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حمایت از حقوق مصــرف کنندگان و روابط 

عمومی سازمان حمایت از مصرف کندده
 آدرس تحریریه : خیابــان قائم مقام فراهانی ،

جنب تهران کلینیک ، کوچه شهدا ،  پالک 1

Website :  Eghtesadobimeh.ir
Email: Berand3090@yahoo.com

کدپستی : 55164-11358
تلفکس : 66704387

تلفن : 66754655

بیمه شناسان خوب می دانند خدمت به بیمه 
گذار یعنی چه و دیدند در ســونامی آمریکا 
آســیب دیده بر بلندای نشسته تا از طوفان 
دریا در امان ولی به بیمه گرش زنگ می زند 
نیازش را.جهانیان آن را دیدند و بیمه را باور 
کردند و آنها که این باور را می دارند به بیمه 
رازی رئیــس کاردانش دکتر مظلومی طالی 
سال حمایت از مصرف کننده را هدیه کردند. س جلد

شرح عک

جناب آقای اسماعیل هلل گانی

خسرو امیر حسینی
مدیر مسئول و سردبیر
اقتصاد و بیمه

انتصــاب بجــا و شایســته حضرتعالی را بــه عنوان 
مدیرعامل بانــک صادرات ایــران صمیمانه تبریک و 
تهنیت عرض نموده، امیدوارم با اتکا به خداوند متعال 

سربلند و پیروز باشید.

جناب آقای مهندس محمدرضا پیشرو

خسرو امیر حسینی
مدیر مسئول و سردبیر
اقتصاد و بیمه

انتصاب شایســته حضرتعالی را بــه عنوان مدیرعامل 
بانک سینا صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم 

و موفقیت جنابعالی را آرزومندیم.

جناب آقای مهندس بهزادیان

خسرو امیر حسینی
مدیر مسئول و سردبیر
اقتصاد و بیمه

انتصاب جنابعالی را که از جهره های موفق و برجسته 
نظام بانکی کشور می باشید به عنوان مدیرعامل بانک 
ملــت صمیمانه تبریک و تهنیــت عرض می نماییم و 

موفقیت جنابعالی را آرزومندیم.

دکتر یونس مظلومي
سوابق علمي :

- دکتري مدیریت از دانشگاه بوردو فرانسه
- فوق لیســانس روش تحقیق در مدیریت از دانشــگاه 

بوردو فرانسه
- فوق لیســانس مدیریت اجرایي از ســازمان مدیریت 

صنعتي
- لیســانس مدیریت بیمه از دانشــگاه علــوم اقتصاد و 

دارایي .
سوابق شغلي :

عضو هیئت مدیره و عامل شرکت بیمه رازي از شهریور 
1389

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت خدمات بیمه اي 
سایان در فاصله سال هاي 85 تا شهریور89

مدیر بیمه هاي مسئولیت و مهندسي در بیمه رازي در 
فاصله سال هاي 82 تا 85

کارشــناس بخش هاي مختلف بیمه هاي اموال، انرژي، 
مهندسي و مسئولیت در فاصله سال هاي 73 تا 82

مدرس دانشگاه از سال 1388

از شمار دو چشم یک تن کم
وز شمار خرد هزاران بیش

او معلم بود 
و از تبار راستین خلج 

نامش به بزرگی شان معلم بودوصادق 
فرزند عالمی جلیل القدر مرحوم اعتضادالعلما، یکی از 

موسسان فیضیه قم،
صادق بود نامش چون کردارش

وطن پرســت بود، بســان اجدادش چونان مشروطه 
خواهان و دلیران مبارز ایل در جنگ اللکان 

و...
در غربت جان به جان آفرین تسلیم کرد 

شجره ی او به معصومین میرسد 
سیاســت مداری بود حاذق که دوست و دشمن بر آن 

گواه بودند 
از خیلی پیشتر ازآن روز که به همراه امام موسی صدر 
و حاجــی خان )) رو ح اله امیرحســینی (( به طواف 
کعبــه رفتند وامیر حجاز بــر صالبت و بزرگی اش در 
ســرزمین وحی پا جفت کرده و بــه احترام تمام خم 
شد،تمام ایل میدانستند که بزرگ سیاستمدارشان در 

دلها جای دارد.
با کمال تاسف، مردی از بزرگان خردمند و بلند آوازهء 
وطن و ایل خلج، مهندس صادق ســیف امیر حسینی 
که فضایل و دســت پر خیر وبرکتش شــهادتین دارد 

بیشمار،از میان ما رخت سفر به اخرت بست.
مرگ این مرد بزرگ، ضایعهء جبران ناپذیریست برای 

خاندان امیر حسینی.

اقتصــاد و بیمه مفتخر اســت تا پــس از حضور موفق در 
قالــب ماهنامه اقتصادی ، در دنیای مجازی نیز به فعالیت 
پرداخته و در روشــی متفاوت، ارتباط خود با مخاطبان را 
گســترده تر، عمیق تر و آســان تر گرداند. این وبسایت با 
نام دامنه www.eghtesadobimeh.ir از این پس در دسترس 
شما همراهان همیشگی و کاربران فضای سایبری میباشد. 

ارایه آرشیو کامل نشریه در فایل Pdf و همچنین مطالب
منتشــر شــده در آن به صورت دســته بندی شــده به 
موضوعات اخبــار، مقاالت، گزارش ها، مجامع و ســخن 
ســردبیر ، از جمله اهداف اصلی ســایت بــوده 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 همیشــه 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 
پشــتیبانی 24 ساعته وبسایت را عهده دار است. باشد که 
این وبسایت قدمی دیگر در عرصه خبررسانی اقتصادی در 

فضای سایبری باشد.
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سخن سردبیر

عید آمد و ما لختیم می پرسند: چرا؟ شما که از عیال 
و اوالد از بام تا شــام پرتالشــید مگر نه آن است که 
از قدیم گفته اند خواهی برســی به گنج می بایســت 
تالش کنی و تالش. شــاهد می آوریم این تن علیل 
این موی سپید گواه آن پس کو، تا نشویم سرخ روی 
زین ابتدائی خواســته یاران هم سنگران از آمده عید. 
بــه یاد دارم در دوران کودکی شــب عید حمامی ها 
کوچه به کوچه فریــاد می زدند آش حمامی را بورانا 
»بیاورید« و هر خانه که از آن دود »کلبله« بیرون می 
زد با مقداری غذا و تنقالت لبیکی  بر ندای حمامی ها 
می دادند و جالب اینکه اخر شب در سکوت و تاریکی 
با انبان پروگرفته شــده به خانه های فقرا »بدون سرو 
صدا و در محرمیت خــاص« رفته و صبح عید ، همه 
لبها خندان و رخت نو پوشیده به دیدار هم می رفتند. 
ما که به شــهر کوچیدیم زان عمــل بی خبر مانده و 
صد افســوس که چه گــران بها فرهنــگ تعاونی را 
جاگذاردیم!!! غریب به 60 سال زین خاطره می گذرد 
و هر سال به شــب عید بیاد آن روزگاران می افتم و 
دریغا که روزها زین نداری غم این در سینه سنگینی 
می کند و اشــک خجالت برگونه سرازیر و... بگذریم.
بچه ها ســخت در تالش بسته شــدن آخرین شماره 
ســال و بقول اهل مطبوع این را بگذاریم آن جا و آن 
دیگری را بر این جا و ... الی آخر تا بشــود مجله 51 .
به یاد شــعری از حکیم ابوالقاســم فردوســی افتادم 
که می فرمایند: مرا ســال بر پنجاه و یک رسید. 
در حیات کاری چه پرشــمار نشــریه دیــده و بعضا 
افتخار همکاری می داشــته و چه بســیار عیدها در 
کنج اتــاق خبر بدون حضــور یــاران از رتق و فتق 
امر اطالع رســانی گرفته تا تــر و تمیز کردن طاقچه 
و میز، تا ســال جدید بوی تمیزی اتــاق و بوی عید 
برمشــام یاران اهل قلم برســد . باورم هست انتشار 
جریده در راســتای اهداف بلند انقالب اسالمی برای 
انجام تغییراتی بنیادین در اقتصاد این کشــور جهان 
سوم به منظور گام برداشتن در مسیر پیشرفت است.
50 ماه پیش بود نه، خیلی بیشتر بود. خرداد پارسال 
که پا و رمقی نبود که مجله منتشــر کنیم. 50 شده 

بود پس از 50 ماه هم گذشــته، من برای تولد شماره 
50 خیلی انتظار کشیدم . دنبال دنیای تازه ای بودم. 
اما حامی نداشــتم. غــرق در دنیایی کــه این روزها 
»ناپاک« می خوانیدش، آن روزها هم البته ناپاک بود 
که یک تماس از دوست قدیمی به انتظارم پایان داد.
تــا جنــاب مهنــدس داداش، مرد فرهنگ دوســت 
و کارآفرینــی یاعلــی را گفت مــن تا انتهــا رفتم. 
و وقتــی شــوق مــن را دیــد بــا همــان صالبت و 
دکتریــن کاریش که نشــانش در مدیریت، شــهره 
عام و خاص اســت گفت: شــروع کن و رفتم ســراغ 
دوســتان اهل قلــم تــا کاری جدید را آغــاز کنم.
ایــن مقدمه را گفتم تا داســتان شــکل گیری یکی 
از بهتریــن ماهنامــه هــای ایــران را بازگــو کرده 
باشــم؛ ماهنامــه ای کــه با تکــه تکــه روح و جان 
مــا شــکل گرفــت و مجموعــه ای شــد از بهترین 
هــا و آینــه ای الیــق نامــش، اقتصــاد و بیمه
کردیــم  شــرط  خودمــان  بــا  روز  همــان  از 
قرمزمان  بپسندند«. خط  بخوانند، خواص  »عوام 
هم قانون بود و دیگر هیچ . کار شروع شد با نیروهای 
مســتعد، مخلــص و کاردان و خیلــی هــای دیگر.
ســعی کردیم اقتصاد و بیمه با روش مجالت مدرن و 
آزاد اداره شود. نویسنده مطلب را می نوشت و معموال 
کیفیت مطلب، ســطح و ادبیات آن ارزیابی می شد. 
آزاد و رها از تمام نشــریاتی که قبال در آنها کار کرده 
بودیم. نه کسی جرات دستور دادن داشت و نه کسی 
می توانست خط مشــی ای تعیین کند. اما یک فکر 
مثل خوره همیشــه با ما بود که فکر می کردیم و می 
کنیم که شاید اقتصاد و بیمه خیلی زود از وزیدن باز 
بماند. به باورم همین 51 ماه هم مجله اقتصاد و بیمه 
عمر نوح کرده است! نه آنکه بی امید باشیم. برعکس 
گمانم این بوده و هســت که می باید به سالیان آتی 
اندیشــند. اما چه کنیم که روزنامه نــگاران به تمام 
روزگاری کــه می گذرانند، به عــرق ریزان روح و به 
وزن کشی مدام کلمات مشغولند که مبادا سنگین تر 
از آن باشد. که باید. )اهل دل داشتند درد دل ما را...(
اهل مطبوع گاه آشــکار می خندنــد و گاه زیر پلک 

می گرینــدو بچه های اقتصاد و بیمــه هم این گونه 
اند. کســانی کــه تا ســپیده صبح کار مــی کردند 
و به ســالح قلم سرکار پیتزایی ســق می زدند و به 
حقوق کــم می ســاختند و می ســازند و مدام دل 
خودشــان و خانواده شــان می لرزد. اما بازگو کردن 
درد اقتصادی و معیشــتی مردم چه لذتی در جان ما 
می ریزد که خارمغیالن هم به ســودایش نرم شود...

اینها شــگرد بچه های اقتصاد و بیمه بود. لذت انتشار 
نشــریه اقتصاد و بیمه که بخشــی، هرچند کوچک، 
از دردهــا و درمان های کشــور عزیزمــان را علنی 
می ســاخت همیشــه در ذهن ما بود و هزاران حیف 
و دریغ و افســوس که در این میان کســانی هستند 
که با شــالقی در دســت بر ما تازیانه می زدند و می 
زنند کــه نگوییم دردهــا!!! اجازه مــی خواهد نقبی 
به تاریخ و انتشــار روزنامه وقایع اتفاقیه که بدســت 
رادمرد بــزرگ امیرکبیر به زینت طبع آراســته می 
شــد و در بازه زمانی کوتاه حضورش اثربخش زیادی 
در آگاهی بخش مردم داشــت نگاهی داشــته باشیم 
تا بهتر زان توشــه برداریم، باشــد که مقبول افتد. : 
روزنامه وقایع اتفاقیه نام دومین نشریه فارسی زبان 
و روی هــم رفتــه، پس از کاغــذ اخبــار و روزنامهٔ 
آشــوریزبان زاهر یرادی باهرا،(1( ســومین نشــریهٔ 
ایران اســت. این هفتــه نامه به دســتور میرزا تقی 
خان امیرکبیــر در تهران در دوران ناصرالدین شــاه 
منتشر می شد. نخستین شــمارهٔ این نشریه هفتگی 
در 5 ربیع االول ســال 1267 هجری قمری)2( )برابر 
18 دی مــاه 1229 خورشــیدی و 8 ژانویه 1851 
مسیحی( )سال ســوم پادشاهی ناصرالدین شاه»1«( 
به چاپ رسید. در این شماره، تصویر شیر و خورشید 
با جمله یا اســداهلل الغالب به شیوه ای خاص طراحی 
شــده بود کــه واژه اهلل باالی شــیر قرار گیــرد. »یا 
اســداهلل الغالب« و همچنین عبــارت روزنامه اخبار 
دارالخالفــه طهــران ]=تهران[، در فضــای گرافیکی 
ویــژه ای به صــورت غیرمتداول خوشنویســی رایج 
سامان داده شده بود. تأثیرپذیری خط و خوشنویسی 
نســتعلیق از نوآوری هــای دورهٔ قاجــار، در روزنامه 

یک سینه سخن دارم
خسرو امیر حسینی
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وقایع اتفاقیه نیز به نحو چشــمگیرتری نمود می یابد.
انتشــار این روزنامه در راســتای اهــداف امیرکبیر 
بــرای انجام تغییراتــی بنیادین در ایــران به منظور 
گام برداشــتن در مســیر پیشــرفت آن کشور تلقی 
می گردد. اما وی اندکی بعد )سال 1268 ه.ق.(کشته 
می شــود؛ و ســرانجام پس از آنکه ادارهٔ این روزنامه 
ســال ها در دست کســان دیگری افتاد، اداره روزنامه 
در 1288 قمری،{نیازمنــد منبع} به محمدحســن 
خــان صنیع الدوله ( اعتمادالســلطنه)، مترجم دربار، 
رئیس تازهٔ ادارهٔ انطباعات ناصر الدین شــاه، و فرزند 
حاج علی خان حاجب الدوله (قاتل امیر کبیر(، سپرده 
شــد. او هم در عمــل، روزنامه جدیــدش ـ روزنامهٔ 
ایــران ـ را جایگزین این روزنامه کــه البته آن زمان 
نامش دیگر وقایــع اتفاقیه هم نبود، کــرد )نیازمند 
منبع( به جز اعتمادالســلطنه، بقیه دســت اندرکاران 
و گرداننــدگان روزنامه، پیوســته در تغییر بودند.)3(
از شــماره 471 به بعــد، این روزنامه بــا نام روزنامه 
دولــت علیه ایران به چاپ رســید. تعداد صفحه های 
ایــن روزنامــه از چهــار تــا دوازده در نوســان بود.

درون مایه
در این روزنامه، اخبار داخلی شــامل خبرهای مربوط 
بــه پایتخت (اخبــار دارالخالفه(، دربار و ســفرهای 
ناصرالدین شــاه، عــزل و نصب ها و اعطــای مقام ها، 
نشان ها و امتیازات چاپ می شد. در برخی شماره های 
آن، اعالن های رسمی دولتی در ورقه ای جداگانه چاپ 
و همراه روزنامه، توزیع می شــد که به آن اشتهارنامه 
می گفتند. در برخی شــماره ها نیز اخبار و رویدادهای 
شهرستانهای ایران به چاپ می رسید )اخبار والیات(. 
در بخــش اخبار خارجی، بیشــتر اخبــار مربوط به 
دگرگونی های سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی 
به چاپ می رســید؛ مقاالتــی از روزنامه های اروپایی 
برگرفته می شــد و با ترجمهٔ روان فارسی در روزنامه 
منتشر می شــد. بســیاری از این ترجمه ها کار خود 
صنیع الدوله بــود.)3( روی هم رفتــه روزنامه از زبان 
نوشــتاری ســاده ای بهره می برد که تا زمان جنبش 
مشــروطیت در نوشــته های این دوره کمتر به چشم 
می خورد.)3( در بیشتر شــماره های روزنامه، صورت 
قیمت اجناس مورد نیاز مردم به نرخ رســمی دولتی 
چاپ می شــد)نرخ ارزاق(؛ در برخی شــماره های آن 
اعالن فروش کتابهای تازه چاپ شده منتشر می گشت.
ایــن روزنامه بــه خبرهــای مربوط به کــودکان و 
نوجوانــان هــم عنایــت فــراوان داشــت. از جمله 
می توان به انتشــار مستمر و پیوســتهٔ اخبار مدرسهٔ 
دارالفنون )کــه دانش آموزان آن نوجــوان بوده اند(، 
گزارش های بیماریهای کودکان و آبله کوبی ایشــان، 
خبرهایــی پیرامون کــودکان فرنگــی، گزارش های 
مربوط به حوادث کودکان، کــودکان بزهکار و حتی 

اخبــار و آگهی های کتــاب کودک، اشــاره نمود. )1(
گذشــته از نشان رسمی کشــور ایران)شیر و خورشید(، 
نخستین تصویر مطبوعات ایران، در شماره 471 روزنامهٔ 
وقایع اتفاقیه )که در آن شــماره با نام »وقایع« منتشــر 
شــده بود و از شمارهٔ پسین هم نام »روزنامه دولت علیه 
ایــران« را به خــود گرفت( به تاریــخ 28 محرم 1277 
ق. منتشر شــد؛ این تصویر، عکســی از جان به دربردن 
معجزه آســای یک کــودک در مجلس تعزیــه بود.)1(
گفته اســت: روزنامــه  ایــن  دربــاره  امیرکبیــر 
عوام نمی دانند که مصرف و حســن ایــن وقایع اتفاقیه 
در چیســت؛ یا خیــال می کنند کــه دیوانیــان عظام 
شــروع به این کرده اند به جهت منافــع و مداخل. لکن 
این طور نیســت و نباید باشــد. این اخبار چیزی است. 
این ها به جهت تربیت خلق اســت و اینکه این ها از امور 
دیوانــی و اخبار و مناســبات دول و منافع خاص و عام 
و مقتضیــات عصر عالِم باشــند؛ و اینکه تا روزی که من 
هستم نمی شود که این اطالع به عامه نرسد. این روزنامه 
منصبی نیســت که به کســانی که از دیوان اعلی اسامی 
ایشــان تعیین شده، به این ها برســد و به دیگران نرسد.

چالش ها
هرچنــد انتشــار »وقایع اتفاقیــه« گام بســیار مهمی 
ایــن  امــا  می شــود،)3(  دانســته  پیشــرفت  راه  در 
روزنامــه دســت کم بــا دو چالــش مهم رویــارو بود:
1-  بهــای روزنامه ده شــاهی بــود و در آن روزگار که 
یک من گوشــت، یک قران می ارزید، هر شماره اش برابر 
نیم من گوشت بها می داشــت؛ ازاین رو عامه مردم توان 
خرید آن را نمی داشتند. همچنین اینکه پخش کنندگان 
روزنامه نیز چشــم داشــتند که از ایــن راه درآمدی به 
دســت آورند، قیمت تمام شــده روزنامــه را برای مردم 
باالتــر می برد. در عین حــال، چنانچــه در صفحهٔ اول 
شمارهٔ نخســت روزنامه آمده  است:»دولت علیه، اعضای 
دولت، صاحــب منصبان و رعایای صادق را موظف کرده 
بود تا این روزنامــه را بخرند«؛ و بدین ترتیب، در عمل، 
نخستین روزنامه در ایران ویژه و از آِن خواص می شد.)3(

2- حکومــت خودکامه ناصری، لحن نوشــتار روزنامه را 
_ از همان آغــاز و در زمان خــود امیرکبیر هم _ دچار 
چاپلوســی بســیار کرده بود، چنانکه از شــش صفحه 
روزنامه، یک صفحه و نیم آن به اخبار و جزئیات کارهای 
ناصرالدین شــاه می پرداخت و این کار را با آنچنان تملق 
و گزافه گویــی ای انجام می داد که حتی تغییرات جوی و 
گرم شدن هوا را نیز به »یمن وجود مبارک« ربط می داد، 
برای نمونه در شمارهٔ سومش چنین آمده است: »از یمن 
طالع فیروزی مطالع و اقبال بیهمان ســرکار اعلیحضرت 
پادشاهی هوای دارالخالفه طهران در این اوقات به طوری 
خوب و خوش می گذرد که برف به آن شــدت در ســه 
چهار روزه بــه کلی از اطراف و حول و حوش رفت.«)3(

نمونه

در خود روزنامه )شــمارهٔ هفتم، ســال نخســت(، فکر 
راه انــدازی و برپایــی یک روزنامه به شــخص شــاه _ 
ونــه به امیرکبیر _ نســبت داده می شــود، حــال آنکه 
چنیــن ابتکاری از شــاه که در آن هنگام بســیار جوان 
)بیســت ســاله( می بود، بعیــد به نظر می رســید: )3(

از آنجا که همت خسروانی اعلیحضرت پادشاهی مصروف 
به تربیت اهالی و اعیان و رعایا و تجار و کسبه دولت خود 
است که بر دانش و بینش آنها بیفزاید از ]گزارش[ داخله 
و خارجــه خبردار باشــند لهذا به انتشــار آن ]روزنامه[ 
به ممالک محروســه فرمایش فرمودنــد تا اطالع آگاهی 
و دانایی بینایی اهالی این دولت علیه بیشــتر شود.]3[

ســال های نخســت به تخت نشســتن ناصرالدین شاه 
آکنده از شــورش های پی درپی بود، ولی با کوشش های 
امیرکبیــر آرامــش در کشــور حکم فرما شــد؛)3( در 
این بــاره در صفحهٔ نخســت روزنامه )در همان ســال 
نخســت، در زمان امیرکبیر( چنین نوشــته شده است:

چون که ســرکار اعلیحضرت پادشــاهی از زمان جلوس 
به تخت فرمانروایی تاکنون ممالک محروســه را سیاحت 
نفرموده انــد و خاطر خســروانی مایل اســت که انتظام 
والیات و آســودگی رعایا را برأی العین مشاهده فرموده 
و چون آفتاب جهانتاب به وجود مبارک روشــنی حاصل 
نمایند. لهذا خاطر مبارک عزیمت ســیاحت در ممالک 
عراق )=عراق عجم( و اصفهان فرموده، برخالف اســالف 
خود اعلیحضرت پادشــاهی که شــوکت دولت همایون 
و جالل نوبــت روزافزون خود را آســایش رفاه رعیت و 
انتظــام و امنیــت مملکت می دانند و منظــور دارند که 
از زیادتی قشــون در حرکت آســیبی به رعایا نرسد.)3(

پانویس ها و منابع
1-  ســید علی کاشــفی خوانســاری )صاحــب امتیاز 
و مدیرمســئول(. تولــد مطبوعــات کــودک و نوجوان 
در ایــران، نگاهــی کوتــاه بــه تاریخچه شــکل گیری 
نشــریات کودک و نوجوان در ایران. . ماهنامهٔ شــهرزاد 
)تهران: موسســهٔ شــهرزاد قصه گوی کــودک(، 1387. 
صــدا  وب گاه  اتفاقیــه،  وقایــع  انتشــار    -2
ایــران  اســالمی  جمهــوری  ســیمای  و 
3-  ربیعــی، منیــژه. از وقایع اتفاقیه تــا تملق ناصری. 
 ،magiran بایگانــی   .1384-01-16 شــرق،  روزنامــهٔ 
.1388 اردیبهشــت   23 تاریــخ  در  بازیابی شــده 

ایــران.  و  امیرکبیــر  فریــدون.  آدمیــت، 
1354 چهــارم،  چــاپ  خوارزمــی.  انتشــارات 
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در این همایش که با حضور اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهــور؛ محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت؛ خســرو تاج، قائم مقام وزیرصنعت ، معدن و تجارت؛ نوابی، معاون وزیر و رئیس ســازمان حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان و جمعی ازنمایندگان مجلس شــورای اســالمی، مدیران ارشــد بخش صنعت ، معدن و تجارت کشــورو دست 
اندرکاران و صاحبنظران بخش های تولیدی، خدماتی و اقتصادی کشــور در مرکز همایش های بین المللی صدا وســیما 
جمهوری اســالمی ایران برگزار شــد از دکتر یونس مظلومی که همراه با شرکت بیمه رازی موفق به کسب تندیس طالیی 

حقوق مصرف کنندگان گردید طی مراسم باشکوهی تجلیل و تقدیر بعمل آمد.
حضور بیمه رازی در این همایش به سال 89 برمی گردد. بیمه رازی سال های 89 و 90 موفق به دریافت گواهینامه، سال 
های 91 و 92 موفق به کسب تندیس برنز و امسال با توجه به ارزیابی های صورت گرفته موفق به دریافت تندیس طالیی 

حمایت حقوق مصرف کنندگان برای اولین بار در صنعت بیمه کشور شده است.

نام شرکت: 
بیمه رازی

نام مدیرعامل:
دکتر یونس مظلومی

نوع محصول: 
خدمات بیمه ای

بیمه رازی به عنوان اولین شرکت بیمه تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان را دریافت کردبیمه رازی
تندیس زرین چهاردهمین همایش  روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در دستان دکتر مظلومی 

 از رازی همه راضی هستند 

چهاردهمیــن همایــش روز ملی حمایــت از حقوق مصرف کنندگان امســال با رویکرد بنگاه هــای اقتصادی و موضوع               
مشتری مداری و جلب وفاداری مشتریان برگزار شد. 

در چهاردهمین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که نهم اسفندماه سال جاری مصادف با روز ملی حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان برگزار شد، از بیمه رازی تجلیل به عمل آمد.

تاریخچه شرکت
به اســتناد مجوز شــماره 5194 مورخ 28 اردیبهشــت 1382 بیمه مرکزي جمهوري اســالمي، شرکت بیمه رازي 
بــه عنوان اولین شــرکت بیمه خصوصــي در ایران فعالیت خود را با ســرمایه اولیه 140 میلیــارد ریال آغاز نمود. 
ســرمایه شــرکت در مراحل دوم و ســوم به ترتیب به 200 میلیارد ریال و 280 میلیارد ریال )تماما پرداخت شده( 
افزایش یافت. در مرحله بعدي و در اجراي مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت ، اساســنامه شــرکت و 
الزامات ســازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شــماره 12/235975 مورخ 1392/06/20 ســازمان بورس و اوراق 
بهــادار و 92/19462 مــورخ 1392/05/07 بیمه مرکزي جمهوري اســالمي ایران، ســرمایه شــرکت بیمه رازي 
)ســهامي عــام( از مبلغ 280،000 میلیون ریال بــه 625،852 میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابي بخشــي 
از دارایي هاي ثابت شــرکت )اســتفاده از تســهیالت مفاد آیین نامه اجرایي بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل 
کشــور ( افزایش پیدا کرد. همچنین ترکیب ســهامداران و هیات مدیره این شــرکت در ســال جاري تغییر یافت.

ارائه خدمات بیمه  اي در سطح جامعه، گسترش فضاي رقابتي در صنعت بیمه، ارتقاي سطح خدمات بیمه به مشتریان 
و توسعه فرهنگ بیمه  اي در کنار کسب درآمد فلسفه وجودي شرکت ما را تشکیل مي  دهند. در این راستا و تا این  3 تندیس و 2 گواهینامه

سوابق در چشنواره حمایت از مصرف کنندگان

با اینکه صنعت بیمه نزدیک به هشت دهه از عمرش در ایران می گذرد هنوز کمترردپایی از آن  درحرمت نهادن به مقوله 
مشتری مداری و رعایت حقوق بیمه گذاران در آن دیده میشود.

حال بگویید شما که کهن سالی و بواسطه نبم قرن کار در مطبوعات عینک شده یار غارت و بالطبع در دیدن دچارمشکلی.
اصال بگو ما کور لکن کمتر چشم بینا و گوش شنوادیده وشنیده زین عمل.بقول مش قاسم قیاس ابادی واهلل  دروغ چراتا 

قبر چهارانگشت بیشتر نیست آ آ آ آ
 در ایــن صنعــت که به یمن ورود مدیــران جوان وتحصیلکرده و کار امد می خواهد به حــول و قوه الهی تکانی بخورد ، 
آنقدر تن پرورده  و با چســب دوقلو بر میز ســنجاق شده هست وهست که لودر  دی هشت هم در تکان دادن آنان دچار 

صد هزار مشکل .
 این نقل حدیث را در گفتمانها چه بسیار گفته ایم ومیگوییم ولی حیف ودو صد حیف کو گوش شنوا. 

به روز 9 اسفند در تاالر شیک ودل ربای صدا و سیما که همواره پای بهترین به اینجا باز است ودر مسند آن اربابان سخن 
از هر دری نقل حدیث میکردندواز بر و بحر عالم سخن میرانند،به زمان اعالم برگزیدگان و صاحبان تندیس زرین حامیان 
حقوق مصرف کنندگان که بواسطه رای مردم  وخدمت به این مردم قدرشناس بود، در مرتبه پنجم نام جوانی برده شده 
برازنده که به احترامش جملگی ایستاده وبه نشانه تقدیز از وی حضار دست برهم کوبیدند، ناخود آگاه از جا پریدم و دوان 

دوان به پای سن شدم تا اولین باشم برای شادباش گفتن.
 نامش یونس ،تبارش مظلومی دانش آموخته PHD از یکی از معتبرترین دانشــگاه های دنیا ،کارآمد و بچه مســلمانی به 
غایت خوش پوش . یوسف تاالر بود در کارش و در حسنش، به ادب  آمد و به حرمت تندیس طال را گرفت و برای مردمان 

باور مدارش سر تعظیم فرود آورد.
 او را  از خیلی پیشــتر هامی شناســم، در صنعت بیمه در کنجی نشســته ولی سیطره عملش مرزهارا در نوردیده و برای 
افتخار افرینی ورزش این مرز پرگهر و برافراشته شدن پرچم ایران اسالمی از هیچ کوشش وتالش وحمایتی دریغ نداشته.

با دکترین کاریش کاری کرده که بیمه گردر کنار بیمه گذار در هرجا بماند از  دریا وکویرگرفته تاجنگل ودشــت،ازگردنه 
وجاده گرفته تاخانه وکاشانه. با تامین خسارت در حداقل زمان ممکن ))یک شبانه روز((عملی کرده که مابقی بیمه های 

خصوصی ودولتی کشور به دنبال الگو برداری از برنامه ها ی نوین مدیریتی وی هستند.
دکتر ما حسنش از حد افزون تر .
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تاریخ موفق شده  ایم با ایجاد 29 شعبه در تهران 
و شهرســتان  ها و با گشــایش 930 نمایندگي 
خدمات خود را به اقصي نقاط کشور توسعه دهیم.

یکــي از مالک هــاي اعتبار هر شــرکت بیمه  اي 
پشتوانه اتکایي آن است. شرکت بیمه رازي براي 
تضمین تعهدات خود در بیمه  هاي حمل و نقل، 
آتش  سوزي و تمام خطر مقاطعه  کاري از طریق 
پوشــش اتکایي مطمئن خارجي از بدو فعالیت با 
تعدادي از بروکرهاي تراز اول جهان وارد مذاکره 
شــده و در همان ســال اول موفق شد از طریق 
یکــي از بروکرهاي لنــدن )AON( و با راهبري 
 )HANNOVER-RE( شرکت بیمه  اي هانوفر-ري
پوشــش اتکایي مطمئن خارجــي تامین نماید.

 از ســال 1386 شرکت ناسکو )NASCO( از بازار 
فرانسه به عنوان بروکر قراردادهاي اتکایي شرکت 
انتخاب گردید و سي درصد دیگر از سرمایه  هاي 
بیمه شــده بیمه رازي )عالوه بر 20درصد قبلي( 
به بیمه مرکزي جمهوري اسالمي واگذار شد. در 
حال حاضر نیز بیمه اتکایي شرکت با راهبري بیمه  
گران اتکایي معتبر بین  المللي کماکان ادامه دارد.

گوشه ای از اهم فعالیتهای بیمه رازی در سال گذشته 
 بیمه رازي به عنوان اولین شــرکت بیمه تندیس طالیي حمایت 

از حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرد
بیمه رازي جزء 5 شرکت برتر بیمه اي

صعود تیم کوهنوردي شعبه رشت بیمه رازي به قله کان صیفي
تســریع در پرداخت خسارت ها ســرلوحه برنامه هاي بیمه رازي 

قرارگرفت
بیمه رازي در حمایت از کودک و نوجوان

 بیمه رازي تنها حامي تیم هاي ملي تنیس روي میز ایران
 تقدیر و تشــکر سازمان مهندسي و عمران شهر تهران از شرکت 
بیمه رازي شــرکت بیمــه رازي حامي ویژه دومیــن کنفرانس 

حرفه اي گرایي در روابط عمومي
رضایت شرکت ملي نفت ایران از خدمات شرکت بیمه رازي

حضور بیمه رازي در نمایشگاه کیتکس2014
تیم کشتي بیمه رازي قهرمان شد

بیمه رازي حامي مسابقات لیگ قهرماني آسیا2015
 حضــور بیمه رازي در هفتمین مجمع بین المللي مدیریت تغییر 

و تحول
 بیمه رازي حامي هفدهمین همایش سازمان مدیریت صنعتي

بیمه رازي قهرمان هشتمین دوره تکواندوي جام فجر 
بیمه رازي جایزه ملي مدیریت مالي ایران را دریافت کرد

بیمــه رازي حامي همایش  برندهــاي برتر مراکز خرید و مجتمع 
هاي تجاري

سومین همایش بین المللي مدیریت تغییر و تحول
 حضور شعبه شرق بیمه رازي در کنفرانس علمي MBA، DBA و 

استانداردهاي بین المللي
 هدکس 2015 با حضور بیمه رازي برگزار شد

 تقدیر شرکت زرماکارون از بیمه رازي بخاطر پرداخت 24 ساعته 
خسارت

 نمایشگاه موبایلکس 3/2014 با حضور بیمه رازي برگزار شد
شــصتمین سالگرد تأسیس دانشــکده مدیریت دانشگاه تهران با 

حمایت شرکت بیمه رازي برگزار شد
کنگــره بین المللي»بهبود یافتگان از ســرطان« در هتل المپیک 

برگزار شد
 آناکارنینا با حمایت بیمه رازي به نفع هنرمندان مبتال به سرطان 

روي صحنه رفت
 بیمه رازي قهرمان کشتي آزاد باشگاه هاي جهان شد

 شرکت بیمه رازي نماد اعتماد الکترونیکي را دریافت کرد
حضور شــعبه شــرق بیمه رازي در کنفرانس علمي سیستم هاي 

نوین ایجاد اشتغال و کارآفریني
بیمه رازي جایزه » شــعف مشــتري« »MENA« در خاورمیانه و 

شمال آفریقا را دریافت کرد
 بیمه رازي قهرمان لیگ جایزه بزرگ کشتي آزاد شد

دومین همایش بین المللــي مدیریت اجرایي با حضور بیمه رازي 
برگزار شد

دومین جشنواره و نمایشگاه کودک و خانواده
هفتمین کنفرانس بین المللي دکو با حضور شرکت بیمه رازي

 حضور بیمه رازي در همایش مشــترک بیمه و مدیریت ریسک 
ایران و ژاپن

بیمه رازي حامي ورزشکاران
بیمــه رازي حامي دومیــن همایش بین المللــي مدیریت ذهن، 

استرس و بهبود حافظه
 حضور بیمه رازي در نمایشگاه و جشنواره بین المللي مادر،  نوزاد 

و کودک
 شرکت بیمه رازي در نمایشگاه موبایلکس 2014/2 حاضر شد

سومین نمایشگاه تخصصي خودرو
 بیمه رازي حامي ترانه هاي محلي

 حضور بیمه رازي در بیست وسومین نمایشگاه بین المللي مبلمان 
منزل

 برگزاري کالس هاي آموزش بیمه مسئولیت ویژه نمایندگان
2014 MIAMEX نمایشگاه تلفن همراه و ادوات موسیقي 

 بیمــه رازي در چهارمین همایــش بین المللي مدیریت فروش و 
بازاریابي در دوره رکود

حضور فعال درهشتمین نمایشگاه بین المللي بانک،  بورس و بیمه 
 بیمه رازي اسپانسر تئاتر » مسخ « شد

 حضور بیمه رازي در نمایشگاه بین المللي نفت و پتروشیمي
 مدیرعامل بیمه رازي مدیرارشد حامي روابط عمومي شد

 از طالی گردن آویز قهرمانان کشتی جهان 
تا جام زرین حمایت از مصرف کننده
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مشتری مداری، رمز ماندگاری بنگاه های تولیدی

یکــی از مهمترین اهــداف مطرح در دولت، پیگیری حقوق شــهروندی 
اســت. اگــر چه عــده ای از سیاســیون، معنــی ایــن واژه گان را تنها 
در مباحث سیاســی جســتجو کــرده اند، امــا صاحب نظــران، حقوق 
شــهروندی را، مجموعــه ای جامع از مســائل وابســته بــه مردم می 
داننــد کــه مســائل اقتصــادی و اجتماعــی نیــز جزئی از آن اســت.

بخــش عمــده این حقــوق مربــوط بــه داشــتن اطالعــات کامل و 
صحیــح ، داشــتن محیــط امــن و برخــورداری از ســالمتی و امنیت 
مصــرف  حقــوق  اساســی  هــای  پایــه  کــه  باشــد  مــی 
کاالهاســت. خریــد  یــا  خدمــات  دریافــت  بــرای  کننــدگان 

مصــرف کننــدگان بــه عنــوان آحــاد حامعــه در مقابــل دولت به 
عنــوان سیاســت گــذار و تولیدکنندگان بــه عنوان تامیــن کنندگان 
حقوقــی دارنــد. وقتــی دولــت سیاســت حمایــت از تولیــد را بــه 
عنــوان اولویــت اول خــود در مباحث اقتصــادی تدوین کرده اســت، 
تولیــد کننــدگان نیــز تامیــن کاالی مناســب و درخــور جامعــه 
دهنــد. مــی  قــرار  تامیــن  برنامــه  در  را  کننــدگان  مصــرف 

حرکــت و تالش در جهت مشــتری مداری و توجه بــه نیازهای مصرف 
کننــدگان، امــروز بیش از پیــش مورد توجــه عرضه کننــدگان کاال 
و خدمــات قرار دارد به گونه ای که هر ماه شــاهد برگزاری ســمینارها 
و گردهمایــی هایــی برای بررســی موضوع مشــتری مــداری، جلب 
وفــاداری و رضایتمنــدی مشــتریان و شــیوه های نویــن جمع آوری 
داده و بانــک هــای اطالعاتــی و پــردازش آن ها تحت سیســتم های 
الکترونیکــی پیشــرفته و بهره بــرداری از آن ها تشــکیل می شــود.

امــروزه رقابــت پذیــری بنگاههــای اقتصــادی، در شــاخص قیمت، 
خالصه می شــود.بلکه کیفیــت، مســئولیت پذیری، اخــالق تجاری، 
تولیــد ســبز، توجــه بــه محیــط زیســت ســالم، ایمنی و ســالمت 
مصــرف کننــدگان و همچنیــن ارائــه اطالعــات کافــی و مفیــد به 
مصرف کنندگان از دیگر شاخص ای مطرح در امر رقابت پذیری شناخته شده اند.

از طرف دیگر، نگاه تولید، نمی تواند تنها به بازار داخلی معطوف شــود و 
تحقق هدف صادرات، به منزله خروج از محدودیت در مشتری یابی است. 

نیازهای گســترده کشورهای همســایه به دلیل عدم وجود امکانات 
زیرساختی و نیز مزیت های تولیدی در آن کشورها، فرصتی برای 

تولیدکنندگان ایرانی اســت که می توانند بخش قابل توجه آن 
نیازها را پاســخ دهند، اما رقابت بیــن الملل، موقعی محقق می 
شود که مصرف کننده، برای خرید کاال قانع شود. به همین دلیل 

اســت که متخصصان بازار پیشنهاد می کنند که بازاریابی در کنار 
بازار گردی، بازارشناســی، بازارسنجی و ... در یک فرآیند قرار گیرد.

در این شریط، تنها زمانی مصرف کننده به کاال توجه می کند که خدمات 
قبل، حین و پس از فروش به خوبی ارائه شود. رمز ماندگاری و حفظ قابلیت 
رقابت پذیری برای بنگاه های اقتصادی این است که صدای مشتری را 

به خوبی شنیده و متناسب با سلیقه آنان، محصول را تولید و ارایه کنند.
اگر اندکی به منتخبــان این ارزیابی دقت کنیم، در می یابیم که فعالیت 
این بنگاه ها، مورد توجه مردم بوده اســت و ســهم آن ها در بازار، رو به 

افزایش است. این بدان معنی است که مصرف کاالهای داخلی، وقتی اتفاق 
می افتد که تولید مطابق استانداردهای تعیین شده بوده ، خدمات پس از 
فروش هم در تمام مناطق کشور عرضه شود. همچنین محصوالت داخلی 
قابلیت رقابت با کاالهای وارداتی را از لحاظ قیمت منطقی داشته باشند.

در اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از انحصار و تدوین شــیوه های مناســب، 
جهــت افزایش کیفیــت و بهره وی وجود دارد. اگر تــالش کنیم صنایع 
کشــور را به جای قــرار دادن در موقعیت انحصــار و کمک های گلخانه 
ای به ســمت رقابت پذیــری و تنوع در واحدهای عرضه ســوق دهیم و 
تعییــن قیمــت را به جــای قیمت تمام شــده یا هزینه به ســوی بازار 
رقابتــی پیش بریم، در ســال های آتی مــی توانیم صنایعی را شــاهد 
باشــیم که از معرض محک قرار گرفتن مصــرف کنندگان، هراس دارند.

امیدواریــم داوطلبان دوره های آتی، برنامه های خود را در جهت رعایت 
حقوق مصرف کنندگان، در ســطحی وسیع ارزش داده و انتظارات و نیاز 
جامعــه مصرف کننــدگان را به گونه ای تامین کننــد که حقوق مصرف 
کننــدگان به عنوان بخشــی از حقوق شــهروندی تلقی و جاری شــود.

دکتر مجید ارغنده پور

* دبیر شــورای سیاســت گذاری واجرایــی همایش روز                

ملی حمایت از مصرف کننده

*مدیرکل دفتر نظارت بر تشکل ها و هماهنگی امور استانها 
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افتخارات
لوح جهانی استاندارد

لوح تولید کاال با کیفیت برتر
لوح صادر کننده نمونه سال 88
لوح تولید کاال با کیفیت برتر

لوح صادر کننده نمونه ملی سال83
لوح صادر کننده نمونه ملی سال84
لوح واحد برگزیده قهرمانان صنعت

نام شرکت: 
تولید لوازم خانگی سپهر الکتریک

نام مدیرعامل:
 مهندس داود بدلی
نوع محصول: 

لوازم خانگی

چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان امســال با رویکرد بنگاه های اقتصادی و موضوع مشــتری 
مداری و جلب وفاداری مشتریان برگزار شد. 

در چهاردهمین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که نهم اسفندماه سال جاری مصادف با روز ملی حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان برگزار شد، از شرکت تولید لوازم خانگی سپهر الکتریک تجلیل به عمل آمد.

در این همایش که با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور؛ محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت؛ خسرو تاج، قائم مقام وزیرصنعت ، معدن و تجارت؛ 
نوابی، معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان و جمعی ازنمایندگان مجلس شــورای اسالمی، 
مدیران ارشد بخش صنعت ، معدن و تجارت کشورو دست 
اندرکاران و صاحبنظران بخــش های تولیدی، خدماتی و 
اقتصادی کشور در مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما 
جمهوری اسالمی ایران برگزار شد، با اهدای تندیس زرین 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان سال 1393به مهندس 
داود بدلی مدیرعامل شــرکت تولید لوازم خانگی ســپهر 
الکتریک طی مراســم باشکوهی تجلیل و تقدیر بعمل آمد.

شایان ذکر است شــرکت سپهر الکتریک در طی برگزاری 
همایش های قبلی ســازمان حمایــت از مصرف کنندگان 
موفــق به اخذ 4 تندیــس و 3 گواهینامه گردیده اســت.
هر ســاله ســازمان حمایت حقــوق مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان، براساس آیین نامه اجرایی اعطای گواهینامه 
و تندیــس های ملی رعایت حقوق مصــرف کنندگان، در 
فرآینــدی که نزدیک به یک ســال به طــول می انجامد، 
بنگاه های تولیدی، صنعتی و خدماتی رعایت کننده حقوق 
مصرف کنندگان را شناســایی و در روز نهم اسفند ماه)روز 
ملی حمایت از حقوق مصرف کننــدگان ( به عموم مردم 
معرفی می کند تــا با افزایش انگیزه و حساســیت در نزد 

سپهر الکتریک
شــرکت سپهر الکتریک تولید کننده لوازم خانگی در ســال 1358 با هدف تولید و ساخت لوازم خانگی از قبیل کولر آبی، 
آبگرمکن و بخاری )گازی و نفتی( در عرصه صنعت کشور فعالیت خود را آغاز و اینک پس از سالها فعالیت صنعتی و تحقیق 
و توسعه، سبد محصوالت خود را به کولرآبی، کولر گازی، آبگرمکن مخزنی گازی و برقی، انواع بخاریهای گازی، انواع ماشین 
لباسشویی تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک دوقلو و ...افزایش داده است. این شرکت یکی از پیشتازان تولید لوازم خانگی در 

ایران می باشد و در بین خانواده های ایرانی از شهرت و محبوبیت خاصی برخوردار است.

بنگاه های اقتصادی منتخب بــرای رعایت حقوق مصرف 
کننــدگان، افزایش رقابت پذیری ایــن بنگاه ها در جهت 
ارائه محصــوالت باکیفیت، برقراری قیمت عادالنه، تحویل 
یا ارایه به موقع و مطلــوب کاال و خدمات، افزایش اعتماد 
و ترغیــب مصرف کننــدگان به اســتفاده از کاالهای این 
بنگاه ها و نیز کاالهای دارای اســتاندارد و ارتقای شاخص 
هایــی مانند عدالــت اجتماعــی، رفاه، مشــتری مداری 
وقانــون و نظم گرایی در بین بنگاه های اقتصادی شــود.

هر ســال، در روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 
ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان، بر 
اساس آیین نامه ارزیابی عملکرد واحد های اقتصادی، بنگاه 
های اقتصادی را شناسایی و پس از ارزیابی های الزم طی 
مراسمی به شرکت های برتر اهداء تندیس و گواهینامه دارد.

این نشــان ها، شــامل گواهینامه و تندیس های طالیی، 
نقره ای، برنزی می باشــد و شــرکت هایی که دو ســال 
پیاپــی گواهینامــه رعایت حقــوق مصرف کننــدگان را 
دریافت کرده باشــند، می توانند با کســب امتیاز، شرایط 
اختصاصی الزم جهت دریافــت تندیس های طالیی، نقره 
ای و برنزی رعایت حقوق مصرف کنندگان را داشته باشند. 
جلب رضایت مشتریان از جمله اهداف اصلی مدیران بنگاه 
های اقتصادی منتخب حامی حقوق مصرف کننده بوده و 
همچنین آنها در این زمینه به دنبال ارتقای کیفیت محصوالت 
و خدمات و به کارگیری شیوه های موثرتر و جدیدتر هستند.

سپهر الکتریک
اعتبار قلم دارد و به مشتری مداری حرمت می نهد

سپهر الکتریک تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرد

4 تندیس و 3 گواهینامه

سوابق در چشنواره حمایت از مصرف کنندگان
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ملــی  روز  همایــش  چهاردهمیــن 
حمایــت از حقــوق مصــرف کنندگان 
امســال با رویکرد بنگاه هــای اقتصادی 
و موضــوع مشــتری مــداری و جلــب 
شــد.  برگــزار  مشــتریان  وفــاداری 
در چهاردهمیــن همایش ملی حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان که نهم اسفندماه 
ســال جاری مصادف با روز ملی حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان برگزار شد، از 
شرکت پرنیان مهیار تجلیل به عمل آمد.
در این مراســم کــه با حضور اســحاق 
رئیس جمهور؛  اول  معــاون  جهانگیری، 
وزیــر صنعت،  زاده،  نعمــت  محمدرضا 
معدن و تجارت؛ خســرو تاج، قائم مقام 
وزیرصنعــت ، معدن و تجــارت؛ نوابی، 
معاون وزیــر و رئیس ســازمان حمایت 
از حقــوق مصــرف کننــدگان و جمعی 
ازنمایندگان مجلس شــورای اســالمی، 
مدیــران ارشــد بخش صنعــت ، معدن 
و تجارت کشــورو دســت انــدرکاران و 
صاحبنظران بخش های تولیدی، خدماتی 
و اقتصادی کشور در مرکز همایش های 
بین المللی صدا وسیما جمهوری اسالمی 
ایران برگزار شــد از مهندس امیر محمد 
تقی گنجی مدیر عامل شــرکت پرنیان 
مهیار بــا اهدای تندیــس برنزی حقوق 
مصرف کنندگان سال 1393 طی مراسم 
باشــکوهی تجلیل و تقدیــر بعمل آمد.
هــر ســاله ســازمان حمایــت حقوق 
تولیدکننــدگان،  و  مصرف کننــدگان 
براســاس آیین نامــه اجرایــی اعطــای 
گواهینامــه و تندیس هــای ملی رعایت 
حقوق مصرف کنندگان، در فرآیندی که 
نزدیک به یک ســال به طول می انجامد، 
بنگاه هــای تولیدی، صنعتــی و خدماتی 
رعایت کننده حقــوق مصرف کنندگان را 
شناســایی و در روز نهم اسفند ماه )روز 

مهندس امیر محمد تقی گنجی با شرکت پرنیان مهیار
 تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرد

نام شرکت: 
پرنیان مهیار

نام مدیرعامل:
مهندس امیر محمد تقی گنجی

نوع محصول: 
،بهداشــتی  غذایی  مــواد  پخش 

پرنیان مهیار

ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ( 
به عموم مردم معرفی می کند تا با افزایش 
انگیزه و حساســیت در نــزد بنگاه های 
اقتصــادی منتخب بــرای رعایت حقوق 
مصرف کننــدگان، افزایش رقابت پذیری 
این بنگاه ها در جهــت ارائه محصوالت 
باکیفیت، برقراری قیمت عادالنه، تحویل 
یا ارایه به موقع و مطلوب کاال و خدمات، 
افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان 
به اســتفاده از کاالهای ایــن بنگاه ها و 
نیــز کاالهای دارای اســتاندارد و ارتقای 
شــاخص هایی مانند عدالــت اجتماعی، 
رفاه، مشــتری مــداری وقانــون و نظم 
گرایی در بین بنگاه های اقتصادی شود.
هر ســال، در روز ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان، سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان، بر اساس آیین 
نامه ارزیابی عملکرد واحد های اقتصادی، 
بنگاه های اقتصادی را شناسایی و پس از 
ارزیابی های الزم طی مراسمی به شرکت 
های برتــر تندیس و گواهینامه مینماید.
ایــن نشــان هــا، شــامل گواهینامه و 
تندیس هــای طالیی، نقــره ای، برنزی 
می باشــد و شــرکت هایی که دو سال 
پیاپی گواهینامــه رعایت حقوق مصرف 
کننــدگان را دریافــت کــرده باشــند، 
مــی تواننــد با کســب امتیاز، شــرایط 
اختصاصی الزم جهــت دریافت تندیس 
های طالیــی، نقــره ای و برنزی رعایت 
حقوق مصرف کنندگان را داشته باشند. 
از جملــه  جلــب رضایــت مشــتریان 
بنــگاه های  اصلــی مدیــران  اهــداف 
حقــوق  حامــی  منتخــب  اقتصــادی 
مصــرف کننده بــوده و همچنیــن آنها 
در ایــن زمینه به دنبــال ارتقای کیفیت 
محصــوالت و خدمــات و بــه کارگیری 
شــیوه های موثرتر و جدیدتر هســتند.

معرفی شرکت
شرکت پرنیان مهیار ، پخش و توزیع محصوالت 
مهــرام را به طــور انحصاری به عهــده دارد .

شــرکت پرنیان مهیار در دی ماه سال 1375 
در راستاي اهداف اصلي و نیز اصوي اعتفادي 
و مطالعات و تحقیقات مداوم در ســطح بازار 
داخلــي ،ضمن برخــورداری از حدود بیش از 
نیم قرن تجربه مدیران موسس خود , تاسیس 
شده اســت . شــرکت در فاز اول برنامه های 
طرح و توســعه خود را با احداث مراکز توزیع 
و فروش در اســتانهای مختلف کشور به اتمام 
رســانید و در حال حاضر با دردســت داشتن 
20 مرکز توزیــع و فروش به بیش از 40000 
مشتری توانسته است علیرغم تنوع محصوالت 
و پراکندگی جمعیت در کشور عزیزمان ایران 
, عرضــه و توزیــع محصوالت غذایــی گروه 
تولیــدی مهرام را به طــور انحصاری و خاص 
و ســایر تولیدکننــدگان نام آور کشــور را با 
استفاده از پیشرفته ترین سیستمهای مکانیزه 
، ناوگان مجهز حمل و نقل ، پرسنل کارآمد و 
دلســوز با نظمی خاص در سطح مغازه داران , 
سوپرمارکتها , تعاونیهای مصرف , فروشگاههای 
زنجیره ای , رســتورانها و ... به انجام رساند .

این شــرکت با اخــذ گواهینامه بیــن المللی 
 : 9001 ISO( اســتاندارد مدیریــت کیفیــت
2000( از شــرکت RWTUV آلمــان که همه 
ســاله در ممیزیهــا ، ایــن گواهینامه تمدید 
شــده اســت , فصلی دیگر در اجــرای خط 
مشی شــرکت در راستای توســعه مشتریان 
و افزایــش ســطح رضایتمندی آنــان بوجود 
آورده اســت و با ارتقا سطح آموزش کارکنان 
به ابداعات و نوآوري هــاي مورد نیاز ، جهت 
افزایش بهره وري ســازمان، گشــوده اســت.
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از بدو حضور خود که دوره دانشــجویی اش بود مهرام را بر بام 
اقتصاد نشــاند و این محصول را با برند خوشــنامش به جهان 
شناســاند. امیر محمد معتقد است این برند است که مجموعه 
نیاز مشــتری را در خود می دارد و تا زمانی که نام تجاری کاال 
تثبیت نشــده است ، اتفاقی نمی افتد. امیر شگفتی آفرید آنروز 
که تیمی بنام باشــگاه بســکتبال مهرام تاسیس کرد در اندک 
زمان به قله رفیع آســیا رســید و برای تداوم آن برنامه تدوین 
کرد تا بزرگ بازیکن بســازد و امروز که ششمین قهرمانی تیم 
بسکتبال مهرام را جشــن می گیریم حاصل سازندگی اندیشه 
مهندس امیر محمد گنجی است که در مدیریت ورزش تاکنون 
در کشــور ندیده و نه شنیده ایم با اینکه تنگ نظری ها بر این 
جوان بیش از پیش اســت ولی او می تواند امیر محمد گنجی 
با برند مهرام جوانان شاداب اقتصادی پویا را مدیریت می کند.  

رکوردهای مهرام در گینس ثبت می شود
مهــرام  رکوردهــای  گفــت:  مهــرام  باشــگاه  مدیرعامــل 

مختلــف  هــای  عنــوان  کســب  خصــوص  در 
ثبــت می شــود. روز در گینــس  یــک  قهرمانــی 

امیر محمد گنجی در نشســت خبری دهمین سالگرد 
تاسیس باشگاه مهرام اظهار داشت: ما از سال 83 کار 
حرفه ای خودمان را آغاز کردیم و امســال در دهمین 
ســال فعالیت هستیم. خوشبختانه دو برنامه 3 ساله و 
5 ســاله داشتیم که در تمامی ســالها پیش از برنامه 
حرکت کردیم و امروز از اهدافی که داشتیم جلوتریم. 
این موضــوع به ما کمــک می کند کــه آینده نگری 
داشــته باشــیم. با توجه به اتفاقاتی که در چند سال 
گذشــته افتاده بود هدف ما این بــود که جوانگرایی 
کنیم. مشــکالتی در بسکتبال ما وجود داشت و حس 
کردم بین نســل طالیی و نســل جوانی که در حال 
رشــد اســت یک فاصله ای افتاده است که باید هرچه 
زودتر از بین برود و اجازه ندهیم به 2 نســل برســد.
با میــدان دادن بــه بازیکنان جوان ریســک کردیم

وی ادامــه داد: فقــدان نســل جوان فشــاری را به 
بازیکنــان باســابقه تیم ملــی مانند صمــد نیکخواه 
بهرامــی، حامد حدادی، حامد آفــاق، مهدی کامرانی 
و اوشــین ســاهاکیان وارد کرده اســت. با کاری که 
باشــگاه مهرام و چند تیــم دیگر انجــام دادند حاال 

این نگرانی برطرف شــده اســت و ناامیدی ای که برای آینده 
تیم ملی وجود داشــت از بین رفته اســت. ما در لیگ امسال 
ریســک کردیم و بدون اتکا به بازیکنان بزرگ به موفقیت هم 
رسیدیم. من به عنوان مالک و سرمایه گذار این باشگاه به همراه 
کادر فنی این ریســک را پذیرفتیم و بازیکنــان جوان را وارد 
کردیــم. در نهایت با قهرمانی مزد زحمات خود را هم گرفتیم.
بــرای جذاب مانــدن قهرمانی ها شــیوه مان را تغییر می دهیم

مدیرعامــل باشــگاه مهرام با اشــاره به اینکه شــاید برخی ها 
ســوال کنند که بعــد از 5 دور قهرمانی شــاید انگیزه ما برای 
ایــن کار کم شــود و جذابیتش از بین بــرود گفت: برای خود 
ما هم همین اتفــاق افتاد. وقتی تیم ها را می بردیم احســاس 
می کردیم که پیروزی جذابیت خود را از دســت داده اســت. 
بــه دنبال تصمیم جدیــدی رفتیم و مانند یــک کوهنورد که 
وقتــی 2 - 3 بار قلــه را فتح می کند بــرای صعود های بعدی 
روش خــود را تغییر می دهد، شــیوه کارمــان را تغییر دادیم. 
در ایــن راه تجربیات خوبی هم کســب کردیــم و به جوان ها 
میدان دادیــم. این کار برکات زیادی هم برای باشــگاه مهرام 
داشــت که توانســتیم خودمان و رقیبان مان را بهتر بشناسیم.

گنجی عنوان کرد: ما به عنوان تنها باشــگاه ورزشی محسوب 
می شــویم. هدف ما به صورت حرفه ای این اســت که خودکفا 
باشــیم. در خصوص مســائل مالی هــم بدون اسپانســر کار 
می کنیــم و تمام هزینه هــا برعهده خودمان اســت. به دلیل 
تورم در سال های گذشته دســتمزد بازیکنان باالتر رفته است 
اما خوشــبختانه این اتفاق در باشــگاه ما نیفتاد. در سال های 
گذشــته بازیکنان گرانقیمت داشتیم اما حاال نداریم اما باز هم 

مهنــدس امیر محمد گنجــی با عملکردش تحســین برانگیزش در 
عرصه های اقتصاد و ورزشی برای کشور افتخار آفرینی می کند

قهرمان می شویم. همین موضوعات است که شیرینی قهرمانی 
را دوچنــدان می کند. امیــدوارم این کار الگویی برای ســایر 
باشــگاه ها باشــد که با برنامه بلند مدت به اهداف خود برسند.

2 هزار بازیکن در 50 تیم پایه داریم
وی بــا تاکید بر اینکه باشــگاه مهرام به تیم های پایه بســیار 
اهمیت می دهد گفت: ما در رده های پایه آکادمی بســکتبال را 
در 3 استان تهران، البرز و سمنان راه اندازی کردیم. پایگاه های 
مختلفی داریم و با آموزش و پرورش نیز هم رابطه خوبی برقرار 
کرده ایم. 50 تیم در رده های مختلف ســنی داریم که حدود 2 
هزار بازیکن در آنها مشــغول فعالیت هســتند و تمام تالش ما 
این اســت که این تعداد را به 4 هزار نفر برســانیم. باور کنید 
به همان اندازه که قهرمانی مرا خوشــحال می کند داشتن این 
تعداد بازیکن در حال رشــد و پرورش خوشــحالم می کند. اگر 
هم ما یک روز نباشــیم این بازیکنان کار خود را پیش می برند.

کناره گیری تهدید هر ساله برای باشگاه ها است

مدیرعامل باشگاه مهرام در مورد اینکه پیش از آغاز لیگ شنیده 
می شود شما قصد کناره گیری دارید گفت: کناره گیری در همه 
تیم ها بوده و در باشــگاه ما هم طبیعی اســت اما این موضوع 
مشمول تیم های پایه نمی شود. پشتوانه سازی هیچ وقت متوقف 
نمی شــود اما در مورد بزرگساالن و تیم حرفه ای همیشه پیش 
از آغاز لیگ مشــکالت وجود دارد. عدم وجود قوانین و حمایت 
در مورد همه باشــگاه ها اتفاق می افتد. باشگاه پتروشیمی تیم 
قدرتمند و قابل احترامی اســت. نباید نتایــج لیگ را به بنیاد 
باشگاه ربط دهیم. ذوب آهن تیم موفقی بود اما مهم تداوم کار 
اســت. وقتی یک تیم ساختار قدرتمندی دارد با یکی دو باخت 
دچار مشکل نمی شود. برای مهرام هم همین اتفاق افتاده است. 
ما به شهرداری گرگان در لیگ باختیم اما کارمان را ادامه دادیم
دارم بســکتبالی  و  دوســتی  رابطــه  حــدادی  بــا   

گنجــی در پاســخ به این ســوال که در مورد جــذب بازیکن 
خارجی چه تصمیمی گرفته ایــد گفت: در مورد جذب بازیکن 
اخالق بدی دارم و آن این اســت که تا دقیقه 90 صبر می کنم. 
اعتقاد من این اســت که تیم را باید بر اساس شرایط مسابقات 
ببندیــم. آرزوی قلبی من این اســت که در تمام مســابقات با 
بازیکنان ایرانی شــرکت کنیم اما تنها مــن نمی توانم در این 
زمینــه نظر بدهم و مربیــان کادر فنی هم هســتند. این تیم 
هر مقامی هــم در لیگ بیاورد برای ما ارزشــمند خواهد بود.

وی در مــورد جــذب حامد حــدادی عنوان کــرد: حدادی را 
نه از پارســال بلکــه از زمانی که در صبا باطــری بازی می کرد 
می شناسم و همیشه اولین نفر موفقیت ها را به او تبریک گفتم. 
ارتباط ما دوستانه و بســکتبالی است. این بازیکن امسال با ما 

و پتروشــیمی صحبت کرده اســت البته او یکی از گزینه های 
ما در پســت 5 اســت. حــدادی اولویتش به دالیــل مختلف 
باشــگاه پتروشــیمی بوده. بــه او گفته ام اگر به هــر دلیلی با 
پتروشــیمی به توافق نرسید خوشحال می شویم که با ما باشد.
می شــویم قهرمــان  کــه  داشــتم  قلبــی  اعتقــاد 

گنجــی در مــورد اینکه گفته بــود پیش از آغــاز فصل اعالم 
کرده بــود رده  بنــدی اول تا آخــر را می توانــد بگوید گفت: 
البتــه آن پیش بینی ای که من داشــتم با رده بندی نهایی فرق 
داشــت اما تیم های اول تا سوم همان تیم ها بودند. یک زمانی 
مهــرام روی کاغذ با حضــور نیکخواه بهرامــی، آفاق، کامرانی 
و ســهراب نژاد کهکشــانی محسوب می شــد اما در لیگ ملی 
امســال روی کاغذ می گفتند مهرام بین 3 تیم ســوم می شود. 
من یا کاری را شــروع نمی کنم و اگر آغــاز کردم باید بهترین 
باشــم البته من اعتقاد قلبی داشــتم که قهرمان می شــویم.

مدیر عامل باشگاه مهرام در خصوص ارتباط با فدراسیون گفت: 
باشگاه و فدراســیون الزم و ملزوم یکدیگر هستند. شاید 
تیمی برای بازیکن ســازی زحمت نمی کشــید و تداوم 
این کار به ضرر همه باشــگاه ها می شد. درست است که 
بازیکن سازی تحت نام مهرام بود اما همه این نفرات که 
جذب مهرام نمی شود. در تیم های دیگر هم حضور پیدا 
خواهد کرد. به صورت رســمی با فدراســیون همکاری 
نداشــتیم چون وقتش را نداریم اما هر کسی که رئیس 
آینده فدراسیون شود مطمئنا با او ارتباط خواهیم داشت.
تا وقتی برخی تیم ها آویزان وزارت باشند، قانون 

در خصوص باشگاه خصوصی تغییر نمی کند
وی در خصوص شرایط باشگاه های خصوصی در ورزش 
کشور گفت: متاسفانه دیدگاه ها نسبت به بخش خصوصی 
هنوز تغییر نکرده اســت. شــاید در حــال حاضر ذهن 
مســئوالن وزارت ورزش این باشد که باشگاه خصوصی 
رشــد کنند اما هنوز اتفاقی نیفتاده است و وقتی وزارت 
ورزش باید بودجه تیم هایی مانند استقالل و پرسپولیس 
را بدهــد دیگر نمی تواند بــه جاهای دیگر کمک کند و 
برای درآمد زایی باید ســالن هایی که در اختیار دارد را 
اجاره دهد تا کســب درآمد کند. ایــن ماحصل ورزش 
ما اســت. مادامی که قوانین اینگونه باشد و باشگاه هایی 
آویزان وزارت ورزش باشند چیزی تغییر نخواهد کرد. اگر 
هم موفقیتی صورت گیرد جرقه بوده و زود از بین می رود. تنها 
دلخوشی ما به عنوان بخشــی خصوصی این است که جوانانی 
که به ســالن می آیند و از پای تلویزیون مســابقات را می بینند 
در مدت زمان برگزاری مســابقه به کارهای خالف نمی پردازند.

خواستار میزبانی غرب آسیا هستیم
مدیرعامل باشگاه مهرام در مورد اینکه شرایط برگزاری باشگاه های 
غرب آسیا به کجا خواهد کشید گفت: ما این موضوع را بررسی 
می کنیم. می خواهیم با مشحون رئیس کنفدراسیون غرب آسیا 
صحبت کنیم اما فعال خبــری از او نداریم. اگر این رقابت ها با 
جام ملت های آســیا تداخلی نداشته باشد میزبان خواهیم بود.
وی در مورد نیمه تمام ماندن فینال باشــگاه های آسیایی که در 
لبنان انجام شد گفت: متاسفانه ورزش ما در بیرون مرزها بسیار 
ضعیف است. ما آن فینال را دیگر فراموش کرده ایم. در فدراسیون  
هم کسی دلش نمی سوزد که کار را پیگیری کند. بسکتبال ما در 
زمان اوج هم اجازه حرف زدن در آسیا نداشت. تعلیق بسکتبال 
لبنان در ســال گذشــته هم یکی از مواردش شکایت باشگاه 
مهرام به دلیل همان نیمه تمام ماندن فینال باشــگاه آسیا بود.

وی در پایان با تشــکر از بازیکنان باســابقه مهرام و ســرمربی 
این تیــم عنوان کرد: از مصطفی هاشــمی سپاســگزارم. من 
مربــی ای را نمی شناســم که آبرو و ســابقه اش را بگذارد برای 
جوانتر ها اما هاشــمی در چند سال گذشــته این کار را کرده 
اســت. ما بازیکنان بزرگــی از جمله مهــدی کامرانی و صمد 
نیکخواه بهرامی که از 10 ســال عمر باشــگاه مهرام 9 سال با 
ما بوده اند داشتیم. زمانی که با ما بوده اند روزهای بسیار خوبی 
داشــتیم و در ادامه راه هم برای آنها آرزوی موفقیت می کنم.
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مهندس محمدحسین زینلی باز آمد خوش آمد

کویرتایر به ازای 350 تومان سود داد
                                       آنانکــه بــاور مــی دارنــد مدیریــت رکن رکین 
ســازمان است به روز مجمع ساالنه شرکت کویرتایر این را با پوست و گوشت 
لمس کردند. مهندس محمدحسین زینلی مدیرعامل شرکت کویرتایر و پایه 
گذار و موســس این مجموعه در بازگشــت به خانه خود این نوید را داد که 
هــر آنچه در طول نبودش نشــده به اندک زمان به منصه ظهور می رســاند 
و بــا تالش همه همکارانش با دســتان پر به جمع ســهامداران خواهد آمد.

مهنــدس زینلی با فرآیند ســاخت تایر به خوبی آشناســت ، به دانش فنی 
اعتقــاد دو چنــدان دارد و آنچه بازار یک دهه دیگر طالب آن اســت او در 

خــط تولید بدان می اندیشــد و دکترین جایگزینــی تایرهای نوین 
به جــای تایرهای با تکنولوژی قدیم گواهــش. در مقدمه گفتیم 

نقــش مدیریــت در توان بخشــی بــه ســرمایه از مهمترین 
اصول اســت که تیــم مدیریت کویرتایــر آن را اثبات کرد.   

در مجمــع عمومی عــادی ســالیانه شــرکت کویرتایر 
بــه  منتهــی  مالــی  عملکــرد ســال  ، ســهامداران 

دادنــد. قــرار  تاییــد  مــورد  را   1393/9/30
در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کویرتایر که روز 
یکشنبه 1393/12/3 با حضور اکثریت سهامداران )85 
درصد( در محل هتل آکادمی فوتبال برگزار شد ریاست 
جلســه برعهده آقای حمید بهزادی پور به نمایندگی 
از گروه مدیریت ســرمایه گــذاری امید قرار گرفت و 
آقای بهزاد گودرزیان به نمایندگی از شــرکت سرمایه 
گذاری غدیر و اقای شهرام بابالویان به عنوان ناظرین و 
آقای مهندس زینلی به عنوان دبیر جلسه انتخاب شدند.

همچنیــن آقــای حســن جهانفرد بــه عنــوان نماینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار در این جلســه حضور داشت.

در ابتدا آقای مهندس زینلی مدیرعامل شــرکت، گزارش هیات 
مدیره برای ســال مالی منتهی به 30 آذر سال 1393 را به اعضای 

مجمــع عمومی ارائــه نمود. در این گزارش ضمن اشــاره به عملکرد و 
فعالیت های شــرکت طی یک ســال گذشــته، به تداوم روند مطلوب تولید 
بدون وقفه و فروش مداوم علیرعم تمام مشکالت و چالش های موجود اشاره 
گردید وبا مقایسه عملکرد سال مالی مورد گزارش با سال مالی قبل، افزایش 

چشمگیر سود وعملکرد مطلوب شرکت به استحضار سهامداران رسید. پس 
از قرائت گزارش هیات مدیره توسط مدیرعامل، نماینده حسابرس مستقل 
و بازرس قانونی گزارش خود را برای ســال مالی منتهی به 30 اذر 1393 

قرائــت نمود و در اظهار نظر خود اعالم کــرد، عملکرد مالی کویر تایر 
از تمام جنبه های با اهمیت مطابق اســتانداردهای حسابداری می باشد.

 در نهایت مجمع عمومی عادی سالیانه صورتهای مالی این شرکت برای سال 
مالی منتهی به 93/9/30 ، اعم از ترازنامه، صورت سود و زیان و جریان وجوه 
نقد را به اتفاق آراء به تصویب و با تقســیم 3500 ریال سود به ازای هر سهم 
موافقت کرد که با رضایتمندی ســهامداران جزء همراه بود. رییس مجمع از 
زحمات مدیرعامل و هیات مدیره ، مدیران و کارکنان شرکت بابت دستاوردهای 
کســب شده و عملکرد قابل توجه آنان تقدیر و تشکر نمود. همچنین موسسه 
حسابرسی فاطر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی 
رایمند و همکاران به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه اطالعات 
به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج آگهی های شــرکت تعیین شد.

خسرو امیر حسینی
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سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

آقای عبدالرحیم 
همایون پور

شرکت گروه مدیریت 
سرمایه گذاری امید

رئیس هیات مدیره 
غیرموظف

شرکت سرمایه گذاری آقای مجید کاظمی
اعتضاد غدیر

نایب رئیس هیات مدیره 
غیرموظف

آقای کیامرز
قاسمی زانیانی

شرکت خدمات آینده 
اندیش نگر

عضو غیرموظف هیات 
مدیره

آقای محمدرضا
تجلی پور

شرکت سرمایه گذاری 
ساختمانی سپه

عضو موظف هیات 
مدیره

آقای سید 
محمدحسین

 زینلی

شرکت مدیریت 
توسعه گوهران امید

عضو هیات مدیره 
و مدیرعامل

سال 1393 اقتصاد کشــور با چالش های مختلفی روبرو بود که تاثیرات آن 
برتولید و بازار مصرف کامال محســوس اســت. در این شرایط با برنامه ریزی 
و تالش مدیران و پرســنل شرکت، کویرتایر توانســت به تمام اهداف برنامه 
ریزی شــده در این سال دســت یابد. بدیهی اســت صیانت از سرمایه های 
ســرمایه گذاران کویرتایر با برنامه ریزی تولید و تصرف بخش های بیشتری 
از بازار تایر کشــور مهمترین الویت در برنامه ریزی های کالن شرکت است.

صنعــت تایر در ایران بیش از 50 ســال قدمت دارد. اولیــن کارخانه تولید 
تایر در ایران، شــرکت بی اف گودریچ نام داشــته است که با سرمایه گذاری 
و پشــتوانه فن آوری آمریکا پا به عرصــه تولید نهاد و تا پیروزی انقالب 
اسالمی نیز دو کارخانه دیگر راه اندازی شد و ظرفیت تولید تایر به 
60/000 تن رســید. پس از انقالب اسالمی تا به امروز نیز پنج 
کارخانه دیگر به بهره برداری رســیده اســت. در حال حاضر 
جمعا هشــت کارخانه تایرســازی با ظرفیت حدود 350 
هزار تن وجود دارد. ظرفیت قابــل بهره برداری صنایع 
داخلی حدود 320 هزار تن در ســال    می باشد ولی 
عمال در چند ســال گذشــته تولید صنایع تایرسازی 
ایران بیش از 230 هزار تن در ســال نبوده اســت.

در ســال 1392 تولید صنایع تایرسازی داخلی جمعا 
230 هــزار تن بــوده و واردات همین ســال بالغ بر 
100 هزار تن بوده اســت و کل صادرات این ســال 
6/000 تــن می باشــد. ارزش واردات هــر کیلوگرم 
محصول در ســال 1392 معادل 3/94 دالر و متوسط 
ارزش صــادرات هر کیلوگــرم 3/59 دالر بوده اســت.

ظرفیت پروانه بهره برداری شرکت در حال حاضر 27900 
تــن انواع تایر و فلپ در ســال می باشــد که تالش و همت 
مدیران، کارشناسان و کارکنان سخت کوش این مجموعه تولید 
ســالهای اخیر آن با راندمان حــدود 98 درصد ظرفیت پروانه بهره 
برداری صورت گرفته اســت. در حال حاضر بیــش از 15 درصد وزنی 
و 22 درصــد تعدادی تایر تولیدی کشــور در ایــن کارخانه تولید می گردد.

محصوالت این شــرکت بخصوص تایرهای رادیال استیل بلت از جایگاه ویژه 
ای دربازار مصرف و بخصوص نزد خودروسازان برخوردار است و دارای ارزش 
افزوده باالتری نسبت به سایر محصوالت می باشد به همین دلیل برای تولید 
این نوع تایر ظرفیت ســازی شده است بطوریکه ظرفیت تولید آن از 8/500 
تن به 19/800 تن در ســال ارتقاء یافته اســت. در ســال مالی مورد بحث، 
ارزش ریالــی فروش تایر OE به خودروســازان 34 درصد بوده اســت و بقیه 
حدود 66 درصد کل فروش به RT )تایرجایگزین( اختصاص داشته است.

تولیــد این شــرکت در ســال مــورد گزارش در مقایســه بــا آخرین 
بودجــه مصوب، 96% محقق شــده اســت. همچنین ارزش افــزوده ریالی 
ســال مالــی ، صددرصــد بودجه مصــوب را پوشــش داده اســت. میزان 
دســتیابی به ســود پیش بینی شــده نیز 106%  می باشــد. در این سال 
ضایعــات حقیقــی و کل بــه ترتیب بــه 1/37% و 1/76% رســید که در 
مقایســه با ســایر رقبای داخلی وضعیت بســیار مطلوبی را نشان می دهد. 
در ســال مورد بحث، قیمت ســهام کویر تایر در مقایســه با سال مالی قبل 
افزایــش یافته و رکــورد 19/236 ریال را تجربه نمــود . در این مدت تعداد 
41/194/756 سهم کویر تایر به ارزش تقریبی 661 میلیارد ریال مبادله شد.   

پیام هیات مدیره
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نام شرکت: 
تک ماکارون

نام مدیرعامل:
مهندس احمد صادقیان

نوع محصول: 
انواع ماکارونی،پاستا 

)انواع فرمی وخط بلند(
الزانیا، تولید انواع ارد وپودر وکیک

تک ماکارون

13 تندیس

سوابق در چشنواره حمایت از مصرف کنندگان

گوشه ای از افتخارات
صادرکننده نمونه استان تهران سال 88

صادرکننده نمونه سال 88 استان تهران

تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان 88

کنفرانس مدیریت نظام توزیع و پخش88

چهاردهمین همایش روز ملــی حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان امســال با رویکرد بنگاه های اقتصادی و موضوع 
مشــتری مداری و جلب وفاداری مشــتریان برگزار شد. 
در چهاردهمیــن همایش ملی حمایــت از حقوق مصرف 
کننــدگان که نهم اســفندماه ســال جــاری مصادف با 
روز ملــی حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان برگزار 
شــد، از شــرکت تــک مــاکارون تجلیل به عمــل آمد.
در این مراسم که با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور؛ محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت؛ خســرو تاج، قائم مقــام وزیرصنعت ، معدن و 
تجــارت؛ نوابی، معاون وزیر و رئیس ســازمان حمایت از 
حقوق مصــرف کنندگان و جمعــی ازنمایندگان مجلس 
شــورای اسالمی، مدیران ارشــد بخش صنعت ، معدن و 
تجارت کشورو دست اندرکاران و صاحبنظران بخش های 
تولیدی، خدماتی و اقتصادی کشور در مرکز همایش های 
بین المللی صدا وسیما جمهوری اسالمی ایران برگزار شد 
از مهندس احمد صادقیان  مدیر عامل شرکت تک ماکارون 
با اهــدای تندیس طالیی حقوق مصرف کنندگان ســال 
1393 طی مراسم باشــکوهی تجلیل و تقدیر بعمل آمد.
شــایان ذکــر اســت شــرکت  تــک مــاکارون در طی 
برگــزاری همایش های قبلی ســازمان حمایت از مصرف 
کننــدگان موفق بــه اخــذ 13 تندیس گردیده اســت.
هر ســاله ســازمان حمایــت حقــوق مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، براساس آیین نامه اجرایی اعطای گواهینامه 
و تندیس های ملی رعایت حقــوق مصرف کنندگان، در 
فرآینــدی که نزدیک به یک ســال به طــول می انجامد، 
بنگاه های تولیدی، صنعتی و خدماتی رعایت کننده حقوق 
مصرف کنندگان را شناسایی و در روز نهم اسفند ماه)روز 
ملی حمایت از حقــوق مصرف کنندگان ( به عموم مردم 
معرفــی می کند تا با افزایش انگیزه و حساســیت در نزد 
بنگاه های اقتصــادی منتخب برای رعایت حقوق مصرف 
کننــدگان، افزایش رقابت پذیــری این بنگاه ها در جهت 
ارائه محصوالت باکیفیت، برقراری قیمت عادالنه، تحویل 
یــا ارایه به موقع و مطلوب کاال و خدمات، افزایش اعتماد 
و ترغیب مصــرف کنندگان به اســتفاده از کاالهای این 
بنگاه ها و نیز کاالهای دارای اســتاندارد و ارتقای شاخص 
هایــی ماننــد عدالت اجتماعــی، رفاه، مشــتری مداری 
وقانــون و نظم گرایی در بین بنگاه های اقتصادی شــود.
هر ســال، در روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 
ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان، بر 
اساس آیین نامه ارزیابی عملکرد واحد های اقتصادی، بنگاه 
های اقتصادی را شناسایی و پس از ارزیابی های الزم طی 
مراسمی به شرکت های برتر تندیس و گواهینامه مینماید.
این شــرکت از ابتــدای فعالیــت خود تاکنــون همواره 
تالش کرده اســت تا به تمام قوانین، مقــررات ، الزامات 
و اســتانداردهای ملی و بین المللی همواره پایبند و ملزم 
باشــد. اجرای ضوابط و مقررات ســازمان غذا و دارو، اخذ 
نشانه استاندارد ملی، اخذ استانداردهای مدیریتی، رعایت 
الزامات بین المللی حذف مخاطرات غذایی و تولید غذای 
ســالم، پیاده ســازی الزامات زیســت محیطی و احترام 
به محیط زیســت، رعایــت حقوق کارگــران و ذینفعان 

 نشان و تندیس طالیی حمایت از مصرف کنندگان

برای سیزدهمین باربرای تک ماکارون
مهندس احمد صادقیان تندیس زرین حمایت از حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرد

سالهاســت که در این مجموعه سولوحه تعالی مدیریت است. 
دریافت این تندیس و داوری مجموعه داوران و کارشناســان 
محترم در ارزیابی عملکرد ما همانند تابلوی راهنمایی اســت 
که به ما می نمایاند که در مســیر درست و با سرعت مناسب 
در جهت رشــد و تعالی صنعت این کشور در حرکتیم و به ما 
می گوید که ما یکســال تالش و فعالیت صحیح و ســالم را 
پشت سر گذاشــته ایم، به خود، به رقبا، به مصرف کنندگان 
و بــه ذینفعان احترام گذاشــته ایم و در فضای رو به رشــد 
و تعالــی این میهن عزیز در جایگاه مناســب قرار گرفته ایم. 
ما معتقدیم برای بهترین بودن بایســتی در محیط رقابتی با 
احترام به اصول حرفه ای و اخالقی باعث هم افزایی و اعتالی 
صنعت ملی شد چه در عرصه داخلی و چه در حوزه صادرات، 
اگر بخواهیم برترین واحد در صنعت ماکارونی باشیم بایستی 
بــا رعایت حقوق مصــرف کننده و احترام تمــام و کمال به 
آن الزامات همواره خوشــنام ترین واحد این صنعت باشــیم.     

تک ماکارون
شــرکت تولیدی تک ماکارون بــا راه اندازی همزمان 2 خط 
تولید انــواع محصوالت کوتاه و بلند و فراهم آوری شــرایط 
مطلوبی همچون ســالن های بزرگ منطبق با استانداردهای 
جهانی، امکانات و تاسیسات حرارتی و برودتی، سیستم های 
پیشرفته تصفیه آب و فاضالب و سیستم کامپیوتری و مدرن 
نگهداری و فرآوری و اختالط مواد اولیه، توانست محصوالت 
متنــوع خــود را در اختیــار مصــرف کنندگان قــرار دهد.

محصوالت این شــرکت معظم در مهرمــاه 1377 با تنوعی 
بالغ بر 5 محصول رشــته ای و 10 محصول فرمی و بصورت 
انبــوه در کلیــه نقاط کشــور توزیــع و در اختیــار مصرف 
کننــدگان قرار گرفــت . کیفیت منحصر بفــرد محصوالت ، 
ارزش تغذیه ای باال ، بســته بندی زیبا و جذاب باعث شــد 
تا محصوالت تــک ماکارون منطبق با اکثریت ســلیقه ها و 
ذائقه ها قرار گرفته و اقبال عمومی را به همراه داشــته باشد.
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مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت
پس از رشد بسیار باالی میزان صدور پروانه های ساختمانی در 
ســال 1391 و 1392، حجم پروانه های ساختمانی صادره در 
کشور بر اساس آخرین امار ارائه شده از سوی مرکز آمار کشور 
در ســال 1393، حدود 385 کاهش یافته که نشــان دهنده 
کاهش تمایل به ســرمایه گذاری ناشی از رکود در این بخش 
می باشد . سهم بازار گروه ناشی از ادامه روند خروج پروژه های 
مسکن مهر از سبد پروژه های شرکت، با کاهش حدود 7 صدم 
درصد روبرو شــده که امیدواریم با برنامه ریزی صورت گرفته 
طی سال 1394 موفق به بازگشت به جایگاه قبلی خود شویم.

برنامه استراتژیک شرکت
با توجه به تغییر شــرایط در بازار، نوسانات نرخ ارز، رونق سال 
ماقبل و رکود حاکم بر بــازار فعلی، نیاز به بازنگری در برنامه 
اســتراتژیک شرکت الزم به نظر رســید  بدین منظور کمیته 
بازنگری اســتراتژی ها تشــکیل و روند بازنگری با استفاده از 
روش مشــارکتی در مجموعــه در حال انجام می باشــد. در 
حــال حاضر گروه ســعی دارد تا با تکیه بر این نقشــه راه و 
تکیه بر پیاده ســازی استراتژی ها و کنترل مناسب آن، مسیر 

سمتاعضای هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهآقای محمد هاشم بت شکن

نایب رئیس هیات مدیرهآقای پرویز کاظمی

عضو هیات مدیرهآقای مصطفی ازگلی

عضوهیات مدیرهآقای ابوالفضل صومعلو

عضو هیات مدیرهآقای محمدهاشم رکن تهران

مدیرعاملآقای ایرج معزی

موفقی را در بازار طی نماید.بازنگری اســتراتژی ها به تفکیک 
اســتراتژی های وظیفه ای در چهار حوزه بازار یابی و فروش، 
مالی و سرمایه گذاری، تولید و منابع انسانی انجام می پذیرد.

چشم انداز شرکت
پیشتاز بودن در بازار مسکن ایران و حضور اثرگذار در سایر بازارهایی 
که به آن وارد می شــویم، بر بستر ارزش های بنیادین شرکت 

اهداف کالن شرکت
1- افزایــش حجم فــروش و قرار گرفتن در فهرســت 100 

شرکت برتر ایران
2- افزایش سوددهی فعالیت های جاری

3- پایداری سود
استراتژی های شرکت

1- پیشرو بودن در بازار مسکن
2- استقرار نظام جامع مدیریت بازاریابی و فروش

3- متوازن سازی سبد کسب و کار و درآمد
4- متنوع سازی روش های تامین مالی و سرمایه گذاری 

5- ارتقای سرمایه انسانی در سبد دارایی شرکت
مرور کلی بر عملکرد شرکت

1- افزایش فعالیت های شــرکت در قالب پروژه های مشارکتی 
در سبد درآمدی شرکت

2- تمرکز بر توسعه و ارتقای برند شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن
3- شروع  پروژه های با ساخت سریع و زودبازده در کالن شهرها

4- تداوم طراحی و بهبود فرآیندهای سازمان در شرکت مادر 
و شرکت های تابعه 

5-  جاری ســازی مدل حاکمیتی شرکت براساس ساختار و 
فرآیندهای جدید 

6- بازنگری شناسنامه شغل ها و شرح وظایف شرکت براساس 
ساختار سازمانی جدید.

7- پذیــرش دو شــرکت ســرمایه گذاری مســکن پردیس و 
زاینده رود در فرابورس.

گروه سرمایه گذاری مسکن با عملکردش در کشور می درخشد
مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه شــرکت گروه ســرمایه 
در   1393/12/6 چهارشــنبه  صبــح  مســکن  گــذاری 
شــد. تشــکیل  انســانی  منابــع  و  وری  بهــره  ســازمان 

در این مجمع که با حضور بیش از 94/86 درصدی سهامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس 
و اوراق بهادار ، حســابرس و بازرس قانونی برگزار شد ریاست 
مجمــع بر عهده آقای پرویز کاظمی بــود که جنابان ازگلی و 
موســوی در مقــام نظار اول و دوم و جناب نــادری به عنوان 
دبیر مجمع ایشــان را در اداره جلســه یاری می رســاندند.

در مجمــع فوق بــا قرائت گــزارش جامع هیــات مدیره به 
مجمع توســط مهندس ایرج معزی مدیرعامل موفق شرکت 
در ادامه پس از اســتماع گزارش حســابرس و بازرس قانونی 
مجمع نشــینان با طنین صلوات خود ضمن تقدیر و تشــکر 
از زحمــات گرانقــدر تیم مدیریتی شــرکت در طی ســال 
مالی مــورد گزارش ، بــا تصویب صورتهای مالی و تقســیم 
ســود 250 ریالی به ازای هر ســهم به کار خود پایان دادند.
حســابرس  بعنــوان  حسابرســی  ســازمان  همچنیــن 
و بــازرس قانونــی بــرای یــک ســال انتخــاب شــدند.

مدیرعامل توانمند شرکت در فرازی از گزارش خود به مجمع 
با تشــریح کامل اهم فعالیتهــای صورت پذیرفتــه و برنامه 
هــای آتی و پیش روی شــرکت افزود: با اجــرای پروژه های 
نرم افزار داشــبورد مدیریتی در شرکتهای زیر مجموعه گروه 
توانستیم ضمن ارزیابی دقیق و موشکافانه عملکرد شرکت به 
دستاوردهای کلیدی، مالی و استراتژیک بسیار کاربردی برسیم 
و عالوه بر آن مدیران و کارشناسانمان توانستند خیلی راحت تر 
پروژه های در دست اجرا را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهند.    
مهندس معزی در پایان مجمع در مقام پاسخگویی سهامداران 
برآمد و با اعالم اینکه پس از اجرای موفق پروژه های ساختمانی 
در الجزایر در کشــورهای حوزه خلیج فارس به دنبال اجرای 
پروژه هســتیم. که این سخنان وی و پاسخگویی صادقانه وی 
و تیم مدیریتی اش به سواالت و ابهامات تک تک سهامداران، 
بقــول یکــی از ســهامداران ُدر آفرین بود برای هــر ایرانی. 

8- راه اندازی کمپین های تبلیعاتی به عنوان محرک اثربخش 
برای فروش پروژه ها.

9- تــداوم اجرا و پیگیری پروژه هــای بهبود با رویکرد ارتقاء 
سطح سرآمدی شرکت. 

10- عرضه اولیه ســهام شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده 
رود در فرابورس

بررســی  ادواری  جلســات  منــد  نظــام  برگــزاری   -11
عملکــرد شــرکت ها با هــدف سیاســت گــذاری، هدایت 
و نظــارت اســتراتژیک بــر عملکــرد شــرکت هــای گروه.
12- هدف گذاری شاخص های کلیدی شرکت ها)سهم بازار، 
تولید، فروش و ســود( براساس اســتراتژی های کالن گروه.

تاریخچه
شــرکت گروه ســرمایه گذاری مســکن یکی از بزرگ ترین و 
موثرترین فعاالن صنعت ساختمان در کشور است. این شرکت 
در ششــم اردیبهشت ماه سال 1369 به شماره ثبت 78828 
به منظور پاســخگویی به نیاز مشتریان بانک مسکن تاسیس 
شد. از ابتدای تاسیس تاکنون عملیات اجرایی  62/368 واحد 
مسکونی در قالب 357 پروژه توسط شرکت های گروه سرمایه 
گذاری مســکن شــروع شــده و 50/795 واحد مسکونی به 
بهره برداری رسیده است . عالوه بر آن در ساخت مجتمع های 
تجاری، اداری و آموزشی و نیز ساخت آزاد راه، خطوط انتقال 
آب و آماده سازی زمین فعالیت های چشمگیری داشته است.
شــرکت دارای 16 شــرکت تابعه است. شــرکت های تابعه 
گروه ســرمایه گذاری مســکن در 28 اســتان و 36 شــهر 
کشــور، گســترده شــده اند. این شــرکت ها در حال حاضر 
حــدود 11/573 واحد مســکونی و حــدود 23/000 واحد 
مســکونی در مرحله طراحی، مطالعه و بررســی دارند.آخرین 
ســرمایه ثبت شده شرکت ســه هزار میلیارد ریال است ودر 
ســال 1382 از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده و از 
ســال 1382 در بازار بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.

از طلــوع خــاوران تا غــروب باختــران، از دریای شــمال تــا جنوب 

مهدی خلج
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در چهاردهمیــن همایــش ملــی حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان کــه نهــم اســفندماه ســال جاری مصــادف با 
روز ملــی حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان برگــزار شــد، از شــرکت المپ پــارس شــهاب تجلیل به عمــل آمد.
در ایــن همایــش که با حضور اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهــور؛ محمدرضا نعمت زاده، وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت؛ خســرو تاج، قائــم مقام وزیرصنعت ، معدن و تجــارت؛ نوابی، معاون وزیر و رئیس ســازمان حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان و جمعی ازنمایندگان مجلس شــورای اســالمی، مدیران ارشد بخش صنعت ، معدن و تجارت کشورو دست اندرکاران 

نام شرکت: 
المپ پارس شهاب
نام مدیرعامل:

مهندس بهمن دژاکام
نوع محصول: 

انواع المپ

المپ پارس شهاب

گوشه ای از افتخارات
صادرکننده نمونه استان تهران سال 88

صادرکننده نمونه سال 88 استان تهران

تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان 88

کنفرانس مدیریت نظام توزیع و پخش88

المپ پارس شهاب موفق به کسب
گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان شد

و صاحبنظران بخش های تولیدی، خدماتی و اقتصادی کشور 
در مرکــز همایش های بیــن المللی صدا وســیما جمهوری 
اسالمی ایران برگزار شــد، با اهدای گواهینامه حقوق مصرف 
کنندگان به مهندس بهمن دژاکام مدیر عامل شــرکت المپ 
پارس شهاب طی مراسم باشکوهی تجلیل و تقدیر بعمل آمد.
هــر ســاله ســازمان حمایــت حقــوق مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان، براساس آیین نامه اجرایی اعطای گواهینامه و 
تندیس های ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان، در فرآیندی 
که نزدیک به یک سال به طول می انجامد، بنگاه های تولیدی، 
صنعتــی و خدماتی رعایت کننده حقــوق مصرف کنندگان را 
شناســایی و در روز نهم اسفند ماه)روز ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان ( به عموم مردم معرفی می کند تا با افزایش 
انگیزه و حساســیت در نزد بنگاه های اقتصادی منتخب برای 
رعایــت حقوق مصرف کنندگان، افزایــش رقابت پذیری این 
بنگاه ها در جهت ارائه محصــوالت باکیفیت، برقراری قیمت 
عادالنه، تحویــل یا ارایه به موقع و مطلــوب کاال و خدمات، 
افزایــش اعتمــاد و ترغیب مصــرف کنندگان به اســتفاده 

شرکت المپ پارس شهاب
در سال 1348 شرکت المپ پارس توشیبا تاسیس شد.

در سال 1350 تولید المپ آغاز گردید. خطوط تولید اولیه شرکت عبارت بودند از: خط تولید حباب المپ معمولي، خط تولید تیوب المپ 
فلورسنت، خط تولید سرپیچ معمولي، خط تولید سرپیچ المپ فلورسنت، دو خط تولید المپ معمولي و یک خط تولید المپ فلورسنت.
در ســال 1358 دو خــط دیگــر بــه تولیــد المپ التهابــي و یک خــط دیگر بــه تولید المپ فلورســنت اضافــه گردید.
در ســال 1363 ســهام شــرکت توشــیباي ژاپــن خریــداري و نــام شــرکت بــه المپ پــارس شــهاب تغییــر یافت.

در سال 1371 خط تولید پر سرعت فلورسنت راه اندازي شد.
در ســال 1373 سهام ســازمان صنایع ملي ایران به بخش خصوصي و به شرکت ســرمایه گذاري پارس توشه واگذار گردید.
شــد. تبدیــل  جدیــد  فلورســنت  تیــوب  تولیــد  بــه  التهابــي  المــپ  حبــاب  تولیــد  خــط   1373 ســال  در 
در سال 1378 با سرمایه گذاري و راه اندازي کارخانه جدید شرکت صنعتي شهاب شیشه براي تولید انواع تیوب و حباب المپ آغاز به کار کرد.

در سال 1385 تولید و عرضه انواع المپ ها ي کم مصرف آغاز گردید.
در سال 1387 تولید و عرضه انواع المپ LED آغاز گردید.

در ســال 1391 کارخانه جدید پارس شهاب نقره در زمینه تولید انواع المپ کم مصرف و LED تاسیس و بهره برداري گردید.
هم اکنون المپ پارس شهاب با تولید انواع المپ ها در گروه محصوالت کم مصرف، LED، فلورسنت، FPL، روشنایي و المپ هاي تخلیه 
گازي با برندهاي پارس، پارس خزر و زمرد فعالیت مستمر دارد و  به منظور پاسخگویي به نیاز مصرف کنندگان نیز عرضه تولیدات 
شرکت از کانال هاي توزیع متعدد )شرکت هاي پخش سراسري و نمایندگي ها( در بازار هاي داخلي و خارجي انجام مي پذیرد.
 در مدت زمان فعالیت المپ پارس شهاب، همگام با افزایش تولید و با بکارگیري روشهاي مربوط به ارتقا کیفیت محصوالت پارس 
شهاب باعث گردید تا این شرکت به عنوان اولین تولید کننده المپ، گواهینامه استاندارد محصول از موسسه استاندارد و تحقیقات 
صنعتي ایران ISIRI و گواهینامه ملي آزمایشــگاه همکار  و گواهینامه هاي بین المللي، اســتانداردهاي کیفي و سیستمي نظیر 
گواهینامه   ISO 9001-1994,2000,2008 از موسسه  SGS و استاندارد اتحادیه اروپا )CE ( از موسسه B.V و PVEW نیز گردد.

از کاالهــای این بنــگاه ها و نیز کاالهای دارای اســتاندارد و 
ارتقای شــاخص هایی مانند عدالت اجتماعی، رفاه، مشــتری 
مداری وقانون و نظم گرایی در بین بنگاه های اقتصادی شود.
هر ســال، در روز ملــی حمایت از حقوق مصــرف کنندگان، 
ســازمان حمایت مصــرف کننــدگان و تولیدکننــدگان، بر 
اســاس آیین نامه ارزیابی عملکرد واحد های اقتصادی، بنگاه 
های اقتصادی را شناســایی و پــس از ارزیابی های الزم طی 
مراسمی به شرکت های برتر اهداء تندیس و گواهینامه دارد.
شایان ذکر است همچنین بنگاه های اقتصادی بر اساس چهار 
شاخص کلی قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و رضایت 
مشتری و تحت زیر شــاخص هایی ارزیابی شده و کسب 70 
امتیاز از این زیرشاخص ها، منجر به اخذ گواهینامه می شود. 
جلب رضایت مشــتریان از جمله اهــداف اصلی مدیران بنگاه 
هــای اقتصادی منتخب حامی حقوق مصــرف کننده  بوده و 
همچنین آنها در این زمینه به دنبال ارتقای کیفیت محصوالت 
و خدمات و به کارگیری شیوه های موثرتر و جدیدتر هستند.
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ارائه محصــوالت باکیفیت، برقراری قیمت عادالنه، تحویل 
یا ارایه به موقع و مطلــوب کاال و خدمات، افزایش اعتماد 
و ترغیــب مصرف کننــدگان به اســتفاده از کاالهای این 
بنگاه ها و نیز کاالهای دارای اســتاندارد و ارتقای شاخص 
هایــی مانند عدالــت اجتماعــی، رفاه، مشــتری مداری 
وقانــون و نظم گرایی در بین بنگاه های اقتصادی شــود.
هر ســال، در روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 
ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان، بر 
اساس آیین نامه ارزیابی عملکرد واحد های اقتصادی، بنگاه 
های اقتصادی را شناسایی و پس از ارزیابی های الزم طی 
مراسمی به شرکت های برتر تندیس و گواهینامه مینماید.

پارس خزر ترکوند
روز نهــم و دهــم اصفنــد مــاه دو مراســم پــی در پی 
در تــاالر صــدا و ســیما برگــزار شــد کــه اولیــن به 
و  کننــده  مصــرف  از  حمایــت  ملــی  روز  مناســبت 
دومیــن برندهــای محبوب از نظــر مصــرف کنندگان.
برنــد پــارس خــزر در چنــد جایــگاه برتریــن بــود و 
پراعتبارتریــن بدین لحاظ که در دســتان هنــرور ایرانی 
در ســرزمین خودمان ســاخته و پرداخته شــده اســت
پارس خزر در جایی برترین شده که محصوالت ساخته شده 

چین و ماچین کره ، ژاپن ، هند، ترکیه آن سر واین سر دنیا 
در ویتریــن برگزیدگان جاخوش کرده و بوق و کرنای آنها 
توسط صدا و سیما و رنگین نامه ها گوش فلک را کر می کند.
پارس خزر برترین شــد چون تولید با کیفیت در دســتور 
کار مــی دارد  و در کنار مصــرف کننده تا آخرین روز می 
ماند و این خدمات این برند برجســته ایرانی در سراســر 
گیتی ازبرترین هاســت که به درســتی  وخوشنامی ان  از 
وزیر و وکیل گرفته وهیات علمی دانشــگاه گرفته تا مردم 
ساده روســتا ومصرف کننده کوچه بازارشهادت میدهند.
برند پــارس خزربانزدیک به نیم قــرن تجربه صنعتی در 
طراحــی وتولید لــوازم خانگی وتولید حــدود 150 مدل 
محصول در گروه های مختلف لــوازم خانگی مختلف این 
محصوالت را عالوه بر ایران به اکثر کشورهای دنیا  عرضه 
وصادر میکند بطوری که برند پارس خزر در میان ایرانیان 
داخل وخارج کشور بســیار محبوب بوده ودر بیشتر خانه 
هــای ایرانی حداقل یک محصول پــارس خزر وجود دارد. 

در چهاردهمیــن همایش ملی حمایــت از حقوق مصرف 
کنندگان که نهم اســفندماه ســال جاری مصادف با روز 
ملــی حمایــت از حقوق مصــرف کنندگان برگزار شــد، 
از شــرکت  صنعتــی پارس خــزر تجلیل بــه عمل آمد.
در این مراســم که با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور؛ محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت؛ خسرو تاج، قائم مقام وزیرصنعت ، معدن و تجارت؛ 
نوابی، معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان و جمعی ازنمایندگان مجلس شــورای اسالمی، 

مدیران ارشد بخش صنعت ، معدن و تجارت کشورو دست 
اندرکاران و صاحبنظران بخــش های تولیدی، خدماتی و 
اقتصادی کشــور در مرکز همایش هــای بین المللی صدا 
وسیما جمهوری اسالمی ایران برگزار شد از مهندس حسن 

همتی که همراه با شرکت صنعتی پارس خزر موفق به کسب 
تندیس طالیی حقوق مصرف کنندگان سال 1393گردید 
طــی مراســم باشــکوهی تجلیــل و تقدیر بعمــل آمد.
شایان ذکر است شرکت صنعتی پارس خزر در طی برگزاری 
همایش های قبلی ســازمان حمایــت از مصرف کنندگان 
موفق به اخــذ 5تندیــس و2 گواهینامه گردیده اســت.

هر ســاله ســازمان حمایت حقــوق مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان، براساس آیین نامه اجرایی اعطای گواهینامه 
و تندیــس های ملی رعایت حقوق مصــرف کنندگان، در 
فرآینــدی که نزدیک به یک ســال به طــول می انجامد، 
بنگاه های تولیدی، صنعتی و خدماتی رعایت کننده حقوق 
مصرف کنندگان را شناســایی و در روز نهم اسفند ماه)روز 
ملی حمایت از حقوق مصرف کننــدگان ( به عموم مردم 
معرفی می کند تــا با افزایش انگیزه و حساســیت در نزد 
بنگاه های اقتصادی منتخب بــرای رعایت حقوق مصرف 
کننــدگان، افزایش رقابت پذیری ایــن بنگاه ها در جهت 

افتخارات
لوح سپاس استاندارد کیفیت برتر محصول پنکه   	 

تندیس واحــد نمونه تولیدی کیفــی ملی برتر   	 

لوح تقدیر و افتخار واحد نمونه صنعتي سال 93   	 

گواهینامه بیــن المللي ســنجش رضایتمندي 	 

  10004:2012-ISOمشتریان

لوح و تندیس پانزدهمین جشــنواره پژوهش و 	 

فناوري استان گیالن

گواهینامه استاندارد اروپا CE )محصول چرخ گوشت(  	 

نام شرکت: 
پارس خزر

نام مدیرعامل:
 مهندس حسن همتی

نوع محصول: 
لوازم خانگی

پارس خزر
محبوبترین برند لوازم خانگی ایرانی برسکوی افتخار مردمی ترین همایش سال

مهندس همتی با شرکت صنعتی پارس خزر تندیس طالیی  حمایت از حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرد
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در چهاردهمیــن همایــش ملــی حمایــت از حقــوق مصرف 
کننــدگان کــه نهــم اســفندماه ســال جــاری مصــادف بــا 
برگــزار  کننــدگان  مصــرف  از حقــوق  ملــی حمایــت  روز 
شــد، از شــرکت خدمــات گلدیــران تجلیــل به عمــل آمد.
چهاردهمیــن همایــش روز ملــی حمایــت از حقــوق مصرف 
کنندگان امســال بــا رویکرد بنــگاه های اقتصــادی و موضوع 
مشــتری مــداری و جلــب وفــاداری مشــتریان برگزار شــد.
در این مراســم کــه با حضور اســحاق جهانگیــری، معاون اول 
رئیــس جمهور؛ محمدرضــا نعمت زاده، وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت؛ خســرو تاج، قائــم مقام وزیرصنعت ، معــدن و تجارت؛ 
نوابــی، معاون وزیر و رئیس ســازمان حمایــت از حقوق مصرف 
کنندگان و جمعی ازنمایندگان مجلس شــورای اسالمی، مدیران 
ارشــد بخش صنعت ، معدن و تجارت کشــورو دست اندرکاران 
و صاحبنظــران بخش های تولیدی، خدماتی و اقتصادی کشــور 
در مرکز همایش های بین المللی صدا وســیما جمهوری اسالمی 
ایران برگزار شــد با اهدای لوح طالیــی حمایت ازحقوق مصرف 
کنندگان به مهندس حســین تنهایی مدیر ارشد شرکت خدمات 
گلدیــران طی مراســم باشــکوهی تجلیل و تقدیــر بعمل آمد.
شــایان ذکر اســت شــرکت خدمات گلدیران در طی برگزاری 
همایــش هــای قبلی ســازمان حمایــت از مصــرف کنندگان 
موفــق بــه اخــذ 5 تندیــس و7  گواهینامــه گردیده اســت.

هر ساله سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
براســاس آیین نامه اجرایی اعطای گواهینامه و تندیس های ملی 
رعایت حقوق مصرف کننــدگان، در فرآیندی که نزدیک به یک 
ســال به طول می انجامد، بنگاه های تولیدی، صنعتی و خدماتی 
رعایت کننده حقوق مصرف کنندگان را شناســایی و در روز نهم 
اسفند ماه)روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ( به عموم 
مردم معرفی می کند تا با افزایش انگیزه و حساسیت در نزد بنگاه 
های اقتصــادی منتخب برای رعایت حقــوق مصرف کنندگان، 
افزایــش رقابت پذیــری این بنگاه ها در جهــت ارائه محصوالت 
باکیفیــت، برقراری قیمــت عادالنه، تحویل یا ارایــه به موقع و 
مطلوب کاال و خدمات، افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان 
به استفاده از کاالهای این بنگاه ها و نیز کاالهای دارای استاندارد 
و ارتقای شــاخص هایی مانند عدالت اجتماعی، رفاه، مشــتری 
مــداری وقانون و نظم گرایی در بین بنگاه های اقتصادی شــود.
جلب رضایت مشــتریان از جملــه اهداف اصلی مدیــران بنگاه 
هــای اقتصــادی منتخب حامی حقــوق مصرف کننــده بوده و 
همچنین آنها در ایــن زمینه به دنبال ارتقای کیفیت محصوالت 
و خدمات و به کارگیری شــیوه های موثرتر و جدیدتر هســتند.

معرفی شرکت خدمات گلدیران
دفتر مرکزی خدمات پس از فروش گلدیران با ســاختار مستقل 

فعالیت خود را از ابتدای سال 1380 آغاز نمود.
این مرکــز با بکار گیری بیش از 150 نفــر نیروی متخصص در 
دفتر مرکزی و خدمات تهران همچنین شــبکه گسترده خدمات 
پس از فروش در سراسر ایران با بیش از 400 نماینده در خدمت 

مشتریان محترم ال جی میباشد.
مجموعه تحت پوشــش این مرکز ارائه خدمات گارانتی ، نصب ، 
تعمیرات و پشــتیبانی محصوالت صوتی تصویری و لوازم خانگی 

شرکت ال جی الکترونیکس را عهده دار است. 
گــروه لوازم خانگــی ال جی شــامل : یخچال فریزر ، ماشــین 
لباسشــویی ، ماشین ظرفشــویی ، جارو برقی و مایکروویو گروه 
صوتی تصویری شــامل :انواع تلویزیــون، رادیو ضبط،ویدئو،رادیو 

پخش خودرو و...

نام شرکت: 
خدمات گلدیران
نوع محصول: 

خدمات پس از فروش

خدمات گلدیران

5 تندیس و 7 گواهینامه

سوابق در چشنواره حمایت از مصرف کنندگان

روی خوش زندگی با شرکت خدمات گلدیران
شرکت خدمات گلدیران تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرد

افتخارات

ســال  در  کننــدگان  مصــرف  حقــوق  رعایــت  تندیــس   -
 1388

- گلدیران برند نمونه ملی سال 1388 
- لوح رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 1388 

- شــرکت خدمات گلدیــران بعنوان برترین شــرکت خدمات از 
- لحــاظ عملکرد در خاورمیانه و آفریقا در ســال 2008 انتخاب 

شد 
- جایــزه بهترین شــرکت خدمات LG در خاور میانه در ســال 

 2008
- اولیــن و تنها شــرکت خدمات پس از فــروش دریافت کننده 
گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان برای دو سال پیاپی در 

سالهای 1386و1387  
- جایــزه بهترین شــرکت خدمات LG در خاور میانه در ســال 

 2007
- شــرکت خدمات گلدیران بعنوان برترین شــرکت خدمات در 

خاورمیانه و آفریقا در سال 2006 انتخاب شد
- جایزه بهترین مرکز اطالعات )CIC( در خاورمیانه و آفریقا در 

سال 2006 
- کسب مقام اول رضایت مندی مشتری در ایران طبق نظر سنجی 

شرکت بین المللی GALLUP آمریکا  
- اولین شــرکت خدماتی دریافت کننده گواهینامه ارتقاء کیفیت 

)SIX SIGMA( در خاورمیانه و آفریقا 
- دریافت گواهینامه ایجاد برخورد موثر با مشتری 

- برتریــن شــرکت خدمــات در خاورمیانــه وآفریقا در ســال 
 2002

 ISO گواهینامه سیســتم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد -
 900:2008

- تجربه موفق در کاهش قیمت تمام شــده در گروه خدمات در 
اولین جشنواره ملی کاهش قیمت تمام شده در سال 1390
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در ادامــه و بعــد از قرائت گــزارش هیات مدیــره به مجمع توســط مدیرعامل 
موفــق و توانمنــد شــرکت و پــس از اســتماع گــزارش حســابرس و بازرس 
قانونــی مجمــع نشــینان بــا طنین صلــوات خود ضمــن تصویــب صورتهای 
مالی ، با تقســیم ســود 206 ریالی به ازای هر ســهم به کار خــود پایان دادند.
همچنیــن ســازمان حسابرســی بــه عنــوان حســابرس و بــازرس قانونــی 
اصلــی و علی البــدل شــرکت بــرای ســال مالــی آتــی انتخــاب گردیدنــد.

دکتر جمالی در فرازی از گزارش خود در مجمع با تشریح سیاستهای تامین مالی و 
سیاست های اعتباری شرکت افزود با اقدامات گسترده و جدی در خصوص کاهش 
ریســک معوقات و وصول مطالبات قدم های جدی در شرکت برداشته شده است. 
مدیرعامل شرکت در بخش دیگر از سخنان خود با توضیح جامع درباره طرح های 
توسعه شرکت و توسعه منابع انسانی یادآور شد که با ترسیم برنامه های آتی از محل 
حفظ ســهم بازار ، بهبود و ارتقای سیستم نرم افزاری، افزایش راندمان سهامداران 
تالش دارند که حیات شرکت را به عنوان یک سازمان پیش رو موفق استمرار بخشیم 
و در این مهم چشم امیدبه کمک تک تک سهامداران و کارشناسان و خبرگان بازار 
دارند تا با یاری بخشی و همفکری گامها در پیاده سازی برنامه ای مدون سهیم باشید.  

پیام هیات مدیره
حمــد و ســپاس خداونــد را کــه توفیــق داد تــا در خدمــت ســهامداران 
اعتمــاد  کارکنــان  و  مدیــران   ، مدیــره  هیــات  باشــیم.  شــرکت  گرامــي 
کلیــه ســهامداران را ســپاس گفتــه و قدردانــي خــود را ابــراز مــي نماید.
در ســال اقتصــاد و فرهنــگ، بــا عــزم ملــی و مدیریــت جهــادی، هیــات 
مدیــره تمامــي تــوان خــود را در جهت حفــظ منافــع ســهامداران محترم 
و در راســتاي تحقــق منافــع شــرکت و ایران اســالمي بــکار گرفته اســت.  

اهداف و استراتژی های شرکت:
- تنوع پرتفوی لیزینگ

- افزایش نوع آوری خدمات لیزینگ
- انعقاد قراردادهای گروهی با خودروسازان و تولیدکنندگان

- بهینه سازی فرآیندهای شرکت
- توانمندسازی منابع انسانی

- مطالعه ارائه خدمات لیزینگ از طریق موبایل
- ارتقاء و بهبود خدمات اینترنتی

- اجرای سراسری و جامع اندازه گیری رضایت مشتریان
- افزایش اختیارات شعب

- طراحی سیستم جامع پیگیری وصول مطالبات
- دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان

- جمع آوری اقساط از طریق حسابهای الکترونیکی و اینترنتی
- ارتقاء دانش و فرهنگ لیزینگ

- پیگیری سیستم مبارزه با پولشویی
سرمایه شرکت

ســرمایه شــرکت در بــدو تاســیس مبلــغ 500 میلیــون ریال )شــامل تعــداد 5/000 
ســهم، به ارزش اســمي هــر ســهم 100/000 ریال( بوده کــه طي چند مرحلــه به مبلغ 
1/000/000 میلیــون ریــال )شــامل تعــداد 1/000/000/000 ســهم، به ارزش اســمي 
هــر ســهم 1/000 ریــال ( در پایــان دوره مالــي منتهــي بــه 1393/9/30 مي باشــد. 

جایگاه شرکت در صنعت
به نظر مي رســد بیش از 300 شــرکت لیزینگ در کشــور فعال هســتند . ایــن در حالي 
اســت که تعداد شــرکت هاي لیزینگ در بازار ســرمایه با مجوز بانک مرکزی بســیار اندک 
اســت و از ســی شــرکت فراتر نمي رود. پنج شــرکت بزرگ لیزینگ شــامل شرکت هاي 
لیزینــگ صنعــت و معدن، پارســیان، ایران، رایان ســایپا و غدیر بیش از 70 درصد ســهم 
بازار را دارند. ســه شــرکت اول لیزینگ بانکي و دو شــرکت آخر لیزینگ وابسته مي باشند.

سایر برنامه های آتی
هیأت مدیره در سال 1394 سعی در تحقق موارد ذیل دارد :

- حفظ سهم بازار موجود و سعی در توسعه آن.
- بازنگری در برنامه ریزی استراتژیک و تدوین سند توسعه و طرح تجاری شرکت.

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

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

- تجهیز نیروی انسانی سازمان به منظور ورود به فعالیت های جدید.
افزایش سرمایه شرکت از 1/000 به 2/000 میلیارد ریال.

اولین شرکت لیزینگ
در سوددهی اولین بود 

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره
رییس هیأت مدیره )غیر موظف(شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند      سید محمد علی سید ابریشمی      

عضو هیأت مدیره)غیر موظف(بانک صنعت و معدنسید رضا نوروز زاده

عضو هیأت مدیره)غیر موظف(شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایي ایران      محمدرضا عرفاني      

عضو هیأت مدیره)غیر موظف(شرکت سرمایه گذاري  صنعت و معدنحسن رضوانفر

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیرهشرکت لیزینگ آتیه الوندمهدي جمالي

مجمــع ســاالنه شــرکت لیزینــگ صنعت و معــدن بــا قدمت چهل ســال صبح دوشــنبه 
تشــکیل شــد. تهــران  دارآبــاد  در  واقــع  معــدن  و  باشــگاه صنعــت  در   1393/12/12

در ایــن مجمع که با حضور 88 درصدی ســهامداران حقیقی و حقوقــی ، اعضاء هیات مدیره ، 
نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی شرکت برگزار شده ریاست مجمع 
به عهده سید محمدعلی ابریشمی »ریاست هیات مدیره« بود که جنابان طاهری و زنگنه در مقام 
نظار اول و دوم و دکتر مهدی جمالی به عنوان دبیر مجمع ایشان را در اداره جلسه یاری رساندند.
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چهاردهمین همایش روز ملی حمایت 
از حقــوق مصرف کنندگان امســال با 
رویکــرد بنگاه های اقتصادی و موضوع 
مشــتری مــداری و جلب وفــاداری 

مشتریان برگزار شد. 
در چهاردهمیــن همایش ملی حمایت 
از حقــوق مصرف کننــدگان که نهم 
اسفندماه ســال جاری مصادف با روز 
ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
برگزار شــد، از شرکت صنایع گلدیران 

تجلیل به عمل آمد.
درایــن همایش که با حضور اســحاق 
رئیس جمهور؛  اول  معاون  جهانگیری، 
وزیر صنعت،  زاده،  نعمــت  محمدرضا 
معدن و تجارت؛ خسرو تاج، قائم مقام 
وزیرصنعت ، معــدن و تجارت؛ نوابی، 
معاون وزیر و رئیس ســازمان حمایت 
از حقــوق مصرف کننــدگان و جمعی 
ازنمایندگان مجلس شــورای اسالمی، 
مدیران ارشــد بخــش صنعت ، معدن 
و تجارت کشــورو دســت انــدرکاران 
و صاحبنظــران بخش هــای تولیدی، 
خدماتــی و اقتصادی کشــور در مرکز 
همایش های بین المللی صدا وسیمای 
جمهوری اســالمی ایران برگزار شــد، 
بــا اهــدای تندیس زریــن حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان ســال 1393 
از مهندس علیرضــا خزاعی مدیرعامل 
شــرکت صنایع گلدیران طی مراســم 

باشکوهی تجلیل و تقدیر بعمل آمد.

نام شرکت: 
صنایع گلدیران
نام مدیرعامل:

مهندس علیرضا خزاعی
نوع محصول: 

لوازم خانگی

با شرکت صنایع گادیران همراه باشیدصنایع گلدیران
در لحظات ناب کنارتان هستند

صنایع گلدیران تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرد 

حقــوق  از  حمایــت  ســازمان 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان، هر 
اعطای  اجرایی  آیین نامه  براساس  سال 
گواهینامــه و تندیس های ملی رعایت 
حقوق مصرف کنندگان، در فرآیندی که 
نزدیک به یک سال به طول می انجامد، 
بنگاه هــای تولیدی، صنعتی و خدماتی 
رعایت کننده حقوق مصرف کنندگان را 
شناســایی و در روز نهم اسفند ماه)روز 
ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
( به عموم مردم معرفــی می کند تا با 
افزایش انگیزه و حساسیت در نزد بنگاه 
هــای اقتصادی منتخب بــرای رعایت 
حقوق مصرف کنندگان، افزایش رقابت 
پذیری ایــن بنگاه هــا در جهت ارائه 
قیمت  برقراری  باکیفیــت،  محصوالت 
عادالنــه، تحویــل یا ارایه بــه موقع و 
مطلوب کاال و خدمات، افزایش اعتماد 
و ترغیب مصرف کنندگان به اســتفاده 
از کاالهای این بنگاه ها و نیز کاالهای 
دارای استاندارد و ارتقای شاخص هایی 
مانند عدالت اجتماعی، رفاه، مشــتری 
مــداری وقانون و نظــم گرایی در بین 

بنگاه های اقتصادی شود.
هر سال، در روز ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان، ســازمان حمایت از 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان، بر 
اساس آیین نامه ارزیابی عملکرد واحد 
های اقتصادی، بنگاه های اقتصادی را 
شناســایی و پس از ارزیابی های الزم 

طی مراسمی به شرکت های برتر اهداء 
تندیس و گواهینامه دارد.

این نشــان هــا، شــامل گواهینامه و 
تندیس های طالیــی، نقره ای، برنزی 
می باشد و شــرکت هایی که دو سال 
پیاپی گواهینامه رعایت حقوق مصرف 
کننــدگان را دریافــت کرده باشــند، 
مــی توانند با کســب امتیاز، شــرایط 
اختصاصی الزم جهت دریافت تندیس 
های طالیی، نقــره ای و برنزی رعایت 
حقــوق مصــرف کنندگان را داشــته 

باشند. 
جلب رضایت مشتریان از جمله اهداف 
اصلی مدیــران بنگاه هــای اقتصادی 
منتخب حامی حقــوق مصرف کننده 
بــوده و همچنین آنهــا در این زمینه 
به دنبــال ارتقای کیفیــت محصوالت 
و خدمــات و به کارگیری شــیوه های 

موثرتر و جدیدتر هستند.
شــرکت صنایع گلدیران در میان 25 

واحد صنعتی نمونه کشور
در ســال فرهنگ و اقتصاد و مصادف با 
ابالغ سیاســت های اقتصاد مقاومتی، 
سرعت عمل در راه اندازی کارخانجات 
تولیــدی برخــوردار از فنــاوری های 
پیشــرفته و روز دنیا و پیشبرد اهداف 
توســعه ای علــی رغم تحریــم ها از 
امتیازات شــرکت صنایع گلدیران بود 
که باعث شد تا این شرکت در میان 25 

واحد صنعتی نمونه کشور قرار گیرد.
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حکومــت  در  مدیریــت  فرآینــد  جوامــع،  بــر  مدیریتــي  نظــام  ســازماندهي  در  کــه  دهــد  مــي  نشــان  تاریخــي  تحــوالت  ســیر             
اســت. رفتــه  پیــش  مــردم  یــا  جامعــه  ارکان  همــه  بدســت  قــدرت  ســپردن  ســوي  بــه  ازجوامــع  خاصــي  بخــش  بــه  قــدرت  ســپردن  از  هــا 
تالشــي که براي بهره گیري از خرد جمعي در اداره ارکان یک نظام ســازمان یافته بوجود آمده؛ جوامع را به ســمت نهادها یا تشکل هاي غیر دولتي یا مردمي سوق داده است.

ایــن نهادهــا فلســفه روشــني دارند، بــا هــدف و انگیزه مشــترکي دور هــم جمع مي شــوند و آرمــان آنها رســیدن به هدف مشترکشــان اســت. در این مســیر هر 
مانــع، یــک قــدم بــراي رســیدن به هدف اســت، نتیجــه اینکه موانــع، قــدرت ایســتادگي در مقام ایــن همت مشــترک را پیدا نکــرده و کنار گذاشــته مي شــوند.

تشکل هاي غیر دولتي از حرف تا عمل

قدرت این نهادها، این اســت که وابسته به معضالتي که 
بعضــاً دولت ها با آن مواجه انــد، نبوده و دغدغه بودجه، 
اعتبار، ســاختار یا ســازماندهي بوروکراتیــک را ندارند.
بــراي یک نهــاد موثر مردمي، شــرایطي مــورد انتظار 
اســت. اول انگیــزه وصــف ناپذیــر ، دوم هــدف کاماًل 
مشــترک و همگــون و البتــه کار تیمــي و فعالیت در 
گــروه که عامل ســوم بــراي موفقیت این نهادهاســت.
تجربــه نهادهاي مردمي در ایران بــه گونه هاي مختلفي 
وجود دارد.حتماً شما هم اصالح کار داشته اید، هیات هاي 
مذهبي به عنوان تجربه ســازمان یافته از یک کار تیمي، 
با هدفي نســبتاً مشترک و با انگیزه هاي فردي سالهاست 
تمرین شده است، افراد بدون چشمداشت و با یک انگیزه 
غیر مادي کنار هم جمع مي شوند و هر یک براي رسیدن 
به هدف اساســي که برگزاري مناسب یک مراسم مذهبي 
است، تالش مي کنند. اما نهادهاي مردمي در موضوعات 
اقتصــادي، اجتماعــي، فرهنگي و ... چــه وضعي دارند؟
نهادهاي غیرمردمي در موضوعات بیان شده، کمي متفاوتند، 
شــکل گیري آنها عموماً به سختي اتفاق مي افتد، انگیزه 
هاي مشترک معناي مبهمي دارد و کار تیمي هر از چندي 
به جدایي بخش هایي از این ســاختارها منجر مي شود.
کافي اســت کمي تیزبین باشــیم و از خود ســوال کنیم 
در بین ســاختارهاي مدني سیاســي که مي شناســیم، 
چــه تعداد انشــعاب بوجود آمــده؟ و انگیزه هــاي آنها 
تا چــه حد تغییر کرده اســت؟ در موضوعــات فرهنگي 
یــا اجتماعي چــه تعداد نهــاد مردمي شــکل گرفته و 
امــروز چه تعــداد از آنها فعالیــت اولیه خــود را دارند.
در مســائل ورزشي، حدود اســتقالل آنها از دولت چقدر 
اســت؟ و آیا واقعاً وجهه غیر دولتــي یا مردمي براي آنها 
قائلیم.در ساختارهاي اقتصادي، اوضاع کمي متفاوت است. 
اگر از نهادهایي مانند شــوراي اصناف و اتاق بازرگاني که 
ســازماندهي آنها با کمک دولت شکل مي گیرد؛ بگذریم، 
در انجمن هاي تولیــدي، توزیعي یا خدماتي با نهادهایي 

مواجهیم که حتي فلسفه صنفي هم نتوانسته است آنها را 
در بین اعضایي که به انگیزه منافع مشــترک صنفي گرد 
هم آمده اند، همسو کند.اما چرا نهادهاي مردمي از حرف 
تا عمل فاصله زیادي دارنــد، چرا کارکردهاي این نهادها 
در جامعه فراهم نشــده و چطورمي توانیم شکل مناسبي 
براي عدم هماهنگي آنها بوجود آوریم.وقتي به ســوالهایي 
که مطرح شــد فکر کنیم و مقایســه اي با شــبکه هاي 
اجتماعي داشته باشیم به چند نکته مهم پي خواهید برد.
در شــبکه هاي اجتماعي که روابط بین افراد را به شکل 
گســترده اي فراهم مي ســازند، طبقه، سلسله مراتب یا 
برتري خاصي وجود ندارد.همه در یک جایگاه قرار دارند و 
رابطه، تنها با استفاده از قدرت ارتباطات شکل مي گیرد.
از طرف دیگر عامل بیروني در شکل گیري ارتباط نقشي 
ندارد، تنها تمایل افراد براي ایجاد ارتباط اســت که آنها 
را به هم وصل مي کنــد. نکته اي که معموالً در نهادهاي 
مردمي که توســط نهادهاي دولتي شــکل مــي گیرند، 
رعایت نشده و با یک مدل دولتي ایجاد و اداره مي شوند.
به جز نهادهاي صنفي و کارگري که بخشــي از نهادهاي 
مردمي محسوب مي شوند و خاصیت غیرانتفاعي ندارند. 
ساختار اکثر نهادهاي مردمي غیر انتفاعي است. نکته اي 
که در حضور و تالش اعضــاي نهادهاي مردمي فراموش 
شده و هر یک به دنبال کسب سود یا منفعت مي گردند.

آشکار است که جذابیت منافع مادي معموالً بیشتر از انگیزه 
هاي دیگر براي این افراد تعریف شــده و به همین دلیل 
انگیزه مشترک آنها با سایر اعضاء شکل مناسبي نمي گیرد.
بعضي از نهادهــا از تجمیع آدم ها با انگیزه هاي همگون 
بوجود نمي آید. افراد در شــکل گیري اولیه کمتر مواضع 
خود را شــفاف مي کنند. اما به مرور انگیزه هاي متعددي 
ظهــور مي کند و جمع با تضــاد اهداف یا تضاد آرمان ها 
مواجه مي شــوند. خیلي وقتها پس از انشعاب، این نهادها 
فعالیت هایي علیه همدیگر پیدا مي کنند. در این نهادها 
به خوبي مشــخص است که شــکل گیري اولیه با تعریف 

نامناســب از انگیزه و هدف مشــترک شکل گرفته است.
به نظر مي رســد شکل گیري نهادهایي که فعالیت هایي 
جمعي دارند، در فضاي مجازي ســاده تر انجام مي شود. 
افراد در این شــرایط برتري خاصي بــر یکدیگر ندارند و 
در جهت انگیزه ســاده اي گردهم مــي آیند. پیچیدگي 
ســازمان در فضــاي مجازي بــه لحاظ فعالیــت افراد و 
ســطح موضوعاتي که بــه آنها مي پردازند، کمتر اســت.

الگوبــرداري از فضاي مجازي بــراي نهادهاي مدني، مي 
توانــد یک ثمره مفید داشــته باشــد و آن بقاء و فعالیت 
مفید این نهادهاســت.موضوع مهم دیگر، کار تیمي است. 
یــک مثال قابل ذکر در این خصــوص وجود دارد که مي 
گوید مــا به فرزندانمان یاد مي دهیم کــه یک بازي را از 
ســنین کودکي تمرین کنند. بازي سبک ساده اي دارد، 
9 صندلــي را در یک اتاق مي گذاریم و 10 نفر را دور آن 
مــي چرخانیم و قرار مي گذاریم که با ســکوت موزیک، 
بچه ها روي صندلي ها بنشــینند و هر کسي باقي ماند، 
بازنده است.اما این بازي یک الگوي دیگر هم دارد. همان 
تعــداد صندلي و همان تعداد بچــه و همان رویه رعایت 
مي شود. تنها تعریف مي شــود که با سکوت موزیک اگر 
کسي روي صندلي ها جا نشــود، همه بچه ها بازنده اند.

در این بازي کل تیم تالش مي کند که به هم براي هدف 
اصلــي کمک کنند. رقابت، حذف یکدیگر و تضییع وجود 
ندارد. کل تیم بــراي هم تالش مي کنند.این موضوع هم 
باید در بیــن گرو ههاي اجتماعي مختلف تمرین شــود. 
آمــوزش کارهــاي تیمي و توجه بــه خصوصیات گروه و 
تیم مي تواند در شــکل گیري منافع جمعي موثر باشــد.
اگر باور داشــته باشــیم که اقتصاد، فرهنگ، ورزش و ... 
دچار نواقصي اســت که جز بــا حضور و همت خود مردم 
اصالح نخواهد شــد. باید تالش کنیم که نهادهاي مدني، 
مردمي، ســازمان مناســب خود را پیدا کنند. جامعه باید 
فرهنــگ فعالیت هاي مدني را توســعه دهــد و فعالیت 
نهادهــاي مدني در کنار حکومــت و اداره آن قرار گیرد.

مهدی خلج
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  مواد غذایی خوشنام
تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرد

هر ساله ســازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و 
اعطای  اجرایی  آیین نامه  براســاس  تولیدکنندگان، 
گواهینامــه و تندیس هــای ملــی رعایت حقوق 
مصرف کنندگان، در فرآینــدی که نزدیک به یک 
سال به طول می انجامد، بنگاه های تولیدی، صنعتی 
و خدماتی رعایت کننــده حقوق مصرف کنندگان را 
شناسایی و در روز نهم اسفند ماه)روز ملی حمایت 
از حقــوق مصرف کنندگان ( به عموم مردم معرفی 
می کند تا با افزایش انگیزه و حساسیت در نزد بنگاه 
های اقتصــادی منتخب برای رعایت حقوق مصرف 
کننــدگان، افزایش رقابت پذیــری این بنگاه ها در 
جهت ارائــه محصوالت باکیفیــت، برقراری قیمت 
عادالنــه، تحویل یا ارایه به موقــع و مطلوب کاال و 
خدمات، افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان 
به اســتفاده از کاالهای این بنگاه ها و نیز کاالهای 
دارای اســتاندارد و ارتقــای شــاخص هایی مانند 
عدالــت اجتماعی، رفاه، مشــتری مــداری وقانون 
و نظم گرایــی در بین بنگاه های اقتصادی شــود.

هــر ســال، در روز ملی حمایــت از حقوق مصرف 
کننــدگان، ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، بر اساس آیین نامه ارزیابی عملکرد 
واحــد هــای اقتصادی، بنــگاه های اقتصــادی را 
شناســایی و پس از ارزیابی های الزم طی مراسمی 
به شــرکت های برتر تندیس و گواهینامه مینماید.

نام شرکت: 
خوشنام

نوع محصول: 
ماکارونی فرمی و سوپی ، الزانیا

خوشنام

تاریخچه
گروه تولیدی مواد غذایی خوشــنام با برند تجاری مک، با بیش 
از 40 ســال تجربه در کنار کارخانجات آرد ارس مهر تبریز، آرد 
تک کــرج، آرد تبریز کار و آذین کارتن ارومیه، تولید خود را از 
اوایل ســال 88 آغاز نموده و با گذشــت قریب به سه سال، به 
عنوان یکی از برترین های این صنعت به شمار می رود. استفاده 
از بهترین مواد اولیه از جمله آرد ســمولینا )استحصال شده از 
گندم دوروم( که به عنوان یکــی از آیتم های تعیین کننده در 
این صنعت محسوب می گردد، در کنار بکارگیری ماشین آالت 
بــا تکنولوژی روز دنیا در تولید آرد و ماکارونی و اخذ گواهینامه 
های مختلف باعث گردیده که ماکارونی مک عالوه بر بازار داخل 
مورد توجه خریداران خارجی برخی از کشورها از جمله، امارات، 
کویت، عمان، عراق، عربستان، بحرین، افغانستان، تاجیکستان، 
ترکمنســتان، قزاقســتان، مالزی، قطر، ســومالی، نیجر، توگو، 
آفریقــای جنوبــی و جیبوتی قرار گیرد. با شــعار غذای خوب، 
احساس خوب هدف اول مدیریت این مجموعه تولید محصول با 
کیفیت عالی می باشد که آن را سرلوحه و سر مشق راه خود قرار 
داده. در پایان هدف اصلی شرکت تولیدی مواد غذایی خوشنام، 
که تا این زمان نیز بر آن پایبند می باشــد تولید محصولی است 
که در رقابت با نوع مشــابه خارجی نام ایــران و ایرانی را مانند 
همیشه پررنگ و سر بلند نگاه دارد و امید است که تا پایان راه با 
یاری پروردگار متعال موجب افتخارسرزمین عزیزمان ایران باشد.

در چهاردهمین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که نهم اســفندماه سال جاری مصادف با روز ملی حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان برگزار شد، از شرکت تولید مواد غذایی خوشنام تجلیل به عمل آمد.

چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان امســال با رویکرد بنگاه های اقتصادی و موضوع مشتری مداری و 
جلب وفاداری مشتریان برگزار شد.

دراین مراســم که با حضور اســحاق جهانگیری، معــاون اول رئیس جمهور؛ محمدرضا نعمت زاده، وزیــر صنعت، معدن و تجارت؛ 
خسرو تاج، قائم مقام وزیرصنعت ، معدن و تجارت؛ نوابی، معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جمعی 
ازنمایندگان مجلس شــورای اســالمی، مدیران ارشد بخش صنعت ، معدن و تجارت کشــورو دست اندرکاران و صاحبنظران بخش 
های تولیدی، خدماتی و اقتصادی کشور در مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما جمهوری اسالمی ایران برگزار شد با اهدای 
تندیس برنزین حقوق مصرف کنندگان به مهندس رسول مژده شفق  مدیر ارشد شرکت تولید مواد غذایی خوشنام )) مک (( طی 

مراسم باشکوهی تجلیل و تقدیر بعمل آمد.

گوشه ای از افتخارات
 TUV 22000 از شــرکت ISO دریافــت گواهینامــه •

Intercert سال 1388

 TUV Intercert 9001 از شرکت ISO دریافت گواهینامه •

سال 1388
• دریافــت گواهینامه حالل از انجمن صنایع غذایی ایران 

ISO 9001 از شرکت TUV Intercert سال 1389

 TUV Intercert از شــرکت HACCP دریافت گواهینامه •

سال 1390
• دریافــت گواهینامــه رعایت حقوق مصــرف کننده از 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان 1391
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پیام هیات مدیره
هیأت مدیره امانتدار ســهامداران محترم بوده و به 
منظور حراســت و ارتقاء امانت واگذار شده به آنها 
وظیفــه خود می داند که از انجام هیچ کوشــش و 
تالشــی در این راه دریغ نورزد. مدیریت شرکت در 
راســتای تحقق این هدف و با اعتقادی راســخ به 
منظور ادامــه روند پویایی و موفقیت شــرکت؛ در 
ســال مالی مورد گزارش در جهت اصالح و کاهش 
ریسک پرتفو و اســتفاده بهینه از موقعیتهای بازار 
ســرمایه، اقدامات اساســی به عمل آورده و برنامه 
ریزی های خود را بر اســاس رضایت مندی و حفظ 
و ارتقاء منافع ســهامداران بنا نهاده است. گزارش 
حاضر دربرگیرنده اهم فعالیتهای شرکت در جهت 
نیل به اهداف و اســتراتژیهای شــرکت می باشد.
هیــأت مدیــره و مدیریت شــرکت معتقد اســت 
موفقیتهای کســب شده در ســایه الطاف خداوند 
متعــال و حمایــت بیدریــغ ســهامداران محترم 
حاصل شــده اســت. تعامــل مطلوب و اســتفاده 
از نظرات و انتقادات ســازنده شــما ســهامداران 
محترم بــی تردید چراغ راه نیل بــه اهداف ما در 
آینده نیز خواهــد بود. در این راســتا بهره مندی 
از نظرات و رهنمودهای شــما عزیزان را ارج نهاده 
و آن را بســتری مناســب جهت بهبود فرآیندهای 
تصمیــم گیــری و برنامه ریــزی خــود میدانیم.
در خاتمــه الزم مــی دانیم از تمامی ســهامداران 
محترمــی که مّنــت نهاده، قدم رنجــه کرده و در 
ایــن مجمع حضور به هم رســانده انــد صمیمانه 
تشــکر و قدردانی نماییم. مدیریت شــرکت طبق 
رســالت و وظایــف خــود در هر زمان بــا افتخار، 
پذیــرا و پاســخگوی ســهامداران محتــرم بوده و 
مقدم شــما عزیزان را که بدون شک همراه با خیر 
و برکت برای شــرکت می باشــد، گرامی میدارد.

در حیات کاری رسانه این را آموخته ام که مدیریت رکن رکین سازمان است و آنان که زین فهم دور و  وقایع اتفاقیه روز 
را با نام اصالتی )بز( و یا )را( و امثالهم داشته باشندو یا بقول معروف" همگان دورگرد که نزدیک...، از به روز بودن دور."
مهندس کریم قاری زاده از جمله مدیرانی است که می داند کاروان را از کدام منزل ببرد و به کدامین منزل بیاراید. 
به روز مجمع سرمایه گذاری بانک سپه کوتاه، موجز سخن گفت ولی به ثواب. شرحی داد مبسوط از گذر سرمایه 
بیست میلیارد ریالی شرکت در بدو تاسیس به سرمایه 3/588 میلیاردی امروز و تالش های صورت گرفته و شرح 
بازده دارایی ها در سال 92 بعدد 30 که با رشد در سال 93 به 34 رسیده است ، همچنین رشد بازده حقوق صاحبان 
سهام در سال 93 که نسبت به سال گذشته از 34 به 39 رسیده است این چند نمونه نشان می دارد که او توانسته 
میادین سخت را به خوبی در نوردد و این عملکرد تحسین 81 درصد سهامدار حاضر در مجمع را در پی داشت.

مجمــع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت ســرمایه گــذاری ســپه )ســهامی عام( در تاریخ 
93/12/17 تشــکیل شــد. این مجمــع به ریاســت جناب بهــزادی پور مرد ســرد و گرم چشــیده اقتصاد 
و دو ناظــری آشــوری و بابالویــان برگــزار و مجمع نشــینان با تصویب صورتهای مالی و ســایر دســتورات 
جلســه و تعییــن هیــات مدیره جدید با تقســیم ســود 600 ریال برای هر ســهم به کار خود پایــان دادند. 
 موسســه حسابرســی هوشــیار ممیز به عنوان حســابرس و بــازرس قانونی اصلی و موسســه حسابرســی 
کوشــامنش بــه عنــوان حســابرس و بــازرس علی البدل شــرکت برای ســال مالــی 94 انتخــاب گردید.

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

عضو غیرموظف و رئیس هیات مدیرهگروه مدیریت سرمایه گذاری امیدآقای محمدکاظم چقارزردی

عضو غیرموظف نایب رئیس هیات مدیرهشرکت توسعه گوهران امیدآقای محمدباقر امامی

عضو موظف هیات مدیرهسرمایه گذاری ساختمانی سپهآقای علی اکبر محمدی

عضو غیرموظف هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری مهرآقای مصطفی افشار طونیانی

مدیرعامل و عضو هیات مدیرهشرکت سیمان هرمزگانآقای کریم قاری زاده

پیشینه فعالیت
شــرکت ســرمایه گذاری سپه )ســهامی عام( در 
تاریــخ 1370/6/2 توســط بانک ســپه به صورت 
ســهامی عــام تأســیس و از مهرماه همان ســال 
فعالیت رســمی خود را آغاز نمود. شرکت در تاریخ 
1371/10/19 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته 
و اولین بار ســهام آن در تاریــخ 1371/12/26 به 
مبلغ 1/300 ریال مورد معامله قرار گرفته اســت. 

موضوع فعالیت
 به طــور خالصه موضــوع فعالیت شــرکت طبق 
مفــاد مــاده )3( اساســنامه عبــارت اســت از:
-  ســرمایه گذاری در ســهام، واحدهای ســرمایه 
گــذاری صنــدوق هــا یــا ســایر اوراق بهــادار 
-  ســرمایه گذاری در مســکوکات، فلزات گرانبها، 
گواهــی ســپرده بانکی و ســپرده های ســرمایه 
گذاری نزد بانکها و موسســات مالی اعتباری مجاز 
- ســرمایه گذاری در ســایر دارایی هــا از جمله 

دارایی های فیزیکی، پــروژه های تولیدی و امالک 
- ارائــه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار همچون 
پذیرش ســمت در صندوق های ســرمایه گذاری   
تامین مالی و بازار گردانی اوراق بهادار، مشــارکت 
در تعهــد پذیره نویســی و تضمین نقدشــوندگی

برنامه های آتی شرکت
برنامه ها و فعالیت های آتی شرکت در راستای اهداف 
کالن شرکت در زمینه های ذیل طراحی گردیده است: 
-  اصالح مســتمر پرتفوی ســهام با هدف کاهش 
ریســک و افزایــش بازدهی ســرمایه گــذاری ها 
-  اســتفاده مطلــوب از فرصــت هــای ایجــاد 
شــده در نتیجــه اجــرای اصل خصوصی ســازی 
-  اســتفاده از ابزارهــای نویــن مالــی )آتــی، 
)... و  اجــاره  و  صکــوک  اوراق  پایــه،  بــازار 

-  پیگیری عرضه ســهام شــرکت های ســرمایه 
پذیــر غیــر بورســی در بــورس یــا فرابــورس 
-  آماده ســازی و فروش دارایــی های راکد یا کم 
بازده در جهت تقویت سودآوری و نقدینگی شرکت

-  ارائه خدمات الکترونیکی مطلوب به ســهامداران 
و ســایر ذینفعان شــرکت با هدف افزایش میزان 
رضایتمنــدی و بهــره منــدی اطالعــات آنــان

-  پیگیری جدی وصــول مطالبات معوقه از طریق 
اشخاص حقیقی و حقوقی و با استفاده از حمایت اداره 
حقوقی بانک سپه از گذر راهکارهای قانونی و اجرایی

-  تقویت بدنه کارشناسی شرکت و استفاده هر چه 
بیشتر از سیســتم های سخت افزاری و نرم افزاری

- پیگیری آماده شــدن زمینه ســرمایه گذاریها در 
بخش زمین و امالک

کریم قاری زاده با دست پر به مجمع نشست

خسرو امیر حسینی
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نام شرکت: 
دوده صنعتی پارس
نوع محصول: 

دوده صنعتی

دوده صنعتی پارس

گوشه ای از افتخارات
صادرکننده نمونه استان تهران سال 88

صادرکننده نمونه سال 88 استان تهران

تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان 88

کنفرانس مدیریت نظام توزیع و پخش88

افتخار سرزمین آریایی

دوده صنعتی پارس ، پایدار در بازار جهانی

افتخار بزرگ شــرکت دوده صنعتی پارس 

در دریافت گواهینامه  ملی رعایت از حقوق 

مصرف کنندگان در سال 1393

در چهاردهمیــن همایش ملــی حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان که نهم اســفندماه 
ســال جاری مصادف با روز ملی حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان برگزار شد، از شرکت 
دوده صنعتی پارس تجلیــل به عمل آمد.

در ایــن مراســم که بــا حضور اســحاق 
جهانگیــری، معــاون اول رئیــس جمهور؛ 
محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت؛ خسرو تاج، قائم مقام وزیرصنعت 
، معــدن و تجــارت؛ نوابی، معــاون وزیر و 
رئیس ســازمان حمایــت از حقوق مصرف 
کننــدگان و جمعی ازنماینــدگان مجلس 
شورای اسالمی، مدیران ارشد بخش صنعت 
، معدن و تجارت کشورو دست اندرکاران و 
صاحبنظــران بخش های تولیدی، خدماتی 
و اقتصادی کشــور در مرکــز همایش های 
بین المللی صدا وســیما جمهوری اسالمی 
ایران برگزار شــد بــا اهــدای گواهینامه 
حمایــت از حقوق مصرف کنندگان ســال 
1393  بــه مدیــر ارشــد شــرکت دوده 
صنعتی پارس تجلیــل و تقدیر بعمل آمد.

هر ســال، در روز ملی حمایــت از حقوق 
مصرف کنندگان، ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان، بر اســاس آیین 
نامه ارزیابــی عملکرد واحد های اقتصادی، 
بنگاه های اقتصادی را شناســایی و پس از 
ارزیابی های الزم طی مراســمی به شرکت 
های برتر اهــداء تندیس و گواهینامه دارد.

همچنیــن بنگاه های اقتصادی بر اســاس 
چهــار شــاخص کلــی قیمــت، کیفیت، 
خدمات پس از فروش و رضایت مشــتری 
و تحت زیر شــاخص هایی ارزیابی شــده 
و کســب 70 امتیــاز از این زیرشــاخص 
هــا، منجر به اخــذ گواهینامه می شــود. 

معرفی شرکت :
شــرکت دوده صنعتی پـــارس به منظور 
تولید دوده صنعتی در سال 1363 به ثبت 
رســیده و از ســـال 1373 تولید صنعتی 
خود را آغـــــاز نمود و در حـــال حـاضر 
با ظرفیت سالیـــــانه 30 هــزار تن تولید 
می نماید. ســرمایه اسمی شــرکت 120 
میلیارد ریال می باشد که در اختیار شرکت 
ســرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، کربن 
ایران، گروه توســعه ملی و ســایر اشخاص 
حقیقی قــرار دارد و از ســال 1378 عضو 
سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
شرکت دوده صنعتی پارس عالوه بر تامین 
نیاز بــازار های داخلی، مبادرت به صادارت 
دوده صنعتی به کشورهای الجزایر، آلمان، 
امارات متحــده عربی، اندونــزی، بحرین، 
پاکســتان، ترکیه، ســریالنکا، عربســتان 
ســعودی، فیلیپیــن، مالــزی، مراکــش، 
هند، کانــادا، میانمار و تایــوان می نماید.
شرکت دوده صنعتی پارس به منظور حضور 
موثــر در بازارهای داخلــی و بین المللی ، 
ضمن رعایت اســتانداردهای ملی و جهانی 
، تولید انواع دوده صنعتی با قیمت مناسب 
را به جهت تأمین نیــاز و برآوردن توقعات 
مشــتریان ، هدف خود قــرار داده ودر این 
راســتا ضمن ارتقای مهارت ،دانش ، ایمنی 
وبهداشــت کارکنان ،حفظ محیط زیســت 
رانیز ســرلوحه کار خود قرار داده است ودر 
این زمینه بــه موفقیت هایی نیز نائل آمده 
کــه می توان بــه موارد ذیل اشــاره کرد :
- واحد نمونه موسسه استاندارد و تحقیقات 

صنعتی ایران.
- تائید صالحیت آزمایشــگاه از موسســه 
اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران.

- اخــذ گواهینامــه هــای بیــن المللــی 
 2004 – 14001 ISO , 2008 – 9001 ISO

 BV) 18001 – 1999 از موسسه OHSAS ,
 -2005 وگواهینامــه   )  Bureau Veritas

آلمان   DAP موسســه  ISO/IECاز   17025
- دریافت پروانه کار برد عالمت اســتاندارد 

تشویقی ایران .
مشــتریان بــه  خدمــت  اســتراتژی 
امروزه دنیاي کسب و کار بر پایه »مشتري 
مــداري« و »رضایت مشــتریان« اســتوار 
گشــته و فعاالن عرصه اقتصاد و کســاني 
که به مانــدگاري جاودانــه در این عرصه 
مــي اندیشــند به خوبــي مــي دانند که 
اکســیژن تنفس در دنیاي تجــارت، اصل 
مشــتري مداري اســت و درک این سخن 
که » همیشــه حق با مشــتري اســت« را 
ســر لوحه برنامه هاي خویــش مي دانند 
و آنچه مهم اســت احســاس مشتري پس 
از خریــد اســت. شــرکت دوده صنعتــی 
پارس نیز بر این باور بوده و معتقد اســت:
- مشــتري بــراي مــا یک فــرد خارجي 
نیســت، او جزئــي از ســازمان ماســت.
- مشتري مهمترین ناظر بر فعالیتهاي ماست.
- مشــتري در کار ما یک هــدف زودگذر 
نیست، او هدف نهایي همه اقدامات ماست.
دراین راستا این شرکت عملیات و اقدامات 
فروش و خدمات پــس از فروش را مطابق 
با معیار های جلب رضایت مشــتری انجام 
می دهد و همواره نظرات و خواســت های 
مشــتریان را به ویــزه در زمینــه کیفیت 
محصول تولیدی مد نظر دارد. به این منظور 
شرکت اخیرا "پرسشنامه های رضایتمندی 
مشتری " خود را مطابق با آخرین معیارهای 
مدل اروپایــی ســرآمدی EFQM طراحی 
نموده واز طریق این پرسشنامه ها به صورت 
دوره اي نحــوه تعامل خو د با مشــتریان 
را مــورد ارزیابی و اصالح قــرار می دهد.
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نام شرکت: 
کشت و صنعت روژین تاک

نام مدیرعامل:
 مهندس سید مظفر عبداهلل

نوع محصول: 
فرنگی  ،گوجه  فرنگــی  رب گوجه 

خرد شده وپوست کنده،پوره 
میوه جات،آب اشامیدنی

روژین تاک سید مظفر فعل خواستن  را صرف میکند
از بچه های جهاداســت. انروزهم جهادی در جهاد کار میکرد.شــب وروز نمیشناخت. بنیان گذار دلپذیر شد 
وکارافرینی که در جوهره وجودش لبریز است از عشق به مردم. حاج عبداهلل دست خیر دارد.مهندس ابراهیمی 
فرزند فردو قم نقل میکرد که حضورســید به واقع  درهر جای صنعت  تولید و کشــت وفراوری و بسته بندی 

بارن برکت است و...
روژین تاک تندیس نقره ای حمایت از حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرد

چهاردهمین همایــش روز ملی حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان امسال با رویکرد بنگاه های اقتصادی و موضوع 
مشــتری مداری و جلب وفاداری مشــتریان برگزار شد. 
در چهاردهمیــن همایش ملــی حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان که نهم اســفندماه ســال جاری مصادف با روز 
ملی حمایــت از حقوق مصرف کنندگان برگزار شــد، از 
شرکت کشــت وصنعت روژین تاک تجلیل به عمل آمد.

در این همایش که با حضور اســحاق جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمهور؛ محمدرضــا نعمت زاده، وزیر صنعت، 
معــدن و تجارت؛ خســرو تــاج، قائم مقــام وزیرصنعت 
، معــدن و تجارت؛ نوابی، معاون وزیر و رئیس ســازمان 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جمعی ازنمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی، مدیران ارشــد بخش صنعت ، 
معدن و تجارت کشورو دســت اندرکاران و صاحبنظران 
بخش هــای تولیدی، خدماتــی و اقتصادی کشــور در 
مرکز همایش هــای بین المللی صدا وســیما جمهوری 
اســالمی ایران برگزار شــد با اهدای تندیــس نقره ای 
حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان ســال1393به 
مهندس ســید مظفر عبداهلل مدیرعامل شــرکت روژین 
تاک طی مراســم باشــکوهی تجلیل و تقدیر بعمل آمد.

تاریخچه
شــرکت کشــت و صنعت روژین تاک در ســال 1380 
تاســیس و با پشــتوانه قوی مدیریتی به سرعت مراحل 
طراحی، خرید، ســاخت، نصب  و راه اندازی را پشت سر 
گذاشــت و در سال 1382 به بهره برداری رسید. کارخانه 
این شرکت در استان کرمانشاه واقع شده است که از نظر 
اقلیمی و موقعیت جغرافیایی جهت کشــت گوجه فرنگی 
یکی از مســتعدترین مناطق کشور میباشد. در نخستین 
گام، ایــن شــرکت اقدام بــه آموزش کشــاورزان و وارد 
نمودن بذر مرغوب و اصالح شــده نمود، ســپس در سال 
1383  با آوردن 120 خانوار کشاورز گوجه کار از استان 
خراسان به کرمانشــاه و اجاره کردن زمین های مناسب 
زراعی به مســاحت 600 هکتار و تضمین خرید محصول 
از کشــاورزان، به وجود آورنده یکــی از بزرگترین پروژه 
های ترویجی کشــور به گفته مدیران جهاد کشــاورزی 
اســتان و کشــور بوده که نتیجه آن  به زیر کشت بردن 
بیش از 5000 هکتار زمین در ســال 1388 می باشــد.

این مجتمع هــم اکنون 5000 هکتار زمین کشــاورزی 
را تحت پوشــش دارد و کاشــت محصوالت کشاورزی با 
بــذر کالیفرنیایی و کانادایی به همراه ماشــین آالت روز 
اروپــا موجب گردید که محصوالت عالوه بر ویســکوزیته 
و رنگ مناســب، عاری از هر گونه فلزات ســنگین بوده و 
طعم اصلی گوجه فرنگی را حفظ نماید. شــرکت کشــت 
و صنعت روژین تاک مجهز به پیشــرفته ترین ماشــین 
 ROSSI آالت صنایع غذایی ساخت شرکت های ایتالیایی
CATELLI& و ING. ROSSI  بــا ظرفیــت دریافت روزانه 

2300 تن گوجه فرنگی می باشــد. در انتخاب ماشــین 
آالت شــرکت همواره تالش بر این بوده است تا با حفظ 
حداکثر خواص مفیــد گوجه فرنگی بویژه الیکوپن )رنگ 

دانه قرمز( و ســایر آنتی اکسیدان های موجود، محصولی سالم، خوش طعم، 
خوش رنگ و عاری از هر گونه فلزات ســنگین تولید و بســته بندی گردد.  
ایــن شــرکت دارای دو خــط تولید گوجه فرنگی پوســت کنــده و گوجه 
فرنگی خرد شــده نیز می باشــد که نصب آن برای اولین بار در خاورمیانه 
صــورت گرفتــه و گوجه فرنگی مصرفــی آن نیز از نوع هیبرید می باشــد 
که سابقه کشــت در کشور نداشته اســت. همچنین خطوط تولید کارخانه 
مجهــز به ماشــین آالت فــرآوری میــوه نیز می باشــد و پــس از پایان 
فصــل تولیــد رب ، کارخانه تــوان دریافــت روزانه 500 تــن میوه جهت 
تبدیــل به پــوره میوه جات در بســته بندی اســپتیک را دارا می باشــد.

گواهی نامه ها
- دریافــت اولیــن گواهی نامه محصــول طبق اســتانداردهای بین المللی 
از شــرکت SGS ایــران بــا اعتبــار بین المللی ار شــرکت SGS ســوئیس.
 ISO9001:2008دریافت گواهی نامه بین المللی سیستم های مدیریت کیفیت -
در صنعــت رب گوجه فرنگی، گوجه فرنگی پوســت کنــده و گوجه فرنگی 
خرد شــده از شــرکت SGS با اعتبار بین المللی از شــرکت SAS سوئیس.
-  دریافــت گواهــی نامه بیــن المللی سیســتم های ایمنی مــواد غذایی 
ISO22000:2005 در صنعت رب گوجه فرنگی، گوجه فرنگی پوست کنده و 
گوجه فرنگی خرد شده از شرکت SGS با اعتبار بین المللی از شرکت SAS سوئیس.
 HACCP دریافت گواهی نامه بین المللی سیســتم های ایمنی مواد غذایی -
در صنعــت رب گوجه فرنگی، گوجه فرنگی پوســت کنــده و گوجه فرنگی 
خرد شــده از شــرکت SGS با اعتبار بین المللی از شــرکت SAS سوئیس.
- دریافــت گواهــی نامــه حــالل از مرکــز تحقیقــات و اطالع رســانی 
.)OIC وابســته به ســازمان کنفرانس اســالمی(  ICRIC( اتــاق اســالمی
- دریافــت گواهینامــه تایید آزمایشــگاههای آزمون در ســطح اســتانها.
و  فعــال  حضــور  بــرای  کرمانشــاه  اســتانداری  ســپاس  لــوح   -
خارجــی. تجــارت  عرصــه  در  تــاک  روژیــن  شــرکت  پرتــالش 
- دیپلــم افتخــار صنعــت ســبز از ســازمان حفاظــت محیط زیســت.

لوح و تندیس
ایــران  صنعتــی  تحقیقــات  و  اســتاندارد  ســازمان  تندیــس   -
ایــران. در  فرنگــی  گوجــه  رب  محصــول  برتریــن  عنــوان  بــه 
کرمانشــاه.  اســتان  نمونــه  کننــده  صــادر  تندیــس   -
ایــران. تحقیقــات صنعتــی  و  اســتاندارد  لــوح ســپاس ســازمان    -
.1388 ســال  در  کشــور  برتــر  کننــده  صــادر  تندیــس   -
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فوالد خوزستان و عبدالمجید شریفی اعتبار بخش به اعتبارگران 
فوالد خوزستان تنها فوالد ساز دریافت کننده 

 تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان سال 1393

موفق ترین شرکت در بومی سازی تکنولوژی صنعت فوالد کشور

چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان امســال با رویکرد بنگاه های اقتصادی و موضوع مشتری مداری 
و جلب وفاداری مشتریان برگزار شد. 

در چهاردهمیــن همایــش ملــی حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان کــه نهــم اســفندماه ســال جــاری مصــادف 
بــا روز ملــی حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان برگــزار شــد، از شــرکت فــوالد خوزســتان تجلیــل به عمــل آمد.
در این همایش که با حضور اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور؛ محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ 
خســرو تــاج، قائم مقام وزیرصنعت ، معدن و تجارت؛ نوابی، معاون وزیر و رئیس ســازمان حمایــت از حقوق مصرف کنندگان و 
جمعی ازنمایندگان مجلس شــورای اسالمی، مدیران ارشد بخش صنعت ، معدن و تجارت کشورو دست اندرکاران و صاحبنظران 

اقتصــادی کشــور در مرکــز بخش های تولیدی، خدماتی و 
وســیما جمهــوری اســالمی همایش هــای بین المللی صدا 
از ایــران برگزار شــد بــا اهدای  حمایــت  زریــن  تندیــس 
عبدالمجید حقوق مصرف کنندگان ســال  مهندس  به   1393
خوزستان طی مراسم باشکوهی مدیــر عامــل شــرکت فوالد 
بعمــل آمد. تقدیر  تجلیــل و 

فوالد  است شرکت  ذکر  خوزســتان در طــی برگزاری شایان 
حمایــت از مصــرف کنندگان همایــش های قبلی ســازمان 
2 گواهینامــه گردیده اســت.موفــق بــه اخــذ 5 تندیس و 
و هــر ســاله ســازمان حمایت  مصرف کننــدگان  حقــوق 
براســاس  اعطــای تولیدکننــدگان،  اجرایــی  آیین نامــه 
مصرف گواهینامــه و تندیــس هــای  حقــوق  رعایت  ملــی 
فرآینــدی  در  کــه نزدیــک به یک ســال به کننــدگان، 
بنگاه های  می انجامــد،  تولیــدی، صنعتــی و خدماتی طــول 
حقــوق  شناســایی رعایت کننــده  را  مصرف کنندگان 
ملی حمایــت از حقوق مصرف و در روز نهــم اســفند ماه)روز 
مردم  عمــوم  به   ) معرفــی می کند تا بــا افزایش کننــدگان 
نزد  در  و حساســیت  منتخب انگیــزه  اقتصــادی  بنگاه های 
رقابــت بــرای رعایت حقــوق مصرف  افزایــش  کننــدگان، 

پذیــری ایــن بنگاه هــا در جهت ارائه محصــوالت باکیفیت، برقراری قیمت عادالنــه، تحویل یا ارایه به موقــع و مطلوب کاال و 
خدمــات، افزایــش اعتمــاد و ترغیب مصرف کنندگان به اســتفاده از کاالهای این بنــگاه ها و نیز کاالهای دارای اســتاندارد و 
ارتقــای شــاخص هایی مانند عدالت اجتماعی، رفاه، مشــتری مداری وقانــون و نظم گرایی در بین بنگاه های اقتصادی شــود.
هر سال، در روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بر اساس آیین نامه ارزیابی عملکرد 
واحد های اقتصادی، بنگاه های اقتصادی را شناسایی و پس از ارزیابی های الزم طی مراسمی به شرکت های برتر تندیس و گواهینامه مینماید.
ایــن نشــان هــا، شــامل گواهینامه و تندیس هــای طالیی، نقــره ای، برنزی می باشــد و شــرکت هایی که دو ســال پیاپی 
گواهینامــه رعایــت حقــوق مصــرف کننــدگان را دریافت کــرده باشــند، می توانند با کســب امتیــاز، شــرایط اختصاصی 
الزم جهــت دریافــت تندیــس هــای طالیــی، نقــره ای و برنــزی رعایــت حقــوق مصرف کننــدگان را داشــته باشــند. 

افتخارات
- برترین شرکت متعالی

- دارنده تندیس سیمین تعالی سازمانی
- تنها فوالد ساز دریافت کننده تندیس طالیی

- رعایت حقوق مصرف کنندگان
- رتبه نخست بهره وری صنایع معدنی فوالدی

- شــرکت فوالد خوزستان، قطب دوم تولید فوالد خام در جمهوری اسالمی ایران، ویکی از بنگاه های پیشرو اقتصادی کشوراست که در 
عرصه های ملی و منطقه ای صنعت فوالد حضوری فعال دارد.

- این شــرکت اولین مجتمع تولید آهن و فوالد کشــور به روش احیاء مســتقیم و کوره قوس الکتریکی است که در سال 1367 فعالیت 
تولیدی خود را آغاز نموده و  طی ده سال تالش کارکنان و متخصصین زبردست این صنعت، ضمن رسیدن به ظرفیت اسمی )1/5 میلیون 

تن ( طرح های توسعه ای را در فاز اول تا 2/4 و در فاز دوم تا 3/2 میلیون تن محقق ساخته است.
- در طول این ســالها شرکت فوالد خوزستان متعهد به کیفیت و خدمت به مشتری بوده است. دریافت گواهینامه های سیستم مدیریت 

کیفیت ISO 9001:2000 و ISO 14001:2004 و OHSAS 18001:99  وISMS(  ISO27001:2005( نیز موید این واقعیت است.

نام شرکت: 
فوالد خوزستان
نام مدیرعامل:

مهندس عبدالمجید شریفی
نوع محصول: 

ذوب و ریخته گری فوالد خام

فوالد خوزستان

آنروزها که صنعت ذوب آهن که می باید در کرج به زمین نشــیند به قعر دریا رفت قهوه خانه ها پر شــد با این گفتمان که 
نمی خواهند ما خودمان باشیم.

به روز 9 اسفند مردی از تبار فعل خواستن ها بر سکوی افتخارات ایستاد تا در کنارش وزیر و وکیل، عمر و زید اعتبار گیرند 
و صدای تحسین هزاران زن و مرد بر عملکردش بلندباال گیرد.

فوالد خوزستان با اینکه کم لطفی اربابان قدرت را داشته ولی با تالشگران خود آن کرد که به پاس موفقیت های روزافزونش  
ملتی بدان فخر فروشند.
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افزایش سرمایه ماشین سازی اراک مصوب مجمع گرفت
                              مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ماشین سازی اراک عصر سه شنبه 1393/12/12 در مرکز بهره وری تشکیل شد.در این مجمع که به 
ریاســت جناب رضایی و دو ناظری جنابان مرادی و افتخاری و دبیری آقای علی پیرزادی )معاون مالی اداری( برگزار شــد پس از قرائت گزارش توجیهی افزایش سرمایه 
توســط مهندس خســرو افتخاری )مدیرعامل شرکت( و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی 90/2 درصد سهام داران حاضر در مجمع با طنین صلوات خود 

بر افزایش سرمایه صد و بیست درصدی شرکت از مبلغ 1/000/000 میلیون ریال به مبلغ 2/200/000 میلیون ریال مهر تائید زدند. 

بی شــک وقتی دانش فنی را داشته باشی 
می توانی آن کنی کــه نیاز می داری و ما 
به عینــه آن را در تیم مدیریتی ماشــین 
ســازی اراک دیدیم از تکمیل و تجهیز برج 
تخدیــر برای فرآوری نفــت و گاز گرفته تا  
اهــرم های گذر از ذره های مشــکل عبور 
و برجک های انتقــال حفاری و... و حاصل 
تولید موتورها و ماشــین های صنعتی که 
بر مقبولیتش دوســت و دشــمن گواه اند. 
حاصل ســرپنجه تدبیر مدیــران کاربلد و 
کارکنان زحمتکش تحســین و تحسن در 
صف مشــتریان بالقوه مــی دارد و نتیجه 
می شــود آن که دستی که به نیاز به سوی 
کســان دراز می داشــتیم و ددمنشان زر و 
زور برای ندادن آن به نام تحریم محروممان 
می کردند و به چشــم طمــع و چپاول به 
ما می نگریســتند کور گردند.که سرفرازان 
ایران و فرزندان راســتین آریوبرزنها و بابک 
و ابومسلم ها در دالوری و فارابی و رازی و 
بوعلی در علوم به غور و تفکر نشستند تا در 
ثریا علم را یافتند و آن را به کار بســتند و 
ســبد از صف تقاضا بیرون کشیدند و خود 

تشریح جزئیات افزایش سرمایه
ضرورت افزایش سرمایه

1- طرح بهسازی و نوسازی خطوط تولید گروه متالورژی و گروه ماشین و مونتاژ
ماشین سازی اراک به عنوان یکی از شرکتهای مادر در زمینه تولیدات صنعتی بخش قابل توجهی از تجهیزات 
مورد نیاز صنایع کشــور نظیر صنعت نفت، گاز، پتروشــیمی و صنایع حمل و نقل را تامین می کند و در این 
راســتا تثبیت شرایط فروش و تولید این محصوالت و نگهداری آن در شرایط مطلوب در این شرکت مستلزم 
افزایش مســتمر کیفیت ، کاهش هزینه های تولید و بهای تمام شــده و جذب پروژه های جدید می باشد. از 
جهت دیگر مجموعه مدیریت ماشــین سازی اراک بر این باور است که امکانات خاص این شرکت می بایست 
در خدمات و فعالیتهای باارزش افزوده باالتری قرار گیرد و برای دستیابی به اهداف فوق الذکر ، ارتقاء دانش 
فنی، توســعه تکنولوژی، بهســازی و نوســازی تجهیزات به عنوان یکی از فعالیتهای اصلی و جاری شرکت 
بایســتی مرتبا مدنظر قرار گیرد در ضمن زیر ساخت های ایجاد شــده در فازهای قبلی طرح های توسعه و 
اقدامات نیمه تمام گذشــته هرگونه سرمایه گذاری برای تکمیل خطوط تولید و بهسازی و نوسازی تجهیزات 

فعلی را در ماشین سازی اراک کامال توجیه پذیر می سازد.
بمنظور افزایش ظرفیت، کیفیت و تنوع محصوالت فوالدی نســبت به توسعه و تکمیل کارگاههای متالورژی 
از طریق احداث وبهسازی کوره های پیش گرم و نیز راه اندازی تجهیزات جدید فوالد سازی اقدامات مناسب 

انجام خواهد پذیرفت.
2- تامین سرمایه در گردش 

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

اقای عباس ملکی طهرانی
شرکت سرمایه گذاری 

تدبیری فرهنگیان
رئیس هیات مدیره

آقای سید محمد باقر 

سبحانی

شرکت سرمایه گذاری 

فرهنگیان

نایب رئیس هیات مدیره 

و مدیرعامل

آقای فریدون لطفی بافنده
شرکت سرمایه گذاری 

سایه گستر سرمایه
عضو هیات مدیره

آقای عبدالحمید بوری زاده
شرکت سرمایه گذاری 

سامان فرهنگیان
عضو هیات مدیره

آقای امیرحسین رضایی کلج
شرکت سرمایه گذاری 

تدبیرگران اطلس
عضو هیات مدیره

عرضه کننده ای شــدند ســترک که بدین 
همت برای دســتیازی به ایــن افتخار باید 
کاله از سر برداشت و به احترام این مدیران 
خدوم و شــرکت معظم تمام قد خم شــد. 
گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهی 
هیــات مدیره درخصوص افزایش ســرمایه

به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام 
اراک)سهامي عام(  شرکت ماشین ســازی 
در اجــرای مفــاد تبصــره 2 مــاده 161 
اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347
1- گــزارش توجیهي مــورخ 11 آبان ماه 
1393هیات مدیره شــرکت ماشین سازی 
اراک )ســهامي عام( درخصــوص افزایش 
ســرمایه آن شــرکت از مبلغ 1/000/000 
میلیــون ریــال بــه مبلــغ 2/200/000 
میلیون ریال مشــتمل بر ترازنامه و صورت 
ســود و زیان فرضی که پیوست می باشد، 
طبق اســتاندارد حسابرســي رسیدگي به 
اطالعات مالــي آتي مورد رســیدگی این 
موسســه قرار گرفته اســت . مســئولیت 
گــزارش توجیهي مزبور و مفروضات مبناي 
تهیــه آن با هیات مدیره شــرکت اســت.

2- گــزارش مزبــور در اجــراي تبصره 2 
مــاده 161اصالحیــه قانون تجــارت و با 
هدف توجیه افزایش ســرمایه شــرکت از 
محــل مطالبات حال شــده و آورده نقدی 
ســهامداران و به منظور بهسازی و نوسازی 
خطوط تولید گروه متالوژی و گروه ماشین 
سازی و مونتاژ و تامین سرمایه در گردش، 
تهیه و ارائه شده است. این گزارش توجیهي 
براســاس مفروضاتي مشتمل بر مفروضات 
ذهنــي درباره رویدادهاي آتــي و اقدامات 
مدیریت از حمله عــدم امکان تامین مالی 
اجــرای طرح از طریق اســتقراض به دلیل 
موارد مطروحــه گــزارش توجیهی هیات 
مدیره، تهیه شده است که انتظار نمي رود 
لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده 
کنندگان توجه داده مي شود که این گزارش 
توجیهي ممکن اســت براي هدفهایي جز 
اهداف توصیف شده در باال مناسب نباشد.
3- براساس رسیدگي به شــواهد پشتوانه 
مفروضات و با فرض تحقق مفروضات هیات 
مدیره، این موسسه به مواردی برخورد نکرده 
اســت که متقاعد شــود مفروضات مزبور، 

مبنایي معقول براي تهیه گزارش توجیهي 
فراهــم نمي کنــد. به عالوه، بــه نظر این 
موسسه، گزارش توجیهي یاد شده براساس 
مفروضــات به گونــه اي مناســب و طبق 
استانداردهاي حســابداري ارائه شده است.
4- حتــي اگــر رویدادهــاي پیــش بیني 
شــده طبق مفروضات ذهني توصیف شده 
در بــاال رخ دهــد، نتایج واقعــي احتماال 
متفــاوت از پیــش بیني ها خواهــد بود، 
زیرا رویدادهــاي پیش بیني شــده اغلب 
بــه گونه اي مــورد انتظــار رخ نمي دهد 
وتفاوتهاي حاصل مي تواند با اهمیت باشد.
5- توجه مجمع عمومی فــوق العاده را به 
این موضوع جلب مــی نماید که اطالعات 
مالی ســال منتهی بــه 31 شــهریور ماه 
1393 حسابرســی نشــده است. همچنین 
اجــرای افزایــش ســرمایه می بایســتی 
بــا رعایت مــوارد پیــش بینی شــده در 
اصالحیه قانون تجارت و مقررات ســارمان 
بــورس و اوراق بهــادار صــورت پذیــرد.

صدیقه سرخوش
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مهندس ستوده در یزد تایر کاری کرد کارستان
 کسب گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان توسط مجتمع صنایع الستیک یزد

در چهاردهمین همایش ملی حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان که نهم اسفندماه سال جاری مصادف با روز 
ملــی حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار شــد، 
از مجتمع صنایع الســتیک یزد  تجلیل به عمل آمد.
در این همایش که با حضور اسحاق جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمهور؛ محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت؛ خســرو تاج، قائم مقام وزیرصنعت ، 
معدن و تجارت؛ نوابی، معاون وزیر و رئیس ســازمان 
حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان و جمعــی 
ازنمایندگان مجلس شــورای اســالمی، مدیران ارشد 
بخش صنعت ، معدن و تجارت کشورو دست اندرکاران 
و صاحبنظران بخش های تولیدی، خدماتی و اقتصادی 
کشــور در مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما 
جمهوری اسالمی ایران برگزار شد با اهدای گواهینامه 
حمایــت از حقــوق مصــرف کنندگان بــه مهندس 
اسکندر ســتوده مدیر عامل مجتمع صنایع الستیک 
یزد طی مراسم باشــکوهی تجلیل و تقدیر بعمل آمد.
بنگاه های اقتصادی بر اساس چهار شاخص کلی قیمت، 
کیفیــت، خدمات پس از فروش و رضایت مشــتری و 
تحت زیر شاخص هایی ارزیابی شده و کسب 70 امتیاز 
از این زیرشاخص ها، منجر به اخذ گواهینامه می شود. 
جلــب رضایــت مشــتریان از جمله اهــداف اصلی 
مدیران بنــگاه های اقتصادی منتخــب حامی حقوق 
مصــرف کننده بــوده و همچنین آنهــا در این زمینه 
به دنبــال ارتقای کیفیــت محصــوالت و خدمات و 
به کارگیری شــیوه های موثرتر و جدیدتر هســتند.

نام شرکت: 
صنایع الستیک یزد
نام مدیرعامل: 

مهندس اسکندر ستوده
نوع محصول: 

انواع تایر

صنایع الستیک یزد

یزدتایر 
جشنواره ملی بهره وری 92

جایزه تعالی صنعت پتروشیمی92
واحد نمونه صنعتی استانی93

» درباره یزد تایر «
مجتمع صنایع الستیک یزد در سالهای 1365-1364 
در شــهر یزد عمال با مطالعات و اخذ موافقتهای اولیه 
شروع به فعالیت نمود.خط تولید تایر و تیوب دوچرخه 
و موتور سیکلت با بهره گیری از دانش فنی شرکت آی 
–آر-سی ژاپن و همچنین تولید تایر  و تیوب  تایرهای 
بایاس ســواری و وانتی به کمک تکنولوژی داخلی در 
ســال 1376 افتتاح گردید  پــس از آن این مجتمع 
همواره در جهت اصالح و بهینه سازی محصوالت خود 
اقدامات مؤثری برداشته اســت که از جمله بارزترین 
آن اقــدام به تولید تایرهای رادیال ســیمی در ســال 
1386 بــا اخذ فن آوری رســمی از یکــی از مراجع 
اروپایی بنام وردشــتاین هلند اســت. استفاده از برند 
)vredestine( در روي تایرهــاي رادیال عالوه بر تایید 
کیفیت توسط موسســه صاحب تکنولوژي موکد این 
نکته اســت که در واقع یزد تایر تولید کننده تایرهاي 
رادیال ســیمي فردشــتاین هلند در ایران مي باشد.
محصــول: و ضمانــت  فــروش  از  پــس  خدمــات 
اعتقاد کارکنان و مدیران یزد تایر این است که فروش 
پایان یک معامله نیســت بلکه آغاز مسئولیت است از 
این رو برنامه گســترده ای برای توسعه مراکز خدمات 
پــس از فروش و جبــران خســارت احتمالی مصرف 
کنندگان محصوالت یزدتایر در سراســر کشــور اجرا 
مــی گردد و کلیــه تایرها را در برابر عیوب ناشــی از 
تولید تا ســه ســال از تاریخ تولید ضمانت می نماید.

لوح ها و تندیس ها  
 چهره ماندگار صنعت و معدن و تجارت ایران 93

جایزه ملی بهینه کاوی ایران 93 
صادر کننده نمونه 93  
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مدیریت ارشــدگروه صنعتي ایران خــودرو در آغاز فعالیت 
خود در ســال گذشــته شــکوفایي تولید، عرضه محصوالت 
جدید و درشــان مردم ایــران، کاهش وابســتگي به درآمد 
هــاي نفتي و رســیدن بــه تــراز ارزي، شــتاب در داخلي 
ســازي قطعــات، گام نهادن درمســیر ســود آوري وجلب 
رضایــت مشــتریان را از برنامه هاي مهم خــود اعالم کرد.

نگاهــي بــه دســتاوردها و عملکرد گــروه صنعتــي ایران 
خودرو حکایــت از وضعیت مطلوب تولیــد دارد که بازیابي 
ســهم 54 درصــدي بــازار مصداقــي بــر این امر اســت.
در این مقال نگاهي خواهیم داشت به مهم ترین رویکرد هاي اجرا 
شده که دستاوردهاي مهم و ارزنده اي را به همراه داشته است.

شتاب تولید
در ســال 90 کــه اعمــال تحریم ها از ســوي کشــورهاي 
غربي،  شــوک بزرگي به اقتصاد کشــور وارد کــرد، صنعت 
خودروســازي نیــز دچار رکود کم ســابقه اي شــدو تولید 
خودرو درشــرکت هاي خودرو سازي به نصف کاهش یافت.

اولین اقدامي که از نیمه دوم ســال گذشته با مدیریت جدید 
صورت گرفت،  تامین به موقع قطعات و ملزومات تولیدبود، در 
شرایطي که تغییري در فضاي کسب و کاراین خودروساز روي 
نداده بود.با تدوین استراتژي جدید شتاب در تولید ایران خودرو 
موجب نجات صنایع قطعه سازي و وابسته به این صنعت شد.
ایــران  در  ناقصــي  خــودروي  دیگــر   93 ســال  در 
خــودرو تولیــد نشــد. هــر خودرویي کــه از خــط تولید 
خــارج شــد بــه صــورت کامــل و بــدون نقــص بــود.
در ماه هــاي پایاني ســال 93 تعــداد تولید روزانــه ایران 
خــودرو به دو هــزار و 500 دســتگاه افزایــش یافت و این 
شــرکت توانســت در روز اول بهمــن مــاه از مــرز تولید 
500 هــزار دســتگاه خودرو عبــور کرده و به هــدف تولید 
600 هــزار دســتگاه تــا پایــان ســال نزدیک تر شــود.
از نیمه دوم سال 92 تولید سمند سورن با برنامه ریزي هاي 
دقیق تامین، ایــن محصول دوباره به مدار تولید بازگشــت. 
همچنیــن به منظور عرضه محصــول 405 و پارس مجهز به 
دوکیســه هوا و افزایش ایمني راننده و سرنشــین تغییراتي 
در آن ایجاد شــد. این محصوالت نیز در ســال 92 با تعبیه 
داشــبورد جدیــد و به روز به مشــتریان تحویل داده شــد. 
محصــول پرطرفــدار و جــوان پســند 206 تیــپ دو که 
تولیــد آن بنــا بــه دالیلــي متوقف شــده بود، بــا داخلي 
ســازي موتــور تي.یــو.3 و تامیــن قطعــات مــورد نیــاز 
بــه دســت ســازندگان داخلي بــه تولیــد انبوه رســید.
با بازگشــت تولید به روال عادي، دغدغه مدیران ارشد ایران 
خودرو در ســال 93 دیگر تیراژ تولید نبود. بلکه تمرکز اصلي 
معطوف به افزایش کیفیت، توســعه محصول، توسعه خدمات 
پس از فروش و در نهایت صادرات شــد. در راســتاي توسعه 
محصول نیــز راهبردهاي مشــخصي تعیین و تعریف شــد 
که برمبناي آن تا ســال 2017 ســاالنه یک محصول جدید 
و دو محصول فیس لیفت شــده به بازار عرضه خواهد شــد.  
یکي دیگــر از رویکردهاي ایران خودرو توســعه روابط بین 
المللــي و دعوت از خودروســازان بــزرگ و معتبر دنیا براي 
ســرمایه گذاري در این شرکت و حرکت به سوي خودروساز 
شــدن بود. ایران خودرو در طــي دو همایش بزرگ صنعت 
خودرو که در ســال 92 و 93 برگزار شد، مذاکرات مختلفي 
با خودروســازان و قطعه ســازان معتبر دنیــا انجام داد و در 
برخي مــوارد نیز مذاکرات جدي براي عقــد قرارداد صورت 
گرفت. شرایط خاصي در همکاري هاي نوین ایران خودرو در 
عرصه بین المللي درنظر گرفته شــده که ضمن حفظ منافع 
ملي، درنهایت ایران خودرو تبدیل به خودروساز جهاني شود.

صادرات و بازارهاي بین المللي
ایــران خودرو در بازارهاي صادراتي نیــز با وجود محدودیت 
هاي ناشــي از تحریم توانســت گام هاي موثري بردارد. این 
شــرکت توانســت گواهي نامه صــادرات محصــوالت خود 
به روســیه را دریافت کــرده و صادرات به این کشــور را از 
ســرگیرد. براســاس این گواهي نامه و توافق هاي انجام شده 

بــا نماینده ایران خودرو در روســیه، این خودروســاز ایراني 
صــادرات 10هــزار دســتگاه از محصوالت ایــران خودرو را 
تا انتهاي ســال 2015 میــالدي برنامه ریزي کرده اســت.

یکي دیگــر از موفقیت هاي ایران خــودرو در بازارهاي بین 
المللــي تولید رانا در ســایت عراق بود. در اردیبهشــت ماه 
93 نخســتین خودروی رانــا در خط تولید گــروه صنعتی 
ایــران خــودرو در ســایت عراق تولید شــد تــا گامي بلند 
در جهت حضور پررنگ ایران خودرو در این کشــور باشــد.

توسعه موتور و محیط زیست
ایــران خودرو به منظور کاهش مصرف ســوخت، حفاظت از 
محیط زیست و ارتقاي سطح استاندارد و آالیندگي محصوالت 
خود ســرمایه گذاري هاي زیادي در بخش تحقیقات موتور 
انجام داده اســت. در نیمه دوم سال 92 مرحله اول طراحي و 
ساخت موتور دیزل سواري به پایان رسید و آزمون هاي اولیه 
این موتور روي خودروهایي مانند ســمند و سورن انجام شد.
از دیگر اقدامات ایران خودرو در زمینه طراحي و تولید موتور، 
طرح تولید راناي دونیرو یا همان هیبریدي است. طرح راناي 
دونیــرو که در قالب طرح ملي خــودروي دو نیرو با حمایت 
سازمان گسترش و معاونت فن آوري ریاست جمهوري در مرکز 
تحقیقات موتور ایران خودرو اجرا می شود، می تواند راه حل 
مناسبی برای رفع معضل آلودگی هوا در شهرهاي بزرگ باشد
اقدام دیگر درراستاي افزایش کیفیت موتورهاي تولیدي اجرا 
و پیاده سازي سیستم کیفي خودکنترلي در ایران خودرو بوده 
اســت. این سیستم با الگوبرداري از شرکت هاي معتبر انجام 
شده، بهبود کیفي قابل توجهي در تولید موتور ایجاد کرده است.
ایران خودرو در سال 93 تولید موتورهاي کم مصرف در کالس 
هاي 1,2 و 1,4 را به صورت جدي آغاز کرده و هم زمان براي 
تولید خودرو با موتور توربوشارژ پیشرفته درحال مطالعه است.  
درحــال حاضــر تمامــي محصوالت ایــران خــودرو داراي 
اســتاندارد زیســت محیطــي یورو 4 هســتند. ایــن اقدام 
کاهش مصرف ســوخت پنج تا هفت درصــدي براي تمامي 
محصــوالت را به همــراه داشــته و موجب کاهــش 35 تا 
حداکثــر50 درصــدي گازهــاي آالینده نیز شــده اســت.
بــا برنامــه ریــزي هــا و هماهنگي هــاي صــورت گرفته 
درحــال حاضــر تمامــي فرآیندهــاي تولیــد خــودرو و 
تامیــن کننــدگان کــه تحــت نظــارت شــرکت ســاپکو 
هســتند، برمبنــاي اســتاندارد یــورو 4 ارتقــا یافتــه اند.

پروژه هاي کیفیت
گزارش هاي شــرکت بازرســي کیفیت و اســتاندارد ایران 
در ماه هاي اخیــر حکایت از قرار داشــتن کلیه محصوالت 
ایــران خــودرو در رده کیفیت خیلي خوب داشــته اســت. 
ایــن موفقیــت با اجــراي پروژه هــاي مختلــف کیفیت و 
کاهش نمرات منفي ارزیابي محصوالت حاصل شــده اســت.

خدمات پس از فروش ایران خودرو
شرکت ایساکواز شــرکت هاي تحت پوشــش ایران خودرو 
نیــز در این مدت موفقیت هاي زیادي کســب کرده اســت 
.  شــرکت خدمات پس از فــروش ایران خودرو )ایســاکو( 
مجهزترین مرکز آموزش فني در ســطح کشــور را در سال 
92 افتتــاح کرد. مرکز جدید آموزش فني ایســاکو به عنوان 
یکــي از مجهزتریــن مراکز آموزش فنــي در حوزه خدمات 
پــس از فــروش خودروســازان داخلــي به شــمار مي رود
شــرکت ایساکو توانســت سیســتم نویني در ارایه خدمات 
گارانتــي به مشــتریان اجرا کنــد. این طرح جــزو  بهترین 
فعالیت هایــي اســت کــه در ســال هــاي اخیــر در حوزه 
خدمــات پس از فروش و نمایندگي ها انجام گرفته  اســت.
همچنیــن طبــق ارزیابي هاي شــرکت بازرســي و کیفیت 
و اســتاندارد ایران، شــرکت ایســاکو توانســته در سال 92 
بــا امتیــاز 81,71 رتبه برتــر خدمــات را از آن خود کند.
شرکت ایســاکو در زمینه صادرات نیز موفقیت هایي کسب 
کــرد. این شــرکت در پایــان نیمه اول ســال 93 موفق به 
صادرات 100 میلیــارد ریال قطعه به بازارهاي هدف شــد.

مرکــز تســت آالیندگــي از دیگــر دســتاوردهاي ایــران 

خــودرو در مــاه هــاي اخیر مي تــوان به بهره بــرداري از 
پیشــرفته ترین مرکز تســت آالیندگي در خاورمیانه اشاره 
کرد. بــا نصــب و راه اندازي ایــن تجهیزات جدیــد، گروه 
صنعتــي ایــران خودرو بــه مجموعــه کاملي از پیشــرفته 
تریــن آزمایشــگاه هاي تســت آالیندگي خودرو براســاس 
اســتانداردهاي کامل آالیندگي یورو چهار و پنج دست یافت.

تعامل با مراکز علمي و دانشگاهي
همــکاري بــا مراکــز عملــي و دانشــگاهي و دعــوت از 
نخبــگان و فــارغ التحصیــالت دانشــگاه ها نیــز از دیگر 
رویکردهــاي ایــران خــودرو در توســعه بوده اســت. این 
شــرکت در ســال 93 و 92 با درج فراخــوان هاي مختلف 
از نخبــگان و دانشــگاهیان دعوت به همکاري کرده اســت.
از اقداماتي که در ســال 92 در مرکز علمي و کاربردي ایران 
خودرو انجام شــده برگزاري دوره کارشناسي ارشد مهندسي 
فن آوري در سه رشته مهندسی کیفیت جامع خودرو، سیستم 
هاي مکاترونیکي خودرو و طراحي موتور خودرو اســت. این 
رشــته ها براي اولین بار در کشــور توسط این مرکز طراحي، 
تدویــن و در نظام آموزش عالي کشــور تصویب شــده اند.

در ایــن میــان، در چهارمیــن جشــنواره پژوهــش و فن 
آوري صنعــت، معدن و تجــارت، مرکز علمــي و کاربردي 
ایــران خــودرو موفق به کســب عنــوان مرکز عملــي برتر 
شــد و تندیس و لــوح یادبــود جشــنواره را دریافت کرد.

جوایز
در سال 92 باالترین جایزه ملي کیفیت به شرکت ایران خودرو 
رســید. در دهمین دوره ارزیابي جایزه ملي کیفیت ایران که 
آبان ماه 92 برگزار شــد، هفت جایزه کیفیت شــامل شش 
گواهي نامه اشتهار و تندیس برنزین به عنوان باالترین نشان 
کیفیت کشــور به گروه صنعتي ایران خودرو اختصاص یافت. 
در این دور از ارزیابي ها شرکت ایساکو در اولین حضور خود 
توانست گواهي اشتهار به کیفیت چهارستاره را از آن خود کند.

در ســال 92 گروه صنعتــی ایران خودرو در شــانزدهمین 
رتبه بندی شــرکت هــای برتر ایران ضمن قــرار گرفتن در 
میان برترین شــرکت های ایران، عنوان نخســت را در گروه 
وســایط نقلیــه و قطعات خودرو بــه خود اختصــاص داد.

ایران خودرو رتبه دوم اشــتغال زایی در میان شــرکت های 
برتر کشــور را نیز به دســت آورد و با وجود تمام چالش ها 
و مشــکالت ســال های اخیــر، در رتبه دوازدهم شــرکت 
هــای برترایران از نظــر میزان فروش و درآمــد قرار گرفت.

شرکت ساپکو توانست در ســال 93 گواهي استقرار سیستم 
مدیریت انرژي ISO 50001:2011 را کسب کند. این گواهي 
که از ســوي شــرکت توف نورد"TÜV NORD"  به ســاپکو 
اعطا شــده اســت، به مدت سه ســال اعتبار خواهد داشت

همچنیــن در ســال 93 شــرکت خودروهــاي سفارشــي 
ایــران خــودرو، آپکو، موفــق شــد گواهي نامه سیســتم 
مدیریــت کیفیــت ISO9001 نســخه 2008 و سیســتم 
 ISO10002 مدیریت رســیدگی بــه شــکایات مشــتریان
نســخه 2004 را به دســت آورد. این گواهــي ها پس از دو 
 TUV "" نوبت ممیزی مراقبتی توســط شــرکت توف نــورد
NORD آلمــان، بــراي شــرکت آپکو صادر شــده اســت.

در پنجمیــن دوره جشــنواره ملــي بهره وري که در ســال 
93 برگزار شــد، شــرکت امداد خــودروي ایــران موفق به 
دریافــت جایزه ملــي تجربیــات موفق )جایــزه فروش( و 
شرکت ایســاکو موفق شــد در مجموع در دو مرحله داوري 
و در فضایــي رقابتــي از بین 1300 بنگاه اقتصادي کشــور، 
شــرایط احراز و دریافت لوح تقدیر را کســب کند و باالتر از 
منتخبین صنایع نفت، پتروشــیمي و بانکــداري قرار گیرد.

همچنین در سال 93 شرکت ایران خودرو دیزل موفق به دریافت 
جایزه »اهتمام به کیفیت« براي دو محصول میني بوس آرین 
و کامیون بنز WH در نخستین دوره جایزه ملي کیفیت شد.

شرکت تام ایران خودرو در سومین حضور متوالي در چهارمین 
دوره جایزه ملي مدیریت مالي ایران، با یک رده صعود و کسب 
امتیازات الزم موفق به اخذ تندیس ســیمین در کشور شد.

صدیقه سرخوش ایران خودرو برتارك صنعت و اقتصاد کشور نشست
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تاکــــــــــــــــــــسی ...
وقتی در حدود چهل و پنج سال پیش باتفاق مرحومه مادر و برادرم 
برای زیــارت حضرت ثامن االئمه که بایســتی از تهران می رفتیم 
راهی تهران شــدم، در تهران سوار درشکه شده به منزل اقوام و از 
آنجا هم به خیابان خراســان آن موقع که بقــول امروزی ها نوعی 
پایانه مسافربری بخصوص برای شرق کشور بود رفتیم. در طی این 
مسیر، در سطح خیابان ها شهر سواری هایی را دیدم به رنگ سیاه 
و سفید از انواع مختلف و مدل های گوناگون و متعلق به کشورهای 
غربی و شــرقی از بنز و فیات و ولو و پابدا، اوپل ، دوفین، و .... )این 
ها را بعداً فهمیدم( و یکی دو تا از آنها روی لبه جلو باالی شیشــه 
کلمه »تاکســی« را به فارســی و التین نوشته بودند و چند تایی از 
آنها هم روی درهای جلوئی شــان در چپ و راست. این سواری ها 
در حقیقت جایگزین درشکه ها شده بودند که کار جابجایی مسافر 
را انجــام می دادند. تهران آن روز نه شــهرک های اقماری فعلی را 
داشــت و نه از خیابانهــای عریض و طویل و بزرگراهها به شــکل 
امروزی خبری بود ولی نسبت به سایر شهرهای ایران خیلی بزرگ 
و وســیع و در قیاس با والیت ما که روستایی بود که شکل شهر را 
گرفته بود حالت اقیانوس را داشت در مقابل دریاچه بسیار کوچکی 
در صحراهای دورافتاده یکی از قاره ها که شاید نامش هم در اطلس 
هــای جغرافیایی نوشــته نشــده باشــد. بحدی کــه هیچیک از 
ممیزه¬های شهری را نداشت، منجمله تاکسی، چون اصاًل خیابانی 
نداشت و آسفالتی و حتی نهر جدول بندی شده کنار خیابان ... کاًل 
یک راه عبوری، مثاًل خیابان داشت که هم سواره رو بود و هم پیاده 
رو؛ و تعدادی مغازه در طرفین آن. یک خیابان، بدون سوپر مارکت، 
میوه فروشی، قنادی و نانوایی و قصابی، داروخانه و مطب، ساندویج 
فروشی، پیتزا فروشی، و ... جمع قصابی ها و نانوایی ها و قنادیهایش 
از تعداد انگشــتان دو دســت افزون نمی شد. بقیه را هم که گفتم، 
چندتایی در بازار که اکثراً پارچه فروشی بود و درمانگاهی و یکی دو 
تا پرســتار و احتماالً هم دکتری که از بد روزگار محل خدمتی اش 
این شــهر شــده بود. تنها وســیله سواری که داشــت از نوع فورد 
آمریکایی که بنام »ماشــین فورتی« می گفتند و متعلق به یکی از 
اعیان شهر .. در آن سفر که عرض شد شایستگی آن را پیدا نکردم 
که تاکسی سوار شوم، هم فرهنگش را نمی دانستم و هم بزرگترها 
همراهی نکردند که گویا آنها هم دست کمی از من نداشتند، بعدها 
کــه کمی بزرگتر شــدم و اجازه یافتم تنهایی مســافرت کنم، هم 
تاکســی سوار شدم و هم به سینما رفتم. برای اولین بار برای دیدن 
فیلم اســپارتاکوس با تاکسی از منزل اقوام تا سینما که بنام سینما 
ســعدی و در خیابان شاه آباد آن زمان بود رفتم و مبلغ ده ریال به 
پول آن زمان کرایه پرداخت کردم که رقمی چشمگیر بود برای بچه 
مدرســه ای مثل من ... و دیدم که تاکسی مرا سوار کرد و به مقصد 
رساند بدون هیچ اعتراضی که »به راهم نمی خورد« و از این حرفها. 
در آن زمان چنان حاکمیتی بر تاکسی رانان اعمال می شد که اگر 
راننده ای می گفت »به مسیرم نمی خورد«، یا »فقط مستقیم«، و 
با دست بلند کردن مسافر در صورت خالی بودن نمی ایستاد فاتحه 
راننده خوانده شده بود بخصوص اگر متقاضی تاکسی لوله نگش هم 
کمی آب می گرفت، مثاًل از طبقه اعیان و اشــراف و اداره جاتی و 
جــزو رئیس رؤســا و مدیر کل ها و غیره بــود ... که در آن صورت 
ســوراخ کردن گواهینامــه و کالس آموزش و جریمــه و تازه اول 
بدبختی که اگر می خواســت جریمه خالفی اش را بپردازد بایستی 
به اداره اجرائیات که در آن زمان در خیابان فرح جنوبی )سهرودی 
فعلی( قرار داشت برود و یک صبح تا ظهر در صف بایستد تا با توجه 
به سریال شماره وســیله نقلیه ای که با آن مرتکب خالف شده به 
باجه دریافت خالفی برســد )من باب تذکر، شماره وسایل نقلیه به 
ایــن ترتیب بود که اکثراً شــماره-ها 5 رقمــی و کلمه تهران و یا 
شهرســتان در پالک قید می شد( و شخص مسئول در باجه حضور 
داشته باشد و وجه جریمه را بگیرد و ... وای به حال آن بدبختی که 
به محض رســیدن به جلوی باجه سرکار آژان می گفت می خواهم 
بروم نهار، وقت تمام شده، آن موقع می خواستی شاهرگ آن مأمور 
را بجوی، آخر مرد حسابی از صبح تا حاال ایستاده ام، نمی توانستی 
جنگ کنی و مرافعه راه بیاندازی و تازه جالب تر پیدا نشدن سریال 
ها و شــماره ها که آن هم خود قوز باال قــوز بود. گاهی اوقات می 
دیدی در کنار چهارراههای بزرگ شهر تهران مأموری در یک گوشه 
ای ایســتاده با یک کتابچه قطور که شــماره سریال اتومبیل های 
متخلف بر اســاس گــزارش همکارانش در آن قید شــده بود. این 
مأموران بقدری در شناســایی و متوقف کــردن اتومبیل هایی که 
شــماره سریال آنها یادداشت شده بود مهارت داشتند که به محض 
مالحظه دســتور توقف در کنار خیابان می دادند و تا به خودت می 
آمدی که چرا ایســتاده¬ای، اتومبیل جریمه و گاهی، هم خودت و 
هــم اتومبیلت راهی پارکینگ می شــدید ... بعضی وقت ها برخی 
متخلفین باب دوســتی را با سرکار پلیس باز می کردند که »سرکار 
نقدی معامله کنیم« و وای به وقتی که از بخت بد، طرف اهل بخیه 
نبود و تــو عوضی گرفته بودی که خر بیار و باقالی بار کن، فریاد و 
هوار که فالن فالن شــده به مأمور دولت پیشنهاد رشوه می دهی و 
از این حرفها، اگر شــانس می آوردی پا در میانی بیکاره ها و گاهی 
ریش سفیدی که آقا اشتباه کرده، بخشش از بزرگتر است قضیه را 

فیصله می داد و باالخره هر دو طرف، شــاکی و متشاکی که پلیس 
یــا مأمور اعمال قانون و راننده که قانون شــکنی کرده آنهم در دو 
مرحله اول اینکه خــالف کرده دوم اینکه مرتکب عذر بدتر از گناه 
شده که همان دادن رشوه باشد البته به غیر اهلش، باالخره همدیگر 
را می بوسیدند و ماجرا خاتمه می یافت. این فرآیند مثل امروز نبود 
که برای گرفتن برگ عدم خالفی به شــهرک آزمایش و تازگیها به 
پلیس + 10 مراجعه کنی و با دادن شماره پالک اتومبیلت، ناگهان 
یک نوار به طول چند متر از آن طرف کامپیوتر خارج شود وقتی که 
مالحظه می کنی می بینی که مثاًل نوشته جریمه فالن مقدار، بعلت 
خوانا نبودن نمره جلو یا نداشتن آن و نمی دانم مأمور محترم چطور 
بعد از گذشــتن اتومبیل از جلو چشمهایش، از پشت سر شماره را 
برداشــته و بعد نوشــته پالک جلوخوانا نبوده یا پالک جلو نداشته 
است. این مورد برای خود من اتفاق افتاد که وقتی به قاضی اعتراض 
کردم قبول کرد ولی بقیــه آن طومار را از من گرفت و وادارم کرد 
بپردازم و پرداخت کردم، چشمم کور می خواستم خالف نکنم ... در 
آن زمان رانندگان تاکســی کمتر خالف می کردند و امروز بیشتر، 
البته آن موقع انگیزه خالفشان قاپیدن مسافر از دست یکدیگر بود 
چرا که مثل حاال مســافر دنبال وسیله نمی گشت. در آن موقع از 
میدان شوش تا راه آهن، از راه آهن تا میدان مجسمه، بعدها بیست 
و چهار اسفند و انقالب فعلی و از همین آخری تا میدان فوزیه سابق 
)امام حسین فعلی( همه ... با تاکسی های مسافرکش خطی هر نفر 
3 ریــال و جمعاً برای 5 نفــر پانزده ریال. تاکســی ها دارای یک 
شــخصیت حقوقی بودند بدین ترتیب که نمره تاکسی خودش یک 
قیمت داشــت و خود تاکســی قیمت جداگانه، بودند مالکینی که 
بیش از ده پانزده و یا حتی بیشــتر تاکســی داشتند مثل مغازه و  
خانه ... و اجاره می دادند به رانندگان که کار کنند به قیمت تومانی 
3 ریال یعنی در مقابل ده ریال کارکرد 7 ریال متعلق به مالک بود 
و 3 ریال متعلق به راننده. هزینه های ســنگین مثل تعمیر موتور و 
کیربگس و اصوالً تعمیرات اساســی با مالک و پنچرگیری و تعویض 
قطعــه های کوچک و بنزین و روغن با راننده و آخر وقت روز کاری 
همگی در یکی از گاراژهای شهر که احتماالً آن هم متعلق به مالک 
و یــا اقوام وی بود جمع می شــدند و مباشــر و یا خود مالک حق 
االجــاره ها را جمع آوری مــی کرد و آن تومنی 3 ریال و یا تومنی 
»ســه زار« را هم به راننده می داد. معامله حضرت عباسی بود و مو 
الی درزش نمی رفت که خدای نکرده دبّه درآوردنی باشد از سوی 
مالک و یا خیانتی باشــد از جانب راننــده .. امروزه آن صحبت ها 
نیســت، اکثراً کســانی که دارای خودرو پیکان هستند که شاید از 
طبقات با اعتبار و با حرمت جامعه هم باشــند، به شــغل شــریف 
مسافرکشــی روی آورده اند، البته انجام این کار اگرچه منافاتی با 
شخصیت ندارد ولی چه می شودکرد گرانی ها و هزینه های سرسام 
آور از یــک طرف و کمبود درآمد از طــرف دیگر که با یکدیگر هم 
خوانی ندارند بسیاری از شهروندان را وادار کرده برای بقا به این کار 
که شاید آن را دوست هم نداشته باشند روی آورند و تأسف بخورند 
که اگر مثل دیگران که کم هم نیستند در زمان تصدی امور، خالف 
می کردند و حق و حســاب و رشــوه می گرفتنــد، حاال دچار این 
مضیقه نمی شــدند که مسافرکشــی کنند و تازه اگر پیکان داشته 
باشــند که اگر نداشتند بعد از سی سال خدمت باید به دربانی و یا 
نگهبانــی فــالن کارگاه و کارخانه رضایت بدهنــد که بلکه حقوق 
ماهیانه قاتق نانشان بشود. این در صورتی است که مستأجر نباشند 
که اگر باشــند این درآمد را باید بابت کرایــه بدهند و با دریافتی 
بازنشستگی چاله چوله های زندگی¬شان را پُر کنند که پُر نخواهد 
شــد. بحث تاکسی بود، نه این صحبت ها؛ امروزه انواع سواری های 
ســاخت داخل و خارج در ســطح شــهر تردد می کنند و باز هم 
پاســخگوی جمعیــت میلیونی شــهرهای بــزرگ و حتی کوچک 
نیســتند، یک وقتی برای رفاه حال شهروندان تهران تاکسی تلفنی 
دایر شد و عالمت آن هم بود »t-t-t« یعنی »تاکسی تلفنی تهران« 
البته، بعدها نه تنها تغییر نام و بلکه مشــابه پیدا کرد و بنام آژانس 
های مسافرتی و شهری و بین شهری و درون شهری شناخته شد و 
با فرهنگ خاص خودش که در حال حاضر این قضیه به روســتاها 
هم کشیده شده، چون مردم متوقع شده اند یا کم گذشت و یا نازک 
نارنجی که توانایی راه پیمایــی ندارند. یادش بخیر آن وقت ها که 
شــاید بیش از پانزده کیلومتر پیاده روی می کردیم تا از روستا به 
کنار جاده ای که اتومبیل رو بود برســیم.. و این اواخر سواری های 
پیکان را با عالمتی بنام راهی مزین کرده اند که خط ســیری است 
کوتاه و بلند از نقطه ای به نقطه دیگر که آن نیز بحث جداگانه ای 
دارد هر کدام نوعی تاکســی هســتند در خدمت مسافرین شهر از 
راهی و مستقیم و ســاعتی گرفته تا دربستی که برای امرار معاش 
کار مــی کنند. در آن زمان که تاکســی بود و تاکســیرانی هم در 
خدمت تاکسی داران. بعدها باب شد و بنگاهایی بودند که اتومبیل 
کرایه می دادند به متقاضیانی که وسیله نداشتند و مطالبه کننده با 
گرو گذاشــتن گواهی نامه، یا کارت شناسایی و یا یک قطعه چک 
ســفید، وسیله ای را یکی دو ساعت و به ساعتی 10 الی 20 تومان 
آن روز اجــاره می کرد برای انجام کار و یا گردش و تفریح و گاهی 
هم ساعات بیشتر که کنار دریایی رفته و برمی گشتند. در آن وقت 

آموزشــگاههای رانندگی به اندازه امروز نبود ولی به تعداد کم یافت 
می شــد با یکی دو تا فولکس واگــن دو ترمز و دو کالچ که تعلیم 
دهنده هــم همراهت بود و تا دلت می خواســت جلو پمپ بنزین 
توقف می کرد که بنزین بزند و پول ایســتادنش را از تو بگیرد مثل 

امروز ...
نحــوه اخذ گواهینامه در کالنتری ســوار تهران در خیابان کوروش 
کبیر آن موقع باالی دانشگاه پلیس که امروز خیابان دکتر شریعتی 
شــده و از انواع آزمایشات از پارک و ســنگچین و مارپیچ گرفته تا 
امتحان شــهر که باید موفق می شــدی و تازه این مســایل بعد از 
گرفتــن نتیجه قبولی در آزمون کتبی بــود که اصطالحاً آئین نامه 
گفته می شد با آن کتابها و جزوه هایش با عکس حق تقدم و خروج 
از ورود ممنــوع و عبور ممنوع و توقف کاماًل و یا کاًل ممنوع و عبور 
ماشــین آتش نشــانی و کامیون و دوچرخه و آمبوالنس ... و از این 
داســتان ها و چه سخت می گرفتند نه مثل امروزی که صبح بروی 
و ظهر با گواهینامه برگردی. در شهرک آزمایش، افسران راهنمایی 
و رانندگی چه صالبت و ابهتی داشتند. آن زمان پلیس راه هم شکل 
دیگری داشــت که اول جزو شــهربانی بود، بعد ژاندارمری و حاال 
نیروی انتظامی. جرائم و کارشناســی تصادفات حتماً با نظر افسران 
تا درجه ســرگردی بود و درجه داران حق اظهار نظر نداشتند چون 
دوره اش را ندیــده بودند نه مثل حاال که گروهبان موتور ســوار با 
یک تلفن به 110 در ظرف مدت ده دقیقه برسد و کروکی بکشد و 
بگوید برو پاسگاه تکمیلش کنند جناب سرهنگ یا جناب سرگرد... 
عیــب مرد را چو بگفتــی هنرش نیز بگو، در آن زمان تا رســیدن 
کارشناس برای یک تصادف معمولی شاید به بیش از سه ساعت هم 
می رسید بخصوص در ســاعتهای پایانی شب که شخصاً شاهدش 
بــودم که خودم گرفتار و ده دقیقه ای اش را هم در حال دیدم که 
از قضا این یکی را هم شــخصاً ناظر بودم چون درباره شخص خودم 
بود... کل مرگ و میر در آن زمان بســیار کم بود و حتی تصادفات 
که بخاطر کمبود وســیله در شــهرها بود و رعایت اصول و مقررات 
از طرف رانندگان و نبودن اســترس های ناشــی از مسایل زندگی. 
هرکس صبح از خانه اش خارج و آخر وقت با دســتی پر وارد خانه 
می شــد با چهره ای شاد و خرم و سپاسگزاری و بگو و بخند  اهل 
خانــه و فردا مثل دیروز .. امــا در حال حاضر همه گرفتارند از بچه 
چهار پنج ســاله گرفته تا مرد و زن نود ســاله همه سیاستمدار و 
همــه اظهار نظر کننده دربــاره جنگ و صلح و پیمــان نامه ها و 
قراردادهــا و تنظیم بودجه و مجلس و ... جالــب تر اینکه صبح تا 
غــروب با هم جر و بحث، شــب هم که به خانه می آیند پســایند 
جدل روز در خانه حتی با قاشــق و چنگال و کارد و اســتکان .. بد 
نیســت کمی هم از تعمیر و نگهداری صحبت کنم، اکثر گاراژها و 
یا بقولــی خودروگاهها دارای تعمیــرکاران در زمینه های ضروری 
خودرو از صافکاری و نقاشــی گرفته تــا مکانیکی، برق، جلوبندی، 
فنرســازی و شیشه بری و تودوزی و قفل ســازی و ... بودند و کار 
مردم را راه می انداختند، آنهم بدون کلک و حقه بازی. بعضی وقت 
ها در خیابان می دیدی با خط درشــت پشت شیشه عقب بنز و یا 
نوعی دیگر از تاکســی ها نوشته شــده بود »از رفتن به یوسف آباد 
معذوریــم« و دنبال آن جمله »بعلت تــازه تعمیر بودن«. موضوع 
این بــود که به فرمایش مکانیک وســیله تعمیری هنوز آب بندی 
نشده اســت و نباید به تاکسی می گفتی یوسف آباد که نمی رفت.
امروز تاکسی و تاکســی سواری خودش فرهنگ دیگری پیدا کرده 
اگر بخواهی تاکسی بخری و یا تاکسی داشته باشی باید هفت خوان 
مرحوم فردوســی را در داستان شــاهنامه طی کنی و آیا به خوان 
هفتم برســی یا نه. از آدرس و نشــانی بیمارســتانها، درمانگاهها و 
داروخانه¬ها گرفته تا کالنتری ها و پاســگاهها و شبانه روزی ها؛ از 
هتل، مهمانســرا، داروخانه کلینک دندانپزشکی، مرکز قلب و ریه و 
.... و بعــد که خوب خوب از عهده این تســت برآمدی تازه امتحان 
عقیدتی سیاســی که خود داســتان دیگری است. چرا می خواهی 
تاکســی بخری؟ پولش را کجا آورده ای؟ چنــد تا بچه داری؟ کار 
اولت چه بوده که حاال می خواهی راننده تاکســی بشــوی و غسل 
مّیت و اســتحاضه و تیّمم بدل از وضو و شک میان دو و سه و قبله 
نما و دانستن تعداد دفعات نماز و نکیر و منکر ... که خودش یادآور 
نکیر و منکر اســت و نهایتاً یک فروند تاکسی فرد اعالی دست دوم 
با الستیکهای نو و تودوزی از نوتر که از خرابی موتورش بی اطالعی 
و زوزه کشــیدن دیفرانســیلش را هم از شدت ذوق خرید در موقع 
آزمایــش گوش نداده ای، با هزار ســالم و صلوات می خری و تازه 
اگر تاکسیرانی اجازه ورود به حیطه اقتدارش را بدهد. میافتی توی 
خیابان های شهر... و می دوانی زبان بسته که چه عرض کنم موتور 
بســته را که نان و پیازی پیدا کنی برای امرار معاش، در زمســتان 
و تابستان توی ســرما و گرما و بعد از این کارها متوجه می شوی، 
ای کاش بعوض تاکســی پیکان یک پژو مــی خریدی که بتوان با 
پارتی بازی و دیدن این و آن با اســتخدام در یکی از ارگان ها و یا 
ســازمان ها ماهیانه مبلغی قابل توجه بگیری که از آن دویدن بی 
نتیجه راحت بشــوی که هم خودرو اســتهالک کمتر و هم خودت 
استراحت بیشتر داشته باشید و افسوس که چه بکنی چون کسی را 
نداری و این دور تسلسل در زندگی ما آدمهاست، خداوند رحم کند!

امیر سرتیپ عباس شریعت
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نوین زعفران نامی که ایرانیان در جهان بدان می بالند
نوین زعفران ،برندی که ایرانیان در جهان بدان می بالند

نام شرکت: 
نوین زعفران

نام مدیرعامل:
 مهندس علی شریعتی مقدم

نوع محصول: 
زعفران و محصوالت پودری زعفرانی

نوین زعفران
 کسب تندیس طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان توسط مهندس شریعتی مقدم

از سرانگشتان دست پیر وجوان منطقه حاشیه کویر  با تالششان این طالی سرخ از دل خاک حاصل ومیشود بسان 

خوشترین گل کویری بر سر سفره های  طعام ودارو ،در بازارهای داخلی وخارج.این فرایند ازتولید تا بسته بندی 

وصادرات را مدیریتی  خوشنام سکاندار اســت که براستی تالشگریش رادر این صنعت دوست ودشمن گواهند.

استمرار دریافت این جایزه مردمی نشان مدیریست که خدمت را عبادت میداند. 

چهاردهمین همایــش روز ملی حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان امسال با رویکرد بنگاه های اقتصادی و موضوع 
مشــتری مداری و جلب وفاداری مشــتریان برگزار شد. 
در چهاردهمیــن همایش ملــی حمایت از حقوق مصرف 
کننــدگان که نهم اســفندماه ســال جــاری مصادف با 
روز ملــی حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان برگزار 
شــد، از شــرکت نوین زعفــران تجلیل به عمــل آمد.

در این همایش که با حضور اســحاق جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمهور؛ محمدرضــا نعمت زاده، وزیر صنعت، 
معــدن و تجارت؛ خســرو تــاج، قائم مقــام وزیرصنعت 
، معــدن و تجارت؛ نوابی، معاون وزیر و رئیس ســازمان 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جمعی ازنمایندگان 
مجلس شــورای اسالمی، مدیران ارشــد بخش صنعت ، 
معدن و تجارت کشورو دســت اندرکاران و صاحبنظران 
بخش هــای تولیدی، خدماتــی و اقتصادی کشــور در 
مرکز همایش هــای بین المللی صدا وســیما جمهوری 
اســالمی ایــران برگزار شــد بــا اهدای تندیــس زرین 
حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان ســال1393 به 
مهندس علی شــریعتی مقدم مدیر عامل شــرکت نوین 
زعفران طی مراســم باشکوهی تجلیل و تقدیر بعمل آمد.

شایان ذکر است شــرکت نوین زعفران در طی برگزاری 
همایش های قبلی ســازمان حمایت از مصرف کنندگان 
موفــق به اخــذ 6تندیس و 2 گواهینامه گردیده اســت.
هر ســاله ســازمان حمایت حقــوق مصرف کنندگان و 
تولیدکننــدگان، هر ســال براســاس آیین نامــه اجرایی 
اعطــای گواهینامــه و تندیس های ملــی رعایت حقوق 
مصــرف کنندگان، در فرآیندی که نزدیک به یک ســال 
به طول می انجامد، بنگاه های تولیدی، صنعتی و خدماتی 
رعایت کننــده حقــوق مصرف کنندگان را شناســایی و 
در روز نهــم اســفند مــاه)روز ملی حمایــت از حقوق 
مصــرف کنندگان ( به عموم مــردم معرفی می کند تا با 
افزایش انگیزه و حساســیت در نزد بنگاه های اقتصادی 
منتخب بــرای رعایت حقوق مصرف کننــدگان، افزایش 
رقابــت پذیری ایــن بنگاه ها در جهــت ارائه محصوالت 
باکیفیــت، برقراری قیمــت عادالنه، تحویل یــا ارایه به 
موقع و مطلــوب کاال و خدمات، افزایش اعتماد و ترغیب 
مصــرف کنندگان بــه اســتفاده از کاالهای ایــن بنگاه 
ها و نیــز کاالهای دارای اســتاندارد و ارتقای شــاخص 
هایی ماننــد عدالت اجتماعــی، رفاه، مشــتری مداری 
وقانــون و نظم گرایی در بین بنگاه های اقتصادی شــود.

هر ســال، در روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 
ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان، بر 
اساس آیین نامه ارزیابی عملکرد واحد های اقتصادی، بنگاه 
های اقتصادی را شناسایی و پس از ارزیابی های الزم طی 
مراسمی به شرکت های برتر تندیس و گواهینامه مینماید.

این نشــان ها، شــامل گواهینامه و تندیس های طالیی، 
نقره ای، برنزی می باشــد و شــرکت هایی که دو ســال 
پیاپــی گواهینامه رعایــت حقوق مصــرف کنندگان را 
دریافت کرده باشــند، می توانند با کسب امتیاز، شرایط 
اختصاصــی الزم جهت دریافت تندیس های طالیی، نقره 

نوین زعفران
شــرکت نوین زعفران در ســال 1371 با هــدف نوآوری ، 
بســته بندی و ایجاد تحول در حرفه زعفران تاســیس شد 
و از ابتــدا به عنوان یــک تولید کننده و صــادر متخصص، 
مبتکــر ، درســتکار، جدی و شــاخص در عرصــه تجارت 
جهانــی زعفــران بــا کیفیــت و بســته بندی متفــاوت و 
خدمــات مبتنی بر رضایت مشــتری خــود را مطرح نمود.
ایجاد بزرگترین واحد فرآوری بهداشتی و بسته بندی زعفران 
در شــرایط Clean Room در جهــان با کمک بانک توســعه 
صادرات ایران و پیشگیری از تحریم زعفران ایرانف طراحی و 
تولید بیش از 400 نوع بسته بندی با زبانها و سالیق مختلف 
ملل، تحقیقات علمی دامنه دار، تولید و صادرات دهها محصول 
فرعی از زعفران )با نام زعفرانیه(، بازاریابی گسترده و صادرات 
به پنج قاره )حتی صادرات پیوسته زعفران بسته بندی شده 
به اسپانیا( گوشــه ای فعالیت های این واحد تولیدی است.
نوین زعفــران اولین تولید کننده زعفــران در جهان دارای 
 HACCP, ISO  ,9001  ISO  ,14001  ISO اســتانداردهای 
 17025 ISO/IEC 22000، اولین آزمایشگاه اکردیته زعفران
 FDA و دارنده گواهینامه ســیب سالمت از وزارت بهداشت و
بوده و بارها به عنوان تولید کننده و صادرکننده نمونه کشور، 
محصول برتر کشور، R&D نمونه کشور و ... انتخاب شده است.
و  ایــران  زعفــران  کــوش  ســخت  کننــدگان  تولیــد 
شــرکتهایی همچــون نویــن زعفــران در انتظــار حمایت 
هــای عملــی دولت در ایــن شــرایط خاص می باشــند.

ای و برنزی رعایت حقوق مصرف کنندگان را داشــته باشند. 
جلب رضایت مشــتریان از جمله اهداف اصلی مدیران بنگاه 
های اقتصادی منتخب حامی حقــوق مصرف کننده بوده و 
همچنین آنها در این زمینه به دنبال ارتقای کیفیت محصوالت 
و خدمات و به کارگیری شیوه های موثرتر و جدیدتر هستند.
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اجازه بدهید بهترین ها اول باشند
کسب گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان توسط  شرکت گرمای جنوب

نام شرکت: 
تولیدی و صنعتی گرمای جنوب

نام مدیرعامل: 
مهندس محمد علی ربیع یوسفی

نوع محصول: 
تولید لوازم خانگی

گرمای جنوب

گرمای جنوب نعمت است

وقتی هنر و علم درهم آمیزی از آن گرمای جنوب متولد می شود که برای اول شدن منتظر اجازه نمی ماند. 

به روز حمایت از مصرف کننده وزیر، وکیل و صنعت گران بنام دست در دست هم به پا خواستند برای تقدیر از 

مدیر عاملی که برای کشور و ملتش در عرصه های اقتصادی، با توجه و اهتمام اصلی به مقوله احترام به حقوق 

مصرف کننده، سرفرازی آورده و این دیده بر قامت مردی که می گوید من هم در جمع افتخار آفرینان صنعت 

سهمی کوچک دارم ما را به آینده ایران آباد امیدوارتر می سازد. 

در چهاردهمین همایــش ملی حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان که نهم اسفندماه سال جاری مصادف با روز ملی 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان برگزار شد، از شرکت 
تولیــدی وصنعتی گرمای جنوب تجلیــل به عمل آمد.
در این مراسم که با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور؛ محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت؛ خســرو تاج، قائم مقــام وزیرصنعت ، معدن و 
تجارت؛ نوابی، معاون وزیر و رئیس ســازمان حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان و جمعــی ازنمایندگان مجلس 
شورای اسالمی، مدیران ارشــد بخش صنعت ، معدن و 
تجارت کشورو دست اندرکاران و صاحبنظران بخش های 
تولیــدی، خدماتی و اقتصادی کشــور در مرکز همایش 
های بین المللی صدا وســیما جمهوری اســالمی ایران 
برگزار شــد با اهدای گواهینامه حمایت ازحقوق مصرف 
کنندگان به مهندس محمد علی ربیع یوسفی مدیر عامل
شــرکت تولیــدی وصنعتــی گرمــای جنــوب طــی 
مراســم باشــکوهی تجلیــل و تقدیــر بعمــل آمــد.
هر ســاله ســازمان حمایت حقــوق مصرف کنندگان و 
تولیدکننــدگان، براســاس آیین نامــه اجرایــی اعطای 
گواهینامــه و تندیس های ملی رعایــت حقوق مصرف 
کننــدگان، در فرآینــدی کــه نزدیک به یک ســال به 
طول می انجامد، بنگاه هــای تولیدی، صنعتی و خدماتی 
رعایت کننــده حقــوق مصرف کنندگان را شناســایی و 
در روز نهــم اســفند مــاه)روز ملی حمایــت از حقوق 
مصــرف کنندگان ( به عموم مــردم معرفی می کند تا با 

افزایش انگیزه و حساســیت در نزد بنگاه های اقتصادی 
منتخب برای رعایت حقوق مصــرف کنندگان، افزایش 
رقابت پذیــری این بنگاه ها در جهــت ارائه محصوالت 
باکیفیــت، برقــراری قیمت عادالنه، تحویل یــا ارایه به 
موقــع و مطلوب کاال و خدمات، افزایش اعتماد و ترغیب 
مصرف کننــدگان به اســتفاده از کاالهــای این بنگاه 
هــا و نیز کاالهای دارای اســتاندارد و ارتقای شــاخص 
هایــی مانند عدالــت اجتماعی، رفاه، مشــتری مداری 
وقانون و نظم گرایی در بین بنگاه های اقتصادی شــود.

هــر ســال، در روز ملــی حمایــت از حقــوق مصرف 
کننــدگان، ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و 
تولیدکننــدگان، بر اســاس آیین نامــه ارزیابی عملکرد 
واحــد هــای اقتصــادی، بنــگاه هــای اقتصــادی را 
شناســایی و پس از ارزیابی های الزم طی مراســمی به 
شــرکت هــای برتر اهــداء تندیــس و گواهینامه دارد.

شــایان ذکر اســت همچنین بنگاه هــای اقتصادی بر 
اســاس چهار شــاخص کلی قیمت، کیفیــت، خدمات 
پس از فروش و رضایت مشــتری و تحت زیر شــاخص 
هایــی ارزیابــی شــده و کســب 70 امتیــاز از ایــن 
زیرشــاخص هــا، منجر به اخــذ گواهینامه می شــود. 
جلــب رضایــت مشــتریان از جملــه اهــداف اصلــی 
مدیــران بنگاه هــای اقتصادی منتخــب حامی حقوق 
مصرف کننــده  بــوده و همچنین آنهــا در این زمینه 
بــه دنبــال ارتقــای کیفیــت محصــوالت و خدمات و 
به کارگیری شــیوه هــای موثرتر و جدیدتر هســتند.
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پایگاه اطالع رسانی بیزینس مانیتور در سلسله گزارش هایی 
که از ریســک های اقتصادی موجود در کشــورها منتشــر 
می کنــد، طی هفــت گزارش مســتقل، بــه تحلیل هفت 
ریســکی کــه در حوزه هــای مختلف اقتصاد ایــران وجود 
دارد پرداختــه اســت. عناوین این هفت گــزارش عبارتند 
از: ریســک عملیــات در ایران، ریســک بــازار کار ایران، 
ریســک تجارت و ســرمایه گذاری در ایران، ریسک صنعت 
پتروشــیمی، ریســک جرم و امنیــت در ایران، ریســک 
لجســتیک در ایــران و گــزارش ریســک کشــور ایران.
ایــران کشــور  ریســک  گــزارش   -1

در گزارش ریســک کشور ایران با اشــاره به کاهش شدید 
قیمــت نفت، بیزینــس مانیتور با کاهــش پیش بینی خود 
برآورد کرده اســت که تورم اقتصاد ایران در ســال 2014 
به 23 درصد رســیده اســت، این در حالی اســت که آمار 
داخلی کشــورمان تورم متوســط را تا دی ماه )پایان سال 
2014( در ســطح 2/ 16 درصــد نشــان می دهــد. عالوه 
بر این در شــرایطی که آمــار موجود نشــان می دهند که 
طــی 6 ماه نخســت ســال جاری رشــد اقتصــادی ایران 
4 درصــد بوده اســت، بیزینــس مانیتور رشــد اقتصادی 
7/ 1 درصــدی را برای ســال 2014 برآورد کرده اســت.
بیزینس مانیتــور که پیش تر رشــد 1/ 2 درصدی را برای 
اقتصاد ایران در سال 2015 پیش بینی کرده بود در گزارش 
جدید خود پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در این سال 
به رشد 4/ 1 درصدی برسد. این گزارش همچنین پیش بینی 
کرده اســت نرخ تورم ایران در ســال 2015 به 22 درصد 
برســد. تراز بودجه دولت ایران نیز در ســال 2014 منفی 
4/ 0 درصد تولید ناخالص داخلی و تراز حســاب های جاری 
ایران در این ســال معادل 2/ 5 درصد تولید ناخالص داخل 
این کشور برآورد شده اســت. بر اساس پیش بینی بیزینس 
مانیتور تراز بودجه دولت ایران در ســال 2015 به منفی 9/ 
2 درصد تولید ناخالص داخلی و تراز حســاب های جاری به 
معادل منفی 9/ 1 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
2- گــزارش ریســک تجــارت و ســرمایه گذاری ایــران
بیزینس مانیتور نوشته است: به خاطر تحمیل محدودیت های 
بین المللی و تحریم های بســیاری از کشورها به ویژه توسط 
جهــان پیشــرفته، ریســک های قابل توجهــی پیش روی 
ســرمایه گذارانی کــه قصــد ورود به ایــران را دارند وجود 
دارد که بر ســر راه ظرفیت های خارجــی ایران در تجارت 
و ســرمایه گذاری مانع ایجاد می کنــد. عالوه بر این، چنین 
شرایطی دسترســی ایران به بازارهای مالی و مکانیسم های 
بازرگانی بین المللی را محدود می ســازد. ایران در شاخص 
ریسک تجارت و ســرمایه گذاری از نمره کل 100 توانسته 
اســت نمره 1/ 28 را کســب کند. این نمره ایــران را بین 
18 کشــور منطقه در زمره یکی از چهار نمره پایین منطقه 
قرار می دهد. البته این نمره بهتر از نمره ای اســت که ایران 

هفت شاخص 
ریسک اقتصادی در ایران

در شاخص باز بودن اقتصاد کســب کرده است. نمره ایران 
در شــاخص اقتصاد باز 9/ 21 اســت. در این بخش، خطر 
مهم همان تحریم های بین المللی هســتند که ســهولت و 
تجارت با ایران یا ســرمایه گذاری در کشــورمان را محدود 
می ســازد. گرچه ایران 7 درصــد از ذخایر طبیعی جهان از 
جملــه 10درصد از ذخایر اثبات شــده نفــت و 16 درصد 
از ذخایــر گاز جهان را در خود جای داده اســت، به دلیل 
محدودیت هــای بین المللی وضع شــده در تجارت با ایران، 
سرمایه گذاری و اســتفاده از انرژی ایران دشوار شده است.
عالوه بر این، محدودیت های بین المللی باعث شــده اســت 
کــه بخش مالــی ایران نیز بــا موانعی روبه رو شــود و هم 
دسترســی ایران بــه بازارهــای مالی بین المللــی محدود 
شــود و هم توانمندی های داخلــی بانک های ایران. گر چه 
خدمــات بانکداری در ایران به طرز معقولی متنوع و کارآمد 
اســت، اقتصاد ایران هنوز تــا حدود زیادی بــه نقدینگی 
متکی اســت و فعالیت هــای آنالین در آن کافی نیســت. 
بانک هــای ایــران از خدمات نقــل و انتقــاالت بین المللی 
محــروم مانده اند و ایــن لزوم حذف موسســات کوچک و 
سیســتم های غیررســمی را بــرای نقل و انتقاالت نشــان 
می دهد که هــردوی آنها موجب افزایــش هزینه ها هم به 
لحاظ مدت زمان نقل و انتقال و هم به لحاظ نرخ کمیسیون 
می شــود. ایران به لحاظ موانع رســمی بر سر راه تجارت و 
ســرمایه گذاری نمره 5/ 36 از 100 را کســب کرده است. 
ایــران کار  بــازار  ریســک  گــزارش   -3
بــاالی  پتانســیل  دارای  را  ایــران  مانیتــور،  بیزینــس 
نیروی کار و وضعیت سیســتم آموزشــی ایــران را خوب 
دانســت و نوشــت: کارکنان ســالخورده به دلیــل تجربه 
باالیــی کــه دارنــد، شــغل خــود را حفــظ می کنند و 
جوانــان تحصیلکرده از نــرخ باالی بیکاری رنــج می برند.

به گزارش خبرگزاری تســنیم، موسسه تحقیقاتی بیزینس 
مانیتور در گزارشــی از وضعیت بازار کار ایران نوشت: موانع 
جدی بر سر راه آزاد شدن پتانسیل بازار کار ایران وجود دارد 
که ضعف اقتصاد ایران به دلیل تحریم ها از آن جمله اســت.
ایــران از نظــر ریســک های بــازار کار؛  نمــره 3/ 47 از 
100 را دارد کــه این کشــور را در بین 18 کشــور منطقه 
خاورمیانه و شــمال آفریقــا در رتبه نهم قرار داده اســت.
این گزارش افزود: از نظر میزان پتانســیل نیروی کار، ایران 
کشــوری با جمعیت جوان فراوان است، هرچند این مساله 
اغلب در کشورهای توسعه یافته یک مزیت محسوب می شود، 
اما جمعیت جوان جویــای کار در ایران موجب وارد آوردن 
فشاری بی سابقه بر بازارهای کار شده است، زیرا فرصت های 
شغلی بسیار کمی وجود دارد که توسط نیروی کار سالخورده 
ترک شــده باشــد و جوانان بتوانند جای آنهــا را پر کنند.
این نیروی کار جوان همچنین اغلب دارای سطح تحصیالت 
باالتری نسبت به نیروی سالخورده است، اما کارکنان سالخورده 

به دلیل تجربه باالیی که دارند، شغل خود را حفظ می کنند 
و جوانــان تحصیلکرده از نرخ باالی بیــکاری رنج می برند.

ریســک موجود برای کارفرمایان در ایران پایین است، زیرا 
تعداد باالیــی از جوانان تحصیلکرده بیکار در این کشــور 
وجود دارد. ریســک عمده این اســت که آنها فاقد تجربه و  
مهارت های شــغلی هســتند و این موضوع موجب بی میلی 
کارفرمایان به اســتخدام آنها می شــود. از نظر در دسترس 

بودن نیروی کار نمره ایران 48 از 100 است که 
این کشــور را از بین 18 کشور منطقه 

در مکان هشــتم قرار داده است.
آموزشی  به طور کلی سیستم 

در ایران، به لحاظ منطقه ای 
خوب اســت. بــه خصوص 
دانشــگاهی  سیســتم 
تعــداد باالیــی از جوانان 
رشته های  در  تحصیلکرده 
مهندسی،  همچون  مفیدی 

ساخت وســاز و علوم مختلف 
فارغ التحصیــل  را 

می کند، اما اخیرا 
از  انتقادهایــی 

سیستم دانشگاهی 
و  شــده  مطرح  ایــران 

استدالل شده اســت که دانشگاه ها 
کشــور  ایــن  در 

بیش از آنکه 
به کیفیت بها دهند، به کمیت متمرکز شده اند. 

به عالوه، وضعیت اقتصادی ایران نشــان می دهد که 
این کشــور از مهاجرت فارغ التحصیالن ماهر به کشورهای 
خارجی رنج می برد. اما انتقاد دیگری که مطرح شده، تمرکز 
بیش از حد بــر محفوظات علمی و بها ندادن به خالقیت و 
آموزش مهارت های قابل انتقال مفید است. با این حال، ایران 
از نظر شــاخص ریسک بازار کار بیزینس مانیتور، در بخش 
آموزش، نمره 5/ 70 از 100 را داراست که این کشور را در 
رتبه دوم قرار داده اســت. بیزینس مانیتور در ادامه گزارش 
خود نوشت: ریسک هزینه های نیروی کار در ایران باال است 
که عمدتا به دلیــل محدودیت های قانونی بــاال در زمینه 
طرز رفتار و اســتخدام شهروندان ایرانی است. به خصوص، 
حداقل دســتمزد، تعطیالت زیاد برخوردار از حقوق در طی 
ســال، هفته کاری مرسوم در کشــور و بسته های تفکیکی 
همگی محدودیت هایی هستند که از جانب دولت در زمینه 
چگونگی رفتار کارفرمایان با کارمندان تعیین شــده است.
به عالوه، مالیات نیروی کار ایرانی به نحو معقولی باال است و 
دارا بودن پاسپورت ایرانی به معنای آن است که کارفرمایان 
به احتمال فراوان، برای ســفر به خــارج از ایران باید ویزا 
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دریافت کنند. تشــکیل اتحادیه های صنفی در ایران بسیار 
کم اســت و این اتحادیه ها از سوی دولت کنترل می شوند.

با ایــن حال، کارفرمایانی که به دنبــال ورود به بازار ایران 
هســتند، ریســک به کارگیری نیــروی کار ایرانــی را باال 
خواهند یافــت، زیرا مقررات موجود، محدودیت های زیادی 
را در مــورد طرز رفتار با کارکنان بــر آنها تحمیل می کند. 
در نتیجــه، ایران در زمینه ریســک های هزینه های نیروی 
کار، نمــره 5/ 23 از 100 را می گیرد که این کشــور را در 
رتبــه هجدهم در میان 18 کشــور منطقه قــرار می دهد.
ایــران در  پتروشــیمی  صنعــت  ریســک  گــزارش   -4

بیزینــس مانیتور از کاهش ریســک صنعت پتروشــیمی 
ایــران خبــر داد و اعــالم کرد با بهبــود نمره ایــران در 
شــاخص ریســک صنعت پتروشیمی، این کشــور از رتبه 
پنجــم به رتبه ســوم منطقه خاورمیانه ارتقا یافته اســت.

بر اســاس جدیدترین گــزارش بیزینــس مانیتور از بخش 
پتروشیمی ایران، کاهش تحریم ها تاثیری مثبت بر صنعت 
پتروشــیمی ایران خواهد داشت و این امیدواری وجود دارد 
که میــزان تولید در این بخش افزایش یابــد. اما بازارهای 
خارجی ضعیف، کاهش اختــالف هزینه بین نفت و اتان و 
محدودیت های خوراک داخلی اهداف مورد نظر دولت ایران 
در ســال 2015 برای این بخش را تضعیــف خواهد کرد.
این گزارش افزود: هرچند ایران در ژانویه 2015 شــروع به 
صادرات محصوالت پتروشیمی به امارات کرده است، اما افت 
قیمت نفت و تاثیرات آن بــر قیمت نفتا رقابت پذیری 
صنعت پتروشیمی ایران را 
کــه 

، عمدتــا با اتــان فعالیت  می کنــد
انتظــار مــی رود ایــران پایین آورده اســت. به عالوه 

نتوانــد هدف گذاری خود در زمینــه تولید و صادرات را در 
سال مالی 15-2014 محقق ســازد و این موجب تضعیف 
برنامه توســعه صنعت پتروشــیمی این کشــور می شــود.

دلیــل اصلی در عــدم تحقــق برنامه دولــت تاثیر منفی 
تحریم های طوالنی اســت که موجب کاهش سرمایه گذاری 
و افت اقتصاد داخلی شــده اســت. هرگونه تداوم تحریم ها 
موجب تاثیرات منفی بیشــتر بر صنعت پتروشــیمی ایران 
خواهد شد. بر اساس این گزارش در حالی که کارخانه های 
پتروشیمی ایران ممکن اســت به صورت اسمی به فعالیت 
خــود ادامه دهند، امــا میزان فعالیت آنهــا احتماال پایین 
خواهد بــود و کارخانه ها با زیان مواجــه خواهند بود، مگر 
اینکه تولید کننــدگان ایرانی بتوانند هزینه های کامل تولید 
را به دوش مصرف کنندگان در بازارهای صادراتی بیندازند.

کارخانه های ایرانی برای فعالیت در ســطحی معقول، باید 
تولیــد الفیــن و پلیمر خود را یک ســوم افزایش دهند، اما 
ممکن است تقاضایی وجود نداشته باشد و ممکن است حتی 
در صورت نبود تحریم نیز این تقاضا وجود نداشــته باشد.
بر اساس این گزارش سهم ایران از میزان تولید محصوالت 
پتروشیمی خاورمیانه در سال 2014، 25 درصد بود. هنوز 
تردیدهایی وجــود دارد که ایران می توانــد به هدف خود 
یعنی ســهمی 41 درصدی از بازار منطقه تا ســال 2020 
دست یابد یا خیر. بیزینس مانیتور پیش بینی می کند که تا 
سال 2019، ظرفیت تولید اتیلن ایران به تنهایی با تکمیل 
پروژه های الفیــن 11 و 12از ظرفیت 2 و 2/ 1 میلیون تن 
در ســال،  به 08/ 11 میلیون تن در ســال خواهد رسید.
در ســه مــاه نخســت 2015، با بهبــود نمره ایــران در 
شــاخص ریســک صنعــت پتروشــیمی، این کشــور از 
رتبه پنجــم به رتبه ســوم منطقه خاورمیانــه ارتقا یافته 
اســت. شــاخص ریسک پتروشــیمی این کشــور با 5/ 1 
واحــد افزایش به 1/ 61 واحد رســیده کــه 2/ 1 واحد از 
قطــر باالتر اســت و 9/ 3 واحد پایین تر از امارات اســت.
ایــران در  امنیــت  و  جــرم  ریســک  گــزارش   -5
در شــرایطی کــه کشــورهای خاورمیانــه با خطــر گروه  
تروریســتی داعش روبه رو هســتند، به دلیل ظرفیت های 
قوی سیاســی و ســطح پایین جرائــم ســازمان یافته در 
سراســر ایران، خطر فعالیت های مجرمانه ای که کارکنان و 
کســب وکارهای خارجی را در این کشــور تحت تاثیر قرار 
دهد بسیار پایین است. بنابراین نمره کلی ایران در شاخص 
ریســک جرم و امنیت بیزینس مانیتور اینترنشنال 7/ 41 
از 100 اســت. در این شــاخص ایران در میان همسایگان 
خود باالترین نمره را کســب کرده و در میان 18 کشــور 
خاورمیانه و شــمال آفریقا در رتبه هشتم قرار گرفته است. 
مهم تریــن خطر جرم در ایران قاچاق مواد مخدر از جنوب 
آسیا به اروپا از طریق ایران است. از دیگر فعالیت های 
مجرمانه، قاچاق نوشیدنی های الکلی به ایران 
و قاچاق نفت از ایران به کشورهای همسایه است. به  طور 
کلی خارجیان در ایــران به دلیل فعالیت های مجرمانه 
و جنایتکارانــه در معرض خطر قــرار ندارند و این 
کشــور از این لحاظ از میان 18 کشور منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه هشتم 

و  دارد  نمــره آن از 100، 1/ 70 اســت. قــرار 
گــزارش  ایران6-  در  عملیــات  ریســک 

ایــران بــه دلیل جمعیــت قابل توجــه، اهــداف تجاری 
و غنــای منابع طبیعــی دارای این پتانســیل اســت که 
فرصت های سرمایه گذاری جذابی ارائه کند. اما فرصت های 
سرمایه گذاری در ایران به دلیل اعمال تحریم های خصمانه 
محدود شــده اســت. از ســوی دیگر، بوروکراسی رایج در 
ایران و محدودیت تکنولوژیک و زیرســاخت ها خطراتی را 
به لحــاظ هزینه ها ایجاد می کند و ســرمایه گذاری در آن 
را تحت تاثیر قــرار می دهد. عمده ترین ریســک عملیاتی 
در ایــران، اعمــال تحریم های بین المللی علیه این کشــور 
اســت که مانع از جریــان کاال، تکنولوژی و پول از ایران به 
خارج و برعکس شــده اســت. عالوه براین، ایران با سطح 
باالی بیکاری روبه رو اســت و خروج نیروی کار تحصیلکرده 

افزایش یافته اســت. با این وجود پیشــرفت هایی در زمینه 
کاهش تحریم ها علیه ایران صورت گرفته اســت و احتمال 
مشــارکت کامل ایران در اقتصاد جهانی وجود دارد. اگر این 
اتفاق رخ دهد، خطرات مربوط به ســرمایه گذاری و تجارت 
در ایران به طور چشــمگیری کاهــش می یابد و ایران را به 
کشوری جذاب برای ســرمایه گذاران تبدیل می کند. ایران 
دارای چهارمین ذخایر نفتــی و دومین ذخایر بزرگ گازی 
جهان اســت و این مساله به معنی پتانســیل ثروت است. 
ایــران در  لجســتیک  ریســک  گــزارش   -7
 عملکرد لجســتیکی ایران درمیان کشــورهای خاورمیانه 
و شــمال آفریقا ضعیف اســت. همه جنبه های اقتصادی و 
تجاری ایران از تحریم های بین المللی آســیب دیده اســت. 
عالوه براین، بوروکراسی شدید کشــور مانعی برای تجارت 
محسوب می شود و از سوی دیگر، زیرساخت های تاسیساتی 
در پاسخگویی به تقاضا دچار مشکل هستند. بنابراین ایران 
در شاخص ریسک لجســتیک بیزینس مانیتور اینترنشنال 
از 100، نمره 4/ 46 را کســب کرده و در میان 18 کشــور 
خاورمیانه و شــمال آفریقا در رتبه 13 قرار گرفته اســت. 
با این وجود پتانســیل بهبــود در این زمینــه وجود دارد، 
زیرا شــبکه حمل  و نقل ایران برای تامیــن نیازهای زنجیره 
عرضه مناســب اســت و از موقعیت خوبی بــه عنوان نقطه 
ترانزیت بــرای تجارت بیــن خاورمیانه و آســیا برخوردار 
اســت. عالوه براین، لغو تحریم ها که از ســال 2013 آغاز 
شــده اســت، به تدریج فرصت هایی را در ایــن بازار بزرگ 
و درحال توســعه برای ســرمایه گذاران ایجاد می کند. رشد 
اقتصادی ایران و دسترســی به تاسیســات به دلیل اعمال 
تحریم های غرب به شــدت محدود شــده است. صادرات و 
واردات ایران در ســال 2013 به دلیل فقدان دسترســی به 
بازارهای غربی کاهش یافت. زیرســاخت های تاسیســاتی 
نیز آســیب دیده و از کمبــود ســرمایه گذاری رنج می برد 
به طــوری که عرضه برق و آب کاهش یافته اســت.  با این 
وجود، بــه باور بیزینس مانیتور اینترنشــنال، لغو تحریم ها 
چشــم انداز رشــد اقتصادی ایران و جذابیت آن را به عنوان 
مکانی برای ســرمایه گذاری بهبود خواهد بخشید. ایران از 
نظر اندازه بازار و تاسیســات در شــاخص ریسک لجستیک 
از 100، نمــره 6/ 52 را بــه دســت آورده و از 18 کشــور 
خاورمیانه و شــمال آفریقا در رتبه 12 قرار گرفته اســت. 
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ماموریت
موسســه اعتبــاری کوثــر کلیــه خدمــات مالی و 
اعتبــاری را در محــدوده ملــی ارائــه مــی نماید. 
این موسســه بیشــترین تعهــد را در ایجــاد ارزش 
باشــد. بــرای مشــتریان و ســهامداران دارا مــی 

چشم انداز 
بیشــترین نرخ بــازده دارایــی ها در بخــش مالی و 
اعتباری کشــور با مدیریت یکپارچه ثروت مشــتریان 
و چشــم اندازی که با پرورش ســرمایه های انســانی 
متعهــد نــوآور و بــا انگیــزه محقــق خواهد شــد.

بیانیه ماموریت
موسسه اعتباری کوثر با دارا بودن بیشترین نرخ بازده 
داراییها کلیه خدمات مالــی و اعتباری را در محدوده 
ملی و بین المللی ارائه می نماید این موسسه با پرورش 
ســرمایه های انســانی متعهد و نوآور و بــا انگیزه و 
مدیریت یکپارچه ثروت مشتریان بیشترین تعهد را در 
ایجاد ارزش برای مشتریان و سهامداران دارا می باشد. 

ارزشهای سازمانی
-  اقتصاد مقاومتی

- تمرکز بر تخصص کارکنان
- فرهنگ ریسک پذیری

- اخالق اسالمی و حرفه ای
- سودآوری و تعهد سازمانی

- کارتیمی
تاریخچه فعالیت

شــرکت مالی و اعتباری کوثر مرکزی )ســهامی عام( 
در تاریخ 1388/09/02 تحت عنوان موسســه مالی و 
اعتباری کوثر موافقت اصولی را با قرار تودیع ســرمایه 
اولیــه به مبلغ 1/500 میلیارد ریــال از بانک مرکزی 
اخــذ و از ابتدای ســال 1390 فعالیت اجرایی خود را 
آغاز نمــوده و در تاریــخ 1391/04/13 اقدام به اخذ 
مجــوز پذیره نویســی به مبلغ 750 میلیــارد ریال از 
ســرمایه اولیه نمود، همچنین به استناد مجوز شماره 
91/94276 بانــک مرکــزی موفق به ثبت شــرکت 
مالی و اعتباری کوثر مرکزی )ســهامی عام( با شماره 
434259 مورخ 1391/11/16 نزد اداره ثبت شرکتها 
و موسســات غیر تجاری تهران شــده، ضمنا ســهام 
شــرکت در تاریــخ 1391/10/06 در فرابورس اوراق 

مجمــع عمومی فوق العاده موسســه اعتبــاری کوثر صبح 
پنجشــنبه 1393/12/21 در محل شرکت تشکیل شد.در 
این مجمع که با حضور 84 درصدی ســهامداران حقفیقی 
.و حقوقی ، اعضای هیئت مدیره ، نماینده ســازمان بورس 
و اوراق بهادار ، حســابرس و بازرس قانونی شــرکت برگزار 
شد ریاســت مجمع بر عهده دکتر عیســی رضایی بود که 
جنابــان دکتر عبدی و نصیری در نظــار اول و دوم و آقای 
عالــی پور به عنوان دبیر مجمع ایشــان را در اداره جلســه 
یاری می رســاندند .پــس از قرائت گــزارش هیئت مدیره 
به مجمع مبنی بر لزوم افزایش ســرمایه و پس از اســتماع 
گزارش توجیهی افزایش سرمایه توسط بازرس و حسابرس 
قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات پی در پی خود ضمن 
تقدیر و تشکر از فعالیتهای تیم خدوم مدیریت کوثر،با تغییر 
اساســنامه افزایش سرمایه شرکت از مبلغ سه هزار میلیارد 
به شــش هزار میلیارد را مصوب مجمع نمودند.همچنین با 
برگزاری یک مجمع فوق العاده اعضای هیئت مدیره جدید 
موسســه اعتباری کوثر برای ســالهای آتی انتخاب شدند.

در حاشیه مجمع
آغازین برنامــه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام 
موسسه اعتباری کوثر سخنان دوست گرانقدر جناب عباسی 
مدیر روابط عمومی بود که با بســم اهلل و شــعری شیرین 
ســخن گفت.ســپس پخش کلیپی زیبا که با صوت قرائت 
سوره کوثر در هم آمیخته بود همه چشمها را به سوی خود 
کشــید و در پیامد آن سخنان رهبر عظیم الشان کشورمان 
پیرامــون اقتصاد ، اقتصــاد مقاومتی و چشــم طمعی که 
دشمنان  به سرمایه های این کشور عزیز دارند پخش گردید 
و راهکارهایــی که معظم اله برای برون رفت از این فضا باید 
به کار برند. ســپس مدیر جهادی و ارزشمند کوثریان دکتر 
عیســی رضایی با تسلیت به مناســبت فرا رسیدن شهادت 
کوثر رســول ابراز امیدواری کرد که با صالح ایمان رهرو آن 
صدیق باشــیم . دکتر رضایی در فرازی از ســخنان خود با 
اعالم اینکه سال 93 را حضرت آقا سال اقتصاد  و فرهنگ با 
عــزم ملی و مدیریت جهادی اعالم کردند ما نیز تمام تالش 
خــود را کردیم کــه در این مهم قدم برداریــم. وی با بیان 
اینکه در طول سال گذشته با تهیه مقدمات مبنی بر افزایش 
ســرمایه و تغییر اساسنامه در بعد اقتصادی تمام سعی خود 
را کردیــم که در معقوله فرهنگ و حرکت جهادی با حضور 
در مســیر آبادانی از خراســان تا کربال ، از شمال تا جنوب 
کشــور و از غرب تا شــرق برای اعتالی نام ایران و اســالم 
و تشیع قدم های خود را اســتوار و با صالبت برداریم.مدیر 
شایســته موسســه با یادآوری آن که این موسسه در جهت 

این قدرت بنی هاشم است در برابر بنی امیه
کوثر برترین در بین بهترین ها

حمایــت از صنایع و رضایتمندی مشــتری گام بر می دارد 
تاکید نمود ســرمایه اصلی ما سهامدارانند که این استقبال 
ســهامداران جدید برای در کنار ما بــودن و افزایش تعداد 
آنها را در پی داشــت از نکاتی بود که با آیت اعضام در قوم 
مطرح نمودند.وی بــا بیان اینکه در رتبه برترین های ایران 
، رتبه هشــتاد و یکم را داریم یادآور شــد .رای موسسه ای 
که تنها دو ســال از عمر رســمی مجوز آن میگذرد برترین 
شــدندر بین برترین ها کاری ســخت و دشــوار بود، که به 
همت تمامی همکارانم در کلیه نقاط کشــور مقدور گردید.
مجمع کوثر با دیگر مجامع شرکت های بورسی و بانکی هم 
تفاوت معنایی دارد و هم معنوی .بچه های جبهه و شــیران 
جنگ تحمیلــی ، با یاد و خاطره دلواریهایشــان و صالبت 
و استواریشــان در پیمودن ره به ســوی تعالی آن کنند که 
کشــوری و ملتی بدان می بالند.شــیر جنوب شهر تهران و 
فرمانــده بزرگ جنگ تحمیلی با ذکــر خاطره ای مبنی بر 
اینکه بعد از پنج ســال از پایان جنگ تحمیلی )آتش بس( 
به محلــی رفته که تا آن زمان جنازه هــای همرزمانش بر 
روی آن آرامیده بودند اشــک را بر گونه ها جاری ســاخت.
 دکتر عیســی رضایی عالوه بر تخصــص اقتصادی از جمله 
مدیرانی اســت که همه اســباب مدیریــت را میدارد و در 
ســنگر بسیج آبدیده شده ، در کسوت در قلب دشمن جای 
گشــوده و در میدان اقتصاد آن کرده که مدیر ارشــد بانک 
مرکزی می گفت : دو عدد هســته خرما به دکتر عیســی 
رضایی بدهیــد ، یک جنگل نخلســتان تحویــل بگیرید.

خسرو امیر حسینی



37لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه | شماره 51 | اسفند ماه 1393|

بهادار پذیرفته شــده و نماد موسسه نیز تحت عنوان و کوثر 
در تاریخ 1391/12/09 در فرابورس اوراق بهادار تهران در 
گروه واسطه گری های مالی و پولی درج گردیده است مرکز 
اصلی شــرکت نیز در تهران بلوار کشــاورز- ابتدای خیابان 

وصال شیرازی – شماره 121 می باشد.
کوثر اعتباری  موسسه  اخالقی  منشور 

کارکنان موسسه  اعتباری کوثر با یاری 
گرفتــن از پروردگار توانــا و به منظور 
ارزش آفرینی برای مشــتریان و کلیه 
ذینفعان موسســه، با عزمی مشترک و 
بر اســاس اصول همدلــی و همکاری، 
منشــور اخالقی ذیر، را به مشــتریان 
محتــرم موسســه تقدیم مــی کنند.

• ما کارکنان موسســه اعتباری کوثر 
اعتقــاد داریــم کــه وقت شناســی، 
وظیفــه شناســی، آراســتگی ظاهر، 
در  زائد، شــفافیت  تشــریفات  حذف 
اطالع رســانی و صداقت و امانتداری 
از مهمتریــن وظایــف مــا هســتند.

• مــا کارکنــان موسســه اعتبــاری 
کوثــر اعتقــاد داریــم کــه رعایــت 
عدالــت در چارچوب قانــون عملیات 

بانکــداری بدون ربــا و پرهیز از هرگونه تبعیــض در ارائه 
خدمــات و اعطــای تســهیالت، همــواره باید ســرلوحه 
کار تمام کارگزاران موسســه ، در سراســر کشــور باشــد.

• مــا کارکنان موسســه اعتبــاری کوثر اعتقــاد داریم که 
بایــد در ارائه خدمــات به مشــتریان، بهترین، مناســب 
تریــن و دقیــق تریــن روشــها را انتخاب نمــوده و برای 
بهبود مســتمر فرایندهــای ارائه خدمات، تــالش نماییم.

• مــا کارکنان موسســه  اعتباری کوثر اعتقــاد داریم که 
بایــد در ترویــج فرهنگ تکریــم و پاســخگویی صادقانه 
به مردم پیشــگام بــوده و الگویــی موفــق از کارگروهی 
و مشــارکت جمعــی را انجــام وظایف مان، ارائــه دهیم.

 مــا کارکنان موسســه اعتبــاری کوثر اعتقــاد داریم که  
اســتفاده از فناوری  های روز  بانکداری الکترونیکی، کلید 
اصلی ارائه خدمات روزآمد و اســتاندارد به مشــتریان بوده 
و در این مســیر باید به شــکلی عمل کنیم که مشتریان، 
کمترین نیاز را برای مراجعه به شــعب، داشــته باشــند.

• مــا کارکنان موسســه اعتبــاری کوثر اعتقــاد داریم که 
انتظارات، توقعات، نیازها و شــکایات مشتریان، فرصتهای 
فرایندهــای  بهســازی  و  بالمندگــی  بــرای  راهبــردی 
درون ســازمانی بــرای مــا فراهــم آورده و ارزش آفرینی 
بیشــتر و موثرتــر بــرای مشــتریان را بــه همــراه دارد.

• مــا کارکنــان موسســه اعتباری کوثــر اعتقــاد داریم 

کــه کلیــه اطالعــات مشــتریان محرمانــه بــوده و امر 
حفــظ و نگهــداری آنــان منطبق بــا مقــررات و قوانین 
کشــور، هیــچ گاه نبایــد مورد کــم توجهی قــرار گیرد.
• مــا کارکنــان موسســه  اعتبــاری کوثر اعتقــاد داریم 

کــه اســتمرار فراگیــری و دانــش افزایــی بــه توانمند 
ســازی مــا منجــر شــده و در ارتقــای کمــی و کیفی 
داشــت. خواهــد  انــکار  غیرقابــل  نقشــی  خدمــات،  
 ما کارکنان موسســه  اعتباری کوثر اعتقاد داریم که  رفع 
نیازهای مشــتریان در محیطی امن، آرام و آراسته همراه با 
متانت و خوشــرویی، از اصلی ترین وظایف  ما بوده و برای 
تحقــق این هدف، نباید از هیچ تالشــی فرو گذاری کنیم.
• ما کارکنان موسسه اعتباری کوثر اعتقاد داریم که احترام و 
رعایت انصاف در قبال رقبا ضروری بوده و رقابت، باید با رعایت 
اصول اخالق حرفه ای و اخالق کســب و کار ، انجام پذیرد.

کارکنــان  مــا   •
اعتباری  موسســه 
داریم  اعتقاد  کوثر 
کــه تعهد کامل به 
مقابله بــا عملیات 
تامین  و  پولشویی 
تروریســتی،  مالی 
اصل  اســاس  بــر 
مشتریان  شناخت 
ضــروری بــوده و 
بــرای حفظ منافع 
متعالی و بلند مدت 

کشور، باید حداکثر تالشمان را در این مسیر، به کار گیریم.
• مــا کارکنان موسســه اعتباری کوثــر اعتقاد داریم 
که ایفای نقش و مســئولیت هــای اجتماعی در روند 
انجــام کلیــه فعالیتها ضروری بــوده و باید به نحوی 

عمــل نمائیم کــه فعالیــت هایمان، توســعه پایدار 
اقتصادی و اجتماعی کشــور را، به دنبال داشته باشد.
 مــا کارکنــان موسســه  اعتبــاری کوثر  بــر این 
باوریم که مشــتریان، ســهامداران و دیگر ذینفعان، 
شــرکای تجاری موسســه بوده و باید با ارائه خدمات 
مناســب  و ارزش آفرینی برای آنهــا، تحکیم روابط 
و حصــول منافع مشــترک را، امکان پذیر ســازیم.
از خداوند بزرگ می خواهیم که ما را در جهت تحقق 
اهداف بلنــد نظام بانکداری اســالمی و رعایت کامل 
حصول اخالقی برشــمرده  شده در فوق، موفق بدارد.

افزایش سرمایه موسسه اعتباری کوثر مرکزی مصوب مجمع گرفت
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امروزه دولت ها در راســتاي کنترل و حمایت از روابط اقتصادي جامعه نه تنها به وضع قوانین و مقررات معین در اعمال مجازات شــدید براي بزه هایي از 
قبیــل کاله بــرداري، تقلب در معامالت تجاري مبادرت مي کنند، بلکه با وضع قوانین انتظامي از مصرف کنندگان به عنوان طرف هاي ضعیف قرارداد در 
برابر معامالت غیر عادالنه، تجارت کاالهاي معیوب و خطرناک و تحمیل یک جانبه شــرایط قرارداد از سوي تولیدکنندگان، فروشندگان و مراکز خدماتي 
حمایت مي کنند. نظامهاي حقوقي اغلب کشورهاي جهان حق مصرف کننده را مقدم داشته و تالش دارند تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان 

و فروشندگان را تشویق و ترغیب بلکه وادار کنند تا حقوق مصرف کنندگان را در کاالهاي تولیدي خود مورد توجه قرارد دهند.
بر همین اساس سازمان ملل حقوقي را به عنوان حقوق پایه به عنوان رهنمود به کشورهاي عضو پیشنهاد نموده است. 

حقوق 8 گانه مصرف کننده بر اساس رهنمودهاي سازمان ملل:
1-  حق برخورداري از سالمتي و ایمني

مصرف کننده اطمینان حاصل کند که کاالیي که در اختیار او قرار مي گیرد، هیچ گونه آسیبي به تندرستي او وارد نمي کند.
2-  حق داشتن اطالع رساني صحیح و کامل

کلیه اطالعات الزم براي انتخاب آگاهانه کاال در دســترس مصرف کننده گذارده شــود و مصرف کننده در قبال تبلیغات گمراه کننده یا اطالعات نادرست 
مورد حمایت قرار گیرد.

3-  حق برخورداري از بازار رقابتي و ضد انحصار
مصرف کننده باید از حق انتخاب آزادانه برخوردار باشد و در یک قضاي رقابتي قادر شود که از بین انواع کاالها و خدمات، کاال یا خدماتي را که به کیفیت 

آن اطمینان دارد با قیمتي رقابتي خریداري نماید.
4-  حق لحاظ شدن تامین نیازهاي اساسي در تصمیم گیري ها

دولت ها مکلفند در تصمیمات اجرایي خود منافع مصرف کنندگان را لحاظ کنند و نیازهاي اساسي آنان را تامین نمایند.
5-  حق داشتن جبران خسارت

مصرف کننده از حق خسارت برخوردار است و باید خسارت وارد به وي در نتیجه خرید کاالهاي نامطلوب یا عرضه نادرست کاالها و خدمات جبران شود 
و به دعاوي او در این مورد به طرز منصفانه رسیدگي شود.

6-  حق آموزش
آموزش مصرف کننده و افزایش تخصص و مهارت وي در انتخاب کاالها و خدمات باید مورد توجه قرار گیرد.

7-  حق داشتن محیط زیست سالم
مصرف کننده حق دارد که از محیط کار ســالمي برخوردار باشــد به گونه اي که از مشکالت زیســت محیطي که رفاه وي و نسل هاي آتي را تهدید مي 

کند در امان باشد.
8-  حق داشتن تشکل

مصرف کنندگان اجازه دارند که براي حفظ حقوق یا حمایت از منافع خویش به ایجاد تشکلهاي صنفي اقدام کنند.
دولتها باید در چارچوب منافع با ســازمانهاي مصرف کنندگان، توزیع کنندگان و تولیدکنندگان همکاري نزدیک داشته باشند و مقررات با استانداردهاي 

الزم براي نظارت بر فعالیت هاي آنان تدوین نمایند.

حمایت از حقوق مصرف کنندگان در قوانین بین المللي
مهران امیر حسینی
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روزملــی  همایــش  چهاردهمیــن  در 
مصرف کننــدگان حقــوق  از  حمایــت 
رعایــت  گواهی نامــه  پاســارگاد  بانــک 
حقــوق مصرف کننــدگان دریافــت کرد

در چهاردهمین همایــش ملی حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان که نهم اسفندماه 
ســال جاری مصادف بــا روز ملی حمایت 
از حقــوق مصرف کنندگان برگزار شــد، 
از بانک پاســارگاد تجلیل بــه عمل آمد.

در ایــن مراســم کــه با حضور اســحاق 
جهانگیــری، معاون اول رئیــس جمهور؛ 
محمدرضــا نعمــت زاده، وزیــر صنعت، 
معدن و تجارت؛ خســرو تــاج، قائم مقام 
وزیرصنعت ، معدن و تجارت؛ نوابی، معاون 
وزیــر و رئیس ســازمان حمایت از حقوق 
ازنمایندگان  و جمعــی  کنندگان  مصرف 
مجلس شــورای اســالمی، مدیران ارشد 
بخــش صنعت ، معدن و تجارت کشــورو 
دســت اندرکاران و صاحبنظــران بخش 
های تولیدی، خدماتی و اقتصادی کشــور 
در مرکــز همایش های بیــن المللی صدا 
وسیما جمهوری اسالمی ایران برگزار شد 
،اقای خســرو رفیعی مدیر روابط عمومی 
بانک پاســارگاد به نمایندگی از این بانک 
گواهینامــه حمایــت از حقــوق مصرف 
کنندگان در ســال 1393 را دریافت کرد.

هــر ســاله ســازمان حمایــت حقــوق 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان براساس 
آیین نامــه اجرایــی اعطــای گواهینامه و 
تندیس های ملــی رعایت حقوق مصرف 
کننــدگان، در فرآینــدی کــه نزدیک به 

نام شرکت: 
بانک پاسارگاد

نام مدیرعامل:
دکتر مجید قاسمی
نوع محصول: 

خدمات بانکداری خرد 
و بانکداری سرمایه گذاری

بانک پاسارگاد

آنچه توانسته ایم 
لطف خدا بوده است

بانک پاسارگاد
))بانک هزاره سوم((

بر سکوی افتخار 
مردمی ترین مراسم  سال

یک ســال به طول می انجامــد، بنگاه های 
تولیــدی، صنعتی و خدماتی رعایت کننده 
حقــوق مصرف کنندگان را شناســایی و 
در روز نهم اســفند ماه)روز ملی حمایت 
از حقــوق مصــرف کننــدگان ( به عموم 
مــردم معرفــی می کند تــا بــا افزایش 
انگیــزه و حساســیت در نزد بنــگاه های 
بــرای رعایت حقوق  اقتصــادی منتخب 
مصرف کننــدگان، افزایش رقابت پذیری 
این بنــگاه ها در جهــت ارائه محصوالت 
باکیفیــت، برقراری قیمت عادالنه، تحویل 
یــا ارایه به موقع و مطلوب کاال و خدمات، 
افزایش اعتماد و ترغیب مصرف کنندگان 
بــه اســتفاده از کاالهای این بنــگاه ها و 
نیز کاالهــای دارای اســتاندارد و ارتقای 
شــاخص هایی مانند عدالــت اجتماعی، 
رفــاه، مشــتری مــداری وقانــون و نظم 
گرایی در بین بنگاه های اقتصادی شــود.

بنگاه هــای اقتصــادی بر اســاس چهار 
شــاخص کلی قیمت، کیفیــت، خدمات 
پــس از فــروش و رضایــت مشــتری و 
تحــت زیر شــاخص هایی ارزیابی شــده 
و کســب 70 امتیــاز از این زیرشــاخص 
ها، منجر بــه اخذ گواهینامه می شــود. 
در ایــن همایــش بانــک  پاســارگاد به 
عنــوان تنها بانک کشــور موفق شــد به 
ســبب انجام فعالیت هــای موثر در جهت 
مصرف کننــدگان،  حقــوق  از  حمایــت 
موفــق بــه کســب گواهی نامــه شــود.

جلــب رضایت مشــتریان از جمله اهداف 
اصلــی مدیــران بنــگاه هــای اقتصادی 
منتخــب حامــی حقوق مصــرف کننده 
در ســال 1393 بــوده و همچنیــن آنها 
در ایــن زمینه به دنبــال ارتقای کیفیت 
محصــوالت و خدمــات و بــه کارگیری 
شــیوه هــای موثرتر و جدیدتر هســتند.

گفتنی اســت هــدف از اجرای ســاالنه 
ملــی حمایــت  روز  در  ایــن همایــش 
ایجــاد،  مصرف کننــدگان،  حقــوق  از 
رقابتــی  ســاختار  تحکیــم  و  تثبیــت 
فعالیت های واحدهای  ســالم و تشــویق 

تولیــدی و خدماتــی در جهــت حمایت 
موثــر از حقــوق مصرف کنندگان اســت.

بانک پاسارگاد افتخارات
- تندیس ملی بهــره وری چهارمین دوره 
جشنواره ملی بهره وری به عنوان سازمان 

بهره ور
- تندیــس بلورین جایزه ملی بهره وری و 

تعالی سازمانی
- تندیــس جایزه ملی مدیریت مالی ایران
ایــران صنعــت  قهرمــان  تندیــس   -
بانــک پیشــرو جهــان از 10  - یکــی 

- بانک پیشرو خاورمیانه
و   2010 هــای  ســال  برتــر  بانــک   -
ایــران اســالمی  جمهــوری   2012
- برگزیده شــده به عنوان یکی از سازمان 
Make Award 2013 های دانشــی برتــر

- دریافت گواهینامه و نشــان بین المللی 
  5002 IUE (نوآوری درجــه 1 )المــاس
درخصوص بانکداری مجاری بانک پاسارگاد

میثاق موسسان بانک
در بانک پاســارگاد باید قوانین بانکداری 
بــدون  بانکــداری  عملیــات  قانــون  و 
ربــا بــه دقت و بــا تاکیــد اجرا شــود.
بانک پاســارگاد متعلق به هیچ شــخص 
یــا گروه خاص نیســت، بلکــه یک بانک 
ملــی و بــرای تمام مــردم ایران اســت. 

 راهبردها و اهداف
اندوخته هــای  و  ســرمایه  جــذب 
ســرگردان و بکارگیــری آن در تأمیــن 
مالــی بخش هــای مختلــف اقتصــادی.

رشــد  در  مشــارکت  و  فعالیــت 
کشــور. اقتصــادی  شــکوفایی  و 
ارائه خدمات نوین بانکی به مردم با دقت، 
سرعت و ســهولت، به منظور رفاه حال و 
صرفــه جویی در اوقات مشــتریان گرامی
گذر از شعار )حق با مشتری است( و عینیت 
بخشیدن به شعار)مشتری ذات بانک است(
الکترونیــک  و  نویــن  خدمــات  ارائــه 
بانکــی بــه مــردم بــا دقــت، ســرعت 
و  حــال  رفــاه  بمنظــور  ســهولت  و 
صرفه جویــی در اوقات مشــتریان گرامی
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سال قبل حدود 1،170 میلیارد ریال بوده است. تا کنون 960 
میلیــارد ریال از این مطالبات پرداخت شــده و هم اکنون این 

مبلغ به 210 میلیارد ریال کاهش یافته. 
- پرداخت اقساط خصوصی سازی:

آخریــن قســط بابت خرید ســهام بانک صادرات به شــرکت 
خصوصی  ســازی در تاریخ 1393,03,26 بــه مبلغ 55,925 

میلیون ریال پرداخت شده است.
- ارتقاء و پایش سیستم های کنترل داخلی

- تشکیل کمیته بودجه و ارزیابي عملکرد شرکت ها
- تشکیل کمیته سرمایه گذاری
- تداوم اصالح ترکیب پرتفوی

ثبات سودآوری شرکت سرمایه گذاری بهمن

بازدهی سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن در فاصله زمانی برگزاری 
مجمع سال قبل تا مجمع سال جاری در حدود 4 درصد بوده است، 
در حالیکه بازدهی شــاخص کل و شــاخص قیمت در این دوره به 
ترتیب منفی 20 درصد و منفی 30 درصد بوده اســت. شــرکت از 
این حیث در بین 21 شرکت سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس 

اوراق بهادار تهران رتبه دوم را داشته است.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن٬ در تاریخ 93,12,06 در محل سالن 
آمفی تئاتر هتل ســیمرغ در ســاعت 10 با حضور حدود 94 درصد از صاحبان سهام برگزار گردید. جلسه مجمع با 
تالوت آیاتی چند از کالم ا... مجید آغاز گردید. ریاست این مجمع را آقای سعید موحدی به نمایندگی از گروه بهمن 
به عهده داشــت. همچنین آقایان سید محسن هاشمی و میثم ساریان به ترتیب به نمایندگی از تعاونی اعتبار ثامن 
االئمه و بیمه ملت به عنوان ناظرین مجمع، آقای حجت اله انصاری مدیر عامل شرکت و آقای هانی بابازاده به عنوان 
دبیر مجمع در این جلسه حضور داشتند. در ابتدای جلسه مجمع، آقای انصاری مدیر عامل شرکت از زحمات اعضای 

هیات مدیره تقدیر و تشکر به عمل آورد و سپس به ارائه گزارش فعالیت هیات مدیره پرداخت.

خالصه اهم فعالیت های هیأت مدیره
پــس از تصویب صورت های مالی شــرکت، مبلــغ 300 ریال     
)حدود 70 درصد سود خالص دوره مالی( به عنوان سود تقسیمی 
هر ســهم تصویب شــد. همچنین روزنامه اطالعــات به عنوان 
روزنامه کثیراالنتشار، موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان 
حســابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به 

عنوان حسابرس و بازرسی علی البدل شرکت انتخاب شدند. 

خالصه گزارش فعالیت هیات مدیره
در این جلســه مدیر عامل شرکت گزارشی از فعالیت 
هیات مدیره ارائه نمــود. اهم نکات گزارش مذکور به 

شرح زیر است:
بازدهی سهام شرکت

بازدهی سهام شرکت سرمایه گذاری بهمن در فاصله 
زمانی برگزاری مجمع سال قبل تا مجمع سال جاری 
در حدود 4 درصــد بوده اســت، در حالیکه بازدهی 
شاخص کل و شــاخص قیمت در این دوره به ترتیب 
منفی 20 درصد و منفی 30 درصد بوده است. شرکت 
از ایــن حیث در بین 21 شــرکت ســرمایه گذاری 
پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران رتبه دوم 
را داشته است. شرکت سرمایه گذاری بهمن در تاریخ 
1393,09,30 بــا ارزش بازاری معــادل4,295,500 
میلیــون ریــال در رده هفتــم شــرکتهای صنعت 

سرمایه گذاری بورس قرار دارد. 
اهم اقدامات انجام شده و برنامه های آتی: 

اهم اقدامات صورت گرفته در سال مالی مورد گزارش 
به شرح زیر است:

- افزایش سرمایه شرکت های تابعه
در ســال مورد گــزارش افزایش ســرمایه شــرکت 
کارگــزاری بهمن از مبلغ 50 میلیــارد ریال به 200 
میلیارد ربال در راستای توسعه فعالیت های آن، مورد 
تصویب مجمع عمومی فوق العاده شــرکت قرار گرفت 
که افزایش ســرمایه از مبلغ 50 میلیارد ریال به 150 
میلیارد ریال اجرایی شده و در اداره ثبت شرکت ها به 

 بــا مدیریت توانمنــد و تالش های
کارکنان مجموعه محقق گشت

ثبت رسیده اســت. همچنین افزایش سرمایه از مبلغ 
150 میلیــارد ریال به 200 میلیارد ریال در دســت 
اقدام می باشــد. به منظور کســب بازدهی مناسب و 
استفاده از فرصت های بازار، در شرکت سرمایه گذاری 
آوین نیز افزایش ســرمایه ای از مبلغ 50 میلیارد ریال 
به 100 میلیارد ریال ثبت گردیده اســت. در راستای 
اصالح ساختار مالی شرکت بافکار، افزایش سرمایه از 
188 میلیون ریال به 60،588 میلیون ریال به تصویب 
مجمع عمومی فوق العاده این شــرکت رسیده است 
که اقدامــات مقتضی در ارتباط بــا ثبت آن در حال 

انجام است. 
- واگذاری شرکت های غیر فعال تابعه

بنابر تکالیف مجامع سنوات گذشته به منظور مدیریت 
بهینه ، شفاف ســازی و خروج از شرکت های غیرفعال 
تابعــه، هیئت مدیره فروش شــرکت های پوســته ای 
بــا فعالیت موازی با شــرکت ســرمایه گذاری بهمن 
را مصوب و در دســتور کار شــرکت قرار داد. در این 
راســتا دارایی های موجود در این شرکت ها که اساساً 
سرمایه گذاری در سهام شرکت های غیر بورسی تابعه 
بود، به شرکت اصلی و سایر شرکت های تابعه منتقل 
گردید. همچنین بازاریابــی الزم جهت واگذاری این 
شــرکت ها انجام شــد و در نهایت از طریق مزایده در 
بازار سوم فرابورس به فروش رسید. جزئیات واگذاری 

این شرکت ها به شرح جدول زیر می باشد: 
- پرداخت مطالبات ســود سهامداران: مانده مطالبات 
سود سهامداران پس از برگزاری مجمع عمومی عادی 

اهم عضویت قبلی در هیات مدیرهاعضاء هیات مدیره

گروه بهمناقای محمدرضا سروش

کارگزاری بهمن- سرمایه گذاری غدیرآقای محسن هاشمی

سایپا- سرمایه گذاری ملی- گروه بهمنآقای مسعود حجاریان

صنایع ریخته گری ایران- ریخته گری تراکتورسازیآقای امیر خرمی شاد

گروه مالی مهر اقتصاداقای امیر محمد رحیمی

مدیریت توسعه گوهران امید- کارگزاری بهمنآقای حجت اله انصاری
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صنعتی بهپاک تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرد

نام شرکت: 
صنعتی بهپاک

نام مدیرعامل:
مهندس علیرضا شریفی

نوع محصول: 
انواع روغن

بهپاک

چهاردهمین همایش روز ملــی حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان امســال با رویکرد بنگاه های اقتصادی و موضوع 
مشــتری مداری و جلب وفاداری مشــتریان برگزار شد. 
در چهاردهمیــن همایش ملی حمایــت از حقوق مصرف 
کننــدگان که نهم اســفندماه ســال جاری مصــادف با 
روز ملــی حمایــت از حقوق مصــرف کننــدگان برگزار 
شــد، از شــرکت صنعتی بهپــاک تجلیل بــه عمل آمد.
در ایــن همایش که با حضور اســحاق جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمهور؛ محمدرضا نعمــت زاده، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت؛ خســرو تــاج، قائم مقــام وزیرصنعت ، 
معــدن و تجارت؛ نوابــی، معاون وزیر و رئیس ســازمان 
حمایت از حقــوق مصرف کنندگان و جمعی ازنمایندگان 
مجلس شورای اســالمی، مدیران ارشــد بخش صنعت ، 
معدن و تجارت کشــورو دســت اندرکاران و صاحبنظران 
بخــش های تولیــدی، خدماتــی و اقتصادی کشــور در 
مرکــز همایش های بین المللی صدا وســیمای جمهوری 
اســالمی ایــران برگزار شــد با اهــدای تندیــس برنزی 
حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان ســال 1393به 
مهنــدس علیرضا شــریفی مدیرعامل شــرکت صنعتی 
بهپاک طی مراسم باشــکوهی تجلیل و تقدیر بعمل آمد.
سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
هر ســال براســاس آیین نامه اجرایی اعطای گواهینامه و 
تندیس های ملــی رعایت حقوق مصــرف کنندگان، در 
فرآینــدی که نزدیک به یک ســال به طــول می انجامد، 
بنگاه های تولیدی، صنعتی و خدماتی رعایت کننده حقوق 
مصرف کنندگان را شناســایی و در روز نهم اسفند ماه)روز 
ملی حمایت از حقوق مصــرف کنندگان ( به عموم مردم 
معرفــی می کند تا با افزایش انگیزه و حساســیت در نزد 
بنگاه های اقتصادی منتخــب برای رعایت حقوق مصرف 
کننــدگان، افزایش رقابت پذیری ایــن بنگاه ها در جهت 
ارائــه محصوالت باکیفیت، برقراری قیمت عادالنه، تحویل 
یا ارایه بــه موقع و مطلوب کاال و خدمات، افزایش اعتماد 
و ترغیب مصــرف کنندگان به اســتفاده از کاالهای این 
بنگاه ها و نیز کاالهای دارای اســتاندارد و ارتقای شاخص 
هایــی ماننــد عدالت اجتماعــی، رفاه، مشــتری مداری 
وقانــون و نظم گرایی در بین بنگاه های اقتصادی شــود.
هر ســال، در روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 
ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بر 
اســاس آیین نامه ارزیابی عملکرد واحــد های اقتصادی، 
بنگاه هــای اقتصــادی را شناســایی و پــس از ارزیابی 
های الزم طی مراســمی به شــرکت های برتر اهداء 
جلــب رضایــت مشــتریان از جملــه اهــداف اصلــی 
مدیــران بنــگاه های اقتصــادی منتخــب حامی حقوق 

مصــرف کننــده و همچنیــن آنهــا در ایــن زمینــه به 
دنبــال ارتقــای کیفیــت محصــوالت و خدمــات و به 
کارگیــری شــیوه هــای موثرتــر و جدیدتر هســتند.

شرکت بهپاک
شرکت صنعتي بهپاک)سهامي عام( درتـاریخ 1347/6/14 
تحت شــماره 84 در اداره ثبت شــرکتهاي شهرســتان 
بهــــشهر به ثبت رســیده اســت و طبق تصمیم مجمع 
عـــمومي فوق العاده مورخه 73/12/21  نوع شرکــــت 
به ســهامي عام تبدیل گردیده اســت. ســــهام شرکت  
درتاریخ 21 /374/3 درسازمان بورس  اوراق  بهادار تـــهران 
پذیرفتــه وازتاریخ1374/5/31 مورد معاملــه قرار گرفت. 
سرمایه شرکت دربدو تأسـیس مبلغ 212/5میلیون ریال 
منقـــــسم به 4250 سهم 50000ریالي با نام بوده است.

که درطول 39 سال فـــعالیت طي هشت مرحله از مبلغ 
212/5 میلیون ریال به مبلغ 80 میلــــیارد ریال منقسم 
به 80 میلــــیون سهم یکــــهزارریالي با نام افــــزایش 
یافته است.آخرین     افــزایش        سرمایه طبق مصـوبه مجمع 
عـــمومي فوق العاده مــورخ 81/12/14 طي یک مرحله 
از 40 میلیاردریــال به 80 میلیارد ریــال انجام پذیرفت .

موضوع فعالیت شرکت
بــه اســتناد مــاده2 اساسنامه عبارتســت از تاســیس و 
روغنکشــي،  پنبه پاک                                      کني،  کارخانجــات  بــرداري  بهره 
پروتئین         گیاهي  وکارخانجــات دیگروهمچنیــن کارهــاي 
تولیــدي وبازرگاني، ســرمایه گذاري، صــادرات، واردات 
و انجــام هــر نــوع عملیــات و معامــالت کــه بصورت 
مســتقیم یا غیرمســتقیم مرتبط با موضوع شرکت باشد. 
شــرکتهای  گــروه  در  اکنــون  کــه  محصوالتــی 
اســت: زیــر  شــرح  بــه  میشــود  تولیــد  بهپــاک 

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

3- پروتئین سویا
4- لسیتین

و  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ســپاس  لــوح 
مازنــدران-93 درمانــی  بهداشــتی  خدمــات 
لــوح تقدیــر شــرکت توزیــع نیــروی بــرق مازندران
91 کننــدگان  مصــرف  حقــوق  رعایــت  تندیــس 

جشــنواره  چهارمیــن   - دیمونــد  تندیــس  لــوح 
1390 ســال  کشــور  پخــش  توزیــع  نظــام 
گواهینامــه دروازه طالئــی کیفیــت اروپــا در صنعــت 
روغنکشــی و تولید پروتئین گیاهی ســویا در خاورمیانه

در  معــادن  و  صنایــع  وزیــر  از  تقدیــر  لــوح 
صنعتــی کارگاههــای  آمارگیــری  طــرح 
لوح تقدیر ســیزدهمین کنگره ملــی صنایع غذایی ایران
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پیام هیأت مدیره
هیــأت مدیره و مدیریت شــرکت معتقد اســت که 
امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور حراست و 
ارتقاء امانت واگذار شده به آنها ، وظیفه خود می داند 
کــه از انجام هیچ تالش و کوششــی در این راه دریغ 
نورزد. مدیریت شــرکت در راستای تحقق این هدف 
و با اعتقادی راســخ به ادامه رونــد پویایی و موفقیت 
شــرکت ، در سال مالی مورد گزارش در جهت اصالح 
ترکیب ســبد دارایی ها و نیز افزودن حجم ســرمایه 
گــذاری ها و اســتفاده بهینه از موقعیــت های بازار 
سرمایه ، اقدامات اساسی به عمل آورده و برنامه ریزی 
های خود را بر مبنای رضایتمندی سهامداران و حفظ 
و ارتقای منافع ایشــان بنا نهاده است . بر این اساس 
گزارش حاضر در بر گیرنده اهم فعالیت های شــرکت 
در جهــت نیل اهداف و اســتراتژی های آن اســت .

هیأت مدیره و مدیریت شــرکت معتقد است تمامی 
افتخارات و موفقیت های کســب شــده ، در ســایه 
حمایت های بی دریغ و با پشتوانه سهامداران محترم 
حاصل شده است. تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و 
انتقادات سازنده شما سهامدارن محترم بی شک چراغ 

خسرو امیر حسینی

مجمع هم سود خوبی داشت و هم افزایش سرمایه را مصوب کرد
سرمایه گذاری توسعه ملی ُگِل ُگل بود

در شــماره 28 نشــریه فروردیــن ماه ســال 1392عکــس دکتر فتــح اللهی روی جلد نشــریه نقش بســت با تیتــر :  آنگاه که جوانــان به میــدان آمدند...
دکتــر فــواد فتــح اللهــی از نســل جوانان بــه میــدان آمده تــا آینده ای درخشــان را ترســیم کنــد و ما بــدان امید بســته ایــم و آن روز آنــان که زیر 
پــای خــود را مــی بیننــد بر ما خــرده گرفته کــه  امتحــان پس نــداده چرا بنوشــتی و ما کــه موی ســپید زین ره مــی داریم ســکوت کردیــم تا روز 
12 اســفند 1393 و آنــگاه کــه مجمــع ســاالنه زنــگ پایان خــود را بدســت جناب محمــودی ریاســت مجمع  و چهــره آشــنای اقتصاد به صــدا درآمد 
تائیــد آن بــر صفحــه دلها با ســود 1150 ریــال و افزایــش 50% درصدی ســرمایه نشســت . آری این جوان عــرق درس و مشــق کار علمی بــر تن دارد.

وقتی وارد سالن مجموعه بانک ملی سابق شدم، نظم سکوت سهام داران مرا به تعجب واداشت این سکوت که از بن ادب بود من را هم خود کشید و به پاس این 
حرمت گذاری فالش نوری دوربین را بســتم تا با جمع همکاری داشــته باشــم و در کنجی نشستم .سخن گوی این ســکوت کسی نبود جز دکتر فواد فتح اللهی، 
مدیرعامل فرهیخته و جوان ســرافراز شــرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ، که سخن به حکمت می گفت و شــنوندگان را شیفته خود کرده و این جوان با برنامه 
هم از اقتصاد جهان و اقتصاد ایران در ســالی که گذشــت و در پیش هســت عالمانه با ســهام داران ســخن گفت و راه برون رفت از آن را راهنما شد. سهام داران 
زین عمل بهای به کمال رفته 1150 ریال ســود و افزایش ســرمایه پنجاه درصدی را به خوشــنودی مصوب نمودند که این همدلی نبود جز برای تایید  عملکرد 
تیم مدیریت . به راســتی تیم کاری را خوب بســتن حاصل همین می شــود که طنین صلوات فضای تاالر را عطرآگین و دســت دعای خیر به پاس خدمات بلند.

راه گذشته ، حال و آینده بوده و هست. در این راستا 
بهره مندی از نظرات و رهنمود های شــما عزیزان را 
ارج نهاده و آن را بستری یگانه در راستای بهبود فرایند 
های تصمیــم گیری و برنامه ریزی خــود می دانیم.

در پایان شــایان ذکر اســت مدیریت شرکت بر خود 
فرض می داند طبق رسالت و وظایف خود در هر زمان 
با افتخار، پذیرا و پاسخگوی سهامداران محترم بوده و 
مقدم سهامداران محترم را که بی شک همراه با خیر 
و برکت برای شــرکت خواهد بــود، گرامی می دارد.

تاریخچه
شــرکت گــروه صنایــع ثــروت آفریــن در تاریــخ 
1382/6/15 به صورت شــرکت سهامي عام تاسیس 
گردیده و طی شماره 208669 در اداره ثبت شرکتها 
و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رســیده است . برابر 
مصوبات مجامع عمومی فوق العاده صاحبان سهام که 
در تاریخ هاي 1382/8/20 و 1383/3/27 تشــکیل 
گردیده نام شــرکت ابتدا به  شرکت گسترش صنایع 
بهمن )ســهامی عام( و ســپس به شــرکت سرمایه 
گذاري توسعه ملی )ســهامی عام( تغییر یافته است.

فعالیت اصلي شرکت:
موضوع فعالیت شــرکت طبق ماده ) 3( اساســنامه 

عبارتست از:
الف - فعالیت اصلی شرکت:

1-  سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای 
سرمایه گذاری صندوقها یا ســایر اوراق بهادار دارای 
حق رای شــرکتها، موسسات یا صندوق های سرمایه 
گذاری با هدف کســب انتفاع به طوری که به تنهایی 
یا به همراه اشــخاص وابســته خود، کنترل شرکت، 
موسســه یا صندوق سرمایه گذاری ســرمایه پذیر را 
در اختیار نگرفته یــا در ان نفوذ قابل مالحظه نیابد.
2- ســرمایه گذاری در ســایر اوراق بهادار که به طور 
معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر 
یــا کنترل ناشــر را به مالک اوراق بهــادار نمی دهد.

ب – اهم موضوع فعالیت فرعی:
1- ســرمایه گذاري در مســکوکات، فلزات گرانبها، 
گواهی ســپرده هاي بانکی و ســپرده هاي ســرمایه 
گذاري نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباري مجاز

2- ســرمایه گــذاری در موضوعات بنــد 1 فعالیت 
اصلــی بــه طوری کــه بــه تنهایــی یا بــه همراه 
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سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیره-غیرموظفسرمایه گذاری توسعه ملیآقای حسین پاپی

نایب رئیس هیات مدیره-غیرموظفبانک ملی ایرانآقای تیمور رحمانی

عضو هیات مدیره- موظفمدیریت توسعه نگاه پویاآقای محمد بیگدلی

عضو هیات مدیره- غیرموظفتوسعه نیروگاهها و انرژی برقآقای عباس شوقانی

مدیرعامل و عضو هیات مدیرهملی شیمی کشاورزآقای فواد فتح اللهی

1393/9/301392/9/301391/9/30شرح

2/7222/04سهم ارزش صنعت سرمايه گذاري ها از ارزش كل بورس و فرابورس

8/98/7510/81سهم ارزش شركت سرمايه گذاري توسعه ملي از ارزش صنعت )درصد(

464رتبه شركت در صنعت به لحاظ ارزش بازار

654رتبه شركت در صنعت به لحاظ سرمايه

262422تعداد شرکتهای صنعت سرمایه گذاری 

اشــخاص وابســته خود، کنترل شــرکت، موسســه 
یا صنــدوق ســرمایه گذاری ســرمایه پذیــر را در 
اختیــار گرفته یــا در آن نفوذ قابــل مالحظه بیابد.

3- ســرمایه گــذاری در ســایر دارائی هــا از جمله 
دارایــی هــای فیزیکــی، پــروژه هــای تولیدی و 
پــروژه هــای ســاختمانی به هــدف کســب انتفاع
4- ارائــه خدمات مرتبــط با بازارهــای اوراق بهادار

سرمایه و تغییرات آن
سرمایه شرکت در تاریخ تأســیس مبلغ 10 میلیون 
ریال بوده است. بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1383/5/14 ، ســرمایه شرکت از مبلغ 
10 میلیــون ریال بــه مبلغ 3 هزار میلیــارد ریال از 
محل مطالبات حال شده ســهامداران افزایش یافت 

و در تاریــخ 1383/6/25رســماً به 
ثبت رســید. بدین ترتیب سرمایه 
فعلی شرکت منقسم به 3 میلیارد 
ســهم 1000 ریالی عــادی با نام 
باشــد. می  شــده  پرداخت  تماماً 
وضعیت معامالت و قیمت سهام

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی 
بورس  در  تاریخ 1383,11,12  در 
اوراق بهادار تهران در گروه سرمایه 
گــذاری ها با نماد "وتوســم" درج 
شده و سهام آن برای اولین بار در 
تاریــخ 1384/1/29 به قیمت هر 
سهم 1/100 ریال مورد معامله قرار 
گرفته است. سهام شرکت سرمایه 
گذاری توسعه ملی در حال حاضر 
در فهرست بازار اول بورس )تابلوی 
فرعی( بورس اوراق بهادار قرار دارد.

جایگاه شرکت در صنعت
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی)سهامی عام( طبق 
گروه بندی صنایع شرکتهای بورسی در صنعت "سرمایه 
گذاریها" فعالیت می کند.طبق اطالعات جدول ذیل، 
صنعت مذکور معــادل 2/72 درصد از مجموع ارزش 
بازار بورس و فرابورس را تشــکیل می دهد. به لحاظ 
سرمایه، شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی ششمین 
شرکت حاضر در این صنعت است و در پایان آذر ماه 
93 جایگاه شــرکت در صنعت از نظر ارزش بازار در 
رتبه پنجم قرار داشته اســت. این در حالی است که 
سهم ارزش بازار شــرکت از ارزش جاری کل صنعت 
طی ســال مالی مورد گزارش، 8/9 درصد بوده است.
پذیرفتــه  صــورت  اقدامــات  اهــم 
گــزارش مــورد  مالــی  ســال  طــی 
هــا. شــرکت  ســهام  فــروش  و  1.خریــد 

2.دریافــت مطالبــات از شــرکت هــای ســرمایه 
منظــور  بــه  نقدینگــی  مدیریــت  و  پذیــر 

گــذاری. ســرمایه  هــای  فرصــت  از  اســتفاده 
3. فروش پروژه برزیل

4.ســرمایه گذاری پیگیر، گســترده و کارشناســانه 
در عرضــه هــای اولیه همــراه بــا ورود و خروج به 
هنــگام در ایــن ســرمایه گــذاری ها بــه گونه ای 
کــه ضمــن حفــظ نقدینگی شــرکت، بیشــترین 
گــردد. ســهامداران  نصیــب  ممکــن  عایــدی 

5.حضــور موثر و فعــال در مجامــع عمومی و فوق 
العــاده شــرکتهای ســرمایه پذیــر در جهت حفظ 
و صیانــت از ســرمایه گــذاری هــای انجام شــده 
بورســی و غیــر بورســی به منظــور ایفــای نقش 
هــای کنترلی و مدیریتــی و انجام وظایــف قانونی.

6.برقراری ارتباط موثر با شرکت های گروه توسعه ملی 

و سایر ســهامداران در سطوح مدیریتی و کارشناسی 
بــه منظور هماهنگــی هر چه مطلوبتر در پیشــبرد 

مجموعــه. اهــداف 
بهبــود  و  7.اصــالح 
مستمر ســبد داراییها 
به  راستای رسیدن  در 
سبد داراییهای هدف از 
مناسب  گردش  طریق 
ارتقای  سبد ســهام و 
ارزش خالص دارایی ها.

8.تحصیل ســود با کیفیــت و مســتمر )عملیاتی( 
از طریق ســرمایه گذاری در ســهام شــرکت هایی 
که ســود نقدی مصوب را درتاریخ مقــرر به صورت 
نقــدی کامــال پرداخــت نمــوده و امکان ســرمایه 
گــذاری مجدد را برای شــرکت فراهم می ســازند.
9.مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر.
شــرکت مرکــزی  دفتــر  تجهیــز  و  خریــد   .10
11. انتقــال نماد معامالتی شــرکت از بــازار دوم به 
بــازار اول )تابلوی فرعی( بــورس اوراق بهادار تهران

برنامه های آینده شرکت
1. بــه روز رســانی چارچــوب ســبد دارایــی های 
هــدف بــا در نظــر گرفتن دیــدگاه های مناســب 
ســرمایه گــذاری و کاهــش ریســک و افزایــش 
بــازده ســرمایه گذاری هــا و حفظ تنــوع پرتفوی
2. تــداوم اصالح و بهبود مســتمر ســبد دارایی ها 
در راســتای رســیدن به ســبد دارایی هــای هدف
3. فروش و ســرمایه گذاری های با بــازده انتظاری 
اندک و با نقد شــوندگی کــم و تبدیل وجوه حاصل، 
به ســرمایه گــذاری های مناســب تــر در صنایع 
پیشــرو و اســتفاده از فرصــت های بازار ســرمایه
4. بررســی کارشناســانه صنایــع و شــرکت های 
فعال کشــور به خصوص شــرکت های پذیرفته شده 
در بــورس اوراق بهــادار تهــران به منظور داشــتن 
تصویری دقیق و شــفاف از وضعیت آتی این شرکتها
 3/000 مبلــغ  از  شــرکت  ســرمایه  افزایــش   .5
ریــال میلیــارد   60/000 بــه  ریــال  میلیــارد 

بــه  مســتغالت  و  امــالک  صنعــت  بررســی   .6
منظــور اجــرای پــروژه هــای جدیــد ســودآور
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اگر ما به طور مبنایی و از بن دندان معتقد به این باشیم که 
می توانیم و مطابق این اعتقاد عمل و مجاهدت نیز بکنیم، مسلماً 
سخت ترین کارها شدنی و بلندترین قله ها فتح کردنی است.

شعار مهم ما می توانیم و اعتماد به نیروهای توانمند داخلی 
ازجمله شــعارهای معجزه گر نظام اسالمی در طول بیش از 
سه دهه گذشته بوده است. در طول سالهای پس از انقالب، 
دشمنان ملت ایران تالش کرده اند که ایران اسالمی نتواند 
در مسأله اقتصاد به یک الگوی موفق و یک کشور تأثیرگذار 
در منطقه تبدیل شود و بر اقتصاد جهانی اثر بگذارد. از سوی 
دیگر معضل اصلی اقتصاد ایران، نفتی و دولتی بودن اقتصاد 
بوده اســت که برای رفع هر دوی این مشــکالت باید اوال با 
تکیه بر شــعار ما می توانیم و با تدبیــر و امید به نیروهای 
داخلی توجه کنیم و بر توان داخلی کشــور متمرکز شویم و 
ثانیا با توجه به راهکارهایی غیر نفتی به اداره اقتصادی کشور 
بپردازیــم که یکی از اصلی ترین راهکارهای غیر نفتی برای 
اداره کشور، مسأله مالیات و جدی و عادالنه گرفتن آن است. 
رهبر معظم انقالب اســالمی در دیدارهای چند روز گذشته 
خود با مهندســین کشــور و در جمع مردم تبریز بر همین 
مسأله مهم تأکید کردند و خاطر نشان ساختند که راه حل 
مشــکالت کشــور در عرصه اقتصاد، عمل به شعار اقتصاد 
مقاومتی است چراکه از تکرار زبانی چیزی حاصل نمی شود 
و برای عمل به این شــعار نیز باید دو معضل اصلی اقتصاد 
کشــور یعنی دولتی و نفتی بودن اقتصاد حل شــود. الزمه 
چنین کاری آن اســت که با تکیه بر توان و دانش و نیروی 
داخلی و با کوشش مجاهدت آمیز به سمتی حرکت کنیم که 
اقتصاد کشــور تابع سیاست های دلبخواهانه غرب نباشد. 	

تحریم، حربه دشمن برای متوقف کردن انقالب اسالمی
مســأله تحریم و تالش دشــمن برای متوقف کردن انقالب 
اســالمی ایــران و جلوگیری از تحقق اهــداف این انقالب، 
مسأله جدیدی نیســت. هدف اصلی دشمنان از تحریم آن 
اســت که ملت ایران را از تداوم مسیری که انتخاب کرده و 
سعادت و بهروزی خود را در آن دیده اند، بازدارند. »دشمن 
حّداکثر استفاده را از حربه ی تحریم دارد می کند؛ هدفشان 
هم این اســت که ملّت ایران را تحقیر کنند؛ هدفشان این 
اســت که این حرکت عظیمی را کــه فقط روی دوش ملّت 
ایران می توانست انجام بگیرد، متوّقف کنند. حرکت انقالب 
اســالمی، حرکت نظام اســالمی، حرکت به ســمت تمّدن 
نوین اســالمی را می خواهند متوّقف کنند؛ چون می دانند 
این حرکت درســت نقطه ی مقابل منافع ســرمایه دارهای 
صهیونیست و کمپانی دارهای ظالم و خون خوار دنیا است. 
این را می فهمند و می بینند که این حرکت چطور در دنیا 
دارد توســعه پیدا می کند و ملّتهــا را متوّجه خودش می 
کند؛ مــی خواهند جلوی این را بگیرند. این تحریمها و این 
تهدیدها و این شرط و شروط کردن ها به خاطر این است.«

مسأله تحریم ارتباط اصلی و وثیق با انرژی هسته ای و دانش 
هسته ای ملت ایران ندارد. هدف اصلی از تحریم ها شکست 
اقتصاد ایران اســت. »بنده عقیده ام این است که اگر حّتی 
در مســأله ی هسته ای هم همان جور که آن ها دیکته می 
کنند ما پیش برویم و قبول کنیم دیکته ی آن ها را، باز هم 
حرکت مخّرب آن ها و تحریمهای آن ها برداشــته نخواهد 
شد؛ انواع و اقسام مشکالت را باز هم درست می کنند؛ چون 
بــا اصل انقالب مخالفند. البّته بنده معتقدم ظرفّیت جوانان 
ما، ظرفّیت بســیار باالیی اســت. همین دو روز قبل از این، 
دانشجویان بسیجی به بنده پیغام دادند و ِگله کردند که چرا 
شما در پیشــرفت هدفهای انقالب اسالمی از ما دانشجوها 
اســتفاده نمی کنید؛ حرف مهّمی است. دانشجوی مشغول 
تحصیل توّقع دارد و به بنده پیغام می دهد که چرا از وجود 
ماها در مســائل مهّم انقالب در منطقه - چه مسائل نظامی 
و امنّیتی، چه مســائل گوناگون دیگر - استفاده نمی کنید؛ 
روحّیه ی جوانهای ما این اســت. روحّیــه ی ملّت ایران را 
شما در بیســت ودّوم بهمن دیدید. حاال از آن طرف دولت 
زورگوی قلدر آمریکا که با همه ی شکستهایی که در منطقه 
خورده اند از زورگویی دســت برنمی دارند، از این طرف هم 
دنباله روهای اروپایی اش باز تحریم جدید اعمال می کنند.«

دو اشکال اصلی اقتصاد کشور
اما تحریم به خودی خود نمی تواند اقتصاد کشور را فلج کند 

و یا ایران اســالمی را از تداوم مسیر خود بازدارد. مشکالتی 
در داخل اقتصاد کشــور هست که باعث می شود تحریم ها 
اثر مخرب بگذارد. این اشــکاالت به نحوی اســت که حتی 
اگر تحریم نبود هم اقتصاد ایران برای رشــد و شــکوفایی 
خود نیازمند برطرف کردن آن ها بود. اما در شرایط تحریم 
مســلما نیاز به برطرف کردن این اشکاالت بیشتر جلوه می 
کند. رهبر معظم انقالب اســالمی در بیان این دو اشــکال 
بزرگ خاطر نشــان کردند: »دو اشکال بزرگ در اقتصاد ما 
وجود داشته اســت: یکی این که اقتصاد ما نفتی بود؛ یکی 
این که اقتصاد ما دولتی بود؛ این دو اشــکال بزرگ. اقتصاد 
ما نفتی اســت یعنی چه؟ یعنی ما نفت را که ســرمایه ی 
ماندگار ما اســت و امکان ارزش افــزوده ی چندین برابری 
در آن وجــود دارد، از زیر زمین بکشــیم بیرون، خام خام 
بفروشیم به دنیا، پولش را بگیریم و صرف امور جاری کشور 
بکنیم؛ خســارت از این باالتر نمی شــود. اقتصاد نفتی این 
جوری است...؛ این جزو میراثهای شوم رژیم طاغوت و رژیم 
گذشته اســت. یک راه پول درآوردِن آســانی هم هست و 
بعضی از مســؤولین در طول زمانهــای مختلف هم ترجیح 
دادند که از این پوِل آســان استفاده کنند. این یک اشکال. 
اشــکال دّوم؛ گفتیم اقتصاد دولتی است. این جزو مسائلی 
اســت که اّول انقالب - که این هم کار خود ما بود، دیگران 
بــه ما تحمیل نکردند - خود ما بر اثر نگاه هایی که آن روز 
وجود داشت، اقتصاد را ســپردیم دست دولت؛ حاال هرچه 
تالش می شود که اقتصاد منتقل بشود به مردم و داده بشود 
دســت مردم، با برنامه ریزِی درســت که خالف عدالت هم 
کاری انجام نگیرد، کار درست پیش نمی رود؛ سخت است. 
ما سیاستهای اصل 44 را ابالغ کردیم که معنای آن همین 
بود که مــا اقتصاد را از حالت دولتی بــودن خارج کنیم.«

یک سال گذشت، اقتصاد مقاومتی به کجا رسید؟
راه حل مقابله با این دو اشکال یعنی همان اقتصاد مقاومتی؛ 
اقتصادی که درون زا و برون گرا باشــد و در مســائل اصلی 
خود به گونه ای قوت درونی یافته باشــد که از تالش های 
خارجی متزلزل نشــود، نســخه ای اســت که رهبر معظم 
انقــالب مدتها بر آن تأکید کردند و در ســال گذشــته نیز 
سیاســت های کلی مرتبــط با آن را ابــالغ کردند. »امروز 
بیست ونهم بهمن است. ســال گذشته بیست ونهم بهمن، 
سیاستهای اقتصاد مقاومتی را به دستگاه های مختلف ابالغ 
کردیم؛ امروز یک سال گذشته. اقتصاد مقاومتی برای کشور 
ضروری اســت؛ تحریم باشد هم الزم اســت، تحریم نباشد 
هــم الزم اســت. آن روزی که تحریمی هم در این کشــور 
وجود نداشته باشد، اقتصاد مقاومتی برای این کشور ضروری 
است، الزم اســت. اقتصاد مقاومتی یعنی ما بنای اقتصادی 
کشور را جوری تنظیم کنیم و ترتیب بدهیم که تکانه های 
جهانــی در آن اثر نگذارد.« اکنون با گذشــت بیش از یک 
ســال مسؤوالن کشــور در عرصه های مختلف باید گزارش 
کار بدهند که حقیقتا چقــدر در این زمینه تالش کردند و 
تالش های آن ها چه آثار و نتایجی به دنبال داشــته است؟

ما می توانیم، مبنای اقتصاد مقاومتی است
یکــی از مبانی اصلی فکری و اعتقادی اقتصاد مقاومتی این 
است که حقیقتا بدانیم و بپذیریم که می توانیم و بر اساس 
ایــن اعتقاد عمل کنیم. اگر ما به طور مبنایی و از بن دندان 
معتقد به این باشیم که می توانیم و مطابق این اعتقاد عمل 
و مجاهدت نیز بکنیم، مســلماً سخت ترین کارها شدنی و 
بلندترین قله ها فتح کردنی اســت. بــه همین جهت رهبر 
معظم انقالب به مهندسین کشور و به همگان توصیه کردند 
که »کاری که شــما باید بکنید این است که اّوالً این مسأله 
ی »ما می توانیم« - که خوشــبختانه یک شعار مقبولی در 
نزد همه ی انســانهای منصف در این کشــور است - را به 
مردم نشــان بدهید؛ همین طوری که در نوشــته ی ایشان 
هم ذکر شده. در بخشهای مختلف تالش کنید که کارهای 
نکــرده انجام بگیرد. حاال مثاًل فــرض بفرمایید در صادرات 

خدمات مهندســی ما بیشتر کارهای عمرانی را مشاهده می 
کنیم؛ شــما کاری کنید که محصوالت مهندسی کشور در 
مبادالت کشــور حضور داشته باشــند؛ یعنی واقعاً بتوانیم 
ما محصول کارهای مهندســین خودمــان در کارخانجات و 
در قطعه ســازی و در بخشــهای گوناگوِن وسیع مهندسی 
را در بــازار مبادالت بین المللی جهانــی عرضه کنیم؛ این 
کار مهّمی اســت که این هم از عهده ی شماها بر می آید؛ 
یعنی شــماها در این زمینه االن مســؤولّیت دارید، داخل 
دولــت یا مجلس هســتید و می توانید تصمیــم بگیرید.«

اتکای به نفت باید قطع شود
اگر قرار اســت ما از حالت بیمارگونــه اقتصاد کنونی خارج 
شــویم که چنین قراری هست، الزم است که به طور جدی 
در برابر اقتصاد نفتی بایســتیم و اتکای به نفت قطع شــود. 
بــرای قطع اتکای به نفت نیز الزم اســت که کشــور منبع 
درآمدی جدی، عادالنه و سالمی داشته باشد که یکی از این 
منابع درآمدی، مالیات صحیح و عادالنه است. از این جهت 
است که رهبر معظم انقالب اســالمی در میان راهکارهای 
متعددی کــه در این باره ذکر کردند، بر مســأله مالیات و 
اصالح وضــع غیرعادالنه و ناصحیح مالیاتی کشــور تأکید 
نمودند و خاطرنشــان ســاختند: »یک مسأله ی اساسی در 
مورد اقتصاد کشــور این است که باید اتّکاء بودجه ی کشور 
به نفت قطع بشود؛ باید به اینجا برسیم. البّته این حرفهایی 
که من امروز به شــما عرض مــی کنم و مکّرر گفته ایم، در 
مقام حرف آسان است، در مقام عمل کارهای مشکلی است. 
خود من دستم سالها در اجرا بوده است؛ بنده می دانم اجرا 
کار سختی است اّما معتقدم این کار سخت را می توان انجام 
داد. اجرا کردن ســخت تر از حرف زدن است؛ اّما همین کار 
ســخت را با هّمت، با اعتماد بــه این مردم، با اعتماد به این 
جوانها، با اعتماد به سرمایه های داخلی کشور، با اعتماد به 
خدای متعال که وعده ی نصرت داده اســت، می شود انجام 
داد. یکی از کارها - که مهم ترین کار همین اســت - )این 
اســت که( باید تکیه ی بودجه به تولید داخلی باشد، یعنی 
بــه درآمدی که مردم تولید مــی کنند و مالیات می دهند.
دو کلمــه مــی خواهم راجــع بــه مالیات عــرض بکنم:

مالیات یک فریضه است
عزیزان من! مالیات یک فریضه است. ما امروز از ضعفا مالیات 
مــی گیریم - از کارمند مالیات می گیریم، از کارگر مالیات 
می گیریم، از کاســب جزء مالیات می گیریم - اّما از فالن 
کالْن سرمایه دار، فالن درآمدداِر بی حساب وکتاب مالیات 
نمــی گیریم؛ فــرار مالیاتی دارند؛ این ها جرم اســت؛ فرار 
مالیاتی جرم است. آن که از دادن مالیات به دولت خودداری 
می کند و مالیاتی که باید به دولت بدهد - که آن درآمدی 
که حاصل شــده و در اختیار او است، به برکت فضایی است 
که دولت به وجود آورده اســت و کاری است که دولت دارد 
مــی کند، پس باید مالیات را بدهد - نمی دهد، در حقیقت 
کشــور را وابســته می کند به پول مفت نفت و وقتی کشور 
به پول نفت وابسته شــد، همین مشکالت پیش می آید.«
امید اســت که در روزهایی که به پایان ســال 93 نزدیک 
می شویم، شــاهد آن باشیم که مســؤوالن مختلف کشور 
ضمن ارائه گزارش اقدامات خــود در باب اقتصاد مقاومتی 
بــا حرکتی جــدی تر و جدیتی بیشــتر نشــان دهند که 
حقیقتا بــه دنبال تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی هســتند.
تحقق شعار اقتصاد مقاومتی با حرف ممکن نیست. اقتصاد 
مقاومتی نیازمند عمل اســت و این عمل وقتی ممکن است 
که مردم و مســؤوالن با هم هماهنــگ و در نظمی صحیح 
عمل کنند. به میدان آوردن مردم و توجه به نقش آن ها در 
اقتصاد مقاومتی اصلی انکارناپذیر و غیر قابل نادیده گرفتن 
اســت. از ســوی دیگر باید توجه کرد که برای تحقق شعار 
اقتصاد مقاومتی مثلثی اســتراتژیک وجود دارد. سیاســت 
گذاران، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را باید ســه ضلع 
یک همکاری هوشمندانه برای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی 
دانست. سیاســت گذاران باید بکوشــند که در تصمیات و 
اقداماتی که انجام می دهند تولید داخل آسیب نبیند. ورود 
بی رویه کاالی خارجی، سیاست نسنجیده در تولید، قاچاق 
کاال به کشــور، سیاست های نادرست گمرکی و... می تواند 
آســیبی جبران ناپذیر به اقتصاد کشــور وارد کند. از سوی 

یک سال گذشت،
 اقتصاد مقاومتی به کجا رسید
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دیگــر تولیدکننده باید مورد حمایــت و نظارت قرار گیرد. 
حمایت برای آن که تولید را پیش ببرد و نظارت برای آن که 
کیفیــت را به نحو معقولی باال ببرد تا مصرف کننده میل به 
خرید کاالی داخلی پیدا کند. از ســوی دیگر مصرف کننده 
بایــد بداند که مصرف کاالی خارجی یعنی صدمه به خود و 
خانواده و دوستان خود. مصرف کننده باید با عرقی جدی و 
با ســخت گیری ای مثال زدنی تالش کند که تا حد ممکن 
کاالی داخلی مصرف کند و از کاالهای خارجی بپرهیزد. 	

به عمل کار برآید
بیش از یک سال است که با ابالغ سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی، کشــور باید عمال در راستای تحقق این سیاست 
ها حرکت کرده باشد. تحقق شعار اقتصاد مقاومتی با حرف 
ممکن نیســت. اقتصاد مقاومتی نیازمند عمل اســت و این 
عمل وقتی ممکن است که مردم و مسؤوالن با هم هماهنگ 
و در نظمی صحیح عمل کنند. به تعبیر رهبر معظم انقالب: 
»مســأله ی اقتصاد مقاومتی هم که اشــاره کردید، خب، از 
وقتی که این عنوان مطرح شــده، شاید هزار مرتبه از طرف 
مسؤولین - با کم و زیادش - تأیید شده؛ مسؤولین مختلف، 
فّعاالن اقتصادی، حّتی فّعاالن سیاســی، مسؤولین دولتی، 
مجلــس، غیره، مکّرر گفتــه اند اقتصــاد مقاومتی، اقتصاد 
مقاومتی؛ خب، خوب اســت؛ لکن با اســم و با تکرار زبانی 
هیچ اتّفاقی نمی افتد؛ هیچ اتّفاقی نمی افتد. با بردن اســم 
دارو و تکرار اســم دارو هیچ بیماری خوب نمی شــود؛ دارو 
را باید مصرف کرد. شــما در مجلــس، در دولت نگاه کنید 
ببینیــد که واقعاً بــرای اقتصاد مقاومتی بــه همان مفهوم 
حقیقِی خودش چه کارهایی انجام گرفته و چه کارهایی باید 
انجام بگیرد. این را به نظر من به طور جّدی دنبال بکنید.«

باید مردم را به میدان آورد
سیاســت های اقتصاد مقاومتی در حقیقــت برای حل دو 
معضل اصلی اقتصاد کشور یعنی دولتی بودن و نفتی بودن 
اقتصاد مطرح شده است. برای مقابله با دولتی بودن اقتصاد 
الزم است که مردم را به میدان آورد. سپردن کارها به دست 
مردم البته از اصلی ترین شگردهای موفق نظام اسالمی در 
طول سالهای گذشــته نیز بوده است. به تعبیر رهبر معظم 
انقالب: »کار دســت مردم، صحنه دست مردم، ابتکار عمل 
دســت مردم؛ این هنر امام بود؛ این هنــر امام بزرگوار بود؛ 
صحنه را داد دســت صاحبان کار؛ چون کشور صاحب دارد. 
در دوران طاغــوت می گفتند کشــور صاحب دارد؛ صاحب 
کشور کیست؟ شاه؛ درحالی که او یک انگل و سربار و زیادی 
در کشور بود، نه صاحب کشور؛ صاحب کشور مردمند؛ بله، 
کشــور صاحب دارد؛ صاحب کشــور کیســت؟ مردم. کار 
وقتی دســت خود مردم سپرده شد - که صاحبان کشورند، 
صاحبان آینده اند - آن وقت کارها به سامان خواهد رسید. 
تدبیر مســؤوالن در هر برهه ای از زمان در دوران جمهوری 
اســالمی، باید این باشــد؛ کارها با تدبیر، با برنامه ریزی، با 
مالحظه ی همه ی ظرایف و دقایق در اختیار مردم گذاشته 
بشود؛ آن وقت کارها پیش خواهد رفت. ما هم از اّول انقالب 
تا امروز هر وقتی هر کاری را محّول به مردم کردیم، آن کار 
پیش رفته است؛ هر کاری را انحصاری در اختیار مسؤوالن 
و رؤســا و مانند این ها قرار دادیم، کار متوّقف مانده است.
نمی گوییم حاال همیشه هم متوّقف مانده اّما غالباً یا متوّقف 
یا ُکند شــده اگر متوّقف نمانده است، ُکند پیش رفته است. 
اّما کار دســت مردم که افتــاد، مردم کار را خوب پیش می 
برند. این مخصوص ما هم نیســت؛ ایــن را هم عرض بکنم 
کــه این مخصوص ما ایرانی ها نیســت. در هر نقطه ای اگر 
کار دســت مردم قرار گرفت و مردم دارای هدف بودند - نه 
آدمهای بی هدف، آدمهای سرگردان در امور زندگی، گرفتار 
امور روزمّره ی شــخصی، آن ها نه - هرجور کاری، سخت 
ترین کارها، کارهای نظامی، کارهای امنّیتی، دســت مردم 
وقتــی افتاد، صحنه وقتی در اختیار مردم قرار گرفت، پیش 
خواهد رفت. شما االن نگاه کنید، در ظرف کمتر از ده سال 
مقاومت لبنــان بر ارتش جّرار صهیونیســتی چند بار فائق 
آمد؛ )اّول( مقاومت لبنان، بعد مقاومت فلسطین... مردم این 
جورند؛ هرجا صحنه به مردم سپرده شد، انگیزه های مردمی، 
نیروهای متنّوع و متکّثر مردمی، کارها را پیش خواهد برد. 
یکی از نشــانه های آن همین بیســت و دّوم بهمن است.«

سه ضلع به هم پیوسته
بــه میدان آوردن مردم و توجه به نقــش آن ها در اقتصاد 
مقاومتی اصلی انکارناپذیر و غیر قابل نادیده گرفتن اســت. 
از ســوی دیگر باید توجه کرد که برای تحقق شعار اقتصاد 
مقاومتی، مثلثی اســتراتژیک وجود دارد. سیاست گذاران، 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را باید سه ضلع یک همکاری 
هوشــمندانه برای تحقق شــعار اقتصاد مقاومتی دانست.

سیاست های واردات کاال تصحیح شود
سیاست گذاران باید بکوشند که در تصمیات و اقداماتی که 
انجام می دهند، تولید داخل آســیب نبیند. ورود بی رویه 
کاالی خارجی، سیاســت نسنجیده در تولید، قاچاق کاال به 
کشور، سیاست های نادرست گمرکی و... می تواند آسیبی 
جبران ناپذیر به اقتصاد کشــور وارد کنــد. به تعبیر رهبر 
معظم انقالب: »سعی کنید که این فشار واردات بر کشور را 
کم کنید؛ این یک مســأله ی واقعاً مهّمی است. امروز فشار 
واردات، کشــور را دارد از پا درمی آورد؛ بهانه های مختلفی 
هم وجود دارد. مثاًل مسأله ی قاچاق؛ رقمهایی که این روزها 
می گویند، رقمهای عجیب وغریِب گیج کننده ی بیست و 
چند میلیارد قاچاق )اســت!( واقعاً سر انسان گیج می رود. 
خب، حاال آن وقت به بهانه ی این که قاچاق نشود، پس ما 
راه را بــاز کنیم که از طریق قاچاق نیاید، از طریق گمرکات 
بیاید که ما بتوانیم سودی هم ببریم؛ این به نظر من منطق 
قوی ای نیســت؛ کاری کنید که محصوالت کشــور مقهور 
واردات نشود. این محصوالت همان محصوالتی است که در 
این بخشــهای مختلف به وسیله ی جوانهای با استعداد ما، 
مردان مؤمن ما، توانای مــا، بعضاً نابغه ی ما دارد به وجود 
می آید و تولید می شود. این یک نکته است که به نظر من 
بسیار مهم است... بگردید دنبال خألها، ببینید کجا ما خأل 
داریم. خب، ما در زمینه ی ساخت قطعه، مثاًل فرض کنید 
که ساخت ماشین آالت خوب است، پیشرفت کرده ایم، در 
زمینه های گوناگونی ابتکارهایی را ما مشــاهده می کنیم. 
مهندسی در طّراحی، مهندسی در ساخت کارخانجات، آن 
کارهایی است که ما بایستی این ها را جّدی بگیریم و دنبال 
بکنیم. اگر چنان چه شــما توانســتید این سّنت طّراحی و 
ابتکار در طّراحی های نیازهای گوناگون را جا بیندازید، آن 
وقت همان سّنت حسنه ای است که تا هر وقتی که این در 
کشــور وجود دارد، خدای متعال به شما ثواب خواهد داد. 
کارهایی را که خأل کشــور است، نیاز کشور است، این ها را 
دنبال بکنیــد. به هرحال امیدواریم که خداوند به شــماها 
توفیــق بدهد، کمکتان کند، بتوانید کارها را انجام بدهید.«

داخلــی کاالهــای  مصــرف 
از ســوی دیگــر تولیدکننده باید مــورد حمایت و 

نظارت قــرار گیرد. حمایت برای آن که تولید را 
پیــش ببرد و نظارت بــرای آن که کیفیت را 

به نحو معقولی باال ببــرد تا مصرف کننده 
میــل به خرید کاالی داخلــی پیدا کند.
از ســوی دیگر مصــرف کننــده باید 

بداند کــه مصــرف کاالی خارجی 
یعنی صدمــه به خود و خانواده و 
دوستان خود. مصرف کننده باید 
با عرقی جدی و با سخت گیری 
ای مثال زدنــی تالش کند که تا 

داخلی مصرف  حد ممکــن کاالی 
کند و از کاالهــای خارجی 

رهبر  تعبیر  به  بپرهیزد. 
معظم انقالب اسالمی: 
»یک نکته ی دیگری 
که این بیشتر به مردم 

مربوط می شود، مصرف 
محصوالت داخلی اســت که 

من بارها در ســخنرانی های 
اّول ســال و غیــر آن تکرار 
کردم، االن هم به شما عرض 
می کنم: محصوالت داخلی 

کنند؛  مصــرف  مردم  را 
نروند دنبال این نشــانه 

ها. حاال ُمد شده است بگویند »بَِرند« است، بَِرند فالن؛ بَِرند 
چیســت! بروید سراغ مصرف تولیدات داخلی. آن چیزهایی 
که مشــابه داخلی دارد، متعّصبانه و بــا تعّصِب تمام، ملّت 
ایــران، خارجِی آن را مصرف نکننــد. این را من فقط برای 
یک عّده ی خاص نمی گویم؛ خب بله، وقتی ما می گوییم، 
یــک عّده متدیّنین فوراً گوش می کنند حرف را، پیغام هم 
می دهند فالن چیز را که خارجی اســت بخریم؟ فالن چیز 
را نخریم؟ من فقط برای متدیّنین و افرادی که برای حرف 
ما حّجّیت شــرعی قائلند، این را نمی گویم؛ من این حرف 
را برای هرکســی می گویم که به ایران عالقه مند است، به 
آینده ی کشــور عالقه مند است، به فکر بّچه های خودش 
اســت که بنا است فردا در این کشــور زندگی کنند. شما 
مصنوعات خارجی را کــه مصرف می کنید، در واقع کمک 
مــی کنید به ایــن که حجم آن بنگاه خارجــی، آن کارگر 
خارجی، آن سرمایه دار خارجی، مدام بیشتر بشود و تولید 
داخلی ضربه بخورد، شکست بخورد. این را به همه ی مردم، 
به خصوص آن کســانی که مصارف زیادی دارند می گویم، 
دولتــی ها هم همین جور؛ دولتی ها هم در مصارف دولتی، 
در اشیاء مصرفی ای که در ساختمانها، در چیزهای گوناگون 
مصــرف می کنند، حتماً مالحظه کننــد تولید داخلی را.«
اگر این ســه ضلع بــه خوبی با هم هماهنگ شــود که ان 
شــاء اهلل چنین خواهد شــد، آنگاه به زودی شاهد رسیدن 

میوه های شیرین اقتصاد مقاومتی و حاصل خوشایند 
مــردم  تــالش 

بود.  خواهیم 








