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  خسرو اميرحسيني

نقل اس��ت که مردي براي همسرش یک جفت کفش خریده بود 
والغی��ر و زن ه��ر موقع از ق��وت تا پوت از چهار چه��ار تا عید و 
عیدان��ه از اهمني تا بهمني درخواس��تي مي داش��ت مرد حق به 
جان��ب مي گفت پیراهن نداري؟ خب نداش��ته ب��اش! کفش که 
خریده ام، سفره نان ندارد؟ خب نداشته باشد! کفش که خریده ام، 
بچه دارو درمان ندارد؟ خب نداشته باشد! کفش که خریده ام. زن 
خن��ده بر لبانش از این قیاس مع الفارق مي آمد و مرد مي گفت تو 

نمي خندي، من مي خندم.
ام��روز ح��ال و روز مس��تحقین دارو ب��ه دلی��ل درد بي درمان، 
مستحقین نان ش��ب به دلیل جبر زمانه، مس��تحقین آِب زمین 
کشت به دلیل عدم تدبیر مشتي سخنور که فقط داد مي زنند که 
کفش خریده اند آن ش��ده که همه مي دانیم. جالب آنكه  آن هم 
ش��ده تخماق یارمه کوبي که هي بزن هم بزن تا گندم از پوس��ت 
بیرون ش��ود. درگیر و دار نوش��تار آنچه هست و نیست بودم که 
مطلبي از جناب رضا خان امیدي به دس��تم رسید که بهتر از من 

به این درد دمل چرکین نیشتر زده . 

خلق خدا به چه روزي افتاده اند از تدبير ما
دیرزمان��ی از رهاک��ردن دو بیم��ار در بیابان های اط��راف تهران 
نمی گذرد. دو س��ال پیش بود که کودک دستفروش��ی در همین 

میدان آزادی کنار ترازوی  خود از سرما یخ زده بود.
دو س��ال قبل ت��ر از آن، جس��د ک��ودک زباله گ��ردی در حوالی 
بندرعب��اس پی��دا ش��د درحالی ک��ه موش ها نص��ف صورتش را 
خ��ورده بودند.  هنوز درد بچه ه��ای درودزن التیام نیافته بود که 
دانش آموزان ش��ین آبادی ُگر گرفتند و پس از یک س��ال هنوز از 
ای��ن نهاد به آن نهاد و از این بیمارس��تان به آن بیمارس��تان در 

رفت و آمدند. 
همین تازگی ها مس��ووالن ش��یراز )احتماال پس از هم اندیشی!( 
تصمیم گرفتند معتادان خیابان خواب را از سطح شهر جمع کنند 

و پی��ش از آغاز فصل س��رما در اطراف بندرعب��اس رها کنند. در 
این میان دو نفر از این افراد جان دادند. چه بسا این مسووالن ته 
دل ش��ان بی میل نبودند که راه بر تك��رار این ماجرا ببندند و این 

بخت برگشته ها را کمی آن سوتر در دریا تخلیه کنند. 
هن��وز یک ماه از فاجعه یک اردوگاه معتادان و مرگ بیش از 50 
نفر در اث��ر بیماری در آن نمی گ��ذرد. اردوگاهی که گویا مكانی 
ب��وده برای تحقیر آدم هایی که از نگاه دس��ت اندرکاران آن، قابل 

بازیافت نبوده اند! 
حاال هم خودکش��ی یک دس��تفروش در مت��رو و مرگ دو کارگر 
در س��قوط از س��اختمان به دلیل ضعف عملكرد گ��روه امدادی. 
س��ه ن��ان آور؛ یک مرد و دو زن. یكی از ای��ن زن ها در روز حادثه 
برای پیگیری مطالباتش ب��ه کارگاه مراجعه کرده بود. این اولین 
باری نیس��ت که کارگاهی در خیابان جمه��وری آتش می گیرد. 
این خیابان و ش��هر پر اس��ت از کارگاه های غیراس��تانداردی که 
هیچ روز ش��ان تعطیل نیس��ت و از کارگران زن و مردی پر است 
که با حداقل دس��تمزد و چه بس��ا بدون برخورداری از بیمه به کار 

مشغولند.
فقر اقتصادی و نابرابری های اجتماعی و منطقه ای وجه مش��ترک 
همه این حوادث است. مولفه هایی که باید دالیل آن  را در ساحت 

سیاست ورزی و سیاست گذاری جست وجو کرد.
ام��ا چرا چنین ماجراهایی هر بار که اتفاق می افتد مدت کوتاهی 
حساس��یتی را برمی انگیزد و پس از مدتی به فراموش��ی س��پرده 
می شود و سپس چه بسا در شكلی خشن تر تكرار  شود؟ به نظر دو 
مولفه در این باره دارای اهمیت است: 1. فقدان سخنگوی مسائل 

اجتماعی در دولت و 2. فقدان پاسخگو.
در سال 1383 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در 
راستای احیای اصول معطل مانده سوم، بیست و نهم و چهل و سوم 
قانون اساس��ی به تصویب رس��ید. به موجب این قانون، وزیر رفاه 
عالوه بر آنكه عضوی از دولت است، نمایندگی مردم در نظارت بر 

تونميخندي
منميخندم

| سخن سردبیر |
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سایر سیاست گذاری های دولت را نیز برعهده دارد و از این منظر 
س��خنگوی س��احت اجتماعی در کابینه است. اما در سال 1390 
وزارت رف��اه و تامین اجتماعی به  لحاظ ش��كلی ب��ا دو وزارتخانه 
تعاون و کار ادغام، اما در عمل منحل ش��د و پیرو آن قانون نظام 

جامع نیز بایگانی شد. 
یك��ی از ارکان اصل��ی ای��ن قانون، ش��ورای عالی رف��اه و تامین 
اجتماعی اس��ت که اهمیت آن حتی باید از ش��ورای عالی امنیت 
ملی هم باالتر باش��د و چنین امری ب��ا تعریفی که رئیس جمهور 
محترم از امنیت ملی دارد نیز س��ازگار اس��ت. این در حالی است 
ک��ه این رکن اساس��ی از ابتدا کمتر مورد توجه قرار داش��ته و از 
زمان تاس��یس )س��ال 1383( تاکنون تنها 6 جلسه آن تشكیل 
شده اس��ت. هماهنگی سیاس��ت های اجتماعی، تعامل با شوراي 
اقتصاد و س��ایر شوراهاي فرابخش��ي براي حل مسائل اجتماعي، 
بررس��ي، اصالح و تایید سیاس��ت هاي رف��اه و تامین اجتماعي و 
بررس��ي، اصالح و تایید بودجه س��االنه رفاه و تامین اجتماعي از 
وظایف این ش��ورا است. ریاست این ش��ورا برعهده رئیس جمهور 
اس��ت و عالوه بر رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی و سه نفر 
از نماین��دگان مجلس، وزرای تع��اون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع، 
اقتصاد، بهداشت، مس��كن، آموزش و پرورش و کشور در ترکیب 
آن عضویت دارند. ترکیب شورا عالوه بر اهمیت جایگاه آن، دامنه 
گس��ترده سیاست گذاری اجتماعی را نیز نشان می دهد. این شورا 
می توان��د در ایج��اد نگاهی فراگیر به توس��عه و رفاه، تاثیر جدی 
داشته باشد و به رفع تناقض های درونی و ماهوی بین بخش های 
اقتص��ادی و اجتماعی کمک کند. در ح��ال حاضر صدایی که از 
درون هیات دولت ش��نیده می شود با تعریف جامع از امنیت ملی 
هم آوا نیس��ت و این مس��اله اهمیت ش��ورای عالی رفاه و ضرورت 
وجود س��خنگو برای ح��وزه اجتماع��ی در کابین��ه را دوچندان 
می کند.  مس��اله دیگر فقدان نهاد و دستگاه متولی و پاسخگو در 
حوزه اجتماعی اس��ت. اگر »مسوولیت« را به معنای »مورد سوال 
قرار گرفتن« در نظر بگیریم، این گونه شاهد مسابقه برخی ها برای 
در اختیار گرفتن پس��ت های مختلف ستادی و اجرایی نخواهیم 
بود. وقتی مسوولیت، هیچ گونه پاسخگویی در پی ندارد و تنها به 
منبعی برای دسترس��ی به منابع و امتیازات ویژه تبدیل می شود، 
تك��رار چنین فجایعی دور از انتظار نیس��ت. مس��وول مربوطه در 
حادثه آتش س��وزی کارگاه خیابان جمهوری، باز نشدن نردبان را 
ناشی از مشیت خداوندی می داند. جدای از اینكه او سعی می کند 
از ای��ن طریق بی کفایتی خود را »دین اندود« کند اساس��ا معنای 

مسوولیت و مدیریت را درک نكرده است. 
دو نكته دیگر در این زمینه قابل بحث اس��ت: اول آنكه بس��یاری 
از مسووالن سطوح مختلف کش��ور هرچند به شعار مدام مردم را 
ولی نعمت خود معرفی می کنند، اما در عمل، انجام وظایف خود 

را نوع��ی لطف و مرحمت در حق مردم می دانند. به  عبارت دیگر، 
حقوق حق��ه اجتماعی مردم نظیر برخورداری از اس��تانداردهای 
زندگی را به رس��میت نمی شناس��ند. بر همین اس��اس است که 
فالن مس��وول مثال در افتتاح یک مدرس��ه آن  را هدیه دولت به 
مردم آن منطقه می داند. چنین دیدگاهی اساس��ا صورت مس��اله 
را نادرس��ت می بیند و به جای پایبندی به قوانین و احقاق حقوق 
اجتماعی، تصور می کند می توان از س��ر عطوفت و سخاوتمندی 
مش��كلی از مشكالت اجتماعی را حل کند. تا زمانی که در رابطه 
دولت-م��ردم، حقوق انس��انی و قانونی مصرح در قانون اساس��ی 
به رسمیت ش��ناخته نشود نه س��خنگویی معنا پیدا می کند و نه 
پاسخگویی. موضوع دیگر اینكه بسیاری از این حوادث و رخدادها 
دقیق��ا در میان گروه هایی از جمعیت رخ می دهد که صدایش��ان 
به جای��ی نمی رس��د. طبقاتی از آدم ه��ا که گویا در مناس��بات و 
سیاس��ت ورزی های ما گم هستند. طی س��ال های اخیر شكلی از 
نابرابری حقوقی در جامعه پدیدار ش��ده اس��ت ک��ه در آن گروه 
اقلیت��ی با نزدیک ش��دن به نظام سیاس��ی، فضای��ی را برای خود 
تعری��ف می کنند که در ذیل آن به خود اختیار می دهند هرگونه 
که می خواهند عمل کنند بی آنكه الزم بدانند به جایی پاس��خگو 
باش��ند و گوی��ا از مصونیتی آهنین برخوردارن��د. اقلیتی که گویا 
کشور را به مثابه کلوپی خصوصی می بیند و همه امكانات و منابع 
آن را متعلق به خود می داند. در مقابل گروه دیگری هس��تند که 
اساس��ا از دایره قوانین به بیرون پرتاب ش��ده اند و از حداقل های 
حمایت اجتماعی در حد قوانین رس��می نیز برخوردار نیس��تند. 
بدیهی اس��ت که همی��ن گروه های جاافتاده و فراموش ش��ده، در 
حوادث طبیعی و غیرطبیعی بیشترین آسیب را می بینند. ما باید 
بپذیریم اگر گروه هایی در جامعه بی پناه هستند از بی کفایتی نظام 
تدبیر و سیاست گذاری ما است.  خالصه اینكه باتوجه به ساختار 
جمعیتی و ترکیب طبقاتی، رشد روزافزون آسیب های اجتماعی، 
ش��كاف ش��دید نابرابری های اقتص��ادی و اجتماعی، گس��ترش 
شكل های مختلف فقر درآمدی، تغذیه ای، آموزشی، بهداشتی و... 
باید با به رسمیت ش��ناختن جایگاه قانون ساختار نظام جامع رفاه 
و تامی��ن اجتماعی و توجه به جایگاه ارکان آن، رابطه میان دیگر 
وزارتخانه ها را ذیل چارچوب سیاس��ت گذاری اجتماعی بازتعریف 
کرد. سیاس��ت گذاری اجتماعی نه تنها برای مواجهه با پیامدهای 
منفی سیاس��ت های اقتصادی بلكه در معن��ای مجموعه تدابیر و 
اقداماتی مبتنی بر نیازمندیابی فعال همراه با فراگیری، جامعیت 
و کفایت طراحی و اجرای سیاست های اجتماعی جامع و حرکت 
به س��مت ش��كلی از دولت رفاه می تواند حوزه های رانت خواری و 
رانت جویی را نیز محدود کند. با تامین حقوق اجتماعی و رفاهی، 
می توان امید داش��ت که دریچه ای به سوی دیگر ابعاد توسعه نیز 

گشوده شود.
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دكتر عيسی رضایی تمام وجودش سرشار از 
فعل خواستن است

جایگاه عیسی رضایی در جبهه و جنگ تحمیلی عامل 
پیروزی و بهروزی بچه های پاک بسیج، این رزمندگان 
واقعی اسالم بود و این توانایی و ویژگی او بود که چون 
جایگاه نیرو و دشمن شناسی دقیق داشت، جان برکفان 
جبهه حق را در برابر باطل گره گش��ا بود. این خصیصه 
در دکتر و سفره پرمهری که همواره برای دوستدارانش 
پهن اس��ت ما را بر آن می دارد که با اشتیاق به هرآنجا 

که باشد با افتخار قدم گذاریم.
در نشست س��اده و بی آالیش موسسه مالی و اعتباری 
کوثر در راه پله های تاالر سازمان حج و زیارت، آنگاه که 
در میان صحابه خبر نشس��تیم باورمان بود که دکتر، 
مرد عل��م و عمل، زبان و برنامه س��ازندگی را به هیچ 
بهایی نمی فروش��د. دکتر با علم مدیریتش نشان داده 
حق را می گوید ولو آنكه بهایی گزاف برای آن تحمیل 

کنند. 
همت بلند دار که مردان روزگار/ از همت بلند به جایی 

رسیده اند  

عيسی رضایی، اعالم كرد:
تکميل سرمایه 3000 ميليارد تومانی موسسه 

كوثر، دوشنبه
در ح��ال حاضر تمام��ی اقدام��ات الزم جهت افزایش 
سرمایه موسسه مالی اعتباری کوثر به میزان مورد نظر 
ش��ورای پول و اعتبارانجام ش��ده و تنها 5 درصد حق 
تقدم س��هام باقی مانده نیز تا ظهر روز دوشنبه محقق 

خواهد شد.
روز یكش��نبه 29 ام دی ماه 92 و به مناس��بت جشن 
می��الد پیامبر بزرگ اس��الم، محم��د مصطفی) ص(، 
عیسی رضایی، مدیرعامل موسسه مالی اعتباری کوثر 
در جمع خبرنگاران حاضر شد و ضمن ارایه توضیحاتی 
در ب��اره فعالیت های صورت گرفت��ه از جمله موضوع  
پذیره نویسی و تكمیل س��رمایه، از پیش بینی دریافت 
مجوز نهایی این موسس��ه از بانک مرکزی ظرف 10 تا 

15 روز آینده خبرداد.
رضایی درتوضیحات خود به سخنان روز گذشته ) شنبه 
28 ام دی م��اه 92( رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر 
صدور مجوز یكی از موسس��ه های مالی اعتباری ظرف 

چند روز آینده اش��اره کرد و گفت: »ش��واهد و قرائن 
نش��ان می دهد که موسس��ه مدنظر رییس کل بانک 
مرکزی، موسسه کوثر است زیرا در بیش از دو سالی که 
در تعامل با این بانک هستیم گام به گام با خواسته های 
ارکان نظارت��ی آن پیش رفتیم و تقریبا تمامی مراحل 

را طی کرده ایم.«
وی در ادامه به دالیل برداشتن نام موسسه مالی اعتبای 
کوثر از سایت بانک مرکزی اشاره کرد و توضیح داد: » 
بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش 
س��رمایه موسسات اعتباری به سه هزار میلیارد ریال و 
با توجه به این که در آن مقطع س��رمایه موسسه کوثر 
1500 میلی��ارد ریال بود، صدور مجوز منوط به تامین 

سرمایه سه هزار میلیارد ریالی شد.«
به گفته مدیر عامل موسس��ه مال��ی اعتباری کوثر، در 
حال حاضر تمامی اقدامات الزم جهت افزایش سرمایه 
به میزان مورد نظر ش��ورای پول و اعتبار انجام ش��ده 
و تنها 5 درصد حق تقدم س��هام باقی مانده اس��ت. او 
گفت : » البته قرار بود این میزان حق تقدم روز شنبه 
عرضه ش��ود اما عرضه آن به روز دوشنبه موکول شد و 
پیش بینی می کنیم تا ظهر روز دوش��نبه گام آخر این 

افزایش سرمایه هم برداشته شود.«
وی در ادامه به مذاکرات صورت گرفته با بانک مرکزی 
اش��اره و تاکید کرد: » بر اس��اس قرارهایی که با بانک 
مرکزی گذاش��ته ش��ده، کار صدور مجوز نهایی شده 

است.«
رضایی ادامه داد : »موسس��ه مالی اعتباری کوثر 17 ام 
بهمن ماه سال 91 در دهه فجر به ثبت رسید و در سال 
جاری نیز پیش بینی می شود که قبل از دهه فجر مجوز 
نهایی فعالیت آن پس از ثبت افزایش سرمایه از سوی 

شورای پول و اعتبار صادر شود.«
مدی��ر عامل موسس��ه مال��ی اعتباری کوث��ر درباره 
اقدام��ات این موسس��ه پس از دریاف��ت مجوز نهایی 
فعالیت گفت: » هر بانک و موسس��ه ای برای ش��روع 
فعالیت باید یک طرح تج��اری به بانک مرکزی ارائه 
ده��د و در آن بازاره��ای هدف، حوزه ه��ای فعالیت، 
مكانیزم های نرم افزاری و سخت افزاری و تعداد شعب 
خود را اعالم کند؛ موسس��ه کوثر نیز بر اساس طرح 
تجاری سال 89 خود، تعداد 500 شعبه را پیش بینی 
کرده بود ولی بر اساس توافق با بانک مرکزی، تعداد 

350 شعبه نهایی شده است که هم اکنون این تعداد 
شعبه در حال فعالیت است.«

رضایی توضیح داد: » در شرایط کنونی، موسسه کوثر 
گس��ترش فیزیكی را در دستور کار ندارد مگر این که 
ضرورت خاصی ایجاد ش��ود که آن هم پس از دریافت 

مجوزهای الزم از بانک مرکزی اقدام خواهد شد.«
وی در باره همكاری با برخی از بانک ها از جمله ملت، 
سپه، انصار و... گفت: » با توجه به مكاتباتی که با بانک 
مرکزی داش��ته ایم با برخی از بانک ها در ارتباط کاری 
هس��تیم و کارت های موسس��ه کوثر و تلفنبانک این 
موسس��ه از طریق آنها عملیاتی شده است. ضمن این 
که با دریافت مجوز نهایی فعالیت، فعالیت در ش��بكه 
شتاب، ساتنا، پایا و ... برای موسسه امكان پذیر خواهد 

شد.«
رضای��ی در ادامه با قدردان��ی از تهرانفر، معاون نظارت 
بان��ک مرکزی به دلیل طرح نظرات س��ازنده گفت: » 
چنانچه خدا بخواهد و اتفاق خاصی رخ ندهد، حداکثر 
ت��ا 10 تا 15 روز آینده، جش��ن گرفت��ن مجوز نهایی 

فعالیت موسسه کوثر را برگزار خواهیم کرد.«
مدیرعامل موسس��ه کوثر درب��اره تغییر وضعیت برای 
تبدیل ش��دن به بانک نیز گفت: » موسس��ه اعتباری، 
محل گذر اس��ت و محل اقامت دائمی نیست و هدف 
نهایی ما تبدیل ش��دن به بانک و گام برداشتن در این 

راستا است.«
وی درباره طرح جدید این موسسه با عنوان طرح  حساب 
پس ان��داز خانواده توضی��ح داد: » در این طرح، چنانچه 
چندتن از اعض��ای یک خانواده در موسس��ه کوثر و در 
قالب این طرح حس��اب افتتاح کنند، اگر یكی از آنان در 
قرعه کشی این طرح برنده شود، به تعداد 5 نفر از اعضای 
خانواده که افتتاح حس��اب کرده اند، جایزه دریافت تعلق 

خواهد گرفت.«
رضایی در ادامه، سقف جوایز حساب پس انداز خانواده 
موسس��ه مالی اعتباری کوثر را دو میلی��ارد ریال ) به 
صورت نقدی و تس��هیالت با نرخ 7 درصد( اعالم کرد 
و افزود: » این طرح یک طرح نوآورانه اس��ت که برای 
قرعه کش��ی آن جوایز خرد تا کالن در نظر گرفته شده 
اس��ت و کسی که در باالترین سطح به  افتتاح حساب 
اقدام کند، در تمامی س��طوح قرعه کشی شرکت داده 

خواهد شد.«

دكتر عيسی رضایی تمام وجودش سرشار از فعل خواستن است
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پرداخت های ميلياردی به فوتباليست ها، 
دهن كجی به وضعيت اقتصادی نابه سامان مردم

هر ساله با آغاز فصل نقل و انتقاالت فوتبال، انتقادها از پرداخت های میلیاردی به بازیکنان فوتبال شدت یافته و پس از چند ماه 
بدون هیچ گونه عکس العمل خاصی ازسوی مسئولین، فروکش می کند.  ذکر چند نکته در این زمینه ضروری به نظر می رسد :

۱- مقایسه درآمد فوتباليست های ایرانی با 
فوتباليست های خارجی

این مقایسه یک قیاس مع الفارق محسوب می شود، به چند دلیل :
اوال کیفی��ت بازی بازیكنان باش��گاه های درجه یک ایرانی مثل اس��تقالل و 
پرسپولیس بسیار کمتر از کیفیت بازی بازیكنان معمولی باشگاه های اروپایی 

است.
دوما اقتصاد هر کشوری خصوصیات مربوط به خود را دارد. آیا صحیح است که 
ما درآمد ماهانه 400 هزار تومانی کارگر ایرانی را با درآمد ساعتی 10 دالری 
کارگر کانادایی )با 8 ساعت کار روزانه و 20 روز کار در ماه به پول ایران ماهانه 

5 میلیون تومان( مقایسه کنیم؟!
س��وما ما در یک کشور اس��المی زندگی می کنیم که عدالت اسالمی باید مد 
نظر تمام اعمال ما قرار گیرد و نباید اقتصاد کش��ور را با اقتصاد سرمایه داری 

مقایسه کنیم.

۲- سرخوردگی طبقه متوسط و تحصيلکرده از 
پرداخت های ميلياردی

هر چند که کل هزینه های پرداختی و حیف و میل های انجام شده از بیت المال 
در باش��گاه ها از چند صد میلیارد تومان در س��ال فراتر نمی رود و این ارقام در 
مقایسه با درآمد کل کشور رقم چندان زیادی محسوب نمی شود، ولی نكته ای 
که نباید از آن مغفول ماند مقایسه درآمد فوتبالیست ها با درآمد طبقه متوسط 
اس��ت. به عنوان مثال خود بنده و همسرم هر دو دارای مدرک دکترا و هر دو 
به طور همزمان مش��غول به کار هستیم و سابقه ای حدود 10-12 سال داریم 
)یعنی چیزی باالتر از طبقه متوسط( ولی با این وجود، در شرایط اقتصادی فعلی 
کشور هزینه های زندگی را به سختی و با مشقت زیاد پرداخت کرده و در صورت 
تداوم وضعیت اقتصادی فعلی، در چند سال آینده سقوط ما به زیر خط فقر دور 
از انتظار نخواهد بود! در چنین شرایطی شنیدن از پرداخت های میلیاردی به 
افرادی که هنری جز لگد زدن به توپ ندارند )که اغلب این هنر را نیز ندارند!( 

جز دهن کجی به اقشار متوسط جامعه چه نتیجه دیگری خواهد داشت؟
۳- بی توجهی مسئولين

متاسفانه آنچه بیشتر از همه افراد جامعه را آزار می دهد، بی توجهی مسئولین و به خصوص قوه قضائیه به این مسئله است. علی رغم نارضایتی اغلب افراد جامعه از 
وضعیت موجود در چند سال اخیر، هیچ گونه اقدام عملی از سوی مسئولین برای رفع این معضل مشاهده نشده است.

امید است با ورود قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع مهم، هر چه سریعتر از اتالف بیشتر بیت المال و هدر رفت منابع مالی 
کشور جلوگیری شود.

   مهران  اميرحسيني
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سالهاست برای تهیه خبر به تاالر اجتماعات صدا و سیما می روم و ریز و درشت های بسیار را مشاهده می کنم. نان به روز خوردن 
و به هم قرض دادن را با پوست و گوشت حس می کنم، اما امسال روز انتخاب قهرمان صنعت روز دیگری بود. آنان که در صف این 
صنعت نشسته بودند خوب می دانند از چه و از که می گویم. مرد موی سپید اقتصاد کالن کشور در کنجی نشسته و چون سال های 
عمر پربرکت خود رفت و آمدها را می نگرد و من هم محو تماشای او. آوای دلنواز پیانوی سحر کوچک بر صحنه سرای تاالر طنین 

افکنده، تو گویی از سر پنجه ریچارد کالیدرمن بر دکمه های این آلت موسیقی نشسته و جمعی را به سکوت کشانده. لختی بعد 
آوایی دیگر به دل نشست که از گلوي جوانی آراسته و موقر به گوش جان می نشست و مرد موی سپید اقتصاد کالن ما اشک بر 

چهره جاری و دل و دین و عقل و هوش را به پا ریخته و من در تعجب که این نوا و آوا از کجاست که مرد را به ذوق آورده تا آنجا 
که اشک شوق بر چهره اش جاری شده است.

چشم از او برداشته و دوربین برگردن و پای یاری نده لنگان لنگان بر سر کوی تاالر افتادم. دختر بچه ای به سن و سال دبستانی 
در پشت پیانو نشسته و انگشتان هنریش چون زنبور عسل بر گل می سراید. او سحر زیبا نوه پیر موی سپید ماست، تنها نوه که به 

پاس خدمت پدربزرگ مهربانش می نوازد آن هم در جمع قهرمانان صنعت و سیاست و پی آنگاه نوبت به مهندس جوان می رسد که 
به سهم خود براي تالش پدربزرگوارش چکامه ای سرود که تشویق صدها نفر در سالن را در پی می داشت و این بود که این نشست 

به پاسداشت فرزند و نوه جایگاهی یافت که تاکنون نبوده و اولین شد.   

از دل گفتي، آنچه توانسته ايم 
لطف خدا بوده است   خسرو اميرحسيني
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25 آذر ماه امسال نهمین جشنواره ملی قهرمانان 
صنعت ایران برگزار ش��د. جشنواره ای که در آن از 
مجید قاسمی بنیانگذار بانک پاس��ارگاد، به عنوان 

طالیه دار صنعت و اقتصاد کشور تجلیل شد.
مجید قاسمی به عنوان فردی تأثیرگذار در برهه های 
حساس، مس��ئولیت های کلیدی بر عهده داشته و 
منش��أ خدمات قابل توجهی بوده است. مردی که 
هم اکنون نیز به عنوان مدیرعامل بانک  پاس��ارگاد، 
با بهره گیری از دانش، تخصص و تجربه خود، بانكی 

موفق را پایه گذاری و هدایت کرده  است.
در بخشی از لوح اهدایی به بنیانگذار بانک پاسارگاد 
آمده است : » جشنواره ملی قهرمانان صنعت  ایران 
خرسند است از تالش های صادقانه جناب عالی که 
پیامد آن شالوده ریزی بنیادی اقتصادی بوده و آفاق 
نوین��ی را در عرصه صنعت بانك��داری به بار آورده، 

صمیمانه تقدیر نماید.«
اگر غیر از این بود، بانک هزاره سوم عنوان یكی از ده 
بانک پیشرو جهان، بانک برتر سال 2012 جمهوری 
اس��المی ایران و بانک اول پیشرو در خاورمیانه به 
گواه نش��ریه معتبر بنگر را یدک نمی کش��ید . در 
سایه الطاف پروردگار زیبایی هاست که هم اکنون 
بانک پاسارگاد، با سرمایه 30 هزار میلیارد ریال، به 
عنوان سازمانی پاک – طبق اعالم دومین جشنواره 
مدیریت سالمت اداری – با مدیریت فرهیختگانی 
که دانش و تجربه ای مثال زدنی در صنعت بانكداری 
کشور دارند، توانسته است یكی از قلل مرتفع صنعت 
بانكداری ایران و حتی خاورمیانه را از آن خود کرده 
و چشم ها را به سوی افقی خیره کند که با سرعت 

و با افتخار، به سوی آن نزدیک و نزدیک تر می شود.
آری! 3400 بانكدار عاش��ق در 297 ش��عبه بانک 
پاس��ارگاد، با ش��عار »مش��تری ذات بانک است« 
چشم انداز بانک را که همانا احراز رتبه اول در بین 
بانک های خاورمیانه و کسب جایگاه شایسته در بین 
500 ش��رکت برتر جهان است در ذهن خود حک 
کرده اند و هر روز با یاری جستن از خدای فصل ها 
و رنگ ها، با تالشی نستوه و اراده ای راسخ به سوی 

هدف گام بر می دارند.
در این بین، کس��ب موفقیت ها و افتخاراتی مانند 
کس��ب عنوان »قهرمان صنعت و پیش��تاز بازار در 
حوزه بانكداری« در جشنواره ملی قهرمانان صنعت 
ایران در 3 س��ال متوال��ی، انتخاب به عنوان »بانک 
س��بز« در همای��ش مل��ی – منطق��ه ای انجمن 
متخصصان محیط زیس��ت ایران، دریافت تندیس 
ارتقای س��المت اداری و مبارزه با فس��اد از سوی 
انجم��ن علمی مدیری��ت رفتار س��ازمانی، معرفی 
مدیریت بانک پاسارگاد به عنوان مدیریت برتر در 
نخستین دوره جایزه ملی مدیریت، دریافت نشان 
بین المللی نوآوری درجه یک ب��ه خاطر راه اندازی 
سیستم بانكداری مجازی منحصر به فرد در بانک 
پاسارگاد از س��وی اتحادیه بین المللی اختراعات و 
نوآوری صنعتی IUI 5002(( و ... نش��ان از وجود 
کارنامه ای موفق و تحسین برانگیز ، در مسیر نیل به 

چشم اندازهای مورد نظر است .
ام��ا مهم تر از همه، ش��وق و ی��اور خدمتگزاری به 
هم نوعانی اس��ت که همراهی و حسن توجه آنان، 
از هر عنوان و مقام و مرتبه ای برای بانكدارانی که 

قلبشان برای خدمت می تپد، ارزشمند تر و ستودنی 
تر است.

نگاهی به فعاليت های مدیرعامل بانک پاسارگاد
دکتر مجید قاسمی در 26 مرداد ماه سال 1331 در 
تهران متولد شد. وی پس از گذارندن دوره  ابتدایی، 
تحصی��الت خود را در رش��ته  ریاضی دبیرس��تان 
دارالفنون ادامه داد و س��پس مدرک کارشناس��ی 
خود را در رشته  مدیریت بازرگانی از دانشگاه عالمه 
طباطبایی اخ��ذ کرد. پس از ش��رکت در امتحان 
ورودی بانک مرکزی وقت، موفق به کسب بورسیه  
 )MBA( کارشناس��ی ارش��د مدیریت بازرگان��ی
 Fairleigh ب��ا تخصص حس��ابداری از دانش��گاه
Dickinson نیوجرسی ایاالت متحده شد و پس از 
 )MPHIL( کسب مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد
از دانشگاه Southampton انگلستان، تحصیالت 
خود را در مقطع دکترا )PHD( در رش��ته  اقتصاد 

همان دانشگاه به پایان رساند.
قاسمی از سال 1384 پس از پذیره نویسی بی سابقه  
بانک پاسارگاد و تأسیس آن به عنوان پنجمین بانک 
خصوصی کش��ور تا زمان حال  سمت مدیرعاملی 
بانک پاسارگاد را بر عهده داشته است که افتخارات 
چش��مگیر و موفقیت های پرش��مار آن بانک طی 
هش��ت س��ال حضور خود در عرصه  اقتصاد کشور 

تحت مدیریت ایشان بر کسی پوشیده نیست.
قاس��می هچنین طی س��ال های 1361 تا 1373 
سابقه  تدریس در دانشگاه های معتبر کشور مانند 
دانشگاه عالمه  طباطبایی، دانشگاه تهران، دانشگاه 
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تربیت مدرس و مؤسس��ه آموزش عالی بانكداری 
بانک مرکزی را در سابقه دارد و آخرین مسئولیت 
هم زمان او انتصاب به ریاست دانشگاه خاتم توسط 

هیأت مؤسس دانشگاه مذکور است.
گفتنی اس��ت در کارنامه مجید قاسمی، مناصبی 
مانند متص��دی اعتبارات  اس��نادی اداره  معامالت 
 ارزی، معاون��ت اداره  معام��الت  ارزی، عضوی��ت 
کمیت��ه  BTC، ریاس��ت اداره  نظ��ارت  ارز، نایب 
رئیس کمیس��یون  ارز، عضویت کمیسیون ذخایر 
ارزی، ریاست کل بانک مرکزی، عضویت در هیأت 
مدیره  مشترک شرکت های بیمه ملی شده، عضویت 
در کمیته  خرید کش��تی ش��ورای  اقتص��اد، مدیر 
عاملی بان��ک ملی ایران، عضویت در ش��ورای عالی 
بانک ها، عضویت در هیأت مدیره  س��ازمان عمران 
کیش، ریاس��ت هیأت مدیره و مجمع عمومی بانک 
ماوراء بحار ایران در لندن، ریاس��ت ش��ورای عالی 
بانک ها، ریاس��ت ش��ورای پ��ول و اعتبار، عضویت 
در ش��ورای اقتصاد، قائم مقامی وزیر نیرو، معاونت 
صنعتی و پشتیبانی وزارت  نیرو، سرپرستی معاونت 
آموزش و سازندگی وزارت  نیرو، سرپرستی معاونت 
برنامه ری��زی  و اقتص��ادی وزارت  نیرو، عضویت در 
شورای مشورتی اقتصادی ریاست جمهوری، ریاست 
هیأت  مدیره  شرکت س��رمایه گذاری  نیرو، مشاور 
وزیر صنایع و معادن، ریاست هیأت  مدیره  شرکت 
س��هامی  ذوب آهن  اصفهان، ریاس��ت  هیأت  امنای 
 صندوق  بازنشستگی  کارکنان  صنعت  فوالد کشور، 
عضویت در کمیس��یون تلفیق  مجمع  تش��خیص  
مصلحت  نظام، مشاور عالی شرکت  ملی  فوالد ایران، 
ریاست هیأت  مدیره شرکت مالی و سرمایه گذاری 
پیش��رو ایران، مشاور کمیس��یون اقتصاد کالن و 
دبیری کمیس��یون اقتصاد کالن، بازرگانی و اداری 
مجمع  تش��خیص  مصلحت  نظام، ریاست دانشگاه 
خات��م و بنیانگ��ذاری و مدیرعامل��ی بانک  موفق 

پاسارگاد به ثبت رسیده است. 

همزمان با نهمين جشنواره ملی قهرمانان صنعت 
ایران؛ مراسم نکوداشت دكتر مجيد قاسمی، 

بنيانگذار بانک پاسارگاد برگزار شد
در نهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران، از دکتر 
مجید قاسمی، بنیانگذار و مدیرعامل بانک  پاسارگاد و 

پیشكسوت صنعت بانكداری ایران،  تجلیل شد.
در نهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران که با 
حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، محمد 
شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور، حسین  
فریدون دس��تیار ویژه رییس جمهور، سیدحسین 
هاشمی اس��تاندارتهران، محمد جواد ایروانی عضو 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام، دکترصالح آبادی 
رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر جاللی 
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 
تعدادی از مدیران و معاونان وزارتخانه ها و جمعی 
از فعاالن اقتص��ادی، صنعتگران، تولیدکنندگان و 
س��ازندگان داخلی، در تاری��خ 25 آذر 1392 و در 
مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، از دکتر 
مجید قاس��می بنیانگذار بانک  پاسارگاد، به عنوان 
طالیه دار صنعت و اقتصاد کش��ور تجلیل شد. وی 
به عنوان ف��ردی تأثیرگذار، در برهه های حس��اس 
مس��ئولیت های کلیدی بر عهده داش��ته و منش��أ 
خدم��ات ارزنده و شایس��ته ای بود. ای��ن در حالی 
 اس��ت که هم اکنون نیز به عنوان مدیرعامل بانک  
پاسارگاد، با بهره گیری از دانش، تخصص و تجربه 
بی بدیل خود، بانكی موفق و در شأن نام ایران ایجاد 
کرده  است. از این  رو نام وی همواره در عرصه های 
مختلف اقتصادی و سازندگی کشور جاودان خواهد 
ماند. در بخش��ی از لوح اهدایی به دکتر قاس��می 
آمده است: » جشنواره ملی قهرمانان صنعت  ایران 
خرسند است از تالش های صادقانه جناب عالی که 
پیامد آن شالوده ریزی بنیادی اقتصادی بوده و آفاق 
نوین��ی را در عرصه صنعت بانك��داری به بار آورده، 

صمیمانه تقدیر نماید.«

به نام ایزد یکتا
از تو گفتن به همان اندازه ای سخت است، که 

اندیشیدن به تو لذت بخش.
چگونه بخوانمت و با چه آوایی صدایت کنم و 

از کدام موج این بحر سخن بگویم؟
از زمانی که یادم را یاد هست، آموختن را از تو 
دیدم، قلمی دس��تم دادی، یادم دادی نوشتن 
را ، خوش نوش��تن را، خوب دی��دن را، نیک 
اندیش��یدن را، مهربانی را، ت��الش و همت را، 
انس��انیت را، با خدا ب��ودن را و خود را به خدا 

سپردن.

یادداشت  فرزندان 
دكتر قاسمي در مراسم 

تجليل  از قهرمان 
قهرما نان  صنعت 
بانکداري كشور
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دلهره های تنهایی بدون تو بودن در سال های 
جنگ را، و دلتنگی های ش��بانه همیش��گی 
بدون بودن��ت خوابیدن را، خ��وب یاد دارم. 
دغدغه ای کودکانه، ک��ه اکنون جایش را به 

افتخاری سترگ داده است.
ت��و، تنها م��را پدر نب��ودی و خان��واده ات، 
فرزندانت، به پهنای میهن گس��ترده بوده اند 

و هستند و تو از آِن همه.
روزی که تالطم اقیانوس قلب مهربانت را ، به 
خاطر از دس��ت دادن یكی از همكاران بانک 
پاسارگاد در حادثه غم انگیز خیابان میرداماد 

دیدم، در این باور، به یقین رسیدم.
هیچ وقت این چنین بی قرار نبودی. به راستی 

که تو، همه را پدر بودی و هستی.
ای دماوند رویاهای فرزندانت، ای پدر!

دوستت دارم، به بلندای روح بلندت، که چون 
آفتاب می کند، سرو قامتت را، برای شایسته 

زیستن خلق خدا، علم می کنی.
دوستت دارم، به زمزمه های شبانه ات، که از 
درد و رنج ناهنجاری ها و نامردمی های زمان، 

تمنای وصل خالق خویش را داری.
و این گونه است: که با توکل و خود را به خدا 
سپردن و توسل به اولیای حق، با مجاهدتی 
علی وار،با بودنت به هر جمع و انجمنی هویت 

واعتبار می بخشی.
و ای��ن گونه ب��ود ک��ه : از دل گفتی، آنچه 

توانسته ایم لطف خدا بوده است.
دوستت دارم، و جز این، نمی توانمت خواند.

ای پدر ، ای عشق.

علی، سحر و محمدامین قاسمی 

از سحر كوچولو بياموزیم
نمی دان�م ب�ه ما چه گذش�ته که داش�ته های خ�ود را نمی شناس�یم و هر آنچه 
می داش�ته ایم را ب�ا زبان خود نمی س�نجیم. یکی از س�رداران جنگ تحمیلی و 
سیاس�ت مدار ام�روزی نقل می کرد که در منطقه آبادان با دش�من تن به تن می 
جنگیدیم و من فرماندهی گردانی را می داشتم. درگیری تن به تن من و یک افسر 
دشمن لختی طول کشید و در نهایت افسر دشمن بر من چیره شد و مرا به زمین 
زد، بر سینه من نشست و من در حال شهادت گفتن بودم که یک باره متوجه شدم 
افسر، قالب بی جان به کنار من افتاد. یکی از بچه های بسیج متوجه این درگیری 
می شود و لختی که افسر عراقی بر سینه من نشسته بود به پشت او ضربه ای وارد 
می کند که او می افتد و من امروز اگر پای در خدمت دارم به پاس آن حمایت بچه 
بسیجی آبادان است . به قول کلیله و دمنه این مثال بدان آوردم تا بگویم به سال 
1362 جنگ تحمیلی بر ما تحمیل شده دشمن تا دندان مسلح به پنج استان ما 
تاخته و دیگر زیادی دشمن. در داخل چه و در دولت چه، در صف ملت دوگانگی 
را تا سرحد جنون پیش برده و تنها زنان و مردانی از جنس بسیجی و سربداران 
پرچمدار انقالب مانده با دس�ت خالی. به قول ش�هید دکتر بهشتي کار امروز یا 
عاشق می خواهد یا دیوانه. از آن روز که دکتر قاسمی پاشنه کاری ورکشید و همه 
داشته و تجربه خود را در طبق اخالص گذارد و به مسند بانک مرکزی نشست و 
چنان کرد که امروز هم به پای آن نرسیده ایم. این حاصل را ما نشناخته ولی سحر 

کوچولو دانست و ما باید از سحر کوچولو بیاموزیم و قدر شناس باشیم. 
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دکتر اکبر اعتماد را از س��ال 1347 می شناسم، ما 
ش��ش نفر بودیم که در یک طبقه از ساختمان که 
بعدا وزارت علوم ش��د در خیابان ایرانش��هر همكار 
بودیم. اما اسامی آن شش نفر که موسسین وزارت 
خانه بودند عبارت بود از دکتر مجید رهنما، خلیل 
کازرونی ، اکبر اعتماد و دو خانم که منش��ی بودند 
و حقیر س��رتا پ��ا تقصیر . دکتر با تاس��یس مرکز 
تحقیقات برنامه ریزی علم��ی و آموزش رفتند به 
مرکز بعد به دانشگاه ابوعلی سینا و بعد انرژی اتمی 
جناب دکتر اعتماد با یكی از همان منشی ها ازدواج 
کرد و عروسی ایش��ان در باغ خانه پرفسور ضرابی 
چشم پزشک می بود دکتر را دیگر ندیدم تا اینكه 

در نشست خبری ایسنا حضور پیدا کرد.

"انرژی اتمی" ایران از شاه تا روحانی
اکبر اعتماد، موس��س سازمان انرژی اتمی کشور با 
بیان این اعتقاد که دو چی��ز "مادر" و "وطن" را در 
زندگی نمی توان تغییر داد یا فراموش کرد با تاکید بر 
مشارکت جوانان در مدیریت کشور گفت: متاسفانه 
ام��روز جوانان کش��ور بدون توج��ه و بیش تر برای 
کار کردن نه تحصیل و کس��ب علم، کشور را ترک 

می کنند.

اولین رییس س��ازمان اتمی کش��ور در زمان رژیم 
پهلوی که پس از انقالب اس��المی در کشور فرانسه 
اقامت دارد درباره نپذیرفتن درخواس��ت مسووالن 
ایران چند سال بعد از انقالب برای بازگشت وی به 
ایران و فعالیت در برنامه های اتمی کشور می گوید: 
قبول نكردم که مسوولیتی به عهده بگیرم چون واقعا 
مطمئن نبودم وضعیت در ایران به چه سمت پیش 
می رود و اصال من می توانم در شرایط جدید در ایران 

کار کنم و اختیارات کافی داشته باشم یا خیر.
وی درباره ضرورت بازنگری در برنامه هسته ای ایران 
از س��وی دولت "تدبیر و امید" گفت: باید بر اساس 
ش��رایط اقتصادی و سیاس��ی و نیاز آینده کشور به 
انرژی هس��ته ای به بازنگری در این برنامه بپردازند 
و نتیجه را به روش��نی نیز برای مردم بازگو کنند و 

بیش تر از تبلیغات به واقعیت ها اشاره شود.
اعتماد گفت که متاسفانه نمی بینیم و نمی شنویم 
اس��اتید دانش��گاه و صاحب نظران درب��اره تحوالت 

هسته ای نظرشان را بیان کنند.
اولین رییس سازمان انرژی اتمی کشور پیشنهاد داد 
که با توجه به در مضیقه نبودن ایران به لحاظ انرژی، 

برنامه هسته ای ایران بومی و ملی شود.
وی گفت که ای کاش به من چند س��ال دیگر وقت 

داده می ش��د تا خیلی از طرح های در دس��ت انجام 
محقق  شود. اما بعد از انقالب هر چه کرده بودم، دور 

ریخته شد.
اعتماد درباره س��اخت نیروگاه ه��ای جدید در ایران 
خاطرنش��ان کرد که در قراردادهای جدید س��اخت 
نیروگاه باید سهم ایران بیش تر باشد و با کشورهایی 
ک��ه "ایمنی" برایش��ان ی��ک "فرهنگ" اس��ت نه 

"دستورالعمل" دراین زمینه همكاری شود.
وی گفت: به عنوان یک ایرانی نمی پذیرم که به زور 

یا با کلمات چیزی را به ما تحمیل کنند.
وی با اشاره به ضرورت افزایش و گسترش استفاده از 
انرژی های نو در ایران بر ساخت راکتورهای کوچک 
در کش��ور در چارچوب برنامه ای ملی تاکید کرد و 
گفت: می توان نیروگاه های کوچک اتمی را در تعداد 
باال و مشخص س��اخت، چون ساخت نیروگا ه های 
اتمی بزرگ ما را به کش��ورهای قدرتمند وابس��ته 
می کند. من س��ی س��ال پیش در ی��ک کنفرانس 
بین المللی گفتم بهتر است کشورهای نیمه صنعتی 
به جای نیروگاه های بزرگ نیروگاه های کوچک مثال 
300 مگاواتی بسازند چون هم به لحاظ اقتصادی و 

هم تكنولوژیک در دسترس تر و با صرفه تر هستند.
کلید اصلی برنامه ملی و مستقل هسته ای ساخت 

بازگشت پروفسور  رضا، پروفسور سمیعی، پروفسور 
اعتماد و ده ها دانشمند نامی دیگر به مام میهن

چه زود دیر شد. پروفسور رضا چندي پیش از همان دریچه خود براي دانشگاه تهران با بیست هزار تومان ساخته بود وارد شد ولي از سر نگهبان آبادیان خبري 
نبود. پروفس�ور اکبر اعتماد از در مرکز تحقیقات برنامه ریزي علمي و آموزش�ي که خود بنا نهاد گذش�ت ولي از آقا س�بزعلي خبري نبود. پروفسور سمیعي به 
بیمارستان دانشگاه در انتهاي بلوار کشاورز آمد از آقا میرزا علي دربان خبري نبود. این اسوه هاي علم عالم بقول حضرت سعدي چو باز آمدند کشور آسوده دیدند. 
اي کاش این افراد که علمشان معرفشان در گیتي بوده و هست زود تر، خیلي زودتر قدم به چشمان من و ما مي گذاشتند تا دانش آموزان و معلم فداکار مریواني 
براي ابراز همدردي با سر تراشیده در برابر فلش دوربین نمي بودند. چه زود دیر شد ولي ویژگي ما مسلمانان ایراني این است که میدانیم، مي دانند پیامبر ختمي 

مرتبت فرموده حرمت ُمرکب قلم باالتر از خون شهیدان است. شهر و دانشگاه خنده بر لب از شادي ورود راست قامتاني که جهان به وجود علمشان مي نازد.
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راکتور اراک است
اولین رییس س��ازمان انرژی اتمی کش��ور با اشاره 
به اهمیت و ض��رورت وجود راکتور تحقیقاتی 40 
مگاواتی اراک برای تست سوخت نیروگاه های اتمی 
کشور در آینده تصریح کرد: وقتی برنامه درازمدت 
برای س��اخت نیروگاه های اتمی در کشور داریم به 
راکتوری مثل IR-40 نیاز داریم تا بتوانیم سوخت 

این نیروگاه ها را در این راکتور تست کنیم.
اعتماد تاکید کرد: کلی��د اصلی یک برنامه ملی و 
مستقل هس��ته ای به ویژه برای حرکت به سمت 
تولید برق از طریق نیروگاه های هسته ای در کشور، 
ساخت راکتور تحقیقاتی اراک است که از نیازهای 

اساسی ایران در آینده محسوب می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که ساخت نیروگاه های 
آب س��بک راحت تر است یا سنگین؟ و ایران قبل 
از انقالب به سراغ آب سنگین رفت یا خیر؟ گفت: 
راکتور های قدرتی که می س��ازیم بای��د از نوع آب 
س��بک باشد، اما برای تست سوخت باید راکتوری 
داش��ته باش��یم که این م��واد را تس��ت کنیم. در 
گذش��ته ساخت راکتور آب سنگین در دستور کار 
م��ا نبود، عالوه بر ای��ن در آن مقطع با دنیا ارتباط 
خوبی داش��تیم و نیازی به حرک��ت و برنامه ریزی 
بر روی راکتورهای آب س��نگین نبود. این مرحله 
)ساخت راکتور آب سنگین( برای ایران الزم است 
چون کشورهای صنعتی با ما در زمینه تكنولوژی 

هسته ای همكاری نمی کنند.
اولین رییس سازمان انرژی اتمی کشور با اشاره به 
برخورد غرب با ایران بر س��ر فعالیت های هسته ای 
ایران گفت: در افتادن این ها )غرب( با ایران به خاطر 
مساله هسته ای نیست و اتم بهانه است، بهانه ای که 
توانس��تند با آن یقه ایران را بچسبند در حالی که 
ایران به دنبال سالح نیست و آن را به صراحت نیز 

بیان کرده و آنها هم این را به خوبی می دانند.

باید به نوعی متفاوت از تعامل با دنيا برسيم
وقتی با آمریكا مذاکره می کنیم شعار مرگ برآمریكا 

چه معنایی دارد!
وی ب��ا بیان این که "باید به نوعی متفاوت از تعامل 
ب��ا دنیا برس��یم" گفت: آن چه تا ب��ه امروز صورت 
گرفته است چندان جواب نداده است. تا وقتی روال 
خصومت آمیز و تنش زا نس��بت به کشورها به کار 
گرفته می ش��ود، نمی توان در تعامل با کشورهای 
دیگ��ر منافعی ب��ه دس��ت آورد. ش��عار "مرگ بر 
آمریكا" در حالی که با این کشور مذاکره می کنیم 
چ��ه معنایی دارد! مگر در حال��ی که ما با روس ها 

تعامل حداقلی مثبت داریم و از آن ها نیروگاه اتمی 
خریدیم، رفتارشان با ما خیلی خوب است؟

روس ها به دنبال آن هستند كه دست ایران 
را در پوست گردو قرار دهند

اعتماد با اش��اره به سفری که در یكی دو ماه اخیر 
به مس��كو داشته است، اظهار کرد: تمام روس ها با 
تحریم های بین المللی و یک جانبه علیه ایران موافق 
بودند و به دنبال وسیله ای هستند که دست ایران را 
در پوست گردو بگذارند و ایران را زیر بال خودشان 
بگیرند، چون با ادامه اعمال تحریم ها بس��یاری از 

درها به روی ایران بسته شده و بسته می ماند.
موس��س س��ازمان انرژی اتمی با انتقاد از تعطیل 
کردن برنامه هسته ای کشور بعد از انقالب، تصریح 
کرد: ما باید به نوعی از تعامل با دنیا می رس��یدیم 
و به نحوی با آن ها کنار می آمدیم. طبیعی اس��ت 
اگر آنها بفهمند طرف شان قدرتمند است با او کنار 
می آیند و اگر ببینند ضعیف اس��ت توی س��رش 
می زنن��د. معتقدم با امكانات و کارهایی که قبل از 
انقالب انجام ش��ده بود امكان ادام��ه کار با قدرت 

وجود داشت.

درس خوب اعتماد برای شاه و فرانسه
وی افزود: فرانس��وی ها تكنولوژی هسته ای خوبی 
داش��ته و دارن��د و در آن مقطع فكر می کردند هر 
چیز را به این دلیل می توانند به ما تحمیل کنند. 
پیش��نهاداتی که برای پروژه های هس��ته ای به ما 
دادند را بررس��ی کردیم و دو سال مذاکره شد. ما 
اش��كاالتی به قرارداد تنظیم شده و خواسته های 
مطرح از سوی آن ها داشتیم اما سعی نمی کردند 
ای��رادات و نقطه  نظرات ما را که به طرح هایش��ان 
داشتیم برطرف کنند. آنها فكر می کردند در مرحله 
نهایی با فشار به شاه می توانند از رفع این اشكاالت 
ش��انه خالی کنند. در س��فری که به فرانسه رفته 
بودم متوجه ش��دم وزیر کش��ور فرانسه قرار است 
ب��ه تهران برود، این در حالی بود که وزیر کش��ور 
فرانسه، محرم رییس جمهور این کشور بود و حتما 

می خواست پیامی را به شاه برساند.
اعتم��اد ادام��ه داد: از آن جایی که به آن ها ش��ک 
داشتم، فورا قراری را با وزیر کشور فرانسه هماهنگ 
کردم و در منزلش با او مالقات کردم. به او گفتم که 
حدس می زنم برای مسایل هسته ای قصد مالقات با 
شاه را دارید. اما وقتی من )مسوول برنامه هسته ای  
ایران( اینجا هستم شما برای چه می خواهید با شاه 
مالقات کنید؟ حتما می خواهید شاه را تحت فشار 

قرار دهید. به او گفتم که این روش نشان می دهد 
شما اخالق سیاس��ی خوبی ندارید. من نمی توانم 
جلوی س��فر ش��ما به تهران را بگیرم، اما اگر شما 
به تهران بروید و با شاه درباره انرژی اتمی صحبت 
کنید و بخواهید او را تحت فش��ار قرار دهید، تمام 

قراردادها با فرانسه را از دستور کار خارج می کنم.
وی ادامه داد: بعد از اخطار من فوری وزیر کشور 
فرانسه تلفنی با رییس جمهوری فرانسه صحبت 
کرد و اخطار مرا برای او تش��ریح کرد. در نتیجه 
رییس جمهوری فرانس��ه به او دستو داد که سفر 
خود را به ایران لغو کند. بعد از مراجعت به ایران 
موضوع را با ش��اه مطرح کردم و گفتم که س��فر 
فرستاده فرانس��ه را من لغو کردم چون نمی دانم 
در غیاب من که متخصص هسته ای هستم، شما 
چه پاسخی می توانستید به پیام رییس جمهوری 
فرانسه بدهید. این داستان درس خوبی هم برای 

فرانسوی ها و هم برای شاه شد.
اولین رییس سازمان انرژی اتمی با تاکید بر ضرورت 
اعمال قدرت برای رس��یدن به خواسته ها و منافع 
ملی تصریح کرد: بعد از چالش��ی که با فرانسوی ها 
بر سر قراردادهای هسته ای داشتیم و در حالی که 
حاضر نبودند مالحظات ما را در قرارداد بگنجانند 
اما با اقدامات و اعمال قدرت از سوی ما آنها تمامی 
موارد حقوقی  مورد نظر ما را که س��عی داشتند از 

آنها شانه خالی کنند را لحاظ کردند.
وی ادامه داد: بنابراین اس��تقالل عمل و متخصص 
بودن به حرفه  خود مهم ترین دالیل موفقیت در کار 
است. اگر شاه می خواست می توانست من را از کار 
بی کار کند و من بارها به ش��اه گفتم اگر هر لحظه 
خواستید من را از کارم معاف کنید اشكالی ندارد، 
چون من به هر جای دنیا بروم می توانم با موفقیت 

کار کنم.
اعتماد گفت: با ضعف هیچ چیز به دست نمی آید، 

بلكه با قدرت می توان به مقاصد خود رسید.
اولین رییس س��ازمان انرژی اتمی درباره نیروگاه 
دارخوین که قرارداد آن قبل از انقالب با فرانسوی ها 
بسته شد، با اش��اره به این که ما با فرانسه چندین 
قرارداد داشتیم از جمله مرکز تكنولوژی هسته ای 
اصفه��ان اظه��ار ک��رد: تكنولوژی فرانس��وی ها و 
آلمانی ها واقعا در زمان خودش برتر بود و هنوز هم 
هست. قرار بود فرانسوی ها دو راکتور 900 مگاواتی 
را برای ما در دارخوین بسازند که با انقالب در عمل 
ای��ن قرارداد متوقف ش��د. بعد از انق��الب آن را به 
360 مگاواتی تغییر دادند که بتوانیم به طور بومی 
خودمان بسازیم و به نظرم ایده بسیار خوبی است.
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مدیرعامل:
مهندس نوید خاصه باف

در نهمین جش��نواره ملی قهرمانان صنعت ایران، 
از ش��رکت پارس امس��یاس  با اهدای لوحتقدیر و 

تندیس طالیی تقدیر شد.
در نهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران که 
با حضور شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور، 
فریدون  روحانی دستیار ویژه رئیس جمهور، ظریف 
وزیر امور خارجه، مهندس هاشمی استاندار تهران 
و تعدادی از نمایندگان مجل��س و تعداد زیادی از 
فعاالن عرصه صنعت کشور برگزار شد، لوح تقدیر و 
نشان طالیی نهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت 

کشور به شرکت پارس ام سی اس اهدا شد.
ش��رکت پارس امس��یاس از مجموعه شرکت های 
ش��رکت س��رمایه گذاری ری متعل��ق به آس��تان 
مقدس حضرت عبدالعظیم )ع( با سرمایه ای بالغ بر 
140،000،000،000 ریال از سال 1383 فعالیت 

خود را در صنعت CNG آغاز کرد.
این شرکت حاصل قرارداد سرمایه گذاری مشترک 
 MCS ش��رکت س��رمایه گذاری ری و ش��رکت
International  آلم��ان، تولیدکنن��ده مخازن 
تحت فش��ار ، با تجربه بیش از 100 سال است که 

مالک 40 % سهام شرکت است.
 پروژه احداث کارخانه تولید سیلندر CNG، اجرای 
قرارداد تامین 185هزار عددی مخزن CNG برای 

س��ازمان بهینه سازی مصرف س��وخت، شرکت در 
پروژه تبدیل 125هزار خودرو از طریق مش��ارکت 
با شرکت های پرورش داده ها،صنعت گسترسهیل و 
اکباتان گاز همدان و تامین مخازن مربوطه ، بخشی 
از فعالیت های اس��ت که این شرکت تاکنون انجام 

داده است.
توان تولید مخ��ازن CNG با قطر باال، توان تولید 
مخازن سبک تر از ورق نسبت به مخازن تولید شده 
از لوله، تجهیز خط با ظرفیت تولید بیش��تر و توان 
صادرات تحت لیسانس MCS آلمان از پتانسیل ها و 
توانایی های قابل توجه شرکت پارس ام سی اس است.
با توجه به پش��تیبانی ش��رکت MCS  آلمان در 
انتخاب و نظارت بر س��اخت ماشین آالت ، انتخاب 
تكنول��وژی تولید، انتق��ال دانش فن��ی و آموزش 
پرسنل،انتظار می رود که تولید پارس ام سی اس از 

باالترین استانداردهای جهانی برخوردار باشد.
نهمین جش��نواره ملی قهرمانان صنع��ت ایران با 
هدف حمای��ت از تولیدات ملی و س��رمایه ایرانی 
توس��ط بخش خصوصی و با همكاری و همفكری 
تش��كل های غیر دولتی بخش صنع��ت، معدن و 
تجارت، 25 آذرماه در مرکز همایش های بین المللی 
صدا و س��یما برگزار شد و در آن 50 شرکت و برند 

پیشتاز بازار ایران معرفی شدند.

شرکت پارس ام سی اس در نهمین 
جشنواره ملی قهرمانان صنعت
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مهندس برومند با سرمایه گذاری 
ساختمان ایران به مجمع نشست

مجمع عمومی عادی س��االنه شرکت س��رمایه گذاری 
س��اختمان ایران  روز ش��نبه 1392/10/28 در  سالن 
نیایش تهران تشكیل ش��د. در این مجمع که با حضور 
67/74 درصدی سهام داران، اعضای هیات مدیره، نماینده 
بورس و حس��ابرس و بازرس قانونی شرکت برگزار شد، 
ریاست مجمع برعهده آقای محمد بدیعی جاریانی بود 
که جنابان حس��ن پورف��رج قاجاری)مدیر ارش��د مالی 
ش��رکت( و مجید رمضان زاده در مقام ناظران اول و دوم 
و آقای محمد غالمی به عنوان دبیر مجمع ایشان را در 

اداره جلسه یاری می رسانند.
پس از قرائ��ت گزارش هیات مدیره به مجمع توس��ط 
مهن��دس اس��فندیار برومند،مدیرعام��ل خوش فكر و 
فرهیخته ش��رکت و استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی شرکت، مجمع نشینان با تصویب صورت های مالی 
و تقدیر و تش��كر از زحمات گرانقدر تیم ارشد مدیریتی 
ش��رکت در طی سال مالی مورد گزارش با تقسیم سود 

50 ریالی به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
در مجمع فوق همچنین موسسه حسابرسی کاربرد ارقام 
و موسسه حسابرسی اصول اندیشه به عنوان بازرس های 

اصلی و علی البدل انتخاب شدند.
از نكات قابل توجه مجمع می توان به گزارش جامع مهندس 
برومند اش��اره کرد که در گزارش خود با قرائت طرح های 
توسعه ش��رکت در دو بخش توسعه فناوری )اتوماسیون 
اداری، مدیریت گردش کار، مكانیزه کردن تبادل اطالعات( 
و توسعه فضای کسب و کار ) ارزیابی دقیق بازار، تهیه طرح 
توسعه بازار، پیاده س��ازی مراحل فروش( اعالم کرد که با 
تدوین برنامه های م��دون مدیریتی و تالش و همتی که 
در تمام ارکان ش��رکت اعم از تیم ارشد مدیریتی، اعضای 
هیات مدیره، کارشناس��ان و ... وج��ود دارد و حمایتی که 
س��هامداران از مجموعه خواهند داشت، شاهد شكوفایی 

روزافزون شرکت در طی سال های آتی خواهیم بود.

پيام هيات مدیره
مهم ترین و اثرگذارترین اتفاق سال مالی گذشته تغییر 
سیاست های کالن دولت در حوزه مسكن و ساختمان 

اس��ت که پس از انتخاب و روی کارآمدن دولت جدید 
حادث گردی��د. تصمیم قطع��ی برای احت��راز از ورود 
پرحجم، کالن و گسترده دولت به مساله مسكن، اراده 
قطعی برای عدم تداوم طرح مسكن مهر، خروج دولت 
از کارفرمایی تولید مسكن و اصلی ترین مجری آن، آغاز 
تدوین راهكاری جدید از جمله تاس��یس صندوق های 
مسكن و ساختمان، رویكرد جدید به مسكن اقشار کم 
درآمد از طریق تولید مسكن اجتماعی و تشویق مردم به 
سپرده گذاری و بهره گیری از تسهیالت بانكی متناسب 
با س��پرده گذاری و از همه مهم ت��ر، امكان ورود بانک ها 
به مقوله ارائه تسهیالت به متقاضیان ساخت مسكن و 
خاتمه حضور انحصاری بانک مس��كن در این بخش از 
جمله نكاتی است که تدوین و طراحی آنها هنوز مراحل 
نهائی را طی نكرده اس��ت. معه��ذا تمامی نكات پیش 
گفته، حاکی از رویكردهای تازه است که زمینه حضور 
موثرتر شرکت های حاضر در حوزه مسكن و ساختمان 
را در ب��ازار مهیا می س��ازد. ش��رکت س��رمایه گذاری 
س��اختمان ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و آن 
را نویدی مناسب برای عملكرد بهتر و کاراتر از گذشته 
قلمداد می کند. از جمله آثار دیگر تغییر سیاس��ت های 
کالن دول��ت، رکود نوید بخش بازارهای غیرمولد )ارز و 
طال( و جهش های قابل تامل بازار سرمایه است و قابل 
پیش بینی است که با تاخیر نه چندان زیاد، بازار مسكن 
و ساختمان تدریجا جایگزین بازارهای غیرمولد شده و 
ش��رکت های فعال در این ح��وزه وارد یک دوره رقابتی 
منطق��ی و معقول گردند. در ای��ن دوره رقابتی، مجهز 
بودن به ش��یوه هایی که به کاهش قیمت تمام ش��ده، 
س��رعت تولید و طراحی روش ه��ای نوین تامین مالی 
ارزان تر منتهی شود مهم بوده و مشتری مداری و به ویژه 
خدمات پس از فروش ، نكات برجس��ته و قابل توجهی 

در زمینه رقابت هستند.
ش��رکت س��رمایه گذاری س��اختمان ایران نیز با درک 
چنین وظیفه ای، طراحی برنامه چشم انداز شرکت را که 
از میانه س��ال آغاز کرده بود، ب��ه امید حصول دولت به 
راهكارهای نهائی و اعالم قطعی سیاست ها در کوتاه مدت 

کند و سپس در جهت نهائی کردن آن، به جد در حال 
پیگیری است تا براساس سند چشم انداز که تهیه خواهد 
شد، عملیات جاری خود را بر پایه طرح و برنامه ای قابل 
دفاع پیگیر باشد. هیات مدیره هلدینگ خود را موظف 
می داند که بسترهای مناسب را برای فعالیت مستمر و 
طبق برنامه شرکت های خانواده ساختمان فراهم سازد 
و براساس برنامه نظارت دائمی برای پیشبرد برنامه های 
ابالغی و جلوگی��ری از انحراف های احتمالی برنامه ها را 
اعم��ال نماید. در این راه با اس��تعانت از درگاه حق، نیاز 
جدی به حمایت بی شائبه و دائمی سهامداران محترم 
را همیش��گی دانسته و خواس��تار کمک هر چه بیشتر 
سهامداران گرامی است. در راهی که پیش رو داریم، به 
یقین استفاده از شیوه های نوین تامین مالی در صنعت 
س��اختمان، با توجه به سیاس��ت های دولت و همكاری 
راهگشای سازمان بورس و اوراق بهاداردر به ثمر رسیدن 
برنامه های کالن، رشد فعالیت های صنعت ساختمان و 
تولید طبق برنامه مسكن مورد نیاز جامعه اثرات غیرقابل 

انكاری دارد.    

سرمایه شركت
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 110/000/000/000 
ریال )ش��امل تع��داد 110/000/000 س��هم، به ارزش 
اس��می هر س��هم 1/000 ری��ال( بوده ک��ه طی چند 
مرحله ب��ه مبلغ 1/090/296/000/000 ریال )ش��امل 
تع��داد 1/090/296/000 س��هم، به ارزش اس��می هر 
س��هم 1/000 ریال ( در پایان س��ال مال��ی منتهی به 

1392/06/31 افزایش یافته است.

برنامه آینده شركت
-  افزایش میزان سود صاحبان سهام

-  توسعه فعالیت های شرکت های خانواده ساختمان
-  بهره مندی بیشتر از شیوه های تامین مالی

-  استقرار نظام ارزیابی پروژه ها و سازمان های مجموعه
-  ادامه تعیین تكلیف شرکت های کم بازده

-  تكمیل تدوین برنامه های راهبردی

  خسرو اميرحسيني
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سرمایه بانک كارآفرین 850 ميليارد تومان شد
با تصویب در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

صاحبان س��هام بانک کارآفرین در جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده خود در روز دوش��نبه 9 دی ماه،  با اکثریت آرا 
سرمایه بانک را از 7250 میلیارد ریال به 8500 میلیارد ریال 
افزایش دادند. در این نشست که با حضور بیش از 83 درصد 
از س��هامداران، نمایندگان بانک مرکزی و سازمان بورس، 
اعضای هیات مدیره، مدی��ران و کارکنان بانک کارآفرین 
در سالن همایش های تالش برگزار شد، صاحبان سهام با 
اکثریت آرا، افزایش مبلغ 125 میلیارد تومانی س��رمایه ) 
مع��ادل 17.2% درصد( بان��ک را تصویب کردند که بر این 
اساس بانک کارآفرین سرمایه خود را از مبلغ 725 میلیارد 

تومان فعلی به850  میلیارد تومان افزایش داد.
در این مجمع فضل اهلل معظمی، سرپرست بانک کارآفرین 
با اش��اره به هدف بانک از افزایش سرمایه گفت: »هدف 
بانک از افزایش سرمایه افزایش سقف شاخص های تعیین 
شده توسط بانک مرکزی از جمله حد خالص دارایی های 
ثابت، حد کفایت سرمایه و سایر شاخص های تعیین شده، 
افزایش ظرفیت بانک در جذب منابع و افزایش سهم بانک 
کارآفرین از کل بازار، افزایش ظرفیت در اعطای تسهیالت، 
افزایش سهم بانک از کل اقتصاد کشور، افزایش ظرفیت 
بانک در گسترش شبكه شعب، افزایش توانایی و ظرفیت 
بانک در توسعه فعالیت های ارزی، کاهش ریسک بانک با 
توجه به افزایش سرمایه و نسبت کفایت سرمایه و به تبع 

آن افزایش سودآوری بازده سرمایه بوده است.«
وی در ادامه با اشاره به پیش بینی افزایش نسبت کفایت 
س��رمایه در شش ماهه دوم س��ال نسبت به شش ماهه 
اول س��ال جاری،  افزود: » نس��بت کفایت سرمایه بانک 
تا پایان مورخ 31 ش��هریورماه سال جاری برابر با 16.98 
درصد بوده که پیش بینی می ش��ود این نسبت با فرض 
انجام افزایش سرمایه تا پایان سال به  19/3 درصد برسد. 
این نسبت کفایت سرمایه نشان دهنده استحكام بانک در 

شرایط اقتصادی فعلی است.«
گفتنی اس��ت در پایان این نشست میزان افزایش سرمایه 
بان��ک از 7250 میلیارد ریال ب��ه 8500 میلیارد ریال به 
اتفاق آرا به تصویب رسید. شایان ذکر است در این مجمع، 
مهندس آیت اللهی، نایب رئیس هیات مدیره بانک کارآفرین، 
ریاس��ت مجمع را برعهده داشت و هیات رئیسه مجمع با 

پیشنهاد وی و با رای حاضرین در جلسه انتخاب شدند.

تاریخچه بانک كارآفرین
بان��ک کارآفرین فعالیت خ��ود را در ابت��دا به صورت 
موسس��ه اعتب��اری غیربانك��ی ب��ا مش��ارکت اعضای 
انجمن های مدیران صنایع، ش��رکت های س��اختمانی، 
تاسیس��اتی و تجهیزات��ی، جامعه مهندس��ان مش��اور 
ایران، مهندسان مش��اور معمار و شهرساز و گروهی از 
کارشناسان بانكی و مالی با اخذ مجوز از بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران و با سرمایه 30 میلیارد ریال 
و با نام ش��رکت اعتباری غیربانك��ی کارآفرینان آغاز و 
در تاریخ 1378/9/18 تحت شماره 157915 در اداره 

ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید.
پس از تصویب قانون تاس��یس بانک غیردولتی و اعالم 
ضوابط تاسیس از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران، هیات مدیره موسسه با اشراف به مزیت های ویژه 
بان��ک از جمله امكان ارائه خدمات متنوع بانكی، افتتاح 
حس��اب جاری، جلب مش��تریان بیش��تر و در مجموع 
اس��تفاده بهینه از امتیازهای قانون��ی بانک، مراتب اخذ 
مجوز تاسیس بانک خصوصی را با جدیت پیگیری کرد. 
با تحقق افزایش س��رمایه طی دو مرحله از سی میلیارد 
ریال به مجموعا دویست میلیارد ریال، درخواست تبدیل 
موسسه اعتباری کارآفرینان به بانک کارآفرین بر اساس 
قانون تاس��یس بانک غیردولتی مص��وب فروردین ماه 
س��ال 1379 مجلس شورای اس��المی و ضوابط مصوب 
نهصدوچهل   وهشتمین جلسه مورخ 1379/9/20 شورای 

پول و اعتبار ارائه شد.
نهایت��اً مج��وز الزم طی نام��ه ش��ماره 3362/ه� مورخ 
1380/9/14 ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران صادر و پس از طی تش��ریفات قانونی به 
موجب نامه شماره 33/35183 مورخ 1380/10/5 اداره 
ثبت شرکت ها و مالكیت صنعتی تهران، فعالیت رسمی 

بانک کارآفرین عمالً آغاز شد.
بررسی های کارشناسی از عملكرد مطلوب بانک کارآفرین 
از ابتدای تاسیس موجب شد تا درخواست پذیرش سهام 
بانک در جلسه مورخ 1381/11/7 هیات پذیرش سازمان 
بورس اوراق بهادار تهران مطرح و پذیرش س��هام بانک 
در س��ازمان مذکور مورد تصویب ق��رار گیرد و نام بانک 
کارآفری��ن هم اکنون به عنوان اولین بانک در فهرس��ت 

تابلوی بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته است.

دستاوردها و افتخارات
ب��ر اثر تالش های خان��واده بانک کارآفری��ن، این بانک 
دس��تاوردها و افتخارات متعددی کسب کرده است که 

برخی از آنها عبارتند از:

 - رتبه نخست بانک کارآفرین در میان  بانک های ایرانی 
به لحاظ بازده دارایی، با نس��بت 4.05 درصد بر اساس 
رتبه بندی نشریه بنكر )The Banker( در سال 1390 

و 1391
   - رتب��ه دوم بانک کارآفرین در میان بانک های ایرانی 
از نظر اس��تحكام مالی بر اساس رتبه بندی نشریه بنكر 

در سال 1390
   - دریافت تندیس کنفرانس بین المللی توس��عه نظام 

مالی در ایران در سال 1388
   - دریافت تندیس دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی 

خدمات مالی در سال 1389
   - دریافت تندیس همایش بزرگ نظام بانكی در مسیر 

توسعه و تحول در سال 1389
   - دریافت تندیس همایش ملی بررسی نقش بانكداری 

اسالمی در تامین مالی در سال 1390
   - دریافت تندیس س��ومین جشنواره ملی بهره وری 

در سال 1391
   - دریاف��ت تندی��س رتب��ه نخس��ت مس��ابقه 
انطب��اق ب��ا ش��ریعت در بانكداری ب��دون ربا در 

س��ال 1392
   - دریاف��ت لوح تقدیر دومی��ن کنفرانس بین المللی 

بازاریابی خدمات مالی در سال 1389
   - دریافت لوح تقدیر چهارمین جشنواره ملی بهره وری 

در سال 1390
   - دریافت لوح تقدیر بیست و یكمین همایش سیاست 

های پولی و ارزی در سال 1390
   - دریافت لوح تقدیر سطح پیشرو در مدیریت سالمت 

اداری در سال 1390 و  1391
   - دریافت لوح تقدیر مس��ابقه انطباق با ش��ریعت در 

بانكداری بدون ربا در سال 1392
   - دریاف��ت »جای��زه کیفیت و تعالی پنج قاره جهان« 
در کشور ژنو از س��وی »انجمن فرانسوی مدیریت« در 

سال 1392

  صدیقه سرخوش لر
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در دیدار مسئولين شهرداری و شورای شهر تهران با 
رهبر انقالب:

رهبر معظم انقالب : رمز موفقيت شهرداری تهران 
»مدیریت جهادی« است

اگر مدیریت جهادی یا همان کار و تالش با نیت الهی و مبتنی 
بر علم و درایت حاکم باشد، مشكالت کشور، در شرایط کنونِی 
فشارهای خباثت آمیِز قدرتهای جهانی و در شرایط دیگر، قابل 

حل است و کشور حرکت رو به جلو را ادامه خواهد داد.
به گزارش خب��رداغ ، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اس��المی در دیدار رئیس و اعضای ش��ورای اس��المی، 
شهردار، معاونین و شهرداران مناطق مختلف تهران، با اشاره به 
لزوم اهتمام ویژه به معماری ساخت و سازها در تهران به منظور 
ایجاد فضای سبک زندگی اسالمی، تأکید کردند: در اداره کالن 
ش��هر تهران و همچنین در اداره کشور باید روحیه خدمت به 
مردم با نیت خدایی و با تكیه بر علم و درایت یا همان روحیه 
مدیریت جهادی حاکم باشد تا بتوان از مشكالت عبور کرد و 

به پیش رفت.
ایش��ان ضمن تبریک به اعضای دوره جدید شورای اسالمی 
شهر و همچنین شهردار تهران به دلیل به دست آوردن فرصت 
خدم��ت به م��ردم، اهمیت تهران را فراتر از یک کالن ش��هر 
دانس��تند و گفتند: تهران، از یک ط��رف نماد آبادانی، صالح، 
س��عادت و سبک زندگی در کشور اس��ت و از طرف دیگر به 
عنوان الگو و خط دهنده برای شهرهای سراسر کشور، مطرح 

است. 
رهبر انقالب اسالمی با قدردانی از خدمات شهرداری تهران در 
سالهای اخیر افزودند: با وجود برخی مشكالت همچون آلودگی 
ه��وا و حمل و نق��ل و تراکم جمعیت در ته��ران، اما اقدامات 
ش��هرداری در بخشهای مختلف همچون تمیزی شهر، فضای 
س��بز و بوستانها، س��اخت بزرگراهها و پل ها، گسترش مترو، 

و ایجاد فضاهای ورزشی، کامالً برجسته و خوب بوده است.
 حضرت آی��ت اهلل خامنه ای، رمز این موفقیت ها را مدیریت 
جهادی دانستند و تأکید کردند: اگر مدیریت جهادی یا همان 
کار و تالش با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت حاکم باشد، 
مشكالت کش��ور، در شرایط کنونِی فش��ارهای خباثت آمیِز 
قدرتهای جهانی و در ش��رایط دیگر، قابل حل اس��ت و کشور 

حرکت رو به جلو را ادامه خواهد داد.
ایشان با اشاره به حضور سالیق و دیدگاههای سیاسی مختلف 

در شورای اسالمی شهر تهران، خاطرنشان کردند: تا هنگامی 
که نیت همه اعضای ش��ورا، خدمت به م��ردم و کار برای آنها 
باشد، این دیدگاههای مختلف، در مسیر این هدف واال، تفاوتی 

نخواهند داشت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خطاب به اعضای ش��ورای چهارم 
ش��هر تهران تأکید کردند: ش��ما تالش کنید با همت بر کار و 

خدمت، تجربه خوبی به یادگار بگذارید.
ایش��ان در ادامه چند نكته را نیز درخصوص شهرداری تهران 

بیان کردند. 
 تعامل دو سویه شهرداری تهران و دولت، نخستین موضوعی 

بود که رهبر انقالب اسالمی بر آن تأکید کردند. 
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای گفتن��د: این موض��وع، توصیه 
همیشگی من بوده است که متأسفانه در برخی برهه ها، به آن 
عمل نشد و مشكالتی بوجود آمد اما باید شهرداری تهران تمام 
تالش خود را برای تعامل با دولت انجام دهد و البته به دولت 
نیز برای همكاری با شهرداری و شورای شهر توصیه شده است. 
ایش��ان با اشاره به سخنان رئیس شورای شهر تهران مبنی بر 
حضور وزرا در جلسات شورا خاطرنشان کردند: این روند تعامل 

و همكاری باید ادامه یابد.
رهبر انقالب اس��المی به موضوع معماری ساخت و سازها در 
تهران نیز اشاره کردند و گفتند: حقیقتاً معماری و نمای تهران، 
نمای یک شهر اسالمی نیست و شهرداری و شورای شهر باید 

این موضوع را جزو جدی ترین مسائل خود بدانند. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به تأثیرگذاری معماری 
و نمای س��اخت و سازها بر فضای سبک زندگی افزودند: باید 
هرچه ممكن اس��ت محیط زندگی شهر، بگونه ای طراحی و 
ساخته شود که تحقق سبک زندگی اسالمی راحت تر، امكان 

پذیر باشد. 
مراکز فرهنگی شهرداری و لزوم توجه بسیار جدی به محتوای 
ای��ن مراکز فرهنگی، موض��وع دیگری بود ک��ه رهبر انقالب 

اسالمی، آن را بیان کردند.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای گفتند: کارها و اقدامات فرهنگی 
همچون شمشیر دو َدم است، اگر همراه با محتوای خوب باشد، 
بستر اصالح جامعه خواهد بود اما اگر با محتوای نامناسب باشد، 

بستر گسترش نابسامانی و کژی خواهد شد.
ایش��ان با تأکید بر لزوم اس��تفاده از محت��وای قوی و صحیح 
فرهنگی، خاطرنشان کردند: در مراکز فرهنگی همچنین باید 

از افراد اهل فرهنگی استفاده کرد که واقعاً متدین و انقالبی و 
معتقد به اسالم سیاسی و مردم ساالری دینی باشند. 

رهبر انقالب اسالمی، مراقبت از ریخت و پاش ها در شهرداری 
و تقویت روحیه درس��ت کاری و امانتداری را مورد تأکید قرار 
دادند و درخصوص روابط ش��ورای ش��هر و شهرداری افزودند: 
ش��ورای اس��المی ش��هر باید، عالوه بر نظارت بر شهرداری و 
هدایت آن، حمایت هم بكند و کارها براساس تفاهم، برادری و 

داشتن وظیفه مشترک به پیش رود. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر قدر دانس��تن باغات و 
درخت های تهران و حفظ این ثروتهای ملی، به موضوع ساخت 
و س��ازها در ارتفاعات تهران و لزوم جلوگیری از تبدیل منابع 

طبیعی به ساختمان نیز اشاره کردند. 
رهبر انقالب اس��المی همچنین از زحمات و خدمات اعضای 
شورای شهر س��وم و مهندس چمران رئیس این شورا، تشكر 

و قدردانی کردند.
 در ای��ن دی��دار قالیب��اف ش��هردار تهران در گزارش��ی از 
عملكرد ش��هرداری تهران، عدال��ت محوری، کاهش فاصله 
طبقاتی در ش��هر، گسترش روحیه جهادی و فرهنگ کار و 
ت��الش، تأکید بر کارهای علمی و مطالعاتی و خرد جمعی، 
مش��ارکت مردم و نخبگان در اداره ش��هر، مبارزه جدی با 
فساد اداری و مالی، توجه به مساجد و حسینیه ها و حوزه 
های علمیه، ش��فافیت و قانونمداری و هماهنگی و همدلی 
با اعضای ش��ورای شهر را از رویكردها و جهت گیری های 

شهرداری تهران عنوان کرد. 
وی همچنین گزارشی از اقدامات شهرداری در 8 سال گذشته 
از جمل��ه س��اخت 235 کیلومتر بزرگ��راه، 330 پل، افزایش 
خطوط مترو به 162 کیلومتر، ساخت 10 هزار صندلی سینما 
و س��اخت باغ موزه دفاع مقدس و باغ کتاب و سراهای محله 

ارائه کرد. 
همچنین مس��جد جامعی رییس شورای اسالمی شهر تهران 
ضمن ارائه گزارشی از عملكرد شورا از تشكیل سه کمیسیون 
ویژه نظارت، سالمت، و معماری و شهرسازی در شورا به منظور 

بررسی و حل مشكالت خبر داد.
وی با اش��اره به تجربیات، تخصص و سابقه ایثارگری اعضای 
شورای شهر از همكاری خوب و نزدیک شورا با دولت و مجلس 
خب��ر داد و گفت: همراهی و همدلی اعضای ش��ورای ش��هر 

ارزشمند است و می تواند در حل مشكالت مؤثر باشد.

دکتر قالیباف 
مدیریت جهادي 

را معني کرد

دکتر قالیباف از جمله مدیران کشور است که بقول معروف خاك این مقال را خورده. آنانکه در جنوب و غرب کشور با دشمن تا دندان مسلح  که با  زراد خانه جهان تجهیز گشته بود، مي جنگیدند، جواني 
از دیار خراسان مي  دیدند که در چشمش نه ترس بود و  نه در کارش تعجیل. این بچه بسیجي خراساني در زمین و هوا کاري کرد که دشمنان براي سرش جایزه گذاردند. سالها بعد با نوآوري در نیروي 
انتظامي و بروز رساندن علم  IT  به مدیریت جهادي معني داد. در شهر تهران با دیسیپلین و علم مدیریتش در جایگاه شهرداري آن کرد که لوح تقدیر جهاني به پاس خدمات ارزنده اش بر او تقدیم شد.
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گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجيهی 
هيات مدیره درخصوص افزایش سرمایه 

به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان س��هام شرکت گروه 
سرمایه گذاری البرز)سهامی عام(

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

1- گزارش توجیهی م��ورخ 6 مهر ماه 1392 هیات مدیره 
شرکت گروه سرمایه گذاری البرز )سهامی عام( درخصوص 
افزایش س��رمایه آن ش��رکت از مبلغ 1/380/100 میلیون 
ریال به مبلغ 1/680/100 میلیون ریال، مشتمل بر اطالعات 
مالی فرضی که پیوس��ت است ، طبق استاندارد حسابرسی 
رسیدگی به اطالعات مالی آتی مورد رسیدگی این موسسه 
قرار گرفته اس��ت . مس��ئولیت گزارش توجیه��ی مزبور و 

مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
2- گزارش مزبور در اجرای تبصره 2 ماده 161اصالحیه 
قان��ون تج��ارت و با ه��دف توجی��ه افزایش س��رمایه 
ش��رکت از محل مطالبات حاصل ش��ده و آورده نقدی 
س��هامداران تهیه ش��ده اس��ت. این گ��زارش توجیهی 
براس��اس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره 
رویداده��ای آتی و اقدامات مدیریت تهیه ش��ده اس��ت 
که انتظار نم��ی رود لزوما به وقوع بپیون��دد. در نتیجه، 
به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش 
توجیهی ممكن است برای هدف هایی جز هدف توصیف 

شده در باال، مناسب نباشد.
3- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات با فرض 
تحقق مفروضات مندرج در گزارش توجیهی پیوست، این 
موسس��ه به مواردی برخورد نكرده اس��ت که متقاعد شود 
مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه گزارش توجیهی 
فراه��م نمی کند. به ع��الوه، به نظر این موسس��ه، گزارش 
توجیهی یاد ش��ده، براساس مفروضات به گونه ای مناسب 

تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
4- ه��دف افزایش س��رمایه عمدتا جهت تامی��ن مالی برای 
حفظ موقعیت در شرکت های سرمایه پذیر از طریق مشارکت 
در افزایش سرمایه آنهاست. در این خصوص گزارش توجیهی 
افزایش سرمایه شرکت های ایران دارو)سهامی عام(، گروه دارویی 
سبحان )سهامی عام(، سبحان دارو )سهامی عام( ،پخش البرز 
)سهامی عام( و داروسازی تولدارو)سهامی عام( تهیه و تایید شده 
لیكن مجمع عمومی فوق العاده آنها تا تاریخ تهیه این گزارش 

جهت تصویب افزایش سرمایه پیشنهادی تشكیل شده است.
5- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات 
ذهنی توصیف ش��ده در باال رخ دهد، نتایج واقعی احتماال 
متف��اوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش 
بینی ش��ده اغل��ب به گونه م��ورد انتظ��ار رخ نمی دهد و 

تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

اعضای هيات مدیره نمایندگی سمت
دکتر حمیدرضا جمشیدی شرکت دارویی برکت)سهامی 

خاص(  رئیس هیات مدیره
مهندس غالمرضا ش��افعی البرزدارو )س��هامی عام( نایب 

رئیس هیات مدیره
دکتر محمد رضوانی فر   گروه دارویی سبحان )سهامی عام(        

مدیرعامل و عضو هیات مدیره
مصطفی ش��هریاری س��رمایه گذاری اعتالء البرز )سهامی 

خاص( عضو هیات مدیره
دکتر محمد مهدی مفتح   سرمایه گذاری ملی ایران)سهامی 

عام(   عضو هیات مدیره

تاریخچه
گروه شامل شرکت گروه سرمایه گذاری البرز )سهامی عام( 
به عنوان شرکت اصلی و شرکت های فرعی آن است. شرکت 

گروه سرمایه گذاری البرز )سهامی عام( ابتدا با نام شرکت 
سهامی یكدل در سوم دی ماه 1345 طی شماره 11168 
در اداره ثبت شرکت ها و مالكیت صنعتی تهران ثبت شده 
و س��پس براساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
بیس��ت و هفتم آبان ماه 1350 نوع آن از س��هامی عام به 
س��هامی خاص تبدیل و نام آن به ش��رکت سهامی یكدل 
اصالح شده است. متعاقبا طبق صورت جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ سوم مرداد ماه 1353 از سهامی خاص به 
س��هامی عام تبدیل شد و در تاریخ 1391/10/12 بموجب 
آگهی ش��ماره 91/199942 نام ش��رکت به شرکت گروه 

سرمایه گذاری البرز )سهامی عام( تغییر یافته است.

هدف از انجام افزایش سرمایه:
هدف ش��رکت گروه س��رمایه گذاری البرز )س��هامی عام( 
از افزایش س��رمایه موضوع این گزارش تامین منابع مالی 
برای حفظ موقعیت در ش��رکت های سرمایه پذیر از طریق 
پشتیبانی مالی و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های 
الب��رزدارو، ایران دارو، س��بحان دارو، س��بحان آنكولوژی، 
داروس��ازی تولید دارو، گروه دارویی سبحان، پخش البرز، 
کی بی سی و اعتالی البرز، همچنین خرید سهام شرکت 
البراتوارهای دارویی رازک ش��رکت داروسازی فارابی است.

توضیح اینكه در سال گذشته شرکت سرمایه گذاری البرز 
مبادرت به عرضه 10 درصد از س��هام شرکت پخش البرز 
و 10 درصد از سهام شرکت داروسازی تولیددارو در بورس 
اوراق به��ادار به هدف انتف��اع از مزایایی از جمله معافیت 
مالیاتی و س��هولت در تامین مالی کرده که این امر موجب 

کاهش درصد مالكیت در دو شرکت مذکور شده است.
وجوه حاص��ل از این امر صرف خرید س��رمایه گذاری های 
کوتاه مدت در سهام شرکت های بورسی و بازدهی و قدرت 

نقد شوندگی باال شده است. 

مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز)سهامی عام( در تاریخ 1392/10/17 با حضو اکثریت صاحبان سهام در دانشگاه علوم پزشکی 
ایران، سالن شماره 2 برگزار شد. ابتدا ایاتی از کالم ا... مجید تالوت و سپس انتخابات هیات رئیسه انجام شد و در نتیجه آقای مصطفی شهریاری به سمت 

رئیس مجمع و آقایان محمدعلی میرزا کوچک شیرازی و جالل بهارستان به عنوان نظار و آقای علیرضا خسروانی به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند. 

دكتر رضوانی فر، جوانی كه ثابت كرد می داند
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اعضاء هيات مدیره/سمت
شرکت بازرگانی پتروشیمی   آقای عباس صمیمی   رئیس 

هیات مدیره
شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات صنایع پتروشیمی  

آقای مصطفی طهرانی صفا  عضو هیات مدیره
شرکت سهم یاسان بهداد   آقای حبیب اهلل معصومیان  عضو 

هیات مدیره
شرکت مجتمع پتروصنعت گامرون  آقای علیرضا معبودی  

عضو هیات مدیره
شرکت مدبران اقتصاد  آقای سید ابوالحسن سید خاموشی  

مدیرعامل و عضو هیات مدیره
شرکت آپادانا پترو بازرگان  آقای حسن بیگی  عضو هیات 

مدیره 
ش��رکت نخل بارانی پردیس  آقای محمد احتیاطی  عضو 

هیات مدیره

پيام مدیریت :
هیأت مدیره و مدیریت ش��رکت معتقد است که امانت دار 
سهامداران محترم بوده و به منظور حفظ و حراست امانت 
واگذار ش��ده، وظیفه خود می داند که از هیچ کوش��ش و 
تالش��ی دریغ نورزیده و در راستای تحقق این هدف و به 
منظور ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت، در سال مالی 
مورد گزارش در جهت اصالحات اساس��ی و متنوع سازی 
پرتفوی و افزودن حجم سرمایه گذاری ها و استفاده بهینه 
از موقعیت ه��ای بازار س��رمایه و همچنی��ن بازارگردانی 

س��هام گ��روه، اقدامات اساس��ی الزم را به عم��ل آورده و 
برنامه ریزی ه��ای خود را براس��اس رضایت مندی، حفظ و 
ارتقای منافع و ثروت س��هامداران بنا نهاده است. گزارش 
حاضر در برگیرنده اهم فعالیت های شرکت در جهت نیل 
به اهداف و اس��تراتژی های مصوب در قالب سند راهبردی 

مصوب هیأت مدیره شرکت است.
هیأت مدیره ش��رکت معتقد اس��ت تمام��ی افتخارات و 
موفقیت های کس��ب ش��ده در س��ایه حمایت بی دریغ و 
به پشتوانه س��هامداران محترم حاصل شده است. تعامل 
مطلوب و بیان انتقادات س��ازنده شما سهامداران محترم 
مطمئنا چراغ راه موفقیت هرچه بیشتر ما در آینده خواهد 
بود. در این راستا، بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شما 
عزیزان را ارج نهاده و آن را بس��تری مناسب جهت بهبود 

فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می دانیم.
در آخر الزم می دانیم از تمامی سهامداران محترمی که در 
این مجمع حضور به هم رسانده اند صمیمانه تشكر و قدردانی 
نماییم. مدیریت شرکت طبق رسالت و وظایف خود در هر 
زمان با افتخار، پذیرا و پاسخگوی سهامداران محترم بوده و 
مقدم ش��ما عزیزان را که بدون شک موجب خیر و برکت و 

دلگرمی است،گرامی می دارد.

تاریخچه 
گ��روه پتروش��یمی س��رمایه گ��ذاری ایرانی��ان در تاریخ 
1389/11/16 با سرمایه یكصد میلیارد ریال بصورت سهامی 
عام با شماره ثبت 396888 در اداره ثبت شرکت های تهران 
به ثبت رس��یده است .سال مالی شرکت از اول مهر ماه هر 

سال شروع و انتهای شهریور سال بعد پایان می پذیرد. 

برنامه آتی هيات مدیره برای سال مالی 93
برنامه سال آتی هیأت مدیره گروه در راستای تبدیل گروه به 
هلدینگ تخصصی در زمینه صنایع پتروشیمی با چشم انداز 
) Vision (مالكیت قریب به 20 % سهام کلیه مجتمع های 

تولید کننده محصوالت پتروشیمی به شرح ذیل است:
- افزایش س��رمایه گروه از ده هزار میلیارد ریال به بیس��ت 

هزار میلیارد ریال
- انتقال نماد ش��رکت از ب��ازار پایه فرابورس ب��ه بازار دوم 

فرابورس
- عرضه سهام ش��رکت های زیرمجموعه در بازار فرابورس: 
سیاست های هیات مدیره مبنی بر عرضه سهام شرکت های 
خارج از بورس، در بازارهای بورس و فرابورس می باشد. که 
در همین راس��تا برای س��ال مالی 93 ، اقدامات الزم برای 
عرضه 10 % از سهام شرکت مدبران اقتصاد در جریان است.
- تقویت سهام شرکت های پتروشیمی فعال در پرتفوی گروه

- پیگیری تأمین مالی پروژه ها از صندوق توسعه ملی و خط 
اعتباری چین

- برنام��ه ریزی به منظور س��رمایه گذاری در صنایع پایین 
دستی پتروشیمی ) ایالم و ...(

- برنامه ریزی به منظور خرید پاالیشگاه گاز ایالم به منظور 
تامین بلندمدت گاز اتان مورد استفاده در فاز دوم پتروشیمی 

ایالم )طرح الفین سیزدهم(
برنامه ریزی به منظور خرید طرح پاالیش��گاه بید بلند 2 به 

منظور تامین بلندمدت گاز اتان خوراک
پتروشیمی گچساران.

- پیگیری و انجام اقدامات تكمیلی برای اخذ عاملیت از بانک ها 
جهت شرکت ها در هنگام استفاده از تأمین منابع مالی

مهندس خاموشی مرد  عمل است
و به آنچه گفت عمل کرد

مجمع ساالنه شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی عام درمورخه یکشنبه 92/10/15 در محل هتل سیمرغ و با حضور 92/6 
درصدی سهام داران، به ریاست جناب آقای صمیمی و دو ناظر، جنابان شریفی و رضوی و با دبیری مرد سرد و گرم چشیده اقتصاد کالن کشور 
جناب معبودی برگزار شد. سهام داران حاضر در جلسه باورشان بود و اظهار می داشتند مهندس خاموشی مرد عمل است و به آنچه گفت عمل 

کرد بیشتر و بهتر،  این شهادت بر عملکرد در ارقام و سود 250 حاصل انشاء شد.

انگيزه ایجاد هلدینگ تخصصی صنایع پتروشيمی
با توجه به سیاست های اصل 44 قانون اساسی و روند خصوصی سازی شرکت های صنعتی، به ویژه شرکت های فعال در حوزه صنایع پتروشیمیایی، همچنین تغییر نقش شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی از بنگاه داری اقتصادی به یک نهاد سیاست گذار، امكان بروز خأل به لحاظ راهبردی و ایجاد هم افزایی در میان مجتمع های پتروشیمی دور از انتظار نیست. در همین حال محدود 
بودن منابع مالی در بخش خصوصی جهت تكمیل طرح های پتروشیمی شرایطی را فراهم می سازد که نیاز به ایجاد تشكلی متعلق به بخش خصوصی، با توان مالی باال و برخوردار از سهم 

قابل توجهی از بازار محصوالت پتروشیمی و توانایی مدیریت فروش محصوالت پتروشیمی در بازارهای بین المللی، به شدت احساس می شود.
این همه در کنار سابقه، قابلیت ها، توانمندی ها و امكانات شرکت بازرگانی پتروشیمی، این فرصت را فراهم آورد تا برای پاسخگویی به نیازهای فوق ایجاد ساختاری با محوریت شرکت بازرگانی 
پتروشیمی تحت عنوان هلدینگ تخصصی صنایع پتروشیمی در دستور کار شرکت سرمایه گذاری ایران قرار گیرد و متعاقب اتمام بررسی های کارشناسی، این هلدینگ تخصصی در قالب 

گروه سرمایه گذاری پتروشیمی ایرانیان شكل گرفت.

  خسرو اميرحسيني
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سرمایه انساني در 
اقتصاد دانش بنيان، 
تاملي در بانکداري

نزدیک به دو دهه اس��ت که عبارت "اقتصاد دانش 
بنی��ان" در مجام��ع علمی و اقتص��ادی دنیا مورد 
اس��تفاده قرار گرفته و در کشور ما نیز چند سالی 
اس��ت که عبارات��ی همچون تولید دان��ش، دانش 
محوری، تصمیم گیری بر اس��اس دانش، توس��عه 
منابع انسانی دانش محور و در نهایت اقتصاد دانش 
بنیان توسط برخی از مسئولین و فعاالن اقتصادی 
مورد اس��تفاده قرار میگیرد. خوش��بختانه در سال 
ج��اری عبارت اقتص��اد دانش بنی��ان در گفتمان 
بسیاری از نخبگان اقتصادی و همچنین مسئولین و 
سیاستگذاران اقتصادی کشور به شكل چشم گیری 
مورد اس��تفاده قرار گرفته و پیوس��ته بر آن تاکید 
میگردد. گفتمان جدید بر ایجاد زیرس��اخت های 
الزم و ترویج فرهن��گ دانش محوری در اقتصاد و 

محیط های کسب و کار در کشور تاکید دارد. 
قبل از پرداختن به این مس��ئله در کشور، باید دید 
تعریف علمی و عملیاتی اقتصاد دانش بنیان و هدف 
از آن چیست؟ اقتصاد دانش بنیان به تكیه بیشتر 
اقتصاد به دانش جدید، اطالع��ات و فناوری روز و 
س��طح باالی مهارت در انجام امور کاری و تجاری 
گفته میش��ود. به عبارت دیگر اقتصاد دانش بنیان 
اقتصادی است که از جدیدترین دستاوردهای علمی 
و تكنولوژیكی به طور پیوسته جهت پیشبرد اهداف 

و در نهایت رشد اقتصادی استفاده مینماید. 
زمانیكه صحبت از جدیدترین دستاوردهای علمی 
و تكنولوژیك��ی به میان می آی��د، اکثریت افراد به 
یاد موارد نوینی همچون تكنول��وژی نانو، فناوری 
اطالعات، روشهای جدید تولید و مدیریت انرژی و 
غیره می افتند، در حالیكه در اقتصاد دانش بنیان 
در کنار ای��ن حوزه ها، جدیدترین دس��تاوردهای 
پژوهشی در حوزه های خدماتی همچون خدمات 
گردشگری، ارائه خدمات بانكی و غیره نیز مد نظر 
ق��رار میگیرد. در این نوع اقتصاد، مواردی همچون 
اس��تفاده از تكنولوژی مدرن، فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات، توس��عه منابع انسانی متخصص و ماهر، 
کارآفرین��ی و همچنین خالقیت بر اس��اس دانش 

جدید تولید شده به عنوان ارزش تلقی میگردد. 
عامل اصلی رشد اقتصادی و تولید ثروت در اقتصاد 
دانش بنیان، تولید، توزیع و به کار بستن دانش است. 
نگاهی به کشور های توسعه یافته نشان میدهد که 
این کشورها دارای مراکز دانشگاهی قویتری نسبت 
به کش��ورهای دیگر میباش��ند و تولی��د دانش در 
آنها در مقایس��ه با سایر کشورها با سرعت باالتری 
صورت میگیرد. همچنین فاصله دانشگاه و صنعت 
در این کش��ورها بسیار کم است و تمامی ایده های 
جدیدی که در دانش��گاهها شكل میگیرد، در قالب 
یک محصول یا یک خدم��ت جدید در حوزه های 
تولید و خدمات آن کش��ور عینیت می یابد.در این 

نوع اقتصاد، دانشی ارزشمند تلقی میگردد که منجر 
به خلق ایده جدید در حوزه تولید و خدمات ش��ده 

و بتواند مستقیم یا غیر مستقیم به کار بسته شود. 
یك��ی از عوام��ل مهمی که نقش بس��یار کلیدی 
در اقتصاد دانش بنیان ایفا میكند منابع انس��انی 
محیط های کس��ب و کار است. در اقتصاد دانش 
بنیان منابع انس��انی غیر متخص��ص و غیر ماهر 
جایگاهی ندارند و داش��تن علم و مهارت روز یک 
اصل محس��وب میش��ود. در اقتصاد دانش بنیان، 
اینكه فردی دورانی از زندگی خود را در دانشگاه 
س��پری کرده و دارای مدرک دانش��گاهی اس��ت 
کافی نیست. در اینجا یادگیری علوم و مهارتهای 
حرفه ای جدید باید بطور مستمر صورت گیرد. به 
عب��ارت دیگر، آموختن علم و مهارت آموزی تنها 
در سالهای محدود و مشخصی از زندگی خالصه 
نمیش��ود بلكه این امر باید در طول زندگی حرفه 
ای یک فرد ادامه یابد. بنابراین، افزایش مس��تمر 
دانش منابع انس��انی هم باید از طریق خودشان 
ص��ورت گی��رد و هم باید از طری��ق محیط های 
کس��ب و کاری که در آن مشغول به کار هستند 

برنامه ریزی و اجرا گردد.
ام��ور مدیری��ت و برنامه ریزی منابع انس��انی در 

اقتصاد دان��ش بنیان چنان اهمیت دارد که اصل 
مدیریت س��رمایه انسانی به عنوان یک اصل مهم 
در اقتص��اد دانش بنیان مطرح اس��ت. به همین 
علت، امروزه ش��اهد آن هس��تیم ک��ه در محیط 
های کس��ب و کار کشورهای توسعه یافته روز به 
روز وقت بیش��تری به برنامه ریزی امور مربوط به 
سرمایه انس��انی گذاشته میشود. در این کشورها 
تفكر اس��ت که به جای ثروت به عنوان س��رمایه 
اصل��ی س��ازمانها تلقی میگردد. ب��ه همین علت 
منابع مالی قابل توجهی به صورت بلند مدت و با 
برنامه مشخص جهت توسعه منابع انسانی در این 
کش��ور ها اختصاص می یابد. در این کشورها به 
آموزش مهارتهای حرفه ای نوین با دید هزینه و 
اتالف وقت دیده نمیشود بلكه با رویكرد سرمایه 
گ��ذاری بلند مدت این آموزش��ها انجام میگیرد. 
بنابرای��ن، این نیروی آموزش دیده و ماهر اس��ت 
که میتواند ش��انه به شانه پیش��رفتهای فناوری 
اطالع��ات و ارتباطات و دان��ش نوین پیش رود و 
از آنها بطور مفیدی در محیط کس��ب و کار خود 

استفاده نماید.
س��ئوالی که اکنون مطرح اس��ت این اس��ت که 
مفاهیمی همچون دانش محوری، رویكرد دانش 
بنیان در توسعه، تصمیمات دانش محور، ساختار 
س��ازمانی متكی بر دانش و غیره تا چه حدی در 
بانكداری کش��ور مطرح میگردد و تا چه میزانی 
میت��وان نمود عینی آن را در عملكرد س��ازمانی 
بانكهای کش��ور دید؟ کدامیک از بانكهای کشور 
اراده الزم را در م��ورد جه��ت گیری دانش بنیان 
در گفتم��ان و عملك��رد خود به کار بس��ته اند؟ 
دس��تاوردهای بانكهای با رویكرد دانش بنیان در 
مقایسه با بانكهای دیگر چیست؟ آیا توسعه منابع 
انس��انی با رویكرد دانش بنیان در بانكهای کشور 
صورت گرفته اس��ت؟ مفهوم "س��رمایه انسانی" 
که از نیروی کار ماه��ر و آموزش دیده به عنوان 
س��رمایه اصلی یک سازمان یاد میكند و آنرا یک 
سرمایه انباشته میداند تا چه حد در برنامه ریزی 

منابع انسانی بانكهای کشور عینیت یافته است؟
بی تردید، پاس��خ به این س��ئوالها میتواند تصویر 
درس��تی از وضعیت جهت گی��ری دانش بنیان و 
همچنین توس��عه منابع انس��انی دانش محور در 
بانكهای کشور ارائه دهد. در عصری که عامل اصلی 
توس��عه اقتصادی نه داشتن منابع طبیعی و ثروت 
بلكه نیروی انس��انی ماه��ر و خالق تلقی میگردد، 
داش��تن رویكرد دانش محور در توسعه و آموزش 
منابع انسانی میتواند کمک شایانی در رسیدن به 
چشم اندازهای یک بانک نماید. امید آنكه بتوانیم 
ب��ا ایجاد رویكرد دانش بنیان، همگام با پیش��رفت 
های جهانی در بانكداری موجبات توسعه پایدار در 

بانكهای میهن عزیزمان را فراهم آوریم.

  دكتر اسد شریفي
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اعضای هيات مدیره  نماینده  سمت
شرکت سرمایه گذاری مسكن )سهامی عام( آقای سید 

احمد مقیمی  رئیس هیات مدیره
شرکت سرمایه گذاری مسكن شمال شرق)سهامی عام(  

آقای  ذبیح اله نعمتی  نایب رئیس هیات مدیره
شرکت س��رمایه گذاری مسكن پردیس)سهامی خاص(  

آقای مجید پاکساز  عضو هیات مدیره
شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسكن )سهامی 

خاص(  عبدالرضا ترابی  عضو هیات مدیره
شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسكن)سهامی خاص(  

آقای علی اصغر یمینی فر  عضو هیات مدیره
آقای حسین نعیمی ابیانه  مدیرعامل خارج از اعضاء

پيام هيأت مدیره
امیدواریم س��ال پیش رو س��ال رونق اقتصادی جامعه 
بوده و به خصوص در صنعت س��اخت و ساز شكوفایی 
همه جانبه را شاهد باشیم و با تعریف پروژه های جدید و 
سودآور داخلی و خارجی ضمن پایبندی به کیفیت باال 
انتظارات سهامداران عزیز را برآورده کنیم. با استعانت از 
ذات حق ، با حفظ خوشنامی شرکت و مراقبت از اعتبار 

برند، جایگاه ویژه ای را در بازار کسب نماییم.

برنامه استراتژیک شركت
نظر به اهمیت اس��تراتژی برای شرکت سرمایه گذاری 
مسكن تهران ، ش��رکت در سال 91 پروژه برنامه ریزی 
اس��تراتژیک بر مبنای مدل BSC را آغاز و اجرا کرد . از 
آنجایی که مدل کارت امتیازی متوازن روش��ی ساختار 
یافته برای نگاه به سازمانمان از زوایای مختلف و روشی 
ساده ش��ده برای بیان داستان اس��تراتژی است، بر آن 
شدیم تا در سال 92 نیز به منظور بازنگری استراتژی ها از 
این روش استفاده نماییم. رویكرد تدوین استراتژی برای 

ش��رکت »مدل 9 گام بسوی موفقیت« است که توسط 
موسس��ه BSC آمریكا ارائه ش��ده است. اساس رویكرد 
BSC تمامی فرصت ها و تهدیدات در چهار حوزه مالی ، 
مشتری، فرآیندهای داخلی و یاد گیری و رشد در سال 
گذشته دسته بندی شده در سال جاری بازنگری شدند.

مروری كلی بر عملکرد شركت
1-  افزایش فعالیت های ش��رکت در ساخت پروژه های 

لوکس، تجاری و اداری
2-  برنامه ریزی جهت حضور در جایزه تعالی سازمانی 

در سال 1392 با رویكرد ارتقای سطح سرآمدی
3- اقدام جهت بازنگری و پیاده سازی استراتژی براساس 

BSC مدل
4- افزایش سهم پروژه های مشارکتی و پیمانكاری در 

سبد درآمدی شرکت
5- تالش در جهت افزایش س��هم بازار در س��ال 93 و 

سرمایه گذاری در سایر کشورها

تاریخچه
فعالیت ش��رکت سرمایه گذاری مس��كن تهران از سال 
1373 با ماهیت ش��عبه » شرکت گروه سرمایه گذاری 
مس��كن« و با ش��روع عملیات برج پامچال در محدوده 
جغرافیایی تهران، کرج و قزوین آغاز شد. از سال 1371 
تا سال 1385 شرکت تهران بالغ بر 31 پروژه مسكونی، 
اداری و تجاری را اجرا کرده و با توجه به سیاس��ت های 
ش��رکت هلدینگ و همچنین دارابودن پتانس��یل الزم 
جهت س��اخت و ساز، فعالیت خود را از سال 1385 به 
صورت ش��رکت سهامی خاص) به طور مستقل( شروع 
نموده و با اجرای 28 پروژه تاکنون ادامه داده است. اگر 
نگاهی نسبت به وضعیت ساخت و ساز شرکت از سال 
آغازین) 1385 ( تاکنون داشته باشیم همواره روند روبه 
رشد شرکت قابل مشاهده است. رویكرد شرکت تهران 

در ساخت و ساز به شیوه صنعتی)قالب تونلی( به عنوان 
اولین ش��رکت مجموعه باعث ش��ده درکنارساخت به 
شیوه سنتی و سوق دادن شیوه ساخت به سوی صنعتی 
تاکنون تعداد 7685 واحد مس��كونی ب��ا زیربنای کل 
125/886 مترمربع و 7 پروژه اداری و تجاری بازیربنای 
کل 834/102 مترمربع و همچنین ساخت 7 مجتمع 
آموزشی و خدماتی بازیربنای کل 10391 مترمربع در 
زمره ش��رکت های مطرح در س��اخت و ساز کشور قرار 
گیرد. ش��رکت ته��ران درحال حاض��ر دارای 104 نفر 
پرسنل است و در زمینه مشارکت، طراحی،مشاوره،اجرا، 
تامین مواد و مصالح، بازاریابی و فروش با ده ها ش��رکت 

دیگر همكاری می کند.
شرکت سرمایه گذاری مسكن تهران در راستای چشم 
ان��داز خود مبتنی بر پیش��رو ب��ودن در کیفیت احداث 
واحدهای مسكونی، تجاری و اداری همچنین چشم انداز 
شرکت گروه سرمایه گذاری مسكن که پیشتاز و اثرگذار 
بودن در بازار مس��كن ایران و س��ایر بازارها است، از بدو 
تاس��یس بهبود و تداوم کیفیت محصوالت را سرلوحه 
عملك��رد خود ق��رارداده و با تمرکز س��الیانه بر اجرای 
حداکثری بندهای خط مشی کیفیت سعی کرده است 
تا محصولی با کیفیت حتی فراتر از استانداردهای موجود 

ساختمان به مشتریان خود عرضه کند.
 ISO-2001 (از س��ال 1386 سیستم مدیریت کیفیت
9001( در شرکت پیاده سازی شده است و سعی شده 
ت��ا حداکثر ابزارهای کنترل کیفی، برای ارتقای کیفیت 
محصوالت استفاده شود. همچنین به جهت تدوام ارتقا و 
تضمین کیفیت، در سال 1390 با دریافت آخرین ورژن 
این گواهینامه و توسعه این سیستم با استفاده از تكنیک 
های موجود و شناسایی نیازهای بازار، مشتریان و کلیه 
ذی نفع��ان در جهت تدوین فرایندهای طراحی، تولید و 
تحویل و در نهایت تحلیل داده های ایجاد شده و استفاده 

از نتایج آن برای بهبود در سازمان کرده است.

تقسیم کل سود سال سرمایه گذاری مسكن تهران
مجمع عمومی عادی سالیانه به تاریخ 1392/10/22 شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران به تاریخ 1392/10/22 در محل مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی به نشانی 

تهران خیابان شیخ بهایی جنوبی ، خیابان ایران شناسی خیابان نهم با حضور 75/71 درصد از سهامداران تشکیل شد.مجمع به ریاست سید احمد مقیمی و به ناظری آقایان 
مصطفی ازگلی و مرتضی احمدزاده و به دبیری آقای علیرضا محمدی برگزار و با تصویب صورت های مالی و تقسیم سود 120 ریال برای هر سهم به کار خود پایان داد.



23 لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره 37 | دی ماه 1392| 



لوازم خانگی  | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره 37 | دی ماه 1392|24

 همان طور كه اس�تحضار دارید، محوریت اصلی 
سمينار امس�ال " نظارت مطلوب بر صنعت بيمه و 
فعاليت ه�ای بيمه گری" بود. به نظر ش�ما نظارت 

مطلوب بر بيمه گری چه ویژگی هایی دارد؟
در کش��ور ما بیمه مرکزی جمهوری اس��المی به 
عنوان ناظر دولت در صنعت بیمه بازرگانی تعیین 
ش��ده و وظایف نظارتی آن در قانون تأسیس بیمه 
مرکزی و بیمه گری احصاء ش��ده است که معموال 
شامل فرآیند تأسیس، فعالیت، انحالل شرکت های 
بیمه، نماین��دگان و کارگزاران بیمه اس��ت. بیمه 
مرکزی هم دارای وظایف نظارتی مشخص قانونی 
و هم دارای اختی��ارات قانونی برای اجرای وظایف 
نظارتی خود اس��ت و هیأت دولت و ش��ورای عالی 
بیمه نیز مقررات نسبتا مناسبی را برای اعمال این 
حق نظارت��ی وضع کرده اند. آنچه که مهم اس��ت 
نظ��ارت عملی بیمه مرکزی بر ش��رکت های بیمه 
آن ه��م به طور عادالنه و یكنواخت اس��ت و اینكه 
هیچ شرکتی نباید بنابر مالحظات غیرفنی، مورد 
استثنا قرار گیرد. نظارت باید بدون هرگونه مالحظه 
سیاسی، دولتی یا ...  و بدون تبعیض و کارشناسانه 
برای همه شرکت ها صورت گیرد وگرنه مطمئنا به 

یک بازار رقابتی سالم دست پیدا نخواهیم کرد.  
 در شرایط جدید بازار و صنعت بیمه، امكان تحقق 
نظارت بیمه مرکزی به خوبی واقع نمی ش��ود مگر 
اینكه از سیس��تم یكپارچه اطالعاتی و بهره مندی 
از نرم افزاره��ای یكنواخت و ورود اطالعات بر خط 
)on line( عملی��ات بیمه گری ب��ه بیمه مرکزی 

ایران، اس��تفاده ش��ود. در این راستا بیمه مرکزی 
ایران با تهیه سیستم سنهاب اقدامات خوبی انجام 
داده لیكن هنوز کامل و به روز نیست به ویژه اینكه 
هنوز فاقد یک بانک اطالعاتی به روز و جامع است 
که ش��رکت ها بتوانند در زمان صدور بیمه نامه و با 
پرداخت خسارت از آن بهره مند شوند. امید می رود 
با تالشی که مسئولین بیمه مرکزی انجام می دهند 

این سیستم نیز در آینده نزدیک کامل شود.

 به نظر ش�ما بازار بيمه كنونی كش�ورمان چگونه 
بازاری است؟ رقابتی؟ انحصاری؟ رهبری بازار؟

بیشتر به نظر می رسد بازار بیمه در کشور تلفیقی از 
همه این هاس��ت. چرا که نه رقابت به معنای واقعی 
و نه انحصار مطلق بر بازار آن حاکم است. با حذف 
نظام تعرفه در کش��ور فضایی رقابتی در بازار حاکم 
ش��د اما این رقابت بعضا است که در آینده ممكن 
اس��ت مش��كالتی را فراهم آورد. با نگاهی بر تعداد 
ش��رکت های بیمه در کشور و سهم هر کدام از این 
شرکت ها از بازار متوجه می شویم که هنوز انحصار 
دولتی از بازار بر این صنعت حاکم است که این نكته 
می تواند تمرکز در یک بازار غیررقابتی شناخته  شود. 
اما با آزادسازی تعرفه ها اتفاقی که افتاد این بود که 
برخی شرکت ها به دالیل مختلف از جمله پشتوانه  
قوی دولتی و یا عدم توانایی در محاسبات دقیق فنی 
با ارائه نرخ های غیرفنی در برخی رشته ها توان رقابت 
را از بس��یاری از شرکت ها که عالقه مند به ارائه نرخ 
و شرایط فنی و حرفه ای هستند گرفتند. باید توجه 

داشت که این رقابت باید بر سر ارزش افزوده خدمات 
بیمه ای باشد و نه بر اساس قیمت های ارائه شده که 
متأسفانه در حال حاضر بیشتر رقابت در مورد دوم 
صورت می  گیرد. بازار رقابتی بر اساس ارزش افزوده 
رقابتی باعث خواهد شد که شرکت های بیمه بر اثر 
کیفیت در ارائه خدمات انتخاب شوند و نه ارائه ارزان 

خدمات بیمه ای بدون پشتوانه فنی.

 حذف نظام تعرفه چه تأثيری بر بازار داشت؟ شما 
موافق این حذف هستيد؟

حذف تعرفه ها در 70 س��ال گذشته صنعت بیمه 
بی سابقه بوده است. این اقدام بدون شک می تواند 
تأثیرات مثبت بس��یار زی��ادی ب��ر روی عملكرد 
ش��رکت های بیمه داشته باش��د که مهم ترین آنها 
افزایش توان فنی آنهاس��ت. تا پی��ش از این بیمه 
مرکزی از سوی دولت با تصویب نرخ هایی مشخص 
از ش��رکت های بیمه می خواس��ت که دنباله روی 
نرخ های یكس��ان بدون در نظر گرفتن محاسبات 
فنی در ش��رکت های مختلف باش��د ام��ا با حذف 
تعرفه ها شرکت ها می توانند به صورت کامال علمی 
و براساس محاسبات آماری و اکچوئری بر توان فنی 
خود بیافزایند. هرچند متأسفانه پس از چند سال 
که از حذف تعرفه ها می گذرد شاهد افزایش چنین 
توانی در بین بس��یاری از شرکت های بیمه موجود 
نبوده ایم و هنوز رقابت ها به صورت غیرفنی در بازار 
جاری است. به نظر می رس��د آزادسازی در برخی 
رش��ته ها کمی زود صورت گرفت، چ��را که دیده 

مدیر عامل بيمه نوین:

توسعه رقابت باعث ارتقای كيفيت می شود
بیمه صنعتی است که به طور دائم نیازمند ارتقای سطح خدمات مطابق با استانداردهای جهانی، همگام با بررسی بازار و نیاز 
مشتریانش است و همین نیازسنجی باعث طراحی و ارائه محصوالت جدید به بازار می شود. این بخشی از گفت و گوی ما با 

دکتر غالمعلی غالمی مدیر عامل بیمه نوین است.  مشروح آن را در ادامه بخوانید:
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می شود برخی شرکت ها برای کسب پرتفوی بیشتر 
و افزایش سهم خود از بازار اقدام به اعالم نرخ های 
کام��ال غیرمنطقی می کنند که به هی��چ عنوان از 
لحاظ فنی قابل توجیه نیس��ت. این می تواند باعث 
به هم ریختن بازار شود و مسلما نقش بیمه مرکزی 
ای��ران به عن��وان ناظر در این خص��وص به مراتب 

حساس تر و دشوارتر خواهد شد.

 از آنجا كه ش�ما یکی از مدیران فنی صنعت بيمه 
هس�تيد كه تجربه قائم مقامی بيم�ه مركزی را نيز 
دارد، لطفا در خصوص نحوه نظارت بر صنعت بيمه 
طی سال های گذش�ته توضيح دهيد و از چالش ها 
و موانع پيش روی نظ�ارت اصولی بر صنعت بيمه 

بگویيد.
بعد از سال 81 به خصوص با تأسیس شرکت های 
بیم��ه غیردولتی و خصوصی و ح��ذف تعرفه ها در 
س��ال های بعد از آن، بیمه مرکزی خود را ناگزیر به 
اعمال نظارتی بیش��تر و دقیق تر دید. بیمه مرکزی 
اختیارات قانونی مناسبی برای نظارت دارد و شورای 
عالی بیم��ه می تواند آئین نامه ه��ای موردنیاز برای 
نظارت منطقی، اصولی و کارشناس��انه به تصویب 
برس��اند کما اینكه آئین نامه های بس��یاری نیز به 
تصویب ش��ورای عالی بیمه رسید که تصویب این 
آئین نامه ها نیز مصون از آزمون و خطا نبود. برخی 
از آئین نامه ها با عجله و بدون انجام کارشناسی کافی 
به تصویب رسید که بعضا در پاره ای از موارد خالی از 
اشكال نبود. در پاره ای از موارد نیز با توجه به اینكه 
بیمه مرکزی به امر قبول اتكایی هم مبادرت دارد، 
با تضاد منافع بین بیمه مرکزی و شرکت های بیمه 
قرار گرفته اس��ت. به هر حال باید بپذیریم بخشی 
از این نارسایی ها به خاطر شرایط جدید بازار کامال 
طبیع��ی لیكن برخی دیگر که منبعث از س��الیق 
شخصی مس��ئولین بیمه مرکزی ایران بوده است 
غیر کارشناس��انه است. بعد از سال 1381 تا کنون 
بیمه مرکزی شاهد 5 نفر رئیس کل بوده است! در 
سال های اخیر، آئین نامه هایی با عجله و با قصد و نیت 
تجدیدنظر و اصالح آئین نامه های قدیمی به تصویب 
رسیده اند که برخی از آن ها دارای اشكال هستند و 
نیاز به تجدیدنظر و اصالح مجدد دارند. باید سعی 
شود در تصویب آئین نامه های مذکور اوال عجله نشود 
و ثانیا حتما از نظرات کارشناسی حتی کارشناسان 
مستقل و خارج از بیمه مرکزی ایران برخوردار باشد 
تا شورای عالی بیمه به عنوان باالترین رکن سیاست 
گذاری صنعت بیمه بتواند آئین نامه های قابل قبول 

کارشناسی شده را تصویب کند.

 لطفا در خصوص نحوه نظارت درون سازمانی در 
شركت بيمه نوین توضيح دهيد.

نظارت درون سازمانی در شرکت بیمه نوین به دو 
بخش نظارت فنی و نظارت مالی تقسیم می شود. 

در نظ��ارت فنی به دلیل اینكه تعرفه ها در هیئت 
مدیره شرکت تصویب می شود، واحدهای اجرایی 
مل��زم به رعایت نرخ و ش��رایط مصوب بوده و به 
دلیل سیستماتیک بودن نظارت، کنترل های الزم 
در واحدهای ستادی به عمل خواهد آمد. بدیهی 
اس��ت صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت طبق 
فرآیندهایی که در ش��رکت تعریف ش��ده، انجام 

خواهد شد.
 ام��ا در بُع��د نظارت مالی برای وص��ول به موقع 
ح��ق بیمه ه��ا و پرداخ��ت به موقع خس��ارت به 
زیان دی��دگان برنامه ه��ای نظارت��ی ب��ه صورت 
سیس��تماتیک طراحی و تدارک دیده شده است 
که کنترل حق بیمه های سر رسید شده و اسناد 
غی��ر نقدی را به عمل می آورد،در ضمن بدهی تا 
س��قف مجاز تعیین ش��ده برای هر واحد صدور 
را نیز کنترل می کند. کنترل های سررس��یدهای 
اقساط پس از گذشت مهلت تعیین شده، کنترل 
اس��ناد وصول نشده نمایندگی، در جریان وصول 
و یا واگذار نش��ده پس از گذش��ت مهلت تعیین 
شده، کنترل اسناد دریافتی، کنترل تحویل اسناد 
دریافتی نقدی و غیرنق��دی و کنترل ثبت چک 
مدت دار در رسید حق بیمه نیز بخش دیگری از 
کنترل های سیستمی مالی در شرکت بیمه نوین 

است. 

 آقای غالمی لطفا درخصوص عملکرد بيمه نوین 
در 8 ماهه اول سال 92 توضيح دهيد.

شرکت بیمه نوین در 8 ماهه ابتدای سال 92 طبق 
برنامه اس��تراتژیكی که از قبل برای دست یابی به 
اهداف کالن ش��رکت طراحی کرده است حرکت 
می کند. عملكرد 8 ماهه س��ال  جاری نیز با توجه 
به اینكه فروش بیمه های عمر و تش��كیل سرمایه 
از الویت  خاصی برخوردار اس��ت، رش��دی معادل 
69 درصد نسبت به مدت مشابه به سال گذشته 
داشته است. داش��تن پرتفوی متوازن با توجه به 
س��هم هر رش��ته در بازار و کاهش سهم ثالث در 
کل پرتفوی با فروش و تولید سایر بیمه نامه ها از 
اهدافی بوده اس��ت که بیمه نوین در 8 ماهه اول 
س��ال به آن دست یافته اس��ت به طوری که در 
رشته آتش س��وزی 39 درصد و رشته مسئولیت 
37 درصد رش��د نسبت به مدت مشابه سال قبل 
داشته است. در خصوص تعدیل و توازن پرتفوی 
نیز س��هم ثالث از 54 درصد در پایان سال 91 به 
47 درصد در پایان 8 ماهه س��ال جاری رس��یده 

است.

آیا بيمه نوین طرح های نویی برای ارائه به بازار 
دارد؟

بیم��ه صنعتی اس��ت که ب��ه طور دائ��م نیازمند 
ارتقای س��طح خدمات مطابق با اس��تانداردهای 

جهانی، همگام با بررس��ی بازار و نیاز مشتریانش 
اس��ت و همین نیازس��نجی باعث طراحی و ارائه 
محصوالت جدید ب��ه بازار می ش��ود. با توجه به 
نیازهای شناس��ایی شده مش��تریان و نیز مسائل 
و مش��كالتی که در موقع پرداخت خسارت برای 
نمایندگان به وجود می آید نیاز اس��ت که ضمن 
اصالح امور اجرایی در شرکت، طرح هایی نیز برای 
پوش��ش کامل نیازهای مشتریان به عمل آید. در 
س��ال گذشته بیمه نوین دو طرح مهم بیمه ای » 
پوش��ش افزایش و افت قیمت خ��ودرو« را برای 
نخس��تین بار به بازار ارائه داد. پوش��ش افزایش 
قیمت خودرو در پاس��خ به نوس��ان شدید قیمت 
خودرو طی س��ال گذش��ته در کش��ور ارائه شد. 
همچنین پوشش افت قیمت خودرو بعد از وقوع 
خسارت طراحی شده در بیمه نوین نیز تا حدود 
بس��یار زیادی پاس��خگوی وضعیت ب��ازار فروش 
خودرو در ایران اس��ت.  اما بیمه نوین با آگاهی از 
اهمی��ت درک و ایفای نقش اجتماعی خود نیز با 
همكاری با سازمان بهزیستی کشور طرح ابدایی 
دیگری با عنوان »طرح کودکان آس��مانی« ارائه 
داد که افراد خی��ر و نیكوکار عالقه مند به کمک 
به کودکان بی سرپرس��ت می توانند با استفاده از 
این بیمه این کودکان را تحت پوشش بیمه عمر 
و پس ان��داز قرار دهند.  در بیمه گردش��گری نیز 
کارت سفر بیمه نوین ارائه شده است که عالوه بر 
پوش��ش حوادث سفر، آتش سوزی و سرقت لوازم 
من��زل نیز از تعهدات این بیمه نامه اس��ت که به 

صورت آنالین نیز قابل خریداری است.

 بيم�ه نوین برای حفظ س�هم خ�ود از بازار چه 
برنامه ای دارد؟

در سال های اخیر با ورود شرکت های بیمه ای جدید 
و ش��رکت های در انتظار مجوز برای ورود به بازار 
بدون ش��ک تنها تمرکز برکیفیت و ارائه خدمات 
مطلوب در بازار رقابتی س��الم جوابگو خواهد بود. 
حفظ و افزایش سطح رضایت مندی مشتریان یكی 
از مسائل مهم در توسعه سهم هر شرکت در بازار 
اس��ت. بهبود مستمر فرآیندهای صدور و خسارت 
در راستای تكریم ارباب رجوع، برنامه های آموزشی 
و توسعه منابع انسانی طراحی محصوالت جدید با 
توجه به نیازهای شناس��ایی شده و توسعه شبكه 
فروش در س��طح کش��ور از برنامه های بیمه نوین 

جهت حفظ و توسعه سهم بازار است.
باید باور داشت که توسعه رقابت اقتصادی باعث 
ارتقای کیفیت خواهد شد و بیمه هم از این قاعده 
مستثنی نیست. مزیت بازار رقابتی حفظ عادالنه 
سهم شرکت ها بر اساس توان مالی و فنی واقعی 
آنها با اتخاذ سیاس��ت هایی ب��رای رفع انحصار و 
کاهش و در نهایت حذف فاصله بین س��هم بازار 

بیمه های خصوصی و دولتی است.
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مجمع عمومی عادی ساليانه شركت سيمان 
دشتستان در مورخه چهارشنبه 1392/10/25 

در محل باشگاه بانک سپه برگزار شد.
در این مجمع که با حضور 98 درصدی سهامداران همراه 
بود ریاست مجمع با مهندس فرهاد شهرکی بود که جنابان 
ش��اه آبادی و بُد در مقام نظار اول و دوم ایشان را در اداره 
جلسه یاری می رساندند . دبیری مجمع فوق نیز برعهده 
مهندس کیومرث موسیوند مدیرعامل موفق شرکت بود 
که پس از قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توس��ط 
مهندس موسیوند و استماع گزارش حسابرسی و بازرسی 
قانونی شرکت، مجمع نشینان با تصویب صورت های مالی 
و تقدیر و تش��كر از زحمات گرانقدر تیم ارشد مدیریتی 
شرکت در طی س��ال مالی مورد گزارش با تقسیم سود 
400 ریال��ی برای هر س��هم ب��ه کار خود پای��ان دادند. 
همچنین با تصویب اکثریت سهامداران حاضر در مجمع 
موسسه حسابرس��ی داریاروش به عنوان بازرس اصلی و 
موسس��ه حسابرسی رایمند و همكاران به عنوان بازرس 
علی الب��دل انتخاب ش��دند. عالوه بر حض��ور مدیران و 
بزرگان دیگر ش��رکت های سیمانی می توان به گزارش 
جامع و کامل مهندس موسیوند از اوضاع حال شرکت و 
برنامه های آتی شرکت اشارتی داشت. مهندس موسیوند 
در آخرین جمله گزارش خود با اعالم اینكه چش��م انداز 
پیش روی ما رس��یدن به باالترین راندمان و دس��تیابی 
به بیش��ترین بازده مالی در صنعت سیمان کشور است 
، از هیات مدیره و س��هامداران خواس��ت تا در این مهم 
یاری رسان شرکت باشند که با تشویق حضار روبه رو شد.
در پایان مجمع نیز مهندس کرمی معاون مالی و اداری 
ش��رکت که حس��اب های ش��فاف و پاک او مورد تائید 
حسابرس��ی و بازرس قانونی ش��رکت قرار گرفته بود به 
ابهامات و سواالت سهامداران پاسخ گفت. برخود وظیفه 
می دانیم از اظهار لطفی که مهندس شهرکی، مهندس 
موسیوند و جناب کرمی همواره به اصحاب رسانه داشته 

و دارند نهایت تقدیر و تشكر را داشته باشیم.  

تاریخچه
شرکت صنایع سیمان دشتستان )سهامی عام( در تاریخ 

1370/12/27 تحت شماره 89273 با نام شرکت صنایع 
س��یمان بوشهر )س��هامی خاص( در اداره ثبت شرکت 
ها و مالكیت واحدهای صنعتی تهران به ثبت رس��یده 
اس��ت. طبق صورت جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1383/11/5 نام شرکت از صنایع سیمان بوشهر 
)س��هامی خاص( به ش��رکت صنایع سیمان دشتستان 
)سهامی عام( تغییر یافته و در تاریخ 1384/01/30 تحت 
ش��ماره 66276/22 در اداره ثبت ش��رکت ها و مالكیت 
واحدهای صنعتی تهران ثبت و آگهی ش��ده و در تاریخ 
1386/01/29 نام شرکت در تابلوی فرعی بورس اوراق 
بهادار درج شده است. همچنین 51 درصد سهام سازمان 
توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی )67%( ایران 
طبق قرارداد شماره 85/2/746 مورخ 1385/12/26 به 
شرکت کارگزاری سهام عدالت منتقل و 3/3 درصد از آن 
تحت عنوان س��هام ترجیحی به پرسنل کارخانه واگذار 
شد. مابقی سهام سازمان توس��عه و نوسازی )29%( در 
تاریخ 1386/6/31 از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار 
به طور مساوی به شرکت سرمایه گذاری و صنعت غدیر 

و سیمان داراب فروخته شده است.

معرفی شركت 
ش��رکت صنایع س��یمان دشتس��تان در ابتدای س��ال 
1370 با هدف اش��تغال زایی و رونق اقتصادی استان و 
همچنی��ن کمک به اجرای پروژه های عمرانی و ملی در 
سطح منطقه و سایر نقاط کشور تاسیس شد و در پایان 
س��ال 1383 با ظرفیت اسمی یک میلیون تن در سال 
به بهره برداری رسید . مراحل پذیرش شرکت در بورس 
اوراق بهادار تهران طی سال 1385 تكمیل و در تابلوی 
فرعی بورس اوراق بهادار تهران درج شد. نظر به مصوبه 
دولت مبنی بر واگذاری سهام بخش دولتی به اشخاص 
خصوصی،واگذاری 34% کل سهام به شرکت کارگزاری 
س��هام عدالت در اسفند ماه 1385 آغاز شد و طی سال 
1386 کلیه س��هام دولتی به بخش خصوصی از طریق 

بورس واگذار شد.

ارزش های محوری
رعایت حقوق ذی نفعان: مشتریان، سهامداران، کارکنان، 

تامین کنندگان ، جامعه

توسعه سرمایه س��ازمانی: کارتیمی ، مسئولیت پذیری، 
نظم و انضباط، نوآوری ، شفافیت، شایسته ساالری

توس��عه اخالق م��داری : عدالت محوری، راس��تگویی و 
درستكاری

توجهات زیست محیطی: زمین سبز، آب پاک و آسمان آبی

نقاط قوت
- از منظر مالی: باال بودن س��ود عملیاتی و بازده ارزش 
سهامداران ، پایداری سود ، عدم تعهدات ودیون معوقه 

و اجرای سیستم های کنترل واحد مالی.
- از منظر فرآین��د: کیفیت باالی محصوالت تولیدی ، 
اخ��ذ گواهینامه محصول CE ، وجود زیرس��اخت های 

الزم برای افزایش تولید و اخذ گواهینامه 17025.
- از منظر مشتری و بازار : وجود سیستم کارآمد ارتباط 
با مش��تری ، نزدیكی به سه استان پر مصرف سیمان ، 
وجود ناوگان حمل و نقل داخلی و وجود بازارهای هدف 

و پرمصرف جهت صادرات سیمان.
- از منظر رش��د ویادگیری: ثب��ات مدیریت و رهبری، 
وجود زیرساخت و پایداری شبكه و اطالعاتی و ارتباطی 
ف برنامه ریزی و توجه به امر آموزش در کلیه سطوح.   

اهداف و استراتژی های شرکت
استراتژی شرکت صنایع س��یمان دشتستان براساس 
مدل )Traffic Line Report( TLR طراحی شده 

است.
در این مدل چهار س��نجش مشتری، فرآیند، آموزش و 
مالی به صورت ماهیانه مورد بررسی، پاالیش و بازبینی 
قرار گرفته و با مقدار هدف س��نجیده می شوند. بخش 

هایی از این استراتژی به شرح ذیل است:
-  افزایش سودآوری

-  مدیریت هزینه
-  افزایش تولید

-  توسعه بازار داخلی و صادراتی
-  افزایش کیفیت

-  افزایش بهره وری نیروی کار
-  توسعه مهارت های کارکنان

-  ارتقای ایمنی
-  توسعه رهبری
-  بهبود فرآیند

مهندس موسيوند با سود خوب از دیار دلوار آمد
  خسرو اميرحسيني
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در نهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران، از 
ش��رکت فاتح صنعت کیمیا  با اهدای لوحتقدیر و 

تندیس طالیی تقدیر شد.
در نهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران که 
با حضور شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور، 
فریدون  روحانی دستیار ویژه رئیس جمهور، ظریف 
وزیر امور خارجه، مهندس هاشمی استاندار تهران 
و تعدادی از نمایندگان مجل��س و تعداد زیادی از 
فعاالن عرصه صنعت کشور برگزار شد، لوح تقدیر و 
نشان طالیی نهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت 

کشور به شرکت فاتح صنعت کیمیا اهدا شد.
گ��روه فاتح صنعت از جمله ش��رکت های تولیدی 
بسیار توانمند عضو انجمن س��ازندگان تجهیزات 
صنعت نفت ایران است که در بخش های مختلف 
فعالیت می کن��د. از مهمترین ش��اخص های این 
ش��رکت حضور بیش از 80 نفر پرسنل متخصص 
فقط در بخش طراحی و مهندسی این گروه است.

گفتنی است گروه فاتح صنعت هم اکنون با بیش از 
200 نفر پرسنل و در فضایی بیش از 20 هكتار به 

صورت پروژه های EPC تامین می کند.
این شرکت توانمند با استفاده از نیروهای متخصص 
و کارآم��د خ��ود در قریب به 30 س��ال از فعالیت 
صنعتی، حجم بسیار باالیی از تجهیزات و محصوالت 

مختلف را در زمینه های پكیج های فرایندی، مبدل 
های حرارتی، مخازن تحت فشار و راکتورها، برج ها 
و ستون های تقطیر، فین تیوب ها، کانوکشن کویل 
ها، کاتالیست، مولكوالرس��یوها، خدمات طراحی 
مهندس��ی و مطالعات اقتصادی پروژه ها ، نصب و 
راه اندازی تجهیزات و تعمیرات مربوط به طراحی، 

ساخت و تولید تامین می کند.
همچنین از نقاط برجس��ته این شرکت، واحدهای 
منسجم و تیم های مهندسی قوی در حوزه تحقیق 
و توسعه است که با استفاده از آنها تا کنون تجهیزات 
پیچیده با تكنولوژی ملی بسیار باال طراحی و تولید 

شده اند.
شرکت های پارس تجهیز کاران کیمیا، نیتل پارس، 
کیمیاگران صنعت پ��ارس، تكنولوژی های فرایند 
فاتح، پاس��كو و گروه تعمیرات فات��ح از جمله زیر 

مجموعه های این شرکت هستند.
نهمین جش��نواره ملی قهرمانان صنع��ت ایران با 
هدف حمای��ت از تولیدات ملی و س��رمایه ایرانی 
توس��ط بخش خصوصی و با همكاری و همفكری 
تش��كل های غیر دولتی بخش صنع��ت، معدن و 
تجارت، 25 آذرماه در مرکز همایش های بین المللی 
صدا و س��یما برگزار شد و در آن 50 شرکت و برند 

پیشتاز بازار ایران معرفی شدند.

شرکت فاتح صنعت کیمیا در نهمین 
جشنواره ملی قهرمانان صنعت

مدیرعامل:
مهندس سیدمحمدعلی فاطمی
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مجمع عمومی عادی س��الیانه صاحبان س��هام شرکت 
س��رمایه گذاری بازنشس��تگی کشوری )س��هامی عام( 
در تاری��خ 1392/10/7 در مجموع��ه نیای��ش واقع در 
س��عادت آباد تهران با حضور سهامداران محترم، اعضای 
هیات مدیره، نماینده محترم حسابرس مستقل و بازرس 
قانونی و نماینده محترم س��ازمان بورس و اوراق بهادار 

تهران تشكیل شد.
مجمع به ریاس��ت جناب آقای حس��ین فروغی امجد و 
به ناظری جنابان محمد حسین طالقانی و علی بیگدلی 
و ب��ه دبیری آقای مجید هاتف وحید در حضور بیش از 
92 درصد از صاحبان سهام برگزار شد و با تقسیم سود 

1200 ریالی با طنین صلوات به کار خود پایان داد.

اعضای هيات مدیره    نماینده    سمت
آقای علی صدوقی  ش��رکت س��رمایه گذاری آتیه صبا        

رئیس هیات مدیره
آقای فرش��اد ابراهیم پ��ور  ش��رکت بازرگانی صندوق 

بازنشستگی کشوری  نایب رئیس هیات مدیره
آقای کیارش مهرانی  شرکت آزادراه امیرکبیر عضو هیات 

مدیره
آقای احسان اهلل یار محمد  صندوق بازنشستگی کشوری  

عضو هیات مدیره
آق��ای مجید هاتف وحید  ش��رکت انبارهای عمومی و 

خدمات گمرکی  مدیرعامل و عضو هیات مدیره

پيام هيات مدیره
با عرض س��الم و خیر مقدم به صاحبان محترم س��هام 
و اعضای محترم مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت 
س��رمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری )سهامی 
عام(، ضمن تس��لیت به مناس��بت فرارس��یدن اربعین 
س��االر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع(، گزارش 
عملكرد هیات مدیره شرکت در طی سال مالی منتهی 
به 1392/06/31 که حاصل تالش و فعالیت یک س��اله 
هیات مدیره، مدیران و کارکنان شرکت بوده و همچنین 
خالصه عملكرد یک س��اله شرکت های گروه و برنامه ها 

و سیاس��ت های کالن ش��رکت را تقدیم م��ی دارد و از 
مجمع عمومی محترم صاحبان س��هام تقاضا می کند با 
رهنمودهای خود، هیأت مدیره را در انجام وظایف محوله 
یاری و همچون گذشته با حمایت های بی دریغ خود، راه 

نیل به اهداف تعیین شده را هموار کنند.
امید است که با توسل به ذات اقدس باریتعالی و در سایه 
توجهات حض��رت ولیعصر)عج( با برنامه ریزی اصولی و 
فعالیت مس��تمر کلیه مدیران و کارکنان، شاهد اجرای 
دقیق برنامه های تعیین ش��ده برای س��ال مالی آینده 

باشیم. ان شاء اهلل.
همانگونه که اس��تحضار دارید ش��رکت سرمایه گذاری 
صندوق بازنشستگی کش��وری با هدف مدیریت بهینه 
بخش��ی از دارایی های صندوق بازنشس��تگی کشوری و 
افزایش دارایی بازنشستگان محترم تاسیس شد. رسالتی 
که بر دوش این شرکت در قبال بازنشستگان محترم قرار 
گرفت باعث شد که تصمیم گیران، مدیران و کارشناسان 
این شرکت را بر آن دارد تا با انجام بررسی های جامع و 
دقیق، س��رمایه های در اختیار را به سمت حوزه هایی با 

حاشیه سود مطلوب سوق دهد. هیات مدیره و
مدیریت شرکت افتخار دارند که امانت دار سهامداران محترم 
بوده و در جهت حفظ و افزایش ثروت آنها از هیچ کوشش و 
تالشی دریغ نورزیده و در راستای تحقق این هدف و به منظور 
ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت، در سال مورد گزارش در 
جهت اصالحات موثر و متنوع سازی پرتفوی و افزودن حجم 
سرمایه گذاری ها و استفاده بهینه از موقعیت های بازار سرمایه 
و فرصت های موجود اصل 44 قانون اساسی و همچنین بازار 
گردانی سهام گروه، اقدامات اساسی را به عمل آورده و اساس 
برنامه ریزی های خود را مطالعات بازار، شناسایی فرصت ها 
و تهدیدهای محیطی جهت حفظ و ارتقای منافع و ثروت 

سهامداران بنا نهاده است.
در این راس��تا ش��رکت با تدوین چش��م انداز، اهداف و 
اس��تراتژی های خود، برنامه عملیاتی جهت کسب سود 
بیش��تر و افزایش ثروت س��هامداران را مدنظر قرار داده 
است. در این گام ها فرصت های محیطی جهت اجتناب 
از تهدیده��ا و بهره گیری هر چه بیش��تر از نقاط قوت و 
پوشش نقاط ضعف شناسایی شده است. به همین منظور 
ش��رکت های زی��ان ده و کم بازده در فهرس��ت واگذاری 

ق��رار گرفته تا منافع حاصل از ف��روش آن دارایی ها در 
حوزه های با مزیت نسبی و هم راستا با استراتژی شرکت 

سرمایه گذاری شود.
همچنین حضور فعال در صنایع با مزیت نس��بی کشور 
در اولویت فعالیت های ش��رکت قرار گرفته است. بر این 
اس��اس و با توجه به بهره مندی کشورمان از منابع غنی 
نف��ت و گاز و معادن مختلف و نی��ز دانش کافی در این 
صنایع، س��رمایه گذاری در صنعت پتروشیمی و صنایع 
معدنی و فلزات اساسی در اولویت فعالیت های سرمایه 
گذاری خود قرار داده و خوش��بختانه ب��ا بهره گیری از 
مطالعات کارشناسی و نگاه اس��تراتژیک توانسته است 

موقعیت های مطلوبی را شناسایی و سرمایه گذاری کند.
هیات مدیره ش��رکت معتقد اس��ت تمامی افتخارات و 
موفقیت های کسب ش��ده، در سایه حمایت بی دریغ و 
به پشتوانه حمایت سهامداران محترم حاصل شده است. 
تعامل مطلوب و بیان انتقادات س��ازنده شما سهامداران 
محترم، مطمئناً راه گشا و چراغ راه ما در آینده خواهد بود.

درآخر الزم می دانیم از تمامی سهامداران محترم که در 
این مجمع حضور به هم رس��انده اند، صمیمانه تشكر و 

قدردانی نماییم.
مدیریت شرکت بر طبق رس��الت و وظایف خود در هر 
زمان با افتخار، پذیرا و پاس��خگوی س��هامداران محترم 
بوده و مقدم ش��ما عزیزان را که بدون شک موجب خیر 
و برکت و دلگرمی اس��ت، گرامی می دارد و س��ربلندی، 
عزت و رفاه و آس��ایش ایران و ایرانی را از خداوند متعال 

مسئلت دارد.

معرفی شركت
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی مستخدمین 
مشمول قانون استخدام کشوری در تاریخ 1367/4/25 
درقالب شرکت سهامی خاص، تحت شماره 70513 در 
اداره ثبت ش��رکت های تهران به ثبت رسید و در تاریخ 
1378/3/26با  تصویب اساس��نامه جدید توسط مجمع 
عمومی فوق العاده صاحبان محترم سهام ، نام شرکت ، 
به شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 
)س��هامی عام( تبدیل ش��د و در تاریخ 1379/6/31 در 

سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

آن كه دل كهنساالن را شاد كرد
هاتف با دست پر

  خسرو اميرحسيني
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در نهمی��ن جش��نواره ملی قهرمان��ان صنعت ای��ران، از 
رس��توران های زنجیره ای پدر خوب با اهدای لوح تقدیر و 

تندیس طالیی تقدیر شد.
در نهمی��ن جش��نواره مل��ی قهرمانان صنعت ای��ران که 
با حضور ش��ریعتمداری مع��اون اجرای��ی رئیس جمهور، 
فریدون  روحانی دس��تیار ویژه رئیس جمهور، ظریف وزیر 
امور خارجه، مهندس هاشمی استاندار تهران و تعدادی از 
نماین��دگان مجلس و تعداد زیادی از فعاالن عرصه صنعت 
کشور برگزار شد، لوح تقدیر و نشان طالیی نهمین جشنواره 
ملی قهرمانان صنعت کشور به رستوران های زنجیره ای پدر 

خوب اهدا شد.
مجموعه رستوران های زنجیره ای پدر خوب با پخت بیش از 
40 نوع غذا شامل انواع پیتزا، ساندویچ، غذاهای ایتالیایی، 
س��وخاری، پیش غ��ذا و س��االد گام جدی��دی در عرصه 

رستوران داری مدرن برداشته است.

افتخارات پدر خوب
اولین مبتكر غذاهای سرخ نشده در ایران

بزرگترین فس��ت فود زنجیرهای از لحاظ تعداد شعب در 
خاورمیانه

راه اندازی و بهره برداری بیش از 60 شعبه در سراسر کشور
ایجاد اشتغال پایدار برای بیش از 1500 نفر

ایجاد اشتغال غیرمستقیم برای بیش از 12000 نفر
اولین فست فود دارای گواهینامه حالل در ایران

-9001 ISO( دارن��ده گواهینامه های متعدد بین الملل��ی
)10004 ISO -22000 ISO

دارنده گواهینامه معتبر HACCP از UKAS انگلستان

دارن��ده گواهینامه انجمن صنعتگران جوان س��ازمان ملل 
)UNIDO( متحد

دارنده عنوان کارآفرین برتر کشور
س��ال 1389: دریافت عنوان برترین برند جوان کش��ور در 

چهارمین جشنواره تولیدکنندگان جوان
دریافت عنوان برترین واحد پیشرو به لحاظ محتوا و کیفیت 

در صنعت غذا
سال 1390: دریافت عنوان برند محبوب کشور در همایش 

ملی سپاس
سال 1390: دریافت عنوان س��فیر صنعت رستوران داری 

ایران در جهان در هفتمین جشنواره قهرمانان صنعت
س��ال 1390: منتخ��ب برگزی��ده در پنجمین جش��نواره 

قهرمانان صنعت
سال 1390: دریافت لوح تقدیر از همایش استاندارد به لحاظ 

کیفیت و محتوای محصوالت
گسترش و رش��د 100 درصدی مشتریان و شعب از سال 

1389 تا 1390
سفیریار نیكوکاری بنیاد مهرآفرین

نهمین جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران با هدف حمایت 
از تولیدات ملی و سرمایه ایرانی توسط بخش خصوصی و با 
همكاری و همفكری تشكل های غیر دولتی بخش صنعت، 
معدن و تجارت، 25 آذرماه در مرکز همایش های بین المللی 
صدا و س��یما برگزار شد و در آن 50 شرکت و برند پیشتاز 

بازار ایران معرفی شدند.

معرفی مدیرعامل 
ش��هرام فخار فقط 37 س��ال دارد و مدت زیادی نیس��ت 

که رس��توران های زنجیره ای خود را افتتاح کرده است اما 
رس��توران های او در همین مدت کم به خوبی جایش��ان را 
میان مردم باز کرده اند. شهرام فخار با ابتكارش فست فودهای 
مضر را به غذایی کم ضرر تبدیل کرده است. شاید اگر پدر 
ش��هرام فخار با مش��كل قلبی مواجه نمی شد، شاید اگر او 
حاضر نمی ش��د به دخترش همان غذای��ی را ندهد که به 
مش��تری هایش می دهد، امروز ایده فست فود بدون روغن 
ای��ن قدر گل نمی کرد. به هر حال باید خوش��حال بود که 
چنین اتفاقی در زندگی شهرام فخار افتاد تا رستوران های 

پدر خوب افتتاح شوند.

شهرام فخار درباره فعاليت های خود در مجموعه 
رستوران های زنجيره ای پدر خوب گفته است: 

من ش��هرام فخ��ار هس��تم واز نوجوانی روی پ��ای خودم 
ایس��تاده ام.حاال مجموع��ه رس��توران های زنجی��ره ای » 
پدرخوب « را دارم. االن 1500 نفر در سیستم من مشغول 
به کار هستند.هر کدام ازاین افراد 7 تا 4 نفر را تحت پوشش 
خودشان دارند.12000 نفر غیر مستقیم در سیستم من کار 

می کنند. این کارآفرینی مرا ارضا می کند.
دو موضوع باعث ش��د مبتكر غذای بدون روغن باشم، اولی 
مریضی پدرم و دوم س��المت غذایی که به مردم می دهم. 
روزی با یكی از دوستانم به رستورانش رفته بودیم و دیدم به 
دخترش اجازه نمی دهد در آنجا غذا بخورد.وقتی این صحنه 
را دیدم واقعا تاس��ف خوردم. به خ��ودم گفتم باید غذایی 
تحویل مردم بدهم که به دختر خودم هم بدون نگرانی آن 
را بدهم.اگر راضی نیستم دخترم از غذای رستوران بخورد 

نباید راضی باشم که بچه های مردم هم از این غذا بخورند.

رستوران های زنجیره ای پدر 
خوب در نهمین جشنواره 

ملی قهرمانان صنعت مدیرعامل:
 مهندس شهرام فخار
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ترسيم افق های روشن
 برای ماشين سازی اراك

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت ماشین سازی اراك راس ساعت 14 مورخه یکشنبه 92/10/22 در موسسه مطالعات بهره وری برگزار 
شد. در این مجمع که با حضور87/9 درصدی سهامداران همراه بود. مهندس عباس ملکی طهرانی، رییس هیات مدیره، ریاست مجمع را 

عهده دار بودند و آقایان محمد تقی زاده و حمیدرضا رئوفی به عنوان نظار اول و دوم و آقای علی پیرزادی در مقام دبیر مجمع ایشان را در 
اداره مجمع یاری می رساندند. پس از قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط آقای سید  محمدباقر سبحانی  مدیرعامل توانمند و خوش 
فکر شرکت و استماع گزارش و حسابرس قانونی، مجمع با تصویب صورت های مالی و تقدیر و تشکر از تالش هیات مدیره شرکت طی سال 

مالی مورد گزارش با تقسیم سود 400 ریالی برای هر سهم به کار خود پایان دادند. در این مجمع موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان 
حسابرس و بازرس اصلی و موسسه رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل انتخاب شدند.

 تقسيم سود
 400 ریالی برای هر
 سهم در مجمع
 ماشين سازی اراك

پيام هيات مدیره:
در سال مورد گزارش علی رغم کمبود نقدینگی در 
بخش صنعت ، کاهش بودجه های عمرانی ، تأخیر 
در پرداخت ها و پرداخت های نامنظم کارفرمایان و 
مشكالت ناشی از عدم پذیرش LC بانک های ایرانی 
توس��ط تأمی  کنندگان و سازندگان خارجی ، عدم 
امكان گش��ایش LC توسط بانک های ایرانی، عدم 
امكان اس��تفاده از وجوه حواله های ارزی دریافتی و 
اجبار به فروش ارز حواله های مذکور به قیمت دولتی 
و خری��د و انتقال ارز از طریق صرافی به نرخ بازار و 
تفاوت فاحش نرخ ارز بانكی با ارز آزاد، محدودیت های 
تهیه مواد اولیه استنلس استیل ، تیتانیوم وکلد مورد 
نیاز پ��روژ  ها به لحاظ کاربرد دوگان��ه این فلزات ، 
مشكالت سفارش گذاری از طریق کشورهای واسطه 
و انجام امورگمرکی )واردات و صادرات( و نگهداری 
کاال درآن کش��ورها ، مش��كالت انتقال وجه برای 
تأمین کنندگان که باعث ابط��ال  مكرر LC های 
گش��ایش یافته شده است و تمایل تامین کنندگان 
خارج��ی به دریافت نقدی و تحمیل ش��رایط خود 
به خریداران ، مش��كالت اقتصادی ناشی از افزایش 
غیرقابل پیش بینی نرخ ارز و اجرای طرح هدفمندی 
یارانه ها ، مدیریت شرکت با توکل بر حضرت حق و 
با استفاده از روش های نوین مدیریت خالق و پویا 
، توانست ضمن تبدیل تهدیدها به فرصت ، شرکت 
را از چالش پیش رو حفظ نموده و در جهت نیل به 
اهداف نهایی خود یعنی افزایش فروش و سود آوری 

سوق دهد .

برنامه های آینده شركت:
ماشین س��ازی اراک به عنوان یكی از شرک های 
م��ادر در زمین��ه تولیدات صنعت��ی ، بخش قابل 
توجهی از تجهیزات مورد نیاز صنایع کشور نظیر 
صنعت نفت، گاز ، پتروش��یمی و صنایع حمل و 
نق��ل را تأمین م��ی کند و در این راس��تا تثبیت 
ش��رایط تولید و فروش محص��والت و نگهداری 
آن در ش��رایط مطلوب مستلزم افزایش کیفیت، 
کاهش هزین��ه های تولید و بهای تمام ش��ده و 

جذب پروژه های جدید است.
از جه��ت دیگر در ش��رایط رقابت��ی فعلی تولید 
محص��والت جدی��د و انجام فعالیت ه��ا با ارزش 
افزوده باالتر به منظور دس��تیابی ب��ه بازارهای 
جدی��د و افزایش ت��وان رقابتی الزامی اس��ت . 
برای دس��تیابی ب��ه اهداف مذک��ور باید همواره 
به بهس��ازی و نوس��ازی تجهی��زات ، ایجاد زیر 
ساخت های جدید ، ارتقای دانش فنی و توسعه 
تكنولوژی توجه کرد. لذا با عنایت به موارد فوق 
هی��ات مدیره برنامه های ذیل را در دس��تور کار 
خود قرار داده اس��ت ، لیكن انجام این برنامه ها 
مس��تلزم در اختیار داش��تن منابع کافی است . 
بنابراین هیات مدیره پیش��نهاد افزایش سرمایه 
ش��رکت از مبلغ 1/000 میلی��ارد ریال به مبلغ 
2/200 میلی��ارد ری��ال از مح��ل آورده نقدی و 
مطالبات حاصل شده سهامداران و سود انباشته 

را دارد.
در ح��ال حاضر می��زان مطالبات حاصل ش��ده 
س��هامداران بابت س��ود مص��وب مجمع عمومی 

ع��ادی س��الیانه م��ورخ 1392/4/30 مبلغ 370 
میلیارد ریال اس��ت که در ص��ورت عدم افزایش 
س��رمایه از این محل به لح��اظ لزوم پرداخت آن 
حسب الزام قانون تجارت و ضوابط سازمان بورس 
و اوراق بهادار، شرکت با کمبود شدید نقدینگی و 
عدم تأمین منابع مالی الزم و و در نتیجه کاهش 

عملكرد مواجه می شود .
لیكن در صورت افزایش س��رمایه از خروج مبلغ 
مذک��ور از ش��رکت جلوگیری می ش��ود و به این 
طریق بخشی از نیاز شرکت جهت تأمین سرمایه 

در گردش عملیات جاری مرتفع خواهد شد .
شایان ذکر است هیا ت مدیره در نظر دارد جهت 

اجرای کامل برنامه های طرح و توسعه و
تامین س��رمایه در گ��ردش مورد نی��از عملیات 
ش��رکت و به منظور حفظ موقعیت فعلی و ایجاد 

شرایط
غیرقاب��ل رقابت در بازار صنعت داخلی و منطقه، 
منابع مورد نیاز به مبلغ 1/200میلیارد ریال را از 
طریق افزایش سرمایه و از محل مطالبات و آورده 

نقدی سهامداران و سود انباشته تأمین کند .

الف - طرح بهس��ازی و نوسازی خطوط تولیدی 
گروه متالورژی

ب - طرح بهس��ازی و نوس��ازی خطوط تولیدی 
گروه ماشین و مونتاژ

ج- تولی��د لوله های بدون درز و الیاژی مقاوم در 
مقابل خوردگی

 EPC د - اجرای پروژه ها بصورت

  خسرو اميرحسيني
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مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت گلوکزان راس ساعت 
15 روز شنبه 1392/10/28 در هتل بزرگ تهران تشكیل 
ش��د. در این مجمع که با حضور 88 درصدی سهام داران، 
اعضای هیات مدیره، نماینده بورس و حسابرس و بازرس 
قانونی شرکت برگزار ش��د، ریاست مجمع برعهده آقای 
فرهنگ دادخواه بود که جنابان اصفهانی و حشمتی در مقام 
ناظران اول و دوم ایشان را در اداره جلسه یاری می رسانند. 
دبیری مجمع فوق نیز برعهده مهندس کاوس س��لیمی، 

مدیرعامل توانمند و خدوم شرکت گذاشته شده بود.
پس از قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط دکتر 
یزدان پور )نائب رییس هیات مدیره( که در طی سال مالی 
موردگزارش در س��مت مدیرعاملی شرکت بود و استماع 
گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت، مجمع نشینان 
ب��ا تصویب صورت های مالی و تقدیر و تش��كر از زحمات 
ارزش��مند تیم ارشد مدیریتی ش��رکت که توانسته است 
رشد سه برابری سود شرکت را نسبت به سال های پیش 
حاصل کنند، با تقسیم سود 5000 ریالی به ازای هر سهم 
به کار خود پایان دادند. ش��ایان ذکر اس��ت در بازه زمانی 
که تحریم های بین المللی عمال اقتصاد و صادرات کش��ور 
را با بحران مواجه کرده بود، تیم ارش��د مدیریتی شرکت 
توانست کاری کند کارستان یا به قول معروف در زمانه ای 
که از سنگ ناله خیزد، تیم ارشد مدیریتی شرکت باافتخار 
اعالم کرد که توانس��ته است با وجود تمام محدودیت ها و 
کارشكنی ها، ارزش ریالی صادرات شرکت را نسبت به سال 
گذشته اش رقم قابل توجهی افزایش دهد. اعالم این خبر 
و تقسیم سود 5000 ریالی کام تمام سهامداران را شیرین 
ک��رد وتقدیری که از مهندس س��لیمی و دکتر یزدان پور 
توسط سهامداران  با طنین صلوات پی در پی به عمل آمد، 

خود گواه این مدعاست.
بر خود وظیفه می دانیم از لطف و یاری که خانم فرامرزی 
)مدیر مالی( و آقای حس��ین پور )مدیر اداری( که ما را در 
تهیه این گزارش یاری رساندند کمال قدردانی و تشكر را 

داشته باشیم.

پيام هيات مدیره 
حمد و س��پاس به درگاه خداوند متعال که نعمت کار 
و خدمت به صنایع و مردم کش��ور عزیزمان را به هیات 
مدیره و پرس��نل سخت کوش ش��رکت گلوکوزان عطا 

فرمود.
در سال مالی منتهی به 1392/6/31 شرکت گلوکوزان 
با تالش مدیران و کارکنان خود توانس��ت به رغم همه 
دش��واری های ناشی از تحریم های اقتصادی و افزایش 
شدید قیمت ارز و مواد اولیه، گام های بلندی در راستای 

سیاست های سهامداران محترم بردارد.
تكمیل طرح های افزایش ظرفیت، دستیابی به ظرفیت 
عملی خط تولید جدید، بهسازی و نوسازی زیرساخت 
های تولید و فروش، افزایش س��هم بازار و کسب %55 
از بازار نشاس��ته ذرت و گلوک��وز، افزایش 83 درصدی 
فروش که 45 درصد آن ناش��ی از افزایش میزان تولید 
بوده است، افزایش 25 درصدی بهره وری نیروی انسانی 
و گس��ترش تنوع محصوالت تولی��دی حاصل گام های 
بلندی است که در چهارچوب راهنمایی های سهامداران 

محترم برداشته شده است.

كلياتی درباره شركت
ش��رکت گلوکزان به موجب ماده 197 قانون تجارت و 
م��اده 6 آئین نامه همان قانون در تاری��خ 1349/3/31 
با ش��ماره 14012 در اداره ثبت ش��رکت ها و مالكیت 
صنعتی تهران به ثبت رس��یده اس��ت. این ش��رکت با 
مشارکت بانک صنعت و معدن ، شرکت سرمایه گذاری 
پارس و آقایان دکتر عباس معتمدی وحاج محمد تقی 
برخوردار به منظور تولید گلوکوز و نشاس��ته با ظرفیت 
روزانه 50 تن آس��یاب ذرت دانه ای و سرمایه اولیه 70 
میلیون ریال در سال 1349 تاسیس شد. ماشین آالت 
نشاسته س��ازی از کارخانجات آلفاالوال سوئد و ماشین 
آالت گلوکوزس��ازی از کارخانجات دی دی اس کروبر 
دانمارک خریداری و در سال 1352 نصب و بهره برداری 

از کارخانه عمال آغاز شد.

در آبان ماه س��ال 1376 بنیاد مس��تضعفان و جانبازان 
ب��ا پرداخت بدهی های معوق بانكی و افزایش س��رمایه 
از آن مح��ل، عمال اداره ش��رکت را از هیات حمایت از 
صنایع خارج کرد و ش��رکت تحویل سهامداران شد. در 
س��ال 1378 نیز شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار 

پذیرفته شد.
بع��د از در اختی��ار گرفت��ن اداره ش��رکت به دس��ت 
س��هامداران، اقدامات اساس��ی و زیربنای��ی زیادی در 
ش��رکت و کارخانه ص��ورت پذیرفته اس��ت. تجهیز و 
تقویت امكانات تولیدی، افزودن س��یلوهای نگهداری 
، تعویض سیس��تم تغلیظ و اپرات��ور گلوکوز و اصالح 
اساس��ی سیستم دریافت ذرت موجب تثبیت عملكرد 
تولیدی و تقویت زیرس��اخت های شرکت شد. سرمایه 
شرکت براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1383/10/22 به 38/000 میلیون ریال افزایش 
یافت و در س��ال 1386 عملیات ساخت کارخانه ذرت 
خشک کنی در روستای کمال آباد )به فاصله 5 کیلومتر 
از کارخانه اصلی ( آغاز شد. بهره برداری از این واحد به 
عنوان بزرگ ترین کارخانه ذرت خشک کنی در خاور 
میانه ب��ا ظرفیت روزانه 1800 ت��ن ذرت مرطوب در 
س��ال 1387 آغاز شد. در سال 89 عملیات نوسازی و 
بهسازی واحد آسیاب ذرت افزایش ظرفیت آن از 150 
تن به 300 تن در روز آغاز شد و در بهمن ماه همین 

سال فاز اول آن به پایان رسید. 
در س��ال مالی گذشته ضمن تالش برای رفع مشكالت 
خط تولید جدید و رس��اندن به ظرفیت هدف، اقدامات 
مربوط به تكمیل خط و راه اندازی دس��تگاه های جدید 
صورت پذیرفت و بدین ترتیب میانگین تولید ساالنه به 
حدود 290 تن در روز رسیده است. همچنین اقدامات 
اولیه مربوط به طرح های توسعه آتی این شرکت شامل 

افزایش و خط تولید محصوالت متنوع آغاز شده است.
در این سال با همت شبانه روزی پرسنل و متخصصین 
داخلی، پروژه افزایش ظرفیت خاتمه  و ظرفیت تولید به 

150 تن آسیاب در روز ارتقا یافت.

مهندس سلیمی با  یك دست سالمت و با دست 
دیگر سود به مجمع ساالنه گلوکزان آمد

  خسرو اميرحسيني

تقسيم   سود 
5000 ریالی 
برای هر سهم
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نوسازی و ساختمان 
تهران )سهامی عام( راس ساعت 10 صبح مورخه دوشنبه 

1392/10/9 در محل سالن نیایش تهران تشكیل شد.
در این مجمع مهندس اسفندیار برومند ریاست هیات مدیره 
ش��رکت که از بزرگان و موسپید کرده های صنعت ساخت و 
ساز در کشور است با عرض خیرمقدم به سهامداران، اعضای 
هیات مدیره و مدیران ارشد شرکت نماینده بورس و حسابرس 
قانونی شرکت و اصحاب رسانه با اعالم حضور 88/45 درصدی 
س��هامداران اعالم کرد به علت انتخاب اعضای هیات مدیره 
شرکت نمی تواند ریاست مجمع را عهده دار شود. در ادامه با 
انتخاب آقای محمد بدیعی به عنوان ریاست مجمع و جنابان 
حس��ن پورفرج قاجاری و فرامرز رساپور به عنوان ناظر اول و 
دوم و اقای محمد غالمی در مقام منش��ی مجمع رسمیت 
خود را پیدا کرد. پس از گزارش هیات مدیره به مجمع توسط  
مهندس یوسف صفار شاهرودی مدیرعامل توانمند شرکت که 
حاکی از تدوین و اجرای برنامه های راهبردی برای شرکت در 
طی سال مالی منتهی به 1392/6/31 بوده و استماع گزارش 
حسابرس و بازرس قانونی شرکت، مجمع نشینان با تصویب 
صورت های مالی شرکت تصویب و تنفیذ معامالت مشمول 
ماده 129 تقدیر و تشكر از تالش دوچندانی که مدیریت ارشد 
شرکت در طی س��ال مورد گزارش متقبل شده به کار خود 

پایان دادند.
از نكات خواندنی مجمع می توان به صحبت های مهندس 
شاهرودی اشاره کرد که بیان می کردند از آنجا که خود از 
موسسین شرکت نوسا در سال 75 بودم خدا را شاکرم که 
این بار در کسوت مدیرعامل شرکت در خدمت شما عزیزان 
سهامدار هستم. با توجه به پیشینه کاری و مدیریتی که از 
مهندس برومند و مهندس شاهرودی به عنوان نخبگان و 
خبرگان صنعت ساخت و ساز کشور و تیم مدیریتی پاک 
شرکت داریم سال آتی سال درخشانی برای شرکت خواهد 

بود.
مهندس شاهرودی در گزارش خود با اعالم اینكه با اصالح 

ساختار مالی و تشكیالتی شرکت و آخرین اقدامات انجام 
شده درخصوص پروژه های جاری شرکت، گفت که با تمام 
توان و تالش در حال خدمت به شرکت هستیم تا برای شما 
عزیزان س��هامدار در طی س��ال آتی نوآوری را نوید بخش 

باشیم.
بر خود وظیف��ه می دانیم از جناب علیرض��ا خان رضوانی 
مدیریت مالی و اداری ش��رکت با آن حس��اب های پاک و 
مهندس مجتبی دلخونی مدیریت امالک و فروش شرکت 
ک��ه با گرمی پذیرای خبرنگاران ب��وده و ما را در تهیه این 
گزارش یاری رساندند کمال قدردانی و تشكر را داشته باشد. 
ش��ایان ذکر است در این مجمع موسسه حسابرسی بهراد 
مش��ار به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول 

اندیشه به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.       

اعضای هيات مدیره    نماینده    سمت
آقای اسفندیار برومند        سرمایه گذاری ساختمان ایران 

)سهامی عام(    رئیس هیات مدیره
آقای سیاوش جروند      پشتیبان ایجاد ساختمان )سهامی 

خاص(     نایب رئیس هیات مدیره
آقای سید محمود میریان         سرمایه گذاری ساختمان 

نوین )سهامی عام(    عضو هیات مدیره
آق��ای محس��ن بهرام��ی ارض اق��دس                مهندس 
و مدیریت پروژه س��اختمان نوین ایرانیان )سهامی خاص(      

عضو هیات مدیره
آقای سعید رضا عاصمی زواره            تامین مسكن جوانان 

)سهامی عام(  عضو هیات مدیره
آق��ای یوس��ف صفارش��اهرودی    منتخب هی��ات مدیره    

مدیرعامل

پيام هيات مدیره
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان محترم سهام   

با س��پاس و تش��كر از حض��ور صاحبان محترم س��هام و 
نمایندگان قانونی آن ها و کلیه س��روران گرانقدر در جلسه 

عمومی عادی س��الیانه صاحبان س��هام شرکت نوسازی و 
س��اختمان تهران مربوط به عملكرد سال مالی منتهی به 
31 شهریور ماه 1392، به استحضار می رساند هیات مدیره 
و مدیریت محترم عامل و س��ایر مدیران اجرائی و کارکنان 
شرکت در سال مالی مورد گزارش در راستای تحقق اهداف 
و برنامه ریزی انجام ش��ده، تالش نمودند تا از طریق اصالح 
ساختار س��ازمانی و تشكیالتی و بازنگری در سیاست های 
اتخاذ شده و اعمال راهكارهای مناسب و منطبق با شرایط  
فعالیت در کشور و بخش صنعت ساختمان علی رغم فراز و 
نشیب های ایجاد شده در این بخش از صنعت به دلیل رشد 
نرخ تورم و رکود تورمی و عدم امكان تحصیل منابع ارزان 
قیمت و تنوع سیاست های دولت در سال گذشته، نسبت 
به فراهم نم��ودن زمینه های تس��ریع در عملیات اجرایی 
پروژه های ساختمانی در جریان که از سنوات گذشته آغاز  
یا بعضا به دالیل مختلف متوقف بوده اقدام ورزیده و اهتمام 

الزم مبذول داشته است.
در این راستا با توجه به اتخاذ سیاست های دولت جدید در 
زمینه فعالیت های ساختمانی و بخش مسكن و تغییرات 
ساختاری و مدیریت اجرایی در شرکت نوسازی و ساختمان 
تهران، امید اس��ت با پشتیبانی و حمایت صاحبان محترم 
سهام این شرکت در آینده نزدیک در جایگاه واقعی خود در 
بین شرکت های فعال و مطرح در بخش صنعت ساختمان 
قرار گرفته و بازده مطلوب و مورد انتظار برای س��هامداران 

محترم را فراهم و حاصل کند.
گزارش اجمالی درخصوص اقدامات انجام شده 

در سال مالی مورد گزارش
خالصه ای از اهم فعاليت های شركت در سال مالی 

گذشته در دو بخش:
الف- اصالح ساختار مالی و تشكیالتی شرکت

ب- آخرین اقدامات انجام ش��ده در خص��وص پروژه های 
جاری شرکت

به شرح زیر تقدیم حضور مجمع عمومی محترم سهامداران 
می شود:

نوسا با مهندس شاهرودی دوباره اوج می گيرد
  خسرو اميرحسيني
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الف- اصالح ساختار مالی و تشکيالتی شركت:
1-  دع��وت ب��ه کار و انتص��اب مدیریت عام��ل جدید در 
شرکت به منظور افزایش توان تخصصی شرکت در صنعت 

ساختمان.
2-  بازنگری در نمودار س��ازمانی موجود ش��رکت و ایجاد 
حوزه مدیریت جدید تحت عنوان مدیریت امالک و فروش 
به منظور دستیابی به هنگام به هدف اصلی فعالیت شرکت و 
کنترل موثر در قراردادها و فروش ها و انتقال اسناد مالكیت 

به خریداران.
3-  تدوی��ن و تصویب آئین نامه معامالت مبتنی بر وضع 
مقررات کنترل��ی در خرید خدم��ات و فروش محصوالت 

همچنین تدوین آئین نامه تسهیم هزینه ها.
4-  جاری نمودن کلیه مقررات حاکم بر شرکت های بورسی 
ش��امل آئین نامه پولشویی ، تش��كیل کمیته حسابرسی 

داخلی، تشكیل کمیته ریسک و ... .
5-  در اختی��ار گرفتن )مالكیت( و مدیریت ش��رکت مپنا 
)مدیریت پروژه های توس��عه و س��اخت آریان( به منظور 
تصدی حوزه مدیریت فنی و اجرایی ش��رکت در راس��تای 

برون سپاری وظیفه مدیریت فنی پروژه های شرکت.
6-  ب��ه کارگیری نیروهای مش��اور تخصصی و مجرب در 
زمین��ه های س��اختمان ، برق، تاسیس��ات و .... به منظور 
کنترل کیفی و کمی موثر در پروژه های در دس��ت ساخت 
و همچنین جذب مش��اورین و کارگزاران مجرب در زمینه 
اخذ مجوزهای الزم پروژه ها از ارگان هایی نظیر شهرداری و 

سازمان های آب و برق و ... .

ب- پروژه های جاری:
1- پروژه مسكونی ظفر

2- پوژه نوساکیش
3- پروژه اندیشه تبریز

4- پروژه مسكونی الهیه
5- پروژه مسكونی مهر پردیس

6- پروژه نگین پردیس
7- پروژه آفتاب تبریز

تاریخچه
در راستای اهداف تولید انبوه مسكن و ارتقای سطح کمی 
و کیفی پروژه های ساختمانی و با حمایت وزارت مسكن و 
شهرسازی از مقوله انبوه سازی و سرمایه گذاری، شرکت های 
سرمایه گذاری در بخش امالک و ساختمان تاسیس شدند. 
در همین راس��تا ش��رکت نوسازی و س��اختمان تهران در 
یازده��م مهرماه س��ال 1375 با س��رمایه گذاری ش��رکت 
سرمایه گذاری س��اختمان ایران)سهامی عام( ،هلدینگ، با 
س��رمایه اولیه 10 میلیارد ریال با هدف مدیریت و تولید و 
ارتقای س��طح کیفی و کمی پروژه های ساختمانی و انبوه 
سازی در تهران و به شماره 124884 ثبت و تاسیس شد و 

شروع به فعالیت کرد.

موضوع فعاليت شركت:
طبق ماده 3 اساس��نامه موضوع فعالیت شرکت عبارت 
اس��ت از مدیریت، طراحی و مباش��رت در بازس��ازی و 
عم��ران بافت های ش��هری، احداث ش��هرک ها و ایجاد 
مجتم��ع مس��كونی، اداری، تجاری و ایجاد تاسیس��ات 
تجهیزات زیربنایی ش��هری در داخل یا خارج از کشور، 
تحصیل وام و اعتبار از سیستم بانكی و موسسات مالی و 
اعتباری داخل و یا خارج از کشور ، تهیه، خرید و فروش 
مصالح و لوازم س��اختمانی و انج��ام کلیه عملیات فنی، 

مالی، مهندس��ی، بازرگانی و همچنی��ن خرید و فروش 
سهام س��ایر شرکت ها و مش��ارکت حقوقی یا مدنی در 
س��ایر موسسات و ش��رکت ها و طرح ها و پروژه ها و نیز 
تاسیس شرکت ها و موسسات دیگر که در جهت نیل به 

اهداف شرکت بوده است. 

سرمایه شركت
سمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 10/000 میلیون ریال 
)ش��امل تعداد 10 میلیون سهم ، به ارزش اسمی هر سهم 
1/000 ریال( بوده که طی 2 مرحله قبل از ورود به سازمان 
بورس افزایش س��رمایه داش��ته اس��ت، با آخرین افزایش 
س��رمایه ش��رکت به مبلغ 300/000 میلیون ریال)شامل 
300 میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1/000 ریال 

( افزایش یافته است.

اهداف و برنامه های آتی شركت
اه��داف و برنام��ه های آتی ش��رکت با مدنظر ق��رار دادن 
محدودی��ت ها و فرصت ه��ا و نقاط قوت و ضعف در بخش 
صنعت س��اختمان و با مالحظه رکود تورمی در کش��ور و 
سیاس های دولت و بازار جاری مسكن و ظرفیت های آزاد 

در این بخش از صنعت به شرح زیر ارائه شده است:
1-  ادامه فعالیت و اقدامات ضروری در جهت ایفای کامل 
تعهدات ش��رکت در پروژه های واگذار ش��ده خصوصا اخذ 
مجوزهای الزم نظیر پایان کار و صورت مجلس تفكیكی و 
انتقال سند مالكیت به نام خریداران واحدهای تكیل شده و 

یا در جریان تكمیل.
2-  تعیین تكلیف پروژه های نیمه تمام کم بازده ترجیحا با 

واگذاری کلی و در وضع موجود آنها.
3-  تس��ریع در اجرایی نمودن پروژه مس��كونی ، تجاری، 
فرهنگی و ورزشی نوسا کیش و عملیاتی نمودن پروژه که 
اقدامات اولیه آن از سال مالی مورد گزارش آغاز شده است.
4-  ادامه پیگیری و رفع توقف فعالیت ها درخصوص پروژه 

لواسان با شهرداری و سازمان ملی زمین و مسكن.
5-  برنامه ریزی و تالش برای تحقق برنامه زمان بندی 20 

ماهه تكمیل پروژه ظفر
6-  اصالح س��اختار اجرایی و مدیری��ت موثر در مراحل و 
ساخت برای پروژه هایی که عملیات اجرایی آن ها آغاز شده 

یا در آینده قابل تعریف باشند.
7-  مطالعه و بررسی ظرفیت موجود برای سرمایه گذاری 
در بخش صنعت س��اختمان در کشور و ترجیحا در مرکز 
ک��ه با توجه به مطالعات امكان س��نجی و اقتصادی امكان 
س��رمایه گذاری در آنه��ا از بازده کوتاه م��دت و توجیه دار 

برخوردار باشند.
8-  مطالع��ه و بازنگری درخصوص حضور در فعالیت های 
غیرمس��كونی و غیرانبوه س��ازی و توجه ب��ه فرصت ها و 
ظرفیت های موجود در نقاط مختلف کشور در زمینه های 

پربازده نظیر گردشگری و تفریحی.
9-  بررس��ی و مطالعه سیاس��ت های کالن دولت یازدهم 
در بخش س��نعت ساختمان و استفاده از این فرصت ها در 
صورتی که از توجیه اقتصادی الزم برخوردار باشد از جمله 
حضور در صندوق های س��رمایه گذاری زمین و ساختمان 

و ... .
10- بررس��ی و مطالع��ه فعالیت های جانب��ی در کنار 
فعالیت اصلی ش��رکت و درچارچوب موضوع اساس نامه 
ب��ه منظور افزایش بنی��ه و توان مالی ش��رکت و انجام 
س��رمایه گذاری های کوت��اه مدت و حضور بیش��تر در 
ب��ازار س��رمایه و تالش برای تس��ریع در نقدش��وندگی 

سرمایه گذاری های شرکت.  
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در مناطق کویری ابر کمتر عنایت دارد و خورشید 
لطف بیش��تر، که هر کدام در جای خود نش��انگر 
عظمت هس��تی اند. در مناطق کوهستانی که برف 
بام ه��ا و کوه ها را پر کرده و ذخیره آب در چش��مه 
سارهاس��ت، دهقان های س��الخورده هیچ نگرانی 
ندارن��د، ب��ا حفر چاه��ی در صد و دو س��ه متری 
می توانن��د به آب برس��ند، ع��الوه بر آب��ی که در 
رودخانه ها و جویبارها جاری اس��ت. در کویر برای 
به دس��ت آوردن آب گاهی ش��اید سرچاه قنات به 
بیش از پنجاه  یا صد متر برس��د که به مرور ارتفاع 
کم و کمتر می ش��ود تا به مظهر قنات برسد و تازه 
همین آب چقدر عزیز اس��ت و به قول شاعر آب را 
گل نكنید مقدمه ای بود بر آنچه می خواهم بنویسم. 
من کویری ام و چهره ای س��وخته و آفتاب زده دارم 
و از قض��ا به علت همین موقعیت و نبودن امكانات 
بهداش��تی در دوران طفولی��ت س��الكی درآوردم 
و داغش بر پیش��انی، البته ن��ه داغ زهد و تازه نوع 
ریاکارانه اش که ب��ه قولی که گفته اند: » این من و 
ت��و ای زاهد هر دو داغدار ام��ا / داغ من بود بر دل 
و داغ تو بر پیشانی .« داشتم می نوشتم، در والیتی 
که من متولد شدم آب کم یاب بود و ما منتظر باران 
که اگر می آمد در ش��هر ما، شهر کویری و کم آب و 
اصال بهتر اس��ت بگویم بی آب، چه آنچه که می آید 
و نامش آب که البته بس��یار گل آل��ود ، یا از طرف 
غرب که از رودخانه جدا ش��ده و راهی دشت و در 
مس��یر پس از گشتن از چند روستا به علت تفاوت 

از كوزه خياری تا بطری هایی آب معدنی
از قنور تا لوله كشی، از آب انبار تا سد

تبدیل آب رسانی تاریخی دارد كه نمونه آن را مختصری در این مقال می خوانيد

ارتفاع در مس��یر می توانس��ت یكی دو آسیاب آبی 
را هم بگرداند. البته س��نگ زیرینش را که س��نگ 
زیرین محكم و پا بر جا بود و از گردشش دانه های 
گندم تبدیل به آرد می شد برای قوت مردم. و البته 
در ماه پنج یا یک هفته س��هم آب شهرمان بود از 
قدیم االیام که گذشتگان بنا نهاده بودند و همین آب 
در مخازن کوچكتر داخل ش��هر که به عنوان برکه 
نامیده می ش��د، برای رفع نیاز ساکنین شهر انبار 
می شد و البته نوع بزرگتر و همگانی آن در محالت 
ش��هر بود که به آن آب انبار می گفتند و خیرین در 
سنوات گذشته بنیانگذار آن بودند و حتی بعضی از 
آن ها بادکش های بلندی داشتند که در هوای گرم 
تابستان باد را به داخل آب انبار هدایت می کرد که 
خنكی آب را سبب می شد. این آب انبارها معموال در 
فصل پائیز آبگیری می شد و مقداری نمک به حد 
م��ورد نیاز در آن آب می ریختند و برای ضدعفونی 
از طریق تبخیر و تبدیل به کلر و به قول امروزی ها 
کلری��زه یا ضدعفونی ... و پله های چند ده تایی تا با 

شیر و آب انبار یک شیره می شد.
این نحوه بهره برداری از آبی بود که از سمت غرب 
می آمد و شاید بیش از ده سنگ بود، وقتی به شهر 
می رس��ید مقدارش کمتر می شد به علت تبخیر و 
فرورفت��ن در جوي ها و ... . معموال مردم هم که نه 
با این اندازه بودند راضی . و اما آبی دیگر از س��مت 
شمال می آمد که این یكی حفر قناتی بود به طول 
ش��اید بیش از ده کیلومتر تا مظهر و البته این آب 
هم در مسیر آسیاب ها منی را می چرخاند، در داخل 
شهر که می ش��د مردم برای استفاده بیشتر آن از 

مدخل در س��طح زمین وارد قنات می شدند برای 
برداش��ت آب و شست وش��وی ظروف و لباس . در 
حد فاصل ورود آب رودخانه خشكی بود که در ایام 
گذشته برای محافظت شهر از خطر سیل به صورت 
نه��ری بزرگ حفر ک��رده بودند و آن را س��یل بند 
می گفتند. قبل از این باید بگویم آن مس��یر ورود 
به محل عبور آب قنات را »قنو« می گفتند و برای 
عبور آب از ضلع ش��مالی همین سیل بند به ضلع 
جنوبی، چاه��ی را حفر کرده بودند درحد پایین تر 
از عمق همان سیل بند که در ضلع جنوب به همان 
اندازه چاه بود و به وسیله »گول« زیر کف رودخانه 
این دو چاه به هم ارتباط داش��ت. که این در چاه را 
»شترگلو« می گفتند و چه بسیار اتفاق می افتاد که 
در ایام تابستان بچه های در سن 15 یا 16 ساله در 
آن آب شنا می کردند، نه استخری بود که سرباز  یا 
سرپوش��یده باش��د و نه حتی حوضی پر از آب که 
داخل آب برکه نمی شد بروی و گهگاهی بعضی از 
بچه های قوی تر و بی باک تر در تنوره های آسیاب ها 
هم آب تنی می کردند که عملی خطرنای بود. ولی 
جوانی ترس نمی شناس��د که خ��ود من نمونه اش 
بودم، هم در ش��تر گلو و هم در تنوره ش��نا کردم. 
جمعیت ش��هر رو به افزایش گذاشت، آب برکه ها 
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کفاف نداد. وضعیت عمومی بهداشت ایجاب می کرد 
که مثل دیگر ش��هرها آب در لوله به داخل منازل 
ب��رود و به قول معروف که گفته اند »موش ها با هم 
اتفاق کردند که زنگوله ای به گردن گربه بیاندازند، 
هر وقت گربه آم��د زنگوله صدا کند، بعد از مدتی 
تفكر با هم گفتند، خ��وب این گربه و این زنگوله، 
چه کسی را جس��ارت آن هست که برگردن گربه 
بیاندازد؟«. حاال حكایت ش��هر ما، این شهر و این 
کم آب��ی و این هم لوله ، ک��و آب ؟ آب غرب که با 
دخالت روس��تائیان و شكایت و شكایت بازی قطع 
شد، یادم نرفته بگویم آن هم سهم آب را »آب نیم 
منیه« می گفتند . چون آب را مطابق کشت گندم 
در صحرا محاسبه می کردند که یک من گندم چه 
مقدار زمین را می پوشاند و چه مدت زمانی آب الزم 

است و الی آخر تا به نیم من برسد.
ماند آبی که از س��مت ش��مال می آمد و خیری از 
خان��واده محترمی آن را وقف کرده بود تا زمانی که 
آب از قنات بیاید و از قضا منبع آب را که سیمانی 
هم بود به امید همان آب بنا کردند، ولی کفاف کی 
این باده ها به مس��تی ما... . صحبت جمعیت پنج 
ش��ش هزار نفری اس��ت که به ده دوازده هزار نفر 
افزایش پیدا کرده ، توقعات باال رفته ما را دیگر در 
آبریزگاه های منازل به حكم اجبار سیفون کارسازی 
ش��د. حمام های عمومی جمع ش��ده، در منزل ها 
حمام ه��ا دایر ش��د و ریخت و پ��اش آب هم زیاد. 
عقالی شهر تصمیم گرفتند چاه عمیق بزنند از آن 
چاه هایی که در دیگر ش��هرها به همت پدرآب در 
ایران به نام اسفندیار یگانگی حفر شده بود. دستگاه 
را آوردند، پس از »کمانه« زنی ها معلوم شد که در 
میدان اصلی ش��هر می شود چاه عمیق حفر کرد و 
چگونه این دستگاه پایین عظمت را به آنجا بیاورند، 
که تماشایی بود وقت آوردن و عبور از کوچه هایی 
که نه خیابان بود نه کوچه، گذرگاه های عمومی بود

هزاران س��ال پیش، ولی باالخره آوردند و در محل 
م��ورد نظر پیاده کردند. دکل باال رفت و دس��تگاه 
ب��ه کار افتاد . ما بچه ها درس و مش��ق را که تمام 
می کردیم برای تماشا می رفتیم . مثل خویشان من 
که در صحراها زندگی می کردند و از تمدن خارج، ما 
بچه های ندید بدید باال و پایین رفتن مسیر سیستم 
حفاری را تماشا می کردیم و بعد از چند روز دیدیم 
دس��تگاه دیگری به آن س��یم وصل کردند که آب 
لجن بیرون می آورد، خالصه اینكه پس از یكماه چاه 
به آب رسید. برق که نبود به اندازه مورد نیاز اساسا 
چاه با کمک موتور دیزلی از نوع موتوزمان و یا بنز 
آلمانی و شفت و غالمی که داخل چاه می کردند و 
گردش افقی موتور از طریق سیستم دیگری تبدیل 
به گردش عمودی و بیرون آمدن آب زالل به زاللی 
اشک چشم اما کمی شور که منطقه اصوال شوره زار 
قدیمی بود. ناظر ب��ر ورود اولین چاه بودیم که در 
همین زمان چاه دیگری درمسیر همان قناتی که 
از ش��مال می آمد حفر کردند و آبش را با تلمبه به 
منبع ریخته و در لوله، که مردم بهره مند ش��دند از 
آب لوله کشی . و چرا در ابتدای سخن گفتم روزش 
که تگرگ بارید، بی ارتباط نبود. در یكی از روزهای 
بهار همان سال ها بود که تگرگی بسیار پرقدرت به 
مدت بیش از سه ربع بر دامنه های تپه های مشرف 
به شهر کوبید. سیلی راه افتاد که هر چه در مسیر 
داش��ت با خود می برد، آمد و آمد تا داخل ش��هر . 
مردم هراسان هر کسی به نوعی گلیم خود را از آب 
می کشید. مگر سیل امان می داد؟ یاد گفته سلمان 
فارسی افتادم در زمانی که حكمران و حاکم مدائن 
شد در زمان حضرت علی، شاید مشابه همین سیل 
در ش��هر مدائن آمده بود که او گلیم و شمش��یر و 
قرآن و ظرف غذای��ش را زیر بغل زد و رفت باالی 
تپه ای ایس��تاد و مردم ش��هر هر ک��س به فراخور 
توانمندی خود جلوی ورود آب به داخل منزل خود 
را س��د می کرد با رختخ��واب و فرش و گلیم و هر 

آنچه که می توانست مانع ورود آب بشود. سلمان را 
گفتند : تو در فكر خانه و آشیانه ات نیستی؟ خندید 
و گفت : »نج المفلحون« یعنی سبكباران رستند. 
قیامت هم چنین است، بار گناه کمتر، رسیدن به 
بهشت اعلی زودتر. از سخن دور افتادم، آب داشت 
بی��داد می کرد، آب که نه س��یالب ، دقیقا در حد 
فاصل تكیه ای و حمامی که در معرض س��یل واقع 
ش��ده بود زمین باز ش��د و هر آنچه سیل از خارج 
ش��هر آمد به آن منطقه رف��ت. مردم متعجب که 
کجا می رود. پس از ساعاتی  یا شاید فردای آن روز 
بود که آنان که دیده بودند در منطقه ای دور افتاد. 
در خارج از ش��هر در ضلع جنوبی مشاهده کردند 
از دهانه قنات متروکه ای آب گل آلودی اس��ت که 
می آید و معلوم شد نقطه فرورفتگی سر چاه قناتی 
در گذشته دور بوده که اینک مردم را از بی خانمانی 
نجات داد و آس��یب کمتری به اهالی وارد ش��د و 
از آن پ��س بود که حكومت مداران متوجه ش��دند 
بالیای طبیعی را نباید سرس��ری انگاشت و مجددا 
اقدام به ساختن سیل بندی قوی تر و با استحكام تر 
کردند که علی الحس��اب تا آنجا که من اطالع دارم 
ضرورتی ایجاب نكرده چون تگرگی به آن ش��دت 
نبارید. هش��داری بوده برای مردم آگاه تا بدانند که 
آب مایع حیات اس��ت اگر درس��ت استفاده شود و 
آفت جان است اگر به موقع نتوان بهره برد. خداوند 

هستی آفرین فرمود :» و من الماء کل شی حی «
والسالم

1- سنگ معیار سنجش آب است در قدیم که مال 
ب��ه قول امروزی چه مقدار آب در ثانیه ی یا دقیقه 
از مس��یری عبور می کند  یا چاه عمیقی می تواند 

آب دهی داشته باشد، امروزه اینچ می گویند.
2- گمان��د: اصطالحی اس��ت در بین مغنی ها که 
چندها را می گفتند تا بدانند کجا چقدر آب بیشتر 

می دهد.
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مقدمه
یکی دو سال است که پدیده نرخ شکنی یکی از مباحث مهم در صنعت بیمه کشور و گریبان گیر 
تمام محصوالت ش�رکت های بیمه ش�ده است. به طور کلی نرخ شکنی رفتاری تجاری مبتنی بر 
تبعیض و غیر منصفانه در تجارت و عملی غیر اخالقی محس�وب می شود و در صورتی که با آن 
مقابله نش�ود باعث نزول منزلت و ش�ان حرفه شده و کیان حرفه را در معرض خطر قرار خواهد 
داد. پذیرش مسئولیت در قبال جامعه یکی از ویژگی های شاخص هر حرفه است و مقبولیت هر 
حرفه به میزان مس�ئولیتی بس�تگی دارد که آن حرفه در جامعه بر عهده دارد.  برخی معتقدند 
نرخ شکنی ها باعث شده است برخی بیمه گذاران به مناقصه روی بیاورند که در ادامه به بررسی و 

تحلیل آن پرداخته می شود.

نرخشکــــــــــــــنی
ـــــــمهو درصنعتبیــــ
نقشنهــــــــــادناظـر

  نظرعلی صالحی نژاد  -  كارشناس ارشد مدیریت مالی

 1-   س�اختار غلط اقتص�ادی موجب ایجاد 
پدیده ی نرخ شکنی شده است

اگر شرکتی بخواهد کار با کیفیت ارائه دهد مستلزم 
یک سری منابع است که باید صرف و هزینه نماید 
حال اگر بر اساس این هزینه نرخی که ارائه می دهد 
با آنچه که باید باش��د فاصله زیادی داش��ته باش��د 
نرخ شكنی محس��وب می ش��ود. عدم استقرار نظام 
نظارت مالی، نبودن دسترس��ی به اطالعات آماری 
جهت انجام محاسبات دقیق حق بیمه و نیز فقدان 
نی��روی کارآمد و تحصیل کرده از عمده مش��كالتی 
هستند که به طور غیرمستقیم اما به صورت بنیادین 
منجر به نرخ شكنی می شوند. با استناد به این موارد، 
می توان گفت مس��بب اصلی نرخ ش��كنی نه صرفاً 
افول اخالق حرفه ای ناشی از تفاوت در ماهیت ارائه 
خدمات و روند اقتصادی حاکم بر جامعه و بلكه نهاد 

ناظر و پاسخگو است.

 2-   ساز و كار بازار از لحاظ نرخ گذاری در 
كشور شکست خورده است

این سوال مطرح می شود که آیا نرخ گذاری براساس 
تعرفه عالج کار نرخ شكنی است؟

شاید نرخ گذاری بر اساس تعرفه در کوتاه مدت مانند 
برخی از مشاغل مثل پزش��كی، پیمانكاری و غیره 
عالج کار باش��د لیكن در بیمه کیفیت انجام کار و 
ماهیت کار برای مشتری بسیار مهم است و اگر بازار 
بیمه نتواند نرخ مناسب برای محصوالت خود تعیین 
نماید و نتواند س��از و کار مناس��بی را روی عرضه و 
تقاضا تنظیم کند، قطعاً دخال��ت باید اعمال گردد 
یعنی اگر خودتنظیمی ج��واب ندهد دخالت ناظر 
گریزناپذیر خواهد بود و به نظر رویكرد دیگری وجود 
ندارد. زیرا ساز و کار بازار ناقص انجام می گیرد. باید 
توجه داش��ت که تعرفه رش��ته های بیمه ای مربوط 
به زمان خودش��ان هس��تند و با گذشت زمان دیگر 
اعتماد بر تعرفه های قدیمی درس��ت نیست چرا که 
بر این اس��اس در بعضی از رش��ته ها ممكن اس��ت 
حق بیمه های اضافی از بیمه گذاران دریافت ش��ود و 
این خود از دالیلی اس��ت که آزادس��ازی تعرفه ها را 

امری اجتناب ناپذیر می سازد.

3- رقابت را حذف نکنيم
وقتی در یک مناقصه تعداد بیش از پنج شرکت وجود 
داشته باش��د رقابت بین آنها پیش می آید. بنابراین 
رقابت موسسات باید بر روی کیفیت محصوالت باشد 
نه بر روی قیمت زیرا رقابت در قیمت باعث کاهش 
قیمت می شود و این برای صنعت بسیار مخرب است.
ارائ��ه ی نرخ پایین برای بیمه نامه صرفاً نرخ ش��كنی 
محس��وب نمی ش��ود. در تعریف، فروش پایین تر از 
هزینه که می تواند توسط بنگاهی به منظور کاهش 
ذخایر کاال یا کاستن از زیان ناشی از محصوالتی که 
قابلیت رقابت خود را از دس��ت داده اند و یا با هدف 
کس��ب س��همی از بازار با تحمل زی��ان انجام گیرد 

"دامپینگ" تلقی می شود.
نمی توان رقاب��ت را حذف کرد اما ای��ن رقابت باید 
بین ش��رکت ها به صورت س��الم صورت پذیرد. اگر 
شرکت ها رقابت سالمی نداشته باشند، قطعاً اولین 
کسی که ضرر خواهد کرد همان شرکت خواهد بود. 
شرکت های بیمه ای باید از نرخ های غیر واقعی و غیر 
کارشناسی ش��ده پرهیز نمایند و در این راستا باید 
نهادی ایجاد ش��ود تا با کنترل آنها و اعمال نظارت، 
کاری کند تا ش��رکت ها نتوانن��د نرخ ها را از حداقل 
پایین ت��ر بیاورند. چرا ک��ه بیمه نامه هایی که به دور 
از هر گونه محاس��بات بیمه گری و اکچوئری صادر 
می شود نه تنها برای ش��رکت ها سودی ندارد بلكه 
فقط تعهد ایجاد می کند و سهامداران را به ورطه ی 

نابودی می کشاند.
رقابت نادرس��ت مخرب اس��ت ولی رقابت با رعایت 
اصول بازاریابی و رقابت سالم مبتنی بر رعایت حقوق 
بیمه گ��ذار و حفظ جایگاه ش��رکت بیمه به لحاظ 
اخالق حرفه ای برای کسب شهرت بسیار مفید هم 

خواهد بود.
ش��رکت های بیمه ای به دنبال آزادسازی نرخ ها و در 
جهت یک رقابت س��الم باید توانمندی های خود را 
افزایش دهند و بدنه کارشناس��ی و ارزیابان ریسک 
را در شرکت های خود تقویت نمایند. پس مشخص 
است که نقش نهاد ناظر بسیار محوری است چرا که 
با ایجاد مقوله ی ارزیابی ریسک و استقرار نظام نظارت 
مالی می تواند با کنترل و جهت دهی یک رقابت سالم 



39 لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره 37 | دی ماه 1392| 

نرخشکــــــــــــــنی
ـــــــمهو درصنعتبیــــ
نقشنهــــــــــادناظـر

و بازار پر رونق دخیل باشد. با آزادسازی نرخ ها رقابت 
تشدید می شود و با ایجاد فضای رقابتی، نرخ  حق بیمه 
در تمامی رشته ها تقلیل پیدا می کند و در این صورت 
اس��ت که بازار بیمه توسعه پیدا کرده و ضریب نفوذ 
بیمه افزایش می یابد. از دیگر نتایج مثبت یک محیط 
رقابتی در صنعت بیمه می ت��وان به ارتقای کیفیت 

خدمات و تنوع محصوالت بیمه ای اشاره نمود.

4-  سندیکای بيمه گران ایران یا انجمن های 
حرف�ه ای صنع�ت، می توانن�د در تدوی�ن 
آیين نامه ها و قوانين و دستورات پيشگام باشند
به طور کلی مقوله ی کنترل و نظارت بر بازار بیمه در 
تمامی کشورها با هدف تسریع در امر توسعه و تكامل 
کارکردهای بیمه و حفظ س��المت بازار بیمه انجام 
می گیرد. با این نگاه، توجه به مقوله کیفیت کارآمدی 
و اثربخشی سازوکار و ساختارهای نظارت برای تحقق 
اهداف راهبردی در صنعت بیمه از امور مهم و اساسی 

در سیاست گذاری های کلی خواهد بود.
ب��ازار بیمه کش��ور از پتانس��یل های قاب��ل توجه و 
ظرفیت های عظیم برخوردار اس��ت ل��ذا در تعیین 
می��زان وجود خالء یا نقاط خال��ی از خدمات در هر 
یک از قلمرو کارکردهای بیمه، سندیكا و انجمن ها 
می توانند نق��ش مهمی را ایفا کرده و در اس��تفاده 
بهینه از تمام ظرفیت ها، توانایی ها و کارکردهای بیمه 
در سیاس��ت گذاری و هدایت امر بیمه کشور، بیمه 

مرکزی را یاری رسانند.
از دیگر وظایفی که سندیكا و انجمن ها می توانند به 
عهده بگیرند سیاست گذاری و هدایت امر بیمه شامل 
فرهنگ سازی در جامعه برای استفاده از خدمات بیمه 
و توانمندسازی شرکت های بیمه برای ارائه پوشش 
نوین بیمه ای متناس��ب با نیاز جامعه اس��ت. امروزه 
یكی از مشكالت اساسی صنعت بیمه، نا آشنا بودن 
بخش��ی از جامعه با این صنعت است و شاید وجود 
نگرش مساعدت طلبی و اتكاء به حمایت های دولت 
و نهاده��ای عمومی مانع از پرداختن به این موضوع 
می ش��ود که اگر مس��ائلی از این دسته به سندیكا و 
انجمن ه��ای حرفه ای و یا کمیته های فنی س��پرده 
شود در آینده مشكالتی از این دست را کمتر شاهد 
خواهیم بود. حتماً الزم نیس��ت که مقررات را بیمه 
مرکزی وضع نماید اما چون مسئولیت امور نظارتی 
با بیمه مرکزی اس��ت و این نهاد اس��ت که باید در 
مقابل مردم پاسخگو باشد و در صورت ورشكستگی 
شرکت های بیمه، این صنعت بیمه است که صدمه 
خواهد دید بنابراین از این لحاظ مس��ئول نظارت بر 
صنعت، بیمه مرکزی اس��ت. همچنی��ن با توجه به 
اینكه در سندیكا نماینده بیمه مرکزی حاضر است 
لذا در سایه تدوین مقررات اثربخش و کارا و نظارت 
درس��ت و مستمر بر اجرای آنها می توان به این مهم 
دست یافت که بیشتر امور مربوط به صنعت در داخل 
س��ندیكا حل و فصل ش��ود و اگر در جایی سندیكا 
به بن بس��ت رس��ید و یا به هر دلیلی حل مسئله ای 
امكان پذیر نبود در این صورت بیمه مرکزی می تواند 

نقش داشته باشد و شرایط را مدیریت نماید.
موض��وع اطالع��ات در بازار بیمه یكی از مش��كالت 
این صنعت اس��ت چرا که بیمه گر و بیمه گذار برای 
تصمیم گیری صحیح در معامله بیمه نیازمند اطالعات 
هستند. اینجاست که وجود سندیكا و انجمن ها برای 
حل این مشكل بس��یار ضروری و مفید خواهد بود. 
استفاده از پتانسیل سندیكای بیمه گران و انجمن ها 
در تصمیم گیری ها و سیاس��ت گذاری ها می تواند در 
مس��ائلی نظیر حمایت از حق��وق مصرف کنندگان 
شامل بیمه شدگان، بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها 
و افزایش آگاهی آنها و همچنین حفظ سالمت بازار 
بیمه و افزایش کارآیی آن در جهت کمک به رشد و 
توسعه اقتصادی کش��ور یاری رسان بیمه مرکزی و 
نهایتاً دولت باشند و در نهایت تامین عدالت، ایمنی و 

ثبات بازارهای بیمه را منجر شود.
در کش��ورهای توس��عه یافته امور نظ��ارت، کنترل 
و توس��عه صنایع به س��ندیكاها و انجمن ها سپرده 
می شود چرا که نظارت در این سطح به تخصصی تر 
ش��دن و حرفه ای تر ش��دن صنای��ع می انجامد و به 
دولت ها کمک می کند ت��ا در امور مهم تری تمرکز 
نماین��د. این انجمن ه��ا بهبود کارآیی ب��ازار، حفظ 
ثبات سیستم مالی، رعایت تعهدات اخالقی، رعایت 
تعهدات اطالعاتی، رعایت مق��ررات و آیین نامه ها و 

روزآمد کردن صنعت را متضمن می شوند. 
سندیكا می تواند در ایجاد زیرساخت های نرم افزاری 
و س��خت افزاری فنی صنعت بیمه به بیمه مرکزی 
کمک کرده و در افزایش دانش فنی و توان تخصصی 
و تربیت حرفه ای در صنعت بیمه نقش به س��زایی 
داشته باشد. از آن مهمتر سندیكا می تواند با داشتن 
اختیارات در زمینه نظارت بیمه ای در زمینه هایی نظیر 
تعیین شرایط عمومی بیمه نامه ها، نرخ و کارمزدها با 
رویكرد ارتقای اعتماد عمومی برای تضمین امنیت 
فعالیت های بیمه ای در راس��تای اس��تفاده بهینه از 
کارکردها و توانایی های بالقوه بیمه، فعالیت خود را 
به شكلی  ر گسترش دهد. در حقیقت آرامش خاطر 
و بهزیس��تی بیمه گذار و بیمه گر را با حداقل هزینه 
و حداکثر کیفیت متضمن ش��ود. دخالت سندیكا و 
انجمن ها در امور بیمه ای باعث می شود بیمه گذاران 
به حفاظت از منافع خود اطمینان بیشتری پیدا کنند 
و نیز ش��رکت های بیمه بر اس��اس قانونگذاری های 
انجام شده و رویه های تجارت بیمه ای اداره می شوند.

بنابرای��ن در درجه اول بهتر اس��ت ک��ه مقام ناظر 
سندیكای بیمه گران باشد. با این روند نرخ شكنی، در 
می��ان مدت قطعاً نیاز به نظارت نرخ ها خواهد بود و 
اگر این کار انجام نشود هزینه های سنگینی متوجه 
صنعت بیمه خواهد شد. از مهمترین هزینه ها، ایجاد 
بی اعتمادی به صنعت بیمه است و از این جهت باید 
گفت که متاس��فانه برخی از ش��رکت ها در شرایط 
فعلی به صنعت اجحاف می کنند. پس بهتر است در 
درجه اول سندیكا به عنوان مقام ناظر شناخته شود 
و پس از آن بیمه مرکزی به عنوان مسئول در شرایط 

خاصی وارد عمل شود.
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بانک مسکن رتبه  برتر نوآوری را كسب كرد 
بانک مس��كن به عن��وان بانک برتر ن��وآور، موفق 
ش��د رتبه  برتر سومین همایش س��االنه بانكداری 
الكترونی��ک و نظام های پرداخت را ب��ه دلیل ارائه 
س��رویس برداش��ت بدون کارت، به دست آورد. در 
"س��ومین همایش س��االنه بانكداری الكترونیک و 
نظام های پرداخت" که به همت پژوهشكده پولی و 
بانكی بانک مرکزی و با موضوع بازآفرینی الگوها و رونق کسب و کار در مرکز 
همایش های بین المللی برج میالد برگزار ش��د، بانک مسكن با ارایه سرویس 
برداشت بدون کارت، به عنوان بانک برتر نوآور معرفی شد و رتبه دوم، لوح برتر 
و تندیس همایش را دریافت کرد. همچنین 7 نشست و 10 کارگاه با موضوعات 
مختلف در برنامه های دو روزه این همایش گنجانده شده بود که دکتر محمد 
هاشم بت شكن، مدیر عامل بانک، با ارائه مقاله ای با عنوان "نقش فناوری در 

تغییر مدل کسب و کار بانكی" به ایراد سخنرانی پرداخت. 

تفاهم نامه همکاری ميان بانک گردشگری و بانک انصار امضا شد

تفاهم نامه همكاری میان بانک گردش��گری و بانک انصار توس��ط »علی اصغر 
سفری« و »آیت اهلل ابراهیمی« مدیران عامل دو بانک به امضا رسید.

این دومین جلس��ه میان مدیران عامل دو بانک بود که در ماه های اخیر و در 
راستای توسعه همكاری های فی مابین و با هدف استفاده از ظرفیت های موجود 

در این دو عضوشبكه بانكی کشور برگزار می شد.
بر اس��اس این گزارش، »مطالعات و تحقیقات، بازارهای بین بانكی، بانكداری 
الكترونیک، تسهیالت و همكاری های تخصصی« از جمله محورهای مورد نظر 
بانک های گردش��گری و انصار است که در قالب این تفاهم نامه به مرحله اجرا 

خواهد رسید.
گفتنی است، بانک گردشگری در سال جاری اقدامات گسترده ای را به منظور 
توس��عه فعالیت ها و بسترسازی برای گسترش فضای همكاری با موسسات و 

شرکت های اقتصادی انجام داده است.

بيمه كوث�ر حام�ی صادركنندگان نف�ت و گاز و 
پتروشيمی

در هشتمین نشس��ت ساالنه صادرکنندگان نفت، 
گاز و پتروشیمی که با حضور وزیر صنعت و معدن 
و تج��ارت، معاون وزیر نفت، رئیس س��ازمان ملی 
اس��تاندارد در مرکز همایش های بین المللی صدا و 
سیما برگزار شد، مدیران روابط عمومی، بازاریابی و بیمه های مهندسی و خاص 
بیمه کوثر حضور به  هم رس��انده و در حاشیه این نشست با مدیران و فعاالن 
حوزه نفت و انرژی رایزنی کردند.بیمه کوثر از ابتدای سال 92 و با تشكیل اداره 

بیمه های انرژی حضوری فعال در عرصه بیمه گری بخش های مختلف نفت و 
گاز و پتروشیمی داشته است.

مدیران بيمه كوثر در جمع یکصد مدیر برتر
در کنگره تجلیل و تقدیر از یكصد مدیر برتر صنعت و تجارت کشور که با حضور 
مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت ، دبیرکل خانه صنعت و معدن و دبیر 
انجمن دارندگان نشان استاندارد در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما 
برگزار شد، مدیران بازاریابی و روابط عمومی بیمه کوثر حضور بهم رساندند.در 
حاشیه این گردهمایی، رایزنی با مدیران ارشد شرکت های برتر حاضر در مراسم 

به منظور آشنایی ایشان با خدمات گسترده بیمه کوثر نیز انجام گرفت.

رشد 22 درصدی كاربران همراه بانک اقتصادنوین
در راستای گسترش خدمات مدرن بانک اقتصادنوین، 
تعداد کاربران همراه�بانک اقتصادنوین در پایان آذر 
ماه سال جاری نسبت به زمان مشابه سال قبل 22 

درصد افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، این بانک 
به منظور جلب رضایت مشتریان و تسریع ارایه خدمات بانكی نسبت به طراحی 
و معرفی خدمات مدرن اقدام کرده است که یكی از این خدمات همراه�بانک 

می باشد که از طریق تلفن همراه به مشتریان ارایه می شود.
بانک اقتصادنوین به منظور افزایش ضریب رضایت مندی مشتریان خود نسبت 
به روزآوری مستمر نرم افزار "همراه�بانک" اقدام کرده است که در این راستا به 

تازگی نرم افزار جدید همراه�بانک اقتصادنوین رونمایی شد.
این نرم افزار قابل نصب بر روی گوش��ی های تلفن همراه با سیستم عامل های 
جاوا، اندروید و iOS می باش��د، که رفاه و آسایش بیشتر را برای مشتریان در 

استفاده از خدمات بانک اقتصادنوین فراهم می کند.
با اس��تفاده از این خدمت مشتریان بانک در تمام ساعات شبانه روز می توانند 
به اکثر خدمات بانكی دس��ت یابند. همچنین امكان تبادل اطالعات از طریق 
پیام��ک و اینترن��ت )3G ، WiFi ، Wimax ، GPRS و هرگونه ارتباط با 

اینترنت بر روی گوشی یا تبلت( هم فراهم شده است.
مشتریان عزیز می توانند نسخه نرم افزار گوشی های جاوا و اندروید همراه�بانک 
اقتصادنوین را از طریق دستگاه های بلوتوث سرور شعب و نرم افزار گوشی های 
iOS را از طریق س��ایت سیبچه )my.sibche.ir( به صورت رایگان دریافت 

کنند.
همچنین عالقه مندان دریافت این خدمت می توانند با مراجعه به سایت بانک با 

ورود به بخش بانكداری الكترونیكی از این خدمات استفاده نمایند.

جلسه سندیکای بيمه گران در بيمه رازی
نشست دوره ای سندیكای بیمه گران ایران در شرکت 
بیمه رازی برگزار شد . این جلسه غروب روز دو شنبه 
1392/10/16 ، از س��اعت 18:00 لغایت 22:00 در 
محل ساختمان مرکزی شرکت بیمه رازی با حضور 
آقای میرزایی معاون نظارت بیمه مرکزی ، دبیر کل 
سندیكای بیمه گران آقای دکتر تاجگردون و مدیران 
عامل کلیه شرکت های بیمه ای و همچنین با حضور آقای دکتر یونس مظلومی 

اخبار بانک  و بيمه
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، مدیر عامل بیمه رازی برگزار ش��د و مس��ائل عمومی صنعت بیمه و شرکت 
های بیمه در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت ، در پایان جلسه نیز 

مهمانان در ضیافت شام بیمه رازی شرکت کردند .

فروش ارز مسافرتی عتبات عاليات و حج در شعب منتخب بانک ملت در استان ها

با تصویب هیات مدیره بانک ملت، چند ش��عبه 
جدید در اس��تان ها، مجوز فروش ارز مس��افرتی 
زائران عتبات عالیات، عمره مفرده و حج تمتع را 

دریافت کردند.
شعب بازار جعفری بروجرد، خیابان صفا بروجرد، 
میدان ش��هدا و خیابان علوی خرم آباد در استان 
لرستان، کمال الملک کاشان در استان اصفهان، 
مرند در استان آذربایجان شرقی، بشرویه و سرایان در استان خراسان جنوبی، 
بلوار 22 بهمن، چهارراه فاطمیه، بلوار دانش��جو، میدان امام حس��ین، فرخی 
یزدی، آیت اهلل کاشانی، چهارراه معلم، حافظ، شاهدیه، بلوار طالقانی و چهارراه 
ایرانشهر در استان یزد و فداییان اسالم، میدان فرمانداری شهرری و باقرشهر 
در مدیریت شعب منطقه سه تهران نیز از این پس ارز مسافرتی زائران عتبات 

عالیات، عمره مفرده و حج تمتع را تامین خواهند کرد.

اعطای جایزه ملی مدیریت مالی ایران به بانک 
تجارت

بانک تجارت برای چهارمین س��ال متوالی موفق 
به دریافت "جایزه ملی مدیریت مالی ایران" شد.

در هفتمین کنفرانس حسابداران و مدیران مالی 
که در محل س��الن همایش های رازی برگزار شد 
بانک تجارت موفق ش��د تا به عنوان بانک برتر کشور در حوزه مدیریت مالی 
برای چهارمین سال متوالی این جایزه را به دست آورد. دکتر فالح مدیرعامل، 
بانک تجارت با حضور در این مراسم تندیس سیمین و لوح تقدیر چهارمین 

دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران را دریافت کرد.
مدیرعامل بانک تجارت در سخنان خود در این کنفرانس ضمن گرامیداشت 
یاد مرحوم دکتر اسالمی بیدگلی از بنیانگذاران جایزه ملی مدیریت مالی ایران 
، یادآور شد : ایجاد رقابت واقعی در اقتصاد یكی از اصلی ترین وظایف دولتها 
به شمار می رود و تحقق این مهم بدون شفافیت مالی در بنگاه های اقتصادی 

حاصل نخواهد شد.

جایزه مدیریت مالی ایران مجموعه ای از شاخص های جامع و فراگیر مبتنی 
بر مجموعه ای معیار ها و شاخص های قابل ارزیابی در حوزه مدیریت مالی و 
اقتصادی است که مدیران مالی را در ارزیابی مستمر فرایندها و نتایج مالی و 
عملكردی س��ازمان و شناسایی فرصت ها و نقاط قوت و ضعف یاری نموده و 

برای دستیابی به سازمانی پیشرو و توسعه یافته کمک می نمایند.
بانک تجارت طی سه سال گذشته نیز موفق به کسب جایزه ملی مدیریت مالی 
ایران شده بود . این بانک یكی از بانكهای مشمول اصل 44 قانون اساسی است 
صورتهای مالی این با کمترین مشكل در مجامع عمومی به تصویب رسیده و 
استحكام و شفافیت مالی این بانک مورد تقدیر مدیران ارشد اقتصاد کشور قرار 
گرفته است. بانک تجارت همچنین تنها بانک ایرانی است که موفق به کسب 
رتبه از س��وی موسسه مالی Capital Intelligence شده و توانمندی این 

بانک در ایفای تعهدات و مواجهه با ریسک موردتائید قرار گرفته است.

افتخاری دیگر برای چهارمين س�ال متوالی، بانک پاسارگاد تندیس سيمين 
جایزه مدیریت مالی ایران را دریافت كرد

ای��ن بانک  موفق ش��د طبق ارزیاب��ی  به عمل آمده توس��ط کمیته داوری، 
در چهارمی��ن دوره جای��زه ملی مدیریت مالی ای��ران و هفتمین کنفرانس 
حس��ابداران و مدیران مالی ک��ه در تاری��خ 30 دی در مرکز همایش های 
بین المللی رازی برگزار شد، به باالترین سطح جایزه یعنی تندیس سیمین 

دست یابد.
بر اساس این خبر در این مراسم که با عنوان یادواره استاد فرهیخته، دکتر غالمرضا 
اسالمی بیدگلی از پیشكسوتان مالی کشور برپا شد مهندس اکبر ترکان مشاور 
رییس جمهور، دکتر شاپور محمدی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر عبده 
تبریزی عضو شورای عالی بورس، دکتر طباطبایی رییس سازمان ملی بهره وری 
ایران، دکتر سعید اسالمی بیدگلی عضو هیأت مدیره شرکت عمران و بهسازی 
ش��هری ایران و جمعی دیگر از مدیران و صاحبنظ��ران حوزه اقتصادی و مالی 
کشور حضور داشتند. بانک پاسارگاد با توجه به عملكرد مطلوب و شایسته خود در 
حوزه های مدیریت مالی، شفافیت مالی، اقتصادی و ... حائز کسب امتیاز الزم شده 

و این موفقیت چشمگیر را در کارنامه خود به ثبت رساند.
گفتنی اس��ت این جایزه با اهداف حمایت مدیریت مالی حرفه ای در مس��یر 
دستیابی به جایگاه واقعی در شرکت ها و سازمان ها،تشویق و ترغیب شرکت ها 
ب��رای انجام خودارزیابی و ش��ناخت نقاط قوت و ضع��ف و زمینه های بهبود، 
ایجاد فضای رقابتی مناسب و حرفه ای شرکت ها و سازمان های ایرانی،تعریف 
راهبردی از مدیریت مالی و اقتصادی س��ازمان در جهت دس��تیابی به اهداف 
اس��تراتژیک ومعرفی و قدردانی از شرکت ها و سازمان های برتر در حوزه های 
مالی و اقتصادیو همچنین فراهم کردن امكان تبادل تجربیات موفق مدیران 

مالی برگزار می شود.
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