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را  اشتغال  ریزی  برنامه  یا  اشتغال  سیاست 
می توان از دیدگاههای مختلف مورد توجه 
قرار داد و عوامل موثر در سطح اشتغال و 
بررسی  یکایک  را  فعال  جمعیت  کارآیی 

کرد و حد تاثیر هر یک از شناخت. 
انجام چنین  مقال  این  در  بنده  البته هدف 
از  ای  جانبه  همه  و  وسیع  تحلیل  و  تجزیه 
مساله اشتغال نیست، بلکه بیشتر مقصود آن 
است که رابطه یکی از مهمترین عناصر موثر 
آموزش و  یعنی  اشتغال  در کمیت و کیفیت 
با برنامه ریزی نیروی  خاصه آموزش عالی 
تولید  منبع  مهمترین  از  استفاده  و  انسانی 
نیروی کار مورد توجه قرار بگیرد.اما  یعنی 
در این زمینه به هم پیوستگی مسائل چنان 
است که نمی توان از طرح کلی مساله چشم 
پوشید و تاثیر سایر عوامل را نادیده گرفت.

این مساله عمده توجه کرد  به  باید  نخست 
فقط  جامعه  نیروی کار  اشتغال  اهمیت  که 
بر  فرض  مدتها  نیست.  آن  اجتماعی  جنبه 
به  خود  قیمت،  و  بازار  قوانین  بود که  این 
خود تعالی در به کار گرفتن منابع تولیدی و 
منجمله نیروی کار به وجود می آورد. امروزه 
مهمترین  انسان،  آزادی  و  آگاهانه  دخالت 
شرط تعادل مطلوب له شمار می اید. عدم 
تعادل مداوم و روزافزون اقتصادجوامع در 
اثبات  شاهد  و گویاترین  بارزترین  رشد  راه 

مدعاست.  این 
مهمترین مظاهر اقتصادی عقب ماندگی را 
پائین  توان  می  امروزی  جوامع کمرشد  در 
رشد  ضعف  تولید،  سطح کل  بودن  پایین 
افزون  روز  و  مداوم  تعادل  عدم  و  صنعتی 
همه  دانست.  جوامع  این  خارجی  تجارت 
جمعیت  است که  آن  از  ناشی  مظاهر  این 

جامعه  حوایج  تامین  توانایی  داخلی  فعال 
هر  در  جهت  همین  به  ندارد.  را  خویش 
برنامه  مساله  مهمترین  اقتصادی،  برنامه 
فعال  ترکیب جمعیت  تغییر  منظور  به  ریزی 
آن  تخصص  و  آموزش  سطوح  باالبردن  و 
تغییر  است.  اشتغال  تغییرات  بینی  پیش  و 
جهتمطلوب  در  فعال  جمعیت  ساختمان 
رفتن  باال  و  تولید  افزایش  اساسی  مبنای 

آید. می  شمار  به  تولید  قدرت 
اشتغال  سیاستی که  اتخاذ  جهت  همین  به 
و کیفی  نظر کمی  از  را  جامعه  نیروی کار 
مرتبا بهبود بخشد، عالوه بر جنبه اجتماعی، 
در  دارد.  قطعی  اهمیت  اقتصادی  نظر  از 
بارز  مساله  این  اهمیت  نیز  سیاسی  زمینه 
زاییده  اقتصادی که  ماندگی  عقب  است. 
بوده  صنعتی  نیرومند  اقتصادهای  تسلط 
مهمترین  از  یکی  صورت  به  خود  است، 
عناصر دوام این تسلط درآمده است. در این 
زمینه یکی از مهمترین وسایلی که کشورهای 
وابستگی  به  دادن  پایان  برای  رشد  راه  در 
اقتصادی و سیاسی خود می توانند به کار 
گیرند غییر ترکیب جمعیت فعال و باالبردن 
نیروی  تولید  قدرت  و  فنی  سطح کاردانی 

است. کار 
البته استفاده درست و موثر از منابع انسانی 
و هدایت جمعیت  و علمی  فنی  آموزش  و 
فعالیت  های  رشته  بین  آن  توزیع  و  فعال 
رشد  علمی  بنابرالگوهای  و  اقتصادی 
اقتصادی و برنامه ریزی، کشورهای کمرشد 
ولی  خواند.  فرامی  شگرفی  به کوشش  را 
حقیقت این است که بدون این تالش نمی 
توان به گشایش چشم اندازهای امیدبخش 

داشت. اطمینان  اینده  در 

در کشورهای کمرشد بیشتر جمعیت فعال در 
بخش کشاورزی قدیمی تولید اشتغال دارد. 
در این رشته ها معموال نیروی کار بیش از 
عوارض  همین جهت  به  و  است  لزوم  حد 
بیکاری  صورت  به  اضافی  کار  نیروی 
پنهان، کم کاری و بیکاری آشکار بروز می 
و  طبیعی  افزایش  با  همراه  این وضع  کند. 
بیکاری  تولیدی،  تغییر روشهای  و  جمعیت 
را در روستاها می افزاید و موجب مهاجرت 
نیروی کار اضافی به سوی شهرها می شود 
و چون هنوز رشد صنعتی چندان نیست که 
این جمعیت اضافی را جذب کند، موجب 
خدمات،  بخش  در  فعال  جمعیت  تورم 
افزایش بیکاری و شیوع انواع طفیلی گری 

در شهرها می شود.
به  بخش صنعت  و کارگران  نسبت کارکنان 
کمرشد  کشورهای  در  فعال  جمعیت  کل 
معموال اندک است و به هیچ وجه با توسعه 
می  بطوری که  ندارد.  تناسب  شهرنشینی 
در  شهرنشینی  سریع  گسترش  گفت  توان 
کار  نیروی  افزایش  با  کمرشد  کشورهای 
نبوده  متناسب  و  همراه  صنعت  در  شاغل 
شهرنشینی  توسعه  دیگر  عبارت  به  است- 
در کشورهای کمرشد بیش از آنکه محصول 
رشد صنعتی باشد معلول انتقال بیکاری و 

شهرهاست. به  روستاها  پنهان  بیکاری 
مناطق  پیشرفت  و  جهانی  اقتصاد  تحول 
 ، المللی  بین  مبادالت  و گسترش  صنعتی 
بیکاری و کم کاری را در کشورهای کمرشد 
افزوده است . در واقع کاهش نسبی قیمت 
محصوالت  و  خام  موارد  المللی  بین 
زیان  به  مبادله  رابطه  تغییرات  و  کشاورزی 
سهمی  مداوم  طور  به  های کمرشد،  کشور 

برنامه ریزی اشتغال 
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از تولید ملی این کشورها را به مراکز مسلط 
امکانات  و  داده  انتقال  صنعتی  نیرومند  و 
اشتغال را در داخل کاسته و نیرومند صنعتی 
انتقال داده و امکانات اشتغال را در داخل 
کاسته است. به عالوه افزایش مداوم ظرفیت 
تولیدی در کشورهای پیشرفته صنعتی، صدور 
به  خارجی  های  بازار  به  را  تولید  اضافه 
صورت عامل موثری در حفظ سطح اشتغال 
تمایل  است.  آورده  در  مزبور  در کشورهای 
که  خارجی  های  بازار  داشتن  اختیار  در 
پیمانهای مستعمراتی  طی چند قرن صورت 
داشت، یکی از مهمترین موانع رشد صنعتی 
در کشورهای کمرشد به شمار می آید. امروز 
نیز سلطه اقتصادی کشورهای پیشرفته و آنچه 
»استعمارنو« خوانده می شود، این وضع را 
دوام می بخشد و بالنتیجه هرگونه گرایشی به 
کاهش اشتغال در کشورهای مزبور، بیکاری 

را در کشورهای کمرشد تشدید می کند.
بودن  پایین  و  متخصص  نیروی کار  کمبود 
سطح آموزش علمی و فنی ، یکی از مهمترین 
عواملی است که هم امکانات رشد صنعتی 
نتیجه  راه  در  هم  و  سازد  می  محدود  را 
وجود  به  مانع  اشتغال  سیاست  بودن  بخش 
نیروی کار  به عبارت دیگر کمبود  آورد.  می 
متخصص امکان نمی دهد که دامنه بیکاری 
صنایع  رشد  و  تولیدی  فعالیتهای  توسعه  با 
جدید کاسته شود. در این مطلب همین مساله 
یعنی رابطه آموزش با سطح اشتغال و لزوم 
نیروی کار و  برنامه ریزی  هماهنگ ساختن 
برنامه ریزی آموزش مورد توجه قرار خواهد 
گرفت. زیرا غالب عواملی که وسعت دامنه 
بیکاری و پایین بودن سطح اشتغال و ضعف 
قدرت تولید نیروی کار را موجب می شوند، 
آموزش و سطح تخصص جمعیت  با مساله 

فعال ارتباط پیدا می کند.
برنامه ریزی  و  نیروی کار  برنامه ریزی       
آموزش هر دو از مفاهیم نسبتا جدید به شمار 
می روند. در غالب کشورهای کمرشد برنامه 
های مربوط به اشتغال یا سیاستهای اشتغال 
دارند.  پیوند  آموزشی  های  برنامه  با  کمتر 
معموال آموزش را حقی برای فرد می دانند 
خود  جسمی  و  فکری  توانائیهای  بتواند  تا 
را رشد و گسترش دهد، با چنین دیدی طبعا 
نیازهای  و  جامعه  تولیدی  ظرفیت  نیازهای 
قرار  توجه  مورد  تولیدی  ظرفیت  رشد  آینده 
این  نتایج  از چشمگیرترین  نمی گیرد. یکی 
گسستگی این است که در بیشتر جوامع در 
راه رشد در عین حال که عدهای از دارندگان 
بیکاری  دچار  تحصیلی  مدارج  باالترین 
متخصصان  شدید  صنایع کمبود  در  هستند 
همین  به   ، خورد  می  به چشم  فنی  افراد  و 
جهت همراه با کمبود نیروی کار متخصص، 
مسائل  از  یکی  تحصیلکرده  افراد  بیکاری 
حاد کشورهای عقب مانده به شمار می آید 

و غالبا دولت مجبور می شود که با گسترش 
اداری  دستگاههای  در  استخدام  امکانات 
فراهم  را  اضافی  نیروی  این  جذب  وسیله 
فنی  یعنی کمبود کادرهای  امر  این   . سازد 
در رشته های عمده تولید صنعتی از سویی 
بیکار که  تحصیلکرده  نسبی جوانان  وفور  و 
معلومات فنی ندارند از سوی دیگر، موانعی 
جدی در راه رشد اقتصادی و اجتماعی این 

آورد. به وجود می  کشورها 
براثر چنین وضعی باید کوشش شود که برنامه 
ریزی اقتصادی و برنامه ریزی نیروی کار و 
برنامه ریزی اموزش با هم هماهنگ گردند.

اگر مساله را به این ترتیب مورد توجه قرار 
را  اشتغال  سیاست  توان  نمی  دیگر  دهیم 
فقط وسیله ای برای منطبق ساختن عرضه و 
تقاضای کار دانست. حتی به کار بردن روش 
و  ای  حرفه  آموزش  مدت  های کوتاه  دوره 
آموزش ضمن کار نمی تواند تمنیات سیاست 
مداوم  اقتصادی  رشد  و  اشتغال  مدت  دراز 
را تامین کند. از این دیگاه سیاست اشتغال 
را می توان یکی ز وسایل عمل برنامه ریزی 

نیروی کار دانست.
برنامه ریزی نیروی کار مستلزم آن است که :

خطوط اساسی سیاست درازمدت اشتغال در 
چارچوب برنامه رشداقتصاد ملی و با توجه 
به افزایش جمعیت و تعداد افزادی که همه 
ساله به جمعیت فعال افزوده می شود تعیین 

شود.
رشته  در  انسانی  نیروی  به  آتی  احتیاجات 
یعنی  از نظر کمی  های مختلف فعالیت چه 
یعنی  از نظر کیفی  افراد شاغل و چه  تعداد 

شود. برآورد  تخصص  سطوح 
برای  الزم  آموزش  سطوح  و کیفیت  کمیت 
هر رشته فعالیت در هر سطح تخصص معین 
برای  الزم  انسانی  و  مادی  وسایل  و  گردد 

شود. مشخص  مزبور  افزاد  پرورش 
     شاید یکی از مهمترنی مسائلی که باید 
در این زمینه روشن شود طول دوران برنامه 
ریزی باشد یعنی ایا برنامه ریزی نیروی کار 
مدت  دراز  یا  برنامه  میان  مدت،  باید کوتاه 

باشد؟
برنامه  این است که  بر  تمایل        معموال 
سیاستهای  صورت  به  مدت  کوتاه  های 
اشتغال موقت بیشتر مورد توجه باشد. علت 
و  حاد  مسائل  به  توجه  است که  این  هم 
بیکاری، چندان  دامنه  فوری خاصه وسعت 
برنامه ریزی  از  به نظر می رسد که  ضروری 
غفلت  اساسی  اندیشی  چاره  و  مدت  دراز 
حاد  مسائل  است که حل  بدیهی  شود،  می 
و فوری و اتخاذ سیاستهای موثر کوتاه مدت 
ضرورت دارد. ولی حتی این تدابیر ضروری 
دراز  ریزی  برنامه  یک  چارچوب  در  باید 
مدت اشتغال و آموزش اتخاذ شود. در غیر 
این صورت علت اساسی بروز مسائل حاد و 

رفت. نخواهد  میان  از  هرگز  فوری 
بتواند  که  طوری  به  آموزشی  نظام  تغییر 
رشد  برای  الزم  تخصصهای  مهمترین 
دوران  در  تامین کند،  را  مداوم  اقتصادی 
کوتاه میسر نیست. به همین جهت فقط در 
یک مدت نسبتا دراز است که برنامه ریزی 
نیروی کار می تواند با برنامه ریزی آموزشی 
بخشی  رضایت  طریق  به  و  شود  منطبق 
ساختمان اشتغال را تغییر بدهد. فقط در این 
صورت است که در هم آمیختن یا هماهنگ 
ساختن برنامه ریزی اقتصادی و برنامه ریزی 
میسر  آموزشی  ریزی  برنامه  و  کار  نیروی 

شد. خواهد 
ریزی  برنامه  هدفهای  داشت که  توجه  باید 
تعیین  اقتصادی  برنامه  وسیله  به  نیروی کار 
می شود و وسایل اجرای آن را برنامه ریزی 
برنامه  اگر  پس  آورد.  می  فراهم  آموزشی 
باشد،  نداشته  وجود  مدتی  دراز  اقتصادی 
را  اشتغال  و کیفی  توان هدفهای کمی  نمی 
در آینده معین کرد و هنگامی که این هدفهای 
آینده معین کرد  در  را  اشتغال  کمی و کیفی 
و هنگامی که این هدفها شناخته و مشخص 
انجام  توانایی  اموزشی  ریزی  برنامه  نباشد 
قصد  البته  داشت.  نخواهد  را  خود  وظیفه 
های  برنامه  تدوین  از  قبل  نیست که  این 
کار،  نیروی  و  اقتصادی  رشد  مدت  دراز 
هیچ کاری مقدور نیست. تجربهچه در ایران 
است که  داده  نشان  سایر کشورها  در  چه  و 
به  است که  تحولی  سیر  دارای  ریی  برنامه 
می  و گسترش  شود  می  تقویت  زمان  مرور 
رسیده  آن  وقت  شاید  دیگر  امروز  اما  یابد. 
برنامه  و  به سیاستها  مروبط  مسائل  باشد که 
و  نیروی کار  زمینه  های کوتاه مدت چه در 
در  چه  مدت  های کوتاه  برنامه  و  سیاستها 
زمینه  در  چه  و  اشتغال  و  نیروی کار  زمینه 
اموزش )و خاصه آموزش عالی و تخصصی( 
الاقل با هدفهای عمده ای که می توان برای 
با هدفهای  برنامه های میان مدت و الاقل 
عمده ای که می توان برای برنامه های میان 
مدت و دراز مدت قایل شد ارتباط و پیوند 
ارگانیک داشته باشد وگرنه بیم ان است که 
سیاستهای موقت- که گاه ظاهری و فریبنده 
به  را  اینده  ساختن  اساسی  مسائل  دارند 
مسائل  رو  این  از  بسپارند  فراموشی  دست 
مربط به دوران های برنامه ریزی نیروی کار 
توجه  و  بینی  واقع  و  با دقت  باید  وآموزش 
دایم به هدفهای اساسی تحوالت اینده مورد 
تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. با این طرز دید 
آموزش  و  اشتغال  برنامه  توان گفت که  می 
هدفهای  حال  عین  در  باید  انسانی  نیروی 
را  مدت  دراز  و  مدت  میان  و  مدت  کوتاه 
که  نیست  فرصت  اینجا  در  بربگیرد.  در 
برنانه  امکانات  حدود  و  مختصات  درباره 
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های مذکور و شناخت عناصر و متغیرهای 
عمده ای که در ترکیب و تحول دوره های 
سه گانه یادشده اثر می گذارند به تفصیل 
بحث می شود. اما می توان تصویر کلی و 
ساده ای از نحوه عمل و پیوند این برنامه 

به دست داد. ها 
برنامه های کوتاه مدت معموال 2 تا 3 سال 
را در بر می گیرند و گاه فقط به یک سال 
محدود می شوند. البته هیچ توافق کلی و 
قطعی دراین باره وجود ندارد. اما به هر 
حال اگر دستگاههای مسئول برنامه ریزی 
نیروی کار و برنامه ریزی آموزش تعریف 
به  اشکالی  عمل  در  بپذیرد  را  واحدی 
وجود نخواهد آمد. این برنامه ها معموال 
در زمینه یک برنامه میان مدت پیاده می 
در  این است که  آنچه مسلم است  شوند. 
مدت کوتاه امکانات عملی خیلی محدود 
است، چون کمیت و کیفیت نیروی کار را 
در مدارج و سطوح مختلف نمی توان به 
سرعت تغییر داد . به همین جهت سیاست 
دادن  وفق  بیشتر  مدت  کوتاه  برنامه  با 
این کار  است.  موجود  تقاضای  با  عرضه 
و  تقسیم  منطقی  سیاست  با  توان  می  را 
توزیع نیروی کار مشخص کردن نیروی کار 
اضافی در هر رشته تعیین میزان بیکاری و 
کم کاری و شناخت نارساییها و کمبودهای 
ناشی از سازمان تولید واشتغال و باالخره 
اجرای برنامه های آموزشی فشرده و کوتاه 
مدت انجام داد. اگر فنون تجزیه و تحلیل 
بازار کار برای شناخت مسائل فوق الذکر 
به خوبی به کارگرفته شود، تعیین جهت و 
محتوی برنامه های آموزشی کوتاه مدت و 
فشرده خاصه در زمینه آموزش فنی و حرفه 
شود که  می  مالحظه  خواهد.  میسر  ای 
حتی در مورد برنامه های کوتاه مدت می 
توان بین اشتغال و آموزش پیوند ارگانیک 

و زنده و ثمر بخشی به وجود آورد.
تعیین واحد ابدایی اجرای برنامه در این 
ده  یک  مثال  دارد.  اساسی  اهمیت  مورد 
پیاده  برای  مطلوبی  واحد  روستا،  یا یک 
کردن چنین برنامه ای است. در این سطح 
هم شناخت مسائلی که یاد شد اسان است 
و هم براساس تجزیه و تحلیل ساده مسائل 
مزبور می توان برنامه آموزش و اشتغال را 

در هم ادغام کرد.
می  را  پایه  اقتصادی  واحد  المثل  فی 
سطح  در  همگنی  یا گروه  خانواده  توان 
را  اشتغال  و  آموزش  و  گرفت  روستا 
طوری سازمان بخشید که واحد اقتصادی 
و  روشهای کشت  بهبود  به  بتواند  مزبور 
و  در کشاورزی  تولید  قدرت  افزایش  کار 
گسترش تدریجی صنعت در روستا کمک 
کند. )مثال: واحدهای عمران روستایی در 

دیگر؟(  چند کشور  و  هند 
دوره برنامه های میان مدت معموال 4 یا 
مشخص  های  برنامه  است.  سال   7 یا   5
میان  ای  دوره  برای  معموال  اقتصادی 
مدت وضع می شود . در برنامه ریزی میان 
مدت، برنامه اقتصادی باید هدفهای تولید 
تعیین  فعالیت  عمده  بخشهای  برای  را 
تولید کار  قدرت  افزایش  فروض  و  کند 
و  هدفها  این  برمبنای  سازد.  مشخص  را 
فرضها می توان نیروی کار مورد نیاز را در 
در  زد.  تخمین  تخصص  مختلف  سطوح 
وسایل  و  امکانات  ارزیابی  اینجاست که 
آموزشی اهمیت خاصی کسب می کند. در 
این مورد می توان برنامه های آموزشی را 
چه در سطح اموزش فنی و حرفه ای و چه 
با  زیادی  حد  تا  عالی  آموزش  سطح  در 
هدفهای میان مدت برنامه اشتغال منطبق 
توان  اموزش عالی می  مورد  در  ساخت. 
تغییرات ساختمانی را پی ریزی کرد و قبل 
از آنکه نتایج این تغییر ساختمان به بار اید 
، می توان با دخالت موثر به امکانات و 
داد  تغییر جهت  آموزشی  موجود  تاسیات 
برنامه  تامین هدفهای  به  زیادی  تا حد  و 
نیروی کار و حصول هدفهای برنامه رشد 

اقتصادی کمک کرد.
برای  سال  هفت  تا  چهار  مدت  مسلما 
تغییر نظام آموزشی برای آنکه به صورت 
عنصری فعال در جریان رشد اقتصادی و 
اجتماعی دراید، کفایت می کند. اما نتایج 
این تغییر وضع دیرتر به دست خواهد آمد  
در  آموزشی  نظام  بنیادی  تحول  آثار  همه 
این مدت در باازر کار ظاهر نخواهد شد 
به همین جهت فقط در یک دوره طوالنی 
مثال یک دوره 15 یا 20 ساله است که می 
توان به تغییر ساختمان اساسی نیروی کار 

موفق شد و ساختمان اشتغال را به صورتی 
مطلوب و رضایتبخش درآورد. البته پیش 
است  دشوار  مدت  دراز  تغییرات  بینی 
مشکالت  بینی  پیش  روشهای  مساله  و 
آنکه  برای  ولی  آورد.  جدیدبه وجود می 
و  به گسترش کمی  آموزش  ریزی  برنامه 
کیفی کار و آموزش پیوندی زنده و حیاتی 
به وجود آورد، راهی جز این وجود ندارد.

در یک برنامه کوتاه مدت می توان عدم 
تعادلهای بازار کار را موقتا درمان کرد، در 
میان مدت می توان هدفهای دقیق تولید 
تغییرات  های  پایه  و  ساخت  مشخص  را 
فقط  و  آورد،  وجود  به  را  آینده  بنیادی 
در دراز مدت است که می توان به تغییر 
آموزش  و  نیروی کار  و  اقتصاد  ساختمان 
نائل شد. تضادهای این سه برداشت حتی 
در برنامه های کوتاه مدت نیز باید در مسیر 
یک برنامه دراز مدت تهیه و تدوین شود.

به همین جهت باید از هم اکنون مختصات 
آن  به  خواهیم  ی  را که  ای  آینده  جامعه 
وضع  به  توجه  با  و  سازیم  معین  برسیم 
کنونی منابع مادی و انسانی، تدابیر الزم 
و  مطلوب  هدفهای  به  رسیدن  برای  را 
صورت  این  در  اتخاذ کنیم.  انتظار  مورد 
مدت  برنامه کوتاه  در  اقدامی که  هرگونه 
و سیاست موقت اشتغال صورت می گیرد، 
نباید فقط با وضع کنونی بازار کار سنجیده 
در دوره  آن  نتایج  و  اثار  باید  بلکه  شود، 
دراز مدت ارزیابی شود همچنین هنگامی 
آموزش  و  میان مدت کار  برنامه های  که 
می  تبدیل  ساالنه  اجرایی  های  برنامه  به 
شود، باید مراقب نتایجی بود که در برنامه 

بروز خواهد کرد. آینده  های 
میان  خواه  مدت،  خواه کوتاه  هربرنامه، 
پایه  بر  باید  مدت  دراز  خواه  و  مدت 
انتقادی وضع  تحلیل  و  و تجزبه  شناخت 
ارزیابی  سپس  شود.  ریزی  پی  موجود 
در  اشتغال  نیازمندیهای  و  فعال  جمعیت 
دوره  از  یک  هر  برای  مختلف،  سطوح 
قرار  برآورد  و  سنجش  مورد  مزبور  های 
رفع  برای  الزم  وسایل  باالخره  و  گیرد 

تعیین گردد. و  شناخته  نیازمندیها 
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گاهی از گذشتگان یادی کنیم و از گفته نوشته، 
بر  پیش  از  بیشتر  بگذرانیم  نظر  از  را  آنان 
قبائل  سنن  آداب  می شویم.  فائق  حوادث 
نصایح بزرگان و ره توشه گران سنگی است 
که ما را از باد باران در امان می دارد و امروز 
که ما پا در راه تعالی در جهان گذارده ایم در 
را  ره  این  ما هم  اجداد  باشیم که  داشته  نظر 
در آمال خود می داشته اند نمونه آن را با هم 

می خوانیم:
جنگ های ایران و روس و شکستی که ایران 
را  وضعیت  دو  شد  متحمل  روسیه  برابر  در 
اول  آورد:  به وجود  ایرانی  انسان  برای ذهن 
دریافت  و  حقارت  احساس  با  شدن  مواجه 
جهانی  و  خود  بین  ناگهان  به  فاصله ای که 
دیگر که تا آن روز به خوبی آن را نشناخته بود 
و دوم پرسشی حیاتی و اساسی که این فاصله 

از کجا ایجاد شده است و چه باید کرد؟
میرزا که تجدد  زمان عباس  از  منظور  این  به 
نیروهای  در  تازه ای  بنای  سنگ  ایجاد  با  را 
نظامی ایران شروع کرد، تا قائم مقام و امیرکبیر 
که وجوه چندگانه ای از ترقی را در ایران به 
اجرا گذاشتند و کسانی چون مستشارالدوله و 
میرزا حسین خان سپهساالر که سودای ایجاد 
ایران  برای حل معضالت  بنیان های حقوقی 
آمرانه  تجدد  شاه که  رضا  تا  پروراند،  سر  در 
مصدق که  و  تحمیل کرد  همگان  بر  را  خود 
و  دید  نفت  صنعت  شدن  ملی  در  را  چاره 
بسیاری دیگر تا امروز، همواره نکته ای انسان 
و جامعه ایرانی را آزرده است که مانعی جدی 
منظور  به  هموار  مسیری  به  دست یابی  برای 

بوده است. توسعه  به  دست یابی 
این که در هیچ برهه ای از تاریخ ایران توافق و 
دریافت پایداری حتی ضمنی برای چگونگی 
بین  توسعه،  به  برای دست یابی  ایران  راهبرد 
گروه های  و  سو  یک  از  سیاسی  نخبگان 
پدید  دیگر  سوی  از  دانشگاهی  اجتماعی، 
نیامده است. بنابراین: این عدم توافق باعث 
شده است تا نخبگان و نیروهای اجتماعی و 
هر  و  سازند  خنثی  را  یکدیگر  توان  سیاسی 
یک ایران را به سمتی بکشند و جامعه ایرانی 
نتواند گام های پایداری را برای طی این مسیر 
هزینه های  هم  دلیل  همین  به  نماید.  تجربه 
صرف  زیادی  فرهنگی  و  اجتماعی  مادی، 

است. نبوده  مطلوب  نتیجه  اما  است  شده 
جمله کسانی  از  زاده  آخوند  فتحعلی  میرزا 
را  ترقی  موانع  تا  است  تالش  در  است که 
نیز  نسخه هایی  یا  نسخه  و  کرده  شناسایی 
نامه ای  در  وی  بپیچد.  چاره  راه  منظور  به 

مورخ سوم مارس 1۸72 به میرزا یوسف خان 
مستشارالدوله تمثیل جالب توجهی در ترسیم 
ارایه  روز  ایران  آن  اداره  و  جامعه  وضعیت 
در  معناداری  بسیار  سازی  تصویر  می کند که 
آن است که حکایت از یک مشکله تاریخی 
در  را  نکته ای  این که  ضمن   دارد.  ایران  در 
در  این  پیشرفت  ایران  بنیادی  ضرورت های 
تصویر سازی  ارایه می دهد که از اهمیت بسیار 
مستشارالدله  به  وی  است  برخوردار  زیادی 
به  در ایران  امروز  شما  »وضع  می نویسد که: 
آن می ماند که به یک عراده از برای کشیدنش 
مثال  بسته شوند.  السیر  چهار حیوان مختلف 
یک اسب و یک خر و یک جامیش و یک 
گاو. آن که اسب است، سریع السیر است، آن 
جامیش  آن که  السیر،  متوسط  است  خر  که 
است،  آن که گاو  است،  السیر  بطئی  است، 
در این  است.  السیر  مانع  لجاجت  با  مطلقا 
حالت عراده هرگز کشیده نخواهد شد.« اسب 
کنید  همت  »بیایید  می گوید:  همراهان  به 
رضا  نخواهی  خواهی  خر  بکشیم،  را  عراده 
جامیش  می کند.  متوسطی  و حرکت  می دهد 
را می شنود و حرکت  به کراهت حرف اسب 
را  اسب  حرف  نه  گاو  اما  می کند،  بطئی 

می جنبد.« جا  از  نه  و  می شنود 
فارغ از این که با همه اندیشه های آخوندزاده 
موافق باشیم یا نباشیم، نکته ای را که آخوند 
زاده در  ایران آن روز  دریافته است، از اهمیت 
زمان  هم  وی  است.  برخوردار  زیادی  بسیار 
به این  دارد.  اشاره  ادارک و عمل  بعد  به دو 
معنا که یک حرکت هماهنگ در یک جامعه 
عمل  و  سو  هم  دریافتی  سطوح  نیازمند 
سطوح  یعنی  بعد  دو  است.  این  هماهنگ 
یکدیگر  با  چه  چنان  نیز  عمل  و  ادراکی 
از  همگرایی  امکان  نکنند  عمل  هماهنگ 
معنادار  سازی  تصویر  در  رفت.  خواهد  بین 
البته  و  نماد حرکت سریع  زاده، اسب  آخوند 
به  را  جامعه  می خواهد  است که  سریع  فهم 
به  نه  عراده  دیگر کشندگان  اما  براند،  پیش 
اندازه اسب می فهمند و نه به اندازه وی سریع 
هستند. نتیجه ای که وی از  این تمثیل می گیرد 
نیز جالب است و البته بیان گر وضع تاریخی 
 ایران که به این شکل حرکتی به سمت ترقی 
در  این  دیگری که  نکته  داد.  نخواهد  رخ 
تمثیل آخوند زاده مستتر است و توجه به آن از 
است،  این که  برخوردار  زیادی  بسیار  اهمیت 
جامعه  ایران از تعدد حوزه های تصمیم گیری 
نیز رنج می برد. در تمثیل فوق همه کشندگان 
عراده  برای کشیدن  تصمیم گیری  در  عراده، 

سهم دارند و چون اسب تنها تصمیم گیر  این 
نمی افتد.  اتفاق  حرکتی  الجرم  نیست  عراده 
دیگر  ساختن  هماهنگ  توان  این که  ضمن 

ندارد. یکدیگر  با  نیز  را  عراده  کشندگان 
و  بینش ها  در  هم گرایی  این که  ایجاد  نتیجه 
رفتارها از یک سو و توانمند ساختن گروه های 
حرکت  امکان  منظور  ایجاد  به  اجتماعی 
هر  بنیادی  نیازهای  پیش  از  یکی  هماهنگ، 
به این  می گردد.  محسوب  توسعه ای  حرکت 
نخبگان  بین  حاکم  بینش های  چنان چه  معنا 
سیاسی به عنوان اداره کنندگان جامعه از یک 
چنین  هم  و  دیگر  سوی  از  مردم  بین  و  سو 
الزم  همسویی  و  اشتراک  از  دو،  این  بین  
برخوردارنباشد، امکان  ایجاد همگرایی منتفی 
خواهد بود. در درجه دوم ، ایجاد حرکت های 
از  هایی  به گروه  نیازمند  هماهنگ  و  هم سو 
افراد است تا در انجام امور از توانمندی های 
نزدیک به یکدیگر برخوردار باشند. چنان چه 
افراد یک جامعه )مردم و نخبگان سیاسی و 
دریافت  و  فهم  در  توانایی ها  سطح  فکری( 
با  بسیار  فاصله  آن ها  انجام  توانایی  و  امور 
امکان  ایجاد  هم  باز  باشند  داشته  یکدیگر 
حرکت های هماهنگ برای سوق دادن جامعه 
به سمتی مشخص و با مأموریتی معین مقدور 
پیش  فقدان  این  در  بنابراین  بود؛  نخواهد 
متفاوت  سوهای  به  هم زمان  جامعه  نیازها، 
سردرگمی  و  اعوجاج  و  شد  خواهد  کشیده 
خواهد  جامعه ای  چنین  بارز  وجه  تصادم   و 
بود که نه حرکتی به پیش خواهد داشت و نه 
هماهنگی در حرکات آن مشاهده خواهد شد.
نتیجه  این که دو کار باید برای حرکت به سمت 
توسعه در جامعه ای چون  ایران به عنوان پیش 
در  اول، همسو سازی  اساسی رخ دهد:  نیاز 
عقالنیت  بر  مبتنی  باید  قطعًا  ادراک ها که 
عمل که  در  سازی  همسو  دوم،  آید.  پدید 
البته بخش عمده ای از آن به تبع همسو شدن 
دیگر  بخش  و  آمد  خواهد  پدید  ادراک ها 
آن به مدیریِت عمل و رفتار نیاز دارد. لیکن 
در شرایط فعلی وضع همان است که آخوند 
ایران  با بستن عراده  ترسیم کرده است.  زاده 
متفاوت  تنها  نه  ادراک های  با  با ِکشندگاِن 
فاصله  بسیار  توانایی های  با  همسو  غیر  بلکه 
دار امید به توسعه را با شتاب مناسب منتفی 

است. ساخته 

بنابراین:

 نه؛ به این نمط، ترقی میسر نمی شود.

نه؛ به این نمط،
ترقی میسر نمی شود
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صنعت خودرو یک صنعت ملی و هویت و شرف 
صنعتی ما است و همه در برابر این صنعت مسئول 
هستیم و باید در برابر آن رفتار و پاسخ مناسب 

نشان دهیم.  
مهندس " غالمرضا شافعی" رییس هیأت عامل 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان 
مدیران  معارفه  و  تودیع  مراسم  در  مطلب  این 
عامل ایران خودرو، افزود: »ظرف سنوات گذشته 
اقدامات علمی، فنی، طراحی و اجرایی بسیاری 
انجام گرفته و صنعت خودرو به لحاظ کمی به 
این  تمامی  وجود  با  اما  رسیده  خوبی  جایگاه 
تالش ها، جامعه از عملکرد صنعت خودرو راضی 

نیست.«

وی با اشاره به سخنان یکی از نمایندگان مجلس 
اظهار داشت: »گفته می شود هر پیشنهادی علیه 
خودروسازان به مجلس برود رأی می آورد و این 
این  به  نسبت  جامعه  نگاه  نشاندهنده  موضوع 

صنعت است.«
مهندس شافعی تصریح کرد: سال گذشته در حالی 
که افزایش قیمت خودرو در جلسات هیأت دولت 
به تصویب رسیده بود رییس جمهور در رسانه ها 
عنوان کرد پراید کیلویی چند؟ البته آن اظهار نظر 
کار خوبی نبود ولی نگاه رییس جمهور به جامعه 

بود.
وی همچنین به لطیفه هایی که در مورد برخی از 
خودروهای داخلی ساخته می شود اشاره کرد و 
با بیان این که این مطالب در عین طنز، رنج آور 
است، افزود: »چنین سخنانی ضد صادرات است 
صادراتی  اقالم  بهترین  از  خودرو  حالی که  در 
افتخار  خودرو  صادرات  به  باید  مردم  و  است 
کنند زیر حرکت هر خودروی ایرانی در جاده های 

دیگر کشورها به معنای صدور انقالب است.«
رییس هیأت عامل ایدرو همچنین با تأکید بر لزوم 
واردات خودرو در حد و اندازه مناسب، گفت: 
»واردات مردم را با کیفیت جهانی آشنا می سازد 
و توقع آنها را افزایش می دهد اما باید به گونه ای 

باشد که از صنعت داخلی نیز حمایت شود.«
مهندس شافعی ادامه داد: »خودروسازان خارجی 
دریافت  درصد   3-2 بهره  نرخ  با  هایی  وام 
می کنند در حالی که بانک ها به خودروسازان 
هم  درصدی  نرخ 30  با  تسهیالت  حتی  ایرانی 

نمی دهند!«
وی اظهار داشت: »رقابت در شرایط برابر معنا 
دارد و نباید با مصوباتی، صنعتگران داخلی را در 

شرایط غیر رقابتی قرار دهیم.«
ایرانی  »خودروسازان  گفت:  ایدرو  رییس 
قیمت  ارزان  خودروهای  بخش  در  مدعی اند 
می توانند با خودروسازان جهانی رقابت کنند و 
وارد  قیمت  خودروهای گران  فقط  اینکه  علت 
می شود  ایران  بازار 
در  که  است  همین 
خودروی  بخش 
ارزان، توان رقابت با 
ایرانی ها را ندارند.«

وی با اشاره به تحریم صنعت خودروی کشور از 
دشمن  رفتار  از  باید  داشت:  بیان  آمریکا  سوی 
درس بگیریم و همه تالش کنیم که خودروی با 
کیفیت تر و با قیمت رقابتی تر در داخل تولید 

شود.
مهندس شافعی تصریح کرد: اگر ساالنه 3 میلیون 
خودرو در کشور تولید شود و یک میلیون دستگاه 
صادر شود، صنعت خودرو می تواند ارز مورد نیاز 
خود را تحصیل کند و نیازی به ارز حاصل از نفت 

و گاز نخواهد داشت.
وی با اشاره به لزوم کمک مجلس به خودروسازان 
اظهار داشت:  »اکنون مصوبه ای وجود دارد که 
اگر شرکتی باالی 20 درصد سهم دولتی داشته 
باشد نمی تواند از صندوق ذخیره ارزی استفاده 
ایران خودرو را را در همین ردیف قرار  کند و 
می دهند، در حالی که مجلس به درستی در قانون 
اصل 44 پیش بینی کرده دولت در بازار برخی 
درصد   20 باید  خودرو  مثل  خدمات  و  کاالها 
سهم بازار داشته باشد و برای تحقق این امر، نمی 
تواند نسبت به حمایت از صنعت خودرو بی توجه 

باشد.«
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با 
ذکر بدهی های بانکی 3۸00 میلیارد تومانی ایران 

خودرو عنوان کرد: »اگر هزینه مالی این بدهی ها 
خودرو  ایران  تولید  و  باشد  تومان  میلیارد  هزار 
امسال به 400 هزار دستگاه برسد، هر خودرو 2.5 
میلیون تومان هزینه مالی خواهد داشت که این 

هزینه را مشتریان می پردازند.«
این  از  بخشی  پیشنهاد کرد  شافعی  مهندس 
بدهی های بانکی به افزایش سهام تبدیل شود.
و  خبرنگاران  ازمردم،  همچنین  ایدرو  رییس 
خودرو  صنعت  از  خواست  رسانه ها  اصحاب 
به عنوان یک صنعتی ملی حمایت کنند زیرا که 
سربلندی این صنعت، موجب سربلندی کشور و 
شد.   خواهد  ارزی  درآمدهای  همچنین کسب 

حضور  با  یادشده که  مراسم  در  است  گفتنی 
بخش  مدیران  مجلس،  نمایندگان  از  جمعی 
و فعاالن صنعت خودرو و  دولتی و خصوصی 
صنعتی  مدیریت  سازمان  محل  در  سازی  قطعه 
برگزار شد، مهندس نجم الدین به ارایه گزارشی 
از عملکرد خود در مدت تصدی مدیریت عامل 
ایران خودرو پرداخت. در ادامه نیز مهندس یکه 
و  ارتقای کمی  برای  خود  برنامه های  از  زارع 

خودرو سخن گفت. ایران  تولید  کیفی 
در این مراسم ضمن تقدیر از تالش های مهندس 
از سوی  نجم الدین اعالم شد وی طی حکمی 
سازمان  عامل  هیأت  رییس  شافعی  مهندس 
گسترش و نوسازی صنایع ایران، به عنوان مشاور 
رییس هیأت عامل ایدرو انتخاب شده است.  

 مأموریت های ویژه مهندس شافعی به ایران 
خودرو:

صنایع  نوسازی  و  گسترش  سازمان  رییس 
زارع  یکه  مهندس  به  صدورحکمی  با  ایران 
ایران خودرو،  مدیرعامل جدید شرکت  به عنوان 
تعالی  جهت  در  را  ویژه ای  مأموریت های 
از  عبور  و  ترقی  مسیر  پیمودن  و  شرکت  این 
چالش ها، موانع و مشکالت کنونی، تعیین کرده 

است.  
و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون  شافعی  مهندس   
تجارت درحکم خود که با استناد به صورتجلسه 
به  خطاب  خودرو  ایران  شرکت  مدیره  هیأت 
ضمن  است،  کرده  صادر  زارع  یکه  مهندس 
تأکید بر اهمیت مدیریت منابع انسانی به عنوان 

یکه زارع برجسته ترین 

مدیر صنعتی آمد تا 

صنعت ملی را به جایگاه 

خودش برساند

صنعت خودرو یک صنعت ملی
 و هویت و شرف صنعتی ما است

 خسرو
 امریحسینی
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با  خواسته  وی  از  بنگاه،  آن  سرمایه  اصلی ترین 
پیکره  الینفک  اعضای  به عنوان  سازان  قطعه 
و  سازنده  تعامل  کشور،  خودروسازی  صنعت 

باشد. داشته  عادالنه 
شافعی در این حکم با اشاره به ضرورت چابک 
سازی شرکت و تبدیل به احسن کردن دارایی های 

غیر مولد، از رییس جدید شرکت ایران خودرو در 
خصوص اقدام به هدف گذاری جهت دستیابی به 
خودکفایی و توسعه بازارها و همچنین استفاده از 
ظرفیت قانونی دستگاه های دولتی، تالش نماید.

در این حکم بر اهمیت مشتری مداری و همچنین 
تالش شبانه روزی و بی وقفه برای اعتالی نام 

ایران خودرو در داخل و خارج از کشور تأکید شده 
است.

بنا به این خبر، متن حکم مهندس شافعی بشرح 
ذیل است:

جناب آقای هاشم یکه زارع
بعد از سالم

با استعانت از خداوند متعال و با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و با استناد به مصوبه صورتجلسه شماره 92-06-1۸2 
مورخ 19شهریور92 هیأت مدیره شرکت ایران خودرو، به موجب این حکم به سمت مدیرعامل آن شرکت منصوب می شوید.

شایسته است با اتکال از خداوند متعال و با همفکری اعضاء محترم هیأت مدیره و همکاران گرامی آن شرکت نکات زیر را در نظر داشته باشید:
- مدیریت منابع انسانی شرکت به عنوان اصلی ترین سرمایه آن بنگاه

- تعامل سازنده و عادالنه با قطعه سازان به عنوان اعضاءالینفک پیکره صنعت خودروسازی کشور
- مدیریت بهینه منابع

- چابک سازی شرکت و واگذاری دارایی های غیر مولد و تبدیل به احسن کردن آنها
- تهیه و اجرای برنامه توسعه و تنوع محصول

- ارتباط منطقی با دستگاه های دولتی و استفاده از ظرفیت های قانونی آنان
- هدف گذاری به منظور حصول به خودکفایی ارزی از طریق نفوذ و توسعه بازارهای صادراتی

- حساسیت الزم و کافی نسبت به ارایه خدمات بعد از فروش
- تالش شبانه روزی و بی وقفه برای اعتالی نام ایران خودرو در داخل و خارج از کشور
-توجه جدی به جلب رضایت مشتری که موجب بقا و تعالی آن شرکت معظم خواهد بود

با استعانت از این کالم گهربار الهی که فرمود"و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا"
برای جنابعالی و همکارانتان دراین راه پر مجاهدت آرزوی توفیق دارم.

                                                                                                           غالمرضا شافعی 
                                                                                                            معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیأت عامل

گفتنی است این حکم در جریان مراسم تودیع و 
معارفه مدیران سابق و کنونی شرکت ایران خودرو 
صنعتی  مدیریت  سازمان  جلسات  سالن  در  که 
برگزار شد از سوی مهندس شافعی تحویل آقای 

یکه زارع گردید.

مهندس یکه زارع پیشنهاد کرد:
اتحاد خودروسازان برای تکامل صنعت خودرو

ایران  خودروسازی  بزرگ  شرکت  دو  همکاری 
خودررو و سایپا در زمینه های مختلف طراحی 
پلتفرم و تولید قطعات مختلف خودرو از ضروریات 

تکامل خودروسازی ایران است.  
مهندس هاشم یکه زارع، مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خودرو ضمن بیان این مطلب گفت: »دو 
شرکت ایران خودرو و سایپا باید در کنار رقابت در 
بازار داخلی، در سطح بین المللی ارتباطی دوستانه 
و رفاقتی داشته باشند تا در صدور برندهای ایران 

در بازارهای جهانی موفق عمل کنند.«
مهندس یکه زارع که در مراسم معارفه خود به 
عنوان مدیرعامل ایران خودرو سخن می گفت، 
دوران اصلی شکل گیری صنعت خودرو در ایران 
را زمان پس از سال 6۸ دانست و گفت: »تا سال 
6۸ اتفاق خاصی در صنعت خودرو رخ نداد و 
خودروسازی ایران، صنعتی کاماًل مونتاژکار بود.«

این  به  شایسته  و  الیق  مدیران  ورود  زارع  یکه 
عرصه را موجب آغاز تحوالت مثبت و پیشرفت 
اینکه  »علی رغم  کرد:  اذعان  و  کرد  عنوان 
مدیران شایسته ای در شرکت های خودروسازان 
حضور داشته اند، نبود استراتژی و برنامه مدون 
ایران  و  روزمره گی کرده  دچار  را  خودروسازی 
را تبدیل به خودروساز واقعی نکرده است. وی 
افزود: درست است که محدودیت های بین المللی 
مواجه  متعددی  چالش های  با  را  خودروسازی 
کرد اما نباید همه مشکالت فعلی را ناشی از این 
امر دانست.« وی تأکید کرد: »باید مشکالت و 
موانع ریشه یابی شده و نسبت به رفع آن اقدام 

شود.«
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو تأکید کرد: 
»صنعت خودرو نیاز به کمک دارد ولی در کنار 
تبدیل  برای  استراتژی الزم  و  برنامه  نیازمند  آن 
شدن به خودروساز است.« یکه زارع همراهی و 
همیاری دولت و مجلس و سایر مسووالن را الزمه 
موفقیت در عرصه داخلی و بین المللی دانست و 
گفت: »باید با نگاه استراتژیک به این صنعت 
فراهم  در کشور  اقتصادی  حماسه  تحقق  زمینه 
شود.« وی از احیای مجدد تولید در شرکت ایران 
خودرو خبر داد و گفت: با اطمینان از موفقیت در 
اجرای برنامه های تعیین شده برای بهبود شرایط، 

این مسوولیت را پذیرفتم.« وی اظهار امیدواری 
کرد: »در پایان چهار سال دولت یازدهم شاهد 
صدور نیمی از محصوالت تولیدی با برند ایران 

خودرو باشیم.«
مدیرعامل ایران خودرو حمایت از قطعه سازان 
را از دیگر اولویت های مدیریتی خود اعالم و 
خاطرنشان کرد: »باید طوری عمل کنیم تا قطعه 
سازان دانش فنی طراحی قطعه را کسب کرده و 
بدون نیاز به شریک خارجی نیاز خودروساز را 

تأمین کنند.«

با حکم مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو:

دکتر نجاری مدیر عامل ساپکو شد

در حکمی از سوی مهندس یکه زارع مدیرعامل 
گروه صنعتی ایران خودرو، دکتر حسین نجاری با 
حفظ سمت به عنوان مدیرعامل ساپکو منصوب 

شد.  
مهندس هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خودرو در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل 
ساپکو، تحریم های یکی دوسال اخیر را بسیار 
مهم و دشوار خواند اما تنها 40 درصد مشکالت 
اخیر صنعت خودرو را ناشی از تحریم ها دانست 
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و تأکید کرد: »منشا 60 درصد مشکالت بایددر 
جاهای دیگر جست و جو شود.«

اظهار  تأمین  زنجیره  به حساسیت  اشاره  با  وی 
و  سازه گستر  مشترک  همکاری  »برای  داشت: 
ساپکو برنامه هایی پیش بینی شده و این همکاری 
می تواند به صنعت خودروی کشور کمک کند.

این  در  خودرو  ایران  صنعتی  عامل گروه  مدیر 
و  خودرو  ایران  مدیران  و  مسووالن  از  مراسم 
ساپکو خواست به گونه ای عمل کنند که تولیدبه 

بازگردد.« خود  اوج  روزهای 
دکتر حسین نجاری مدیر عامل جدید ساپکو نیز 
در جلسه معارفه خود، دو سال اخیر ساپکو را از 
نظر فراز و نشیب ها و دشواری ها برابر شش سال 
دانست و گفت: »ساپکو در بیست و یکمین سال 
تأسیس خود قرار دارد و در این مدت رشد کرده و 
از پتانسیل های خوبی برخوردار است که باید از 

آن استفاده شود.«
وی با تأکید بر لزوم  کار تیمی و هم دلی برای 
حل  و  خودرو  ایران  تأمین  زنجیره  هدایت 
مشکالت آن، اظهار داشت: »وضعیت ساپکو و 
زنجیره تأمین ایران خودرو نباید در اثر نوسان ها 
به  باید  بلکه  بریزد  هم  بر  بیرونی  تنش های  و 
گونه ای باشد که هر کس از بیرون نگاه می کند، 

ببیند.« آرامش و ثبات را در آن 
عادل پیرمحمدی نیز که از شهریور 90 در سمت 
مدیر عاملی ساپکو فعالیت کرده، در جلسه تودیع 
خود، دو سال اخیر را دوران بسیار سختی برای 
ساپکو توصیف کرد و افزود: »در این مدت رانا به 
تولید رسید و  قالب های آن در داخل کشور بدون 

هزینه ساخته شد.«
ترین  مهم  جمله  از  را   206 خودکفایی  وی 
رویدادهای زنجیره تأمین ایران خودرو در این دو 
سال دانست و گفت: »40 درصد 206 به صورت 
سی کی دی از پژو تأمین می شد و در حال حاضر 
به  محصول  این  از  دستگاه   300 تا   250 روزانه 

می شود.« تولید  شده  سازی  داخلی  صورت 
دارای   1333 متولد  نجاری  است،  ذکر  شایان 
دانشگاه  از  مکانیک  مهندسی  دکترای  مدرک 
دو  به مدت  از سال 1361  است. وی  بیرمنگام 
سال  از  و  وانت کار کرده  ایران  در شرکت  سال 
آغاز کرده  ایران خودرو   در  را  63فعالیت خود 
است. دکتر نجاری در این مدت در سمت های 
و  ریزی  برنامه  مرکز  مدیر  برنامه،  و  طرح  مدیر 
نظارت پروژه ها، معاون سیستم جامع تولید و قائم 
مقام مدیرعامل در تولید در ایران خودرو فعالیت 

است.  کرده 
در سوابق کاری دکترنجاری، عضویت غیرموظف 
ایساکو،  ساپکو،  شرکت های  مدیره  هیأت  در 
ایران  خودرو،  ایران  محورسازان  پارس،  مهرکام 
خودرو خراسان، ایران خودرو فارس و سنیران اتو 

به چشم می خورد.

با حکم مهندس یکه زارع

مهدی یونسیان سرپرست ایران 
خودرو دیزل شد

با حکم مهندس هاشم یکه زارع مدیر عامل گروه 
به سمت  یونسیان  ایران خودرو، مهدی  صنعتی 
منصوب  دیزل  خودرو  ایران  شرکت  سرپرست 

شد.  
یونسیان که دوران مدیر عاملی مهندس یکه زارع 
در ایران خودرو دیزل، قائم مقام وی بود، به عنوان 
عضو موظف هیأت مدیره ایران خودرو دیزل نیز 

فعالیت می کند.
یونسیان پیش از ایران خودرو دیزل نیز به عنوان 
معاون تضمین کیفیت پارس خودرو در گروه سایپا 

مشغول به فعالیت بوده است.
در  یکه زارع  هاشم  مهندس  است  ذکر  شایان 
مراسم ویژه ای در سازمان مدیریت صنعتی، بعد 
از ظهر روز یک شنبه 24 شهریور 92 به عنوان 
مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو معرفی شد.

نجم الدین در جلسه تودیع و معارفه مدیر عامل 
گروه صنعتی ایران خودرو گزارش داد:

پروژه  اجرای 1100  و  داخل  »تولید 206 ساخت 
کیفیت گروه صنعتی ایران خودرو در دوران چهار 
ساله اخیر، تحوالتی از قبیل تغییر ترکیب تولید در 
افزایش سهم برند ملی در  به  جهت سودآوری، 
بازاهای صادراتی و ارتقای سیستم های تولید و 

کیفیت را تجربه کرد.«
مهندس جواد نجم الدین مدیر عامل سابق ایران 
خودرو در گزارشی به مراسم تودیع خود و معارفه 
مدیر عامل جدید با بیان این مطلب، گفت: »در 
سال ۸۸ که مسوولیت ایران خودرو را بر عهده 
وجود  مالی  بحران  و  مشکالت  همین  گرفتم 
با وجود  بود.  به حداقل رسیده  تولید  و  داشت 
افزایش  تولید  آن  از  بعد  سال های  در  این ها 
یافت و ایران خودرو دستاوردهای جدیدی را در 

رقم زد.« صنعت خودروی کشور 
تازه  پست  زمان  آن  در  افزود که  الدین  نجم 
ایجاد شده معاونت خودرویی وزارت صنایع به 
او پیشنهاد شده بود اما نپذیرفت و به جای آن 
به ایران خودرو آمد. مدیر عامل سابق تولید دو 
میلیون و 651 هزار دستگاه خودرو از سال ۸۸ 
تا 91 را از جمله موارد مهم در کارنامه عملکرد 
خود در ایران خودرو دانست و اظهار داشت:  از 
سال ۸3 تا ۸۸ تنها ۸2 هزار دستگاه افزایش تولید 
داشتیم در حالی که در سال های ۸۸ و ۸9 بالغ 
بر 155 هزار دستگاه رشد تولید داشتیم  که چهار 
برابر همین شاخص در پنج سال قبل از آن بود.
مدیر عامل سابق ایران خودرو تعداد تولید ایران 
خودرو در سال ۸۸ را 6۸0 هزار دستگاه ذکر کرد 
که نسبت به سال قبل از آن 13 درصد رشد کرده 
است. وی افزود: در سال ۸۸ تولید روزانه از دو 

هزار به 2۸00 دستگاه افزایش یافت.
نجم الدین رشد تولید خودرو در کشور در سال 
۸۸ را متعلق به ایران خودرو دانست و گفت: در 
سال ۸9 بالغ بر 755 هزار دستگاه تولید شد که 
نشان دهنده 11 در صد رشد نسبت به سال قبل 
از آن و تعلق داشتن 51 درصد سهم بازار به ایران 

است. خودرو 
وی کسب رتبه اول در اشتغال زایی در میان صد 
شرکت برتر ایران را از دستاوردهای ایران خودرو 
ذکر کرد و افزود: »ایران خودرو در سال 90 تعداد 
772 هزار و 777 دستگاه تولید کرد که باالترین 

رقم در کشور به شمار می رود.«
 مدیر عامل سابق ایران خودرو با اشاره به بحران 
را 444  این سال  تولید  تیراژ  اقتصادی سال 91 
هزار و 444 دستگاه و سهم بازار ایران خودرو را 
51 درصد ذکر کرد که 47 درصد آن سواری و سه 

درصد آن تجاری بود.
مدیر عامل سابق ایران خودرو تولید پنج ماه امسال 
را باالی 120 هزار دستگاه ذکر کرد و گفت: » با 
توجه به مشکالت شماره گذاری، قیمت گذاری 
و استاندارد و مشکالت دیگر، رقم قابل توجهی 
به شمار می رود.« نجم الدین از اصالح ترکیب 
به سود محصوالت سودآور و جایگزینی  تولید 
قوای محرکه کم مصرف شامل تی یو و ای اف 
سخن گفت و افزود: »بین سال های ۸3 تا ۸۸ 
در  داشتیم  فروش  رشد  دستگاه  هزار   43 تنها 
حالی که در سال های ۸۸ و ۸9 بالغ بر 1۸7 هزار 

دستگاه رشد فروش داشتیم.«
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استراتژی شرکت

در  فروش  اول  رتبه  حفظ  شرکت  استراتژی 
کیفیت  افزایش  و  ریخته گری  ماسه های 
حداکثر  به  نهایت  در  تولیدی  محصوالت 

می باشد. سود  رساندن 
عملکرد شرکت طی سال مالی مورد گزارش

مورد  مالی  سال  سهم  هر  سود  ابتدا  شرکت، 
با  بینی کرد که  پیش  ریال   493 را  گزارش 
بررسی عملکرد واقعی نه ماهه، پیش بینی سود 
هر سهم را 10 درصد افزایش و در آذرماه سال 
91 سود هر سهم را 545 ریال پیش بینی و به 

اعالم کرد. بورس  سازمان 
مورد گزارش  مالی  سال  در  شرکت  اهداف  از 
تولید ماسه با کیفیت مطلوب و رسیدن به سود 
با توجه به صورت  هر سهم 545 ریال بود که 
سود وزیان، سود هر سهم 551 ریال تحقق یافته 
مالی  سال  دستاوردهای  سایر  ضمن  در  است 

مورد گزارش به شرح ذیل است.
آسفالت کردن حدود 5000 متر مربع از محوطه 
کارخانه )کل هزینه حدود 2/400 میلیون ریال(

پوشش دیواره و بدنه و سقف واحد خشک کن 
و شستشو جهت جلوگیری از هدر رفت انرژی 
و آالیندگی )کل هزینه حدود 260 میلیون ریال(

پیام هیأت مدیره

وضعیت و تحوالت ماسه های ریخته گری 
الزم  اقدامات  مورد گزارش  مالی  سال  طی 
پذیرفت،  فروش صورت  مقدار  افزایش  جهت 
فروش  جهت  الزم  پیگیریهای  همچنین 
محوطه کارخانه  در  )باطله ها( که  پودرسیلیس 
زیست  مشکالت  ایجاد  باعث  و  شده  انباشته 
عبارتی  به  گرفت  انجام  می گردید  محیطی 
مالی مورد گزارش  فروش محصوالت در سال 
به  ریال  میلیون   ۸4/495 مبلغ  و  تن   210/222
نظر  از  و  درصد   2/3 مقدار  نظر  از  عبارتی 
مبلغ 21/3 درصد نسبت به سال گذشته افزایش 
نشان می دهد. عالوه بر آن حدود مبلغ 2/367 
پودر  تن(  هزار   75 مقدار  )به  ریال  میلیون 
شد. فروخته   1391 سال  طی  )باطله(  سیلیس 

جایگاه شرکت در صنعت ماسه ریخته گری
این شرکت اولین تولید کننده ماسه ریخته گری 
در کشور هم از نظر قدمت و هم از نظر مقدار 
تولید و فروش ماسه ریخته گری می باشد و هم 
از نظر دارا بودن معادن از نظر کیفیت، بهترین 
به دلیل گرد  را  ریخته گری  ماسه  تولید  معادن 
در  و  دارد  دارد  اختیار  در  ماسه  بودن  گوشه 
اختیار  در  را  مصرف  بازار  درصد   30 حدود 

دارد.

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت تأمین ماسه ریخته گری در مورخه شنبه 1392/4/29 
در محل شرکت و با حضور ۸7 درصد از سهامداران برگزار گردید. ریاست مجمع فوق با 
مهندس مهران صمد بوده و جنابان عطاریان و ابوترابی در مقام نظار اول و دوم ایشان را 
در اداره مجمع یاری می رساندند. دبیری مجمع نیز بر عهده مهندس ستاری مدیر ارشد 
مالی شرکت بود که پس از قرائت گزارش هیأت مدیره به مجمع توسط مهندس محسن 
سبحانی مدیرعامل موفق و شایسته شرکت به مجمع نشینان با تصویب صورت های مالی 
و تقدیر و تشکر از زحمات گرانقدر تیم مدیریتی شرکت با تقسیم سود 450 ریالی برای هر 

سهم به کار خود پایان دادند.
مهندس سبحانی در خالل گزارش خود به مجمع بیان داشت که با توجه به اینکه شرکت 
تأمین ماسه ریخته گری واحد پیشگام در فرآوری ماسه های سیلیس ریخته گری و صنعتی 
در کشور  است ما اهداف چهارگانه ای را در نظرگرفته ایم که عبارتند از 1- به دست آوردن 
سهم بیشتری از بازار 2- نوسازی، ارتقاء و توسعه تکنولوژی موجود 3- ارتقاء سطح کیفی 
و کمی محصوالت 4- ارتقاء بهره وری نکته جالب توجه در این مجمع تشکر ویژه ای بود 
که سهامداران و هیأت رییسه مجمع از شفاف سازی کاری تیم مدیریتی شرکت به خصوص 
مهندس سبحانی داشتند و تقدیری که از حساب های پاک و شفاف جناب ستاری به عمل آمد.

ساخت یک دستگاه بک فیلتر جهت سالن دانه 
تن  یک  حدود  روزانه  جذب  باعث  بندی که 
غبار داخل سالن و عدم پراکندگی آن در شهر 
می گردد.)کل هزینه حدود 950 میلیون ریال(

جهت  بازیافت  سیستم  نصب  و  ساخت 
استخر  سمت  به  محصول  خروج  از  جلوگیری 
باطله که پس از تهیه و نصب دستگاه سیلکون 

رسید. خواهد  برداری  بهره  به  مناسب 
جرایم  بخشودگی  جهت  الزم  اقدامات 
فرآوری  شرکت   1379 عملکردسال  مالیات 
ریال   2/7۸4/241/075 بر  بالغ  لیا که  سیلیس 
پیگیری های  از  پس  پذیرفت که  صورت  بود 
 ۸0 معادل  ریال   2/277/392/۸60 مبلغ  مکرر 
مبلغ  به  باقیمانده  و  اخذ  بخشودگی  درصد 
پرداخت و تسویه گردید. ریال   556/۸4۸/216

تاریخچه

شرکت تأمین ماسه ریخته گری )سهامی عام( به 
منظور تهیه و استخراج، فرآوری، خرید و فروش 
خرید  آنها،  بازیابی  و  ریخته گری  ماسه های 
و  مربوطه  تأسیسات  و  ایجاد کارخانجات  یا  و 
مستقیم  به طور  فعالیتی که  هرگونه  به  مبادرت 
مشابه،  خرید کارخانه  )مانند  مستقیم  غیر  یا  و 
نیاز،  مورد  اولیه  مواد  و  االت  ماشین  واردات 
انجام  برای  غیره(  و  تولید  صادرات کاالی 
یا  مستقال  باشد  مفید  و  ضروری  باال  مقاصد 
با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر و 
سرمایه گذاری و خرید سهام دیگر شرکت ها و 
یا کارخانجات در تاریخ 1351/3/27 با سرمایه 
1/000/000 ریال منقسم به 100 سهم با نام 10/000 
ریالی تمام پرداخت شده، تشکیل گردید و در 
در   15۸74 شماره  تحت   1351/5/15 تاریخ 
اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به 
ثبت رسیده و مراتب در روزنامه رسمی مورخ 
شد.  آگهی  عموم  اطالع  جهت   1351/5/29
تغییرات بعدی شرکت تا این تاریخ به شرح زیر 

است: بوده 
پروانه تأسیس کارخانه به شماره 314522 مورخ 
معادن  و  صنایع  وزارت  توسط   1355/2/16

صادر گردید.
 1355/7/1 تاریخ  در  از کارخانه  بهره برداری 
آغاز و پروانه بهره برداری به شماره 342 مورخ 
توسط  تن   ۸00/000 ظرفیت  به   135۸/1/14
وزارت صنایع و معادن صادر شد که در تاریخ 
تولید  ظرفیت  افزایش  به  توجه  با   13۸3/3/6
به شماره 1/52976  برداری جدید  بهره  پروانه 
الف و به ظرفیت 250 هزار تن توسط سازمان 

صادر گردید. تران  استان  معادن  و  صنایع 
العاده  فوق  عمومی  مجمع  تصمیمات  پیرو 
شرکت در تاریخ های 19 و 20 آذرماه 1370 نوع 
شرکت در سهامی خاص به سهامی عام و مبلغ 
هر  اسمی  مبلغ  و  ریال  میلیون   300 به  سرمایه 

یافت.       تغییر  ریال   1/000 به  سهم 

تقسیم سود ۴50 ریالی
 برای هر سهم
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آینده از آن ماست
در این نکته شک نکنید این سخن را مدیری می گوید که کارنامه 

کاریش در سی و اندی سال ندیده است از باد باران گزند.

بود که بعضی  میانه های دهه چهل شمسی  در 
شبها برای صفای دل به همراه دوستان یک دل و 
یک رنگ به باغ طوطی حضرت شاه عبدالعظیم 
سید صادق  مرحوم  شبها  آن  از  یکی  رفتیم  می 
که آنروزها مسئولیت صفحات شهرستان روزنامه 
اطالعات را می داشت در مقام منزلت حضرت 
عبدالعظیم از باب قداست در امر خدمت به خلق 
بحثی به میان کشید که تا این روزها من پاسخ آن را 
نیافته بودم. مرحوم سید صادق که دانش آموخته 
ماندگاری  بود گفت  خارج  زبانهای  و  ادبیات 
عبدالعظیم  شاه  بدین عظمت حضرت  اعتباری 
سلطان  حالیکه  در  است  ناجی  مردم  میان  در 
ابن سلطان شاه صاحب قران را در همین محل 
مرحوم میرزا رضا کرمانی از پای انداخت محل 
قتل سلطان قجر هم شد نعمت و مزد خدمت و... 
چند نکته در میان دوستان بود اول آنکه مردمان 
می  ارزش  اعتباراتشان  به  هستند که  محل  یک 
گذارند دوم قداست و حریت فرد است که نام 
نیکو بجا می گذارد و زین گفته ها بیش از دهها 
دولت  هم کارمند  جوانی که  ایام  همان  از  بعد 
برای  هرگاه  جوانان  مجله  خبرنگار  هم  و  بودم 
ری  شهر  به  رفتن  به  مامور  خبری  تهیه گزارش 
می شدم یا اگر گذرم به دادگستری و شهربانی و 
این سوال سید صادق در  دوایر دولتی می افتاد 
در  می کرد که  پیدا  بیشتری  عمق  ذهنم  و  قلب 
میان این جماعت سرتا پا فرار از جور حاکمان 
چگونه عظمت مردی این چنین زیارتگاه اهل دل 

می شود؟
موضع میانه ای که فالت ایران در بین سرزمینهای 
آسیای مرکزی و آسیای صغیر دارد؛ واقع شدنش 
ماورای  در  اینکه  فرات؛  دره  و  سند  دره  بین 
دریای شمالیش – دریای خزر – با دنیای اسالو، 
دنیای تاتار، و دنیای اقوام سکایی، و در فراسوی 
دریای جنوب – خلیج فارس و دریای عمان – 
شود،  می  مربوط  عرب  دنیای  و  هند  دنیای  با 
آن  زاگرس  امتداد  در  آن  بلندیهای غربی  اینکه 
را از شمال با جبال قفقاز و آرارات ، خاستگاه 
های دجله و فرآت آن را با اراضی شرقی آسیای 
صغیر، دره فرات آن را با سوریه و سرزمین کنعان 
را  آن  زاگرس،  بریدگیهای  و  و جلگه خوزستان 
با دنیای بین النهرین متصل می کند، سرنوشت 
حوادث«  »گذرگاه  عنوان  به  را  سرزمین  این 

رقم می زند، آغاز تاریخ آن را با تاریخ آشور و 
بابل ، اورارتو و عیالم، لیدیه و ایونی، و تاریخ 
اقوام هندی و سکایی مربوط می دارد؛ و در عین 
حال نقش و وظیفه ایران را برای حفظ هویت 
خویش، در ایجاد تعادل بین فشارهای دایم و در 
هجومهای مستمری که در شرق و غرب و شمال و 
جنوب به آن وارد می شده است معلوم می کند.

این هجومها و فشارها، در طرز توزیع جمعیت، در 
نحوه به وجود آمدن شهرها و دیه های اطراف و 
در شکل شبکه بندی راه های بزرگ و کوچک 
سوق الجیشی و بازارگانی، در سراسر این سرزمین 
تاثیر می بخشد وجمیع این احوال را تابع ضرورت 
می سازد. حتی به انواع مقاومت ها و واکنش 
های مردم این سرزمین در رویارویی با حوادث و 
در کنار آمدن با برخی نتایج و اثار آنها صورتهایی 

را که ناگزیر و الجرم تکار پذیرست می دهد.
طرز  توجیه  و  رویدادها،  جریان  فهم  رو  ازین 
احتمالی وقوع انها بدون توجه به اقتضای محیط 
و اقلیم زمین و شکل تراکم با پراکندگی جمعیت، 
با  الجیشی  سوق  مواضع  با  ها  راه  ارتباط  و 
بازرگانی دشواری بسیار دارد و این جمله تعمقی 
در بعضی احوال جغرافیایی فالت را قابل توجه 

با الزام آور می سازد.
استمرار شرایط اقلیمی و زمینی، و ضرورت جا 
به جایی عناصر شیانکاره در اطراف فالت دوام 
صورت  به  فالت  تاریخ  در  را  شبانی  معیشت 
درآورده  »ایالت«  نشینی  معیشت کوچ  تداوم 
است و در هر ناحیه ای از فالت، صورت بالنسبه 
خاصی به این حیات ایالتی داده است که برای 
آنها میراث سنت محسوبست و تصور دگرگونی 
پایداری در آن ، جز با دگرگونی مستمری در نحوه 

معیشت آنها دشوار به نظر می رسد.
این معیشت خاص عشایر و ایالت در هر جای 
فالت که هنوز به عنوان یک ضرورت باقی است 
همجواری با نماد باوری و درجه رسیدن به مقام 
قرب و کارهایی شامل تربیت دام،  احیانا نوعی 
از  دستی-  صنایع  ای  پاره  با  ساده،  کشاورزی 
ارتباط  است.  قالی  صنعت  و  بافی  جمله گلیم 
بر  مبنی  با شهرهای مجاور هم که غالبا  ایالت 
متمرکز  قدرت  تابع  تاحدی  و  طرفین  نیازهای 
والیات یا حکومت ناحیه بوده است. بیائید باور 
را به جای دیگر بکشیم به این محل که آوای بلند 

است. مظلومیت 
می کنم  طی  عمررا  سال  هفتادمین   تاکنون که 
و هنوز هم افتان و خیزان در خدمت فرهنگ و 
اشاعه آن بر آیندگان می باشم با سخن شایسته 
به هنگام  اینکه  تا  بودم  یافته  آن  برای  بایسته  و 
بستن مجله شماره 34 اقتصاد و بیمه بودم که از 
طرف روابط عمومی خوش فکر و آداب دان ما 
را برای نشست خبری جناب دکتر عیسی رضائی 
عضو هیات مدیره و مدیرعامل موسسه اعتباری 
میعادگاه  به  ده  ساعت  راس  فراخواندند.  کوثر 
رسیده با حرمت ما را به طبقه یازدهم ساختمان 
مرکزی کوثر »ساختمانی با این نام و این نوشته بر 
تارکش که چشم و چراغ بلوار کشاورز می باشد« 
هدایت کردند. در تاالر به کمال چیدمان صندلیها 
بعضی  تعبیر گردانده گفتمان  به  و  بود  آراسته 
نزدیک به صندلی سخنگو و بعضی کمی دورتر .
ما برجای خود که همان کنج تاالر بود نشستیم 
بچه های خبر و عکاسان حوزه کاری و مشتی از 
قبیله فرصت طلبها که در هیچ جای خبری نامی 
از آنها نیست ولی گوش تا گوش نشسته تا تقسیم 
هدیه و آنگاه که هدیه تقسیم شد توگویی نبوده 

نشان زین جماعت ؟!!
با طنین صلوات دکتر عیسی رضایی مدیرعامل 
ایستاده  و  شد  تاالر  وارد  اعتباری کوثر  موسسه 
به همه خوش امد گفته و پس از آن از مسئولین 
تاالر خواست یک صندلی در کنار او گذارند و 
حقیر که از نظر سن چند بهار از دیگران افزون 
تر بودم به لطف پذیرفت تا در کنارشان نشینیم 
و من متوجه شدم که زمان متوقف شد و عقربه 
ها به سال 1345 بازگشت و سئوال سید صادق 
تمام قد پاسخ داده شد. لب خندان و دست خیر 
دکتر عیسی رضایی که فرزند ری است و بقول 
رفتارش و کردارش  با  بچه ها شاه عبدالعظیمی 
نشان داد چرا از محل شاه کشی و آتش اندازی 
مغول و نقطه جدال »ترکمن« حسن خان آشاقی 
باش قجر با کریمخان زند در پشت حصار این 
سرزمین و حتی زندان پابرجا مانده خلفای جور 
و ستم نتوانسته در دل این مردمان مهربان والیت 
حضرت  بدیل  بی  جایگاه  از  و  ماندگار  جایی 

بکاهد. شاه عبدالعظیم 
دکتر رضایی در خانواده مذهبی - بازاری رشد 
خلق  به  و خدمت  از کار  روی  هیچگاه  و  یافته 

 خسرو
 امریحسینی
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الله بازنگردانده. بقول خود  و جهاد فی سبیل 
در  جنگ  فرماندهی  تا  فروش  میوه  شاگرد  از 
سومار دهلران و سوسنگرد و خرمشهر در وجب 
تمام خاک جنوب و غرب کشور در  به وجب 
خدمت بوده و البته و البته حوزه آموزش او جزء 
. در  نبوده و نمی باشد.  مکتب جهاد و بسیج 
اقتصاد و بازار مدیریت آگاه و مدبر و پیش رو.  
وقتی که همه، غم سهام بورسی می داشتند او 
سبد شرکت تحت مدیریتش را پر کرد از سهامی 
که امروز بقول کارکنان و صاجبنظران بازار شده 
هلوی سهم ها. دکتر وسواس عجیبی در انتخاب 
تیم همکار می دارد و در این سنگر معتقد است 
دانش را می توان به آنها داد ولی عشق را نه که 
عشق به خدمت نشات گرفته از ایمان ذاتی است 
و باید در وجود فرد خود قلیان کند. بخود می 
بالم که  به آرامی در کنار مردی نشسته ام که در 
سخت ترین  روزهای  جنگ تحمیلی می سرود 
»مرگ اگر مرد است گو آی پیش من« و امروزه 
باورش است که آینده از آن ماست. دکتر به سخن 

می نشیند و چنین می فرمایند:  
شرایط  با  مجوز  دارای  اعتباری  موسسه  اولین 

شد خواهیم  مرکزی  بانک  جدید 
اعالم  اعتباری کوثر  و  مالی  مدیرعامل موسسه 
کرد: اولین موسسه ای هستیم که با شرایط جدید 

بانک مرکزی مجوز فعالیت می گیریم.
به گزارش روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری 
کوثر؛ عیسی رضایی مدیر عامل این موسسه روز 
دوشنبه، اول مهرماه، در یک نشست خبری ضمن 
سال  هشت  شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
دفاع مقدس اظهار داشت: زنده نگهداشتن یاد 
و خاطره ارزش های دفاع مقدس در حقیقت 
ها وشجاعت  رشادت  یادمان  و  تکریم  تعظیم، 

ملت سرافراز ایران اسالمی است.
وی افزود: دوران هشت ساله دفاع مشروع امت 
سلحشور ایران در حفظ و اعتالی نظام مقدس 
شرف  و  عزت  مرزهای  از  حراست  و  اسالمی 
ترین  از حساس  یکی  مثابه  به  بوم،  و  رمز  این 
و بارزترین برهه های حیات راستین این ملت، 
تا همیشه زمان، بر تارک تاریخ حماسه و ایثار و 

آزادگان جهان می درخشد. پایداری 
دکتر رضایی تصریح کرد: پایداری ایران اسالمی 

که برخاسته از روح وحدت و ایمان بود، در سایه 
حضرت  اسالمی،   انقالب  رهبر  های  هدایت 
امام خمینی )ره( شکل گرفت و باعث احیای 

یک مکتب سازنده گردید.
 وی در ادامه به تشریح آخرین وضعیت موسسه 
مالی و اعتباری کوثر پرداخت و اظهار داشت: 
مجوز چاپ آگهی افزایش سرمایه شرکت مالی 
و اعتباری کوثر مرکزی به 300 میلیارد تومان از 
اوراق  و  بورس  سازمان  و  مرکزی  بانک  سوی 

بهادار صادر شده است.
مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری کوثر با اشاره 
به مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش 
اعتباری  موسسات  و  بانک ها  سرمایه  سقف 
تصریح کرد: تعداد سهام عرضه شده 1.500.000.000 
سهم به ارزش اسمی هر سهم یکهزار ریال می 
باشد. سرمایه فعلی شرکت مالی و اعتباری کوثر 
مرکزی 1.500میلیارد ریال است که مبلغ آن پس از 
افزایش به 3.000 میلیارد ریال افزایش می یابد.

به گفته وی، مهلت استفاده از حق تقدم افزایش 
برای سهامداران محترم شرکت مالی و  سرمایه 
انتشار  تاریخ  از  روز   60 مرکزی  اعتباری کوثر 

آگهی می باشد.
دکتر رضایی خاطر نشان ساخت: البته باید توجه 
میزان  این  برای  باید  موسسه کوثر  داشت که 
مجوز  مرکزی  بانک  از  ابتدا  سرمایه  افزایش 
دریافت و هماهنگی هایی را با سازمان بورس و 
اوراق بهادار انجام می داد، ضمن آن که افزایش 
سرمایه نیاز به مصوبه مجمع شرکت نیز داشت.

هفته  سرمایه  افزایش  رسمی  مجوز  وی گفت: 
سرمایه  افزایش  بحث  و  شده  صادر  گذشته 
بنابراین  است  انجام  حال  در  توافقی  بازار  در 
سهامداران می توانند از حق تقدم خود استفاده 

نمایند.
در  اعتباری کوثر  و  مالی  موسسه  عامل  مدیر 
بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از رویه 
قبلی در بانک مرکزی در خصوص صدور مجوز 
به بانک ها و موسسات اعتباری گفت: هر چند 
بر اساس برنامه ها و بررسی کارشناسان بانک 
تا پایان سال 91  مرکزی قرار بود میزان سرمایه 
تومان  میلیارد   150 موسسه  مجوز  صدور  برای 
شد که  اعالم  سال گذشته  پایان  در  اما  باشد، 

موسسات  مجوز  صدور  برای  سرمایه  سقف 
اعتباری باید به 300 میلیارد تومان افزایش یابد.
اینکه نحوه عملکرد بانک مرکزی  بیان  با  وی 
هزینه زیادی را به موسسه تحمیل کرد، تصریح 
کرد: این موسسه آمادگی افزایش سرمایه به 400 
نیز دارد، هر چند شنیده شده  را  تومان  میلیارد 
که قرار است سقف سرمایه برای صدور مجوز 

بانک از 400 به 600 میلیارد تومان ارتقا یابد.
و  زاید  قوانین  بر حذف  تاکید  با  دکتر رضایی 
موسسات  فعالیت  راه  سر  بر  پاگیر  و  دست 
اعتباری اظهار داشت: برخی از موسسات فعال 
تا 17 سال گذشته بال  بانکی طی 16  نظام  در 
تکلیف بوده اند، اما با وجود این قوانین پیش 
به   93 سال  در  موسسه کوثر  شود که  می  بینی 

تبدیل گردد. بانک 
الله  ولی  دکتر  انتصاب  تبریک  ضمن  وی 
سیف به عنوان رییس کل بانک مرکزی گفت: 
تعامل موسسه کوثر با گروه جدید بانک مرکزی 
همچنان ادامه دارد. پس از تایید فرآیند افزایش 
شرایط  با  هستیم که  ای  موسسه  اولین  سرمایه 

می گیرد. فعالیت  مجوز  مرکزی  بانک  جدید 
وی در خصوص اتصال موسسه به شبکه شتاب 
بیان داشت: اتصال به شبکه شتاب از طریق اخذ 
مجوز و یا دستور رییس کل بانک مرکزی امکان 

پذیر می باشد.
دکتر رضایی در ادامه چشم انداز توسعه شبکه 
خدمات بانکی این موسسه را 500 شعبه اعالم 
کرد و گفت: در حال حاضر با افتتاح 350 شعبه 
شعب  توسعه کیفی  به  قائل  سراسر کشور  در 

هستیم.
نایب رئیس هیات مدیره موسسه مالی و اعتباری 
کوثر با اشاره به مشکالت ایجاد شده برای این 
خیر  جوانان  صندوق  با  ادغام  از  پس  موسسه 
میلیارد   1900 دارای  صندوق  این  تصریح کرد: 
آن  تومان  میلیارد   1300 بود که  تعهدات  تومان 
تسهیالت قرض الحسنه پرداخت شده ، ضمن 
آن که بخشی از وجوه نیز صرف خرید و ملک 
شخصی شده بود که هنوز به موسسه کوثر تحویل 
داده نشده است و با همه حساب و کتاب ها، این 

صندوق 1600 میلیارد تومان کسری دارد.
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آنکه غزال جاده ها 
می خوانند
 محصول
 زامیاد است

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت زامیاد )سهامی عام( در تاریخ 1392/4/29 در محل پژوهشگاه نفت با حضور 74 درصد از صاحبان سهام 
یا نمایندگان قانونی آنها تشکیل و آقای مجید سوری به عنوان رییس مجمع مجید شاطری و کامران کریمی به عنوان ناظر و آقای مجید احدی به عنوان 

دبیر مجمع با اکثریت اراء حاضرین انتخاب شدند و پس از اعالم رسمیت جلسه، دستور جلسه مجمع مورد تائید و دستور کار مجمع قرار گرفت.

چشم انداز شرکت زامیاد )افق 1395(
خودروساز تجاری محصوالت سبک )حداقل 
 25 )حداقل  و سنگین   ) بازار  درصد سهم   40
شناسایی  با  ایران که  در  بازار(  سهم  درصد 
آینده  و  حال  نیازهای  بازار،  فرصت های 
از  استفاده  با  و  کرده  برآورده  را  مشتریان 
با کیفیت،  محصوالت  در  نواوری  و  طراحی 
ارایه خدمات حرفه ای فروش و پس از فروش، 
انسانی کارآمد  نیروی  راهبردی،  همکاری های 
و فرایندهای رقابتی، جایگاه خود را در منطقه 
ارتقاء داده و ایجاد سود پایدار برای سهامداران 

می نماید.

ارزش های محوری شرکت زامیاد برای رسیدن 
به چشم انداز 

1- نیروی انسانی حرفه ای و رقابتی:
توسعه فرهنگ شایسته ساالری براساس ارزیابی 
عملکرد، افزایش بهره وری براساس تیم محوری 

و پرورش استعدادها.
2- تحکیم اعتماد سهامداران:

محصول  سبد  پایدار،  رشد  محوری،  آینده 
سازمان چابکی  رقابتی، 

3- شراکت های برد – برد :
و  شرکاء  با  متقابل  سودمند  روابط  توسعه 
زنجیره تأمین مبتنی بر اطمینان سازی و تقویت 

پایدار ارزشهای 
4- رضایت مشتری:

خدمات پس از فروش مشتری محور، کیفیت 
کاال و رابطه حرفه ای با مشتریان، دسترسی 

آسان به کاال
5- سود محوری:

کاهش ضایعات، کاهش قیمت تمام شده و 
ایجاد ارزش افزوده
6- بازار محوری :

بازار شناسی و صادرات به  آفرینی،  فرصت 
هدف بازارهای 

و  محصول  در  نوآوری  و  خالقیت   -7
ناب: تولید  فرایندهای 

تکنولوژی  و  فرایندها  در کاال،  مستمر  بهبود 
تولید

۸- مسئولیت پذیری اجتماعی:
ثروت آفرینی همراه با اشتغال زایی و احترام 

به محیط زیست 

رسالت و اهداف استراتژیک
فلسفه وجودی شرکت زامیاد

تامین نیازهای ناوگان حمل و نقل بار و مسافر 
و  تولید  طریق  از  از کشور  خارج  و  داخل  در 
عرضه خودروهای تجاری و محصوالت دارای 
برتر و فناوری روز  با کیفیت  پلت فرم مشترک 

نوآور دنیا در سازمانی خالق و 

تاریخچه شرکت زامیاد
شرکت زامیاد )سهامی عام( در تاریخ 1342/2/16 تحت شماره ۸6۸2 در اداره ثبت شرکت ها 
تأسیس شماره 2374 مورخ  پروانه  به موجب  و  ثبت رسیده  به  تهران  مالکیتهای صنعتی  و 
1342/4/31 مجوز ایجاد کارخانه به شرکت داده شده است و به موجب پروانه بهره برداری 
شماره 35296۸ مورخ 1345/11/12 وزارت صنایع ومعدن از تاریخ 1343/2/15 اجاره بهره 

برداری از کارخانه خودروسازی واقع در استان تهران اعطاء گردیده است.
و  حفاظت  قانون  )الف(  بند  مشمول   135۸/4/16 تاریخ  در  عام(  )سهامی  زامیاد  شرکت 
توسعه صنایع ایران شناخته شده و از تاریخ 1360/9/1۸ هیأت مدیره منتخب سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران اداره امور شرکت را به عهده گرفت و در تاریخ 1365/2/2۸ به موجب 
مصوبه هیأت وزیران صد درصد مالکیت آن به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به 
وکالت از طرف دولت جمهوری اسالمی ایران منتقل گردیده است؛ همچنین براساس تقاضای 
صاحبان سهام در مورخ 1377/12/16 با پذیرش شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران 
موافقت به عمل آمده و متعاقب آن در مورخ 137۸/1/1۸ بیش از 99 درصد سهام شرکت 
توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران عرضه گردید. در حال حاضر شرکت زامیاد جزء 

واحدهای تجاری فرعی شرکت سایپا )سهامی عام( است.
در سال 13۸3 جهت طرح توسعه کارخانه و افزایش تولید، شرکت تصمیم به انتقال خط تولید 
وانت به خارج از فضای فعلی شرکت گرفت و براساس گزارش طرح توجیهی یک قطعه زمین 
واقع در شهرستان کاشان به مساحت 300 هکتار از سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان 
خریداری و اقدام به ساخت کارخانه خودروسازی نمود. در سال 13۸7 پس از تکمیل حدود 
75% از پروژه مذکور، در راستای تحقق اهداف بلند مدت گروه و پیرو بند  5 مصوبه شماره 
10/17777/110402 مورخ 13۸7/5/15 هیأت مدیره شرکت سایپا و همچنین هشتصدو پنجاه و 
هفتمین جلسه هیأت مدیره شرکت زامیاد در تاریخ 13۸7/۸/15 مقرر گردید با رعایت صرفه 
نام  به  از تشکیل شرکتی  تاریخ 13۸7/5/31 پس  تا  پروژه کاشان  انباشته  و صالح، مخارج 
سامیار)با سرمایه 10/000/000 ریال( به ارزش دفتری به شرکت مذکور انتقال یافته و متعاقب آن 
60% سهام شرکت سامیار به ارزش کارشناسی و براساس مبایعه نامه شماره 10/117۸/300541 
مورخ 13۸7/12/26 به شرکت سایپا واگذار گردد. در سال 13۸۸ نیز طی مبایعه نامه مورخ 
به شرکت   )%40 زامیاد )معادل  تملک شرکت  در  الباقی سهام شرکت سامیار   13۸۸/12/26

سایپا واگذار گردید.
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زمانی  بازه  در  بازار کار  متغیرهای  روند   تغییر 
عرضه  ناسازگار  و  مخدوش  آمار  و   90 تا   ۸5
و تقاضا بخش دیگر گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس از دولت نهم و دهم است. به عبارت 
شده  عنوان  موضوع  دو  بخش  این  در  دیگر 
بازار  ساله   40 منطقی  روند  آن که  یکی  است، 
دوم  است.  تغییر کرده  اخیر  سال  پنج  در  کار 
در  رسمی  و  دولتی  مراجع  آمارهایی که  آن که 
با  اعالم کرده اند  تقاضای کار  و  عرضه  باب 
هم متناقض است. در فاصله 40 ساله ۸5-45 
شاخص های بازار کار از یک روند منطقی و 
خاص برخوردار است که با وضعیت اقتصادی 
زمانی  بازه  در  اما  دارد،  همخوانی  کشور 
تغییر  ایران  بازار کار  ساله   40 روند   90-۸5
اقتصاد  است که  این  مخلص کالم  می کند. 
را  تغییری  چنین  سال  پنج  در  نمی تواند  ایران 

در روند بازار کار خود تجربه کند. عرضه نیروی 
کار ساالنه کشور در بازه زمانی 75-۸5 حدود 
747 هزار نفر است که در بازه سال های ۸5-

90 با کاهش شدید به 127 هزار نفر می رسد. اما 
هیچ دلیل منطقی برای کاهش 600 هزار نفری 
است.  نشده  عنوان  زمانی کوتاه  دوره  این   در 
و  عرضه  در  تناقضاتی  این،  از      جدای 
تعداد  دارد.  بازار کار وجود  نیروهای  تقاضای 
عرضه نیروی کار از 23/5 میلیون نفر در سال 
۸5 به 23/4 میلیون نفر در سال 90 کاهش پیدا 
در  نفری.  هزار   100 یعنی کاهش  است؛  کرده 
به 20/51  از 20/۸4  نیروی کار  تقاضای  مقابل 
بر  یعنی  است؛  پیدا کرده  نفر کاهش  میلیون 
اساس آمارها در طول پنج سال گذشته ساالنه 
300 هزار فرصت شغلی از دست رفته است، اما 
تواند گویای  نمی  رقم  این  به گفته کارشناسان 

تحوالت بازار کار در این دوره باشد؛ همچنین 
این گزارش اعالم می کند که تعداد شاغالن از 
20/4۸ میلیون نفر در سال ۸5 به 20/55 میلیون 
نفر در سال 90 رسیده است که نشان می دهد 
نیروی کار  تقاضای  خالص  سال   5 طول  در 
حدود 70 هزار نفر و در سال بالغ بر 14 هزار 
رشد  به  توجه  با  عددی که  است.  بوده  نفر 
سرمایه گذاری  سطح  داخلی،  ناخالص  تولید 
تولیدی  بنگاه های  به  ارزی  و  ریالی  اعتبار  و 
باشد.  باید  این  از  بیش  پروژه های عمرانی  و 
ارایه  آمارهای  دارد  تأکید  پژوهش ها  مرکز 
منطقی  دلیل  هیچ  چون  است.  مخدوش  شده 
برای روند تغییرات عرضه و تقاضای بازار کار 
احتمااًل هم عرضه و هم  این اساس  بر  نیست 
بوده اند. شماری  دچار کم  بازار کار   تقاضای 

ماجرای هشت ساله رشد اقتصادی

دفتر مطالعات اقتصادی و برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی 
عملکرد اقتصادی ایران در فاصله سال های 8۴ تا 92 را بررسی کرده است، 8 

سالی که دولت نهم و دهم روی کار بوده است.

8/22میلیارد دالر هزینه 
برای یک درصد رشد 

 میانگین 3/52 درصدی رشد اقتصادی کشور در دوره ۸ ساله دولت احمدی نژاد در مقایسه با 
میانگین رشد 5/73 درصدی دولت اصالحات اولین موردی است که مرکز پژوهش های مجلس 
عنوان کرده است. مقایسه ای که نشان می دهد میانگین رشد اقتصادی کشور در این دوره نسبت به 
دوره مشابه قبل حداقل 2/21 درصد کمتر بوده است. از طرف دیگر تحلیل های گزارش حاضر نشان 
می دهد در دوره سال های 1392-13۸4 به طور متوسط به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در 
هر سال 22/۸ میلیارد دالر هزینه شده است. در حالی که این رقم برای دوره 13۸4-1376 معادل 
4/5 میلیارد دالر بوده است. به عبارت دیگر در دولت احمدی نژاد برای یک درصد رشد اقتصادی 
پنج برابر دولت اصالحات هزینه شده است. هزینه ای که به گواه همین گزارش نتایج مطلوب و 
قابل توجهی نداشته است. از طرف دیگر در حالی که دولت نهم اقتصاد کشور را با نرخ رشد 6/19 
تحویل گرفته است با نرخ رشد منفی 5/4 درصد تحویل دولت یازدهم داده است. در این گزارش 
صراحتًا اعالم شده است که وضعیت اقتصاد کالن کشور با منابع صرف شده متناسب نیست و در 
واقع، عملکرد اقتصاد کالن کشور در دوره 1392-13۸4 در قیاس با منابعی که استفاده شده است 
)به ویژه منابع ارزی( شکاف قابل توجهی با وضعیت مطلوب دارد. در حالی که دولت احمدی نژاد 
دارای بیشترین منابع ارزی حاصل از فروش نفت در طول 100 سال گذشته بوده است، اما همین دولت 
 رکورد دار تورم، موج بیکاری و رشد اقتصادی منفی در همین دوره و بازه زمانی هم بوده است. 
    از طرف دیگر بر اساس گزارش مرکز آمار دولت نهم در زمان روی کار آمدن اقتصاد را با نرخ رشد 
6/19 درصد از دولت هشتم تحویل گرفت. در فاصله سال های ۸5 و ۸6 روند نرخ رشد اقتصادی 
روندی صعودی بوده است و اقتصاد ما نرخ رشد 7/32 و 7/۸4 درصدی را هم تجربه کرده است، اما در 
سال ۸7 ناگهان با کاهش هفت درصدی نرخ رشد اقتصادی به 0/۸3 درصد رسید. در فاصله سال های 
۸۸، ۸9 و 90 نرخ رشد اقتصادی نوسانی بوده است. اما بعد از آن مرکز آمار ایران دیگر گزارشی 
در خصوص نرخ رشد اقتصادی ارایه نداد. در این مورد باید به آمار واحد اقتصادی اکونومیست 
 و بانک جهانی مراجعه کرد که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 91 را منفی سه اعالم کرده است. 
    به گزارش مرکز پژوهش های مجلس رشد اقتصادی یکی از متغیرهای مهمی است که نشان دهنده 
تعامل دولت در چهار حوزه مختلف است؛ یعنی رشد اقتصادی نشان دهنده نوع تعامل دولت با 
ملت، تعامل دولت با بازار، تعامل قوا با یکدیگر و تعامل کشور با سایر ممالک دنیا است. عواملی 
تأثیر می گذارد. روند  اقتصادی  میزان رشد  بر  نهایت  در  و  اقتصادی کشور  تولید  بر  که همگی 
نزولی نرخ رشد اقتصادی در این دوره هشت ساله نشان می دهد دولت نهم و دهم در حوزه تعامل 

چهارگانه خود با ملت، بازار، قوای دیگر و دیگر کشورهای جهان مطلوب نبوده است.

دهک های میانی 
فقیر شده اند 

در  درآمد  توزیع  آمار،  مرکز      به گزارش 
بهبود   91 تا   ۸4 زمانی  فاصله  در  ایران 
یافته است. کاهش ضریب جینی، کاهش 
 20 باالبه  درصد   20 هزینه  سهم  نسبت 
هزینه  سهم  و کاهش  جامعه  پایین  درصد 
10 درصد باالبه 10 درصد پایین جامعه از 
جمله شاخص هایی است که این موضوع 
را ثابت می کند. این امر ناشی از اجرای 
یارانه ها است که سبب  قانون هدفمندی 
شده وضعیت اقتصادی دهک های پایین 
همین گزارش  در  اما  یابد؛  بهبود  جامعه 
اشاره شده است که وضعیت دهک های 
میانی بدتر شده است. از طرف دیگر به 
نظر می رسد تورم سال 91 به خصوص در 
نشان  آشامیدنی ها  و  خوراکی ها  گروه 
اول  دهک  رفاهی  وضعیت  می دهد که 
بررسی  در  باشد. همچنین  افت کرده  هم 
کرده  اعالم  آمار  مرکز  تورم،  شاخص 
است. شاخص قیمت در چهار سال اخیر 
)دولت دوم احمدی نژاد( افزایش داشته 
است. و هزینه زندگی در سال های 90 و 
ترتیب  به  با سال های ۸7  91 در مقایسه 
تورم  همچنین  است؛  شده  برابر   2 و   1/5
نقطه به نقطه خرداد 92 از مرز 40 درصد 
کاالو  گروه  در  تورم  است.  کرده  عبور 
خدمات 5۸/7 و 27/3 درصد بوده است. 
 نوساناتی که با نرخ ارز هم مرتبط است. 

تغییر روند ۴0 ساله بازار کار در پنج سال     
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خواهران و برادران نشسته بر مسند وظیفه همان است که 
شما می دانید و یا اینکه آنان که شما را برگزیدند 

اگر هر دو خوب است پس این ُدم خروس چرا 
بیرون است شهر پر از آالینده آنقدر که روزها 

تعطیل می کنید و مردم را از کار بار بیکار تازه 
کجا روند با چه روند تصادف جاده ها هم 

بیداد می کند بگذارید خوانندگان عزیز از این 
اول شهر کلمه بیداد در این مقام چندین بار استفاده شود 

آالینده دوم پارازیت چهارم و پنجم و ششم و در نهایت چشم 
گوش در اختیار سیما و صدا از هر طریق چه همراه تلفن چه بوق 

راننده تاکسی از تاکسی نگو که گویی در این شهر هیچ چشمی این 
جماعت ناراضی تراش و ناراضی را هدایت کند. نبوده و نیست؟!

وزارت بهداشت هم اعالم می دارد سرطان در تهران بیداد 
می کند این بیدادگر درمان ندارد و اگر مسکن هم هست در سوله 
انبار گمرک خاک می خورد بنده خدایی می گفت برای یک قلم 
چهار میلیون تومان داده ام هنوز در نوبتم تا شاید یکی جا خالی 
کند و من یک نوبت زودتر بدان برسم وزارت بهداشت که طرح 
پزشک خانواده اش گوش فلک را کر کرده پس کجاست درمان 

درد را چاره ساز نیست بقول عباس علی اصغر پول دارم. درخونه 
درد تو تنم دلی دلی می خونه در عصر ارتباطات فاصله انبار 

گمرک در مرز کشور تا کیسه دردمند راه دراز است و وزیر و وکیل 
بی خیال خبر را بخوانیم تا بدانیم از چه و از که می گوییم.

وزارت بهداشت: 
سرطان در تهران بیداد می کند. 

نماینده وزارت بهداشت: بخش های ویژه سرطان در 
بیمارستان های تهران هر روز گسترش می یآبد. سومین جلسه ستاد 
استقبال از مهر 92 که به میزبانی معاونت حمل و نقل و ترافیک 

شهرداری تهران و با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط 
برگزار شد، حاوی نکات تکان  دهنده ای از آثار و پیامدهای 

آلودگی هوا بود.
به گزارش عصر ایران به نقل از مهر، حسین همتی نماینده وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این جلسه با اشاره به آثار 

ترافیک 
و آلودگی هوای 

ناشی از آن بر سالمت 
شهروندان تهرانی 

گفت: »سرطان در تهران 
بیداد می کند.« همتی با بیان این 

چاره ای که با توجه به شیوع بیماری سرطان، 
جز اختصاص قسمت های بیشتری از ظرفیت مراکز درمانی به 

بیماران مبتال به سرطان نداریم، افزود: »بخش های ویژه سرطان در 
بیمارستان های تهران هر روز گسترش می یابد.«

آقایان مسئول این عفریت جان ستان بر جان خانواده ها افتاده 
است، تدبیری کنید. امید را به مردم باز گردانید پارازیت که 

ام الفساد و مسبب این پدیده می باشد را جراحی کنید. چنانچه 
راهکارش در دست هر کسی است این درد را درمان کند. 

محیط زیست آلوده را که به ابتکار دادیدو پارازیت را که چونان 
محیط آلوده و ماشینهای فرسوده است با سر سبزی و طراوت 

پاکسازی اش کنید.
به خدای بی شریک جان آدمیت عزیز است حرمتش نهید.

شش نفر از اعضای خانواده من در همین دهه گرفتار همین عفریت 
شده اند و من دلسوخته از این پدیده که به دست مشتی خوش 

خیال متحجر که فکر می کنند با کور کردن اصوات خبری به چی و 
چه می رسند چونان هر فرد آزاده ای فریاد می دارم.

مسئولین بدانید که مسلمین به منبر سخن می گویند نه در خفا.
این مختصر بر آن علت اشاره گشت که هر شب چهره دکتر باوند 

خبر از فردا و فرداها می دهد. و پرده ها از پی هم می آیند و الجرم 
از پرده برون افتد که آنروز نه تو مانی و نه من... ما که برای تهیه 

یک قلم دارویش فرش و کاله به سمساری داده ایم.

خجالت می کشم
که خجالت
نمی کشید

 خسرو
 امریحسینی
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مجمع عمومی عادی فوق العاده شرکت البرز دارو راس ساعت 10 صبح 
در مورخه شنبه 1392/6/9 در محل دانشکده داروسازی رازی دانشگاه 

تهران تشکیل گردید.
شرکت  سهامداران  درصد   69/5 از  بیش  با حضور  مجمع که  این  در 
برگزار شد ریاست مجمع بر عهده جالل بهارستان بود که محمدعلی 
شیرازی و فرشید مرادی ایشان را در مقام ناظر مجمع در اداره جلسه 
اداری  و  مالی  معاون  عهده  بر  نیز  مجمع  دبیری  می رساندند.  یاری 

فوق پس  در مجمع  بود  پرتالش شرکت جناب کهزادی گذاشته شده 
از خیرمقدم دکتر مهدی پیر صالحی مدیرعامل کاردان و کاربلد شرکت 
به حضار و قرائت گزارش توجیهی هیأت مدیره بابت افزایش سرمایه 
و استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت مجمع نشینان با 
از حسابهای  تقدیر  و  دارو  البرز  ارشد مدیریتی  تیم  از زحمات  تشکر 
درصدی   25 افزایش  صلوات  طنین  با  شرکت  شفاف  و  پاک  مالی 

نمودند. مصوب  را  شرکت  سرمایه 

افزایش سرمایه البرزدارو 
مصوب مجمع گرفت

گزارش توجیهی مورخ 11 اردیبهشت 
شرکت  مدیره  هیأت   1392 ماه 
البرزدارو )سهامی عام( درخصوص 
افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ 200 
میلیارد ریال به مبلغ 250 میلیارد ریال، 
فرضی  مالی  اطالعات  بر  مشتمل 
استاندارد  طبق  است،  پیوست  که 
اطالعات  به  رسیدگی  حسابرسی 
مالی آتی مورد رسیدگی این مؤسسه 
مسئولیت گزارش  است.  قرار گرفته 
مبنای  مفروضات  و  مزبور  توجیهی 
تهیه آن، با هیأت مدیره شرکت است.

 2 تبصره  اجرای  در  مزبور  گزارش 
تجارت  قانون  161اصالحیه  ماده 
سرمایه  افزایش  توجیه  هدف  با  و 
شرکت از محل آورده نقدی تهیه شده 
است. این گزارش توجیهی براساس 
مفروضات  بر  مشتمل  مفروضاتی 
و  آتی  رویدادهای  درباره  ذهنی 
شده است  تهیه  مدیریت  اقدامات 
وقوع  به   ً لزومًا نمی رود  انتظار  که 
استفاده  به  نتیجه،  در  بپیوندد. 
کنندگان توجه داده می شود که این 
گزارش توجیهی ممکن است برای 

هدف هایی جز هدف توصیف شده 
نباشد. مناسب  باال  در 

براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه 
تحقق  فرض  با  و  مفروضات 
گزارش  در  مندرج  مفروضات 
به  مؤسسه  این  پیوست،  توجیهی 
که  است  نکرده  برخورد  مواردی 
متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی 
توجیهی  تهیه گزارش  برای  معقول 
نظر  به  عالوه،  به  نمی کند.  فراهم 
این مؤسسه گزارش توجیهی یادشده 
گونه ای  به  مفروضات  براساس 

استانداردهای  طبق  و  تهیه  مناسب 
است. شده  ارایه  حسابداری 

حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده 
توصیف  ذهنی  مفروضات  طبق 
شده در باال رخ دهد، نتایج واقعی 
پیش بینی ها  از  متفاوت  احتمااًل 
پیش  رویدادهای  زیرا  بود،  خواهد 
مورد  به گونه ای  اغلب  شده  بینی 
وتفاوت های  دهد  نمی  رخ  انتظار 
باشد. اهمیت  با  می تواند  حاصل 

شرکت الـبرز دارو )سهامی عام(
در تاریخ 1355/5/11 به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی 
شماره 25۸2۸ مورخ 1355/5/11 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی 

تهران به ثبت رسیده است.
شرکت در تاریخ 75/9/25 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 75/11/24 
در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت 
البرز دارو )سهامی عام(، جزو واحدهای تجاری فرعی گروه دارویی سبحان 
است و واحد تجاری اصلی نهائی گروه، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام 

)ره( است. مرکز اصلی شرکت و نیز کارخانه آن در قزوین واقع است.
هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف از افزایش سرمایه تأمین تتمه سرمایه مورد نیاز بابت خرید ماشین 
آالت موضوع افزایش سرمایه قبلی است. بدلیل همزمانی افزایش شدید 
نرخ ارز با اقدامات انجام شده ی مربوط به خرید ماشین آالت مذکور، 
وجوه تأمین شده از محل افزایش سرمایه قبلی برای خرید ماشین آالت 
کافی نبوده است. ماشین آالت موضوع افزایش سرمایه به منظور جایگزین 

با ماشین آالت فرسوده، خریداری می شود.
مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارایه شده، شرکت البرز دارو)سهامی عام( در نظر دارد 
سرمایه خود را از مبلغ 200/000 میلیون ریال به مبلغ 250/000 میلیون ریال، از 

محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به شرح زیر افزایش دهد.
50/000 میلیون ریال )معادل 25 درصد( از محل مطالبات و آورده نقدی 

سهامداران.

سرمایه شرکت
آخرین سرمایه ثبت شده مبلغ 200/000 میلیون ریال منقسم به 200 میلیون 

سهم 1/000 ریال است که در تاریخ 1391/5/15 به ثبت رسیده است.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
شرکت در مرداد ماه سال 1391، به منظور خرید و جایگزینی ماشین 
آالت جدید با ماشین آالت قدیمی اقدام به افزایش سرمایه از مبلغ 
125/000 میلیون ریال به مبلغ 200/000 میلیون ریال )معادل 60 درصد(، 
تماما از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران، نموده 
است. این افزایش سرمایه در تاریخ 1391/5/15 به ثبت رسیده است.
اول شامل خرید یک  مرحله  واقعی طی  مبلغ سرمایه گذاری شده 
دستگاه ماشین بسته بندی قرص می باشد. طبق آخرین برآورد انجام 
شده کل مصارف طرح معادل 157/6۸۸ میلیون ریال است که کاًل 
شامل بهای خرید یک دستگاه ماشین بسته بندی قرص و سه دستگاه 
ماشین پرس است. بدلیل اینکه افزایش سرمایه انجام شده، مرحله 
اول افزایش سمایه فعلی )موضوع این بیانیه( است. بنابراین مقایسه 
آمار تولید و فروش و نتایج سود و زیانی آن قبل و بعد از افزایش 

سرمایه نهایی )تکمیل و بهره برداری از طرح( امکان پذیر است.
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العاده  فوق  طور  به  عادی  عمومی  مجمع 
مالی  برای سال  صاحبان سهام شرکت سایپا 
 ۸7 از  بیش  حضور  با   91/12/30 به  منتهی 
این  حقوقی  و  حقیقی  سهامداران  از  درصد 
شرکت در سالن همایش های میالد در محل 
دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار 
شد. مجمع به ریاست آقای محمود دودانگه 
و ناظری آقایان مهدی محمدرضایی و یعقوب 
سوری  مجید  آقای  دبیری  به  و  محمودی 

شد. برگزار 
العاده  فوق  طور  به  عادی  عمومی  مجمع 
و  مدیرعامل  حضور  با  سایپا  سهامداران 
و  معاونین  شرکت،  مدیره  هیأت  اعضای 
مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا، نماینده 
سازمان حسابرسی و بازرس قانونی شرکت و 
به همراه جمع کثیری  نماینده سازمان بورس 
از سهامداران این شرکت برگزار شد و در آن 
تراز مالی صورت های سال 1391 شرکت به 
به  جلسه که  این  ابتدای  در  رسید.  تصویب 
مدیره  هیأت  رییس  دودانگه  محمود  ریاست 
گروه خودروسازی سایپا برگزار شد، گزارشی 
از فعالیت ها و اقدامات هیأت مدیره شرکت 
ارایه شد که عمده ترین بخش های آن شامل 
برنامه ها و طرح های هدفمند جهت  تشریح 
تالش  آن،  در  ثبات  ایجاد  و  تولید  افزایش 
واگذاری  طریق  از  نقدینگی  جذب  جهت 
اموال راکد و مازاد، اجرای طرح های توسعه 
و  تیبا2  جدید  خودرو  دو  عرضه  و  محصول 
سایپا 151 در سال جاری، کاهش مدت زمان 

پرداخت بدهی شرکت های قطعه سازی، باال 
از طریق احیا شیفت  بردن بهره وری شرکت 
سوم تولید و بسیاری فعالیت های دیگر بود. 
نماینده سازمان  آقای سعید قدکپور  ادامه  در 
شرکت گزارش  قانونی  بازرس  و  حسابرسی 
حسابرسی را قرائت کرده و دکتر حسن امیری 
نمایندگی  به  سایپا  اقتصادی  و  مالی  معاون 
مطرح  نکات  خصوص  در  مدیره  هیأت  از 
شده در گزارش توضیحات الزم را ارایه کرد. 
مالی  معاون  صحبت های  بخش  ترین  مهم 
با  مباحثی  شامل  سایپا  شرکت  اقتصادی  و 
تولید،  نقدینگی  شدید  مشکالت  محوریت 
تالش جهت هدایت سرمایه حاصل از فروش 
وصول  در  جدی  تالش  تولید،  بخش  به 
مطالبات شرکت سایپا، برنامه ریزی های انجام 
شده جهت جذب منابع مالی از طریق فروش 
استفاده،  بال  و  مازاد  اقالم  مرابحه،  اوراق 
قانون  اجرایی کردن  برنامه های سایپا جهت 
تشکیل کمیته  طریق  از  شویی  پول  با  مبارزه 
ویژه و تدوین آیین نامه های جدید در شرکت 
نحوه همکاری سهامداران عمده  و همچنین 
قراردادن  اولویت  برای  سایپا  حقوقی  و 
بندی  زمان  برنامه  در  حقیقی  سهامداران 
بر  در  را  گذشته  سال های  سود  پرداخت 
گروه  مالی  صورت های  ادامه  در  گرفت. 
 1391 مالی  سال  برای  سایپا  خودروسازی 
قرار گرفت. گفتنی  سهامداران  تصویب  مورد 
مدیره  هیأت  رییس  دودانگه  محمود  است 
مهندس  و  است  سایپا  خودروسازی  گروه 

داود  دکتر  گروه،  مدیرعامل  مدنی  سعید 
محمد  و  احمد کرفی  مهندس  بناب،  جدید 
علی جبرییلی اعضای هیأت مدیره شرکت را 

می دهند. تشکیل 

صنعت خودرو زمین خوردنی نیست
العاده  برگزاری مجمع عادی فوق  در جریان 
مدنی،  سعید  مهندس  خودرو  صنعت  سایپا 
گفت:  سایپا  خودروسازی  گروه  مدیرعامل 
زمین  که  است  صنعتی  خودرو  »صنعت 
خوردنی نیست چرا که دو عامل مهم همچون 
سهامداران وفادار و پرسنل زحمتکش را در 

دارد.« خود  تکیه گاه 
در  سهامدارانی که  از  ویژه  تشکر  وی ضمن 
فضای کسب و کار نه چندان مطلوب وفادار 
بودند  خودرو  صنعت  در  گذاری  سرمایه 
اذعان  و  شد  وفاداری  این  توسعه  خواستار 
گذشته  سالهای  طی  در  متأسفانه  داشت: 
فشاری بر صنعت خودرو وارد شده است که 
طی 30 سال سابقه خدمت من در این صنعت، 
با  خودرو  صنعت  و  است  بوده  بی سابقه 
بخش  همچون  موانعی  و  مالی  سرکوب 
مواجه شد. مرکزی  بانک  متفاوت  نامه های 
مهمترین  سایپا  خودروسازی  مدیرعامل گروه 
عامل خروج از وضعیت بحرانی سال گذشته 
را حمایت سهامداران و تالش خانواده سایپا 
به  تأکید کرد: »پشتوانه هایی  و  عنوان داشت 
بزرگی این دو عامل باعث عدم زمین خوردن 

این صنعت در اقتصاد کشور خواهد شد.«

هرچه بود گذشت سایپا 
می رود تا خود شود

 خسرو
 امریحسینی
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مهندس سعید مدنی افزود: »در دولت تدبیر 
و امید با بهبود وضعیت اقتصادی و با توجه 
صنعت  در  موجود  باالی  پتانسیل های  به 
توجهی  قابل  رشد  می توان  مطمئنًا  خودرو 
را برای این صنعت پیش بینی کرد و این رشد 
موجب  و  افزایش  را  سهام  ارزش  می تواند 

شود.« خودرو  صنعت  سهامداران  رضایت 
گروه  »همکاران  کرد:  تصریح  وی 
همه  فشارهای  رغم  علی  سایپا  خودروسازی 
را  خود  تالش  موجود  و کاستی های  جانبه 
خواهند  به کار  آینده  وضعیت  بهبود  برای 
آینده  گرفت و می توان امیدوار بود که سال 
بخورد.« رقم  سایپا  برای  بهتری  وضعیت 

اقدامات صورت  به  اشاره  با  مدنی  مهندس 
بهبود  جهت  در  سال های گذشته  طی  گرفته 
وضعیت سایپا اذعان داشت: یکی از مهمترین 
سال گذشته  طی  در  سایپا  در  کارهایی که 
این شرکت  از  زدایی  صورت گرفت سیاست 
شایان  روند کمک  این  خوشبختانه  و  بود 
مدنی  سایپا کرد.  وضعیت  تثبیت  به  توجهی 
ادامه داد: در سال گذشته تالش بسیاری در 
جهت منطقی کردن قیمت خودروها صورت 
گرفت و ده ها جلسه در وزارت خانه، هیأت 
دولت، شورای رقابت، سازمان حمات و ستاد 
تدابیر ویژه انجام دادیم و این تالش ها منجر 
سال  ماه  بهمن  در  قیمت گذاری  مصوبه  به 
گذشته شد و به طور کل باعث حل موضوع 
قیمت گذاری ورونق فروش خودرو در کشور 
شد.وی تصریح کرد: اما با کمال تأسف یک 

اظهار نظر در برنامه تلویزیونی باعث شد مردم 
دست از خرید خودرو بردارند و عماًل باعث 
به  زیادی  بسیار  فشار  این  و  شد  ایجاد ضرر 
در  عدم  وارد کرد که  خودروسازی  صنعت 
اسفند 91 و فروردین و اردیبهشت 92 شد اما 
شرکت سایپا با این وجود به تولید خود ادامه 

داد.
تمام  امسال  در  اضافه کرد:  مدنی  مهندس 
صنعت  معضالت  حل  برای  را  خود  تالش 
برنامه های  و  بست  خواهیم  بکار  خودرو 
نظر  در  امر  این  برای  محور   10 در  اساسی 
سایپا  خودروسازی  گرفته ایم.مدیرعامل گروه 
آینده  سال  برنامه های  محورهای  تشریح  در 
این شرکت گفت: ما برای سال آینده مهمترین 
اصل را بر افزایش تولید قرارداده ایم و در این 
همچون  محصوالتی  بر  تولید  افزایش  راستا 
باعث  امر  این  است که  صورت گرفته  تیبا 
خواهد شد.وی  نیز  شده  تمام  قیمت  کاهش 
ادامه داد: یکی دیگر از محورهای مورد نظر 
در سیاست های سایپا تنوع و توسعه محصول 
است و تالش های صورت گرفته باعث شد 
امسال 2 محصول جدید به تولید وپیش فروش 
در  تحول  ایجاد  باعث  آنها  شروع  و  برسد 
فروش این شرکت خواهد شد و همچنین دو 
پلت فرم جدید هم به خطوط تولید و همچنین 
به سایپا اضافه خواهد شد. آن  تولید  دانش 

تنوع  در  سایپا  برنامه های  افزود:  مدنی 
که   Z300 محصول  بزودی  محصول گفت: 
اتمام  به  بوده  مگان  کالس  در  خودرویی 

خواهد رسید و پس از آن خودروهایی مانند 
آن در  انجام  تمام مراحل  یا ساندرو که   B90
پارس خودرو صورت پذیرفته است به مرحله 

آمد. خواهد  در  اجرا 
وی در خصوص دیگر اقدامات صورت گرفته 
محصول گفت:  تنوع  خصوص  در  سایپا  در 
در حال  زامیاد  در شرکت  نیز  سایپا  در گروه 
فاز های  در  هستیم که  جدیدی  پروژه  اتمام 
 P27 پایانی آن بسر می بریم و به دنبال تولید
ایران و کشورهای شرق  که محصول مشترک 

بود. نیز خواهیم  آسیا است 
میلیون   1۸0 میزان  به  اشاره  با  مهندس مدنی 
ادامه  سال گذشته  در  سایپا  صادرات  دالر 
به  می توان  محصوالت  سبد  توسعه  با  داد: 
صادرات نیز با نگاه صعودی نگاه کرد و آن 
رشد  با  موجود  پتانسیل های  به  توجه  با  را 
بیشتری همراه نمود و در بلند مدت از ارزهای 

یافت. رهائی  نفتی  و  دولتی 
این  صادرات  در  برنامه کلی  مدنی گفت: 
به  تولید  تیراژ  از  درصد   20 بود که  خواهد 
صادرات اختصاص یابد و با توجه به تجربه 
می توان  گذشته  سال  درصدی   10 نزدیک 

بود. نخواهد  ذهن  از  دوز  امر  این  گفت 
وی افزود: کاهش قیمت تمام شده ومدیریت 
در  سایپا  برنامه های  مهمترین  از  نیز  قیمت 
باید  خصوص  این  در  و  بود  خواهد  آینده 
افزایش بهره وری در این موضوع هدف قرار 

گیرد.
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صنعت فوالد ایران؛ از درازای تاریخ تا جایگاه امروز

هنر فلزکاری از کهن ترین دستاورهای بشر است که اکنون کمتر به عنوان 
چرخ  شده که  تبدیل  بزرگ  صنعتی  به  و  می شود  شناخته  هنر  یک 
بسیاری از صنایع با چرخش آن به حرکت درمی آید. این هنر در ایران 
مورخان  محققان،  از  بسیاری  به گونه ای که  دارد،  طوالنی  تاریخی 
ومستشرقان غربی محل شکل گیری این هنرباستانی وصنعت امروزی 
را منطقه میان رودان )بین النهرین( دانسته اند و در این که ریشه بسیاری 
نشات گرفته شکی  منطقه  این  از  بشر  فنون ساخته دست  و  ازهنرها 
نیست. محمدتقی احسانی در کتابی با عنوان »هفت هزار سال تاریخ 
فلزکاری در ایران«، ریشه های این هنر و صنعت در ایران را براساس 

شواهد و قراین موجود تا هفت هزار سال پیش یا هزاره پنجم قبل از 
میالد دانسته که به دوران مقابل تاریخ باز می گردد. از سوی دیگر 
گمانه زنی های باستان شناسان قدمت مجسمه های مفرغی یافت شده 
در مناطق از استان لرستان را دوهزار سال قبل از میالد تخمین زده اند 
که از شاخص ترین دست ابزارهای فلزی بشر است که هم اکنون در 
موزه های مختلف داخل و خارج از ایران نگهداری می شود. اما با 
این پیشینه پربار در صنعت فلزکاری، تولید صنعتی فرآورده های آهن 
از نیم قرن قدمت دارد که آن هم به تاسیس  و فوالد در کشور کمتر 

کارخانه ذوب آهن اصفهان در چهل سال قبل باز می گردد.

انجمن جهانی فوالد در گزارش اخیر خود از افزایش تولید فوالد ایران در ماه ژوئن 2013 نسبت به ژوئن 2012، اندکی پیش 
از اعمال تحریم های ایران خبر داد. بر اساس این گزارش، ایران در ماه ژوئن سال جاری میالدی 1.250میلیون تن فوالد تولید 
کرده است که نسبت به ژوئن 2012 با افزایش 2 درصدی روبرو شده است. تولید فوالد ایران در ژوئن 2013 نسبت به مدت 
مشابه سال 2011 از افزایش 9.3 درصدی برخوردار شده و ایران در 6 ماه نخست 2013 بالغ بر 7.327 میلیون تن فوالد تولید 
کرده است؛ ایران طی همین بازه در سال گذشته 7.390 میلیون تن فوالد تولید کرده که کاهش 0.9 درصدی را نشان می دهد. 
تولید فوالد ایران همچنین در نیمه نخست امسال نسبت به 6 ماه نخست سال 2011 از افزایش ۸.9 درصدی برخوردار شده 
است. ایران از نظر میزان تولید فوالد جایگاه شانزدهم در سطح جهان را به خود اختصاص داده است. چین با تولید 66.660 

میلیون تن فوالد، بزرگ ترین تولیدکننده این کاالی اساسی در این ماه شناخته شده است.
بنا بر این گزارش، کل تولید فوالد جهان در ژوئن 2013 برابر با 131.652 میلیون تن تخمین زده شده است که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 1.9 درصد رشد را نشان می دهد. تولید فوالد جهان در ماه ژوئن سال 2012 برابر با 129.229 میلیون تن 
بوده است. تولید فوالد در جهان در ماه ژوئن سال 2013 نسبت به سال 2011 از رشد 2.۸ درصدی برخوردار شده است. در 
ادامه این گزارش آمده است، ژاپن با تولید 9.2۸1 میلیون تن و آمریکا با تولید 7.221 میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم 
و سوم قرار دارند، همچنین، 10 کشور نخست در تولید فوالد در ماه ژوئن به ترتیب، چین 66.660 میلیون تن، ژاپن 9.2۸1، 
آمریکا 7.221، هند 6.450،  روسیه 5.69۸، کره جنوبی 5.45۸، آلمان 3.6۸4، اوکراین 3.060، ترکیه 2.957 و برزیل 2.۸31 
هستند. بر اساس گزارش انجمن جهانی فوالد، 64 کشور مورد بررسی در این گزارش، 9۸ درصد مجموع فوالد تولیدی در 

جهان در سال 2012 را تولید کرده اند.
نتیجه حاصل از آمارهای فوق بیانگر آن است که ایران هنوز هم تا رسیدن به جایگاهی مناسب در صنعت فوالد جهان راهی 
دراز در پیش دارد و از هم اکنون برنامه ریزان اقتصادی و صنعتی کشور باتوجه به رشد روزافزون تقاضا برای این کاال باید 
برای ایجاد صنایع فوالد جدید و توسعه صنایع موجود اقدام کنند. از شهریورماه امسال با استقرار وزیر صنعت، معدن و 
تجارت دولت جدید، سیاست های جدیدی نیز در عرصه صنعت و معدن ازجمله بخش فوالد اعمال خواهد شد، اما آن چه 
با گذشت بیش از چهار دهه اهمیت دارد استفاده از تجربیات و آزمون و خطاهاس چهار دهه گذشته این صنعت و برنامه 
ریزی برای توسعه هرچه بیشتر آن است. امروزه صنایع  استراتژیک فراوانی مانند صنایع دفاعی، اتوموبیل سازی، مسکن، لوازم 
خانگی و... به طور مستقیم و بسیاری دیگر از صنایع به شکل غیرمستقیم وابسته به صنعت آهن و فوالد است، بنابراین توسعه 

این صنعت می تواند موتور محرکه دیگر صنایع و استقالل اقتصاد کشور از واردات باشد.

21
اقتــصـاد و بیمه

1392  مهــرماه 



سال هاست مدیران شرکت تولیدی گاز لوله در تاریکی قدم می زدند و 
حاصل آن بود که همگان بدان واقف هستند.

و امسال شرکت با چهره خندان مدیریت یداله صادقی مرزناکی مدیرعامل 
و نایب رییس هیأت مدیره با تدوین برنامه ای مدیریتی افقی روشن را 
دیده و آگاهانه قدم برمی دارد این تائید در صورت سود و زیان مشهود 
از  داد مدیر گذر  نشان  در طول کاریش  مرزناکی  است. جناب صادقی 
بحران هاست و طنین صلوات پی در پی سهامداران حاضر در مجمع 

تائید این مدعا بود.
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در مورخه 1392/4/25 و با 

حضور نزدیک به 70 درصد سهامداران برگزار گردید.
براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه عمومی، اعضای هیأت رییسه 

به شرح زیر انتخاب گردیدند:
آقای حجت اله محمدیان پور به عنوان رییس مجمع و آقای غالمرضا 
سلیمانی جویا و خانم الهام خلیلی ناظرین مجمع و آقای یداله صادقی 

انتخاب گردیدند. مرزناکی به عنوان منشی فوق 
مجمع نشینان پس از قرائت گزارش هیأت مدیره مجمع توسط مدیران 
صورت های  تصویب  با  قانونی  حسابرس  واستماع  شرکت  فکر  خوش 

مالی و تقدیر و تشکر از تیم مدیریت شرکت به کار خود پایان داد.

مدیران
 شرکت تولیدی گاز لوله 
افق روشن
 را نمایان کردند

پیام هیأت مدیره
با عرض سالم

 خدمت کلیه
 سهامداران 

محترم که همواره در مسیر تعالی و پویایی تولید 
و صنعت کشور تمامی سختی ها و نامالیمات 

موجود را پشت سر گذاشته اند.
به  توجه  با  اتیلن  پلی  لوله های  تولید  صنعت 
کثرت تولید کنندگان در سطح کشور، در شرایط 
مواد  نرخ  سازی  آزاد  می باشد  رقابتی  کاماًل 
و  بورس کاال  در  آن  عرضه  و  مصرفی  اولیه 
نوسانات شدید غیرقابل پیش بینی قیمت مواد 
اولیه و همچنین قراردادهای یک طرفه مشتریان 
در  اساسی  چالش های  ایجاد  به  منجر  دولتی 

است. اتیلن شده  پلی  لوله های  تولید  عرصه 
اعتباری  فروش  و  اولیه  مواد  نقدی  خرید 
به کاهش  منجر  دولتی  مشتریان  به  محصول 
و عدم  عملیات شده  در گردش  شدید سرمایه 
قادر  شرکت  این  سبب گردیده  الزم  نقدینگی 
به ایفای تعهدات گذشته از جمله پرداخت به 
موقع اقساط سهیالت مالی نشود. لذا آنچه که 
مهم است شرکت با هزینه مالی بسیار هنگفتی 
در  جانبه  همه  تالش  علیرغم  و  است  مواجه 
بخش عملیات با افزایش تولید و فروش امکان 

نیست. فراهم  هزینه ها  پوشش 
و  گذشت  در  غیرعملیاتی  سودهای  تقسیم 
به  اتکاء  استقراض  طریق  از  آن  منابع  تأمین 
فروش های مناقصه ای و عدم بازاریابی جهت 
تولید  اشباع  به  توجه  با  بازار صادراتی  ایجاد 
در داخل کشور، تمرکز در ایفای تعهدات زیان 
و  نهادها  طرفه  یک  قراردادهای  از  ناشی  ده 

غافل شدن از پرداخت به موقع اقساط وام ها، 
و  باال  سفارش  حجم  با  مناقصات  در  حضور 
با  اولیه  مواد  موقع  به  تأمین  در  توانایی  عدم 
توجه به مبلغ قطعی مناقصات، ایجاد و تحصیل 
منابع شرکت جهت  تابعه وخروج  شرکت های 
بودن  نقدی  و  آنها  در گردش  سرمایه  تأمین 
بودن فروش  اعتباری  تولید محصول و  عوامل 
آن و تأمین منابع الزم به منظور ادامه فعالیت 
از طریق دریافت تسهیالت گران قیمت و سایر 
سبب  داده  رخ  در گذشته  همگی  عوامل که 
شده که شرکت در شرایط کنونی مواجه با زیان 
شرایط  در  شرکت  توجهی گردد.  قابل  انباشته 
کنونی صرفًا قادر به ادامه عملیات تولیدی بوده 
و منابع داخلی آن تکافوی تعهدات بانکی که 
عمدتا مربوط به سود و خسارت تحمیل شده به 

نماید. نمی  را  است،  شرکت 
با عنایت به توضیحات فوق هیأت مدیره شرکت 
از  جلوگیری  و  جهات  جمیع  نظر گرفتن  در  با 
ضرر و زیان بیشتر اعتقاد دارد که باید به کمک 
سهامداران محترم و علی الخصوص با مساعدت 
صنایع  )سرمایه گذاری  شرکت  عمده  سهامدار 

پتروشیمی( نسبت به خروج از این شرایط اقدام 
عاجل صورت گیرد همانطور که ذکر شد حجم 
سبب  بانکی  وام های  از  ناشی  بدهی  باالی 
شده هر ساله هزینه های سنگین متوجه شرکت 
و  تولید  افزایش حجم عملیات  با  تنها  و  شود 
فراهم  مالی  هزینه های  پوشش  امکان  فروش 
نیست. لذا هیأت مدیره شرکت به استناد مواد 
412 و 413 قانون تجارت با توجه به اینکه تمام 
عملیاتی  سود  و کسب  اقتصادی  فعالیت های 
تکافوی بهره وسود ناشی از بدهی های بانکی 
در  شرکت  دارایی های  و کلیه  نماید  نمی  را 
مقابل بدهی های سنگین آن رقمی ناچیز است، 
بانکی  بدهی های  نهایی  تکلیف  تعیین  جهت 
1391 جهت  اردیبهشت سال  در  آنها  و کاهش 
جهت  سال  همان  ماه  آبان  و  اصلی  شرکت 
شرکت سلسله آب حیات کرمان منضم به پرونده 
شرکت اصلی، دادخواست ورشکستگی به شعبه 
19 مجتمع قضایی شهید بهشتی ارایه نموده تا 
ضمن دعوت از بانکها در گام نخست نسبت به 
کاهش بدهی ها و اصالح ساختار مالی شرکت 

اقدام گردد.

سرمایه 

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 200 میلیون ریال )شامل 10/000 سهم، به ارزش 
ریال  میلیون   225/000 مبلغ  به  مرحله  چند  طی  20/000ریال( که  سهم  هر  اسمی 
)شامل 225/000/000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1/000 ریال( در پایان سال مالی 

یافته است.    افزایش  به 30 اسفند 1391  منتهی 
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ناجی نساجی آمد،
 علیرضا مظاهری صالحی 
صنعت نساجی را خوب
می شناسد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات نساجی بروجرد 
در تاریخ 1392/4/25 با حضور 95/97 درصد سهامداران محترم در 

سالن ارکیده به نشانی تهران در خیابان ولیعصر تشکیل شد.
به ریاست آقای محمد محسن مظاهری صالحی و ناظری  مجمع 
آقای  دبیری  و  ابوترابی  یاسر  و  هرندی  زاده  امین  حسین  اقایان 

برگزار گردید.  امیری  پورعباسی  محمدابراهیم 
مجمع با تصویب سود 200 ریال به ازای هر سهم و با ذکر صلوات 
و آرزوی موفقیت برای تمامی عزیزان کارخانجات نساجی بروجرد 

به کار خود پایان داد.

تاریخچه
 1362 سال  در  بروجرد  نساجی  کارخانجات 
بهره  به  رسماً   136۸ سال  اوایل  در  و  تأسیس 
برداری رسید. تجهیزات اولیه کارخانجات، شامل 
12۸ دستگاه بافندگی بود که بتدریج و طی چند 
امروز  به طوریکه  یافت  و گسترش  توسعه  سال 
صنعت  در  معظم  شرکت های  از  یکی  به عنوان 
نزد  آن  محصوالت  و  می شود  شناخته  نساجی 
مشتریان بخ لحاظ کیفیت و تنوع، شناخته شده 
می باشد. بهره برداری و آزمایشی واحد بافندگی 
شرکت از اوایل سال 136۸ شروع شده و به موجب 
شماره 53/6053۸/14/13  موقت  تأسیس  پروانه 
به تولید  اقدام  بافندگی  مورخ 1370/1/19 واحد 
نموده است. همچنین پروانه بهره برداری شماره 
بافندگی  واحد   13۸0/۸/7 مورخ   100/17/11511
پروانه  موجب  به  و  است  شده  صادر   )2 )فاز 
تأسیس دائم شماره 100/17/971 مورخ 71/2/15 
است.  نموده  تولید  به  اقدام  ریسندگی  واحد 
بهره برداری آزمایشی کارخانه رنگرزی و چاپ و 
تکمیل از اواخر سال 1373 آغاز و پروانه بهره 

از   1374/7/1 تاریخ  به  مزبور  برداری کارخانه 
طریق اداره کل صنایع استان صادر گردیده است و 
امروز یکی از بزرگترین واحدهای صنعت نساجی 

در ایران به شمار می آید. 
شرکت نساجی بروجرد در سال های اخیر با توجه 
به رکود حاکم بر بازار تولیدات داخل که بسیاری 
از کارخانجات نساجی کشور را با بحران مواجه 
ساخته، به عنوان یکی از کارخانجات موفق بوده و 
توانسته است با وجود مشکالت متعدد، خود را تا 
حدی از بحران موجود دور نگهداشته و به حیات 

خود ادامه دهد.
چشمگیر کارخانجات  موفقت های  از  یکی 
نساجی بروجرد دریافت گواهینامه نظام مدیریت 
کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO9002 بوده است 
که این مهم در زمینه صادرات محصوالت این 

مؤثر می باشد. دیگر  به کشورهای  شرکت 

سرمایه 
میلیون  مبلغ 500  تأسیس  بدو  سرمایه شرکت در 
ده  اسمی  ارزش  به  سهم  هزار  ده  )شامل  ریال 

هزار ریالی( بوده که طی چندین مرحله به مبلغ 
14۸212165000 )شامل 14۸212165 سهم به ارزش 
مالی  پایان سال  در  ریال(  اسمی هر سهم هزار 

یافته است. افزایش  به 91/12/30  منتهی 

موضوع فعالیت شرکت
اساسنامه،   3 ماده  طبق  شرکت  اصلی  فعالیت 
عبارتست از تأسیس، اداره، بهره برداری و توسعه 
هر نوع کارخانه به منظور تولید منسوجات پنبه 
ای، الیاف مصنوعی و غیره و فروش و صادرات 
آنها و همچنین ورود انواع مواد و قطعات مورد 

نیاز از خارج کشور می باشد.  

جایگاه شرکت در صنعت
شرکت در گروه صنعت نساجی فعالیت می کند 
بازار،  وضعیت  در  موجود  مشکالت  علیرغم  و 
فروش داخلی شرکت نسبت به سال قبل %46/54 
نساجی  است. کارخانجات  پیدا کرده  افزایش 
بروجرد در بین شرکت های نساجی فعال با حجم 

فروش قابل توجه در رده اول قرار دارد.

باعرض سالم و خیر مقدم به سهامداران محترم و درود به روان پرفتوح امام 
خمینی)ره( و آرزوی سالمتی و طول عمر به رهبر معظم انقالب اسالمی به 
استحضار می رساند سال 1391 با تمام فراز و نشیب هایش در عرصه اقتصاد 
ایران به پایان رسید و سال 1392 با پیام مقام معظم رهبری با عنوان حماسه 

سیاسی و اقتصادی آغاز گردیده است.
به طوری که استحضار دارند در سال مالی مورد گزارش وضعیت بحرانی 
صنعت نساجی و تأثیر بحران اقتصاد ایران و بروز رکود بر بازار معامالت که 
به علت تشدید فضای تحریم غرب علیه اقتصاد ایران تنگناهای جدی برای 
کسب و کار ایجاد نمود، نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه اصلی 
و جانبی، خرید مواد اولیه و مواد تعاونی با ارز آزاد و در صورت تهیه از 
بازار داخل به چندین برابر قیمت، همراه با افزایش سایر هزینه ها و افزایش 
حامل های انرژی که سهم بسزایی در باال رفتن قیمت تمام شده کاالهای 

تولیدی دارد موجب کندی فروش فرآورده ها گردیده و این در حالی است 
که بخش تولیدی برای افزایش قیمت کاالی خود در برابر سخت گیری های 

نهادهای نظارتی مضایق شدیدی را می بایست تحمل کنند.
حمد و سپاس خداوند یکتا را که با عنایت به الطاف بیکرانش در سال 91 
این توفیق را به ما اعطا نمود تا با راه اندازی ماشین االتی که سالها متوقف 
بوده است میزان تولید را افزایش داده و با تکیه بر عزم راسخ کلیه کارکنان 
متعهد و متخصص و اعتماد شما سهامداران محترم بتوانیم در عرصه تولید و 

کار خدمتگزار شما عزیزان باشیم.
انجام  در  را  مدیره  هیأت  عزیزانی که  از کلیه  سپاس  و  تشکر  ضمن  ما 
داشته  را  توفیق  این  امروز  مفتخریم که  دادند،  یاری  مسئولیتهای خویش 
باشیم تا گزارش عملکرد شرکت را در سال مالی منتهی به 91/12/30 تقدیم 

نماییم. عزیز  سهامداران 

وضعیت و تحوالت صنایع نساجی در سال گذشته
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بخش بسته بندی در کشور ایران از جمله بخش هایی از 
اداره و بخش خاصی  صنعت و خدمات است که هیچ 
در دولت به طور مستقیم به امور آن نمی پردازد. از این 
دیده  بخش  این  حق  در  غفلت  نوعی  همواره  جهت 

می شود.
در تنظیم بودجه و یا تدوین استراتژی های خاص توسعه 
بسته بندی کنار  بخش  برای  مشخصی  چیز  نیز  کشور 
گذاشته نمی شود. اگر بودجه یا کمکی نیز برای توسعه 
این  نمی داند  یابد کسی  اختصاص  بسته بندی  بخش 
بخش  زیرا  خرج کرد.  یا  توزیع  باید  چگونه  را  بودجه 

متنوع است. و  پراکنده  ما  در کشور  بسته بندی 

تشکل های صنفی 
بسته بندی  به  مربوط  صنفی  تشکل های  فقدان 
باعث غیر قابل دفاع شدن درخواست های بخش 
بسته بندی است. در واقع به دلیل نبود یک صدای 
رسا مانند یک انجمن یا اتحادیه صدای بخش 
مسئوالن  به گوش  باید  طور که  آن  بسته بندی 

نمی رسد.
  

مدیریت
در حال حاضر و با ساختارهای دولتی و صنفی 
کنونی امکان مدیریت بخش بسته بندی در کشور 
ایران وجود ندارد و بار این مسئولیت ناخواسته بر 
دوش چند مؤسسه و سازمان محدود دولتی و غیر 
دولتی و بعضی مدیران متخصص در چند واحد 

صنعتی مربوط به بسته بندی قرار دارد.
این در حالی است که بخش بسته بندی نیازمند 
توسعه ای است که به کاهش هزینه های بسته بندی 
منجر شود. این مهم به دست نخواهد آمد مگر 
بسته بندی  بخش  توسعه  برنامه ریزان  دیدگاه  در 
حداقل در وسعت منطقه ای مد نظر قرار گیرد تا 
هزینه تولید کاهش یافته و کیفیت آن نیز مورد قبول 

مصرف کننده قرار گیرد. 
  

تنوع و پراکندگی
پایگاه های خدمات  پراکندگی  و کمیت  کیفیت 
توسعه  در  مهم  بسیار  موارد  از جمله  بسته بندی 
بخش کشاورزی  جمله  از  تولیدی  بخش های 
است. اما در کشور ما هنوز سازماندهی برای توزیع 
خدمات بسته بندی صورت نگرفته و البته این کار 

بین طرفهای ذی نفع است. نیازمند همگرایی 
در حال حاضر استانهایی که بیشترین سهم تولید 
را دارند، به خودی خود سهم بیشتری از صنایع 
بسته بندی را به خود اختصاص داده اند. از این رو 
ابتدایی ترین دستورالعمل در خصوص برنامه ریزی 

تقسیم  وضعیت  بررسی  بسته بندی کشور،  برای 
امکانات بسته بندی در سطح کشور است.

  
چاپ بسته بندی در ایران 

صنف  در  رشته هایی  جمله  از  بسته بندی  چاپ 
چاپ است که طی سال های اخیر توسعه کمی 
و کیفی خوبی داشته است. با این حال با وجود 
به خدمت گرفته شدن ماشین آالت پیشرفته هنوز 
درصد قابل توجهی از آثار چاپی بسته بندی قابل 

رقابت با نمونه های خارجی خود نیستند.
هنوز  ایران  بسته بندی  چاپ  صنعت  رو  این  از 
لحاظ  از  را  تولیدی کشور  جامعه  اعتماد کافی 
به  مشتری مداری  به خصوص  و  توانایی  دقت، 
دست نیاورده است. از این رو واحدهای تولیدی 
و  سرگردانند  چاپخانه ها  میان  در  مدام  کشور 
تکنولوژی  وجود  با  نیز  صنایع  بعضی صاحبان 
به  را  خود  سفارش  کشور  در  پیشرفته موجود 

می سپارند.  خارجی ها 
  

بازرگانی مواد و ماشین  آالت بسته بندی در ایران 
روز کردن  به  برای  ایرانی  تولیدکنندگان  اشتیاق 
به  به کارگیری مواد بهتر روز  تولید و  تجهیزات 
روز بر آمار خرید و فروش در بخش بسته بندی 
می افزاید که سهم قابل توجهی از آن نیز متعلق 
به مواد و تجهیزات خارجی است. در این میان 
خارجی  محصوالت  عرضه کنندگان  بین  باید 

شد. قایل  تفاوتهایی 
 عده ای تنها به کار تجارت می پردازند و کسب 
و کار آنها فقط فروش و خدمات پس از فروش 
است. این عده تمام تبلیغات و سیستم اداری خود 
را در راستای فروش کاالی شرکت دیگری به کار 
مرجع  نام شرکت های  به  نیز  اغلب  و  می گیرند 

شناخته می شوند.
عده ای دیگر خود تولیدکننده مواد، ماشین آالت 

و لوازم بسته بندی هستند اما بنا به دالیلی خاص 
چون کنترل بازار مصرف یا سودآوری بیشتر اقدام 
به واردات کاالهای مشابه یا مکمل خود از خارج 
امکان  واردکنندگان  از  دسته   این  در  می کنند. 
انحراف از مسیر اصلی یعنی تولید داخلی وجود 
داشته و در صورتی که قدرت کنترل بازار مصرف 
را نداشته باشند بازار را به نفع کاالی وارداتی از 
دست خواهند داد. ضمن آن که مرجع اصلی کاال 
نیز ممکن است پس از مدتی عهد و پیمان خود 
با این شرکت ها را با دالیلی ساختگی یا واقعی 
داخل  در  به شکلی مستقل  و خود  نقض کرده 

کشور به فعالیت ادامه دهد.
برای  هستند که  تولیدی  واحدهای  دسته سوم 
تأمین نیازهای خود به طور مستقیم از خارج خرید 
می کنند. اما میزان خرید آنها به حدی است که به 
هر دلیل بخشی از  کاالی وارداتی را در داخل 
به فروش می رسانند. برای مثال می توان به یک 
چند  اشاره کرد که  داخلی  نوشابه سازی  شرکت 
مقداری درب  تأمین  نیاز خود  برای  پیش  سال 
بازار  در  را  آنها  از  بخشی  اما  وارد کرد  بطری 
مصرف به فروش رساند. بعضی از شرکت هایی که 
در این دسته قرار دارند اقدام به گرفتن نمایندگی 
شرکت مرجع می  کنند و بدین سان ضمن آن که 
خیال خود را از تأمین کاالی مورد نیاز با قیمت 
آمار  و  فروش  می کنند کنترل  راحت  مناسب 
مصرف آن کاالی خاص در داخل کشور را نیز به 

می آورند. دست 
و  بسته بندی  صنعت  متأسفانه  حال،  این  با 
از نظر تجارت مواد و تجهیزات و  ایران  چاپ 
فن آوری های مربوط به نمونه گیری، کالیبراسیون، 
و  است  فقیر  اینها  امثال  و  آزمایشگاهی  لوازم 
ضرورت شکل گیری بخش تحقیق و توسعه در 

می شود. احساس  بسیار  صنعت  این 

چالش های صنعت بسته بندی در ایران
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بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند آقای دکتر ولی الله سیف
رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

سالم علیکم

روز سه شنبه 2 مهر جنابعالی در واکنش به کاهش روزانه نرخ ارز در بازار، موضع شگفت آوری گرفتید که نه با وظایف قانونی 
شما و نه با مصالح مردم، با هیچ کدام سازگار نبود. شما در اتاق تهران گفتید:

" کاهش نرخ ارز دلیل خاصی ندارد و خوشبینی افراد باعث کاهش نرخ شده؛ نرخ ارز منطق خاص خود را دارد و کاهش بیشتر 
آن از سوی دیگر تاثیرات منفی را در بر دارد؛ بنابراین دلیلی برای کاهش بیشتر نرخ ارز در بازار وجود ندارد. سیف با بیان اینکه 
نرخ ارز در بازار منطقی است، بیان کرد: شرایط اقتصادی کشور دامنه ای برای تغییر نرخ مجاز را می تواند تعیین کند و نرخ ارز 

در بازار در حال حاضر نرخ کف است و بعید است بیش از این پایین بیاید."
در این باره توجه جنابعالی را به نکات زیر جلب می کنم:

1. وقتی شما نرخ حدود 2900 تومان برای هر دالر را نرخ کف و منطقی می شمارید علی القاعده این اظهار نظر باید مسبوق به 
تعیین نرخ در بانک مرکزی باشد. اطالع دارید که تعیین نرخ به دست بانک مرکزی تابع مقررات قانونی است. بند دال ماده 1 
قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، تعیین نرخ ارز را وظیفه بانک مرکزی می شمارد و ماده ۸1 قانون برنامه پنجم مصوب 

13۸9 مالک و قیود این کار را چنین مقرر می دارد:
" ج ـ نظام ارزی کشور، » شناور مدیریت شده« است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با 
مالحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کالن از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد".

2. اجرای این وظیفه عالوه بر قیود مذکور تابع تشریفاتی است که در قانون پولی و بانکی آمده است. بند ج ماده 11 این قانون 
" تنظیم مقررات مربوط به معامالت ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار" ممکن می داند 
که اولین مولفه آن تعیین نرخ است. ماده 1۸ قانون مزبور نیز اظهار نظر شورای پول و اعتبار را درتمام مسائل مربوط به بانک 

مرکزی از اختیارات و وظایف این شورا می شمارد. مالحظه بفرمایید:
"  ماده 1۸ -

 الف - شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک
مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف زیر است:

.4- اظهار نظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و ..."
در حالی که در اولین و تنها جلسه شورای پول و اعتبار پس از مسئولیت جنابعالی، سه شنبه 26 شهریور هیچ حرفی از این موضوع 
به میان نیامد و اساسا جزء دستور جلسه نبود؛ بنابراین تعیین کف نرخ ارز و منطقی خواندن نرخ آن روز عدول رییس کل محترم 

از وظایف قانونی وی بوده است.

موضع ارزی شگفت آور شما خالف مصالح مردم بود  /  تعیین کف نرخ ارز عدول از وظایف قانونی است.
هفته قبل و در حاشیه صبحانه کاری اتاق ایران با رییس کل بانک مرکزی، ولی الله سیف به جمع خبرنگاران آمد و درباره روند کاهشی 
قیمت دالر که اتفاقا بعد از سفر رییس جمهور به آمریکا در بازار آزاد ارز تشدید شده بود واکنش نشان داد. رییس کل بانک مرکزی با 
ارایه توضیحاتی کوتاه درباره بازار ارز امید مردم و کارشناسان را درباره ادامه روند نزولی کاهش دالر نا امید کرد و گفت: »نرخ فعلی دالر 

)حدود 3000 تومان( کف بازار است و دلیلی ندارد این نرخ بیشتر از این کاهش پیدا کند.«
اظهارات ارزی سیف واکنش های مثبت و منفی کارشناسان و فعاالن اقتصادی را به همراه داشت؛ احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس و عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار با ارسال نامه ای به رییس کل بانک مرکزی توضیحاتی را در قالب چند بند آورده است.

در ادامه متن کامل نامه توکلی به سیف را بخوانید؛

کم مصاحبه کنید و کمتر سخنرانی بفرمایید
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3. عالوه بر آن تخلف، قانون پولی بانکی در بند ب ماده 10 با صراحت تمام برای بانک مرکزی تعیین هدف کرده است:
" ب - هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادالت بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی 

کشور است."
شگفت آور نیست که رییس کل بانک مرکزی در قبال جبران بخشی از کاهش ارزش تکان دهنده پول ملی در طول دو سال 
گذشته نگران شود و بر خالف وظایف قانونی خویش چنان موضعگیری کند که روند تقویت کننده پول ملی عکس شده و پول 

ملی مجدداً راه بی ارزش تر شدن را پیش بگیرد؟
4. شاید مدعی باشید  که این نرخ به رشد اقتصادی کمک می کند)بند ب ماده 10 ق پ و ب( و با لحاظ کردن روش تعیین 
شده در ماده ۸1 قانون برنامه پنجم)که در باال آمده است( به همین نرخ می رسیم. در بندهای دیگر دالئل تردید علمی در 
این باره تقدیم می شود ولی شما بفرمایید بدون آن که حتی یک گزارش کارشناسی به شورای پول و اعتبار که رکن کارشناسی و 

مسئول " نظارت بر امور پولی و بانکی کشور" است، تقدیم کنید، چگونه به این نظر رسیده اید؟
5. بحران ارزی کشور که از پایان آبان 1390 آغاز شده و طی 15 ماه دوسوم ارزش ریال را برباد داده، در سال های اخیر بزرگترین 
لطمه را به اقتصاد ملی وارد کرده است. این بحران که نه فقط شوک جهشی قیمت ارز، بلکه تالطم و نوسانات شدید آن بوده 
است، به اجماع اقتصاددانان یک پدیده رکود تورمی است. این مصیبت اقتصادی از مسیرهای صادرات و واردات، تغییر 
قدرت رقابت خارجی، بودجه دولت، تشدید نابرابری درآمد، افزایش سطح عمومی قیمت ها و کاهش تولید و سرمایه گذاری 

تمام ارکان اقتصاد ملی را به چالش کشیده است.
6. نوسانات صعودی قیمت ارز طی ماه های متوالی، عالوه بر سوء تدبیر مسئوالن و تحریم ظالمانه دشمنان ملت، تحت تأثیر 
انتظارات منفی از آینده و سفته بازی شدید نیز بوده است. اگر متقاضیان ارز تنها واردگنندگان و مسافران و بیماران عازم به 
خارج و مشابه آنان بودند، به رغم کمبود ارز در دسترس حتی اگر بحرانی رخ می داد چنین ابعادی نداشت. ولی انتظارات 
منفی و ریسک و نا اطمینانی مستولی بر بازار باعث ورود تقاضاکنندگانی به بازار ارز شده بود که برای حفظ ارزش دارایی 
های پولی)پس انداز(، یا برای انتقال سرمایه خریدار ارز شدند؛ چون فردا را بدتر از امروز تلقی میکردند. در این وضعیت 
دالالن که بعضا به دلیل فساد در سیستم از رانت اطالعاتی نیز برخوردار بودند، به تقاضا دامن میزدند. آنان می خریدند که به 
موقع بفروشند. الاقل این سه نوع تقاضا به بخش واقعی اقتصاد مستقیما مرتبط نبوده است. همت اولیه دولت تدبیر و امید در 
درجه اول باید بازگرداندن اعتماد و اطمینان به بازار بوده باشد تا با تغییر انتظارات و امید به این که فردا بهتر از امروز است، 
این تقاضا ها از بازار خارج شوند. به ویژه بازار در برابر حمله دالالن و سفته بازان مصونیت یابد. حال که با تحقق حماسه 
سیاسی با تدبیر رهبری و همت ملت و پیروزی دولت تدبیر و امید و به ویژه پس از طرح اصطالح نرمش قهرمانانه در بیان رهبر 
معظم انقالب و توجه دادن به این حقیقت که جمهوری اسالمی در دبپلماسی خارجی در موضع قهرمانی قرار دارد، انتظارات 
مثبت شده و با آغاز خروج تقاضاهای مخرب سیر نزولی پدیدار گشته و بازار ارز به سمت تعادل سیر می¬کرد، چرا رییس کل 

بانک مرکزی باید با آن موضعگیری روند تغییرات را معکوس سازد؟ 
7. بنا بر آن چه تقدیم شد، در حالی که هنوز ارزهایی که از بازار به داخل خانه ها رفته به بازار برنگشته و سفته بازی عده 
ای فرصت طلب پایان نیافته، سخن از کف قیمت یا قیمت منطقی به میان آوردن پایه اقتصادی ندارد و فقط به نفع دالالن ، 
سفته بازان و بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی است که با منابع سالم وغیر سالم دست به انبار کردن ارز 
زده بودند. البته دولت نیز از این نمد کالهی به سر می کند؛ چرا که با فروش ارزهای نفتی اش ریال بیشتری به دست می آورد 
و به هزینه تشدید عدم تعادل در اقتصاد ملی، کسری بودجه خود را کاهش می دهد. درست عکس کاری که دولت های عاقل 

می کنند.
۸. وقتی می توان از قیمت منطقی ارز سخن گفت که عرضه و تقاضا معطوف به اقتصاد واقعی و تولید کاال و خدمت باشد. در 
این صورت، در فرض وجود رقابت، بازار عرصه تالقی عرضه و تقاضای واقعی شده و قیمت تعادلی ارز آشکار می گردد؛ البته 
در کشور ما در آن وضعیت نیز سخن از نرخ آزاد ارز بی وجه است؛ چرا که به دلیل وزن سنگین درآمد نفتی در عرضه ارز به بازار 

داخلی و حجم باالی تقاضای دولتی در این بازار، صحبت از بازار رقابتی نیز وجهی ندارد و بازار در اختیار دولتی هاست.
9. به همین دلیل و دالئل دیگر، قانون برنامه پنجم در ماده ۸1، چنان که گذشت، اختیار تعیین نرخ را مقید به ضوابطی کرده 

است. دوباره دقت بفرمایید:
" ... نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با مالحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط 

اقتصاد کالن از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد."
کدام وجه اقتصاد کالن اقتضاء دارد که ما نگران جبران قدرت پول ملی شویم؟ در رکود شدید حاکم کاهش نرخ حبابی ارز 
بیشتر به رشد تولید می انجامد و سرمایه گذاری منکوب شده را جان می بخشد و تورم کمرشکن را کاهش می دهد یا کف 
قرار دادن برای نرخ ارز و مانع شدن از تأثیر انتظارات مثبت؟ البته تثبیت نرخ ارز اولین گام بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت 
است که حداقل باید دو سال با نرخ یکسان ادامه داشته باشد. ولی در یک بسته سیاستی و با سیاست های حمایتی مناسب.

به عنوان برادری دلسوز و عضوی از شورای پول و اعتبار از جنابعالی که از مدیران با سابقه و خوشنام جمهوری اسالمی هستید 
می خواهم که در مسیر قانون و با مشورت و تصویب شورای مزبور)حسب مورد( تصمیم بگیرید و مانند مرحوم دکتر نوربخش 

کم مصاحبه کنید و کمتر سخنرانی بفرمایید.
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هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف شرکت نیروترانس )سهامی عام( از افزایش سرمایه و موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:

هدف از انجام افزایش سرمایه، خرید ماشین االت و تجهیزات و راه اندازی خط جدید تولید خازن اصالح ضریب قدرت فشار 
متوسط می باشد.

این محصول ابزار مؤثری در شبکه برق برای کاهش هزینه های برق رسانی می باشد. زیرا با کاهش جریان الکتریکی، تلفات 
خطوط و ترانسفورماتورها را کم می کند و می تواند قابلیت ژنراتور و پست را برای بار اضافی تا 30 درصد افزایش دهد. 

به عبارت دیگر بوسیله خازن گذاری می توان  تا حدود 30 درصد از ظرفیت شبکه را آزاد نمود.
در کشورهای پیشرفته به ازای هر 2kw ظرفیت تولید تقریباً 1kvar خازن و عموما در شبکه های توزیع نصب می شود 
که در ایران از حد متعارف فوق کمتر و در نتیجه تلفات نیروی برق بیشتر می باشد. اکنون با عنایت به شرایط فوق 
و توجه وزارت نیرو به بهبود شاخص های کیفی عرضه انرژی الکتریکی و کاهش تلفات نیروی برق و همچنین 
به دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی نیاز به استفاده از جبران کننده های توان راکتیو احساس می شود و 
خازن ها به عنوان جبران کننده استاتیک و بهترین گزینه پیش روی، مورد توجه قرار گرفته اند. این محصول با 

توجه به نیازهای روبه تزاید فوق می تواند در این راستا وارد بازار شود. 

افزایش سرمایه نیروترانس مصوب مجمع گرفت

در صنعت الکترونیک مهندس گزین نامی است آشنا و خدمات این مهندس در سه دهه گذشته درخشان همچون سلف خود امین الضرب در اذهان 
ماندگار. نیروترانس برای میدانی وسیع تر نیاز به افزایش سرمایه می داشت که در مجمع عادی به طور فوق العاده در حضور 91 درصد سهام دار که 
به ریاست جناب آقای کمال الدین گلچین و دو ناظر مجمع جنابان فریبرز تیموری و سرکار خانم مهندس مریم زمانی با دبیری استاد گرانقدر جناب 

مهندس گزین برگزار و افزایش سرمایه نیروترانس مصوب مجمع گرفت.

تصمیمات متخذه در مجمع عمومی فوق العاده:
مجمع با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 170،000 میلیون ریال به مبلغ 240،000 
میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی )به میزان 

41.1۸ درصد( موافقت نمود.
تصمیمات متخذه در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

 اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
1( صندوق بازنشستگی، از کار افتادگی و وظیفه کارکنان بانک ها

2( شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت
3( شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران

4( شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
5( شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا

گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام 

شرکت نیروترانس )سهامی عام(
در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 1347

گزارش توجیهی مورخ 1391/11/21 هیأت مدیره شرکت نیروترانس )سهامی 
خاص( درخصوص افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ 170 میلیارد ریال به مبلغ 
240 میلیارد ریال مشتمل بر دالیل مدیریت برای افزایش سرمایه که پیوست 
مسئولیت گزارش  است.  قرار گرفته  مؤسسه  این  رسیدگی  مورد  می باشد، 

توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیأت مدیره شرکت است.
گزارش مزبور در اجرای تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف 
توجیه افزایش سرمایه شرکت از محل اورده نقدی سهامداران تهیه شده و 
هدف از آن، خرید ماشین آالت و تجهیزات و راه اندازی خط جدید تولید 
خازن اصالح ضریب قدرت فشار متوسط، عنوان شده است. براساس 
طرح توجیهی پیوست، مبلغ افزایش سرمایه در مدت 33 ماه بازگشت 
شده و نرخ بازده داخلی آن نیز 29/2 درصد خواهد بود. ضمن اینکه 
ریتا   36/000 آمریکا  دالر  هر  نرخ  براساس  طرح  ارزی  مخارج 
با اجرای طرح موضوع  و هریورو 4۸/000 ریال تسعیر شده و 
تعداد سهام، سود  افزایش  دلیل  به  سرمایه، عمدتا  افزایش 

پیش بینی شده هر سهم نیز، حداقل در پنج سال آتی- کاهش خواهد یافت. 
این گزارش توجیهی براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره 
رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزومًا 
به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به مصرف کنندگان توجه داده می شود که این 
گزارش توجیهی ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در 

باال مناسب نباشد.
حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده 
در باال رخ دهد، نتایج واقعی احتمااًل متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، 
زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد 

وتفاوتهای حاصل می تواند با اهمیت باشد.
-در گزارش توجیهی مذکور، پیش بینی های انجام شده توسط شرکت، با 
فرض ثبات شرایط وسیاستهای اقتصادی فعلی کشور تهیه گردیده است، لذا 
هرگونه آثار ناشی از تغییر در شرایط سیاست های اقتصادی، می تواند بر 

مفروضات پیش بینی شده، تأثیر گذار باشد.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
شرکت بمنظور تأمین مالی بخشی از مخارج طرحهای توسعه ای خود جهت 
در  ولت،  420 کیلو  و   245 جریان  اندازه گیری  ترانس های  تولید  افزایش 
اسفندماه سال 13۸۸ اقدام به افزایش سرمایه از مبلغ 135 میلیارد ریال به 170 

میلیارد از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران نموده است.

 خسرو
 امریحسینی
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 فروش اختراع، 
ناشی از برخوردار 
نبودن مخترع از 
درآمد کافی و حمایت 
نشدن اوست. از این 
رو وزاتخانه های 
صنعت، معدن و 
تجارت و جهاد 
کشاورزی باید 
ادار اتی مستقل را 
با هدف ارتباط با 
نخبگان و مخترعان 
کشور دایر و از 
طرح های کارساز و 
گره گشای آنان در 
زمینه صنعت، معدن 
و کشاورزی استقبال 
کنند.

حمایت نکردن از مخترعان،بازار فروش اختراع را داغ کرد

پول رو کن؛ یک شبه مخترع شو!
در سال های اخیراً مؤسساتی تحت عنوان حمایت از مخترع شروع به کار کرده  اند که به عنوان واسطه ای میان مخترع و 
سرمایه گذار )شرکت یا شخصی که تمایل به خرید اختراع و یا ثبت آن به نام خود دارد( عمل می کنند. هر چند که این 
امر، شیوه جدیدی در دنیا نیست و پیش از این نیز فرآیند خرید و فروش اختراع برای تولید انبوه و یا جلوگیری از بین 
رفتن یک صنعت، در کشورهای دیگر معمول بوده است، اما خرید اختراع برای ثبت به نام شخص خریدار  که ممکن 
است هیچ اطالع علمی خاصی نیز در مورد آن نداشته باشد، نمی تواند عنوان مخترع را برای کسی به ارمغان آورد. 
فروش اختراع، ناشی از برخوردار نبودن مخترع از درآمد کافی و حمایت نشدن اوست. از این رو وزاتخانه های صنعت، 
معدن و تجارت و جهاد کشاورزی باید ادار اتی مستقل را با هدف ارتباط با نخبگان و مخترعان کشور دایر و از طرح های 

کارساز و گره گشای آنان در زمینه صنعت، معدن و کشاورزی استقبال کنند.

اکتفا به تولید مقاله؛ ناشی از کمبود منابع مالی و نبود حمایت کافی
کمبود منابع مالی و نبود حمایت کافی دولت از اختراعات ارزنده دانشمندان ایرانی، خود به خود موجب شده تا ما در 
حد تأمین کننده منابع اولیه و به تولید انبوه رسیدن بسیاری از اختراعات جهانی تنزل کنیم و دانشمندانمان نیز به تولید 
مقاالت علمی اکتفا کنند. مقاالتی که بعضاً پایه اختراعات بیگانگان قرار می گیرند و خود از مواهب آن ها محروم 
می مانیم. چرا که نقطه اولیه شروع یک اختراع، همیشه جرقه ای ناشی از تراکم اطالعات است و این پیدایش به مرور 
زمان و نه صرفاً به دست یک نفر گسترش می یابد. در بسیاری از مواقع مخترع نمی داند که اختراع او - هر چند که در 
سطح یک ایده و تحقیق اولیه باشد - چه تاثیراتی ممکن است بر دنیای علم بگذارد و تا چه اندازه می تواند مسیر آن 

را به کلی دگرگون سازد.

هنوز در ابتدای راه حمایت از مخترع هم نیستیم
حمایت از ایده های نو و مبتکران گمنامی که با هدف گسترش علم به فعالیت می پردازند، از وظایف جامعه ای است که 
به رشد علمی خود اهمیت می دهد. مخترعان کشور و تشکل های غیردولتی آن ها از دولت انتظار دارند که به التفات های 
هر از گاهی و حمایت های موردی از برخی اختراعات، اکتفا نکند. توقع فعاالن این حوزه، تسریع ثبت اختراع و از آن 
مهم تر تسریع تحقق و بارآوری آن است. سرعت رشد تکنولوژی دنیا به حدی است که نشان می دهد ما از حیث حمایت 

از مخترع و فرهنگ اختراع، هنوز در ابتدای راه هم نیستیم.

قانونی که الزم بود اما کافی نیست
قانون »طرح ثبت اختراعات، طرح های صنعتی، عالیم و نام های تجاری« تبعات ناخواسته ای برای بخش اختراعات 
کشور دارد که لزوم وارسی و تجدیدنظر در برخی از مفاد آن را با نظرخواهی از اعضای کارشناسی جامعه مخترعان، 
نشان می دهد. درست است که اختراع تنها به معنای تولید یک دستاورد فیزیکی ملموس نیست اما در کشورهای دیگر، 
دستاوردهای مربوط به ابتکارات، نوآوری و اختراع، و حتی طراحی به طور مجزا از یکدیگر ثبت و حمایت می شوند. 
متأسفانه در ایران به علت نبود قانون ثبت »ابتکارات« و »طراحی ها«، همه نوآوری ها باید از یک مجرا در سازمان 
ثبت اختراعات بگذرند و از این رو تحقیقات علمی و موضوعات مربوط به فناوری، هر چند که در حد یک ایده باشند، 
تحت عنوان اختراع ثبت می شوند. این است که گروهی بدون اطالع از مسائل کارشناسی موجود در این زمینه تنها با 
استناد به آمار باالی ثبت اختراع در ایران و با تأکید بر این که بسیاری از اختراعات ثبت شده در حد طرح و مقاله هستند، 
مدعی هستند که فرآیند ثبت اختراع در ایران از آن چه که باید باشد، ساده تر است. اما مسلم است که باید از طرح های 
اولیه مبتکران و مخترعان گمنام هر چند که برروی کاغذ باشند، حمایت شود و برای تحقق این امر، همچنان تسهیل فرآیند 

ثبت اختراع به عنوان یکی از بهترین راهکارهای موجود مطرح است.

محمدعلی 
دیانتی زاده  
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معرفی "لیزینگ 

سبز" توسط لیزینگ 

اقتصادنوین 

در سیزدهمین 

نمایشگاه بین المللی 

صنعت تهران

دکتر فالح: 

آزمون کادر 

شعب بسترساز 

ارایه خدمات 

بهتر به مشتریان 

است

برپایی جلسه 

کمیسیون فرعی 

اعتباری

 بانک ها در 

بانک ملت

بانک پاسارگاد در هفتمین همایش ملی بهره وری، 
موفق به دریافت تندیس زرین، عالی ترین نشان 

این همایش شد.
بانک پاسارگاد در هفتمین همایش ملی بهره وری 
همایش های  سالن  در  مهر   10 تاریخ  در  که 
به  توجه  با  برگزار شد،  و سیما  بین المللی صدا 
شایستگی ها و رعایت استانداردهای بین المللی 

شد. زرین  تندیس  به کسب  موفق  بهره وری، 
دکتر  پیام  با  همایش  این  خبر،  این  اساس  بر 

روحانی رییس جمهور  و سخنرانی دکتر آخوندی 
عالی  مجمع  رییس  و  شهرسازی  و  راه  وزیر 
بهره وری آغاز شد و تنی چند از صاحب نظران، 
مدیران اجرایی موفق، اساتید دانشگاه و نمایندگان 
و  دولت  بخش   3 در  اسالمی  شورای  مجلس 
بهره وری  پیش نیازهای  زیرساخت هاو  بهره وری، 
و همچنین محیط کسب و کار و بهره وری، نظرها 
در  بهره وری  ارتقاء  برای  را  دیدگاه های خود  و 
کشور بیان کردند. در همین راستا، در پنل محیط 

قاسمی  مجید  دکتر  بهره وری  و  و کار  کسب 
مدیرعامل بانک پاسارگاد، دکتر سید اصفهانی و 
دکتر فرشاد مومنی از اساتید دانشگاه و مهندس 
صدیقی مدیر کانون زنان کارآفرین به نقش محیط 
کسب و کار برای بهبود بهره وری در سطح کالن 
و نیز بنگاه های اقتصادی پرداخته و در پایان به 

دادند. پاسخ  شرکت کنندگان  سواالت 
مختلف  نشست های  برگزاری  از  پس  همچنین 
تخصصی، دبیر همایش بیانیه ای که با مشارکت 

"لیزینگ سبز" و "لیزینگ الکترونیکی" دو محصول جدید از 
خدماتی شرکت لیزینگ اقتصادنوین است که در سیزدهمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت تهران از آنها رونمایی خواهد کرد.

شرکت  اقتصادنوین،  بانک  عمومی  روابط  گزارش  به 
نمایشگاه  سیزدهمین  در  حضور  با  اقتصادنوین  لیزینگ 
بین المللی صنعت تهران، ساختار و کارکردهای لیزینگ سبز 
و لیزینگ الکترونیکی را معرفی می کند و درباره چگونگی 
مالی  منابع  تأمین  توانمندی های خدمت رسانی خود جهت 
برای تولید نندگان و مصرف کنندگان کاالهای سرمایه ای و با 
دوام در بخش های ماشین آالت صنعتی، تجهیزات و لوازم کار 

می دهد. توضیح 
"لیزینگ سبز" که برای نخستین بار در صنعت لیزینگ کشور 
مطرح می شود، با رویکرد گسترش فرهنگ و توسعه پذیرش 
مسئولیت های اجتماعی توسط سازمان ها و بنگاه هایی صورت 
می گیرد که کوشش های خود را معطوف به تولید ماشین آالت 
صنعتی و لوازم و تجهیزات در صنایع بازیافت مواد، کنترل و 

کاهش مصرف انرژی، کنترل و کاهش آلودگی هوا، بهینه سازی 
مصرف سوخت در وسایل حمل و نقل، لوازم و تجهیزات 
مرتبط با مراقبت و محافظت از محیط زیست، بهینه سازی 
مصرف انرژی در صنعت ساختمان، تصفیه خانه های صنعتی، 
تولیدات  نیاز  مورد  آزمایشگاهی  تجهیزات  و  دستگاه ها 
دهنده های  رشد  و  از کودها  استفاده  بدون  کشاورزی که 
شیمیایی نسبت به تولید محصول اقدام می نمایند و همچنین 
سایر صنایعی که با مسایل زیست محیطی و کاهش آالینده ها 

در صنایع خاص کرده اند را در بر می گیرد.
لیزینگ  غرفه  به  مراجعه  با  می توانند  صنایع  از  این گروه 
اقتصادنوین که در سال شماره 35 نمایشگاه بین المللی صنعت 
تهران قرار دارد، از مزایای ویژه ای که برای اعطای تسهیالت 
جهت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کاالهای سرمایه ای و با 
دوام مورد مصرف در مسایل زیست محیطی در نظر گرفته شده 

است، آگاهی پیدا نمایند.    

بانک تجارت در راستای ارتقاء سطح شغلی کارکنان، آزمون 
کادر شعب خود را در سراسر کشور به طور همزمان برگزار کرد.

امر  در  خود  بلندمدت  برنامه های  راستای  در  بانک  این 
به روزرسانی مستمر دانش کارکنان شعب خود، آزمونی را با 
موضوعات قوانین، بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط، به 

نمود. برگزار  سراسر کشور  در  همزمان  صورت 
در  تجارت  بانک  مدیرعامل  فالح،  دکتر  راستا  همین  در 
اینکه همه  به  اشاره  با  ما  با خبرنگار  اختصاصی  گفتگوی 
بودند گفت:  آزمون شرکت کرده  این  انگیزه در  با  همکاران 
برگزاری این آزمون های تاثیر بسیاری در ارتقاء ارایه خدمات 

حداقل  به  برای  راهکاری  و  داشت  خواهد  همکارانمان 
رساندن خطاهای احتمالی کارکنان و تسریع در ارایه خدمات 

به مشتریان است. مطلوب و مورد نظر 
بانک تجارت به عنوان یک سازمان آموزش محور با برگزاری 
مستمر کالس های آموزشی، ارتقاء سطح علمی و عملی کارکنان 
خود را مدنظر داشته و این آزمون به عنوان سنجش آموزش های 
بانک  آزمون کادرشعب  برگزار شد.  اخیر کارکنان  یک سال 
تمامی  در  به طور همزمان  ماه  مهر  دوازدهم  تجارت جمعه 

استان ها کشور به صورت یکپارچه برگزار شد.

جلسه کمیسیون فرعی اعتباری بانک های عضو شورای هماهنگی بانک های کشور در محل اداره کل برنامه ریزی و نظارت 
اعتباری بانک ملت برگزار شد.

در این جلسه که با هدف بررسی نمونه فرم ها و قراردادهای مربوط به اعتبار اسنادی داخلی ریالی برگزار شد، نمایندگانی از 
بانک های توسعه صادرات، صنعت و معدن، تجارت، ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، سینا، قرض الحسنه مهر ایران و پست بانک 

حضور داشتند.
در جلسه یادشده، نمونه فرم های تنظیم شده پیشنهادی از سوی یکی از بانک ها مطرح و از نظر اعتباری مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت و مقرر شد تا مباحث اعتباری پیشنهادی برای درج در مفاد قراردادهای مربوطه، به کمیسیون اصلی اعتباری ارجاع شود.
در عین حال سایر قراردادها و نمونه فرم های مورد نیاز در جلسات آتی این کمیسیون بررسی خواهد شد.

بانک پاسارگاد برنده تندیس زرین هفتمین همایش ملی بهره وری شد
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بانک انصارتندیس زرین هفتمین 
همایش ملی بهره وری را به دست آورد

بانک انصار براساس رأی قاطع داوران هفتمین 
همایش ملی بهره وری کشور که براساس رعایت 
احراز  و  وری  بهره  بین المللی  استانداردهای 
ده ها شرکت،  با  رقابت  در  فنی  های  صالحیت 
و خصوصی صورت  دولتی  سازمانی  و  موسسه 
گرفت، جایزه تندیس زرین بهره وری را، به عنوان 

عالی ترین نشان این همایش، دریافت کرد. 

به موجب ابالغ کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، عضویت بانک گردشگری در 
این کانون تایید شد.

این عضویت در یکصد و پنجاه و چهارمنی نشست شورای عایل کانون بانک ها و موسسات 
اعتباری خصوصی قطعیت یافت و با امضای »دبریکل کانون« به بانک گردشگری اعالم شد.

حاضرین در مراسم تدوین و نهایی شده بود را 
قرائت و مقرر شد بیانیه مزبور جهت بهره برداری 

به حوزه های ذیربط دولت ارسال شود.
نیز  مراسم  این  پایانی  بخش  در  است  گفتنی 
سال گذشته  در  سازمان هایی که  و  شرکت ها 
نحو  به  را  بهره وری  نظام  شده بودند  موفق 
مناسبی در سازمان ذیربط خود استقرار دهند و 
دستاوردهای برجسته ای کسب کنند، مورد تشویق 
قرار گرفتند. در بخش علمی نیز به پژوهشگرانی 
که مقاالت آنها مورد پذیرش دبیرخانه همایش 

قرار گرفته بود، لوح تقدیر اهداء شد.

با اتخاذ سیاست ها و رشد فعالیت های بهره ورانه

محمد ابراهیم امین افزود: ایجاد فضای رقابتی 
مستلزم افزایش تعداد بازیگران صنعت است تا 
در سایه این رقابت سازنده به سمت خالقیت و 

ابتکار و نوآوری پیش رویم. 
وی با بیان این که صنعت بیمه کشور امروز به 
شایسته ساالری نیاز دارد و فقط به دست مدیران 
حرفه ای و با تحصیالت و مهارت ارتقا خواهد 
یافت، افزود: حضور افراد متخصص در صنعت 
ضوابط  چارچوب  در  امور  پیشبرد  سبب  بیمه 
خواهد بود و در هر فضایی که صالحیت نباشد 

به سوء عملکرد مبتال خواهیم شد. 
 امین افزود: افق مطلوب صنعت بیمه خدمت به 
کشور ، اقتصاد و توانمندسازی و مشتری مداری 
است و این مهم در سایه اعتقاد به اصول حرفه 
ای بیمه گری پدید خواهد آمد و قطعا این صنعت 
با 30 هزار نماینده به جایگاه الزم در اقتصاد ملی 

خواهد رسید. 
وی معتقد است: هنوز بازار بالقوه بیمه کشور 
انسانی است.  نیروی جدید  و  نیازمند سرمایه 

امین به قانون شخص ثالث اشاره کرد و افزود : 
در قانون جدید به دنبال انتقال ریسک از خودرو 
به راننده هستیم. به عبارت دیگر نقش راننده و 
خودرو تلفیقی خواهد شد و ارزیابی ریسک را به 

اندازه سهم واقعی هریک خواهیم داشت. 
امین با اشاره به حضورش در بیمه البرز با ابراز 
رضایت از جایگاه این شرکت در صنعت بیمه 
های گذشته  سال  در  البرز  بیمه  افزود:  کشور، 
همواره نیم نگاهی به بازار رقابتی و نحوه اجرای 
مشتری مداری در سایر شرکت ها داشت و از 
این رو توانست همپای رشد صنعت بیمه کشور 
به شکوفایی دست یابد. وی با اشاره به اینکه 
این شرکت به لحاظ ساختاری و بنیادهای مالی 
و شناخت در دارایی های با بهره وری جایگاه 
مناسبی دارد، گفت: اینک نه از منظر بیمه مرکزی 
این  جایگاه  سابق،  عامل  مدیر  عنوان  به  بلکه 
شرکت را در خصوص شرایط رقابتی، پرتفوی و 
نرخ ها به سبب آنچه در سال های اخیر رخ داد 

مناسب می دانم.

رییس کل بیمه مرکزی: بازار بالقوه بیمه کشور نیازمند سرمایه و نیروی 

جدید انسانی است

کسب لوح تقدیر نهمین جشنواره 
انتخاب روابط عمومی های برتر بنیاد 

مستضعفان توسط شرکت بیمه سینا

انتخاب  جشنواره  نهمین  در  سینا  بیمه  شرکت 
مستضعفان بنیاد  برتر  های  عمومی  روابط 

و  ارتباطات درون  تقدیر جشنواره در رشته  لوح 
را کسب کرد برون سازمانی 

نهمین جشنواره انتخاب روابط عمومی های برتر 
بنیاد مستضعفان با حضور جمعی از اساتید برجسته 
روابط عمومی و گروهی از معاونان بنیاد ، مدیران 
عامل شرکت های مادر تخصصی بنیاد و مدیران 
روابط  وکارشناسان  مدیران  و  ها  شرکت  عامل 
عمومی شرکت های وابسته به بنیاد مستضعفان 
انقالب اسالمی هفته گذشته در ساختمان مرکزی 

بنیاد مستضعفان برگزار شد.
روابط  جشنواره  نهمین  گزارش  بنابراین 
عمومی های برتر بنیاد مستضعفان با هدف توسعه 
عملکرد  از  تقدیر  و  رسانی  اطالع  و  ارتباطات 
روابط عمومی های برتر در رشته های مختلف، 
شرکت بیمه سینا را در بخش ارتباطات درون و 
برون سازمانی شایسته دانسته و کمیته داوران این 
جشنواره با اهداء لوح تقدیر روابط عمومی این 

داد. قرار  قدردانی  و  تشویق  مورد  را  شرکت 

برترین نشان همایش ملی بهره وری ایران به بیمه پارسیان  رسید

 نشان زرین هفتمین همایش ملی بهره وری به مدیر عامل بیمه پارسیان، جناب آقای هادی 
شد. اهدا  اویارحسین 

در هفتمین همایش ملی بهره وری که روز چهارشنبه دهم مهر ماه برگزار شد نشان زرین همایش 
که همزمان نمادی از بنگاه همگام با بهره وری نیز می باشد به شرکت بیمه پارسیان تعلق گرفت.
در این همایش که با تالش انجمن بهره وری ایران برگزار شد جمعی از مسئولین عالی رتبه و 
اقتصادی کشور نیز حضور داشتند و نقطه نظرات و سخنرانی های خود در زمینه اهمیت بهره وری 

و نقش آن در تحقق اهداف کالن توسعه اقتصادی کشور را ارایه دادند.
نشان ملی بهره وری که امسال بنگاه های همگام با بهره وری را نیز معرفی نمود. پس از ارزیابی 
مدارک و مستندات ارایه شده از طرف شرکت های مختلف توسط ارزیابان انجمن ملی بهره وری 
ایران به برگزیده های این ارزیابی اهدا می گردد و نشان زرین باالترین نشان این ارزیابی و همایش 

ملی است که در دوره هفتم آن به بیمه پارسیان اهدا شد.
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شرکت داده پردازی ایران پیشگام صنعت آی تی در کشور و یکی از خوشنام ترینها 
در کره خاکی. جدال داده پردازی با میرزاها در صنعت حسابداری دیدنی و 
شنیدنی است و آنان که نقش میرزاها و چرتکه صاحب حجره را در نقش اعداد 
باور می داشتند و جدول ضرب با آن فرمول هفت هشت تا پنجاه و شش تا در 
کاغد می نشیند و عدد 5 به ردیف دیگر می افزاید و اال آخر. این دانش در 
ساده تر به روی چوب و خط کشیده شد و بنام چوب خط پرشد دست به 

عدد تبدیل می شد چهار دست ده دست و اال آخر.
نقل چرتکه و چوب خط هفتادمنی مثنوی است که باید از موزه برون 
کشید از سیاق به درآورد. امروز به همت رادمردی از تبار دانش آی تی 
شاعری خوش ذوق جوانی آراسته به دانش ورزش که مهندس فرامرز 
خالقی خوانندش و تیمی ساخته که بر راس آن دکتر شریفی نشسته و 

ما در تعالی از حجره تا دفتر این تاریخ را نگاشته ایم.
العاده صاحبان سهام شرکت داده پردازی  مجمع عمومی فوق 
ایران )سهامی عام ( در تاریخ 1392/6/4 در هتل انقالب واقع 
در خیابان طالقانی با حضور اکثریت صاحبان سهام 77/91 
درصد سهامدار به ریاست دکتر محسن شریفی و ناظری آقای 
سید فرشید یعسوبی و خانم دکتر پریا اسدالهی نیک و به 

دبیری آقای وحید یوسفی برگزار گردید.

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
به منظور اصالح ساختار  شرکت در خرداد ماه سال 1391 
مالی اقدام به افزایش سرمایه از مبلغ 93/377 میلیون ریال به 
مبلغ 1۸6/753 )معادل 100 درصد( از محل آورده نقدی به میزان 
3۸/712 میلیون ریال و مطالبات حال شده سهامداران به میزان 
54/665 میلیون ریال، نموده است. این افزایش سرمایه در تاریخ 

1391/3/23 به ثبت رسیده است. 

هدف از انجام افزیاش سرمایه
هدف شرکت داده پردازی ایران )سهامی عام( از افزایش سرمایه موضوع 

این گزارش توجیهی، به شرح زیر می باشد.
بزرگ  اجاره کامپیوتر های  بخش  در  مجدد  سرمایه گذاری  پروژه  الف( 

 )Mainframe(
ب( مشارکت در افزایش سرمایه شرکت است.

سرمایه شرکت
آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ 1۸6/753/072/000 ریال منقسم به 1۸6/753/072 

سهم 1/000 ریالی می باشد که در تاریخ 1391/3/23 به ثبت رسیده است.

افزایش سرمایه دو و نیم برابری داده پردازی ایران مصوب مجمع گرفت

گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی فوق العاده 
صاحبان سهام 

شرکت داده پردازی ایران)سهامی عام(
در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون 

1347 سال  مصوب  تجارت 
مدیره  هیأت   21/01/2۸ مورخ  توجیهی  گزارش 
از  شرکت  آن  سرمایه  افزایش  درخصوص  شرکت 
مبلغ 1۸6/753 میلیون ریال به مبلغ 650/000 میلیون 
ریال )به میزان حدود 2/5 برابر(، مشتمل بر ترازنامه و 
صورت سود و زیان آتی 5 ساله شرکت که به پیوست 
به  رسیدگی  حسابرسی  استاندارد  طبق  می باشد، 
اطالعات مالی آتی مورد رسیدگی این مؤسسه قرار 
مالی فرضی و  گرفته است. مسئولیت صورت های 
همچنین مفروضات مبنای تهیه آنها با هیأت مدیره 

است. شرکت 
گزارش مزبور در اجرای تبصره 2 ماده 161اصالحیه 
قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت 
از محل اورده نقدی و از طریق صدور سهام جدید تهیه 
شده است. این گزارش توجیهی براساس مفروضاتی 
مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و 
اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود 
لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان 
توجه داده می شود که این گزارش توجیهی ممکن 
است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در 

باال مناسب نباشد.

براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با 
این مؤسسه  فرض تحقق مفروضات هیأت مدیره، 
شود  متقاعد  است که  نکرده  برخورد  مواردی  به 
مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه گزارش 
این  نظر  به  عالوه،  به  نمی کند.  فراهم  توجیهی 
مؤسسه گزارش توجیهی یادشده براساس مفروضات 
استانداردهای  طبق  و  تهیه  مناسب  گونه ای  به 

است. شده  ارایه  حسابداری 
مدیره  هیأت  پیشنهادی  سرمایه  افزایش  از  هدف 
تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت خرید کامپیوترهای 
ریال  میلیون   313/247 مبلغ  به   Mainframe
براساس  ریال   47/527 یورو  هر  تسعیر  نرخ  )با 
پرفورماهای دریافتی از تأمین کنندگان کاال( به منظور 
اجاره آنها و همچنین مشارکت در افزایش سرمایه 
شرکت سرمایه پذیر )شرکت توسعه ریز کامپیوتر ایران( 
به مبلغ 150/000 میلیون ریال براساس مصوبه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 1391/11/23 شرکت مذکور 
که تا تاریخ تنظیم گزارش مراحل ثبت آن به اتمام 

نرسیده است می باشد و با توجه به مفروضات مبنای 
تهیه گزارش توجیهی تهیه شده، نرخ بازده داخلی و 
دوره بازگشت سرمایه )تنزیل شده( طرح به ترتیب به 
میزان 36 درصد و 6 سال و یکماه )4 سال و یکماه 
به روش ساده( و زمان بهره برداری از پروژه مزبور 
مهر ماه سال 1392 برآورده شده است.خاطر نشان 
می سازد اجرای طرح مورد نظر هیأت مدیره منوط 
به امکان تأمین تجهیزات مزبور به نرخهای پیش بینی 

شده و انتقال وجوه ارزی مربوطه می باشد.
با عنایت به مقررات حاکم بر بازار سرمایه، قطعیت 
افزایش سرمایه مورد رسیدگی منوط به تائید نهایی آن 

توسط سازمان بورس و اوراق بهادار است. 
حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات 
ذهنی توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج واقعی 
احتمااًل متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا 
سایر رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای 
مورد انتظار رخ نمی دهد وتفاوتهای حاصل می تواند 

با اهمیت باشد.
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وقتي بولتن گزارش بدستم رسيد بال کشيدم و از دل بدين تالشگران بي منت 
دعاي خير کردم . آنانکه منطقه پيرانشهر را مي شناسند خوب مي دانند از که و 

از چه مي گويم گزارش بولتن چنين آغاز مي شود:
در سالي که سپري شد با سعي و تالش مديريت و کارکنان زحمتکش مجموعه 
شرکت فرآورده هاي غذائي و قند پيرانشهر باالترين ميزان توليد را با مصرف 
32۸696 تن چغندر و توليد 49146 تن شکر در بين کليه کارخانجات قند ايران 
داشته است. اين مقدمه مرا به سالها پيش برد و شهادتي که ده سال پيش بدان 
داده بوديم امروز ملموس و در برابر چشمان حاسدان بي باوران قرار مي گيرد. 
جناب طالبيان مرد موي سپيد کرده در صنعت قند که از ذخاير پربهاي شرکت 

است هيچ گاه سخن براي به دل خوشي بزبان نمي آورد.
استاد طالبيان مرد عمل است و کارنامه کاريش در اين شرکت را که خود هم نمي 
خواند بدست پيران کار و مردان عمل مي دهد و در کنجي ناظرقضاوت بيش 
از 70 درصد سهام دار مي نشيند و آنگاه که صداي تحسين از پيرو جوان و زن 

و مرد برخاست به رسم ادب سر در برابر اين قدرشناسان خم مي کند. طالبيانها 
کم و کمند و اگر امروز جهان به توانمندي ما شهادت مي دهد باور کنيد به 
برکت پايمردي و دانش تجربه اين کهن ساالن معتقد به پشت کار است والغير.
مجمع عمومي فوق العاده در حضور بيش از 70 درصد سهام دار با يک نظم 
مثال زدني که ان هم مرهون تالش هاي جناب طالبيان مرد حساب و کتاب 
شفاف مي بود به رياست استاد استکي و دو ناظر جنابان قريب پور و مهندس 
خانم بيگدلي با دبيري مهندس طالبيان مديرعامل فرهيخته و دانش پژوه شرکت 
برگزار شد مجمع پس از استماع گزارش و تائيد آن با طنين صلوات پي در پي و 
تصويب صورتهاي مالي و ساير دستورات جلسه را مصوب کرده و سپس جلسه 

بکار خود پايان داد.
و آنچه در پي مي آيد به همت جوان راست قامتي از خانواده بزرگ طالبيان و 
ديگر تالشگران دفتر بخصوص سرکار خانم مدير دفتر مديرعامل محترم شرکت 
مي باشد که کمال تشکر و قدرداني بر اين باورمندان اشاعه فرهنگ مي داريم.

مروري بر وضعيت کارکرد کارخانه قند پيرانشهر 

در سالي که سپري شد با سعي و تالش مديريت و 
کارکنان زحمتکش مجموعه شرکت فراورده هاي 
غذائي و قند پيرانشهر باالترين ميزان توليد را با 
مصرف 32۸696 تن چغندر و توليد 49146 تن 
شکر در بين کليه کارخانجات قند ايران داشته است 
و توانسته بار ديگر قدرت و اراده خود را در ذيل 
بهدف مقدس توليد و سازندگي به اثبات برساند 
. هياتمديره شرکت افتخار دارد که اين موفقيت 
شرکت  و کارکنان  سهامداران  به کليه  را  بزرگ 

تبريک عرض نمايد.
تعميرات  با  رابطه  در  شده  انجام  اهم کارهاي 
اساسي و بازسازي ماشين االت در سال مالي مورد 

نظر بشرح زير مي باشد.
و  االت  ماشين  سرويس  و  روئين  -تعميرات 

زمانبندي برنامه  طبق  کارخانه  تجهيزات 
-تعويض و نوسازي کامل لوله هاي منطقه احتراق 
کوره هاي بخار 23 تني شماره 1 و 3 و تعويض 
سوپر هيتر کوره هاي بخار شماره 1 و 2 و همچنين 

تعويض لوله هاي سوپرهيتر کوره 60 تني 
-تعويض و نوسازي کليه لوله هاي يک دستگاه 

ديگ بخار 7 تني
ژنراتور 4/2 مگاوات  توربين  -خريد يکدستگاه 
جرثقيل-  و  توربين  فنداسيون  اجراي  زيمنس، 
سرويس و نصب توربين ژنراتور و متعلقات مربوطه.

 AEG خريد و نصب جرثقيل 20 تن روي توربين-
و زيمنس.

- دمونتاژ دو دستگاه توربين يک مگاواتي 
و دو دستگاه ديزل ژنراتور مستعمل قديمي

سانتريفوژ  يکدستگاه  نصب  و  خريد   -
1250 کيلوگرم بظرفيت  سفيد  شکر 

- خريد و نصب دو دستگاه ماشين خالل 
نوع درام هر کدام بظرفيت 2500 تن چغندر 

در روز
- تعويض کامل کليه لوله هاي يکدستگاه اپارات 

پخت يک شکر
- دمونتاژ و جابجائي و نصب سه دستگاه پرس 
تفاله تر و تجهيزات جانبي شامل هليس تغذيه کننده 
نرمه گير اب تفاله ترانسپورتهاي انتقال دهنده تفاله 
از ديفوزيون و همچنين از پرسهاي تفاله به تفاله 

خشک کني
-نوسازي پره هاي هليس دو دستگاه پرس تفاله و 

همچنين نوسازي کامل قابهاي آن با ورق استيل.
ساختمان  فلزي  اسکلت  و  فنداسيون  -اجراي 
پرسهاي تفاله تر با ابعاد 9×16 متر و در طبقه 17+ 

و 12+ متري
- دمونتاژ دو دستگاه پرس تفاله عمودي مستعمل 
يکدستگاه  نصب  و  جابجائي  و  بالاستفاده  و 

. RT ترانسپورت خروج تفاله از ديفوزيون
- ساخت يکدستگاه مخزن ذخيرهمالس بقطر 14 

متر و ارتفاع 12 متر و بظرفيت 2000 تن مالس 
- خريد و نصب ماشين االت يک خط تغليظ 

ويناس بمنظور کليه ويناس الکل توليدي.

برنامه هاي آتي شرکت قند پيرانشهر
خريد دو دستگاه پرس ممبراني بمنظور جايگزين 
کردن فيلتر خالء هاي فعلي که بسيار قديمي و 
بر کاهش  عالوه  ممبراني  پرس  است.  فرسوده 
بريکس  شربت  خلوص  باالبردن  ضايعات- 
از  آن  به 75 درصد مي رساند که خروج  را  گل 
و  شدن  زالل  باعث  صنعتي  فاضالب  سيستم 
کاهش BOD و COD فاضالب کارخانه بعد از 
دستگاههاي بي هوازي و هوازي فعلي شده و آب 
خروجي مجددا قابل استفاده بوده يا چنانچه وارد 
رودخانه گردد هيچگونه مشکلي را از نظر محيط 

زيست ايجاد نخواهد کرد.
متعلقات  و  چغندرشوئي  يکدستگاه  جابجائي 

آن به  مربوط 
بمنظور  تفاله  و  شکر  انبارهاي  مکانيزه کردن 

خشک تفاله  و  شکر  دپوکردن 
رنگ آميزي ماشين االت کارخانه – مخازن مالس 

و مازوت
قفسه بندي انبار فني و مکانيزه کردن سيستم ورود 

و خروج لوازم فني

قند پيرانشهر در پارک شفق 
تهران به مجمع فوق العاده 

نشست
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رشد 28 درصدی درآمدهای مالیاتی در نیمه نخست امسال

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از رشد 2۸ درصدی درآمدهای مالیاتی در 
شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: 
درآمدهای مالیاتی با ۸0 درصد تحقق به 1۸ هزار و 300 میلیارد تومان رسیده است.

علي عسكري رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور: در نشستی با بیان این که وزیر 
امور اقتصادی و دارایی از چهره های سرشناس اقتصادی کشور است و از جهات 
مختلف برای نظام مالیاتی ارزشمند خواهد بود اظهار کرد: اگرچه وی در دولت 
یازدهم به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب شد اما طی سال های اخیر 
با نظام مالیاتی در ارتباط بوده و از افراد مناسب در کارگروه تدوین الیحه اصالح 

قانون مالیات های مستقیم بود.
به گفته وی، وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است که مالیات درآمد پاک 
بوده و برای استقالل کشور و عدم وابستگی به درآمدهای نفتی باید توسعه یابد.

رشد 28 درصدی درآمدهای مالیاتی در شش ماهه اول سال                                       

عسکری با بیان این که طی شش ماهه ابتدای سال جاری میزان درآمدهای مالیاتی 1۸ هزار و 300 میلیارد تومان بوده است، اضافه کرد: این میزان نسبت به شش ماهه سال 
گذشته از 2۸ درصد رشد برخوردار شده است اما پیش بینی ما درآمد 22 هزار و 700 میلیارد تومانی بوده که ۸0 درصد آن محقق شده است.

وی با بیان این که در سال جاری پیش بینی درآمدها در این حوزه و سایر حوزه ها دسته باال بوده است گفت: در این راستا دولت برای واقعی شدن درآمدها و تنظیم 
برنامه های کشور به صورت دقیق الیحه اصالحیه قانون بودجه سال جاری را به مجلس ارائه داد.

تحقق 99 درصدی درآمدهای مالیات بر ارزش 
افزوده و 78 درصدی مالیات های مستقیم

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره رشد 
اقتصادی منفی کشور در سال گذشته، تصریح کرد: در 
حوزه مازاد بر ارزش افزوده میزان درآمدها 99 درصد 
محقق شده که نسبت به مدت مشابه از 77 درصد 

رشد برخوردار شده است.
عسکری ادامه داد: در حوزه مالیات های مستقیم میزان 
درآمدها 15 درصد رشد کرده و در واقع 7۸ درصد 

محقق شده است.
آماده سازی زیرساخت طرح جامع مالیاتی در یک 

سال و نیم گذشته
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره 
به آماده سازی زیرساخت طرح جامع مالیاتی طی یک 
سال و نیم گذشته گفت: مرحله بعد ایجاد مراکز داده 
بود که خوشبختانه مرکز داده تهران که اصلی ترین مرکز 
به شمار می رود آماده شده و به مرحله بهره برداری 

رسیده است.
وی با اشاره به اجرای طرح جامع به صورت آزمایشی 
در خرداد ماه گفت: امروز در مرحله سوم پیاده سازی 

طرح جامع هستیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که 
برای اجرای طرح جامع مالیاتی به خویشتن داری و 
در  داریم، گفت:  نیاز  اندرکاران  دست  صدر  سعه 
راستای پیاده سازی طرح جامع گام های مختلفی را 
باید برداریم و بخشی از کارها بعد از نصب نرم افزار 

می شود. انجام 
پایان 94 انتهای طرح جامع مالیاتی

عسکری با اشاره به این که حدود چهار میلیون و 900 
هزار اظهارنامه دریافت کرده ایم، گفت: اگر مشاغل 
مربوط به حوزه خودرو را کنار بگذاریم سه میلیون و 
500 هزار مودی باید ثبت نام شوند که تاکنون ثبت نام 
سه میلیون و 200 هزار مودی انجام شده و برای اجرای 

طرح کامل باید سایر مودیان نیز ثبت نام شوند.

وی پایان سال 94 را زمان انتهای طرح جامع مالیاتی 
اعالم و اظهار کرد: براساس برنامه ریزی انجام شده 
پیاده سازی طرح جامع به دو سال زمان نیاز دارد و در 
هر مرحله پیاده سازی در هر ممیز خود 15 نفر به عنوان 

سیستم استقرار مشغول به کار هستند.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به این که 
کار به صورت پایلوت در سه استان تهران، کرمانشاه و 
اصفهان آغاز شده و طی سال آینده در هفت اداره کل 
دیگر آغاز می شود گفت: در فاز سوم کار به صورت 

همزمان در سه اداره کل کشور انجام می شود.
کاهش 15 درصد فرار مالیاتی در پایان طرح جامع

بخش  پایان طرح  در  این که  به  اشاره  با  عسکری 
شناسایی  ناشناخته  مالیاتی  درآمدهای  از  اعظمی 
با  داریم که  مالیاتی  فرار  می شود گفت: 25 درصد 
اجرای طرح به 10 درصد کاهش می یابد که گام بزرگی 

است.
است  پیچیده ای  پروسه  مالیاتی  فرار  وی،  به گفته 
و روش برخورد فراریان از پرداخت مالیات با تغییر 
سیستم تغییر می کند اما باید توجه کرد که کشورهای 

پیشرفته نیز 10 درصد فرار مالیاتی دارند.
هزینه 300 میلیارد تومانی برای اجرای طرح جامع

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که 
انجام  فرانسوی  شرکت  یک  توسط  افزار  نرم  تهیه 
می شود، افزود: برای اجرای طرح جامع تاکنون 300 
میلیارد تومان هزینه کرده ایم و مبلغ قرارداد با شرکت 

فرانسوی نیز 33 میلیون یورو است.
با   93 بودجه  الیحه  تدوین  برای  رایزنی  آغاز 

درآمدی دستگاه های 
عسکری در ادامه به آغاز رایزنی برای الیحه بودجه 
هفته گذشته  در  خاطرنشان کرد:  و  93اشاره  سال 
را  جلسه ای  راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی  معاون 
با بخش های مختلف درآمدی کشور مانند گمرک، 
وزارت نفت، سازمان خصوصی سازی و ... تشکیل 
منظور  به  مقدماتی  مرحله  در  مفروضاتی  و  داد 

روی  سازمان  هر  شد  بنا  و  شد  مطرح  هماهنگی 
مفروضات مطرح شده کار کند تا برآوردها و پیش بینی 
های الزم برای تدوین الیحه بودجه سال آینده توسط 

دستگاه ها تهیه شود.
به گفته رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ، کار در 
زمان خوبی آغاز شده و اگر معاونت برنامه ریزی کار 
را با همین روند پیش ببرد الیحه بودجه به موقع به 

مجلس ارائه می شود.
بررسی الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم

وی در ادامه درباره الیحه اصالح قانون مالیات های 
مستقیم که سال گذشته به مجلس شورای اسالمی ارائه 
شد، گفت: این الیحه کماکان در مجلس مطرح و در 
کمیسیون اقتصادی بررسی می شود و در این راستا 
امروز جلسه ای با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی 
با کمیسیون اقتصادی داریم تا بررسی الیحه سرعت 
بگیرد و پیش از بررسی الیحه بودجه الیحه آن در 

صحن علنی بررسی شود.
ارائه 97 درصد اظهارنامه ها به صورت الکترونیکی

درصد   97 این که  به  اشاره  با  ادامه  در  عسکری 
اظهارنامه ها به صورت الکترونیکی و سه درصد به 
صورت دستی و پستی ارائه شده است، گفت: نظام 
پرداخت آنالین اکنون وجود دارد اما با پیاده سازی 
طرح جامع مالیاتی کلیه پرداخت ها به صورت آنالین 

بود. خواهد 
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که 
امضای دیجیتال  با  را  اظهارنامه خود  نفر  12 هزار 
ارائه کردند، اضافه کرد: تا زمانی که اصالح قانون 
مالیات ها انجام نشود مودیان باید پرینت اظهارنامه 

خود را به اداره کل مالیاتی ارسال کنند.
هیچ شرکت ایرانی حاضر به تولید نرم افزار طرح جامع 

نشد
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تاریخ  در  رازک  البراتوارهای  عام  سهامی  شرکت 
فایزر  البراتوارهای  شرکت  نام  تحت   1343/9/22
مورخ   9593 شماره  تحت  و  خاص(  )سهامی 
1343/9/22 در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت 
رسیده است و در تاریخ 1360/5/24 نام آن به شرکت 
سهامی البراتوارهای رازک )سهامی خاص( تغییر 

یافت.
در تاریخ 1370/9/9 نوع شرکت به سهامی عام تبدیل 
اوراق  بورس  سازمان  در   1370/10/1۸ تاریخ  در  و 

بهادار تهران پذیرفته شد .

تدبیر مدیریت مالی و اعتبار مدیرعامل بود که 
تحسین سهام داران در پی داشت

سمت اعضاء هیات مدیره     نماینده     

نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل  شرکت داروپخش )سهامی عام(    دکتر احمد کرباسی  
رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین)سهامی خاص(   آقای محمدتقی صباغ صالحانی 
عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی )سهامی عام(    آقای فواد فتح اللهی  
عضو هیات مدیره شرکت داروسازی داملران رازک)سهامی عام(   دکتر غالمحسین عسگری  

عضو شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش )سهامی عام(  دکتر سید صدرالدین شهنازی زاده 

جلسه مجمع فوق العاده صاحبان سهام شرکت البراتوارهای رازک )سهامی عام( رو پنج شنبه مورخ 1392/4/20 با حضور 77 درصد از سهامداران در محل قانونی شرکت 
واقع در تهران تشکیل گردید.

مجمع به ریاست آقای سید حسین سید شفیعی و با ناظری آقایان فرشاد ملک وندفرد و محمد حسین ملک و دبیری آقای دکتر احمد کرباسی برگزار گردید.
سپس رییس مجمع پس از تائید رسمیت جلسه دستور جلسه مجمع را به شرح زیر قرائت نمود:

افزایش سرمایه
اصالح ماده مرتبط با انعکاس میزان سرمایه

سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق 
العاده می باشد.

گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص ضرورت 
افزایش سرمایه و همچنین گزارش بازرس قانونی مبنی 
بر تایید گزارش توجیهی هیات مدیره قرائت گردید، 
سپس با عنایات به موافقت سازمان بوس و اوراق 

بهادار تهران ضمن رعایت موارد اشاره شده در نامه 
مذکور، تضمیمات مجمع به شرح ذیل اتخاذ گردید:
مجمع با اتفاق اراء افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ 
102/500 میلیون ریال به مبلغ 205/000 میلیون ریال منقسم 
به دویست و پنج میلیون سهم یکهزار ریالی با نام از 
انباشته مورد تصویب قرارداد و ماده 5  محل سود 

اساسنامه بشرح ذیل اصالح گردید.
ماده 5- میزان سرمایه و تعداد سهام: سهام شرکت 

مبلغ 205/000/000/000 ریال )دویست و پنج میلیارد ریال( 
است که به 205/000/000 سهم عادی یکهزار ریالی با نام 

تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است 
    2- مجمع به هیات مدیره اختیار تام و تمام تفویض 
نمود که نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه، طبق 

الیحه اصالحی قانون تجارت اقدام نمایند.

گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی 
هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه 
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام 
شرکت البراتوارهای رازک )سهامی عام(

در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون 
تجارت مصوب سال 1347

گزارش توجیهی مورخ 1391/11/25 هیات مدیره شرکت البراتوارهای رازک )سهامی عام( درخصوص افزایش 
سرمایه آن شرکت از مبلغ 102/500 میلیون ریال به مبلغ 205/000میلیون ریال، مشتمل بر صورت سود و زیان فرضی، 
صورت جریان وجوه نقد فرضی  و یادداشت های همراه که پیوست میباشد، طبق استاندارد حسابرسی رسیدگی 
به اطالعات مالی آتی مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات 

مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
گزارش مزبور در اجرای تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت از 
محل سود انباشته تهیه شده است. این گزارش توجیهی براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره 
رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به 
استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش توجیهی ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف 

شده در باال مناسب نباشد.
براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مبانی و مفروضات منعکس در فصل سوم 
گزارش توجیهی ، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول 
برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی کند. به عالوه، به نظر این موسسه گزارش توجیهی یادشده براساس 

مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارایه شده است.
کسب موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سرمایه شرکت البراتوارهای رازک )سهامی عام( در 

راستای قطعیت این امر ضروری است.
حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در باال رخ دهد، نتایج واقعی احتماال 
متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد 

وتفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

هدف شرکت البراتوارهای رازک )سهامی عام( از افزایش سرمایه به شرح زیر است:
اصالح ساختار مالی با توجه به اندازه و حجم عملیات شرکت.

جلوگیری از کاهش نقدینگی در جهت تامین سرمایه در گردش شرکت
افزایش سطح اعتباری استفاده از تسهیالت بانکی با نرخ هزینه مناسب و اقتصادی.

احراز معیار حداقل مبلغ سرمایه ی ثبت شده به منظور تداوم حضور شرکت در بازار دوم بورس اوراق بهادار

هدف از افزایش سرمایه
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چشم انداز هلدینگ:
پیشرو در استفاده بهینه از منابع و ایفای نقش رهبری 
در صنعت سیمان و صنایع وابسته در منطقه خاورمیانه

 

ماموریت:
-خلق ارزش از طریق ایجاد هم افزایی در کسب و 

کار صنعت سیمان در زمینه های:
سایر  سهامداران   انتظار  مورد  ارزش های  کسب 

ذینفعان 
مدیریت بازار محصوالت وخدمات سیمان و صنایع 

وابسته
بهبود فرآیندهای کسب و کار جهت استفاده بهینه از 

منابع
توسعه مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش

مروری بر وضعیت و تحوالت صنعت سیمان در 
جهان:

پس از پشت سر گذاشتن رکود اقتصادی که از سال 
200۸ بر بخش بزرگی از جهان سایه افکنده بود  و 
مصرف این فرآورده بدون احتساب جمهوری خلق 
چین با کاهش مواجه و طی سال 2011 مصرف سیمان 
به مقدار 3/5۸5 میلیون تن افزایش یافت. براساس 
گزارش Cem Week، با یک رشد 4/2 درصدی 
این رقم در سال 2012 به حدود 3/730 میلیون تن 

رسید.
همچنین براساس آخرین پیش بینی های انجام شده 
نشریه مزبور، نرخ رشد مصرف جهانی سیمان تا سال 
2017 به میزان 4/9 درصد خواهد بود به عبارت دیگر 
سرانه مصرف جهانی از 539 کیلوگرم به 665 کیلوگرم 

خواهد رسید.
کشور ایران در سال 2012 با حدود 70 میلیون تن تولید 

سیمان چهارمین عرضه کننده در جهان )بعد از چین، 
هندوستان و آمریکا ( و سومین تولید کننده در آسیا 
)بعد از چین و هندوستان( و اولین تولید کننده سیمان 
در خاورمیانه بوده است. چین همچنان نقش مؤثر 
در رشد تولید و مصرف سیمان در جهان دارد، در 
سال 2012 تقاضای سیمان در چین به رکورد 2160 
میلیون تن رسید که معادل 5۸ درصد تقاضای جهانی 

سیمان است.

سرمایه هلدینگ:
سرمایه هلدینگ در بدو تأسیس مبلغ 200 میلیون ریال )شامل تعداد 200/000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1/000 ریال( بوده که طی چندین مرحله به مبلغ 

4/500/000 میلیون ریال )شامل تعداد 4/500/000/000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1/000 ریال ( افزایش و در تاریخ 13۸۸/12/24 به ثبت رسیده است.

مرتضی لطفی کاری کرد که به عنوان افتخار در کارنامه ریاست جمهور نشست

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان فارس و خوزستان )سهامی عام( در تاریخ 92/06/20 
تشکیل شد. خالصه تصمیمات مجمع به شرح ذیل می باشد:

1( صورت های مالی سالیانه منتهی به 92/02/31 شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
2( سود نقدی هر سهم به مبلغ 200 ریال تصویب گردید.

3( پاداش هیأت مدیره به مبلغ ۸00ر1 میلیون ریال به طور ناخالص تصویب گردید.
4( سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی و سازمان حسابرسی به عنوان 

بازرس قانونی و حسابرس علی البدل شرکت برای سال مالی 93 انتخاب گردید.
5( روزنامه   اطالعات به عنوان روزنامه  کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 

گردید.
6( حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه، مبلغ000ر۸00ر7 

ریال به طور ناخالص تصویب گردید.

پیام هیأت مدیره
با حمد و سپاس خداوند که توفیق داد تا در خدمت سهاداران گرامی باشیم، هیأت 
مدیره بر خود الزم می داند اعتماد کلیه سهامداران محترم را سپاس گفته و قدردانی 

خود را ابراز نماید.
طی سال مالی مورد گزارش با کنترل مؤثر بر تعداد 13 واحد تولید سیمان خاکستری 
و سفید همچنین تعداد 12 شرکت مرتبط با شرکت های سیمانی به عنوان یکی از 
شرکت های مطرح در تولید سیمان فعالیت نموده و باالترین سهم بازار را در بین 

سایر گروه های تولید سیمان کشور به خود اختصاص داده است.
شرکت همواره استراتژی حفظ و افزایش سهم خود در بازار سیمان و اقدامات 
اساسی جهت افزایش ارزش خالص دارایی های شرکت )NAV( در بازار سرمایه 
و استفاده بهینه از فرصت های موجود بازار را مدنظ قرار داده و به همین منظور 

افزایش ظرفیت، بهینه سازی خطوط و ایجاد کارخانجات جدید را برای رسیدن به 
ظرفیت 19/54 میلیون تن در سال در شرکت های تابعه اجراء نموده است و با اعمال 
کنترل در اداره شرکت های زیر مجموعه توانسته است در سال مورد گزارش از 17/5 
میلیون تن ظرفیت اسمی امکانات تولیدی در اختیار مقدار 16/4 میلیون تن تولید و 
تحویل داشته باشد که مقدار ۸3/5 درصد در بازار داخل 16/5 درصد صادر شده 
است این میزان تولید و تحویل به ترتیب مقدار 23/4 درصد و 23/۸ درصد سیمان 

تولید و تحویل شده کشور را شامل می شود.  
امید آن می رود که با تداوم فعالیت شرکت در مسیر برنامه های راهبردی، سال مالی 

جدید نیز برای سهامداران محترم همراه با توفیق و خیر و برکت باشد.
در سال مالی جدید، هیأت مدیره اطمینان نمی دهد در جهت تحقق منافع هلدینگ 
و سهامداران گرامی، تمام تالش خود را معمول نماید و در این مسیر نیازمند الطاف 

الهی، دعای خیر سهامداران و تالش بی وقفه کلیه همکاران می باشد.
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از نکات خواندنی مجمع می توان به سخنان دکتر 
مرادی اشارت داشت که بیان می کرد شرکت پخش 
البرز به تنهایی بیش از 9 درصد سهم پخش بازار را 
دارا می باشد و با تصویب این طرح افزایش سرمایه 
به همت کارکنان و مدیران دلسوز شرکت ظرف دو 
سال و پنج ماه در ره بازگشت سرمایه خواهد بود. 
شایان ذکر است دکتر مرادی از معدود مدیران برجسته 
کشوری مب باشد که در حوزه تخصصی خود مدارج 
عالی ترقی را طی نموده و بعد از 15 سال که در همین 
دانشگاه تهران از رساله دتری خود دفاع کرده اکنون 
سکاندار بیش از بزرگترین شرکت های پخش کشور 

می باشد.
بر خود حجت می دانیم از زحمات گرانقدر بزرگان 
شرکت جنابان همت ابادی و تاج الدینی که ما را در 
تهیه این گزارش یاری رساندند و لطف و بزرگواری که 
اساتید و مدیران برجسته شرکت جنابان دکتر شیرازی و 
دکتر مرادی که در حق اصحاب رسانه داشته اند کمال 

قدردانی و تشکر را دارا می باشیم.
گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی هیات 

مدیره درخصوص افزایش سرمایه
به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت 

پخش البرز )سهامی عام(
در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون 

سال 1347 مصوب  تجارت 
شرکت   92 اردیبهشت   17 مورخ  توجیهی  گزارش 
پخش البرز)سهامی عام( درخصوص افزایش سرمایه 
آن شرکت از مبلغ 300میلیارد ریال به مبلغ 350 میلیارد 
ریال که مشتمل بر اطالعات مالی فرضی که پیوست 
به  رسیدگی  حسابرسی  استاندارد  طبق  باشد،  می 
اطالعات مالی آتی مورد رسیدگی این موسسه قرار 
و  مزبور  توجیهی  مسئولیت گزارش   . است  گرفته 

مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
گزارش مزبور در اجرای تبصره 2 ماده 161 اصالحیه 
قانون تجارت و با هدف افزایش سرمایه شرکت از 
محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران تهیه شده 
مفروضاتی  اساس  بر  توجیهی  این گزارش  است. 
مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و 
اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود 
لزوما به وقوع بپیوندد.  در نتیجه، به استفاده کنندگان 
توجه داده می شود که این گزارش توجیهی ممکن 
است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در باال 

مناسب نباشد.
و  مفروضات  پشتوانه  شواهد  به  رسیدگی  براساس 
با فرض تحقق موارد مطروحه فوق، این موسسه به 
مواردی برخورد نکرده است که متقاعد مفروضات 
مزبور مبنای معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم 
موسسه، گزارش  این  نظر  به   ، به عالوه  نمی کند. 
توجیهی یاد شده، به گونه ای مناسب تهیه و طبق 

است. شده  ارائه  حسابداری  استانداردهای 
طبق  شده  بینی  پیش  رویدادهای  اگر  حتی   -
دهد،  رخ  باال  در  شده  توصیف  ذهنی  مفروضات 
نتایج واقعی احتماال متفاوت از پیش بینی ها خواهد 

بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای 
مورد انتظار رخ نمی دهد وتفاوتهای حاصل می تواند 

با اهمیت باشد.
سهام  صاحبان  العاده  فوق  عمومی  مجمع  نظر  به 
شرکت را به نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 
شرکت و لزوم انجام اقدامات موثر درخصوص وصول 
مبلغ 2/۸14 میلیارد ریال مطالبات شرکت از مشتریان 
افزایش  تاریخ  در  دولتی(  بیمارستانهای  )عمدتا 

سرمایه ، جلب می نماید. 

هدف افزایش سرمایه 

به منظور تطبیق شرایط توزیع کاال )به ویژه دارو( با 
مقررات و استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در بخش دارو، نیاز به تکمیل ناوگان 
حمل و نقل داروئی ، بازسازی و نوسازی انبارهاف 
اطاق های سرد داروئی و سیستم های ایمنی می باشد. 
بنابراین هدف از افزایش سرمایه مورد درخواست ف 
عمدتا تطبیق شرایط انبارها و تجهیزات حمل و نقل 
شرکت، با استانداردهای مرتبط در بخش دارو می 

باشد.

مجمع عمومی فوق العاده شرکت پخش البرز در 
دانشکده داروسازی دانشگاه تهران برگزار گردید.

در این مجمع که با حضور 88 درصد سهامداران و اعضای هیات مدیره و اربابان جراید برگازر گردید به ریاست مجمع با دکتر محمد علی میرزا کوچک 
شیرازی ریاست هیات مدیره با شرکت بود که جنابان اریان نژاد و فرشید مرادی از گروه داروئی سبحان و ایران دارو در مقام نظار اول و دوم ایشان را در اداره 

جلسه یاری می رساندند و دبیری مجمع نیز به عهده مدیریت ارشد مالی شرکت جناب همت ابادی گذاشته شده بود.
پس از قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع در مورد لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل دانش پژوه فرهیخته شرکت دکتر محمدرضا مرادی و 
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات پی در پی خود در تائید سخنان مدیریت عامل سختکوش شرکت افزایش سرمایه 

را مصوب نمودند

نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

شرکت پخش البرز در آذر ماه 1390برای احداث انبارهای جدید، نوسازی ناوگان حمل و نقل )کامیون 
و وانت( و بازسازی و نوسازی انبارهای موجود، اقدام به افزایش سرمایه از مبلغ 200/000 میلیون ریال به 
مبلغ 300/000 میلیون ریال )معادل 50 درصد( از محل مطالبات حال شده سهامداران نموده است. این 
افزایش سرمایهف پس از قرائت گزارش مورخ 1390/10/06 بازرس قانونی شرکت )موسسه حسابرسی 
مفید راهبر( ، به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1390/12/14 رسیده و طی صورتجلسه مورخ 
1391/05/16 هیات مدیره عملی شده و در تاریخ 1391/6/20 در روزنامه رسمی آگهی و ثبت شده است. 

منابع و مصارف پیش بینی شده و واقعی به شرح زیر بوده است.
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گفتنی است: توزیع متعادل ثروت ملی و گسترش 
مالکیت در سطح عموم، به منظور تأمین عدالت 
اجتماعی، متکی به خود کردن خانواده های نیازمند 
از  آنان به کمک های دولت  و کاهش وابستگی 
طریق نهادهای حمایتی، ایجاد درآمد دراز مدت 
برای خانواده های کم درآمد، تشویق به پس انداز 
و سرمایه گذاری منجر به بهبود درآمد خانوارها، 
کاهش اندازه بخش دولتی و افزایش سهم بخش 
طریق  از  اقتصاد کشور  در  تعاونی  و  خصوصی 
واگذاری سهام شرکت های دولتی، ارتقاء کارایی 

و  انسانی  اقتصادی،  منابع  بهره وری  و  بنگاه ها 
فناوری افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و 
شتاب بخشیدن به رشد آن از جمله اهداف سهام 
سهام  توزیع  ماجرای  می رود.  شمار  به  عدالت 
عدالت در کشور با تصویب آیین نامه افزایش ثروت 
خانوارهای ایرانی در هیأت دولت در سال 13۸5 
آغاز شد.هدف توزیع سهام عدالت نیز این گونه 
ایرانی  خانوارهای  ثروت  بود که  پیش بینی شده 
افزایش یابد. برای افزایش ثروت ابتدا باید افزایش 
مالکیت صورت می گرفت؛ بنابراین تصمیم گرفته 
شد تا سهام عدالت با پیشبرد توزیع عدالت و ثروت 
بین ایرانی ها توزیع شود. بر همین اساس انتقال 
مالکیت سهام شرکت های دولتی از دولت به مردم 
در دستور کار قرار گرفت تا مردم عالوه بر مالکیت 

بخشی از سهام بتوانند در مدیریت و سود وزیان این 
شرکت ها هم سهیم شوند.

هرچنداین روند تقریباً همان کاری است که برخی ها 
از طریق بازار سرمایه و بورس انجام می دهند، اما 
به دلیل فقر آموزشی و ناآگاهی بخش های زیادی 
از جامعه برای ورود به بازار سرمایه، انتقال مالکیت 
از طریق سهام  به مردم  سهام شرکت های دولتی 

عدالت و با مدیریت دولت صورت گرفت.
البته باید خاطرنشان کرد:طرح توزیع سهام برای 
نخستین بار پیش از انقالب و همزمان با واگذاری 
و کارگران  به کارکنان  تولیدی  شرکت های  سهام 
به  محدودی  بسیار  میزان  به  و  شرکت ها  همان 
روستاییان اجرایی شد؛ اما در آن زمان هیچ عدالتی 
برای توزیع سهام وجود نداشت. چرا که کارکنان 
شرکت های سودده صاحب سهام پربازده شدند و 
در مقابل، کارگران شرکت هایی که سهامشان زیان ده 

بود، مالک همان سهام زیان ده شدند.
بااین وجود پس از انقالب اسالمی در راستای 
ابالغیه مقام معظم رهبری درخصوص سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت با استناد به 
سیاست های کلی  اجرای  قانون  تا3۸  مواد 34 
اصل 44 قانون اساسی و با اهدافی از جمله توزیع 
اندازه  درکشور، کاهش  درآمد  و  ثروت  متعادل 
بخش دولت، انتقال تصدی ها به عموم مردم و 
گسترش فرهنگ سهامداری، اقدام به اجرای توزیع 
سهام عدالت بین دهک های پایین درآمدی جامعه 
کرد.هزینه اجرای طرح سهام عدالت که بیش از 45 
میلیون نفر را تحت پوشش قرار می دهد، به گفته 

سهام عدالت، توزیع ثروت ملی

سهام عدالت در ابتدابا هدف سهامدار  کردن مردم در دارایی  شرکت های بزرگ دولتی و سهیم کردن مردم 
در بیت المال طراحی شد و بر این اساس مشموالن دریافت این سهام طبق زمان بندی و شناسایی سازمان 

خصوصی سازی موفق به دریافت سهام با ارزش اسمی یک میلیون تومانی شدند.
این سهام مرکب از سهام 29شرکت است که 29 شرکت از آن بورسی و 32 شرکت غیربورسی است،شرکت های 
مهمی مانند فوالد مبارکه، ملی مس، چادرملو، گل گهر، کشتی رانی جمهوری اسالمی، پاالیشگاه تهران، 
پاالیشگاه بندر عباس، هلدینگ خلیج فارس، مخابرات ایران، ایران خودرو، سایپا، پتروشیمی اصفهان، 
پاالیشگاه اصفهان، پتروشیمی شیراز، پاالیشگاه شیراز، آلومینیوم، شرکت سرمایه گذاری بنیاد تعاون، بانک 
تجارت، بانک صادرات، بانک ملت، پست بانک اینها از جمله شرکت های مهم بورسی حاضر در سبد 

سهام عدالت هستند که نشان می دهد سبد سهام عدالت از شرکت های قوی بورسی تشکیل شده است.

مهدی
خلج
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سهام عدالت، توزیع ثروت ملی

کرد زنگنه رییس سابق سازمان خصوصی سازی 
در حدود ۸ میلیارد تومان بوده است.

اشاره به این نکته ضروری است با درنظر گرفتن 
تکلیف قانونی مبنی بر واگذاری سهام عدالت به 
6 دهک از دارندگان پایین ترین درآمدهای جامعه 
و به موجب تبصره 3 ذیل ماده 34 قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل 44، وزارت امور اقتصادی 
و دارایی مکلف شد با همکاری وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، افراد مشمول این ماده را با ساز و 
کارهای علمی دقیق شناسایی و شرایط واگذاری 

سهام به مشمولین را فراهم آورد.
بر همین اساس، سازمان خصوصی سازی از سال 
13۸5 تاکنون و طی 1۸ مرحله، اقدام به شناسائی 6 
دهک درآمدی شامل مشموالن طرح شهید رجایی، 
مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، رزمندگان )بیش 
از 7.5 میلیون نفر(، روستابیان وعشایر )بیش از 
16.7 میلیون نفر(، شاغالن دستگاههای اجرایی، 
لشگری  کشوری،  بازنشستگان  و  شهرداری ها 
نفر(،  میلیون   13.6 از  )بیش  اجتماعی  تأمین  و 
خانواده های شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان 
زنان کارگرسرپرست  نفر(،  میلیون   1.2 از  )بیش 
خانوار )6۸69 نفر(، خدام مساجد، حسینیه ها و 
امامزاده ها )30967 نفر(، طالب حوزه های علمیه 
سراسر کشور )بیش از 174 هزار نفر(، بیماران خاص 
)11574 نفر(، کارکنان ستادهای نماز جمعه )710۸ 
نفر(، خبرنگاران )۸19۸ نفر(، قالیبافان، مددجویان 
تحت پوشش مراکز مراقبت از زندانیان آزاد شده، 
زنان سرپرست خانوار بی بضاعت، مددجویان و 
کارکنان مؤسسات خیریه، تاکسیرانان و اتوبوسرانان 
شهری و سایر افراد کم درآمد جامعه )بیش از 2.3 

میلیون نفر( کرده است.
مجموع افراد مشمول این طرح بیش از 42 میلیون 
نفر اعالم شده است. همچنین شناسایی و ثبت نام 
کارگران فصلی و ساختمانی با همکاری وزارت 
با  از شهریور 1391  اجتماعی  رفاه  و  تعاون، کار 
ثبت نام اولیه)اینترنتی( کارگران آغاز شد. این مرحله 
سهام  طرح  شناسایی  مرحله  آخرین  می توان  را 
عدالت دانست که در نهایت منجر به شناسایی 2 
میلیون و 300 هزار خانوار کارگر فصلی و ساختمانی 
شد. به این ترتیب تعداد افراد مشمول این طرح به 

مرز 45 میلیون نفر رسیده است.
توزیع سهام  به طرح  داده شده  اختصاص  سهام 
عدالت، از میان برترین شرکت های واگذار شده 
اصل 44 که بخش وسیعی از آن در حال حاضر 
در بورس اوراق بهادار تهران در حال داد و ستد 
هستند، انتخاب شده است. سهام این شرکت ها از 

طریق ایجاد شرکت های سرمایه گذاری استانی به 
مشمولین هر استان اختصاص داده شده است.

پرداخت بهای سهام یاد شده به صورت اقساط 10 
ساله و بدون سود بوده و از محل سود شرکت های 
واگذار شده دریافت و تسویه می شود.همچنین از 
سال 13۸5 تاکنون درصدی از سهام 56 شرکت 
مشمول واگذاری در ۸ صنعت مهم و راهبردی 
کشور، از جمله پتروشیمی، پاالیشگاهی، نیروگاهی، 
کانه های فلزی، خودرو، بانک ها، سیمان و فلزات 
اساسی هم به سبد سهام عدالت تخصیص یافته 

است.
اهم شرکت های اختصاص داده شده که اکنون در 
بورس اوراق بهادار جزو فعالترین و پر بازده ترین 
سهام بازار می باشند، عبارت است از ملی صنایع 
مس، فوالد خوزستان، فوالد مبارکه، چادرملو، گل 
بندرعباس،  نفت  پاالیش  ایران،  مخابرات  گهر، 
پاالیش نفت اصفهان، پتروشیمی مارون، بانک 

ملت و بانک تجارت.
در روزهای پایانی تیرماه امسال مدیر عامل تعاونی 
سهام عدالت تهران از 3 برابر شدن ارزش سهام 
عدالت خبر داده و گفت: با توجه به رشد اخیر بازار 
سرمایه، ارزش هر برگه یک میلیون تومانی سهام 
است. چرا که سبد  برابر شده  تا 3  عدالت 2.7 
سهام عدالت از بهترین و پرطرفدارترین شرکت های 
حاضر در بازار سرمایه تشکیل شده و رشد قیمتها 
در بورس تهران سبب شده تا ثروت مشمولین سهام 

عدالت افزایش یافته و تقریباً 3 برابر شود.
به  اینکه سهام عدالت  به  توجه  با  نماند  ناگفته 
صورت 50 درصد تخفیف و 50 درصد از محل 

به  سهام  این  آینده  سود 
شده،  واگذار  مشموالن 
از گذشت  بعد  اکنون  هم 
5 سال از ارایه این سهام 

مردم  دست  در  سهام  از  درصد  تا 30   20 حدود 
آزاد شده است ودر این خصوص قرار است سهام 
شرکت های استانی سهام عدالت بعد از تبدیل شدن 
به شرکت های سهامی عام و شفاف سازی در مورد 
هیأت مدیره و صورت های مالی و افزایش سرمایه 
بنابر تصویب هیأت عالی واگذاری تا نیمه شهریور 
در  می شود،  شوند.پیش بینی  فرابورس عرضه  در 
صورتی که 45 میلیون نفر سهامدار از طریق سهام 
عدالت وارد فرابورس و سپس بورس شوند، ایران 
یکی از پیشروترین کشورهای جهان در مشارکت 
دادن عامه مردم در بازار سرمایه از طریق سهامدار 
کردن مردم به شمار آید و این از نظر اجتماعی 
و فرهنگی زمینه بسیار مناسبی در افزایش اعتماد 

عمومی مردم به حکومت و همچنین افزایش تعلق 
اجتماعی به سرمایه های کشور اثرگذار خواهد بود.

ناگفته نماند در حال حاضر بخشی از مردم به خاطر 
اینکه احساس می کنند، سهم خود را از بیت المال 
نگرفته اند، احساس تعلق اجتماعی به دارایی های 
عمومی که در فرهنگ اسالمی از آن به بیت المال 
اموال بخش عمومی  به  اقتصادی  و در فرهنگ 
یاد می شود، ندارند و معمواًل عده ای از مردم در 
نگهداری از اموال عمومی دقت الزم را به نسبت 
از  مردم  وقتی  اما  ندارند،  اموال خصوصی خود 
طریق سهامدار شدن در شرکت های بزرگ احساس 
تعلق داشته باشند، نسبت به رفتارهای اجتماعی 
اموال  می کنند  احساس  و  می کنند  تجدیدنظر 
عمومی و سرمایه های بزرگ کشور به نسبت سهام 

در دست آنها متعلق به خودشان است
کارشناسان می گویند:اگر هنگام ورود این سهام 
به بورس یا فرابورس مدیریت دقیقی اعمال نشود، 
پایین  و  متوسط  از طبقات  اکثراً  افراد  این  چون 
جامعه هستند، نیاز نقدینگی آنها بیش از نیاز آتی 
است و احتمااًل این سهام را که دارای ارزش ذاتی 
سهام  این  مثال  بفروشند،  ناسره  قیمت  است،به 
همچون گوهر گرانبهایی است که در اختیار یک فرد 
ناآگاه قرار می گیرد و ارزش ذاتی آن را نمی داند و 
عده ای می خواهند این ُدِر گرانبها را به قیمت ارزان 
از چنگش به در آورند و این قانونگذار است که باید 
ترتیباتی فراهم کند تا این سهام عدالت تبدیل به 
سهام بی عدالتی نشود و عده ای دالل با استفاده از 
اضطرار سهامداران آن را به قیمت ارزان خریداری 

کرده و دوباره به اعمال انحصار نیانجامد.

این عده می افزایند:می توان ساز و کارهایی فراهم 
کرد که سهام عدالت دارای محدودیت سقف خرید 
باشد و هر شخص حقیقی یا حقوقی حداکثر در 
حد 5 درصد از سهام مربوط به عدالت را نتواند 
به نام خود کند یا اینکه از طریق اطالع رسانی و 
شفاف سازی ارزش واقعی سهام عدالت که گفته 
می شود، حداقل ارزش آن 2.5 تا 3 میلیون تومان در 
هر برگ می رسد، به مردم یادآوری شود و این نکته 
قابل ذکر است که تنها افزایش قیمت سهام مطرح 
نیست، بلکه بازدهی ساالنه سهام و سود آینده آن 

است که مرتب به سهامدار عاید می شود.
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براساس   13۸2/1/10 تاریخ  در  رازی  بیمه  شرکت 
قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی و با رعایت 
قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری تحت 
شماره 20075۸ در دفتر ثبت شرکتهای تهران به ثبت 
رسیده است و فعالیت بیمه ای آن طبق پروانه فعالیت 
شماره 5194 صادره از سوی بیمه مرکزی از تاریخ 

است. شده  آغاز   13۸2/02/2۸
مرکز اصلی شرکت واقع در تهران و دارای 29 شعبه 
در تهران، اصفهان، تبریز، رشت، مشهد، کرج، اردبیل، 
ساری، بوشهر، اراک، قزوین، زنجان، شیراز، ارومیه، 
قم،  کرمان،  بندرعباس،  همدان،  سنندج،  اهواز، 
شهرکرد، چالوس، سمنان و کرمانشاه و یزد می باشد. 
دارای  استان های کشور  اغلب  در  همچنین شرکت 

نمایندگان فعال می باشد. 
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه انجام 
عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه 
زندگی و غیر زندگی ، تحصیل پوشش بیمه اتکایی، 
سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی و سرمایه براساس 
پروانه های فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ایران 

است.
 در اجرای مفاد تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون 
تجارت، اساسنامه شرکت و فالزامات سازمان بورس 
مورخ  و مجوز شماره 12/235975  بهادار  اوراق  و 
1392/6/20 سازمان بورس و اوراق بهادار و 92/19462 
اسالمی  مرکزی جمهوری  بیمه  مورخ 1392/05/07 
ایران، سرمایه شرکت بیمه رازی )سهامی عام( از مبلغ 
2۸0/000 میلیون ریال به 625/۸52 میلیون ریال ) به مبلغ 

345/۸52 میلیون ریال معادل 124 درصد( از محل 
ثابت  از دارایی های  ارزیابی بخشی  مازاد تجدید 
شرکت )استفاده از تسهیالت مفاد آئین نامه اجرایی 
بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور( ، با اهداف 

ذیل، افزایش یافت.
هدف اول شرکت از افزایش سرمایه رعایت ضوابط 
تامین حداقل سرمایه موضوع تصویب نامه هیات 
1۸1070/ت  نامه  تصویب  براساس  است.  وزیران 
47905 ع ه مورخ 1391/05/01 هیات وزیران که به 
پیشنهاد بیمه مرکزی ج ا ایران و تایید وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و به استناد بند 3 ماده واحده قانون 
تاسیس موسسات )موضوع ماده 36 قانون تاسیس 
بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال 1350( 
مبلغ 1000 میلیارد ریال تعیین شده است که با احتساب 
حداقل سرمایه های الزم برای صدور مجوز فعالیت 
در کلیه رشته های بیمه ای این مبلغ به 2500 میلیارد 
ریال افزایش می یابد. برهمین اساس موسسات بیمه 
ای که قبال تاسیس شده اند مکلفند ظرف مدت چهار 
هر سال حداقل 15  در  رعایت ضوابط،  با  و  سال 
درصد سرمایه خود را افزایش داده و با این تصویب 

نامه منطبق نمایند.
مالی  ساختار  اصالح  سرمایه  افزایش  هدف  دوم 
ها  نامه  بیمه  ریسک  نگهداری  ظرفیت  افزایش  و 
است. با توجه به اینکه میزان قبولی هر شرکت بیمه از 
ریسک های بیمه شده ارتباط مستقیم با سرمایه شرکت 
دارد. افزایش سرمایه موجب کاهش سهم واگذاری به 
بیمه گذاران اتکایی، کاهش هزینه ای اتکایی و بهبود 

حاشیه درآمد حق بیمه ها خواهد شد. به موجب ماده 
2 آیین نامه شماره 55 بیمه مرکزی ج ا ایران حداکثر 
ظرفیت مجاز نگهداری موسسات بیمه از هر بیمه نامه 
)یا هر ریسک( معادل بیست درصد مجموع سرمایه 
به استثنای  اندوخته ها و ذخایر فنی  پرداخت شده 

ذخیره خسارات معوق است.
نظر به مراتب فوق و براساس صورتجلسه دویست 
و هجدهم مورخ 1391/10/17 هیأت مدیره شرکت، 
فوق، اصالح  مقررات  مقرر شد در جهت رعایت 
منافع سهامداران،  و  و حفظ حقوق  مالی  ساختار 
سرمایه شرکت طی مدت 4 سال و هر سال حداقل 
15 درصد افزایش یابد. در این راستا در سال جاری 
جهت تامین بخشی از مبلغ مذکور، سرمایه شرکت از 
مبلغ 2۸0/000 میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی 
با  و  )زمین(  ناپذیر  استهالک  ثابت  دارایی های 
استفاده از تسهیالت مقرر در ایین نامه اجرایی بند 39 
قانون بودجه سال 1391 کل کشور افزایش داده شود. 
الزم به ذکر است ارزش دفتری زمین های شرکت واقع 
در تهران و شهرستان های محل شعب، مبلغ 54/207 
میلیون ریال بوده است که براساس کارشناسی انجام 
شده توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری )دی 
و بهمن ماه سال( ارزش روز این زمین ها بالغ بر 
400/059 میلیون ریال تعیین شد. در نتیجه مازاد تجدید 
ارزیابی زمین های یاد شده مبلغ 345/۸52 میلیون ریال 
می باشد  که شرکت از این محل نسبت به افزایش 

سرمایه اقدام نمود.

دکتر مظلومی مصوبه افزایش سرمایه بیمه رازی را از مجمع گرفت 
مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه رازی در مورخه چهارشنبه 1392/7/10 با 

حضور بیش از 91/4۸ درصد از سهامداران تشکیل گردید.
دراین مجمع که به ریاست مرد مو سپید کرده شرکت مهندس بهمن خان یزد 
خواستی ریاست هیات مدیره برگزار شد ارشد جنابان دکتر یونس مظلومی و 
فرهاد مشهدی محمدی در مقام نظار اول و دوم ایشان را در اداره جلسه یاری 
می رساندند . دبیری مجمع فوق نیز برعهده مدیریت ارشد مالی شرکت جناب 
علیرضا پرچکانی بود که پس از قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع 

توسط دکتر مظلومی مدیرعامل خوش فکر و فرهیخته شرکت و استماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی. مجمع نشینان با اکثریت اراء با افزایش سرمایه 
شرکت منطبق بر جدول برنامه ریزی هیات مدیره موافقت خود را اعالم کردند.
از نکات خواندنی و حاشیه ای مجمع می توان به توضیحات شفاف و روشن 
تیم مدیریتی ارشد شرکت در کنار سعه صدر مدبرانه به ابهامات و سواالت 
سهامداران جز اشارت کرد که نشان دهنده درایت و درک باالی مدیران برجسته 

این شرکت بوده و می باشد.

 شرکت بیمه رازی )سهامی عام(
خالصه طرح افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها
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