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ماهنامه اقتصاد و بیمه
شماره 48 - آذر ماه 1393

بنیان گذاران بیمه رازی سرلوحه کاریشان اشتغال و کارآفرینی و همت بوده چرا که ایشان در پیشرفته  ترین آکادمی های علمی و پژوهشی به این دانش فنی دست یازیده اند و براستی که از 
مدیران برجسته و   جسور و خالق کشور می باشند. این مدیران صف در ره به کعبه مقصود ، که همانا سرفرازی ملتی  پرآوازه در تاریخ و گهواره جنبان تاریخ بشریت از خار مغیالن و سرزنش 
حسودان باکشان نبوده و  هیچگاه قصد ره روی به سوی مقصود را بی ره رو نگذارده اند و نمونه آن از افتخار آفرینی از بلندای  حلقه تور بسکتبال تا روی تشک کشتی که جهانیان آن را دیده 
و آوای ایران ایران این مردم پاک در  فضایی به وسعت جهان طنین افکن شده است. دکتر گنجی با تیم والیبال مهرام و دکتر مظلومی با تیم  کشتی بیمه رازی ثابت کردند که اگر کار دست کاردان و کاربلد باشد تمام قله های افتخار یکی پس از  دیگری قابل 
دست یازی هستند.  سخن روز، حضور موثر تیم کشتی بیمه رازی در آوردگاه میادین ورزشی می باشد که چه خوش  درخشیدند کشتی گیران تیم بیمه رازی.  در سایه حمایت های این بنگاه اقتصادی و مدیریت توانمندش، تیم کشتی آزاد بیمه رازی با پیروزی 
بر  نماینده آمریکا قهرمان مسابقات کشتی آزاد باشگاههای جهان شد و جام قهرمانی را به ملت سرفراز  ایران اسالمی تقدیم کرد. این موفقیت در ورزش نشان از آن دارد که نیاز به حضور و حمایت بنگاه های  اقتصادی در میدان الزم و واجب است. حضوری که 
مفید بوده و کمکی شایان به پیشرفت و پیروزی پی  در پی برای جامعه ورزش می نماید. مدیریت بیمه رازی همواره نشان داده که   در   عرصه   های   مختلف،   با   برنامه   ریزی   صحیح   و   هوشمندانه   میتوان   به   نتایج   مثبت   و افتخار   آفرین   دست   یافت  . این   درحالیست  
 که   ورزش   در   ایران   نیاز   به   سرمایه   گذاری   درست   و   همچنین   برنامه   ریزی   اقتصادی   مناسب   دارد   ،   چرا   که   ورزش   خود   عاملیست   در   جهت   پیشرفت   اقتصادی   یک   جامعه،   پیشرفتی   که   همراه   با   رواج   نشاط   و   شادی   ناشی   از   افتخارآفرینی   در   مردم   همراه   است  . امید  
 است   که   این   درخشش   بیمه   رازی   چراغ   راهی   باشد   برای   دیگر   بنگاه   های   اقتصادی   کشور   جهت   فعالیت   های   بیشتر   و مداوم   در   زمینه   های   مختلف   ورزشی   و   هنری   کشور   و   باورمان   شد،   بگذارید یکبار دیگر شهادت دهیم که اگرکار   دست مدیریت  کاردان   باشد   از  
 مهرام   و   تور   و   بسکتبال   گرفته   تا   قهرمانان   تشک   کشتی   که با   مدد   از   موالی   متقیان   و   پوریای   ولی   بر   قله   افتخا   ر، نام   ایران   و   ایرانی   را   پر   آوازه   بیمه رازی می   گردانند   روالی مستمر می  باشد این   ممکن   نباشد   مگر   با   ارج   نهادن   به   راست   قامتان   افتخار   آفرین   این   کشور  
 و   ملتی   که   به   پا   خواسته   تا   همه   قله   ها   ر ا فتح   کند   که   براستی   این   خواسته   بر   حق   آنان   است .  بگذاریم با تمام احترام به پاس تشکر از این مدیران خدوم که با حمایتهای گرانقدرشان باعث فخر و  مباهات ایرانی گردیدند کاله از سر برداشته و تمام قد تعظیم کنیم. 
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جناب آقای محمد علی رفیعیان
مدیریت محترم عامل فوالد اصفهان

درگذشت والده محترم را خدمت جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده ، از درگاه ایزد منان 
 برای آن مرحومه غفران واسعه الهی برای شما و سایر بازماندگان معزز صبر و شکیبایی مسئلت می  نمائیم.  

خسرو امیر حسیني 
مدیرمسئول و سردبیر 
اقتصاد و بیمه

جناب آقای دکتر مظلومی
مدیرعامل محترم شرکت بیمه رازی

بدینوسیله کسب عنوان قهرمانی جام باشگاه های کشتی 
آزاد جهان توس��ط تیم قدرتمند بیم��ه رازی را  خدمت 
حضرتعالی و همکاران محترمتان تبریک و تهنیت عرض 

می نمائیم. 
خسرو امیر حسیني
مدیرمسئول و سردبیر 
اقتصاد و بیمه

جناب آقای اسماعیل هلل گانی
مدیریت محترم عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران

با کمال افتخار انتصاب شایسته جنابعالی را که منشاء خدمات 
ارزنده و مان��دگاری در حوزه مالی و بانکداری بوده اید را به 
سمت مدیرعاملی بانک قرض الحسنه مهر ایران به عنوان 
پیشروی صنعت بانکداری اسالمی تبریک عرض می نماییم.

خسرو امیر حسیني 
مدیرمسئول و سردبیر 
اقتصاد و بیمه

جناب آقای دکتر علی فطانت
ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار

انتصاب مدبرانه و شایس��ته جنابعالی را به سمت ریاست 
محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تبریک و تهنیت عرض 
می نماییم. امید است با درایت و توانمندی های جنابعالی 

شاهد موفقیت های روزافزون بورس کشور باشیم. 

خسرو امیر حسیني 
مدیرمسئول و سردبیر 
اقتصاد و بیمه

جناب آقای مهندس هاشمی
مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری توسعه و معادن و فلزات

دریافت تندیس کارآفرین برتر کشور از کنفرانس ملی کارآفرینی و تولید ملی را به حضرتعالی، اعضاء 
 محترم هیات مدیره و کارکنان آن شرکت تبریک و تهنیت عرض می نماییم.  بی شک استمرار 

مدیریت حضرتعالی در این مسند منشاء تحوالت ماندگاری در صنعت کانی کشور خواهد بود.

خسرو امیر حسیني 
مدیرمسئول و سردبیر 
اقتصاد و بیمه

افتتاح وب سایت نشریه اقتصاد و بیمه
اقتص��اد و بیمه مفتخر اس��ت تا پس از حضور موفق در قالب ماهنامه اقتص��ادی ، در دنیای مجازی نیز  به فعالیت پرداخته 
www. و در روش��ی متفاوت ، ارتباط خود با مخاطبان را گس��ترده تر، عمیق تر و آس��ان تر گرداند. این وبسایت با نام دامنه

eghtesadobimeh.ir  از این پس در دسترس شما همراهان همیشگی و کاربران فضای سایبری می باشد.  ارایه آرشیو کامل 

نشریه در فایل Pdf و همچنین مطالب منتشر شده در آن به صورت دسته بندی شده به موضوعات اخبار، مقاالت، گزارش ها، 
مجامع و سخن سردبیر ، از جمله اهداف اصلی سایت بوده و کاربران قادرند تا مجالت منتشر شده را به صورت آنالین در اختیار 
داشته باشند. در آخر خرسندیم که افتتاح وبسایت نشریه را اعالم می داریم و امیدواریم همیشه با همراهی و ارایه نظرات خود ما را 
در پیشرفت و اعمال تغییرات بهینه یاری بفرمایید.گروه IT همواره آماده ارایه امکانات جدید بوده و پشتیبانی 24 ساعته وبسایت 

را عهده دار است. باشد که این وبسایت قدمی دیگر در عرصه خبررسانی اقتصادی در فضای سایبری باشد.

 اصالحیه خبر چاپ شده
 درباره پویندگان راه سعادت

در چاپ ش��ماره آخر ذکر ش��ده که 70 درصد تولید دستگاه 
های رادیوگرافی و و دستگاه های تصویربرداری در دست این 
شرکت می باش��د در حالی که شرکت پویندگان راه سعادت 

پیش��تاز در تولید و تامین مانیتورینگ عالئم حیاتی بیمار در 
ایران می باش��د و بیش از 70 درص��د تامین بازار داخل را در 

دست دارد.

ضمنا فایل اصالحی در وب س�ایت نش�ریه در اختیار 
كاربران گرامی قرار خواهد گرفت.
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  خسرو امیرحسیني

| سخن سردبیر |

دانش��جویان خبر ، بر آن بودند که یا داوطلبانه به غزه مظلوم 
به عنوان بزرگترین زندان بش��ریت بروند و  یا اینکه با برپایی 
مراسمی در حمایت از مظلومیت این زنان و مردان و کودکان 
بی گناه و س��بعیت رژیم  اشغالگر قدس انزجار خود را از این 
اقدامات ددمنشانه دولت سفاک اسرائیل اعالم کنند. ماحصل 
آن که  قرار ش��د به همت رئیس و کادر آموزش��ی دانش��گاه 
اجماعی داشته و این مهم را به سرانجام برساند. در این  اجماع 
دانشجویان درمیان خود دو میهمان داشتند یکی جناب ناطق 
نوری و دومی این حقیر سرتاپا  تقصیر. مجری این کاروان عشق 
از حقیر خواس��ت تا به عنوان پیشکس��وت رسانه و قلم برای 
دانشجویان  خبرنگار ره توشه ای داده و من که در چنته به جز 
چند تارموی س��پید که در تالش نیم قرنم نیاندوخته ام  تنها 
و تنها بنا به حرمت قلم و قس��می که خداوند در قرآن کریم 
بدان یاد کرده به پشت تریبون رفتم )نون  والقلم و مایسطرون(. 

پس از رخصت از ب��زرگان حاضر، کوتاه عرض کردم: عزیزان 
غایت این موضوع ره رویی به کعبه  مقصود است و نقش ماندگار 
گذاشتن بر صفحه زمان و مکان به بلندای تاریخ. این جوانان 
را بشارتشان  دادم  که چون شما با سالح قلم مسلح هستید و 
واقعیت را می نگارید پس باکتان نباشد از اسکندران و  جباران 
فات��ح که جان می گیرند و آتش می زنند و به یغما می برند 
که اگر اکنون میراثی برای ما مانده  به پاس اس��تواری و ثابت 
قدمی بزرگانی اس��ت در گذشته که به این راست قامتیشان 
و شجاعتشان در  بازگویی و بازنشر واقعیتها می بایست افتخار 
کنیم. مردانی مرد چون امیر کبیر که خون تن از رگ  دست 
دهند تا وقایع اتفاقیه باقی بماند که دانستن حق مردم است. 
مردانی  مرد چون دکتر یغما صاحب  امتیاز و مدیرمسئول مجله 
وزین یغما که هر چند خوراکش نان خشک از خور بیابانک و 
کشک از  جندق و روغنی درهم بود و این فقدان ارزش غذایی 
قوت الیموت در کهن س��الی تا روز م��رگ او را آزار  می داد و 
با فقر رخت از جهان بر بس��ت لکن با نوشته ها و مکتوباتش 
در ذه��ن هر ایرانی پژوهش گر و  محقق ماند و ماندنی ش��د. 
رسم ماندگاری از اساتیدی چون فروزان فر، دکتر جالل همائی، 
دکتر افشار و  دهها نامور فرهنگ به میراث گذاشته یاد بگیریم 
و در آخر چون ربع رشیدی مانده از شیخ رشیدالدین  فضل اله 
همدانی هموئی  که 700 س��ال قبل از دانشگاه آکسفور ، در 
تشکیل اولین دپارتمان علمی دنیا و  جذب نخبگان جهان برای 

تدریس در دانشگاه خود پیشقدم بود.  
در ادامه به این جوانان پرشور گفتم که :  

هر آن کس که در این وادی قدم گذارد و ماند فقط و فقط به 
معجزه راستین عشق بود و بس. 

آخر توصیه ام برای عزیزان دانش��جو این گونه بود که در این 
ره تن به رنج مهربانی نس��پارید و علیرغم  همه دردسرهایش 
به عش��ق افالطونی متوسل ش��وید و سرزنش خار مغیالن و 
نابخردان و حسودان را  وقعی نگذارید که اگر دوست داشتن و 
عشق را در درون خود به کانون حرارتی مبدل کنیم  و از گرمی 
 آتش صداقت نیرو بگیریم واز هنر پرداختن که پیشینیان این 
حرف��ه به آن بها پرداخته اند و بدی��ن کرده  ماندند و ماندنی 
شدند رهنمون ش��ویم، راه رستگاری را پیش گرفته ایم. که 
این سعادت یابی و رسیدن به  کمال همه به معجزه باورداشتن 
عشق است. که هر آن کس که در این وادی عشق آمد و ماند 
در دروس  آزادگی و حریت و آگاهی بخشی شاگر اول شده و 
در کسب مال و ثروت اندوزی و ذخیره جیفه دنیوی  بی خیال. 

چندی   زین   روز   بگذشت   و   این   سخن   ابتر   مرا   می   آزرد   تا اینکه  
 رس��یدیم   به   سالگرد سیاه   پوش��ی   خالق   معروف   ترین   هفت 
ها)1(.    سخن   از   زنده   یاد   استاد   باستانی   پاریزی   است، زاده   همان  
 سرزمینی   که   استاد   یغما   در   آن   صدای   کلند گورکن   را    شنید  
 و   این   مقال   در   این   موضوع   باش��د تا   در شماره   دیگر   که   از   آثار  
 گرانسنگ   استاد   شرحی   به اسب   قلم   سپاریم   که   صد   من   زر   به  

 یک   ارزن   علم   نمی ارزد . 
با فوت اس��تاد پاریزی بر آن شدم تا در آثار بزرگان این مرز و 
بوم خوشه چینی کنم، قرعه به نام  رشیدالدین فضل اهلل همدانی، 
وزی��ر، طبیب و مورخ ایرانی افتاد. از همان صفحات اول آثار و 
 ش��خصیت این مرد آن چنان مرا شیفته خود کرد که در این 
چند هفته سعی کردم هرچه را که درباره  او به دست می آورم 
بخوانم و هر چه در این اکتش��اف ش��خصی پیش تر می رفتم 
نزد خود فک��ر می کردم  با همه خاک های بای��ر و موجودات 
بی خاصیتی که شب و روز با آن ها روبهر و هستیم و نامالیماتی 
 که همیشه زندگی این ملک را تشکیل داده، چه گنجینه های 
فراوان و ناشناخته ای در زمان و مکان  آن قرار دارد که متاسفانه 
فرصت دست یافتن و گاه حتی حوصله استفاده از آن ها را از 
دست داده ایم .  یک جا بیخودی سخن از میراث های نامعلوم 
و توخالی می بریم که فاقد محتوای اصل بوده یا اساسا  چیزی 
بر افتخارات واقعی ما نیفزاید و جای دیگر گنجینه های عزیز 
و نایابی را که همیش��ه در دل  مردم و در خاک این سرزمین 
خوب بوده و هست ندیده می گیریم و با بی اعتنائی خود آنها را 
در  حقیقت از بین می بریم. باری این مقدمه طوالنی را بیشتر 

از آن جهت آوردم که همین مختصر  نوشته در آثار و کارهای 
خواجه رشیدالدین، مرا با یکی دیگر از گوهرهای بی شماری که 
موجودیت  و ش��خصیت ملی ما را به وجود آورده اند از نزدیک 
آشنا کرد و آنچه که از آثار او به دست آمده،  رشیدالدین فضل 
اهلل را ب��ه عنوان وزیری الی��ق و دوراندیش ، طبیبی حاذق و 
مترقی ، محقق و مولفی  پرکار و دانش��مند، مورخی بی نظیر 
و مدیری فوق العاده مدبر معرفی می کند. اما آنچه که بیش از 
همه  اینها ما را مفتون این دانشمند کرده، بینش علمی و طرز 
فکر و عمل اوس��ت که گویی او را الاقل  هفتصد سال از زمان 

خودش جلوتر قرار می داده است.  

تاریخ، زمان وقوع یک امر یا حادثه
زمان وقوع حادثه هفدهم جمادی االول سال 718 محلی در 
اطراف شهرستان ابهر به دستور ایلخان  ابوسعید، فرمان قتل 
پیرمرد فرزانه به همراه پس��ر جوانش عزالدین ابراهیم، صادر 
کرده و این حکم  به اجرا گذاشته شد. ابتدا پسر را در پیش پدر 
گردن زده و بعد جالد، خواجه رشیدالدین فضل اهلل  همدانی را 
از میان به دو نیم کرد. جنازه او پس از مدتی به ربع رشیدی 
منتقل شد هر چند که  صدسال بعد به حکم میرانشاه گور او را 
شکافته و استخوان هایش را به گورستان یهودیان تبریز  منتقل 
نمودند. مقدمه فوق را بدان آوردم که نهیب به خود زنیم که با 
داشته های خود چه می کنیم، آنجا  که باید ارج نهیم و بر سر 
گذاریم چنان بی تفاوت از کنارش می گذریم که گویی نبودت 
هیچ آشنایی.  بگذارید با یک روایت تفاوت را در ارج نهادن بر 

بزرگان و بزرگ در دو کشور گواه بیاوریم. 
از جمل��ه عوامل مهم رش��د و ش��کوفایی تمدن اس��المی و 
پیشرفت های علمی حاصله، همانا نظام یافتن و  برنامه ریزی های 
صحیح در امر تعلیم و تربیت و دانش اندوزی و تحقیق و پژوهش 
بود. حمایت مادی  و معنوی از دانش��مندان و پژوهش��گران، 
ب��ه وجود آمدن مراکز بزرگ علمی و تحقیقاتی از دارالعلم ها، 
 مدارس، بیت الحکمه ها، بیمارستان ها و رصدخانه ها در پوشش 

نهادهای بزرگ وقفی اسباب این مهم  را فراهم می کرد. 
یکی از این مجتمع های علمی و آموزشی وقفی، مجتمع عظیم 
ربع رشیدی است که واقف و بانی آن  خواجه رشیدالدین فضل 

اهلل همدانی، طبیب و مورخ و وزیر معروف اسالمی بود. 

موقعیت مکانی و ساختمانی ربع رشیدی
خواجه رشیدالدین از زمان سلطنت غازان خان تا اواخر عمر 

چون دیگران باب 
یادآوری بر ميراث خود را 

ارج نهيم

پی نوشت: 
)1(  1-  خاتون هفت قلعه  

 2-  آسیای هفت زن
 3-  نای هفت بند

 4-  اژدهای هفت سر
 5-  کوچه هفت پیچ

 6-  زیر این هفت آسمان
 7-  سنگ هفت قلم

 8-  هشت الهفت
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خود که در زمان سلطنت سلطان  ابوسعید بهادر بود یک سلسله 
عمارات زیبا در محل رشیدیه که به نام خود اوست ساخته که به 
ربع  رشیدی معروف شده است. تمام این عمارات و ساختمان ها 
به یکدیگر متصل بوده و حصاری به دور  آن کشیده شده بود که 
ظاهرا دارای برج و بارویی نیز بوده است. خرابه های این عمارات 
اکنون در  آخر محله ششکالن تبریز که به محله باغمیشه و ولیان 
کوه )بیالن کوه( منتهی می شود از نقاط خوش  آب و هوای تبریز 
به شمار می رود.    مجتمع بزرگ و علمی و آموزشی و در حقیقت 
شهرک ربع رش��یدی، به خوبی و تمام و کامل در  وقف نامه آن 
معرفی شده اس��ت. این مجتمع به طور کلی شامل تاسیسات 
مجهز آموزشی بوده که کلیه  قسمت های دیگر گرد محور آن به 
وجود آمده بودند. به عالوه در وقف نامه به دو قسمت بزرگ دیگر 
 غیر از ربع رش��یدی به نام های »ربض رشیدی« و »شهرستان 
رشیدی« برمی خوریم که در حقیقت  محله های معروف و بزرگ 
»رشیدیه« یا به قول خودش »رشیدآباد« یا همان ربع رشیدی 
بوده اند.  ساکنان این مجمع تقریبا همگی از کارکنان ربع رشیدی 
بوده اند که هر کدام با شرایط و امکانات  خاص و از پیش تعیین 
شده ای ، به کار و زندگی در آن مشغول بوده و از متولی حقوق 
دریافت می  داش��ته اند. برای بعضی از کارکن��ان در داخل ربع 
رشیدی اتاق مخصوص کار وجود داشت که باید به  طور مجرد 
در آن به کار و زندگی بپردازند )ش��بیه دانش��گاه های امروز که 
برای اس��تادان اتاق کار  مخصوص وجود دارد( به عالوه برای هر 
یک از آنها مسکنی، بسته به نوع شغل، در محله ای  خاص جهت 
خانواده اش تعیین شده بود که بعضی از این مساکن را خود رشید 
ازمحصول موقوفات  ساخته و مجانا در اختیار آنها گذاشته بود و به 
بعضی فقط زمین مجانی داده بودند که برای خود خانه  بسازند و 
بعضی هم به صورت اجاره نشینی در محله های گوناگون زندگی 
می کردند.     تأسیس��ات ربع رشیدی چنان دقیق در وقف نامه 
بیان ش��ده که امروز می توان از روی همان توضیحات  نقشه  آن 
را پیاده کرد. محل احداث گنبد بزرگ، محل سکونت سه مقام 
ارشد ربع رشیدی )متولی،  مشرف و ناظر که بعدا توضیح خواهیم 
داد(، محل مس��اجد و مدارس و مح��ل کتابخانه های دوگانه، 
 دارالشفا، خانقاه، محل سکونت مدرسان و معیدان )استاد یاران( 
و طالب )دانشجویان( و غیره را  دقیقا تعیین کرده است. به طور 
خالصه این مجتمع را که خود در آثارش به نام های »رشیدیه« و 
  »رشیدآباد« و اکثرا »ربع رشیدی« نامیده، می توان به سه قسمت 

اساسی به این شرح تقسیم کرد : 

ربع رشیدی
چنان که اش��اره شد اساسی ترین و اصلی ترین قسمت بوده که 
دیگر تأسیس��ات گرد محور آن و به خاطر  آن احداث شده بود. 
این قسمت در اوایل بنا به نوشته  خود شامل تأسیسات مختصری 
بوده و بعدها  قسمت های مفصل تری ساخته و به آن اضافه کرده 
اس��ت. خواجه رشید ربع رشیدی را، جز گنبد که  محل مدفن 
خویش قرار داده، به چهار قسمت تقسیم کرده و کاربرد هریک 
از قسمت ها را دقیقا تعیین  نموده است و شامل روضه، خانقاه، 
دارالضیافه)مهمانسرا(، دارالشفاء)بیمارستان و دانشکده پزشکی(  و 

دارالمساکین می شود. 

شهرستان رشیدی
مجتمع بسیار بزرگ ساختمانی و متشکل از محله های گوناگون، 

خیابان ها و کوچه ها و مکان های  رفاهی و اقتصادی مثل حمام ها 
و کاروانسراها )24 باب( و کارخانه های کاغذسازی، پارچه بافی، 
 دارالضرب، بازار و غیره بوده اس��ت که در حقیقت قس��متی از 
تأسیس��ات »رش��یدیه« یا »رش��یدآباد« یا  همان ربع رشیدی 
محسوب می شد. نکته  جالب توجه اینکه، این قسمت نیز مانند 
سایر قسمت های آن،  از روی نقشه  پیش بینی شده تأسیس یافته 
مثال هر محله ای اختصاص به یک طبقه  یا اختصاص به  یک رده  
شغلی داشته است، مثال یکی از معروف ترین محالت شهرستان 

رشیدی، محله صالحیه بوده  است. 

ربض رشیدی
این قسمت در حقیقت محله  اعیان نشین و محل احداث کاخ های 
مخصوص ربع رشیدی یا رشیدیه بوده  است که در آن خانواده 
رشیدالدین با غالمان خاص و نیز مسؤوالن امنیتی ساکن بوده اند 
و نیز  مهندسان و معماران مخصوصی که در ساختمان تأسیسات 
ربع رشیدی نظارت داش��ته اند، در این  مکان سکونت داشتند. 
مهمترین اماکن این قسمت به سه مقام ارشد ربع رشیدی یعنی 
متولی، مش��رف  و ناظر اختصاص داشته است و در دیگر اماکن 

بقیه  خانواده و بستگان رشیدالدین سکونت داشتند. 
عالوه بر این س��ه قس��مت )ربع رشیدی، شهرستان رشیدی و 
ربض رشیدی( چندین دهکده و باغ بسیار  بزرگ متصل به این 
قسمت ها  یا در مجاورت آنها متعلق به این مجتمع بوده است که 
در هر کدام از  آنها، گروهی خاص از غالمان که هر گروه از یک 

ملیت معین بوده اند، سکونت داشته و کار  می کرده اند. 

امور اداری و مالی ربع رشیدی
سرپرستی و مسئولیت مستقیم ربع رشیدی از بدو تأسیس تا 
حدود بیست سال، یعنی سال قتل  رشیدالدین با شخص او بوده 
است که بانی و مؤسس آن است. در وقف نامه در چند جا بیان 
می کن��د که  تا خودش زنده و در قید حیات اس��ت مدیریت و 
تولیت ربع رش��یدی را به عهده دارد ولی بع��د از  خودش، اداره  
آن را به یک هیأت سه نفری که در رأس آنها متولی قرار دارد، 

واگذار کرده است.  
برای این س��ه مقام شرایط سختی تعیین کرده که نه تنها باید 
مورد تأیید متولی باشند، بلکه  قاضی القضات تبریز هم باید آنها 

را تأیید کند. 
متولی که مسؤول مستقیم ربع رش��یدی بوده، باید در هر کار 
اساسی و تصمیمات مهم و به خصوص  در امور مالی با دو مقام 

دیگر یعنی مشرف و ناظر مشورت کند و سپس اقدام نماید.  
در وقف نامه  ربع رش��یدی ابتدا به فهرست و حدود جغرافیایی 
امالک یزد پرداخته شده که گویا  بیشترین مقدار اوقاف او در این 

نقطه از ایران بوده است.  
فهرس��ت امالک و رقبات موقوفه در یزد که تعداد این اموال و 
امالک به 661 قطعه می رسد. به  عالوه اگر فهرست قطعاتی که 
در س��ه برگ مفقوده آمده و امروز در دست نیست به آن اضافه 
کنیم به  بیش از هفت صد قطعه زمین شش دانگ یا مشاع و قریه 
و قنات وقفی فقط در یزد و حومه  آن بالغ  می شده است. بعد از 
امالک وقفی یزد، به امالک موقوفه  تبریز و س��پس به موقوفات 
مراغه پرداخته  است و بعد به امالک وقفی شیراز و امالک اصفهان 

و امالکی در موصل اشاره می کند. 
  در وقف نام��ه از دو قریه بزرگ به نام های رش��یدآباد و فتح آباد 

نام می برد. باغ رش��یدآباد که بسیار  بزرگ بوده به چهار قسمت 
نجم آباد، باغ فردوس و باغ خانقاه تقسیم می شده است که در این 
چهار  قریه )که مجموعا رشیدآباد نامیده می شده( صد نفر غالم و 

صد نفر کنیز را سکنی داده بود. 
شاید باور نکنیم که بیمه، در هفت صد سال پیش مورد توجه 

خاص بنیانگذار ربع رشیدی بوده و به  اجرا درآمده است. 
رش��یدالدین فضل اهلل این ام��ر را به خصوص ب��رای کارکنان 
مزارع که از پایین ترین رده های سازمان  ربع رشیدی محسوب 
می شده اند یا در حقیقت همان غالمان و بردگانی که در مزارع 
فتح آباد و  رشیدآباد کار می کرده اند به اجرا در آورده و با اصرار به 
متولی��ان آینده می گوید که دقیقا اجرا کنند.  به این ترتیب که 
از سهم زارعان سالی یک شش��م کل درآمد آنها را در صندوق 
خاص نگهداری کنند  تا اگر خود و خانواده ش��ان دچار حوادث 
پیش بینی نشده شدند یا از بازماندگانشان بی سرپرست ماندند،  از 
آن صندوق به آنها کمک شود که می توان آن را همان حق بیمه  

یا بازنشستگی دانست که امروز  معمول است. 
خواجه رش��ید در مورد کارکنانی که شایستگی الزم را نداشته 
باشند دستور باز خرید آنها را می دهد،  رشیدالدین پیش بینی های 
الزم را از نظر مالی جهت کل سازمان ربع رشیدی کرده بود به 
طوری که  به متولی دستور می دهد که همیشه برای یک سال 
آینده )عالوه بر مصارف سال جاری( از کلیه مواد  و نقود در انبارها 
و خزانه ذخیره داشته باشد که اگر به دالیلی مثل خشکسالی و 
جنگ یا دیر رسیدن  محصول از نقاط دوردست به ربع رشیدی، 

دچار کمبود شد از این ذخایر استفاده کند.  

فعالیت های علمی و آموزشی ربع رشیدی
تمام تأسیسات عظیم ربع رشیدی با آن اوقاف و بودجه  کالن، به 

حول محور آموزش علوم گوناگون  می چرخید. 
ب��ه عبارت دیگر هدف غایی رش��یدالدین فض��ل اهلل از احداث 
مجتمع، دانش دوس��تی و عالقه  ش��دید او به  عل��م و علما بود، 

نمونه هایی از اقدامات انجام شده در آن را می توان ذکر کرد: 
در دارالشفای ربع رشیدی طبق وقف نامه، اطبایی که به خدمت 
درالشفا مأمور می شدند می بایستی که  هر کدام نوبه و کشیک 
داشته باشند تا اینکه شبانه روز همیشه یک نفر طبیب یا شاگرد 
و داروساز در  سرکار حاضر بوده و هر طبیبی باید دو نفر متعلم را 

درس طب و داروسازی آموزد. 
روزهای دوش��نبه و پنجشنبه مقرر بوده که به همسایگان ربع 
رش��یدی و اوالد واقف و غالمان که  واقف آنان را آزاد س��اخته و 
باغبانان و برزیگران موقوفات ربع رش��یدی داوری مفت دهند. 
اگر  مسافری رنجور می گردیده باید هر کجا که متولی مصلحت 
می داند او را بخواباند و طبیب به عالج  او پردازد تا شفا یابد و پس 

از شفا یافتن سفر کند. 
خواجه رش��یدالدین دائما طبق برنامه  دقیق و منظمی مراقب 
بوده اس��ت که از یک س��و مغزهای  برجسته را در ربع رشیدی 
جمع آوری کند و از س��وی دیگر از وجود آنها نهایت اس��تفاده 
را ب��رای  تربیت کارهای ملی به عمل آورد. تنها در کوچه  علما 
چهارصد روحانی و مفتی و متشرع با  مستمری ها و مزایای کافی 
منزل داشتند. در کوی طالب که مجاور کوچه  فوق بود هزار تن 
طالب  علم ش��ایق علوم که از کشورهای مختلف مسلمان گرد 
آمده بودند هزینه  تحصیلی طبق شایس��تگی و  استعداد خود 

ادامه در صفحه 21دریافت می کردند. 
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بیس��ت و یکمین همایش ملی و هفتمین س��مینار بین المللي 
بیمه و توس��عه روز 13 آذر ماه س��ال  جاري مصادف با روز بیمه با 
حضور مهماناني از کشورهاي تاجیکستان، افغانستان،  انگلستان، 
تایلند، کره جنوبي و مصر در مرکز همایش هاي بین المللي صدا و 
سیما برگزار  شد.  همایش با حضور آقاي دکترغدیر مهدوي رئیس 
پژوهش��کده بیمه آغاز شد و ایشان از تدوین   "کتاب جامع شبکه 
فروش بیمه" خبر دادند. س��پس آقاي دکت��ر علی طیب نیا وزیر 
محترم  اقتصاد و دارایي اعالم کردند بر اساس الیحه اصالحیه قانون 
مالیات بر ارزش  افزوده،صنعت بیمه از پرداخت مالیات ارزش افزوده 
معاف شده است و جناب آقاي دکتر  اسحاق جهانگیري معاون اول 
محترم رئیس جمهور با بیان این که صنعت بیمه نقش مهمی  در 
توسعه اقتصادی کش��ور دارد، افزود: نقش بیمه مرکزی به عنوان 
دستگاه نظارتی باید  تقویت ش��ود.  رئیس کل بیمه مرکزی آقاي 
محمدابراهیم امین نیز در این همایش با بیان این که  شرکت هاي 
بیم��ه باید "اعتماد" به مردم بفروش��ند، گف��ت: توانگری مالی و 
مدیریتی، شرط  اولیه فعالیت یک شرکت بیمه است.  ابراهیم امین 
رئیس کل بیمه و توسعه عنوان می کند که در تصمیم گیری ها 
برای صنعت  بیمه نظرات تخصصی مدیران و کارشناسان لحاظ نمی 
ش��ود و این بزرگترین معضل امروز  صنعت بیمه است. وی با ابراز 
ناخرس��ندی از پرداخت خسارت به مقصرین حادثه شخص  ثالث 
عنوان می کند که عدم تعادل بیمه مصارف و حق بیمه ها توانگری 
شرکت های بیمه  را تهدید خواهد کرد.وی پوشش نوسان نرخ ارز 
را از دیگر مش��کالت صنعت بیمه عنوان  ک��رد.  معاون اول رئیس 
جمهور گفت: اگر صاحبان س��هام در ایران در برابر کاهش جدی 
ارزش  سهام احساس امنیت و اطمینان داشته باشند مردم بورس را 

بر سپرده گذاری در بانک ترجیح  می دهند. اسحاق جهانگیری در 
همایش بیمه و توسعه افزود: در کشورهای مختلف دنیا برای  بازار 
بورس و سهام فعالیت های بیمه ای در کنار بورس ایجاد شده که 
به صاحبان سهام  درباره نوسانات اطمینان نسبی می دهد که این 
کار می تواند در کشور ما نیز انجام شود. وی  با بیان اینکه 650 هزار 
میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم داریم، گفت: این حجم باال 
می  تواند به رش��د و توسعه کشور هدایت شود یا اینکه مانند یکم 
بهمن در هر مقطعی بخشی از  اقتصاد را به هم بزند و ایجاد نگرانی 
کند. جهانگیری افزود: بهترین جا برای این نقدینگی  تولید و سرمایه 
گذاری است و بهترین مرکز جذب آن بورس است و بورس کشور 
سال  گذشته رشد حدود 100 درصدی داشت اما امسال با کاهش 
قیمت ها همراه ش��ده که صنعت  بیمه م��ی تواند به این موضوع 
ورود کند. معاون اول رئیس جمهور گفت : همچنین س��ال های 
 گذش��ته در برنامه سوم توسعه حساب ذخیره ارزی برای دادن وام 
ارزی ایجاد ش��د و چندین  میلیارد دالر از این محل وام داده ش��د 
اما وام گیرندگان با توجه به نوس��انات ن��رخ برابری ریال  و دالر در 
بازپرداخت آن مشکل دارند.   وی افزود: باتوجه به نوسانات نرخ ارز 
یا نباید به وام ارزی ورود کنیم یا باید خطر آن را  قبول کنیم و به 
نوعی این خطر بین دولت و صنعت بیمه تقسیم شود. جهانگیری 
با بیان  اینکه شرایط برای توسعه کشور مناسب است، گفت : چاره 
ای جز س��رمایه گذاری چند صد  میلیارد دالری در کشور نداریم. 
وی افزود: همینطور در بخش معادن یکی از دالیلی که این  بخش 
توس��عه الزم را پیدا نمی کند به این دلیل است که هیچ پوشش 
بیمه ای در بخش معادن  و اکتشافات نداریم.   جهانگیری گفت: باید 
سعی کنیم در برنامه ششم توسعه برای رقابتی تر شدن بیمه ها و 

 تقویت بیمه های خصوصی پیش بینی های الزم انجام شود. وی 
با بیان اینکه بزرگترین  سرمایه بیمه ها اعتماد مشتریان به عملکرد 
آنهاست افزود: بیمه مرکزی در تنظیم مقررات  و بعد نظارتی نقش 
کلیدی دارد که باید تقویت شود. در عین حال، صنعت بیمه باید 
به  فناوریهای جدید مجهز شود و از دانش روز استفاده کند. وی با 
بیان اینکه سیستم بانکی ما  متناسب با بنگاه های اقتصادی رشد 
نکرده است افزود: بنگاه های فعلی کشور حجم فروش  باالیی دارند 
و وقتی بنگاهی در سال 10 تا 15 هزار میلیارد تومان فروش دارد 
ش��اید  بانکهای کشور در تامین س��رمایه در گردش آن بنگاه نیز 
مش��کل داشته باش��ند.   معاون اول رئیس جمهور گفت: وقتی به 
بخ��ش خصوصی اجازه داده ایم که بدون محدودیت  در س��رمایه 
گذاریها وارد ش��ود، سیس��تم بانکی و بیمه های ما باید به همین 
نسبت رشد کند. وی  با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی بحث توسعه 
پایدار مطرح شده اس��ت، افزود: برای رسیدن  به این موضوع باید 
شرایط اطمینان بخش و با ثبات در بازارها حاکم باشد وصنعتی که 
می  تواند به این موضوع کمک کند بیمه ها هستند. جهانگیری با 
بیان اینکه نقش بیمه های  خصوصی باید تقویت شود، گفت : عمده 
بیمه های اختیاری به سمت صندوق هایی رفته  است که از طرف 
دولت در بخش های کشاورزی و صنعت ایجاد شده و معلوم نیست 

چه  میزان کارایی دارد.  
وی اف��زود : بیمه و بانک ها باید در برخی رش��ته های اقتصادی 

رویکرد جدی تری داشته  باشند. 

مالیات بر ارزش افزوده صنعت بیمه حذف شد
وزیر اقتصاد گفت: تمامی عوارض صنعت بیمه را نمی توان به یک 

بورس بهترین محل برای جذب نقدینگی است
بیمه ها در بازارهایی مثل بورس فعال شوند
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ب��اره حذف کرد لذا  قدمه��ای موثری در این خصوص و در جهت 
حذف عوارض مالیاتهای اجباری صنعت بیمه  برداشته شده است. 

علی طیب نی��ا وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیس��ت و یکمین 
همایش بیمه و توسعه گفت:  در الیحه اصالحیه مالیات بر ارزش 
افزوده که در وزارت امور اقتصادی و دارایی به اتمام  رسیده و آماده 
تحویل به دولت است مالیات بر ارزش افزوده صنعت بیمه حذف 
ش��ده است.     وی افزود: در حال حاضر در دوره تاریخی قرار داریم 
که رسیدن به اهداف سند چشم انداز  مستلزم رشد اقتصادی پایدار 
است در گذشته فرآیند رشد ازچند ویژگی از جمله سطح پایین 
و  نوسانات زیاد نرخ رشد  به دلیل وابستگی به منابع و درآمدهای 
نفتی ب��ود و در این جهت  کاهش وابس��تگی درآمدهای نفتی و 
افزایش رفاه مردم، ارتق��ا جایگاه دولت در عرصه های  بین المللی 
مس��تلزم داشتن رشد اقتصاد باالست ما به دنبال اقتصادی پویا و 
تولید بدون اتکا به  درآمدهای نفتی هستیم و عالوه بر این حجم 
نیروی کاری در س��الهای آین��ده وارد بازار کار  می ش��ود موجب 
پیچیده تر شدن این شرایط خواهد شد   .  وی با بیان اینکه کلیه این 
موارد نیازمند سرمایه گذاری در شرایط امن است گفت: در شرایط 
 عدم اطمینان و عدم قطعیت در یک اقتصاد  امکان سرمایه گذاری 
وجود نخواهد داشت   .  طیب نیا گفت: طی یک سال گذشته برای 
ایج��اد آرامش در بازارهای مختل��ف از جمله بازار  ارز به توفیقات 
جدی دست یافته و  یکی از ارکان مهم آرامش و ثبات در اقتصاد 
صنعت  بیمه است که می تواند از طریق فعالیتهای دقیق و درست 
آینده را پیش بینی و شرایط الزم را  در این زمینه فراهم کند و بیمه 
می تواند به عنوان ابزاری کارآمد و تامین س��رمایه گذاری  فعالیت 
کند.    وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: کشور ما به لحاظ 
جغرافیایی در  معرض بالیای طبیعی و شرایط آب وهوایی است که  
 می تواند برخی از فعالیتهای ما را از  جمله کش��اورزی، دامداری و 
... را تحت تاثیر قرار دهد در همین جهت صنعت بیمه می تواند  با 
حمایت ازاین گونه فعالیتها نقش به سزایی در اقتصاد کشور داشته 
باشد .  وی با بیان اینکه بین توسعه اقتصادی و توسعه صنعت بیمه 
رابطه ای دو سویه ای برقرار  است گفت: در کشورهای توسعه یافته، 
صنعت بیمه موجب رشد اقتصادی کشور می شود اما  در کشورهای 
در حال توسعه این ارتباط در جهت عکس است و توسعه اقتصادی 

موجب  پیشرفت صنعت بیمه می شود  . 
  

بیمه های زندگی و پس انداز زمینه ای برای سرمایه گذاری 
بزرگ    

طیب نی��ا در ادامه بیمه های زندگی و پس انداز را زمینه ای برای 

سرمایه گذاری و فعالیتهای  اقتصادی و سرمایه گذاری در آن دانست 
و افزود: شرکتهای بیمه و بیمه زندگی می توانند  مکمل جدی به 
حساب آیند زیرا در تقسیم کار بین المللی بین بازار سرمایه  و بازار 
بورس  نقش بانک در تامین مالی کوتاه مدت و بازار سرمایه وظیفه 
تامین مالی بلند مدت را دارا  می باشد که بیمه های زندگی یکی 
از عوامل مهم در بازار س��رمایه است .   وی در ادامه گفت: درنگاه 
اول ممکن است سهم بیمه و صنعت بیمه در اشتغالزایی نسبت به 
 سایر بخشها ناچیز باشد اما بدون بیمه، پوشش ریسک فعالیتهای 
اقتصادی امکان پذیر نیست  اگر بیمه بتواند وظیفه خود را به خوبی 
ایف��ا کند و عدم قطعیتهای فعالیته��ای اقتصادی را  کاهش دهد 
نقش موثر در رشد اقتصادی کشور خواهد داشت  .  طیب نیا با بیان 
اینکه درصنعت بیمه با دو چالش مهم در س��مت عرضه و تقاضا 
مواجه  هستیم، ادامه داد: از جمله چالشهای طرف تقاضا می توان 
به سطح پایین درآمد سرانه  ویژگیهای فرهنگی خانواده های ایرانی 
و تورم و ... که باعث شده بیمه های اختیاری جایگاه  خوبی نداشته 
باشند اشاره کرد .  وی افزود: در سمت تقاضا عدم تنوع جامعیت 
بیمه ای، تفاوت نوآوری با سطح تقاضا، عدم  استفاده از تکنیکهای 
بازار یابی و بازارسازی از جمله مواردی است که موجب عدم رونق 

 این حوزه شده است . 
  

تبیین سند راهبردی صنعت بیمه در بیمه مرکزی     
وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص تبیین سند راهبردی صنعت 
بیمه اظهار داشت: در  بیمه مرکزی با کمک کارشناسان و بر اساس 
اولویت های راهبردی س��ندی تعیین شد که  اهداف راهبردهای 
صنعت بیمه تبیین ش��د از جمله افزایش بیمه نامه های اختیاری 
خصوصا  بیمه های تکمیلی توس��عه پوشش��های جدید بیمه ای 

تخصصی کردن شرکتهای بیمه ای است . 

سورپرایز وزیر اقتصاد    
وزیر اقتصاد نیز در جمع دست اندر کاران بیمه از تهیه طرح حذف 

مالیات بر ارزش افزوده  در صنعت بیمه خبر داد .  
طیب نیا با اشاره به این موضوع که این طرح اماده ارائه به هیات 
دولت است اظهار  امیدواري کرد با طرح این نکته در مجلس هم 
بتوان مالیات بر ارزش افزوده را از صنعت  بیمه حذف و مالیات 
تجمیع شده از فعالیت هاي اقتصادي گرفته شود . حال سوالی 
ک��ه در پی جواب آن خواهیم بود و تا لحظاتی دیگر ش��اید به 
آن دس��ت یابیم این  اس��ت که با این طرح آیا قیمت های لجام 
گیسخته در صنعت بیمه متعادل تر می شود؟      محمد ابراهیم 
امی��ن گفت که با توجه به طرح مورد اش��اره وزیر اقتصاد تا 8 
درصد شاهد  کاهش قیمت در صنعت بیمه خواهیم بود  .  امین 
در همایش بیمه و توسعه با بیان این نکته که شرکت های بیمه 
به مردم اعتماد می  فروشند بنابراین باید شایسته اعتماد باشند 
تاکید کرد: هیچ ش��رکت بیمه برای خروج از بازار  برنامه ریزی 
نمی کند و همه در پی حضور جدی و افزایش س��هم بازار خود 
هستند بنابراین  باید مشتری مدار باشند و چنانچه شرکت بیمه 
ای به این موضوع بهای الزم را ندهند به  معنای این اس��ت که 
تسلط کافی بر حرفه خود ندارند .  رییس کل بیمه مرکزی ادامه 
داد: درس��ت اس��ت که توانگری و توانمندی شرکت های بیمه 
به  مدیران و کارکنان ش��رکت بستگی دارد ولی حاکمیت برای 
حمایت از حقوق عامه مردم  نهادهای ناظری را برای نظارت بر 
صنعت بیمه تعیین کرده اس��ت که در این راستا بیمه  مرکزی 
به عنوان نماینده دولت برای نظارت بر صنعت بیمه و توسعه و 
تعمیم بیمه در  کشور تعیین شده است .   امین به وظایف بیمه 
مرکزی در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: بیمه مرکزی در 

سال   92 برای نخستین بار حاشیه توانگری شرکت های بیمه را 
مش��خص و اعالم عمومی کرد و  برای شرکت هایی که توانگری 
مال��ی کافی ندارند اقدامات تنبیه��ی در نظر گرفت . رییس کل 
بیمه مرکزی تاکید کرد: بیمه مرکزی جرائمی همچون س��لب 
صالحیت مدیرعامل  یا تعلیق ش��رکت در یک یا تمامی رش��ته 
ه��ای بیمه ای را برای ش��رکت هایی که توانگ��ری  مالی کافی 
ندارند درنظر خواهد گرفت .   امین اضافه کرد: هم اکنون بیمه 
مرکزی بر اس��اس ضوابط و مقررات و معیاره��ا و بدون  اعمال 
سلیقه شخصی، مدیران ش��رکت های بیمه را احراز صالحیت 
می کند و اس��امی آنها را  در پورتال بیمه مرکزی قرار می دهد 
ب��ه جز بیمه ایران که هنوز در حیطه وظایف بیمه  مرکزی قرار 
ن��دارد .   وی اضافه کرد: فقط مدیرانی مورد تایید بیمه مرکزی 

هستند که نام آنها در این پورتال قرار  دارد .  
رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به راه اندازی واحد رسیدگی به 
شکایت ها در پورتال این  سازمان، گفت: هیچ شاکی از شرکت 
های بیمه وجود ندارد که شکایت کند و در مدت  مناسب جواب 
خود را نگیرد .   وی هرگونه اصالح آیین نامه یا مقررات را منوط 
به مطالعات جامع پژوهشکده بیمه خواند  و اظهار داشت: نمونه 
آن 40 طرح پژوهش��ی کاربردی برای پاس��خگویی به سواالت 
رایج در  صنعت بیمه است که پژوهشکده با کار جامع مطالعاتی 
ای��ن طرح ها را به انجام رس��انده  اس��ت .  وی اضافه کرد: هیچ 
طرح��ی از س��وی بیمه مرکزی خارج نمی ش��ود ج��ز این که 
پش��توانه  پژوهشی داشته باشد .  امین تنظیم نرخنامه مشورتی 
را از مهم ترین این طرح ها خواند و ادامه داد: این نرخنامه  می 
تواند مورد اس��تفاده کارشناس��ان و مدیران بیمه ای قرار گیرد 
ت��ا هرج و مرج ها و بی  نظمی های ناش��ی از ح��ذف تعرفه با 
استفاده از این نرخنامه از بین برود .   وی گفت: چنانچه به دقت 
مقررات بیمه مرکزی اجرایی ش��ود هیچ شرکت بیمه ای دچار 
 مش��کل نخواهد شد و چنانچه این نظارت در سال های قبل به 
خوبی اجرا می شد هم اکنون  شاهد بروز این مشکالت نبودیم .   
امی��ن اضافه کرد: اگر در احراز صالحیت مدیران ش��رکت های 
بیمه دقت و نظارت کافی  صورت می گرفت هم اکنون ش��اهد 
بروز مش��کالتی نبودیم که هزاران بیمه گذار زیان دیده  درگیر 

آن باشند.    
وی از اتخ��اذ تصمیمات خالف اص��ول بدیهی بیمه ای در برخی 
نهادها انتقاد کرد و گفت:  نمونه آنها درنظر نگرفتن ریسک راننده یا 
معاف نکردن بیمه ها از مالیات بر ارزش افزوده  یا پرداخت خسارت 

مالی و جانی راننده مقصر است . 
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در مسیر تحریریه به مجمع ساالنه شركت سیمان سپاهان در 
این اندیشه بودم كه چقدر نقل سپاهان و  اصفهان را شنیده ام 
از شمع حمام شیخ بهایی و مدرسه خان و اساتیدی هم چون شیخ بهایی،  میرفندرسكی، 
محقق داماد و مالصدرا گرفته تا چهارباغ و چهل ستون، از مسجد شیخ لطف اهلل و  گنبد 
سبزش گرفته تا منارجنبان از به سیم تار تا آوای تاج. گذشته از این همه داشته و تاریخ 
تا به  امروزش، از ذهنم سوالی سوالی نقش می بندد كه امروزه برای ماندگاری و به نام 
نامی شدنش كه  كدامین اندیشه و كدامین فرد این میراث را حفظ خواهد كرد. با این 
اندیشه از در پله های پیچ در  پیچ هتل سیمرغ تهران به تاالر اجتماعات هدایت شدم و 

دیدم و شنیدم آنچه امروز سند افتخار  سپاهان و اصفهان است. 
مجمع عمومي عادي س�االنه ش�ركت سیمان س�پاهان صبح چهارشنبه مورخه 
1393/9/5 در هتل  سیمرغ تهران تشكیل گردید.  در این مجمع كه با حضور بیش 
از 73 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاي هیات مدیره  و مدیران ارشد 
شركت، نماینده سازمان بورس اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی شركت  برگزار 
شد ریاست مجمع برعهده آقای عباس صفا كیش بود كه جنابان علي محمد بُد و 
پاكباز در  مقام نظار اول و دوم و آقای اكبر حمزه )معاونت ارشد مالی و اداری شركت( 
به عنوان دبیر  مجمع ایش�ان را در اداره مجمع یاری می رس�اندند.  در مجمع فوق 
پس از نمایش فیلم جامعی از اهم فعالیتهای صورت گرفته در حوزه های مختلف 
 اداری، مالی، پروژه ای و منابع انسانی شركت سیمان سپاهان طی سال مالی مورد 
گزارش ،  مهندس اسعدی مدیرعامل با تجربه و الیق شركت به پشت تریبون آمد 
و گزارش فعالیت هیات  مدیره طی س�ال مالی مورد گزارش را بصورت پاور پوینت 
برای حاضرین تشریح نمود.  پس از قرائت گزارش قابل تحسین مدیرعامل شركت 
و در ادامه بعد از استماع گزارش حسابرس  و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صلوات پی در پی خود ضمن تقدیر و تشكر از فعالیتها  جهادگونه تیم ارشد مدیریتی 
ش�ركت كه در طی سال مالی مورد گزارش بسیاری از ركودهای  تولید، فروش و ... 
را سطح ش�ركت و كشور شكسته است با تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود 
  320ریالی به كار خود پایان دادند.  همچنین موسس�ه حسابرسی آزموده كاران به 
عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده  پرداز به عنوان حسابرس و بازرس 

علی البدل شركت برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند. 
مدیرعام�ل خ�وش فكر ش�ركت در ف�رازی از گزارش خود ب�ا ارائ�ه آمارهایی از 
ش�ركتهای زیر  مجموعه شركت از جمله شركتهای پاكت س�ازی شفق، سرمایه 
گذاری فرآوردهای بتنی و حمل و  نقل كاالی رهنورد سیمان سپاهان كه با افزایش 
ماشین های كشنده و تریلی خود در طی سال  گذشته توانسته فعالیتهای موثر خود 
را افزای�ش دهد، اعالم كرد كه با ارائه راهكارهای مدون  مدیریتی و چابک س�ازی 
توانس�تیم اثربخش این ش�ركتهای اقماری را دو چندان كرده و با تالش  خستگی 

ناپذیر كاركنان و كارشناسان خود سیمان سپاهان تمامی ركودهای تولید و فروش 
و  صادرات كلینكر و س�یمان را در شركت شكسته و موفق شدیم جلوتر از برنامه 
های پیش بینی شده  حركت كنیم.  مهندس اسعدی كه خود از استخوان خردكرده 
های این صنعت با بیش از 30 سال سابقه مدیریتی  در صنعت كانی كشور می باشد 
در قس�متی دیگر از گزارش خود با اشاره به اینكه مدیریت ارشد  شركت در سال 
گذش�ته اهتمام خاص به مقوله آموزش و برنامه ریزی برای ارتقاء جایگاه علمی و 
 عملی كاركنان ش�ركت داشته اس�ت، افزود: مطمئن هستیم كه اثرات این برنامه 
های آموزش�ی  همانطوری كه در راندمان كار امس�ال مشخص بود در سالهای آتی 
نیز با تداوم این برنامه شاهد  اثرات درخشان آن خواهیم بود. مدیرعامل خوش فكر 
ش�ركت با اعالم اینكه در سیمان سپاهان از  بدو تاسیس توجه خاصی به موضوع 
فضای سبز شده اس�ت كه 700 هكتار فضای سبز پیرامون  شركت چون حلقه ای 
س�بز شركت سیمان سپاهان را به عنوان نگین درخشانی در استان صنعت  گران 
نامی كرده است افزود: در سال مالی مورد گزارش نیز به این ظرفیت توجه خاصی 
شد و با  توسعه این فضا دیدگاه مدیریتی شركت در حمایت از مقوله محیط زیست را 
بطور كلی عینیت  بخشیدیم. مهندس اسعدی داشتن ایزوهای بین المللی در مقوله 
های مدیریت، كیفیت محصول،  فضای سبز را از افتخارات سیمان سپاهان دانست 
و گفت توجه به كیفیت برتر ، تنوع محصول و  استواری محیط زیست از مهمترین 
برنامه های مدیریت بوده كه بحمداهلل با تالش خادمان شما  سهامداران در شركت 

توانستیم به اهداف از پیش تعیین شده نائل گردیم. 
مدیرعامل موفق ش�ركت در بخش پایانی سخنان خود با اعالم اینكه در طی سال 
مالی مورد  گزارش توانستیم رتبه اول تحویل سیمان و رتبه دوم تولید در بین كلیه 
شركت های سیمانی كشور  را بدست آوریم گفت: كسب نشان صادركننده نمونه 
استان در سال 92 شكستن ركورد فروش  محصوالت بصورت ریلی و احداث و بهره 
برداری از بارگیر خانه تمام اتوماتیک كارخانه كه  ظرفیت شركت را در بارگیری بطور 
قابل توجهی ارتقاء داده اس�ت از دیگر افتخارات حاصل ش�ده  در طی س�ال مالی 
گذش�ته بوده است.  بقول یكی از سهامداران، سیمان سپاهان به عنوان بزرگترین 
تولید كننده س�یمان سرباره كشور طی  سال مورد گزارش در همه زمینه ها، رشد 
را تجربه كرده است كه این مهم جز در سایه حضور  استاد محمدرضا بُد به عنوان 
رئیس هیات مدیره و مهندس اس�عدی »مدیرعام�ل« به عنوان متولیان  و بزرگان 

صنعت سیمان كشور برای شركت میسر نبود. 
آنچه در این مجمع بیشتر به چشم آمد حضور مهندس محمد اسعدی مدیرعامل 
دوست داشتنی و  اكبرحمزه، مرد شماره یک مالی شركت، در پایان مجمع، در بین 
س�هامداران بود كه در فضایی  دوستانه به تمامی سواالت و ابهامات سهامداران به 
شایستگی پاس�خ دادند. مدیریت ارشد شركت در  پاس�خ به یكی از این سواالت 

عملکرد درخشان مهندس اسعدی در سیمان سپاهان
همه رکودهای تولید و فروش در سال مالی گذشته شکست  

   خسرو امیرحسیني
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پیام هیات مدیره
شرکت به منظور کسب شرایط برتر در رقابت، با استفاده بهینه 
از منابع وامکانات موجود اقدام به  تدوین برنامه هاي مناسب در 
راستاي بهبود تصمیم سازي و تصمیم گیري نموده و براي ارتقاء 
 بازدهي و افزایش کیفیت محص��والت و خدمات، کاهش زمان 
واکنش نسبت به نیاز مش��تریان،  شناسایي محدودیت ها، رفع 
تنگناها، شناسایي و حذف هزینه هاي بدون ارزش افزوده، کاهش 
 مستمر بهاي تمام شده و ارزیابي فعالیت هاي جدید که انجام آن 
بر عملکرد شرکت موثر بوده و  همچنین برنامه ریزي در جهت 
پژوهش ، تحقیقات و آموزش نیروي انساني ، طرح ریزي نموده 
 اس��ت. که امید است با پشتیباني و رهنمود سهامداران محترم 

شاهد نتایج آن باشم. 

مرور کلي بر وضعیت و تحوالت صنعت مربوط در سال 
مالي مورد گزارش

پس از خروج سیمان از سبد حمایتي در سال 1387 و راه اندازي 
واحدهاي جدید تولید، عرضه  سیمان نسبت به تقاضا در بازارهاي 
داخلي افزایش یافت و شرایطي متفاوت با گذشته براي  واحدهاي 
تولید کننده سیمان به وجود آمد و علي رغم آزاد شدن صادرات 
سیمان، فزوني عرضه در  بازارهاي داخلي نسبت به تقاضا در سال 
مالي منتهي به پایان ش��هریور ماه 1393 همچنان تداوم  یافت. 
عالوه بر این افزایش قیمت تمام شده تولید سیمان تحت تاثیر 
اجراي قانون هدفمندي یارانه ها  و متعاقبا تاثیر افزایش قیمت 
حامل هاي انرژي ، افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه هاي سالیانه 
از  یک طرف وعدم تناسب افزایش قیمت فروش سیمان با افزایش 
قیمت تمام شده از طرف دیگر،  صنعت سیمان را با کاهش حاشیه 

سود در سال مالي مورد گزارش مواجه نموده است. 
عدم تناسب رشد مصرف سیمان با رشد تولید سیمان در سال 
مالي مورد گزارش ، باعث گردیده  است تولید کنندگان با مازاد 
تولید نسبت به مصرف مواجه شده که در نتیجه با انباشت و نهایتا 

عدم  فروش محصول، با کسري نقدینگي مواجه شوند. 

مرور کلي بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتي 
آن در سال مالي مورد گزارش

پس از راه اندازي خط سوم تولید در سال 1387 ظرفیت تولید 
کلینکر در ش��رکت سیمان س��پاهان از   1/8 میلیون تن به 2/7 
میلیون تن و پس از راه اندازي آس��یاب س��یمان خط سوم در 

نیمه دوم سال   1388 ظرفیت تولید سیمان نیز به 3/7 میلیون 
تن رسیده است. 

با افزایش تولید س��یمان در ش��رکت و افزایش عرضه س��یمان 
تولیدي س��ایر ش��رکت ها در بازارهاي  داخلي، به ویژه افزایش 
عرضه سیمان در منطقه جغرافیایي شرکت بعلت بهره برداري 
از کارخانه  هاي جدید، رقابت بین عرضه کنندگان براي افزایش 
فروش محصوالت خود در س��ال مالي منتهي  به پایان شهریور 
م��اه 1393 نیز ادامه یافت بطوریکه در اثر رقابت، قیمت فروش 
محصوالت  علیرغم افزایش نرخ در کل کشور به تناسب افزایش 

نیافته است. 
در صادرات محصول به خارج از کشور نیز با توجه به تولید مازاد 
س��یمان نسبت به مصرف  داخلي، عرصه رقابت شدت یافت و با 
افزایش کرایه حمل س��یمان تا مرزهاي خروجي، حاشیه سود 
 سیمان صادراتي نسبت به سال مالي قبل افزایش قابل توجهي 
نداشته است . با وجود این موارد،  شرکت تالش نمود به اهداف از 
پیش تعیین شده دست یابد و با همت و همدلي همه کارکنان 
براي  ورود ب��ه بازارهاي جدید برنامه ریزي نماید که نتیجه آن 
فروش بیش از 2/6 میلیون تن سیمان و   410 هزار تن کلینکر 

در شرایط سخت رقابتي در بازارهاي داخل و خارج بوده است. 

بیان استراتژي شرکت
با مطالعاتي که از س��ال 1392 درخصوص برنامه هاي شرکت 
بعمل آمد اس��تراتژیهاي سه ساله  ش��رکت تدوین و به مرحله 
اجرا درآمده اس��ت که با ارزیابي نتایج حاصل از آن، استراتژیها 
مورد  بازنگري قرار گرفته و با تغییراتي عملیاتي ش��ده اند، اهم 

استراتژیهاي مذکور بشرح زیر مي باشد: 

 1-  حفظ توسعه سهم بازار و تکریم مشتریان
با تغییر ش��رایط فروش محصول، نگرش ش��رکت نس��بت به 
مشتریان با رویکرد حفظ مشتریان قبلي  و افزایش تعداد مشتریان 
جدید بمنظور حفظ س��هم بازار مد نظر بوده اس��ت که در این 
راستا تقویت  واحدهاي مهندسي فروش و بازاریابي و ارائه خدمات 
پس از فروش ش��امل نظر سنجي و راهنمایي  مشتران در مورد 
مصرف سیمان و مراجعه به محل هاي مصرف سیمان و استفاده 
از آزمایشگاه  سیار براي اندازه گیري معیارهاي کیفیت سیمان 

قابل ذکر است. 

 2-  رشد و توسعه منابع انساني
نیروي انس��اني بعنوان عامل رشد و پویایي سازمان مورد توجه 
بوده است. بازنگري مستمر  وضعیت نیروي انساني و برنامه ریزي 
آموزشهاي تخصصي براي ارتقاء سطح دانش کارکنان و  مهندسي 
مجدد در سال مالي مورد گزارش در ادامه اقدامات سالهاي قبل و 
تداوم آن براي سنوات  آتي یکي از استراتژیهاي برگزیده مي باشد. 
همچنین سایر استراتژیهاي ش��رکت شامل 1- رشد  سودآوري 
2- توس��عه پایدار با توجه به عملکرد زیست محیطي 3- تولید 

بهینه با توجه به ارتقاء  کیفیت مي باشد.  

مرور کلي بر عملکرد شرکت، میزان دستیابي به اهداف 
تعیین شده

تالش براي دس��تیابي به اهداف تعیین ش��ده در بودجه توسط 
هیات مدیره و پایش عملکرد ماهیانه در  طول سال مالي منتهي 
به 31 ش��هریور ماه 1393 با توجه به ش��رایط متغیر و تحوالت 
اقتص��ادي در  س��ال مالي مورد گزارش از دغدغه هاي اساس��ي 

مدیریت شرکت بوده است

بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت
با مطالعاتي که در س��الهاي گذش��ته صورت گرفته است تولید 
محصوالت جدید در مرحله آزمایش  قرار گرفته که پس از طي 
مراحل آزمایشي ، این محصوالت که داراي تنوع از لحاظ کیفیت 
و  مقاومت و سایر معیارها با انواع سیمان موجود خواهد بود به بازار 
عرضه مي گردد.  تولید بتن آماده در شرکت فرآورده هاي بتني که 
در سال 1387 با سرمایه گذاري شرکت تاسیس  گردیده از موارد 
دیگر گسترش فعالیت شرکت و تولید محصول در چرخه بعدي 

سیمان مي باشد. 

سهامداران اعالم كرد، همانطوری كه در سال مالی مورد گزارش  رشد 56 درصدی 
صادرات را بدست آوردیم در سال آینده به این راضی نشده و دنبال بازارهای  هدف 
و صادرات�ی جدی�د می گردیم. از دیگر نكات خواندنی مجم�ع می توان به حضور 
پیشكسوتان  و بزرگان صنعت كانی كشور در این مجمع اشاره كرد كه نشان دهنده 
ارج و قرب تیم مدیریتی و  جایگاه شایس�ته شركت در بین بزرگان صنعت كشور 
است.  بقول یكی دیگر از سهامداران شناخته شده و كارشناس ارشد بورس كشور 

اگر ایران بزرگترین  صادركننده س�یمان جهان ش�ده است و به عنوان شاگرد اول 
صنعت كش�ور و فرزند خلف اقتصاد  مقاومتی شناخته می شود در سایه درایت و 
مدیری�ت این افراد كاردان و كاربلد اس�ت.  اجازه می خواهی�م از لطف و بزرگواری 
استاد بُد ، مهندس اسعدی، مهندس صفاكیش و جناب  حمزه مدیرمالی شركت با 
آن حسابهای پاک و شفافش كه بر اهل مطبوع با دیده حرمت نگریسته و  ایشان را 

ارج می نهند كمال قدردانی و تشكر را داشته باشیم. 

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیره-غیرموظفشرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیرآقای علی محمد بد

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاری پردیسآقای علیرضا عسگری مارانی

عضو هیات مدیره-غیرموظفشرکت سرمایه گذاری آذرآقای احمد صمیمی

عضو هیات مدیره- غیرموظفشرکت سیمان کردستانآقای علیرضا شهبازی

عضوهیات مدیره -غیرموظفشرکت سیمان فارس و خوزستانآقای محمدرضا منتظری

مدیرعامل-آقای محمد اسعدی

ادامه در صفحه 21
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بیس��ت و یکمین همای��ش ملی و هفتمین 
س��مینار بین المللي بیمه و توس��عه روز 13 
آذر ماه س��ال جاري  مص��ادف با روز بیمه با حض��ور مهماناني از 
کشورهاي تاجیکستان، افغانستان، انگلستان، تایلند،  کره جنوبي 
و مصر در مرکز همایش هاي بین المللي صدا و س��یما برگزار شد.  
همایش با حضور آقاي دکترغدیر مهدوي رئیس پژوهشکده بیمه 
آغاز ش��د و ایش��ان از تدوین »کتاب جامع  شبکه فروش بیمه« 
خبر دادند. س��پس آقاي دکتر علی طیب نیا وزیر محترم اقتصاد 
و دارایي اعالم کردند  بر اس��اس الیحه اصالحیه قانون مالیات بر 
ارزش افزوده،صنع��ت بیمه از پرداخت مالیات ارزش افزوده  معاف 
شده اس��ت و جناب آقاي دکتر اس��حاق جهانگیري معاون اول 
محت��رم رئیس جمهور با بیان این که  صنعت بیمه نقش مهمی 
در توسعه اقتصادی کشور دارد، افزود: نقش بیمه مرکزی به عنوان 
دس��تگاه  نظارتی باید تقویت شود.  رئیس کل بیمه مرکزی آقاي 
محمدابراهیم امین نیز در این همایش با بیان این که شرکت هاي 
بیمه باید   »اعتماد« به مردم بفروش��ند، گف��ت: توانگری مالی و 

مدیریتی، شرط اولیه فعالیت یک شرکت بیمه است. 
پس از پیروزی انقالب اسالمی و تصویب قانون اداره امور شرکت 
های بیمه در 13 آذر1367 توس��ط  بیمه مرکزی ایران به عنوان 
ب��ازوی نظارتی دولت در صنعت بیمه، همین تاریخ به عنوان روز 
بیمه  تعیین و از آن سال به بعد در چنین روزی سمیناری از طرف 

آن سازمان هرساله با حضور همه  شرکتهای بیمه ترتیب می یابد. 
امسال نیز پنج شنبه 13 آذر ماه به همت بیمه مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران، پژوهشکده بیمه و  سندیکای بیمه گران ایران بیست 
و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه 
با  محوریت موضوع مش��تری مداری در صنعت بیمه با الزامات و 
چالش ها و راه کارها در مرکز همایش  های بین المللی صدا و سیما 
تشکیل شد.  در این همایش مجلل که با حضور اسحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور، علی طیب نیا، وزیر  اقتصاد و امور دارائی 
و محمد ابراهیم امین رئیس بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
و مدیران عامل  ش��رکت های بیمه خصوصی و دولتی کش��ور ، 
دست اندرکاران و فعالین صنعت بیمه، اهالی رسانه و  مطبوعات 
برگزار ش��د. پس از پخش سرود مقدس جمهوری اسالمی ایران 
س��رود بیمه، دکترغدیر مهدوی  رئیس پژوهشکده بیمه و رئیس 
همایش به پشت تریبون آمد و ضمن خوشامدگویی به حضار متن 
 سخنرانی خود را قرائت نمود.  محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران دیگر سخنران این برنامه بود که 
در  سخنان خود با اشاره به مقوله صنعت بیمه و ویژگیهای آن برای 
شرکت های بیمه کشور، ابراز  امیدواری کرد در سایه دولت تدبیر و 
امید برای مشکالت و معضالت صنعت بیمه در کشور چاره  جویی 
شود که بحمداله شاهد نشانه ای روشن در این دولت برای رونق 
صنعت بیمه بوده ایم.  سخنرانی بعدی مراسم دکتر علی طیب نیا 
وزیر جوان و دوست داشتنی وزارت امور اقتصادی و دارائی  بود که 
سخنان وی پیرامون وضع قوانین جدید برای اعطای تسهیالت و 
کمک هایی که هیات دولت به  بیمه های کل کشور، باعث تشویق 
و استقبال فراوان حضار گردید.  پخش مصاحبه مهدی خمارزاده 

پیشکس��وت و فروشنده بزرگ بین المللی بیمه عمر و سخنرانی 
دکتر  اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پخش پایانی 
قسمت اول این همایش بزرگ بین المللی بود  که با حضور مهمانان 
عالی رتبه خارجی مدیران ارشد صنعت بیمه کشور، مدیران عامل 
و اعضاء  هیات مدیره ش��رکتهای بیمه  خصوصی و دولتی برگزار 
شد   دکتر یونس مظلومی)مدیرعامل( مهندس بهمن یزد خواستی 
)ریاست هیات مدیره( و تنی چند دیگر از  مدیران ارشد بیمه رازی 
نیز به عنوان یکی از بیمه های خوش رو و برتر این صنعت با حضور 
در این  هم نشینی با دیگر مدیران ارشد صنعت بیمه کشور پیرامون 
محورهای همایشی به رایزنی و تعامل  پرداختند و در مورد مسائل 

روز بیمه به گفتگو پرداختند.  

موضوعات اصلی همایش:  
 1-  بررسی عوامل موثر بر جذب و نگهداری مشتریان

 2-  شناسایی علل نارضایتی مشتریان صنعت بیمه
 3-  تعالی سازمانی و مشتری مداری

 4-  تجارب جهانی در زمینه مشتری مداری در صنعت بیمه
 5-  توسعه فرهنگ بیمه و مشتری مداری

 6-  آموزش كاركنان ، توسعه یادگیری و مشتری مداری
 7-  فناوری اطالعات   )ICT(   و مشتری مداری

 8-  مدیریت دانش و مشتری مداری
 9-  اخالق حرفه ای و مشتری مداری

 10-  حاكمیت شركتی و مشتری مداری
 11-  سازمان و مدیریت شركتهای بیمه و مشتری مداری

 12-  نقش شفاف سازی و اطالع رسانی در مشتری مداری
 13-  نقش مدیریت نشان تجاری )برند( بر مشتری مداری

 14-  نق�ش كارگ�زاران نمایندگان و ارزیابان خس�ارت در 
مشتری مداری صنعت بیمه

 15-  نقش ساختار و بازار بیمه و رقابت پذیری مشتری در 
صنعت بیمه

 16-  نقش مش�تری مداری در افزایش وفاداری مشتریان 
صنعت بیمه

 17-  نقش مشتری مداری در تحقق قانون اعداد بزرگ در 
صنعت بیمه

 18-  نقش مشتری مداری در عینیت محصوالت بیمه ای
 19-  نقش نظارت در ارتقای مشتری مداری در صنعت بیمه

 20-  نقش تشكل ها و سازمان های مردم نهاد و انجمن های 
حرفه ای در حمایت از حقوق  بیمه گذاران

 21-  وظایف نظارتی بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران در 
حمایت از حقوق بیمه گذاران

 22-  ن�وآوری و خالقی�ت در فرآین�د صدور بیم�ه نامه و 
پرداخت خسارت

 23-  مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بیمه
 24-  رابطه كیفیت محصوالت و خدمات بیمه ای با رضایت 

حضور فعال بیمه رازی در بیست و یکمین همایش ملی و هفتمین سمینار بین المللي بیمه و توسعه

رضایتمندی مشتریان و مشتری مداری اهداف اصلی بیمه رازی

   مهدی خلج
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مندی مشتریان
 25-  آسیب شناس�ی فرایند خس�ارت و خدمات پس از 

فروش در صنعت بیمه
 26-  مشتری مداری در عمل

ارائه پکیج های شکیل معرفی بیمه رازی در قسمت  ورودی سالن 
همایش های صدا و سیما و نصب  بنر تبلیغاتی و ارائه مقاله توسط 
مدیرعامل خوش فکر شرکت از دیگر فعالیت های موثر این بیمه در 
 طی برگزاری این همایش بود.   در قس��مت دوم همایش و پس از 
رونمایی از کتب و طرح های پژوهشی اجرا شده در پژوهشکده بیمه 
  )آذرماه 1392 تا آذرماه 1393( صاحبنظران، مدیران و کارشناسان 
برتر صنعت بیمه کشور به طور  همزمان در چهار سالن خواجه نصیر، 
موالنا فیض و عطار به ارائه سخنرانی و مقاالت علمی خود  پرداختند.  
دکتر یونس مظلومی مدیرعامل تحصیلکرده بیمه رازی که مدرک 
دکترای مدیریت خود را از دانش��گاه  بورد و فرانسه کسب کرده و با 
مدیریت موفق و به روز خود توانس��ته این بیمه را در کوتاه زمانی 
به  یک بیمه موفق و به نام تبدیل کند. با حضور در س��الن خواجه 
نصیرالدی��ن آخرین یافته های علمی و  تحقیقی خود را با عنوان 
مقاله با ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی و فعالیت مشتریان 
در اختیار  محققی��ن و عالقه مندان صنعت بیمه قرار داد.  حضور 
پرشمار فعالین ، دست اندرکاران و دانشجویان و مدیران عالی رتبه 
شرکتهای بیمه خصوصی و  دولتی در زمان ارائه مقاله دکتر مظلومی 
نیز در خود جای توجه بس��یاری داشت بطوری که دکتر مسعود 
 حجاریان مدیرعامل انجمن حرفه ای صنعت بیمه که ریاست سالن 
را بر عهده داشت در انتهای حضور  خود و در سالن به این نکته به 
ظریفی اشاره داشت.  الزم به ذکر است مقاله ي فوق به عنوان یکي 

از مقاالت برتر برگزیده ي روز بیمه نیز شناخته شد.

چکیده مقاله  دکتر مظلومی  
ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت مشتریان

دكتر یونس مظلومی 1 
علی قربانی 2 

محسن مرادی 3 
هدف از انجام این پژوهش ، تاثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان 
بر وفاداری مش��تری به منظور  اثبات فرضیه های مطرح شده می 

باش��د.برای اینکار از مجموع شعب شرکتهای سهامی بیمه رازی، 
 تعداد پنج ش��عبه سرپرس��تی در تهران، تبریز، اصفهان، اهواز و 
خراسان رضوی انتخاب گردیدند.  همچنین تعداد 200 پرسشنامه 
نیز در اختیار بیمه گذاران در رش��ته های مختلف بیمه ای و در 
ش��عب  انتخاب گردیده قرار گرفت. بیمه گذاران در هر ش��عبه به 
روش تصادفی س��اده انتخاب گردیده اند. روش  پزوهش حاضر، با 
توج��ه به هدف، در ردیف تحقیقات کارب��ردی قرار می گیرد و با 
توجه به روش  پژوهش در زمره تحقیقات همبستگی با استفاده از 
الگوی علمی است. برای بررسی مبانی نظری و  پیشینه پژوهش از 
مطالعات کتابخانه ای و برای جمع آوری داده های تحقیق از روش 
میدانی و ابزار  پرسش نامه استفاده شده است. جهت روایی سنجی 
ابزار اندازه گیری، محتوای پرسش نامه ای که  براساس مبانی نظری 
تنظیم شده است، تعدادی از استادان و خبرگان دانشگاهی تایید 
کردند، همچنین به  منظور تحلیل ساختار درونی پرسش نامه و 
کشف عوامل تشکیل دهنده هر س��ازه ، روایی سازه با استفاده  از 
ابزار تحلیل عاملی تاییدی محک زده ش��د. در این تحقیق جهت 
برآورد پایانی از روش الفای کرونباخ  اس��تفاده ش��ده است. بر این 
اس��اس تعداد 30 پرسشنامه بین مشتریان و کارکنان بیمه رازی 
اتکا توزیع  گردید و سپس با استفاده از نرم افزار  SPSS  ضریب الفای 
کرونباخ آن ها محاسبه شد. ضریب آلفای  کرونباخ کل پرسشنامه 
برابر با 920% برآورد شد، که میزان آن باالی 0/7 و در حد قابل قبول 
اس��ت.  فرضیات پژوهش با استفاده از نرم افزارهای آماری  SPSS  و 
 LISREL  تجزیه و تحلیل و برای  تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار 

توصیفی و مدل معادالت ساختاری   )SEM(   استفاده شد.  

واژگان کلیدی : در رفتار ش��هروندی سازمانی، فرآیند بازاریابی، رضایت مشتریان، 
وفاداری مشتریان

 1-  دکترای مدیریت کسب و کار از دانشگاه بورد و فرانسه- مدیرعامل شرکت سهامی 
بیمه رازی

 2-  دانش��جوی دکترای مدیریت بازرگانی)گرایش بازاریابی(، دانشگاه آزاد اسالمی 
)واحد تهران  مرکز( شرکت سهامی بیمه رازی

 3-  دانش��جوی دکترای مدیریت بازرگانی )گایش بازاریابی( ، دانشگاه آزاد اسالمی 
)واحد مرکزی  تهران مرکز( 
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بورس بازار پول را جا گذاشت  
بازار پول در دو ماه ابتدایی فصل جاری بازدهی 
3/6 درص��دی را تجربه کرده اس��ت و به این 
ترتی��ب بعد  از بورس ق��رار دارد. در این مدت 
بازارهای ارز و س��که نی��ز به ترتیب با بازدهی 
2/5 درص��دی و زی��ان   2/3 درص��دی روبه رو 
بوده اند. باید این امر را نقطه عطفی برای بازارها 
به حساب آورد که نشان می دهد  نقدینگی بار 

دیگر به مسیر اصلی خود برگشته است . 
بورس تهران در ش��رایطی با رش��د 5 درصدی 
از ابتدای پاییز مواجه ش��ده که این رشد به طور 
خاص در  قیاس با بازار پول که صدرنشین نیمه 
اول سال در بین بازارهای کشور بود، نقطه عطفی 
را در چرخش  حرکت نقدینگی نشان می دهد.  
 این در حالی است که از ابتدای پاییز بازدهی بازار 
ارز 2/5 درصد و  زیان بازار سکه 2/3درصد بوده 
که نشان دهنده صدرنشینی بازار سرمایه کشور 

در دو ماه ابتدایی فصل  جاری است . 
بررس��ی ها نش��ان می دهند در نیمه اول سال 
جاری ب��ورس تهران ب��ا زی��ان  2 / 9درصدی 
روب��ه رو ب��وده، در  حالی که در بازار ارز ش��اهد 
بازدهی 4/7درصد و در بازار س��که شاهد زیان 
5 درصدی در این مدت  بوده ایم. در این میان 
بازار پول که در 6 ماه ابتدای سال توانسته بود 
س��ودی 11 درصدی را عاید  س��پرده گذاران 
کند در دو ماه گذش��ته با تغییر جهت مواجه 
ش��ده، به طوری که میزان بازدهی در بازار پول 
 در دو ماه ابتدای پاییز به 3/6 درصد می رس��د 
ک��ه این نرخ زیر ن��رخ بازدهی دو ماهه بورس 
ق��رار دارد.  با این حس��اب باید بورس تهران را 
پیشتاز بازارهای سرمایه گذاری کشور در فصل 
پاییز دانست که به  نوعی از مکان یابی مناسب 
س��رمایه ها در مدت دو ماه گذشته و حرکت 
سرمایه ها به سمت بخش تولید  حکایت دارد، 
البته هفته گذشته بازار سهام کشورمان با زیان 
1/75درص��دی مواجه بود ک��ه این زیان تابع 
 عوامل بنیادین بازار نیست و تنها تحت الشعاع 
متغیره��ای غیراقتصادی ق��رار دارد و انتظار 
می رود با  تعیین مس��یر ای��ن متغیرها بورس 
به فاز طبیعی خود و متناسب با حمایت های 
بنیادی��ن آن بازگردد که در  این صورت انتظار 
کارشناس��ان بازار حرکت رو به رشد براساس 

محرک های واقعی است . 
در این بین کارشناسان معتقدند در حال حاضر 
دو موضوع در بازارهای کش��ور قابل بررس��ی 
اس��ت؛  نخس��ت آنکه نگرانی ها مبنی بر رشد 
س��فته بازی در این بازارها در نیمه دوم سال 
کاهش یافته و تقویت  ب��ورس به عنوان کانالی 
از هدایت نقدینگی به بازارهای مولد شاهدی 

بر تقویت تحرک نقدینگی به سمت  این بازار 
اس��ت. این موضوع به عقیده تحلیلگران از آن 
جهت اهمیت دارد که طی سال های گذشته 
 نقدینگ��ی که با قدرت فزاین��ده ای در اقتصاد 
رشد کرده بود به دلیل کاهش مستمر بازدهی 
در بخش واقعی  اقتصاد به تدریج توسط سایر 
بخش ها و در کانال های غیرمولدی از قبیل ارز 
و س��که جذب ش��د و به این  ترتیب عالوه بر 
نابسامانی در این بازارها، شاهد خأل نقدینگی 
در بخ��ش تولی��د بودیم. با این ح��ال با روی 
 کار آمدن دولت جدید در س��ال 92 این روند 
معکوس ش��د، اگرچه این روند در سال جاری 
با رکود نسبی  در بورس همراه بود، با این حال 
به نظر می رسد از ابتدای پاییز منطق هدایت 
نقدینگی به بخش های  مولد و استفاده از بازده 
ناشی از تولید واقعی بار دیگر بر بازارها و اقتصاد 

حاکم شده است . 
در این بین بررس��ی ها نی��ز حکایت از تحرک 
نقدینگی ه��ای خرد به س��مت ب��ورس دارد؛ 
متغیرهای متعددی  این نظر را تایید می کنند، 
به عنوان نمونه در ماه گذشته میانگین حجم 
معامالت در بورس تهران در  قیاس با میانگین 
ماه ش��هریور در حدود 153 درصد رشد کرده 
و ای��ن تغییر ب��رای ارزش معامالت در  همین 
دوره 76 درص��د به ثبت رس��یده اس��ت. این 
در ش��رایطی اس��ت که افزایش نسبی حضور 
معامله گران  حقیقی در این بازار نیز نویدبخش 
بهبود وضعیت معامالت و ارتقای معامالت خرد 
در این بازار است.  براساس آمارها به عنوان مثال 
در ماه گذشته مشارکت معامله گران حقیقی 
در خری��د در ب��ورس ته��ران 59  درصد بوده 
درحالی که این نسبت برای معامله گران حقوقی 

41 درصد ثبت شده است . 
موضوع دیگر اما تقویت شرکت های بازار سرمایه 
است که می تواند زمینه های تقویت بازار سهام 
را  نی��ز در ماه های باقیمانده فراهم س��ازد. به 
عقیده صاحب نظران بازار س��رمایه، شرکت ها 
در گزارش ه��ای 6  ماه��ه ای که اخی��را اعالم 
کرده اند ش��رایط نسبتا مساعدی را به نمایش 
گذاشته اند و همین موضوع نشان  می دهد این 
بازار زمینه های مناس��بی را برای توس��عه دارا 
است و بنابراین حرکت مناسب نقدینگی به آن 
 می تواند تقویت کننده سودآوری آتی بازار باشد.  
 بررسی ها نیز نش��ان می دهند از ابتدای سال 
جاری حدود   30 درصد از نمادهای فعال بازار 
از زیان خارج ش��ده و به سوددهی رسیده اند. 
در ماه گذش��ته نیز از بین   50 شرکت فعال تر 
بورس تهران، 29 نماد با بازدهی مواجه شده اند 

که همه این موضوعات حکایت از  رشد بازار در 
دو ماه ابتدایی پاییز دارد . 

به عقیده کارشناسان بازار سهام، تصمیماتی 
دولت در مدت اخیر گرفته است که نتیجه این 
تصمیمات در  آینه آمار، رشد مناسب اقتصادی 
کش��ور در فصل بهار امس��ال   )6/ 4درصد( و 
رشد متغیرهای صنعتی را  نشان می دهد در 
صورتی که مولفه های موثر غیراقتصادی نیز به 
نتایج مناسبی برسند بورس تهران با  بازدهی 
منطقی در ماه های آتی قادر خواهد بود زیان 
4/8 درصدی را که در حال حاضر وجود دارد 

 تخلیه و در عین حال عایدی مناس��بی را تا 
ماه های آتی نصیب بازیگران این بازار کند که 
بر این اساس  پیش��تازی بورس در برابر سایر 
بازارها در ماه های پیش رو نیز تمدید خواهد 
شد. این در شرایطی است  که در سناریوهای 
مختل��ف پی��ش روی بازارهای کش��ور )اعم 
از اقتص��ادی و غیر اقتصادی(، کارشناس��ان 
 معتقدند بازگش��ت بازارهای ارز و س��که به 
رویه های س��فته بازی و ایجاد چالش کمبود 
نقدینگی در بخش  واقعی اقتصاد متصور نبوده 

یا از وزن باالیی برخوردار نیست . 

   مهران امیرحسیني
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افزایش سرمایه صنایع شیمیایی سینا مصوب مجمع گرفت

مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت 
صنایع شیمیایی سینا)سهامی عام( 
در س��اعت 3 روز دوش��نبه مورخ 1393/9/24 با حضور اکثریت 
نمایندگان و صاحبان سهام برگزار گردید. مجمع به ریاست آقای 
میهن دوست و به ناظری جنابان رازقی و بیات و به دبیری آقای 

اشکوری برگزار گردید.

گزارش بازرس قانوني درب�اره گزارش توجیهي هیات 
مدیره درخصوص افزایش سرمایه

به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان س��هام ش��رکت شیمیایی 
سینا)سهامي عام( 

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

گزارش توجیهي مورخ 23 شهریور ماه 1393هیات مدیره شرکت 
صنایع شیمیایی سینا)سهامي عام( درخصوص افزایش سرمایه آن 
ش��رکت از مبلغ 23/625 میلیون ریال به مبلغ 30/712/5 میلیون 
ریال)معادل 30% س��رمایه فعلی( مشتمل بر اطالعات مالی فرضی 
آتی آن ش��رکت که پیوست مي باشد ، طبق استاندارد حسابداری 
»رسیدگي به اطالعات مالي آتي« مورد رسیدگي این موسسه قرار 
گرفته است . مسئولیت گزارش توجیهي مزبور و مفروضات مبناي 

تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
گزارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون تجارت 
و با هدف توجیه افزایش س��رمایه ش��رکت از محل تبدیل سود 
انباشته به سرمایه و از طریق صدور سهام جدید تهیه شده است. 
این گزارش توجیهي براس��اس مفروضاتي مشتمل بر مفروضات 
ذهني درباره رویدادهاي آتي و اقدامات مدیریت تهیه شده است 
که انتظار نمي رود لزوما به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به اس��تفاده 
کنندگان توجه داده مي شود که این گزارش توجیهي ممکن است 

براي هدفهایي جز هدف توصیف شده در باال، مناسب نباشد.
از آنجائیکه افزایش س��رمایه از محل تبدیل سود انباشته شرکت 
به سرمایه پیشنهاد شده است. این امر باعث می شود در وضعیت 
مالی شرکت تغییری رخ ندهد و صرفا یک جابجایی در اقالم حقوق 
صاحبان سهام به وقوع به پیوندند و باعث می شود احتمال تقسیم 
سود انباشته موجود و فشار احتمالی که بابت این امر ممکن است 
از طرف صاحبان س��هام به هیات مدیره شرکت وارد آید کاهش 
یافته  و در نهایت منتفی شود. تاثیر دیگر این امر کاهش قیمت 
واحد سهام شرکت در بورس اوراق بهادار می باشد که تاثیر روانی 

آن می تواند عامل افزایش معامالت سهام شرکت گردد.
گزارش توجیهی هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه در ارتباط 
با استفاده از س��ود انباشت در فعالیتهای اقتصادی شرکت بجای 
تقسیم آن فیمابین صاحبان س��هام موید سودآوری این امر برای 
شرکت می باشد. بطوریکه براساس محاسبات انجام شده نرخ بازده 

داخلی 26% بابت افزایش سرمایه حاصل می شود و خالص ارزش 
فعلی سرمایه گذاری انجام شده به 183/17 میلیون ریال بالغ می 
گردد. اگر چه با توجه به ترکیب سهام، مدیریت شرکت عمال می 
تواند بدون آنکه از افزایش سرمایه استفاده نماید و تنها با عدم تقسیم 
سود انباشته موجود به چنین نتایجی دست پیدا کند معهذا نفس 
افزایش سرمایه باعث می شود شرکت اعتبار بیشتری نزد سیستم 
بانکی و سازمان بورس و اوراق بهادار کسب نماید. ضمنا با توجه به 
آنکه حجم داراییهای بلندمدت طبق صورتهای مالی سال منتهی به 
29 اسفند ماه 1392 شرکت بیش از 31 میلیارد ریال می باشد  و 
احتماال در اینده نیز افزایش خواهد یافت لذا می طلبد که سرمایه 
ش��رکت حداقل در همین حد افزایش یابد. براساس رسیدگي به 
شواهد پشتوانه مفروضات، این موسسه به مواردی برخورد نکرده 
است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایي معقول براي تهیه 
گزارش توجیهي فراهم نمي کند. به عالوه، به نظر این موسس��ه، 
گزارش توجیهي یاد ش��ده براساس مفروضات به گونه اي مناسب 
تهیه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است. بدیهی است 
در صورت تصویب افزایش سرمایه توسط مجمع عمومی فوق العاده 
صاحبان سهام الزم است کلیه مفاد مواد مندرح در اصالحیه قانون 
تجارت درخصوص افزایش سرمایه و به ویژه رعایت تساوی حقوق 

صاحبان سهام مورد عنایت قرار گیرد.

هدف از انجام افزایش سرمایه
هدف اصلی شرکت صنایع شیمیایی سینا سهامی عام از افزایش 
س��رمایه موضوع این بیانیه ثبت، اصالح س��اختار مالی در قالب 
جبران بخش��ی از مخارج س��رمایه گذاری های انجام ش��ده طی 

سنوات گذشته می باشد. 
در صورت افزایش س��رمایه نتایج فرعی زیر در شرکت ایجاد و یا 

دستیابی به آن ها تسهیل می شود:

تامین سرمایه در گردش
با توجه به آزاد س��ازی بهای فروش مواد اولیه مورد نیاز ش��رکت 

در س��الهای گذش��ته )فوب خلیج فارس با نرخ ارز آزاد( و شرایط 
نقدی فروش تعیین شده توسط فروشندگان مواد اولیه در بورس 
کاال و...، تامین نقدینگی جهت دسترس��ی به موقع به مواد اولیه 

ضروری می باشد.
تامین وجوه مورد نیاز برای تغییر کاربری ساختمان دفتر مرکزی 

از مسکونی به اداری
طرح افزایش ظرفیت واحد پارافرمالدئید به 2 برابر، بودجه اجرای 
این طرح 10 میلیارد ریال پیش بینی شده است که از محل منابع 

داخلی شرکت تامین گردد.

الزامات سازمان بورس
تامین حداقل سرمایه الزم جهت ادامه فعالیت شرکت در بازار دوم 

سازمان بورس اوراق بهادار  

خالصه مدیریتی
در حال حاضر ش��رکت صنایع ش��یمیایی سینا)سهامی عام(، به 
منظور اصالح ساختار مالی، در نظر دارد با توجه به مزایای عمده 
افزایش س��رمایه از محل سود انباش��ته سهامداران مانند افزایش 
نقدینگی، حذف هزینه های تامین مالی و اثرات آن در س��اختار 
بدهی های شرکت، از این محل اقدام به افزایش سرمایه نماید. به 
همین منظور افزایش سرمایه پیشنهادی از مبلغ 23/625 میلیون 
ریال به مبلغ 30/712/5 میلیون ریال معادل 30 درصد س��رمایه 
فعلی از محل س��ود انباش��ته و با نظر هیات مدیره پیشنهاد می 
گردد. این گزارش با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت صنایع 
شیمیایی سینا)س��هامی عام( تهیه شده اس��ت. تا سهامداران و 
مدیران را نسبت به توجیه پذیر بودن افزایش سرمایه از محل سود 
انباشته ش��رکت مطمئن نماید.بررسی طرح پیشنهادی افزایش 
س��رمایه نشان می دهد که استفاده از مبلغ فوق در برنامه اصالح 
ساختار مالی، منجر به بازده داخلی به میزان 26 درصد خواهد شد. 
که عدد مناسبی برای تصمیم گیری به منظور مشارکت در افزایش 

سرمایه شرکت می باشد. 

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیره غیرموظفشرکت سرمایه گذاری پارس توشهآقای عبداله عراقیان

نایب رئیس هیات مدیره غیرموظف___آقای فریدون مجلسی

عضو هیات مدیره غیرموظفشرکت بازرگانی پارس شیدآقای محمدرضا بهنیا

عضو هیات مدیره غیرموظفشرکت سرمایه گذاری کوشا پیشهآقای اسکندر ستوده

عضو هیات مدیره غیرموظف___آقای غالمرضا نصیرزاده

مدیرعامل- خارج از اعضاء هیات مدیره___آقای احسان اله بیات

   خسرو امیرحسیني
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مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت صنعتی جام دارو )سهامی عام( 
صبح س��ه ش��نبه مورخه 1393/9/25 
در س��اختمان اصلی گروه صنعتی رازی 

تشکیل شد.
در ای��ن مجمع ک��ه با حض��ور 77/46 
درصدی س��هامداران حقیقی و حقوقی، 
اعض��اء هیات مدی��ره ، نماینده بورس و 
اوراق بهادار ، حسابرس و بازرس قانونی 
ش��رکت برگزار شد ریاس��ت مجمع به 
عهده آقای مجی��د حاجی ابراهیم زرگر 
»ریاس��ت هیات مدیره« شرکت بود که 
جنابان محمدرضا تق��ی گنجی و غالم 
جنت س��رای نمین در مقام نظار اول و 
دوم و جناب رامی��ن میزانی مدیرعامل 
شرکت به عنوان دبیرمجمع ایشان را در 
اداره جلس��ه یاری می رساندند و پس از 
قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس 
مجمع وارد دستور جلسه گردید و موارد 

ذیل با اکثریت آراء به تصویب رسید.
1- مق��رر گردی��د از محل س��ود خالص 
دوره عملک��رد س��ال مال��ی منته��ی به 
1392/12/29 مبل��غ 40/000/000/000 
ریال)چهل میلیارد ریال ( )به ازای هر سهم 
یک هزار ریال( بین س��هامداران تقسیم و 

مابقی در حساب انباشته منظور گردد.
2- مبل��غ 1/500/000/000 ریال )یک 
میلی��ارد وپانصد میلیون ری��ال( نیز به 

عن��وان پ��اداش هیات مدی��ره پرداخت 
گردد. در ادامه مجمع و پس از ارائه گزارش 
عملکرد فعالیت شرکت که بطور مفصل و 
جامع در مجمع س��االنه مطرح شده بود و 
حاوی اطالعات و وضع عمومی شرکت بود 
مجمع نشینان با طنین صلوات پی در پی 
خود ضمن تقدیر و تشکر از زحمات گرانقدر 
و جهادگونه تیم ارشد مدیریتی شرکت که 
سودآوری خوبی را در طی سال مالی گذشته 
علی رغم وجود همه مشکالت تحریم  برای 
ش��رکت حاصل گردانده است به کار خود 

پایان دادند.
مهندس زرگر که یکی از شناخته شدگان 
وموسپید کردگان صنعت دارویی کشور 
می باش��د در فرازی از س��خنان خود با 
اعالم اینکه با وجود وضعیت اقتصادی به 
لحاظ تحریم ها و مس��ائلی که در تهیه 
مواد اولیه بوده اس��ت و مجموعا فضای 
خاصی که در س��ال 92 بوده و علی رغم 
همه مشکالت و محدودیت ها و موانعی 
که وجود داشته سال 92 سال رشد کمی 

و کیفی برای جام دارو تلقی می شود.
وی افزود: ش��رکت ج��ام دارو به لحاظ 
قدمت و حس��ن س��ابقه و تعاملی که با 

صنعت دارو س��ازی داشته و دارد نقش 
تعیین کنن��ده ای در تامین نیاز صنایع 
دارویی و بهداشتی کشور را ایفا می کند.

وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود 
آمار کلی درباره تولید شرکت ارائه کرده 
و اعالم کردند شرکت جام دارو باالترین 
مبلغ فروش را طی سالهای فعالیت جام 
دارو داشته است و از جهت عملکرد تولید 
نیز با این ماشین آالت و ابزار موجود ما 
به سقف تولید رسیده ایم. ایشان اضافه 
کردند ش��رکت جام دارو در سال 92 در 
مجم��وع 82 میلی��ون و 251 هزار عدد 
آلمینی��وم 11/229/000 عدد  تی��وپ 
تیوپ لمینی��ت تولید کرده و همچنین 
در بخش پالستیک س��ازی هم 7 عدد 
ماش��ین تزریق داش��ته که یک ماشین 
جدید ه��م خریداری ش��ده تا ظرفیت 
بخش پالستیک سازی افزایش یابد. در 
بخش چاپ هم برای خود ش��رکت جام 
دارو تیوپ لمینیت چاپ ش��ده و هم به 
س��ایر ش��رکت ها خدمات ارائه گردیده 
اس��ت و مجموعا 2/600/000 دور توپ 

مجموع چاپ داریم.
در ادامه ایش��ان برنامه های در دس��ت 
اقدام برای سال اینده را نیز به این صورت 
اعالم کردند به��ره برداری از خط تولید 
جدید و افزایش تولید، افزایش بهره وری 
در بخش های مختلف ش��رکت و کسب 
رضایت مندی حداکثری از مش��تریان ، 
تقویت فرآینده��ای کنترل های داخلی 
با توجه به دس��تورالعمل سازمان بورس 
در ارتباط با حسابرس��ی داخلی، تالش 
در جه��ت افزایش توانمن��دی و انگیزه 
کارکنان برای کار در کشور و همچنین 
کاه��ش آلودگی محیط زیس��ت تا حد 

امکان. 
ش��ایان ذکر اس��ت برنامه های اعالمی 
و ص��ورت پذیرفته تیم ارش��د مدیریتی 
شرکت و سفارش های خوبی که شرکت 
برای تولید محصوالت خود دارد نش��ان 
دهنده آن است که جام دارو به درستی 
با ریل گذاری مسیر موفقیت در این راه 
گام های خود را مطمئن و پرصالبت طی 

خواهد کرد.
اجازه می خواهی��م از لطف و بزرگواری 
اس��اتید گرانقدر جن��اب آقای مهندس 
کنی، مهن��دس زرگر و جن��اب میزانی 
مدیرعامل محبوب شرکت که به اصحاب 
رس��انه به دیده حرمت می نگرند کمال 

قدردانی و تشکر را داشته باشیم.  

تاریخچه فعالیت شرکت 
شرکت شیمیکو در تاریخ 1341/10/15 
به صورت ش��رکت با مسئولیت محدود 
تاسیس شده و طي شماره 8508 مورخ 
1341/10/20 در اداره ثبت ش��رکت ها 
و مالکیت صنعتي تهران به ثبت رسیده 

است.
ش��رکت در تاری��خ 1355/08/12 ب��ه 
شرکت س��هامي عام تبدیل و در تاریخ 
1362/12/02 نام ش��رکت به جام دارو 
تغییر یافته ولگوی آرم ش��رکت نیز در 
تاریخ 1377/06/11 در اداره ثبت عالئم 
تجاری و صنعتی در اداره ثبت شرکتهای 
ته��ران ب��رای مدت ده س��ال ثبت و در 
تاریخ 1387/06/11 برای مدت مش��ابه 

تجدید ثبت گردید.
آدرس ثبت ش��ده ش��رکت نیز تهران، 
بزرگراه فتح )جاده قدیم کرج( کیلومتر 

17 شماره 711 می باشد.

رشد مستمر  کمی 
و کیفی جام دارو  

ارمغان مدیریت 
کاربلد 

   مهدی خلج
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هدف شرکت
هدف از ایجاد ش��رکت عبارت اس��ت از : تاس��یس , خرید , 
مشارکت تامین منابع مالی و  سرمایه گذاری درانواع شرکتها, 
موسسات و واحدهای صنعتی و معدنی  ,  کشاورزی ,  خدماتی 
وانجام فعالیتهای مالی و اعتباری درداخل کشور و همچنین 
انجام کلیه خدمات  مش��اوره ای درزمینه های تولید, سرمایه 
گذاری  توسعه و تکمیل , برنامه ریزی و بودجه  بندی , تامین 
منابع مالی , بازاریابی و طراحی سیستمهای مدیریتی , سرمایه 
گذاری درخارج  از کش��ور بصورت مشارکتی و قبول و اعطاء 
نمایندگی وانجام کلیه عملیات دیگری که بطور  مس��تقیم و 

غیرمستقیم برای تحقق اهداف مزبور الزم می باشد . 

 چشم انداز: 
 تبدیل شدن به برترین شرکت سرمایه گذاری تخصصی معدن و 
صنایع معدنی درمنطقه  خاورمیانه و کشورهای مشترک المنافع 

) CIS ( تا سال 1404. 
 ماموریت : 

 مامیخواهیم به عنوان برترین شرکت سرمایه گذاری تخصصی 

معدن و صنایع معدنی  با سرمایه گذاری محوری درفعالیتهای 
معدن و فرآوری معدنی ضمن نقش آفرینی درتوسعه  وبازرگانی 
بخش معدن پاسخگ�و، به نیازهای مشتریان و ذی نفعان خود، 

باشیم

 استراتژیهای کالن : 
 1.  نقش آفرینی موثر در رشد اقتصادی کشور در بخش معدن 

و صنایع معدنی
 2.  سرآمد بازار سرمایه کشور؛ در رسیدن به بازدهی سالیانه

 3.  کسب عنوان برترین شرکت سرمایه گذاری در معادن ایران ؛ 
 ) CIS ( خاورمیانه و  کشورهای مشترک المنافع

 4.  افزایش وفاداری سهامداران و مشتریان با خلق ارزشهای 
ویژه

 5.  تقویت سرمایه های انسانی متناسب با قابلیت های ضروری 
مورد نیاز توسعه و  حیات شرکت

 6.  متنوع سازی منابع درآمدی و توزیع ریسک
 7.  س��رمایه گذاری در حوزه اکتش��اف معادن جدید در ایران و 

کشورهای شمال قاره  آفریقا  

 راهبردهای شرکت: 
 1.  افزایش بازده سبد سهام موجود

 2.  نوآوری درمدل کسب و کاروسرمایه گذاری شرکت
 3.  افزایش بهره وری شرکتهای تابعه ووابسته

 4.  تحول درفرآیندهای شرکت

ترکیب اعضاء هیات مدیره
سید عباس حسینی )نماینده ش��رکت خدمات عمومی فوالد 

ایران (   /رئیس هیات مدیره
بهرام سبحانی  )نماینده شرکت فوالد مبارکه(   نایب رئیس هیات 

مدیره
مرتضی بانک )نماینده موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی 

کارکنان فوالد(  عضو هیات  مدیره
علی اسالمی بیدگلی ) نماینده ش��رکت توسعه مرآت کیش(   

عضوهیات مدیره
حافظ کمال هدایت )نماینده سرمایه گذاری صدرتامین(    عضو 

هیات مدیره
   عبدالحمیدهاشمی )خارج از اعضا  (   مدیرعامل

 سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات با    مهندس عبدالحمیدهاشمی بر سکوی کارآفرین برتر  کشور 

همایش ملی نقش مدیریت در توسعه صنعت و تجارت كشور به همت موسسه آموزشی و  پژوهشی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تاریخ : 1393/8/29 مركز 
همایش  های صدا و سیما برگزار شد .   این همایش با حضور و سخنرانی سركار خانم امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهوری و  آقای مصباحی مقدم رئیس كمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی و همچنین  سخنرانی چند تن از فعاالن بخش خصوصی برگزار و سپس از كارآفرینان برتر با اهداء  لوح زرین تقدیر بعمل آمد ، كه 

در این  میان ازجناب آقای عبدالحمید هاشمی مدیر عامل  شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بعنوان  :  كارآفرین برتر ضمن اهداء لوح زرین تقدیر بعمل  آمد .  
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پیام هیات مدیره
بسیار   مفتخریم   که   بار   دیگر   فرصت   یافتیم   گزارش   عملکرد   یک 
ساله   مجموعه   کارمندان،   کارشناسان   و   مدیران   مجرب   شرکت 
س��رمایه گذاري   توس��عه   صنعتي   ایران ) سهامي عام  ( که   نتیجه  
 اجراي   سیاس��تهاي   اعضاي   محترم   هیات   مدیره   بوده   اس��ت   را  
 خدمت سهامداران   محترم   ارائه   نمایم  . در   طول   یک سال   گذشته  
 و   با   سیاس��ت هاي   انقباضي   اتخاذ   شده   توسط   مجموعه   دولت   و  
 بانک   مرکزي   و کنترل   رشد   نقدینگي،   شاهد   افت   شدید   نرخ   تورم  
 نقطه   به   نقطه   از    45    درصد   به   زیر 15    درصد   بودیم  . این   سیاست 
ها، هر   چند   دس��تاورد   ارزش��مند   کنترل   تورم   را   در   پي   داشت،  
 بیش   از   پیش   به   رکود   اقتصاد   کشور   دامن   زد   و   بازار   بورس   اوراق  
 بهادار تهران   و   حوزه   هاي   فعالیت   اقتصادي   دیگر   نظیر   ساخت   و  
 ساز،   صنعت   و   بازرگاني   را   تحت   تاثیر   قرار   داد  . البته   این   روند   در  
 بهار   سال 93 تغییر   کرد   و   اقتصاد   کشور   که   در   دو   سال   گذشته  
 حدود10 درصد   کوچک   تر   ش��ده   بود،   براي   اولین   بار   پس   از 8   
 فصل   انقباض متوالي   ،   رشد   مثبت 4/6  درصدی را   تجربه   کرد  . به  

 این   ترتیب   ،در   سایه   توافق   هسته   اي   ژنو،   صنایع   خودرو   ،   نفت   و  
 گردشگري   بیشترین   تاثیر   مثبت   را   از   گشایش   هاي   سیاسي   اخیر  
 پذیرفتند   و   نقش   مهمي   در   خروج   کش��ور   از   رکود   اقتصادي   ایفا  
 کردند  . به   لطف پروردگار   و   با   تالش   همکاران   سختکوش،   شرکت  
 سرمایه   گذاري   توسعه   صنعتي   ایران   موفق   شد   سال   مالي   گذشته  
 را   با   کمترین اثرپذیري   از   افت   کم   سابقه   شاخص   بورس   تهران   و  
 رکود   عمیق   در   سایر   بازارها   و   صنایع،   با   سودآوري   قابل   قبول   به  
 پایان   برساند  . از موفقیت   هاي   قابل   توجه   شرکت   در   این   سال   مالي  

 مي   توان   به   موارد   زیر   اشاره   کرد
 -  سود   خالص    577 میلیارد   ریالي   که   تنها    5 درصد   نسبت   به   سال  

 مالي   قبل   افت   داشته   است . 
 -  اقدام   به   فروش   بخش   عمده   اي   از   سبد   سهام   بورسي   شرکت   در  
 باالترین   قیمت   و   قبل   از   شروع   افت   شدید   اخیر   در   شاخص   بورس 
که   منجر   به   شناس��ایي   سود 367    میلیارد   ریالي   ناشي   از   فروش  

 سرمایه   گذاري   ها   شده   است . 
 -  اجراي   س��ریع   و   بدون   وقفه   پروژه   س��اختماني   کوهس��ار   که  

 در   ط��ول   تنها10ماه   از   آغاز   عملی��ات،   تا   تاریخ   تأیید   گزارش   به 
پیشرفت فیزیکي    40 درصد   دست   یافته   است . 

 -  آغاز   پیش فروش   واحدهاي   مسکوني   پروژه   کوهسار
 -  طراحي   و   اجراي   ضمانتنام��ه   تحویل   واحدهاي   پیش   فروش  
 شده،   با   همکاري   بانک   خاورمیانه   براي   اولین   بار   در   کشور،   جهت  

 افزایش ضریب   اطمینان   خریداران
در   پایان   امیدواریم   که   با   مدیریت   کارآمد   منابع   شرکت   و   همچنین  
 با   بهبود   فضاي   کسب   و   کار   در   کشور   بتوانیم   سوددهي   مطمئن، 
مستمر   و   قابل   رقابتي   را   براي   تمامي   سهامداران   محترم   به   ارمغان  
 آوریم  . ارزش   آفریني   براي   بیش   از240    هزار   س��هامدار   ش��رکت 
س��رمایه   گذاري   توس��عه   صنعتي   ایران   افتخاري   ملي   است   که  

 اینجانب   و   همکارانم   به   آن   مي   بالیم . 

درباره شرکت
 -  ش��رکت سرمایه گذاری توس��عه صنعتی ایران )سهامی عام( 
در س��ال 1375 فعالیت خود را آغاز  کرد و در س��ال 1378 به 

بالندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی با مدیران مجرب

 مجمع عمومی عادی س�االنه و مجمع فوق العاده ش�ركت 
س�رمایه گذاری توسعه صنعتی ایران )سهامی  عام( صبح 

دوشنبه مورخ 1393/9/10 در تاالر معلم تهران تشكیل شد. 
در این مجمع كه با حضور بیش از 60 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء 
هیات مدیره،  نماینده س�ازمان بورس و اوراق بهادار، حس�ابرس و بازرس قانونی 
ش�ركت برگزار ش�د مجمع به ریاس�ت  آقای روزبه پیروز بود كه جنابان شروین 
شهریاری و مهدی رستم پور به عنوان نظار اول و دوم و  مهندس سهراب گلپور به 

عنوان دبیر مجمع ایشان را در اداره جلسه یاری می رساندند. 
در ادامه مجمع و پس از قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مهندس ربیعی 
كه دربرگیرنده اهم  فعالیتهای صورت گرفته در شركت طی سال مالی مورد گزارش 
و برنامه ها وچشم انداز سالهای آتی  بود و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس 
قانون مجمع نشینان با طنین صلوات پی در پی خود به  پاس خدمات ارزشمند و 
شایسته تیم ارشد مدیریتی شركت ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ  معامالت 
مشمول ماده 129 قانون تجارت به هیات مدیره با تقسیم سود 150 ریالی به ازاء هر 

سهم به  كار خود پایان دادند. 
همچنین موسسه حسابرسی شاهدان بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و 
موسسه داریاروش  بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یكسال انتخاب گردیدند.    
آنچه در این مجمع بیش�تر به چش�م می آیدتس�لط و آگاه�ی كامل مدیران 
ارشد ش�ركت از حال و اوضاع  اقتصادی كش�ور و برنامه های مدون مدیریتی 
برای كس�ب سود آوری شركت طی س�الیان آتی بود كه  مورد استقبال شدید 
سهامداران قرار گرفت.  شایان ذكر است شركت توسعه صنعتی ایران با داشتن 
س�هم 33 درصدی سهامداران حقیقی از بزرگترین  شركتهایی است كه سهم 
سهامداران حقیقی در آن چشمگیر می باشد كه این خود نشان دهنده اعتماد 
 س�هامداران شخص و فرد به تیم ارشد مدیریتی شركت است.  مهندس ربیعی 

در فرازی از گزارش جامع خود در مجمع با اعالم اینكه در سال گذشته دومین 
ركود  كس�ب سودآوری در طی س�الیان فعالیت شركت از بدو تاسیس تاكنون 
شكس�ته ش�د افزود: در ش�رایط تحریم  و ركود بازار و افت بورس این میزان 
سودآوری یكی از طریق سرمایه گذاری صحیح و كارآمد از  شركتهای بورسی 
و غیربورس�ی و اس�تفاده بهینه از فرصت های فروش سهام قبل از دوره ركود 
بورس  حاصل ش�ده است.  مهندس ربیعی مدیرعامل شایسته شركت در بخش 
پایانی س�خنان خود با تشریح س�رمایه گذاری های  بلندمدت و كوتاه مدت از 
صنعت ای تی گرفته تا ساخت و ساز »از جمله پروژه ساختمانی كوهسار«  افزود: 
تیم مدیریتی جدید ش�ركت كه از سال پیش در شركت شروع به فعالیت كرد 
از همان ابتدا به  تفكیک س�رمایه گذاری های عمده شركت به تفكیک صنایع 
اهتمام و توجه خاص داش�ته و س�عی بس�یار  كردیم. در این زمینه هاهمگونی 
و نظ�م قابل قبولی را حامل گردانیم كه بحمداله به پش�ت گرمی اعضاء  هیات 
مدیره و به كمک كارشناسان و با توجه به اعتمادی كه شما سهامداران عزیز به 
ما داشتید توانستیم  در همین بازه زمانی این شركت را به عنوان یكی از مورد 

وثوق ترین شركتهای بورسی در  آوریم. 
دكتر روزبه ریاس�ت هیات مدیره شركت كه از بزرگان و شناخته شدگان اقتصاد 
و مدیریت كش�ور می  باشد نیز در تشریح برنامه های آتی شركت با اعالم اینكه 
مدیریت بهینه ، چابكسازی پرتفویو بورسی  به اتمام پروژه كوهسار تا اسفند 94 
و پی گیری سیاست فعاالنه فروش از مدیریتی برنامه ها و اولویت  های شركت می 
باشد افزود: این تیم مدیریتی، خود را خادم شما سهامداران محترم می شمارد و در 
این  مهم از هیچ كوشش و تالشی دریغ نخواهد كرد كه این سخنان وی با استقبال 

شدید سهامداران روبرو  گشت. 
همچنین در پایان مجمع عمومی عادی با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مجمع 

نشینان با اكثریت  آراء افزایش سرمایه شركت را مصوب نمودند. 

   خسرو امیرحسیني
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قرار بر این بود كه پس از مجمع عادی و مجمع فوق العاده 
نشستی با اصحاب مطبوعات باشد با این  باور كه سال مالی 
گذشته عملكرد مدیریت در شركت سرمایه گذاری توسعه 
صنعتی ایران س�هامی عام  كارنامه قبولی دانس�ت بدین 
مژده س�وار خط یازده از دفتر نشریه تا سالن معلم رفتیم 
افراد روابط عمومی  اصحاب رس�انه ها را به سالنی هدایت 
كردند بماند كه حاجب دربان بر این امر خبر الزم نیس�ت 
و نبود  بگذریم در سالن مصاحبه دكتر روزبه پیروز را دیدم 
كه خدمات مدیریتی اش از پهن�ه اروپا افزون و از  برترین 
دانش آموختگان آكس�فورد و استنفورد و هاروارد و مدیر 
جوان نمونه جهانی از مجمع جهانی  اقتصاد در شهر داووس  
سوئیس و یكی از كارآفرینان موفق ایرانی در سطح جهان 
و دیگ�ری مهندس  ربیعی جوانی آراس�ته و ش�یک پوش 
و مودب. و دانش آموخته مهندس�ی مخابرات از دانشگاه 
كوینیز  كانادا و دانش�گاه  SOAS  لندن بود كه به سواالت 
و ابهامات موجود سهامداران به شایستگی و مسلط  كامل 
پاس�خگو بود و دیگری مهندس حس�ین سلیمی مرد كار 
و تجرب�ه در اقتصاد كالن كش�ور و مدیریت  موفق صنف 

در دو دهه اخیر . باور كردن این جمع در یک ش�ركت كه 
با س�رمایه 1/300/000 میلیون  ریال و افزایش سرمایه رقم 
سرمایه 1/700/000 میلیون می رسد.می باید در افق كاری ، 
كاری باشد  كارستان بخش مدیریت در كشور گرچه مظلوم 
واقع شده و همواره با سالم صلوات می آید با قل زنجیر  می 
برند این دردانه های جهانی و كشوری را باید بدین حضور 
تبریک گفت كه سهامداران ش�ركت  باورشان شده نقش 
مدیریت از س�رمایه برتر است و جمع این نخبگان در یک 
كاس�ه از عقل سلیم است و  آنچه ما تاكنون چه بسیار بها 
پرداخته ایم در فهم همین بوده كه سرمایه را به غیر مدیر 
سپرده ایم. با یک  مثال به نشست گفتمان می رسیم. اول 
انقالب مصاحبه ای داشتم با مدیر ارشد شركت هواپیمای 
انگلیس  بریتش مشارالیه گفت در دو سال پیش وقتی كار 
مدیریت جدید به سال مالی بورسی رسید، صورت ها منفی 
بود. جالب آن بود كه هیات  رئیسه عالوه بر تقدیر و تشكر 
از مدیریت پاداش نیكویی هم به او اهداء كرد . وقتی علت 
پرس�یده ش�د:  گفت یک س�ال تجربه را نمی توان ارزان 
فروخت.   س�خن را جناب روزبه آغازید و برنامه شركت را 
به س�ادگی زبان خبری به میدان كشید و مهندس ربیعی 
 مهر تائید بر آن گذارد و جناب سلیمی باور مدارمان كرد . و 
انشاء اهلل بدان كه بود گفت خواهیم رسید بحمداهلل خواهند 
رسید. تشریح اولویت های ش�ركت برای سرمایه گذاری 
های جدید در سال آینده و گزارش تجزیه و تحلیل  ریسک 
س�بد اوراق بهادار بورسی كش�ور برای اولین بار در میان 
شركت های س�رمایه گذاری و ایضاً  تاثیر شرایط سیاسی 
كشور و مذاكرات هسته ای، در آینده بازار سرمایه گذاری 
و ش�ركت و همچنین  فرصت های تازه سرمایه گذاری در 
ایران، پس از رفع احتمال�ی تحریم ها از دیگر موضوعات 

مورد  بحث و تبادل نظر در این نشست خبری ویژه بود. 

فهرست شکت های بورس راه یافت. فعالیت اصلی این شرکت 
خرید،  فروش و سرمایه گذاری در اوراق بهادار است. فعالیت فرعی 
این شرکت سرمایه گذاری در  دارایی های فیزیکی، پروزه های 
تولیدی و ساختمانی، فلزات گرانبها، گواهی سپرده های  بانکی، 
مش��ارکت در تاس��یس نهادهای مالی و ... است . مدیریت این 
شرکت در س��ال 91 تغییر  پیدا کرد و هم اکنون بیش از 241 

هزار سهامدار حقیقی دارد. 
 -  مدیران شرکت با بهبود در روند گزارش دهی، افزایش شفافیت، 
رعایت اصول حاکمیت ش��رکتی  و افزایش نقدشوندگی سهام، 
موفق به ارتقای رتبه شرکت در بین شرکت های پذیرفته شده 
ر  بورس اوراق بهادار تهران شده و شرایط انتقال شرکت سرمایه 
گذاری توسعه صنعتی ایران را  از تابلوی بازار دوم به تابلوی بازار 

اول بورس ، فراهم کردند. 
 -  سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 352 میلیارد ریال )شامل 
تعداد 352 میلیون سهم، به ارزش  اسمی هر سهم 1000 ریال( 
بوده که طی چند مرحله به مبلغ 1300 میلیارد ریال )ش��امل 
تعداد   1300 میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال( 

افزایش یافته است. 
 -  ش��رکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران موفق شد سال 
مالی 1393 را با وجود افت کم  سابقه شاخص بورس و همچنین 
رکود حاکم بر اقتصاد کشور، با سود خالص 577 میلیارد ریالی 

 به پایان برساند. 
 -  شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، درحال حاضر در 
حوزه های خارج از بورس نیز  فعال اس��ت و در ش��رکت هایی 
از جمله مواد ویژه لیا، آلومینیوم ایران، پروژه مسکونی کوهسار، 

 تجارت الکترونیک )دیجی کاال( سرمایه گذاری کرده است. 

بخشی از موفقیت های سال مالی 1393 
 -  سود خالص 577 میلیارد ریالی

 -  تحلیل دقیق بازار و فرو بخش عمده ای از سبد سهام بورسی 
شرکت، بیش از افت شدید شاخص  بورس

 -  اجرای سریع و بدون وقفه پروژه ساختمانی کوهسار و آغاز پیش 
فروش واحدهای مسکونی

 -  ضمانت تحویل واحدهای پیش فروش شده با همکاری بانک 
خاورمیانه برای اولین بار در کشور

مهمترین برنامه شرکت در سال اینده
 -  بهینه سازی و افزایش سودآوری سبد سهام بورسی از طریق 

سرمایه گذاری های مناسب و به  موقع
 -  تحلیل دقیق از فرصت های سرمایه گذاری غیربورسی جهت 

تنوع بخشیدن به سبد دارایی های  شرکت
 -  بهبود ساختار گزارش دهی و کنترل های داخلی جهت افزایش 

شفافیت    

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیره-موظفشرکت پارسی پلیکان فیروزهآقای روزبه پیروز

نایب رئیس هیات مدیره- غیر موظف شرکت سرمایه گذاری استان اردبیلآقای داریوش پاک بین

عضو هیات مدیره-غیرموظفشرکت اریا زمرد کیشآقای حسین سلیمی

عضو هیات مدیره- غیرموظفشرکت سرمایه گذاری استان بوشهرآقای کیومرث احمدی ده رشید

عضوهیات مدیره و مدیرعاملشرکت پرشیا جاوید پویا آقای رامین ربیعی
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بیست و یکمین همایش ملی 
و هفتمین همایش بین المللی 
بیمه و توس��عه با محوریت مشتری مداری در  صنعت 
بیمه: الزامات ، چالش ها و راه کارها پنج شنبه 13 آذر 
م��اه 1393 در محل مرکز همای��ش های  بین المللی 
صدا و س��یما برگزار شد.در این همایش که با حضور و 
سخنرانی اسحاق جهانگیری معاون  اول رئیس جمهور- 
و عل��ی طیب نیا وزی��ر اقتصاد و دارائ��ی و رئیس کل 
بیمه مرکزی همراه بود علی  موسی رضا)مدیرعامل( و 
مهندس صادقی نژاد)قائم مقام( و مدیران عامل و اعضاء 
هیات مدیره دیگر  ش��رکتهای بیمه خصوصی و دولتی 
کش��ور ، مدیران ارشد و کارشناس��ان برتر این حوزه با 
حضور در این  همایش به انجام رایزنی با یکدیگر پیرامون 
رفع مش��کالت و معضالت صنعت بیمه و راهکارهای 
برون  رفت از این مشکالت و همچنین موضوعات اصلی 

همایش که با محوریت های زیر بود پرداختند.  

موضوعات اصلی همایش:  
 1-  بررس�ی عوام�ل موثر بر ج�ذب و نگهداری 

مشتریان
 2-  شناس�ایی علل نارضایتی مشتریان صنعت 

بیمه

 3-  تعالی سازمانی و مشتری مداری
 4-  تجارب جهانی در زمینه مش�تری مداری در 

صنعت بیمه
 5-  توسعه فرهنگ بیمه و مشتری مداری

 6-  آموزش كاركنان ، توسعه یادگیری و مشتری 
مداری

 7-  فناوری اطالعات   )ICT(   و مشتری مداری
 8-  مدیریت دانش و مشتری مداری
 9-  اخالق حرفه ای و مشتری مداری

 10-  حاكمیت شركتی و مشتری مداری
 11-  سازمان و مدیریت شركتهای بیمه و مشتری 

مداری
 12-  نق�ش ش�فاف س�ازی و اطالع رس�انی در 

مشتری مداری
 13-  نق�ش مدیری�ت نش�ان تج�اری )برند( بر 

مشتری مداری
 14-  نق�ش كارگ�زاران نماین�دگان و ارزیاب�ان 

خسارت در مشتری مداری صنعت بیمه
 15-  نقش س�اختار و بازار بیمه و رقابت پذیری 

مشتری در صنعت بیمه
 16-  نقش مش�تری مداری در افزایش وفاداری 

مشتریان صنعت بیمه

 17-  نقش مشتری مداری در تحقق قانون اعداد 
بزرگ در صنعت بیمه

 18-  نقش مشتری مداری در عینیت محصوالت 
بیمه ای

 19-  نقش نظارت در ارتقای مش�تری مداری در 
صنعت بیمه

 20-  نقش تشكل ها و سازمان های مردم نهاد و 
انجمن ه�ای حرفه ای در حمایت از حقوق  بیمه 

گذاران
 21-  وظای�ف نظارت�ی بیمه مرك�زی جمهوری 

اسالمی ایران در حمایت از حقوق بیمه گذاران
 22-  نوآوری و خالقی�ت در فرآیند صدور بیمه 

نامه و پرداخت خسارت
 23-  مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بیمه

 24-  رابطه كیفیت محصوالت و خدمات بیمه ای 
با رضایت مندی مشتریان

 25-  آسیب شناسی فرایند خسارت و خدمات 
پس از فروش در صنعت بیمه
 26-  مشتری مداری در عمل

احساس امنیت اصلی ترین و بنیادی ترین نیاز بشری 
است و از آنچنان درجه ای از اهمیت برخوردار  است که 
می تواند دیگر نیازهای مادی و معنوی بش��ر را تحت 
تاثیر قرار دهد.  تمام پژوهشگران بر این باورند که برای 
سالم بودن و س��الم زیستن ، نیازمند احساس امنیت 
هستیم.  مطلب نه تنها به سالم بودن در بعد جسمانی 
که س��المت روان را نیز در ب��ر می گیرد و بیمه یکی 
از  مطمئن ترین روش های احساس امنیت در دنیای 
کنونی بشمار می رود.  به زبان دیگر می توان گفت عالوه 
بر اینکه بیمه پدیده ای اجتماعی اس��ت که به وحدت 
افراد یک یا چند  جامعه از طریق اطمینان بخش��ی از 
لحاظ جبران خس��ارت وارده به یک فرد، توسط دیگر 
اعضای جامعه  داخلی بیمه می شود، می توان اینگونه 
نیز نتیجه گیری کرد که حضور شرکت های بیمه قوی 
در یک  کش��ور باعث تامین امنیت مالی برای سرمایه 
گ��ذاران گش��ته و آنها را در پویایی و توان بخش��ی به 
اقتصاد  کش��ور یاری می رساند. بودن شرکتهای بیمه 
موفق باعث می ش��ود که چرخ اقتصادی یک کش��ور 
بدون  نقص و دغدغه جدی به رشد روزافزون خود ادامه 
ده��د.  با همین رویکرد صحیح بود که در ایران پس از 

حضور فعال مدیران ارشد بیمه میهن در بیست و یکمین 
همایش ملی و هفتمین سمینار بین المللي بیمه و توسعه

   خسرو امیرحسیني



19 لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  48 | آذرماه 1393| 

چند دهه حکمرانی ش��رکت های بیمه دولتی و شبه 
 دولتی قرعه به نام حضور ش��رکتهای بیمه خصوصی 
افتاد تا این شرکتهای بیمه خصوصی بتواند با  حضور 
خردبخشی از مشکالت صنعت بیمه کشور را برطرف 
سازند. یکی از این ش��رکتهای بیمه  خصوصی کشور 
شرکت بیمه میهن است که با کسب 165 هزار میلیارد 
از تولید حق بیمه در سال 92  که نشان دهنده آن است 
که شرکت از 1/7 درصد از کل تولید حق بیمه کشور 
در س��ال 91 توانسته است  به 2/8 درصد از کل تولید 
حق بیمه کش��ور دست یابد توانسته برای خود اسم و 
رسم پیدا کرده و اطمینان  و اعتماد را برای ذینفعان به 
ارمغان آورد. این عملکرد برای بیمه ای که تنها 4 سال 
از تاسیس آن می  گذرد و سهامداران عمده آن آستان 
مبارک قدس رضوی و بنیاد مس��کن انقالب اسالمی 
و س��رمایه گذاری  صبا تامین می باشند یک عملکرد 
درخش��ان و قابل تحسین است که در این موفقیت ما 
باید از هیات مدیره  قدرتمند و کارکش��ته شرکت و در 
راس آنان دکتر سید سعید عبدالحسینی ریاست هیات 
مدیره ش��رکت که  قائم مقامی تولیت عظمای آستان 
ق��دس رض��وی را عهده دار هس��تند و حضور پررنگ 
علی موسی رضا   )مدیرعامل( از پیشکسوتان و بزرگان 
مدیریت کشور که در رزومه خود معاونت وزارت کشور 
و  وزارت کار و ام��ور اجتماعی را دارا بوده و با س��وابق 
درخش��ان مدیریتی توانس��ته در کنار تی��م اجرایی و 
 کارشناس��ی قوی هرساله با رشد چشمگیری در همه 

زمینه ها پیشرفت را در عملکردش بدست آورد. 

علی موس��ی رضا مدیرعامل شایس��ته و ارزشی بیمه 
میهن که همراه مهندس صادقی نژاد قائم مقام خود و 
 تنی چند دیگر از مدیران ارشد این شرکت معتبر در 
این نمایش حضور یافته بود در حاش��یه این نشست 
با  اعالم اینکه با بهبود پرتفوی ش��رکت در س��ال 92 
نس��بت به سال گذشته و رش��د صدور بیمه خسارت 
در  گروه اموال مهندس��ی و مسئولیت توانسته ایم در 
س��ال مالی مورد گزارش س��ود خوبی را برای شرکت 
رقم  بزنیم. وی افزود ضریب خسارت در بخش درمان 
در بیمه میهن کاهش قابل مالحظه ای داشته و عالوه 
 بر آن با تدوین برنامه ای مدون مدیریتی توانس��تیم 
ب��ا 53/5 درصد و بیش از 10 درصد کمتر از نس��بت 

 خسارت 64 درصدی پرداخت حق بیمه توسط بیمه 
گذاران توانستیم ش��رکت را در مسیر رشد مستقیم 
 خود نگه داریم. نام گذاری 13 آذرماه را به عنوان روز 
بیمه با هدف سپاسگزاری از تالش کسانی  دانست که 
خالصانه زحمت کش��یدند تا صنعت بیمه در کش��ور 
را ترویج و توس��عه دهند. موسی رضا  افزود: برگزاری 
چنین همایش هایی که به همت پژوهش��کده بیمه، 
بیمه مرکزی جمهوری اس��المی ایران  و س��ندیکای 
بیکران ایران صورت می گیرد باعث می ش��ود ساالنه 
توجه آحاد جامعه به مقوله بیمه و  چترهای حمایتی 
آن معطوف گشته و نگرش جامعه را نسبت به صنعت 

بیمه بطور صحیح اصالح  سازد. 
مدیرعام��ل موفق بیم��ه میهن که در طی س��الهای 
تاسیس تاکنون این بیمه خصوصی با دکترین کاری 
خود  توانسته در کوتاه مدت به کمک تیم اجرائی خود 
ای��ن بیمه را به یکی از پیش��روترین بیمه های ایران 
 تبدیل کند در قس��متی دیگر از سخنان خود با اعالم 
اینکه اثرات بیمه بر رش��د و توسعه شتاب بر حرکت 
 چرخهای اقتصادی و اجتماعی کشور غیرقابل کتمان 
اس��ت افزود این صنعت با اثرات مثبتی که در  تامین 
امنیت مالی و جبران آمار مالی ناشی از وقوع حوادث 
مختلف از جمله خودرو، مس��کن ، مهندس،  اعتباری 
و پ��ول ، درمان و مس��ئولیت و ... دارد همواره یکی از 
نیازهای واقعی جامعه ایران بوده است  که خوشبختانه 
با تاسیس ش��رکتهای بیمه خصوصی سعی و تالش 
بسیار ش��د تا به این کمبودها پاس��خی  درخور داده 
ش��ود که بحمداله شرکتهای بیمه و از جمله شرکت 
بیمه میهن توانسته و با عملکردش اعتماد  مردم، بازار، 

اقتصاد، صنعت و ... را به خود جلب کند. 
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مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت پتروشیمی پردیس 
صبح پنج شنبه 1393/8/29 در تاالر رازی  تشکیل شد. 

در این مجمع که با حضور 83/47 درصدی س��هامداران 
حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره و مدیران  ارش��د 
شرکت، نماینده بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی شرکت برگزار شد ریاست  مجمع با استاد مرتضی 
عزیزی بود که آقایان حسین علی زادمهر و مهدی شریفی 
به عنوان نظار اول و  دوم و جناب علی اصغر اس��کوئی در 
مقام دبیر مجمع ایشان را در اداره جلسه یاری می رساندند. 

پ��س از قرائت گ��زارش هیات مدیره به مجمع توس��ط 
مهندس بهم��ن زمانی مدیریت خوش فک��ر و توانمند 
 شرکت که حاوی اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی 
س��ال مالی مورد گزارش و برنام��ه های آتی و  افق پیش 
رو ش��رکت برای س��ال های آینده بود و در ادامه پس از 
استماع گزارش حسابرس و بازرس  قانونی ، مجمع نشینان 
با طنین صلوات پ��ی در پی خود به پاس خدمات ارزنده 
تیم مدیریتی شرکت ،  ضمن تصویب صورت های مالی با 
تقس��یم سود  1/610 ریالی به ازای هر سهم »تقسیم95 
درصد از  سود حاصل شده شرکت در طی سال مالی مورد 

گزارش« به کار خود پایان دادند. 
همچنین موسسه حسابرس��ی فریوران به عنوان بازرس 
اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به  عنوان حسابرس 
علی البدل شرکت برا ی سال مالی آتی انتخاب گردیدند. 

شایان ذکر است پتروشیمی پردیس به عنوان بزرگترین 
تولیدکننده اوره در جهان و یکی از بزرگترین  پتروشیمی 
های کش��ور با درایت تیم ارش��د مدیریتی خود از جمله 
مهندس زمانی »مدیرعامل« و جناب  اسکویی»مدیرمالی« 
که هر کدام نزدیک به یک دهه س��ابقه مدیریتی در این 
ش��رکت دارند توانسته است  هر سال عالوه بر حرکت در 
مس��یر موفقیت برای شرکت با روند س��ودآوری خوب ، 
س��رمایه گذاری  مطمئنی را هم برای سهامداران بوجود 

آورند. 
مهن��دس زمانی در فرازی از گ��زارش خود با اعالم اینکه 
با وج��ود تحریمها، افزایش قیمت حامل ه��ای  انرژی از 
جمله گاز و برق ، قط��ع گاز مصرفی کارخانه بمدت 76 
روز که باعث کاهش تولید  محصوالت گردید و علی رغم 
کاهش قیمت اوره در طی سالهای گذشته توانستیم مسیر 
موفقیت شرکت  را به طور موفقی ریل گذاری کنیم که این 
مهم جز در سایه تالش تک تک کارکنان و زحمتکشان 
 ش��رکت که در گرمای شدید و س��خت آزار عسلویه به 
سختی در تالش هستند امکان پذیر بود که می  بایست 

در این جمع و مجمع از زحمات و تالشهای گرانقدرشان 
تجلیل و تقدیر بعمل آوریم. 

مهندس زمانی با اعالم اینکه با بررسی هایی که انجام دادیم 
و ارزیابی هایی که از راندمان بسیار خوب  فازهای یک و دو 
داشتیم به این نتیجه رسیدیم که هر چند سریعتر قدمهای 
جدی خود را برای تاسیس و  افتتاح فاز سوم پروژه ای خود 
برداریم که با پی گیریهای به عمل آمده و اقدامات انجام 
شده به شما  سهامداران دلسوز شرکت قول می دهیم که 
با ادامه این روند در شرکت روند سودآوری و افزایش ارزش 

 افزوده توامان ادامه خواهد یافت. 

از نکات خواندنی مجمع می توان به پاس��خگویی جناب 
اس��کوئی مدیرمالی و فرد ش��ماره یک مالی ش��رکت  به 
س��واالت و ابهامات موجود و س��هامداران اشاره کرد که 
صداقت و تبحر وی در امر پاسخگویی به  مجمع نشینان 

حاضر باعث استقبال سهامداران گردید. 
اخذ تصمیم مبنی بر پرداخت س��ود س��هام سهامداران 
حقیقی در کوتاه زمان ممکن طبق س��نوات گذشته که 
 نش��ان از توجه تیم ارشد مدیریتی و اعضاء هیات مدیره 
شرکت به سهامداران خرد است از دیگر نکات  خاص وبه 

یاد ماندنی این مجمع بود
و از دیگر ویژگی های ش��رکت اس��ت که باعث زبانزد 
شدن نحوه رفتارتیم مدیریتی آن با سهامداران در  باور 
بورس شناسان گردیده است به اینها اضافه کنید رقم 
باالی سود پرداختی شرکت به سهامداران »  پرداخت 
95 درصد از محل س��ود حاصل شده در طی 9 ماه با 
توجه به اینکه س��ال مالی ش��رکت عوض  شده و این 
گزارش 9 ماه اس��ت« باعث گش��ته که بقول خیلی از 

سهامداران تاالر شیشه ای این سهم را به  عنوان هلوی 
سهم ها بشناسند. 

بر خود وظیفه می دانیم از بزرگواری و حرمتی که استاد 
عزی��زی و مهندس زمانی در حق اصحاب  رس��انه و قلم 
داشته و ایشان را به دیده حرمت می نگرند و از مساعدت 
س��رکار خانم مهرآوند مدیریت  دوس��ت داشتنی روابط 
عمومی شرکت که ما را در تهیه این گزارش یاری رساندند 

کمال قدردانی و  تشکر را داشته باشیم. 

دستاوردهای شرکت پتروشیمی پردیس
 -  کسب جایگاه ویژه در تولید جهانی آمونیاک و اوره

 -  اشتغال زایی و کارآفرینی در مراحل ساخت، نصب، راه 
اندازی و بهره برداری

 -  کمک به رونق بخش کشاورزی در کشور
 -  افزایش صادرات غیرنفتی کشور

 )GDP(   افزایش تولید ناخالص داخلی  - 
 -  استفاده از پیش��رفته ترین دستاوردهای تکنولوژی در 

ساخت و طراحی دستگاه ها و ماشین آالت

افتخارات شرکت پتروشیمی پردیس در سالهای 
اخیر

 -  حضور در جمع 10 شرکت پیشرو ایران
 -  حضور در جمع 10 شرکت برتر صادرات گرای ایران
 -  کسب جایگاه اول باالترین بازدهی فروش در کشور

 -  کسب رتبه 71 از نظر میزان فروش و درآمد در کشور
 -  کسب عنوان واحد نمونه صنعت پتروشیمی در جشنواره 

قهرمانان صنعت نفت ایران
 -  کس��ب تندیس زرین اجالس جهانی حامیان زمین و 

نشان توسعه سبز
 -  کسب گواهینامه رتبه زرین دو ستاره از اتاق بازرگانی، 

صنایع ومعادن ایران

خط مشی شرکت پتروشیمی پردیس
شرکت پتروشیمی پردیس بعنوان یکی از بزرگترین تولید 
کنندگان آمونیاک و اوره در سطح جهان و  بزرگترین در 
س��طح خاورمیانه، به منظور دستیابی به جایگاه برتر در 
بازارهای داخلی و خارجی، خط  مش��ی خود را براس��اس 
 ،ISO9001: 2008   سیس��تم های مدیریتی مبنی ب��ر
 ،OHSAS 18001 : 2007   ،ISO14001: 2004  
 HSE-MS  و   ISO TS 29001: 2010  تعیی��ن نموده 

است. 

مهندس زمانی با پتروشیمی پردیس، هر سال موفق تر از سال پیش

   خسرو امیرحسیني
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بیان ریسک ها ي عمده
ریس��ک ه��اي تاثیرگذار بر فعالیت ش��رکت در بازار، ناش��ي از 
تصمیماتي که خارج از اختیار شرکت  مي باشد به قرار زیر است: 

 1-  ریسک ناشي از اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي یارانه ها و 
آثار آن بر قیمت تمام شده  سیمان و کرایه حمل آن. 

 2-  عدم پایداري شرایط صادرات و احتمال ایجاد محدودیت در 
صدور به کشورهاي مقصد. 

 3-  تغییرات نرخ ارز و تاثیر آن در میزان بدهي به بانک ها بابت 
وام هاي ارزي دریافت شده. 

 4-  افزایش س��طح رقابت بعل��ت افزایش میزان عرضه و کاهش 
مقدار تقاضا و تاثیر آن روي  قیمت فروش و نقدینگي  

 5-  افزایش سطح عمومي قیمتها
 6-  افزایش کرایه حمل و تاثیر آن در قیمت مواد اولیه و س��ایر 

اقالم مورد مصرف

برنامه های اینده شرکت
ش��رکت سیمان سپاهان ر راستای جلب نظر ذینفعان خود، به 
ویژه حداکثر نمودن منافع سهامداران  عزیز و با برقراری و استفاده 
از سیستم مدیریت اس��تراتژی متوازن   )BSM(   و با تمام توان، 
 حداکثر تالش خود را برای کاهش قیمت تمام شده محصوالت 
و افزایش  EPS  به کار گرفته و در  قالب برنامه راهبردی 3 ساله 

اهداف ذیل را تدوین نموده است: 

گسترش بازارهای فروش محصوالت و تنوع بخشی شیوه 
های فروش

ارتقای کیفیت محصوالت در سطح داخلی و استانداردهای بین 
المللی )کنترل جامع کیفیت مواد  اولی��ه و افزودنی از معدن تا 

تحویل به مشتری، جلب رضایت و ایجاد وفاداری در مشتریان( 
 همچنین افزایش میزان صادرات به منظور به کارگیری حداکثر 
ظرفیت تولیدی، تامین بخش��ی از  نیازهای ارزی و اس��تفاده از 

معافیت های مالیاتی و مشوق های صادراتی. 

مشارکت ها و سرمایه گذاری ها
سیاس��تهای کلی س��رمایه گذاری با توجه به مصوبات مجمع 
عمومی در س��نوات گذشته توسط هیات  مدیره تبیین و توسط 
شرکت سرمایه گذاری که برای هدایت و مدیریت سرمایه گذاریها 
تاس��یس  گردیده، اجرا می ش��ود. حفظ سهام مولد و مرتبط با 
فعالیت شرکت و کسب سود به منظور افزایش  ثروت سهامداران 
و تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز از طریق فروش و واگذاری 

سایر سهام از  برنامه های آتی است. 
  س��رمایه گذاری در تولید بتن با تاسیس شرکت فرآورده های 
بتنی بمنظور گس��ترش بازار مصرف  و افزایش س��ود و سرمایه 
گذاری در حمل و نقل از طریق تاس��یس ش��رکت حمل و نقل 
بمنظور  مدیریت حمل و نقل محصوالت از جمله فعالیت های 

شرکت می باشد. 

شیوه های تامین مالی
نقدینگی شرکت در سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1394 
تحت تاثیر وضعیت بازار و  تغییرات روش فروش محصول از روش 
نقدی به اعتباری دارای نوسانات زیادی بوده است. به  طوری که 
یکی از موارد مهم اتخاذ تصمیمات بررس��ی وضعیت نقدینگی 
است. لذا ش��رکت برای  تامین منابع مالی خود براساس بودجه 
نقدی تعریف شده برای سال مالی اتی منابع الزم را پیش  بینی 

نموده است که شامل موارد ذیل می باشد: 

مبلغ به میلیون ریالشرح
2/606/724فروش و پیش دریافت

574/877دریافت سود سهام
سایر درآمدهای عملیاتی 

و غیر عملیاتی
25/260

3/206/861جمع

تاریخچه
شرکت سیمان سپاهان در تاریخ 1348/11/15 به منظور احداث 
یک کارخانه س��یمان در نزدیکي  کارخان��ه ذوب آهن اصفهان 
جهت تولید سیمان پرتلند با استفاده از سرباره کوره ذوب آهن 
اصفهان  به صورت ش��رکت سهامي خاص تاس��یس شده و در 
تاریخ 1350/1/29 تحت ش��ماره 14617 در  اداره ثبت شرکتها 
و مالکیت صنعتي تهران و پس از انتقال مرکز قانوني ش��رکت 
به ش��هر اصفهان  تحت ش��ماره 4761 در اداره ثبت شرکتها و 
مالکیت صنعتي اصفهان به ثبت رسیده است. شرکت  در تاریخ 
1370/6/23 به شرکت سهامي عام تبدیل شده است. مرکز اصلي 
شرکت شهر اصفهان  مي باشد و محل کارخانه در 45 کیلومتري 

جنوب غربي شهر اصفهان واقع شده است. 

سرمایه شرکت
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 100 میلیون ریال )شامل 
تعداد 100 س��هم، به ارزش اسمي هر  سهم 1/000/000 ریال( 
بوده که طي چند مرحله به مبلغ 1/800/000/000 س��هم، به 
ارزش  اسمي هر سهم 1/000ریال( در پایان سال مالي منتهي به 

31 شهریور 1392 افزایش یافته است.  

غیر از پزش��کانی 
که تمام وقت در ربع رش��یدی بودند و بدون 
اجازه  متولی نبای��د از حضور خودداری  کنند، 
پزشکان دیگری هم به ربع رشیدی آمد و رفت 
می کردند و در آنجا به تدریس علم طب و شاید 
 طبابت بیماران می پرداختند که ما ایش��ان را 
»پزشکان نیمه وقت« نامیده ایم. اکثر این اطبا از 
نقاط  دور دست  یا از کشورهای بیگانه به تبریز 
آمده بودند و هر کدام از آنها ده نفر دانشجوی 
عل��م طب را  تعلیم می دادن��د )در صورتی که 
پزشکان تمام وقت هر کدام فقط پنج دانشجو 
داشتند( و محل سکونت  آنان و خانواده شان نیز 
در محله ای مخصوص به نام »کوچه  معالجان« 
بود و حال آنکه پزشکان  تمام وقت ربع رشیدی 
در محله ی »صالحی��ه« که مجاور ربع و یکی 
از بهترین محالت شهرستان  رشیدی محسوب 

می شد، ساکن بودند .  
در م��ورد داروخانه  دارالش��فای ربع رش��یدی 
مطالب بسیاری در مکاتیب رشیدی و وقف نامه  
ربع  رشیدی وجود دارد، در وقف نامه به صدها 
خمره  بزرگی اش��اره می کند ک��ه در هر یک 
مصرف چند  س��ال داروهای گوناگون ذخیره 

شده بود و نام هر دارو روی خمره نوشته شده 
و در انبار مخصوصی  که در کنار دارالشفا بوده، 
نگهداری می شده است. در مکاتیب رشیدی به 
چند نامه بر می خوریم که  از پس��ران  یا ایادی 
خود از نقاط مختلف، تقاضای ارسال داروهای 
مخصوصی را کرده است. از  نامه های بی شمار 
او به نقاط گوناگون جهان چنین برمی آید که 
دارالشفاء ربع رشیدی دارای مجموعه  کاملی از 
آخرین داروها و روغن ها و گیاهان پزشکی مورد 
نیاز بوده و در حقیقت موزه غنی و  مجهزی در 

اختیار داشته است. 
  ارزشمندترین تأسیسات ربع رشیدی، کتابخانه  
آن بوده اس��ت که از بزرگترین کتابخانه های 
آن عصر  به ش��مار می رفت. محل احداث این 
کتابخانه در دو طرف گنبد بزرگی بوده اس��ت 
ک��ه بر روی آرامگاه  خویش بنا کرده بود و نیز 
ات��اق کار مخصوص متولی، ک��ه در حقیقت 
مدیرعامل  یا ریاس��ت عالیه  ربع  رش��یدی را 
داشت، در مجاورت کتابخانه و گنبد بوده است. 
کتابخانه شامل دو قسمت بود، یکی در  سمت 
راس��ت گنبد و دیگری در سمت چپ آن. به 
عالوه محلی در زیر گنبد جهت نگهداری صدها 

 جلد قرآن با خطی خوش و گران قیمت تعیین 
شده بود. 

ش��یوه  اس��تفاده از کتابخانه را مفصال ش��رح 
داده که با روش ه��ای امروزی چندان تفاوتی 
ندارد،  دانش��جویان و مدرس��ان هر کتابی که 
می خواسته اند، می توانسته اند از کتابخانه بگیرند 
و آن را یا در   »قرائت خانه « آنجام مطالعه کنند یا 
از کتابخانه بیرون برند و لی حق نداشتند بدون 

گروگان کتابی را  از ربع رشیدی خارج نمایند. 
مشاهده می کنیم که این کتابخانه، چون دیگر 
تأسیسات آموزشی ربع رشیدی، قابل مقایسه با 
 بزرگترین کتابخانه های امروز از جهت کیفیت 
و کمی��ت بوده اس��ت. ولی افس��وس که این 
واحد نیز  چون دیگر تأسیس��ات ربع رشیدی، 
به وس��یله  عوان به تحریک و تبلیغ و تشویق 
مخالفان رشید به آتش  کشیده شده  یا به غارت 

رفته است. 
رش��یدالدین فضل اهلل، بنیاد این سازمان را 
چنان ریخته بود که اگر موقعیت فسادانگیز 
تاریخ��ی اجازه  م��ی داد و اگر حس��ادتها، 
چش��م و هم چش��می ها، کینه توزی ه��ای 
جاهالنه و انتقام ه��ای بی رحمانه نبود این 

 تأسیسات تا به امروز هم می توانست باقی 
باشد. ولی چنان که بیان کردم تهمت های 
ن��اروا، دسیس��ه های  عجی��ب سیاس��ی و 
س��رانجام تحریک یک خان بی خرد مغول 
)ابوس��عید( که جز به عیاشی های خویش 
 نمی اندیشید بنیانگذار این مجتمع علمی 
را ب��ا بی رحمانه ترین وجه نابود کرد. کاش 
تنه��ا به کش��تن او و  پس��رش و خاندانش 
اکتفا می ش��د ولی آثار خیر و این سازمان 
علمی باقی می ماند  یا فقط اموال شخصی 
 او را مصادره و غارت می کردند نه اموال ربع 
رشیدی را که یک س��ازمان عام المنفعه و 
عمومی بود،  ولی متأسفانه فردای روز قتل 
رش��ید، تمام آثار خیر و اموال ربع رشید را 
ب��ه غارت بردند  یا  س��وزاندند و مردم عوام 
به تحریک علیش��اه گیالنی و دستیارانش 
ب��ه جرم واهی همه چی��ز را نابود  کردند و 
حتی بعد از بازس��ازی مجدد ربع رشیدی 
به وسیله ی غیاث الدین محمد بعد از قتل 
این شخص  نیز مجددا همان آفت دامنگیر 
این تأسیسات شد و دیگر سربلند نکرد و به 

بایگانی تاریخ سپرده شد. 

ادامه از صفحه 5

ادامه از صفحه 9
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پنچ پروژه اولویت دار ملی مس  
مدیر عامل ش��رکت ملی صنای��ع مس ایران 
هدف از افزایش س��رمایه را تامین بخش��ی از 
 نقدینگی مورد نی��از پروژه های پنج گانه ملی 
مس عنوان و اظهار کرد: توس��عه تغلیظ فاز 2 
 سرچشمه و سونگون، احداث کارخانه پاالیشگاه 
خاتون آباد، توس��عه ذوب و اسید سرچشمه و 
 احداث کارخانه لیچینگ سونگون از خاک های 
اکسیدی 5 پروژه اولویت دار شرکت ملی مس 

 از مجموع 17 پروژه موجود است . 
وی در ادامه به طرح توسعه تغلیظ سرچشمه 
اش��اره و تصریح کرد: 97 درص��د از این پروژه 
 محقق شده است و طی ماه آینده به بهره برداری 
می رسد. همچنین 93,6 درصد پروژه فاز  دوم 
تغلیظ سونگون محقق شده است و ظرف ماه 
آینده آماده بهره برداری خواهد بود. با  راه اندازی 
این طرح ها در مجموع 300 هزار تن به ظرفیت 

تولید کنسانتره مس افزوده  خواهد شد . 
مرادعلی��زاده همچنی��ن به پروژه پاالیش��گاه 
خاتون آباد اشاره کرد و افزود: این پروژه تا کنون 
  82 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. بخش 
ارزی و ریالی مورد نیاز برای راه اندازی این  طرح 
به ترتیب 137 میلیون یورو و 63 میلیارد تومان 
است که از این میزان به ترتیب   104 میلیون 

یورو و 43 میلیارد تومان تامین شده است . 
وی همچنین به ارائه توضیحاتی در خصوص 
پروژه توسعه ذوب و اسید سرچشمه پرداخت 
 و افزود  : از مجم��وع 275 میلیون یورو و 400 
میلیارد تومان مناب��ع ارزی و ریالی مورد  نیاز 
برای اجرای ای��ن طرح تا کنون 173 میلیون 
یورو و 250 میلیارد تومان هزینه ش��ده و  این 
پ��روژه تا کنون 75 درصد پیش��رفت فیزیکی 

داشته است . 

  افزایش سرمایه فملی  
در ادامه هیات رئیس��ه مجمع افزایش سرمایه 
8 ه��زار و 400 میلیارد ریالی به منظور تامین 
 منابع مورد نیاز برای 5 طرح اولویت دار را مطرح 
کرد. بدین ترتیب گزارش هیات مدیره  و بازرس 
قانونی در خصوص افزایش س��رمایه ش��رکت 
قرائت شد و مجمع پس از استماع  توضیحات 
هیات مدیره و بازرس قانونی و نماینده سازمان 
بورس ب��ا اکثری��ت آرا ضمن تایی��د  گزارش 
توجیهی، افزایش س��رمایه شرکت را تصویب 

کرد . 
بدین ترتیب مجمع با افزایش سرمایه شرکت از 
مبلغ 35 هزار میلیارد ریال به مبلغ 43  هزار و 
400 میلیارد ریال )معادل 24 درصد( از محل 
آورده نق��دی و مطالبات حال ش��ده  صاحبان 
سهام موافقت کرد و در نتیجه ماده 5 اساسنامه 
بدین شرح اصالح ش��د: »سرمایه  شرکت 43 
هزار و 400 میلیارد ریال است که به43 هزار و 
400 میلیون سهم عادی یک  هزار ریالی با نام 

تقسیم شده و تماما پرداخت شده است«.   

همچنین بر اساس این جلسه به هیات مدیره 
اختیار داده شد تا نسبت به عملی شدن افزایش 
 س��رمایه تا مبلغ  43   هزار و 400 میلیارد ریال 
اقدام و ظرف مدت قانونی مراتب را به اداره  ثبت 

شرکت های تهران اعالم کند  . 

تحقق برنامه در نیمه نخست امسال  
در ادام��ه مرادعلی��زاده ب��ه ارائه گزارش��ی در 
خصوص عملکرد ش��ش ماهه ش��رکت ملی 
مس  پرداخت و افزود  EPS : ش��ش ماهه پس 
از اولین تعدیل 455 ریال درنظر گرفته ش��ده 
بود که  براساس عملکرد نیمه نخست امسال، از 
این میزان، 233 ریال معادل 49 درصد محقق 

شده  است . 
مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع م��س ایران 
همچنین به ارائه گزارش عملکرد بخش های 
 مختلف تولید پرداخت و اف��زود: طبق برنامه 
شش ماهه باید 73 میلیون تن خاک سولفوری 
و  باطله از معادن سرچشمه، سونگون و میدوک 
برداشت می شد که با برداشت 96 میلیون تن 

 خاک در مدت زمان یادش��ده توانس��تیم 30 
درصد از برنامه شش ماهه پیشی بگیریم . 

وی به میزان کنسانتره مس و مولیبدن تولید 
شده در نیمه نخست امس��ال اشاره و اظهار 
ک��رد:  در مدت زمان یادش��ده 397 هزار تن 
کنس��انتره مس و مولیبدن تولید شده است 
که افزایش 11  درصدی را نس��بت به برنامه 

نشان می دهد . 
مرادعلیزاده افزود  : در بخش تولید مس کاتدی 
نی��ز رق��م 97 هزار تن تولید محقق ش��د که 
  1درصد بیش از رقم پیش بینی شده برای نیمه 

نخست امسال است . 
وی همچنین به ارائ��ه آمار تولید مس محتوا 
اش��اره و تصریح کرد: در نیمه نخست امسال 
  106 هزار تن مس محتوای درون کنس��انتره 
تولید شده است که نسبت به برنامه رشد 12 

 درصدی را نشان می دهد . 
مدیر عامل ش��رکت ملی صنای��ع مس ایران 
به ارائه گزارش��ی از عملک��رد فروش داخلی و 
 خارجی ش��رکت پرداخت و اظهار کرد: برنامه 
فروش داخلی شرکت در نیمه نخست سال یک 
 هزار و 460 میلیارد تومان بود که توانستیم با 
میزان فروش یک هزار و 477 میلیارد  تومانی از 

برنامه پیشی بگیریم . 
وی افزود: در بخش فروش خارجی نیز برنامه 
ما 750 میلیارد تومان فروش بود که در  مدت 
یادشده با فروش خارجی 870 میلیارد تومانی 

از برنامه پیشی گرفتیم . 
مرادعلیزاده تصریح کرد: مجموع برنامه فروش 
شرکت در نیمه نخست امسال 2 هزار و   220 
میلیارد تومان بود که توانستیم در مدت یادشده 
به رقم فروش 2 ه��زار و 350 میلیارد  تومانی 

دست یابیم . 

با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صورت گرفت

تصویب افزایش سرمایه 2۴ درصدی ملی مس

مجمع عمومی فوق العاده شركت ملی صنایع مس ایران در روز یكشنبه با حضور اكثریت  صاحبان سهام )81.11 درصد( در محل سالن  
همایش های هتل سیمرغ برگزار شد .  در این جلسه احمد مرادعلیزاده نایب رئیس هیات مدیره شركت ملی صنایع مس ایران به  عنوان 
رئیس مجمع، بهزاد باب اله زاده به نمایندگی از س�ازمان توس�عه و نوس�ازی معادن و  صنایع معدنی ایران و منصور س�لطانی به نمایندگی از موسسه صندوق 

بازنشستگی كاركنان  شركت ملی صنایع مس ایران به عنوان ناظران و بهروز رحمتی به عنوان دبیر مجمع در  جایگاه قرار گرفتند . 

   صدیقه سرخوش لر
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شرکت نورد و لوله صفا بنا بر رسالت تعریف شده 
در نظام مدیریت کیفیت خود همواره  بخشی از 
فعالیت تولیدی خود را بر پایه تحقیق و توسعه 
در کاربرد محصوالت اس��توار کرده  اس��ت. این 
شرکت بدین منظور آزمایش��گاه های مدرن و 
مجهزی را تجهیز کرده و با بهره  گیری از نیروی 
ج��وان، خ��الق و پرتوان این م��رز و بوم افتخار 
دارد هم��واره در ارائ��ه روش  ه��ای جدیدی در 
رفع معضالت فنی کاربرد لوله در صنایع انتقال 
س��یاالت )مورد نیاز صنایع  نف��ت و گاز( اعم از 

اسیدی و غیراسیدی پیشگام باشد. 
طی سال های اخیر به دلیل توجه خاص دولت 
به توس��عه منابع نفت و گاز به خصوص  مخازن 
نفت و گاز مش��ترک با کش��ورهای همسایه در 
دریا و خش��کی ، همچنین نوس��ازی و  مرمت 
ش��بکه های انتقال نفت و گاز فرسوده و آسیب 
دیده از جنگ تحمیلی، بخش های  مهندسی و 
توسعه شرکت های نفت گاز و همچنین شرکت 
های مهندسی و مشاور که  طراحی خطوط لوله 
را عهده دار هس��تند، طراحی خطوط جدید و 
بررسی جایگزینی لوله های  درز جوش مستقیم 
 ERW  با خطوط جریانی قدیمی و فرس��وده را 
که بیشتر بدون درز بوده  اند در دستور کار خود 
ق��رار داده اند. زیرا تولید لوله های بدون درز در 
داخل بس��یار محدود  بوده و از طرفی تولید آن 
در خارج از کش��ور محدود به چند کشور خاص 
بوده و اصوال بنابر  نحوه تولید آن که با گداختن 
فوالد و اعمال سنبه در شرایط خاص از نظر آلیاژ 
فوالد و  کاربرد نیروی مکانیکی انجام می شود در 
مقایسه با لوله های جوشی بسیار گرانتر بوده و 
 تامین آن برای مصارف انتقال سیال هزینه گزافی 

را در بردارد. 
در این راس��تا ش��رکت نورد و لوله صفا با توجه 
به نیاز روزافزون صنایع نفت و گاز و  پیش��رفت 
تکنولوژی در طراحی و س��اخت خطوط تولید 
لول��ه های  ERW  ک��ه یک��ی از  جدیدترین و 
کارآمدتری��ن آن در این ش��رکت نص��ب و راه 
اندازی ش��ده، پروژه تحقیقاتی به  منظور امکان 
جایگزینی لوله های با قطر متوسط تولید شده با 
روش جوشکاری را بجای  لوله های بدون درز در 
دستور کار بخش تحقیق و توسعه خود قرار داده 
و در این رابطه  مطالعات گس��ترده ای آغاز کرد. 
این تحقیقات منجر به تهیه مقاالتی در سومین 
کنفرانس لوله  و خطوط انتقال نفت و گاز تهران 
 Welding Technology  و ارائه مقال��ه در
Conference   2011  و همچنین ش��رکت و 
  NACE   2012   ارائه مقاله در کنفرانس ساالنه

در کلگری کانادا توس��ط متخصصین کارخانه 
 Pipe line  نورد و لوله صفا و چاپ مقاالتی در
  Mathematical Sciences Journal
گردید. این در حالی است که  نتایج آن در سال 
   )Casing(   1386 تولید لوله های جداری چاه
با قطرهای 18% و 26  اینچ برای شرکت نفت و 
گاز پارس و اخیرا تولید لوله های 16 اینچ انتقال 
نفت ترش میدان  نفتی اذر )مشترک بین ایران 
  ERW  و عراق( به طول 140 کیلومتر با روش

بوده است. 
مطالعات انجام شده موید این ادعا است که کلیه 
آزمایش های کنترل کیفیت تعریف ش��ده در 
 استاداردهای بین المللی چون  5L -APL  مورد 
  5CT-APL  کاربرد در خطوط لوله انتق��ال و
 مورد نیاز در صنعت حف��اری گاز و نفت اعم از 
آزمای��ش های مخرب و غیرمخ��رب برای  لوله 
های بدون درز و بادرز جوش الکتریکی مستقیم 
 ERW  کامال مش��ترک ب��وده و از  آنجایی که 
مطابق استاندارد  APL5CT  عملیات حرارتی 
کام��ل لوله   )Full Leng(   ب��رای  لوله های بی 
درز و درزجوش از جنس فوالد گروه )گزیدهای 
 N80 -K55-J55-H40 ( بنا  به تشخیص تولید 
کننده یا تاکید کارفرما واگذار گردیده، )کاربرد 
لوله های ب��ادرز در صنعت  حفاری با گریدهای 
باالتر مواجه با محدودیت هایی است(. با توجه 
به تکنولوژی باالی  خطوط تولید لوله با فرآیند 
جوش��کاری القایی تامین کیفیت م��ورد نیاز و 
مطابق اس��تانداردهای  رایج تولی��د لوله های با 
درز جوش امکان پذیر ب��وده و جایگزینی لوله 
درز جوش با بدون درز  برای انتقال فرآورده های 

نفتی اس��یدی و غیراس��یدی در خشکی کامال 
ممکن و مقرون به  صرفه می باشد. 

ب��ا توجه به نیاز روزافزون صنای��ع نفت و گاز و 
پیشرفت تکنولوژی در طراحی و ساخت  خطوط 
تولی��د لوله های  ERW، پ��روژه تحقیقاتی به 
منظور امکان جایگزینی لوله های با  قطر متوسط 
تولید شده با روش جوشکاری را بجای لوله های 

بدون درز در دستور کار  قرار داده است
با توجه به اینکه کنترل و تنظیم خواص مکانیکی 
در فوالد، گذشته از ترکیب شیمیایی آن که  در 
مرحله تولید فوالد انجام پذیر اس��ت. چگونگی 
اعمال عملیات حرارتی )س��رعت سرد شدن(  و 
اعمال نیروی مکانیک��ی در حین عملیات نورد 
امکان پذی��ر بوده، و این مراحل در تولید  کالف 
فوالدی در حین نورد در مقایسه با تولید شمشال 
ب��ه لوله بدون درز با دقت بیش��تری  انجام پذیر 
است. بنابراین تنظیم یکنواخت ابعاد بخصوص 
ضخامت و توزیع و تجمع  ناخالصی های ناشی از 
مرحله بازپخت تختال قابل بررسی و حذف آنها 

در مرحله تولید لوله  ممکن خواهد بود. 
کالف ف��والدی قبل از تبدیل به لوله در ابتدای 
خط تحت آزمایش ام��واج ماورای صوت از  نظر 
وجود هرگونه ناخالصی و ناهنجاری های حین 
نورد از جمله دوالیگی بدنه فوالد تحت  بررسی 
ق��رار گرفت��ه و همین ط��ور بالفاصل��ه پس از 
جوشکاری درزجوش سالمت ناحیه  جوشکاری 
شده ضخامت و سالمت اتصال دولبه بهم کنترل 
می ش��ود، براین اساس و بنابر  تجربیات حاصله 
لول��ه حاصل روش جوش��کاری از نظر پرداخت 
س��طح لول��ه و یکنواخت��ی  خ��واص مکانیکی 

درزجوش با بدنه لوله کامال قابل اعتماد و قابل 
مقایسه با لوله های بدون  درز می باشد. 

درزجوش این لول��ه ها در انتها پس از عملیات 
نرمالیزه کردن ناحیه متاثر از حرارت  جوشکاری 
و آزمایش هیدروتست )اعمال فشار آب از درون 
لوله تا درصدی از تنش تس��لیم  فوالد( مجددا 
تح��ت آزمایش ماوراء صوت کنترل و بازرس��ی 
قرار گرفته و مجددا کیفیت  ساخت مورد بررسی 

آنگاه تایید و ترخیص می گردد. 
گفتنی است نتیجه عملی که در آزمایش های 
متعدد و اقدامات مش��ابه انجام شده در شرکت 
 ه��ای تولید کننده و مصرف کنن��ده لوله های 
 ERW  با اس��تفاده از روش های کنترل آماری 
 فرآیند تولید کیفیت تولید لوله های این لوله ها 
را ارتفاع داده و نظیر ش��رکت های اروپایی  نیز 
پس از مطالعات آزمایشگاهی و بررسی میدانی 
خط لوله انتقال اتیلن بط��ول 370  کیلومتر از 
منطقه متروپولیتن به مانهایم را با اس��تفاده از 
لوله های  ERW  ک��ه در طرح های  قدیمی از 
لوله بدون درز باید استفاده می شد نصب و ران 
اندازی نمود اس��ت لوله های  ERW  را همتراز 

لوله های بی درز قرار داده است. 
نتیجه عمل��ی این تجربیات این اس��ت که در 
ص��ورت انتخاب ف��والد با کیفی��ت و تنظیم و 
مراقب��ت  دقیق خط تولید به یقین لوله حاصل 
از فرآیند  HFW  نه تنها از نظر کیفی مش��ابه 
نوع بدون  درز خواهد بود بلکه با توجه به جمیع 
جه��ات اقتصادی و عملیاتی در بلند مدت بهره 
ب��رداری  از لوله های ب��ا درز مذکور در خطوط 

انتقال کامال مقرون به صرفه صالح می باشد. 
گفتنی اس��ت در تولید اخیر لوله 16 اینچ فوق 
الذکر ابتدا برای استفاده از لوله بدون درز  طراحی 
شده بود، شرکت نورد و لوله صفا با اعمال دقت 
درانتخاب فوالد مناسب که به دلیل  محدودیت 
تولید کالف فوالد  API  به خصوص برای مصرف 
در انتقال فرآورده های اس��یدی  در داخل ناچار 
به استفاده از فوالد خارجی گردید این در حالی 
است که شرکت با وجود  دشواری های سیاسی 
اقتص��ادی موجود فوالد مورد نی��از را از یکی از 
بهترین کارخانجات  تولیدی تامین با پشتکار و 
درایت تیم مهندسی کارخانه نورد و لوله صفا با 
به کارگیری  عملیات بازپخت مجدد لوله ها مورد 
نظر کارفرما را با روش  ERW  مطابق مشخصات 
فنی  مهندسی مش��اور طرح وزیر نظر بازرسین 
ش��خص ثالث که به دلیل نو ب��ودن فرآیند به 
شدت  محدود و با ریزبینی خاص تولید را نظارت 

و کنترل می کردند. تولید و تحویل گردید.

افتخار آفرینی دیگری در گروه صنعتی صفا
گام بلند در بهبود کاربرد لوله های تولیدی در کارخانجات نورد و لوله صفا 

برداشته شد



لوازم خانگی  | ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  48 | آذرماه 1393|24

اهم چال��ش هایی ک��ه اقتصاد کالن 
کشور با آن روبرو می باشد را می توان 

به شرح زیر طبقه بندی کرد: 
 1-  کاه��ش قیمت نفت به بش��که ای 
حدود 70 دالر و احتمال کاهش بیشتر 

آن
 2-  محدودیت افزایش صدور نفت خام 

در چارچوب تحریم های بین المللی
 3-  کاهش درآمدهای ارزی

 4-  افزایش نرخ بیکاری به خصوص در 
بین جوانان تحصیلکرده

 5-  کاهش قدرت خری��د مردم در اثر 
تورم چندساله گذشته

برای مقابله با ش��رایط پیش آمده باید 
در جس��تجوی راه حل هایی بود که از 
یک طرف با حداقل ارز  مصرفی بتوان 
نیازهای جامعه را برطرف کرد و از طرف 
دیگر زمینه را برای ایجاد شغل فراهم 
کرد.  انجام این امر مهم عمدتا می تواند 
از مسیر افزایش تولیدات داخلی صورت 
گیرد که اوال به لحاظ  س��رمایه گذاری 
های انجام شده و ظرفیت های تولیدی 
نصب شده نیاز به سرمایه گذاری ثابت 
عم��ده  نداش��ته و محدودیت فقط در 
تامین س��رمایه در گردش واحدها می 
باشد و نیز بس��یار زود بازده می تواند 
 باشد ثانیا با افزایش تولید، اشتغال مولد 
ایجاد خواهد شد و ثالثا به لحاظ ایجاد 
ارزش افزوده در داخل  کش��ور موجب 
صرفه جوی��ی ارزی می گردد.  صنعت 

لوازم خانگی به لحاظ س��رمایه گذاری 
های انجام ش��ده و ظرفیت های نصب 
شده و تقاضای بالقوه  بازار می تواند تا 
حدود زیادی به ایجاد اشتغال  و صرفه 
جویی ارزی کمک کند. از آنجایی که 
آمار  متمرکزی از اندازه بازار در دست 
نمی باشد می توان با یک حساب ساده 
میزان صرفه جویی بالقوه این  صنعت را 

به شرح زیر محاسبه نمود. 
با فرض نیاز سالیانه هر خانوار بین 350 
- 300 دالر انواع لوازم خانگی، ش��امل 
یخچال، فریزر،  تلویزی��ون، اجاق گاز، 
ماشین لباسشویی، جاروبرقی، پنکه و... 
حدود بیس��ت میلیون خانوار، حداقل 
نیاز  حدود شش تا هفت میلیارد دالر 
می گردد که با در نظر گرفتن این که 
متوسط به ازاءهر یک دالر تولید  داخل، 
یک دالر نیز صرفه جویی ارزی حاصل 
می ش��ود ، با این حس��اب تنها از این 
راه می توان س��الیانه  سه تا سه و نیم 
میلیارد دالر صرف��ه جویی ارزی برای 
مملکت ایجاد کرد که در مقایس��ه با 
کل درآمد  حاصل از صادرات نفت خام، 

مبلغ بسیار چشمگیری خواهد بود. 
از ط��رف دیگر درصورتیکه متوس��ط 
ظرفیت های مورد اس��تفاده را پنجاه 
درصد فرض کنیم در صورت  استفاده 
از حداکثر ظرفیت های این کارخانجات 
می توان بین دویس��ت تا سیصد هزار 
شغل جدید تولیدی  نیز ایجاد کرد که 

این مش��اغل تولیدی در زنجیره های 
اقتصادی، خود، مولد مشاغل خدماتی 

دیگر نیز می  باشند. 
در صورتیک��ه دولتم��ردان ب��ه دنبال 
اس��تفاده از امکانات بالقوه کشور برای 
روبرو ش��دن با چالش های  اقتصادی 
پیش رو می باش��ند باید نگاه خود را 
از "بازار محوری" ب��ه "تولیدمحوری" 
تغییر داده و به دنبال  گس��ترش تولید 

داخل باشند. 
موانعی ک��ه هم اکنون صنای��ع لوازم 
خانگی ب��ا آن روبرو می باش��ند و در 
ص��ورت رفع این می ت��وان به  افزایش 

تولید اعتماد داشت عبارتند از: 
 1-  واردات کاالی قاچاق و عدم کنترل 
آن در مبادی توزیع – متاسفانه دولت 
سیاس��ت کنترل بازار  در م��ورد لوازم 
خانگی خارج��ی را تقریبا رها کرده و 
فقط فشار نظارتی خود را به کاالهای 

 ساخت داخل معطوف داشته است. 
 2-  واردات کاال به صورت  SKD  عمدتا 
توسط شرکتهای مارک دار بین المللی 
و تسخیر بازار  بدون ایجاد ارزش افزوده 

و ایجاد شغل برای کشور. 
 3-  ع��دم امکان اس��تفاده از اعتبارات 
ن��زد  داخل��ی  معتب��ر  ش��رکتهای 
فروش��ندگان خارجی ب��رای خرید به 
 صورت یوزانس و پرداخت وجه آن در 

سررسید با نرخ ارز مبادالتی. 
توضیح اینکه برخی از شرکتهای داخلی 

می توانند مواد اولیه و قطعات مورد نیاز 
خ��ود را  خریداری، ترخیص و وجه آن 
را س��ه تا ش��ش ماه بع��د از ترخیص 
بپردازند. در این حالت سیستم  بانکی 
به��ای این خریدها را ب��ا ارز مبادالتی 
پرداخت نمی کند و اس��تفاده کننده 
باید با ارز آزاد ای��ن  بدهی را پرداخت 
نماید که به این لحاظ ش��رکتها از این 

مزیت استفاده نمی کنند. 
در صورتیکه سیس��تم بانکی این گونه 
خریده��ای مدت دار را با ارز مبادالتی 
پرداخت کند، فش��ار  بر سیستم بانکی 
ب��رای تامین نقدینگ��ی واحدها کمتر 
خواهد ش��د و از ط��رف دیگر نیز این 
واحده��ا  با کاهش هزین��ه های مالی، 
قیمت ه��ای خود را می توانند رقابتی 

نمایند. 
تجربه نش��ان داده اس��ت که همیشه 
برخ��ی از محدودیت ها برای کش��ور 
سازنده بوده و هر زمان که  درآمدهای 
ارزی کم شده اس��ت، صنعت داخلی 

شکوفا شده است. 
امید اس��ت که ای��ن بار نیز ب��ا تدبیر 
مسئولین محترم اقتصادی، حاصل این 
محدودیت ها برکت و  خیر برای کشور 

باشد.   
محمدرضا درافشار

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی 
كارفرم�ای تولیدكنن�دگان لوازم 

خانگی كوچک

نقش صنعت لوازم خانگی در ایجاد و 
حفظ اشتغال و صرفه جویی ارزی
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بیس��ت و یکمین همایش ملی و هفتمین سمینار بین المللي بیمه و 
توسعه روز 13 آذر ماه سال  جاري مصادف با روز بیمه با حضور مهماناني 
از کشورهاي تاجیکستان، افغانستان،  انگلستان، تایلند، کره جنوبي و مصر 
در مرکز همایش هاي بین المللي صدا و س��یما برگزار  ش��د.  رئیس کل 
بیمه مرکزی آقاي محمدابراهی��م امین نیز در این همایش با بیان این 
که شرکت هاي  بیمه باید "اعتماد" به مردم بفروشند، گفت: توانگری مالی 
و مدیریتی، شرط اولیه فعالیت  یک شرکت بیمه است.  مدیرعامل بیمه 
کارآفرین مهندس عبدالمحمود ضرابي در بیست و یکمین همایش ملی و 
 هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه با محوریت مشتری مداری در 
صنعت بیمه؛  الزامات، چالش ها و راهکارها که در محل مرکز همایش های 
صدا و سیما برگزار شد ، به  همراه معاونین و برخی از مدیران حضور یافتند. 

در ای��ن همایش مع��اون اول رئیس جمهور، وزیر اقتص��اد، جمعی از 
نمایندگان مجلس، رئیس  کل و هی��ات عامل بیمه مرکزی و مدیران 
عامل، مدیران و کارشناسان دیگر شرکتهای بیمه،  برخی از نمایندگان 
و دانشجویان نیز حضور داشتند .   در حاشیه این همایش مهندس ضرابی 
 که از پیشکسوتان و خوش نامان صنعت بیمه کشور می باشند به همراه 
معاونین بیمه  کارآفرین و تنی چند از مدیران ارشد این شرکت بیمه معتبر 
و موفق با دیگر حضار این  گردهمایی پیرامون موضوعات همایش به تعامل 

و گفتگو پرداخته و در مورد مسایل روز  بیمه سخن گفتند.  

موضوعات اصلی همایش
 1-  بررسی عوامل موثر بر جذب و نگهداری مشتریان

 2-  شناسایی علل نارضایتی مشتریان صنعت بیمه
 3-  تعالی سازمانی و مشتری مداری

 4-  تجارب جهانی در زمینه مشتری مداری در صنعت بیمه
 5-  توسعه فرهنگ بیمه و مشتری مداری

 6-  آموزش كاركنان ، توسعه یادگیری و مشتری مداری
 7-  فناوری اطالعات   )ICT(   و مشتری مداری

 8-  مدیریت دانش و مشتری مداری
 9-  اخالق حرفه ای و مشتری مداری

 10-  حاكمیت شركتی و مشتری مداری
 11-  سازمان و مدیریت شركتهای بیمه و مشتری مداری

 12-  نقش شفاف سازی و اطالع رسانی در مشتری مداری
 13-  نقش مدیریت نشان تجاری )برند( بر مشتری مداری

 14-  نقش كارگزاران نمایندگان و ارزیابان خسارت در مشتری 
مداری صنعت  بیمه

 15-  نقش ساختار و بازار بیمه و رقابت پذیری مشتری در صنعت 
بیمه

 16-  نقش مشتری مداری در افزایش وفاداری مشتریان صنعت 
بیمه

 17-  نقش مشتری مداری در تحقق قانون اعداد بزرگ در صنعت 
بیمه

 18-  نقش مشتری مداری در عینیت محصوالت بیمه ای
 19-  نقش نظارت در ارتقای مشتری مداری در صنعت بیمه

 20-  نقش تشكل ها و سازمان های مردم نهاد و انجمن های حرفه 
ای در حمایت  از حقوق بیمه گذاران

 21-  وظای�ف نظارتی بیمه مركزی جمهوری اس�المی ایران در 
حمایت از حقوق  بیمه گذاران

 22-  ن�وآوری و خالقیت در فرآیند صدور بیمه نامه و پرداخت 
خسارت

 23-  مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بیمه
 24-  رابطه كیفیت محصوالت و خدمات بیمه ای با رضایت مندی 

مشتریان
 25-  آسیب شناسی فرایند خسارت و خدمات پس از فروش در 

صنعت بیمه
 26-  مشتری مداری در عمل

همایش امس��ال پیام آور خبرهایی خوش از زبان س��خنرانان آن بود ، 
همایش با س��خنرانی آقاي  دکترغدیر مهدوي رئیس پژوهشکده بیمه 
آغاز شد و ایشان از تدوین "کتاب جامع شبکه  فروش بیمه" خبر دادند. 
سپس آقاي دکتر علی طیب نیا وزیر محترم اقتصاد و دارایي اعالم  کردند 
بر اس��اس الیحه اصالحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده،صنعت بیمه از 
پرداخت  مالیات بر ارزش افزوده معاف ش��ده است و جناب آقاي دکتر 
اسحاق جهانگیري معاون اول  محترم رئیس جمهور با بیان این که صنعت 
بیمه نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارد  و همچنین نقش بیمه 
مرکزی به عنوان دس��تگاه نظارتی باید تقویت شود. مدیر عامل بیمه 
 کارآفرین در این اجالس با دیگر مدیران بیمه ای کشور به بحث و تبادل 
نظر در راستای  خبرهای اعالم شده پرداخته و در جهت پیشرفت صنعت 
بیمه در کشور راهکارها و روش  های مختلفی ارائه نمودند.در همین راستا 
رئیس کل بیمه مرکزی آقاي محمدابراهیم امین نیز  در این همایش با 
بیان این که ش��رکت هاي بیمه باید "اعتماد" به مردم بفروشند، گفت: 

 توانگری مالی و مدیریتی، شرط اولیه فعالیت یک شرکت بیمه است. 
  بیمه کارآفرین با 1847 شعبه در 34 مرکز استان و شهرستان در کشور 
با به کار گماردن  بهترین هاي موجود در سطوح کارشناسي و کارشناسي 
ارشد مرتبط با این حرفه در کنار  نخبگان صنعت که سرمایه معنوي این 
شرکت مي باشند فعالیت می نماید. این شرکت با  سرمایه 1200 میلیارد 
ریال،ذخابر فني 3033 میلیارد ریال و اندوخته هاي قانوني،سرمایه  اي و 
سایر اندوخته ها به مبلغ 103 میلیارد ریال و در اختیار داشتن پوشش 
هاي مناسب  اتکایي از توان مالي باالیي برخوردار و قادر است انواع ریسک 
هاي صنعتي و غیر  صنعتي و همچنین صنایع عظیم نفت،گاز و پتروشیمي 
را با هر میزان سرمایه تحت پوشش  قرار دهد.مجموعه دارایي هاي شرکت 
در پایان س��ال 91 بالغ بر 7797 میلیارد ریال بوده  است، که این نمونه 
ایست بارز از توانگری مالی و مدیریتی در این بنگاه بزرگ اقتصادی  کشور. 

حضور فعال بیمه کارآفرین در بیست و یکمین همایش ملی و 
هفتمین سمینار بین المللي بیمه و توسعه
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تاریخچه بیمه کارآفرین
شرکت بیمه کارآفرین یکي از نخستین شرکت هاي بیمه خصوصي است 
که پس از انقالب  در چارچوب قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتي و 
قانون تجارت در تاریخ   1381/12/27 به شماره 200845 به ثبت رسیده 
و با اخذ مجوز از بیمه مرکزي ایران  فعالیت خود را در س��طح کش��ور 
آغاز نمود.  نخست گروهي از کارآفرینان فرهیخته و صاحب نام صنعت 
بیمه و بانک با شرکت گروهي  از کارآفرینان مهندسي صنایع ساختمان 
و معماران اقتصادي کشور دست به دست یکدیگر  داده با هدف تغییر 
ریشه اي ساختار سنتي در حال سکون صنعت بیمه و استقرار توسعه 
 پایدار و خالق در این صنعت با استفاده از منطق تحول و روشهاي نوین 
با به کارگیري  ابزارهاي فني مدیریتي وسیستماتیک قابل بهره برداري 
از ساختار متحول بازار بین المللي  بیمه ، بیمه کارآفرین را بنا نهادند.   
این شرکت با بهره گیري از مدیران و  کارشناسان کارآمد و متخصص 
و مجرب که بین 20  تا 40 س��ال پیش��ینه فعالیت در س��طوح باالي 
مدیریتي در صنعت بیمه کشور داشته و در  برنامه ریزیهاي کالن این 
صنعت مشارکت داشته اند ، آمادگي دارد کاملترین پوششهاي بیمه  اي و 
مناسب ترین شرایط و مطلوب ترین خدمات را در کلیه رشته هاي بیمه 
از جمله بیمه  هاي باربري ) صادراتي ، وارداتي ، داخلي ( آتش سوزي ) 
صنعتي ، تجاري ، خدماتي و  مسکوني ( اتومبیل ) بدنه ، شخص ثالث 
و سرنش��ین( اشخاص ) عمر گروهي ،  عمر و  سرمایه گذاري ، حوادث 
و درمان ( ، مهندس��ي ، مسئولیت ، اعتباري و بیمه هاي نفت و  انرژي 
ارائه نماید.  شرکت بیمه کارآفرین نخستین شرکت بیمه بخش خصوصي 
است که توانسته است  پوششهاي اتکایي خود را از معتبرترین بیمه گران 
جهان اخذ نماید و با تحصیل پوشش هاي  اتکایي قادر است انواع ریسک 
هاي صنعتي و غیر صنعتي را با هر میزان سرمایه تحت  پوشش قرار دهد. 

مدیر عامل: مهندس عبدالمحمود ضرابي
  سوابق علمی: 

• کارشناسي حسابداري صنعتي
• کارشناسي ارشد مدیریت

سوابق شغلي: 
• مدیر مالي شرکت سهامي بیمه ایران

• دبیر شوراي مطالعات و برنامه ریزي شرکت سهامي بیمه ایران
• عضو هیئت مدیره و مدیر عامل 6 شرکت بیمه ملي شده

• عضو هیئت مدیره شرکت سهامي بیمه ایران
• معاون مالي و اداري شرکت سهامي بیمه ایران
• معاون طرح و برنامه شرکت سهامي بیمه ایران
• مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره صنایع اراک

• مدیر عامل شرکت نقش ایران

  مشاغل فعلي: 
• عضو انجمن حسابداري ایران

• عضو جامعه حسابداران رسمي ایران
• عضو هیئت مؤسس بانک و بیمه کارآفرین

• عضو اتاق بازرگاني بین الملل
• عضو شورا و هیئت رئیسه اتاق بین الملل

• مدرس دانشگاه

 * افتخارات بین المللی بیمه کار آفرین: 
شرکت عالوه بر دریافت چندین گواهی و تندیس بین المللی در زمینه 
کیفیت در تعهد به  مشتری، کیفیت در مدیریت بنگاه، کیفیت در استفاده 
از تکنولوژی، کیفیت در نوآوری،  عملکرد برتر در جلب رضایت مشتری 
  other ways  و کیفیت و نام تجاری برتر از انجمن مش��اوره  مدیریتی
فرانسه و انجمن بین المللی  BID  سوئیس در سالهای 2010 و 2011 
 در سال 2012 میالدی نیز توسط نشریه  banker  با کسب رتبه 191 

جهانی در صنعت بیمه  کشور در جایگاه چهارم قرار گرفت. 

 * از دیگر افتخارات این بیمه: 
 1-  تندیس از مقام محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی برای انتخاب بیمه 

کار آفرین به  عنوان بزرگترین فروشنده بیمه عمر 2010 

 2- تندیس پالتین برای کیفیت و نام تجاری برتر. سوئیس- ژنو 2010 
 3- تندیس طالیی برای کیفیت و اعتبار تجاری. آلمان – برلین 20 

 4- تندیس طالیی بین المللی کیفیت قرن. سوئیس- ژنو 2011 
 5- تندیس طالیی درجه عالی کیفیت و اعتبار تجاری. آمریکا- نیویورک 2011 

 6- تندیس طالیی برای کیفیت. فرانسه- پاریس 2011 
 7- تندیس درجه عالی بین المللی مسئولیت و موفقیت. آمریکا-نیویورک

 8- تندیس ستاره طالیی برای کیفیت جهانی. فرانسه-پاریس 2011 
 9- تندیس تاج طالیی برای کیفیت عالی و نوآوری. انگلس��تان-لندن 

 2011
 10- تندیس با شکوه 5 قاره برای کیفیت و برتری. ایتالیا- رم 2011 

 11- تندیس طالیی برای کیفیت برتر . آلمان-فرانکفورت 2011 
 12- تندیس پالتین برای کیفیت برتر. آلمان-فرانکفورت 2012 

 13- تندیس تاج پالتینیوم برای کیفیت عالی و نوآوری . انگلستان-لندن 2012 
 14- تندیس ستاره پالتینیوم برای کیفیت جهانی.فرانسه- پاریس 2012 

 15- تندیس ستاره بین المللی برای رهبری در کیفیت. فرانسه-پاریس 
 2013

 16- تندیس عالی کیفیت.انگلستان- لندن 2013 
 17- دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت برای عملکرد برتر رضایتمندی 

مشتری. سوئیس- ژنو 2010 
 18- دریاف��ت گواهینام��ه پالتینیوم برای کیفیت و ن��ام تجاری برتر. 

سوئیس-ژنو 2010 
 19- دریافت گواهینامه برترین کیفیت و رضایت مش��تری. ایتالیا-رم 

 2011
 20- دریاف��ت گواهینامه کیفیت رضایت مش��تری برای عملکرد برتر 

رضایتمندی مشتری.  آلمان-برلین 2011 
 21- دریافت گواهینامه بین المللی کیفیت قرن. سوئیس-ژنو 2011 

 22- دریافت گواهینامه با شکوه پنج قاره برای کیفیت و برتری. ایتالیا-رم 
 2011

 23- دریاف��ت گواهینامه طالیی کیفیت و اعتبار تجاری. آلمان-برلین 
 2011

 24- دریافت گواهینامه ستاره رهبری کیفیت. فرانسه-پاریس 2011 
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محمدرضا بابائی
كارشناس ارشد 
فناوری اطالعات

نمونه هایی
از روش های قدردانی

برای ش��یوه های قدردانی آن هم از 
نوع غیرمالی روش های زیادی وجود 
دارد، همانطور که گفته ش��د  پاداش 
ه��ای غیرمالی اثرگذارتر هس��تند و 
دراین جا به چند نمونه از آن ها اشاره 

می کنیم: 
 1-  در مراسم، همایش ها و جلسات از 
پرسنل برتر قدردانی شود که می تواند 
همراه با ارائه لوح  تقدیر یا تندیس��ی 
باشدکه نام فرد بر روی آن درج شده 
باش��د. حتی با صحبت هم می شود 
قدردانی  کرد، گفتن اینگونه جمالت 
هزینه ای ندارد اما راه و روش خاص 
خود را می طلبد. گفتن«کارت  عالی 
بود، همینطور ادام��ه بده« اثربخش 

نیس��ت و موجب انگیزش نمی شود 
حال اگر مدیربتواند  در جمع به مدت 
چند دقیقه درباره کاری که فرد انجام 
داده است در مقابل دیگران صحبت 
کند  غیر ممکن اس��ت ک��ه کارمند 
چنی��ن تصوری داش��ته باش��د که 
زحمات او با چند جمله سطحی پاسخ 
 داده شده، همین که جنس کاری که 
کارمند انجام داده است توسط مدیر 
برای دیگران بازگو شود  در او انگیزش 
ایجاد می شود. این یک راه حل بدون 
هزینه و رایگان برای قدردانی از افراد 

 سازمان است. 
 2-  اجازه دهید تصویر کارمند یا حتی 
پرسنل دوایر فعال تر را در نشریه و یا 
در پورتال سازمان،  به همراه چکیده 
ای از بیوگرافی و عوامل موفقیت آن 
ها و وظیفه ای که در آن درخشیدند 

درج  شود. 
 3-  محلی را جهت نش��ان دادن سیر 
تحول س��ازمان در سالهای مختلف 
قرار دهید. می توان بوس��یله  تصاویر 
اینفوگرافی��ک موقعیت س��ازمان را 
از ابتدای فعالیت و س��یر رسیدن به 

هدف هایش درآینده  نشان داد و در 
هر قسمت نام کس��ی که بیشترین 
خدمات را در تحول موسس��ه انجام 

داده نشان  دهیم. 
 4-  اج��ازه دهید افراد تی��م دوایر یا 
معاونت ها به طور گروهی به مدیریت  
و  رده های باالتر گزارش  خود را ارائه 
دهند، نه صرفا اینکه صرفا یک نفر به 
ارائه مطلب بپردازد. این روش نوعی 
 تشکر از کارمندان رده پایین سازمانی 
اس��ت که بوسیله آن درک می کنند 
که مدیریت ارشد نه  تنها به مدیران 
میان��ی بلکه همه افراد در نظر او قرار 

دارند. 
 5-  حتی اگر در یک ساختمان حضور 
دارید، برنامه ه��ای منظمی را برای 
بازدید از دفتر کار  پرسنل خود داشته 

باشید. 

 6-  زمانی ک��ه کارمند خود را جهت 
تشکر و قدردانی به دفتر خود دعوت 
می نمایید، مسائل سازمانی  دیگر در 
جلسه بازگو نشود و صرفا از او تشکر 

کنید. 
 7-  برای تشکر و قدردانی می توانید 
نامه ای را تهیه و از طریق اتوماسیون 
ب��ه کارمن��د خ��ود ارج��اع  دهید و 
رونوش��ت آن را نیز ب��ه مدیریت رده 
باالتر خود ارس��ال نمایی��د. بیش از 
این م��ی توانید یک  نس��خه از نامه 
قدردانی را، در پرونده پرسنلی کارمند 
بایگانی نمایید. ع��الوه بر این ها می 
توانید  با معرفی کردن کارمند/ دایره/ 
مدیریت هفته یا ماه، با ارس��ال نامه 
کتبی یا اتوماسیونی به آن ها  و سایر 

کارکنان)جهت اطالع( قدردانی کرد. 
 8-  تلف��ن زدن نه هزین��ه دارد و نه 
زحمت، پس چرا کارمن��د خود را از 

حداقل توجه دریغ می کنید! 
 9-  می توانید در جلسات هفتگی که 
با مدیران دوایر برگزار می شود، برنامه 
ای با عنوان »عملکرد  فراتر از انتظار« 
تبیین و دایره ای که عملکرد مطلوب 
تری دارد را به همراه اس��م کارمندان 

آن  دایره در جلسه مطرح کنید. 
 10-  زمانی را به دایره مورد نظر خود 
اختص��اص دهید تا بتواند دس��تاورد 
های��ش را ب��ه مدیری��ت رده  باالتر 

سازمانی ارائه دهد. 
 11-  کارمندان��ی ک��ه قص��د ادام��ه 
تحصیل دارند را شناسایی و آن ها را 

به کسب علم و دانش ترغیب  کنید. 
 12-  ترتیبی اتخاذ نمایید تا اتومبیل 

کارمند برتر را در پارکینگ بشویند. 
 13-  کارت پس��تال یا نام��ه ای را به 
صورت دست نوشته جهت قدردانی 

قسمت پایانی

روش های کم/ بدون ه�زینه 
تشویق کارکنان در سازمان ها
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از کارمند تهیه نمایید. 
 14-  کارمن��د خود را در کالس های 
ورزشی ثبت نام، و یا ایشان را ترغیب 
به ش��رکت در مس��ابقات  ورزشی و 

فرهنگی نمایید. 
 15-  کارمندان��ی ک��ه فعالیت های 
اجتماع��ی و خیرخواهانه در جامعه 
دارن��د را شناس��ایی، و آن ه��ا را به 
 استمرار در فعالیتشان ترغیب نمایید. 

 16-  نظر س��نجی را برای مش��خص 
ک��ردن کارمن��د نمونه، مدی��ران در 
سطوح مختلف نمونه در نظر  گرفته 
و اجازه دهید پرس��نل بهترین ها را 

انتخاب کنند. 
 17-  اج��ازه دهید کارمندان زبده در 
جلس��ات به جای ش��ما حضور پیدا 

کنند. 
 18-  اگر ش��ما در جلسات یا نشست 
های سازمانی سخنرانی می کنید در 
آخر از کارکنانتان بویژه افراد  یا دوایر 
خاصی که بیشترین همت را از خود 
نشان دادند با ذکر نام قدردانی نمایید. 

 19-  اج��ازه دهید ک��ه کارمند ویژه 
شما، درجلس��ات رده باالی سازمان 
به همراه شما حضور یابند، نیز  اجازه 
شرکت در جلسات خاص و همایش 

های بیرون سازمان را به او بدهید. 
 20-  از کارمند خود به اس��م کوچک 

قدردانی کنید. 
 21-  با ارس��ال نامه تقدیر و تش��کر 
از کارمن��د برتر و بی��ان ویژگی های 
او به همس��ر یا خانواده وی از  ایشان 
قدردانی کنی��د. این روش از مؤثرین 
و جدیدترین متدها جهت تشویق می 

باشد. 
 22-  اجازه دهید افرادی  که عملکرد 
خوبی دارند نوع نهار و میان وعده را 

شخصا انتخاب کنند. 
 23-  یک روز در هفته یا ماه، صبحانه/ 
نهار خود را با کارمند ویژه خود سرو 

کنید و به انجام آن  مبادرت ورزید. 
 24-  از کارمن��د خ��ود بخواهی��د به 
کارمندان جدیدالورود آموزش دهد، 
این عمل حس داشتن دانش و خود 
 باوری را در فرد تحریک و نقش خود 
را در فرآیند سازمانی پررنگ می کند. 

 25-  می توان در قسمتی از ساختمان 
تابلو بولتین تعبیه نمود و قدردانی و 
تش��کر خ��ود را از کارمند ی��ا  دایره 

خاصی بر روی آن نصب کرد. 
 26-  به عنوان نشانه ای از تشکر می 
توان ب��رای کارکنانت��ان خوراکی ها 
و نوش��یدنی های جزئی مانند  سبد 
میوه، بستنی و غیره را به عنوان هدیه 
ارسال نمایید. شاید خنده دار به نظر 

برسد اما واقعا مؤثر  است. 

 27-  اجازه دهید افرادی که امتحان 
خود را پس داده اند و زیر فشار کاری 
باال عملک��رد خوبی دارن��د در  دوره 
زمانی مشخص یک روز کامل یا یک 
نصف روز، امور خود را در منزل انجام 
دهند یا ب��رای آن  ها زمان نماز/ نهار 

طوالنی تری در نظر گرفته شود. 
 28-  می ت��وان برنامه های تفریحی، 
فرهنگی برون سازمانی مانند کمپین 
زیارتی/ سیاحتی، پیک  نیک، اردوهای 

ورزشی و غیره در نظر گرفت. 
 29-  کارمندان با توانایی های خاص 
و قدرت مسئولیت پذیری باال که می 
توانن��د مهارت های جدید را  در رویه 
های کاری خلق کنند را با پراکندن 
مس��ائل و طرح ها می توان مشخص 
نمود. آنچه که در ذهن  خود دارید را 
به تمامی پرس��نل ابالغ و آن ها را به 
ارائه طرح تش��ویق کنید. آن هارا در 
فرآینده��ای  تصمیم گی��ری دخیل 
و اج��ازه اظهار نظر ب��ه آن ها دهید. 
نظ��رات خود را در رابطه با طرح ها و 

گفته  هایشان حتما ابالغ نمایید. 
 30-  جدیدترین کتاب هایی را که در 
حیطه فعالیت کارمندان چاپ ش��ده 
اس��ت را خریداری و شخصا به  آنان 

هدیه دهید. 
 31-  اجازه دهید کارمندان با انگیزه 

اشتراک مجالت علمی/ تخصصی که 
مربوط به کس��ب و کار می  باش��د را 

دریافت کند. 
 32-  ام��کان ای��ن را فراه��م کنی��د 
ک��ه کارمند بتوان��د در آموزش های 
تخصصی مورد عالقه اش ش��رکت و 

 هزینه دوره را تقبل فرمایید. 
 33-  در زمان های مشخصی با توجه 
به سیاست خود درب اتاق کارتان را 
باز بگذارید و زمانی را  صرف شنیدن 

حرف های کارکنانتان کنید. 
 34-  دادن بلیط های اماکن مختلف 

یا کوپن های خاص به پرسنل برتر. 
 35-  اجازه دهید کارمندان شایسته 
برای مدتی محدود اتومبیلشان را در 

پارکینگ سازمان قرار دهند. 
 36-  کارمندان را ب��ه ادامه تحصیل 
و کس��ب مهارت های جدید و نوین 
در عرصه های مختلف شغلی  ترغیب 

کنید. 
 37-  جه��ت دادن هدیه  می توان از 
الکترونیکی کوچک استفاده  وسایل 
کرد که همیش��ه مقب��ول واقع می 
 mp3،ش��وند. از وسایلی مانند تبلت 
playerو وسایل الکترونیکی کوچک 
استفاده کرد که همیشه  مقبول واقع 

می شوند.  
 38-  نهار و می��ان وعده رایگان برای 

کارمند برتر خود در نظر بگیرید
 39-  در آخر هم الزم به گفتن است 
ک��ه به عن��وان مثال اگر ش��ما یک 
پیراهن س��اده به کارمند خود هدیه 
 دهید، این کار بس��یار اثربخش تر از 
دادن کارت هدیه اس��ت، پول خرج 
می شود و اثری از آن باقی نمی  ماند، 
اما هربار ک��ه کارمند از پیراهن خود 
استفاده می کند حس توجه سازمانی 
دوب��اره در او احیاء می  ش��ود چراکه 
پاداش او ملموس تر است. به تصویر 

زیر فکر کنید!!! 
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مدیرعامل گروه صنعتي ایران خودرو از 
تاسیس 17 ش��رکت طراحي مجموعه 
خودرو ب��ا حمایت این  گروه صنعتي تا 

سه سال آینده خبر داد.  
مهندس هاش��م یک��ه زارع در دومین 
همایش بین المللي صنع��ت خودرو با 
اش��اره به  حمایت ایران خودرو از بخش 
خصوص��ي در طراحي و تولید خودرو و 
قطعات گفت: ما به دنبال این  هس��تیم 
که سه ش��رکت طراحي بدنه خودرو با 
حمایت و پشتیباني ایران خودرو ایجاد 
ش��ود.وي با بیان این  ک��ه ایران خودرو 
با استفاده از مش��اوران خارجي، خرید 
محصول این شرکت هاي طراحي را تا 
پنج سال  تضمین مي کند، افزود: بعد از 
طراحي، مرحله قالب سازي است که در 
این بخش نیازمند تاسیس پنج  شرکت 
قالب س��از جدید هس��تیم.وي تصریح 
کرد: با استفاده از منابع صندوق توسعه 
ملي این ش��رکت ها تا  سه سال آینده 
تاس��یس خواهند ش��د.وي اضافه کرد: 
ایران خودرو ضمن آموزش این شرکت 
ها، تولید پنج  سال آن ها از شروع بهره 
برداري را خریداري مي کند.وي از لزوم 
تاس��یس پنج ش��رکت خصوصي براي 
 طراحي سیس��تم تعلیق سخن گفت و 
افزود: 10 شرکت جدید قطعه ساز هم 
در این بخش باید تاس��یس ش��وند  و یا 
قطعه سازان کنوني توانمندي خود براي 
پاس��خ گویي به نیازها را افزایش دهند.

مدیرعامل گروه  صنعت��ي ایران خودرو 
ضمن تاکید بر لزوم مونتاژ قطعات موتور 
در ای��ران خودرو گفت: تاس��یس پنج 
 شرکت تولید کننده قطعات گیربکس و 
10 شرکت تولید کننده قطعات موتور 
نی��از ایران خودرو ب��راي  تولید موتور را 
تامین خواهد کرد.یکه زارع با بیان این 
که سه شرکت خصوصي جدید نیز براي 
ساخت  تریم داخلي خودرو باید تاسیس 
شود، توس��عه توان مندي ها در بخش 
الکترونیک خودرو را نیز ضروري  دانست. 
وي آخری��ن مرحل��ه تولید خ��ودرو را 
آزمون جاده عنوان و تصریح کرد: وزارت 

صنعت، مع��دن و  تجارت با تاس��یس 
شرکت آزمون جاده اي خودرو، همکاري 
هاي خوبي در این زمینه داش��ته  است.

مدیرعامل گروه صنعت��ي ایران خودرو 
الزمه دستیابي و تحقق این برنامه ها را 
حمایت مسووالن و  دولت مردان عنوان 
کرد و افزود: بخشش 50 درصدي تعرفه 
هاي گمرکي ماشین آالت خط تولید، 
 مي توان��د به عنوان یک��ي از راه کارهاي 
حمایتي مطرح باش��د.وي تصریح کرد: 
با س��ودآوري این ش��رکت ها،  عالوه بر 
کاهش هزینه هاي اجتماعي دولت، به 
علت ایجاد اشتغال موضوع تعرفه ها نیز 
با پرداخت  مالیات جبران خواهد ش��د. 

مدیرعامل گروه صنعتي ایران خودرو، از 
آماده سازي پلتفرم اول ایران خودرو  تا 
بهمن ماه سال آینده خبر داد که قواي 
محرکه آن نیز متعل��ق به ایران خودرو 
اس��ت و گفت: براي دومی��ن  پلتفرم با 
شریک خارجي قرارداد مي بندیم و قصد 
داریم بر روي پلتف��رم دوم، خودروهاي 
هیبریدي و برقي  نیز داشته باشیم.وي 
از ورود نخستین خودروي برقي هیبرید 
ایران خودرو با تی��راژ صد تا 120 هزار 
 دس��تگاه تا یک و نیم سال آینده خبر 
داد و گفت: این پروژه با کمک سازمان 
گسترش به اجرا درآمده  است.یکه زارع 
با اشاره به ش��روع پروژه اي با همکاري 

سازمان گسترش براي طراحي و توسعه 
 گیربکس اتوماتیک گفت: شرکت هاي 
خارجي داراي تیراژ باال که با ما همکاري 
مي کنند، باید همکاري  مشترک داشته 
و 30 درصد محصوالت تولیدي را صادر 
کنیم. مدیرعامل گ��روه صنعتي ایران 
خودرو  اظهار ک��رد: از طراحي تا تولید 
و آزمون باید قوي باش��یم تا ش��رکاي 
خارج��ي قوي تر با م��ا همکاري کنند. 
 زم��ان مونتاژکاري و س��ي. ک��ي. دي. 
کاري گذشته و روي استایل و بدنه کار 
مي کنیم. مدیرعامل گروه  صنعتي ایران 
خودرو از ورود اولین موتور دیزل سواري 
ایران خودرو به بازار در بهمن سال آینده 
خبر  داد که ضمن کاهش 30 درصدي 
مصرف سوخت و 25 درصدي آالیندگي 
40 درصد قدرت بیش��تر نی��ز  دارد.وي 
افزود: تولید س��واري و وان��ت در ایران 
خودرو در نهم آذرماه امسال از مرز 400 
هزار دس��تگاه  گذش��ت و تا پایان سال 
به 600 هزار دس��تگاه مي رس��د. تولید 
امس��ال تا نهم آذرماه، نس��بت به دوره 
مشابه  سال گذشته 93 درصد افزایش 
نشان مي دهد.یکه زارع ادامه داد: ایران 
خودرو در س��ال 1400 ی��ک میلیون 
 و در س��ال 1404 ی��ک میلیون و 800 
هزار دس��تگاه تولید خواهد کرد که 60 
درصد مجموع تولید خودرو  در کشور را 
تشکیل مي دهد. مدیرعامل تاکید کرد: 
دغدغه تولید نداریم و توجه خود را روي 
خدمات پس  از فروش، کیفیت، توسعه 
محصول و صادرات متمرکز کرده ایم که 
اگر این ها محقق ش��ود، هیچ  تحریمي 

مشکل آفرین نیست. 
  

شرط  مش�ترك،  گذاري  سرمایه 
ایران خودرو براي همکاري ها 

گ��روه صنعتي ایران خودرو نقش��ه راه 
توس��عه همکاري هاي بین المللي خود 
را براس��اس س��رمایه گذاري  مشترک، 
انتقال ف��ن آوري تولید و اس��تفاده از 
ش��بکه هاي صادراتي شرکاي خارجي 
ترسیم کرده است.به  گزارش ایکو پرس 

تا سه سال آینده صورت می گیرد: 
تاسیس 17 شرکت طراحی مجموعه خودرو

 با حمایت ایران خودرو
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مهندس هاش��م یک��ه زارع مدیر عامل 
گروه صنعتي ایران خودرو در آس��تانه 
بین المللي صنعت  برگزاري  همای��ش 
خودروي ایران با بیان این مطلب گفت: 
این گروه صنعتي، سیاست هاي تعیین 
 شده از سوي مسووالن ذیربط در مورد 
شروط همکاري با خودروسازان خارجي 
مبني ب��ر آغاز تولید با  س��اخت داخل 
باال، استفاده از ش��بکه هاي صادراتي، 
 استراتژي برد-برد و رشد صنعت قطعه 
س��ازي کش��ور  را س��رلوحه امور خود 
قرار مي دهد.وي اف��زود: در دور جدید 
همکاري مان با شرکاي خارجي به ازاي 
 بازاري که در اختیار آنان قرار مي دهیم، 
تکنولوژي روز را طلب مي کنیم و سطح 
محصوالت تولیدي  مان را باال مي بریم.

مهندس یکه زارع تاکید کرد: عالوه بر 
فن آوري در همکاري با شرکاي خارجي 
 س��رمایه گ��ذاري مش��ترک در تولید 
محص��ول را در برنامه داریم.مدیرعامل 
گروه صنعتي ایران خودرو  اظهار داشت: 
همکاري با شریک خارجي باید در جهت 
ارتقاي فن آوري و رقابت پذیري در بازار 
جهاني  پیش برود نه در جهت وابس��ته 
شدن ما به آن ها. رویکردهاي پیشین 
همکاري خارجي به گونه اي بود که  در 
زمان قطع ناگهاني رابطه، حیات ایران 
خودرو با تهدید روبه رو شد و این نتیجه 
رویکرد وابسته  کننده است.مهندس یکه 
زارع یادآور ش��د: امروز ایران خودرو زیر 
بار قراردادهایي که مونتاژکاري را  براي 
این شرکت به ارمغان مي آورد، نمي رود 

و رویکرد جدید به گونه اي اس��ت که 
ضمن تسهیل دس��ت  یابي به فن آوري 
هاي روز جهاني، ب��ا قطع همکاري به 
هر دلیلي، ادامه تولید ش��رکت مختل 
نش��ود و ای��ن  م��وارد در قرارداده��اي 
جدید گنجانده مي شود.مدیرعامل گروه 
صنعتي ایران خودرو با اش��اره به آماده 
بودن  زیرساخت هاي الزم براي توسعه 
همکاري با خودروس��ازان بزرگ جهان 
گفت: ایران خودرو در سال  هاي گذشته، 
سرمایه گذاري هاي الزم براي ظرفیت 
س��ازي را انجام داده و در حال طراحي 
پالتفرم هاي  خاص خود اس��ت. به این 
ترتیب بسترهاي مناسب سخت افزاري 

و نرم اف��زاري براي حرکت در مس��یر 
 خودروس��ازان جهاني و برابري با آن ها 
را فراهم کرده است.وي مهم ترین عوامل 
براي مش��ارکت پایدار  با خودروسازان 
بزرگ جهان را تسهیل قوانین و مقررات 
س��رمایه گذاري در جهت بهبود فضاي 
کس��ب و  کار، حمایت دول��ت از پروژه 
ه��اي تحقیقاتي و طرح هاي توس��عه 
خودروس��ازان داخلي، بازنگري قوانین 
 صادراتي و فراهم شدن زمینه عضویت 
در انجمن جهاني خودرویي عنوان کرد.

مدیرعامل گروه صنعت��ي  ایران خودرو 
در پایان از فعالیت و توس��عه فن آوري 

پیشرفته هیبریدي خبر داد. 

فراخوان ایران خودرو 
براي طراحي نماي ظاهري 

خودرو  
گروه صنعتي ایران خودرو نخبگان 
كش�ور را براي همكاري در زمینه 
طراح�ي نم�اي ظاهري خ�ودرو 

فراخواند .     
ب�ا توجه ب�ه بیانات مق�ام معظم 
رهب�ري مبن�ي ب�ر شناس�ایي 
استعدادها در اقتصاد مقاومتي این 
گروه صنعت�ي برنامه هاي مدوني 
را  ب�راي اس�تفاده از توانمندي و 
استعدادهاي داخلي كشور تدوین 
ك�رده اس�ت  .   از این رو به منظور 
به�ره مندي از ت�وان متخصصان 
داخلي كشور، گروه صنعتي ایران 
خ�ودرو از نخب�گان و نیروه�اي 
 انساني كارآمد در زمینه طراحي 
نماي ظاهري خودرو )استایلینگ(، 

دعوت به عمل مي آورد .  
 مهلت ارسال آثار و طرح ها تا پایان 
دي ماه سال جاري در نظر گرفته 
ش�ده و واجدان ش�رایط و عالقه 
من�دان م�ي توانند براي  كس�ب 
اطالعات بیش�تر و ارس�ال طرح 
هاي خود به پایگاه اینترنتي ایران 
   www.ikco.irخودرو به نش�اني

 مراجعه كنند .  
  شایان ذكر است در راستاي حفظ 
مالكیت معنوي طرح ها، براي هر 
طرح كد رهگی�ري درنظر گرفته 
مي ش�ود و از طرح  هاي برگزیده 
نی�ز تقدیر ویژه ب�ه عمل خواهد 

آمد  . 
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پیام هیات مدیره
خدای را س��پاس که بار دیگر توفیق آن یافتیم تا 
عملکرد هیات مدیره شرکت را پس از گذشت  یک 

سال به سمع و نظر سهامداران محترم برسانیم. 
هیات مدیره با بهره مندی از تالش و همکاری بی 
دریغ تمامی مدیران و کارکنان ش��رکت در  س��ال 
مورد گزارش اهتمام خود را معطوف به بهره برداری 
بهینه از ظرفیتهای ش��رکت،  سرمایه سهامداران و 
توس��عه فعالیتهای خود نموده و علیرغم ش��رایط 

خاص و وضع خوشایند  صنعت و اقتصاد به فعالیتها 
تداوم بخشیده و زمینه مساعدی برای ادامه فعالیت 
و رقاب��ت  فراهم آورد امید اس��ت بااجرای اهداف و 
برنامه های سال 1394 و تکمیل برنامه های سال 
  1393 و پیگیری برنامه های بلند مدت خود شرایط 

مطلوب تری نسبت به گذشته ایجاد شود. 
هیات مدیره امیدوار اس��ت که در س��ال جاری با 
اس��تعانت از ایزد منان، تالش کارکن��ان و  اعتماد 
سهامداران محترم بتواند در صیانت از منابع شرکت 

و منافع سهامداران، گامهای  موثری را بردارد. آنچه 
توانستیم لطف خدا بوده است و آنچه پیش رو داریم 

با امید به عنایت  به او خواهد بود.   

مرور کلي ب�ر وضعیت و تح�والت صنعت 
الکتروموتور در سال مالي مورد گزارش: 

ش��رکت موتوژن بعنوان بزرگتری��ن تولید کننده 
ان��واع الکتروموتوره��اي خانگ��ي و صنعت��ي در 
 کش��ور و خاورمیانه. در ح��ال حاضر انواع مختلف 
الکتروموتورهاي خانگي و صنعت��ي را در  دورها و 
توانهاي مختلف از 0/63 تا 400 کیلو وات با بهره 
گی��ري از تکنولوژي روز تولید  به بازارهاي مصرف 
اع��م از بازارهاي داخلي و خارجي عرضه مي کند 
بطوري که در سال  مالي مورد گزارش از نظر کمي 
بیش��ترین میزان تولید به بیش از 2/714/0000 
دس��تگاه و  همچنین باالترین مبل��غ فروش را در 
طول 41 س��ال فعالیت خود دس��ت یافته است و 
به تبع آن  بهترین س��ود قابل انتظار براي شرکت 
عاید ش��ده اس��ت. در حقیقت شرکت موتوژن هر 

موتوژن با مهندس باقی نژاد سهمی بزرگ از بازارهای اروپایی می خواهد
تقسیم سود 850 ریالی به ازای هر سهم

مهندس ناصر باقی نژاد دست به بازار جهانی برده و توانسته آن كند كه ما سالها در آرزوی آن  بودیم. دست یازی به دانش فنی و 
ارتقاء كیفیت محصول كه این مهم به تایید كارشناسان خبره از عمق چاههای نفت تا بلندای برجک های آسانسور رسیده است، 
این مهم نوید بخش آنست كه با استمرار مدیریت مهندس باقی نژاد و با تداوم برنامه های مدون مدیریتی بازارهای جهانی بیش از پیش قابل دسترس می 
باشد. باور كنید مدیریت صف مهندس ناصر باقی نژاد یكی است. یاشاسین مهندس كه توانستی آن كنی كه ملتی سرافراز بدین كرده ات فخر فروشند.  
مجمع س�االنه موتوژن مورخ 1393/8/28 در حضور 91/53 درصد س�هامدار و نمایندگان  قانونی و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل و بازرس قانونی 
ش�ركت و نماینده بورس اوراق  بهادار تهران تش�كیل شد. مجمع به ریاست جناب مهندس جواد نجم الدین و دو ناظر جنابان  بهمن قاسمي و ناصر 
سبحانی با دبیري مهندس ناصر باقي نژاد برگزار شد مجمع با طنین  صلوات و تقسیم سود 850 ریال به كار خود پایان داد.  همچنین موسسه حسابرسی 

فریوران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه  حسابرسی آزموده كاران به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل انتخاب شدند. 

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهشرکت سیمان سپاهان )سهامي عام(آقای جواد نجم الدین

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت صنعتي بازرگاني غدیر )سهامي عام(آقای     بهزاد گودرزیان

عضو هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاري آذر )سهامي خاص(آقای عباس بختیاری  

عضو هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاري زرین پرشیا )سهامي عام(آقای بشیر ابراهیمي

عضوهیات مدیره و مدیرعاملشرکت سرمایه گذاري غدیر )سهامي عام(آقای ناصر باقي نژاد

   خسرو امیرحسیني
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س��ال  رکورد جدی��دي در تولید و فروش و س��ود 
نس��بت به سال قبل کسب مي کند. در سال مالي 
 گذشته شرایط حاکم بر اقتصاد و صنعت کشور و 
تاثیرات مستقیم آن بر ش��رکت موتوژن از  جمله 
تحریم ه��ا، باالبودن قیمت م��واد اولیه و قطعات 
مورد نیاز در بازارهاي داخلي و  خارجي، باال بودن 
نرخ تورم ، بهره هاي  بانکي و خصوصا عدم وجود 
سیاستهاي اثربخش  در زمینه تولید، موتوژن را در 
شرایط س��خت قرار داده بود که با همت و تالش 
هیات مدیره  ، مدیران و مجموعه پرس��نل شرکت 
و حمایته��اي بي دریغ ش��رکت س��رمایه گذاري 
غدیر به  عنوان سهامدار عمده و دیگر سهامداران، 
ش��رکت توانست از شرایط س��خت عبور نموده و 
 نسبت به سال قبل موفق تر عمل نماید. انشاءاهلل 
با حمایتهاي سهامداران محترم ، همچنان  سیاست 
اصالح ساختار سازماني و افزایش بهره وري و ادامه 
پروژه هاي فعلي و تعریف  پروژه هاي پایدار و جدید 

را ادامه خواهد داد. 

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

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

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

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

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

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

رفع تنگناهاي تولیدات داخلي

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

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

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

افزایش ارزش افزوده تولیدات

مرور کلي ب�ر عملکرد ش�رکت در میزان 
دس�تیابي به اهداف تعیین ش�ده و دس�ت 

آوردهاي  مهم: 
شرکت موتوژن در سال جاري با نصب و راه اندازي 
ماش��ین آالت طرح بازس��ازی ونوس��ازی  موضوع 
مجمع عمومی فوق العاده افزایش س��رمایه مورخ 
1392/9/25 گام دیگ��ری در  توس��عه محصوالت 
کولری خود برداشت. با توجه به باال بودن راندمان 
این موتورها و  مصرف انرژی الکتریکی کمتر، مورد 
اس��تقبال نهادهای ذیربط و مصرف کنندگان قرار 

 گرفته است. 
تولید موتورهاي چدني را از 1/1 تا 400 کیلو وات 
بص��ورت انبوه انج��ام داده که بخش��ي از  نیاز بازار 
داخل��ي به این نوع محص��والت را تامین مي کند 
و با توجه به توس��عه انجام یافته و  سرمایه گذاري 
انجام ش��ده از بعد کارگاهي و نیز ماشین آالت در 
جهت تنوع تولیدات این نوع  موتورها از نظر کمیت 
و کیفیت گام هاي موثري برداشته است و با توجه 
به نیاز بازار مي  تواند تولیدات خود را افزایش دهد. 

عالوه بر موارد فوق با بررسیهاي همه جانبه بازار و 
شناسایي نیازهاي موجود در بازار  درخصوص توسعه 
و تنوع محصوالت خود نی��ز اقدامات الزم را انجام 

داده است. 
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معم��وال عناوی��ن هر گفت��اری ذه��ن خواننده را 
متناس��ب با آن کنجکاو می کند و هستند افرادی 
که حتی  پس از خواندن متن مقدمه را می خوانند 
و کسانی دیگر با مالحظه عنوان از خواندن نوشته 
هم  صرفنظر می کنند چون به مذاقش��ان خوش 
نمی آید. من مورد سومی را در خوانندگان مطالب 
خود  حس می کنم و حدس می زنم. زیرا استفاده 
از کلمات رایج در گفتارهای امروزی کمتر به چشم 
 می خورد و از رس��انه ه��ا و مطبوعات هم هکذا و 
گوش ها و چشم ها با آن آشنا نیست و من سعی 
 دارم خوانندگان را با استفاده همین کلمات ناآشنا 
به دور دورهای تاریخ ببرم. هرچه در تاریخ  خواندیم 
و دیدیم سراس��ر جنگ بود و کشتار و تازه اگر این 
دو نبود. عیاش��ی و خوش گذران��ی  فرماندهان و 
ش��اهان و وزارء وکال و س��ردمداران حکومت ها با 
کنیزکان و غ��رق در تنعمات دنیوی  و لذت بردن 
از آن که متاسفانه بعضی از تاریخ نگاران بخصوص 
آنهای��ی که مثل می��رزا مهدی  خان اس��ترآبادی 
تاری��خ دره نادری را که سراس��ر اغراق و دروغ بود 
می نوش��ت و گویند روزی در  جنگی طرف مقابل 
لشگریان ش��دیدا به سپاه نادری فشار آوردند نادر 

گفت بنویس و از مرکز  تقاضای قوای کمکی بکن او 
این چنین نوشت: »در مبارزه با خصم ناجوانمردانه 
، پادش��اه  قدرقدرت و قوی شوکت و بلند عظمت 
مختصر آسیبی و چش��م زخمی دیده اند و وقتی 
به این قسمت  از نامه رسید نادر شاه با صدای بلند 
فریاد زد مرتیکه بنویس دش��من زده و فالن جای 
ما را پاره  کرده. حاال چه جای این القاب اس��ت هر 
چه زودتر قش��ون کمکی بفرس��تید«. و یا بعضی 
از کس��انی  که تاریخ آقا محمد خ��ان قاجار را می 
نوشتند با وجودی که می دانستند او مخنثی بیش 
نیست باز در  شیر شکاری او بسیار غلو می کردند 
او را همرزم رستم دستان می دانستند و خود را به 
غفلت زده  و نمی خواستند برخود بقبوالنند که این 
ستمگر وحشی که توسط اعقاب نادرشاه افشار در 
زمان قبل  از حکومت کریم خانی و زندیه مقطوع 
النس��ل شده بود. حاال تالفی آنرا از رشیدترین و با 
لیاق��ت  ترین غرزند زندیه یعنی لطفعلی خان زند 
بگیرد و به ش��نیع ترین وضع او را کور کند حتی 
بقولی  با دس��ت های خود و برای ارضاء خود شبها 
روی پول های نقره و طال غلت بزند تا خوابش برد 
 وهرگز نتواند لذت همبستری با زنی را ببرد اگر چه 

در عوض برادر زاده ناالیقش »فتحعلیشاه«  قاجار 
جور عموی خود را کشید و بنا بر اقوال و نوشته ها 
بیش از 450 زن صیغه ای و عقدی در  حرمسرای 
خود داش��ت که همگی اس��ر و زندانیان بیگناهی 
بودند که حتی بعضی از آنها چند سالی  یکبار هم 
فرصت و نوبت هم بس��تری با این جرثومه فس��اد 
را نداش��تند... اگر مع��دود بزرگانی  همچون کریم 
خ��ان زند و یا امیر کبیر و دیگر وزراء و وکالیی در 
تاریخ بوده اند که نامشان به  نیکی آورده شد. قابل 
ش��مارش با ستمگران و ستم پیشه گان نخواهند 
بود و از تاریخ نویس��ان نامی  هم س��راغ داریم که 
دوران زندگی را که در آن می زیسته اند موشکافی 
کرده و بقولی جامعه شناسی  کرده و مثال از نحوه 
ارتباط، و گذران زندگی، نوع کاالی تولیدی مورد 
نی��از مردم، نحوه حمل و  نق��ل، مدیریت ارتباط و 
آموزش تحصیالت، اعم از داخله و خارجه و هزاران 
مواد دیگر که با  مدنیت بشری در رابطه می باشد 
و مطلبی نوشته باشند اگر هم باشند در حد باالیی 
نیس��تند و صد  البته هر چه جامع��ه مترقی تر و 
پیشرفته می شود و تکنولژی و در تبع آن آسایش 
و راحت��ی  فرآوری مردم زمان ق��رار می گیرد تن 

سرجو ... 
   امیرسرتیپ عباس شریعت
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پروری هم بیشتر می شود و مالحظه می کنیم که 
امروزی  ها مثل گذشته هانیستند و تاریخ نگاران 
هم مثل امروزی ها هرگز نگران فردا و آینده خود 
نبودن��د  و مورد نو وتازه ای هم نداش��تند که برای 

آیندگان بگذارند. 
امروزه باستان شناس��ان و عالقمندان به تاریخ از 
اسناد کهن و دست نوشته ها و سنگ نوشته های 
 دوره های کهن بسیاری از آداب و رسوم گذشتگان 
را که پنهان مانده بود کشف کرده اند البته از  زبان 
نویس��ندگان متعهد زمان های پیشین ... و برخی 
از آن��ان که به این عل��م عالقمند بوده اند  مطالبی 
را ارائه کرده اند... امروزه زندگی انس��انها بخصوص 
قشر شهرنشین چنان س��خت شده و  مردم آنقدر 
در پیچ و خم گرفتار، که پس��ر از احوال پدر خبر 
ندارد، و پدر از حال پسر، هفته به  هفته یکدیگر را 
نمی بینند این یکی شیفت شب است، آن دیگری 
ش��یفت روز، وقتی هم که می آیند  با هزار سختی 
که در صف طوالنی مترو گرفتار. در صف اتوبوس 
اسیر. مرده متحرکی به خانه  وارد می شوند پس از 
گفتگوی مختصر با اهل خانه اگر امکانات داش��ته 
باشند هر کدام به اطاق  خود می روند و با اینترنت 
و ماهواره خودشان را سرگرم می کنند و فردا هم 
مثل دیروز ... چه  تصوری می توان از زندگی امروزه 
کرد و جوان امروزی از گذشته چه خبردارد و چه 
دارد که  برای نس��ل آینده به ارمغان بگذارد. کارها 
همه الکترونیکی ش��ده، عاطفه ها و احس��اس ها 
رنگ  باخته، عروس دایی و شوهر خاله و حتی پسر 
عم��ه و دختر عمو در مزارها در هنگام دفن اموات 
 یکدیگر را می بینند و پیام تس��لیتی هم از طریق 
تلفن همراه کو آن فرصت که دور هم جمع بشوند 
 و چند کلمه ح��رف و نقلی خودمانی بزنند حتی 
برادران و خواهران تا چه رسد به نسل دوم. گرانی، 
 حتی از نظر ایاب و ذهاب و تازه با داش��تن وسیله 
عبور از ترافیک شهری و هزینه سوخت و  تعمیر و 
نگهداری و اگر تصادف نکنی یا بتوانی جان س��الم 
از اتوبان های بزرگ شهری دربیاوری  و از غرب به 
ش��رق و یا شمال جنوب شهری که مثل قارچ هر 
روز در گوش ای از آن ساختمان  چند طبقه ای به 
مرحله استفاده می رسد و مردمان زندانیان بی گناه 

در النه زنبور هایش سکنی می  گزینند. 
در زمان امروزی ، مرد و زن مشغول هستند و تازه 
اگر خانم خانه ای مس��تقل نداش��ته باشد و بقول 
 امروزی ها خانه دار باش��د. وقتی مرد خانه سرکار 
می رود ، پس از رفتن ش��وهر دیگ زودپز را  روی 
شعله کم گاز می گذارد، پریز برق پلوپر ناسیونال 
را ب��ه برق وصل م��ی کند . این ش��د نهار و  بعد 
ماشین لباس شویی را هم پس از لباسهای کثیف 
پر کرده و دکمه آنرا می زند و جاروبرقی را  هم که 

مارک پارس خزر کارخانه تولیدی دارد روشن می 
کند و در آن واحد سه وسیله برقی را  همراه و اصال 
گوش به توصیه مس��ئولین برق هم نمی دهد. و 
ظهر که شد همه چیز حاضر و آماده  کجا می داند 
و یا حتی شنیده کدبانوی گذشته وقتی از خواب 
بر می خاست یکراست سراغ اجاق در  مطبخ خانه 
می رفت و آتشی روشن می کرد و سه پایه فلزی 
را روی آن می گذاشت و کتری سیاه  مسی را پس 
از آبی که قبال از چشمه و یا قنات روستا آورده بود 
گرم می کن��د و صبحانه را با قند  بلژیکی و چای 
سیالنی باتفاق خانواده با پنیری و یا کره و سرشیر 
محلی میل می کردند و او سراغ  گوسفندها و آب 
و جارو می رفت و شوهر سوی کشاورزی.. و برای 
نهار بچه ها مقداری گوش��ت  و نخود و لوبیا را در 
دیزی سفالی و یا مسی روی اجاق و با همان آتش 
صبحگاهی کم کم مثل آرام  پزهای امروزی که با 
برق کار می کنند. آبگوشت نهار را آماده می کرد 
و ش��ام هم همینطور و  برای شستشوی لباس هم 
از صابونهای محلی اس��تفاده می کرد با آبی که یا 
در آب انبار داشتند و یا  از نهری که در کوچه محل 
زندگی اش عبور می کرد و یا از طریق »قنو« که 
در مس��یر قنات  محل زندگی پدرانش حفر کرده 
بودند اس��تفاده می کرد و روی طناب حیاط پهن 
می کرد تا زیر نور  آفتاب خشک می شود نه مثل 
کدبان��وی امروزی که در اط��اق های قفس مانند 
آپارتمان های بلند  مرتبه زندگی می کند و از نور 
خورشید هم سهمی نمی برد و لباسها را روی پره 
های ش��وفاژ و یا  اگر بالکن کوچکی داش��ته باشد 
روز نرده بالکن پهن می کند تا خش��ک ش��ود در 
حال حاضر  شستش��وی قالی و قالیچه با تبلیغات 
گسترده ای که کارخانجات فرش شوئی می کنند 
از مش��تری ها  دریافت کارمزد متناس��ب با نوع و 
بافت اعم از ماش��ینی، دستی و یا فرش های ریز 
بافت قدیمی به  نوع��ی کار را انجام می دهند که 
باالخره تا ش��ب عید تحویل بدهن��د... همه این 
مس��ائل را مطرح  کردیم که برگردیم بر سر اصل 
مطلب و آن کلمه سرجواس��ت ک��ه عنوان مقاله 
است. در شهرهای  بزرگ و کوچک قدیم که هنوز 
آب لوله کش��ی و یا فاضالب مطرح نبود، و مردم 
برای گذران امور  متناسب با داشته های موجود و 
براساس سنت های گذشتگان زندگی می کردند 
ضمن اینکه البسه  زیر و رو را در منازل با استفاده 
از آب ، آب انبارها خانه های ضخیم زمستانی می 
شستند برای  شستن فرش ها و مفرش ها و لحاف 
و جاجیم و لباس های ضخیم زمستانی در اواخر 
فصل بهار  براس��اس برنامه تنظیم شده محلی در 
روزهای جمعه به منطقه ای که مظهر قنات ها و 
یا عبور آب  روان چش��مه سارها بود می رفتند ، و 

با استفاده از امکانات موجود ، خانم لباسها و فرش 
ها را  خیس می کردند و ضمن بهره مندی از مواد 
شوینده موجود و چو بهایی به اندازه حدود کمتر 
از  یک متر که کمی ضخیم تر از دس��ته بیل بود 
و ب��ه زبان محلی به آن »الکو« می گفتندبه جان 
ف��رش  ها می افتادند و مرده��ا هم با جمع آوری 
چ��وب و بوته اجاقی را بر پا م��ی کردند و ضمن 
آماده  کردن آتش هم جای درست می کردند، هم 
غذای نهار را که آبگوش��ت بود فراهم می کردند و 
پس  از فراغت از کار خانم با کمک یکدیگر قالی ها 
و جاجیم ها و لباسهای زمستانی را روی بوته های 
 اطراف نهر آب که به آن »سرجو« می گفتند پهن 
کرده تا بر اثر تابش نور خورش��ید خشک بشود  و 
بعد از ظهر بار االغ ها می کردند و به منازل خود 
بازمی گشتند. در مناطقی که قنات از مسیر  داخل 
شهر یا روستا عبور می کرد بمنظور استفاده از آب 
قنات مس��یری زاغه مانند که به قنات  دسترسی 
داش��ته باش��د حفر می کردند و ارتفاع آن هم در 
حدی بود که می بایستی دوال دوال بروی تا  به آب 
برس��ی و این مسیر ار در »قنو« می گفتند که در 
حقیقت همین کار سرجو را با ابعاد  کمتری انجام 
می دادند فق��ط برای ظرف و ظروف ولباس های 
نازک و پرده و ملحفه... اینک که  زمانه عوض شد و 
دیگر از آن مسایل خبری نیست و کسی هم از این 
آداب و س��نن فیلمی ، سی دی  ای، حتی فلشی 
تهیه نکرده چون نیس��ت تا ببیند، چنان دیدم بد 
نیس��ت آنرا بر روی کاغذ بیاورم و  ارمغانی باش��د 
برای آیندگان تا بدانند گذشتگان چه کشیدند از 
جور زمانه و بر این باورم که اگر  رسوم و سنت های 
ملی فراموش ش��ود، ماهیت آحاد جامعه به مرور 
زم��ان از بین می رود و ک��م کم  هویت اجتماعی 
خود را فراموش می کند و معلوم اس��ت که از این 
ملت چه انتظاری می توان  داش��ت و چه خواهند 
داشت تا برای نسل آینده به ودیعه بگذارند. شاید 
ندانستن هر آنچه را که نوشته  شد هیچ تاثیری در 
حال و آینده نگذارد ... ولی مگر نه این اس��ت که 
تاریخ س��خن می گوید .  دیوارها قالع مستحکم ، 
کاخ ها، مساجد، آب انبارها، آتشکده ها، حمام ها ، 
قنوات، باغات، رسوم  و عادات، سنت ها، نحوه امرار 
معاش گذشتگان مش��اغل موارد مختلف، روابط 
انسانی فی مابین  آحاد و مردم، همه و همه با زبان 
ب��ی زبانی حرف می زنند و فریاد بر می آورند که 

بقول مولوی: 

ما سمیعیم و بصریم و هشیم
با شما نامحرمان ما ناخوشیم

حق نگهدار باشد تا سخنی دیگر
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مجم�ع عموم�ي عادي س�االنه 
شركت ایران ارقام )سهامی عام( 
صبح روز دوشنبه   1393/9/17 در محل شركت تشكیل شد. 
در این مجمع كه با حضور بیش از 97 درصدی س�هامداران 
حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات  مدیره و مدیران كل شركت، 
نماینده ب�ورس و اوراق بهادار، حس�ابرس و بازرس قانوني 
 برگزار ش�د ریاست مجمع با جناب ش�هاب الدین غندالی 
ریاس�ت صندوق ذخیره فرهنگیان بود  كه جنابان حس�ن 
غالمی و محم�د كلیایی در مقام نظار اول و دوم ایش�ان را 
در اداره جلس�ه  یاری می رس�اندند. دبیری مجمع فوق نیز 
به عهده مهندس جواد می�رزازاده مدیریت عامل  كاردان و 
كاربلد شركت محول شده بود. در مجمع فوق پس از استماع 
گزارش حس�ابرس و  بازرس قانونی و قرائت گزارش جامع و 
كامل اهم فعالیت ها و وضع عمومی ش�ركت در  طی  س�ال 
مالی مورد گزارش مجمع نشینان با طنین صلوات پی در پی 
خود ضمن تقدیر و  تشكر از زحمات و تالشهای گرانقدر تیم 
ارش�د مدیریتی شركت كه سالی پر از موفقیت،  سودآوری 
و توس�عه روزافزون را برای ای�ران ارقام به ارمغان آوردند با 
تصویب صورتهای  مالی و تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 
قانون تجارت به هیات مدیره و تقسیم سود 360  ریالی »90 
درصد از سود حاصل شده«به ازای هر سهم به كار خود پایان 

دادند.  

همچنین موسسه حسابرسی رهیافت و همكاران به عنوان 
حسابرس و بازرس اصلی و  موسسه حسابرسی آریان فراز 
به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی آتی 

 انتخاب گردید. 
ش�ایان ذكر اس�ت ش�ركت ایران ارقام با بیش از 40 س�ال 
تجربه در كشور به تولید نرم  افزارهاي بانكي ، دستگاه هاي 
خودپرداز، سوئیچ بانكي، صندوق فروشگاهي، كیوسک هاي 
 اطالعاتي و ... مشغول مي باشد و با بیش از 88 دفتر فعال در 
اقصي نقاط كشور كار  پشتیباني و تامین خواسته و نیازهاي 

مشتریان خود را بخوبي مرتفع مي سازد. 
از نكات خواندن�ی گزارش مهندس میرزازاده به مجمع می 
توان به تش�ریح وضعیت كلی و  دس�تگاه ه�ای  ATM  در 
كش�ور ، روند روبه رش�د ش�ركت با توجه به توسعه فضای 
كسب و  كار و اهم فعالیتهای انجام شده در 3 بخش نرم افزار 
، سخت افزارو پشتیبانی اشاره داشت  كه توجه به مقایسه 
درآمد شركت نسبت به سال گذشته نشان دهنده آن است 
كه شركت هم در  زمینه فروش تعدادی و هم فروش درآمدی 
و هم اجاره و تجهیزات رشد سودآوری خوبی را  شاهد بوده 

است. 
روند رو به رشد سه ساله سودآوری شركتی كه بیش از نیمی 
از ب�ازار  ATM  كش�ور را در  اختیار دارد نش�ان از آن دارد 
كه تداوم و اس�تمرار مدیریت مهندس میرزازاده با توجه به 

 سابقه 3 دهه مدیریتی وی در پست های مختلف در كشور و 
اهتمام جدی وی به مقوله توسعه  روند كسب و كار و همچنین 
حضور دلگرم كننده و موثر مهندس غندالی به عنوان یكی 
از  مدیران خوشنام كشور و تیم مدیریتی - اجرایی قوی وی 
در صندوق ذخیره فرهنگیان به  عنوان مكمل و كامل كننده 
شایسته عملكرد مدیریت نشان از آن دارد كه ایران ارقام با 
شیب  مطمئنی در راه كسب سودآوری و بازارهای جدی ثابت 

قدم و استوارتر حركت خواهد كرد. 
آنچه در این مجمع بیش�تر به چش�م می آمد پاسخگویی 
صادقانه و شفاف مدیرعامل موفق  شركت و جناب جوالنی 
»مدیرمالی« مرد شماره یک مالی شركت اشاره كرد كه این 
 شفافیت در حس�ابهای مالی و پاسخگویی صادقانه این دو 
عزیز به سواالت و ابهامات موجود  سهامداران خرد نشان از 

درایت و پاكی این تیم مدیریتی دارد. 
بر خود وظیفه مي دانیم از امور سهام، روابط عمومي و امور 
مال�ي كه ما را در تهیه این  گزارش یاري رس�اندند و لطف و 
بزرگواری استاد عسگری آزاد و مهندس میرزازاده و  جناب 
جوالئی كه همواره به اصحاب قلم به دیده حرمت می نگرند 

كمال قدرداني و تشكر را  داشته باشیم. 

برنامه های سال آتی
 1-  حضور مستمر در بازار بانکی موجود

 2-  ورود به بازارهای جدید بانکی به ویژه موسسات مالی و اعتباری و 
بانکهای در حال  تاسیس یا روبه رشد  

 3-  ایجاد تنوع در سبد محصوالت و شناسایی بازار در بخش های 
مشابه به سوئیچ  بانکی، همسو با توانایی ها و امکانات  سوئیچ سبا  
 4-  تعیین سیستم مناسب برای کنترل به موقع وصول مطالبات

 5-  بررسی و شناسایی منابع مختلف تامین مالی
 6-  اعمال مدیریت بر هزینه ها و مقایسه ماهانه آن با بودجه

 7-  توانمندسازی منابع انسانی
 8-  برنامه ریزی تولید و فروش با توجه به س��ودآوری مورد انتظار 

مالکین
 9-  برقراری روش های مناسب برای افزایش هماهنگی و هم افزایی 

در شرکت
 10-  تدوین و اجرای طرح جامعه منابع انسانی

 11-  بهبود عوامل موثر در بهره وری منابع انسانی
 12-  برنامه ریزی تولید و توسعه محصوالت جانبی خودپرداز

Chanel Banking  13-  تقویت توان اجرایی شرکت در زمینه 
 14-  توسعه مدل های گوناگون  POS  های فروشگاهی

 15-  اصالح و بازنگری ساختار و فرایندها
 16-  ایجاد سیستم و نظارت کنترل مستمر برنامه و بودجه و ارزیابی 

عملکرد آن  

عملکرد مهندس میرزازاده در ایران ارقام فراتر از تمام پیش بینی ما
تقسیم سود 360 ریالی به ازای هر سهم  

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیره-غیرموظفشرکت سرمایه گذاري سرمایه گستر سهنداقاي محمود عسکری آزاد

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره- موظف شرکت سرمایه گذاري سامان فرهنگیانآقاي جواد میرزازاده

عضو هیات مدیره-غیرموظفشرکت  سرمایه گذاري فرهنگیانآقاي حسن غالمی

عضو هیات مدیره- غیرموظفشرکت سرمایه گذاري تدبیر فرهنگیانآقاي محمود تدین

عضوهیات مدیره - غیرموظفمجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینیآقاي سید ذبیح اله فیض آبادي

   خسرو امیرحسیني
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پس از ساعت ها فکر براي انتخاب نامي 
که هم کوتاه و هم گویا و تلفظي آسان 
داشته باشد، با  مراجعه به فرهنگ هاي 
لغ��ت حدود 100 عن��وان را برگزیدم و 
پس از تفکر درباره ي هر  واژه اي دس��ت 
آخر آن واژه ها به 10 عنوان تقلیل یافت 
و پ��س از چندی��ن روز در نهایت به نام 
 جرعه رس��یدم و ن��ام کارخان��ه را آرد 

جرعه نهادم. 
اما در پاس��خ به این سوال که بسیاري 
از بازدیدکنندگان مي پرسند نام جرعه 
برگرفته از چیس��ت؟  و چه شد که این 
نام را انتخاب نمودید پاسخ این است که 
داستان این نام به همان یک جرعه  آبي 
باز مي گردد ک��ه ما به دنبالش بودیم و 
کارمان به احداث کارخانه در این محل 
کشیده شد و  سرنوشت زندگي و شغل 
من و بس��یاري از عزیزان هم��کار را با 
همان جستجوي یک جرعه  آب متغّیر 

ساخت. 
در س��ال 1358 من 27 سال داشتم و 
احداث کارخانه آرد سرنوش��ت ما را بار 
دیگر به شغل  شریف گذشتگان و آباء و 

اجدادمان باز گردانید. 
بنابرای��ن به پدرم گفتم: پدر جان حاال 
که روزگار ما را بار دیگر به این ش��غل 
دعوت کرده و  کش��انیده اس��ت، بهتر 
اس��ت کارخانه اي مدرن احداث کنیم. 
اما پدرم چندان موافق نبود و مي گفت: 
 این کار از عهده و توان من خارج است. 
تو خود اگ��ر مي تواني این کار را انجام 
بده و بار دیگر  رویاي ساخت کارخانه اي 

مدرن و مجّهز در س��رم پروریده ش��د 
و کار س��اخت آن طرح رویایي را  آغاز 

نمودم. 
هیچ وق��ت فراموش نمي کنم آن روزي 
را که کلن��گ بناي ای��ن کارخانه را بر 
زمی��ن زدم.  مش��کالت مال��ي فراواني 
داشتم و درست در زماني شروع به این 
کار کرده بودم که بسیاري از  کارخانه ها 
رو به تعطیل��ي مي رفت و چش��م انداز 
امیدوارکننده اي براي ساخت آن کارخانه 

متصّور  نبودم. 
هر کس مي شنید در آن موقعّیت اقدام 
به احداث کارخان��ه نموده ام با تعابیري 
سرزنشم مي کرد. با  این حال با ایمان به 
این که با توّکل بر خدا این موانع برطرف 
خواهد ش��د، ذّره اي در انجام این  مهم 
متزلزل نشدم و با عزمي راسخ و پشتکار 
و هّمتي مضاعف کار س��اخت کارخانه 
را  پي گیري مي نمودم. س��ي سال پیش 
هنگامي که ش��روع به احداث کارخانه 
نمودیم تا ش��عاع حدود  بیس��ت و پنج 
کیلومتري، حتي پرنده هم پر نمي زد و 
تا چشم کار مي کرد بیاباني لم یزرع بود. 
اما  ایمان و امید داشتم و مي دانستم که 
روزي این کار و تالشم نتیجه خواهد داد. 

هر روز صبح س��اعت 4 صبح از خواب 
بیدار مي شدم و با وانت به دنبال معمار 
و بنا و  قالب بند و جوش��کار مي رفتم و 
از منزلش��ان آنان را سوار مي کردم و به 

محل کارخانه مي رساندم  و خودم براي 
آنها همان جا صبحانه فراهم مي کردم تا 

کار ساخت با سرعت بیشتر پیش برود. 
در زمس��تان با توّجه به سردسیر بودن 
مح��ل کارخانه و برف��ي و باراني بودن 
ه��وا -در حالي که  اصفه��ان هوا صاف 
و آفتاب��ي بود- معمار و بّن��ا و کارگران 
بهانه مي آوردند ولي من با اصرار و  تمّنا 
و خواه��ش، آنان را ناگزی��ر به پذیرش 
درخواستم مي کردم تا یک روز هم کار 
ساخت عقب  نیفتد. حتي گاه در حالي 
که اصفهان آفتابي و صاف بود به طرف 
کارخانه حرکت مي کردیم  ولي واقعاً در 
آن شرایط ادامه ي کار میّسر نبود ناگزیر 
آنان را باز مي گردانیدم و حقوقشان را  نیز 

پرداخت مي کردم. 
گاه در هم��ان ه��واي س��رد مش��غول 
کار مي ش��دند ب��ه مح��ل کارخانه که 
مي رسیدیم بشکه هاي آب یخ    بسته بود، 
پس اول صبحانه کارگران و بنا و معمار 
را فراهم مي کردم و تا آنها مشغول صرف 
 صبحانه بودند زیر بشکه هاي آب یخ زده 
را با چوب و هیزم آتش روشن مي کردم 
تا یخ ها آب  شوند و آب براي مالت آماده 

باشد. 
حّتي گاه خود مانند کارگري کنار آنان 
آجر و مصال��ح را فراهم مي کردم تا کار 
بهتر پیش برود.  اکنون وقتي به دستانم 
مي نگرم ب��ه یاد روزهای��ي مي افتم که 

دس��تان ترک خورده ام از ش��ّدت سرما 
 و کار همواره خون آل��ود بود. در آن ایام 
همه ي مصالح ساختماني سهمیه بندي 
ب��ود و فراهم کردن  س��یمان و آهن و 
میلگ��رد کار آس��اني نبود ب��ا این حال 
به هر س��ختي ب��ود مصال��ح را فراهم 
مي کردم.  تا این که پس از س��ه س��ال 
تالش شبانه روزي در اواخر سال 1362 
کارخانه آرد جرعه با  ظرفیت اسمي 50 

تن در روز آماده بهره برداري شد. 
آن روز یکي از زیباترین روزهاي زندگي 

من به شمار مي آمد. 
براي بهره ب��رداري هرچه بهت��ر باید از 
ف��ن آوري روز نی��ز اس��تفاده مي کردم 
ام��ا دیگر هیچ  س��رمایه اي براي خرید 
ماشین آالت نداشتم و به ذهنم رسید که 
براي تأمین سرمایه از بستگانم که  وضع 
مالي خوبي داشتند کمک بگیرم پس در 
جلسه اي با آنان موضوع را مطرح کردم و 
در  نهایت حتي سه دانگ از کارخانه را به 
نامشان کردم. انتظار داشتم که در حل 
مشکالت مرا  یاري کنند اما به خود آمدم 
و دیدم نیمي از کارخانه را ندارم و هنوز 
هی��چ پولي هم به من  پرداخت نش��ده 
است به ایش��ان گفتم پول سهمتان را 
بدهید اما متأسفانه با کمال تعجب از من 
کل  سهام کارخانه را درخواست کردند. 
از این رو موضوع درخواس��ت کمک را 
همانجا رها ک��ردم  و به هر زحمتي بود 
خود منابع مالي را براي شروع کار فراهم 

آوردم. 
با شروع فعالیت کارخانه اولین مطلبي 
را که س��رلوحه ي کار خود ق��رار دادم، 
ب��ا  م��ردم داري و حس��ن  معاش��رت 
زیردس��تانم بود. در انتخاب همکاران و 
کارکن��ان دّقت کافي را نمودم و از آنجا 
که  خود با تالش و کوشش و سختي هاي 
فراوان به این سرمایه دست یافته بودم، 
سختي معیشت  کارکنان را کامالً درک 
مي کردم و ب��ه نیازهاي آن��ان اهمّیت 
مي دادم و این حس همدلي همواره  در 

پیشرفت امور کارخانه مؤثر واقع شد. 
ادامه دارد...

کارآفرینان برتر)قسمت  سوم(
سخنی از استاد

محمد عصارزاده گان
کارآفرین

 برجسته کشور 
چه می گوید
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اخـــبار بانـــک و بیـــمه

بیمه رازی با پیروزی مقابل نماینده آمریکا
قهرمان کشتی آزاد باشگاه های جهان شد

 تیم کشتی آزاد بیمه رازی شهدای جویبار با پیروزی بر نماینده آمریکا قهرمان مسابقات کشتی آزاد 
باشگاه های جهان شد. به گزارش ایسنا، در فینال اولین دوره رقابتهای کشتی آزاد باشگاه های جهان 
در جویبار، تیم بیمه رازی شهدای جویبار موفق شد تایتان مرکوری آمریکا را با نتیجه شش بر دو 
شکست دهد و جام قهرمانی را در خانه نگه دارد. حسن رحیمی، بخان گویگریف، ماگومد قربان علی 
یف، مهدی تقوی، محمد جواد ابراهیمی و جمال میرزایی بردهای تیم جویبار را مقابل آمریکا رقم 
زدند. این پیروزی در حالی رقم خورد که با وجود بلیت 30 هزار تومانی، تماش��اگران زیادی پش��ت 
درهای بسته ماندند و حتی مسئوالنی هم که برای تماشا به سالن آمده بودند جایی برای نشستن 
نداشتند. همچنین در مسابقه رده بندی تیم شواری شهر کرج با برتری 8 بر صفر مقابل اتحادیه کشتی 

چین به مقام سوم رسید. .  

برگزاري دومین جشنواره جایزه فروزان فر با حمایت بانک پاسارگاد
دومین جش��نواره جایزه بدی��ع الزمان فروزان 
فر، با مشارکت بانک پاسارگاد به عنوان حامی 
 اصلی و حضور چهره های ادبی و فرهنگی ایران 
برگزار شد  . در این جشنواره که در تاریخ   12 آذر 
1393 و در محل موزه هنرهای معاصر تهران 
برگزار شد، چهر ه های فرهنگی و  ادبی کشور، 
ضمن بزرگداش��ت مقام این اس��تاد برجسته 
زبان و ادبیات فارس��ی و ادیب  سرش��ناس، به 
بیان ویژگی ها و خاطراتی از این استاد گرانقدر 

پرداختند. در این مراس��م  همچنین عالوه بر تقدیر از برگزیدگان و ناش��ران برگزیده جشنواره، از 
کتاب های اس��تاد  زنده یاد فروزان فر که به همت انتش��ارات دانشگاه تهران چاپ شده رونمایی شد.   
 بانک پاس��ارگاد در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود، عالوه بر حمایت از فرهنگ و  هنر 
کش��ور، ضمن بزرگداشت چهره های عرصه های مختلف ادبی، فرهنگی و هنری، یاد و  خاطره این 
عزیزان را همواره زنده نگاه می دارد  .   گفتنی اس��ت بدیع الزمان فروزانفر، استاد  فرهیخته و دلسوز 
زبان و ادبیات پارسی، بسیاری از اساتید سرشناش ادبیات پارسی را  تربیت کرده است. وی در شیوه 
تدریس از نبوغ ذاتی و مهارت های علمی، کالمی و عقلی  برخوردار بوده و آثار و تالیفات ارزشمندی 

را در این حوزه از خود برجای گذاشته است  . 

مراسم اختتامیه هشتادمین 
دوره بدوخدمت کارکنان 

موسسه اعتباری کوثر
هش��تادمین دوره بدوخدم��ت کارکنان 
موسس��ه کوثر با حضور عباسی فر، مدیر 
رواب��ط عمومی و  ش��عبانی مدیر آموزش 

برگزار گردید . عباس��ی فر مدیر روابط عمومی موسس��ه اعتباری کوثر ضمن  تبریک به 
فراگیرانی که موفق به گذراندن دوره شدند آنان را مدیران فردای کوثر دانسته و به  تالش 
پیگیر و مجدانه فراخواند .  وی سخنان خود را با محوریت پنج توصیه ای که پیامبر اکرم 
 صلوات اهلل علیه خطاب به اباذر فرمود و گفت قدر پنج چیز را باید قبل از اینکه از دست 
بدهید  بدانید:   1-جوانی قبل از اینکه پیر ش��وید  2-س��المتی قبل از اینکه بیمار شوید 
 3- غنی بودن قبل از اینکه فقیر شوید  4- فراغت قبل از اینکه پرمشغله شوید  5-زندگی 
قبل از اینکه از دنیا بروید آیت اهلل جوادی آملی به جمعی از مدیران موسسه گفتند : سعی 
کنید کوثری باشید نه تکاثری ؛  چرا که کوثر به معنای خیر کثیر است و بنابراین به دنبال 
انباشت ثروتی که در آن سودی نیست  نباشید .  عباسی فر  گفت: اگر می خواهید موفق 
باشید اخالق حسنه را سرلوحه کار خود قرار دهید چرا  که آنچه ما را تمیز می دهد کوثری 
بودن، کوثری اندیشیدن و کوثری عمل کردن است. در ادامه  شعبانی مدیر آموزش موسسه 
اعتباری کوثر به ارائه خالصه ای از فعالیتهای آموزش��ی در  هشتادمین دوره بدوخدمت 
کارکنان پرداخته و افزود : این دوره یک ماه به طول انجامید و در آن   198 ساعت کالس، 
کارگاه و کارورزی آموزشی برگزار شد.  وی ادامه داد چشم انداز ما در تربیت  نیروی انسانی 
در دوره های بدوخدمت آن اس��ت ک��ه نیروهایی مرجع تربیت کنیم تا این افراد  مرجع 
پاسخگویی به هرگونه سوال و ابهامی در ارتباط با دستورالعملها و آیین نامه های داخلی  یا 

مقررات و ضوابط بانک مرکزی در شعب موسسه باشند.  

انتخاب بیمه میهن به عنوان 
بیمه گر اول بنیاد مسکن 

جمهوري اسالمي ایران  
انتخاب بیمه میهن به عنوان بیمه گر اول بنیاد 
مسکن جمهوري اسالمي ایران طي حکمي از 
س��وي جناب آقاي  ج��الل الدین خزایي مدیر 
کل اداري و پشتیباني بنیاد مسکن جمهوري 

اسالمي ایران به کلیه مدیران کل بنیاد  مسکن سراسر کشور دستور انتخاب شرکت بیمه میهن به 
عنوان بیمه گر اول ابالغ شد.

تفاهم نامه همکاری بین بانک دی و ستاد بازسازی عتبات 
عالیات امضا شد

بان��ک دی ب��ا ه��دف کمک به توس��عه 
و بازس��ازی اماک��ن مق��دس، تفاهم نامه 
همکاری با ستاد  بازسازی عتبات عالیات 
امضا کرد  .   در حاش��یه چهارمین همایش 
تح��ول از نگاه دی،  مدیرعامل بانک دی و 
رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات تفاهم 
نام��ه همکاری امضا کردن��د.  دکتر احمد 

شفیع زاده در حاشیه این مراسم گفت: بانک دي با انعقاد این تفاهم نامه مي تواند  بخشي 
از تبلور عش��ق و عالقه ش��یعیان ایراني در بازسازي حرم ائمه معصومین را نمایش  دهد .   
مدیر عامل بانک دي گفت: با این اقدام معنوي و ارزش��مند صورت گرفته مي توانیم در 
 زمینه بازسازي عتبات عالیات با این سازمان همکاري مفیدي را آغاز کنیم .   وي ادامه داد: 
 اقداماتي که ستاد بازسازی انجام مي دهد گوشه ای از عشق و عالقه شیعیان ایراني را به 
 نمایش می گذارد در واقع این حرکت بخشي از تبلور عشق ایرانیان به ائمه معصومین )ع( 
 است که در بازسازي ها خود را نشان می دهد. مدیرعامل بانک دي تصریح کرد: زماني که 
 فرهنگ سازي شیعیان را نام مي بریم باید به این نکته پي ببریم که چه اقدام ارزشمندي 
انجام  مي شود و این موضوع اهمیت دارد که بانک دي نیز مي تواند در این زمینه به سهم 

خود  انجام وظیفه کند. 
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اخـــبار بانـــک و بیـــمه
به مناسبت هفتمین سالگرد تاسیس بانک: نشست خبری مدیر 

عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران برگزار شد 
با حضور جمعی از خبرنگاران رس��انه های 
گروهی و مطبوعاتی، نشس��ت خبری مدیر 
عام��ل بانک قرض الحس��نه مه��ر ایران، به 
مناس��بت هفتمین س��الگرد تاسیس بانک 
در س��الن کنفران��س س��اختمان مرک��زی 
بان��ک برگزار گردید. در این نشس��ت آقای 
لل�ه گانی به تش��ریح طرح های جدید بانک 
از جمل��ه طرح صن��دوق هیاتهای مذهبی، 
ط��رح صندوق پس ان��داز خان��واده و طرح 

صندوقهای ادارات و س��ازمانها، تس��هیالت اعطایی قرض الحس��نه در بخش های مختلف از 
جمله وام ازدواج، طرح های اش��تغالزایی، توسعه فعالیت بانکداری الکترونیک در این بانک و 
همچنین برنامه های آتی بانک پرداخت. مدیر عامل بانک در این نشس��ت به سواالت مطرح 

شده توسط نمایندگان رسانه های گروهی در زمینه های گوناگون پاسخ گفت.

دکتر شهیدزاده رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بانک کشاورزی:
 ادبیات توسعه کشاورزی باید ادبیات  غالب در بانک  باشد

همایش سراسری تجهیز منابع بانک کشاورزی با 
حضور دکترمرتضی شهیدزاده رئیس  هیأت مدیره 
و مدیرعامل بانک، حش��مت اهلل نظری ، مهندس 
داور ماهی کار و محمد حس��ن  فروغی فر اعضای 
هیئت مدیره، مدیران امور، مدیران ش��عب بانک 
در اس��تان ها و رؤس��ای  برخی ادارات مرکزی روز 
سه شنبه 18 آذر ماه در تهران برگزار شد .   در این 
همایش دکتر  شهیدزاده طی سخنانی به نقش و 
جایگاه مهم بانک ها در عرصه کنونی اقتصاد جهان 

اشاره  کرد و گفت  : ما باید پیش از هر چیز به اهمیت فعالیت خود در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی  جامعه 
واقف باشیم، زیرا کسب و کار ما، مؤلفه ای موثر در تعالی اقتصادی کشور است .  وی افزود: مأموریت های بزرگ 
به سرانجام نخواهند رسید مگر با عزم جمعی، تالش  گروهی و ایمان به هدف که فصل مشترک فعالیت  همه 
اعضای تیم را تشکیل می دهد .    .   رئیس هیئت مدیره بانک با بیان  چشم انداز بانک اظهار داشت: باید با دفاع 
از چشم انداز بانک به هدف کالن بانک دسترسی  پیدا کرد.این هدف، تأمین منابع، سرمایه گذاری، ایجاد 
ارزش افزوده و افزایش درآمد فعاالن  بخش کشاورزی، صنایع و خدمات وابسته است .   دکتر شهیدزاده افزود 
: این هدف بسیار واال  و مقدس است و برای عملیاتی کردن آن باید گام های اساسی برداریم .   دکتر شهیدزاده 
 برجسته تر شدن نقش بانک در توسعه کشاورزی و روستایی را مهم قلمداد کرد و گفت : باید  ادبیات توسعه 
کشاورزي در بانک، ادبیات غالب و حضور کارشناسان نیز معنادارتر شود.  هم چنین حضور بانک در شهرها 
نیز باید برای ایفای نقش قوی تر ،در توسعه بخش  کشاورزی باشد .     رئیس هیئت مدیره بانک درباره بیمه 

 کشاورزی گفت : بیمه کشاورزی باید ابزاری مؤثر در اجرایی کردن سیاست های توسعه  بخش کشاورزی باشد 
و باید با برنامه ریزی و پیش بینی های به موقع ومناسب، منابع مالی  الزم برای جبران خسارات را مشخص 
کند تا نیازی به فشار بر منابع مالی بانک نباشد .    دکتر شهیدزاده در ادامه راه کارهای خروج از وضعیت فعلی 
را برشمرد و استفاده از  ظرفیت های بخش کشاورزی برای تجهیز منابع ، ارتقای سطح خدمات، شناسایی 
بازارهای  هدف، شناخت نیاز مشتریان  و تغییر نگاه نسبت به مشتری، رصد و پایش رقبا، اتخاذ  راهکارهای 
مناسب فروش، تالش برای تقویت کانال ها و درگاه ها و هدایت مشتریان به  استفاده از بانکداری الکترونیک 
، تالش برای کاهش وابستگی به منابع بانک مرکزی و  رعایت منابع و مصارف و حضور مؤثر در زنجیره های 
ارزش بخش کشاورزی را مورد  تأکید قرار داد .   در این همایش حشمت اهلل نظری ، مهندس داور ماهی کار و 
محمد حسن  فروغی فر اعضای هیئت مدیره بانک طی سخنانی راهکارهای خروج از وضعیت فعلی و  رسیدن 

به اهداف متعالی بانک را بیان کردند . 

نشست مدیران شعب شرکتهای بیمه در استان کرمان به 
مناسبت روز بیمه  

به مناسبت سالروز بیمه نشستی در دفتر امام 
جمعه اس��تان کرمان با حضور مدیران شعب 
 ش��رکتهای بیمه برگزار گردید.   به همت بیمه 
کوثر در استان کرمان به مناسبت سالروز بیمه 
نشستی با حضور مدیران  شعب شرکتهای بیمه 
ب��ا حضور حضرت آیت اهلل جعفری امام جمعه 
محترم اس��تان  برگزار گردید. در این نشس��ت 

حاضرین ضمن بحث در خصوص مش��کالت و موانع  موجود در راه افزایش خدمات و رضایتمندی 
مشتریان به بیان راهکارهایی برای حل آن  پرداختند.در ادامه نیز حضرت آیت اهلل جعفری با تاکید بر 
تنوع خدمات جهت تمامی  اقشار جامعه ، در خصوص ترویج فرهنگ بیمه و میزان رضایتمندی مردم 
از نحوه  ارائه خدمات شرکتهای بیمه سخنانی ایراد نمودند. در پایان جناب آقای دهقان پور مدیر  شعبه 
بیمه کوثر استان کرمان در خصوص جامعه هدف و نحوه خدمت رسانی بیمه  کوثر توضیحاتی ارائه 

نمودند که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت. 

تقدیرمعاونت دادستان و سرپرست دادسراي ویژه رسیدگي به 
جرائم و تخلفات رانندگي شیراز

 دادستان و سرپرست دادسراي ویژه رسیدگي 
به جرائم و تخلفات رانندگي شیراز در نامه ای 
به مدیریت بیمه کارآفرین از خدمات شایسته 
و بایسته این بیمه در انجام امور محوله و حسن 
برخورد پرس��نل با مراجعین و پرداخت دیات 
مس��تند به احکام ص��ادره در اس��رع وقت که 
موجبات رضایتمندی مردم و خشنودی آنان را 

فراهم آورده، تقدیر به عمل آورد.

جناب آقای دکتر شهیدزاده

بدینوسیله انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی ایران  تبریک عرض نموده 
و موفقیت روزافزون آن برادر گرامی را به ویژه در تقویت تولید 

و اشتغال کشور  از ایزدمنان آرزومندم. 

خسرو امیر حسیني 
مدیرمسئول و سردبیر 
اقتصاد و بیمه

جناب آقای شمیم حسین مستقیمی قمی

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر روابط عمومی 
بان��ک ایران زمین، تبری��ک عرض نم��وده و  توفیق روز 
افزونتان را در خدمت به اقتصاد ایران اس��المی از خدای 

متعال خواهانیم. 

خسرو امیر حسیني 
مدیرمسئول و سردبیر 
اقتصاد و بیمه

جناب آقای دکتر علی صالح آبادی 
دوست عزیز و استاد گرانقدر

بدینوسیله انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیرعامل 
بانک توسعه صادرات ایران تبریک عرض نموده و موفقیت 
روزاف��زون آن برادر گرامی را در س��نگر جدید از خداوند 

متعال خواستاریم .
خسرو امیر حسیني
مدیرمسئول و سردبیر 
اقتصاد و بیمه
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مدیرعامل توانمند موسس��ه 
اعتب��اری کوثر ضمن تحلیل 
آین��ده کوت��اه و بلندم��دت 
صنعت  بانکداری، سه توصیه و 
راهکار اساسی را جهت بهبود 
ش��رایط بان��ک ها ب��ه دولت 
اعالم ک��رد وگف��ت:  کاهش 
س��پرده بانکی رویدادی مهم 
اس��ت اما اکثر بانک ها ازاین 
فرصت ب��رای پرداخت بدهی 
به بان��ک  مرک��زی و اصالح 

ساختاراستفاده خواهند کرد. 
دکتر عیسی رضایی دررابطه 
با شرایط حال و آینده صنعت 
بانکداری اظهار داشت: هرچند 
ممکن اس��ت با  مثبت شدن 
نتیجه مذاکرات هس��ته ایی 
اوضاع بانک ها بهتر و س��هام 
این گ��روه به دلی��ل عواملی 
چون  برقراری مجدد سویفت 
با اقبال سرمایه گذاران مواجه 
شود اما با توجه به لوایحی که 
در مجلس وجود  دارد و هجمه 
هایی که به این صنعت شده، 
افق10ساله بانک ها روشن و 

مثبت نیست. 
وی ادام��ه داد: یکی از طرح و 
الیحه های موجود در مجلس 
مربوط به این است که شرکت 
ها می توانند  بابت هزینه تمام 
شده از اشخاص پول بگیرند ، 
این به این معنی است که به 
تعداد شرکت ها واحد بانکی 
بر   خواهیم داش��ت وع��الوه 
فشارهای مربوط به واگذاری 
بنگاه ها توس��ط بانک ها در 
این مدت ، این روند  منجر به 
زیان و کاهش سهام بانک ها 

خواهد شد. 
دکتر رضایی درواکنش به این 
پیشنهادات  س��ئوال که چه 
بهبود  ب��رای  وراهکارهای��ی 
وضعیت بانک ها  دارد، خاطر 

نشان کرد: اولین و اصلی ترین 
راهکار این اس��ت که دولت و 
بانک مرکزی و همه نهادهای 
 مرتبط زمینه جراحی بزرگ و 
یکپارچه ای را فراهم کنند تا 
طی آن مبنای تعریف پنهان 
نرخ پ��ول  کش��ور یعنی نرخ 
جریم��ه بانک��ی34 درصدی 
با کاهش ش��دید ب��ه 5 تا10 
درصد برس��د. دراین صورت 
اس��ت  که نرخ س��ود سپرده 
کاهش می یابد.همین عامل 
به تنهایی م��ی تواند حداقل 
5 درص��د نرخ تورم را کاهش 

 دهد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه چنین 
نهادهای  برعه��ده  تصمیمی 
مثال ش��ورای پول و اعتبارو 
باالترازآن است، ادامه داد:  در 
این رابطه ممکن است برخی 
از چگونگی برخ��ورد با بانک 
های متخلف س��خن بگویند 
که این سئوال  درستی است. 
درپاسخ می توان به اهرم هایی 
چون قطع چند ماهه سیستم 
های متمرکز مهمی همچون 
 شتاب، شاپرک،ساتنا و پایاب 
و .... اش��اره کرد که در عرض 
6 ماه زمینه ورشکستگی هر 

بانکی را می  تواند فراهم کند 
، ب��ا این گونه اه��رم ها هیچ  
بانکی به خ��ود اجازه تخلف 

نخواهد داد. 
این کارشناس بازارهای مالی 
و پول��ی ب��ه دومی��ن راهکار 
پیشنهادی اشاره کرد وگفت: 
درحالی اکثر  کشورها مالیات 
هایی برای سپرده بانکی قابل 
توجه  وضع کرده اند که می 
توان برای س��پرده های بیش 
 از150 میلیون تومان مالیات 
پلکانی درنظرگرف��ت. با این 
اتفاق و با درنظر گرفتن سپرده 
700 هزار  میلی��ارد تومانی ، 
ساالنه حدود 40 هزار میلیارد 
تومان درآمد به دست خواهد 
آم��ده که نزدیک ب��ه بودجه 
 جاری دولت اس��ت.همچنین 
می توان مش��وق هایی برای 
معافیت مالیات 5 تا 10 ساله 
ناشی ازافزایش  سرمایه مثال" 
بیش از 100 میلیارد تومانی 

شرکت ها درنظرگرفت. 
نای��ب رئیس هیئ��ت مدیره 
موسس��ه اعتباری کوثر ادامه 
داد: پیش��نهاد سوم متناسب 
ک��ردن حق الوکال��ه بانک  ها 
از ارایه تس��هیالت و متناسب 

با هزینه های واقعی بانک ها 
است.چون عدم پوشش هزینه 
ها و سربه  سر شدن هزینه ها 
اصلی  ازعواملی  و درآمده��ا، 
تمایل بانک ها به بنگاه داری 

است . 
مدیرعام��ل موفق موسس��ه 
اعتباری کوثر ب��ا بیان اینکه 
اس��تقالل بانک مرک��زی به 
دلیل یکی بودن عزل کننده 
و  نص��ب کنن��ده رئی��س آن 
توسط دولت با گذشته فرقی 
نکرده،افزود: به دلیل اهمیت 
استقالل بانک مرکزی و  لزوم 
فراجناحی بودن شورای پول 
واعتبار، بای��د ترتیبی فراهم 
ک��رد تا دولت فقط مس��ئول 
نص��ب رئیس  بان��ک مرکزی 
باشد وعزل آن در طول دوره 
دول��ت به عهده قوه قضاییه و 

دادستان کشور باشد. 
دکتر عیس��ی رضایی خاطر 
نشان کرد: همچنین مجلس 
م��ی تواند با تصوی��ب قانون 
ودرنظرگرفتن استانداردهایی، 
 زمین��ه ای فراه��م کن��د تا 
و  پ��ول  ش��ورای  تصمی��م 
اعتبارحکم قانون بوده وهمه 
ملزم به اجرای احکام  باشند.با 

این رویداد نه تنها همه مسائل 
بانک��ی و پولی ب��ی جهت به 
مقام معظم رهبری ربط داده 
نمی شود  و شأن ایشان حفظ 
می شود، و هم اینکه می توان 
ش��اهد حاکم ش��دن آرامش 
و ثبات سیاس��ت های پولی 

 دولت بود. 
وی دربراب��ر این س��ئوال که 
برنامه دولت برای کاهش نرخ 
سپرده قانونی بانک ها به 10 
 درصد، چه تاثی��ری بر آینده 
کوتاه و می��ان مدت صنعت 
بانکداری دارد ؟ توضیح داد: با 
درنظرداشتن  ضریب تکاثری 
و س��پرده بانک��ی 700 هزار 
میلیارد تومانی ، نرخ س��پرده 
بانک��ی  درص��دی  و10   13
 موجب قدرت خلق پول 7,7 
و 10 براب��ری بان��ک ها می 
ش��ود ولی واقعیت این است 
که  اکث��ر بانک ها یا  به بانک 
مرک��زی بدهکارند ی��ا از این 
فرصت برای اصالح ساختارها 

استفاده خواهند کرد. 
دکتر رضایی در خاتمه گفت: 
ب��ه همی��ن دلیل اس��ت که 
معتقدم هرچند در کوتاه مدت 
وضعیت بانک ه��ا به  دالیلی 
چون برقراری سویفت مثبت 
و افزایش حجم مبادالت ارزی 
بهترخواهد بود، اما درصورت 
ادامه  سیاس��ت ه��ای مالی و 
پولی و تصمیم گیری و همجه 
هایی که متوجه بانک ها شده، 
در بلند مدت شرایط  صنعت 
بانکداری سخت خواهد شد. با 
این همه امید اس��ت دولت و 
مسئوالن تمهیداتی را درنظر 
بگیرن��د  ک��ه موج��ب بهبود 
وضعی��ت همه بخ��ش های 
اقتصاد از جمله حوزه پولی و 

مالی شود. 

ارزیابی آینده کوتاه وبلندمدت صنعت بانکداری 
واعالم سه پیشنهاد اساسی به دولت
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چه بود؟
قبل   از   افزایش   قیمت ها   مس��ووالن   درباره   علت نیاز به   این   افزایش   عنوان   کرده   بودند   که  
 ثابت ماندن   قیمت   نان   طي    30    ماه   گذشته   مشکالتي براي   کارخانجات   آرد،   نانوایي ها   و  
 مصرف  کنندگان به وجود   آورده   است  . همچنین   در خبرها   آمده   بود   کمیسیون   اقتصادي  
 مجلس   قصد دارد   موضوع   افزایش   قیمت   نان   را   بررسي   کند  . دراین   میان   باید   دید   افزایش  
 حداقل    30    درصدي قیمت   نان   در   هفته   جاري   در   نگاه   نخست   آیا   به نفع   نانوایان   خواهد  
 بود   یا   خیر؟    افزایش   قیمت   نان   سنتي   نه   تنها   به   ذائقه   نانوایان شیرین   نیامده   بلکه   کام   مردم  
 را   نیز   تلخ تر از   گذشته کرده   است  . با   تصویب   هیات   وزیران   در    14    آبان ماه93 به   منظور  
 جبران   تعدیل   قیمت   گندم   و   افزایش سایر   هزینه هاي   دو   سال اخیر   کارخانجات   آسیاباني 
و   نانوایي ها   نسبت   به   قیمت هاي   رسمي   و   مصوب سال    1392    در   سراسر   کشور،   باالخره  
 قیمت   انواع نان   سنتي   از   روز   دوشنبه    10 آذرماه   افزایش   یافت .  براساس   این   گزارش،   بهاي  
 هر   قرص   نان   سنگک   با   چانه    650    گرمی 8000 ریال،   نان   بربري   با چانه    600    گرمي    7000   
 ریال،   نان   لواش   با   چانه 170 گرمي    2250    ریال   و   نان   تافتون   س��نتی   با وزن    280 گرمی 
4250 ریال   برای عرضه   به مردم   قیمت گذاري   شد. پیش   از   آن   قیمت   هر قرص   نان   لواش  
  160    تومان،   بربري    500    تومان، سنگک    600    تومان   و   نان   تافتون   نیز    300    تومان از   سوي  
 نانوایان   به   مردم   عرضه   مي شد   که   با   یک حساب   سرانگشتي   قیمت   نان   حداقل    30    درصد 
افزایش   یافته   است .  اما   گویي   این   افزایش   قیمت   نان   به   دلیل افزایش    10    هزار   توماني   قیمت  

 هر   کیسه آرد عرضه   شده   به   نانوایان   از   سوي   دولت   چندان   به مذاق   نانوایان   خوش   نیامده   و  
 کام   مردم   نیز   از   یک سو   به   دلیل   افزایش   قیمت   نان   و   از   سویي   دیگر عدم   ارتقاي   کیفیت   نان  
 تلخ تر   از   گذشته   شده   است و   گویي   داستان   مرحله   نخست   افزایش   قیمت   نان شامل   عرضه  

 نان   بي  کیفیت   تنها   با   قیمت   باالتر   در حال   تکرار   شدن   است . 

چه باید کرد ؟
ایجاد بازار   رقابتي   در   صنعت   آرد   و   نان   کشور، از   بین بردن   رانت   موجود   در   سهمیه هاي 
آرد   دولتي   و   حمایت   از   آزادپزها   از   جمله موثرترین   عوامل   بهبود   افزایش   کیفیت   نان می 
 باشد. به عبارت دیگر می توان گفت که تا زماني   که   آرد   سهمیه اي   وجود   داشته   باشد   و 
 نانوایان   از   رانت   دولتي   برخوردار   باشند،   فعاالن این   صنف   ضمن   برخورداري   از   یک   حاشیه  
 سود تقریبا   باال،   تالشي   در   جهت   افزایش   کیفیت   نان نخواهند   کرد .  در حالی که نانوایي  
 یکي از   کارهاي   تخصصي   است،   برگزاري   کال   سهاي آموزشي   از   سوي   دستگاه هاي   متولي  
 تولید   و عرضه   نان   به   منظور   تهیه   نان   از دیگر برنامه های موثر می  تواند باش��د چرا که 
متاسفانه   بسیاري   ازنانوایي ها   به   دلیل   به دست   آوردن   سود   بیشتر از   شاطران   غیرماهر  
 با   دستمزد   کمتر   بهره گیري مي کنند   و به   دلیل   اینکه   بازار   عرضه نان   رقابتي   نیست   و  
 هر   ناني   پخته   شود،   فروخته مي شود   بنابراین   نانوایان   در   جهت   اصالح   کیفي  نان   نیز   بي 

تفاوت   عمل   مي کنند . 

قصه پرغصه نان
افزایش   قیمت هر   کاالیي   قطعا   بر   قدرت   خرید   دهک هاي   مختلف جامعه   تاثیر   خواهد   داشت   اما   در   این   میان   افزایش قیمت   نان   که   قوت  

 غالب   خانوارهاي   کم درآمد کشور   را   تشکیل   مي  دهد   نسبت   به   سایر   کاالها تاثیر   بیشتري   بر   کاهش   قدرت   خرید   آنها   خواهد داشت  . دولت  
 هر   ساله   هفت   هزار   میلیارد   تومان یارانه   به   بخش   تولید   نان   اختصاص   مي دهد   اما   با این   حال   در   ماه هاي   گذشته   شاهد   کاهش   کیفیت نان   و  

 نارضایتي   مصر   ف کنندگان   بودیم   زیرا   کمبود آرد   با کیفیت،   نانوایان   را   ناگزیر   به   کاهش   سطح کیفیت   نان   سوق   مي داد . 

چه می شود؟
از   روزي   که   قیمت   نان   افزایش داشته   برخي   از   کارگران   نیز   درخواست   افزایش حقوق   کرده اند   و   به   نظرمی اید   به   لحاظ   هزینه اي   اوضاع نانوایان   دوباره   به   همان  
 اوضاع   قبلي   بازخواهد گشت  .  نان   در   یک   زنجیره متصل   از   کشاورز   تا   نانوا   شکل   مي گیرد   و   به   دست مصرف کننده   مي  رسد و   هرگونه   وجود   خلل در   زنجیره تولید 

نان خود را در سفره مصرف کننده نشان خواهد  داد. 

   مهدی خلج

چه بی سرانجام یا چه بی چه؟  
بگذریم از مبحث پیچیده اینکه نان   پخت   شده   باید   داراي ارزش   غذایي   باشد و رعایت   یکسري   مسایل   در فرآوري   نان   را می بایست جدی گرفت و... 








