
معاون وزارت آموزش و پرورش با تشریح شیوه تأمین اعتبار 
ب��رای پرداخت مطالب��ات مربوط ب��ه حق التدریس معلمان 
ش��اغل، توضیحاتی را درباره تعیین تکلیف ۵ ماه مطالبات 

حق التدریس معلمان ارائه کرد.
علی اللهیار ترکمن درباره "تأمین اعتبار الزم برای پرداخت 
باقیمانده مطالب��ات حق التدریس معلمان و این موضوع که 
آیا آموزش و پرورش با س��ازمان برنامه و بودجه بر سر رقم 
این مطالبات اختالف نظر دارد؟" اظهار کرد: اختالف نظری 
وج��ود ندارد و به اس��تناد ماده یک قانون رف��ع موانع تولید 
رقابت پذیر، هر دستگاه دولتی موظف است تمام بدهی های 
خود را در س��امانه ثب��ت بدهی های دولت »س��ماد« ثبت 

کند.
بدهی ها باید در سامانه دولت ثبت شود

وی اف��زود: بعد از ثبت بدهی ها و حسابرس��ی ش��دن آنها، 
مبن��ای کار ب��رای تأمی��ن پرداخ��ت مطالبات پرس��نلی و 
غیرپرس��نلی، خروجی س��امانه و حسابرسی است یعنی در 
سامانه بدهی های دولت ثبت و تأیید شده و این مبنای کار 
می ش��ود. معاون برنامه ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش 
و پ��رورش گفت: حدود 8 ماه اس��ت که با کمک واحدهای 
استانی آموزش و پرورش و همراهی وزارت اقتصاد و دارایی 
کار را ش��روع و نس��بت به ورود اطالعات به س��امانه ثبت 

بدهی های دولت اقدام کرده ایم.
اللهیار ترکمن مطرح کرد: بیش از 9۵ درصد بدهی ها ثبت 
شده است و هر بدهی که وجود دارد باید ثبت و مستندات 
و مدارک مربوط به آن ضمیمه ش��ود و ما این کار را انجام 
داده ایم و خروجی آن را پیگیر هس��تیم تا به سازمان برنامه 

و بودجه ارائه دهیم.
کمتر از دو ماه دیگر تأییدیه بدهی ها را می گیریم

وی تصریح کرد: تأییدیه را کمتر از دو ماه دیگر گرفته و به 
سازمان برنامه و بودجه می دهیم و برای نحوه تأمین اعتبار 

به توافق می رسیم.
نوبخت: تمام مطالبات��ی که آموزش و پرورش گفت پرداخت 
کردیم. پیش از این محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه 

و بودجه در پاس��خ به پرسش��ی درباره وضعی��ت پرداخت 
مطالب��ات فرهنگیان گفته بود: آموزش و پرورش هر میزان 
بده��ی که اعالم کرده بود ما پرداخت کردیم و بعید اس��ت 
که باز هم مطالباتی داشته باشند، 934 میلیارد تومان بابت 

مطالباتی که اعالم شده بود به آنها پرداخت کردیم.
او همچنی��ن 28 فروردین ماه امس��ال گفته بود: در س��ال 
97 اعتبارات وزارت آم��وزش و پرورش بالغ بر 107 درصد 
پرداخت ش��د، اما با وجود پرداخت 107درصدی به وزارت 
آم��وزش و پرورش و این که این می��زان برای تأدیه بدهی 
آم��وزش و پ��رورش کافی نبود برای هفته گذش��ته مجدداً 
600 میلیارد تومان پرداخت انجام ش��د، برای امروز و فردا 
هم 2100 میلیارد تومان پرداخت خواهد ش��د و امیدواریم 
قب��ل از هفته معل��م با این منابع آم��وزش و پرورش بتواند 

بدهی های خود را بپردازد.
معلم�ان از ش�یوه تأمین مطالبات خود از سرپرس�ت 

جدید می پرسند
ب��ا وجود این، اللهی��ار ترکمن مع��اون برنامه ریزی و منابع 
انس��انی وزارت آموزش و پرورش در تاریخ 10 اردیبهش��ت 
امس��ال از بدهی مجدد این وزارتخانه به فرهنگیان خبر داد 
و گفت: برای پرداخت مطالبات مربوط به 3 ماه پایانی سال 
گذش��ته، 900 میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز اس��ت البته 
261 میلی��ارد تومان به همراه ۵66 میلی��ارد تومانی که در 
اختیار ای��ن وزارتخانه قرار گرفته بود ب��رای مواردی مانند 
حق التدریس معلمان، حق الزحم��ه امتحانات، حق الزحمه 
نیروه��ای خری��د خدم��ات، هزینه ه��ای اداری و س��رانه 

دانش آموزی به استانها ابالغ شد.
معلم��ان همچنان از باقی ماندن ح��دود ۵ ماه از مطالبات 
خود خبر می دهند به گونه ای که حق التدریس 3 ماه پایانی 
س��ال 97 و حدود دو ماه از سال جدید معلمان شاغل هنوز 
پرداخت نش��ده اس��ت و باید دید به چه شیوه ای قرار است 
تأمین اعتبار ش��ود. البته س��ید جواد حس��ینی سرپرست 
وزارت آموزش و پرورش نیز تاکنون در این رابطه واکنش��ی 

نداشته و توضیحاتی نداده است.  تسنیم

روتیتر روتیتر روتیتر روتیتر روتیتر روتیتر روتیتر
تکلیف ۵ ماه مطالبات حق التدریس معلمان چه می شود؟

حسن روانشید

پیرامون رفقا و شرکای نیمه  
راه داستان های فراوانی نقل  
شده که رفتار و کردار اکثر 
آن ها ش��بیه مگس��ان گرد 
ش��یرینی بوده است زیرا تا 
زمانی که دوست و همراهش 
دستی در جیب داشته و می توانسته سفره ها بگسترد یار غار و 
رفیق گرمابه و گلس��تان او بوده اما زمانی که به دالیل متعدد 
توانایی خود را از دس��ت می دهد یا مگس کش��ی در کنارشان 
ف��رود می آید پرواز یا همان فرار را برق��رار ترجیح می دهند و 
درس��ت زمانی که این دوس��ت دیرینه به کمک آن ها نیازمند 
اس��ت به النه های خود می خزند و امروز که همه  چیز مدرنیزه 
ش��ده است گوشی ها را خاموش و به کمک منشی های خود از 

پذیرش یاران همیشگی استنکاف می نمایند! 
این خصلت مرام تازه ای نیس��ت زیرا از آغاز خلقت بش��ر یکی 
از عیوب بجا مانده از آن ها بوده تا ثابت ش��ود از میان معدنی 
عظیم و پر از س��نگ و خاک تنها چند دانه کوچک الماس به 
دس��ت می آید و آنچه به جا می ماند تلی زغال س��نگ بی ارزش 

است! 
نگاه��ی به تاریخ و بررس��ی پرونده ب��زرگان آن، این گفته را 
به ثبوت می رس��اند که ن��ه  تنها دانش��مندان بلکه خدمتگزار 
جامع��ه نیز در زمانی که مطرح هس��تند فوجی از مگس های 
گرد ش��یرینی وجود آن ها به چری��دن و پریدن می پردازند اما 
زمانی ک��ه به دالیلی هرچند حق یا ناحق س��تاره بختش��ان 
افول نماید به  س��رعت از کنار او متفرق ش��ده و به ش��یرینی 

تازه تری می چسبند!  سرگذش��ت عبرت انگیز ابرمرد جاوید و 
سیاستمداری بی بدیل همچون میرزا تقی خان امیرکبیر یعنی 
همان آش��پز زاده دربار قاجار که به  سرعت توانست اختیارات 
ناصرالدین ش��اه یا سلطان صاحبقران را محدود نموده و شروع 
به کوتاه کردن دس��ت بیگانگان از آب  و خاک ایران نماید در 
حالی  که صدها هزار مگس به دور او جمع شده بودند اما وقتی 
مورد غضب مهد علیا قرار گرفت و به کاشان تبعید گردید عدد 
یاران و طرفدارانش از تعداد انگشتان یک دست کمتر شدند و 
در نتیجه همان کسی که سال ها خدمتگزار خانگی و دالک او 
بود نیز به فوج دش��منان پیوست و به فرموده قاجار رگ او را 

در سربینه حمام فین کاشان به تیزی تیغ سپرد! 
این رفیق های نیمه  راه که همان مگس��ان گرد ش��یرینی لقب 
گرفته ان��د امروز هم به نح��وی از انحاء حض��ور دارند که اگر 
کنکاش ش��ود به  وض��وح قابل  رؤیت خواهند ب��ود که چگونه 
خود به تش��ویق و ترغیب دیگ��ران در انجام کار یا خدمتی به 
جامعه پرداخته تا از کنار آن بهره ای به دست آورند اما زمانی 
که لقمه ای چرب تر به دست می آید میان زمین و هوا رهایش 

می کنند تا شیرینی تازه را بچسبند! 
شرح ماجرا در این  باره بسیار است و این ستون ظرفیت بسط 
بیش��تر را ندارد که بهتر آن اس��ت تا ب��ه همین مقدار مقدمه 
بسنده ش��ود. اگرچه ش��روع کار مدارس غیرانتفاعی در دهه 
هفت��اد نویدی بود ب��رای رفع معضالت آم��وزش  و پرورش تا 
کمبودهای خود را با فضاهای آموزشی از طریق بخش خصوصی 
حل  و فصل کند، بنابراین به تش��ویق کسانی که سرمایه خود 
را به این راه می کش��اندند، پرداختند و آن ها نیز با انگیزه های 
متفاوت که ممزوجی از کس��ب  و کار در پناه خدمت صادقانه 
بود پا به این راه ناشناخته گذاشتند و جوانی و سرمایه خود را 
در این مس��یر سپری نمودند تا روزی که حکم بازنشستگی به 
دستشان رس��ید، حاال دیگر راهی را طی کرده بودند که قابل 
بازگش��ت نبود اما وادنگ ها یکی  یکی شروع می شد و هر روز 
س��ازمان نوس��ازی، توس��عه و تجهیز مدارس به بهانه ای موی 
دماغ آن ها می ش��د و هزینه تازه ای پیش پایشان می گذاشت 
که ادامه راه را مقرون  به  صرفه نمی دیدند اما چون س��رمایه ها 
در آن مدفون ش��ده بود راه بازگش��تی به نظر نمی رسید مگر 
اینکه همه چی��ز را به ثمن بخس ب��ه آموزش وپرورش واگذار 
کرده و با دس��تی خالی و در س��ن کهولت ک��ه آغاز نیازهای 

اقتصادی آن هاست صحنه را ترک کنند! 
می گفت پس از سال ها که این مدرسه غیرانتفاعی توانسته بود 
اولیاء دانش آموزان را به خاطر صداقت در کار به  س��وی خود 
جل��ب نماید به پالکی در کنار آن از طریق ش��هرداری پروانه 
س��اخت یک مجتمع مسکونی 24 واحدی که بوی نوعی رانت 
از آن به مش��ام می رسید داده می شود و مالک در کنار احداث 
این مجموعه شکوائیه ای دال بر مزاحمت مدرسه برای ساکنان 
مجتمع مس��کونی تقدیم آموزش وپرورش و شهرداری و دیگر 
نهادها می نماید و قطعاً یکی از ارگان های منفعت طلب که ارقام 
قابل  توجهی بابت تراکم مجوز ساخت و پروانه احداث دریافت 
داشته تلویحاً از این شکوائیه حمایت می کند! جالب اینجاست 
که آموزش وپرورش از فاصله دور ش��اهد این کشاکش می ماند 
تا نتیجه معلوم و از گرد شیرینی مدرسه ای که خدماتش تعلق 
ب��ه خود او دارد پرواز کرده و کنار ش��هد ش��یرینی های برنده 
این قضاوت بنش��یند فارغ از اینکه هر اتفاق ناگواری برای این 
واحد آموزش��ی افتاد دودی است که چشم آموزش وپرورش را 
هم آزار می دهد زیرا بی��ش از یکصد نفر دانش آموز و خانواده 
آن ها س��رگردان این بی توجهی خواهند ش��د که یک مؤسسه 
آموزشی را فدای آسایش مجتمعی مسکونی می نماید! اگرچه 
پرواز مگس ها از مکانی که دیگر آن ش��یرینی الزم و کافی را 
ندارد امری طبیعی است اما عدم دفاع و ممانعت از انحالل این 
مدارس از جانب آموزش وپرورش ناحیه و شهرداری منطقه که 
خود را به نوعی مدافع فرهنگ و تربیت جلوه می کند تعجب آور 
است و زمانی میزان این تأسف افزایش و به نوعی حیرت تبدیل 
می گردد که ش��هرداری یعنی دریافت کننده رقمی کالن بابت 
تراک��م و صدور پروانه ها و احیان��اً جرائم مختلف ازجمله ماده 
صد طی نامه ای خبر محکومیت واحد آموزش��ی را بر اس��اس 
شکوائیه صاحب مجتمع مسکونی به مدیریت این مدرسه ابالغ 
و تنها 48 س��اعت فرصت برای تخلیه در اوج امتحانات، اعالم 
نتایج و ثبت نام را می دهند! درحالی که درون خود نمی اندیشند 
اگر این رأی به حق باش��د که بتواند بیش از یکصد دانش آموز 
و اولیاء و خانواده آن ها را در یک کالن ش��هر سرگردان ثبت نام 
کند چگونه می توان مدرسه ای را تنها ظرف 48 ساعت منحل 
کرد ت��ا رفیق نیمه راهی به نام آموزش وپرورش آس��وده خاطر 
ش��ود که در حقیقت این اتفاق نادر را هم می توان نوعی رانت 
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امام صادق السالم: 
حیا و ایمان، هم سنگ و هم دوش یکدیگرند، هنگامی که یکی 

از آن برود، دیگری در پی آن می رود. )کافی، ج ۲(
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اوقات شرعی به افق تهران
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والدت حضرت معصومه)س( دختر گرامي امام موس��ي کاظم )ع( )173 ق(  درگذش��ت اس��تاد محمدمعین  ادیب برجس��ته معاصر )13۵0 ش(   تبعید دس��ته جمعي علماي بزرگ ش��یعه از عتبات عالیاِت عراق به ایران )1302 ق(  آغاز هفته ی حج  درگذش��ت "مادام امروز در تاریخ
کوری" فیزیک دان برجس��ته فرانس��وي )1934م(  وقوع زلزله مهیب در ایالت "کانس��و" چین و مرگ دویس��ت هزار نفر )1920م(   انقراض فرمانروایي اسماعیلیان در ایران توسط "هالکوخان مغول" )6۵4 ق(   درگذشت "شریک بن عبداللهَّ نََخعي" محدث و فقیه)177 ق(

شهردارى کمال شهر بر اساس بودجه سال 98 در نظر دارد ساخت و نصب عرشه پل عابر پیاده واقع در کمال شهر بعد از پل حصارك بلوار شهید بهشتى ابتداى 
ورودى خرمدشت را از طریق برگزارى مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى گردد با رعایت موارد و شرایط ذیل ظرف 
مدت 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهى جهت خرید اسناد مناقصه از ساعت 9 الى 14 به آدرس: کرج، کمال شهر ، بلوار شهردارى ، شهردارى کمال شهر واحد امور 

قراردادها مراجعه نمایند. 

1- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به یکى از روشهاى ذیل:
الف) ضمانت نامه بانکى ترجیحًا از یکى از بانکهاى استان البرز یا تهران که به مدت 90 روز کارى اعتبار داشته باشد و قابل تمدید باشد.

ب) واریز فیش نقدى به حساب شماره 0219326211008 بانک ملى 
ج) چک تضمین شده بانکى در وجه حساب شماره 0219326211008 نزد بانک ملى به نام شهردارى کمال شهر

2-برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- شهردارى کمال شهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار مى باشد.

4- شرکت کنندگان مى بایست جهت خرید اسناد مناقصه ، نسبت به اخذ فیش از شهردارى کمال شهر و واریز مبلغ 500/000 ریال اقدام نمایند. الزم به ذکر مى باشد 
مبلغ واریزى جهت خرید اسناد مناقصه به هیچ عنوان مسترد نمى گردد.

5- در هر شرایطى مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك عقد قرارداد خواهد بود.
6- در هنگام خرید اسناد مناقصه ارائه معرفى نامه ممهور به مهر و امضاء مدیرعامل شرکت الزامى مى باشد.

7- توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارك مربوطه به پیمانکار نزد شهردارى باقى مى ماند و سپرده نفرات دوم و سوم مناقصه تا زمان 
انعقاد قرارداد با نفر برنده مسترد نخواهد شد.

8- مهلت خرید اسناد از مورخ 98/04/20 لغایت 98/4/30 مى باشد بدیهى است پیشنهادات مناقصه گران مى بایست در پاکت ممهور به مهر شرکت تا پایان وقت 
ادارى روز دوشنبه مورخ 98/4/31 به دبیرخانه شهردارى کمال شهر تحویل داده شود.

9- کلیه پیشنهادات شرکت کنندگان راس ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 98/5/2 در کمیسیون عالى معامالت بازگشایى مى گردد.
10-  هزینه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.

11- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

شهردارى کمال شهر 

مبلغ سپرده شرکت مبلغ پروژه (ریال)شرح  عملیات
در مناقصه (ریال)

مدت 
قرارداد

میزان 
تهاتر

رتبه درخواستى

ساخت و نصب عرشه پل عابر 
پیاده جهت نصب پله برقى

حداقل رتبه 5 راه و باند با ابنیه 60درصد6ماه 7/000/000/000350/000/000
و یا مجوز ساخت سازه هاى 
سنگین فلزى از وزارت صنایع

شرکت توزیع نیروي برق استان سمنان در نظر دارد انواع فیوز چاقویى، کلید مینیاتورى، کلید اتومات، کنتاکتور، کلید فیوز ، کلید گردان موردنیاز خود را از طریق برگزارى مناقصه عمومى خریدارى 
نماید، لذا از کلیه فروشندگان و تولیدکنندگان داخلى داراى صالحیت از شرکت توانیر دعوت مى شود جهت دریافت اسناد مناقصه پس از واریز مبلغ 250,000 ریال به حساب0101817283006 
بانک صادرات شعبه میدان سعدى از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 5 روز به امور تدارکات شرکت واقع در سمنان- شهرك گلستان- بلوار کاشف– نبش میدان الغدیر- شرکت توزیع نیروى برق 

استان سمنان مراجعه نمایید.
ضمنًا این شرکت در رد یا قبول پیشنهاد ها مختار است و هزینه هاى مربوط به برگزاري مناقصه را از برنده اخذ خواهد نمود. فروشندگان و تولیدکنندگان مى توانند با مراجعه به پایگاه اطالع رسانى 

توانیر به آدرسhttp://tender.tavanir.org.irبخش مناقصه/توزیع برق استان سمنان، نسبت به دریافت اسنادمناقصه اقدام نمایند.
  الف - نوع ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار :

1- ضمانتنامه بانکی قابل تمدید و معتبر با اعتبار سه ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم
2- واریز وجه نقد به  حساب 0101857293005  بانک صادرات شعبه میدان سعدى به نام شرکت توزیع برق استان سمنان و ارائه رسید وجه

ب-  به پیشنهادهاى مخدوش ، مشروط و مبهم و بدون مهر و امضاء و یا فاقد ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مى شود به 
 هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ج) به پیشنهادهاى فاقد سپرده،سپرده هاى مخدوش،سپرده هاى کمتر از میزان مقرر،چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
نکته: شرکت کننده موظف است تصویر پاکت هاى« الف» و« ب» و« ج» و پاکت « مجموعه کامل اسناد » که در انتهاى اسناد مناقصه درج گردیده را روى چهار پاکت ارسالى خود (با چسب مایع) 

بچسباند.
سایر اطالعات و جزئیات  مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

شماره تماس پیگیرى امور ادارى 33438130-023 نمابر: 33435157- 023 و امور فنى 65-33435160-023- (داخلى 5316)
 http//www.SEMEPd.ir : وب سایت

شرکت توزیع نیروي برق استان سمنان 

در مجمع گروه سرمایه گذاری البرز 270 ریال سود
 به ازای هر سهم تصویب گردید

عملکرد مثبت هیات مدیره رضایت سهامداران را به همراه داشت

جلس��ه مجمع عمومی س��الیانه صاحبان سهام شرکت گروه س��رمایه گذاری البرز با حضور 
70/32 درصد از سهامداران و به ریاست آقای جالل بهارستان روز شنبه 1 تیرماه 1398 در 
محل س��الن شماره یک بازار چارسو به نشانی: تهران، خیابان جمهوری اسالمی، تقاطع پل 
حافظ، بازار چارس��و، طبقه 7 س��الن شماره 1، برگزار شد. هیات رئیسه مجمع مرکب از آقای 
نوید رفیعی تبریزی و آقای فرش��ید مرادی نماینده س��هامدار عمده، آقای علیرضا خسروانی 
منشی جلسه و نمایندگان سازمان بورس اوراق بهادار، و موسسه حسابرسی مفید راهبر بود.

پس از قرائت گزارش هیات مدیره از س��وی آقای دکتر اکبر برندگی مدیرعامل ش��رکت و 
قرائت گزارش حسابرس و تصویب صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی 

به 1397/12/29 در این جلسه مقرر شد مبلغ 270 ریال به ازای هر سهم پرداخت شود.
همچنین موسس��ه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی شرکت 
برای سال مالی 98 انتخاب شدند و روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه رسمی و کثیراالنتشار 

تعیین گردید.
پیام هیات مدیره

س��پاس حی س��بحان را که فیض ادای خدمت و ایفای آنچه که با بضاعت اندک در تعهد 
داش��تیم، را نصیبمان س��اخت و توفیق حفظ و حراس��ت از بار امانت و مسئولیتی که بر ذمه 
داش��تیم را عنایت فرمود.از پیش��گاه خداوند متعال توانی دو چندان و توفیقی مضاعف برای 
حرکت در مس��یر تعالی در س��الهای پیش رو را مسئلت داریم. در سالیان گذشته با پیروی از 
اندیشه های رهبر فرزانه انقالب با »همت و کار مضاعف« زمینه های تبلور »جهاد اقتصادی« 
و »اقتص��اد مقاومتی« را در راس��تای »حمایت از کاالی ایران��ی« فراهم نمودیم و با نصب 
العی��ن ق��رار دادن دغدغه های معظم له، اقتصاد مقاومتی را در عرصه جهاد و جنگ تحمیلی 
اقتصادی که بدخواهان ایران اس��امی آت��ش آن را افروخته اند، در پیش گرفته ایم. در گروه 
سرمایه گذاری البرز در سال تبلور »رونق تولید« سعی را بر آن داشتیم تا در عرصه اقتصادی 
و خصوص��ا صنعت دارو بتوانیم با اقدامی شایس��ته و تاش در جه��ت تولید داروهای وارداتی 
و تکمیل س��بد محص��والت تولیدی به امر مهم عمل نماییم. اثرات سیاس��ت های انقباضی 
پول��ی و مالی دولت بر صنعت دارو بهمراه افزایش تنش های ارزی، در کنار یکی از بارزترین 
مش��خصه های صنعت دارویی، یعنی رقابت ش��دید و اتکای مضاعف آن بر دانش و فناوری 
روز، تصمیم گیری و سیاس��ت گذاری در این عرصه را ب��ه مراتب پیچیده تر از پیش نموده 
اس��ت. با این وجود هیات مدیره شرکت در سایه الطاف الهی و حمایت سهامداران گرامی و 
با اتخاذ تدابیر نوآورانه توانست مجموعه شرکت های گروه را تا حد امکان با وضعیت موجود 
هماهنگ ساخته، نقاط ضعف شرکت ها را شناسایی و رفع، نقاط آسیب پذیر را تقویت و نقاط 
قوت را حفظ نماید. در سال مالی 1397 نیز با توجه به استراتژی های بلندمدت شرکت، بهینه 
سازی پورتفوی سرمایه گذاری ها، حرکت در جهت نوآوری و ارائه محصوالت جدید، تسریع 
در انجام پروژه های توسعه ای، حرکت در جهت اصالح خطوط تولیدی مطابق استانداردهای 
داخل��ی و بی��ن المللی، هماهنگی فعالیت ه��ا و تحقق هم افزایی عملیات ت��داوم یافت و به 
دنبال آن س��ود خالص تلفیقی در سال 1397 رش��دی 91 درصدی را تجربه نمود. در پایان 
امیدواریم تالش تمامی کارگران، کارشناس��ان و مدیران مجموعه گروه سرمایه گذاری البرز 

موجبات اطمینان قلبی سهامداران عزیز از تداوم حرکت مجموعه در مسیر تعالی و پیشرفت 
را فراهم سازد.

اهم برنامه های آتی شرکت گروه سرمایه گذاری
 البرز و شرکت های تابعه

هیات مدیره ش��رکت گروه سرمایه گذاری البرز به منظور حفظ و حراست از حقوق صاحبان 
سهام که وظیفه سنگینی بر دوش مدیریت می باشد، کوشش نموده است از طریق سیاست 
گذاری و ایفای نقش راهبری با ایجاد رابطه منطقی با شرکت های زیرمجموعه، موجباتی را 
فراهم آورد تا ش��رکت ها بتوانند با برنامه ریزی الزم از ظرفیت های قابل دسترس��ی و عملی 
مجموعه ه��ا به گونه ای کارا و اثربخش بهره گیری نمایند. در این خصوص برنامه های آتی 
و هدف ش��رکت گروه سرمایه گذاری البرز س��اختن مجموعه ای نمونه است که حرکت به 
س��مت هدف مذکور مستلزم شناسایی و بکارگیری شیوه های مختلف برای بهره ور ساختن 
ه��ر چه بیش��تر زمینه فعالیت های تولیدی و بازرگانی گروه ب��وده که با انجام اصالحاتی که 
در س��اختارهای مالی، فنی، مدیریتی و نیروی انس��انی صورت پذیرفته و همچنان نیز تداوم 

دارد، عملی خواهد شد. 

نیمه راه!رفیق های 


