشته شرکت با آن دست و پنجه نرم کرده 
اعالم نمود: »به علت تحریم های اعمال ش��ده بر 
صنای��ع ایران که در پی آن از ورود آزبس��ت به 
ایران خودداری گردید و به علت عدم دانش فنی 
در زمینه تولید آزبست محصوالت الیاف سیمان 
بدون آزبس��ت ش��رکت روزهای سختی را پیش 
رو داش��ت به طوری که زمانی که من مسئولیت 
ش��رکت را عهده دار گشتم 6 ماه بود که هم در 
کارخانه شرکت در س��ال تعطیلی موقت بودند. 
ولی با توجه به تحقیقات گسترده ای که داشتیم 
ب��ه این نتیجه رس��یدیم که بازار کش��ش تولید 
دوباره محصوالت ما را دارد چرا که ما دارای یک 
پشتوانه نامی و خوب به نام ایرانیت بودیم. پس 
با تالش تمامی کارشناس��ان ش��رکت توانستیم 
علی رغم عدم صدور اجازه ورود آزبس��ت و حتی 
با دانش فنی آن به کش��ور با یاری متخصصین 
داخلی تولید ورق بدون آزبس��ت را در کارخانه 
اصفه��ان به طور بلوت و آزمایش»حدود 4 ماه« 
در اصفه��ان کلید بزنیم و با ارس��ال محصوالت 
تولیدی به دو تا از معتبرترین آزمایش��گاه های 
کش��ور »رازی، تحقیقات س��اختمان« موفق به 
اخذ مجوز تولید از سازمان های مربوطه گردیم. 

در ای��ن مهم کارخانه اصفه��ان پیش قدم بود و 
م��ن به س��هام داران محترم این خب��ر خوش را 
می دهم که از ابتدای امس��ال در کارخانه تهران 
نیز شروع به تولید این محصول کردیم که دارای 
ارزش افزوده و س��ود آوری مناسب برای شرکت 

خواهد بود.«
مهن��دس وفائ��ی در ادامه صحبت ه��ای خود با 
تش��ریح برنامه های آن ش��رکت گفت: » اکنون 
کارخانه اصفهان در 2 ش��یفت و کارخانه تهران 
با یک شیفت کار می کند که در برنامه های آتی 
ما ارتقای کار هر دو کارخانه به 3 ش��یفت کاری 

است.«
اوتنوع سبد محصوالت، افزایش کیفیت و کمیت 
محصوالت و اس��تفاده بهین��ه از برند محبوب و 
مع��روف ایرانی��ت را از دیگ��ر برنامه ه��ای آتی 
ش��رکت عنوان داش��ت و در پایان صحبت های 
خود گفت : » درحال حاضر که شرکتهای رقیب 
م��ا برای فروش محص��والت تولیدی خود دچار 
مشكل هستند ما به علت دارا بودن برند ایرانیت 
توانسته ایم اکثر مش��كالت خود را پیش فروش 

نماییم.«
در پای��ان بر خ��ود وظیفه می دانی��م از لطف و 
بزرگ��واری که مهندس وفائ��ی و جناب عطائی 
در حق اصحاب قلم داش��ته و یاری سرکار خانم 
اکبرزاده »رئیس اداره س��هام شرکت« که ما را 
در تهیه این گزارش یاری رساندند کمال تشكر 

و قدردانی را داشته باشیم.

ایرانیت نماد تمایز

  تاریخچه
ش��رکت س��هامی عام ایرانیت در تاریخ 10 تیر ماه 1335 تاسیس و تحت ش��ماره 5310 اداره کل ثبت شرکت ها و مالكیت های صنعتی تهران به ثبت 
رس��یده اس��ت . شرکت در تاریخ 1369/03/26 جز شرکت های پذیرفته ش��ده در سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفت . مرکز اصلی شرکت در تهران 
است. شرکت دارای دو کارخانه در شهرری و باغ ابریشم اصفهان است . بهره برداری از کارخانه تهران در سال 1337 و کارخانه اصفهان در سال 1354 
آغاز گردید . ظرفیت اس��می ابتدائی ش��رکت س��االنه 30000 تن تولید لوله و ورق آزبست س��یمانی بوده که به تدریج با طرح های توسعه و متعدد در 

سال های مختلف این ظرفیت اکنون به 100000 تن لوله و 125000 تن ورق جمعا به میزان 225000 تن افزایش یافته است .
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مدتی است طرح اصالح پول ملی و حذف 
چند صفر از آن در محافل اقتصادی پر رنگ 

شده است. این طرح آثار مثبت و منفی دارد 
که متناس��ب با اوضاع اقتصاد ایران به ارزیابی 

آن م��ی پردازیم. اصالح واحد پول ملی به صورت 
ح��ذف صفر یک اصالح پولی و اس��می اس��ت، اما 

میتواند اث��رات مثبت اقتص��ادی در بلندمدت درپی 
داشته باشد. 

سیاست اصالح واحد پول ملی از سال 1923 میالدی 
تاکنون در بیش از 50 کش��ور دنیا اجرا ش��ده است و 
در این راس��تا آنچه توجه اقتصاددانان را به خود جلب 
نموده اس��ت، دالیل رس��یدن به این مرحل��ه و نتایج 
حاصل از اجرای آن اس��ت. دالیل رس��یدن به مرحله 
حذف صفر از پول در ایران بس��یار غم انگیز اس��ت! به 
لحاظ تاریخی افزایش تعداد صفرهای روی اس��كناس 
ها و چاپ اس��كناس های درش��ت هم��راه با تحوالت 
اجتماعی و سیاسی گسترده به خصوص در ایران بوده 
اس��ت و به همین دلی��ل بیش��تر اقتصاددانان و حتی 

سیاستمداران از صفرهای روی اسكناس می ترس��ند!
در چهار دهه گذش��ته نه تنها نقدینگی رشد فزاینده ای 
داش��ته است بلكه سرعت گردش پول نیز به دلیل توسعه 
سیستم بانكی و رواج پول الكترونیكی شدیدا افزایش یافته 
و به مشكل افزایش حجم پول دامن زده است. بدون وارد 
ش��دن در بحث کینزی )کوتاه مدت و چسبندگی قیمت، 
دستمزد و بهره( و کالسیكی )بلندمدت و اشتغال کامل( 
و ب��ا تاکید بر جنبه های پیچیده نقش پ��ول در اقتصاد، 
مبادالت پولی بین المللی، نقش سیس��تم بانكی و نقش 
نقدینگی و گردش پول، برای پول یک نقش حقیقی ولو به 

صورت غیرمستقیم می توان قائل شد.
در اقتص��اد ای��ران قانون گ��ذاران و مجری��ان قان��ون در 
سیاس��ت های اقتصادی پرداخت مالیات توسط کارگزاران 
اقتصاد ایران را با بهترین اقتصادهای دنیا مقایسه می کنند 
غافل از اینكه کاهش ارزش پول ملی، سیالن نقدینگی و 
تورم، سنگین ترین مالیاتی است )مالیات تورمی( که عموم 
م��ردم اجبارا آن را پرداخت می کنند و حذف صفر از پول 
در مرحله اول سرپوش نهادن بر این حجم گسترده مالیات 

تورمی است.

پیش نیازهای یک بسته اصالح پولی
در اجرای سیاست اصالح پول ملی باید هزینه ها و منافع 
آن م��ورد ارزیابی دقی��ق قرار گیرد. در اقتصاد توس��عه 
نیافت��ه ایران به دالی��ل مختلف مانند ضع��ف بازارهای 
رقابت��ی، ضعف بخ��ش تولید و ش��اخص ه��ای فضای 
کس��ب وکار، وابستگی سیاستهای ارزی به صادرات تک 
محصولی، وجود رانت های سیاسی و اقتصادی گسترده، 
عدم اس��تقالل بانک مرکزی، اختالس و فسادهای مالی 
متعدد و متنوع در سیس��تم پول��ی- مالی، بی انضباطی 
مالی در بوروکراس��ی عری��ض و طویل دولتی، خصوصی 
سازی ناقص )که بیشتر شبیه رهاسازی است(، سیستم 
بانكی با بهره وری پایین و معوقات عظیم، سرعت گردش 

انعط��اف پذیر و بی ثب��ات پول، تخریب ش��اخص های 
سرمایه اجتماعی، بخش غیررسمی و زیرزمینی گسترده، 
عدم توانایی دولت در کنترل قیمت ها و نوس��ان ش��دید 
قیمت ها، حج��م عظیم نقدینگی، اجرای سیاس��ت های 
پول��ی هزینه باالیی خواهد داش��ت و اثرات تخصیصی و 
توزیعی اصالحات پولی نی��ز غیرقابل پیش بینی خواهد 
بود. همان اتفاقی که برای هدفمندکردن یارانه ها نیز قابل 
پیش بینی بود! همچنین باید ذکر کرد که افزایش صفرها 
اگ��ر به دلیل جهش )Jumping( قیمتها باش��د هزینه 
حذف آن بس��یار کمتر از حالت��ی خواهد بود که افزایش 

صفرها به دلیل بی ثباتی پول و تورم مزمن باشد.

زمان اصالح پولی
مطالعه تجربه اکثر کشورهای موفق نشان می دهد که این 
کش��ورها پس از تثبیت اقتصاد کالن )تثبیت متغیرهای 
حقیق��ی اقتصاد کالن( و انجام تعدیل و اصالح گس��ترده 
س��اختار اقتصادی دس��ت به اصالح واحد پول��ی زده اند و 
حذف صفر از پول جزئی از سیاست های تثبیت بوده است. 
در این کشورها حجم پول منفعل )پولی که تولید ناخالص 
داخلی با آن مبادله نمی شود( به پول غیر منفعل )پولی که 
تولید ناخالص داخلی با آن مبادله می شود( چشمگیر نبوده 
اس��ت به طوری که انفعال پولی مدیریت پول و تورم را با 
مشكل مواجه سازد. یعنی اصالح پول ملی همراه با افزایش 
گس��ترده پول در اقتصاد همراه نبوده، بلكه در طول زمان 
این نسبت کاهش یافته تا شرایط برای سیاست اصالح پول 

ملی فرا رسیده است.

دالیل موافقت
تقویت ارزش پول ملی عالوه بر تقویت غرور ملی، افزایش 
مقبولی��ت بی��ن المللی پول، ت��ورم انتظ��اری کارگزاران 
اقتص��ادی را کاه��ش می دهد و این عالم��ت را به جامعه 
اقتص��ادی می دهد که دوره تورم های دو رقمی و باال س��ر 
رس��یده اس��ت. حذف صفر از پول ملی ع��الوه بر مزایای 
ذکر ش��ده منجر به تسهیل مبادالت و محاسبات، کاهش 
هزینه ه��ای چاپ و اس��تهالک اس��كناس، کاهش هزینه 

سیستم بانكی در نگهداری و نقل و انتقال 
پول و کاهش حجم پول خواهد شد.

دالیل مخالفت
با توجه به انعطاف پذیری س��رعت گردش پول 
و نس��بت گس��ترده پول انفعالی در اقتص��اد ایران 
مهمترین تاثیرات منفی حذف صفر از پول ملی »گرد 
شدن قیمت ها« و »قیمت گذاری دلخواه« است. با توجه 
به ضعف نظام بازار در اقتصاد ایران، قدرت قیمت گذاری 
دلخ��واه عوامل تولید و توزیع، عدم کنترل دقیق دولت بر 
قیمت ها، ضعف سیستم توزیع به صورت عمده فروشی و 
خرده فروش��ی، امكان گرد شدن قیمتها به باال و  قیمت 
گذاری دلخواه با اصالح پولی بس��یار فراوان اس��ت. قدرت 
قیمت گذاری باعث می شود اصالح پول ملی عالوه بر تاثیر 
بر متغیرهای اسمی، اثرات تخصیصی و توزیع مجدد داشته 

و بر متغیرهای حقیقی نیز موثر گردد.
چ��اپ پول جدید با واحد جدید نیز هزینه بر اس��ت و باید 
پول در واحدهای ُخرد چاپ شود، سیستم های حسابداری 
ب��ا واحد جدید تطبی��ق یابند و البته برای پیش��گیری از 
س��ردرگمی آحاد جامعه احتماال پس از حذف س��ه صفر 
مجبور به تغییر نام پول نیز باشیم که این موضوع نیز قابل 

تامل و بررسی است.

شاخص های تغییر واحد پول ملی
عالوه بر موارد تحلیلی، شاخص های کمی متفاوتی می توان 
برای توجیه اصالح پول ملی تعریف کرد: مانند حجم پول 
در طول زمان، قیمت اسمی دالر، که از سال 1357 با نرخ 
اس��می 67 ریال در س��ال 1392 به 31 هزار ریال رسیده 
است، نسبت درآمد سرانه به درشت ترین اسكناس، تعداد 

سرانه اسكناس در گردش.

نحوه اجرای طرح
پس از مساله زمان اجرای طرح اصالح پول ملی، مهمترین 
بحث نحوه اجرای این طرح است. نباید مانند هدفمند کردن 
یارانه ها موافقان طرح بعد از اجرا، مخالفان سرسخت طرح 
بش��وند، زیرا که بر نحوه اجرای آن تسلط علمی و اجرایی 
نداشتند. تجربه کشورهای موفق در نحوه اجرا مهمترین 
چراغ راه خواهد بود تا مش��كالت عملی اجرای این طرح 

کامال شفاف شود و کار مجددا به پشیمانی نكشد!

جمع بندی
با توجه به موارد مذکور تا زمانی که دولت و مقامات ذیربط 
مش��كالت ذکر شده را برطرف نكند و اقتصاد با اصالحات 
واقعی به ثبات نرس��د انجام اصالحات اسمی مانند حذف 
صفر نه تنها به نتیجه مطلوب نمی رس��د، بلكه هزینه های 
فراوانی را نیز به کشور تحمیل می کند. عدم کنترل دقیق 
قیمت ها، گرد کردن قیمت ها و قدرت قیمت گذری دلخواه 
سه مشكل اصلی و عمده اصالح پول ملی در اقتصاد ایران 
است. تعداد صفرهای قابل حذف، نام جدید و نحوه اجرای 

طرح نیز از مهم ترین جنبه های مبهم این طرح است.

صفرهای روی اسکناس ترسناک است
   مهدي خلج
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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. 
درس��یزدهمین دوره همایش روز ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان، شرکت خدمات گلدیران موفق به دریافت 

تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد.
دفتر مرکزی خدمات پس از فروش گلدیران با س��اختار 
 مستقل فعالیت خود را از ابتدای س��ال 1380 آغاز کرد.

ای��ن مرکز ب��ا به کارگی��ری بی��ش از 150 نف��ر نیروی 
متخص��ص در دفتر مرک��زی و خدمات تهران و ش��بكه 
گس��ترده خدمات پس از فروش در سراسر ایران با بیش 
 از 400 نماینده در خدمت مشتریان محترم ال جی است.

مجموعه تحت پوش��ش این مرکز ارائه خدمات گارانتی ، 
نصب ، تعمیرات و پشتیبانی محصوالت صوتی تصویری و 
 لوازم خانگی شرکت ال جی الكترونیكس را عهده دار است. 

گروه لوازم خانگی ال جی ش��امل یخچال فریزر ، ماشین 
لباسشویی، ماشین ظرفش��ویی ، جارو برقی و مایكروویو 
گ��روه صوتی تصویری ش��امل :ان��واع تلویزی��ون، رادیو 
 Mp3 و  DVD، VCD ،ضبط،ویدئو،رادیو پخش خودرو

Player  است.

  معرفی بخش های شركت خدمات گلدیران
مرک��ز اطالع��ات : این قس��مت وظیفه پاس��خگویی و 

اطالع رس��انی مش��تریان گلدیران را به عهده دارد. ثبت 
و پیگیری فاکتورها ، مش��اوره ها ، شكایات و نظرسنجی 
از مش��تریان جهت ارائه سرویس مناسب از وظایف این 

قسمت است.
امور نمایندگان : این بخش وظیفه پشتیبانی نمایندگان 
، اعطا یا لغو نمایندگی و ساماندهی وضعیت نمایندگان 

شرکت خدمات گلدیران را به عهده دارد.
تضمین کیفی��ت : این بخش وظیفه پش��تیبانی فنی، 
آموزش و کنترل عملكرد فنی نمایندگان را به عهده دارد .

پشتیبانی قطعات : این بخش وظیفه پشتیبانی تهیه و 
تدارک قطعات مورد نیاز نمایندگان و مشتریان را به عهده 

دارد .
امورمش��تریان : این بخش وظیفه رسیدگی به شكایات 

مشتریان و جلب رضایت آنها را به عهده دارد.
مال��ی : این بخش کلیه امور مالی نمایندگان،کارکنان و 

شرکت خدمات گلدیران را به عهده دارد.
منابع انس��انی : این بخش امورات استخدام و نگهداشت 

کارکنان شرکت خدمات گلدیران را به عهده دارد.
برنامه ری��زی : ای��ن قس��مت وظیف��ه برنامه ری��زی ، 
استانداردسازی بخش های مختلف و اندازه گیری عملكرد 

آنها را به عهده دارد .
دریافت گواهینامه حداقل در 2 س��ال متوالی و 3 سال 
غیرمتوال��ی ، کس��ب حداق��ل امتی��از 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 ، تكنولوژی 
مدرن و جلوگیری از واردات می شود. 

در س��ال جاری با وجود رکود تورمی ، سیاست حمایت 
از تولید و ایجاد رفاه معیشتی در برنامه ها و سیاست های 
دولت قرار گرفته و این همایش نقطه عطف این موضوع 

است.

فرهنگ ماركتینگ را به خوبی می شناسد وعمل كرده است
اگر بخواهیم نمره به مدیران فروش بدهیم قطع یقین این جناب مهدی خان باقری است كه در مسند 20 نمره ها می نشیند. 
سال های حضور گلدیران در بازار كشورمان نزدیک به یک دهه می رسد و آنان كه در این فرهنگ هستند خوب می دانند 

این زمان برای باز داری خیلی اندك است ولی آنان كه با جناب باقری آشنایی دارند می دانند كه او می داند.

اهدای تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف كنندگان
 به شركت خدمات گلدیران
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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 
تجارت، معاون برنامه ری��زی و نظارت راهبردی 
رییس جمهور، رئیس و مسئوالن سازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان 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 صنعتی بهپاک 
موف��ق به دریافت گواهینام��ه حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان شد.
ش��رکت صنعتی بهپاک )سهامی عام( درت�اریخ 
1347/6/14 تح��ت ش��ماره 84 در اداره ثب��ت 
ش��رکت های شهرستان به��شهر به ثبت رسیده 
و طب��ق تصمی��م مجم��ع ع�موم��ی فوق العاده 
مورخه 73/12/21  نوع شرک��ت به سهامی عام 

تبدیل شده است
موض��وع فعالی��ت ش��رکت ب��ه اس��تناد ماده2 
اساس��نامه  عبارت است  از تاسیس و بهره برداری 
روغنكش��ی،  پنبه پاک                                      کن��ی،  کارخانج��ات 
پروتئین         گیاه��ی   و کارخانجات دیگر و همچنین 
کاره��ای تولی��دی و بازرگانی، س��رمایه گذاری، 
ص��ادرات، واردات و انج��ام هر ن��وع عملیات و 
معامالت که به صورت مس��تقیم یا غیرمستقیم 

مرتبط با موضوع شرکت باشد. 

  محصوالتی كه اكنون در گروه شركت های 
بهپاك تولید می شود به شرح زیر است:

1- روغن خام )سویا،کلزا،آفتابگردان وپنبه دانه(
2- انواع کنجاله دانه های روغنی

3- پروتئین سویا

4- لسیتین 
کس��ب گواهینامه دروازه طالئی کیفیت اروپا در 
صنعت روغنكش��ی و تولید پروتئین گیاهی سویا 
در خاورمیان��ه لوح تندی��س دیموند از چهارمین 
جش��نواره نظام توزیع پخش کش��ور سال 1390 
لوح تقدیر سیزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی 
ایران ل��وح تقدیر برگزیده س��وم مدیریت انرژی 
عن��وان صد ش��رکت برت��ر در س��ال 1383  در 
سال بخش��ی از افتخارات شرکت صنعتی بهپاک 
اس��ت.  دریاف��ت گواهینامه حداقل در 2 س��ال 
متوالی و 3 سال غیرمتوالی ، کسب حداقل امتیاز 
90 در مجم��وع امتیازهای اعط��ای گواهینامه ، 
رضایتمندی مش��تری 90 درصد و باالتر و وجود 
گس��تره توزیع حداقل در 20 اس��تان از ش��رایط 
اخ��ذ تندیس اس��ت.  کس��ب امتی��از مربوط به 
ش��اخص های اختصاصی تندیس شامل بهره وری 
داش��تن واح��د و تحقی��ق و R&D، ن��وآوری ، 
صادرات ، تكنولوژی مدرن و جلوگیری از واردات 
می شود.  در س��ال جاری با وجود رکود تورمی ، 
سیاس��ت حمایت از تولید و ایجاد رفاه معیشتی 
در برنامه ها و سیاس��ت های دول��ت قرار گرفته و 

این همایش نقطه عطف این موضوع اس��ت.

اهدای گواهینامه حمایت از حقوق مصرف كنندگان به شركت صنعتی بهپاک
بهپاك از تولید به مصرف

صنعت كشت های روغنی آن روز به قوام نشست كه بهپاك قدم پیش گذارد و در حیات نیم قرن خود فرآوری صنعت كشاورزی را به مردم به 
خوبی شناساند و اگر امروز سرفراز در فن آوری كشت دانه های روغنی در منطقه خاورمیانه هستیم از دولت شركت بهپاك است والغیر و آنان 
كه سرد و گرمی دوران را در یک قرن اخیر چشیده اند خوب می دانند كه بهپاك چه خدمتی كرده و اگر امسال بر سکوی افتخار نشست حاصل 

همان است كه قدم اول را محکم و خشت نخست را راست گذارد.
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  پیام هیات مدیره
خداوند بزرگ را سپاس��گزاریم که این توفیق به هیات 
مدیره شرکت داده شد تا دگربار بتواند همسان سنوات 
گذش��ته عملكرد یک س��اله برای س��هامداران محترم 
گزارش نماید. هیات مدیره شرکت امیدوار است تالش 
یک ساله که بی شک یكی از سال های بسیار سخت این 
شرکت نیز بوده است اوال مقبول حق تعالی باشد و ثانیا 

رضایت شما سهامداران را فراهم نموده باشد.

  م�رور كلی ب�ر جای�گاه ش�ركت در صنعت و 
وضعیت رقابتی آن در سال مورد گزارش:

با توجه به شرایط بسیار نامطلوب ایجادی در دوره مالی 
فوق الذکر و با عنایت به محدودیت های حادث ش��ده از 
جمله عدم تامین به موق��ع ارز دولتی)مرجع(، تحمیل 
هزینه سنگین انتقال ارز و دموراژ)توقف کشتی( ، هیات 
مدیره ش��رکت بهپاک به لطف خداوند سبحان و دعای 
خیر شما سهامداران عزیز توانست با برنامه ریزی دقیق و 
تالش بی وقفه معاونین، مدیران، روسا، سرپرستان و سایر 
کارکنان عملكردی بسیار مطلوب ارائه نماید. به طوری 
که بخش عمده ای از مواد اولیه مورد نیاز شرکت بالغ بر 
50 هزار تن جهت حفظ سهم بازار کنجاله، روغن خام 
و پروتئین از منابع داخلی تامین و جهت عرضه به بازار 

تولید گردید.

  بیان استراتژی شركت:
مهمترین استراتژی شرکت در سال مورد گزارش کاهش 
لطمات ناشی از تهدیدات محیطی و تامین ارز مورد نیاز 
جهت خرید مواد اولیه هم چنین حفظ حداکثری سهم 
بازار از فروش استحصاالت بوده است که به لطف خداوند 
بزرگ امر مذکور محقق و روند س��ودآوری ش��رکت نیز 

علی رغم همه چالش های ایجادی تداوم داشته است.

  مرور كلی بر عملکرد شركت و میزان دستیابی 
به اهداف پیش بینی شده دستاوردهای مهم دوره 

مالی مورد گزارش:
بخش عمده ای از اهداف و برنامه های پیش بینی شده 
ش��رکت علی رغم هم��ه محدودیت ایج��ادی محقق 
گردیده اس��ت، به طوری که برنامه پیش بینی ش��ده 
تولید به میزان 146000 تن در مقایس��ه با بودجه به 
می��زان %100 و میزان فروش نیز به مقدار 139/608 

تحقق یافته است.
در این راس��تا و ب��ه لحاظ ارزش اف��زوده باال و حفظ 
حداکثری سهم بازار پروتئین )خانوار- صنعت( مقدار 
34 هزار تن پروتئین باالتر از ظرفیت اسمی در کارخانه 
تولید و عرضه گردید. نكته قابل ذکر در ارتباط با عدم 
تحقق سود پیش بینی شده در سال مالی مورد گزارش 
، تحمی��ل هزینه های مالی، افزایش بهای تمام ش��ده 

ناشی از تبدیل نرخ ارز مرجع به مبادله ای، هزینه های 
انتقال ارز، دموراژ و غیره بوده است.

  اهم برنامه های شركت برای سال مالی آتی:
به دلیل نامناسب بودن قیمت محصوالت روغنكشی 
همچ��ون کنجاله و روغن خام در مقایس��ه با قیمت 
دانه ه��ای روغن��ی در نظ��ر اس��ت با توق��ف واحد 
لورگی)ک��ه صرف��ا جهت روغنكش��ی دان��ه کلزا و 
عملیات کارمزدی فع��ال خواهد بود(، فعالیت واحد 
رزدانس با حداقل ظرفیت)حدود 250 دانه در روز( 
به منظ��ور تامین بلغور س��ویا از خ��ط فالش برای 
پروتئین س��ازی از ح��دود 87000 تن دانه س��ویا 

روغنكش��ی نماید.
به دلیل مناس��ب بودن حاشیه سود پروتئین، در نظر 
اس��ت تولید در ای��ن واحد با حداکث��ر ظرفیت انجام 
پذیرد و طی قرارداد با ش��رکت های مختلف عالوه بر 
تولید پروتئین با برندهای سبحان، آوین، 55، بهپاک 
و توتک نس��بت به تولید پروتئین با برندهای جدیدی 
نیز همچون س��بحان طالئی و محسن اقدام شود و به 
بازار عرضه نماید. با توجه به حاشیه سود باالی پروتئین 
در صورت��ی که موان��ع افزایش س��رمایه برطرف گردد، 
خرید، نصب و راه اندازی یک خط جدید پروتئین سازی 
و همچنین افزایش ظرفیت بسته بندی خانوار در دستور 

کار این شرکت قرار خواهد گرفت.
این ش��رکت در نظ��ر دارد در صورتی ک��ه خط جدید 
پروتئین سازی نصب و راه اندازی گردید، پس از بررسی 
بازار نسبت به تولید پروتئین طعم دار)همچون طعم بره، 

گوساله، جوجه و ...( اقدام نماید.

  كلیات و تاریخچه شركت
ش��رکت صنعت��ی بهپاک )س��هامی خ��اص( در تاریخ 
1347/6/14 تحت شماره 84 در اداره ثبت شرکت های 
شهرس��تان بهشهر به ثبت رس��ید که متعاقبا به تهران 
منتقل شد. تحت شماره 13190 در اداره ثبت شرکتها 
و مالكیتهای صنعتی تهران به ثبت رسید و طبق تصمیم 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1373/12/21 به سهامی 

عام تبدیل شد.
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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. 
درس��یزدهمین دوره همایش روز ملی حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان، ش��رکت راه آهن ش��رقی 
بنیاد موفق به دریافت گواهینامه حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان شد.
شرکت راه آهن شرقی بنیاد با شعار آسایش ، امنیت 
و اعتماد در سفر با قطارهای بنیاد ) تحت پوشش 
بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی( به عنوان اولین 
شرکت خصوصی در ناوگان حمل و نقل ریلی، با در 
اختیار داشتن 91 دستگاه واگن مسافری موسوم به 
سفیر، غزال و پارسی در مسیرهای تهران-مشهد-
تهران، مشهد-کرمان-مشهد و تهران-بندرعباس-

تهران، و ب��ا 450 واگن مخزندار حمل مواد نفتی، 
100 دستگاه واگن مخزندار حمل مواد شیمیایی 
و 91 دستگاه واگن حمل مواد معدنی لبه بلند در 

شبكه ریلی فعالیت می کند.
در س��ال های اخیر درنتیجه دستورالعمل اجرایی 
اصل 44 قانون اساس��ی جمهوری اس��المی ایران 
تعداد 21 شرکت حمل و نقل ریلی در بخش بار و 

تعداد شش شرکت حمل و نقل مسافری ریلی در 
کشور ایجاد شده اند و شرکت راه آهن شرقی بنیاد 
اولین ش��رکتی است که هم در بخش بار و هم در 
بخش مس��افری فعال است. تعداد واگن های باری 
شرکت از یكصد دس��تگاه واگن مخزن دار اولیه به 
188 دستگاه ملكی در شرایط کنونی رسیده است 
و تعداد 262 دس��تگاه دیگر از واگن های مخزندار 
مخصوص حمل روغن ومواد سوختی نیز به صورت 
اج��اره زمانی و در قالب ق��رارداد ویژه ای در اختیار 
شرکت قرار گرفته است که با اخذ تسهیالت بانكی 
و پرداخت بهای آنها تعداد واگن های ملكی مخزندار 
ش��رکت جمعاً به 450 دس��تگاه مخزندار افزایش 

خواهد یافت. 
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 ، تكنولوژی مدرن و 

جلوگیری از واردات می شود. 
در س��ال ج��اری با وجود رکود تورمی ، سیاس��ت 
حمایت از تولید و ایجاد رفاه معیشتی در برنامه ها و 
سیاست های دولت قرار گرفته و این همایش نقطه 

عطف این موضوع است.

اهدای گواهینامه حمایت از حقوق مصرف كنندگان به شركت راه آهن شرقی بنیاد
شیرینی قند و ش�کر در كام ریل راه آهن در 

خدمت
نقل پیران مانده از سال های 1300 تا 1371 این 
است كه ما قند شکر به شیرینی نوشیدیم و 
حاصل این عمل ش�ده راه آه�ن از جنوب به 
شمال . این نقل حکایت از آن رو معتبر است 
كه حمل و نقل سرعت گرفت و نیاز در سراسر 

كشور به اندك زمان برآورده شد.
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بخش اول مدیریت 
مدیریت عمومی در تعاونی ها

  مفاهیم مدیریت
هنر انجام کارها بوسیله افراد و گروه ها

فرآیند طراحی و حفظ محیطی ک��ه در آن افراد بتوانند به 
صورت گروهی برای تحقق اهداف سازمان کار کنند.

فرآیند برنامه ریزی، سازمان دهی تامین و تجهیز نیروی انسانی 
، رهبری، کنترل و اس��تفاده موثر از منابع برای تحق اهداف 

سازمان.

  مدیریت در شركت های تعاونی
مردان و زنان عضو ش��رکت تعاونی که از روی میل و اراده با 
یكدیگر متحد شده و به نیازمندی های مشترک پی برده اند 
خود را موظف به پیشبرد هدف های تعاونی می دانند. هدف 
اصلی شرکت های تعاونی تامین رفاه و خدمات مورد نیاز اعضا 
و ایجاد محیطی سالم برای بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی 
آنان است از این رو در هدف گذاری شرکت های تعاونی جنبه 
اقتصادی باید مورد توجه خاص قرار گیرد ولی، بدیهی است 

که هرگز نباید جنبه های اجتماعی آن رانادیده گرفت.
در هدف گذاری ش��رکت های تعاونی باید به نكات زیر توجه 

نمود:
رفع نیازمندی های مشترک اعضا

تقویم و حفظ سرمایه تعاونی
عضوگیری

بی شک شرکتهای تعاونی براساس نیازهای مشترک اعضای 
خود تش��كیل ش��ده اند و رفع نیازهای مشترک اعضا هدف 
اصلی آنان به ش��مار م��ی رود. این هدف باید دقیقا تعیین و 

تبیین گردد.
شكی نیست که رفع نیازمندی مشترک اعضا با سرمایه شرکت 
تعاونی در ارتباط تنگاتنگ است. با این که شرکت تعاونی از 
اشخاص تشكیل شده و نه سرمایه اما نقش مهم سرمایه را 
نباید در فعالیت های تجاری نادیده گرفت. از این رو سرمایه 
گذاری صحیح باید همواره هدف اصلی شرکت های تعاونی را 
تش��كیل دهد. کمال مطلوب آن است که سهم متناسبی از 
سود نیز به سرمایه افزوده گردیده و در فعالیت های سودمند 
دیگری هدایت کرده و در نتیجه بنیه مالی و اقتصادی تعاونی 

را افزایش دهد.
از آن جایی که س��رمایه اولیه تعاونی ها با خرید س��هام آن 
توس��ط اعضا تامین می گردد بنابراین تشویق اعضا به خرید 

سهام تعاونی می تواند عامل مهمی در جهت افزایش و تقویت 
سرمایه تعاونی باشد.

  تعریف شركت تعاونی:
تعاونی شرکتی است متشكل از اعضای دارای نیاز مشترک 
که انگیزه آنان صرفا تجاری نیست و به افرادی تعلق دارد که 
از خدمات آن بهره می برند. این شرکت بر پایه اصول تعاون 
و تفاهم متقابل تشكیل می شود که همیاری حرف اول را در 

آنجا می زند.

  ویژگی شركت های تعاونی:
قائم به ذات و متكی به اعضاست و نه سرمایه.

هرعضو یک رای دارد )نسبت سهام به رای ارتباطی ندارد(.
برخ��ورداری از مزای��ای معافیت های مالیات��ی در برخی از 
تعاونی ها )صد در صد درآمد تعاونی های روستایی، عشایری، 
کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان، دانش 
آم��وزان، کارگاه ه��ای فرش دس��تباف و صنایع دس��تی و 

اتحادیه های آنها از مالیات معاف هستند(.
تساوی کلیه اعضا در برخورداری از حقوق و وظایف یكسان 
علی رغم تفاوت در میزان س��هام )سهم اعضا در تعاونی برابر 
اس��ت مگر اینكه مجمع عمومی تصویب نماید که برخی از 
اعضا س��هم بیش��تری خریداری نمایند. در غیر این صورت 
حداکثر میزان سهم هر عضو نباید از سی درصد )30%( کل 

سرمایه تعاونی تجاوز نماید.(
تقس��یم مازاد درآمد بین اعضا در صورت وجود سود خالص 

سالیانه.
تخصیص سهام به نام اعضا و انتقال سهام به اعضا و غیراعضا 

با تصویب هیات مدیره است.
 حذف واس��طه های غیرضرور در کسب و تجارت و رقابت با 

صاحبان این گونه مشاغل کاذب.
جلوگیری از بهره کشی و استثمار افراد.

  وج�وه تمایز ش�ركت های تعاونی با ش�ركت های 
تجاری شش گانه

اصوال ش��رکت ها و اتحادیه های تعاون��ی محصول نهضتی 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است به نام تعاونی که در واقع 

از نظر اندیشه های اقتصادی دو مشخصه عمده دارد:

الف- مكتبی است اخالقی و معارض مكتب کالسیک که در 
آن عقاید اقتصادی متكی بر اخالق نقش اساسی داشته و می 
کوشد در آثار حاصل از اصول اقتصادی که با مناسبت انسانی 

ناسازگار است تعدیالت الزم را معمول دارد.
ب- به منابع انسانی توجه اساسی دارد در هر حال شناخت 
وج��وه تمایز تعاونی ها از ش��رکت های تج��اری زمینه های 

مناسبی برای شناخت بهتر تعاونی را فراهم می سازد.

4- وجوه تمایز شركت های تعاونی و شركتهای تجاری
)جدول1(

  دستورالعمل تشکیل تعاونی ها:
انواع شرکت تعاونی از لحاظ فعالیت:

شرکت های تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به سه دسته تقسیم 
می شوند:

شرکت تعاونی تولیدی :
شرکتی است که به منظور اشتغال در امور مربوط به کشاورزی 
،دامپروری، دامداری، پرورش و صید ماهی، شیالت، معدن، 
عمران ش��هری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت 

می نماید.
شرکت تعاونی توزیعی:

شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کاال مسكن 
خدمات و سایر نیازمندی های اعضا فعالیت می کند.

شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی:
آن دسته از شرکت های تعاونی که فعالیت آنها تواما تولیدی و 

توزیعی باشد را شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی نامند.
در ش��رکت تعاونی تعدد نوع و موضوع فعالیت با ارئه طرح 

پیشنهاد و اخذ مجوزات مبروطه مجاز می باشد.
در صورت تشكیل تعاونی با عضویت حداقل هفت 7 شرکت 
تعاونی برای نمونه دامداران پرورش دهندگان زنبورعس��ل، 
پرورش دهندگان کرم ابریش��م، دامپروران، صیادان یا سایر 
صاحبان صنایع و هر گروه دیگری که در رده تولیدی نام برده 
شده است. برای تامین نیازهای خود این نوع تعاونی را تامین 

نیاز تولید کنندگان از نوع تعاونی های توزیعی گویند.
مراحل تشكیل تعاونی :

برای تش��كیل تعاونی هیات موسس متشكل از متقاضیان 
حائز شرایط قانونی نسبت به تهیه طرح پیشنهادی و تنظیم 

   پرویز خلج اميرحسيني
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اساسنامه منطبق بر قانون بخش تعاونی دعوت به عضویت 
افراد واجد شرایط و تشكیل اولین مجمع عمومی عادی جهت 
تصویب اساسنامه و تعیین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان و 

سایر وظایف مجمع عمومی عادی اقدام می نماید.
هیات موسس در طرح پیشنهادی ضرورت تاسیس تعاونی و 
ارائه دالیل توجیهی مبنی بر تناسب هدفهای تشكیل تعاونی 
با هدفها و برنامه های مصوب جمهوری اسالمی ایران با ذکر 
میزان س��رمایه ثاب��ت و در گردش مورد نی��از طرح تعداد و 
مشخصات داوطلبان قید میزان سهم الزم التادیه هر عضو، 
سوابق و مهارت های آنان در رشته فعالیت مورد نظر را ذکر 
نموده وبا معرفی نماینده تام االختیار به اداره کل / اداره تعاون 

ارائه می نماید.
اداره کل / اداره تعاون پس از وصول تقاضای تشكیل تعاونی 
و بررسی طرح پیشنهادی د مدت 5 روز نظر خود را به هیات 
موسس اعالم و در صورت موافقت اساسنامه و فرم های مورد 

نیاز را در اختیار نماینده هیات موسس قرار می دهد.
هیات موسس پس از اخذ موافقتنامه تشكیل باید اقدامات 

زیر را انجام دهد:
دریافت مجوز فعالیت )اعالمیه تاس��یس – پروانه تاسیس- 
پروانه کشف – گواهی کشف – پروانه بهره برداری( در موضوع 
طرح پیش��نهادی از مراجع ذیرب��ط )درخصوص طرح های 
تولیدی از ادارات کل صنایع و سازمان جهاد کشاورزی( به نام 

اعضای هیات موسس تعاونی در شرف تاسیس.
تدوین اساسنامه پیشنهادی

افتتاح حس��اب به نام )تعاونی در ش��رف تاسیس( در بانک 
توسعه تعاون 

دعوت از افراد واجد الشرایط عضویت ضمن اعالم خالصه ای 
از کلیات طرح و اساسنامه پیشنهادی شرایط عضویت مهلت 
پذیرش تقاضای عضویت شماره و مشخصات حساب افتتاح 
ش��ده و مبلغ الزم التادیه هریک از اعضاء و ذکر نحوه صدور 

آگهی های بعدی تا تش��كیل اولین جلسه مجمع عمومی 
عادی.

بررسی شرایط داوطلبان و پذیرش واجدین شرایط عضویت 
دریافت گواهی واریز وجه الزم التادیه سهام آنها و صدور برگه 

اجازه ورود به جلسه اولین مجمع عمومی عادی.
ارزیاب��ی آورده های غیرنق��دی داوطلبان عضویت توس��ط 
کارشناس رسمی دادگستری که متناسب و مورد نیاز طرح 

باشد.
انتش��ار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی با رعایت 
زمانی حداقل بیس��ت روز )20( و حداکثر چهل روز)40( از 
تاریخ انتش��ار آگهی دعوت با تاریخ تشكیل مجمع عمومی 

عادی.
ثبت نام نامزدهای تصدی سمت های هیات مدیره و بازرسی.

ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به منظور درخواست از اداره 
کل/ اداره تعاون جهت معرفی ناظر در اولین جلس��ه مجمع 

عمومی عادی.
س��ایر اقدامات مربوط به برگ��زاری مجمع عمومی عادی تا 
انتخابات هیات رئیس��ه مجمع )رئیس منشی و دو ناظر( از 
قبیل اخذ برگه ورود به جلسه مجمع از داوطلبان و تكمیل 
فهرست اسامی حاضرین همراه با امضای آنان که باید تحویل 
هیات رئیسه شود. ضمنا در شرکت های تعاونی بزرگ اضای 
هیات رئیس��ه مرکب از 7 نفر )رئیس نایب رئیس منشی و 

چهار ناظر( خواهد بود.
در مورد ش��رکت های تعاونی عام مج��وز صدور موافقتنامه 
تشكیل و آگهی پذیرش عضو و فروش سهام با تایید وزارت 

تعاون خواهد بود.
داوطلبان عضویت در هیات مدیره یا بازرسی تعاونی ها عالوه 
بر شرایط عضویت در تعاونی باید مدارک مورد نیاز را حداکثر 
یک هفته از تاریخ انتش��ار آگهی یا صدور دعوتنامه تشكیل 
اولین مجمع عمومی عادی به منظور بررسی شرایط احراز به 

هیات موسس تحویل نمایند.
کارکنان دولت نمی توانندتصدی هیات مدیره و مدیرعاملی 
ش��رکت های تعاونی را پذیرند مگر در تعاونی های کارکنان 
ادارات و سازمان های دولتی که در آن شاغل باشند کارکنان 

بازنشسته مشمول این بند نمی شوند.
هیات موس��س هنگام تشكیل اولین مجمع عمومی عادی 
برگه ورود به جلس��ه را از داوطلب��ان عضویت اخذ نموده و 
اس��امی حاضرین را با امضای آنان تكمیل و پس از انتخاب 
هیات رئیسه مجمع برای اعمال کنترل در اختیار آنان قرار 

می دهد.
با تصویب اساس��نامه در اولین جلسه مجمع عمومی عادی 
ذی��ل صفحات آن به امضای رئیس و منش��ی و صفحه آخر 
اساس��نامه به امضای هیات رئیس��ه می رسد. بدیهی است 
تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دوسوم 2/3 اعضای حاضر 

اولین جلسه مجمع عمومی عادی خواهد بود.
پس از انتخاب هیات مدیره وظایف هیات موس��س به پایان 
رسیده و هیات رئیسه مجمع ضمن تنظیم صورتجلسه کلیه 
مدارک مربوط به برگزاری مجمع را که به امضای آنان رسیده 

است به هیات مدیره تحویل می دهد.
هیات مدیره در اولین جلسه خود رئیس نایب رئیس منشی 
مدیرعاملو صاحبان امضای مجاز را انتخاب و به یكی از اعضای 
هیات مدیره یا مدیرعامل با حق توکیل به غیر وکالت می دهد 

تا تشریفات قانونی ثبت تعاونی را انجام دهد.
م��دارک الزم ظرف مدت پنج روز از طری��ق اداره کل/ اداره 
تعاون به اداره ثبت ش��رکتها ارسال می شود. اداره کل/ اداره 
تعاون پس از انجام اقدامات اداره ثبت شرکتها و صدور آگهی 
تاسیس نسبت به صدور پروانه تاسیس تعاونی اقدام خواهد 
نمود. در هر حال نظارت حسابرسی و رسیدگی به شكایات و 
سایر اقدامات پس از تشكیل تعاونی به عهده اداره کل/ اداره 

تعاون خواهد بود. 

شركت های تجاریشركت های تعاونیردیف
تامین کننده قسمتی از سرمایه موسسه شریک با سهامدار نامیده می شود.تامین کننده قسمتی از سرمایه موسسه عضو نامیده می شود.1

2
اهمیت شرکت به تعداد اعضا و رشد فكری میزان همكاری آنها با یكدیگر و 

توان تعاونی در رفع نیاز اعضا بستگی دارد.
در ش��رکت های ضمانتی اهمیت موسس��ه به اعتبار و معروفیت شرکا و در شرکت های سهامی به 

میزان سرمایه و سود ساالنه و افزایش بهای معامالتی سهام بستگی دارد.

3
طبق اصول جهانی تعاون سود صرفا به سرمایه اختصاص ندارد بلكه عالوه بر 

سرمایه به میزان همكاری و معامالت اعضا با تعاونی نیز بستگی دارد.
در شرکت های سرمایه ای سود متناسب با سرمایه و در شرکت های ضمانتی به قرار داد فی مابین 

شرکا بستگی دارد.
هدف از تاسیس سود هرچه بیشتر برای صاحبان سرمایه است.هدف از تاسیس تعاونی در درجه اول تامین نیازمندی های مشترک اعضاست.4

حق رای اعضا مساوی است.5
در شرکت های سرمایه ای اعمال حق رای متناسب با سرمایه و در شرکت های ضمانتی طبق قرارداد 

و توافق شرکاست.

6
طبق مقررات تعاونی ها می توانند اتحادیه ها با هدف فعالیت بازرگانی تشكیل 

دهند.
در مقررات قانون تجارت تشكیل اتحادیه بازرگانی برای شرکت های تجاری پیش بینی نشده است.

7
حداقل و حداکثر اعضا در تعاونی ها طبق مقررات تعیین می گردد که حداقل 

تعداد اعضا 7 هفت نفر است
حداقل شرکا در شرکت های ضمانتی دو نفر و در شرکت های سهامی عام پنج نفر و در شرکت های 

سهامی خاص سه نفر می تواند باشد.

8

سهم اعضا در تامین سرمایه برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که 
اعضا سهم بیش��تری تادیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم 
باید درحدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع تعاونی و تعداد اعضای 

تعاونی ها تعیین نماید.

محدودیت برای سقف سرمایه هر سهام دار یا شریک در قوانین پیش بینی نشده است.

سهام می تواند بی نام، با نام و یا ممتاز باشد.سهام شرکت با نام است.9

فروش یا انتقال سهام به اشخاص غیرواجد شرایط عضویت ممنوع است.10
انتقال سهم و سهم الشرکه به اشخاص دربرخی از انواع شرکت های تجاری مجاز و آزاد است و در 

برخی دیگر با موافقت و تراضی شرکا صورت می گیرد.
هیات مدیره می تواند از غیر صاحبان سرمایه باشند.هیات مدیره منحصرا از میان اعضا انتخاب می گردند.11

)جدول 1(
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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. 
درس��یزدهمین دوره همایش روز ملی حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان، شرکت تولیدی و شیمیایی 
روناس موفق به دریافت گواهینامه حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان شد.
ش��رکت تولیدی و ش��یمیایی روناس با 40 سال 
س��ابقه در تولید انواع رنگ های صنعتی دریایی و 
س��اختمانی با بهره گیری از ماشین آالت و خطوط 
تولید پیش��رفته و با استقرار سیستم های مدیریت 
کیفی��ت تالش روزافزون خ��ود را در جهت تامین 
رضایت مشتریان و مصرف کنندگان به کار گرفته 

است.
این ش��رکت دارای 4 خط کامل تولید به ظرفیت 
28000 تن انواع رنگ و پوشش های حفاظتی و 2 
خ��ط تولید رزین به ظرفیت 14000 تن و 5 خط 
تولید قوطی و لوازم بس��ته بندی به ظرفیت 4000 

تن در سال است.
شرکت روناس افتخار دارد با دریافت نشان استاندارد 
از س��ازمان ملی اس��تاندارد ای��ران گواهینامه های 
کیفیت محصول از ش��رکت لوید آلمان گواهینامه 

مطابقت پوش��ش های دریایی ب��ا ضوابط IMO و 
محیط زیست دریایی از DNV نروژ و گواهینامه 
 9001:2008 ISO سیس��تم مدیری��ت کیفی��ت
از موسسه اس��تاندارد بریتانیا گواهینامه مدیریت 
کیفی��ت در پایش و اندازه گیری رضایت مش��تری 
ISO 10004:2010 از موسس��ه ICS انگلستان 
7 ب��ار به عنوان واحد نمونه کیفیت از طرف وزارت 
صنایع و معادن و موسس��ه استاندارد و تحقیقات 
صنعتی ایران انتخاب ش��ده و در س��ال 1386 به 
عنوان واحد صنعتی نمونه کشور مفتخر به دریافت 
تندیس و لوح افتخار ش��ده اس��ت . همچنین در 
سال های 1389 و 1390 گواهینامه رعایت حقوق 
مصرف کنندگان را از وزارت صنعتمعدن و تجارت 
و انجمن حمایت از مصرف کنندگان دریافت کرده 
و در سال 1391 گواهینامه مطابقت محصوالت با 
ضواب��ط اتحادیه اروپا و مجوز عرضه محصوالت در 
بازارهای اروپا CE را دریافت کرده اس��ت . شرکت 
رنگ س��ازی روناس از واحدهای برگزیده س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت و داری گواهینامه صنعت 

سبز است.
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 ، تكنولوژی مدرن و 
جلوگیری از واردات می شود. 

در س��ال ج��اری با وجود رکود تورمی ، سیاس��ت 
حمایت از تولید و ایجاد رفاه معیشتی در برنامه ها و 
سیاست های دولت قرار گرفته و این همایش نقطه 

عطف این موضوع است.

اهدای گواهینامه حمایت از حقوق مصرف كنندگان به شركت تولیدی و شیمیایی روناس
روناس آنقدر افتخار آفرین بوده كه از حد حساب بیرون

به یاد دارم كه در اوان كودكی آنان كه  تخم مرغ هایشان با رنگ روناس، همان گیاه پر برگ خوش ریشه آغشته اند برنده تخم مرغ بازی خواهند 
ش�د و این بركت رنگ در ضمیر ما نش�ان برتری بود و روزي كه به سکوی افتخار حمایت برآمد من همان تخمیل كودكی را می داشتم. روناس 

نشان برتری است این شهادت را مردم داده اند.
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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. 
درس��یزدهمین دوره همایش روز ملی حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان، شرکت زرین بنای پارسیان 
)س��ین دژ( موفق به دریافت گواهینامه حمایت از 

حقوق مصرف کنندگان شد.
ش��رکت س��اختمانی و صنعتی زرین بنا پارسیان 
در س��ال 1383 ب��ا ه��دف فعالی��ت در زمین��ه 
ساختمان س��ازی به روش صنعتی و مدوالرسازی 

ساختمان تأسیس شد.
از ویژگی های خاص ش��رکت زرین بنای پارسیان 

می توان به موارد زیر اشاره کرد :
- یكی از ش��رکت های مطرح با انج��ام پروژه های 

تخصصی در زمینه مجموعه های ورزشی .
- همكاری با ش��رکت نفت مناط��ق مرکزی ایران 
در منطقه نفت شهر در پروژه های مختلف با رتبه 

خیلی خوب.
- س��رمایه گذاری و ایج��اد یك��ی از بزرگتری��ن 
غ��رب  در  میوه ج��ات  ف��رآوری  کارخانج��ات 

کشور)خرمدشت کردستان(.

- ایجاد یكی از بزرگتری��ن کارخانجات تولیدی و 
صنعتی در زمینه پروفیل هایU.P.V.C  در کشور.

بن��ای  زری����ن  ش��رکت  حاض��ر  ح��ال  در 
 HOLDINGی��ک عن��وان  ب��ه  پارس��یان 
COMPANY  درزمینه بازرگانی ، س��اختمان 
و صنعت مطرح است که با در دست اقدام داشتن 
تأمی��ن پروفیل های U.P.V.C بی��ش از 75000 
واحد مس��كونی جهت ش��رکت� ها و س��ازمان های 
همچون)KEYSON بزرگتری��ن  دولت��ی 
شرکت ساختمانی خاورمی����انه( ، هواپیماسازی 
ای����ران ، ارت�ش و... می توان از آن به عنوان یكی 
از بزرگترین مجموعه های فعال در این صنعت نام 

برد .
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 ، تكنولوژی مدرن و 

جلوگیری از واردات می شود. 
در س��ال ج��اری با وجود رکود تورمی ، سیاس��ت 
حمایت از تولید و ایجاد رفاه معیشتی در برنامه ها و 
سیاست های دولت قرار گرفته و این همایش نقطه 

عطف این موضوع است.

غمی كه بر دل ما به سال 1970 نشسته بود را هیچ گاه فراموش نمی كنم. آن غم برای ایرانی وطن پرست جانکاه بود، در كشوری كه طاق كسرا 
ساخته، تخت جمشید بنا كرده، مسجد شیخ لطف اهلل چشم نواز و سی و سه پل جاودانه كرده، كسی نبود مجموعه المپیک آسیایی تهران را بنا 
كند و ما دست به دامن آنان شدیم كه هویت آنان به بنای كاخ گلستان ما نمی رسید. به روز 19 اسفند ماه آن غم از من زدوده شد آنگاه كه مدیر 

زرین بنای پارسیان به سکوی افتخار آمد و من ناخودآگاه به تحسین كاله از سر برداشته و تمام قد بدین داشته دل شاد شدم.

اهدای گواهینامه حمایت از حقوق مصرف كنندگان به شركت زرین بنای پارسیان
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 برداشت اول: الگوهای غلط حفاظتی مشکل 
امروز مناطق حفاظت شده 

در س��ال های ابتدای دهه 50 و در زمان ش��كل گیری س��ازمان 
محیط زیست، الگوی حفاظت و پاسداری از طبیعت ایران الگوی 

سیم  خاردار و بهره گیری از قوه قهریه بود. 
آقای اسكندر فیروز به عنوان اولین رئیس سازمان محیط زیست نیز 
همین الگو را در ایران پیاده کرد. متاس��فانه این شیوه برگرفته از 
مدل های غربی بود و با ساختار جامعه ایرانی هماهنگی نداشت، 
اما طی 15 س��ال اخیر الگوی حفاظت از محیط زیست در جهان 
تغییر کرده است. در پنجمین کنگره بین المللی پارک ها در سال 
)2003( در دوربان آفریقای جنوبی که توس��ط س��ازمان جهانی 
حفاظت از طبیعت )IUCN( برگزار ش��د، نقش جوامع بومی به 
عنوان اصلی ترین حافظان طبیعت مورد تاکید قرار گرفت. در واقع 
کنگره دوربان، مرگ شیوه ای از حفاظت از محیط زیست بود که 
من آن را استعماری می دانم؛ شیوه ای که دولت آمریكا به کار برد 
تا با ملی کردن زمین های سرخپوس��تان، آنها را از سرزمین  آبا و 
اجدادیشان جدا کند. در کنگره دوربان به این نتیجه رسیدند که 
این جامعه س��نتی با حفظ الگوهای اصیل خود و با توانمندشدن 
می تواند بهترین حافظ منابع طبیعی باشد و در عین حال می تواند 

سریع ترین راه را برای مدرن شدن نیز داشته باشد.
در س��ه دهه بعد از انقالب، به واس��طه عدم داشتن طرح و برنامه 
همچنان الگوی سیم خاردار بر محیط زیست ما غلبه داشته است. 
ما همچنان در ایران منابع طبیعی را دولتی کرده و به این ترتیب 
درجه حفاظت از آنه��ا را پایین می آوریم. از زمانی که دولت وارد 
بحث حفاظت شده است مردم محلی با محیط خود بیگانه شدند و 
نتیجه آن وضعیتی است که ما در کشورمان در خصوص جنگل ها 
و تاالب ها با آن مواجهیم و این امر به سیاست های دولت در ادامه 

الگوهای حفاظت غلط 50 سال گذشته برمی گردد.
برداشت دوم: قرق های بومی و محلی به عنوان 

الگوی جایگزین حفاظت )به شیوه بومی(
بر اساس سند راهبردی حفاظت از محیط زیست )1980( حفاظت 
از طبیعت س��ه بع��د دارد: 1. نگهداری برای اب��د، 2. بهره برداری 
پایدار و 3.احیا و بازس��ازی؛ در واقع این همان الگوی کهنی است 
ک��ه جوامع بومی در طول هزاران س��ال آن را به کار می بردند. بر 
 )IUCN( همین اساس، اتحادیه جهانی حفاظت از محیط زیست
استفاده از ظرفیت های جامعه را برای حفاظت پیشنهاد می کند. 
ای��ن ظرفیت ه��ا در جوامع بومی وجود دارن��د و دانش بومی این 
جوامع مانند فرمولی است که برای حل مشكالت امروزه طبیعت 

باید حفظ و تبعیت شود.
یكی از سیاس��ت های غلط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور، گرفتن حق مالكیت مردم بر مراتع و صدور پروانه های چرا 
در قال��ب طرح تعادل دام و مرتع یا خ��روج دام از جنگل و طرح 
تجمیع جنگل نشینان بوده است. سیستم علمی محاسبه ظرفیت 
مرتع غلط اس��ت. اکولوژی مرتع در 50 سال اخیر کامال متحول 
شده اس��ت. علم اکولوژی مرتع تغییر پیدا کرده و امروزه تبدیل 
به بخش��ی از علم اکوسیستم های غیرمتعادل شده است. مطابق 
با ش��یوه هایی که هزاران سال جوامع بومی و محلی خود را با آن 
س��ازگار کرده و بر همان اس��اس س��رزمین آبا و اجدادی خود را 

حفاظت کرده اند. زندگی عش��ایری بیش از 10 هزار سال قدمت 
دارد و ط��ی این مدت آنها متخصص مراتع ش��ده اند و می دانند 
چطور رفتار کنند که محیط اطرافش��ان زنده بماند. دکتر افشار 
نادری مطالعاتی روی سیستم عرفی مدیریت مراتع ایل کهكیلویه 
انجام داده اس��ت. در این ایل، پی��ش از کوچ عده ای از جوان ها به 
ییالق می رفتند و اطالعات اکولوژیكی را برای ریش سفیدان ایل 
می آوردند. ریش سفیدان، این اطالعات را تحلیل و پرداخت کرده 
و بر اساس آن تصمیم گیری می کردند. آنها می دانستند که دقیقا 
هر جایی که می خواهند بروند، چند راس گوسفند می تواند برود 
و در آنجا چرا کند. آنها یكس��ری فرمول های ریاضی داشتند و بر 
اس��اس آن برنامه ریزی ها را انجام می دادند. سیست���م مدیریت 
کامال اکولوژیک و مش��خص بوده که چند خانوار می توانند کوچ 
کنند. از آنجا که این ش��یوه مدیریت بر مبنای بهره برداری پایدار 
از مرتع بوده اس��ت، همواره جمعیت سرریز عشایر طی نسل ها از 
ایل خارج و به ش��هرها مهاج��رت می کردند. در این الگوی عرفی 
بهره برداری از طبیعت، چرای بی رویه وجود نداشته است، بر همین 
اساس، در جایی که سازوکار عرفی وجود دارد، پروانه چرا باید به 
ریش سفید و جامعه بومی سپرده شود. باید راهكار حفظ طبیعت 
را از این دانش بومی استخراج کرد و مدیریت این منابع را هم به 
این جوامع واگذار کرد. حتی جایی که خاطره ای از مدیریت بومی 

منابع طبیعی هم وجود دارد، باید آن را احیا کرد.
بر این اساس، در مقابل الگوی استعماری حفاظت از طبیعت، ما 
با الگوبرداری از نظام های عرفی و سنتی مدیریت منابع، قرق های 
بوم��ی و محلی را پایه ریزی کرده ایم. از جمله این قرق های بومی، 
قلمروهای طوایف کوچنده ایرانی هس��تند که توسط بزرگ ترین 
متخصصان حفاظت از طبیعت یعنی همان جوامع بومی و عشایر، 
مدیریت می شود. این افراد طی قرن ها به خوبی از طبیعت حفاظت 
کرده اند و باید از این ظرفیت و پتانس��یل استفاده شود. مثال های 

موفقی از کاربرد این الگو در جهان و البته ایران وجود دارد.
به عن��وان مثال تاالب کوش��ک زر در اقلید فارس، در گذش��ته 
یک منطقه حفاظت ش��ده بومی بوده است. عشایر قشقایی تیره 
کوهی س��اکن در منطقه، اجازه ش��كار پرنده های این تاالب را به 
کس��ی نمی دادند. همزمان با به رسمیت شناخته شدن این قرق 
بومی از سوی سازمان محیط زیست و واگذاری تصدیگری تاالب 
ب��ه جامعه بومی، آنها حتی ب��رای حفاظت از این ت��االب قراول 
گذاش��ته اند.  مثال دیگر از حفاظت به شیوه بومی، تجربه طایفه 
فرخ وند از ایل بختیاری است. آنها با کمک سازمان ملل و در قالب 
برنامه کمک های ک��وچک تس��هی���الت محیط زیست جهانی 

 )UNDP/GEF/SGP(
با همكاری موسسه توسعه پایدار و محیط زیست، طی سه سال، 
گون��ه کرفس کوهی واقع در میان بند قلم��رو خود را حفاظت و 
اکنون امكان بهره برداری پایدار از آن را به وجود آورده اند. سازمان 
جنگل ه��ا، مراتع و آبخیزداری کش��ور نیز قرق بوم��ی آنها را به 
رسمیت شناخته و آنها را به عنوان محیط بان افتخاری پذیرفته 
اس��ت. این طایفه با استقرار دشت بان یا قرق بان، مانع از برداشت 
بی رویه این کرفس ش��ده و درآمد حاصل از فروش این گونه، وارد 
صندوق معیشت پایدار طایفه می شود. با ایجاد این نوع معیشت 
جایگزین، آنها حتی تعدادی از پروانه های چرای خود را به سازمان 

منابع طبیعی پس داده اند.
برداشت سوم: به رسمیت شناختن قرق های بومی 

و محلی و كمک به افزایش سطح مناطق حفاظت 
شده

ایران در سال 1992 در ریو دوژانیرو به عضویت کنوانسیون تنوع 
زیس��تی )CBD( درآمده است. با توجه به اینكه این عضویت به 
تصویب مجلس ایران رسیده اس��ت، معاهدات و توافقات صورت 
گرفت��ه در این کنوانس��یون، عمال جزو قانون ملی ما محس��وب 
می شود. در دهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون CBD در سال 
2010 در ش��هر ناگویای ژاپن، استراتژی 10 ساله برای سال های 
2011 ت��ا 2020 برنامه ریزی ش��د و هدف ه��ای 20 گانه آیچی 
تعیین و مقرر ش��د، کلیه اعضا تا س��ال 2020 در جهت تحقق 
این اهداف تالش کنند. یكی از این اهداف افزایش سطح مناطق 
حفاظت ش��ده خش��كی به 17 درصد و مناطق حفاظت ش��ده 
دریایی و س��احلی به 10 درصد اس��ت. در آغاز سال 2014 ایران 
در حدود 10 درصد مناطق حفاظت شده خشكی و کمتر از یک 
درصد مناطق حفاظت ش��ده دریایی دارد و بنابراین از این هدف 
فاصله زیادی دارد. در همین راس��تا و در جلسات مشترکی که با 
سازمان محیط زیست برگزار شد راهكارهای افزایش سطح مناطق 
حفاظت شده بررسی شد. پیشنهاد موسسه توسعه پایدار این بود 
که قرق های بومی به رس��میت شناخته شود. چنانچه با توجه به 
س��از و کارهای عرفی حفاظت از طبیعت و مدیریت پایدار منابع 
طبیعی در بین عشایر کوچنده ایران، قلمروهای بیش از 100 ایل 
پراکنده در سراس��ر ایران قابلیت تبدیل به مناطق حفاظت شده 
در قالب قرق ه��ای بومی را دارد. به این ترتیب به راحتی افزایش 
هفت درصدی مناطق حفاظت ش��ده تعهد شده در CBD قابل 
دستیابی است. به طور مثال با احیای نظام های عرفی حفاظت از 
طبیعت در بین جوامع بومی و محلی حاشیه خلیج فارس و دریای 
عمان، می توان بخش��ی از حفاظت نوار س��احلی جنوب را به این 

جوامع واگذار کرد. 
از طرف��ی باید متذکر ش��د که قرق های بومی تنه��ا با نظام های 
مدیریت عرفی می توانند زنده بماند و نمی توان و نباید در قالب ساز 
و کارهای مناطق حفاظت شده فعلی و تفكر دولتی مدیریت شود. 
نقش دول��ت در قرق های بومی نه در قالب تصدیگری و نه حتی 
تسهیل گری است؛ چون همین تسهیل گری به نوعی تبلیغ شیوه 
تفكر دولتی است. دولت تنها باید این قرق ها را به رسمیت شناخته 
و حمایت های قانونی را از آنها به عمل آورد. سازمان محیط زیست 
می تواند با به رسمیت ش��ناختن حقوق این جوامع بر سرزمین، 
واگ��ذاری تصدیگری و مدیری��ت بهره ب��رداری از منابع طبیعی 
قلمرو و همچنین کمک به ایجاد منابع معیشتی جایگزین مانند 
بهره برداری از گیاهان دارویی، توس��عه اکوتوریسم و ساماندهی و 

مدیریت شكار و غیره ایفای نقش کند.
موسسه سنستا در حال حاضر درصدد احقاق حقوق بیش از یک 
میلیون جمعیت کوچرو ایران بر قلمرو خود و آزادسازی ایل راه ها 
و میان بندها اس��ت. ایران س��خت ترین قوانین را برای حفظ ایل 
راه ها و میان بندهای عش��ایری دارد و طبق قانون هرگونه اشغال 
و واگذاری ایل راه ها مطلقا ممنوع اس��ت. عشایر باید بتوانند مثل 
هر ش��هروند دیگر حقوق خود را در چارچوب حقوق ش��هروندی 
پیگیری کنند و این موسس��ه به آنها کمک می کند تا بخش های 
اشغال شده قلمرو خود را با گفت وگو یا از طریق دادگاه دوباره به 

صاحبان آنها بازگردانند.

قرق های محلی؛ نظام های عرفی مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از طبیعت
   خسرو  اميرحسيني
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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. 
درس��یزدهمین دوره همایش روز ملی حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان، ش��رکت شیمیایی بهداد 
موفق به دریافت تندیس طالیی حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان شد.
ش��رکت بهداد در فروردین سال 1361 در تهران به 
ثبت رس��ید. مجتمع کارخانجات شرکت بهداد در 
قزوین  پارک صنعتی لیا واقع ش��ده اس��ت. شرکت 
به��داد ب��ا بهره گی��ری از جدیدتری��ن تكنولوژی و 
کادر متخص��ص و تجربیات علم��ی و البراتوارهای 
فرموالس��یون و کنترل پیشرفته و نیز واحد تحقیق 
و توسعه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مواد پاک 
کننده و شوینده های بهداشتی در خاورمیانه است. 
شرکت بهداد محصوالت خود را تحت نام های تجاری 
تاژ، صاف و امروز در دس��ترس خانواده های ایرانی و 

مصرف کنندگان قرارداده و صادرات این محصوالت به 
سایر کشورها نیز موفقیت چشمگیری داشته است.

س��عی ش��رکت بهداد همواره بر این بوده است که 
محصوالت��ی ب��ا کیفیت ممتاز، قیمت مناس��ب و 
خدم��ات مطلوب در جهت خدمت به س��المت و 

بهداشت جامعه عرضه کند.
دریافت گواهینامه ها، لوح س��پاس و تندیس های 
مختلف، نش��انگر اهمیت و توجه این ش��رکت به 

ارتقای بهداشت جامعه است.
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 ، تكنولوژی مدرن و 

جلوگیری از واردات می شود. 
در س��ال ج��اری با وجود رکود تورمی ، سیاس��ت 
حمایت از تولید و ایجاد رفاه معیشتی در برنامه ها و 
سیاست های دولت قرار گرفته و این همایش نقطه 

عطف این موضوع است.

در همین نزدیکی شهر خودمان جناب رازی دست به عملی زد كه امروز تاریخ سرفراز ایران می بالد و چند شهر آن طرف تر خیام، شیخ بهایی و 
... در سکوی افتخار آفرینان روز 19 اسفند به درجه حمایت مردم از عرضه كنندگان این مدیر ارشد به پا خواستند، من دنیای سالمت بهداشت 

را مدیون آنها می دانم و فقط می گویم احسنت، آفرین.

اهدای تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف كنندگان به شركت شیمیایی بهداد
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سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 
19 اس��فند 92 با حض��ور محمدرضا نعم��ت زاده، وزیر 
صنعت، مع��دن و تجارت، مع��اون 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 س��الن همایش های 

صدا و سیما برگزار شد. 
درس��یزدهمین دوره همایش روز ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان، ش��رکت صنایع پخت مشهد موفق به 
دریافت گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد.

ش��رکت صنایع پخت مش��هد، در س��ال 1370 با هدف 
س��اخت انواع ماش��ین آالت پخت نان و شیرینی جهت 
تأمین نیازهای داخلی و حضور در بازارهای جهانی تحت 
ش��ماره7571 در اداره کل ثبت شرکت های خراسان به 
ثبت رس��ید.این ش��رکت فعالیت خود را در وسعتی بالغ 
بر 50000 متر مربع آغاز کرد . در س��ال 1371با ارسال 
دستگاه های تولیدی خود به کشورهای آسیای میانه جزو 
اولین صادرکنندگان ماشین آالت پخت نان قرار گرفته و 
در س��ال های بعد با صادرات ماشین آالت نانوایی خود به 
کش��ورهای مذکور به میدان فعالیت خود افزود. در سال 
1372 برای اولین بار اقدام به ساخت دستگاه فر طبقه ای 
و فر تونلی تمام اتوماتیک پخت نان با استفاده از سیستم 
برق کرده وآن را به س��وئد صادر کرد که این مهم نیز از 

جمله اقدامات درخشان شرکت در زمینه نوآوری است.
در حال حاضر این ش��رکت با برخورداری از اس��تاندارد 

بین الملل��ی ای��زو 2008-9001 در مدیریت کیفیت، 9 
نشان استاندارد ملی ایران، 4 گواهینامه استاندارد اروپا و 7 
گواهینامه ثبت اختراع در زمینه ماشین آالت پخت نانوایی 
مشغول فعالیت است. اکنون، نمونه ماشین آالت ساخت 
این شرکت در کشورهای آلمان ، سوئد، امارات، عربستان 
، ترکمنستان ، قزاقستان ، ارمنستان، نروژ، بحرین، عمان، 
کره، لبنان، اتریش، تاجیكستان ، افغانستان ، قرقیزستان 
،استرالیا ، عراق ، کانادا، آمریكا، ترکیه ، آذربایجان، روسیه، 
فیلیپین، مالزی، انگلس��تان ،گرجس��تان ،تایلند ،هلند 
،نیوزیلند و ازبكستان موجود است. شرکت صنایع پخت 
مشهد افتخار دارد با تكیه بر تخصص و تجربه مهندسین 
داخلي توانسته اس��ت محصوالت خود را عالوه بر اقصی 
نقاط کشورمان به بیش از 31 کشور در 5 قاره جهان صادر 
کند. دریافت گواهینامه حداقل در 2 سال 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 اس��تان از شرایط 
اخذ تندیس است.  کسب امتیاز مربوط به شاخص های 
اختصاصی تندیس شامل بهره وری داشتن واحد و تحقیق 
و R&D، نوآوری ، صادرات ، تكنولوژی مدرن و جلوگیری 

از واردات می شود. 
در س��ال جاری با وجود رکود تورمی ، سیاست حمایت 
از تولید و ایجاد رفاه معیشتی در برنامه ها و سیاست های 
دولت قرار گرفته و این همایش نقطه عطف این موضوع 

است.

اهدای گواهینامه حمایت از حقوق مصرف كنندگان به شركت صنایع پخت مشهد
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س��یزدهمین همایش حمایت از حق��وق مصرف کنندگان، 
19 اس��فند 92 ب��ا حض��ور محمدرض��ا نعم��ت زاده، وزیر 
صنع��ت، مع��دن و تجارت، مع��اون 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 مل��ی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان، شرکت یزد لوله موفق به دریافت گواهینامه 

حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد.
شرکت یزد لوله ، تولیدکننده لوله و اتصاالت پلی پروپیلن 
، راندوم کوپلیمر)PPRC( با بهره گیری از بهترین تكنیک 
س��اخت و اس��تفاده از مواد اولیه مرغوب موجود در صنایع 
پلیم��ری جهان ، تولیدات خود را از س��ال 1376 با رعایت 
استاندارد DIN8077-78 و اس��تاندارد ملی ایران 6314 
 ISO، 9001 ISO آغاز کرده و با اس��تقرار سیس��تم های
OHSAS18001 ، 14001  و همچنی��ن اخذ گواهینامه 
فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسكن ، محصوالت خود 
را با ضریب ایمنی و اطمینان بس��یار باال جهت استفاده در 
اجرای دقیق ترین و عظیم ترین پروژه های مسكونی ، تجاری، 
اداری و تاسیس��اتی به مجری��ان و مصرف کنندگان معرفی 

کرده است.
نزدیک به ربع قرن است که لوله های پلیمری به بازار مصرف 
جهان معرفی شده اند. این لوله ها توانسته اند در برابر فشار و 
حرارت مقاومت کرده و جایگزین واقعی لوله های فلزی اعم 
از گالوانیزه ، فوالدی و مس��ی ش��وند. لوله های فلزی دارای 

عمر کوتاه و اتالف حرارتی فراوان هستند، اجرای آنها توام با 
دشواری و صرف زمان بیشتر است، استهالک زیاد آنها عمر 
مفید س��اختمان ها را کاه��ش داده و آرامش هر خانه ای را 
سلب کرده است. با توجه به تحقیقات به عمل آمده، لوله های 
پلیمری از جنس پلی پروپیلن راندوم کوپلیمر در مقایس��ه 
با س��ایر پلیمرها واکنش های بهتری در مقابل فشار ، دما، 
خوردگی و انحالل از خود نشان داده است و برای آب سرد 

و گرم و داغ بهداشتی مناسب تشخیص داده شده است.
 در همایش مل��ی حمایت از حقوق مصرف کنندگان بیش 
از 100 بن��گاه حامی حقوق مصرف کننده معرفی ش��دند 
که 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 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 
غیرمتوالی ، کسب حداقل امتیاز 90 در مجموع امتیازهای 
اعطای گواهینامه ، رضایتمندی مشتری 90 درصد و باالتر 
و وج��ود گس��تره توزیع حداقل در 20 اس��تان از ش��رایط 
اخذ تندیس اس��ت.  کس��ب امتیاز مربوط به شاخص های 
اختصاصی تندیس شامل بهره وری داشتن واحد و تحقیق 
و R&D، نوآوری ، صادرات ، تكنولوژی مدرن و جلوگیری 

از واردات می شود. 
در س��ال جاری با وجود رکود تورمی ، سیاس��ت حمایت از 
تولید و ایجاد رفاه معیشتی در برنامه ها و سیاست های دولت 

قرار گرفته و این همایش نقطه عطف این موضوع است.

اهدای گواهینامه حمایت از حقوق مصرف كنندگان به شركت یزد لوله
در صنعت ترابری و جابه جایی و حمل و نقل، 
لوله س�هل ترین و ارزان تری�ن ولی تولیدش 
آمیخته با علم مدیریت اس�ت و آنان كه این 
صنعت را می دارند دست در گنجینه می دارند 
و ما امروز بخود می بالیم كه در حاش�یه كویر 

این صنعت به اوج رسیده است.
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سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 
19 اس��فند 92 ب��ا حضور 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. 
درسیزدهمین دوره همایش روز ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان، ش��رکت س��ام الكترونی��ک موفق به 
دریافت گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد.

شرکت سام سرویس به عنوان نماینده رسمی و انحصاری 
خدمات پس از فروش محصوالت سامسونگ در ایران در 
س��ال1381 با فضایی به مساحت 60 متر مربع واقع در 
خیابان جمهوری شهر تهران فعالیت خود را با همراهی 
3 نف��ر کارمند آغاز کرد. این ش��رکت در حال حاضر با 
فضای تقریبی 1000متر مربع و تعداد 135 نفر کارمند 
و با بیش از 900 نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش 
در سراس��ر کشور به فعالیت خود ادامه می دهد و ضمن 
به کارگیری از پیش��رفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی و 
رایانه ای و بهره گیری از مهندس��ین و پرسنل کارآزموده 

و مجرب مسئولیت سرویس در کشور را برعهده دارد.
  ویژگی های خدمات این شركت :

تصدی شبكه سرویس و خدمات کارآمد در سراسر کشور
سرعت در ارائه خدمات به مشتریان

تامین قطعات یدکی مورد نیاز
استفاده از قطعات یدکی اصلی

انجام تعمیرات بر طبق دقیق ترین اصول علمی و فنی
نظر خواهی از مشتریان جهت بهبود روند خدمت گذاری

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 
واحد و تحقیق و R&D، نوآوری ، صادرات ، تكنولوژی 

مدرن و جلوگیری از واردات می شود. 
در س��ال جاری با وجود رکود تورمی ، سیاست حمایت 
از تولید و ایجاد رفاه معیشتی در برنامه ها و سیاست های 
دولت قرار گرفته و این همایش نقطه عطف این موضوع 

است.

اهدای تندیس حمایت از حقوق مصرف كنندگان به شركت سام الکترونیک
برخورداریان در صنعت الکترونیک نامي آشناست، به خصوص در دو سال اخیر، چهره خبرساز و دكترین 
راهگشاي این فعال بخش خصوصي اگر گوش شنوا بود! چه بسیار مشکالت حل مي شد، با كمال تاسف 
این خصیصه فقط من بلدم در مدیران اتوبوس�ي كار را به جایي رس�انده كه در سرزمین دریا و معدن و 
انرژي دست نیاز به كسان مي كنیم دراز. جناب برخورداریان را در تاالر صدا و سیما دیدم. چون گذشته 

حرمت قلم مي داشت و بدان ارج گذارد و آنچه در پي مي آید حاصل این گفتگو مي باشد.
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در تمام طول تاریخ تجارت و تولید 
برخی از کاال ه��ا از دیگر کاالهای 
مشابه خود پیشی می گرفتند . این 
پیش��ی گرفتن علت های مختلفی 
داش��ت در برخی از م��وارد دلیل 
اصلی این امر کیفیت باالی کاالی 
تولیدی بود. در بعضی از موارد نیز 
عدم رقیب برای یک کاالی تولیدی 
آن را سر آمد می کرد. ولی موضوع 
شاخص شدن یک کاال، خدمات و 
در کل یک محصول در این روزگار 
ب��ه کلی ب��ا روزگار گذش��ته فرق 
می کند. در گذشته فیروزه نیشابور 
و چرم مش��هد و مغان را س��رآمد 
صنایع س��نگ و چرم می دانستند. 
ولی امروزه دایره ش��ناخت کاال تا 
این حد محصور شده نیست. اگر به 
موضوع با یک فاصله منطقی نگاهی 
بیندازیم به چند نكته قابل توجهی 

می رسیم. 
اول آن که در آن دوران ابزاری پر قدرت مثل رسانه وجود 
خارجی نداش��ت تا بتوانند با قدرت نفوذ خود و ساختن 
حاشیه ای جذاب یک کاال و خدمت را رقابتی کند، بزرگ 
نمایی کند و در کل متمایزنماید. دوم آن که، پیش از این 
م��ردم و مصرف کننده با این تب مدگرایی،خاص بودن 
و متمایز بودن به ش��یوه امروزی روبه رو نبودند و س��وم 
اس��طوره است. مردم آن دوران در قلب تاریخ و اسطوره 
زندگی می کردند. نیاز به قدرت و شاخص بودن را خود 
را آن  ها س��اخته اند. ولی بش��ر متمایز امروز اسطوره اش 
خ��ودروی لوکس ف��الن کمپانی اس��ت. اس��طوره اش 
فوتبالیست چند ده میلیون دالری با کفش های آدیداس 
اس��ت، و   فالن خواننده، با کلكسیونی از انواع مارک ها و 

برندهای جورواجور.
در واقع تیتر نیاز ها،تیتر های جدیدی ش��ده است. بشر 
ام��روز گاه��ی کاالیی را می خرد که فقط تفاخر اس��ت 

کارایی ندارد و در برخی از موارد حتی زیبا هم نیست.

  رسانه
تقریباً عمر تبلیغات به اندازه عمر رس��انه اس��ت. حدود 
چهارصد سال پیش یكی از اولین تبلیغ های مكتوب به 
شیوه بروشور در مورد اجرای یک تئاتر مردم را شگفت 
زده کرد. البته به طور دقیق اطالع خاصی در دس��ترس 
نیس��ت که بتوان گفت این تبلیغ اولین بوده است ولی 
به هر حال موتور تبلیغات رس��انه ای با تبلیغات مكتوب 
مطبوعاتی آغاز ش��د. تقریباٌ عمرش به اندازه مطبوعات 
است. در هر شماره از مطبوعات و زمان ظهورش چندین 
تبلیغ گنجانده می شود. البته از همان ابتدا نیز برای چاپ 
تبلیغات در نش��ریات پول های نسبتاٌ خوبی دریافت می 
گردید. البته بس��ته به تیراژ و ق��درت نفوذ، بعدها رادیو 
آمد و بخشی از تبلیغات را این اختراع مهم قرن بر عهده 
گرفت. در ابت��دا مقاومت هایی برای دادن تبلیغ صورت 
می گرفت به هر حال رسانه ای جدید بود و اعتماد کردن 
ب��ه آن هن��وز زود بود ولی کم کم این رس��انه با قدرت 
نفوذ خود، گستردگی مخاطب و جذابیت بیشترین حجم 
تبلیغات را در صندوق جادوییش جا داد و بعد از آن نیز 

امواج طالیی تلویزیون به خانه ها رسید. رسانه ها قدرت 
گرفتند،گسترده شدند و جذاب.

به م��وازات قدرت گرفتن رس��انه، علم پیش��رفت های 
گس��ترده ای کرد. تولید به صورت چشم گیری افزایش 
پیدا کرده ب��ود. بازاریابی و فروش محصوالت و خدمات 
امر مهمی ش��ده ب��ود . رقبا با هم ب��ه رقابتی تنگاتنگ 
می پرداختند. موتور تجارت  چهار نعل می تاخت . مردم 
نیازهای جدیدی داش��تند. زیبایی، تفاخر، آس��ودگی، 

راحتی، تجمل و از همه مهمتر مد!
مد را به واقع می توان پدیده قرن حاضر نامید.

رفتار اجتماعی ک��ه در آن مخاطب قبل از کارایی کاال، 
زیبای��ی کاال و قیمت آن به روز بودن و متمایز بودن آن 
برایش مهم می شود. این امر صاحبان صنعت و خدمات 
را به وجد آورده بود. در این جا نمی خواهیم دالیل ایجاد 
مد و حتی ریشه شكل گیری آن اشاره کنیم. ولی همین 
قدر بدانید که مد باعث باال رفتن تولید، فروش و افزایش 
سرمایه صاحبان آن شده بود و البته می شود. همین جا 
بود مه واژه جدیدی به نام برند شكل گرفت. در واقع این 
برنده��ا بودند که مد را تعریف می کردند و در قالب و به 
وسیله رسانه ها منتشر می کردند. قدرت در دست آن ها 
بود و می تاختند. مردم برندها را دوست داشتند. چون به 
آن  ا قدرت می دادند و متمایزش��ان می کردند و البته در 
برخی از موارد جیبش��ان را خالی می کردند. البته شكل 
گیری و تولید برند اتفاق بد و خالف قانونی نمی باش��د 
برعكس بسیار سازنده کار آمد و اقتصاد ساز است، اگر که 
بتواند نیازهای واقعی مصرف کننده را تأمین کند و صرفاً 
به بدس��ت آوری سرمایه های خریداران و تولید مدهای 

زودگذر و بی کاربرد فكر نكند.

  رسانه، برند،همه گیری
چندی��ن هزار کانال ماهواره ای و رادیویی، دنیا را تبدیل 
به یک دهكده کوچک کرده اند. رس��انه های نوشتاری با 
تیراژهای میلیونی مخاطبان بس��یار زیادی را برای خود 
دس��ت و پا کرده اند، تقریباً خان��ه ای را بدون کامپیوتر، 
فردی را بدون موبایل و انس��انی را بدون ارتباط رادیویی 
نمی توان یافت. رس��انه ها تمام زندگ��ی ما را گرفته اند. 
جهان مانند گوی جهان نمایی پیش چش��م ماست. ما 

محاصره شده ایم با اطالعات، با اخبار، 
با هنرهای فرامرزی، با تئاتر، با سینما، 
با دنیایی به اندازه یک مشت. در روز 
هزاران پیام برای شخص شما مخابره 
می شود تا بتوانند شما را همراه کنند 
با ی��ک جریان. کمپانی ه��ای بزرگ 
تولید کننده کااله��ا حتی ثانیه ها را 
هدف گرفته اند.کاالهای تولیدی خود 
را با آن چنان ب��زرگ نمایی معرفی 
می کنند که باورش��ان کنی��م برای 
آن ها داستان می سازند قهرمان سازی 
می کنندو رس��انه انتشارش می دهد. 
حتی در پاره ای از اوقات خود رس��انه 
برن��د می ش��ود. مث��الً ف��الن کانال 
مع��روف تلویزیونی خ��ود یک برند 
رسانه ای اس��ت. حاال فكر کنید یک 
برند رسانه ای خود بخواهد کاالیی را 
معرفی کند، مطمئن باشید تأثیرش 

صد چندان است.
در واقع یک بمب تبلیغاتی را منفجر 

می کند .
رس��انه ماهیتش اطالع رسانی و فراگیری است. رسانه ها 
هستند که ستاره ها را می سازند و مردم قبولشان می کنند 
و دوستش��ان دارند. البته این هنرمندان و مردم شناسان 
هستند که جهت دهی درست را برای رسانه ها و تولیدات 
رسانه ای آنها مشخص می کنند. کاال در تبلیغات رسانه ای 
خود ماهیت پیدا می کند، ش��خصیت می گیرد، بهایش 
افزوده می شود و زمانی که مورد اقبال عمومی قرار گرفت 
مد می شود. مثاٌل تولیدکننده یک برنامه تلویزیونی بسیار 
پر مخاطب از تولیدات جدید فالن مارک معروف لباس 
برای تن پوش مجری اش استفاده می کند. فالن خواننده 
مع��روف جهانی فالن رنگ موی خ��اص را به موهایش 
می زند. همین کافی است آن مارک لباس، آن رنگ مو، 

فالن خودرو تبدیل به یک برند اسطوره ای شوند.

کارکرد دیگر رسانه ها : 
  پخش و تولید مستقیم تیزرهای تلویزیونی

زمانی که رسانه ای پرقدرت را در اختیار دارید، تبلیغات 
رنگارنگی از محصوالت را می توانید پخش کنید. این شما 
هستید که با استفاده از رسانه خود قدرت می دهید. البته 
اصال��ت کاال، طراحی و شخصیت س��ازی برای محصول 
نیز به موازات قدرت رس��انه در ساختن یک برند معتبر 
و تولید یک مد رس��انه ای معتبر مهم اس��ت. در این جا 
باید گفت کش��ورهایی که صاحب برندهای معروف در 
تم��ام اقالم صنعت��ی، خدماتی و هنری خود هس��تند 
بازارهای جهانی پررونقی را پیش روی خود  و بیكاری و 
مشكالت اجتماعی کمتری را در جامعه خود می بینند. 
آن ه��ا دارای قدرت اقتصادی باالتر و رش��د تحقیقات و 
علم با انگیزه هایی از پیش تعیین ش��ده هستند. در کل 
می ت��وان گفت تولید برند و با طب��ع آن مارک می تواند 
محرک بسیار سازنده ای برای رشد اقتصاد باشد ولی، باید 
در تولی��دات رعایت حق مصرف کننده، کیفیت، قیمت 
منطقی و رقابت سازنده با صاحبان برندهای دیگر را سر 
لوحه کار خود قرار داد تا  بتوان مخاطب را همیشه راضی 
نگاه داش��ت و به رشد و پویایی رسید. زیرا گاهی برندها 

می میرند.

رسانه و تبليغ
   مهران  اميرحسيني
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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 س��الن همایش های صدا 
و سیما برگزار ش��د.  درسیزدهمین دوره همایش 
روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، شرکت 
صنایع گلدی��ران موفق به دریافت تندیس نقره ای 

حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد.
ش��رکت گلدی��ران نماین��ده رس��می محصوالت 
خانگی )ساید بای س��اید، لباسشویی، ظرفشویی، 
یخچ��ال، مایكروفر، ج��ارو برقی و کول��ر گازی(، 
 LCD, LED,(انواع تلویزیون های صفحه تخ��ت
Plasma( صوتی و تصویری )س��ینمای خانگی، 
ضبط ص��وت، )DVD Player، نمایش��گرهای 
و  روش��نایی  س��المتی،  محص��والت  تج��اری، 
سیس��تم ه��ای تولید برق خورش��یدی ش��رکت 
ال ج��ی در ایران ب��وده و عالوه ب��ر ارائه محصول 
 نهای��ی، راهكاره��ای تج��اری را عرض��ه می کند.

شرکت گلدیران فعالیت خود را از سال 1376 آغاز 
و با هدف افزایش رضایت مش��تریان تنها اقدام به 
واردات کاالهای طراز اول ش��رکت ال جی کرده و 
این کاال ها را با قیمتی مناس��ب و غیرقابل رقابت 

در نمایشگاه های متعدد خود به مشتریان ارائه می 
کن��د. از طرف دیگر، وجود بی��ش از 1000 مرکز 
سرویس در سراسر کشور، به همراه ضمانت معتبر 
و خدمات پس از فروش گسترده، این شرکت را به 
عنوان یک پیشگام در ارائه خدمات و سرویس های 
ویژه به مشتریان خود، به همگان معرفی کرده است. 
ش��رکت گلدیران با ارائه کاالهای نوین و خدمات 
برتر و با پیروی از سیاست جهانی شرکت ال جی، 
مشتریان را نه تنها به عنوان مصرف کنندگان، بلكه 
به عنوان عضوی از خانواده بزرگ ال جی به شمار 
آورده و همواره سعی کرده شعار نوآوری در خدمت 

ارزش های انسانی را تحقق بخشد.
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 ، تكنولوژی مدرن و 

جلوگیری از واردات می شود. 
در س��ال ج��اری با وجود رکود تورمی ، سیاس��ت 
حمایت از تولید و ایجاد رفاه معیشتی در برنامه ها و 
سیاست های دولت قرار گرفته و این همایش نقطه 

عطف این موضوع است.

گلدایران با چند پوستر به ایران آمد و در اندك زمان بازار كشور را از جنگ اروپا آسیای دور بیرون كشید. این عمل از كسانی بروز داده شد كه 
برسکوی افتخار روز 19 اسفند 1392 در دستان خود لوحی از جانب مردم دیدند.

اهدای تندیس حمایت از حقوق مصرف كنندگان به شركت صنایع گلدیران
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مجمع عمومی عادی س��االنه شرکت خوراک دام پارس 
در مورخه چهارش��نبه 1393/1/27 در محل ش��رکت 
تش��كیل ش��د. در این مجمع که با حضور بیش از 91 
درصدی سهام داران، اعضای هیات مدیره، نماینده بورس 
و اوراق بهادار و بازرس و حسابرس قانونی شرکت تشكیل 
شد، ریاست مجمع با دکتر نوروزی بود که آقای شاملو 
و س��رکار خانم بیگدلی در مقام نظار اول و دوم ایش��ان 
را در اداره جلس��ه یاری می رساندند. دبیری مجمع نیز 
بر عهده مدیرعامل فرهیخته ش��رکت مهندس هاش��م 
بهمدی گذاشته شده بود. پس از قرائت گزارش مبسوط 
هیات مدیره به مجمع توس��ط مهندس بهمدی و بیان 
اقدام��ات و تمهیدات انجام ش��ده در خصوص تكالیف 
مقرر شده در مجمع پیشین شرکت و همچنین استماع 
گ��زارش حس��ابرس و بازرس قانونی ش��رکت که تایید 
کننده حساب های شفاف و پاک جناب نیازی مرد شماره 
یک مالی شرکت بود، مجمع نشینان با تقدیر و تشكر از 
زحمات گرانقدر تیم ارش��د مدیریتی شرکت و تصویب 
صورت های مالی با تقس��یم سود 400 ریالی به ازای هر 

سهم به کار خود پایان دادند.
از نكات خواندنی مجمع می توان به پاس��خگویی جامع 
مهندس بهمدی به سواالت و ابهامات موجود سهامداران 
و ایضا تش��كر خالصانه ای ک��ه وی از تمامی کارکنان به 
کارشناسان اعضای هیات مدیره و تیم مدیریتی شرکت 
داش��ت اشاره کرد که این پاسداشت و حرمت نهادن به 
تالش یک مجموعه توسط مدیریت ارشد شرکت مورد 
تمجید و تحسین تمامی حاضرین در مجمع قرار گرفت.

شرکت خوراک دام پارس با مدیریت مهندس بهمدی به 
عنوان یكی از مدیران آتیه نگر و دوراندیش صنعت کشور 

و انتخاب جناب نیازی با س��ابقه 11 ساله حضور در این 
ش��رکت که اکنون در مقام معاون مالی و اداری شرکت 
قرار گرفته است، حرکت به سوی تعالی را سرلوحه قرار 
داد و این مهم را در خط س��یر خود با درایت تیم ارشد 

مدیریتی به کار بسته است.
از ن��كات خواندن��ی صحبت ه��ای مدیرعامل ش��رکت 
می ت��وان به معضالت مربوط به صنع��ت دام و طیور در 
طی سال های گذشته اش��اره کرد که مهندس بهمدی 
با بیان اینكه گران ش��دن تا دو برابری مواد اولیه )مثل 
کجال��ه ذرت( و س��ختی های تامین مواد اولیه )س��ویا، 
گندم( و ماهیت اعتباری بودن این صنعت  و نقدینگی 
کم در بین مشتریان و توزیع مواد اولیه یارانه ای توسط 
دولت باعث گردید که در سال گذشته شرکت سفارش 
کمتری داشته باشد، گفت : » ولیكن با توجه به تمامی 
این معضالت و با توجه صادرات محصوالت این شرکت 
تا مرز 800 تن به عراق باعث رش��د دو برابری متوسط 

فروش سالیانه نسبت به سال گذشته گردید.«
مهندس بهمدی ایجاد تنوع در سبد محصوالت، ارتقای 
کیفیت محصوالت، پیدا کردن بازارهای هدف و افزایش 
تولید و فروش را از اهم برنامه های ش��رکت برای سال 

آتی خواند.
مهن��دس بهم��دی در ادامه با اینك��ه هدف کلی حفظ 
جایگاه شرکت از بازار و توسعه آن است به عنوان حسن 
خت��ام صحبت های خود با اع��الم اینكه من و مجموعه 
تحت مدیریتم به خوبی می دانیم که امانتدار سهامداران 
خ��ود هس��تیم  گفت : » در جهت حف��ظ این امانت از 
هیچ تالشی کوتاهی نخواهیم کرد.« او در میان استقبال 

سهامداران به صحبت های خود پایان بخشید.

  تاریخچه
شرکت خوراک دام پارس در تاریخ 1345/7/20 تاسیس 
و در تاریخ 1345/7/26 تحت ش��ماره 11035 نزد اداره 
ثبت شرکت ها و مالكیت صنعتی تهران به ثبت رسیده 
اس��ت و در تاریخ 1354/10/29 به شرکت سهامی عام 
تبدیل شده است. در حال حاضر شرکت جزو واحدهای 
تجاری فرعی ش��رکت سرمایه گذاری کش��اورزی کوثر 
اس��ت. ضمنا این ش��رکت در س��ال 1356 به عضویت 
س��ازمان بورس اوراق بهادار درآمده اس��ت. مرکز اصلی 

شرکت واقع در خیابان توحید شماره 29 است.

  موضوع فعالیت شركت
طبق ماده 2 اساس��نامه فعالیت اصلی شرکت به شرح 

زیر است: 
تاس��یس و س��رمایه گذاری در کارخانجات تولیدی به 
منظور تهیه و تولید خوراک و داروی دام و طیور، آبزیان 
و س��ایر حیوانات و گوش��ت و تخم مرغ و ف��روش آن و 
همچنین صدور تولیدات شرکت و واردات ماشین آالت 
و قطعات یدکی و مواد اولیه و سایر لوازم مورد نیاز برای 
فعالیت ه��ای فوق و انجام خدمات اجاره انبار و س��یلو و 
سایر عملیات بازرگانی مجاز و مربوط به فعالیت شرکت 
اع��م از خرید و فروش ذرت، کنجاله س��ویا، تخم پنبه، 
آفتابگ��ردان، ج��و، گندم، پودر ماهی، س��بوس گندم و 
برنج فسفات کلسیم، پودر صدف استخوان، نمک، پودر 
گوش��ت، یونجه، تفاله چغندر، م��الس، متیونین، انواع 
ویتامین ها و مواد معدنی، کیسه های پالستیكی و سایر 

مواردی که به صنعت دام و طیور ارتباط داشته باشد.
به موجب مجوز ش��ماره 57686 مورخه 1347/12/18 
ص��ادره از وزارت صنایع و معدن، بهره برداری از کارخانه 
با ظرفیت 400 تن در روز آغاز گردیده است. متعاقبا به 
موجب نامه ش��ماره 35021 مورخه 1356/9/8 صادره 
از اداره کل صنای��ع غذای��ی و داروی��ی وزارت صنایع و 
معادن ظرفیت اس��می به 600 تن در روز )دو شیفت( 
افزایش یافته است. ظرفیت قابل دسترس شرکت ارتباط 
مستقیم با حجم سفارش مش��تریان )در طول سنوات 
گذشته و سال مالی مورد گزارش( دارد و تولید شرکت 

نیز متاثر از فروش در هر سال در نوسان است. 

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری بوعلیآقای محمدرضا جهانسوز

نایب رئیس هیات مدیرهموسسه بیمارستان خیریه رحیمیانآقای علی رحیمیان اصفهانی
عضوهیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثرآقای عبدا... مومنی
عضو هیات مدیرهسازمان اقتصادی کوثرخانم ژاله خوشخو

عضوهیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری ملی ایرانآقای اصغر تفضلی هرندی
مدیرعاملآقای هاشم بهمدی                          

ترسیم افق های روشن برای خوراک دام پارس با مهندس بهمدی
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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 
تجارت، معاون برنامه ری��زی و نظارت راهبردی 
رییس جمهور، رئیس و مسئوالن سازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان 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 ملی حمایت 
از حق��وق مصرف کنن��دگان، ش��رکت تولیدی 
ش��یمیایی کلران موفق به دریاف��ت گواهینامه 

حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد.
ش��رکت تولی��دی کلران ب��ه عن��وان بزرگترین 
واح��د تولید کننده صنعت کلر آلكالی با بهترین 
کیفی��ت ممكن در بخش خصوص��ی در ایران و 
همچنی��ن دارا بودن بزرگتری��ن ناوگان حمل و 
 GPRS نقل مواد ش��یمیایی مجهز به سیستم
ای��ن امكان را به مش��تریان می ده��د که در هر 
زم��ان از موقعی��ت مكانی دقیق ن��اوگان اطالع 

کسب نمایند.
این ش��رکت مفتخر اس��ت آمادگی کامل خود 

را در ارائ��ه محصوالت زی��ر به اطالع صنعتگران 
گرامی برساند:

 - آب ژاول )هیپوکلری��ت س��دیم( : کلر اکتیو 
13%-15%

- اسید کلریدریک )جوهر نمک(: 33%-30%
- سود مایع )کاستیک سودا(: 33%-30%

- گاز کلر: 99/99%
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 مشتری 90 درصد و باالتر و وجود 
گس��تره توزیع حداقل در 20 اس��تان از شرایط 
اخذ تندیس اس��ت.  کس��ب امتی��از مربوط به 
شاخص های اختصاصی تندیس شامل بهره وری 
داش��تن واحد و تحقی��ق و R&D، ن��وآوری ، 
ص��ادرات ، تكنول��وژی م��درن و جلوگی��ری از 

واردات می شود. 
در س��ال جاری با وجود رکود تورمی ، سیاست 
حمای��ت از تولی��د و ایج��اد رفاه معیش��تی در 
برنامه ها و سیاس��ت های دولت قرار گرفته و این 

همایش نقطه عطف این موضوع است.

اهدای گواهینامه حمایت از حقوق مصرف كنندگان به شركت تولیدی شیمیایی كلران
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بیست و پنجم فروردین ماه است. آمده ام َحصه، 
منطق�ه ای محروم از ش�هر اصفه�ان. جایی كه 

می گوییم پایین شهر، البته خیلی پایین!
س��اعت 5 عصر می رسم به در خانه ننه قمر. قرار است 
امروز ننه قمر را ببریم پیش یک چش��م پزش��ک خیر 
تا ببیند آیا برای تومور چش��مش درمانی هس��ت؟ در 
را ک��ه می زنم "مس��تانه" دوان دوان ب��ا صدایی بلند 
که ش��ادی اش را ب��ه رخ می کش��د، در را باز می کند. 
می بینم��ش ب��ا موهایی ژولی��ده و کفش های��ی پاره. 
چش��مم محو این دختربچه 4 س��اله است اما مشامم 
از بوی بدی که با باز ش��دن در منتش��ر می شود، آزار 
می بین��د. خانه ای محقر با دیواره��ای نیمه خراب که 
بوی تعفن فاضالب پرش ک��رده. من یک دقیقه را به 
زور می ایس��تم و 13 مستانه ی این خانه شب و روز را 
در این نهانخانه می گذرانند. ننه قمر می آید با چشمانی 
پ��ف کرده؛ پف از خواب زیاد ن��ه! که از درد و عفونت 
بی حد، و از گریه های مدام از ترس. ننه قمر می ترس��د 
ک��ه مبادا با 13 نان خور ریز و درش��تش، آواره ش��ود 
و ای��ن خانه خرابه اجاره ای را هم از کف بدهد. س��وار 
ماشین می ش��ویم و به س��وی مطب به راه می افتیم. 
مس��تانه و عزالدین هم می آیند؛ می آیند تا دقایقی را 
کودکی کنند. عزالدین 8 ساله البته خودش را بزرگتر 
ننه می داند. اگر ش��بی غذا نخوری و به مادرت بگویی 
مرا ببر تا کلیه هایم را بفروشم و پولدار شویم تا تو گریه 

نكنی یعنی مرد شده ای!
***

معاینه چش��م پزشک تمام می ش��ود. از حال ننه قمر 
می پرسم و آقای دکتر پاس��خ می دهد: "اگر تومورش 
بدخیم نباش��د برایش یک کاری می کن��م". از مطب 
بیرون می زنیم. در راه برگش��ت، چش��مم می افتد به 
ویترین ه��ای خیره کننده برخی مغازه ها. به مس��تانه 
می گویم از این وس��ایل تزئینی قشنگ دوست داری؟ 

ننه قمر با همان یک چشم سالمش نیم نگاهی می کند 
و می گوید: "ننه پول آب و گازم را ندارم بدهم. تو فكر 
کجایی؟" عزالدین نگران اس��ت. سرش را کج کرده و 
از شیش��ه ماشین آسمان را می نگرد. می پرسم: نگران 
ننه ای؟ به سرخی آس��مان اشاره می کند و می گوید: 
نه! آفتاب دارد می رود. مس��جدم دیر می شود! سرخی 
آفتاب، س��رخی صورت عزالدین را پوش��انده اس��ت؛ 
س��رخی ای که از سیلی روزگار بر صورت این 13 نان 

خور خودنمایی می کند.
***

از کن��ار پل خواجو رد می ش��ویم. ناگاه به یاد س��ر و 
صدای این روزها می افتم. اینجا همان جایی است که 
پرفسور پوپ ایرانشناس مشهور دفن شده است. همین 
چند روز پیش بود که تن این پرفسور بنده خدا را در 
گ��ور لرزاندند. امروز صب��ح در خبرها خوانده بودم که 
چن��د نماینده اصفهان به دولت هش��دار داده اند مبادا 
جن��ازه ریچارد فرای در اصفهان دفن ش��ود. به راننده 
می گویم اینجا چند روز پیش تجمع بود. می گوید برای 
چه؟ می گویم برای پوپ و فرای. ننه قمر می پرس��د: 
برای چی چی ننه؟ ماجرا را تا حد امكان ساده می کنم 
و برایش شرح می دهم. می گوید: "ننه! جنازه مرده بر 
زمین بماند که گناه دارد. کاری نمی شود برایش کرد؟ 
خب اگر جا نیس��ت بیاورندش همین حصه خودمان! 
اینجا جا زیاد است." راست می گوید. اینجا بسیاری از 

خانه ها بهتر از مقبره نیست.
***

به مس��تانه و عزالدین می اندیش��م؛ به عمق آه ش��ان 
وقتی از کنار این ساختمان های سر به فلک کشیده و 
خودروهای لوکس و چند صد میلیونی رد می شویم. به 
11 عضو دیگر خانواده که حاال چشم به راه نشسته اند 
تا با کمی خوراکی و شكالت و شیرینی، شادشان کنم. 
من البته یک واس��طه ام. پول همه این رفت و آمدها و 

خانه اجاره ای ننه و هزینه های درمانش و لباس عید و 
کفش نو برای مستانه را خیرین می دهند.

یک بار بردمش��ان بهزیستی. گفتم: "شوهر و فرزندان 
ای��ن خانم فوت کرده اند و مانده اس��ت با 13 تا نوه و 
بچه و یک چش��م کور ک��ه توم��ورش او را از پای در 
می آورد. اگر بی خانمان ش��ود شما جایی برای اسكان 
موقت��ش دارید؟" گفتند: "این خانم مش��كالتش زیاد 
 NGO است، ما نمی توانیم کمک کنیم، بروید سراغ
های دانشجویی. و با مقداری رب و کشمش بدرقه مان 

کردند.”
***

به در خانه می رس��یم. مستانه و عزالدین و ننه قمر را 
بدرقه می کنم و در میان ولوله عائله ش��ادمان ننه قمر 
– فرشاد و مهرداد و سمیرا و داوود و فرزانه و مجید و 
حمید و حجت و مهین و مینا و زهرا – که دست پر از 
خوراکی اش را دیده اند، به سوی خانه رهسپار می شوم. 
حیف که ش��ب از راه رس��یده است و دفتر نمایندگان 
اصفهان در خیابان مجلل فردوس��ی بسته است وگرنه 
س��ری به این بزرگواران می زدم و درخواست می کردم 
که نامه ای هم برای “س��رپناه” ننه قمر بنویسند، البته 
وقتی مسئله مهمی مثل “آرامگاه” پرفسور فرای حل 
ش��د و به طریقی – که اهلش بلدند –چپ و راست و 
اصولگرا و اصالح طلب و کندرو و تندرو بر سر این امر 

مهم مملكت به تفاهم رسیدند!
راس��تی! خوش به حال مس��تانه که شناسنامه دارد و 
مشمول یارانه می شود، س��میرا و عزالدین شناسنامه 

هم ندارند!
***

بعدالتحریر: داستان جانس��وز این خانواده محروم، به 
هیچ وجه خیالی نیست.

پرفسور فرای 
به دنبال آرامگاه،
ننه قمر به دنبال سرپناه

   صدیقه سرخوش لر
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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. 
درس��یزدهمین دوره همایش روز ملی حمایت از 
حقوق مصرف کنن��دگان، ش��رکت تولیدی کندر 
موف��ق به دریاف��ت گواهینامه حمای��ت از حقوق 

مصرف کنندگان شد.
ش��رکت تولیدی کندر در س��ال 1377 با ظرفیت 
عملیاتی 500 کیلوگرم در ساعت و ظرفیت اسمی 
3 تن در ساعت، جهت تولید انواع پودرهای شوینده 
آغ��از ب��ه کار و در مدت کمتر از 3 س��ال با ایجاد 
طرح های توس��عه اقدام ب��ه افزایش تولید تا 5 تن 
در ساعت نمود و در همین راستا تولید محصوالت 
جانبی از قبی��ل خمیردندان، پودر کفش��و، قالب 

فشرده، صابون حمام نیز به سبد تولید اضافه شد.
همزم��ان ب��ا افزایش تولی��د نی��از و روز افزون به 
جعبه های پودر، این شرکت اقدام به تاسیس یكی 
از بزرگترین چاپخانه های ش��رق کش��ور در داخل 

مجموعه شرکت کرد.
با توجه به نیاز کشور به پودر شوینده در سال 1385 
و اس��تراتژی ش��رکت در جهت افزایش صادرات، 
شرکت کندر اقدام به ساخت و راه اندازی پلنت دوم 

پودر به ظرفیت 5 تن در ساعت کرد که در زمستان 
1386 به بهره برداری رسید. مجموعه تولیدی کندر 
یك��ی از ش��رکت های گروه صنعتی پ��ارس به نام 
ش��رکت بوژان را تحت اجاره خود درآورده و اقدام 
به تولید و عرضه انواع مایعات ش��وینده به نام های 
تجاری آ.ب.ث، بانو، دلتا و آوا در سطح کشور کرده 

است.
دریاف��ت تندی��س واح��د نمونه کیف��ی اداره کل 
اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی اس��تان س��منان 
در س��ال 91  تندیس برند برتر از س��وی سازمان 
تحقیقات اس��تراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 
نظ��ام و تندیس کیفیت برتر از س��وی س��ازمان 
اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در س��ال 90  

بخشی از افتخارات شرکت تولیدی کندر است.
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 ، تكنولوژی مدرن و 

جلوگیری از واردات می شود. 
در س��ال ج��اری با وجود رکود تورمی ، سیاس��ت 
حمایت از تولید و ایجاد رفاه معیشتی در برنامه ها و 
سیاست های دولت قرار گرفته و این همایش نقطه 

عطف این موضوع است.

اهدای گواهینامه حمایت از حقوق مصرف كنندگان به شركت تولیدی كندر
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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. 
درس��یزدهمین دوره همایش روز ملی حمایت از 
حق��وق مصرف کنندگان، ش��رکت گرمای جنوب 
موف��ق به دریاف��ت گواهینامه حمای��ت از حقوق 

مصرف کنندگان شد.
ش��رکت گرمای جنوب در س��ال 1360 با هدف 
تولید بخاری های برقی تاس��یس و در سال 1364 
شروع به تولید بخاری نفتی کرد. در همان ابتدای 
شروع به کار به عنوان اولین دارنده نشان استاندارد 
ایران برای محصوالت خود منتخب ش��د. از سال 
1376 به بعد نیز خط تولید کولرهای آبی و ماشین 
لباسشویی راه اندازی و در همان ابتدای شروع تولید 
شرکت موفق به دریافت نشان استاندارد ملی ایران 
برای این محصوالت شد.  پس از آن شرکت همواره 
اقدام به ارتقای خ��ط تولید و مونتاژ خود کرده تا 
اینكه در س��ال های اخیر به خصوص در سال 89  
این شرکت کم کم به حجم محصوالت خود افزوده 

و هم اکنون تولید ان��واع محصوالت بخاری برقی 
، بخاری های نفت س��وز فیتله ای بدون دودکش ، 
کولرهای آبی و ماش��ین های لباسشویی دوقلو را 
دردس��ت تولید دارد. اعم تولیدات تائیدیه سازمان 
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را دارا هستند 
و ش��رکت موفق به کسب نشان رده B در مصرف 
انرژی برروی کولرهای GA-30 و GA-35 و رده 
 50-GA در مصرف انرژی ب��ر روی کولرهای A
و نی��ز رده D در مصرف انرژی ب��رروی کولرهای 
GA-70 از س��وی سازمان استاندارد و تحقیقات 

صنعتی ایران شده است.
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 ، تكنولوژی مدرن و 

جلوگیری از واردات می شود. 
در س��ال ج��اری با وجود رکود تورمی ، سیاس��ت 
حمایت از تولید و ایجاد رفاه معیشتی در برنامه ها و 
سیاست های دولت قرار گرفته و این همایش نقطه 

عطف این موضوع است.

اهدای گواهینامه حمایت از حقوق مصرف كنندگان به 
شركت گرمای جنوب
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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، ش��رکت کش��ت و صنعت گلبرگ 
بهاران موفق به دریاف��ت گواهینامه حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان شد.
شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران در سال 1382 
تاس��یس و در م��رداد ماه س��ال 1388 با هدف تولید، 
واردات و ص��ادرات انواع مواد غذایی و ماش��ین آالت و 
تكنولوژی های وابسته به بهره برداری رسید. این شرکت 
در زمینی به مس��احت 10 هزار متر مربع در ش��هرک 
صنعتی اشتهارد واقع است. ظرفیت تولید و بسته بندی 
روغن خوراکی مایع به مقدار 36 هزارتن در سال، کنسرو 
زیتون 4 هزار تن و تولید 500 تن انواع سرکه در سال 
از جمله توانمندی های این کارخانه است. این شرکت 
ب��ا ارائه محص��والت با کیفیت، متمای��ز و لذت بخش، 
خوش��نودی مصرف کنندگان محترم و افزایش سطح 
کیفیت زندگی هم وطنان و مردم کشورهای همسایه را 
رس��الت بنیادین خود قرار داده  و با استقرار جدیدترین 
فن آوری ها و تجهیزات و جلب مشارکت سرمایه  انسانی 

جوان، دانش محور، ش��اداب و با انگیزه  خود رشد پایدار 
را در تمامی زمینه ها دنبال می کند. ش��رکت گلبرگ 
بهاران سهیم شدن در توسعه  گروه صنعتی گلرنگ به 
عنوان ش��رکت مادر خود و نیز حضور در فعالیت های 
انسان دوستانه  و در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی 
را از ارزش های محوری خود می داند و سعی بر آن دارد 
تا با بهره گیری از ظرفیت های ایجادشده و سرمایه های 
ملی و گزینش اخالق مدارانه  استراتژی ها و تاکتیک های 
رقابتی در راستای بهبود فضای صنعت و جایگاه خود 

قدم بگذارد.
اخذ نش��ان برترین ش��رکت صنایع غذایی به انتخاب 
مصرف کنندگان در سال 1391 )برند اویال( و گواهینامه 
خالقیت نوین IUI bis، برخی از افتخارات این شرکت 
است. دریافت گواهینامه حداقل در 2 سال 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 ، تكنولوژی 

مدرن و جلوگیری از واردات می شود. 
در سال جاری با وجود رکود تورمی ، سیاست حمایت 
از تولید و ایجاد رفاه معیشتی در برنامه ها و سیاست های 
دولت قرار گرفته و این همایش نقطه عطف این موضوع 

است.

اهدای گواهینامه حمایت از حقوق مصرف كنندگان
 به شركت كشت و صنعت گلبرگ بهاران
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الستیک پارس اولین محصول تاسیس شهرك های صنعتی
شهرك های صنعتی در دهه 1340 تا 1350 طرح شد و تاسیس یکی از این شهرك های صنعتی به نام كاوه در شهر یاقوت سرخ ساوه مظلوم 
نشست. این شهرك نه فرودگاه می داشت نه در مسیر راه آهن بود و ورود و خروج این شهر با یک خط آسفالت 12 متری در مسیر جنوب كشور 
بود و نام مظلوم از این باب به كار رفته ولی مدیران دل س�وخته بچه بس�یجیان قد كش�یده در خط مقدم تولید به كار آمدند و در كوران جنگ 
تحمیلی همین الستیک پارس توانست خدمت به راهور دفاعی بکند كه سرفرازان جبهه پیروزی را به اهتزاز درآوردند. آن لحظه كه نماینده 

الستیک پارس به سکوی افتخار آمد من در خیال جبهه هویزه سیر می كردم و دعای خیر بدین خدمت.

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. 
درس��یزدهمین دوره همایش روز ملی حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان، ش��رکت الستیک پارس 
موف��ق به دریاف��ت گواهینامه حمای��ت از حقوق 

مصرف کنندگان شد.
شرکت الستیک پارس با مشارکت شرکت پیرلی 
ایتالی��ا و بانک توس��عه صنعتی در س��ال 1354 
تاس��یس ش��د . با وق��وع انقالب اس��المی و ترک 
متخصصین ش��رکت پیرلی، کارهای ساختمانی و 
نصب ماشین های این کارخانه با یک وقفه طوالنی 
مواجه شد . در فروردین سال 1363 ماشین آالت 
خط فاز یک که برای تولید تایرهای سبک و سنگین 
bias نصب شده بودند با کمک متخصصین ایرانی 
و با گرد آوری و استفاده از مدارک فنی موجود)به 
ه��ر طریق ممكن( با ظرفیت حدود) 14 هزار( تن 
 bias تایرهای باری ، اتوبوسی ، وانتی و سواری نوع
راه اندازی آزمایش��ی ش��دد و نهایتا طرح افزایش 

ظرفیت تولید به 20هزار تن ، در س��ال 1368 به 
ثمرنشس��ت و ظرفیت تولیدی مجتمع به 20هزار 
تن رس��ید که حدودا 80 % آن تایرهای سنگین و 
%20 آن تایرهای سبک و نیمه سبک بوده است . 

نیاز داخل کش��ور، وزارت صنایع را بر آن داشت که 
مجوز توسعه کارخانجات موجود و تاسیس کارخانجات 
جدید با ارز دولتی را صادر نماید و با توجه به کیفیت 
مناسب تولیدات سنگین شرکت و نیاز ناوگان حمل 
و نقل داخل ، مقرر شد که پروژه توسعه 20هزار تنی 
الس��تیک پارس با تكنولوژی موجود bias به تولید 

تایرهای باری و اتوبوسی اختصاص یابد .
 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 ، تكنولوژی مدرن و 

جلوگیری از واردات می شود. 
در س��ال ج��اری با وجود رکود تورمی ، سیاس��ت 
حمایت از تولید و ایجاد رفاه معیشتی در برنامه ها و 
سیاست های دولت قرار گرفته و این همایش نقطه 

عطف این موضوع است.

اهدای گواهینامه حمایت از حقوق مصرف كنندگان به شركت الستیک پارس
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مجم��ع عمومی عادی 
سالیانه صاحبان سهام 
شرکت سرمایه گذاری ملت )سهامی عام( در تاریخ 
93/01/30 تشكیل شد. خالصه تصمیمات مجمع 

به شرح ذیل است:

  تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه:
1( صورت های مالی سال مالی منتهی به 92/09/30 

شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
2( موسس��ه حسابرس��ی مخت��ار و هم��كاران به  
عنوان حس��ابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه 
حسابرسی آرشین حس��اب به  عنوان حسابرس و 
بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی 93 

انتخاب شد.
4( ح��ق حضور اعضای غی��ر موظف هیئت مدیره 

ماهیانه مبلغ 000ر000ر4 ریال 
)ناخالص( به ازای حداقل برگزاری یک جلس��ه در 

ماه تصویب گردید.
5( اعضای هیئت مدیره زیر به مدت 2 سال انتخاب 

گردیدند:
* شرکت تندر ماشین زرین

*شرکت سرمایه گذاری دنیای آزاد پویا
*شرکت دارو تجارت سامان

*شرکت سالمت جویان تهران
*شرکت دنیای فن آوران پویا

  پیام هیات مدیره
هیات مدیره ش��رکت س��رمایه گذاری ملت با ارائه 

گزارش عملكرد ساالنه به مجمع عمومی صاحبان 
س��هام برآن است تا ضمن بررسی و نگرش کلی بر 
عوامل و نتایج به دس��ت آمده از عملكرد سال مالی 
منتهی به 1392/9/30، اهداف و اقدامات انجام شده 
برای جبران عملكرد سال مالی فوق الذکر را در سال 

پیش رو برای سهامداران محترم تشریح نماید.
استراتژی ش��رکت در سال مالی منتهی به 9/30/ 
1392 بر پایه دو اصل استوار بوده است که انشااهلل 
در سال مالی آتی نیز بر همین روال ادامه و استمرار 

خواهد یافت.
انجام اقدامات الزم به منظور فراهم آوردن شرایط و 
بستر مناسب جهت قرار گرفتن شرکت در وضعیتی 
که قادر به حرکت در راستای تحقق اهداف مرتبط 
بر فعالیت اصلی شرکت که همانا سرمایه گذاری در 
سهام پربازده در بازار بورس اوراق بهادار است باشد.

تالش درجهت تعیین تكلیف کلیه شرکت هایی که 
به دلیل عدم امكان فعالیت مناسب زیان ده بوده و 

مشمول ماده قانون 141 تجارت می باشد.
همانگونه که س��هامداران محترم مطلع هس��تند 
بخش اعظم مشكالت شرکت سنواتی است و هیات 
مدیره فعلی تمام سعی و تالش خود را جهت حل 
مس��ائل و مشكالت به کار بس��ته است تا دو اصل 

مورد اشاره در باال تحقق یابد.
سهامداران عزیز استحضار دارند بخش قابل توجهی 
از سرمایه شرکت در امالک معروف چاتانوگا سرمایه 
گذاری شده اس��ت که این مهم به دالیل مختلف 
که عمده ترین آن نوس��انات ش��دید  قیمت زمین 
و س��اختمان و حدوث تغیی��رات تعیین کننده در 

بازار امالک از یک س��و و حساس��یت هیات مدیره 
در جهت اتخاذ روشی که حتی االمكان دربردارنده 
منافع بیشتر سهامداران عزیز باشد، تاکنون تحقق 
نیافت��ه و علی رغم لح��اظ نمودن ه��ردو گزینه، 
فروش زمین و یا مش��ارکت در ساخت در دستور 
کار موفقیتی حاصل نگردیده اس��ت، پیشنهاداتی 
نیز ظرف سال مالی گذش��ته ارائه و توسط هیات 
مدیره مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گرفته، که با 
عنایت به حجم باالی سرمایه گذاری و رکود ایجاد 
شده در بازار مس��كن که از تیرماه 1392 شروع و 
تاکنون نیز ادامه داش��ته بعضی خری��داران، اتخاذ 
تصمی��م درخصوص خرید را ب��ه تعویق انداخته و 
بعضا نیز پیشنهاد جدید خرید تا 20 الی 30 درصد 
زیر قیمت پیش��نهادهای قبلی را مطرح نموده اند 
که پیش��نهادات مذکور در هیات مدیره بررسی  و 
مقرر گردید تا تثبیت وضعیت موضوع فروش نیز به 
تعویق افتد. اقدام برای مشارکت در ساخت امالک 
معروف چاتانوگا می باش��د که موضوع فوق نیز به 
جد توسط هیات مدیره درحال پی گیری است که 
پیشنهاداتی در س��ال مالی قبل دریافت و توسط 
هی��ات مدیره مورد بررس��ی و ارزیاب��ی دقیق قرار 
گرفته است که در صورت حصول نتیجه از طریق 

سازمان محترم بورس اطالع رسانی خواهد شد.
ب��ه منظور تعیین تكلیف ش��رک های زی��ان ده به 
فراخ��ور ش��رایط و وضعی��ت هر یک از ش��رک ها 
اقداماتی صورت پذیرفته که نتایجی حاصل گردیده 

است.

   تاریخچه
شرکت سرمایه گذاری ملت)سهامی عام( در تاریخ 
1371/4/21 توس��ط بانک ملت تاس��یس و تحت 
ش��ماره 91409 در اداره ثبت ش��رکتها و مالكیت 
صنعتی تهران بصورت )سهامی عام( به ثبت رسیده 
و در تاریخ 1374/6/8 در بورس اوراق بهادار تهران 

پذیرفته گردیده است.

اعضای هیات مدیره
  رئیس و عضو غیرموظف هیات مدیرهآقای محمدرضا وفاییتندر ماشین زرین)سهامی خاص(

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعاملآقای سهراب رستهسرمایه گذاری دنیای آزاد پویا)سهامی خاص(     
عضو غیرموظف هیات مدیرهآقای علی اصغرزاده صادقسالمت جویان تهران)سهامی خاص(       

عضو غیرموظف هیات مدیرهآقای محسن دارستانی فراهانی   دنیای فن آوران پویا)سهامی خاص(
عضو غیرموظف هیات مدیرهآقای حسن عطری   سرمایه گذاری دنیای شگرف)سهامی خاص(

سرمایه گذاري ملت 
اولین بود

 چون 
متخصص

داشت
   خسرو  اميرحسيني
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سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 
19 اس��فند 92 ب��ا حضور 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. 
درسیزدهمین دوره همایش روز ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان، شرکت مواد غذایی خوشنام)مک( موفق 
به دریافت گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان 

شد.
گروه تولیدی مواد غذایی خوشنام با برند تجاری مک، با 
بیش از 40 سال تجربه در کنار کارخانجات آرد ارس مهر 
تبریز، آرد تک کرج، آرد تبریز کار و آذین کارتن ارومیه، 
تولید خود را از اوایل س��ال 88 آغاز نموده و با گذش��ت 
مدت کوتاهی، به عنوان یكی از برترین های این صنعت 
به شمار می رود. استفاده از بهترین مواد اولیه از جمله آرد 
س��مولینا )استحصال شده از گندم دوروم( که به عنوان 
یكی از آیتم های تعیین کننده در این صنعت محسوب 
می شود، در کنار به کارگیری ماشین آالت با تكنولوژی 
روز دنی��ا در تولید آرد و ماکارونی و اخذ گواهینامه های 
مختلف باعث ش��ده ک��ه ماکارونی مک ع��الوه بر بازار 
داخل مورد توجه خریداران خارجی برخی از کش��ورها 
از جمله امارات، کویت، عمان، عراق، عربستان، بحرین، 
افغانستان، تاجیكستان، ترکمنستان، قزاقستان، مالزی، 
قطر، س��ومالی، نیجر، توگو، آفریقای جنوبی و جیبوتی 

قرار گیرد. با ش��عار غذای خوب، احس��اس خوب هدف 
اول مدیریت این مجموعه تولید محصول با کیفیت عالی 
اس��ت که آن را سرلوحه و سر مش��ق راه خود قرار داده 

است.
 TUV 22000 از ش��رکت ISO دریافت گواهینام��ه
گواهینام��ه  دریاف��ت   1388 س��ال     Intersert
س��ال        TUV Intersert ش��رکت  از   9001 ISO
1388دریافت گواهینامه حالل از انجمن صنایع غذایی 
ایران ISO 9001 از ش��رکت TUV Intersert سال 
 TUV از شرکت HACCP 1389 دریافت گواهینامه
Intersert س��ال 1390 و دریاف��ت گواهینامه رعایت 
حقوق مصرف کننده از سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولید کنن��دگان در س��ال 1391 از جمله افتخارات 

شرکت ماکارونی مک است.
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 
واحد و تحقیق و R&D، نوآوری ، صادرات ، تكنولوژی 

مدرن و جلوگیری از واردات می شود. 
در س��ال جاری با وجود رکود تورمی ، سیاست حمایت 
از تولید و ایجاد رفاه معیشتی در برنامه ها و سیاست های 
دولت قرار گرفته و این همایش نقطه عطف این موضوع 

است.

اهدای گواهینامه حمایت از حقوق مصرف كنندگان به شركت مواد غذایی خوشنام)مک(
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  تاریخچه
شرکت س��یمان قاین با نام اولیه سیمان خراسان با سرمایه 
گذاری مشترک سازمان صنایع ملی ایران و بانک ملی ایران در 
تاریخ 1360/9/19 تشكیل گردید. پس از بررسی های فنی و 
اقتصادی محل اجرای کارخانه سیمان قاین در 10 کیلومتری 
جاده قاین- بیرجند در مجاورت معادن سنگ آهک و آلوویم 
در زمینی به وس��عت 140 هكتار در نظر گرفته شد. پروانه 
تاسیس ش��رکت به ش��ماره 31064 در تاریخ 1369/6/27 
جهت تولید روزانه 2000 تن سیمان خاکستری صادر گردید. 
به اس��تناد پروانه بهره برداری صادره از سوی وزارت صنایع و 
معادن در تاریخ 1373/10/5 ظرفیت س��الیانه شرکت برابر 
ب��ا 660000 تن ب��رای 330 روز کاری با تولید روزانه 2000 
تن سیمان خاکس��تری در نظر گرفته شده است. شرکت از 
اواخر سال 1373 آغاز به تولید نمود و در سال 1384 موفق 
به اجرای طرح افزایش ظرفیت گردید. تولید شرکت از سال 

1385 به حدود 2500 تن در روز ارتقا یافت.

  سرمایه
سرمایه اولیه شرکت 100 میلیون ریال بوده که طی چند 
مرحله افزایش نهایتا در تاریخ 9278/08/28 به 53/222/4 

میلیون ریال افزایش یافت. 

چشم اندازشركت سیمان قاین  در 1395
متعالی ترین واحد صنعتی ش��رق کشور و پیشتاز در صنعت 
س��یمان از طریق تولید انواع سیمان با کیفیت برتر و تكیه بر 
سرمایه های انسانی در جهت توسعه پایدار و حصول افتخار ملی

شعارهای بیانیه چشم انداز

ق، قابلیت توسعه پایدار و حصول افتخار ملی
ا، اعتماد و احترام متقابل

ی، یكپارچگی و تعالی سازمان

  جوایز و رتبه های سازمانی:
دریافت لوح س��پاس از انجمن صنفی کارفرمایان صنعت 

سیمان به عنوان 
    واحد برتر در کیفیت س��یمانهای نوع 2 پرتلند درسال 

1392
- دریافت لوح از اولین نمایش��گاه توانمندی های صادراتی 

جمهوری اسالمی ایران
اردیبهشت ماه 1392

- اخ��ذ گواهینامه نامزد دریاف��ت لوح تقدیر برای عملكرد 
مناسب دربخش های

اصلی و جانبی از پنجمین جشنواره ملی بهره وری درگروه 
سیمان، آهک و گچ طی سالهای 91-86

دریافت لوح تقدیر از اداره اس��تاندارد خراس��ان جنوبی به 
عنوان واحد نمونه تولیدی دراستان درسال 1392

  دستاوردهای شركت در سال 1392
- دریافت لوح سپاس از انجمن صنفی کارفرمایان صنعت 
س��یمان به عنوان واحد برتر در کیفیت سیمان های نوع 3 

پرتلند درسال 1392
- اخ��ذ گواهینامه نامزد دریاف��ت لوح تقدیر برای عملكرد 
مناس��ب در بخش های اصلی و جانبی از پنمین جشنواره 
ملی بهره وری درگروه س��یمان، آهک و گچ طی سال های 

91-86
- دریافت لوح از اولین نمایش��گاه توانمندی های صادراتی 

جمهوری اسالمی ایران

- دریافت لوح تقدیر از اداره اس��تاندارد خراسان جنوبی به 
عنوان واحد نمونه تولیدی دراستان درسال 1392

 32 ,N5 42 و , N5 برای دو محصول CE اخذ نشان -
- اخذ نش��ان اس��تاندارد برای دو محصول تیپ 1-525 و 

تیپ 3

  فعالیت های انجام شده در طی سال: 
- اخذ مجوز 90 میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت با نرخ 

بهره 14 درصد از بانک توسعه صادرات
- زیرپوشش بردن 25 نفر از پرسنل شرکت جهت استفاده 

از قانون سخت و زیان آور و بازنشست شدن آنها
- افزایش 7 درصدی صادرات به کش��ورهای افغانس��تان، 

ترکمنستان و تاجیكستان نسبت به سال گذشته
- آجرکاری و بتن ریزی طول کوره

- استقرار واحدهای بازار یابی ،مهندسی فروش و خدمات 
پس از فروش و تشكیل کمیته های مربوطه

CE انجام ممیزی و دریافت نشان -
- پایش جداول TLR و برنامه ها و اهداف راهبردی شرکت

- برون س��پاری عملی��ات نگه��داری، تعمیرمكانیك��ی و 
بهره برداری از دپارتم��ان خردایش مواد اولیه و خط تولید 

کارخانه
- برون سپاری تاسیسات جانبی کارخانه و رستوران کارخانه

- اس��تقرار کام��ل سیس��تم اتوماس��یون اداری درمح��ل 
دفترتهران و کارخانه و ارتباط بین تهران و شهرستان قاین 
بصورت همزمان س��اماندهی شبكه IT کارخانه و یكسان 

Domain controller سازی شبكه و ایجاد
- افزایش افزودنی به سیمان حدود 3 درصد بدون تاثیر بر 

کیفیت سیمان

  پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان 
سهام

در خاتمه با تشكر و قدردانی از صاحبان سهام و نمایندگان 
قانونی آنها به لحاظ حضور در مجمع س��االنه ش��رکت و 
ضمن پیشنهاد مبلغ 3560ریال بصورت خالص برای هر 
سهم تقاضا دارد نسبت به تصویب صورتها و حسابهای سال 
مالی منتهی به 1392/12/29 رهنمود و پیشنهادات الزم 

را به هیات مدیره شرکت ارائه فرمایند. 

اعضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهآقای احمد بلوکیانشرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

نایب رئیس هیات مدیرهآقای محمدحسن ثقفیشرکت سیمان صوفیان
عضو هیات مدیرهآقای سعید حشمتیشرکت سیمان ارومیه
عضو هیات مدیرهآقای سید مهدی مقدسی    شرکت سیمان شمال

عضو هیات مدیره و مدیرعاملآقای حمید اقبالیانشرکت سرمایه گذاری سیمان تامین

اقبالیان دست پُري داشت؛ توپ زد

بسیاری توپ می زنند ولی پشتوانه ندارند و این عمل را بلوف هم می گویند . روز پیش 1393/2/8 با حضور 96 درصد سهام دار در تاالر انجمن صنفی، مجمع ساالنه 
سیمان قاین به ریاست جناب مهندس فاتح و دو ناظر جنابان موذن چی و جواهری با دبیری جناب اقبالیان برگزار شد. گزارش مجمع ساالنه عملکرد شركت كه چشمان 
ریز بین و دقیق چون جناب كریمی مدیر ارشد مالی شركت آن را تنظیم كرده تحسین همگان را برانگیخت و مجمع با تقسیم سود 3800 ریال هر سهم و تصویب 
صورت های مالی و سایر دستور جلسه به كار خود پایان داد. آنچه ما را واداشت تا با این تن علیل و پای خسته بدین مجمع رویم شوق كار بچه های مسلمان بسیجی 

بود كه توانسته اند آن كنند كه باید.



لوازم خانگی  | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  41 | اردیبهشت ماه 1393|40

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،صنای��ع غذایی مانا موفق 
ب��ه دریاف��ت تندیس نق��ره ای حمای��ت از حقوق 

مصرف کنندگان شد.
شرکت صنایع غذایی مانا با بیش از سی سال سابقه 
و با استفاد از تجهیزات پیش��رفته و فن آوری روز 
انواع ماکارونی فرمی و اسپاگتی را با هدف رسیدن 

به کیفیت مطلوب تولید می کند.
خط تولید پیوس��ته ماکارونی مانا به س��امانه پلی 
ماتیک مجهز است که بی نیاز از هر گونه عملیات 
دس��تی اس��ت. دراین روش ترکی��ب آرد و آب در  
محفظه ای بسته صورت می گیرد و خمیر مورد نیاز 

در زمانی کمتر از 20 ثانیه تولید می شود. سامانه 
پلی ماتیک ضمن ارتقا کیف��ی باعث یکنواختی 
محصول شده و خمیری یک دست را برای مراحل 

بعدی آماده می سازد.
از سوی دیگر آزمایشگاه های مجهز کارخانه مانا با 
انجام آزمایش های گوناگون عهده دار رعایت موازین 

بهداشتی و کیفیت محصول است.
کارخانه صنایع غذایی مانا در راهی قرار گرفته که 
مث��ال زدنی و در نوع خود منحصر به فرد اس��ت و 
با تولیدات جدید خ��ود مثل ماکارونی دارای فیبر 
و سبزیجات و همچنین الزانیا محصوالتی با طعم 
خوش و ارزش غذایی باال تولید و روانه بازار می کند 
تا این چنین، مانا بر بلندای صنعت ماکارونی جایی 

استوار داشته باشد.
گواهی استاندارد ISO 22000، گواهی استاندارد 
بین المللی “ حالل"، گواهی استاندارد ملی ایران، 
گواهی اس��تاندارد ISO 9001، گواهی استاندارد 

HACCP
گواهی ملی سالمت محصول سیب سالمت، دریافت 

لوح حمایت از حقوق مصرف کننده سال 1388  و 
س��ال 1389، دریافت تندیس برنز رعایت حقوق 
مصرف کننده س��ال 1390، دریافت تندیس نقره 
رعایت حقوق مصرف کننده سال 1391 و دریافت 
کارت بازرگانی رتبه زرین س��ال 1392 بخشی از 

افتخارات صنایع غذایی ماناست.
 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 ، تكنولوژی مدرن و 

جلوگیری از واردات می شود. 
در س��ال ج��اری با وجود رکود تورمی ، سیاس��ت 
حمایت از تولید و ایجاد رفاه معیشتی در برنامه ها و 
سیاست های دولت قرار گرفته و این همایش نقطه 

عطف این موضوع است.

اهدای تندیس حمایت از حقوق مصرف كنندگان به صنایع غذایی مانا
چند سال پیش در یک نشست شنیدم كه در ایتالیا محصول ما را خوراك اسبان می كنند. خدا می داند چه حالی داشتم و آن روز به باالترین مقام 
اجرایی كه در سالن بود به عنوان یک خبرنگار اشک در چشم عرض كردم شنیدید؟ گفت اشک را هم دیدم. در روز 1392/12/19 شنیدم بازار 
غذایی ایتالیا و چند كشور اروپایی در تسخیر ماكارانی ساخت ایران است و آن روز از ته دل خندیدم و خدا را شکر و به این پاسداران حرمت 

نام آفرین گفتم.
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مجمع ساالنه شرکت صنعتی بهشهر در حضور 90 درصد 
سهام دار به ریاس��ت جناب آقای مهندس شهرضائی و 
ناظرین جنابان امیرحس��ینی و زرندی با دبیری جناب 

مهندس عباسعلی ور برگزار شد.
مجمع با تصویب صورت های مالی و تعیین هیات مدیره 
حقوقی و تقس��یم سود 1350 ریال با طنین صلوات پی 
در پی به پاس خدمات ارزنده هیات مدیره و سود خوب 

به کار خود پایان داد. 

  پیام هیات مدیره 
در سالی که گذشت، شرکت صنعتی بهشهر )سهامی عام( 
با فراز و نشیب های زیادی در خصوص تغییرات نرخ ارز، و 

قیمت گذاری کاالهای خود روبه رو گردید.
از ابتدای اردیبهشت ماه 1392 دولت اقدام به حذف ارز 
مرجع برای کلیه کاالها نمود. همزمان اقدام به تصویب 
افزای��ش نرخ محصوالت ب��ه میزان س��ی و پنج درصد 
نمودند. دو هفته بعد دولت با انجمن صنفی توافق نمود 
که 70 درصد از روغن خام به نرخ 21/200 ریال و مابقی 
به نرخ ارز مبادله ای برای ش��رکت ها تهیه شود و افزایش 

نرخ قبلی به 21/5 درصد کاهش یافت.
در تخصی��ص روغن بخ��ش یارانه ای دول��ت به تمامی 
تعهدات خود عمل ننمود و در شهریور ماه 1392 بدون 
اعمال افزایش نرخ کلیه ش��رکت های روغنی موظف به 
تامین صد در صد روغن خام خود به نرخ مبادله ای شدند.

این شرکت با توجه به تولید کاالی استراتژیک در ایران 
همواره از حمایت سیس��تم بانكی و سازمان های دولتی 
برخوردار بوده و توانس��ته بخش��ی از مشكالت خود را از 

طریق بانک های مختلف حل و فصل نماید.

با توجه به اینكه عمده مواد اولیه مصرفی شرکت از قبیل 
روغن خام و ورق حلب و قطعات یدکی از منابع خارجی 
تامین می گردند، بنابراین ریسک عمده شرکت تامین به 

موقع آنهاست.
هر چند در برهه هایی از س��ال، بان��ک مرکزی ارز مورد 
نیاز ش��رکت جهت واردات روغن خام را به میزان کافی 
تخصیص نداده اس��ت ولی شرکت با استفاده از ضمانت 
نامه بانكی شرکت عافیه اینترنشنال توانست روغن خام 
مورد نیاز خود را به موقع تامین نماید. مضافا اینكه بخش 
عمده ای از نیاز روغن خام در سال جاری توسط شرکت 

بازرگانی دولتی ایران تامین شده است.
شرکت صنعتی بهشهر بطور متوس��ط حدود 35% بازار 
کشور را در اختیار داشته و در این زمینه رتبه نخست را 

در بین 28 شرکت تولید کننده داراست.
اس��تراتژی ش��رکت کسب جایگاه نخس��ت روغن مایع 
و جامد )خانوار( و همچنین صنف و صنعت و رس��یدن 
به حداکثر س��ود از طری��ق کاهش هزینه ها و همچنین 
تولی��د محصوالت جدید ک��ه نیازمند دان��ش فنی باال 
اس��ت می باش��د. برنامه های شرکت در س��ال مالی آتی 
ادام��ه اجرای پروژه ه��ای روغن های تخصصی که تولید 
آنها نیازمند دانش فنی باالس��ت، می باشد. این تولیدات 
به دلیل تخصصی بودن آنها از س��ودآوری قابل توجهی 

برخوردار خواهد بود.
نتایج عملیات شرکت در سال مالی گذشته نشان از فائق 
آمدن مدیریت و کارکنان ش��رکت بر مشكالت به وجود 
آمده دارد و امید است در سال آینده با تالش مدیریت و 
کارکنان زحمتكش شرکت، نتایج پیش بینی شده محقق 

گردد.

  كلیاتی در باره شركت 
تاریخچه  

تاریخ تاسیس: شرکت صنعتی بهشهر )سهامی عام( در تاریخ 
1330/1/19 تحت نام ش��رکت پنبه پاک کنی بهش��هر به 
شماره 3479 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
ته��ران به ثب��ت رس��یده و طبق تصمیم مجم��ع عمومی 
فوق العاده مورخ 1373/11/18 نوع ش��رکت به سهامی عام 

تبدیل گردیده است.

  موضوع فعالیت اصلی ش�ركت : به اس��تناد ماده 2 
اساسنامه عبارتست از تاسیس و بهره برداری از کارخانجات 
پنبه پاک کنی ، روغنكشی، تصفیه روغن و سایر کارخانجات 

و تولید انواع محصوالت از قبیل روغن، پنبه، لینتر، کنجاله.

  موضوع فرعی : تولید و خرید و فروش  محصوالت غذایی 
از قبیل انواع سس، قند،شكر، غالت، برنج، چای، ماکارونی، انواع 
رشته های خوراکی، آجیل، میوه خشک، آب میوه، انواع رب ، 
انواع کمپوت و کنسرو، آب معدنی، و بسته بندی و توزیع آنها 
در بازارهای داخلی و خارجی و خرید و واردات ماش��ین آالت، 
قطعات و لوازم، مواد اولیه و سایر مواد کمكی و بطور کلی هر 
نوع مایحتاج مورد نیاز برای امور تولیدی و یا برای فروش آنها. 
صادرات محصوالت شرکت و همچنین انجام هر نوع معامالت 
بازرگانی و صنعتی به طور اعم، انجام سرمایه گذاری و خرید 

سهام شرکت های تولیدی و تجارتی.

  سرمایه 
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 6/5 میلیون ریال )شامل 
تعداد 260 س��هم، به ارزش اسمی هر سهم 25/000 ریال( 
بوده که طی چند مرحله به مبلغ 330 میلیارد ریال)شامل 
تعداد 330 میلیون س��هم، به ارزش اسمی هر سهم 1000 

ریال( در پایان فروردین ماه سال 1388 افزایش یافته است.

  برنامه های آینده شركت
گسترش بازارهای فروش محصوالت از طریق شرکت طلوع 

پخش در شهرها و روستاهای کوچک.
ارائ��ه محصوالت جدید در روغن ه��ای خانوار مایع از طریق 

فرمول های جدید و دانش فنی روز دنیا.
افزایش ظرفیت تولید به میزان پانصد هزار تن در دور آینده.

سمتنمایندهاعضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهشرکت صافوال بهشهر)سهامی خاص( آقای مامون فالح سعید الداود

ش��رکت روغن نباتی بهش��هر منطق��ه ازاد آقای محمد عباسعلی پور کبیره 
اروند)سهامی خاص(

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

شرکت حمل و نقل و پشتیبانی پرتو گستر آقای همایون رشید سید   
بهشهر )سهامی خاص(

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیرهشرکت مارگارین )سهامی عام(        آقای سیامک ربیعی
عضو هیات مدیرهشرکت شكر صافوال بهشهر)سهامی خاص( آقای علیرضا شریفی    

مجمع صنعتي بهشهر  1350 ریال سود  براي هر سهم مصوب كرد
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سیزدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 
19 اس��فند 92 ب��ا حضور 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. 
درسیزدهمین دوره همایش روز ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان، نشر گل واژه موفق به دریافت گواهینامه 

حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد.
بی��ش از دو دهه اس��ت ک��ه نش��ر گل واژه ب��ا دانش 
آموزان این کشور در مس��یر دانش اندوزی همراه است. 
ای��ن نش��ر در این مدت توانس��ته ب��ا در پیش گرفتن 
رویك��ردی نوی��ن در نش��ر کتاب های کمک درس��ی، 
 رضای��ت معلم��ان و دان��ش آم��وزان را جل��ب نماید.

رویكرد و ماموریت نش��ر گل واژه در جهت دستیابی به 
استراتژی انتش��ارات گل واژه بر پایه عناصر اساسی زیر 

استوار است:
تحقیق برای ش��ناخت دقی��ق نیازها و خواس��ته های 
گروه های هدف )دانش آموزان، مدیران مدارس، دبیران 

و مشاوران تحصیلی(
بررسی و الگوبرداری از بهترین منابع خارجی و داخلی به 
منظور شناخت روش ها، ساختارها و شیوه های موثر ارایه 

کتاب های کمک آموزشی
استفاده از تیم مجرب، متخصص و توانمند در حوزه های 

تحقیق، تالیف، طراحی و تولید

بهره گیری از سیس��تم ه��ای نوین بازاریاب��ی و فروش 
جهت ارائ��ه محصوالت جدی��د و اس��تاندارد، ترفیع و 
تبلیغ اثربخش، قیمت گذاری رقابتی و دسترسی آسان 

مخاطبان به کتاب های نشر گل واژه
کانال ها و شبكه های فروش کتاب مخصوصا کتاب های 
کمک آموزشی در سراسر کشور با محدودیت نقاط آخر 
فروش مواجه است. اغلب کارشناسان بازاریابی و فروش 
همواره به محدودیت قفس��ه و ویترین های فروش��گاه 
)Self space( اذع��ان داش��ته و آن را یك��ی از عوامل 
اساسی کاهش س��طح رضایتمندی مشتری می دانند. 
انتش��ارات گل واژه با بررس��ی ش��رایط مختلف شبكه 
توزیع و ایجاد کانال های چندگانه برای فروش، س��عی 
در افزایش سطح دسترسی مخاطبان و گروه های هدف 

داشته است.
 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 
واحد و تحقیق و R&D، نوآوری ، صادرات ، تكنولوژی 

مدرن و جلوگیری از واردات می شود. 
در س��ال جاری با وجود رکود تورمی ، سیاست حمایت 
از تولید و ایجاد رفاه معیشتی در برنامه ها و سیاست های 
دولت قرار گرفته و این همایش نقطه عطف این موضوع 

است.

هر كه سرگذشت محمدبن ابراهیم شیراز »مالصدرا« را خوانده باشد ده باره باورش می آید كه اگر علم در ثریا باشد ایران  بدان دست یازد.
محمدبن ابراهیم از شیراز به بصره از آنجا به حلب از آنجا به شیراز و در نهایت اصفهان، قم، شیراز آنقدر در پی دانش رفت تا مالصدرا شد و این 

از بچه های ایران برآید و آنچه نشر گل واژه دارد از همان جنس است.

اهدای گواهینامه حمایت از حقوق مصرف كنندگان به نشر گل واژه
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مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت فارسیت اهواز در مورخه 
دوشنبه 1393/2/1 در محل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت 

سیمان تشكیل شد.
در این مجمع که با حضور 93/56 درصدی سهامداران، نماینده 
ب��ورس و اوراق بهادار ، حسابرس��ی و ب��ازرس قانونی و مدیران 
ش��رکت برگزار گردید ریاس��ت مجمع با جناب حسین فاتح به 
نمایندگی از ش��رکت س��یمان فارس و خوزستان بود که آقایان 
محمدحسین پاکس��از و بیژن جواهری در مقام نظار اول و دوم 
ایشان را در اداره جلس��ه یاری می رساندند. دبیری مجمع فوق 
نیز برعهده مهندس محمدرضا س��په پور مدیرعامل دلس��وز و 
دانش پژوه ش��رکت بود که پس از قرائت گ��زارش هیات مدیره 
به مجمع صنعتی به 92/12/29 و اس��تماع گزارش حسابرس و 
بازرس قانونی شرکت جمع نشینان با تقدیر و تشكر از زحمات 
تیم ارش��د مدیریتی ش��رکت طی س��ال های مورد گزارش که 
توانس��ته با جدیت و تالش خود به حال و اوضاع ش��رکت سرو 
سامانی دهد و با تدوین برنامه های مدون مسیر شكوفایی شرکت 
را ترسیم نموده اس��ت ،با تصویب صورت های مالی به کار خود 

پایان دادند.
مهندس پاکس��از مدیریت خدوم شرکت در گزارش خود با بیان 
اینكه طی دو س��ال گذش��ته به علت تصویب قانون ممنوعیت 
اس��تفاده از لوله آزبس��ت بیش از 11 کارخانه کشور که در این 
حوزه صنعت فعالیت می کنند دچار تعطیلی و خس��ارات فراوان 
گردیدند گفت : » ولیكن در فارس��یت ب��ا حمایتی که از طرف 
هولدینگ مادر فارس و خوزستان به عمل آمد و با مدیریتی که 
در شرکت انجام شد ما توانستیم علی رغم وجود مشكالت فراوان 
ب��ه کار خود ادامه دهیم و پ��س از ایجاد محدودیت های حادث 
شده عمده فعالیت شرکت تولید آجر کفپوش، لوله و تجهیزات 
بتنی، لوله پلی اتیلن ، دیوار و قطعات بتنی، سنگ های مصنوعی 
)س��منت پالست(، بتن آماده و سندبلسا بوده است که هر چند 
نتوانسته جایگزینی برای فروش 70 درصدی کارخانه از لوله های 
آزبس��تی باشد ولی این تنوع سبد محصوالت توانسته ضررهای 

وارد شده را تا میزانی جبران کند.«
مهندس پاکس��از در بخش دیگر از سخنان بود با بیان اینكه ما 
در جهت ظرفیت سازی در شرکت توانستیم با صرف هزینه های 
بس��یار ناچیز و کم برای شرکت سودهای خوبی را آورده باشیم 
، به راه اندازی خط تولید سنگهای مصنوعی و راه اندازی مجدد 
خط تولید لوله های پلی اتیلن پس از ده سال توقف اشاره کرد.

مدیرعامل س��ختكوش ش��رکت با اعالم اینكه توانس��ته ایم در 

محصوالت بتنی با کمک تكنسین های شرکت قالب های ساخت 
را از ح��دود 12 عدد به بیش از 45 قالب برس��انیم افزود : »در 
طی سال مالی مورد گزارش با تدوین برنامه های مدون جدیدی 
توانستیم اقدامات منسجم از قبیل فروش دارایی های غیرمولد و 
برون س��پاری بعضی از فعالیت های غیرضروری شرکت کرده، تا 
حدودی برای شرکت ظرفیت سازی کرده و از صرف هزینه های 

غیرضروری بكاهیم.«
مهندس سپه پور در پایان صحبت های خود با اعالم برنامه های 
آتی ش��رکت در سه مقطع کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت 
برای خروج شرکت از وضعیت فعلی و سوق به سیر تعالی ترسیم 
ش��ده از تیم مدیریتی و اعضای هیات مدیره و شرکت هلدینگ 
فارس و خوزس��تان که در این مس��یر س��خت ش��رکت را تنها 

نگذاشته و همواره از آن حمایت کردند قدردانی به عمل آورد.
شفافیت کاری تیم ارشد مدیریتی شرکت و پیگیری درخصوص 
حل مش��كالت عدیده ش��رکت ب��رای حصول نتیج��ه و تالش 
جهادگونه و برنامه ریزی دقیق مدیریتی مدیران شرکت از جمله 
نكاتی بود که باعث خوشحالی و خشنودی سهامداران حاضر در 

جمع گردید.
در پایان مجمع نیز موسس��ه حسابرسی رهیافت و همكاران به 
عنوان حس��ابرس و بازرس اصلی و موسس��ه حسابرسی آرشین 
حساب به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال آتی مالی 
انتخ��اب گردیدند. همچنی��ن در پی رای گی��ری برای انتخاب 
اعضای هیات مدیره جدید، شرکت تهران بتن جایگزین شرکت 
بازرگانی فارس و خوزستان به عنوان یكی از اعضای هیات مدیره 

گردید.
اجازه می خواهیم از حرمتی که مهندس فاتح و مهندس س��په 
پور در حق اهل قلم داشته و لطف و بزرگواری جناب ایمان خان 
فروزان فر مدیریت ارشد مالی شرکت با آن روی خوش و اخالق 
حسنه که ما را در تهیه این گزارش یاری رساندند کمال قدردانی 

و تشكر را داشته باشیم.    
 

  پیام هیات مدیره
هیات مدیره شرکت فارسیت اهواز )سهامی عام( با ارائه گزارش 
عملكرد سالیانه به مجمع عمومی صاحبان سهام بر آن است تا 
ضمن بررسی و نگرش��ی کلی بر عوامل موثر در نتایج به دست 
آمده حاصل از عملكرد س��ال مالی منتهی ب��ه 1392/12/29، 
اهداف و اقدامات انجام ش��ده برای ارائه دالیل و توجیهات الزم 
در خصوص عملكرد سال مالی 1392 و نیز اهداف و خط مشی 

پیش رو در سال جدید را برای سهامداران محترم تشریح نماید.
در این راس��تا و با عنایت به عملكرد س��ال مالی مورد اشاره به 
استحضار کلیه سهامداران محترم می رساند که شرکت فارسیت 
اهواز )سهامی عام( یكی از پرچالش ترین سال های فعالیت خود 

را در طول چند سال اخیر پشت سر نهاد. چرا که :
1( در ط��ول این س��ال با توجه به کاهش چش��مگیر نقدینگی 
در ش��رکت ها ، موسسات و سازمان های دولتی که از عمده ترین 
مشتریان و خریداران محصوالت شرکت می باشند موجب گردید 
که کاهش محسوس در حجم فروش و نیز عدم وصول به موقع 
مطالب��ات و به تبع آن کاهش قدرت خرید جهت تهیه و فراهم 
نم��ودن مواد اولیه به موقع و س��ایر ملزومات مورد نیاز خطوط 
تولید از یک سو و سیاست های محدود کننده و بازدارنده از طرف 
س��ازمان حفاظت محیط زیست و سازمان بهداشت و درمان در 
تولید و فروش محصوالت آزبس��تی که از فعالترین و بزرگترین 
خطوط تولید شرکت هستند از سوی دیگر، موجب کاهش سطح 

عملكرد شرکت گردید. 
2(س��یر عظیمی از پرداخت ها ک��ه حاصل جریان نقدینگی کم 
گردش این ش��رکت )با توج��ه به بند 1( که عم��ده ترین آنها 
معطوف به تس��ویه حساب س��نوات بازنشستگان و نیز هزینه 4 
درصد حق بیمه مش��اغل زیان آور آنها گردیده است. در چنین 
شرایطی و به جهت عدم وجه نقد کافی و عدم امكان خرید مواد 
اولی��ه موردنیاز خطوط تولید و متعاقب آن فروش محصوالت به 
مشتریان و نیز پرداخت بدهی های تجاری و غیرتجاری به شدت 

تحت تاثیر قرار گرفت.
 3( ب��ا توج��ه به م��وارد ف��وق ، روی آوردن ش��رکت به جذب 
س��رمایه ها و همچنین تامین منابع مالی از طریق اس��تقراض و 
اخذ پیش دریافت از مش��تریان بابت فروش محصول که بخشی 
از آن بابت تامین مواد اولیه و بخش دیگر آن بابت پاس��خ گویی 
به هزینه های سال جاری و بدهی های سنواتی گردیده است که 
همین امر نیز باعث افزایش میزان بدهی ها نسبت به سال گذشته 
گردیده اس��ت. در چنین برهه ای از زمان شرکت فارسیت اهواز 
سیاس��ت کلی خود را بر بهره گیری از تالش و همكاری بی دریغ 
تمامی کارکنان ، کارشناسان و مدیران متخصص و متعهد خود 
در امر تولید محصوالت بتنی و غیر آزبستی قرارداد که علی رغم 
مش��كالت موجود جهت تهیه مواد اولیه مورد نیاز خطوط بتنی 
توانس��ت با جلب رضایت مش��تریان در تولید و تحویل به موقع 
محصول و با شناس��ایی بازارهای فروش اینگونه از محصوالت ، 

جایگاه خود را در بین تولید کنندگان همچنان حفظ نماید. 

مهندس سپه پور با برنامه پیشرفت در آینده آمد
مجمع عمومي عادي ساالنه فارسيت اهواز
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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 
تجارت، معاون برنامه ری��زی و نظارت راهبردی 
رییس جمهور، رئیس و مسئوالن سازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان 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 ملی حمایت 
از حق��وق مصرف کنندگان، ش��رکت نیک کاال 
موف��ق به دریافت گواهینام��ه حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان شد.
نیک کاال حدود 50 س��ال پی��ش با تولید اجاق 
و بخاری نفت س��وز وارد فعالیت صنعتی ش��د. 
با آغ��از بهره برداری از گاز ب��ه عنوان یک منبع 
انرژی نو در ایران، نیک کاال به تولید محصوالت 
گازسوز پرداخت. از نظر کیفیت، این محصوالت 
در ای��ران محک مرغوبیت هس��تند که مرتب از 
نظ��ر کارآیی، مص��رف انرژی، ایمنی و آس��انی 
مصرف در حال بهبودن��د. این محصوالت که با 

کمتری��ن مصرف انرژی حداکثر حرارت را تولید 
می کنن��د، از نظر ایمنی نیز م��ورد توجه خاص 
قرار گرفته اند و نصب و نگهداری آنها نیز آس��ان 
است، در بسته بندی های زیبا، محكم و مطمئن 
تحوی��ل مصرف کننده می ش��وند و هر محصول 
به مدت 2 س��ال پس از خرید، به وسیله شرکت 
تولیدی  و صنعتی نیک کاال تضمین شده است. 
تنوع طرح و رنگ آن چنان اس��ت که هر یک از 
بخاری ه��ای نیک کاال به س��لیقه مصرف کننده 
، در دک��ور منزلش��ان ب��ه راحتی ج��ا می افتد. 
شومینه های نیک کاال، خانه ای ساده را به کانون 

گرم خانوادگی مبدل می کند. 
نیک کاال امروز خود را برای گس��ترش بزرگ در 
جهت هایی نو آماده می کند تا همگام با بازشدن 
افق ه��ای نوین اقتص��ادی  سیاس��ی منطقه، از 
بازاره��ای جدید و بالقوه ثروتمن��د آن حداکثر 
بهره ب��رداری ممك��ن را ببرد. در همین راس��تا 
نیک کاال اقدام به استقرار سیستم های مدیریتی 
تضمی��ن کیفیت، زیس��ت محیط��ی و ایمنی و 
بهداش��ت نموده ک��ه با بهره گیری از مش��اوران 

کارآمد و آموزش کلیه پرسنل حاضر در شرکت، 
توانس��ته به طور همزمان و ب��رای اولین بار در 
ایران موفق به دریافت گواهینامه های بین المللی 
 - ای��زو 14001/2004   - ای��زو 9001/2000 
OHSAS 18001 از کشور آلمان و استاندارد 

17025 موسسه استاندارد ایران شود.
 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 مشتری 90 درصد و باالتر و وجود 
گس��تره توزیع حداقل در 20 اس��تان از شرایط 
اخذ تندیس اس��ت.  کس��ب امتی��از مربوط به 
شاخص های اختصاصی تندیس شامل بهره وری 
داش��تن واحد و تحقی��ق و R&D، ن��وآوری ، 
ص��ادرات ، تكنول��وژی م��درن و جلوگی��ری از 

واردات می شود. 
در س��ال جاری با وجود رکود تورمی ، سیاست 
حمای��ت از تولی��د و ایج��اد رفاه معیش��تی در 
برنامه ها و سیاس��ت های دولت قرار گرفته و این 

همایش نقطه عطف این موضوع است.

نیک كاال را اگر چش�م حقیقت بینی باش�د باید به س�ر نهفته با اینکه هیچ یک از مسئولین آن را نمی شناسم و هیچگاه در سفره حاتمی آنها 
ننشسته ام اما خوب، خوب است اگر نیک كاال باشد و آفرین از ته دل كه مردم آن را به درستی انتخاب كردند. 

اهدای گواهینامه حمایت از حقوق مصرف كنندگان به 
شركت نیک كاال
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سود هر س��هم 10850 ریال یک شوک بود به 94/2 
درصد سهام دار حاضر در جلسه مجمع ساالنه شرکت 
ارتباطات سیار ایران و تحسین برانگیزتر، حساب های 
ش��فاف و ب��دون بند حسابرس��ی مس��تقل و بازرس 
قانون��ی و آنگاه که این جمله دربن��د چهار گزارش از 
زبان قاری س��ازمان حسابرس��ی عنوان ش��د ، از تمام 
جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به 
نحو مطلوب نش��ان می دهد . طنین صلوات پی در پی 
سالن پژوهشكده را عطرآگین کرد و من که سالهاست 
در مجامع ش��رکت های بورسی حضور می دارم چنین 

قدردانی ندیده و نشنیده بودم.
ای��ن کار کارس��تان را حاصل س��رپنجه تیم مدیریت 
مهندس وحید صدوقی در کسوت مدیرعاملی و جناب 
محمدزاده در مس��ئولیت مالی و تیم های پشتیبان از 
اداری، روابط عمومی س��هام و دیگ��ر کارکنان خدوم 
هم��راه اول می دانم والغیر. مجمع به ریاس��ت جناب 
سیدهاش��می و دو ناظر جنابان بیگدلی و حاج باقری 
با دبیری جناب زرگر درحضور 94/2 درصد سهام دار 
برگزار ش��د. مجمع با تصویب صورت های مالی و سایر 
دس��تور جلسه و با تقسیم س��ود 10850 ریال به کار 
خود با تش��ویق و تقدیر س��هام داران از تیم مدیریت 

شرکت پایان داد. 
آغاز س��ال 1393 برای ش��رکت ارتباطات سیار ایران 
فقط س��رآغاز تولد20 سالگیش نیس��ت، بلكه جشن 
دومین ده��ه زایش، افزایش و خوان��ش فزاینده ترین 
فناوری هزاره س��وم در کالبد ایرانی اس��ت که همگام 
ب��ا خود ط��ی این س��ال، فرهنگ، اقتص��اد و اجتماع 
میهنمان را دستخوش تغییر کرده است. کاروان همراه 

اول برای رس��یدن به منزلگاه بیس��تم خویش بسیار 
س��فر کرده است و گزاف نیست اگر بگوییم در این راه 
همواره سال هایی با یكان سه برای مسافران این قافله 
خوش یمن بوده اند. دقیقا بیست سال پیش نخستین 
مرحله از راه اندازی فناوری تلفن همراه سال 1373 با 
ظرفیت س��ازی برای 9200 شماره در شهر تهران آغاز 
ش��د. در 19 مرداد ماه همان سال با واگذاری 4 سیم 
کارت به نهاد ریاست جمهوری ، برای اولین بار عرضه 
رس��می سیم کارت در ایران رقم خورد تا ده سال بعد 
در آستانه س��ال 1383 این شبكه دارای 3 میلیون و 
450 هزار مشترک باشد و دو دهه جلوتر این تعداد به 
حدود 56 میلیون شماره برسد.چنانچه در حال حاضر، 
ن��ه تنها همراه اول تنها اپراتور مس��لط بازار ارتباطات 
س��یار ایران به شمار می رود، بلكه در میان 57 اپراتور 
فعال تلفن هم��راه در منطقه خاورمیانه نیز، به لحاظ 
تعداد س��یم کارت دائمی و اعتب��اری، رتبه اول را در 

اختیار دارد.

   پیام مدیرعامل
طلیعه بهار و تغییر سال ، نویدبخش تحول در زندگی 
اس��ت؛ همچنانكه افزوده شدن برشمار سالیان زندگی 
و تجربه های ما نش��ان از نو ش��دگی و طراوت دارد. از 
س��ال 1373 تاکن��ون که قریب ب��ه دو دهه از حیات 
تلفن همراه در ای��ران می گذرد، همراه اول در تحولی 
مداوم، توانس��ته است نه تنها برگستردگی جغرافیایی 
خود ب��ه منظ��ور برخ��ورداری ش��هروندان ایرانی از 
خدم��ات ارتباطی بیفزاید، بلكه بر ش��مار همراهانش 
افزوده و س��عی کرده طراوت و نوشدن در تجربه های 

جدید خدمات ارتباطات س��یار را برای شما همراهان 
ماندن فراهم س��ازد؛ از همین رو، گذر این س��ال ها به 
ما آموخته که برای همراه ماندن باید آینده نگر باشیم 
و خواس��ته هایمان را با خواس��ته های ش��ما همراهان 
همیش��گی هماهنگ کنیم؛ چرا که همراه بودن و اول 

ماندن آسان نیست.
تق��ارن آغاز س��ومین ده��ه از حیات خدمت رس��انی 
همراه اول با س��ال »اقتصاد و فرهن��گ با عزم ملی و 
مدیریت جهادی« را به فال نیک می گیریم. در س��ال 
»اقتصاد و فرهنگ« همراه اول امید دارد با تدبیر وزیر 
محترم ارتباطات و فناوری اطالعات با ارائه نس��ل های 
آین��ده تلفن همراه، بتواند با توس��عه درون زا و اتكای 
حداکث��ری به ظرفیت ه��ا و امكانات داخل��ی، تعامل 
هوش��مندانه با بازار و تامین کنندگان و نیز استفاده از 
مشارکت و سرمایه های مردمی، گام های چشمگیری 
در راس��تای توس��عه اقتصاد مقاومت��ی و دانش بنیان 
بردارد و به مسئولیت های اجتماعی خود به عنوان یک 

شرکت ایرانی جامه عمل بپوشاند. 

  دستاوردها و افتخارات همراه اول
لوح و تندیس شرکت برتر بورسی
نشان طالیی شرکت برتر سال 92

گواهینامه مدیریت رس��یدگی به ش��كایات مشتریان      
 10002 ISO

نشان شایستگی در مدیریت فناوری و نوآوری
گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان

لوح و تندیس شرکت برتر ارتباطات کشور
لوح و تندیس از اولین جشنواره نشان کیفیت برتر ایران

لوح و تندیس ویژه شرکت برتر IT ازاولین همایش ملی 
 »IT نامداران صنعت«

تندیس حقوق برند از اولین کنفرانس تخصصی حقوق 
برند در ایران

تندیس از هشتمین کنفرانس بین المللی

جایگاه شرکت در رتبه بندی 100 شرکت برتر ایران
تنها اپراتور برتر در 10 ش��رکت برتر ایران از نظر ارزش 

افزوده اقتصادی
بیستمین شرکت در بین 500 شرکت برتر ایران از نظر 

میزان فروش / درآمد

اعضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهمسعود مهردادی

مدیرعامل و عضو هیات مدیرهوحید صدوقی
نایب رئیس هیات مدیرهمظفر پرورنجبر
عضو هیات مدیرهرسول سرائیان

عضو هیات مدیرهناصر یوسف پور
عضو هیات مدیرهمحمد روح اللهی
عضو هیات مدیرهحمیدرضا رفیعی

محبوب ترین شركت ایران همه را غافلگیر كرد



لوازم خانگی  | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  41 | اردیبهشت ماه 1393|46

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. 
درس��یزدهمین دوره همای��ش روز ملی حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان، ش��رکت همراه س��رویس 
خاورمیانه موفق ب��ه دریافت گواهینامه حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان ش��د. نماین��ده انحصاری 
خدمات پس از فروش  گوشیهای سامسونگ با بهره 
گیری از برجسته ترین فارغ التحصیالن دانشگاهی و 
مجرب ترین مدیران کشور بیش از 5 سال است در 
صنعت موبایل و خدمات پس از فروش در راستای 
رضایتمندی مش��تریان فعالیت داش��ته و با ایجاد 
نمایندگیها و واحده��ای فعال در این عرصه گامی 

بلند  در جلب رضایت مشتریان برداشته است .
بخش فنی ش��رکت همراه سرویس خاورمیانه  با  

بهره گیری از مجرب ترین کارشناسان موبایل کشورو 
فراگیری دوره های مكرر آموزش��ی  خارج از کشور 
و همچنین بخش تعمیرگاه  در محیط ESD   با   
استفاده از مجهزترین تجهیزات  فنی جهت تعمیر و 
 GSM  تست مدارهای الكترونیكی و موبایل مانند
Tester& BGA Rework  به عنوان غنی ترین 

مجموعه فنی تعمیرات موبایل کشور مطرح است.
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 ، تكنولوژی مدرن و 

جلوگیری از واردات می شود. 
در س��ال ج��اری با وجود رکود تورمی ، سیاس��ت 
حمایت از تولید و ایجاد رفاه معیشتی در برنامه ها و 
سیاست های دولت قرار گرفته و این همایش نقطه 

عطف این موضوع است.

اهدای گواهینامه حمایت از حقوق مصرف كنندگان به
 شركت همراه سرویس خاورمیانه
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اخبار بانک و بيمه

استقبال بازنشستگان نیروي مسلح از غرفه بیمه كوثر
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بیمه کوثر، در س��ه روز برگزاری نمایش��گاه 
یاران ماندگار که از س��وی موسس��ه سروش منزلت و سازمان بازنشستگی 
نیروی مس��لح برپا شده بود، غرفه ش��رکت بیمه کوثر با استقبال گسترده 
بازدیدکنندگان مواجه شد.بنابر این گزارش ، همكاران واحد روابط عمومی 
بیمه کوثر با ارائه توضیحات در خصوص پوش��ش های بیمه آتش س��وزی 
منازل مسكونی بازنشستگان ،طرح های مختلف بیمه عمر و سرمایه گذاری 
و بیمه خودرو ضمن پاس��خگویی به سواالت بازدیدکنندگان ، انتقادات و 
پیشنهادات بازنشستگان را نیز از طریق برگه های مخصوص که جهت این 
امر اختصاص یافته بود دریافت کردند.شایان ذکر است در دومین روز این 
نمایشگاه نیز ، س��ردار دقیقی مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی 

نیروی مسلح و هیئت همراه از غرفه بیمه کوثر بازدید نمودند

تقدیر مدیر ارشد ودجا در استان لرستان از بیمه كوثر  
در پی وقوع آتش سوزی در منزل مسكونی یكی از پرسنل سازمان صنایع 
دفاع در اس��تان لرس��تان ، کارشناس��ان ارزیاب در کمترین زمان ممكن 
نس��بت به بررسی و واریز مبلغ خسارت به حساب  این حادثه دیده  اقدام 
نمودند.در پی این موضوع مدیر ارش��د وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای 
مسلح در استان لرستان طی نامه ای  از خدمات و پیگیری مدیریت شعبه 
لرستان و کارشناسان این شعبه و مدیریت بیمه های آتش سوزی شرکت 

بیمه کوثر قدردانی نمود.

با هدف افزایش كیفیت خدمات بانک هاي اقتصادنوین، سینا و گردشگري 
تفاهم نامه همکاري امضا كردند 

با هدف تس��هیل ارایه خدمات به مشتریان و تامین منابع مالي پروژه هاي 
ب��زرگ، تفاهم نامه س��ه جانبه هم��كاري بانک هاي اقتصادنوین، س��ینا و 

گردشگري توسط مدیران عامل این سه بانک امضاء شد.
بر اس��اس این تفاهم نامه که در محل ساختمان مرکزي ان بانک به امضاء 

رسید، س��ه بانک اقتصادنوین، سینا و گردش��گري در بخش هاي مختلف 
بانكي از جمله اعطاي تسهیالت در پروژه ها و طرح ها به صورت سندیكائي 
و در چارچ��وب دس��تورالعمل اعط��اي بانک مرکزي جمهوري اس��المي 
ای��ران، اعطاي تس��هیالت به ش��رکت هاي تابعه، مش��ارکت در طرح هاي 
س��رمایه گذاري، سرمایه گذاري مشترک در طرح ها و پروژه هاي کوتاه مدت 
و میان م��دت، همكاري و تب��ادل نظر در زمینه امور فن��اوري اطالعات و 
تكنولوژي و همكاري در مدیریت بهینه نقدینگي همكاري خواهند داشت.

معرفي و پش��تیباني متقابل از مش��تریان خوش حساب، حمایت و اجراي 
طرح ها و پروژه هاي تحقیقاتي مش��ترک، تب��ادل اطالعات و همكاري در 
حوزه آموزش، ارائه خدمات بانكي به مش��تریان س��ه بانک از طریق شعب 
یكدیگر، فراهم سازي امكان واریز وجوه توسط مشتریان سه بانک از طریق 
ش��عب یكدیگر، همكاري در برگزاري مش��ترک همایش ه��ا و کارگاه هاي 
آموزش��ي، طراحي و پیاده س��ازي برنامه هاي بازاریابي مشترک در بازارها 
و حوزه ه��اي مورد عالق��ه، مش��ارکت در برگزاري نمایش��گاه ها و اجراي 
برنامه هاي تبلیغاتي در زمینه هاي مش��ترک از دیگر مفاد تفاهم نامه س��ه 

بانک اقتصادنوین، سینا و گردشگري به شمار مي رود.
حس��ن معتم��دي مدیرعام��ل بانک اقتصادنوی��ن در مراس��م امضاي این 
تفاهم نامه س��ه جانبه گفت: هم افزایي در نظام بانكي دنیا موضوع جدیدي 
نیس��ت و س��ال ها اس��ت که بانک هاي معتبر دنیا از این فرصت در جهت 
تامین نیازها مش��تریان بزرگ بهره مي برند و خوشبختانه این فرهنگ در 

کشور ما نیز در حال گسترش مي باشد.
وي با اش��اره به اینكه هم افزایي فرصت بزرگ ش��دن را براي نظام بانكي 
خصوصي کش��ور فراهم مي کند، گفت: در حال حاضر بانک هاي خصوصي 
در مقایس��ه با بانک ه��اي دولتي از حجم کوچكت��ري برخوردارند که این 
موض��وع محدودیت هایي را براي بانک هاي خصوصي فراهم کرده اس��ت، 

یكي از راهكارهاي برون رفت از این محدودیت هم افزایي است.
مدیرعام��ل بانک اقتصادنوین در مراس��م امضاي تفاهم نامه س��ه جانبه با 
بانک هاي س��ینا و گردشگري تاکید کرد: در ش��روع کار سه بانک در این 
پروژه تفاهم نامه همكاري امضا مي کنند ولي الزم است بانک هاي بیشتري 

به این طرح بپیوندند.
در این مراس��م علي اصغر س��فري مدیرعامل بانک گردش��گري نیز گفت: 
با امضاي این تفاهم نامه همكاري، س��طح خدمت رس��اني این سه بانک به 
مشتریان افزایش مي یابد که این موضوع در نهایت به افزایش رضایت مندي 

مشتریان منجر خواهد شد.
وي ضمن اعالم این موضوع که بسترس��ازي الزم براي اجراي دقیق مفاد 
این تفاهم نامه فراهم شده است گفت: این تفاهم نامه زمینه کاهش هزینه 
پول در این سه بانک را فراهم مي کند ضمن اینكه بهره وري را نیز در این 

بانک ها افزایش مي دهد.
س��فري گفت: با امضاي این تفاهم نامه خدمات س��ندکایي این س��ه بانک 

کیفي تر به مشتریان ارایه مي شود.
کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک سینا نیز در این مراسم گفت: این تفاهم 
بر اس��اس رهنمودهاي جناب آقاي دکتر س��یف رئی��س کل محترم بانک 
مرکزي جمهوري اسالمي ایران، الگویي براي نظام بانكي کشور خواهد بود 
تا بانک ها با اشتراک گذاشتن مزیت هاي خود زمینه رشد و بالندگي نظام 

بانكي را فراهم کنند.
وي با اشاره به اینكه در گذشته رویكرد مشتریان بزرگ بیشتر به بانک هاي 
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خارجي ب��ود گفت: تا چندي پیش در برخي پروژه هاي بزرگ مش��تریان 
داخلي به س��راغ بانک هاي خارجي مي رفتند که شرایط حاکم بر کشور در 
سال هاي گذشته موجب شد به سمت بانک هاي داخلي گرایش پیدا کنند.

وي با تاکید بر اینكه در چنین ش��رایطي الزم است بانک ها شرایط تامین 
خواس��ت و نیاز این مشتریان را فراهم کنند، گفت: امضاي تفاهم نامه هایي 

از این دست امكان تامین خواست و نیاز این گروه را فراهم مي کند.
وي به نقش موثر صندوق توس��عه ملي در این مسیر اشاره کرد و گفت: با 
امضاي این تفاهم نامه فرصت بهتري براي استفاده از منابع صندوق توسعه 
ملي براي این س��ه بانک فراهم مي شود و مي توانند پروژه هاي بزرگ مالي 

را تامین مالي کنند.
مدیرعام��ل بانک س��ینا در ادامه پیش��نهاد کرد دومین همایش بررس��ي 
چالش ه��اي تامی��ن مالي با هم��كاري چهار بان��ک اقتصادنوین، س��ینا، 
گردش��گري، توس��عه صادرات ایران و دانش��گاه تهران برگزار شود که این 
پیش��نهاد مورد استقبال مدیران عامل بانک هاي اقتصادنوین و گردشگري 

قرار گرفت.
در ادامه این مراس��م تفاهم نامه همكاري س��ه بانک اقتصادنوین، س��ینا و 

گردشگري به امضاي مدیران عامل این سه بانک رسید. 

قدردانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از بانک پاسارگاد به دلیل حمایت 
از فرهنگ و هنر كشور 

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، از بانک پاسارگاد به دلیل حمایت 
از فرهنگ و هنر کشور، قدردانی کرد.

در حاش��یه مراس��م رونمایی از ش��اهنامه شاه طهماس��بی ک��ه با حمایت 
بانک پاس��ارگاد بازنش��ر شده است، وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی از موزه 
هنرهای تجسمی معاصر بانک پاسارگاد که در فرهنگستان هنر دایر است، 

بازدید کرد.
بر اس��اس این خبر، در این بازدید علی جنتی ضمن دیداراز گنجینه فاخر 
آثار هنری در این موزه، از بانک پاسارگاد به خاطر اقدامات ارزشمند و موثر 
در جمع آوری این آثار و همچنین حمایت از فرهنگ و هنر کش��ور تشكر 

کرد.
گفتنی است بانک پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود 
توج��ه ویژه ای به حمای��ت از هنر و هنرمندان، فرهنگ و تاریخ کش��ور و 
همچنی��ن لزوم حفظ و تقویت آن ها دارد. از این رو در اقدامی ارزش��مند، 
از س��ال 1387 گنجینه ای فاخ��ر از آثار هنری هنرمندان بنام کش��ور را 
جمع آوری و در موزه هنرهای تجس��می معاصر بانک پاس��ارگاد، در محل 

فرهنگستان هنر، به نمایش درآورده است.

نرخ سود ثابت در اسالم وجود ندارد
مدیرعامل موسس��ه اعتباري کوثر گفت: نرخ س��ود بانك��ي باید به نحوي 

تعیین شود که سپرده گذار جریمه نشود.
عیس��ي رضایي مدیرعامل این موسس��ه با بیان این مطلب اظهار کرد: در 
تعیین س��ود بانكي باید سود واقعي را مورد نظر قرار داد؛ یعني با افزایش 

تورم، طبیعتا ارزش واقعي سود نیز کاهش مي یابد.
    وي افزود: نرخ س��ود بانكي باید به نحوي تعیین ش��ود که سپرده گذار 
جریمه نشود. به عبارت دیگر در صورتي که به عنوان مثال با تدبیر دولت 
نرخ تورم به 20 درصد کاهش یابد و نرخ سود بانكي 20درصد باشد، نرخ 
واقعي س��پرده به صفر مي رسد و س��پرده ماهیت سپرده قرض الحسنه را 
مي یابد. رضایي تصریح کرد: در صورت یكس��ان س��ازي نرخ سود بانكي، 
بانک ها و موسس��ات اعتباري که ش��عب بیش��تري دارند، سهم بیشتري 
از جذب منابع خواهند داش��ت؛ اما در ش��رایط یكس��ان، رقابتي نیز وجود 
نخواهد داش��ت و نرخ ثابت سود س��پرده در نظام بانكداري اسالمي وجود 
ن��دارد. وي ادام��ه داد: میل نزولي نرخ تورم و کاهش نرخ س��ود بانكي به 
معناي افزایش س��ود بانک ها است. در این میان موسسات اعتباري مجاز 
نیز تابع نظام بانكي کشور هستند. وي در پایان خاطرنشان ساخت: تالش 
دول��ت تدبی��ر و امید در کاهش نرخ تورم تضمین کننده تحقق سیاس��ت 

کاهش نرخ سودبانكي است.

اهداي جایزه كیفیت اروپا به
 شركت بیمه رازي

 Euro Quality ش��رکت بیم��ه رازي موفق ب��ه دریافت جای��زه کیفیت اروپ��ا
Award از موسس��ه Dimitto ایتالیا گردید. این جایزه طي مراس��مي در شهر 
بازل س��وئیس توسط مدیرعامل این موسس��ه به جناب آقاي دکتر مظلومي اهدا 

شد.
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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، ش��رکت کارتن ایران موفق به دریافت 

گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد.
شرکت کارتن ایران به عنوان اولین کارخانه کارتن سازی 
کشور در سال  1338 تاسیس و راه اندازی شد و در ابتدا 
فقط دارای یک دس��تگاه مقوا س���ازی کار خ��ود را آغاز 
کرد. امروزه این کارخانه با در اختیار داش��تن سه دستگاه 
مقواس��ازی و نیز بیش از  30  ماشین تبدیل در حال کار 
و سه خط کانوایر و دو دستگاه  بویلر ، بزرگترین کارخانه 

تولیدکارتن و ورق در ایران محسوب می شود .
این واحد تولیدی هم اینک توان تولید ساالنه 64 هزار تن 
انواع مقوای مورد مصرف در بخش های مختلف صنعت و  

کشاورزی را داراست.
قدمت نیم قرنی کارتن ایران در کنار ایجاد مزیت هایی مانند 
تجربه  اعتبار و شهرت و نیز افتخار اولین بودن در صنعت  ،  

لزوم نوسازی و به روز شدن را هم برای آن ایجاد کرده است 
. با درک اهمیت نوسازی و آینده نگری ، برنامه های وسیعی 
برای به روز شدن فعالیت های شرکت تدارک دیده شده که 
این برنامه ها حاصل کار کارشناسی عمیقی بوده که در این 
راستا صورت گرفته و هم اینک در قالب چندین طرح کوتاه 
مدت ، میان مدت و بلند مدت در مرحله اجرایی  قرار دارد.

اخذ گواهینامه صاحیت آزمایش��گاه از موسسه استاندارد 
و تحقیقات صنعتی ایران، اخذ پروانه تحقیق و توسعه از 
وزارت صنایع، اخ��ذ گواهینامه تهد به تعالی از دبیرخانه 
جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی و اخذ گواهینامه از 

DAP  آلمان، بخشی از دستاوردهای کارتن ایران است.
 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 ، تكنولوژی مدرن و جلوگیری 

از واردات می شود. 
در س��ال جاری با وجود رکود تورمی ، سیاست حمایت از 
تولید و ایجاد رفاه معیشتی در برنامه ها و سیاست های دولت 

قرار گرفته و این همایش نقطه عطف این موضوع است.

صنعت بسته بندی همواره ما را آزرده و آنچه داشته ایم در بازارهای جهانی به علت عدم بسته بندی به دیگران سپرده ایم. یکی از مدیران ارشد 
سیاسی اقتصادی كشور ژاپن به كاتب این سطور می گفت من به كشور شما آمده ام و از زعفران شما با خود آورده ام، حتی خرمای خوب جنوب 
كشورتان را خورده ام با كمال تاسف آنچه در بازار ژاپن هست زعفران با بسته بندی اسپانیا و خرما هم فله ای می آید . شما در نظر بگیرید خریدار 
با یک دوچرخه به فروشگاه می آید و می خواهد خرما بخرد چه باید كند؟ گفتم راست می گویی. در شادآباد تهران محدوده ای هست كه بر سر 
در آن نوشته كارتن ایران و من باورم هست كه این شركت با این مدیر الیق آن ناداشته را داشته و ما را سربلند خواهد كرد این شهادت مردم 

به او بود كه بر سکوی افتخار نشاند. 

اهدای گواهینامه حمایت از حقوق مصرف كنندگان به شركت كارتن ایران
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