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افتتاح وب سایت نشریه اقتصاد و بیمه

اقتصاد و بیمه مفتخر اس��ت تا پس از حض��ور موفق در قالب ماهنامه 
اقتصادی ، در دنیای مجازی نیز  به فعالیت پرداخته و در روشی متفاوت 
، ارتباط خود با مخاطبان را گس��ترده تر، عمیق تر و آس��ان تر گرداند. 

این وبس��ایت با ن��ام دامن��ه www.eghtesadobimeh.ir  از این 
پس در دسترس شما همراهان همیش��گی و کاربران فضای سایبری 
می باش��د.  ارایه آرشیو کامل نشریه در فایل Pdf و همچنین مطالب 
منتش��ر شده در آن به صورت دس��ته بندی شده به موضوعات اخبار، 
مقاالت، گزارش ها، مجامع و س��خن س��ردبیر ، از جمله اهداف اصلی 
سایت بوده و کاربران قادرند تا مجالت منتشر شده را به صورت آنالین 

در اختیار داشته باشند. در آخر خرسندیم که افتتاح وبسایت نشریه را 
اعالم می داریم و امیدواریم همیشه با همراهی و ارایه نظرات خود ما را 
در پیشرفت و اعمال تغییرات بهینه یاری بفرمایید.گروه IT همواره آماده 
ارایه امکانات جدید بوده و پش��تیبانی 24 ساعته وبسایت را عهده دار 
است. باشد که این وبسایت قدمی دیگر در عرصه خبررسانی اقتصادی 

در فضای سایبری باشد.

جناب آقای مهندس خسرو غفاری

انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیرعامل 
ش��رکت ماشین س��ازی اراک صمیمانه تبریک 
ع��رض نم��وده ، از حضرت حق تعال��ی برایتان 

موفقیت و توفیق روزافزون و سالمتی آرزومندم.

خسرو امیر حسیني
مدیرمسئول و سردبیر 
اقتصاد و بیمه

جناب آقای دکتر کوروش پرویزیان
مدیرعامل محترم بانک پارسیان

انتصاب جنابعالی را که از چهره های موفق و برجسته نظام بانکی کشور می باشید به سمت 
مدیریت عامل بانک پارسیان صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون حضرتعالی 
را در این مسئولیت مهم و در راستای پیشبرد اهداف مقدس نظام جمهوری اسالمی ایران 

از خداوند منان مسئلت دارم.
خسرو امیر حسیني 
مدیرمسئول و سردبیر 
اقتصاد و بیمه

جناب آقای دکتر علی محمد گودرزی

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به سمت مشاور وزیر 
و رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رس��انی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تبریک عرض نموده، امیدوارم 

با اتکال به خداوند متعال سربلند و پیروز باشید.

خسرو امیر حسیني 
مدیرمسئول و سردبیر 
اقتصاد و بیمه

جناب آقای مهندس علی مصریان
مدیر محترم ارتباطات و امور بین الملل گروه صنعتی ایران خودرو

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان »حاج یوسف مصریان« را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه الهی برای ان مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان شکیبایی و صبر مسئلت داریم.
خسرو امیر حسیني 
مدیرمسئول و سردبیر اقتصاد و بیمه

ماهنامه اقتصاد و بیمه
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مهندس هادی اویارحسین
 مدیرعامل شرکت بیمه پارسیان 

منتخب جشن ملی بهره وری

س جلد
شرح عک

ریاس��ت هیات مدیره ومدیرعامل ش��رکت بیمه دانا- عضوهیات مدیره 
ومعاون فنی شرکت بیمه البرز- عضو هیئت مدیره غیرموظف شرکت بیمه 
صادرات و سرمایه گذاري- عضو هیات مدیره غیرموظف بیمه اتکایي امین 
- رئیس هیات مدیره بیمه امید - عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاري 
صنعت بیمه - عضو هیات مدیره و معاون بازرگانی شرکت های گروه دارویی 

سازمان صنایع ملی ایران  
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| سخن سردبیر |

چه گران بها 
هدیه که از آنها رسید

بگذارید نقل خاطره ای کنم .نهم ویازدهم آبان ماه 
س��الروز تولد من و همسرم است وبطور معمول در 
 مابین ای��ن دو روز یعنی 10 ابان ماه فرزندان لطف 
کرده و برای ما جش��ن مختصر گرفته وبا تشریف 
 فرمایی وتولد مبارک ما را مورد لطف قرار می دهند. 
امس��ال نیز به روز دهم  وبه سنت هر ساله به  عیال 
فرم��ان دادی��م که آب دیزی را زیادت��ر کند  تا آب 
گوشت دس��ت پخت مامان جی و گوشت کوبیده 
سهم  بندی ش��ده از دست باباجی لذت جمع را دو 
چندان س��ازد.))مامان جی و باب��ا جی=معادل پدر 
بزرگ ومادر  بزرگ در زبان محاور های نوه های تازه 
زبان باز کرده خانواده(( سر سفره در حالیکه مشغول 
تناول  بودیم و زمان اطعمه واش��ربه درسکوت  بود، 
اشارات وچشمک بین فرزندان بگونه ای که نخواهند 
مادر  و پدر متوجه نش��وند حواس نیمه هوشیار من 
وعیال راسخت به خود مشغول ساخت که یا العجایب 
من  وخانم که به نیم قرن عمرفرزنداری بدیشان جز 
صداقت وراستی نیاموخته ایم حال چه شده که از ما 

 پنهان دارند خبرها!!  
چشم در چشم عیال وغور در تفکرتا اینکه دو نفراز 
فرزندان به نمایندگی از 5 فرزند و دو نوه  وسه  داماد 

ویک عروس به سخن آمدند: 
که اولیا محترم ما را می بخش��ید، امس��ال به شور 

نشس��تیم وتصمیم گرفتیم بجای کادوی روز تولد 
فیش سفر  به مکه مکرمه هدیه کنیم امید که مورد 
قبولتان افتد و در پی امدپاکتی که در آن فیش حج 
و زیارت برای  اواخر دی ماه ))1393/10/21 ((رفت 
واوایل بهمن)) 1393/11/03 (( بازگشت بود تقدیم 
نمودند.  کلمه ای به ذهن نرسید وجمله ای بر زبان 
جاری نگشت برای تشکر از این فرزندان خلف. تنها 
اشک  شادی بود وش��وق زیارت که بر جسم و روح  
جاری وساری. مادرفرزندان وهمسر بنده هم گوشه 
چشم با  چادر سفیدش پاک کرده وفقط گفت : بدین 

مژده گر جان فشانم رواست
شبانگاه دهم آبان به پایان رسید ومن ماندم وعیال 
و باوری که برایمان مشکل بود.هر دو رنگ ازرخسار 
 پریده، لرزه به اندام افتاده ،اش��ک بر گونه ها جاری 

وحیران وحیران که الهی....... . 
بماند، روزها از پی هم به سرعت می آمد و می رفت 
تا روزی که پیام رس��یداز سرکاروان روحانی که  به 
فالن روز وفالن س��اعت به مجتمع ورزشی آزادی 
سالن دوازده هزار نفری برای آموزش تئوری  وعملی 
چگونگی مراحل س��فر حج عمره مفرد حضور بهم 
برسانیدحتما حتما.همان حضور در سالن  سرپوشیده 
ازادی و نمادی شکیل از خانه کعبه و آموزش سمعی 
وبصری مناسک حج مای دلداه خانه خدا  را با خود 

ب��رد به منزل عش��ق. دگر روزهای باق��ی مانده به 
شمارش معکوس افتاد تا در کوتاه زمان ساک  بسته 
وقصد س��فر حج کرده در فرودگاه امام خمینی به 
گروه همسفران خانه خدا حق پیوستیم .چگونگی 
 خروج از کشور و سفارشات الزمه چه بسیار شنیدیم 
از این مسئول وان مسئول .بگذریم از اینکه چقدر  در 
فرودگاه امام خمینی  معطلی وگشت جسم وچمدان 
آزارمان داد. گشت و گشت مامورین فرودگاه   وطنی  
از دهان زیر مو دندان گرفته  تا مخرج ودرون گوش 
از پاش��نه کفش وتوی جوراب تا پیچش  موی سر 
وداخل ناف..... این بماند تا بابی دیگر که مع الوصف 

به قول لسان الغیب
در بیاب��ان گ��ر به ش��وق کعب��ه خواه��ی زد قدم                   

سرزنش ها گر کند خار مغیالن غم مخور!  
به طیاره رهنمون ش��دیم  وبرصندلی ماهان همان 
هواپیمای آهسته روی همیشه رو شدیم وبه کمتر 
ازش��ش  س��اعت در فرودگاه جده به س��المت!! به 
زمین نشستیم .کیسه به دوش وچمدان در دست 
در فرودگاه��ی  خارج از وطن والبته بدون گش��ت 
وگشت شرطه های عربی  به انتظار اتوبوس تا برویم 
به مدینه النبی.  شهر مدینه یا یثرب همه تاریخ اسالم 
نیس��ت لکن پررنگ ترین خاطره ها از صدر اسالم 
را در خود جای  داده اس��ت..ازخاطرات شیرین غزوه 
بدر تا تبوک ولشکر کشی برای فتح مکه .خاطراتی 
عبرت اموز  ازجنگهای احد تا خندق، ازانعکاس گفتار 
پرصالبت محمد مصطفی)ع( درمیدان شهر مدینه 
ومسجد  النبی تا کاخ های بیزانس و امپراطوری روم 
وایوان مدائن کس��را. روی دیگر مدینه خجل است 
از   خاطرات تلخ  س��نگ اندازی به رس��ولش تانیزه 
غالم سیاه حبشی ابوسفیان وهنده بر سینه حمزه 
سیدالش��هدا  عموی بزرگوار پیامبر.این شهر چون 
رکاب انگشتری مسجد النبی را در خود چون عقیق 
به گرداگرد  گرفته .مسجد النبی و پله های صفه ای 
که به وس��عت همه اندیشه ها ،جایگاه اصحاب باور 
مدار خدا و  رسولش بوده وهست. در این شهر پیامبر 
اکرم قیه الخضراء به آسمان سرسائیده وبزرگان واولیا 
خدا با  او نذر ونیازها داشته اند که تنها وتنها بایست 
با دیده دل به ان نگریست...چش��م دل باز کن تا ان 
بینی              چشمها را در این دیار عشق باید شست 
،باید جور دگر نگریست باید دید از زمین گورستان 
بقیع که  حقیرش نگاهداشته تا میدان جهاد اوحد چه 
دلهاست که خالصانه و عاشقانه معبود خویش را به 
بزرگی  وعظمت یاد میکنند.شهر محمد)ص( مدینه 

النبی شش روز ما را در خود تحمل کرد و چه لذت 
بخش بود  دراین شهراسمانی بودن.به هنگام ترک 
مدینه  منوره حدیث عشق خواندیم و گریستیم و با 

جان ودل  شهادت دادیم: 
شکر خدا زیارت پیغمبر آمدیم

توفیق یار شد که سوي این درآمدیم
ما الیق حضور تو هرگز نبوده ایم

لطف تو بود اینکه به این محضر آمدیم
س��الم خدا بر تو، اي امین وحي، اي رسول خدا، اي 
محبوب امت و حبیب آفریدگار. سالم بر تو و خاندان 

 پاک تو . 
خدا را س��پاس که توفیق داد آستان بوس تو گردم 
و ترب��ت مدینه را توتیاي چش��م س��ازم و در جوار 
 قبه الخض��راء و کنار بقیع ب��ا »محمد و آل محمد« 
تجدید پیمان کنم و زائر دیار یار باشم و به ساحت 
نوراني  ائمه مدفون در بقیع، عرض ادب و ارادت کنم . 

یا رسول اهلل ! 
زیارت تو، هم تجدید پیمان با قرآن و عترت بود، هم 

شوق دیدارم را افزود، هم بار غم بر دلم نهاد . 
اینک از ش��هر تو مي روم، اما دلم را اینجا مي گذارم. 

با مدینه وادع مي کنم، اما امید بازگشت دوباره دارم . 
اي پیامبر رحمت، اي شفیع امت، اي منادي وحدت، 

اي رسول رأفت ! 
باورم نمي شد روزي توفیق زیارت تو را داشته باشم و 

امروز باورم نمي شود که از جوار تو مي روم . 
م��ي روم، ولي قول مي دهم حال و هواي مدینه را با 
خودم داشته باشم و عطر حرمت را هر صبح و شام 
با  بانگ اذان استشمام کنم و در هر نماز و نیاز یادم 
باشد که امت تو هستم و پیروي تو تکلیف همیشگي 

من  است . 
مي روم، ولي دلم در حرم توس��ت، در بقیع مظلوم، 
در دامنه کوه احد، در مس��جد قبا و ذوالقبلتین، در 
کنار  قبر نامعلوم زهرا »ع« در مسجد اجابه و شجره، 
در نخلستان هاي اطراف مدینه، کنار روضه نبوي و 

 مسجد و منبر و محراب تو . 
روزهاي خوشي داشتم، سرشار از صفا و معنویت با 

چشمانی لبریز از اشک. 
پشت دیوار بقیع، در بین الحرمین، شب هاي دعاي 
کمیل و نمازهاي جماعت و ش��کوه حضور در کنار 
 مس��لمانان دیگر از همه جاي عالم که به عشق تو، 

زائر مدینه بودند . 
اي رسول رحمت ! 

با تو و با مدینه وداع مي کنم. اما با تو عهد مي بندم 

  خسرو امیرحسیني
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قرآن ت��و را راهنماي عمل قرار ده��م، عترت تو را 
 دوس��ت ب��دارم و از آنان پیروي کنم، نم��ازم را اول 
وقت بخوانم، با کتاب خدا انس داش��ته باشم، هرگز 
 فراموش��ت نکنم، موعظه هاي تو را آویزه گوش قرار 
دهم، س��یره اخالقي تو را سرمش��ق خود سازم، با 
 دوس��تان و خویشان مهربان باش��م، از اهل بیت تو 

صدق و حیا و عفاف و تقوا بیاموزم . 
یا رسول اهلل ! 

با تو میثاق مي بندم که بنده خدا باشم نه شیطان، 
مطیع فرمان باش��م نه اهل عصیان، با نگاه حرام تو 
را  نیازارم، با دروغ و تهمت تو را نرنجانم، با چش��مي 
که به روضه منوره و گنبد خضراي تو نگریسته،  گناه 
نکنم، با گوشي که در مدینه تو اذان و قرآن شنیده 
معصیت نکنم، رضاي تو و اهل بیت تو را به  پس��ند 

این و آن نفروشم . 
اي حبی��ب خدا، اي پ��در فاطمه، اي ن��ور خدا در 

هستي، اي پیام آسمان در زمین ! 
ممنونم که دعوتم کردي و سربلندم که مرا به حضور 
پذیرفتي و شادم که مرا بر سر سفره زیارت  نشاندي. 
قول مي دهم چنان باشم که باز هم دعوتم کني، تا 

بار دیگر زائر کویت باشم . 
یا رسول اهلل! اگر من ناقابلم، با لطف خود قابلم کن، 

اگر ناقصم کاملم کن . 
دردمندم، کاش درمانم کني
بار دیگر کاش مهمانم کني

امیدوارم به وفایت جفا نکنم و صفایت را از یاد نبرم، 
انشاء اهلل . 

پن��ج بعدازظهر  روز هفتم بود  که اتوبوس ش��ماره 
یک  که مرکبمان  بود به مسجد شجره))بین مکه 
 ومدینه(( رسید با خیل همراهان  وُمحِرم شدیم در 
خلوت خود تا به شهر خدامکه معظمه برویم. به  مکه 
 شهریکه در پایان روزگار ساسانیان))قریب 15 قرن 
پیش(( که ایران و بیزانس – دو دولت بزرگ آن  روز 
جهان- آخرین رمق های خود را در جنگهای خونین 
بیفایده چندین صد ساله داخلی از دست داده  بودند 
و تعدی و نفاق و پریش��انی آنها را به ورطه سقوط 
کشانیده بود ، قدرتی نوظهور وبرخاسته از ایمان  پاک 
وراستین مردی از تبار بزرگان ، در ورای ریگزارهای 
خش��ک عربستان و در س��رزمین حجاز که  تقریبا 
فراموش عالمی بود فریاد وحدانیت اهلل را سر داد وبا 
نیروی تازه بزودی بالید و پرکشید و دیری  برنیامد که 
طومار قدرتهای بزرگ جهان را با سالح ایمان وتقوا 
درهم نوردید. این نیروی تازه  برخاس��ته  اسالم بود، 
دین محمد ک��ه در مکه پدید آمد و به اندک زمان 

سرنوشت جهان را دگرگون کرد. 
ان زمان ها مکه ش��هری کوچک بود در س��رزمین 
حجاز عربستان که در انتهای دره یی دراز بین کوه 
ها  واقع بود .کوه ابوقبیس در جنوب ش��رقی و کوه 
قعیقان در غرب  این شهر را در خود محیط  کرده 
بود  ومکه بر هر دوی این بلندی ها محاط. قسمت 
کهنه ترشهر در ته این دره بود که وادی و بطن مکه 
 خوانده می شد و مرکز آن بطی نام داشت. خانه های 
این قسمت به کعبه – معبد قدیم عرب- نزدیک بود 
 و در عرصه یی که بین کعبه و این خانه ها قرار داشت 
مجلس یا»نادی« قوم بود- دارالندوه- که روس��ای 
 خانواده ها و کس��انی که سنشان از چهل کهتر بود 

در آنجا گرد می آمدند و درباب مسائل عام و خاص 
 تبادل نظر می کردند. خانه های واقع در پشت تپه ها 
و دامنه کوه ها غالبا محقر بود و تعلق به خانواده  های 
کم مایه داشت .گرمای خفه کننده یا رمضاء مکه با 
قلت آب، باد همراه با س��موم و کثرت پشه شهر  را 
مخصوصا برای کسانی که کم مایه نیز بودند تحمل 
ناپذیر می کرد. قدرت نزول باران بسیار کم  وقلیل که 
غالبا  به سبب خشکی های مستمر و متوالی بود و 
به دنبال آنها قحطی چیزی عادی  ورو تین  برای ان 
روزگاران مردم دوران جاهلیت عرب بود. بدتر آنکه 
وضع شهر چنان بود که رگبار های  معمولی مناطق 
حاره هر وقت که رخ می داد شهر را دستخوش سیل 
می کرد. تلخ انکه  که اگراین  ماجرا با گرمای کشنده 
تابستان همراه می شد باعث وبا و بیماری های عام 
می گردیدندو از این رو بود  که بس��یاری از خانواده 
ه��ا نوزادان خویش را به دایه هایی از اهل بادیه می 
س��پاردند تا کودک در سرای  بادیه پرورده شود  و از 

عفونت و وبای شهر در امان بماند. 
اهل مکه دران زمان غالبا قریش بودند و در بین آنها 
چند خانواده ای به سبب پیشینه وقدمت ،قدرت و 
 نفوذ بیشتر داشتند از جمله بنی هاشم، بنی امیه، 
بنی زهره، بنی مخزوم، بنی اس��د، بنی نوفل، بنی 
جمع،  بنی تیم، بنی سهم و بنی عدی. این خانواده 
ها اکثرا در مرکز شهر در ته دره که بطی خوانده می 
شد  سکونت داشتند و بطور جمع ابطحی با قریش 
بطی خوانده می ش��وند. این قسمت که مرکز شهر 
محسوب  می شد و چاه زمزم و کعبه نیز در آنجا واقع 
بود محله اشراف شهر و مسکن خانواده های مهم و 

قدیمی  بشمار می آمد و..... 
  ب��از در ت��االر تو در توی تاریخ غرق گش��تم.بعد از 
مطالعه ای چندتاریخ را می بندم  وبه فکر فرو میروم 
 به ره رویی مسافرانی از جنس خود که نه خود است 

نه بی خود از خود،
ما همگی در مکه معظمه جایگاه خانه خداییم ،همه 
فارغ از کون ومکانند.اینجا ساعت و وقت بها نه  است 
،چشمها لختی از نگاه باز نمی ماند. دیری نمیگذرد  
که کاروان س��االر حضور در شهر را اعالم  می کند 
روز روش��ناییش را به تاریکی ش��ب بخشیده که 
نجوایی بلند میشود که  این ساعت جا خوش کرده 
 بر بلندای ساختمان  نماد شیطان است!!!!!))این نیز 
بماند تا دفتر بعد((. ره رو و رهجوی س��وی کعبه 
 س��وار بر اسب دل باز نمی ایستداز توقف بیجا که 
عالمی دارم زین عالم درد.  خانه خدیجه ش��یر زن 
عرب و همسر فداکار محمد »ص« و خانه ابوطالب 
در یک محوطه ای با طول  وعرض کم و بسیارمحقر 
که هر ان کس که بر نردبان رونده سوار ویا از داالن 
زیر سقف با پای پیاده  راهی چون که چشم به خانه 
افتاد سربرس��جده گذاش��ته که یارب دلم درحرم 
یاربگ��ردان ک��ه این کرده          ما سواس��ت.دیگر 
بر پانیستم.سبک ش��ده ام وسرشار از اوج پرواز.پر 
میکشم دیگر بر جان دل س��پرده از  مقام ابراهیم 
ت��ا مقام ابراهیم از صفا تا م��روه از ازل تا ابد با این 

عشق خدایی. 
  روزها در کنجی به عذلت رفته از این همه عظمت 
وچه خوش قبیله سفر کرده به عالم دوست یکصدا 
 می گوین��د: دل و دین و عقل و هوش همه از کف 

رفته ،نه طلوع خورشید نه سیاهی شب نه سوسوی 
 س��تارگان  ونه درخشش سیارات هیچکدام ما را از 
این حال و عش��ق سوا نمی سازد که دلدارمان انکه 
به  بزرگی اش سر به خاک میساییم میزبان ماست.  

  خداوندا !  
تورا سپاس که قابلم دانس��تی و به زیارت خانه ات 
دعوتم کردی تا پاسخگوی ندای ابراهیم خلیل)ع(

باشم. 
خداوندا ! شکر تورا  که توفیق دادی در حریم حرمت 
محرم شوم، لبیک گویم،برگرد خانه ات طواف  گزارم 
،هاجروار سعی صفا و مروه کرده و در سرزمین وحی 
و دیار پاکان و مهد اسالم ،روزهایی را  به یاد تو باشم 

و عبودیت و اطاعت و بندگی را تمرین کنم. 
خداوندا ! براین نعمت تورا س��پاس میگویم که در 
فضای معنوی مسجدالحرام تنفس کردم و گام جای 
گام  اولیایت نهادم و بوسه بر حجراالسود زدم وکنار 

مقام ابراهیم)ع( نماز خواندم وعمره به جای آوردم. 
روزها وشب های باصفای مسجدالحرام هرگز ازیادم 
نخواه��د رفت و لحظ��ات حضور کنار بی��ت اهلل و 
 چرخیدن به دور مق��دس ترین بقعه عالم و طواف 
برگرد قبله توحید و کانون جاذبه های الهی،ارزنده 

ترین  خاطرات من از این سفراست. 
خداون��دا ! توفی��ق ده که گ��رد وغبارغفلت بر این 

خاطرات نورانی نیفشانم. 
یاری ام کن تا عهد بندگی را از یاد نبرم. 

خدایا ! مهربانا ! معبودا! کریما! 
با تو عهد می بندم دلی را که خانه محبت تو بود به 

شیطان و نفس اماره نسپارم. 
زبانی را که این ایام به ذکر تو مشغول بود ،به غیبت 

و تهمت و دروغ نیاالیم. 
پیمان می بندم با چشمی که به کعبه تو نگریسته 
گناه نکنم و با گوش��ی که ندای تورا ش��نیده حرام 
 نشنوم،دس��تی را که کعبه را لمس کرده به سوی 
حرام دراز نکنم،با پایی که به عشق تو در حریم کعبه 
 ،طواف کرده و بین صفا ومروه سعی نموده و بر خاک 
پاک ومقدس سرزمین وحی گام نهاده، در پی  خالف 

و معصیت نروم. 
خدایا ! ای خدای کعبه و مس��جدالحرام ،ای خدای 
ابراهیم و اس��ماعیل)ع( ،ای فروفرستنده قرآن،ای 
مبعوث  کننده حضرت رس��ول )ع( ! با تو عهد می 
بندم که صفا ومعنویت این ایام را با گناه و غفلت از 
بین نبرم.  جامه تعلقات را که با احرام کنار گذاشتم 

دوباره بر تن نکرده و دنیازده نگردم. 
خداوندا! پیمانم را بپذیر و بر این میثاق ،شاهد باش. 

توفیق ده که بر این عهد و پیمان استوار بمانم،در راه 
بندگی و محبت اهل بیت و عش��ق والیت و انتظار 
 مهدی)ع(،سست نشوم ووسوسه هاس شیطان مرا 
از یاد تو غافل نس��ازد و فراموش نکنم که من بنده 
ام  وت��و موالی من��ی و از بنده ،چه انتظاری در برابر 

موالست،جز اطاعت وتسلیم؟! 
خداوندا !یاورم باش تا باورم را از دست ندهم،حامی ام 
باش ،تا اسیر دنیا نشوم،روزی کن تا بازهم به  زیارت 

خانه ات بیایم. 
آمین یا رب العالمین.... 

بدان که کلید معرفت خ��دای، عزوجل، معرفت 
نفس خویش اس��ت، و برای ای��ن گفته اند »من 
عرف نفس��ه فقد عرف ربه«... در جمله هیچ چیز 
به تو از تو نزدیکتر نیست، چون خود را نشناسی 
دیگری را چون شناس��ی؟ و همانا که گویی من 
خویش��تن را همی شناس��م و از باطن خود این 
قدرشناسی که چون گرسنه شوی نان خوری، و 
چون خشمت آید در کسی افتی و همه ستوران 
با ت��و درین برابرند پس تو را حقیقت خود طلب 
بای��د کرد تاخود چه چی��زی و از کجا آمده ای و 
کج��ا خواهی رفت و اندری��ن منزلگاه به چه کار 
آم��ده ای و تو را برای چه آفریده اند، و س��عادت 
تو چیس��ت و در چیست. و شقاوت تو چیست و 
در چیس��ت؟ و این صفات که در باطن تو جمع 
کرده اند، بعضی صفات ستوران، و بعضی صفات 
ددگان و بعض��ی صفات دی��وان، و بعضی صفات 
فرشتگان اس��ت؛ تو ازین جمله کدامی؟  و کدام 
اس��ت که آن حقیقت گوهر توست که چون این 
ندانی سعادت خود طلب نتوانی کرد، چه هر یکی 
را ازین غذایی دیگر اس��ت و سعادتی دیگر است. 
غذای س��تور و س��عادت وی خوردن و خفتن و 
گش��نی کردن اس��ت. اما غذای ددان و سعادت 
ایش��ان دربدن و کشتن و خش��م راندن است و 
غذای دیوان ش��رانگیختن و مک و حیلت کردن 
است و غذای فرشتگان و سعادت ایشان مشاهده 
جمال حضرت الهیت اس��ت؛ و آز و خشم صفات 
بهایم و سباع را با ایشان راه نیست، اگر تو فرشته 
گوهری در اصل خویش. جهد آن کن تا حضرت 
الهیت را بشناسی و خود را به مشاهده آن جمال 
راه دهی و خویش����تن را از دس����ت شهوت و 
غضب خ��الص دهی . و طلب آن ک��ن تا بدانی 
که این صفات بهایم و س��باع رادر تو از برای چه 

آفریده اند؟
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فض��ای اقتصادی جه��ان و ای��ران امروز 
فضایی به شدت رقابتی بوده که تمامی بنگاه های اقتصادی 

و کارشناسان نیز بر این امر اذعان دارند.
بدون شک در چنین فضایی که کسب سهم بیشتر و حفظ 
موقعیت بازار از یک س��و و رش��د بهره وری و ارتقاء راندمان 
کاری از سوی دیگرکه به عنوان بزرگترین دغدغه های مدیران 
بنگاه های اقتصادی یاد می شود می بایست به این نکته اشاره 
کرد که توجه جدی به این دو مقوله بسان دو بال بوده که اگر 
مدیران ارشد و طراز اول به آن اهمیت قائل شوند، شاهد آن 
خواهیم بود که یک بنگاه اقتصادی، مسیر بالندگی و توسعه را 
بطور جهشی طی کرده و در کوتاه زمان به یک شرکت معتبر 

بین المللی تبدیل می گردد.
در اقتص��اد غال��ب دولتی ایران ت��ا این اواخر ک��ه خبری از 
ش��رکتهای خصوصی نبود بنگاه ها و ش��رکتهای اقتصادی 
دولتی به علت عدم وجود رقیب تجاری ترک تازی می کردند 
و بعلت همین انحصاری بودن خدمات و ضعف نظارت مدیران 
به کس��ب سهمی بیش��تر از بازار و سوق دادن شرکت و تیم 
مدیریتی تحت کنترل خود به به��ره وری و باال بردن ارزش 

افزوده توجه جدی نشان نمی دادند.
خوش��بختانه با ابالغ مقام معظم رهبری بر اجرای اصل 44 
قانون اساسی و به دنبال آن مدیران ارشدی که جهادگونه در 
این مسیر قدم گذاردند باعث گردید فضای انحصاری شکننده 

آن روزهای اقتصاد کشور به سیر طبیعی خود برگردد با توجه 
به افق و چش��م اندازی که برای ایران 1400 توسط رهبری 
ترسیم شده اس��ت ش��تاب دادن به این رویکردهای مثبت 
اندیشانه با حمایت همه جانبه از مدیرانی که به شاخص های 
ارتقاء بهره وری توجه جدی نشان می دهند می تواند آینده 
ای روشن را برای کشور رقم زند. مسلما حمایت از این مدیران 
خدوم حداقل کاری است که یک رسانه و دولتیان می توانند 
انجام دهند. و چه تدبیری بهتر از اینکه در دولت تدبیر و امید، 

بتوانیم از طریق بهره وری از رکود خارج شویم.
در راس��تای تحقق مفاد برنامه های توسعه واهمیت افزایش 
بهره وری در تمامی سطوح کالن و خرد اقتصاد کشور و لزوم 
بهره گیری از سازوکار اجرایی برای تحقق چشم انداز 20 ساله 
نظام، اتاق بارزگانی و صنایع ومعادن ایران جشنواره ملی بهره 

وری را برگزار کرد.
اکنون در دورانی قرار داریم که سازمان ها نمی توانند فعالیت 
ه��ای خود را تنها ب��ه تولید محصوالت مح��دود نمایند. با 
افزایش رقابت، سازمان ها ناچار به کاهش هزینه ها در جهت 
افزایش رقابت پذیری سازمان خود با رقبا هستند. در این بین 
مفاهیمی همچون بهره وری ارزش خود را آشکار می سازند. 
مفاهیمی که به دنبال بهترین استفاده از منابع در دسترس 
سازمان با استفاده از پایین ترین هزینه و باالترین سود برای 

مشتریان، سهام داران و درنهایت سازمان هستند.

بهره وری عبارتس��ت از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، 
نیروی انس��انی، تسهیالت و غیره به طریقه علمی و کاهش 
هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال، کوشش 
برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی آ 
نگونه که به سود کارکنا ن، مدیریت و عموم مصرف کنندگان 

باشد.
همچنین طبق تعریف مرکز بهره وری ایران، بهره وری، یک 
فرهنگ و نگرش عقالیی به کار و زندگی است که هدف آن 
هوش��مندانه کردن فعالیتها برای دستیابی به زندگی بهتر و 

فعالتر است. 
یکی از این شرکتها شرکت بیمه پارسیان است که اکنون به 
عنوان بنگاهي خوشنام و با امکانات بالقوه فراوان جهت رشد و 
توسعه، دارا بودن نیروي انساني جوان و تحصیلکرده، دستیابي 
به تعالي سازماني و رسیدن به افقهاي جدید را سرلوحه اهداف 

خود قرار داده است.
ش��رکت بیمه پارسیان در تاریخ 9 فروردین ماه سال 1382، 
با س��رمایه تمام پرداخت شده 160 میلیارد ریال طی شماره 
200722 در اداره ثبت ش��رکت ها و موسس��ات غیرتجاری 
تهران به ثبت رسید و در تاریخ 28 اردیبهشت ماه سال 1382 
مجوز فعالیت بیمه ای  را در کلیه رش��ته های بیمه ای تحت 
ش��ماره 5200 از بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران اخذ 
نمود و فعالیت خود را به عنوان یک شرکت بیمه خصوصی 

مهندس اویارحسین با بیمه پارسیان برصدر تمام شرکتهای بیمه ای حاضر در جشن ملی بهره وری

بیمه پارسیان در هر دو بخش اصلی 
و جانبی جشنواره ملی بهره وری حائز رتبه اول شد

   مهدی خلج
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با صدور نخستین بیمه نامه در تاریخ 1382/3/28 آغاز نمود. 
در همین راستا بیمه پارسیان در سال 82 افتتاح شد تا انواع 
خدمات بیمه ای را برای هم میهنان گرامی فراهم کند. امروزه 
شرکتهای بزرگ بیمه از حداکثر توان و تالش خود برای ایجاد 
آس��ایش روانی و مالی خریداران بهره ب��رده و هر روز با ارائه 
خدمات جدید و ویژه گام های جدی برای جذب بازار و جلب 
توجه خریداران بیمه بر م��ی دارند. با توجه به گردش مالی 
صنعت بیمه در کش��ور که درصد باالیی از اقتصاد را بر خود 
اختصاص داده اس��ت ضرورت اصلی در این صنعت رویکرد 
توجه داشتن به مقوله بهره وری می باشد. مسلما این درایت 
مدیریت بیمه پارس��یان در دقت به شاخص های اصلی بهره 
وری که ش��امل بهره وری و نیروی کار، بهره وری و سرمایه، 
بهره وری کل عوامل می شود در کنار توجه به شاخص های 
جانبی که شامل فروش سرانه و درصد حاشیه سودخالص می 
شود عالوه بر ارتقای جایگاه شرکت باعث شکوفایی و بالندگی 
هر چه بیشتر بیمه پارسیان می شود، نوید بخش کسب سهم 
قابل توجه از بازار بیمه کش��ورهای همجوار در کوتاه مدت و 
کسب سهم درخور بین المللی در بلندمدت خواهد گردید. به 
منظور فراهم آمدن بستری مناسب جهت آگاهی آحاد جامعه 
از میزان بهره وری و توسعه کمی و کیفی شرکت ها با مدیریت 

صحیح قید شده است.
 مرحله دوم شش��مین دوره جشنواره ملی بهره وری با عنوان 
"مس��ابقه بهره وری " به ریاس��ت دکتر نهاوندیان و حمایت 
معنوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران که 
اختصاص به ارزیابی شاخص های اندازه گیری شده سازمان ها 
دارد در روز 21 دی م��اه 93 با حضور مقامات ، مس��ئوالن و 
مدیران اقتص��ادی 300 بنگاه برتر در بخش های مختلف از 
جمله صنعت،خدمات،کشاورزی،پتروشیمی، بانک و بیمه در 

هتل پارسیان آزادی برگزار شد.
تعدای از بنگاه های اقتص��ادی که بصورت رایگان در فرایند 
ارزیابی حوزه های مختلف ش��رکت کرده ان��د در یک دوره 
زمانی مطابق با اطالعات صورت های مالی حسابرسی شده 
که در س��امانه ملی اندازه گیری ش��اخص ه��ای بهره وری 
ایران)irpmc.ir( ،بیشترین امتیاز را کسب کرده بودند مورد 

تقدیر قرار گرفتند.
در این جشنواره باشکوه که با حضور بیش از 300 مدیرعامل 
بهره ور کشور ، مسئولین از چهار وزارتخانه کشور و خبرنگاران 
و اصحاب جراید کش��ور برگزار گردید طی مراسم ویژه ای از 
مهندس هادی اویارحسین مدیرعامل توانمند شرکت بیمه 
پارس��یان و از مدیران باسابقه  کش��ور )ریاست هیات مدیره 
ومدیرعامل شرکت بیمه دانا- عضوهیات مدیره ومعاون فنی 
شرکت بیمه البرز- عضو هیئت مدیره غیرموظف شرکت بیمه 
صادرات و سرمایه گذاري- عضو هیات مدیره غیرموظف بیمه 
اتکای��ي امین - رئیس هیات مدیره بیمه امید - عضو هیات 
مدیره شرکت سرمایه گذاري صنعت بیمه - عضو هیات مدیره 
و معاون بازرگانی شرکت های گروه دارویی سازمان صنایع ملی 
ایران ( که با دکترین کاری و تدوین برنامه های مدون توانسته 
در هر دو بخش اصلی و جانبی بیمه پارسیان را حائز رتبه اول 

سازد با ارائه لوح و تندیس تقدیر بعمل آمد.
شایان ذکر است دراین رتبه بندی و امتیاز دهی که براساس 
آخرین متد روز دنیا برای اخذ تندیس بهره وری صورت گرفت 

بیمه پارسیان با اختالف فاحش در هر دو بخش در رتبه اول 
ق��رار گرفته و با مجموع امتی��از 345 از 400 امتیاز عالوه بر 
کس��ب یک رکود توانست در بین 10شرکت بیمه حاضر در 
این جشنواره که در بین آنها بیمه های قدیمی و دولتی دیده 

می شوند در گروه بیمه حائز رتبه برتر گردید.
به گزارش خبرنگار ما در این جشنواره بنگاههای اقتصادی برتر 
کش��ور که در طی یک دوره زمانی حداقل 5 ساله و حداکثر 
9 ساله بیشترین رشد بهره وری را در مراحل مختلف فعالیت 
بنگاه خود داش��ته اند، معرفی شده و به آنها لوح تقدیر ویژه 

جشنواره ملی بهره وری اعطاء گردید. 
در این جشنواره 1400 بنگاه اقتصادی در ششمین جشنواره 
مل��ی بهره وری در س��ال 1393 حضور داش��تند خبر داد و 
این بنگاه ها در 34 گروه مختلف نظیر بانک، بیمه ،سیمان، 
لیزینگ، صنعت و معدن و... با حضور یک دیگر برای کسب 

رتبه نخست به رقابت پرداختند.
به گفته دست اندرکاران این جشنواره با توجه به اینکه هدف 
گذاری های ملی برای دس��تیابی به توسعه بر مفهوم ارزش 
افزوده و رش��د ش��اخص های بهره وری استوار است که این 
جشنواره در جهت تجلیل از بنگاه های اقتصادی صورت می 
گیرد که در این مهم قدم های ارزشمندی را طی کرده باشند. 
کار اندازه گیری شاخص های بهره وری بنگاههای اقتصادی 
کش��ور با حضور حدودبیش از 4 ه��زار داور متخصص انجام 
ش��د و بنگاه های برتر انتخاب ش��دند که به همین خاطر از 
مهندس اویار حسین مدیرعامل بیمه پارسیان در این داوری 
با کسب نتایج زیر به عنوان تنها شرکت بیمه برتر مورد تقدیر 

قرار گرفت .
ایده ش��کل گیری جش��نواره ملی بهر ه وری در سالیان اول 
برنامه توسعه چهارم، توسط عده ای از کارشناسان بهره وری و 
مدیریت کیفیت مطرح و سپس مورد حمایت و توجه ریاست 

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن واقع شد.
این فکر که برگرفته شده از محتوای برنامه چهارم توسعه بود، 
در س��ال 1386 باعث ایجاد مرکز مدیریت بهره وری گردید. 

این مرکز در راستای تحقق ماموریت خود که همانا راه اندازی 
چرخه بهره وری در تمامی سازمانهای ایرانی است و به منظور 
ترویج فرهنگ بهره وری و لزوم هدفگذاری سازمانها بر اساس 
بهبود ش��اخصها و اس��تفاده از چرخه بهره وری، بر آن است 
ت��ا از طریق ارائه خدمات خوی��ش در زمینه بهره وری توجه 
تمامی بخشهای اقتصادی کشور را به سمت موضوع بهره وری 
سوق دهد و از این مسیر، اهداف برنامه های توسعه کشور را 

عملیاتی نماید.
در اردیبهشت ماه سال 1386 و با پروژه اندازه گیری و تجزیه 
و تحلیل و تهیه طرح جامع بهبود بهره وری در شرکت های 
زیر مجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران و در بخشهای مختلف صنعت از جمله فوالد، سیمان، 
آلومینیوم، زغال سنگ، سنگ آهن، مس و… کار خود را در 

عمل آغاز نمود.
پ��س از اجرای موفق این پروژه، مرک��ز اقدام به اندازه گیری 
شاخصهای بهره وری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق 
بهادار از س��ال 1382 نمود و سرانجام در ابتدای سال 1387 
طرح جامع جشنواره ملی بهره وری را با همراهی اتاق بازرگانی 

و صنایع و معادن کلید زد. 
مرحله دوم جش��نواره همزمان با فعالیت های مرحله اول از 
ش��هریور ماه امس��ال آغاز و فراخوان ثبت نام برای شرکتها، 
س��ازمان ها و انجمن های صنفی توس��ط دبیرخانه ارسال 
شد. س��امانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران 
)www.irpmc.ir( نی��ز فعالی��ت مربوط ب��ه اندازه گیری 
شاخص های مالی، اقتصادی و بهره وری بنگاه های اقتصادی 
از س��ال 1387 تا 1392 را در ادامه فعالیت های جش��نواره 
اجرا نمود. در دوره ششم جشنواره شاخص های 1400 بنگاه 
اقتصادی در قالب 34 گروه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتند 
که از نظر تعداد بنگاه های مورد بررس��ی ، 25 درصد نسبت 
به سال گذشته رشد مشاهده می شود. مجموع ارزش افزوده 
ش��رکت های بخش صنعت و معدن که در جش��نواره مورد 
بررس��ی قرار گرفتند در حدود 60% ارزش افزوده کل بخش 
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بخش جانبیبخش اصلینام شرکتردیف
نمره كل مرحله دوم از 400 امتیاز )مجموع امتیازات در 

تمام بخش ها(

232122345بیمه پارسیان1

205104308بیمه نوین2

184118302بیمه پاسارگاد3

5198149بیمه البرز4

2591116بیمه آسیا5

3434بیمه دانا6

صنعت و معدن در کشور می باشد. همچنین مجموع ارزش 
افزوده شرکت های بخش موسسات مالی و پولی مورد بررسی 
در جشنواره در حدود 85% کل ارزش افزوده در این بخش می 
باشد. در این دوره از جشنواره همانند دوره های قبلی هر یک 
از بنگاه های اقتصادی در 3 بخش با یکدیگر رقابت نمودند، 
در بخش اصلی شاخص های بهره وری نیروی کار، بهره وری 
سرمایه و بهره وری کل عوامل، در بخش جانبی شاخص های 
فروش سرانه و حاشیه سود خالص و در نهایت در بخش ویژه 
به دلیل اهمیت موضوع انرژی در کش��ور شاخص بهره وری 
انرژی مورد بررسی قرار گرفت. براساس آیین نامه تدوین شده 
کمیته علمی جشنواره، فهرست نامزدهای پیشنهادی در هر 
گروه اقتصادی توسط دبیرخانه با توجه به روند رشد پایدار و 
همچنین مقایسه شاخص های بهره وری بنگاه های اقتصادی 
با میانگین صنعت های مورد نظراز س��ال 87 تا 92 تهیه و 
جهت تایید نهایی در اختیار اعضای کمیته علمی قرار گرفت 
و  با نظر این کمیته نهایتا تعداد332 بنگاه اقتصادی به عنوان 
نامزد دریافت لوح تقدیر انتخاب گردیدند.فرایند داوری آنالین 
نامزد های دریافت لوح تقدیر شش��مین جشنواره ملی بهره 
وری در گ��روه های مختلف از نهم دی ماه آغاز و تا س��اعت 
24 روز 14 دی ماه به طول انجامید که در این فرایند اساتید، 
کارشناسان و مدیران بخش های مختلف اقتصادی، شرکت 
ه��ای برتر را انتخاب نمودند و در تاریخ 16 دی ماه جلس��ه 
کمیته علمی جشنواره به منظور تایید نهایی برنده های هر 
صنعت در هر بخش در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید. 
در این دوره، از مجموع 34 گروه اقتصادی مورد بررسی،332 
بنگاه اقتصادی به عنوان شرکت های نامزد و از میان آن ها 65  
بنگاه به عنوان شرکت های برتر برگزیده شدند و در مراسمی با 
حضور مقامات ارشد نهادهای صنعتی، تجاری، اقتصادی، بانک 
ها، بیمه،   مؤسسات مالی و اعتباری و مقامات اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در روز 21 دی ماه، لوح تقدیر 

ششمین دوره جشنواره به آن ها اهدا گردید. 

چشم انداز جشنواره ملی بهره وری
در راس��تای تحقق مفاد برنامه های توسعه واهمیت افزایش 
بهره وری در تمامی سطوح کالن و خرد اقتصاد کشور و لزوم 
بهره گیری از سازوکار اجرایی برای تحقق چشم انداز 20 ساله 
نظام، اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران جشنواره ملی بهره 

وری را برگزار می نماید. 

شاخص های مورد بررسی در ششمین دوره جشنواره 
ملی بهره وری:

شاخص های بخش اصلی :
- بهره وری نیروی کار

- بهره وری سرمایه
TFP بهره وری کل عوامل به روش کندریک -

شاخص های بخش جانبی
- فروش سرانه

- درصد حاشیه سود خالص

گزارش امتیازهای کسب شده نامزدها در مرحله دوم
براساس مصوبات کمیته علمی حداکثر امتیاز قابل کسب برای 
هر س��ازمان جهت اخذ تندیس ملی بهره وری 1000 امتیاز 
می باشد که 400 امتیاز در مرحله دوم براساس بررسی نتایج 
حاصل از شاخص های اندازه گیری شده حاصل می گردد و 
600 امتیاز نیز در مرحله سوم از طریق ارایه تجربیات در زمینه 
بهره وری برای هر سازمان بدست می آید همچنین با توجه 
به برگزاری اولین جایزه ملی بهینه کاوی به عنوان مرحله اول 
جش��نواره و نوپا بودن موضوع بهینه کاوی در کشور، شرکت 
هایی که در مرحله اول جشنواره مورد تقدیر قرار گرفتند از 
حداکثر 100 امتیاز مثبت در تجمیع امتیازات برخوردار می 

باشند.
شرایط فعلی امتیازات شرکت های هم گروه بیمه در مرحله 

دوم به صورت درج شده در جدول همین صفحه می باشد.

اهداف جشنوارۀ ملی بهره وری
مهمترین اهدافي که براي ایجاد جش��نواره ملي بهره وری از 

ابتدا ترسیم گردید، عبارتند از:

1-  توس��عه نظام جامع س��نجش و اندازه گیری بهره وری 
درکشور

2- ایفاي نقش پیش��برنده در افزایش بهره وری سازمانها و 
شرکت های کشور

3- تش��ویق بنگاهها ب��راي اندازه گی��ری و تجزیه و تحلیل 
شاخص های بهره وری و انجام پروژه های بهبود با بهره گیري 

از مدل مدیریت بهره ور سرآمد
4- افزایش توان رقابت پذیري س��ازمان ها و ش��رکت های 
ایرانی در محیط کسب و کار بین المللي و همچنین افزایش 

سازگاري آنها با بازارهاي جهاني
5- ایجاد زیرساختاراطالعاتی مناسب جهت توسعه فعالیت 

های بهینه کاوی در سطح ملی و بین المللی
6- شناسایي و تجلیل از بهره ورترین و پرتالش ترین سازمانها، 

شرکت ها و مدیران کشور 
مهندس هادی اویارحسین در حاشیه این جشنواره با شکوه 
اع��الم ک��رد که در ش��رایط کنونی، به��ره وری برای بخش 
خصوصی یک فرصت و انتخاب اس��ت ولی برای شرکتهای 

دولتی یک تکلیف قانونی محسوب می شود.
مدیرعامل بیمه پارس��یان با اعالم اینکه شاخص های بهره 
وری بهترین ابزار ارزیابی عملکرد سازمانها می باشند اظهار 
امی��دواری کرد که با تداوم و اس��تمرار این ارزش س��نجی و 
بررسی ها برای تعیین شرکتهای بهره ور عالوه بر فراهم آوردن 
بستر قابل اعتماد جهت تعامل حرفه ای متولیان اقتصادی در 
سطح ملی با فعاالن اقتصادی و شفاف سازی محیط تصمیم 
سازی و تصمیم گیری از مسئولین طراز اول کشور از طریق 
اطالع رسانی گسترده و شفاف اطالعات رتبه بندی با ایجاد 
این راهکارها تمایز بین فعاالن اقتصادی از طریق انتشار شفاف 
اطالع��ات با محوریت روش های علمی و عادالنه رتبه بندی 

تبیین و مشخص بگردد. 
مهندس اویار حس��ین که خود از پیشکسوتان صنعت بیمه 
کش��ور می باشد در بخش پایانی سخنان خود با اعالم اینکه 
در دکترین مدیریتی توجه به بهره وری نیروی کار ، سرمایه 
و ... از اصول می باش��د تاکید کرد اگر توانس��ته ایم به عنوان 
شرکت بیمه برتر کش��ور در کوتاه زمان شناخته شویم و به 
رشد قابل توجهی در همه زمینه ها برای توسعه  شرکت نائل 
گردی��م ، یکی از فاکتورهای اصلی آن توجه جدی به همین 
موضوع بهره وری بوده که به همت کارشناسان و تیم اجرائی 
خود توانسته ایم در این مهم موفقیت هایی درخشان را کسب 
کنیم که بحمداهلل با استمرار و تداوم این برنامه ها بتوانیم هر 
روز فزون تر از روز گذشته بیمه پارسیان را بر سکوی برترین و 

بهترین ها شاهد باشیم.
شایان ذکر است: شرکت بیمه پارسیان ، شرکتي است که در 
عرصه ملي ، متخصص پذیرش پروژه هاي بیمه اي بزرگ بوده 

و داراي اعتبار منطقه اي و قابلیت حضور جهاني مي باشد. 
این ش��رکت با برخورداري از سازماني یادگیرنده  ، فن آوري 
پیشرفته و کارکناني خالق و متعهد ، با ارائه بهترین خدمات 
و متناسب ترین قیمت ها ، موجب رضایت مشتریان خود مي 
گردد . این ش��رکت با استفاده از این توانمندي ها ، بیمه گر 
برگزیده کشور و بزرگترین شرکت بیمه به لحاظ حق بیمه 
جذب ش��ده در س��طح کش��ور بوده و داراي باالترین میزان 
سودآوري در میان شرکت هاي بیمه ، براي سهام داران خود 

مي باشد.
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1 – زیر بار تعهداتی برویم که از عهده آن 
برمی آییم: 

یکی از جدی ترین علت های استرس و ناراحتی 
در کار این است که نمی توانیم تعهداتمان را جامه 
عمل بپوشانیم. خیلی از افراد مدام در حال بهانه 
آوردن هس��تند که چرا نتوانس��ته اند تعهدشان 
را انج��ام دهند و نگ��ران عواقب عم��ل نکردن 
به تعهداتش��ان هس��تند تا اینکه کاری که قول 
داده اند را انجام دهند. س��عی کنید کارهایتان را 
سازماندهی کنید و برای کارتان برنامه ریزی داشته 
باشید که میزان تواناییتان برای انجام یک تعهد 
را به شما نشان دهد. اگر وقت ندارید برای کاری 
داوطلب نشوید. اگر حجم کارتان از مقدار زمان و 
انرژیتان بیشتر است، یک برنامه جامع بریزید و از 
رئیستان کمک بگیرید. تا می توانید نباید زیر قول 

و تعهداتتان بزنید.
2- انتخ�اب کنیم که در محل کار ش�اد 

باشیم: 
ش��ادی یک انتخاب است. ممکن است خیلی 
از ما باور داش��ته باش��یم که اینطور نیس��ت 
ام��ا حقیقت دارد. این ما هس��تیم که انتخاب 
می کنیم در محل کار ش��اد باش��یم.  ساده به 
نظر می رسد؟ بله، اما خیلی اوقات اجرا کردن 
کارهای ساده سخت است. آرزویمان این است 
که هم��ه بهترین کارفرماهای دنیا را داش��ته 
باش��یم اما واقعبین باش��یم، همیش��ه اینطور 
نیس��ت. بنابراین، باید درم��ورد کارمان مثبت 
فکر کنیم. سعی کنیم به جنبه هایی از کارمان 
که دوست داریم فکر کنیم. از افراد منفی باف 
و غیبت دور بمانی��م. با همکارانی هم صحبت 
ش��ویم که دوس��ت داریم. انتخاب های ما در 
محل کار اس��ت که تا حد زی��ادی تجربیات ما 
را رق��م می زند. می توانیم انتخاب کنید که در 

محل کار شاد باشید.
3- لبخند زدن :  

گفته میش��ه که روز بدون خنده یه روز از دست 
رفته اس��ت. خنده با خش��م و عصبانیت مقابله 
میکن��ه. خودتون رو با افراد و چیزایی که ش��ما 
رو به خنده میندازه احاطه کنین. این کار باعث 
تغییر خلق و خو میشه. نگاه کردن به یه عکس 

خانوادگی یا یه جمله خنده دار روی دس��کتاپ 
کامپیوترتون یا …. مثل شعاع یه نور در یه روز 

ابری و غم انگیزه.
4- تقویت روابط عمومی :

 یکی از نشانه های شادی، داشتن روابط اجتماعی 
قوی و گس��ترده اس��ت. وقتی در محیط کار با 
همکارانمان آشنا نیستیم مسلماً از کارمان متنفر 
می شویم و اگر وضع به همین منوال پیش برود 
روز به روز بر تنفرمان افزوده می شود و تا ما تغییر 
نکنیم، تغییری در شرایط حاصل نمی شود. من 
در هفته اول شروع کارم در محل کار قبلی ، زیر 
نظر یکی از کارکنان آن جا آموزش می دیدم آن ها 
افراد خوبی بودند ولی من را به هیچ کس معرفی 
نکردند. بعد از آن هر وقت در راهروها قدم می زدم 
افراد از کنارم رد می شدند بدون آن که به همدیگر 
س��الم کنیم. وقتی باالخره س��کوت را شکستم 

فهمیدم که آدم های اطرافم چقدر خوبند!
نگذاری��م حت��ی ی��ک روز دیگ��ر ب��دون اینکه 
همکارانمان را بشناسیم بگذرد. دوست ها ناگهان 
به سراغ ما نمی آیند باید برای دوست پیدا کردن 
تالش کنیم. با همکارانمان صحبت کنیم و سعی 
کنیم درباره نگرش ، زندگی و کارشان  اطالعات 
کسب کنیم . البته تالش کنیم تا مثل یک فضول 
عمل نکنیم. آش��نا شدن با زندگی افراد با سرک 
کش��یدن و کنجکاوی بیجا در زندگی خصوصی 
آن ها متفاوت است! دو نفر هرگز نمی توانند با هم 
دوس��ت شوند مگر اینکه یکی از آن ها سر حرف 

را باز کند.
5- س�عی کنی�م در زندگی ب�ه دنبال 

فرصت هایی برای رشد باشیم نه شکست :
 اغلب در محیط کار به دنبال محافظت و صیانت 
از خود هس��تیم. به ش��رایط موجود نه به عنوان 
فرصتی برای رشد و ترفیع بلکه به عنوان شانس 
س��قوط و تنزل می نگریم. آنچه همیشه در پس 
ذهنمان وجود دارد این اس��ت: وای یعنی خیلی 

بد شد!
و نتیجه این امر آن اس��ت که به ندرت می توانیم 
از فرصت ه��ای پیش رویم��ان بهره ببریم. نفس 
عمیقی بکشیم و به جای این فکرها به فرصت ها 
بیاندیشیم. هر لحظه در محل کار می تواند شروع 

یک پروژه باشد. اصالً مهم نیست چه کاری انجام 
می دهیم و کجا کار می کنیم همیش��ه کار  تازه 
ای می ت��وان انج��ام داد.  به ج��ای کوک کردن 
س��اعت در وقت همیش��گی ، زمان��ی را صرف 
ارزیابی فرصت های اطرافمان کن! همیشه در حال 
محافظت از خود و پاییدن دیگران نباشیم. امتحان 
کنی��م و ببینیم که اس��تفاده از فرصت ها چقدر 
آس��ان تر و خوشایندتر از نگهداری پیله ای است 

که به دورمان تنیده ایم.
6- به دیگران در حل مشکالتشان کمک 

کنیم :
 هنگامی که افسرده و غمگینیم کارهای اندکی 
مانند کمک به دیگران می تواند کمکمان کند تا 
سرحال و شاداب شویم. من در چنین اوقاتی به 
کمک یکی از دوس��تان در محل کارم می روم. او 
در ح��ال کار بر روی یک تحقی��ق جالب بود  و 
آنقدر پر مشغله بود که به این کار نمی رسید. من 
پیشنهاد کردم که در این کار به او کمک کنم. در 
نتیجه به او کمک کردم تا پژوهشش را به اتمام 
برس��اند و در عوض در آینده او یکی از مشوقین 
اصلی من در حرکت به جلو بود. کمک به دیگران 
مشکالت آن ها را حل می کند و همچنین ممکن 

است گرهی از کار ما بگشاید.
7- مسئولیت دیگری نیز بر عهده بگیریم: 

تبدیل ش��دن به یک مهره اصل��ی در محل کار 
مطمئناً دیدم��ان را به محیط کار تغییر خواهد 
داد. وقتی بدانیم روی حرفمان حساب می شود با 
شور و هیجان بیشتری ادامه خواهیم داد. داشتن 
مس��ئولیت های بیشتر موجب کس��ب احترام و 
ارزش بیشتر خواهد شد. اگر نمی دانیم از کجا باید 
شروع کنیم از مافوقمان بپرسیم و کم کم شروع 
کنیم و اگر مافوقمان هیچ کمکی به ما نمی کند 
ت��الش کنیم ش��یوه خودمانرا بیابیم، همیش��ه 
کارهایی در یک س��ازمان هست که می توانیم با 
دیگر گونه به انجام رس��اندن آن ها برای خودمان 

موقعیت جدیدی ایجاد کنیم.
8- با شهامت تمام بپرسیم : 

اگر از چیزی در محیط کار راضی نیستیم درمورد 
امکان تغییر آن س��وال کنیم .  اگر در س��کون و 
سکوت بنشینیم تا کس��ی از راه برسد و شرایط 

را تغییر دهد بدانیم که باید مدت ها چشم انتظار 
باش��یم.  چون مردم همه به اندازه خودشان کار 
دارند و نمی توانند نگران خشنودی یا ناخشنودی 
م��ا از زندگ��ی باش��ند. اگر همکارم��ان موجب 
ناراحتیمان می شود ببینیم اگر می شود جایمانم را 
تغییر بدهیم. می خواهیم کارمان را تغییر دهیم؟ 
ببینیم چه کار دیگری برای انجام دادن هست!؟ 
ارتقا می خواهیم؟ ببین بای��د چه کارهایی برای 
رسیدن به آن انجام دهیم! افزایش حقوق!؟ ببینیم 
چه کارهای اضافی ای می توانیم انجام دهیم و در 
ازایش پول بیشتری بگیریم. بعد از چند وقت از 
اینکه با پرسیدن این همه کار را به انجام رساندیم 

شگفت زده خواهیم شد.
9- کارهایی انجام بدهیم که حسن شهرت 

و اعتبارمان را نزد دیگران افزایش دهد :
 اکثر ما از اینکه دیگران حرف های خوبی درباره 
مان بزنند شاد می شویم. وقتی کاری برای بقیه 
انجام می دهیم و آن ها را خوشحال می کنیم در 
حقیقت بهانه ای برای آن ها ایجاد می شود تا آن 
حرکتمان را جبران کنند و در عوض باعث شادی 

ما شوند.
10- قدر دان باشیم:  

یکی از جنب��ه های مهم قان��ون جاذبه اینه که 
قدردان باشین. از همکارتون به خاطر احترامی که 
ازش میگیرین و به خاطر همکاریش، از رییستون 
بخاطر پروژه ها و قوانینی که برای زیردس��تاش 
تنظیم میکنه، از سازمانتون به خاطر امکانات و 
فرصتهایی که در اختیارتون میذاره سپاس��گذار 
باشین. وقتی با دیگران خوب باشین، کائنات هم 
با مهربانی واکنش نشون میده. از همکارانتون به 
خاطر هر کار کوچیکی ک��ه براتون انجام میدن 
تش��کر کنین، اینکار هم ش��ما و هم اونا رو شاد 

میکنه.
شادی و شادکامی در تصمیمات و اعمال ماست 
نه در اتفاقات خوبی که برایمان می افتد. به خاطر 
داشته باشیم! اگر از زندگی لذت نمی بریم باید در 
آن کم��ی تغییر ایجاد کنیم! تکرار آن چه دیروز 
انجام داده بودیم فقط باعث می ش��ود فردایمان 
همچون امروز ش��ود نه چیزی کمتر و نه چیزی 

بیشتر!

ابزارهای خلق شادی در محل کار و زندگی 
شادی یه طرز فکره. به نعمتهایی 
ك�ه در اختیار داری�م فکر كنیم، 
به چیزای كوچیک مثبت تمركز 
كنیم تا احس�اس بهتری نسبت 
به خودم�ان و كارمان پیدا كنیم.  
نگذاری�م فکرای منفی بر نگرش 
یا شیوه زندگیمان تاثیر بگذارد. 
سعی كنیم اطرافمان پر از افراد و 
همکاران خوشبین و شادی باشه 
ك�ه از كاری كه انجام میدن لذت 
میبرن و احس�اس خوبی درباره 

خود  دارند.

   صالح بخشی
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پیام هیات مدیره
سپاس خداوند یکتا را که بار دیگر توفیق 
ارائه عملکرد یک س��اله هیات مدیره را به 
س��هامداران محترم ، برما ارزانی داشت و 
امید آنکه تالش این مجموعه مورد رضایت 

شما قرار گیرد.
اطمینان داریم که شما سهامداران گرامی 
بر اوضاع فعلی اقتصادی کشور و مشکالت 
و معضالت پی��ش روی صنعت به خوبی 
آگاهی��د. ل��ذا م��واردی را ب��ه اختصار به 

استحضار می رسانیم:

1 - مرور کلی بر وضعیت و تحوالت 
ای�ن صنعت در س�ال مال�ی مورد 

گزارش
در سالی که گذشت اتفاقات متعددي در 
بازارهاي هدف داخلی و صادراتی شرکت 
پاکس��ان رخ دادند که بر کسب و کار این 

شرکت تأثیر گذار بودند.
در بازارهاي صادراتی عمده اتفاقات عبارت 

بودند از:
الف( ب��روز پدیده تروریس��تی داعش در 
بازاره��اي مهمی چون ع��راق که به افت 

فروش در برهه هایی از زمان منجر شد
ب( مشکل تهیه به موقع ماشین هاي مورد 
نیاز براي حمل و نقل به علت گران شدن 

سوخت گازوئیل، مش��کل تهیه واگن در 
بسیاري از ماه هاي سال بخصوص در ماه 
هایی که واگن ها به حمل پنبه اختصاص 

می یابند
ج( تغیی��ر تعرفه ه��اي گمرکی و کمبود 
وسیله حمل در تاجیکستان و ازبکستان 
نیز به افت صاردات انجام ش��ده به این دو 

کشور انجامید.
د(همچنی��ن برگزاري انتخابات ریاس��ت 
جمهوري در افغانس��تان نیز در محدوده 
زمان��ی اوج گیري فعالی��ت هاي مربوطه 
منجر به افت صاردات به این کشور گردید.

در ب��ازار داخلی مهمترین اتفاق قابل ذکر 
اوج گیري رقابت هاي بعضاً غیر اقتصادي 
و غیر منطقی توس��ط رقبا)فروش به هر 
قیمتی( و در نتیجه ایجاد مشکالت اساسی 
ب��راي کل فعالین صنعت بود و نهایتاً افت 
شاخص هاي عملکردي و سودآوري اغلب 

فعالین صنعت را موجب گردید

2- مرور کلی بر جایگاه شرکت در 
صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال 

مالی مورد گزارش
ب��ا وج��ود تمام��ی محدودیته��اي فوق 
االشاره خوشبختانه با برنامه ریزي بعمل 
آم��ده توس��ط هی��ات مدی��ره و تالش و 

کوشش شبانه روزي کلیه مدیران، روسا، 
کارشناسان و کارکنان شرکت ، سهم بازار 
محصوالت حفظ و در برخی موارد افزایش 

یافته و روند سودآوري نیز تداوم یافت.

  3- بیان استراتژی شرکت
طی سال مالی گزارش برنامۀ استراتژیک 
ش��رکت با افق دید 5 س��ال نهایی شده و 
چشم انداز مصوب به اعداد کمی و اقدامات 
اجرایی مرتبط ترجمه ش��د. اس��تراتژي 
هاي اصلی تعیین ش��ده توس��ط مدیران 
ارش��د ش��رکت عبارتند از:  پیشگامی در 
ای��ران و خوش��نامی در منطق��ه. درحال 
حاضر سیستم جاري سازي اصولی برنامۀ 
استراتژیک در شرکت طرح ریزي شده و 

درحال اجرا می باشد.

4- مرور کلی بر عملکرد ش�رکت 
ومیزان دس�تیابی به اهداف تعیین 
شده و دس�تاوردهاي مهم در سال 

مالی مورد گزارش
در سال مالی مورد گزارش، اهداف و برنامه 
تعیین شده در ارتباط با EPS و 1 درصد 
کمتر از پیش بینی و تقریبا بصورت کامل 
تحقق یافت ودر رابطه با بودجه مقدار تولید 
96 درصد ومبلغ فروش 94 درصد محقق 

گردید. ضمنا دررابطه با ص��ادرات مقدار 
30/003 تن انواع محصوالت با پوشش85 
درصد از بودجه ارزي و 89 درصد از بودجه 

ریالی محقق گردید.

5- بی�ان برنامه ها وچش�م انداز 
وضعیت شرکت براي سال مالی آتی

با توجه به روند تغییرات روابط بین المللی 
کش��ور، و همچنین فضاي کس��ب و کار 
داخلی، پیش بینی می ش��ود سال پیش 
رو با رقابت ش��دید بازیگران عرصۀ تولید 
انواع مواد شوینده و بهداشتی همراه باشد. 
لذا مهمترین برنامه هاي پاکسان بر محور 
حفظ سهم موجود در بازار در درجۀ اول و 
کسب سهم از سایر رقبا در گام هاي بعدي 

خواهد بود.

6- بیان ریسکهاي عمده شرکت
مش��روح ریس��ک هایی که ش��رکت در 
تح��ت موضوعات و محورهاي متعدد نرخ 
تسهیالت، نوس��انات نرخ ارز، قیمت هاي 
مواد اولیه و نهاده هاي تولیدي، تهدیدات 
عوامل خارجی)بین الملل��ی( و تغییرات 
ضوابط داخل��ی و قیمت هاي جایگزینی 
رقب��اي خارجی، مطرح ب��وده و در بخش 
هاي دیگ��ر گزارش ها نیز بی��ان گردیده 

مجمع ساالنه شركت پاكسان صبح چهارشنبه 1393/11/29 در حضور 76/3 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی با ریاست 
جناب مقیم زاده و دو ناظر آقای زمانی فر و سركار خانم كلبعلی و دبیری مهندس باالزاده برگزار شد. مجمع با طنین صلوات و تقدیر و تشکر 
از تیم مدیریتی و تائید عملکرد با تقسیم سود 650 ریالی به ازای هر سهم بکار خود پایان داد. مهندس باالزاده با كالبد شکافی اقتصاد در سال 
پیش رو و مشکالت عدیده گفت: با ریلی كردن صادرات خود به آسیای میانه و ترمیم ماشین آالت و جایگزین آن با پیشرفته ترین، توانسته ایم  
سهم 213 تنی برای خود در بازار جهانی داشته باشیم. خوب بیاد بیاوریم از آنروز كه اصل چهارترین برای ما چگونه بهداشت را می آموخت و ما با 
چوبک خاكستر نظافت می داشتیم تا امروز كه به همت راست قامتانی چون مهندس داداش ، باالزاده، فروزش و دیگر مدیران تالشگران صنعت 

پاكسان به مقامی دست یازیده ایم كه بقول حافظ مپرس. 

پاکسان ، آنان که به سالمتی من و شما می اندیشند
پاکسان، حسابها پاک بدون بند حسابرس 

650 ریال سود پاکسان برای هر سهم

   خسرو امیرحسیني
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است .
درخاتم��ه ضمن اب��راز قدردانی وتش��کر 
ازکلیه کارکنان ش��رکت که دراین مسیر 
پرفرازونش��یب همواره یارو یاور مدیریت 
بوده اند، س��المتی ، ش��ادکامی وبهروزي 
همگان را از درگاه ایزدمنان مس��ئلت می 

نمائیم.

تاریخچه
شرکت تولیدی پاکسان در مورخه ششم 
دی م��اه 1341 تحت ش��ماره 8493 در 
اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهر 
تهران با نام )پاک کن با مسئولیت محدود( 
به ثبت رسیده است. طبق صورت جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21 تیرماه 
1342 نام و نوع شرکت به )شرکت سهامی 

پاک کن( و سپس 
بناب��ر تصمیم مجمع عموم��ی فوق العاده 
م��ورخ 30 مهر م��اه 1349 به ش��رکت 
)سهامی خاص پاکسان( تغییر یافته است. 
همچنین به موجب تصمیم مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1373/06/30 نوع شرکت 
از س��هامی خاص به )سهامی عام( تبدیل 
شده و در تاریخ 1373/11/04 سهام آن در 
سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته 
شده اس��ت. مرکز اصلی شرکت در تهران 
واقع ش��ده و با توجه به اینکه بیش از 51 
درصد س��هام آن به طور غیرمستقیم به 
ش��رکت توسعه صنایع بهشهر تعلق دارد. 
شرکت پاکسان از جمله شرکت های گروه 

توسعه صنایع بهشهر است.

سرمایه 
س��رمایه ش��رکت در بدو تاسیس مبلغ 5 
میلیون ریال )شامل تعداد 100 سهم، به 
ارزش اسمی هر سهم 50/000 ریال( بوده 
که طی چند مرحله ب��ه مبلغ 540/000 
میلیون ریال )شامل تعداد 540/000/000 
س��هم، به ارزش اس��می هر سهم 1/000 
ری��ال( در پایان س��ال مال��ی منتهی به 

1393/9/30 افزایش یافته است.

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
ش��رکت در تاریخ 1373/11/4 در بورس 
اوراق به��ادار ته��ران در گ��روه م��واد و 
محصوالت شیمیایی با نماد شپاکسا درج 
شده و س��هام آن برای اولین بار در تاریخ 
1374/4/31 مورد معامله قرار گرفته است.

جایگاه شرکت در صنعت
شرکت در صنعت تولید محصوالت شوینده 
وبهداش��تی فعالیت می کند و شرکت در 
بین ش��رکتهاي فعال در ای��ن صنعت با 
حج��م فروش معادل مبل��غ 3/461/542 

میلیون ریال در رابطه با صابون, کفشوي 
و محصوالت صنعتی در رده اول و دررابطه 
با پودر هاي شوینده در رده دوم قرار دارد.

گ�زارش تجزی�ه و تحلیل ریس�ک 
شرکت

1-ریسک نوسانات نرخ بهره :
باتوج��ه ب��ه اینکه بخش��ی از منابع مالی 
ش��رکت از طریق تسهیالت ریالی و ارزي 
ازسیس��تم بانکی تامین ش��ده لذا سود و 

کارمزد مربوط به تسهیالت ریالی
مزبور در چارچوب هزینه هاي ش��رکت 
لح��اظ گردی��ده و ف��روش محصوالت 
پوش��ش هزینه هاي مزبور را می دهد 
لذا ش��رکت در این ارتب��اط با توجه به 
ثبات ن��رخ س��ود وکارمزد تس��هیالت 
اعطایی فاقد ریس��ک ناشی از نوسانات 
نرخ بهره می باش��د. لیک��ن در رابطه با 
تس��هیالت ارزي داراي ریس��ک نوسان 

نرخ ارز می باشد.

2- ریسک کیفیت محصول
باتوجه به اینکه محصوالت شرکت توسط 
واحد کنترل کیفیت شرکت به طور مرتب 
مورد کنترل قرار می گیرد و همچنین به 
طور ادواري توس��ط مراجع ذیربط قانونی 
کنترل می ش��ود لذا شرکت فاقد ریسک 

کیفیت محصول می باشد.

3- ریسک ناش�ی از نوسانات نرخ 
ارز

باتوج��ه به اینکه بخش قابل مالحظه اي 
از خریدهاي شرکت(مواد اولیه و قطعات 
لوازم یدکی)  به ص��ورت وارداتی و ارزي 
بوده ل��ذا در صورت تغییر در نرخ برابري 
ارز نس��بت به ریال شرکت داراي ریسک 

می باشد.

4- ریسک قیمت نهاده هاي تولید
با توجه به نوسانات نرخ ارز و تورم شرکت 

داراي ریسک می باشد.

5-  ریسک کاهش قیمت محصوالت
با توجه به اجراي قانون هدفمند س��ازي 
یارانه ها ، احتمال این ریسک کاهش یافته 
لیکن ریس��ک تعیین قیمت توسط رقبا 

مطرح است.

6- ریس�ک مربوط به عوامل بین 
المللی و یا تغییرات مقررات دولتی

ب��ا توجه ب��ه اینکه ش��رکت جهت تولید 
محصوالت خود نیاز ب��ه خرید مواد اولیه 
خارج��ی دارد ک��ه امکان تامی��ن آن در 
داخل وجود نداش��ته و ازطرف بخشی از 
فروش شرکت بصورت صادرات می باشد 
لذا درصورت تغییرات اساس��ی در روابط 
وعوامل بین المللی، شرکت داراي ریسک 

می باشد.

7- ریسک تجاري
باتوجه به بند باال ونوع صنعت ش��رکت و 
وضعیت اقتصادي حاکم بر جامعه ، شرکت 

داراي ریسک تجاري می باشد.

8- ریس�ک اقب�ال مش�تریان به 
محصوالت جایگزین

اینک��ه محص��والت خارجی  علیرغ��م 
جایگزی��ن ب��راي بخش��ی از تولیدات 
ش��رکت وجود داش��ته واز طرف دیگر 
مقداري محصوالت وارداتی مش��ابه از 
طریق مبادي غیر رس��می وارد کشور 
م��ی ش��ود ولیک��ن در طی س��نوات 
اخیر ش��رکت از اقب��ال عمومی جهت 
محص��والت خ��ود برخوردار ب��وده لذا 
شرکت امیدواراس��ت که ریسک ناشی 
از اقب��ال مش��تریان ب��ه محص��والت 

جایگزین درحداقل باش��د.

9- ریسک نقدینگی
باتوج��ه به نح��وه وص��ول مطالب��ات از 
مشتریان)عمدتاً شرکت به پخش( با توجه 
به سقف تس��هیالت اخذ شده از سیستم 
بانکی شرکت در این زمینه داراي ریسک 
قابل مالحظه اي درتامین به موقع منابع 

مالی نخواهدبود.

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیرهشرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهرآقای هوشنگ باالزاده نیری

رئیس هیات مدیرهشرکت مروارید هامونآقای حمید صفای نیکو

عضو هیات مدیرهشرکت سایناآقای جمشید فروزش

عضو هیات مدیرهشرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهراقای علی نیکوکالم معنوی

عضو هیات مدیرهشرکت مدیریت یاران توسعه بهشهرآقای حبیب همدانی رجاء
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آق�ای دكتر ش�ریفی ب�ا توجه ب�ه موفقیت 
مجموع�ه بهپاک و كس�ب تندیس قهرمانی 
صنعت در سال 93، بفرمایید این مجموعه از 
چه استراتژی هایی برای پیشبرد اهداف خود و 
دستیابی به موفقیت های هفت سال اخیر بهره 

گرفته است؟
موفقیت های هفت ساله گذش��ته بهپاک، حاصل 
زحم��ات و تالش ه��ای تی��م 500 نف��ره کارکنان 
بهپاک بوده اس��ت که من هم��واره از آنان به عنوان 
ارزشمند ترین دارایی ش��رکت، یاد کرده ام. شرکت 
در س��ال 87 حدود 80 میلیارد تومان بدهی بانکی 
معوق و جریمه دیرکرد داشت و عمال مشمول ماده 
141 قانون تجارت بود. زیان انباش��ته شرکت هم 
بالغ بر 50 میلیارد تومان بود و به تعبیری واضح تر، 
شرکت 6 برابر سرمایه خود زیان انباشته داشت. در 
مجموع وضعیت بسیار سخت و بغرنجی داشتیم که 
به اتفاق همکاران با خریدهای درس��ت و به موقع و 
استفاده بهینه از امکانات ریفاینانس، بهبود تولید، 
بهینه س��ازی انرژی، کاهش پرت ح��الل، کاهش 
ضایعات، افزایش کیفیت محصوالت، تنوع در برند 
و استفاده از ش��رکت های پخش سراسری متنوع، 
بهبود نظام کنترل های داخلی و گزارشگری مالی، 
بهینه سازی نیروی انسانی و تدابیر خوب بازاریابی، 
از این وضعی��ت بحرانی عبور کردیم و توانس��تیم 
دانشگاه صنعت روغن کشی کشور را حفظ کنیم و به 
سوددهی برسانیم به گونه ای که امروز، شاخص های 

مالی شرکت در بهترین شرایط قرار دارند.
در طول این سال ها، استراتژی های مختلفی به کار 
گرفته شد که شاید مهمترین آنها، تنوع برند و تعدد 
مکانیزم های توزیع بوده اس��ت. اکنون محصوالت 
مصرفی خانوار ش��رکت با 6 نام تجارتی و از طریق 
4 ش��رکت معظم پخش سراسری، توزیع می شود. 
در مورد روغن، کنجاله و پروتئین صنعت که عمده 
فروش محصوالت شرکت را تشکیل می دهند نیز، 

تدابیر موثری اتخاذ شد.
چ�ه برنامه های�ی ب�رای آین�ده و تقوی�ت 

استراتژی های موجود در نظر دارید؟

درصدد تقویت استراتژی های گذشته نیستیم بلکه 
تدوین استراتژی های جدید، متناسب با شرایط نو، 
مد نظر اس��ت. البته اس��تراتژی تنوع محصوالت و 
برند، کماکان  مد نظر است و خواهد بود اما سیاست 
حداکثرس��ازی تولید و فروش که در دوره ای موفق 
بود، کارآیی س��ابق را ندارد و اکنون، بیشینه سازی 
سود از طریق بهینه سازی تولید و فروش، مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت به استثنای پروتئین که در صدد 
افزودن به س��هم بازار خ��ود از طریق خرید و نصب 
ماشین آالت جدید هستیم. از دیگر استراتژی های 
جدید، اصالح بافت مالی شرکت و کاهش بدهی ها و 
در نهایت کاهش هزینه مالی شرکت از طریق فروش 
دارایی های غیرمولد است ضمن اینکه از امسال، بنا 
داریم در قبال دریافت کارمزد، دانه سویای مورد نیاز 
سایر کارخانه های روغن کشی و دیگر صنایع را نیز 

وارد کنیم.
در فضای كس�ب و كار خود با چه چالش ها و 

محدودیت هایی مواجه هستید؟
تنها شرکت روغن کشی کشور که در طول سالیان 
گذشته همواره و در سه شیفت فعال بوده، شرکت 
بهپاک است. تمامی دیگر شرکت های این صنعت، 
تعطی��ل بوده اند یا به صورت فصلی و هرازگاهی کار 
کرده ان��د. چالش و محدودیت بس��یار با اهمیتی در 
مورد فقط بهپاک وج��ود ندارد بلکه مربوط به کل 
صنعت ماست که متاسفانه سایه آن از سال 1385 بر 
صنعت سنگینی می کند و آن عبارت است از برابری 
تعرفه های گمرک��ی واردات مواد اولیه و محصوالت 

این صنعت.
آیا تالشی برای رفع مشکل تعرفه كرده اید؟

بل��ه. به خصوص از طریق انجم��ن صنفی صنعت، 
تالش های گس��ترده ای صورت گرفت��ه ولی هنوز 
به نتیجه نرسیده اس��ت. البته هرازگاهی خبرهای 
امیدوارکننده ای می رسد دال بر اینکه از ابتدای سال 
آتی، تعرفه گمرکی واردات روغن و کنجاله، نسبت 
به دانه، افزایش معنی داری خواهد یافت که این به 
معنای بالفعل شدن ظرفیت عظیم 4 میلیون تنی 
صنعت روغن کشی و اشتغال مستقیم و غیر مستقیم 

10 هزار نفر است.
در مقایسه با كشورهای دیگر فعالیت صنعت 
روغن كش�ی در ای�ران چگون�ه اس�ت و نظر 
ش�ما در ای�ن باره چیس�ت؟ چ�ه مزیت ها و 

محدودیت هایی وجود دارد؟
در کش��ور های آمریکای جنوبی ک��ه صادر کننده 
اصل��ی دانه، کنجال��ه و روغن خام ب��ه خاورمیانه و 
سایر کش��ور های دنیا هستند مشوق های صادراتی 
و ترجیحی گسترده ای در راستای توسعه صادرات 
کنجاله و روغن خ��ام و محدود کردن صادرات دانه 
اعمال می شود، در حالی که در کشور ما، تسهیالت 
و ش��رایط ورود این سه کاال برابر است. از همین رو، 
نمی توان آینده خوبی را برای این صنعت ترسیم کرد.
از استراتژی تنوع برند و محصوالت به عنوان 
استراتژی برتر خود یاد كردید. چه محصوالت 

تازه ای را به بازار معرفی كرده اید؟
جدید ترین محصول ش��رکت، پروتئین »س��بحان 
طالیی« است که از طریق شرکت پخش سراسری 

پرنیان مهیار توزیع می شود.
ولی »سبحان طالیی« یک بار در گذشته های 
دور، توزیع ش�ده ب�ود و موفق نب�ود. این بار 

امیدوارید؟
بسیار امیدوارم. در گذشته در کنار »سبحان« و در 
یک شرکت پخش سراسری مشترک توزیع شده بود 
ولی اکنون جداگانه توزیع می شود. ضمن اینکه در 
گذشته با طعم جوجه به بازار عرضه شده بود؛ ولی 
اینک بدون طعم و با افزودن لسیتین و روغن زیتون، 
تولید و عرضه می شود. اطمینان دارم این بار، بسیار 

موفق خواهد شد.
وضعیت صادرات محصوالت شركت، با توجه 
به ن�رخ ارز و توس�عه و شناس�ایی بازارهای 
صادراتی جدید برای مجموعه بهپاک را چگونه 

ارزیابی می كنید؟
صادرات ش��رکت در ش��رایط مطلوبی قرار دارد. در 
حال حاضر، عمده صادرات ما به عراق، افغانس��تان 
و گرجس��تان اس��ت و برنامه هایی برای صادرات به 

ترکیه داریم.

چه میزان سهم بازار را در اختیار دارید؟
در پروتئین صنعت 55درص��د، در پروتئین خانوار 
85درصد، در روغن )تولی��د داخل( 50درصد و در 

مورد کنجاله )تولید داخل( نیز 50درصد.
محصوالت شما چه مزیتی نسبت به رقبا دارد؟

روغن تولیدی ما صمغ گیری می ش��ود که منحصر 
به فرد است؛ ضمن اینکه پروتئین سویای تولیدی 
بهپ��اک، رنگ و بافت متفاوتی دارد و تنها پروتئین 
سویاس��ت که از آرد بلغور سویا )نه کنجاله دامی( 

تولید می شود.
ارزش وارداتتان چقدر است؟
ساالنه حدود 100 میلیون دالر.

 برآوردتان در مورد سود سال مالی گذشته و 
سال پیش روی چیست؟

در مورد سال مالی منتهی به پایان آذر 93 که بدون 
تردید، پیش بینی سود هر سهم 50 تومان وحتی 
بیش از آن را محقق می کنیم و در مورد سال پیش 
روی، پیش بینی ما 70 تومان برای هر س��هم است 
که البته این، بدون در نظر گرفتن سود فروش زمین 
نکاء است. البته مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت را 

نیز پیش رو خواهیم داشت.
آیا امیدوارهس�تید كه ب�ه زودی به فرابورس 

برگردید؟
بس��یار امی��دوارم. در خرداد ماه، ش��اهد معامالت 
س��هام بهپاک در فرابورس خواهید بود. ان شاءاهلل. 
خوش��بختانه پرونده بهپاک در فرابورس پیشرفت 
خوبی داش��ته است و بعد از این پذیرش، سهام این 
شرکت در بازار دوم فرابورس قابل معامله خواهد بود. 
پیش بینی ما این است که تا پایان اردیبهشت ماه این 

امر صورت گیرد.
پیش بینی تان از شرایط در روز بازگشایی نماد 

چه هست؟
به اعتقاد من تا آن زمان جامعه سهامداری خبرهای 
بهتر و مثبت تری از بهپاک خواهد شنید و امیدوارم 
در زمان عرضه، خریداران سهام بهپاک، بیش از امروز 

باشند.

استراتژی های جدید »بهپاک« برای افزایش سهم بازار
مدیرعامل بهپاک در حالی از پذیرش این شركت در بازار دوم فرابورس در آینده نزدیک خبر می دهد كه این مجموعه موفق به دریافت تندیس و لوح قهرمانی دهمین جشنواره قهرمانان صنعت 
در سال 93 شد. جشنواره قهرمانان صنعت یکی از معتبرترین جشنواره ها در عرصه صنعت كشور است كه به معرفی و تجلیل از برترین و موفق ترین شركت های ایرانی می پردازد. دكتر علیرضا 
شریفی در تشریح راهکارهای موفقیت این بنگاه اقتصادی گفتند: این موفقیت را مدیون تالش تیم 500 نفره بهپاک و اتخاذ استراتژی های اصولی مدیریتی می داند. او می گوید كه درصدد تقویت 
استراتژی های گذشته نیست بلکه به دنبال تدوین استراتژی های جدید، متناسب با شرایط نو است. شریفی از بهپاک به عنوان تنها شركت روغن كشی كشور كه در طول سالیان گذشته همواره و 
در سه شیفت فعال بوده، یاد می كند و برابری تعرفه های گمركی واردات مواد اولیه و محصوالت را از مهمترین چالش های این صنعت عنوان می كند.مدیرعامل شركت بهپاک همچنین از صادرات 
محصوالت این ش�ركت به عراق، افغانس�تان و گرجستان و برنامه ریزی برای صادرات به تركیه خبر می دهد. شریفی در باره سهم بازار محصوالت این شركت می گوید: بهپاک در پروتئین صنعت 

55درصد، در پروتئین خانوار 85درصد، در روغن )تولید داخل( 50درصد و در مورد كنجاله )تولید داخل( نیز 50درصد سهم بازار را در اختیار دارد.
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 ات�اق بازرگان�ی در دنی�ا جایگاهی 
اس�ت ك�ه می ت�وان از آن به عنوان 
اتاق فکر و مجمع�ی توانمند با وزن 
بخش خصوصی هر كش�ور یاد كرد. 
طبیع�ی اس�ت ك�ه ات�اق بازرگانی 
ای�ران ه�م نمی تواند از ای�ن قاعده 
مس�تثنا باش�د. اگر به رویکرد اتاق 
بازرگانی توجه كنیم به طور مشخص، 
فعاالن  هماهنگ كنن�ده مجموع�ه 

اقتصادی و قوای سه گانه است.
مهدی جهانگیری كاندیدای حضور 
در ات�اق بازرگانی با ای�ن تفکر اتاق 
بازرگانی باید تش�کلی برای اقتصاد 
ایران باش�د قدم به انتخاب�ات اتاق 
نهاده اس�ت .  به همین منظور گفت 
و گویی با وی انج�ام داده ایم كه در 

ادامه می خوانید:

جهانگیری بر این باور است که با توجه 
به اینکه اصل 44 در واقع نقطه عطف 
تکیه گاه اقتصاد کشور در حوزه بخش 
خصوص��ی اس��ت و با رویک��رد مطرح 
ش��ده از جان��ب رهب��ر انق��الب راجع 
ب��ه ابالغ ای��ن اصل، ن��گاه حکومت بر 
سپردن موتور محرک اقتصاد به دست 
غیردولتی ها اس��ت، اما تا کنون آنطور 
که باید و ش��اید به اج��رای این اصل 

توجه نشده است. 
وی در ادام��ه تاکی��د می کن��د:در نحوه 
اج��رای این اصل مش��کالتی وجود دارد 

ک��ه به همی��ن دلیل تاکن��ون در حوزه 
دولت به صورت ایده آل اجرا نشده است. 
در حالی ک��ه اگر به اقتصاد کش��ور های 
توس��عه یافته نگاه کنی��م، خواهیم دید 
بنگاه های بزرگ یا همان مگاپروژه ها در 
سایر کشورهای جهان، اقتصاد کالن آن 
کشورها را هدایت کرده و دولت نیز توجه 
ویژه ای به بخش خصوصی دارد. بنابراین 
نقش اتاق بازرگانی نقش ویژه ای است که 
می تواند در اقتص��اد تاثیر حائز اهمیتی 
داشته باشد. تسهیل سرمایه گذاری برای 
بهبود روابط با کش��ورها و ثبات و امنیت 
کش��ور همگی در گرو پویا شدن بخش 
خصوص��ی و به خصوص ات��اق بازرگانی 

خواهد بود.
جهانگی��ری در خصوص ن��گاه به بخش 
خصوصی می گوید: با تمام مشکالتی که 
در بخش خصوصی وج��ود دارد، درحال 
حاضر نگاه به این بخش با موضع منفی 
مواجه نیس��ت. در س��طح کالن دولت، 
بخش خصوصی به عن��وان ناجی اقتصاد 
ش��ناخته می ش��ود. تقویت آن ش��رایط 
اقتصادی کش��ور را تسهیل خواهد کرد 
و تصمیم��ات کش��ور را در حوزه اقتصاد 

عملیاتی می کند.
این تحلیل گر مسایل اقتصادی در ادامه 
در مورد نقش اتاق در سطح بین الملل می 
افزاید: در شرایط کنونی که شاهد تحول 
در فضای بین المللی هستیم، می توان اتاق 
بازرگانی را با رویکرد بین المللی نیز تعریف 
کرد. اتاقی که از یک وزنه کامال حرفه ای 

برخ��وردار بوده و در فض��ای بین المللی 
حرفی برای گفتن داشته باشد. مبادالت 
بین المللی باید عاری از نگاه های بخشی 
باش��د. افرادی می توانند در این خصوص 
بهترین عملکرد را داش��ته باشند که در 
بخش خصوصی موفقیتی را در س��ابقه 
کاری خود داشته باشند. به عبارت دیگر 
امتحان خ��ود را در بحران ه��ا پس داده 
باشند همچنین ایده های جدیدی برای 

گفتن داشته باشند.
وی ادامه می دهد: الزم به ذکر است که 
اتاق باید از سیاست فاصله بگیرد. در واقع 
س��قوط اتاق بازرگانی زمانی رخ می دهد 
که اعضا درگیر مسائل سیاسی، حزبی و 
حاشیه ای شوند و آثارش به معنای واقعی 
به کل بدنه فع��االن بخش خصوصی در 
کل کش��ور ضربه وارد می کند. اتاق باید 
بتواند در یک تعامل سازنده زبان گویای 

اقتصاد ما باشد.
جهانگیری همچنین  وجود تش��کل ها 
در سطح کالن را مثبت دانسته و خاطر 
نشان می کند:. فعاالن تشکل ها و اصناف 
حضور بسیار موثری در حوزه فعالیت خود 
دارند. اما تجمیع این افکار باید به گونه ای 
باشد که موجب هدایت کل نظام بخش 
خصوصی ش��ود. به عب��ارت دیگر وقتی 
اتاق و مجموعه بخش خصوصی خواهان 
پیگیری یک مساله است، نگاه تشکل ها 
باید نگاه کلی فع��االن بخش خصوصی 
باشد به گونه ای که نگاه اتاق نگاهی ملی 
باشد. البته صنوف و تشکل ها می توانند 

مطالبات خود را در اتاق مطرح کنند.نگاه اتاق باید نگاه کل بخش خصوصی باشد
وی در خص��وص حض��ور در عرصه بین 
المل��ل تصریح می کن��د: همان طور که 
هم اکنون روزنه امی��دی برای اتصال ما 
به اقتصاد جهانی وجود دارد، برای رقابتی 
ش��دن و پویایی اقتصاد کشور هم باید پا 
به عرصه بین المللی بگذاریم و به شریان 
مالی و اقتصادی دنیا وصل شویم اما این 
در شرایطی است که تحریم ها لغو شود. از 
سویی امکان دارد این امر به هر دلیلی به 
تعویق بیفتد؛ بنابراین باید برای آن موقع 

هم برنامه داشته باشیم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه یاد آور 
می شود: در شرایط لغو تحریم، رویکرد ها 
حاکی از این اس��ت که امید ایجاد شده 
در دل بخ��ش خصوصی و جامعه، تصور 
بهب��ود ه��ر روزه ش��رایط را ب��ه دنبال 
خواهد داش��ت و مسیرها به سمت حل 
این مش��کل هموارتر خواهد ش��د. حال 
چنانچه این شرایط میسر نشود، طبیعی 
است که نس��خه اقتصاد مقاومتی را باید 
س��رلوحه فعالیت ها ق��رار داده و بتوانیم 
بخش خصوصی را با توجه به آن مدیریت 
کنی��م. اما نباید فراموش کرد که اقتصاد 
کشورمان بانک محور است بنابراین دولت 
بای��د با رویکردی وی��ژه ای به این بخش 

بپردازد.
جهانگیری در ادامه با ارائه پیشنهاد می 
گوی��د: یکی از مهمترین راهکارهایی که 
می تواند در شرایط تحریم، اقتصاد کشور 
را حفظ کند، صادرات فنی و مهندسی، 
ب��اال بردن کیفیت محصوالت و توس��عه 
صادرات به کش��ور هایی ک��ه می توانند 
به عنوان بازار هدف مورد توجه قرار بگیرند، 
است. از طرفی توسعه صنعت گردشگری 
نیز به عن��وان یکی از راهکارهای اقتصاد 

کشور در دوره بحران است. 
وی تاکی��د م��ی کند:معرفی کش��ور در 
فض��ای بی��رون از مرزه��ا در این زمینه 
مسکن هایی برای شرایط بحران خواهد 
بود. اما نکته اصولی این اس��ت که چه از 
حوزه بین المللی خارج شده و وارد دنیای 
اقتصادی شویم و چه تحریم ها ادامه پیدا 
کنند، باید به اقتصادی غیر از اقتصاد نفت 
روی آوریم. اقتصاد غیرنفتی کشور را در 
هر شرایطی روی پای خود نگه می دارد. 
در کنار آن می توان از منابع نفتی نیز هم 
استفاده کرد. اما این حوزه باید در اقتصاد 
کمرنگ شود. کمرنگ شدن نفت می تواند 
ما را در بخش های مختلف به خودباوری 
برس��اند و نقش آنها را چ��ه در صادرات 
چه توس��عه داخلی و فعال سازی بنگاه ها 

پررنگ کند.



لوازم خانگی  | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  50 | بهمن ماه 1393|14

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهي 
هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه

به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان س��هام شرکت 
سرمایه گذاری پارس توشه )سهامي عام(

در اج��راي مفاد تبصره 2 م��اده 161 اصالحیه قانون 
تجارت مصوب سال 1347

1- گزارش توجیهي ش��ماره مورخ 1393/6/6 هیات 
مدیره شرکت س��رمایه گذاری پارس توشه )سهامي 
عام( درخصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 630 
میلیارد ریال به مبلغ 1/000 میلیارد ریال مش��تمل 
بر اطالعات مالی فرضی آتی آن ش��رکت که پیوست 
مي باش��د، طبق اس��تاندارد حس��ابداری »رسیدگي 
به اطالعات مالي آتي« مورد رس��یدگي این موسسه 
قرار گرفته است . مسئولیت گزارش توجیهي مزبور و 
مفروضات مبناي تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.

2- گ��زارش مزبور در اج��راي تبصره 2 م��اده 161 
اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه 
ش��رکت از محل تبدیل سود انباش��ته به سرمایه واز 
طریق صدور سهام جدید تهیه شده است.این گزارش 
توجیهی براس��اس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات 
ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه 
شده است که انتظار نمی رود لزوما به وقوع بپیوندد. 
در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می شود که 
این گزارش توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز 

هدف توصیف شده در باال مناسب نباشد.

3- از آنجائیکه افزایش س��رمایه از محل تبدیل سود 
انباشته شرکت به سرمایه پیشنهاد شده است این امر 
باعث می ش��ود در وضعیت مالی شرکت تغییری رخ 
نده��د و صرفا یک جابجایی در اقالم حقوق صاحبان 
سهام به وقوع بپیوندند و باعث می شود احتمال تقسیم 
سود انباشته موجود و فشار احتمالی که بابت این امر 
ممکن اس��ت از طرف صاحبان سهام به هیات مدیره 
شرکت وارد آید، کاهش یافته و در نهایت منتفی شود. 
تاثیر دیگر این امر کاهش قیمت واحد سهام شرکت 
در بورس اوراق بهادار می باشد که تاثیر روانی آن می 

تواند عامل افزایش معامالت سهام شرکت گردد.
4- گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش 
س��رمایه در ارتباط با اس��تفاده از س��ود انباش��ته در 
فعالیتهای اقتصادی شرکت بجای تقسیم آن فیمابین 
صاحبان س��هام موید سودآوری این امر برای شرکت 
می باش��د. بطوریکه براساس محاس��بات انجام شده 
بش��رح مندرج، نرخ بازده داخل��ی 37% بابت افزایش 
سرمایه حاصل می شود و خالص ارزش فعلی سرمایه 
گذاری انجام شده به 140 میلیارد ریال بالغ می گردد. 
اگرچه با توجه به ترکیب سهام مدیریت شرکت عمال 
می تواند بدون آنکه از افزایش سرمایه استفاده نماید. 
و تنها با عدم تقس��یم سود انباشته موجود به چنین 
نتایجی دست پیدا کند. معهذا نفس افزایش سرمایه 
باعث می شود ش��رکت اعتبار بیشتری نزد سیستم 
بانکی و س��ازمان بورس و اوراق بهادار کس��ب نماید. 

ضمنا با توجه به حجم س��رمایه گذاریهای بلندمدت 
طبق صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1392 
ش��رکت بی��ش از 1/000 میلیارد ریال می باش��د و 
احتماال در آینده نیز افزایش خواهد یافت لذا می طلبد 
که سرمایه شرکت حداقل در همین حد افزایش یابد.

5- براس��اس رسیدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، 
این موسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد 
شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول براي تهیه گزارش 
توجیهي فراهم نمي کند.به عالوه ، به نظر این موسسه، 
گزارش توجیهي یاد شده براساس مفروضات به گونه 
ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه 

شده است.
6- بدیهی اس��ت درصورت تصویب افزایش س��رمایه 
توسط مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام الزم 
اس��ت کلیه مفاد مندرج در اصالحی��ه قانون تجارت 
درخصوص افزایش س��رمایه و به ویژه رعایت تساوی 

حقوق صاحبان سهام مورد عنایت قرار گیرد. 

مقدمه
با نام و یاد خداوند متعال، ش��رکت س��رمایه گذاری 
پارس توشه)س��هامی عام( جهت ت��داوم فعالیتهای 
س��رمایه گذاری و حفظ س��ودآوری و افزایش ثروت 
س��هامداران شرکت و رعایت دس��تورالعمل سازمان 
بورس اوراق بهادار برای رس��یدن به حداقل س��رمایه 
م��ورد نیاز بمیزان یکهزار میلی��ارد ریال جهت ادامه 

پارس توشه یعنی اشتغال و کارآفرینی 

شركت سرمایه گذاری پارس توشه مصوب مجمع فوق العاده را برای افزایش سرمایه گرفت. پارس توشه معتبرترین و مطمئن ترین سهمی است 
كه همگان بدان آگاهند پارس توشه یعنی اشتغال و كارآفرینی در این سرمایه گذاری ریال به ریال آن در خدمت تولید محوری است و تولید پرشمار تصویری كه در 
بنر زیرمجموعه سرمایه گذاری پارس توشه مشاهده می شود گواه آن است. مهندس هوشنگ دادوش مدیری كه از سنگر باورمداری به اصول یاری رساندن به كشور و 
ملت ثابت كرده كه می تواند. مجمع عمومی فوق العاده شركت سرمایه گذاری پارس توشه»سهامی عام« عصر پنج شنبه 1393/10/25 در محل شركت برگزار شد. در 
این مجمع كه با حضوراكثریت صاحبان سهام و نمایندگان آنها )به میزان 75/65 درصدی( سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و 
اوراق بهادار ، حسابرس و بازرس قانونی شركت تشکیل شد ریاست مجمع به عهده مهندس حسین ماهرو »ریاست هیات مدیره شركت« بود كه جنابان ارسالن رازقی 
و قاسم زند به نمایندگی از شركتهای كوشاپیشه و پارس خزر به عنوان نظار اول و دوم ایشان را در اداره جلسه یاری می رساندند . دبیری مجمع فوق به عهده آقای 
سیامک رحیمی »مدیرمالی« بود. در این مجمع و پس از قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مهندس هوشنگ دادوش مدیرعامل 
خدوم شركت و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تقدیر و تشکر از تیم ارشد مدیریتی شركت كه با عملکرد 

درخشان خود در راه كسب توامان ارزش آفرینی و سودآوری قدم های ارزشمندی برداشته اند. با اكثریت آراء افزایش سرمایه شركت را مصوب مجمع نمودند.

   خسرو امیرحسیني
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معامالت سهام شرکت در تابلو اول بورس و همچنین 
ضرورت پاسخگویی به درخواستهای روزافزون افزایش 
سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر و به تبع آن، افزایش 
متناسب در سرمایه شرکت مادر، جهت اصالح ساختار 
مالی و تامین وجوه مورد نیاز، پیشنهاد افزایش سرمایه 
شرکت در مقطع فعلی به میزان 370 میلیارد ریال تا 
سقف 1/000 میلیارد ریال از محل سود سنواتی مورد 
تائید و تصویب هیات مدیره قرار گرفته است. تشریح 

طرح افزایش سرمایه

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت سرمایه گذاري پارس توشه سهامی عام، 
از افزایش سرمایۀ موضوع این بیانیۀ ثبت، به شرح زیر 

میباشد.
الف( جبران مخارج سرمایه ای انجام شده

از آنجایی که موضوع فعالیت اصلی ش��رکت سرمایه 
گذاري پارس توش��ه، سرمایه گذاري در سایر شرکت 
ها و اداره س��هام آنهاس��ت ، بدین لحاظ تناسب بین 
سرمایه ثبت شده شرکت مادر با حجم سرمایه گذاري 
هاي انجام شده در شرکت هاي سرمایه پذیرضروري 
می باشد و انجام به موقع افزایش سرمایه ثبت شده به 
میزان کافی، عالوه بر اصالح ساختار مالی شرکت مادر 
و حفظ سودآوري و تأمین نقدینگی الزم جهت تسریع 
در طرح هاي در دست اجرا، تکمیل و بهره برداري از 
سرمایه گذاري هاي انجام شده، هدایت شرکت هاي 
تابعه و وابسته به س��وي اهداف تعیین شده، افزایش 

بهره وري، حصول حد نصاب الزم براي اعمال مدیریت 
در آنها را نیز تسهیل نماید.

افزایش س��رمایه گذاریهای انجام ش��ده در شرکت 
سرمایه گذاری پارس توش��ه طی سنوات گذشته و 
تغییرات آن وهمچنین مقایسه آن با سرمایه شرکت 
در جدول زیر نمایش داده ش��ده است.همانطور که 
مالحظه می ش��ود سرمایه گذاریهای انجام شده که 
با هدف سودآوری و تداوم اقتصادی شرکت و حضور 
در بازار سرمایه صورت پذیرفته است بیش از سرمایه 

شرکت می باشد.
ش��رکت س��رمایه گذاری پارس توش��ه یک شرکت 
هلدینگ می باش��د که تالش می نمای��د در عرصه 
تولیدات داخلی کش��ور فعالیت چش��مگیری داشته 
باشد، عمده ترین فعالیت مدیریتی شرکت در صنعت 

لوازم خانگی ، صنعت روشنایی و صنعت شیمیایی می 
باشد که با تنگناها و محدودیتهای اقتصادی موجود به 
دلیل رقابتهای شدید داخلی، واردات بی رویه کاالهای 
خارجی، گران بودن نهاده های تولید، ش��رایط دشوار 
تامین منابع و راهبری تخصصی مورد نیاز شرکت ها 
را با چالش های مربوط به هر صنعت مواجه می سازد. 
سعی نموده با مدیریت و راهبری تخصصی و مناسب 
با علوم و فناوری پیش��رفته و ب��ه روز، ضمن حفظ و 
تداوم تولید، مناسب ترین بازدهی را در زیر مجموعه 

ها ایجاد نماید. 

تاریخچه فعالیت
شرکت سرمایه گذاری پارس توشه در اول شهریور 
ماه 1357 تحت ش��ماره ثبت 32768 با مشارکت 
بخ��ش خصوص��ی )40/4 درصد س��هامدار(، بانک 
توس��عه صنعتی و معدنی )19/9 درصد س��هام( و 
ش��رکت توش��یبا کورپوریشن کش��ور ژاپن )39/7 
درص��د س��هام( با ه��دف تحصیل و تملک س��هام 
شرکتهای صنعتی و تجارتی تاسیس گردیده است. 
پس از پیروزی انقالب اس��المی در مهر ماه 1363 
سهام توشیباکورپوریشن از سوی سهامداران ایرانی 
خریداری و سپس سهام بانک صنعت و معدن نیز به 
بخش خصوصی فروخته ش��د. در اسفند ماه 1374 
نام این ش��رکت در فهرست ش��رکت های پذیرفته 
ش��ده در بورس درج و در تاری��خ 74/12/28 اولین 
معامله بر روی دو هزار و ششصد سهم شرکت انجام 
و سهام مزبور بین 32/000 تا 32/028 ریال معامله 

گردید.

موضوع فعالیت
به موجب ماده 4 اساس��نامه شرکت، موضوع فعالیت 

شرکت به شرح زیر می باشد:
- خرید و فروش و اداره س��هام ش��رکتهای تولیدی ، 

بازرگانی، خدماتی، کشاورزی، معدنی و ساختمانی.
- سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد، توسعه 
و تکمیل طرحه��ای صنعتی، کش��اورزی، معدنی و 

ساختمانی.
- مبادرت به تش��ویق و تسهیل امر سرمایه گذاری از 
طریق ارائه خدمات مشاوره مدیریت سرمایه گذاری یا 

قبول مدیریت سرمایه گذاریها.
- اخذ تس��هیالت مال��ی و اعتباری از بانکها و س��ایر 
موسس��ات اعتب��اری ، خصوصی، عموم��ی داخلی و 

خارجی.
- انجام عملیات خرید، فروش، واردات و صادرات مواد 
و محصوالت گوناگون که مستقیم یا غیر مستقیم با 

موضوع شرکت مرتبط باشد.
- اخذ نمایندگی، ایجاد ش��عبه و اعطاء نمایندگی در 

داخل و خارج از کشور.

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهشرکت المپ پارس شهابآقای حسین ماهرو

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری کوشا پیشهآقای جلیل مهین دوست

مدیرعامل و عضو هیات مدیره منتخب مجمعآقای هوشنگ دادوش

عضو هیات مدیرهشرکت صنعتی پارس خزرآقای محمدصادق آل یاسین

عضو هیات مدیرهشرکت بازرگانی پارس شیدآقای محسن عسکری آزاد

1389139013911392شرح

300/000300/000300/000630/000سرمایه شرکت

663/971786/586846/7121/171/493سرمایه گذاریها

363/971486/586543/712541/493تفاوت سرمایه گذاریها با سرمایه شرکت
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طبق سند توس��عه خودرو قرار است در سال 1404، 
یک سوم خودروهاي تولید داخل )یعني یک میلیون 
دس��تگاه( صادر ش��ود و این در ش��رایطي است که 
خودروسازان کشور در یک دهه گذشته کمتر از 500 
هزار دس��تگاه محصول را به آن سوي مرزهاي کشور 

فرستاده اند.
براي بس��یاری از خودروس��ازان دنیا »صادرات« یک 
اصل به حس��اب می آید و بخش بزرگ و قابل توجهی 
از درآمد آن ه��ا را بازارهای صادراتی تامین می کند. 
این درحالي اس��ت که درش��رایط محدودیت  هاي 
بین المللي و عضو نبودن در پیمان هاي منطقه اي، 
صادرات خودرو هاي ایراني از ش��تاب کمي برخوردار 

است. 
در واق��ع نه این که خودروهای ایرانی قدم به خارج از 
مرزهای کشور نگذاشته باش��ند، اما آمار صادرات آن 
ها درشرایط موجود درمقایسه با رقباي منطقه اي و 

جهاني زیاد نیست.  
در این شرایط، کارشناسان معتقدند، خودروسازها باید 
عالوه بر حفظ بازارهای خارجی خود، به دنبال بازارهای 
جدید نیز باشند، هرچند در عین حال این کار را بسیار 

سخت می دانند.
کارشناس��ان بر این باورن��د که ص��ادرات خودرو به 
میزان زیادی با شرایط سیاسی کشور مرتبط است، تا 
زمانی که هر لحظه شرایط سیاسی ایران با کشورهای 
بازار هدف با افت و خیز همراه باش��د، نمی توان روی 

صادرات نیز حساب باز کرد.
ثب��ات سیاس��ی و ارتب��اط طوالن��ی با کش��ورهای 
ه��دف، ارتباطی ک��ه حداقل تا یک ده��ه آینده اش 
قابل پیش بینی باش��د الزمه داش��تن ی��ک صادرات 
موفق اس��ت. با این وجود گروه صنعتي ایران خودرو 
توانسته  خط تولید خودرو ي ملي سمند را در چهار 
ق��اره  جهان راه اندازي کن��د و محصوالت خود را به 
فراسوي مرزها بفرس��تد ایران خودرو طعم رقابت با 
بزرگان خودروس��ازي را به خصوص در بازار روس��یه 

چشیده است.

خیز ایران خودرو 
برای بازگشتن به 
بازارهای خارجی

آن طور که کارشناس��ان می گویند، اگ��ر به صادرات 
به عنوان یک رویکرد بلندمدت و ماندگار نگاه نکنیم 
و از طرف��ی محصوالتی به روز و با کیفیت نداش��ته 
باشیم، نمی توانیم نگاهی امیدوارانه به آینده صادرات 

خودروهای ایرانی داشته باشیم.
بدون تردید اگر خودروسازی ایران می خواهد در سال 
1404 یک میلیون دستگاه صادرات داشته باشد، این 
هدف تنها با افزایش کیفیت، قمیت مناسب و توسعه 
سریع تر محصول و صد البته حمایت ها و مشوق های 
دولت محقق خواهد ش��د، چه آن که در دنیای امروز 
خودروسازی، بزرگان صنعت خودروي جهان و حتی 
چینی ها از کوچک ترین فرصت برای نفوذ در بازارهای 
جهان��ی بهره می برند. گروه صنعتي ای��ران خودرو با 
تشکیل شوراي عالي صادرات درصدد خیزش دوباره 
در بازار هاي خارجي اس��ت و براي حضور ماندگار در 
بازار هاي هدف، فعال س��ازي سایت هاي خارجي در 
دستور کار قرار گرفته است .قرار است فعال سازی این 
کارخانه ها، البته نه در همه موارد، انجام ش��ود. خط 
تولید خودرو توس��ط ایران خودرو در ونزوئال، سنگال 
و عراق راه اندازی ش��ده بود و این ش��رکت به روسیه 
نیز محصوالت خود را صادر می کرد که فعالیت خط 
تولیدهای خارجی  متوقف و در صادرات به روسیه و 
عراق نیز محدودیت هایی ایجاد شد. اما با تدابیر اتخاذ 
شده، این ش��رکت در برنامه صادراتي خود، صادرات 
س��االنه 10 هزار دستگاه خودرو به روسیه و 20 هزار 
دس��تگاه به عراق را در برنامه دارد. همچنین سایت 
ونزوئال قرار است به زودی فعال شود. اولین محموله 
نیز برای این س��ایت فرستاده شده اما مشکلی که در 
این بین وجود دارد، موضوع تحریم ها اس��ت. تحریم 
ها موجب شد نتوانیم حمل مستقیم به ونزوئال داشته 
باشیم. همین موضوع کمی کار را با تاخیر مواجه کرده 
اما نمی تواند مانعی برای جلوگیری از فعالیت  گروه 
صنعتي ایران خودرو باش��د. پیش بینی مي ش��ود تا 
نیم��ه اول بهمن م��اه )اواخر ژانویه(، کش��تی حامل 

محموله دیگری برای ونزوئال فرس��تاد شودکه حدود 
1700 دستگاه است.  در سایت ونزوئال دو خط تولید 
وجود دارد که ایران خودرو از یک خط اس��تفاده می 
کند و سایپا از خط دیگر. البته ایران خودرو می خواهد 
س��اخت خودرو در ونزوئ��ال را از مرحله  CKD آغاز 
کند. ظرفیت تولید در این س��ایت، 10 هزار دستگاه 
در یک شیفت و 20 هزار دستگاه در دو شیفت است.

س��مند و پراید درسایت  ونزوئال تولید مي شود البته 
خودرو رانا نیز به خط تولید اضافه خواهد شد.

ای��ران خودرو یکی از صادر کنندگان خودرو به عراق 
است و در بازارهای خارجی  به خواست و نیاز مشتری 
توجه دارد. اکنون عراق در حال وضع قوانینی اس��ت 
که فقط خودرو یورو 4 به این کش��ور وارد شود، ایران 
خودرو نیز هیچ مشکلی درصادرات خودرو با استاندارد 

یورو 4 به عراق ندارد. 
گ��روه صنعتي ایران خودرو به دنبال ب��ازار هاي تازه 
صادرات��ي نیز ب��وده و در حال مطالعه ب��ر روی بازار 
آذربایجان  است تا بتواند در این بازار فعال شود. این 
درحالي اس��ت که حتی در س��فر اخیر وزیر صنعت 
به آذربایجان طرف آذربایجانی پیش��نهاد راه اندازی 
یک کارخانه مش��ترک تولید خودرو را داده است. در 
بازار روس��یه تالش هاي ایران خودرو درحال به ثمر 
نشس��تن بود که تحریم ها کمي این امر را به تاخیر 
انداخته اس��ت. برگ برنده ایران خ��ودرو در رقابت با 
سایر کشورها در بازارهای هدف ایران خودرو، کیفیت 
مناسب، قیمت رقابتی و سهولت دست یابی به قطعات 
یدکی اس��ت. در عین حال با برنامه های تدوین شده 
سعی شده س��رعت تحویل نیز افزایش یابد که خود 
باع��ث افزایش گ��ردش نقدینگی نماین��دگان ایران 
خودرو ش��ده است.  در برنامه استراتژی ایران خودرو 
صدر و برندملی از جایگاه خاصی بر خوردار اس��ت. با 
تولید رانا و دنا و پیوس��تن آن ها به سبد محصوالت 
صادراتی ایران خودرو، جهشی تازه در صنعت و اقتصاد 

کشور رخ خواهد داد.
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نام شرکت:
 توسعه معادن روی

نام مدیرعامل:
 مهندس مهدی كوهی

مرحل��ه دوم شش��مین دوره جش��نواره مل��ی 
به��ره وری ب��ا عنوان "مس��ابقه به��ره وری " به 
ریاس��ت دکتر نهاوندیان و حمایت معنوی اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران که 
اختص��اص به ارزیابی ش��اخص های اندازه گیری 
ش��ده س��ازمان ها دارد در روز 21 دی ماه 93 با 
حض��ور مقامات ، مس��ئوالن و مدیران اقتصادی 
300 بن��گاه برتر در بخش های مختلف از جمله 
و  بانک  صنعت،خدمات،کشاورزی،پتروش��یمی، 

بیمه و ... در هتل پارسیان آزادی برگزار شد.
در این جش��نواره ک��ه با حضور بی��ش از 300 
مدیرعامل بهره ور کش��ور و خبرنگاران و ارباب 
جراید کش��ور برگ��زار گردید تع��دادی از بنگاه 
ه��ای اقتصادی که در فرایند ارزیابی حوزه های 
مختلف شرکت کرده بودند و در یک دوره زمانی 
مطابق با اطالعات صورت های مالی حسابرسی 
ش��ده که در س��امانه ملی اندازه گیری شاخص 
های به��ره وری ایران)irpmc.ir( ،بیش��ترین 
امتیاز را کس��ب ک��رده بودند م��ورد تقدیر قرار 

گرفتند.
به گزارش خبرنگار ما در این جشنواره بنگاههای 
اقتصادی برتر کشور که در طی یک دوره زمانی 
حداقل 5 ساله و حداکثر 9 ساله بیشترین رشد 
به��ره وری را در مراحل مختل��ف فعالیت بنگاه 
خود داشته اند، معرفی شده و به آنها لوح تقدیر 

ویژه جشنواره ملی بهره وری اعطاء می شود. 
بررس��ی و ان��دازه گیری ش��اخص بن��گاه های 
اقتصادی کشور،از خرداد ماه سال گذشته و بعد 
از برگزاری پنجمین جشنواره آغاز شد و شاخص 
های هزار و چهارصد بنگاه بررسی و اندازه گیری 
ش��ده است که  نس��بت به دوره قبل  حدود 20 

درصد افزایش یافته است. 
در شش��مین جشنواره ملی بهره وری از مجموع 
34 گروه اقتص��ادی مورد بررس��ی، 332 بنگاه 
اقتصادی به عنوان ش��رکت های نامزد و از میان 
آن 64 بنگاه به عنوان شرکت های برتر برگزیده 

شدند.
درای��ن مراس��م ک��ه با حض��ور مقامات ارش��د 
نهاده��ای صنعتی، تج��اری، اقتص��ادی، بانکها، 
بیمه ها، موسسات مالی واعتباری و مدیران اتاق 

بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران در 
روز 21 دی ماه برگزار ش��د لوح تقدیر ششمین 
دوره جشنواره در گروه معادن و در بخش اصلی 
به شرکت توس��عه معادن روی اهداء گردید. بر 
مبناي این گزارش ش��رکت توسعه معادن روی 
در گ��روه مع��ادن، این موفقیت را کس��ب کرده 
است. براساس محاس��بات صورت گرفته توسط 
س��امانه اندازه گیری ش��اخص های بهره  وری 
ای��ران )www.irpmc.ir( و نظر کمیته علمی 
و داوران از عملکرد شایس��ته هلدینگ توس��عه 

مع��ادن روی ای��ران تقدیر و به مه��دی کوهی، 
مدیرعام��ل هلدینگ توس��عه ل��وح تقدیر اهداء 
ش��د. همچنین از همه تالشگران صحنه اقتصاد 
و تولید که گامی موثر در راس��تای توسعه بهره  

وری برداشته  اند، تقدیر و تشکر به عمل آمد.

سپاس خداوندیکتا را که توفیق خدمت به گروه 
توسعه معادن روی ایران را نصیبم نموده است.

شرکت توس��عه معادن روی ایران یکی از عظیم 
ترین هلدینگ های معدنی س��رب و روی کشور 
و خاورمیانه میباش��د که  با مشارکت فعال بیش 
از 127 هزار س��هامدار متعهد و وفادار توانس��ته 
اس��ت با همتی مضاعف و کار و س��رمایه ایرانی 
از  معادن بعنوان نعمت خداوندی، ایجاد درآمد، 
اش��تغال و کارآفرینی نمای��د و در تولید ملی و 
خلق حماس��ه اقتصادی تاثیر به س��زایی داشته 

باشد.
گروه معدنی توس��عه، بر اس��اس ه��دف گذاری 
انجام ش��ده همواره رش��د، تعالی و سرآمدی در 
کیفیت و کمیت تولی��د مواد و صنایع معدنی و 
حفظ منافع همه ذینفعان و س��هامداران محترم 

را در سرلوحه برنامه ها قرار داده است.
اولوی��ت  های اساس��ی مجموعه به ش��رح ذیل 

اعالم می شود:
1- اقتص��اد مقاومتی با نگرش ب��ر توانایی های 

داخلی.
2-  ارزش  آفرین��ی، س��ودآوری و حفظ حقوق 

سهامداران.
3- هلدینگی پیشتاز در گسترش صنایع معدنی 

و یکی از ده شرکت برتر.
4-  رسیدن به بنگاهی با کارکرد ملی و فعالیت 

بین المللی.
5-  ایج��اد هم  افزایی بین ش��رکت های تابعه 

هلدینگ.
6- بوم��ی  س��ازی و اس��تفاده از ظرفیت  های 

داخلی و تأثیرگذاری در اقتصاد ملی.
7-  توسعه بازا رهای هدف و مشتری مداری.

8- خلق ثروت جدید.
9- تصمیم گیری با خرد جمعی.

10-  حفظ شایس��تگی س��رمایه  های انس��انی 
کارآمد.

11-  سازگاری با محیط زیست.
12-  ایجاد شش عامل اساسی کیفیت، قیمت، 
س��رعت، خدم��ات، انعط��اف  پذیری و کس��ب 

بازارهای جدید داخلی و خارجی.

توسعه معادن روی برترین شرکت بهره ور سال 1393 در گروه معادن
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مهندس قاسملو با 
محصوالت بین المللی 

پارس به بازارهای 
صادراتی می اندیشد

پیام هیات مدیره
ش��رکت بین المللي محصوالت پارس در س��ال مال��ی 1392 – 
1393 فراز و فرودهای متعددی را تجربه نمود زیرا این سال مالی 
همزمان با ادامه روند تورمی در بخش خرید و تامین و ظهور یکی 
از پایدارترین رکودهای 10 س��اله اخیر در اقتصاد ایران در بخش 
فروش بود. به همین دلیل ادامه رکورد ش��کنی های س��ال مالی 
گذش��ته در حوزه فروش داخلی و صادراتی ممکن نشد. علی رغم 
همه مش��کالت، شرکت موفق شد در حوزه تولید و فروش سدیم 
س��یلیکات به ارقام 6098 و 1806 تن دست یافته وبه این ترتیب 
در بخش تولید 26% رش��د و در بخش فروش در طی اولین سال 
ف��روش عدد 1806 تن را ثبت نماید.در زمینه تولید محصوالت با 
کیفیت برتر، موفق ش��دیم از طریق یک پخش بزرگ و سراسری، 
 vرا با عرضه پود Home Care مراح��ل مقدماتی معرفی برن��د
ماشین لباسش��ویی بعنوان نخس��تین عضو خانواده هوم کر آغاز 
نماییم. پشتیبانی تبلیغاتی، گسترش فروش و معرفی سایر اعضای 
خانواده هوم کر به سال مالی 94-93 موکول شد. همانگونه که ذکر 
شد، در سال مالی 93-92 ادامه وضعیت تحریم های مالی و تجاری 
کشور، تثبیت و کاهش قیمت ارز علی رغم ادامه روند تورمی )سال 
92 با 34% تورم به پایان رس��ید( که موجب بدتر ش��دن وضعیت 
صادرات در صنعت شوینده گردید و نیز رقابت های غیر سازنده در 
این صنعت از دغدغه های اصلی مدیران شرکت برای تسهیل روند 
کسب و کار بوده است. ادامه افزایش نرخ تسهیالت بانکی و مطالبه 
نرخ های 25 تا 27 درصد در سال، عدم امکان استفاده از گشایش 
اعتبارات مدت دار و ریفاینانس و در واقع عدم امکان اس��تفاده از 
پتانسیل های مالی ارزان قیمت فروشندگان خارجی و افزایش نرخ 
حامل های ان��رژی که در پی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه 
ها که از ابتدای س��ال 1393 اتفاق افتاد از جمله مش��کالتی بود 
که در س��ال مالی گذشته شرایط تولید را برای بنگاههای صنعتی 
مش��کل تر نمود.     در س��ال مالی 94-93 این امید وجود دارد 
که با توسعه فروش Home Care، تطبیق بیشتر سیاست های 
فروش با وضعیت قیمت های شناور محصوالت در بازار، راه اندازي 
واحد جدید سولفوناسیون، افزایش ظرفیت فروش سدیم سیلیکات 
و توس��عه بازارهاي صادراتي بتوانیم روند رو به رش��د شرکت بین 

المللي محصوالت پارس را حفظ نماییم.

ریسک های عمده
- ادامه تحریم ها در عرصه مبادالت بازرگانی و اکراه فروش��ندگان 

.LC خارجی از پذیرش
- تداوم رکود عمیق در عرصه کاالهای مصرف کننده نهایی

- ع��دم تبعیت نرخ ارز از نرخ تورم ک��ه موجب افزایش هزینه ها 
از یک س��و و کمرنگ تر شدن مزیت های صادراتی، گرانتر شدن 
کاالی صادراتی واز دست رفتن توان رقابت با دیگر تولیدکنندگان 

خارجی می شود.
- ادامه وضعیت نه جنگ و نه صلح در عرصه بین المللی که سبب 
سرگردانی تولیدکنندگان و تجار در انتخاب سیاستهای دراز مدت 

و راهبردی می شود.

سرمایه و ترکیب سهامداران 
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 75000 ریال )شامل تعداد 75 
سهم ده هزار ریالی( بوده که طی چند مرحله به مبلغ 100/000 
میلیون ریال )شامل تعداد 100 میلیون سهم، به ارزش اسمی هر 

سهم 1000 ریال ( افزایش یافته است.

برنامه هاي آینده شرکت
- تنوع تولیدات به لحاظ نام هاي تجاري، نوع بسته بندي و کیفیت 

محصوالت در بازارهاي داخلي و صادراتي
- افزایش حجم فروش داخلي و صادرات در مقایس��ه با سال مالي 

گذشته
- معرفي نام هاي تجاري جدید در سال اینده

- در حوزه محصوالت سلولزي، گسترش تنوع محصوالت و افزایش 
کمیت فروش

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری سپهر )با مسئولیت محدود(آقای محمد محمدخاني

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت کندر)سهامي خاص(آقای علیرضا مهربان

مدیرعامل و عضو هیات مدیرهشرکت پخش بین المللي محصوالت پارسآقای نیکپوي قاسملو

عضو هیات مدیرهشرکت بوژان )با مسئولیت محدود(آقای علی صادقي ضمیر      

عضو هیات مدیرهشرکت پخش پارس کندر )سهامی خاص(آقای سید مصطفي الوانکار

مجمع عمومی ساالنه شركت محصوالت بین المللی پارس عصر دوشنبه 1393/10/29 در محل شركت برگزار گردید. در این مجمع كه با حضور 93/57 درصدی 
سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار ، حسابرس و بازرس قانونی شركت تشکیل شد ریاست مجمع بر عهده 
آقای سید فاضل هاشمی زاده بود كه جنابان مجمد جواد منتظری و علی منصوری به عنوان نظار اول و دوم ایشان را در اداره جلسه یاری می رساندند . دبیری مجمع فوق نیز بر 
عهده مهندس نیکپوی قاسم لو»مدیرعامل شركت« بود كه در ادامه و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی و قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مدیرعامل 
كاردان شركت كه مربوط به اهم فعالیتهای انجام شده در جهت ارتقای كمی و كیفی محصوالت شركت، برنامه های آتی و افق پیش رو بود، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن 
قدردانی از تالشهای تیم مدیریتی شركت با تصویب صورتهای مالی به كار خود پایان دادند. همچنین موسسه حسابرس نیک روشان به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرس 
اصالح گر رایانه به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند: در پایان این مجمع نیز اعضاء هیات مدیره حقوقی شركت به قرار زیر انتخاب گردیدند.

1- گروه صنعتی بین المللی پارس 2- سرمایه گذاری توسعه پژوهش اقتصاد 3- سامان پالستیک 4- تولیدی بوژان 5- مهاب برق كیش
مهندس قاسملو در فرازی از گزارش خود به مجمع با اعالم اینکه در این شركت ما شاهد به روزترین و بهترین ماشین آالت همراه با دانش فن روز برای تولید محصوالت شوینده 
از جمله پودر هستیم افزود در 3 سال گذشته توانستیم با تدوین برنامه ای مدون مدیریتی تولید داخلی را به دو برابر و صادرات شركت را به چهار برابر برسانیم. مدیرعامل با 
دانش شركت ضمن برشمردن مشکالت اقتصادی كشور ناشی از تحریم های بین المللی ، افزایش نرخ ارز، تورم شدید افزایش قیمتهای حامل انرژی و دیگر معضالتی كه امروزه 
گریبانگیر اقتصاد كشورمان است و با اشاره به ركود بازار فعلی افزود با توجه به تمام این معضالت ما در چشم انداز كاری خود افق روشنی را برای شركت متصور هستیم. مهندس 
قاسم لو با اشاره به تداوم صادرات محصوالت شركت به عراق و كشورهای آسیای میانه اضافه كرد. توجه جدی به موضوع تبلیغات برای توسعه فروش و افزایش مشتریان با توجه 

به خوش نامی برند شركت موضوعی می باشد كه بطور جدی در تالش هستیم تا با تبلیغات هدف دار بازارهای داخلی و خارجی را برای خود تثبیت كنیم.       

   مهدی خلج
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نام شرکت:
 كویرتایر

نام مدیرعامل: 
مهندس سید محمد حسین زینلی

مرحله دوم ششمین دوره جشنواره ملی بهره وری با عنوان "مسابقه بهره وری 
" به ریاس��ت دکتر نهاوندیان و حمایت معنوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران که اختصاص به ارزیابی شاخص های اندازه گیری شده سازمان ها 
دارد در روز 21 دی ماه 93 با حضور مقامات ، مسئوالن و مدیران اقتصادی 300 
بنگاه برتر در بخش های مختلف از جمله نعت،خدمات،کشاورزی،پتروشیمی، 

بانک و بیمه در هتل پارسیان آزادی برگزار شد.
در این جشنواره که با حضور بیش از 300 مدیرعامل بهره ور کشور و خبرنگاران 
و ارباب جراید کشور برگزار گردید تعدای از بنگاه های اقتصادی که در فرایند 
ارزیابی حوزه های مختلف ش��رکت کرده بودند و در یک دوره زمانی مطابق با 
اطالعات صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده که در سامانه ملی اندازه گیری 
شاخص های بهره وری ایران)irpmc.ir( ،بیشترین امتیاز را کسب کرده بودند 

مورد تقدیر قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار ما در این جش��نواره بنگاههای اقتصادی برتر کشور که در 
طی یک دوره زمانی حداقل 5 ساله و حداکثر 9 ساله بیشترین رشد بهره وری 
را در مراحل مختلف فعالیت بنگاه خود داش��ته اند، معرفی شده و به آنها لوح 

تقدیر ویژه جشنواره ملی بهره وری اعطاء می شود. 
بررس��ی و اندازه گیری ش��اخص بنگاه های اقتصادی کشور،از خرداد ماه سال 
گذش��ته و بعد از برگزاری پنجمین جش��نواره آغاز شد و شاخص های هزار و 
چهارصد بنگاه بررسی و اندازه گیری شده است که  نسبت به دوره قبل  حدود 

20 درصد افزایش یافته است. 
در ششمین جشنواره ملی بهره وری از مجموع 34 گروه اقتصادی مورد بررسی، 
332 بنگاه اقتصادی به عنوان ش��رکت های نام��زد و از میان آن 64 بنگاه به 
عنوان شرکت های برتر برگزیده شدند. دراین مراسم که با حضور مقامات ارشد 
نهادهای صنعتی، تجاری، اقتصادی، بانکها، بیمه ها، موسسات مالی واعتباری و 
مدیران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در روز 21 دی ماه برگزار 
شد لوح تقدیر ششمین دوره جشنواره در گروه تایرسازی و در بخش ویژه به 
شرکت کویرتایر  اهداء گردید. بر مبناي این گزارش کویرتایر در گروه تایرسازی، 

این موفقیت را کسب کرده است.

لوح های دریافتی سال 1392
  دریافت لوح تقدیر از س��وی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ش��رکت توزیع 

نیروی برق استان خراسان      
جنوبی به مدیرعامل شرکت در زمینه مدیریت مصرف برق و کاهش پیک بار 

در سال 91

 تقدیر استاندار خراسان جنوبی به مناسبت روز جهانی کار و انتخاب شرکت به 
عنوان واحد نمونه صنعتی استان در سال 91

 گواهینامه اس��تقرار نظام مدیریت بهداشت، ایمني و محیط زیست بر اساس 
AGS از سوي شرکتHSE-MS استاندارد

 گواهینام��ه سیس��تم مدیریت کیفیت، پایش و ان��دازه گیري رضایت مندي 
AGS 10004:2010از س��وي شرکت ISOمش��تریان بر اساس اس��تاندارد

انگلستان
 دریافت لوح تقدیر و تندیس از س��وی اس��تاندار و رئیس ش��ورای استاندارد 

خراسان جنوبی بمناسبت هفته بزرگداشت استاندارد

کویرتایر برترین شرکت بهره ور سال 1393 
در گروه تایرسازی

لوح تقدیر بهره وری در دستان مهندس زینلی بنیانگذار کویر تایر
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صنعت فوالد در ایران مانند سایر کشورها سهم مهمي از 
رشد و توسعه کشور را بر دوش می کشد و شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان با در دس��ت داشتن نیمي از سهم بازار، 
بزرگترین بازیگر این صنعت در ایران محسوب می گردد. 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان از ابتدا کار خود را بر اساس 
اهداف متعالی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور آغاز کرد 
و این مهم را در ماموریت س��ازمانی خود نیز جای داده 

است و به طرق مختلف در این راه می کوشد. 
تاثیر گذاری شرکت فوالد مبارکه اصفهان بر توسعه ی 
کش��ور به اشکال مختلف اتفاق می افتد که در ادامه به 
آن ها اشاره می شود. مهم ترین اهرم موثر فوالد مبارکه 
اصفهان در راه توسعه، اهرم تولید ملی است. با ظهور این 
ش��رکت حجم باالیی از واردات فوالد قطع و این کاالی 

استراتژیک در حجم باال در درون کشور تولید شد. 
مجتمع فوالد تولید خود را با ظرفیت اسمي4/2 میلیون 
تن آغاز نمود و توانسته است میزان تولید خود در زمان 
فعلی را به 6 میلیون تن برساند و بر اساس چشم انداز های 
ش��رکت این مقدار در عرض چند س��ال آتی به حدود 
10 میلیون تن خواهد رس��ید. تولید هرچه بیشتر این 
محصول ملی می تواند با افزایش تولید ناخالص داخلی 
منجر به رشد اقتصادی کش��ور گردد.  شرکت همواره 
س��عی دارد تا عالوه بر تولید باال با تاکید بر بومی سازی 
ظرفیت های اضافی را به تولید خود بیافزاید که بسیاری 
از طرح های توسعه ناشی از این سیاست شرکت است. 
بومی سازی با کاهش واردات و افزودن به ظرفیت تولید 
داخلی با سیاس��ت تامین حداکثری از داخل کش��ور،  
باعث افزایش تولید ناخالص داخلی شده و منجر به رشد 
اقتصادی خواهد ش��د.  بومی سازی جزو اهداف شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان اس��ت که ش��رکت همواره آن را 
پیگیری و مورد توجه قرار داده و س��رآمدی در فناوری 
و بومی سازی از متغیرهای چشم انداز شرکت محسوب 
می گردد.  شرکت برای بومی سازی عالوه بر اتکا بر دانش 
درونی و تحقیق و توسعه ی شرکت مناقصه هایی را برای 
ساخت قطعات، تجهیزات و مواد اعالم عمومي می کند 
و طرح های پیمان��کاران در این جهت را مورد حمایت 
قرار می دهد. مواردی چون ساخت شل و هوزینگ کوره 
س��با، گیربکس آسیاب گندله سازی، لوب کمپرسور و 
الکترودهای گرافیتی از مثال هایی است که به این طریق 
توس��ط شرکت بومي سازی شده است.  شرکت در این 

راستا ساختارها و فرآیندهایی را نیز در نظر گرفته است. 
برای مثال می توان ایجاد واحد های مهندسی معکوس، 
مهندسی مجدد و کنترل کیفی بومي سازی شده را نام 
برد که از س��ال 90 با ایجاد واحد بومي س��ازی به طور 
تخصصی انجام می شود.تعداد قطعات بومي سازی شده ی 
موفق  در شرکت پارامتری است که هر چه بهتر می تواند 
تالش ش��رکت در این جهت را نشان دهد.  نمودار زیر 
میزان قطعات بومي سازی ش��ده در چند سال اخیر را 
نشان می دهد که روند افزایشی آن نیز بسیار چشم گیر 
است. شرکت در سه بخش کارمندان، تامین کنندگان  
و زیرمجموعه ه��ای خود نقش حمایتی در کارآفرینی، 
ن��وآوری و توس��عه ی دانش بومي را ایف��ا می نماید. در 
بخش کارمندان، س��ازمان به حمای��ت و ایجاد انگیزه 
در ایده آفرین��ی و ن��وآوری اقدام می نمای��د. در بخش 
تامین کنندگان ش��رکت در مورد تامین کنندگانی که 
صالحیت کافی دارن��د اقدام به ایجاد انگیزه، کمک در 
جهت کاهش ریس��ک و تامین سرمایه و حمایت مالی 
مي نماید.  در بخش زیر مجموعه ها نیز ش��رکت اقدام 
به توسعه ی زیر مجموعه هایی دانش��ی برای ایجاد راه 
حل های مورد نیاز نموده اس��ت که به این طریق عالوه 
بر ایجاد اش��تغال به استفاده از دانش شرکت درجهت 
بومي س��ازی کمک می کند.  این حج��م باالی تولید، 
عاملی برای ایجاد ظرفیت اشتغال است، به خصوص در 
صنعت فوالد که نه تنها توس��عه ی آن موجب تحریک 

بخش های معدنی برای تامین شرکت می شود بلکه خود 
ماده ی اولیه ای برای بسیاری از صنایع محسوب می شود. 
ب��ه عالوه ظهور این صنعت در کش��ور نیازمند صنایع 
خدماتی جانبی گسترده است که همه ی اینها موجب 
ایجاد اشتغال گسترده در کشور می شود به گونه ای که 
اشتغال زایی غیرمستقیم ناشی از  ظهور صنعت فوالد، 
چندین برابر اش��تغال زایی مس��تقیم  آن است.  سهم 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان هم اکنون در اشتغال زایی 
مس��تقیم در حدود 15000 نفر و در اشتغال زایی غیر 
مس��تقیم در حدود  350000 نفر در کش��ور اس��ت. 
گس��ترش مداوم تولید و طرح های توس��عه ی شرکت 
می تواند منجر به رشد این اشتغال  زایی گردد، چنانچه 
طبق برآورد های انجام شده طرح های توسعه در دست 
اقدام شرکت ظرفیت اش��تغال زایی 6000 نفر به طور 
مستقیم و 18000 نفر به طور غیر مستقیم را داراست و 
افزایش سهمیه تولید به ازای هر هزار تن ظرفیت ایجاد 
51 شغل برای کشور را دارد. آمار اشتغال آفرینی شرکت 
همواره در حال رش��د بوده است.   عامل دیگر موثر بر 
توسعه برای شرکت فوالد مبارکه، توسعه ی صادرات و 
ارزآوری برای کشور است. شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
از ابتدا توجه ویژه ای به توسعه ی صادرات داشته و جهان 
ت��رازی را یکی از اهداف مهم خود تلقی نموده اس��ت.  
در این راس��تا ش��رکت هم اکنون به طور ساالنه 10 تا 
15درصد از محصوالت خود در حدود یک میلیون تن را 

در راستای این اهداف به بیش  از 38 کشور جهان صادر 
می کن��د و تاکنون چندین بار به عنوان صادر کننده ی 
نمونه  ی کش��ور م��ورد تقدیر قرار گرفته اس��ت.  یکی 
دیگر از نقش های فوالد مبارکه اصفهان در ایجاد توسعه 
اقتصادی تاثیر شرکت در توسعه ی صنایع باالدست، پایین 
دست و خدماتی است. توسعه ی همکاری و حتی ایجاد 
زمینه هایی برای ایجاد برخی واحدهای صنعتی و خدماتی 
باعث می شود تولید، درآمد و اشتغال در صنعت فوالد رشد 
نماید و منجر به ایجاد توسعه اقتصادی گردد.  در سطح 
تامین کنندگان، ش��رکت فوالد مبارکه اصفه��ان از مواد 
اولیه و خدمات 2300تامین کننده بهره می برد. در بخش 
پایین دستی نیز شرکت تامین کننده ی موادخام بیش از 
1600 کارخانه مس��تقیم و 3000 کارخانه و کارگاه غیر 
مستقیم است.  تامین فوالد به عنوان یکی از مهم ترین 
مواد اولیه صنعت، با کیفیت و قیمتی مناسب از داخل 
کشور یکی از مزیت هایی است که عاید بخش زیادی از 
صنایع کشور، به خصوص صنایعی مانند خودروسازان 
که محصوالت آنها متکی به فوالد است، می شود. جدول 
پایین نمایی از مهمترین مشتریان شرکت را به نمایش 
می گذارد.  به غیر از مواردی که شرکت از خدمات دیگر 
سازمان ها استفاده می کند، شرکت با نگاه  هلدینگ اقدام 
به ایجاد واحد هایی نموده اس��ت که زیر نظر ش��رکت 
فوالد مبارکه اصفهان مشغول به فعالیت هایی می شوند 
که ایجاد اش��تغال و توسعه ی اجتماعی و فرهنگی در 
بس��یاری از آنان زمینه ساز توس��عه ی اقتصادی است.  
یکی از مشهورترین این زیرمجموعه ها شرکت باشگاه 
فوالد مبارکه سپاهان است که عالوه بر توسعه سالمت 
اجتماعی باعث ایجاد اش��تغال و درآمدزایی برای افراد 
و ش��رکت می گردد.  عوامل یاد ش��ده تاثیر بسزایی در 
توسعه ی اقتصادی کشور داشته است. رویکرد های آتی 
فوالد مبارکه اصفهان ضمانت می نماید که این شرکت به 
طور پایدار سهم خود را در توسعه کشور حفظ خواهد 
نمود.  برخی از این رویکردها عبارتست از: افزایش سقف 
تولی��د تا 10 میلیون تن در چند س��ال آتی، تاکید بر 
افزایش میزان بومی سازی ها و حرکت به سوی شرکت 
هلدینگ، که از این طریق شرکت می تواند با توسعه ی 
همه جانبه ی فعالیت های خود در بخش های تولیدی و 
خدماتی به ایجاد اشتغال، کارآفرینی و توسعه ی بیشتر 

کشور دامن بزند. 

نقش شرکت فوالد مبارکه اصفهان در ایجاد اشتغال و توسعه کشور
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موتوژن برترین شرکت بهره ور سال 1393 در گروه ماشین 
آالت و دستگاه های برقی

نام شرکت:
موتوژن

نام مدیرعامل:
 مهندس ناصر باقی نژاد

مرحله دوم ششمین دوره جشنواره ملی بهره وری 
ب��ا عنوان "مس��ابقه بهره وری " به ریاس��ت دکتر 
نهاوندیان و حمایت معنوی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی ایران که اختصاص به ارزیابی 
شاخص های اندازه گیری شده سازمان ها دارد در روز 
21 دی ماه 93 با حضور مقامات ، مسئوالن و مدیران 
اقتصادی 300 بنگاه برتر در بخش های مختلف از 
جمله صنعت،خدمات،کشاورزی،پتروشیمی، بانک و 

بیمه در هتل پارسیان آزادی برگزار شد.
در ای��ن جش��نواره ک��ه با حض��ور بی��ش از 300 
مدیرعام��ل بهره ور کش��ور و خبرن��گاران و ارباب 
جراید کش��ور برگزار گردید تعدادی از بنگاه های 
اقتصادی که در فرایند ارزیابی حوزه های مختلف 
ش��رکت کرده بودند و در یک دوره زمانی مطابق با 
اطالعات صورت های مالی حسابرسی شده که در 
س��امانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری 
ایران)irpmc.ir( ،بیشترین امتیاز را کسب کرده 

بودند مورد تقدیر قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار ما در این جش��نواره بنگاههای 
اقتصادی برتر کش��ور که در ط��ی یک دوره زمانی 
حداقل 5 س��اله و حداکثر 9 س��اله بیشترین رشد 
بهره وری را در مراحل مختلف فعالیت بنگاه خود 
داش��ته اند، معرفی ش��ده و به آنها لوح تقدیر ویژه 
جشنواره ملی بهره وری اعطاء می شود.  بررسی و 
اندازه گیری شاخص بنگاه های اقتصادی کشور،از 
خرداد ماه سال گذشته و بعد از برگزاری پنجمین 
جشنواره آغاز شد و شاخص های هزار و چهارصد 
بنگاه بررس��ی و اندازه گیری شده است که  نسبت 
به دوره قبل  حدود 20 درصد افزایش یافته است.  
در ششمین جشنواره ملی بهره وری از مجموع 34 
گروه اقتصادی مورد بررسی، 332 بنگاه اقتصادی به 
عنوان شرکت های نامزد و از میان آن 64 بنگاه به 

عنوان شرکت های برتر برگزیده شدند.
دراین مراس��م که با حضور مقامات ارشد نهادهای 
صنعت��ی، تج��اری، اقتص��ادی، بانکه��ا، بیمه ها، 
موسس��ات مالی واعتباری و مدیران اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران در روز 21 دی ماه 
برگزار ش��د لوح تقدیر ششمین دوره جشنواره در 
گروه ماشین آالت و دستگاه های برقی و در بخش 

اصلی به شرکت موتوژن اهداء گردید.
الزم بذکراس��ت موتوژن درس��الهای 83 و89 نیز 
بعنوان واحدنمونه کشوری و ازسال 82 بطورمتوالی 
تاکنون به عنوان واحدبرترصنعتی استان آذربایجان 

شرقی معرفی شده است.

بیان برنامه ها و چشم اندازهاي شرکت براي 
سال مالي آتي:

- خرید و نصب و راه اندازی باقیمانده ماشین آالت 
موضوع افزایش سرمایه مورخ 1392/9/25

- شناس��ایي نیازهاي بازار داخل��ي در الویت اول و 
انتخاب پروژه هاي مناسب با ارزش افزوده باال

- در اولویت قرار دادن توسعه بازارهاي صادراتي 
- س��رمایه گ��ذاري درخصوص توس��عه تولیدات 
ش��رکت با توجه به خال موج��ود در بازار و افزایش 

سهم بازار داخلي
- برنامه ریزي در خصوص تسریع در اجراي پروژه 

هاي در دست اقدام بمنظور حضور فعال در بازار
- شناساندن برند موتوژن و نفوذ در صنایع بمنظور 

رفع تنگناهاي تولیدات داخلي
- توسعه تولید موتورهاي خاص جهت پاسخگویي 
ب��ه نیازهاي داخل��ي با توجه ب��ه محدودیت هاي 

موجود
- توجه به سیاستهاي کالن دولت درخصوص چشم 
انداز ها و برنامه هاي استراتژیک و هم آهنگ شدن 

با آن همگام با تکنولوژي هاي روز دنیا
سیاس��ت گ��ذاري درخص��وص بروز نگهداش��تن 
تکنولوژي محصوالت و امکانات ش��رکت در جهت 

افزایش ارزش افزوده تولیدات

افتخارات
این ش��رکت با اتکا ب��ه بیش از 35 س��ال تجربه، 
تکنولوژی مدرن، پرس��نل مجرب و توانمندیهای 
تولیدی خود قادر اس��ت که طیف وسیعی از انواع 
الکتروموتورهای سه فاز، تک فاز و الکتروموتور های 
خاص را بنا به درخواس��ت مشتری طراحی وتولید 
کند. شرکت موتوژن عالوه بر تامین نیاز بازار داخلی 
ای��ران، محصوالت خود را به کش��ورهای همجوار 
منطق��ه، اروپا و آفریقا صادر م��ی کند. مدیریت و 
کارکنان شرکت موتوژن تمام تالش خود را به کار 
گرفته اند تا با ارائه بهترین کیفیت ممکن رضایت 
مش��تریان خود را تامین کنند. بدون ش��ک نقطه 
نظرات و پیش��نهادات شما مس��یر رسیدن به این 

هدف را هموار خواهد کرد.

اینجا و هرجا موتوژن افتخاری که موسس آغازینش امین الضرب بود
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پیام هیأت مدیره
»با نام و یاد خداوند متعال و با عرض سالم و خیر مقدم حضور یکایک 
س��هامداران محترم، گ��زارش هیأت مدیره به مجم��ع عمومي عادي 
صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاري پردیس (سهامي عام) براي سال 
مالي منتهي به 30 آذرماه  1393 را به اس��تحضار مي رساند: چنانکه 
سهامداران محترم آگاهي دارند مجموع عوامل حاکم بر بازار سرمایه در 
سال مالي مورد گزارش، شرایط مناسبي را تجربه ننمود. پایین آمدن 
قیمت هاي جهاني محصوالت همچون فلزات، سنگ آهن و به دنبال 
آن افت شدید قیمت نفت و محصوالت نفتي به واسطه رکود حاکم بر 
اقتص��اد جهاني و برخي عوامل دیگر و عدم برون رفت از این ش��رایط 
و تداوم آن، همچنین به نتیجه نرس��یدن مذاکرات جامع هستهاي از 
یک طرف و رکود حاصله از کنترل تورم در اقتصاد داخلي و عدم رشد 
س��ودآوري ش��رکتهاي موجود در بورس اوراق بهادار و وجود نرخهاي 
باالي س��ود سپرده هاي بانکي به عنوان بازار جایگزین بازار سرمایه از 
طرف دیگر باعث گردید تا در بازار سرمایه شاهد بازدهي منفي بوده و 
شاخصهاي عملکردي این شرکت در نهمین سال فعالیت خود به عنوان 

یک شرکت سرمایه گذاري با روند کاهشي روبرو باشند.
علیرغم شرایط موجود هیأت مدیره تالش نمود با تدوین راهبردهاي 
مناسب و اجراي آنها توسط تیم اجرایي شرکت در مقایسه با بازار عملکرد 
مناسبتري را داشته باشد. انجام افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات 
حال شده سهامداران و آورده نقدي از مبلغ800 به 1/000میلیارد ریال، 
پیگیري استراتژي فعال در معامالت بورسي و ثبت رکوردهاي جدید 
در این زمینه، توجه به مدیریت ریسک شرکت، افزایش انضباط مالي و 
گزارش��گري از جمله ره آوردهاي هیأت مدیره و کارکنان شرکت براي 
سهامداران گرامي بوده است. این شرکت همواره در تعامالت خود با سایر 
ذینفعان نیز منافع همگاني را مد نظر قرار داده است. گزارشگري شفاف 
و به موقع به سازمان بورس و اوراق بهادار و حفظ رتبه یک شفافیت و 
اطالع رساني در بین شرکتهاي سرمایه گذاري پذیرفته شده در بورس، 
رعایت دقیق قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت ش��رکت و عدم وجود 
نکات منفي در گزارش بازرس قانوني ش��رکت در سالهاي اخیر، به روز 

و شفاف بودن پرونده هاي مالیاتي شرکت همگي نمونه هایي از تالش 
شرکت براي بهبود تعامل با کلیه ذینفعان از جمله سهامداران محترم 
میباشد. همانند سالهاي پیش، هیأت مدیره و کارکنان شرکت سرمایه 
گذاري پردیس امیدوارند با بهبود مستمر رویه هاي کاري، بهره گیري 
هرچه بیشتر از توان تخصصي کارکنان و تداوم استراتژي هاي مناسب 
خود در س��ایه حمایت هاي سهامداران محترم شاهد پویایي بیشتر و 

ارتقاء جایگاه شرکت در فضاي کسب و کار خود باشند.«

برنامه ها و فعالیت هاي آتي
ش��رکت سرمایه گذاري پردیس در راس��تاي اصول و سیاست گذاري 

ترسیم شده متناسب با شرایط اقتصادي و نیز به منظور سودآوري بیشتر 
و افزایش توانائي هاي شرکت در مواجهه با تحوالت گوناگون اقتصادي 
و حضور فعال در بازار سرمایه کشور برنامه هاي زیر را در اقدامات آتي 

خود لحاظ کرده است:
- تدوین برنامه استراتژیک 5 ساله آتي شرکت؛

- انجام مراحل بعدي افزایش سرمایه به منظور حفظ جایگاه شرکت و 
حضور فعال تر در بازار سرمایه کشور؛

- بازبیني مداوم استراتژي هاي سرمایه گذاري با هدف کاهش ریسک 
و افزایش س��ودآوري با لحاظ مسائل مختلف کالن و خرد اقتصادي و 

سیاسي؛
- تقویت تیم کارشناسي به منظور استفاده مناسب و بهینه از منابع در 

اختیار و شناسائي فرصتهاي جدید سرمایه گذاري؛
- پیگیري استراتژي فعال در معامالت بورسي و افزایش سهم شرکت از 

معامالت بورس و فرا بورس؛
- تخصیص بخشي از منابع براي استفاده از فرصت هاي مناسب به وجود 
آمده در راستاي اجراي سیاستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي و عرضه 

سهام شرکت هاي دولتي؛
با عنایت به موارد مطروحه فوق امید است که شرکت سرمایه 
گذاري پردیس سال مالي آتي عملکرد مطلوبتري در دستیابي 
به اهداف درنظر گرفته ش��ده و کسب سودآوري و بازدهي باال 

داشته باشد.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سرمایه گذاری پردیس )سهامی عام( عصر شنبه در تاریخ 93/11/25 در هتل سیمرغ تهران برگزار شد.در این مجمع 
كه با حضور 89/49 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی شركت تشکیل شد ریاست 
مجمع بر عهده مجید عشقی بود كه جنابان رفیعی و باغستانی در مقام نظار اول و دوم و جناب زینالی به عنوان دبیر مجمع ایشان را در اداره جلسه یاری می رساندند. در ادامه این مجمع و پس از 
قرائت گزاش هیات مدیره به مجمع توسط مهندس محسن نامداری مدیرعامل جوان و خوش فکر شركت و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مربوط به صورتهای مالی منتهی به 30 
آذرماه 1393 مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تقدیر و تشکر از زحمات گرانقدر و ارزشمند تیم ارشد مدیریتی شركت با تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود 100 ریالی به ازاء هر سهم به 
كار خود پایان دادند.  همچنین موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شركت برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند. در پایان این مجمع نیز با رای گیری 
انجام شده اعضاء حقوقی هیات مدیره شركت در سمت خود برای سال آنی ابقاء شدند. مهندس نامداری مدیرعامل شایسته شركت در فرازی از گزارش خود به مجمع با اعالم سختی ها و چالش 
هایی كه در سال مالی گذشته گریبانگیر اقتصاد كشور و بورس بوده است افزود: در همین راستا تمام سعی خود را كردیم كه با تدوین راهکارهای مناسب و انتخاب استراتژی صحیح و اعمال دكترین 
كاری كمترین نوسان منفی را برای شركت رقم بزنیم. مدیرعامل شركت با ارائه آماری از روند تركیب سرمایه گذاری ها در شركتهای بورسی و غیربورسی از بزرگترین افتخارات شركت را كسب رتبه 
یک شفافیت و اطالع رسانی باین شركت های سرمایه گذاری برشمرد كه این مهم نشان دهنده صداقت و پاكی تیم ارشد مدیریتی این شركت بوده است. مهندس نامداری در قسمت پایانی گزارش 
خود با ارائه اهم فعالیتهای انجام شده در سال مورد گزارش از جمله توجه جدی به مقوله آموزش و ارتقاء دانش كاركنان و تهیه گزارش های متعدد بنیادین و تکنیکال كارشناسی درباره شركت ها 

و همچنین مسائل كالن اقتصادی  داخلی ابراز امیدواری كرد كه هر چه زودتر مراحل افزایش سرمایه شركت و اتمام پذیره نویسی حق تقدم توسط سهامداران شركت به طور كامل اجرائی گردد.

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهشرکت ایران و شرقآقای محمد تقی جمالیان

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت مدبر کشت توسآقای ناصر ساالر

عضو هیات مدیرهشرکت تولید و صادرات ریشمکآقای رسول سعدی

عضو هیات مدیرهشرکت تامین اندیش پارسآقای یوسف بشرخواه

عضو هیات مدیره ومدیرعاملشرکت سرمایه گذاری تدبیرآقای محسن نامداری

استراتژی فعال و موفق تیم ارشد مدیریتی سرمایه گذاری پردیس با مهندس نامداری
رتبه اول شفافیت افشای اطالعات در بورس ره آورد مدیریت شفاف و پاک

نامداری سرمایه گذاری پردیس را نامدار می سازد

   صدیقه سرخوش لر
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به گ��زارش خبرن��گار ما چهارمی��ن دوره مراس��م قرعه 
کش��ی بزرگ باش��گاه مش��تریان پارس خزر صبح شنبه 
  1393/11/18 در محل شرکت برگزار شد . در این مراسم 
باش��کوه که با حضور مدیرعامل و اعض��ای  هیات مدیره ، 
هم��کاران ش��رکتهای هم گ��روه، خریداران و مش��تریان 
محصوالت و مشتریان نمایندگی ها و  فروشندگان عرضه 
کننده لوازم خانگی پارس خزر و نمایندگانی از س��ازمان 
حمای��ت از مص��رف کننده و  تعدادی از کارشناس��ان این 
ش��رکت در نیمه زمستان س��ال جاری تشکیل شد پس 
از قرائت قرآن و پخش  س��رود مقدس جمهوری اس��المی 
ایران، با سخنرانی مدیرعامل موفق شرکت صنعتی پارس 
خزر مهندس  حس��ن همتی ادامه یافت. مهندس همتی 
در س��خنرانی خود با اعالم اینکه برای تسهیل دسترسی 
ب��ه خدمات  پس از فروش ش��رکت، بی��ش از 425 مرکز 
خدمات پس از فروش  در سراس��ر ای��ران احداث گردیده 
که  مسئولیت پاسخگویی به مراجعات مشتریان را برعهده 
دارند افزود هر یک از مشتریان می توانند با  ارسال سریال 
شناس��ایی محص��ول از طریق پیامک ، ایمی��ل و یا ثبت 
مشخصات محصول در باشگاه  مصرف کنندگان پارس خزر 
در پورتال ش��رکت و یا ارائه ضمان��ت نامه ممهور به مهر 
فروشگاه محل  خرید، از مزایای استفاده از خدمات وارانتی 
و گارانت��ی بهره مند گردند. این خدمات ش��امل تعویض 
 محصول در صورت وجود نقض فنی تا 2 ماه پس از فروش 
و تعمی��ر رایگان محصوالت در مدت 25  ماه گارانتی بوده 
و شرکت، مسئولیت تامین قطعات یدکی را تا 10 سال از 

زمان خرید متعهد می باشد. 
مهندس همتی در قس��متی دیگر از س��خنرانی خود با 
اع��الم اینکه برای تس��هیل در ارتباطات با مش��تریان و 
 رضایتمندی ایش��ان، کلیه فرآیندهای ش��رکت بصورت 
مکانی��زه و در بس��تر  IT  ص��ورت می گیرداف��زود این 
 فرآیندها ش��امل فرایند مکانیزه ف��روش محصوالت در 
فروش��گاه ها و ثب��ت اطالعات مش��تری و محصول ،  با 
ارس��ال مس��تمر ایمیل و پیام کوتاه  SMS  به مشتریان 
عضو باش��گاه پارس خزر با ابزار تحت وب،  توسعه پرتال 

WWW.Parskhazar.  رس��می ش��رکت به آدرس
com  و ارائ��ه کلی��ه اطالعات مربوط  ب��ه محصوالت ، 
مراک��ز توزیع و فروش ، مراکز خدم��ات پس از فروش، 
قیمت، تخفیفات و ...، اس��تقرار  باشگاه مشتریان پارس 
خ��زر که همه افراد ام��کان عضویت در این باش��گاه را 
داش��ته و می توانند با ثبت  محصوالت خریداری شده، 
ش��رکت در نظر س��نجی، دریافت هدی��ه روز تولد و ... 
امتیاز خ��ود را افزایش  دهند. بین اعضای این باش��گاه 
بصورت دوره ای و فصلی قرعه کش��ی انجام ش��ده و در 
هر دوره هزاران  عضو برنده جوایز ارزشمند خواهند بود. 

مدیرعامل کاردان شرکت در قسمت پایانی سخنرانی خود 
با ابراز امیدواری به اینکه شرکت صنعتی  پارس خزر بعنوان 
ش��رکتی پیشرو در تولید لوازم خانگی در ایران تالش می 
کند جایگاه خود را در رده  یک ش��رکت معتبر بین المللی 
ارتقاء دهد و برای دس��تیابی به بازارهای جهانی مس��اعی 
خود را بکار برد  اضافه کرد در این راس��تا شرکت با عرضه 
ب��ه موقع، تولید ب��دون نقص و ارائه محص��والت جدید و 
متن��وع،  با بهترین کیفیت و قیم��ت قابل رقابت و ارزیابی 
پاسخ مشتریان به محصوالت فعلی و محصوالت جدید  با 
پایش روندها در رضایت جهت ارتقاء س��طح رضایتمندی 
مش��تریان و ایجاد فرهنگ تکریم ارباب  رجوع در سازمان  
نظام مند نمودن فرآیند پیش��نهادات و انتقادات و بررسی 
ش��کایات مش��تریان در جهت  ایجاد رضایت و خشنودی 
آنان از هیچ کوششی دریغ نمی نماید. مهندس همتی به 
عنوان آخرین جمله با  اعالم اینکه شرکت کلیه مشتریان 
را س��رمایه اصلی خود می داند و مفتخر است که بیش از 
80 درصد  خانوارهای ایرانی حداقل از یک محصول پارس 
خزر استفاده می نمایند اظهارداشت ما این موهبت را  برای 
خود به عنوان یک وظیفه سنگین کاری تلقی کرده و برای 
حرمت نهادن به این همه اعتماد س��خت  و س��ختر برای 

رضایت مشتریان خود کار می کنیم     
از دیگر سخنرانان این مراسم با شکوه که با استقبال خوبی 
همراه بود جناب نفر مدیر مجموعه  نوعروس بود که ایشان 
ب��ا ارائه توضیحاتی پیرامون همکاری مجموعه نوعروس و 

ش��رکت صنعتی  پارس خزر ابراز امیدواری کرد این روابط 
دوطرفه همچنان دوام داشته و این مجموعه بتواند به سهم 
 خود در معرفی محصوالت شرکت در بسته های جهیزیه و 

عروس قدم های جدی بردارد. 
در ادامه این مراس��م و با حضور س��رکار خانم دکتر گلریز 
مدیر واحدارتباط با مش��تریان شرکت پارس  خزردر پشت 
تریبون وب��ا اعالم اینکه واحد  CRM  در راس��تای جمع 
آوری اطالع��ات مش��تریان به منظور  ردیابی و ش��ناخت 
مشتریان قدیمی و کنونی شرکت برای تعامل بیشتر با آنها 
و برخورداری از نظرات و  پیشنهادات ایشان، اقدام به توزیع 
فرم های عضویت در باشگاه مشتریان و کارتن باکس های 
قرعه کشی  در فروشگاه های مرکزی پارس خزر، برند شاپ 
ها و فروشگاه های زنجیره ای در سراسر کشور اقدام  نموده 
اس��ت اضافه کرد :همچنین در راس��تای دریافت مصرف 
کنندگان محصوالت پارس خزر و با هدف  افزایش س��هم 
ذهنی از برند پارس خزر در نمایشگاه لوازم خانگی تهران 
یک کانتر به باش��گاه مشتریان  اختصاص یافت و اطالعات 
مصرف کنندگانی ک��ه در غرفه پارس خزر حضور یافته و 
یک پیامک به  س��امانه پارس خزر )4706( ارسال کردند 

جمع اوری گردید.   
همچنین مدیر واحد  CRM  ش��رکت پارس خزر افزود: با 
توجه به اینکه یکی از مزایای عضویت در  باشگاه مشتریان 
پارس خزر ش��رکت در قرعه کشی دوره ای می باشد، لذا 
برای تجلیل و قدردانی از  مشارکت و خوداظهاری مشتریان 
از طریق عضویت در باشگاه مشتریان با هدف ایجاد انگیزه 
برای  ثبت محصول بیش��تر و ارتقا امتیاز، بین اعضایی که 
در س��ال 93به عضویت باشگاه مشتریان درآمده و  کاالی 

خریداری شده خود را ثبت نمودند نیز انجام می شود. 
در بخش پایانی مراسم نیز قرعه کشی انجام شد و با اعالم 
اس��امی 129 نفر از برگزیدگان چهارمین دوره  جشنواره و 

اهدای جوایز به آنان به پایان رسید. 
ش��ایان ذکر است لیست اسامی برندگان در پرتال رسمی 
ش��رکت به آدرس  WWW.Parskhazar.com  درج 

گردید. 

برگزیدگان قرعه کشی باشگاه مشتریان 
پارس خزر با دست پر بازگشتند

باشگاه خریداران پارس خزر 
کاری نو از گروهی معتبر
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مجمع عمومي عادي ساالنه ش�ركت گلوكوزان )سهامی عام( صبح پنج شنبه 
1393/10/25 در هتل بزرگ تهران تشکیل شد. در این مجمع كه با حضور بیش 
از 86 درصدي س�هام داران حقیقی و حقوقی، اعضاي هیات مدیره، نماینده س�ازمان بورس و اوراق بهادار، 
حس�ابرس و بازرس قانوني شركت برگزار ش�د، همانند سال گذشته ریاست مجمع برعهده آقاي فرهنگ 
دادخ�واه ب�ود كه جنابان اصفهاني و حش�متي در مقام ناظران اول و دوم ایش�ان را در اداره جلس�ه یاري 
مي رس�اندند. دبیري مجمع فوق نیز برعهده مهندس كاوس سلیمي، مدیرعامل شایسته شركت گذاشته 
ش�ده بود. در ادامه و با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توس�ط دكتر سلیمی مربوط به اهم فعالیتهای 
صورت پذیرفته در طي س�ال مالي موردگزارش و دورنما و چش�م انداز ش�ركت برای سال های آتی و پس 
از اس�تماع گزارش حس�ابرس و بازرس قانوني، مجمع نشینان با طنین صلوات پی در پی خود  ضمن تقدیر 
و تشکر از زحمات گرانقدر تیم ارشد مدیریتي شركت و تصویب صورتهای مالی با تنفیذ معامالت مشمول 
ماده 129 قانون تجارت به هیات مدیره و تقسیم سود 5970 ریالي به ازاي هر سهم به كار خود پایان دادند. 
همچنین موسسه حسابرسی هوش�یار بهمند به عنوان حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت به 

عنوان حسابرس علی البدل شركت برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند. مهندس سلیمی در فرازی از گزارش خود با اعالم اینکه در سال 1392 بحمداله شاهد بهره برداری از پروژه 300 تنی كارخانه 
بودیم افزود كه از سال 1381 خرید تجهیزات و نصب قطعات این پروژه آغاز شده بود كه با توجه به نگاه و برنامه های مدون مدیریتی در زمینه توسعه كسب وكار و صادرات این موفقیت می تواند برای 
سودآوری در سالیان آتی برای شركت بسیار اثربخش باشد. شركت گلوكوزان به عنوان بزرگترین و اولین تولید كننده ذرت در كشور در زمینه های تولید و فروش گلوكز، روغن مایع، نشاسته، گلوتن 
كنجاله، پوسته ذرت و ... فعالیت می كند و هرساله با تقسیم سود بسیار مناسبی كام سهامداران خود را شیرین می سازد. مهندس سلیمی در فرازی دیگر از گزارش خود با برشمردن اهداف كالن 

شركت را به شرح زیر معرفی نمود: 1-رشد سهم بازار   2- گسترش توزیع جغرافیایی تولید  3- ارتقای سودآوری

تکمیل سبد و محصوالت تولیدی و تولید محصوالت جدید
مدیرعامل موفق ش��رکت در قس��مت پایانی گزارش خود با اعالم 
اینکه این شرکت در بین شرکتهای فعال در تولید گلوکز و نشاسته 
ذرت ح��دود 55 درص��د از فروش داخلی را در دس��ت دارد افزود 
فروش محصوالت در س��ال جاری نسبت به سال قبل معادل 37 
درصد رشد داشته است که عمدتا به دلیل افزایش تولید ، افزایش 
نیاز به این محصوالت و گس��ترش بازار مصرف این محصوالت به 
صنایع دیگر اس��ت که شرکت توانس��ت با استفاده از این فرمت و 
مدیریت بهینه این مقدار رش��د را برای ش��رکت به ارمغان بیاورد. 
مهندس س��لیمی با اعالم این جمله که آنچه در این شرکت رمز 
موفقیت است همه و همه از همدلی و صمیمیت بین مدیران ارشد 
و نگاه کارشناسان نشات گرفته که تمام سعی خود را می کنیم این 
رویه را ادامه دهیم و امیدواریم که شما سهامداران با اعتمادی که 
به این مجموعه دارید ما را در رسیدن اهدافمان یاری رسانید. آنچه 
در مجمع گلوکوزان همواره مثال زدنی بوده است حرمت و احترامی 
است که بزرگان شرکت از جمله استاد رضا نظری و مهندس مهدی 

یزدان شناس و مهندس سلیمی در حق اصحاب داشته و به گرمی 
میزب��ان این مطبوع می باش��ند.  اجازه م��ی خواهیم از مهندس 
سلیمی و مدیران ارش��د اجرائی وی سرکار خانم فرامرزي، آقایان 
عالماتی و حس��ین پور در بخش های مالی، بازرگانی و اداری که 
در تهیه و تنظیم این گزارش ما را یاري رساندند کمال قدرداني و 

تشکر را داشته باشیم.

پیام هیات مدیره 
حمد و س��پاس به درگاه خداوند متع��ال که نعمت کار و خدمت 
ب��ه صنایع و مردم کش��ور عزیزمان را به هیات مدیره و پرس��نل 
س��خت کوش شرکت گلوکوزان عطا فرمود. در سال مالي منتهي 
به 1393/6/31 شرکت گلوکوزان با تالش مدیران و کارکنان خود 
توانست به رغم همه دشواري هاي ناشي از تحریم هاي اقتصادي 
و افزایش شدید قیمت ارز و مواد اولیه، گامهاي بلندي در راستاي 
سیاست هاي سهامداران محترم بردارد. تکمیل طرح هاي افزایش 
ظرفیت، دستیابي به ظرفیت عملي خط تولید فروکشور، بهسازي و 
نوسازي زیرساخت هاي تولید و فروش، افزایش سهم بازار و کسب 
60% از بازار نشاس��ته ذرت و گلوکوز، افزایش 37 درصدي فروش 
که 45 درصد آن ناشي از افزایش میزان تولید بوده است، افزایش 
25 درصدي بهره وري نیروي انساني و گسترش تنوع محصوالت 
تولیدي حاصل گامهاي بلندي اس��ت که در چهارچوب راهنمایي 

هاي سهامداران محترم برداشته شده است.

چشم انداز
شرکت گلوکوزان»رهبري در بازار گلوکوز و نشاسته در منطقه« را 

به عنوان چشم انداز مطلوب خود در نظر گرفته است.

اهداف کالن
ش��رکت گلوکوزان اهداف کالن خود را به شرح زیر تعریف نموده 

است:
- رشد سهم بازار 

- گسترش توزیع جغرافیاي تولید
- ارتقاء سودآوري

- تکمیل سبد محصوالت تولیدي و تولید محصوالت جدید
استراتژی ها

- توسعه سیستم توزیع و فروش محصوالت شرکت
- کاهش قیمت تمام شده و رشد سودآوری

- ارتقای فناوری تولید و حرکت به س��وی استفاده از فن آوریهای 
نوین

- تنوع محصول و ارائه محصوالت جدید به بازار 
- توسعه بازار وگسترش افقی و عمودی آن

26 میلیارد تومان سود سال گلوکوزان، ره آورد مدیریت کاربلد
تقسیم سود 5970 ریالي به ازای هر سهم

سمتنماینده اعضاء هیات مدیره
رئیس هیات مدیرهسرمایه گذاري ایران و فرانسهآقاي محمدرضا نظري

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت مادرتخصصي گسترش صنایع غذایي سیناآقاي  مهدي یزدان شناس

عضو هیات مدیرهسرمایه گذاري صنعت و معدنآقاي غالمرضا مصطفي پور

عضو هیات مدیرهسرمایه گذاري کوثر بهمنآقاي حمید صادقیان

عضو هیات مدیرهسرمایه گذاري مالي سیناآقاي محمدعلي پروانه

مدیرعامل-مهندس سلیمی

   مهران  امیرحسیني
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نام شرکت:
تراكتورسازی ایران

نام مدیرعامل: 
مهندس ابوالفتح ابراهیمی

   
مرحله دوم ششمین دوره جشنواره ملی بهره وری 
ب��ا عنوان "مس��ابقه بهره وری " به ریاس��ت دکتر 
نهاوندیان و حمایت معنوی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی ایران که اختصاص به ارزیابی 
شاخص های اندازه گیری شده سازمان ها دارد در روز 
21 دی ماه 93 با حضور مقامات ، مسئوالن و مدیران 
اقتصادی 300 بنگاه برتر در بخش های مختلف از 
جمله صنعت،خدمات،کشاورزی،پتروشیمی، بانک و 

بیمه در هتل پارسیان آزادی برگزار شد.
در ای��ن جش��نواره ک��ه با حض��ور بی��ش از 300 
مدیرعام��ل بهره ور کش��ور و خبرن��گاران و ارباب 
جراید کش��ور برگزار گردید تعدادی از بنگاه های 
اقتصادی که در فرایند ارزیابی حوزه های مختلف 
ش��رکت کرده بودند و در یک دوره زمانی مطابق با 
اطالعات صورت های مالی حسابرسی شده که در 
س��امانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری 
ایران)irpmc.ir( ،بیشترین امتیاز را کسب کرده 

بودند مورد تقدیر قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار ما در این جش��نواره بنگاههای 
اقتصادی برتر کش��ور که در ط��ی یک دوره زمانی 
حداقل 5 ساله و حداکثر 9 ساله بیشترین رشد بهره 
وری را در مراحل مختلف فعالیت بنگاه خود داشته 
اند، معرفی شده و به آنها لوح تقدیر ویژه جشنواره 

ملی بهره وری اعطاء می شود. 
بررس��ی و اندازه گیری ش��اخص بنگاه های اقتصادی 
کشور،از خرداد ماه سال گذشته و بعد از برگزاری پنجمین 
جشنواره آغاز شد و شاخص های هزار و چهارصد بنگاه 
بررسی و اندازه گیری شده است که  نسبت به دوره قبل  

حدود 20 درصد افزایش یافته است. 
در ششمین جشنواره ملی بهره وری از مجموع 34 
گروه اقتصادی مورد بررسی، 332 بنگاه اقتصادی به 
عنوان شرکت های نامزد و از میان آن 64 بنگاه به 

عنوان شرکت های برتر برگزیده شدند.
دراین مراس��م که با حضور مقامات ارشد نهادهای 
صنعت��ی، تج��اری، اقتص��ادی، بانکه��ا، بیمه ها، 
موسس��ات مالی واعتباری و مدیران اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کش��اورزی ای��ران در روز 21 دی 
ماه برگزار ش��د لوح تقدیر ششمین دوره جشنواره 
در گروه ماشین آالت و تجهیزات و در بخش اصلی 
و جانبی و ویژه  به شرکت تراکتورسازی ایران اهداء 

گردید.
براساس ارزیابي هاي صورت گرفته از عملکرد این 
مجموعه درعرصه هاي بهره وري نیروي کار، بهره 
وري م��واد، بهره وري کل عوامل و کارآیي فرآیند، 
تراکتورس��ازي لوح تقدیر جشنواره ملي بهره وري 
از سوي نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور به این 

مجموعه اعطاء شد.
یادآور مي شود تراکتورسازي ایران سالهاي متمادي 
است که پاي ثابت جشنواره ملي بهره وري بوده و 
توانسته در بخشهاي مختلف این جشنواره عناویني 

راکسب کند.
گفتني است گروه صنعتي تراکتورسازي ایران یکي 
از صنایع فعال در حوزه تولید ماشین آالت و ادوات 
کشاورزي دنیا و کشور در آذربایجان شرقي محسوب 
مي ش��ود که نه تنها در تولید و عرضه محصول به 
بازارهاي داخلي و خارجي فعال اس��ت بلکه نقش 
اساس��ي در اشتغال زایي به واسطه همکاري بیش 

از200 قطعه ساز در کشور با این مجموعه دارد.
این در حالي است که این مجموعه قابلیت تولید27 
نوع تراکتور و 72 نوع موتور در بخشهاي کشاورزي، 

صنعتي و خودرو را دارا مي باشد.
دارا بودن اس��تاندارهاي آالیندگ��ي یورو 2 و تائید 
توس��ط بس��یاري از متخصصی��ن و کارشناس��ان 
اروپایي موتور تراکتورهاي تولیدي در گروه صنعتي 
تراکتورسازي ایران دلیلي بر بروز بودن تکنولوژي 

محصوالت این شرکت مي باشد.
این گروه صنعتي به عنوان فعالترین بخش صنعتي 
در حوزه تولید ماش��ین آالت و ادوات کش��اورزي 
در حال حاضر داراي 12 ش��رکت مي باش��د که 8 
شرکت در تبریز)خود مجتمع تراکتورسازي( مستقر 
بوده و 2 شرکت در سنندج و ارومیه و 2 خط تولید 
و مونتاژ نیز در خارج از کش��ور فعال هس��تند که 
تقاضاهاي جدید نیز براي راه اندازي خطوط تولید 
در اقصی نقاط دنیا در حال بررسي مي باشد. الزم 
به اش��اره اس��ت که این مهم باتوجه به سیاستها و 
ارزیابي بازارهاي جهاني در دستور کار مدیریت این 

مجموعه قرار دارد.

سبد لوح هاي تراکتورسازي هر روز پرتر از دیروز لوح تقدیر جشنواره ملي بهره وري نصیب تراکتورسازي شد

تراکتورسازی ایران برترین شرکت بهره ور سال 1393 در گروه 
ماشین االت و تجهیزات
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سرمایه 
سرمایه اولیه شرکت مبلغ 45/000 میلیون ریال منقسم به 45 میلیون 
س��هم یک هزار ریالي با نام بوده اس��ت، که تاکنون طي هفت مرحله 
افزایش یافته و در حال حاضر سرمایه شرکت مبلغ 750/000 میلیون 

ریال است.

ترکیب سرمایه گذاري هاي شرکت
در پای��ان دوره مورد گزارش، حدود 36/6 درصد س��رمایه گذاري هاي 
ش��رکت در قالب شرکت هاي وابسته و فرعي انجام پذیرفته است که 
نزدیک به 85 درصد آن متعلق به دو شرکت ساختماني توسعه عمران 
بیمه و خدمات مهندسي مشاور ایران مي باشد. از سوي دیگر، شرکت 
سرمایه گذاري صنعت بیمه نیز مبلغ 528,019 میلیون ریال به طور 
مستقیم در امالک و مستغالت سرمایه گذاري کرده است که قسمت 
عمده این مبلغ مربوط به پروژه ساختماني تجاري-اداري گلستان خیام 
است. به عبارت دیگر، در حال حاضر نزدیک به 74 درصد سرمایه گذاري 
هاي مستقیم و غیر مستقیم شرکت در حوزه امالک و مستغالت مي 
باشد و سهم س��رمایه گذاري در سهام شرکت هاي بورسي با 14/78 

درصد در رتبه بعدي قرار دارد.

برنامه هاي آتي شرکت در سال مالي منتهي به 1394/6/31
اهم فعالیت هیات مدیره در س��ال مالي منتهي به 94/6/31 بر موارد 

ذیل قرار دارد
- انج��ام پیگیري الزم جهت تکمی��ل، فروش یا پیش فروش مجتمع 

تجاري-اداري گلستان خیام .
- تعیین تکلیف و فروش دارایي هاي ملکي و استفاده از منابع حاصله 
در فرصت هاي س��رمایه گذاري جدید علي الخصوص سرمایه گذاري 

در بورس.
- بهره برداري بیشتر از فرصت هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت در بورس 
اوراق بهادار و افزایش  سهم سرمایه گذاري در بازار سهام در راستاي مفاد 

اساسنامه شرکت .
- اصالح پرتفوي بورسي و فروش سهام راکد با وضعیت عملیاتي ضعیف 
و جایگزیني آنها با سهام    بر پتانسیل با وضعیت بنیادي و عملیاتي قوي 

و انتظار کسب بازدهي مناسب در سال جاري 

 سالهاي آتي.
- افزایش بازدهي سرمایه گذاري هاي انجام شده در شرکت هاي وابسته 

از طریق ساماندهي این 
   شرکتها و یا ادغام آنها جهت ایجاد یک شرکت قدرتمند که بتواند از 

پتانسیل صرفه هاي ناشي از   
   مقیاس بهره مند گردد.

- انتقال فعالیتهای سرمایه گذاری به شرکتهای زیرمجموعه
- ادامه مذاکره برای فروش طبقه دوم ساختمان مرکزی به سندیکای 

بیمه گران ایران
- تالش برای فروش 20% از سهام شرکت کارگزاری سپهر باستان

تالش در راس��تای فروش یک دانگ از پروژه تجاری خلیج فارس واقع 
در خیابان جمهوری

- اجرای برنامه افزایش س��رمایه 100 درصدی از محل آورده نقدي و 
مطالبات حال ش��ده سهامداران به منظور اصالح ساختار مالي، بهبود 
و توس��عه پرتفوی سرمایه گذاری های بورسی و حفظ جایگاه شرکت 
در بازار س��رمایه در دس��تور کار قرار دارد. شایان ذکر است که گزارش 
توجیهی افزایش سرمایه تهیه و به تصویب هیات مدیره محترم شرکت 
رس��یده و برای اظهار نظر حسابرس مس��تقل و بازرس شرکت ارسال 

شده است.

چشم انداز شرکت )Vision( برای افق ده ساله:
برترین شرکت سرمایه گذاری کشور 

پربازده، کم ریسک، ارزش آفرین وحرفه ای

بیانیه ماموریت شرکت
ش��رکت هلدینگ سرمایه گذاری صنعت بیمه تالش دارد با شفافیت، 
صداقت، امانتداری واخالق مداری و تکیه بر خالقیت و نوآوری سرمایه 
انسانی متخصص و حرفه ای خود با ارائه الگوی سرمایه گذاری پربازده در 
بازارهای مختلف، ثروت و امنیت را برای سرمایه گذاران به ارمغان آورد.

اهداف کیفی شرکت:
حداکثر کردن ارزش ش��رکت، افزایش نقدشوندگی سرمایه گذاریهای 
شرکت، افزایش بازدهی و س��ودآوری ، تداوم و رشد سوداوری، رعایت 
الزام قانونی سازمان بورس، تبدیل شدن سرمایه گذاری صنعت بیمه به 

سازمانی چابک و افزایش شفافیت اطالعاتی شرکت.

با تدوین برنامه های مدون مدیریتی چشم اندازی یه سوی افق روشن
مهندس خوش پور با شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه ره به سود یافت

سمتنامنماینده
رئیس هیات مدیرهاقاي سید مرتضی حسنی عقالبیمه مرکزي ج.ا.ا

نایب رئیس هیات مدیرهآقاي محمدمهدي محموديصندوق تامین خسارت هاي بدني

عضو هیات مدیرهاقای محمود حق وردیلوصندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی

عضو هیات مدیره و مدیرعاملآقای حسن خوشپورشرکت توسعه عمران بیمه

عضو هیات مدیرهآقاي علي جباريشرکت سهامي بیمه ایران

مجمع عمومی عادی ساالنه شركت سرمایه گذاري صنعت بیمه صبح دوشنبه 1393/10/29 در هتل المپیک تهران برگزار شد. در این مجمع كه با حضور بیش از 50/17 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، 
اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار ، حسابرس و بازرس قانونی شركت تشکیل شد ریاست مجمع بر عهده آقاي سید مرتضی حسنی عقال بود كه جنابان علی رضازاده و بهرام رحمانی در 
مقام نظار اول و دوم و مهندس حسن خوش پور به عنوان دبیر مجمع ایشان را در اداره مجمع یاری می رساندند. در ادامه و بعد از قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مدیرعامل شركت و پس از استماع گزارش حسابرس و 
بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات ضمن قدردانی و تشکر از زحمات تیم مدیریتی شركت در طی سال مالی مورد گزارش با تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود 8 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند. موسسه 
حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس علی البدل شركت برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند. مهندس خوش پور در فراز از گزارش خود به مجمع مربوط 
به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته و برنامه های آتی شركت با اعالم اینکه بیش از 80 درصد سرمایه گذاری های شركت در حوزه امالک و مستغالت است افزود: با استقرار مدیریت جدید و تدوین برنامه ای مدون مدیریتی سعی بر آن 
شده تا قدم های جدی برای بهینه كاری و بهره وری در شركت صورت گیرد. مدیرعامل خوش فکر شركت در قسمتی دیگر از گزارش خود با اعالم تغییرات با اهمیت در پرتفوی بورسی در انتهای سال مالی مورد گزارش اضافه كرد 
درآمد حاصل از سرمایه گذاری شركت 7 درصد و درآمد حاصل از فروش سهام به میزان 4 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. مهندس خوش پور با اعالم اینکه از لحاظ سهام شناور وضعیت شركت بسیار مطلوب می باشد 
ابراز امیدواری كرد با پیاده سازی برنامه استراتژیک ده ساله »1393 تا 1402« شاهد پیشرفتی شگرف در شركت خواهیم بود.مدیرعامل شركت در قسمت پایانی گزارش خود با اعالم اینکه چشم انداز ترسیمی ما برای شركت كسب 
برترین شركت سرمایه گذاری در كشور است افزود این برترین بودن یعنی پربازده ، كم ریسک، ارزش آفرین و حرفه ای بودن كه تمام تالش من و مدیرانم دستیابی به این مهم است. از نکات خواندنی مجمع می توان به پاسخگویی 
شفاف و صادقانه مهندس خوش پور و جناب دور اندیش مدیر مالی شركت بر سواالت وابهامات موجه و سهامداران اشاره كرد كه این روحیه پاسخگویی و اخالق مداری ایشان مورد تمجید اكثریت سهامداران حاضر مجمع قرار گرفت.

   مهدی خلج
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جش��نواره مل��ی قهرمان��ان صنعت 
ایران روز شنبه 93/10/20 در محل 
سالن همایش های بین المللی صدا 
و سیما برگزار شد. در این جشنواره 
ک��ه عالوه بر مدیران ش��رکت های 
فعال در صنعت کشور آقایان دکتر 
صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، 
شریعتمداری معاون اجرایی رئیس 
جمهور، هاش��می اس��تاندار تهران، 
جمعی از نمایندگان محترم مجلس 
شورای اس��المی نیز حضور داشتند 
از مقام شامخ شهدای گرانقدر ایران 
اسالمی به عنوان برندهای سرخ این 
مرز و بوم تجلیل و از برندهای برتر 
در زمین��ه های مختل��ف نیز تقدیر 
به عمل آمد و ش��رکت پتروشیمی 
ش��ازند به عن��وان واح��د نمونه در 
بخ��ش صنعت نف��ت انتخاب و لوح 
تقدیر و تندیس ویژه این جشنواره 
به مدیری��ت محترم عام��ل جناب 
آق��ای مهن��دس غریب پ��ور اهداء 
گردی��د. دکت��ر صالحی س��خنران 
ویژه جش��نواره با ایراد س��خنانی از 
هجمه دیگر کش��ورها علی��ه ایران 
اس��المی ب��رای برنامه هس��ته ای 
گف��ت و اظهارخرس��ندی کرد که 

با این همه اتفاقات کش��ور از میان 
این همه تالطم سربلند بیرون آمده 
اس��ت. در پایان این مراسم حمایل 
قهرمان قهرمان��ان بخش خصوصی 
که همه ساله به یک سازمان دولتی 
اهداء می ش��ود توسط آقای شفیع 

زاده مدی��ر عامل بانک دی به آقای 
علی اکبر صالحی اهداء شد و رئیس 
سازمان انرژی اتمی این حمایل را به 
پاس زحمات شهید دکتر شهریاری 
به همس��ر ایشان سرکار خانم دکتر 
بهجت قاس��می اهداء نمود. حمایل 

قهرم��ان قهرمانان صنعت در بخش 
خصوص��ی به ش��رکت فاتح صنعت 
اهداء شد که مدیرعامل این شرکت 
نی��ز این حمایل را به رس��م یاد بود 
به همس��ر شهید ش��هریاری تقدیم 

نمودند.

شرکت پتروشیمی شازند واحد برگزیده جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران
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نام شرکت:
گلتاش

نام مدیرعامل: 
مهندس حبیب همدانی رجا     

مرحله دوم شش��مین دوره جشنواره 
ملی بهره وری با عنوان "مس��ابقه بهره 
وری " به ریاس��ت دکت��ر نهاوندیان و 
حمایت معنوی اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران که اختصاص 
به ارزیابی شاخص های اندازه گیری شده 
سازمان ها دارد در روز 21 دی ماه 93 
با حضور مقامات، مسئوالن و مدیران 
اقتص��ادی 300 بن��گاه برتر در بخش 
های مختلف از جمله صنعت، خدمات، 
کشاورزی، پتروشیمی،  بانک و بیمه در 
هتل پارسیان آزادی برگزار شد. در این 
جش��نواره که با حضور بیش از 300 
مدیرعامل بهره ور کشور و خبرنگاران 
و ارباب جراید کش��ور برگزار گردید 
تعدادی از بنگاه ه��ای اقتصادی که 
در فرایند ارزیابی حوزه های مختلف 
ش��رکت کرده بودن��د و در یک دوره 
زمانی مطابق با اطالعات صورت های 
مالی حسابرس��ی شده که در سامانه 
ملی اندازه گیری شاخص های بهره 
وری ای��ران)irpmc.ir( ،بیش��ترین 
امتیاز را کسب کرده بودند مورد تقدیر 

قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار ما در این جشنواره 
بنگاههای اقتصادی برتر کشور که در 
طی یک دوره زمانی حداقل 5 س��اله 
و حداکثر 9 ساله بیشترین رشد بهره 
وری را در مراح��ل مختل��ف فعالیت 
بنگاه خود داشته اند، معرفی شده و 
به آنها لوح تقدیر ویژه جشنواره ملی 

بهره وری اعطاء می شود. 
بررس��ی و ان��دازه گی��ری ش��اخص 
بنگاه های اقتصادی کشور،از خرداد 
ماه س��ال گذش��ته و بعد از برگزاری 

پنجمین جشنواره آغاز شد و شاخص 
های هزار و چهارصد بنگاه بررسی و 
اندازه گیری شده است که  نسبت به 
دوره قب��ل  حدود 20 درصد افزایش 
یافته اس��ت. در شش��مین جشنواره 
ملی به��ره وری از مجموع 34 گروه 
اقتصادی مورد بررس��ی، 332 بنگاه 
اقتص��ادی ب��ه عنوان ش��رکت های 
نامزد و از میان آن 64 بنگاه به عنوان 

شرکت های برتر برگزیده شدند.
دراین مراس��م که با حضور مقامات 
ارش��د نهاده��ای صنعت��ی، تجاری، 
اقتصادی، بانکها، بیمه ها، موسسات 
مال��ی واعتب��اری و مدی��ران ات��اق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران در روز 21 دی ماه برگزار ش��د 
لوح تقدیر شش��مین دوره جشنواره 
در گروه ش��وینده ها و لوازم آرایشی 
و در بخش اصلی و جانبی به شرکت 

گلتاش اهداء گردید.

افتخارات کشوري
حق��وق  رعای��ت  گواهینام��ه 
وزارت  مصرف کنن��دگان-1382- 
حمای��ت  س��ازمان  بازرگان��ی، 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
مل��ی  جش��نواره  تقدی��ر  ل��وح 
به��ره وری-1388- ات��اق بازرگانی و 

صنایع معادن ایران
 واح��د کارآم��د و برت��ر هفتمی��ن 
جشنواره تولید ملی-1388- شبکه 

خانه صنعت و معدن ایران
صنعت برگزیده سبز-1389-سازمان 

حفاظت از محیط زیست
جایزه ملی محیط زیس��ت-1390– 
جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط 

زیست
واح��د نمونه کیفی در س��طح ملی-

1388-موسسه استاندارد و تحقیقات 
صنعتی ایران

واحد نمونه تحقیق و توسعه- سالهاي 
مختلف از 1385 ت��ا 1390- وزارت 

صنعت، معدن و تجارت
 افتخارات استانی

واح��د صنعت��ی نمونه- س��ال هاي 
مختلف از 1383 تا 1390 - اداره کل 
استاندارد و تحقیقات صنعتی استان 

اصفهان
واحد نمونه تحقیق و توسعه-1380- 
س��ازمان صنای��ع و معادن اس��تان 

اصفهان
واحد نمون��ه-1383- خانه صنعت و 

معدن استان اصفهان
صادرکننده برجسته استان اصفهان- 
س��الهاي مختلف - ات��اق بازرگانی و 

صنایع و معادن استان اصفهان
برند برتر اس��تان اصفه��ان-1389- 

مرکز مطالعات و پژوهش هاي وزارت 
بازرگاني و جشنواره برند برتر

مدیر کنترل کیفیت نمونه-1390- 
تحقیق��ات  و  اس��تاندارد  کل  اداره 

صنعتی استان اصفهان
فع��ال در س��رآمدی برن��د اس��تان 
مطالعات  مرک��ز  اصفه��ان-1390- 
و پژوهش ه��اي وزارت بازرگان��ي و 

جشنواره برند برتر
مس��ئول کنت��رل کیفی��ت نمونه-

کنترل  تخصص��ی  1387-انجم��ن 
کیفیت صنایع استان اصفهان

واحد برتر صنایع غذایی، آشامیدنی، 
آرایشی و بهداشتی- سالهاي مختلف

مس��ئول فنی برتر صنای��ع غذایی، 
آش��امیدنی، آرایش��ی و بهداشتی- 

1385 تا 1390 

گلتاش برترین شرکت بهره ور سال 1393 در
 گروه شوینده ها و لوازم آرایشی
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پیام هیات مدیره
به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد
خداوند نام و خداوند جای
خداوند روزی ده رهنمای

ایزد منان را سپاسگزاریم که یکسال دیگر توفیق 
خدمتگ��زاري را به ما ارزانی داش��ت و امیدواریم 
نتیجه تالش یکساله هیات مدیره ، مدیران ، روسا 
و کارکنان ش��ریف شرکت گلتاش مورد رضایت 
پروردگار یکتا و شما سهامداران محترم قرار گیرد .

در سالی که گذش��ت گرچه وضعیت اقتصادي 
کشور نسبت به س��الهاي قبل از ثبات بیشتري 
برخوردار بود و مشکالتی نظیر نوسان قیمت ارز 
و برخی از تحریم ها رو به کاهش گذاشت لیکن 
ثبات قیم��ت فروش محصوالت علیرغم افزایش 
بخشی از هزینه هاي تولید ، حضور فزاینده رقباي 
خارج��ی در بازار داخل و ضرورت افزایش بودجه 
تبلیغات و تخفیفات ف��روش براي حفظ و ارتقاء 

سهم بازار از چالشهاي مهم پیشرو بوده است .
ب��ا این وجود ، به لطف پروردگار و به مدد تالش 
بی دریغ تمامی مدیران ، روس��ا ، کارشناس��ان 
متخصص و کارگران دلس��وز و متعهد ، شرکت 
توانست با استفاده بهینه و افزایش بهره وري منابع 
تولید )س��رمایه ، انرژي ، مواد اولیه و نیروي کار( 
و اصالح فرآیندهاي تولید و استفاده حداکثري از 
ظرفیتهاي تولید ایجاد ش��ده در سنوات قبل به 
نتایج مطلوبی دست یابد. همچنین بهبود مستمر 
در کیفی��ت محصوالت فعلی و خلق محصوالت 
جدید ، همچون س��الهاي گذشته یکی از مهم 
ترین اهداف شرکت دراین سال بوده که در سال 

آینده نیز ادامه خواهد یافت .
در س��ال مالی مورد گزارش ضم��ن ارتقاء اغلب 
ش��اخص هاي بهره وري ، میزان تولید با )8/9( 
درصد افزایش به مقدار 45234 تن رسید و مبلغ 
ف��روش خالص با )11/7( درص��د افزایش از مرز 

1941 میلیارد ریال گذشت.
در پایان با ارج نهادن به تالش مجددانه و دلسوزانه 

تمامی همکارانمان در سطوح مختلف به عنوان 
مهم ترین س��رمایه ش��رکت از درگاه ایزد منان 

تندرستی و توفیق همگان را خواستاریم .

دریافت لوح تقدیر:
شرکت گلتاش طی سالهاي اخیر موفق به دریافت 
لوح تقدیراز وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف به 

شرح زیر شده است:
- لوح تقدیر مدیر کنترل کیفیت نمونه استاندارد 

از سوي اداره کل استاندارد استان اصفهان 
- تندیس فعاالن حوزه دانشگاه از سوي دانشگاه 

اصفهان 
- تقدیر نامه جایزه ملی محیط زیس��ت از سوي 

سازمان محیط زیست 
- لوح تقدیر س��ومین نمایشگاه تخصصی مواد 
شوینده ،پاک کننده از نمایشگاههاي بین المللی 

- لوح سپاس سومین جشنواره ملی بهره وري از 
سوي اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزي 

سال 1392
- ل��وح س��پاس اس��تمرار کیفی��ت ف��رآورده 

خمیردندان-سازمان ملی استاندارد ایران 

- لوح واحد نمونه استاندارد در سطح کشور با 5 
سال سابقه در ارتقاء کیفیت محصوالت تولیدي-

اداره کل استاندارد استان اصفهان 
- لوح تقدیر مس��ئول فن��ی برتر صنایع غذایی، 
آشامیدنی، آرایش��ی و بهداشتی- معاونت غذا و 

دارو
- لوح سپاس واحد برتر صنایع غذایی، آشامیدنی، 

آرایشی و بهداشتی- معاونت غذا و دارو
- لوح تقدیر مرکز تحقیق و توسعه نمونه کشوري 

– سازمان صنایع و معادن استان اصفهان
- تندیس سومین جشنواره برند و همایش تجلیل 
از فعاالن برند در میان استانهاي مرکزي ایران - 

جشنواره برند برتر 
- تقدیرنامه اشتهار به کیفیت یک ستاره در بخش 
بهداشتی و آرایشی براي مدیریت کیفیت تولید 

انواع خمیردندان- وزارت 
- بهداشت درمان و آموزش پزشکی

- تندیس انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه 
صنایع و معادن

- لوح تقدیر چهارمین نمایشگاه تخصصی صنایع 
بهداش��تی، ش��وینده، پاک کننده، س��لولزي و 

تجهیزات وابسته-شرکت 

سال 1393
- لوح تقدیر پنجمین نمایش��گاه تخصصی صنایع 

بهداشتی ، سلولزي و تجهیزات وابسته 
- لوح تقدیر صنعت نمونه سال

- دریاف��ت لوح تقدیر جایزه ملی کیفیت از س��وي 
سازمان غذا و دارو 

- جایزه تعالی سازمانی از سوي وزارت صنایع 
- لوح سپاس در استمرار کیفیت فرآورده خمیردندان

برنامه هاي آینده شرکت
ش��رکت در س��ال 1392 مجوز طرح توس��عه را با 
برآورد سرمایه گذاري135میلیارد ریال براي تولید 
ادوات بسته بندي مورد نیاز محصوالت تولید برخی 
از مواد اولیه مورد نیاز ، بهینه سازي خطوط تولید ، 
ایجاد ظرفیتهاي الزم و تولید محصوالت آرایشی از 
سازمان صنعت ، معدن و تجارت اخذ نموده . با توجه 
به برنامه زمانبندي ط��رح فوق پروژه هاي مربوطه 
به مرور از س��ال 1392 تا پایان سال 1394 اجرا و 
به بهره برداري می رس��ند که در این صورت ضمن 
افزایش بهره وري ، توان رقابتی شرکت نیز افزایش 
یافته و گروه محصوالت بهداشتی نیز به تولید شرکت 

اضافه خواهد شد.

مهندس همدانی از اصفهان با سود آمد مثل گز شیرین

مجمع عمومی عادی سالیانه شركت گلتاش )سهامی عام( در تاریخ 93/11/26 در حضور 91/02 درصد از نمایندگان قانونی صاحبان سهام، اعضاء هیات 
مدیره، نماینده موسس�ه حسابرسی و بازرس قانونی، نماینده س�ازمان بورس و اوراق بهادار و در محل سالن كاسپین پژوهشگاه صنعت نفت واقع در 
تهران تشکیل شد. ریاست مجمع با آقای حمید مقیم زاده و با ناظری جنابان هوشنگ باالزاده نیری و فرهاد امیرحسینی و به دبیری آقای حبیب همدانی رجا برگزار گردید.  و 

صورت های مالی سالیانه منتهی به 93/09/30 شركت مورد تصویب قرار گرفت. خالصه اطالعات شركت و تصمیمات مجمع به شرح ذیل می باشد:
1( صورت های مالی سالیانه منتهی به 93/09/30 مورد تصویب قرار گرفت. 2( سود نقدی هر سهم به مبلغ 1600 ریال تعیین گردید. 3( مؤسسه حسابرسی امجد تراز به عنوان 
بازرس قانونی و حس�ابرس ش�ركت و مؤسسه حسابرسی بهبود ارقام به عنوان بازرس علی البدل برای سال 94 انتخاب گردید. 4( روزنامه های اطالعات و نسل فردا به عنوان 
روزنامه های كثیراالنتشار جهت درج آگهی های شركت در سال 94 انتخاب گردیدند. 5( حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره مبلغ 000ر000ر7 ریال به ازای تشکیل حداقل 
یک جلسه در ماه به طور ناخالص تصویب گردید. 6( پاداش هیئت مدیره به مبلغ 2،500 میلیون ریال ناخالص تصویب گردید. 7( ( بر اساس تصمیمات مجمع، اشخاص حقوقی 

زیر به مدت 2 سال به عنوان اعضای هیئت مدیره )اصلی و علی البدل( انتخاب گردیدند:

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهشرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر )سهامی خاص(آقای جمشید فروزش

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت مروارید هامون )سهامی خاص(آقای علی صفوی نژاد

مدیرعامل و عضو هیات مدیرهشرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر )سهامی خاص(آقای حبیب همدانی رجا

عضو هیات مدیرهشرکت خدمات بیمه پوشش توسعه بهشهر )سهامی عام(آقای حسن شاهرخی

عضو هیات مدیرهشرکت صنایع بهداشتی ساینا )سهامی خاص(آقای سروش نامدارپور

   خسرو امیرحسیني
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نام شرکت: 
پارس خزر

مدیرعامل:
مهندس حسن همتی

مرحله دوم ششمین دوره جشنواره 
ملی بهره وری با عنوان "مسابقه بهره 
وری " به ریاس��ت دکتر نهاوندیان 
و حمای��ت معنوی ات��اق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران که 
اختصاص به ارزیابی ش��اخص های 
اندازه گیری ش��ده س��ازمان ها دارد 
در روز 21 دی م��اه 93 ب��ا حضور 
مقام��ات ، مس��ئوالن و مدی��ران 
اقتصادی 300 بنگاه برتر در بخش 
ه��ای مختل��ف از جمل��ه صنعت، 
خدمات،کشاورزی،پتروشیمی، بانک 
و بیم��ه در هتل پارس��یان آزادی 
برگزار ش��د. در این جشنواره که با 
حض��ور بی��ش از 300 مدیرعامل 
بهره ور کشور و خبرنگاران و ارباب 
جراید کشور برگزار گردید تعدادی 
از بنگاه های اقتصادی که در فرایند 
ارزیابی حوزه های مختلف شرکت 
ک��رده بودند و در ی��ک دوره زمانی 

مطابق با اطالعات صورت های مالی 
حسابرسی شده که در سامانه ملی 
اندازه گیری شاخص های بهره وری 
ایران)irpmc.ir( ،بیشترین امتیاز 
را کس��ب کرده بودن��د مورد تقدیر 
قرار گرفتند. به گزارش خبرنگار ما 
در این جشنواره بنگاههای اقتصادی 
برتر کش��ور که در ط��ی یک دوره 
زمانی حداقل 5 س��اله و حداکثر 9 
ساله بیشترین رشد بهره وری را در 
مراحل مختلف فعالیت بنگاه خود 
داش��ته اند، معرفی ش��ده و به آنها 
لوح تقدیر ویژه جشنواره ملی بهره 
وری اعطاء می شود.  بررسی و اندازه 
گیری شاخص بنگاه های اقتصادی 
کش��ور،از خرداد ماه سال گذشته و 
بعد از برگزاری پنجمین جش��نواره 
آغاز ش��د و ش��اخص ه��ای هزار و 
چهارصد بنگاه بررسی و اندازه گیری 
شده است که  نسبت به دوره قبل  
حدود 20 درصد افزایش یافته است.  
در ششمین جشنواره ملی بهره وری 
از مجموع 34 گروه اقتصادی مورد 
بررس��ی، 332 بن��گاه اقتصادی به 
عنوان شرکت های نامزد و از میان 

آن 64 بنگاه به عنوان شرکت های 
برتر برگزیده ش��دند. دراین مراسم 
که با حضور مقامات ارشد نهادهای 
صنعتی، تجاری، اقتصادی، بانکها، 
بیمه ها، موسسات مالی واعتباری و 
مدیران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کش��اورزی ای��ران در روز 21 دی 
ماه برگزار شد لوح تقدیر ششمین 
دوره جشنواره در گروه لوازم خانگی 
و در بخش جانبی و ویژه به شرکت 
پارس خ��زر اهداء گردید. بر مبناي 
این گزارش ش��رکت پارس خزر در 
گ��روه لوازم خانگی، این موفقیت را 

کسب کرده است.

ارزشهاي بنیادین 
o رعایت قوانی��ن، موازین اخالقي 
و ارزش ه��اي حاک��م ب��ر جامعه 
و پایبن��دي ب��ه مس��ئولیت هاي 

اجتماعي و زیست محیطي
o تامین و حفظ ارزش س��رمایه و 

منافع بلند مدت سرمایه گذاران
o التزام به مدیریت کیفیت جامع 
جهت بهبود مس��تمر محصوالت و 

خدمات

o پیوند دایمي با مشتریان وفادار
o اتح��اد اس��تراتژیک ب��ا تامی��ن 
کنندگان و عرضه کنندگان معتبر 

و توانمند
o پیوند دایمي با کارکنان و منابع 
انس��اني با قابلیت، ص��ادق، امین، 
پرتالش و متعهد به اهداف شرکت 
o اعتقاد به انگیزش، کار گروهي و 

مشارکت هاي موثر سازماني
o آموزش و رشد مداوم کارکنان به 

منظور خالقیت و بهبود مستمر
o پیروي از مدیریت نظام یافته به 
منظور ارتقاي کیفیت فني سازمان

o تصمیم گیري بر مبناي بررس��ي و 
تجزیه و تحلیل علمي داده ها و اطالعات

چشم انداز
ما برآنیم که این ش��رکت را چنان 
متحول سازیم تا با توسعه کارکنان و 
بهبود مستمر محصوالت و خدمات 
و انعط��اف پذی��ری و افزایش بازده 
مورد انتظار ذینفعان اصلی سازمان، 
در شمار معتبرترین و مشهورترین 
عرضه کنندگان لوازم خانگی برقی 

متنوع و معروف جهان درآییم.

پارس خزر 
برترین شرکت 

بهره ور سال 
1393 در گروه 

لوازم خانگی 



33 لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  50 | بهمن ماه 1393| 

تقسیم 800 ریالی به ازای هر سهم سرمایه گذاری بازنشستگی كشوری
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شركت سرمایه گذاری بازنشستگی كشوری )سهامی عام( صبح 
دوشنبه در تاریخ 1393/10/22 در مجموعه نیایش واقع در سعادت آباد تهران برگزار شد. در این مجمع كه با حضور 91 درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضای هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تشکیل شد، ریاست 
مجمع را دكتر برادران عهده دار بود كه جنابان عزیزپور و شمسی نژاد به عنوان نظار اول و دوم و دكتر اكبر محققی در مقام دبیر مجمع ایشان 
را در اداره جلسه یاری می رساندند. در ادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط دكتر محققی مدیرعامل كاردان و كاربلد شركت 
مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی مورد گزارش و اعالم چشم انداز و برنامه های آتی برای سالیان پیش رو و پس از 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تقدیر و تشکر از زحمات گرانقدر تیم مدیریتی شركت 
در طی سال مالی مورد گزارش با تصویب ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 1393/6/31 و تقسیم سود 800 ریالی به ازای هر سهم به كار 
خود پایان دادند. همچنین سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 94/06/31 انتخاب گردیدند. دكتر 

محققی در فرازی از گزارش خود به مجمع با اعالم رویکرد و ارزشهای محوری شركت اعالم كرد كه چشم انداز ما در سال 1304 رسیدن به عنوان بزرگترین و سودآورترین شركت هلدینگی چند رشته ای در كشور 
می باشد كه امیدواریم با ایجاد هماهنگی بین زیرمجموعه ها و استقرار نظام جامع نظارت به این مهم دست یابیم. مدیرعامل محققی حركت در قسمتی دیگر از گزارش جامع خود به مجمع با اعالم اینکه مدیران این 
شركت به عنوان یکی از بزرگترین شركتهای سرمایه گذار كشور سعی نموده اند با استفاده از دانش فنی روز و استفاده از قابلیت های بالقوه كشور در حوزه های نفت، پتروشیمی ، مواد معدنی و فلزات ، فوالد و ... 
و رصد كامل تحوالت اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی تمام تالش خود را به كار بسته اند تا در راه كسب سودآوری پایدار و ارزش افزوده قدم های خود را استوارتر و جدی تر بردارند. شركت سرمایه گذاری صندوق 
بازنشستگی به عنوان یکی از شركت های پیشرو با سرمایه گذاری در بزرگترین و بنام ترین پتروشیمی های كشور از جمله پتروشیمی های جم، امیركبیر، ایالم، فن آوران، آبادان... و دیگر صنایع بزرگ كشور از 
جمله لوله سازی اهواز، صنعتی گل گهر، صبافوالد، نفت ایرانول، نفت پاسارگاد و ... توانسته است همگام با سند چشم انداز كشور سهم قابل توجهی در اعتالء بالندگی میهن عزیزمان داشته باشد.  شایان ذكر است 
رشد 30 درصدی سود شركت نسبت به سال گذشته نشان از توجه ویژه مدیریت به بهینه و چابک سازی و كسب سودآوری باال در این مجموعه می باشد كه نگاهی به عملکرد و سرمایه گذاری انجام شده در طی 
سال مالی مورد گزارش موید این ادعا می باشد تدوین برنامه 4 ساله استراتژیک و عملیاتی ، تکمیل سرمایه گذاری در بعضی از مهمترین پروژه ها و بررسی در صنعت تدوین برنامه 4 ساله استراتژیک و عملیاتی ، 
تکمیل سرمایه گذاری در بعضی از پروژه های مهم، بررسی و راه اندازی سیستم ارزیابی عملکرد شركتها مبنی بر وب استفاده از خرد جمعی در خرید و فروش سهام تمركز بركسب سود عملیاتی، حركت به سمت 
تخصصی گرایی در هلدینگ و جذب افراد متبحر از دیگر برنامه های اعالمی مدیرعامل توانمند و شایسته شركت در مجمع سالیانه بود كه با استقبال و تشویق سهامداران حاضر در مجمع روبرو كرد. اجازه می 
خواهیم از توجه ویژه دكتر برادران و دكتر محققی دوست داشتنی در حرمت نهادن به اهل قلم و مطبوع و نهایت همکاری و یاری مهندس سوسنی مدیر امور مالی و پشتیبانی شركت كه ما را در تهیه این گزارش 

یاری رساندند كمال قدردانی و تشکر را داشته باشیم.

پیام هیات مدیره
با وجود تمامی مش��کالت موجود در عرصه اقتصادی کسب و کار در 
س��طوح جهانی و ملی از جمله مسائل مربوط به عدم امنیت سرمایه 
گذاری و بازارها در کشورهای همسایه، تحریم و ... شرکت سرمایه گذاری 
صندوق بازنشستگی کشوری توانست با تدوین برنامه های استراتژیک 
وعملیاتی شرکت و همچنین با همراهی و همکاری سهامداران محترم و 

تالش کارکنان، بر مهمترین موانع کسب وکار غلبه نماید. 
با توجه به اینکه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با 
هدف مدیریت بهینه بخشی از دارایی های صندوق بازنشستگی کشوری 
و افزایش دارایی بازنشستگان محترم تاسیس شده است. هیات مدیره 
و مدیریت شرکت افتخار دارند که امانت دار سهامداران محترم بوده و 
در جهت حفظ و افزایش ثروت آنها از هیچ کوش��ش و تالش��ی دریغ 
نورزیده و در راس��تای تحقق این هدف و به منظور ادامه روند پویایی 
و موفقیت ش��رکت، در س��ال مورد گزارش در جهت اصالحات موثر و 
متنوع سازی پرتفوی و افزودن حجم سرمایه گذاری ها و استفاده بهینه از 
موقعیت های بازار سرمایه و همچنین بازار گردانی سهام گروه، اقدامات 
اساسی را به عمل آورده و اساس برنامه ریزی های خود را حول مطالعات 
بازار، شناس��ایی فرصت ها و تهدیدهای محیطی جهت حفظ و ارتقای 

منافع و ثروت سهامداران قرار داده است.
همچنین در این راس��تا ش��رکت ب��ا تدوین چش��م ان��داز، اهداف و 
استراتژی های خود، برنامه عملیاتی جهت کسب سود بیشتر و افزایش 
ثروت س��هامداران را مدنظر قرار داده اس��ت. در این گام ها فرصت های 

محیطی جهت اجتناب از تهدیدها و بهره گیری هر چه بیشتر از نقاط 
قوت و پوش��ش نقاط ضعف شناس��ایی شده اس��ت.  امید است که با 
استعانت الهی و برنامه ریزیهای اصولی و فعالیت مستمر کلیه مدیران و 

کارکنان، شاهد اجرای دقیق برنامه ای تعیین شده برای سال مالی آینده 
باشیم. درخاتمه از تمامی سهامداران محترم که در این مجمع حضور به 

هم رسانده اند، صمیمانه تشکر و قدردانی نماییم.

مدیریت بهینه و کارامد؛ خنده به چهره کهن ساالن شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نشاند

تحقق رشد 30 درصدی سود، نتیجه عملکرد درخشان دکتر محققی

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری آتیه صباآقای احمد صیفی کاران

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوریآقای رضا عاصم نخجوانی

عضو هیات مدیرهشرکت آزادراه امیرکبیرآقای سعید شیرزادی

عضو هیات مدیرهشرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکیآقای مجید هاتف وحید

مدیرعامل و عضو هیات مدیرهصندوق بازنشستگی کشوریآقای اکبر محققی

   خسرو امیرحسیني
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پیام هیات مدیره
گ��زارش حاضر ک��ه حاصل تالش و فعالی��ت مدیران و 
کارگران شرکت در سال "اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی 

و مدیریت جهادی" مي باشد تقدیم حضور مي گردد. 
از مجمع عمومي محترم صاحبان سهام تقاضا مي شود با 
رهنمودهاي خود، هیات مدیره را در انجام وظایف محوله 
همچون گذشته یاري نمایند و امیدوارم این گزارش مورد 
توج��ه و عنایت مجمع عمومي عادي س��االنه صاحبان 

سهام قرار گیرد.

رس��الت شرکت در س��ال جاري عالوه بر انجام وظایف 
معمول خود، توجه علمي، نظام مند و فراگیر پیوس��ته 
معطوف شده و در این راستا با انجام بررسي هاي جامع، 
دقی��ق و عالمان��ه در جهت پیگیري اه��داف راهبردي 
شرکت نسبت به طراحي و تدوین برنامه راهبردي خود 
قدم برداشته است و در این راستا به عنوان اولین شرکت 
تولیدي، موفق به اخذ اس��تاندارد ISIRI 13000 شده 

است.
تدبیر و اس��تراتژي هیات مدیره، رصد دقیق، مستمر و 

سیمان هرمزگان، نماد دوام و استحکام

دکتر ذاکری با نگین صنعت استان هرمزگان به مجمع ساالنه نشست

دالیل رشد خیره كننده سود و فروش سیمان هرمزگان
مطالعه و برنامه ریزی، مدیریت قوی و كارآمد، تصمیم گیری در شرایط سخت، صرفه جویی و كاهش هزینه ها، حمایت جدی هیات مدیره 

و سهامدار عمده )شركت گروه سرمایه گذاری امید(
مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شركت سیمان هرمزگان )سهامی عام( صبح یکشنبه 93/11/12  در محل باشگاه بانک سپه تشکیل شد. در این مجمع كه 
با حضور 93 درصد سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی شركت برگزار شد ریاست مجمع 
بر عهده آقای بهزادی پور بود كه جنابان بابالوئیان و انوریان به عنوان نظار اول و دوم ایشان را در اداره جلسه یاری می رساندند. دبیری مجمع فوق نیز برعهده 
جناب خانی گذاشته شده بود. در ادامه و پس از قرائت گزارش اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی مورد گزارش توسط مدیرعامل فرهیخته شركت 
كه در برگیرنده اقدامات صورت پذیرفته در شركت، ترسیم چشم انداز، اهداف و استراتژی های شركت و اهم دستاوردهای حاصل بود و پس از استماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تقدیر و تشکر از درایت تیم مدیریتی شركت، با تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود 
3500 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند. همچنین موسسه حسابرسی كوشامنش  به  عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی 
هوشیار ممیز به عنوان بازرس علی البدل شركت برای سال مالی 94 انتخاب گردیدند. دكتر ذاكری مدیرعامل موفق شركت در فرازی از گزارش خود به مجمع 
با تشریح سیاستهای مدیریتی و اقدامات صورت پذیرفته در جهت ارتقای كیفی و كمی محصول یادآورشد سیمان هرمزگان از ابتدای راه اندازی همواره بر ارائه 
 CE محصول با كیفیت تاكید داشته و تاكنون موفق به دریافت مجوز استفاده از نشان استاندارد ملی ایران و همچنین به منظور صادرات موفق به كسب نشان
جهت درج بر روی محصوالت تولیدی خود گشته است ،وی افزود توجه واهتمام جدی هیات مدیره به این مهم  به گونه ای بوده است كه كیفیت محصوالت 
تولیدی شركت سیمان هرمزگان پیوسته فراتر از استانداردهای ملی كشورمان بوده وبه همین علت بارها مورد تقدیر مجامعی نظیر انجمن كارفرمایان صنعت 
سیمان قرار گرفته است .دكتر ذاكری در قسمت دیگری از گزارش خود به مجمع بااعالم اینکه در طی سال مالی گذشته توانستیم با توجه جدی به مقوله بهینه 
سازی و بهره وری در جهت كاهش هزینه ها و بالطبع كسب سودآوری بیشتر قدم های جدی برداریم افزود: ادامه این روند را با استمرار برنامه های آموزشی 
و پژوهشی برای كاركنان خود به عنوان یک برنامه اصلی منظور نموده ایم. دكتر ذاكری در بخش پایانی سخنان خود با یاد اوری این نکته كه شركت سیمان 
هرمزگان یکی از ش�ركتهای مطرح و بزرگ در صنعت س�یمان كشور می باشد كه سیمان مورد نیاز استان هرمزگان و سایر استانهای جنوبی كشور را تامین 
می نماید اضافه كرد: این شركت با درک صحیح از شرایط حاكم بر صنعت و برنامه ریزی های دقیق و با تدابیر مناسب و به موقع توانسته عالوه برحفظ تولید 
بیش از ظرفیت اسمی وحضور فعال در بازار داخل وبازارهای هدف صادراتی،در جهت بهبود مستمر كیفیت محصول گام بردارد بطوری كه عالوه برنگاه دقیق 
وكاركارشناسانه پیرامون ارتقای محصوالت تولیدی كارخانه ،طی دوازده ماه منتهی به آبان ماه سال جاری 70 میلیون تن سیمان و 74 میلیون تن كلینکر تولید 
كند كه نسبت به مدت مشابه رشد 1/2 درصدی در تولید سیمان و 5 درصدی در تولید كلینکر را نشان می دهد. دكتر وحید ذاكری مدیرعامل سیمان هرمزگان 
یکی از اهداف س�ال مالی آینده را تولید دو میلیون و 100 هزار تن س�یمان و كلینکر اعالم كرد و گفت: از این مقدار حدود یک میلیون و 700 هزار تن مربوط 
به سیمان و 400 هزار تن مربوط به كلینکر است وی همچنین افزود: مفتخریم در سالی كه بیشتر شركت های فعال در بورس شرایط مساعدی ندارند مدیران 
سیمان هرمزگان در كنار كاركنان خود توانستند سود قابل توجهی به دست آورند تا در این مجمع سهامدارانش به ازای هر سهم 450 تومان سود داشته باشند. 
اجازه می خواهد از بزرگواری دكتر ذاكری در حق اصحاب قلم و لطف و مساعدتی كه جناب بنیادی مدیر محترم روابط عمومی كه ما را در تهیه این گزارش یاری 

رساندند كمال قدردانی و تشکر را داشته باشیم. 

    امیرحسیني
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نظام مند کلیه ش��ئونات ش��رکت از جمله حوزه منابع 
انساني است. از این منظر، منابع انساني مهمترین سرمایه 
ش��رکت تلقي ش��ده و رویکرد ارتقاء توانمندي نیروي 
انس��اني ش��رکت از طریق اصالحات س��اختاري، ارتقاء 
توان ارزش آفرین نیروها، اقدامات رفاهي ، انگیزش��ي و 
نهایت��ا افزایش بهره وري با هدف حف��ظ و ایجاد ارزش 
براي ذینفعان بویژه سهامداران محترم در دستور کار قرار 

گرفته است.
در س��ال جاري افزایش بي رویه قیمتها و کاهش مقدار 
فروش سیمان بدلیل افت کشش بازار در مناطق جنوب 
کشور و افزایش هزینه هاي تولید با تدبیر هیات مدیره 
و تالش و کوش��ش شبانه روزي مجاهدان عرصه تولید 
در شرکت موجب کاهش ارزش آفرینی براي سهامداران 
محترم نشده و علیرغم وجود نوسانات متعدد در ورودي 
ها و خروجی هاي محیط کس��ب و کار ، نتایج عملکرد 
همکاران در سال جاري بیانگر آن است که بنیادي محکم 
، پویا و منعطف در زیر ساخت ها و ساز و کارهاي سیمان 
هرمزگان نهادینه شده است. شرکت در ایفاء مسئولیت 
اجتماعی خود در قبال محیط زیس��ت و جوامع محلی 
همچون سالهاي قبل غافل نبوده و همواره سعی نموده 
است با توجه به اصول اخالقی و با حساسیت نسبت به 
مسائل اجتماعی ، فرهنگی و محیطی توجه نموده و با 
اتخاذ موضع فعال نس��بت به محیط کس��ب و کار خود 
تاثیري مثبت برکار ، جامعه و کارکنان داشته باشد. در 
سال مالی آتی با همت تیم مدیریتی و همکاران با تجربه 
و جوان درصد ایجاد تغییرات بنیادي براي شناخت علمی 
بازار، برقراري ارتباط موثر با گروههاي مختلف مشتریان 

و گسترده تر کردن دامنه فعالیت بازار سازي هستیم.
در این گزارش ، تنها به دنبال فهرس��ت کردن موفقیت 
ها نیستم بلکه آنرا مجالی یافته ایم براي مشارکت ذهنی 
شما عزیزان با شمه اي از فعالیتهاي همکاران به منظور 
دریافت رهنمودهاي ارزنده تان براي تصحیح راهبردها 

جهت تداوم ارزش آفرینی براي ذینفعان.
رج��اء واثق دارد با توکل بر ذات اقدس باري تعالي )جل 
جالله( و توس��ل به ائمه اطهار )علیهم الس��الم( در پناه 
توجهات حضرت ولي عصر )عج( با پیمودن مسیر مورد 
نظر مقام عظماي والیت در سال جاري و سال آینده به 
برنامه هاي از پیش تعیین ش��ده دس��ت پیدا کرده و با 
پیاده سازي شعار صداقت در گفتار، صمیمیت در رفتار 
و صالبت در کار توس��ط کارگران این ش��رکت گامهاي 
موثري در جهت ارتقاء منافع ملي این مرز و بوم برداریم 

ان شاءاهلل.

 تاریخچه فعالیت شرکت
شرکت سیمان هرمزگان )سهامي عام( در تاریخ 27 دي 
ماه 1361به صورت شرکت سهامي خاص تاسیس شده 
وتحت شماره 46412 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت 
صنعتي تهران به ثبت رسیده است. شخصیت حقوقي 
شرکت براساس مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 
1378/4/26  از »س��هامي خاص« به »س��هامي عام« 
تبدیل و مرکز اصلي شرکت در تاریخ 16 تیر ماه 1379 

از تهران به بندرعب��اس انتقال یافت. به موجب مصوبه 
مورخ 1384/03/30 مجمع عمومي فوق العاده صاحبان 
سهام، سال مالي شرکت از اول آذرماه هر سال آغاز و در 

آخر آبان ماه سال بعد به پایان مي رسد.

برنامه ها و چشم اندازهاي وضعیت شرکت برای 
سال مالی آتی:

1- تالش جهت دستیابی کامل به بودجه مصوب
2- برنامه ریزی و مطالع��ه برای افزایش ظرفیت تولید 

کارخانه
3- سرمایه گذاری بهینه منابع درفعالیت هاي سودآور

4- حض��ور موثر و افزایش س��هم ش��رکت در بازارهای 
خارجی

5- اجرای طرحهای بهینه سازی مصارف انرژی
6- اجرا و تکمیل طرحهای توس��عه و افزایش ظرفیت 
تولید سیمان ) نظیر نصب آسیاب سیمان چهارم و نصب 
پکرس��وم و اجرای ط��رح UPGRADING خطوط 

تولید با صرف کمترین هزینه (
7- بهره گیري از متدهاي علمي در فرایندهاي اجرائي و 

مدیریتي در تمامي حوزه ها.
8- تامین اب مورد نیاز کارخانه از طریق ایجاد تاسیسات 

آب شیرین کن

بیان استراتژی های شرکت
* حفظ و پایداری و افزایش تولید محصول

* حفظ و توسعه سهم بازار و فروش محصوالت، تکریم 
مش��تریان، برنامه ریزی هدفمند بازاریاب��ی و پایداری و 

توسعه صادرات محصوالت تولیدی

* رشد، توس��عه و اعتالی منابع انسانی، افزایش سطح 
دانش و مهارت های کارکنان، حفظ و ارتقای سالمت و 
ایمنی و افزایش انگیزه و بهره وری و مشارکت کارکنان 

در تصمیم گیری
* پایداری و توسعه صادرات محصوالت از طریق توسعه 
روابط عموم��ی و ام��ور بین الملل و حض��ور در بازارهای 

جهانی
* حفظ و افزایش کیفیت محصوالت و کاهش نوسانات 

کیفی و توجه و رعایت الزامات زیست محیطی
* اس��تقرار زیرس��اخت های فناوری اطالعات و ارتقای 

سیستم های موجود
* مدیریت هزینه ها و بهای تمام شده محصوالت و کاهش 
مصارف انرژی و مواد، افزایش بهره وری ماش��ین آالت و 
کاهش هزینه های تعمیرات و توقف های تولید، بازبینی 

فرآیند عملیات تولید، مدیریت هزینه حمل و نقل
* مطالعه و برنامه ریزی های الزم جهت ارتقای تکنولوژی 
ماش��ین آالت و افزایش توان و ظرفی��ت تولید و اجرای 

طرح های توسعه و تکمیل ظرفیت های موجود
* حفظ و تداوم سودآوری از طریق بازنگری در فرآیندها، 
استفاده از فرصت های سودآوری و بهره برداری بهینه از 
نقدینگی، جلوگیری از انباشت مطالبات با پیگیری های 
مس��تمر، شناس��ایی و جلوگی��ری از ص��رف مخ��ارج 
غیرضروری، اصالح ساختار مالی، استقرار سیستم های 
مکانیزه اموال و دارایی ها، بهای تمام ش��ده محصوالت، 
تدوین نظام بودجه بندی و کنترل و بازبینی مستمر آن.

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهگروه مدیریت سرمایه گذاري امید )سهامي عام(آقای حمیدرضا خطیبی

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت چاپ و نشر سپه )سهامي خاص(آقاي قربان دانیالي

عضو هیات مدیرهشرکت لیزینگ امید)سهامي خاص(آقای جعفر رحمان زاده

عضو هیات مدیره و مدیرعاملشرکت سرمایه گذاري سپه)سهامي عام(آقای وحید ذاکری

عضو هیات مدیرهشرکت مدیریت توسعه گوهران امید)سهامي خاص(آقای معصوم نجفیان
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با توجه به گزارش امتیازهای کسب شده توسط داوران 
در مس��ابقه ملی بهره وری، شرکت آلومینیوم ایران 
موفق به کسب لوح تقدیر در گروه فلزات اساسی شد. 
جشنواره ملی بهره وری در راستای تحقق ماموریت 
خود که همانا انتخاب و معرفی بهترین عملکردها در 
زمینه بهره وری است و به منظور ترویج فرهنگ بهره 
وری و لزوم هدف گذاری س��ازمانها براس��اس بهبود 
ش��اخصها بر آن اس��ت تا از طریق برگزاری مسابقه 

بهره وری توجه تمامی بخش��های اقتصادی کش��ور 
را به س��مت موضوع بهره وری س��وق دهد و از این 
مس��یر اهداف برنامه های توسعه کشور را عملیاتی 
نماید. در مرحله دوم شش��مین جشنواره ملی بهره 
وری، اندازه گیری شاخص های بهره وری بنگاههای 
اقتصادی از س��ال 1387 تا 1392 اجراء گردید. در 
این دوره شاخص های 1400 بنگاه اقتصادی در قالب 
34 گ��روه در 3 بخ��ش اصلی و جانبی و بخش ویژه 

مورد بررسی قرار گرفتند که نهایتا تعداد 332 بنگاه 
اقتصادی به عنوان ش��رکت های نامزد و از میان آن 
64 بنگاه اقتصادی به عنوان شرکت های برتر برگزیده 
شدند که در مراسمی با حضور مقامات ارشد نهادهای 
صنعت��ی تجاری و اقتصادی و اتاق بازرگانی صنایع ، 
معادن و کش��اورزی ایران ر روز 21 دی ماه سال 93 
برگزار و آقای دکتر بادکوبه مدیرعامل ایرالکو مفتخر 
به دریافت لوح تقدیر شش��مین جشنواره ملی بهره 

وری ایران در دو بخش اصلی و ویژه گردید.

بخش اصلی با محوریت 
- شاخص بهره وری نیروی کار

- شاخص بهره وری سرمایه
- شاخص بهره وری کل عوامل

بخش ویژه با محوریت
- شاخص بهره وری انرژی   

ش��رکت آلومینیوم ایران در س��ال 1346 در زمینی 
به وس��عت 232 هکتار در 5 کیلومتری ش��هر اراک 
تاسیس گردید. هم اکنون ایرالکو با دو تکنولوژی 68 
و 200 کیلو آمپر با تولید 185 هزار تن انواع شمش 
آلومینیوم در سال به حیات اقتصادی خود ادامه می 
دهد و مواد اولیه 11 هزار کارخانه و کارگاه کوچک و 

بزرگ در سطح کشور را تامین می نماید.

اهم فعالیتها 
در جهت افزایش بهره وری شرکت:

کارخانه ایرالکو دارای امور آموزش مس��تقل می باشد که 
هم��واره در حال ارائه خدمات آموزش��ی ب��ه کارکنان در 
واحدهای صف وستاد می باشد، کلیه خدمات آموزشی بنا 
به دستور مدیر ارشد سازمان و یا اینکه با توجه به درخواست 
واحده��ا )تولیدی و فنی و ...( صورت می پذیرد. در جهت 
افزایش بهره وری صنایع به ویژه صنعت آلومینیوم، تغییر 
نگاه های موجود به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و ازاد 
س��ازی قیمت حامل های انرژی و واقعی شدن قیمت ها 
منشاء اجرای بسیاری از اقدامات الزم جهت افزایش بهره 
وری اس��ت. از آنجا که این نرم مصارف در حوزه برق، گاز 
و بهب��ود فرایند وجود دارد بر همین اس��اس تغییراتی در 
میزان مصرف انرژی ایجاد ش��ده است. البته این تغییرات 
لطمه ای بر میزان تولیدات نداش��ته ، به طوری که از یک 
طرف افزایش تولید را در خطوط کارخانه شاهد هستیم و از 
طرف دیگر میزان مصارف انرژی برای تولید هر تن محصول 

کاهش یافته است. 

افتخاری دیگر برای شرکت آلومینیوم ایران 
در ششمین جشنواره ملی بهره وری
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یادش بخیر، قناتها و چش��مه س��ارهای ده، 
با آب گوارایی که داش��تند، یادش بخیر آب 
گازدار طبیع��ی ده، و ب��از یادش بخیر ماهی 
ه��ای قزل آالی  خوش م��زه مظهر قنوات و 
اس��تخرهای ساده و طبیعی روستا که آنها را 
در زمان کودکی با ابتدایی ترین وسیله حتی 
لنگ حم��ام و گاهی نخ و قالب می گرفتیم 
و بقولی صید م��ی کردیم، می پختیم و می 
خوردیم، چه خوش مزه بود. آدم ها کم بودند، 
جمعیت روس��تا هم و آب همان چش��مه و 
قنات کافی بود تا بخورند و بیاشامند و زمین 
و مزرعه ش��ان را بکارند و در موقع تش��نگی 
از آب س��رد و گوارای همان چش��مه و قنات 
بنوشند. مردم ده در هر کجا بودند خود را با 
مسئله آب توجیه می کردند. اگر کم آبی می 
شد، پر آبی می شد، برف می بارید، بارندگی 
بود یا نبود، در هرصورت متناسب با وضعیت 
موجود می کاش��تند و از پدرانشان آموخته 
بودند که اگر فی المث��ل آب کهریز در پائیز 
کم بود س��طح زیر کشت خود را کم کنند و 
برای زمستان هم همین کار را می کردند که 
مثالً دیم کاری کنن��د یا آبی بکارند. و چون 
یقین داشتند که مصرف آب زمستان کمتر 
از تابس��تان است لذا آب را که از قنات بیرون 
می آمد به مدخل استخر و یا گودالی هدایت 
و ذخی��ره می کردند. پیش می آمد که فصل 
بهار به صورت چشمه سار در پایین دست تر 
از زمین بیرون می زد و می جوش��ید و حتی 
گاهی اوقات فوران می کرد. اکثر روس��تاها و 
قصبه های این سرزمین در مسیر رودخانه و 
داخل دّره ها بنا ش��ده اس��ت و علت این امر 
هم دسترسی به آب و جریان رودخانه بستگی 
داشته و دارد چرا که قنوات همواره در مسیر 
رودخانه ها حفر می شد و به همین علت اکثر 
قناتهای روس��تاها در زمانیکه بارندگی فصل 
بهار زیاد می شد پرآب می گشت و موجبات 
و شادی روس��تائیان را فراهم می کرد و این 

وضع بوده و هست.
این وضع ادامه داشت تا وقتی که چاه عمیق 
پدیدار ش��د که نه، پیدا شد  و شنیده ام که 
اولی��ن بنیان گ��ذار و برنامه ریز این ش��یوه 
دسترسی به آب و بیرون آوردن آن از اعماق 
زمین جمش��ید یگانگی از زرتش��یان ایرانی 
االص��ل و بقولی پدر چاه عمیق در ایران بوده 
است وی همان کسی است که اراضی پادگان 
جمشیدیه که هم اکنون در اختیار دژبان کل 
ارت��ش در تهران قرار دارد متعلق به او بوده و 

آن منطقه را هم جمشید آباد می نامیدند. در 
این منطقه قنات پرآبی وجود داشت که من 
قناتش را دیده ام گرچه صاحب قنات بینان 
گذار چاه عمیق در ایران بود ... با توسعه بهره 
ب��رداری از چاههای عمیق که آب را از عمق 
زمین بیرون می آوردند نه فقط چاه بلکه لوله 
و ش��فت و قالف و موتورهای هشت سیلندر 
»مان« آلمانی و »بنز« و حتی موتورهای روی 
آب رونقی یافتند و بمرور زمان آب چش��مه 
قنات رو به کاستی گذاشت و ادامه پیدا کرد 
تا روزی که روستائی دید که نه آبی دارد که 
کشت و کاری داشته باشد و نه حرفه دیگری 
بلد اس��ت که بتواند کاری دیگری انجام دهد 
و آرام آرام راهی ش��هر ش��دند ...در کارخانه 
قرق��ره زیبا و عالء الدی��ن و دیگر کارخانه ها 
و کارگاهها استخدام شدند. مسئولین سعی 
کردند از این حرکت جلوگیری کنند، بهترین 
وس��یله ای که به ذهنشان رسید این بود که 
مثالً امکانات شهری را به روستا ببرند، اولین 
گام لوله کش��ی روس��تا بود. در روستایی که 
مردمش برای س��یراب کردن گوس��فندها و 
خر و گاوهایش��ان آنها را به قنات و چش��مه 
س��ار هدایت می کردند و زن روس��تایی هم 
کوزه بدوش به س��ر کهریز می رفت که آب 
ب��رای خانه بی��اورد چه برای خ��وردن وجه 
برای مصارف عمومی دیگر اعم از شستشو و 
آبریزگاه و الی آخر؛ روستایی مالحظه کرد که 
آب را توی لوله ریختند و آوردند تا توی حیاط 
و طویل��ه .... و مس��تراح و حتی حمام داخل 
منزل و در س��ر چهار راه های هر کوره دهی 
که آب لوله کشی آمد یک شیر هم گذاشتند 
برای استفاده عموم و همین شد که روستایی 
تا حدودی احساس آرامش کرد و دلشوره اش 
از اینکه باران و برف ببارد یا نبارد از بین رفت 
دیگر نگ��ران آب دادن حیوانات اهلی نبود و 
عالوه بر آن مرد روستایی و زن روستایی هم 
نگران حمامش��ان نبودند که به محض زدن 
شیپور حمام زنانه با عجله راهی حمام شوند 
که دو سه تا نان هم به حمامی بدهند و تنی 
به آب بشویند. چون هرجا که لوله کشی شد 
حمام هم آمد در منزل چه نفتی و چه گازی و 
پس از این بابت هم راحت و مرد روستایی هم 
لُنگش را پرچم نمی کرد روی بوته های هیزم 
زمس��تانی و یا بند لباس منزل که ببیند، او 
هم حمام رفته! .. چون در منزل حمام داشت.

کمترین ضرر لوله کشی آب در روستا این بود 
که او مجبور ش��د آبریزگاهش را از آن حالت 

س��نتی بیرون بیاورد که کلیه پس داده های 
خ��ود را با خاک مخلوط می کرد و بنام کود 
انسان در مزارع به پای درخت و کشت و کار 
می ریخت و حاال ناچار است که چاه بکند ... و 
آنچه که هست در چاه بریزد و بشوید. اگرچه 
لوله کشی بهداش��ت را به روستا آورد ولی از 
جمله مّضرات آن نداشتن فاضالب در روستا 
بود بخصوص روستاهایی که زمین سنگی و 
غیر قابل حفر داشتند. آب فاضالب  در داخل 
کوچه پس کوچه ها سرازیر و باعث هزار نوع 
بیماری و آلودگی گردید و اما شهری ها اکثراً 
آب انبار داش��تند در داخل منازل و گاهی در 
بعضی از شهرها آب قنوات از مسیر یکی دو تا 
از خیابانها عبور می کرد و در فاصله هر چهار 
راهی نقبی کنده بودند بصورت افقی، همانند 
زاغه ها که به آب قنات می رس��ید و مردمان 
محل با رفتن از همان نقب و عبور به سر آب 
می رس��یدند و ظرف و لباس می شستند. با 
لوله کشی آب س��که این نوع استفاده از آب 
از رون��ق افتاد و با ج��اری کردن آب کهریز و 
چش��مه س��ار و رودخانه در لوله ها مردم را 
عادت دادند که آنگونه از آب اس��تفاده کنند 
... و همین ش��د که شهرها شلوغ و شلوغ تر 
ش��دند، هی آپارتمان ساختند، خانه ویالیی 
ب��ا چند صد متر باغچ��ه و برج های چند ده 
طبقه و پارک و جنگل و فضای سبز و استخر 
و س��بزیکاری، آب نما حمام ه��ای مدرن و 
پرمصرف ک��ه یک عالمه آب می خواس��ت. 
و ی��ک وق��ت دولتمردان متوجه ش��دند که 
عجب نکش��یده نه َمن کم .... تابستان آمده 
بهار باران نبود س��ّد خالی ش��د، دهان ها باز 
و عط��ش آدم ها، درخت ه��ا حیوانات،گرما، 
نداشتن آب توی لوله که استخر را پر کند و 
نه بلکه برای خوردن و آش��امیدن باشد ... که 
آب همان نعمت بیکران خداوند جیره بندی 
ش��د، از پایتخت گرفته تا شهرهای بزرگ و 
هر روز اطالعیه پش��ت اطالعیه، آب کمبود 
دارد. در ی��ک روز بیش از یک دوم ش��هر بی 
آب شد و جیره بندی. در یک مورد به مسئله 
ای برخوردم که هم دانس��تن آن برایم جالب 
بود که بقولی اگر آدمی در هر روز یک حرف 
نو نش��نود معلوم است که از عمرش استفاده 
خ��وب نبرده، و آن این بود ک��ه برای درمان 
بیماران��ی که کلیه اش��ان از کار افتاده و باید 
دیالیز بشوند در هر هفته دوبار و هر بار سه الی 
چهار س��اعت در زیر دستگاه و در این فاصله 
بایستی یک لوله دیالیز به آب شهری وصل و 

از آن طرف هم آب پس از دیالیز کردن خون 
بیمار خارج ش��ود و هر بار بیش از 250 لیتر 
آب الزم است که پاکسازی خون فرد دیالیزی 
را انجام ده��د و تصور قطع آب برای منطقه 
ای که بیماران دیالیزی در بیمارس��تان برای 
دیالیز بستری شده اند چه دردناک است چون 
قطعی آب برای بیمار خسارت گران ببار می 
آورد ... قب��ل از اینکه همه خانه ها دارای آب 
لوله کشی بش��وند در سرچهار راههای شهر، 
پدیده ای به نام آب فشاری وجود داشت باین 
ترتیب که یک استوانه بزرگ آهنی یا چدنی 
آبرسان را از زیر خاک بیرون می آورند و نحوه 
برخورداری از آب باین ش��کل بود که با فشار 
دادن ب��ه دکمه ای ک��ه روی آن تعبیه کرده 
بودند آب از منافذ طرفین استوانه خارج می 
ش��د و چه فشاری داش��ت؟ و اغلب افراد بی 
بضاعت از این آب اس��تفاده می کردند .... یاد 
دارم که از ش��خص شنیدم که نقل قول می 
کرد، وقتی موضوع لوله کش��ی شهر تبریز را 
به اطالع آیت اهلل حجت رس��انیدند که مردم 
الزم نیس��ت از »َقُنو« که هم��ان زاغه مانند 
متصل به قنوات برای شستشو لباس و ظروف 
و حتی آب نوش��یدن بود استفاده کنند بلکه 
با باز کردن ش��یر آب در منازلشان و یا فشار 
دادن روی شیر فشاری می توانند از آب به هر 
مقدار که می خواهند استفاده کنند و فرموده 
بود عجب اشتباه بزرگی، اختیار آب را هم از 
دستمان گرفتند زیرا هر وقت دلشان بخواهد 
با چرخانیدن ش��یری آب را قطع می کنند و 
هر وقت خواس��تند باز می کنند و ما شدیم 
نوکر دولت. راس��تی چه جالب گفته بود این 
روحانی جلیل القدر و همینطور ش��ده است 
ام��روزه، توی مس��تراح نشس��ته ای و فکر و 
خیالت آسمانها را سیر می کند، آب قطع می 
شود، زیر دوش حمام داری غسل ترتیبی می 
کنی، هنوز نصف آنرا انجام نداده ای آب قطع 
می شود، توی بیمارستانی، در کارخانه ای، در 
مغازه ای، نانوایی منتظر و به نوبت ایستاده ای 
آب قطع شده و خمیرگیر دستش توی خمیر 
گی��ر کرده و باز باید گفت یادش بخیر همان 
قنوات و چشمه س��ارها چون در آن صورت 
اول فک��ر می کردی و بع��د کاری انجام می 
دادی نه مثل حاال که انجام می دهی و دیگر 
مجالی نمی ماند که بعداً فکری بکنی. یاد آب 
فشاری سر چهار راه محله امان هم به خیر که 
بچه های امروزی کمتر دیده و یا اصالً ندیده 
ان��د و درود به روان پاک آن ک��ه  این کار را 
انجام داد و بگوئیم نیستی تا ببینی که دیگر 
در سرچهارراهها از آب فشاری خبری نیست، 
همه اشان را جمع کردند و آب در لوله ها هم 
جیره بندی شده و در لوله ها هر هفته ای یک 
بار قطعی و وقتی باز می کنی شیر آب را هوا 
بیرون می آید با چه سرعتی و باید هم آواز آن 
شاعر بشویم که گفت تو قدر آب چه دانی که 

در کنار فراتی ... قدرش را ندانستیم. 

داستان 

آب فشاری    امیرسرتیپ عباس شریعت
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رئیس کل بیمه مرکزی تأکید کرد؛ 
بیمه مرکزی توانگری مالی شرکت های 

بیمه را کنترل می کند 
محمدابراهیم امین با اشاره به نقش نظارتی بیمه مرکزی 
در زمین��ه فنی، مالی و صالحیت مدیران ش��رکت های 
بیمه ای تأکید کرد: بیمه مرکزی اجازه نمی دهد ریسک 
مالی شرکت های بیمه بیش از توانگری مالی آن شرکت 
ها باشد. رئیس کل بیمه مرکزی ایران در بخش دیگری 
از س��خنان خود در این نشس��ت خب��ری در خصوص 
وضعیت بیمه کش��تی های نفتی ایران گفت: با امضای 
ضمانت نامه ای توس��ط وزارت امور اقتصادی و دارایی ، 
کشتی های ایرانی می توانند در بنادر کشورهایی که از ما 
نفت می خرند پهلو گیرند و مشکلی در زمینه پهلو گیری 

کشتی های حامل نفت خام نداریم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی خبر داد؛ 
تحقق 96 درصد درآمدهای مالیاتی 

رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کشور در نشست 
خبری که به مناس��بت س��الگرد پیروزی انقالب 
اسالمی برگزار شد از تحقق 96 درصد درآمدهای 

مالیاتی در ده ماهه نخست سال جاری خبر داد. 
علی عسکری در این نشست که با حضور نمایندگان 
رس��انه های گروهی برگزار ش��د با اعالم این خبر 
گفت: درآمدهای مالیاتی کشور در ده ماهه نخست 
س��ال جاری معادل 48 هزار میلیارد تومان بود که 
نسبت به سال گذشته 52 درصد رشد داشته است.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن خبر داد : 
راه اندازی 58 طرح صنعتی با 4500 

میلیارد تومان سرمایه گذاری
افخمی مدیرعامل بانک صنعت و معدن در نشس��ت 
خبری امروز صبح از راه اندازی 36 واحد صنعتی در 9 
ماهه اول و همچنین22 طرح دیگر تاپایان امسال خبر 
داد. مدیرعامل بانک صنعت و معدن ضمن اعالم این 
خبر ، حجم سرمایه گذاری انجام شده در طرحهای 
مذکور را 4500 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود : با 

راه اندازی کامل این پروژه ها تا پایان امس��ال 6700 
شغل جدید به طور مستقیم ایجاد خواهد شد .

مدیرعامل این بانک خبر داد: 
رشد 26 درصدی منابع بانک قرض الحسنه 

مهر ایران
اسماعیل ل�له گانی طی سخنانی در یک نشست خبری 
که به مناسبت فرا رسیدن ایام دهه مبارک فجر در محل 
وزارت اقتصاد برگزار ش��د، تعداد سپرده های پس انداز 
قرض الحس��نه این بانک در 10 ماهه امس��ال را معادل 
2 میلیون و 400 هزار فقره اعالم کرد که با رش��دی 21 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به بیش از 15 
هزار میلیارد ریال در پایان دی ماه افزایش یافته اس��ت. 
مدیر عامل بانک قرض الحس��نه مهر ایران در خصوص 
عرضه س��هام این بانک در بورس نی��ز گفت: این بانک 
باید ابتدا بصورت ش��رکت سهامی عام ثبت شود و برای 
این کار در حال افزایش س��رمایه این بانک هستیم. وی 
میزان سرمایه فعلی بانک قرض الحسنه مهر ایران را 15 
هزار میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: در حال تکمیل این 
سرمایه هستیم و به محض تکمیل شدن و با هماهنگی 
بانک مرکزی این بانک تبدیل به ش��رکت س��هامی عام 

خواهد شد.

مدیرعامل بانک کشاورزی اعالم کرد: 
این بانک قوی ترین نظارت را در سیستم 

بانکی دارد 
مدیر عامل بانک کش��اورزی در نشست خبری که 
در آستانه س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی برگزار 
شد، گفت: نظارت بانک کش��اورزی در اختصاص 
تس��هیالت، یکی از قوی ترین نظارتها در سیستم 

بانکی کشور می باشد. 
شهیدزاده در این نشست خبری با بیان این مطلب 
اظهار داش��ت: به دلیل نظارتهای��ی که اعمال می 
کنی��م بیش از 98 درص��د از منابع این بانک برای 

طرحهایی کشاورزی اختصاص می یابد.
وی ب��ا اش��اره به تخصص��ی ب��ودن فعالیت بانک 
کش��اورزی تصریح کرد: در این بانک س��امانه ای 

طراحی شده که درخواست تسهیالت کمتر از 20 
میلیون تومان طی سه مرحله توسط کارشناسان 

بررسی و پرداخت می گردد.
شهیدزاده در خصوص سرمایه بانک کشاورزی نیز 
گفت: سرمایه ثبتی این بانک 1500 میلیارد تومان 
می باشد که قرار است 250 میلیارد تومان دیگر از 

محل صندوق ذخیره ارزی به آن اضافه شود.
وی در پایان گفت: با استقرار شرکتهای تخصصی 
ارزیاب توس��ط سازمان نظام مهندسی، پروژه ها و 
طرحهایی که قرار است از تسهیالت بانک کشاورزی 

استفاده نمایند مورد ارزیابی قرار می گیرند.

مدیرعامل بیمه ایران اعالم کرد؛ 
تبدیل این شرکت به برترین شرکت غرب 

آسیا در افق 1414 
مدیر عامل بیمه ایران در نشس��ت خب��ری خود با ارائه 
گزارش��ی از عملکرد یکساله این شرکت گفت: بر اساس 
برنامه ریزی ها و اس��تراتژی تدوین شده در افق 1414، 
ش��رکت س��هامی بیمه ایران برترین شرکت غرب آسیا 
خواهد بود.  مدیرعامل بیم��ه ایران در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به انعقاد بزرگترین قرارداد بیمه ای 
کشور توسط این شرکت گفت: صنایع و شرکتهای بزرگی 
مانند خودروسازی، نفت و فوالد از جمله مشتریان مهم 
این شرکت می باشند. امراللهی با بیان اینکه در تدوین 
استراتژی شرکت سهامی بیمه ایران به سند راهبردی و 
نهادهای باالدستی این ش��رکت از جمله وزارت اقتصاد 
و بیمه مرکزی توجه ش��ده اس��ت تاکید کرد: ذینفعان 
بیرونی، داخلی، زیان دیدگان، کارگزاران و نمایندگان نیز 
در این اس��تراتژی مورد توجه ویژه قرار گرفتند. وی این 
استراتژی را در قالب 4 شاخص شفافیت، کیفیت، توسعه 

فرهنگ بیمه و بیمه زندگی برشمرد.

رشد شاخصهای کلیدی بانک سپه در سال 
جاری 

مدیر عامل بانک س��په از رشد شاخصهای کلیدی 
این بانک در سال جاری خبر داد. سید کامل تقوی 
نژاد در جمع خبرنگاران ضمن تبریک ایام مبارک 
دهه فجر با بیان اینکه میزان سپرده های بانک تا 
پایان آذر ماه س��الجاری 394 هزار و 290 میلیارد 
ریال بوده اس��ت اظهار داش��ت: این میزان سپرده 
نسبت به سپرده های مدت مشابه سال گذشته بالغ 

بر 20 درصد رشد نشان می دهد. 
وی با بیان اینکه اولویت و استراتژی بانک سپه کمک 
به بخشهای مولد جهت تحقق اهداف کالن اقتصادی 
دولت می باش��د افزود: براساس این استراتژی بانک 
س��په عالوه بر تسهیالت یاد شده به بخش صنعت 

اخـــبار نشــست ها
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طی ده ماهه سالجاری بالغ بر 15 هزار و 484 میلیارد 
ریال نیز به بخش کشاورزی تسهیالت پرداخت کرده 
که نش��ان دهنده رشد 65 درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل می باشد.   مدیرعامل بانک سپه از 
ویژگی ه��ای این بانک را پایبندی به قانون عنوان 
کردوگفت : انضباط قانونی همواره مورد تاکید بانک 
س��په بوده بطوریکه پس از ابالغ نرخ سود سپرده 
ها، این بانک با وجود ریس��ک خروج سپرده ها به 
سمت سایر بانکها و موسسات مالی به عنوان بانک 
پیش قدم ، نرخ سود سپرده ها را تعدیل کرد و به 

آن پایبند بود .

رییس کل سازمان خصوصی سازی خبر داد: 
تکمیل عملیات واگذاری 132 شرکت 

دولتی در سال جاری 
رییس کل س��ازمان خصوصی س��ازی از تکمیل 
عملیات واگذاری 132 ش��رکت دولتی طی سال 

جاری خبر داد. 
وی اظهار داش��ت: به لحاظ ش��اخص وزنی و در 
مقایس��ه با ارزش واگ��ذاری ها طی س��ال های 
گذشته، معادل 36 درصد کل واگذاری های 12 
س��ال گذش��ته در دولت یازدهم به انجام رسیده 

است.
وی اف��زود: هیات عالی واگذاری نیز برای س��ال 
ج��اری، واگذاری 216 ش��رکت دولتی را مصوب 

کرده است.
رییس کل سازمان خصوصی سازی اعالم کرد: در 
س��ال جاری این سازمان موفق به تکمیل مراحل 
قانونی عملیات مربوط به واگذاری 132 شرکت از 

216 شرکت مزبور شده است.
رییس کل س��ازمان خصوصی س��ازی تعداد 17 
ش��رکت دیگ��ر را دارای مش��کالتی نظی��ر عدم 
تفکی��ک بخش حاکمیت��ی از بخش عمومی آنها 

عنوان کرد که در انتظار تعیین تکلیف هستند.
وی تعداد 9 ش��رکت از ش��رکت ه��ای مزبور را 
متعل��ق به زیر مجموعه ه��ای وزارت نفت، چهار 
م��ورد را مربوط به زیرمجموعه ها وزارت صنعت، 

معدن و تجارت و چهار شرکت دیگر را مربوط به 
سایر وزارتخانه ها عنوان کرد.

مدیرعامل بانک مسکن خبر داد: 
کمترین میزان مطالبات معوق در نظام 

بانکی مربوط به بانک مسکن است 
هاش��م بت شکن در نشس��ت خبری وزارت امور 
اقتصادی و دارایی با اشاره به افزایش 23 درصدی 
جذب س��پرده ها در این بان��ک کمترین میزان 
مطالب��ات معوق در نظام بانکی را مربوط به بانک 

مسکن دانست. 
وی در ادامه گفت: عملکرد بانک مس��کن در ده 
ماه س��الجاری نیز حاکی از تخصیص 156 هزار 
میلیارد ریال تس��هیالت به بخش مس��کن بوده 
است. بت ش��کن همچنین از تامین اعتبار برای 
س��اخت 74 هزار واحد مس��کونی ط��ی  10 ماه 
س��الجاری خبر داد و افزود: در 10 ماه سالجاری 
101 هزار فقره تس��هیالت برای خرید واحدهای 
مس��کونی دراختیار مش��تریان بانک مسکن قرار 
گرفته است که این ش��اخص نشان دهنده رشد 
25 درصدی تعداد اعطای تس��هیالت طی مدت 

یاد شده است.

تشریح عملکرد سازمان حسابرسی رییس 
سازمان حسابرسی کشور 

اکبر س��هیلی پور در این نشست مجموع گزارش 
های ارزیابی ش��ده این س��ازمان از شرکت های 
تحت پوش��ش خود در سال 1392 را 926 فقره 
اع��الم کرد ک��ه از این می��ان 889 گزارش مورد 
قبول، هش��ت گزارش مردود و 29 گزارش، فاقد 

ارزش اظهار نظر تشخیص داده شده اند.
ای��ن گ��زارش حاک��ی اس��ت، رییس س��ازمان 
حسابرس��ی، تعداد کل گزارش های بررسی شده 
از سوی این س��ازمان در خصوص "وزارتخانه ها 
و س��ازمان های دولتی" طی سال1392 را 501 
م��ورد اعالم ک��رد ک��ه از این رقم، تع��داد 182 
گ��زارش بدون اعمال تعدی��ل و 298 گزارش به 
طور مش��روط مورد قبول قرار گرفته اس��ت. وی 
تعداد گ��زارش های مردود از نظر این س��ازمان 
و گ��زارش ها دس��تگاه های دولتی که س��ازمان 
حسابرس��ی در مورد آنها اظهارنظری انجام نداده 

است را به ترتیب 3 و 18 گزارش اعالم کرد.
رییس سازمان حسابرسی همچنین تعداد گزارش 
های بررسی شده "نهادها و موسسات عمومی" در 
سال 1392 را 220 فقره اعالم کرد که 143 مورد 
ب��دون تعدیل و 70 مورد به طور مش��روط مورد 

قبول واقع شده، شش گزارش، فاقد اظهار نظر و 
یک گزارش مردود اعالم شده است. 

سهیلی پور مجموع گزارش های دریافتی از بانک 
ها و بیمه ها در سال 1392 را نیز 88 فقره اعالم 
ک��رد که از این می��ان تعداد 38 گ��زارش بدون 
تعدیل و 46 گزارش به طور مش��روط مورد قبول 

واقع شده اند.
گفتنی است، سازمان حسابرسی از سازمان های 
وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است که 
وظیفه ارزیابی گزارش های مالی و تهیه گزارش 

های بین المللی مالی و Ifrs را به عهده دارد.
  

رئیس سازمان بورس تشریح کرد؛
کاهش ریسک سیستماتیک بازار با مصوبات 

کمیته ثبات 
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در نشس��ت 
خبری که به مناس��بت س��ی و ششمین سالگرد 
پیروزی انقالب اس��المی برگزار ش��د از تشکیل 

کمیته ثبات بازار در این سازمان خبر داد.
 محمد فطانت با اعالم این خبر گفت: در یکسال 
گذشته یک فضای روانی و نگرانی به دلیل تشدید 
کاهش هایی در قیمت نفت، س��نگ آهن و نرخ 
به��ره پیش آمد ایجاد ش��د. وی افزود: س��ازمان 
بورس در اولی��ن اقدام برای فای��ق آمدن بر این 
فضای روانی، کمیته ای را برای تثبیت و برقرای 
آرامش در فضای بازار ایجاد کرد. فطانت در عین 
حال خاطرنش��ان کرد: مصوب��ات کمیته ثبات از 
طری��ق معاون اول رئیس جمهور در هیات دولت 
مطرح و به تصویب رس��ید. رییس سازمان بورس 
و اوراق به��ادار نقش گروههای مرجع را در ایجاد 
ثبات روانی و فکری و س��لب نگرانی از بازار مهم 

دانست.
وی با بیان اینکه مصوبات کمیته ثبات ریس��ک 
های سیس��تماتیک بازار را تا حدی تعدیل کرد، 
افزود: متناسب با اس��تراتژی هر فرد و سهامدار، 

امکان تشکیل پرتفوی در این بازار وجود دارد.

اخـــبار نشــست ها
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نام شرکت:
الستیک بارز
مدیرعامل: 

مهندس عباس ابیانه

مرحله دوم ششمین دوره جشنواره ملی بهره وری با 
عنوان "مسابقه بهره وری " به ریاست دکتر نهاوندیان 
و حمایت معنوی اتاق بازرگان��ی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران که اختصاص به ارزیابی شاخص های 
اندازه گیری ش��ده س��ازمان ها دارد در روز 21 دی 
م��اه 93 با حضور مقام��ات ، مس��ئوالن و مدیران 
اقتصادی 300 بنگاه برتر در بخش های مختلف از 
بانک  جمله صنعت،خدمات،کشاورزی،پتروشیمی، 
و بیمه در هتل پارس��یان آزادی برگزار شد. در این 
جشنواره که با حضور بیش از 300 مدیرعامل بهره 
ور کش��ور و خبرنگاران و ارباب جراید کشور برگزار 
گردید تعدادی از بنگاه های اقتصادی که در فرایند 
ارزیاب��ی حوزه های مختلف ش��رکت کرده بودند و 
در ی��ک دوره زمانی مطابق با اطالعات صورت های 
مالی حسابرس��ی ش��ده که در س��امانه ملی اندازه 
 )irpmc.ir(گیری ش��اخص های بهره وری ایران
،بیشترین امتیاز را کس��ب کرده بودند مورد تقدیر 
قرار گرفتند. به گزارش خبرنگار ما در این جشنواره 
بنگاههای اقتصادی برتر کشور که در طی یک دوره 
زمانی حداقل 5 س��اله و حداکثر 9 ساله بیشترین 
رش��د بهره وری را در مراحل مختلف فعالیت بنگاه 
خود داشته اند، معرفی شده و به آنها لوح تقدیر ویژه 
جش��نواره ملی بهره وری اعطاء می شود.  بررسی و 
اندازه گیری ش��اخص بنگاه های اقتصادی کشور،از 
خرداد ماه س��ال گذشته و بعد از برگزاری پنجمین 
جش��نواره آغاز شد و شاخص های هزار و چهارصد 
بنگاه بررس��ی و اندازه گیری شده است که  نسبت 
به دوره قبل  حدود 20 درصد افزایش یافته اس��ت.  
در ششمین جشنواره ملی بهره وری از مجموع 34 
گروه اقتصادی مورد بررسی، 332 بنگاه اقتصادی به 
عنوان ش��رکت های نامزد و از میان آن 64 بنگاه به 

عنوان شرکت های برتر برگزیده شدند. دراین مراسم 
که با حضور مقامات ارشد نهادهای صنعتی، تجاری، 
اقتصادی، بانکها، بیمه ها، موسسات مالی واعتباری 
و مدیران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ای��ران در روز 21 دی م��اه برگزار ش��د لوح تقدیر 
شش��مین دوره جش��نواره در گروه تایر سازی و در 
بخش اصلی و جانبی به شرکت الستیک بارز اهداء 
گردید. بر مبناي این گزارش ش��رکت الستیک بارز 
در گروه تایرسازی، این موفقیت را کسب کرده است.

افتخارات:
- برنده تندیس بلورین 92 – گروه ساخت و تولید- 

مرجع ارائه دهنده: مرکز مطالعات تعالی سازمان
- واحد نمونه تولید سال 92 – مرجع ارائه دهنده 

:سازمان ملی استاندارد
- لوح جشنواره ملی بهره وری – مرجع ارائه دهنده: 

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران
 HSE تقدیرنامه -

- گواهینامه رتبه زرین – مرجع ارائه دهنده: ریاست 
اتاق بازرگالنی، صنایع معادن و کشاورزی ایران

- تندیس ویژه برگزیدگان اجالس توس��عه صنایع 
ملی ایران- مرجع ارائه دهنده: س��ازمان توس��عه 

صنایع ملی ایران
- تقدیرنامه 3 اشتهار به کیفیت باری 91- مرجع 

ارائه دهنده: سازمان ملی استاندارد ایران
- تندیس جشنواره ملی بهره وری 91 – مرجع ارائه 

دهنده: اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران
- گواهینامه رتبه نخست گروه صنعتی بارز در میان 
500 شرکت برتر در گروه الستیک و پالستیک – 

مرجع ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی
- گواهینامه رتبه اول در گروه الستیک و پالستیک 

– مرجع ارائه دهنده: سازمان مدیریت صنعتی
- تائیدیه ساالنه مدیریت کیفیت در رضایتمندی – 

مرجع ارائه دهنده : سازمان کیفیت
- تقدیرنامه – مرجع ارائه دهنده: دبیرخانه کنگره 

ملی تکنولوژی و تولید برتر
- تقدیرنامه جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمان 
– مرجع ارائه دهن��ده: مرکز مطالعات بهره وری و 

منابع انسانی
- تقدیرنامه اشتهار به کیفیت – مرجع ارائه دهنده 

: سازمان ملی استاندارد ایران
- تندی��س کنگره ملی تکنول��وژی و تولید تایر – 
مرجع ارائه دهنده: مرکز همایش��های بین المللی 

صدا و سیما
- تقدیرنامه 4 ستاره اشتهار به کیفیت 91- مرجع 

ارائه دهنده : سازمان ملی استاندارد ایران 

الستیک بارز برترین شرکت بهره ور سال 1393 در گروه تایرسازی 
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مجمع عمومی فوق العاده 
ش��رکت گروه صنعتی بارز 
صبح چهارشنبه 1393/11/21 تشکیل شد در 
ای��ن مجمع که با حضور اکثریت  س��هامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی 

شرکت برگزار شد.
ریاست مجمع برعهده آقای وحید طاهری بود 
ک��ه جنابان ملکی و کریمی در مقام نظار اول و 
دوم و مهندس عباس��ی ابیانه مدیرعامل دانش 
پژوه ش��رکت به عنوان دبیر مجمع ایشان را در 
اداره جلس��ه یاری می رساندند. در ادامه پس از 
قرائت گزارش توجیهی افزایش سرمایه توسط 
مهندس ابیانه و اس��تماع گزارش حس��ابرس و 
بازرس قانونی مجمع نش��ینان با طنین صلوات 
خود افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 833/125 
میلیارد  ریال به مبلغ 1/933/125 میلیارد ریال 

را مصوب مجمع نمودند.
شایان ذکر است گروه صنعتی بارزدر هفدهمین 
دوره رتب��ه بندی ش��رکت های برت��ر ایران در 
سال 93 بر اس��اس اطالعات سال مالی 1393 
و با احتس��اب حجم فروش در گروه الستیک و 
پالس��تیک گروه صنعتی بارز با عملکرد موفق 

توانست رتبه اول کشور را کسب کند.
بی ش��ک راهکارهای مهندس ابیانه مدیرعامل 
موفق شرکت و عملکرد مدیران ارشد این شرکت 
در حوزه مالی و پش��تیبانی و تدوین برنامه ای 
مدون مدیریت��ی  در این بی��ن نقش غیرقابل 
ان��کاری را در نیل به ای��ن موفقیت ها بر عهده 

داشته است.
گزارش ب��ازرس قانوني درباره گزارش توجیهي 

هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه
به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام گروه 

صنعتی بارز)سهامي عام( 
در اج��راي مفاد تبصره 2 م��اده 161 اصالحیه 

قانون تجارت مصوب سال 1347
1- گ��زارش توجیه��ي م��ورخ 30 تی��ر م��اه 
1393هیات مدیره گروه صنعتی بارز)س��هامي 
عام( درخصوص افزایش س��رمایه آن ش��رکت 
از مبل��غ 833/125 میلی��ارد  ری��ال ب��ه مبلغ 
1/933/125 میلیارد ریال مش��تمل بر صورت 
سود و زیان فرضی سالهای آتی و سایر اطالعات 
مالی فرضی که پیوست می باشد، طبق استاندارد 
حسابرس��ي رس��یدگي به اطالعات مالي آتي 
مورد رس��یدگی این موسسه قرار گرفته است . 
مس��ئولیت گزارش توجیهي مزبور و مفروضات 

مبناي تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
2- گ��زارش مزب��ور در اجراي تبص��ره 2 ماده 
161اصالحیه قانون تج��ارت و با هدف توجیه 
افزایش سرمایه ش��رکت از محل آورده نقدی و 
مطالبات حال شده سهامداران تهیه شده است. 
این گزارش توجیهي براساس مفروضاتي مشتمل 
بر مفروض��ات ذهني درب��اره رویدادهاي آتي و 
اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمي 
رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده 
کنندگان توجه داده مي ش��ود که این گزارش 
توجیهي ممکن است براي هدفهایي جز هدف 

توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- گزارش توجیهی س��رمایه گذاری و افزایش 
س��رمایه فوق و اطالعات مالی آتی پیش بینی 
ش��ده در این خص��وص، در رابطه ب��ا افزایش 
سرمایه ش��رکت فرعی الستیک بارز کردستان 
بوده، که ط��رح مربوطه آن در ش��رکت فرعی 
مذکور ت��وام با فرض دریافت مبل��غ 3/912/6 
میلی��ارد ریال تس��هیالت ارزی )93/7 میلیون 
یورو( و ریالی بانکی تهیه و ارائه گردیده اس��ت. 

با ذکر این توضیح که اعتبار اسنادی مربوط به 
خرید ماشین االت به مبلغ 93/7 میلیون یورو 
به شماره CEN/92110880 نزد بانک صنعت 
و معدن گشایش و طی نامه شماره 101/2236 
مورخ 1392/12/7 آن بانک به شرکت الستیک 
بارز کردس��تان ابالغ شده، به اطالع می رساند، 
دستیابی به موارد پیش بینی مندرج در گزارش 
هیات مدیره، موکول به تحقیق کامل ش��رایط 

امکان تامین فوق خواهد بود.
4- براس��اس رس��یدگي به ش��واهد پش��توانه 
مفروض��ات و با فرض تحقق موضوع مندرج در 
بند )3( فوق و س��ایر مفروضات ذهنی مندرج 
در گزارش توجیهی هیات مدیره، این موسسه 
به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود 
مفروض��ات مزبور، مبنایي معق��ول براي تهیه 
گ��زارش توجیهي فراهم نمي کند. به عالوه، به 
نظر این موسس��ه، گزارش توجیهي یاد ش��ده 
براس��اس مفروضات به گونه اي مناسب و طبق 

استانداردهاي حسابداري تهیه شده است.
5- حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق 
مفروضات ذهني توصیف شده در باال رخ دهد، 
نتایج واقع��ي احتماال متفاوت از پیش بیني ها 
خواه��د بود، زیرا رویدادهاي پیش بیني ش��ده 
اغل��ب به گون��ه اي مورد انتظ��ار رخ نمي دهد 

وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف گروه صنعتی بارز)شرکت سهامی عام(، از 
افزایش سرمایۀ موضوع این بیانیۀ ثبت، مشارکت 
در افزایش سرمایه ش��رکت سرمایه پذیر خود 

)شرکت الستیک بارز کردستان( می باشد.
ش��رکت مذکور ب��ا ترکیب س��هامداري : گروه 
صنعتی بارز 90% ، ش��رکت س��امان بارز 9% و 
مجتمع صنایع الستیک سیرجان 1% در تاریخ 

1388/11/12 تحت  شماره 366712 در اداره 
ثبت شرکت هاي تهران با سرمایه 10 میلیارد 
ریال که تماماً تأدیه گردیده به ثبت رسیده و در 
حال حاضر سرمایه افزایش یافته شرکت مذکور 
معادل 360میلیارد ریال است. موضوع فعالیت 
شرکت تولید انواع الستیک رویی و تویی وسایل 
نقلیه و ساخت انواع تایر، تیوب و فلپ می باشد. 
ظرفیت تولیدي طرح الستیک  بارز کردستان 
41800 تن در سال، معادل 6/1 میلیون حلقه 

انواع الستیک رادیال سیمی در سال می باشد.
مرحله اول پروژه شامل سالنهاي تولیدي ساخت 
و پخت تایر از ابتداي س��ال 1390 آغاز شده و 
تاکنون عملیات خاکبرداري و تس��طیح زمین، 
احداث س��النهاي تولیدي ساخت و پخت تایر 
و اجراي تاسیس��ات مکانیکی و برقی، س��اخت 
موتورخان��ه، س��اخت مخازن آب و س��وخت و 
سیس��تم فاضالب انجام شده اس��ت. عملیات 
اجرایی س��اختمانی و تاسیساتی تحویل موقت 
شده و ماشین آالت مربوطه نصب، و راه اندازي 
آغاز گردیده و میزان پیشرفت فیزیکی 99% می 

باشد. در خصوص فاز دوم)اصلی( پروژه، تهیه
زمین در شهرک صنعتی به مساحت 44 هکتار، 
حصارکش��ی زمین و حفر ی��ک حلقه چاه آب، 
آزمایش مکانیک خاک، انتخاب مش��اور و تهیه 
طرح هاي مقدماتی معماري سازه و تاسیسات 
کارخانه، تهیه مشخصات فنی و اخذ پیشنهادات 
تامین ماشین آالت از سازندگان معتبر، بررسی و 
تصویب طرح توجیهی و پروفرماي ماشین آالت 
در بانک صنعت و معدن، تعیین درصد ساخت 
داخل ماش��ین آالت توسط وزارت صنایع، ابالغ 
مصوبه صندوق توسعه ملی و پیگیري پذیرش 
تامین تس��هیالت ریالی از طریق بانک صنعت 
و معدن، اخذ تائیدیه ط��رح توجیهی از وزارت 
صنع��ت، عقد قرارداد مش��ارکت مدنی با بانک 
صنعت و معدن و گشایش اعتبارات اسنادي در 

اسفندماه 1392 انجام شده است.
بر اساس آخرین برآورد هاي انجام شده و در نظر 
گرفتن زمان حمل و نصب و راه اندازي ماشین 
آالت و تجهی��زات مذکور کلیه عملیات اجرائی 
طرح در مدت تا پایان سال 1395 انجام و بهره 
ب��رداري تجاري از آن از اول فروردین ماه 1396 

آغاز خواهد گردید.

گروه صنعتی بارز افزایش سرمایه خود را مصوب مجمع کرد

   مهدی خلج
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پیام هیأت مدیره
س��ال مالی 1393 ک��ه مقارن با آغاز فعالیت دول��ت یازدهم بود، 
دستخوش تحوالت گس��ترده در عرصه های سیاسی واقتصادی 
بود. در عرصه سیاس��ی، مذاکرات ایران و گروه پنج بعالوه یک که 
منج��ر به توافقنامه ژنو گردی��د را می توان نقطه عطفی در تاریخ 
مناسبات سیاسی ایران و کشورهای غربی به رهبری آمریکا دانست. 
پذیرفتن حق غنی س��ازی برای ایران، تعلیق برخی از تحریم ها، 
رفع ممنوعیت خرید نفت ایران و غیره از مهم ترین دستاوردهای 
این توافق بود. از س��وی دیگر، بزرگترین برنامه اقتصادی دولت با 
عن��وان خروج غیرتورمی از رکود نیز از ط��رف کارگروه اقتصادی 
دول��ت ارائه گردید. یکی از مش��خصات کلی��دی این طرح، تکیه 
و تمرکز بر بازار س��رمایه به منظور س��رمایه گذاری و تامین مالی 
است. از دیگر دستاوردهای مهم اقتصادی دولت، کنترل نرخ تورم 

و بازگرداندن آرامش و ثبات به بازارهای مالی بود.همه این عوامل 
باعث شدند که بازار سرمایه در این یکسال، علیرغم نوسانات ناشی 
از تاثیر فضای مذاکرات و چشم انداز سیاسی، رشد 14 درصدی را 
تجربه نماید. اقدامات هیات مدیره در س��ال مالی مورد گزارش را 
می توان در سطح خرد و کالن طبقه بندی نمود. در سطح کالن، 
افزایش س��رمایه از 240/000 میلیون ریال به 400/000 میلیون 
ری��ال و ایجاد ثبات در تی��م مدیریتی از جمله مهمترین اقدامات 
در این س��طح بود. در سطح خرد، اصالح ساختار سبد به منظور 
بهره برداری از فرصت های سرمایه گذاری، تحلیل و ارزش گذاری 
ش��رکت های زیرمجموعه و تعیین تکلیف شرکت های در حال 
تس��ویه از جمله مهمترین اقدامات صورت گرفته در این سال به 
شمار می آیند. بررسی بازدهی پرتفوی سرمایه گذاری نیرو نشان 
می دهد که علیرغم مشکالت موجود، شرکت سرمایه گذاری نیرو 

در مقایس��ه با شاخص بازار سهام از عملکرد بهتری برخوردار بوده 
است. هیات مدیره امیدوار است در سال جدید، در راستای ارزش 
آفرینی برای شما سهامداران محترم قدم برداشته و هدف بیشینه 
سازی ثروت سهامداران با رعایت ارزش های پذیرفته شده و محیط 

قانونی را سرلوحه کار خود قرار دهد.

برنامه های آینده شرکت
1- توس��عه فعالیت های بازرگانی شرکت در قالب شرکت 

صادرات نیرو خلیج فارس کیش
2- افزایش س��رمایه ش��رکت از 400 میلیارد ریال به600 

میلیارد ریال
3- خرید زمین جهت س��اخت و س��از پروژه پاس��داران – 

خیابان دولت

سرمایه گذاری نیرو با دکتر عین آبادی در فصلی نو

مجمع عمومی عادی ساالنه شركت سرمایه گذاری نیرو عصر شنبه 1393/10/27 در هتل سیمرغ تهران برگزار شد. در این مجمع كه با حضور بیش از53/33 درصد سهامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی شركت تشکیل شد ریاست مجمع بر عهده مهندس محمد بیگدلی 
بود كه جنابان سعید خرقانی و پژمان شعبان پور به عنوان نظار اول و دوم و دكتر جواد عین آبادی در مقام دبیر مجمع ایشان را در اداره جلسه یاری می رساندند. در ادامه و با قرائت گزارش هیات مدیره به 
مجمع توسط مدیرعامل شركت مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی مورد گزارش و برنامه های آتی و چشم انداز فعالیت شركت و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی ، 
مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی با تقسیم سود 100 ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان دادند. همچنین موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان حسابرس اصلی و 
موسسه حسابرسی رهبین به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند. دكتر عین ابادی مدیرعامل شایسته شركت در فرازی از گزارش جامع فعالیت شركت به مجمع با اعالم آمارهایی 
در زمینه رشد پرتفوی شركت در 2 سال گذشته در سرمایه گذاری »شركتهای بورسی و غیربورسی« افزود در طی 6 ماه اخیر »اردیبهشت تا آبان ماه« توانستیم 71 درصد رشد پرتفوی داشته باشیم. دكتر 
عین آبادی با اعالم اینکه سود حاصل از سرمایه گذاری ها در طی 2 سال اخیر رشد 4 برابری داشته است اضافه كرد در سال 92 ما شاهد افزایش چشمگیر سود عملیاتی شركت بوده ایم كه تمام توان 
خود را به كار می بریم تا این روند ادامه یابد. مدیرعامل جوان و خوش فکر شركت در قسمتی دیگر از گزارش خود با اعالم اینکه در سال مالی كه ركود و تحریم ها و مشکالت دیگر گریبانگیر كشور بود و 
براساس آمارهای اعالم شده بازدهی كل بورس »شاخص كل«14 درصد و بازدهی شركتهای سرمایه گذاری 15 درصد بود ما توانستیم به مدد تیم قوی كارشناسی خود و تالش های گرانقدر هیات مدیره 
سود 22 درصدی را برای شركت حاصل كنیم. دكتر عین آبادی در پایان گزارش خود با بیان اینکه چشم انداز بعد از ایران خودرو می باشد ابراز امیدواری كرد كه با توسعه فعالیتهای شركت درشركت ها 
اینان به تعداد بیشترین سهامدار خرد بورسی در زمینه سرمایه گذاری های بورسی و غیربورسی شاهد رشد روزافزون شركت و بالطبع آن حمایت دوچندان سهامداران خرد از این شركت در سال های آتی 
باشیم. شایان ذكر است شركت سرمایه گذاری نیرو یکی از شركتهای سرمایه گذاری بورسی می باشد كه شركتهای بیمه سینا، آب و برق صانیر ، صادرات نیرو خلیج فارس كیش، ایران ترانسفو و احیای 
اراضی كوثر از مهمترین شركتهای زیرمجموعه آن می باشند.  از نکات خواندنی مجمع می توان به حضور پرشمار سهامداران خرد و همچنین مطلوب بودن صورتهای مالی و ترازهای حسابهای شركت پس 
از 4 سال به شهادت حسابرسی اصلی شركت، كه نشان از صداقت و شفافیت كاری تیم مالی شركت و جناب عظیمی به عنوان معاون مالی واداری شركت می باشد اشاره كرد. اجازه می خواهیم از جناب 
دكتر عین آبادی و دكتر خرقانی كه به حرمت پذیرای اهل قلم بودند و مهندس عظیمی كه ما را در تهیه این گزارش یاری رساندند كمال قدردانی و تشکر را داشته باشیم. شایان ذكر است در پایان مجمع 

با اكثریت ارای حاضر اعضاء هیات مدیره جدید شركت به اسامی زیر معرفی گردیدند.

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهسرمایه گذاری توسعه ملیآقای فواد فتح اللهی

مدیرعامل و عضو هیات مدیرهسرمایه گذاری گروه توسعه ملیآقای جواد عین آبادی

نایب رئیس هیات مدیرهاشخاص حقیقیآقای سعید خرقانی

عضو هیات مدیرهتوسعه نگاه پویاآقای رضا آقامحمدیان

عضو هیات مدیرهشرکت کارآفرینان سبز خلیج فارسآقای مجید خاموری

عضو هیات مدیرهپارس تابلوآقای سید حسین امینی

عضو هیات مدیرهمهاب قدسآقای ابوالفضل ملک محمدی

   خسرو امیرحسیني
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نام شرکت: 
سرمایه گذاری توسعه و معادن فلزات

نام مدیرعامل:
سید عبدالحمید هاشمی

مرحل��ه دوم شش��مین دوره جش��نواره مل��ی 
به��ره وری با عنوان "مس��ابقه به��ره وری " به 
ریاس��ت دکتر نهاوندیان و حمایت معنوی اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران که 
اختصاص به ارزیابی ش��اخص های اندازه گیری 
شده س��ازمان ها دارد در روز 21 دی ماه 93 با 
حضور مقامات ، مس��ئوالن و مدیران اقتصادی 
300 بنگاه برتر در بخش های مختلف از جمله 
صنعت،خدمات،کشاورزی،پتروش��یمی، بانک و 

بیمه در هتل پارسیان آزادی برگزار شد.
در ای��ن جش��نواره که با حضور بی��ش از 300 
مدیرعامل بهره ور کش��ور و خبرنگاران و ارباب 
جراید کش��ور برگزار گردید تع��دادی از بنگاه 
ه��ای اقتصادی ک��ه در فراین��د ارزیابی حوزه 
ه��ای مختلف ش��رکت کرده بودن��د و در یک 
دوره زمان��ی مطابق با اطالع��ات صورت های 
مالی حسابرسی شده که در سامانه ملی اندازه 
irpmc.(گیری ش��اخص های بهره وری ایران

ir( ،بیشترین امتیاز را کسب کرده بودند مورد 
تقدیر قرار گرفتند.

ب��ه گ��زارش خبرن��گار م��ا در این جش��نواره 
بنگاههای اقتصادی برتر کشور که در طی یک 
دوره زمانی حداقل 5 س��اله و حداکثر 9 ساله 
بیش��ترین رشد بهره وری را در مراحل مختلف 
فعالیت بنگاه خود داشته اند، معرفی شده و به 
آنه��ا لوح تقدیر ویژه جش��نواره ملی بهره وری 

اعطاء می شود. 
بررس��ی و اندازه گیری ش��اخص بن��گاه های 

اقتصادی کش��ور،از خرداد ماه س��ال گذشته و 
بعد از برگزاری پنجمین جش��نواره آغاز شد و 
ش��اخص های هزار و چهارصد بنگاه بررسی و 
اندازه گیری شده است که  نسبت به دوره قبل  

حدود 20 درصد افزایش یافته است. 
در ششمین جشنواره ملی بهره وری از مجموع 
34 گ��روه اقتصادی مورد بررس��ی، 332 بنگاه 

اقتصادی به عنوان شرکت های نامزد و از میان 
آن 64 بنگاه به عنوان شرکت های برتر برگزیده 

شدند.
درای��ن مراس��م که با حض��ور مقامات ارش��د 
نهاده��ای صنعتی، تجاری، اقتص��ادی، بانکها، 
بیمه ها، موسس��ات مالی واعتب��اری و مدیران 
ات��اق بازرگانی، صنای��ع، معادن و کش��اورزی 
ایران در روز 21 دی ماه برگزار ش��د لوح تقدیر 
ششمین دوره جشنواره در گروه سرمایه گذاری 
ها و در بخش جانبی به شرکت سرمایه گذاری 

توسعه معادن فلزات اهداء گردید.
بر مبناي این گزارش ش��رکت سرمایه گذاری 
توس��عه معادن فلزات در گروه سرمایه گذاری 

ها، این موفقیت را کسب کرده است.
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

برنده لوح تقدیر شش����مین جش���نواره ملی 
بهره وری

چشم انداز:
کس��ب عنوان برترین شرکت س��رمایه گذاری 

تخصصی معدن و صنایع معدنی

استراتژیهای کالن :
1. دس��تیابی به بازدهی سالیانه س��رآمد بازار 

سرمایه کشور
2. افزایش وفاداری س��هامداران و مش��تریان با 

خلق ارزشهای ویژه
3. تقویت س��رمایه های انس��انی متناس��ب با 
قابلیت های ضروری مورد نیاز توسعه و حیات 

شرکت
4. متنوع سازی منابع درآمدی و توزیع ریسک

5. س��رمایه گذاری در حوزه اکتش��اف معادن 
جدید در ایران و کشورهای شمال قاره آفریقا 

سرمایه گذاری توسعه و معادن فلزات برترین
 شرکت بهره ور سال 1393 در گروه سرمایه گذاری ها
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اخـــبار بانـــک و بیـــمه

نشست تخصصی انجمن جراحان ) سرطان زنان( با حمایت 
مالی موسسه اعتباری کوثر

در این نشست که با حمایت مالی موسسه اعتباری کوثر برگزار گردید ، جمعی از خبرنگاران حوزه سالمت  ، دکتر 
گرانمایه، متخصص جراحی سرطان سینه زنان ، دکتر شجاعی، دکتر کمانگری معاون اداری پشتیبانی، عباسی فر 
مدیر روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر حضور داشتند. در ابتدای جلسه توسط مجری ضمن خوش آمدگویی 
به میهمانان ، از حمایت موسسه اعتباری کوثر تقدیر بعمل آمد. سپس دکتر لعبت گرانبها به تفصیل در مورد زنان 
مبتال به سرطان سینه بانوان مطالبی را بیان کرد و دکتر شجایی نیز در ادامه اطالعات مفیدی را به حاضرین ارائه 
نمود و در بخش پاسخ به سواالت خبرنگاران نیز خانم دکتر گرانمایه و جناب آقای دکتر شجاعی بمدت 30 دقیقه 
به سواالت پاسخ دادند. در این مراسم مدیر روابط عمومی موسسه که حامل سالم گرم و پیام همکاری دکتر رضایی 
مدیر عامل موسسه به این نشست بود در صحبت کوتاهی اعالم نمود: بنده و همکارانم بویژه دکتر کمانگری که از 
پزشکان متعهد بوده و در دوران دفاع مقدس خدمات زیادی را به رزمندگان ارائه نموده از طرف مدیرعامل موسسه 
در این جمع حاضر شده اند تا اعالم کنیم  سالمت هموطنان عزیز بویژه بانوان این مرز و بوم آرزوی قلبی ما است 
. در  این نشست دکتر کمانگری معاون اداری و پشتیبانی موسسه اعتباری کوثر اظهار داشت :  از آنجا که ما در 
تنها موسسه و بانکی که در کشور که بنام بانویی که اسوه و الگوی زنان جهان نامگذاری شده یعنی کوثر ،  افتخار 
خدمت داریم و با توجه به جمعیت گسترده زنان کشور با تدبیر دکتر رضایی مدیرعامل و مدیران عالی موسسه 
مصمم شدیم تا ان شاءاهلل با یک برنامه ریزی دقیق در زمینه ارائه خدمات به جامعه زنان بویژه در عرصه سالمت 
آنان با مجموعه های که دست اندر کار متولی مبارزه با سرطان بانوان است همکاری جدی داشته باشیم . دکتر 
کمانگری گفت: بزودی جلسه ای با هیئت مدیره انجمن جراحان مبارزه با سرطان زنان برگزار و با امضاء تفاهم نامه 
ای  نحوه حمایتهای موسسه را اعالم خواهیم نمود . خاطر نشان می سازد خانم دکتر شیله باف مدیرعامل انجمن 
پرتال جراحان ضمن تقدیر از حمایت موسسه اعتباری کوثر از این نشست خبری ، آینده همکاری بین دو مجموعه 

را بسیار امیدوار کننده و موثر دانست.

بیمه رازي جایزه ملي 
مدیریت مالي ایران را 

دریافت کرد
مراسم اعطای پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی 
ایران با حضور جمعی از مس��ئوالن، خبرگان حوزه 

اقتصادي و مالي و مدیران سازمان ها و بنگاه های مهم کشور از جمله: آقایان دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، 
دکتر مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری، دکتر ایرج نوروش پدر علم حسابداري ایران، دکتر 
حسین عبده تبریزی و دکتر طهماسب مظاهری در روز شنبه مورخ 11 بهمن ماه سال جاری در سالن اجالس سران 
برگزار گردید. گواهینامه و تندیس این دوره جایزه ملي مدیریت مالي ایران به شرکت بیمه رازي اهدا شد. در این مراسم 
مدیر امور مالي بیمه رازي گواهینامه فوق را دریافت کرد. این جایزه با هدف حمایت مدیریت مالی حرفه ای در مسیر 
دستیابی به جایگاه واقعی در شرکت ها و سازمان ها، تشویق و ترغیب شرکت ها برای انجام خود ارزیابی و شناخت نقاط 
قوت و ضعف و زمینه هاي بهبود، ایجاد فضای رقابتی مناسب و حرفه ای شرکت ها و سازمان های ایرانی، تعریف راهبردی 
از مدیریت مالی و اقتصادی سازمان در جهت دستیابی به اهداف استراتژیک، معرفی و قدردانی از شرکت ها و سازمان های 
برتر در مالی و اقتصادی و فراهم کردن امکان تبادل تجربیات موفق مدیران مالی برگزار می شود. گفتني است پنجمین 
دوره جایزه ملي مدیریت مالي ایران در 32 معیار مختلف مالي، شرکت ها را مورد ارزیابي قرار مي  دهد که مهم ترین آن ها 
روند رو به رشد مدیریت مالي، صورت هاي مالي بدون بند گزارش، اصالحات کنترل هاي داخلي و روند رو به رشد کاهش 
بند گزارش نامه مدیریتي است. ارزیابي این جایزه ملي از سوي سازمان حسابرسي، جامعه حسابرسان خبره انگلستان ) 

شرکت ) ACCA و برخي اساتید حوزه مالي به انجام رسید.

آغاز تخفیفات بیمه ملت به مناسبت 
دهه مبارک فجر  

جشنواره عید تا عید بیمه ملت 
آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ملت و به نقل از معاونت 
بازاریابی و فروش، بیمه ملت ضمن تبریک آغاز ایام 
مبارک دهه فجر، به منظور گرامی داش��ت این ایام، 

از تاریخ 12 بهمن تا آغاز سال نو در انواع رشته های بیمه ای تخفیفات ویژه ای را ارائه می نماید.  بر اساس این 
گزارش، 30 درصد تخفیف در بیمه مسئولیت،50 درصد تخفیف در هزینه های اداری و بیمه گری بیمه های 
زندگی، 30 درصد تخفیف بیمه های آتش سوزی منازل مسکونی، اداری و واحدهای صنعتی و غیر صنعتی ،20 
درصد تخفیف در انواع رشته های بیمه های حوادث و مسافرین خارج از کشور و 20 درصد تخفیف در بیمه نامه 
های بدنه اتومبیل می باشد. عالقه مندان به تهیه این بیمه نامه ها جهت کسب اطالعات بیشتر، می توانند به 
نمایندگی های فروش بیمه ملت در سراسر کشور مراجعه یا با مرکز ارتباط با مشتریان بیمه ملت با شماره تلفن 

85333-021 تماس حاصل نمایند.

کسب باالترین سطح جایزه 
ملی مدیریت مالی ایران 

توسط بانک پاسارگاد
بانک پاسارگاد موفق به کسب تندیس زرین جایزه ملی 
مدیریت مالی ایران )یادواره دکتر غالمرضا اس��المی 

بیدگلی( شد. طبق ارزیابی  به عمل آمده توسط کمیته داوری، در پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران 
و هشتمین کنفرانس حسابداران و مدیران مالی که در تاریخ 11 بهمن در سالن اجالس سران کشورهای اسالمی 
برگزار شد، بانک پاسارگاد به عنوان تنها سازمان، موفق به کسب باالترین سطح جایزه یعنی تندیس زرین شد. بر 
اساس این خبر در این مراسم که با عنوان یادواره استاد فرهیخته، دکتر غالمرضا اسالمی بیدگلی از پیشکسوتان 
مدیریت مالی کشور برپا شد، دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، دکتر مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد 
ریاست جمهوری و جمعی از مدیران و مسووالن حضور داشتند، بانک پاسارگاد با توجه به عملکرد مطلوب و شایسته 
خود در حوزه های مدیریت مالی، شفافیت مالی، اقتصادی و... حائز کسب تندیس زرین این جایزه شد. این در حالی 
است که در طول برگزاری این جایزه از ابتدا تاکنون، برای اولین بار است که یک سازمان موفق به کسب تندیس زرین 
این جایزه شده است. بنا بر این گزارش برگزاری جایزه مدیریت مالی ایران از سال 1389 بسترساز بهبود و ارتقای 

سطح مدیریت مالی و اقتصادی در شرکت ها و سازمان های شرکت کننده شده است. 

تندیس سیمین جایزه ملی مدیریت مالی

 به بانک تجارت رسید
جای��زه مل��ی مدیریت مال��ی ایران ب��رای پنجمین 
س��ال متوالی به بانک تجارت اهدا ش��د. به گزارش 
روابط عمومی بانک تجارت، در هشتمین کنفرانس 
حسابداران و مدیران مالی که در محل سالن اجالس 
سران برگزار ش��د، بانک تجارت موفق شد به عنوان 

بانک برتر کشور در حوزه مدیریت مالی برای پنجمین سال متوالی این جایزه را به دست آورد. رستمی، معاون 
مدیرعامل در امور مالی و سرمایه گذاری بانک تجارت، با حضور در این مراسم تندیس سیمین و لوح تقدیر پنجمین 
دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران را دریافت کرد. بانک تجارت طی چهارسال گذشته نیز موفق به کسب جایزه 
ملی مدیریت مالی ایران شده بود. این بانک یکی از بانک های مشمول اصل 44 قانون اساسی است. صورت های 
مالی این بانک با کمترین مشکل در مجامع عمومی به تصویب رسیده و استحکام و شفافیت مالی این بانک مورد 
تقدیر مدیران ارشد اقتصاد کشور قرار گرفته است. بانک تجارت همچنین تنها بانک ایرانی است که موفق به کسب 
رتبه از سوی موسسه مالی Capital Intelligence شده و توانمندی این بانک در ایفای تعهدات و مواجهه با 

ریسک مورد تایید قرار گرفته است.
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از مدیرعام��ل بان��ک دی در دهمی��ن 
جشنواره ملی قهرمانان صنعت به عنوان 

قهرمان "صنعت و اقتصاد" تقدیر شد.
ب��ه گزارش اداره کل روابط عمومی بانک 
دی، در این مراس��م احمد شفیع زاده به 
عنوان یکي از قهرمانان صنعت کش��ور 
لوح تقدیر و تندیس جش��نواره را از علي 
اکبر صالحي، رییس سازمان انرژی اتمی، 
محمد شریعتمداري معاون اجرایي رییس 
جمهور و حجت االس��الم و المس��لمین 
حس��ني قائم مقام نماینده ولی فقیه در 
بنیاد شهید و امور ایثارگران دریافت کرد.

در متن لوح تقدی��ر از مدیرعامل بانک 
دی عنوان ش��ده اس��ت: "ش��رح حال 
پرفراز و نش��یب و ارزش��مند یک عمر 
جس��تار صادقانه در علم پژوهی و خلق 
فرصت های صنعتی پایدار و ارزش آفرین 
آن جناب در ش��ورای عال��ی راهبردی 
دهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت 
ایران مورد وارسی، نقد و نظر قرار گرفت. 
اکنون بر اس��اس حکم خرد و اخالق با 
افتخار اع��الم می داریم ک��ه جنابعالی 
به پاس عمری رفت��ار کریمانه و کردار 

مشفقانه برای توسعه صنعت در این مرز 
و بوم به عنوان قهرمان صنعت و اقتصاد 

برگزیده شده اید."
همچنی��ن  دی  بان��ک  مدیرعام��ل 
در س��خنانی ب��ا گرامیداش��ت حضور 
صنعتگران و فعاالن اقتصادی در دهمین 
جش��نواره قهرمانان صنعت اظهار کرد: 
برای توسعه و پیشرفت کشور عزیزمان 
ایران اس��المی، راهی جز تقویت بخش 

خصوصی نیست.
ش��فیع زاده با بی��ان اینک��ه بانک دی 
ب��ا پیاده س��ازی بانکداری ش��رکتی و 

اختصاصی و نوآوری در خدمت در صدد 
تقوی��ت بخش خصوصی اس��ت، افزود: 
بانک دی ترجیح می دهد به جای بنگاه 
داری، بنگاه های اقتصادی را تقویت کند 
و برای همین منظور بسته های مختلف 
اعتباری خاصی پیش بینی شده که به 
بنگاه ه��ای اقتص��ادی و خصوصی ارائه 

خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه هم اکنون بانک دی 
پروژه های بزرگی را حمایت مالی می کند 
و کمتری��ن تصدی گ��ری بن��گاه داری 
را دارد، خاط��ر نش��ان ک��رد: بانک دی 

بانکی است که همراه صنعتگران برای 
توس��عه اقتصادی کشور گام بر می دارد 
و آرزومندیم که با مشارکت جمعی در 
جهت آبادانی کشور بتوانیم اقدامات موثر 

و مفیدی را انجام دهیم.
دهمی��ن جش��نواره مل��ی قهرمان��ان 
صنعت ایران با حمای��ت بانک دی و با 
حضور معاون اجرایی رییس جمهوری، 
روس��ای دو سازمان انرژی اتمی ایران و 
سازمان ملی استاندارد ایران، قائم مقام 
نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور 
ایثارگ��ران، برخ��ی نمایندگان مجلس 
ش��ورای اس��المی، مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام، استاندار تهران، خانواده 
محترم شهدای هسته ای ایران و شهدای 
هشت سال دفاع مقدس به همراه افزون 
بر یک هزار کارآفرین و صنعتگر کشور 
در مرکز همایش های بین المللی صدا و 

سیما برگزار شد.
همچنین در حاشیه این مراسم از کتاب 
"هویت برند در صنع��ت بانکداری" که 
با حمایت بانک دی چاپ ش��ده است، 

رونمایی شد.

تقدیر از دکتر شفیع زاده مدیرعامل بانک دی
 به عنوان قهرمان صنعت و اقتصاد ایران








