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مهندس دادوش مدیری که خدمت را معنا کرد
دولتمردان نگاه بازار محور را به تولید محور تغییر دهند
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ماهنامه اقتصاد و بیمه
شماره 49 - دی ماه 1393

در طول حیات انقالب اسالمی چه بسیار شنیده و خوانده ایم افرادی که  مدعی بوده اند اگر من بر فالن  کرسی نشینم و سمت گیرم بی شک دیو بیکاری را از سر راه جوانان دود می کنم و 
صنعت ایران را  به برندی خوش نام رسانده واز بازارهای جهانی سهمی بسزا خواهم گرفت. اینان ادعاهای بسیاری دارند  که مِن من! حاصل دست رنج جماعت کارگر زحمتکش را برای خود 
به دکه بانک نمی برم و خود  برای تیمار و نظافت دست های پینه بسته کشاورز را در آب زالل های کریز می شویم و آن را مرهم  خواهم بست. و خالصه هزاران داد و فریادند که ایها الناس 
دل خوش دارید که درمان همه دردها بر  صندلی نشستن و مسندگیری برای من خواهد بود؟!! یعنی همه گره های عالم درگرو تدبیر مدیریت من  است؟!  حاشا و  کال کور شود چشمان ما اگر زاین خرمن وعده ها مشتی دیده باشیم و پر شود گوشمان اگر شنیده 
 باشیم ازدیگری این وفای به عهد را. برای این طلبکاران وعده ها هیچ یک به عمل نرسید و خالصه هر  آنچه که  طالبان کرسی نشینی گفتند هیچ و هیچ عمل نکردند. و اما اگر از این تشنگان قدرت بگذریم و  خوب به پیرامون نگاهی ژرف و عمیق بیاندازیم مردانی 
را می بینیم مرد از جنس شیفتگان خدمت و  بس.موسسه ای، سرمایه گذاری پارس توشه، را می شناسم که مرد و مردانه با عمل کرد موفقشان محقق  کردند و ثابت نمودند این نیم بیت آشنا را که مردان آن کنند که گویند. بر مسند مدیریت این موسسه  مدیری 
الیق، بخوانیدش مهندس هوشنگ دادوش، مدیری که در یک اتاق 9 متری سه در سه پشت یک  میز کاری قدیمی و چهار صندلی مانده از پیشینیان هلدینگی را هدایت می کند و سرلک قطار است که  محصول آن از آمریکای جنوبی و کانادا و اروپا گرفته تا 
آفریقا و آسیای صغیر و اقیانوسیه در  معتبرترین فروشگاه ها زینت بخش اعتبار ایران و ایرانی است.    پارس خزر، روشنایی المپ پارس، سایا و صدها محصول دیگر با برندهای خوشنام و دارای آخرین  استانداردهای جهانی ناشی از کسب دانش فنی روز عالوه بر 
درنوردیدن بازارهای جهانی برای مام  میهن اشتغال، کارآفرینی و سرمایه به صنعت بردن و پویایی نام ایران را معنایی دوباره بخشیده است.  مهندس دادوش هنر ایرانی را در لوازم خانگی بکار گرفته و آنچنان خوش زین امتحان سربلند بیرون  شده که تحسین آدم 
و عالم را در پی داشته است. مهندس هوشنگ دادوش مدیری دلسوخته فرهنگ و  صنعت و از خادمین ملک و مملکت از اولین مدیرانی بود که صادقانه در این مرز پرگهر هدایت و  حمایت از اصحاب قلم را بکار بست بقول مال سبزواری خدمت به نویسندگان 

قلم و کمک به نشر آن  همان رهرویی به کعبه مقصود است.مهندس خدا قوت، دلت شاد که با حرمت آمدی و به حکمت سخن  گفتی و به عزت نشاندی که همانا خدمت راستین به قلم و صنعت پاداشش بهشت برین خواهد بود که این  وعده الهی است.  
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برادر ارجمند جناب آقای محمد رستمی صفا
کارآفرین ملی و مدیر عامل محترم گروه صنعتی صفا

درگذش��ت والده مکرمه موجب تالم خاطر گردید. ضمن عرض تسلیت از درگاه خداوند منان برای آن 
 مرحومه رحمت و آمرزش الهی و برای شما و خانواده گرامیتان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می  نمایم. 
خسرو امیر حسیني 
مدیرمسئول و سردبیر 
اقتصاد و بیمه

جناب آقای مرتضی لطفی
مدیرعامل محترم شرکت سیمان فارس و خوزستان

درگذش��ت مادر گرامیتان را تس��لیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و برای 
 جنابعالی و بازماندگان صبر و اجر مسئلت می نمایم.   

خسرو امیر حسیني 
مدیرمسئول و سردبیر 
اقتصاد و بیمه

دوست عزیز و گرانقدر
جناب آقای مهندس داوود مختارپور  

انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیر عامل شرکت سیمان تهران، تبریک عرض نموده و توفیق 
 روز افزونتان را در خدمت به اقتصاد ایران اسالمی از خدای متعال خواهانم. 

خسرو امیر حسیني 
مدیرمسئول و سردبیر 
اقتصاد و بیمه

جناب آقای دکتر حسین محمد پورزرندی
ریاست محترم انجمن علمی اقتصاد شهری ایران و مدیرعامل بانک شهر

کسب مقام »انجمن علمی برتر گروه علوم انسانی« را در سال 1393 که مورد تقدیر مقام محترم  ریاست 
جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت صمیمانه تبریک عرض نموده و توفیقات آن مقام علمی و  اجرایی 

را از درگاه ایزد منان خواهانم. 
خسرو امیر حسیني 
مدیرمسئول و سردبیر 
اقتصاد و بیمه

افتتاح وب سایت نشریه اقتصاد و بیمه
اقتصاد و بیمه مفتخر است تا پس از حضور موفق در قالب ماهنامه اقتصادی ، در دنیای مجازی نیز  به فعالیت پرداخته و در 
روش��ی مت��فاوت ، ارتب��اط خ��ود با مخاط��بان را گس��ترده تر، عمیق تر و آس��ان تر گرداند. این وبس�ایت با نام دام��نه 
www.eghtesadobimeh.ir  از این پس در دس��ترس 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 شركت  سیمان سپاهان

در آخرین ش��ماره چاپ ش��ده نشریه اقتصاد و بیمه، شماره 
48، آذرم��اه 1393، در صفحات 8 و 9 مطلب منتشر ش��ده 
در خصوص گزارش مجمع س��االنه شرکت سیمان سپاهان 

اش��تباهی تایپی در درج تیتر مطلب و همچنین در نوش��ته 
آغازین آن وجود داش��ت. ضمن پوزش از اشتباه رخ داده، به 
اطالع می رساند، در صفحه 8  واژه »ركود« نوشته شده 

بود كه واژه صحیح و مورد نظر»ركورد« می باشد.
ضمنا فایل اصالحی در وب س�ایت نش�ریه در اختیار 

كاربران گرامی قرار خواهد گرفت.
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  خسرو اميرحسيني

| سخن سردبیر |

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند
دولتمردان نگاه بازار محور

را به تولید محور تغییر دهند
پیشتر ودر مقاالت ماه های گذشته بارها وبارها 
در نوش��ته هایم هشدار داه بودم که فارغ از هر 
نوع  دیدگاه حزبی وجناح��ی وباتوجه  به اوضاع 
واحوال روز اقتصادی جهان ومنطقه،بی شک این 
شرایط  ومسائل برروی اقتصاد کشور عزیزمان هم 
تاثیر خواهد  گذاشت و اثرات محسوسی برروی 
زندگی  روزمره مردم خواهد داش��ت بطوری که 
این نوسانات در زندگی روزمره مردم نمود عینی 

 خواهد  داشت. 
در یک��ی از همی��ن مطال��ب پیشی��ن  ک��ه 
درسال2014 نگاشته شده بود هشدار داه شده 
بود که اهم چالش هایی  که اقتصاد کالن کشور 
با  آن روبرو می باش��د را می توان به ش��رح زیر 

طبقه بندی کرد: 
 1-  کاه��ش قیمت نفت به بشکه ای حدود 70 
دالر و احتمال کاهش بیشتر آن))در تایید این 
باور ما  همین که براساس آخرین  اخبار مخابره 
ش��ده بهای نفت برنت به زی��ر50 دالر و بهای 
هربشکه  نفت ایران به چیزی در حدود پنجاه و 

اندی دالر رسیده است(( 
 2-  محدودی��ت افزای��ش صدور نف��ت خام در 
چارچوب تحریم ه��ای بین المللی))پیروهمان 
کاغذ پاره  های بی ارزش��ی که  پرزیدنت..... می 

فرمودند(( 
 3-  کاه��ش درآمدهای ارزی))که در س��خنان 
رییس جمهور محت��رم ومقامات بانک مرکزی 

بارها  وبارهابدان اقرار گردیده  است(( 
 4-  افزای��ش نرخ بیکاری به خص��وص در بین 
جوان��ان تحصیلکرده))که اظه��ر من الشمس 

است(( 
 5-  کاهش قدرت خرید مردم در اثر تداوم تورم 

چندساله گذشته))بدون شرح(( 
حال وبعداز تحقق پیش بینی ها می بایست از 
دریچه ای نو وجدید به این موضوعات وچالش ها 
نگریست   .چرا که برای مقابله با  شرایط پیش آمده 
باید در جس��تجوی راه حل هایی بود که از یک 
طرف با حداقل  ارز مصرفی بتوان نیازهای جامعه 
را برط��رف کرد  و از طرف دیگ��ر 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  سرمایه گذاری های انجام 
شده و ظرفیت های تولیدی نصب شده نیاز به 

سرمایه گذاری ثابت عمده  نداشته و  محدودیت 
فقط در تامین س��رمایه در گردش واحدها می 
باش��د و همچنین بس��یار زود بازده می توانند 
 باشند، ثانیا با افزایش تولید، اشتغال  مولد ایجاد 
خواهد شد و ثالثا به لحاظ ایجاد ارزش افزوده در 
داخل  کشور موجب صرفه جویی ارزی می گردد. 

باتوجه به اش��تغال مس��تقیم بیش از 90 هزار 
نفر  واش��تغال غیر مس��تقیم 240 هزار نفری 
در صنعت ل��وازم  خانگی ایران به عنوان  دومین 
صنعت اشتغالزایی کشور بعد از صنعت خودرو 
سازی درکشورمی توان  بدون هیچ جانبداری و 
اغراق موکدا اعالم کرد که  صنعت لوازم خانگی به 
لحاظ سرمایه گذاری های انجام  شده و ظرفیت 
های نصب شده و تقاضای بالقوه بازار می تواند تا 
حدود  زیادی به ایجاد اش��تغال  و صرفه  جویی 
ارزی کم��ک کند. از آنجایی که آمار متمرکزی 
از اندازه بازار در دس��ت نمی باش��د می توان  با 
یک  حساب ساده میزان صرفه جویی بالقوه این 

صنعت را به شرح زیر محاسبه نمود. 
با فرض نیاز س��الیانه هر خانوارب��ه بین 350 - 
300 دالر ان��واع لوازم خانگی، ش��امل یخچال، 
فریزر،  تلویزیون، اجاق گاز، ماشین  لباسشویی، 
جاروبرقی، پنک��ه و... و در نظر گرفتن اینکه در 
ایران براساس آمارهای موجود درحدود بیست 
میلیون  خانواردرکشور وجود دارد، پس حداقل 
نیاز کشور دراین  مقوله در حدود شش تا هفت 
میلی��ارد دالر ارز برآورد می گردد. که با در نظر 
 گرفتن به این موضوع حیاتی و مهم  که به طور 
متوسط به ازاء هر یک دالر تولید داخل، یک دالر 
نیز صرفه جویی ارزی حاصل می ش��ود ،  با این 
 حساب تنها از این راه ))یعنی حمایت همه جانبه 
از تولید لوازم خانگ��ی در کشور عزیزمان(( می 
توان  حداقل سالیانه سه تا سه  و نیم میلیارد دالر 
صرفه جویی ارزی برای مملکت ایجاد کردکه این 
رقم در  مقایس��ه با کل درآمد حاصل از صادرات 
نفت خام در  طول س��ال برای کشورمان، مبلغ 
بسیار چشمگیری  خواهد بودکه صرفنظر از آن 

مورد تایید هیچ عقل سلیمی نخواهد بود. 
از طرف دیگ��ر 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 س��یصد 

هزار شغل جدید تولیدی  نیز ایجاد کرد که این 
مشاغل تولیدی در زنجیره های  اقتصادی، خود، 
مولد مشاغل خدماتی دیگر نیز می  باشند ))در 
این مورد به تفصیل در ش��مارگان بعد  سخن 

خواهیم داشت((. 
با این تفاصیل می بایست گفت که در صورتیکه 
دولتمردان به دنبال اس��تفاده از امکانات بالقوه 
کشور  برای روبرو شدن با چالش  های اقتصادی 
پیش رو می باشند باید در اولین ومهم ترین قدم 
این دولتمردان  نگاه خود را از "بازار محوری" به 
"تولیدمحوری"  تغییر داده و به دنبال گسترش 

تولید داخل باشند. 
و ام��ا آنچه ای��ن روزها گریبان ای��ن صنعت را 
گرفته و در چمبره  عدم حمایت درگیر ساخته 
به شهادت اهل  فن معضالتی است که با  اندک 
حمایت مقامات مس��ئول قانون گذار و مجریان 
قانون قابل رفع می باشند.  موانعی که هم اکنون 
صنایع لوازم خانگی با آن روبرو  بوده  وامید است 
در ص��ورت رف��ع این دغدغه ه��ا  ومعضالت به 

افزایش تولید اعتماد داشت عبارتند از: 
 1-  واردات کاالی قاچ��اق و عدم کنترل آن در 
مبادی توزیع – متاسفانه دولت سیاست کنترل 
بازار  در مورد لوازم خانگی  خارجی را تقریبا رها 
کرده و فقط فشار نظارتی خ��ود را به کاالهای 

 ساخت داخل معطوف داشته است. 
 2-  واردات کاال به صورت  SKD  عمدتا توس��ط 
شرکتهای مارک دار بین المللی و تسخیر بازار 
 بدون ایج��اد ارزش افزوده و  ایجاد ش��غل برای 

کشور. 
 3-  عدم امکان اس��تفاده از اعتبارات شرکتهای 
معتب��ر داخلی نزد فروش��ندگان خارجی برای 
خری��د به  صورت یوزانس و  پرداخت وجه آن در 

سررسید با نرخ ارز مبادالتی. 
توضی��ح اینکه برخی از ش��رکتهای داخلی می 
توانند م��واد اولیه و قطعات مورد نی��از خود را 
 خریداری، ترخیص و وجه آن را سه تا  شش ماه 
بعد از ترخیص بپردازند. در این حالت سیستم 
 بانکی به��ای این خریده��ا را ب��ا ارز مبادالتی 
پرداخت نمی کند و اس��تفاده کننده  باید با ارز 
آزاد این  بدهی را پرداخت نماید که به این لحاظ 

شرکتها از این مزیت استفاده نمی کنند. 
در صورتیکه سیستم بانکی،  این گونه خریدهای 

مدت دار را با ارز مبادالتی پرداخت کند، فشار  بر 
سیستم بانکی برای تامین  نقدینگی واحدها کمتر 
خواهد ش��د و از طرف دیگ��ر نیز این واحدها  با 
کاهش هزینه های مالی، قیمت های خود را می 

توانند رقابتی  نمایند. 
تجربه نشان داده اس��ت که همیش��ه برخی از 
محدودیت ه��ا برای کشور س��ازنده بوده و هر 
زمان که  درآمدهای ارزی کم شده است،  صنعت 

داخلی شکوفا شده است. 
امید است که این بار نیز با تدبیر مسئولین محترم 
اقتصادی، حاصل این محدودیت ها برکت و  خیر 

برای کشور باشد.
چهاردهمین نمایش�گاه بین المللی لوازم 
خانگی از روز 15 دی ماه 1393 آغاز ش�ده 

و به روز   18 دی به پایان رسید.  
این نمایشگاه هم چون صنوف دیگر برنامه بازدید 
روتین داشت برای مقامات. از آن جمله  در  صبح 
زود اولین روز نمایشگاه  که  وزیر صنایع و معادن، 
تجارت با خیل همراه !! به تندی  آمدند و به همان 
سرعت بازگشتند و خواب  انجمن صنایع لوازم 
خانگ��ی  ایران که آن هم ب��ه یمن برگزاری این 

چنین نمایشگاه هایی در زمستان، برهم خورد.
در نشری��ه رس��می نمایشگ��اه ه��ای بی��ن 
المللی))اقتص��اد ونمایشگاه(( که حیفمان  می 
آید بدان اش��اره نکنیم.  عملک��ردی که در حد 
بولت��ن های آگهی نامه  نازل بوده و امروزه دیگر 
این چنین کارکردی برای  پیک نامه در بهترین 
حال��ت در پش��ت در هر خان��ه ای و به رایگان 
سلفون کشیده  حاضر ومهیا  وصاحب این پیک 
نامه که ملتمس که نیم نگاهی کنید به تبلیغات 
ایمپلنت دندون واپیالس��یون بدن  وکاشت مو 
 و...... . ک��ه در ی��ک جمله اط��الق نشریه بدین 
چن��د تصویر تبلیغی رنگی بدون هیچ  محتوای 
در خور جفا است بر اهل قلم ومطبوعاتی  ها.بله 
بر این پیک آگهی که بقول خودش��ان بر  باالی 
وبالینش نوشته اند نشریه رسمی نمایشگاه های 
بی��ن المللی والبته با ای��ن حربه  که تنها منبع 
 رسمی مکتوب نمایشگاه ماییم وما وبه نخ رنگ 
نما چند دختر یونیفرم پوش چند تصویر آگهی 
در میان غرف��ه  داران فروخت به قیمت دو هزار 
تومان . درپیشانی این نشریه پر طمطراق آمده 
بود:" هفته نامه بین المللی سال دهم شماره 85 
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 قیمت درخارج از کشور دو دالر ". این  اعداد را در 
ذهن داشته باشید تا با یک حساب سرانگشتی  
وبقول قدیمی ترها با یک  چرتکه  انداختن نتیجه 
را با سند برابر کرده و ببینم در یک مثال کوچک 
بعنوان مشتی  نمونه از خروار چه کس��انی و  در 
کجا  و چگونه....... .  خوب سال 365 روزه تقسیم 
بر 7 می ش��ود 52.پس هر سال 52 هفته است 
واگر هرس��ال 52 هفته  ای را در10سال ادعایی 
این دست  اندرکاران ضرب کنیم پس میبایست 
ش��ماره 520 این هفته  نامه بین المللی بروی 
پیشخوان باشد .حال آنکه بر سر این وزین  نامه!   
 نوشته اند شمارگان   85. راحتتر بخواهید حساب 
کنید این نشریه مدعی در طول حیات ادعایی 
ده ساله خود به اندازه  دو سال  پیاپی هم نشریه 
بیرون نداده اس��ت، این ادعا را بگذارید درکنار 
حمایتهای خاص وزارت ارشاد از برخی نشریات 
ک��ه این برخ��ی  از این خوان مح��دود رحمت، 
نصیبش افزون تر و آنکس که چون ما با صداقت  
 و راستی کار  می کند هر چند نشریه اش پر بارتر، 
پر تیراژتر، اولین و برتر باز از این سفره حمایت بی 
 نصیب و یا اگر باشد  دلسوزی آنهم درحد یه لقمه 
گرد شده از قوت ال یموت خشک وبیات .     ))از آن 
رو می گوییم بیات شده که یا نیست این حداقل 
 حمایت از مطبوع یا اگر هم اقلکمی  هست آنقدر 
دیر و دیر پرداخت می ش��ود که جز داغ دوباره 
گذاشتن سودی نداش��ته باشد(( نقل  است که 
 سواره ای را تشنه ای نشسته بربستر مرگ طلب 
آب کرد. سواره ازکوزه ی نصفه ی جای گرفته در 
 خورجین اورا جرعه ای ندا د  و برفت به روز بعد با 
کوزه ای پر آمد، لکن حیف وحیف که ازتشنگی 
 مرده بود بنده خدا و...  آمدی جانم به قربانت 

ولی حاال چرا.   
و اما داستان آشنایی من با صنعت لوازم خانگی. 
در دهه 40 بود که در مجله س��پید و س��یاه با 
این مقوله آش��نا شدم. مسئول  مجله فردی بود 
بنام دکتر بهزادی ، از کار کشته هایی که حرمت 
قل��م می داش��ت و در آن روزها در  کمند دکتر 
اقبال ننشس��ت. الج��وردی در صنعت غذایی، 
 خسروش��اهی در صنع��ت داروی��ی و  جعفری، 
خیامی در صنعت خ��ودرو تله برای او گذاردند 
ولی دکتر بهزادی ب��ه تله آن ها نیفتاد  و دردام 
آنها اسیر نگشت. این بود تا روزی که پیرمردی 
با لهجه یزدی به طبقه دوم کوچه نشریه سپید 
و سیاه که همان  کوچه اول خیابان فردوسی  از 
میدان سپه سابق به طرف میدان فردوسی بود 
آمد و لختی نشس��ته،  گفت و گویی دوستانه با 
دکتر بهزادی کرد و ماحصل آنکه  دکتر مشاورت 
او را پذیرفت .من که  به آن روزگار، جوانی بودم 
ت��ازه از درس و مش��ق آمده و ت��ازه در آغاز کار 
مطبوعاتی-روزنامه نگاری، مطلب به کناری نهاده 
 وهمه  تن چشم وگوش شدم و سرشار از سوال 
که این مرد موسپید با این لهجه شیرین یزدی 
کیست و چه تنوری  داشت که خمیر دکتر به آن 
چسبید  . بعدها فهمیدیم این بزرگ مرد نامش 
حاجی برخوردار بود در  صنعت لوازم خانگی  که 

چون نامهای نامی صنعت کشور وبسان هم  سلف 
های خود سنگ  بنایی گذاشت که امروزه بدان 
افتخار میکنیم.از این ناموران در تاریخ پر افتخار 

میهن عزیزمان  کم نداریم.  
بگذارید نقبی بر تاریخ بزنیم، اعتماد الس��لطنه 
در »الماث��ر واالث��ار« خویش که ب��ا نام »چهل 
سال  تاریخ ایران« به چاپ رسیده، به  مجموعه 
کارخانه ها و صنایعی که در چهل سال نخست 
دوران  ناصری برپا ش��ده یا در برنامه بوده اشاره 
م��ی کندک��ه در آن می��ان  می ت��وان صنعت 
سماورسازی،  بلورس��ازی، چینی سازی، گلوله 
ریزی، تفنگ سازی، قطران سازی، باروت کوبی 
و ... را  نام  برد ))چهل سال تاریخ ایران – ج1 – 
ص 162 تا 112(( این در حالی است که در این 
نوشتار  به کارخانه های دیگر، جا به جا  و بسته به 
موضوع اشاره می شود. گرچه در میان بسیاری 
از  کارخانه هایی که راه اندازی می ش��وند مانند 
کارخانه ش��کرریزی در  مازندران، کاغذگری در 
 اصفهان، نساجی کتانی در اصفهان، چینی سازی 
امین الضرب در تهران، چینی سازی حاج  عباس 
و حاج  رضا در تبریز )گنج ش��ایگان- ص 94 و 
93( چندان دوامی نمی آورند و از  فهرس��ت ها 

بیرون می رفتند.   
یکی دیگر از کسانی که در دوران ناصری تالش 
بسیاری در باز کردن راه صنعت نوین فرنگی  به 
کشور داشت، میرزاحسین خان  سپهساالر بود. او 
برای آشنا نمودن شاه با فرنگ و پیشرفت  های 
صنعتی در آنجا ش��اه را دوبار به فرنگ برد)البته 
ش��اه س��ه بار به  فرنگ رفته، یکبار پس از  مرگ 
میرزاحس��ین خان بود( همو است که کارخانه 
گاز روش��نایی را به تهران وارد کرد و نخستین 
 مولد برق  ایران را درمدرس��ه مجمع الصنایع در 
خیابان باب همایون با همیاری بواتال فرانسوی 
و  وردستی استاد یوسف ارمنی به کار انداخت  و 
چه��ار المپ »ارکی« را در چهار نقطه از خیابان 
 باب همایون، س��ر در الماس��یه، سر در مدرسه، 
نزدیک به توپخان��ه و در کمرکش  خیابان باب 
 همایون )به احتمال( روشن ساخت)سال 1258ه 
خ( او از کسانی است که در این زمینه ها  بیشتر از 
همه به راه  امیرکبیر می رفت. قورخانه را مجهزتر 
نمود. در زمان وی قورخانه  هشتصد صنعتگر در 
رشته های گوناگون داشت. تفنگ  هانری مارتینی 
را در قورخانه ساخت.  کارخانه بزرگ چرخ بخار و 
کارخانه چدن ریزی برای قورخانه آورد )اندیشه 
ترقی و  حکومت  قانون، ص 434( پوشیده نیست 
قورخانه جایی بود که کارگاه های اسلحه سازی 
در آن برپا ش��ده  بود. این نه��اد در زمینه  انجام 
کارهای صنعتی و کارگاهی و فنی یکی از مهم 
تری��ن کانون های  صنعتی در سراس��ر ایران به 
ش��مار می رفت. ولی جالب  آنکه در آن اوان به 
کارهای دیگری نیز  می پرداخت که باید آنها را در 
مجمع الصنایع دنبال می کردند. مناسب تر است 
که شرح  ماجرا  را از زبان ممتحن الدوله بشنویم. 
وی با معرفی جهانگیرخان گرجی، که دوستدار 
وی نیز ب��ود  افزون بر ارائه داده ها و  اطالعاتی از 

توانای��ی های صنعت نظامی در دوران ناصری از 
وجود  یک مرکز تعمیراتی همگانی نیز پرده بر می 
دارد. همچنین  برای کسانی که درباره چگونگی 
 کارکرد قورخانه کنجکاو باشند به نکات مهمی 
اشاره می کند: »جهانگیر خان که پسر  ارشدسهام 
 الدوله گرجی )ومس��یحی( بود اول داخل نظام 
گشته و پس از طی مراتب مناس��ب درک مقام 
 آجودان باشی کل نظام ایران  نمود و چون میل 
فراوانی به صنایع جدید داشت و اهل صنعت را 
 تروی��ج می کرد و به ش��خصه در صنایع یدی و 
بس��ط آن در ایران  کوشش و جد وافی می کرد، 
 قورخانه که به نام جبه خانه مشهور بود به ایشان 
س��پرده شد و ملقب به وزیر صنایع گردید و  در 
 حقیقت، باید گفت: قورخانه ایران از اثر وجود این 
شخص هنرمند عالی مقام معنی پیدا کرد و  اقسام 
مختلف اسلحه سازی و  اثاثیه و لوازم جنگ ایجاد 
نم��ود. مثل توپ ریزی جدید، فشنگ  س��ازی، 
باروت سازی و تمام شعب قورخانه و جبه خانه 
را در ایران  او بانی و باعث شد و هر  چه از فرنگ 
)اروپا( به طور نمونه از آهن کاری و چدن ریزی 
و تجاری به دست می آورد در  قورخانه  به طریق 
احسن س��اخته و واقعا مراکز تمام اهل صنعت 
ایران ش��ده و در زمان مدیریت  این مرد عالیقدر 
در قورخانه دولتی جمع  بودند و امکان نداش��ت 
کسی برای تعمیر اشیاء و لوازم  فرنگی و خارجی 
خود محتاج به رجوع به کارخانه س��ازنده اصلی 
گردد.  وقتی از تاریخ درس بگیریم  وراه درس��ت 
را انتخاب کرده واستمرار دهیم آیندگان به کرده 
م��ا می  بالند و نیاز جهان در دس��تان ما  خواهد 
ب��ود که گفته اند هنر نزد ایرانیان اس��ت و بس.  
متاس��فانه آنکه هنوز در نیافته ایم امروزه  دیگر 
تنها با اندک محصول، حضوردر نمایشگاه  بامردان 
کت و ش��لوار اطوکشیده   وخانم های فرم پوش 
آنچنانی که نه از قومی��ت و نه از فرهنگ  آباء و 
اجدادیمان نشان دارد حاصلش آن نمی شود که 
باید باشد.دیگر با  این نوع حضور وسبک  وسیاق 
برپایی نمایشگاه با حواشی آن بایست گفت تولید 
کننده واقعی که از او حمایت نمی شود تا  سال 
آینده  وبه محاق رفته  و از پستو سر در نمی آورد. 
اگر نبود نام آوران عهد ناصری و نقش  آفرینان بعد 
از جنگ جهانی دوم تا امروز  و معدود دلس��وزان 
ملک و مملکت در این عصرنشان ما  بسان  بازار 
افغان و عراق بود ))مصرف کننده های محض((. 
ب��ا فرض  اینکه تازه در آمار  صادرات خود این دو 
کشور زیر چکمه جن��گ آوران غربی خمیرش 
ترش��یده و ما غافل از این  همه  موهبت. براستی 
اگ��ر ما هم چونان این دوکشور به این حال وروز 
می افتادیم  ب��ه آیندگان بعد  ازخود به فرزندان 
من و تو وما چه  می توانستیم بگوییم.  برای فردا 
برنامه بریزیم؛ درست و صحیح و صادقانه و آن را 
با مردم در میان بگذاریم که اگر این  حلقه مفقوده 
صداقت ومحول کردن  کار به دستان افراد کاردان 
وکاربلد ب��ر روال خود قرار گیرد  در اندک زمانی 
ن��ه در منطقه که در جهان س��رآمد  و پیش رو 
قرار  خواهیم گرفت وبه عنوان یک  الگوی درست 

چراغ راه دیگران ))بخوانید اقصی نقاط جهان(( 
قرار خواهیم گرفت. 

نیم قرن پیش از پله های مجله س��پید و سیاه 
حاج برخوردار باال شد وپایین آمد و این تعامالت 
دو  طرف��ه اش با دکتر بهزادی  ماحصلش ش��د 
پیدایش صنعت تولید  لوازم خانگی در کشور به 
صورت  نوین که اگر رنج سفر به نمایشگاه واین 
همه حواش��ی ان را  به جان خریدیم تنها وتنها 
به خاطر  استمرارحضور مدیری شایسته وبایسته 
در لُک قطار صنعت لوازم خانگی کشور اس��ت.  
 یادگار  با ارزش حاج��ی برخوردار امروزه متولی 
دارد پ��ر آوازه. ام��روزه مدیری خلف و فرهنگ 
شناس   "بخوانیدش مهندس هوشنگ  دادوش" 
در مجموعه سرمایه گذاری پارس توشه ))خوش 
نام ترین  برند ایرانی نمایشگاه ((کاری کرده که 
به حضور وخوش نامی  و دکتری کاریش دوست 
ودشمن  دو دست برهم کوبند و به نشانه احترام 

تمام قد تعظیم. 
در آنج��ا بودکه یافتیم این ن��ام آور و از متولیان 
صنعت کشور که همواره طرف مشورت مقامات 
 ط��راز اول کشوری قرار م��ی گرفته  و می گیرد 
برای فرزندان خلف پارس توش��ه ))پارس  خزر، 
س��ایا، المپ پارس و....(( با ده فرمان»ارزش های 
بنیادین« اهداف این نام��وران و افتخار آفرینان 

 صنعت  کشور را هدایت گر است. 

ارزشهاي بنیادین   
o رعایت   قوانی��ن،   موازین   اخالقي   و   ارزش   هاي  
 حاکم   بر   جامعه   و   پایبندي   به   مس��ئولیت   هاي  

 اجتماعي   و   زیست   محیطي
o تامین   و   حفظ   ارزش   سرمایه   و   منافع   بلند   مدت  

 سرمایه   گذاران
o التزام   به   مدیریت   کیفیت   جامع   جهت   بهبود  

 مستمر   محصوالت   و   خدمات
o پیوند   دایمي   با   مشتریان   وفادار

o اتحاد   استراتژیک   با   تامین   کنندگان   و   عرضه  
 کنندگان   معتبر   و   توانمند

o پیون��د   دایمي   با   کارکنان   و   منابع   انس��اني با 
قابلیت،   صادق، امین،   پرتالش و متعهد به  اهداف 

شرکت   
o اعتقاد   به   انگیزش،   کار   گروهي   و   مشارکت   هاي  

 موثر   سازماني
o آم��وزش   و   رش��د   مداوم   کارکن��ان   به   منظور  

 خالقیت   و   بهبود   مستمر
o  پیروي   از   مدیریت   نظام   یافته   به   منظور   ارتقاي  

 کیفیت   فني   سازمان
o  تصمی��م   گیري   بر   مبناي   بررس��ي   و   تجزیه   و  

 تحلیل   علمي   داده   ها   و   اطالعات
در حال حاض��ر بازاره��اي صادراتي  مجموعه 
پارس توشه درقاره های امریکا، اروپا ))کشورهاي 
آلمان،  انگلستان، دانمارک،  اتریش، هلند و ایتالیا 
((،قاره اقیانوسیه))استرالیا(( ،قاره افریقا))کامرون،  
سنگال،  نامیبیا و الجزایر (( وکشورهای  همجوار 
مانند  عراق،  افغانستان ،ارمنستان و آذربایجان، 

تاجیکستان را  شامل مي شود.   
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محمد ابراهیم امین با اش��اره به مشکالت پیش روی 
صنعت بیمه گفت: 

در دوره مدیریت جدید بیمه مرکزي بزرگترین مشکلي 
که صنعت بیمه کشور را در ایفاي تعهدات آتي  تهدید 
میکرد بحث انضباط مالي در قالب نظارت همه جانبه 

بود که مورد بررسي قرار گرفت و پیگیري  شد. 
  وی افزود: به منظور نظارت های همه جانبه بر عملکرد 
شرکت هاي بیمه سامانه )سنهاب( به عنوان  یک سامانه 
اطالعات��ي که ص��دور بیمه نامه و پرداخت خس��ارت 
شرکت هاي بیمه را در سراسرکشور به  صورت آنالین 
رصد مي کند،راه اندازي و چارچوب ها و پروتکل هاي 
آن مورد بازنگري قرار گرفت.  به گفته وی با استفاده از 
این اطالعات می توان در هر لحظه وضعیت ش��رکت 
ه��اي بیمه را به لحاظ  پرتف��وي و جریان حق بیمه و 
درآمد و پرداخت خسارت و نسبتهاي مالي و همچنین 
جریان نقدینگي و نیز  بیمه هاي اتکایي را مورد کنترل 

و نظارت قرار داد. 
محمد ابراهی��م امین تصریح کرد: ب��راي این که این 
نظارت بدون خدشه و مبتني بر آمار و اطالعات دقیق و 
کامل باشد  شاخص هایي طراحي شده و در حال حاضر 
این شاخص ها در مراحل پایاني در حوزه نظارت مالي، 
 نظارت فني و نظارت بر عملکرد مدیریت شرکت ها قرار 
دارد و امیدواری��م که همکاران ما در مدیریت  فناوری 
  IT  اطالعات و ارتباطات با کمک شرکت هاي توانمند

بتوانند تا پایان س��ال بتوانیم س��امانه سنهاب  را براي 
کنترل آنالین ش��رکت هاي بیمه  به ط��ور کامل در 
اختیار معاونت نظارت بیمه مرکزي  قرار  دهند. به گفته 
وی انضباط مالي در صنعت بیمه مبتني بر رعایت موارد 
بسیاري از جمله، رعایت  ارزیابي ریسک است و تعیین 
حق بیمه و به کارگیري وجوه نقد حاصل از درآمدهای 
بیمه اي در سرمایه  گذاري هاي پر بازده نیازمند انضباط 
مالي و تهیه صورتهاي مالي مبتني بر شناسایي دقیق 
درآمدها و  هزینه ها و لحاظ کردن ذخایر فني بیمه اي 
است تا در نهایت شرکت بیمه بتواند برنامه ریزي مالي 

الزم  را براي ایفاي تعهدات خود داشته باشد. 
محم��د ابراهیم امین با بیان اینکه بررس��ي و کنترل 
صورتهاي مالي و ترازنامه سود و زیان شرکتهاي بیمه 
از موارد  دیگری است که در نظارت بیمه مرکزی مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت، گفت: پس از برگزاري مجمع 
 شرکت های بیمه چنانچه در صورتهاي مالي ، درآمدها 
و هزینه ها، آیین نامه هاي مرتبط ش��وراي عالي  بیمه 
رعایت نشده باشد بیمه مرکزي به شرکتها کتبا تذکر 
مي دهد و از آنها مي خواهد صورتهاي مالي  خود را در 

راستاي آیین نامه و ضوابط مالي اصالح کنند.  
وی افزود: به همین دلیل شناس��ایي س��ود و زیان در 
ش��رکتهاي بیمه بدون درنظر گرفتن ذخایر کافي که 
 امکان ایفاي تعهدات در آینده را ممکن مي سازد از این 
به بعد از صنعت بیمه رخت بر مي بندد و  انضباط مالي 

دقیق بر صنعت بیمه حاکم خواهد بود.  
محمد ابراهیم امین با اشاره به این که صنعت بیمه و امر 
بیمه گري کار پیچیده اي است و نیازمند الگو گیري و 
 استفاده از استانداردها؛ ضوابط و چارچوبهاي مورد عمل 
در سطح جامعه جهاني است، گفت: پژوهشکده  بیمه 
که بازوي مطالعاتي، تحقیقاتي و پژوهشي صنعت بیمه 
است از ابتداي انتصاب اینجانب در بیمه  مرکزي مامور 
شد که 16 پروژه مطالعاتي را در راستاي پاسخگویي به 

سواالت روزمره شرکتهاي بیمه  انجام دهد.  
وی تصریح کرد: وجود نرخ ها و حق بیمه هاي غیر فني 
و غی��ر منطقي یکی از مشکالتی بود که در  بازار بیمه 
داشتیم و به همین خاطر به پژوهشکده بیمه ماموریت 

دادیم یک نرخ نامه مشورتي تهیه کند. 
رئی��س کل بیمه مرکزی اف��زود: پس از 8 ماه مطالعه 
و مشورت با کارشناس��ان شرکت هاي بیمه و  ارزیابي 
ریس��ک ها و تمام ن��رخ هایي که در ب��ازار بیمه بود، 
پژوهشکده کتاب نرخ نامه مشورتي بیمه هاي  بازرگاني 
را منتشر کرد تا این کتاب به عنوان کمک و راهنما در 
اختیار کارشناسان و مدیران صنعت  بیمه قرار بگیرد تا 
این بي نظمي ها در ارائه نرخ هاي غیر فني در س��طح 

بازار بیمه کشور کاهش پیدا  کند. 
محمد ابراهیم امین وضع مقررات و تدوین آیین نامه 
هاي الزم و ارائه به شوراي عالي بیمه را از جمله وظایف 
بیمه  مرکزی دانست و افزود: در یکسال گذشته بیش 

آینده بازار بیمه رقابتی و با تمرکز بر مشتری مداری است
در گفتگوی رئيس کل بيمه مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران با خبرنگار ما پيرامون چالش ها، معضالت، و 
راهکارهای برون رفت صنعت بيمه از آن؛

بيم ها و اميدهای بازار آتی بيمه کشور مطرح شد.

   صدیقه سرخوش لر
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از 5 آیی��ن نامه جدید در ش��وراي عالي بیمه تصویب 
ش��د.  که تهیه و تدوین این آیین نامه ها مستلزم کار 
کارشناسي س��نگین و اخذ تصمیمات صاحبنظران؛ 
 دانشگاهیان و مدیران با تجربه صنعت بیمه و سندیکاي 

بیمه گران بود. 
وی ب��ا بیان اینکه  نظارت بر صنعت بیمه و تشخیص 
صالحیت مدیران این صنعت از وظایف بیمه  مرکزی 
اس��ت خاطرنشان کرد تجربه نشان م��ي دهد در هر 
ش��رکت بیمه اي که انتصابات بر اساس  الزامات بیمه 
گري باشد آن شرکت موفق است، یعني مدیران سطح 
باالي بیمه حتماً باید ب��ه دانش  اقتصاد، مالي و یبمه 
مجهز باشند؛ تجربه مدیریتي بنگاهداري داشته باشند؛ 
کساني که این دانش را  ندارند یا بنگاهداري نمي دانند 

در صنعت بیمه موفق نخواهند بود.  
به گفته وی در دنیاي امروز؛ مشتري مداري اس��اس و 
پایه کار فعالیت هاي اقتصادي است. و وجود 29  شرکت 
در صنعت بیمه و رقابت بیش از 30 هزار نماینده بیمه 
نشان می دهد که تا حدودي وارد بازار  رقابتي شده ایم. 
محمد ابراهیم امین با اش��اره به اینکه در سال گذشته 
درصدي از س��هم دولت در اقتصاد و بازار بیمه کاهش 
یافت، گفت:   اگر این روند ادامه داشته باشد مي توانیم 
در آینده بازار بیمه رقابتي و با تمرکز بر مشتري مداري 

داشته  باشیم.  
به گفته وی طبیعي اس��ت که کاهش سهم دولت در 
بیمه و افزایش سهم خصوصي نیازمند تدابیر و فعالیت 
 و اقداماتي اس��ت که شاید در کوتاه مدت امکان پذیر 
نباشد چرا که صنعت بیمه با تقاضاي مردم و  جامعه 

 سروکار دارد.  
محمد ابراهیم امین افزود: وقتي تقاضا متناسب با توان 
و ظرفیت شرکت هاي بیمه نباشد طبیعتا رقابت هاي 
غیرحرفه  اي و غیرفني در بازار حاکم مي شود و نتایج 

نامطلوبي را به بار مي آورد.  
رئی��س کل بیم��ه مرکزي با بیان اینک��ه تأکید بیمه 
مرکزی بر تعیین حد ریس��ک و مجموع ریسک هایي  
 پذیرفته شده از سوی شرکت های بیمه براساس ضوابط 
است، گفت: با این وجود کنترل خواهیم کردتا  شرکت 
هاي بیمه بیش از ظرفیت توانگري خود ریسک نپذیرند 

و پاسخگوي تعهدات خود در مقابل  مشتریان باشند. 
به گفته وی کنترل توانگري شرکت هاي بیمه و ایجاد 
محدودیت در ریسک هایي که شرکت هاي بیمه  مي 
پذیرند و نظارت بر اخذ پوشش کافي اتکایي ریسک ها 
از دیگر اقدامات نظارتي بیمه مرکزي است  که در حال 

پیگیري می باشد. 
رئیس کل بیمه مرکزی در بح��ث ارتباط با بازارهاي 
خارجي گفت: پس از انعقاد توافقنامه ژنو ش��رکت  ها 
و کارگزاران خارجي با بازار بیمه ایران ارتباط داشتند و 
کار مي کردند؛ همچنین به دو شرکت  خارجي مجرب 
اروپای��ي مجوز ایجاد دفتر ارتباطي دادیم که کار بیمه 

گري نمي کنند اما فعالیت آنها به  گونه ای اس��ت که 
اگر تحریم ها برداش��ته شود به سرعت بتوانیم در بازار 
بیمه خارج از کشور حضور  فعال داشته باشیم و ریسک 
هایي را که به لحاظ فني نگهداري آنها در داخل کشور 
به مصلحت نیست به  بازارهاي خارجي منتقل کنیم تا 
شرکت هاي بیمه ایراني هم بتوانند با کسب رتبه بندي 
در بازار خارجي  حضور داشته باشند و      متحمل ریسک 

هاي خارج شوند.  
وی افزود ش��رکت هاي بیمه خارجي با امید به اینکه 
بتوانند در آینده بازار بیمه ایران جایگاهي داشته باشند 
رف��ت  و آمدهاي زی��ادي دارند؛ مذاکرات و جلس��ات 
متعددي با همکاران بیمه مرکزي و شرکت هاي بیمه 
 برگزار مي کنند ولي هن��وز اقدامات اجرایي مبني بر 

پوشش اتکایي  ریسک هاي کشور را انجام نداده اند. 
محم��د ابراهیم محمد ابراهیم امی��ن با بیان اینکه بر 
اس��اس توافقنامه ژنو هنوز تحریم ه��اي نفت خام و 
فرآورده هاي نفتي و کشتي حامل  این مواد پا برجاست 
با این استدالل اگر خسارتي اتفاق بیفتد از آنجایی که 
زمان ارزیابي خس��ارت در  اینگونه خسارت ها معموال 
یک س��ال طول مي کشد و در این تفاهم نامه ش��ش 
ماه موعد تعیین شده و ممکن  است ارزیابي خسارت به 
بعد از شش ماه کشیده شود و تبادل مالي امکان پذیر 
نباشد؛ وی افزود: در  نتیجه شرکت هاي بیمه علیرغم 
اینکه منعي نداشتند از ارائه پوشش های الزم خودداري 
کردند اما برخي  ش��رکت ها به تازگي به کشتي هاي 
خودش��ان که فرآورده هاي نفتي ای��ران را حمل مي 
کنند برخي پوش��ش  هاي بیم��ه اي را ارائه دادند. به 
گفته رئیس کل بیمه مرکزی به نظر می رسد که اگر 
مذاکرات به نتیجه  برسد بازار بیمه کشور توان و آمادگي 

الزم براي آغاز تبادل با بازار بیمه دنیا را داشته باشد. 
به گفته رئیس کل بیمه مرکزی نقطه ضعف بزرگي که 
در صنعت بیمه کشور وجود دارد این است که  فروش 
بیمه عمر به تخصص و تبحر و دانش بازاریابي و ویژگي 

هایي نیاز دارد که متاسفانه فروشنده  بیمه عمر به تعداد 
کافي تربیت نکرده ایم.  

وی تصریح کرد: برنامه هاي صنعت بیمه این است که 
بر آموزش و جذب افراد مناسب براي فروش  بیمه عمر 
تکیه کند تا بتواند سهم بیمه عمر را که در حال حاضر 

حدود 10 درصد است در دوره 5 ساله  دو برابر کند. 
محمد ابراهیم امین با بیان اینکه در س��ال 91 صنعت 
بیم��ه کشور ح��دود 7/800 میلیارد تومان خس��ارت 
پرداخت کرده  اس��ت. گفت: این رقم در س��ال92، به 
10/500 میلی��ارد تومان رس��ید که 34 درصد رش��د 
نشان مي دهد و  اگر رقم 34 درصد رش��د خس��ارت را 
با رقم 23درصد رشد حق بیمه مقایسه کنیم مشاهده 
می ش��ود که  شرکت هاي بیمه در سال 92 به نسبت 
خس��ارت بیشتري پرداخت کردند تا درآمد حق بیمه 

کسب کرده  باشند. 
وی با بیان اینکه ضریب خسارت در صنعت بیمه افزایش 
پیدا کرده و این یکي از عوامل کاهش بازده و  سودآوري 
شرکت هاي بیمه اس��ت تصریح کرد: اگر قیمت ها و 
معامالت بورس را مالحظه کنید مي  بینید شرکت هاي 
بیمه قیمت هاي س��هامشان به حداقل رسیده است و 
متقاضیان زیادي در بازار براي  خرید سهام شرکت هاي 
بیمه وجود ندارد چرا که ش��رکت هاي بیمه به دالیل 
متعدد سودآوري شان کاهش  پیدا کرده و درآمدشان به 
نسبت هزینه ها افزایش نداشته است و روند رشد هزینه 

ها بسیار بیشتر از  درآمدهاست. 
محمد ابراهی��م امین، تالش در جهت ش��فافیت را از 
اقدامات دیگر بیمه مرکزی برشمرد و گفت: اطالعات، 
مصوبات و  نتایج بررسي ها در مورد عمکرد شرکت هاي 
بیمه در پورتال بیمه مرکزي درج ش��ده و رسانه ها که 
 صداي مردم و عصاره افکار عمومي هستند مي توانند 
ب��ا مشاهده این اطالعات و آمار و تجزیه و تحلیل  آنها، 
عملکرد صنعت بیمه را بطور مس��تمر ارزیابي و تجریه 
و تحلیل کنند و گزارش آن را به هموطنان  اعالم کنند. 
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بیمه ملت 460 میلیارد ریال سود تقسیم کرد

مجم��ع عمومی عادی به ط��ور فوق العاده 
صاحبان سهام شرکت بیمه ملت   )سهامي 
عام( با حض��ور بیش از 83 درصد صاحبان 
س��هام و حس��ابرس و ب��ازرس قانون��ی، 
نمایندگان  س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
و بیم��ه مرکزی جمهوری اس��المی ایران، 
اعض��ای هیات مدیره، آقای دکتر  حجاریان 
مدیرعامل ش��رکت بیمه ملت در ساعت 9 
صبح روز ش��نبه م��ورخ 29 آذر 1393 در 
مرکز  مطالعات بهره وری و منابع انس��انی 

برگزار شد. 
بر اساس این گزارش، آقایان سعید موحدی 
نماینده ش��رکت گروه بهمن بعنوان رئیس 
مجم��ع، عباس  ابراهیمی ب��ه نمایندگی از 
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 
کشوری و امیر سعید شجاعی به  نمایندگی 
از ش��رکت گسترش س��رمایه گذاری سبا 
بعنوان ناظرین جلس��ه و نظرعلی صالحی 
نژاد، معاون  مالی- اداری بیمه ملت به سمت 

دبیر جلسه انتخاب شدند. 
در ابتدای جلسه، گزارش هیات مدیره در 
خصوص فعالیت ها و عملکرد ش��رکت در 
س��ال مالی 1392 و  متعاق��ب آن گزارش 
حس��ابرس و بازرس قانون��ی در خصوص 
صورتهای مالی و عملکرد ش��رکت منتهی 
 ب��ه 1392/12/29 قرائ��ت و ب��ه س��مع 
حاضرین رس��ید و پس از بح��ث و تبادل 
نظر و طرح س��واالت از  ناحیه سهامداران 
حاضر در جلسه و پاسخ توسط مدیرعامل، 
تصمیماتی مبنی بر تصویب صورتهای  مالی 
شامل ترازنامه و حساب سود و زیان انباشته 
و یادداشتهای همراه سال مالی منتهی به 
  1392/12/29 ب��ه تصویب رس��ید. عالوه 
بر ای��ن به اتفاق آراء حاضرین در جلس��ه 
مقرر گردی��د پس از  کس��ر مبالغ مربوط 
ب��ه اندوخت��ه قانونی، اندوخت��ه احتیاطی 
)س��رمایه( و پاداش هیات مدیره از س��ود 
قابل  تخصیص شرکت )مندرج در صورت 

س��ود و زیان(، مبلغ 460.000.000.000 
ری��ال خالص )به ازاء  هر س��هم 230 ریال 
به ص��ورت خالص( به عنوان س��ود نقدی 
و بر اس��اس برنامه زمان بندی اعالم شده 
 پرداخت می گردد و مابقی آن به حس��اب 

سود انباشته منتقل شود. 
بر اس��اس این گزارش، موسسه حسابرسی 
و خدمات مال��ی فاطر بعنوان بازرس اصلی 
و حس��ابرس مس��تقل  ش��رکت و موسسه 
حسابرسی شاخص اندیشان بعنوان بازرس 
علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی 
 ب��ه 1393/12/20 با اکثری��ت آراء انتخاب 

گردیدند.  
همچنین روزنامه اطالعات و دنیای اقتصاد 
بعنوان روزنامه های کثیراالنتشار ش��رکت 
جهت درج آگهی  های شرکت تعیین شدند.  

در جلسه مجمع، حمیدرضا نورعلیزاده مدیر 
طرح و توس��عه شرکت بیمه ملت، گزارش 
هیات مدیره  مربوط به عملکرد س��ال مالی 
منتهی به 29 اسفند 92 را به مجمع عمومی 
ارائه کرد ک��ه در ادامه  مشروح و اهم آن به 

استحضار می رسد:   
حق بیمه ص��ادره در ش��رکت بیمه ملت 
در س��ال 92 با رش��د 53 درصدی نسبت 

به س��ال قبل، از   2082101 میلیون ریال 
به رق��م 3180435 میلیون ریال رس��ید 
که این میزان معادل1/9 درصد سهم کل 
 بازار صنعت بیمه اس��ت.  همچنین تعداد 
بیمه نامه های صادره ش��رکت از 559810 
بیمه نامه در س��ال 91  به 922988 بیمه 
نامه در سال 92 افزایش یافت که حکایت 
از رش��د 65 درصدی دارد. ش��رکت بیمه 
 ملت با توجه به سیاس��ت متوازن س��ازی 
پورتفوی خود در س��ال 92، موفق ش��د با 
کاه��ش 6 درصدی س��هم بیمه  نامه های 
ش��خص ثالث، می��زان آن را به 61 درصد 
در پرتفوی شرکت رسانده و در رشته های 
مهندس��ی،  هواپیما و کشتی، مسئولیت و 
زندگی به ترتی��ب 363، 170، 117و 68 

درصد نسبت به سال 91 رشد  نماید. 
خسارت پرداختی از طریق مدیریت ریسک، 
در سطح 25/5 درصد افزایش مدیریت شد 
و از   1409851 میلیون ریال در سال 91 به 
رقم 1769111 میلیون ریال رسید. باالترین 
س��هم خسارت در  کل خس��ارت پرداختی 
مربوط به رشته شخص ثالث به میزان 89 

درصد بوده است.  
در س��ال 92، قبولی اتکایی شرکت نسبت 

به سال گذشته با رشد 49 درصدی از مبلغ 
197533 میلیون  ریال به 293786 میلیون 

ریال افزایش یافت.  
تعداد نمایندگان شرکت بیمه ملت از 971 
نماینده در س��ال 91 به 1207 نماینده در 
س��ال 92 افزایش  یاف��ت و در مجموع 77 
درصد از حق بیمه شرکت توسط نمایندگان 
حقیقی و 5 درصد حق بیمه صادره  توسط 

نمایندگان حقوقی صادر شده است. 

اهم خدمات شرکت بیمه ملت به 
بیمه گذاران عبارت است از: 

 -پرداخت نرخ سود قطعی 30/75 درصدی 
به بیمه نامه های زندگی

 -رسیدگی به حدود 7200 پرونده خسارت 
های بدنی شخص ثالث اتومبیل و پرداخت 

خسارت به بیش از   5200 پرونده  
 -ارزیاب��ی بیش از 33870 فقره خس��ارت 
های مالی در رش��ته های شخص ثالث و 
بدنه اتومبی��ل و تس��ویه   32070 فقره از 

پرونده ها  
 -پرداخ��ت ح��دود 1660 میلی��ارد ریال 

خسارت در رشته اتومبیل
همچنین بیمه ملت با اهتمام ویژه به افزایش 
مراکز خس��ارت در س��ال 92، تعداد مراکز 
خس��ارت مالی و  بدنی خود را به ترتیب از 
200 و 31 مرکز در سال 91 به 250 و 54 
مرکز در سال 92 افزایش داده  و همچنین 
با 41 مرکز خسارت غیرخودرویی باالترین 
پوشش جغرافیایی را برای بیمه گذاران خود 

 فراهم کرده است. 
تعداد کارکنان ش��رکت بیمه ملت در سال 
92 ب��ا افزایش 5 نفری از 350 نفر به 355 
نفر رس��ید که از  این تع��داد 82 نفر دارای 
مدرک فوق لیس��انس و دکت��را و 194 نفر 

دارای مدرک لیسانس هستند. 
بیم��ه مل��ت در س��ال 1392 با ش��اخص 
توانگری 204 درصدی، سرآمد بیمه گران به 
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لحاظ ایفای تعهدات  بود و توانست از معدود 
شرکتهایی باش��د که مجوز اتکایی خود را 

تمدید کرده اند. 
ش��رکت بیمه ملت در س��ال 92، اینترنت 
بیم��ه، تلفن بیمه، پیامک بیم��ه و موبایل 
بیمه را طراحی و پیاده  سازی نمود و بهبود 
سیستم های عملیاتی بیمه گری، تدوین و 
پیاده سازی سیستم هوشمند کسب وکار و 
ارتباط  سیستماتیک با مشتریان را به انجام 

رسانید.  
بیمه درمان تکمیل خان��واده، طرح جامع 
خودرو، پوش��ش امداد خ��ودرو ) SOS ( و 
مسافرین عازم به  ایران از محصوالت جدید 
بیم��ه ملت و بیم��ه نامه مس��تمری زنان 
خانه دار، تحصیل فرزندان از  محصوالت برتر 

شرکت در سال 92 بوده است. 
اقدام به دریافت جایزه مدیریت ریس��ک 
)گواهی نامه س��طح  C (، حفظ و پایداری 

توانگری مالی شرکت،  بهبود نظام کنترل 
داخلی و آموزش مدیریت ریس��ک برای 
ش��رکت ها و مشتریان ب��زرگ، اقداماتی 
اس��ت که  ش��رکت بیمه مل��ت در حوزه 
مدیریت ریسک در س��ال 92 انجام داده 

است. 

فعالیت های سرمایه گذاری
ش��رکت بیمه ملت در س��ال 1392 مبلغ 
810868 میلی��ون ری��ال درآم��د از ناحیه 
س��رمایه گذاری کس��ب کرد  که73 درصد 
رشد نسبت به س��ال 1391 داشته است. از 
مجموع درآمد حاصله از سرمایه گذاری بیش 

از   47 درصد مربوط به سود نقدی حاصل از 
سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی 
و غیر بورس��ی،  حدود 39 درصد مربوط به 
سود حاصل از نقل و انتقال سهام، 12 درصد 
مربوط به سود سپرده های  بانکی و 1 درصد 

مربوط به درآمد اوراق مشارکت است. 
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ش�نیده می شود س�ایپا به فكر توسعه 
محصول افتاده كه البت�ه اتفاق مثبتی 
است، اما انتقاد كارشناسان  اینجاست كه 
ظاهرا پایه توسعه محصول را با چینی ها 

گذاشته اید. همین طور است؟  
به هیچ وج��ه! ما قصد نداریم پایه توس��عه 

محصول را با چینی ها بگذاریم . 
اتفاقا تمرکز اصلی م��ان را روی فعالیت های 
مرکز توس��عه تحقیقات خود ق��رار داده ایم؛ 
به نحوی که 75  درصد از محصوالت آینده مان 
را روی پلت فرم های خودمان خواهیم ساخت. 
م��ا ایکس 100 و ایکس   200 و اس پی 100 
را داریم و به واس��طه آنها، برنامه های مربوط 
به توس��عه محصول را پی��ش خواهیم  برد. 
روند کار هم به این ش��کل است که پلت فرم 
ایکس 200 به تدریج ج��ای ایکس 100 را 
می گیرد؛ به  عبارت بهتر، تولید پراید کم کم 
کاهش خواهد یافت و تولیدات خانواده تیبا به 
تدریج افزایش می یابند. از  سال 95 به بعد هم 
پلت فرم اس پی 100 وارد عرصه تولید خواهد 

شد که پلت فرمی به روز است . 
  پلت فرمی كه می گویید، چینی است؟  

طراح آن یک آلمانی اس��ت ک��ه قبال طراح 
مرس��دس بنز نیز بوده. مشاورم��ان در این 
پروژه نیز یک کره ای  است؛ منتها از امکانات 
چینی ها برای س��اخت این پلت فرم استفاده 
می کنی��م، چون آنه��ا )چینی ه��ا( امکانات 
 بیشت��ری دارند. در واقع عمال طراح پلت فرم 
اس پی 100، آلمانی اس��ت و ما توافق نامه را 
که در چین  امضا کردیم، با حضور این طراح 
بود. اتفاقا در سفری که اخیرا به چین داشتم، 
از نزدیک دیدم که  طرح های مربوط به استایل 
پلت فرم را یک کارشناس خبره کره ای مشاوره 

مي دهد . 
  من متوجه نشدم باالخره نقش چینی ها 

در پلت فرم سایپا چیست ! 
چینی ها امکانات نرم افزاری و سخت افزاری 
گسترده ای دارند و روی نمونه سازی های گلی 
و  کانست های داخل اتاق خودرو کار می کنند، 
منتها زیر نظر طراح آلمانی و مشاور کره ای ما 
و با  همراهي و اجراي پرسنل مرکز تحقیقات 

سایپا . 
در واقع چینی ها سرعت کار را باال می برند. ما 
می توانستیم همان کاری را که در مورد تیبا 
2 انجام  دادیم، ب��رای اس پی 100 هم انجام 
بدهیم، منته��ا نه نیروی الزم و نه س��رعت 

مناسب را در اختیار نداشتیم . 
البته از همان ابتدای کار، کارشناس��ان ما در 
چین حضور داشتند و هم کمک می کنند و 
هم آموزش الزم  را می بینند. ش��ما اگر بروید 

آنجا، می بینید که ط��رح را مشاور آلمانی و 
کره ای با همکاري پرسنل ما  مي دهند؛ اما یک 
سری کارهای اجرایي تر مانند نقشه کشی و ... 

را چینی ها انجام می دهند . 
  در صحبت هایتان به پراید اشاره كردید؟ 
ای�ن خ�ودرو چ�ه زمان�ی از رده خارج 

خواهد شد؟  
برنامه ریزی کرده ایم که خروج پراید با توسعه 
تیبا همزمان پیش ب��رود. در واقع پراید خود 
به خود در  حال جمع شدن است؛ ما همین 
چندی پیش یک خط تولید پراید را در سایپا 
جمع کردیم و خط تولید این  محصول در بن 
رو نیز جمع ش��ده است. در واقع تیبا که اوج 
بگیرد، پراید خ��ود به خود می رود و بعد هم 
 که اس پی 100 خواهد آمد. البته تا زمانی که 
پراید مشتری دارد و امکان صادراتش باشد، 
آن حجم کم  تولید، ادامه خواهد داشت. طبق 
برنامه، در پایان سال 95، تولید پراید از 500 
هزار دس��تگاه به 150  هزار دستگاه خواهد 
رس��ید و این عدد نیز ب��ه تدریج کم خواهد 
شد. همچنین 75 درصد محصوالت سایپا  در 
س��ال 95، داخلی خواهد بود و 20 درصد را 
نیز برای برندهای معتبر خارجی از جمله کیا 
و رنو و  نیسان، کنار گذاشته ایم. برای این 20 
درصد ه��م برنامه داریم و می خواهیم آنها را 
)در صورت باز بودن  فضای بین المللی( ساخت 
داخل کرده یا با ساخت داخل باال تولید کنیم. 
ما در حال حاضر تولید سراتو را  هم با ساخت 

داخل آغاز کردیم . 
  ساخت داخل؟ چند درصد؟  

از قطعات صندلی شروع کردیم و بعد به سراغ 
تایر و ش��یشه و چ��راغ و المپ ها و قطعات 
پالستیکی  تریم داخل و رادیاتور و ... خواهیم 

رفت  . 
  اینها كه می گویید، قطعات حساس�ی 
نیس�تند و با این ش�رایط تولید سراتو 

همواره محتاج كیا خواهد بود . 
بله ولی س��عی می کنیم پس از یک س��ال، 
ساخت داخل سراتو را به 30 درصد برسانیم و 

پس از دو سال  به 60 درصد . 
  می گویند سایپا از كیا و نیسان شكایت 

كرده است؛ همین طور است؟  
نه؛ می خواستیم شکایت کنیم، اما وقتی کیا 

همکاری با ما را آغاز کرد، منصرف شدیم . 
نیسان چطور؟  

از نیسان شکایت نکرده ایم . 
  با نیس�ان می خواهید به كجا برس�ید؟ 
االن كه تولید قش�قایی و تیانا در پارس 

خودرو خوابیده است . 
این به دلیل مس��اله تحریم اس��ت. منتظر 
نتیجه مذاکرات هس��تیم که اگر حل شود، 
کار با نیسان نیز توسعه  خواهد یافت. ما قبال 
با نیسان مذاکراتی را برای تولید خودروهای 
جدید در ایران انجام داده و حتی  محصوالت 

موردنظرمان را نیز دیده و تایید کرده ایم . 
  با كیا می خواهید چه كنید؟  

فعال که سراتو را تولید می کنیم؛ منتها آنها هم 
محدودیت هایی دارند که اگر مذاکرات خوب 
پیش برود،  توسعه محصول با این شرکت را 
نیز خواهیم داشت. البته در مورد سراتو باید 
بگویم که تولی��د این  خودرو جدای از فضای 
تحریم اس��ت و چه توافق بشود و چه نشود، 

سراتو میهمان ما خواهد ماند  . 
  وام�ا رنو؛ چرا رابطه تان با این ش�ركت 

اینقدر شكرآب و پرحاشیه شده؟  
اتفاقا من فکر می کنم آینده خوبی با رنو داشته 
باشیم، چون رنو در ایران سرمایه گذاری کرده 

و ...  
  ام�ا ایران خودرویی ه�ا می گوین�د رنو 

سرمایه گذاری نكرده ! 
چرا، رنو سرمایه گذاری کرده است، هم در گروه 
سایپا و هم در قطعه سازان. سرمایه گذاری ها 
مشترک  بوده و رنو می خواهد از این موضوع 

استفاده کند . 
  یكی از مش�كالت ایران خودرو با رنو یا 
بهتر بگویم رنوپارس، این است كه سهام 
غال�ب در این ش�ركت   )رنوپ�ارس( در 
دست سایپایی هاست و آنها نقش موثری 

در تصمیمات رنو در ایران ندارند . 
بله خب عمده سهام با ماست و اختیارات به ما 

و رنوپارس تفویض شده . 
  به نظر می رسد ایران خودرویی ها خیلی 
تمایلی به ادامه هم�كاری با رنو ندارند. 

سایپا چطور؟  
ما مایلیم هم با رنو و هم با رنوپارس کار کنیم . 
  دوست دارید رنو فقط با سایپا شراكت 
كند؟ منظورم این است كه ایران خودرو 

را كنار بگذارد؟  
خیر به هیچ وجه؛ ما مي توانیم همکاري خوبي 
داشته باشیم. البته رنو محصوالت خاصي براي 
ایران  خودرو در نظر دارد که ما به اجراي آن از 

طریق رنو پارس کمک خواهیم کرد . 
  ش�ما چندی پیش صحبت از بازنگری 
در ق�رارداد تن�در90 كردید. منظورتان 

چه بود؟   
خ��ب قصد بازنگ��ری در ق��رارداد را داریم و 
می خواهیم برخی بندهای آن را تغییر بدهیم . 

  كدام بندها؟  
مثال صادرات و عمق ساخت داخل که چندان 
ب��ه آنها عمل نشده اس��ت. م��ا می خواهیم 
س��خت گیری بیشتری  در این م��ورد انجام 
بدهی��م تا رنویی ها کار را محکم تر و جدی تر 
بگیرن��د. االن در ح��ال مذاکره هس��تیم و 

 صحبت ها تقریبا نهایی شده است . 
  رنویی ها، بابت بدهی سنگین شما بسیار 

شاكی اند . 

گفت و گو با سعيد مدنی، مدیرعامل سایپا

مدیریت سایپا سخت تر از جنرال موتورز است
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خیر این طور نیست  . 
  اما رن�و می گوید نزدیک به 50 میلیون 

یورو بدهكارید . 
بعید می دانم چنین عددی باشد، باید بررسی 
کنم. هر چه هست، وقتی روابط کاری کاهش 
پیدا می کند،  خب بدهی ما هم باال می رود. ما 
به رنو می گوییم شما تولید را باال ببر تا از پس 

آن، روابط مالي هم  بهبود پیدا کند . 
  اتفاق�ا آنها هم حرف ش�ان این اس�ت 
كه چ�ون ش�ما پولش�ان را نمی دهید، 
نمی توانند قطعه در اختیارتان  بگذارند. 
حتی می گویند برای تولید مگان شرط 
گذاش�ته اید و گفته ای�د در صورتی كه 
قطعات تندر افزایش  پیدا كند، ساخت 

مگان را ادامه خواهید داد .  
به هر حال اینها بخشی از قرارداد است . 

  اما به نظر نوعی گروكشی است ! 
خیر این طور نیس��ت. نمی شود که رنویی ها 
قطع��ه ندهند و تولید با کاهش چشمگیری 
مواجه ش��ود و ما  بدهی شان را تمام و کامل 
بپردازیم. ما طبق قرارداد، با رنو عمل خواهیم 
کرد؛ از طرفی، بدهی های  سررسید شده )نه 
صفر شده( رنو رقم خیلی باالیی نیست. رنو 
باید روی افزایش تولید کار کند و ما هم  قول 
داده ایم بدهی های سررسیدش��ان را بدهیم. 
ما به هی��چ وجه چیز خ��ارج از عرفی از رنو 
نخواسته ایم،  درحالیکه االن تولید تندر خیلي 
کاهش پیدا کرده است؛ هرچند می خواهیم تا 
آخر سال، تولید را باال ببریم.  به نوعی می توان 
گفت تمام مشکالت فعلی میان ما و رنو، به 
کاهش تولید تندر90 برمی گ��ردد؛ زیرا اگر 
 تولید این خودرو با همان تیراژ 300 الی 400 
دستگاه در روز ادامه می یافت، هیچ مشکلی 

میان سایپا و  رنو پیش نمی آمد . 
  یعنی ش�ما معتقدید در این ماجرا، هم 

سایپا مقصر است و هم رنو؟   
اتفاقا من معتقدم نه ما مقصریم نه رنو . 

  پس تقصیر كیست؟  
بهتر اس��ت به جای پیدا کردن مقصر، دنبال 

راهکار منطقي باشیم . 
  با م�گان چه خواهید ك�رد؟ تولید این 

محصول از سر گرفته می شود؟  
باید از رنو بپرسید . 

  رنو ك�ه می گوید یک پِک ه�زار و 500 
دستگاهی مگان را به تركیه فرستاده اما 

شما نمی خواهید . 
حرف ما با رنو این است که اگر این پِک هزار 
و 500 دستگاهی را تحویل گرفتیم و تولید 
کردیم،  تکلیف بعد از آن چه خواهد ش��د. ما 
ش��رط گذاش��ته ایم پک مگان را در صورتی 
تحویل خواهیم گرف��ت که  روند تولید تندر 

افزایش یابد . 
  این وس�ط تكلیف مشتریانی كه مگان 
ثبت نام كرده اند چه می شود؟ چرا دود 

اختالف ش�ما با رنو باید به  چش�م آنها 
برود؟  

رنو باید هشدارهای الزم را به ما می داد تا این 
همه تعهد ایجاد نکنیم. رنو باید به ما می گفت 
ک��ه  نمی تواند قطعات موردنی��از برای تولید 
مگ��ان را تامین کند، ت��ا ما نیز پیش فروش 

نمی کردیم . 
  پارس خودرویی ها می توانند امیدوار به 

بازگشت مگان باشند؟  
بله، ولی فقط مگان نیست، خیلی خودروهای 
دیگر هم در کالس مگان، می توانند در پارس 
خودرو به  تولید برسند. خوبی پارس خودرو 
این است که لوکس ساز به حساب می آید و 

مردم هم قبولش دارند . 
  در صحبت هایتان گفتید كه 75 درصد 
تولی�د آینده س�ایپا را ب�ه محصوالت 
داخلی اختصاص می دهید و   20 درصد را 
هم به خودروهای رنو و كیا و نیسان؛ پس 

سهم خودروهای چینی چه می شود؟   
یک چیزی حدود پنج تا 10 درصد. در واقع 
چینی ها نقش چندانی در س��ایپا نخواهند 
داش��ت و از طرفی،  دو ش��رط را برای حضور 
خودروس��ازان چین��ی در س��ایپا در نظ��ر 
گرفته ایم. اول اینکه باید برنامه ساخت  داخل 
داشته باش��ند و دوم اینکه برخی از آنها باید 
سرمایه گذاری انجام دهند، مثل چانگان که 

قرار است با  سایپاکاشان شراکت کند . 
  به چانگان اشاره كردید؛ چه خبر از این 
شركت چینی؟ به توافق نهایی رسیدید؟  
مذاکرات اولیه شروع شده و آنها برای ساخت 
دو محصول در کاشان برنامه دارند و به دنبال 
ساخت  قطعات و ابزارها هستند. چانگان یکی 
از کیفی ترین خودروس��ازان چین به شمار 

می رود . 
  پس چرا سر و صدای چانگان تا این حد 
خوابیده و دیگر خبری از این ش�ركت و 

شراكت با سایپا نیست؟  
اتفاق��ا چانگ��ان به دنبال س��رمایه گذاری در 
س��ایپا اس��ت و االن در حال بررسی میزان 
س��رمایه گذاری شان  هس��تند، منتها حجم 
سرمایه گذاری آنها به مذاکرات بستگی دارد 
که اگر موفق باشد، آنها پول بیشتری  خواهند 
آورد. چینی ها در حال حاضر مشغول بررسی 
بازار ایران هستند و ما هم توانمندی های آنها 

را  رصد می کنیم تا ببینیم چه می شود . 
  ما چندی پیش در حاش�یه نمایش�گاه 
خ�ودرو مش�هد، با مس�ووالن چانگان 
گفت و گ�وی مفصلی انج�ام دادیم،  ولی 
متوجه برنام�ه و هدف آنه�ا در ایران و 

نحوه شراكت شان با سایپا نشدیم . 
خب شاید چینی حرف زده اند! ولی در حال 
حاضر دو محص��ول را برای تولی��د به ایران 
آورده اند و احتمال  سرمایه گذاری یک میلیارد 
دالری آنه��ا در ایران نیز وج��ود دارد؛ این را 

خودشان گفته اند . 
  می دانید كه مردم خیل�ی اعتمادی به 
كااله�ای چین�ی از جمل�ه خودروهای 
تولید این كشور ندارند. با این  چالش چه 

می كنید؟  
ایرانی ها از قدیم کاالهای لوکس و به اصطالح 
»برنددار« اس��تفاده می کردن��د و به همین 
دلیل برایشان  سخت است که کاالی چینی 
را راح��ت بپذیرند؛ بنابرای��ن فرهنگ ما کال 
محصوالت متعلق به کشورها و  شرکت های 
عقب افتاده را در خود هضم نمی کند. االن در 
هندوستان مردم از وسایلی استفاده می کنند 
که  محال است ما بتوانیم با آنها زندگی و کار 
کنیم. آنها به آن سبک زندگی عادت کرده اند 
و ما به زندگی با  برندها عادت داریم، به همین 
دلیل سایپا هنوز خیلی وارد تولید خودروهای 
چینی نشده اس��ت و فعال ه��م  اعتقادی به 
این موضوع ندارد. ترجیح اصلی سایپا تولید 
محصوالت داخلی اس��ت نه چین��ی؛ ما در 
شراکت  با چینی ها و تولید خودروهای چینی 
با احتیاط جلو می رویم و فعال در حال تست 
هستیم. به نظرم کشوری  که سالی 20 میلیون 
خودرو تولید می کند، ارزش تست کردن دارد؛ 
ما که نباید نگاه صفر و یکی داشته  باشیم و 
بگوییم چون فالن خودرو چینی است، پس 
کیفیت ندارد. دوران بچگی ما، کاالهای ژاپنی 
بنج��ل  بودند، ام��ا االن در برخی عرصه ها از 
آمریکایی ه��ا هم پیش افتاده ان��د. کره ای ها 
همین طور؛ منتها آنها  چون از ابتدا سیاست 
صادرات داشتند، با سرعت باالیی کیفیت خود 
را باال بردند، اما چینی ها چون  می خواستند 
ابتدا بازار داخل را پاسخ بدهند، به تدریج در 
حال افزایش کیفیت هستند. چین در حال 
 حاضر، هم جنس خوب دارد و هم جنس بد؛ 
کما اینکه بسیاری از برندهای معتبر دنیا، در 
چین،  محصول تولید می کنند. اصال برای ما 
مهم نیست که چین چه می کند، چون قرار 
نیست تنها با  خودروسازان چینی کار کنیم. 
ما فع��ال در مرحله آزمون هس��تیم و قصد 
سرمایه گذاری چندانی هم نداریم و  هدف مان 

این است که چینی ها سرمایه بیاورند  . 
بگذری�م؛ یك�ي از دالی�ل ب�اال ب�ودن 
هزینه هاي مالي س�ایپا نیروي كار مازاد 

است با این مشكل چه مي كنید؟  

درخصوص نیروهاي مازاد همه خودروسازان 
ایران��ی نیروی م��ازاد دارند، منته��ا وضع ما 
با  خودروس��ازان خارجی متفاوت اس��ت. در 
خ��ارج، برای کاهش هزینه ها، نیروهای خود 
را اخراج می کنند،  چون سیستم های قوی و 
منظم تامین اجتماعی، از کارگران بیمه شده 
حمایت الزم را انجام می دهند و به  اصطالح 
دست ش��رکت های خودروس��از برای اخراج 
باز است. البته ما کارگر بیکار نداریم، بیشتر، 
 بخش های ستادی مان هستند که نیروی مازاد 
دارند. هدف ما این اس��ت ک��ه تا حد امکان 
نیرویی را اخراج  نکنیم، چون این کار تبعات 
اجتماعی دارد و بار بزرگی روی دوش دولت 

خواهد گذاشت  . 
 خب پ�س ب�ا نیروه�ای مازادت�ان چه 

می كنید؟  
سعی مان این است که حجم کار را با افزایش 

تولید زیاد کنیم  . 
  البته به نظر می رس�د اگ�ر خودتان هم 
بخواهید، به ش�ما اج�ازه نخواهند داد 

كارگری را اخراج كنید . 
ما نرفته ایم از کسی اجازه بگیریم که آنها اجازه 
بدهند یا ندهند. خودمان اعتقاد داریم که باید 

کار ایجاد  کنیم . 
از س��ال گذش��ته تا به امروز، نزدیک به سه 
هزار نفر خود به خود از مجموعه سایپا خارج 

شده اند . 
  چند پرسش كوتاه و شاید هم حاشیه ای 
دارم؛ اول اینكه تا به حال شده در سایپا 

تصمیم سیاسی  بگیرید؟  
نه؛

اصال؟  
به هیچ وجه؛ ما سیاس��ت ک��اری داریم ولی 
سیاسی کاری نمی کنیم.کار سیاسی اصال به 
روحیه من  نمی خورد و احس��اس می کنم به 
خودم توهین می کنم اگر بخواهم با روش های 

سیاسی کارم را پیش ببرم . 
اگ�ر فردا صب�ح به ش�ما بگویند دیگر 
مدیرعامل سایپا نیستید، چه می كنید؟  

خوشحال می شوم، در جاي دیگری مشغول 
کار خواهم شد . 

  بزرگ ترین آرزویتان در سایپا چیست؟  
دلم می خواهد سایپا به خودروسازی در اشل 
جهانی تبدیل شود، چون می دانم توانایی اش 

را دارد . 
  بدترین خاطره تان در سایپا؟  

سال 91 که سیاسی بازی ها در سایپا زیاد شد. 
البته االن اوضاع خوب اس��ت و دیگر خبري 
از سیاسي  کاري نیست. االن صنعت خودرو 

متولی دارد . 
  آن زمان نداشت؟  

عمال نه؛ ش��ورای سیاس��ت گذاری در دولت 
قبل یا تشکیل نمی شد یا وزیر در آن شرکت 
نمی ک��رد. عم��ده  تصمیم گیری ه��ا هم که 

خودروسازان، كارگر بانک ها شده اند  
چینی ها نقشی در سایپا ندارند  

پراید سود ندارد  
من هم پراید سوار شده ام  

نگذاشتم سایپا زمین بخورد  
خوشحال می شوم بگویند مدیرعامل 

سایپا نیستی   
پراید خودش كم كم می رود   

رنو قطعه بدهد تا پولش را بدهیم
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سیاسی بود و همین مدیران سیاسی، سایپا 
را به این وضع انداختند. تا قبل از س��ال   88، 
مدیرانی که در خودروسازی انتخاب می شدند، 
تکنوکرات بودند اما بعدا مدیران سیاسی روی 

کار  آمدند و کار را به اینجا کشاندند . 
  خودروسازی را سیاسی می دانید؟  

االن خیلی کمتر ش��ده؛ اصال با کاس��تن از 
سیاسی بازی ها توانستیم سایپا را که در حال 
زمین خوردن بود،  نجات بدهیم. تولید سایپا 
از اس��فند 90 در سراشیبی قرار گرفت و در 
سال 91 به حداقل رسید و اگر  سیاست زدایی 

نمی کردیم، سایپا زمین می خورد  . 
دوست دارید مدیرعامل كدام خودروساز 

دنیا باشید؟  
اداره کردن تمام خودروسازی های دنیا، خیلی 
خیلی راحت تر از اداره خودروسازي هاي بزرگ 

ایراني  است . 
  حتی جنرال موتورز آمریكا؟  

بله حتی جنرال موتورز . 
  مردم بدشان نمی آید بدانند مدیرعامل 

سایپا چه خودرویی سوار می شود . 
من یک زانتیای مدل 82 دارم که زیاد استفاده 
نمی کنم و بیشتر دست خانواده ام است. یک 
سراتو هم از  تولیدات خودمان سوار می شوم 
که البته خودرو سایپا و به اصطالح خودروي 

دولتي و سازماني است . 
  تا به حال پراید سوار شده اید؟  

بله . 
  منظ�ورم این اس�ت كه مثال ب�ا پراید 

مسافرت رفته اید؟  
بله رفته ام، البته نه اخیرا. من یک پراید مدل 
74 داش��تم که چند سال پیش فروختم. در 
سازه گس��تر که  بودم، یک زانتیا و یک پراید 
داشتم که یکی شان نمره زوج بود و دیگری 

فرد. معموال خانواده ام زانتیا  را سوار می شدند 
و من پراید را. بعدا که به س��ایپا آمدم، دیگر 
پراید سوار نشدم، البته در اکثر مواقع  خودرو 

سازماني استفاده کرده ام . 
   ب�ه بحث قیمت گذاری بپردازیم؛ ش�ما 
قیم�ت فعل�ی خودروه�ای داخل�ی را 

منطقی می دانید؟  
به نظر من قیمت ها منطقی هستند. نه بیشتر 
و نه کمت��ر. در واقع با توجه به قدرت خرید 
م��ردم و  هزینه های تولید، قیمت های فعلی 
قابل قبول اند، ولي فضاي کسب وکار مناسب 
نیس��ت عوارض ها و  بهره ه��اي بانکي خیلي 

باالست  . 
      پس چرا مردم راضی نیستند؟  

به هرحال مشتری��ان همیشه دنب��ال ارزانی 
هس��تند. از طرفی، خودرو در مقایسه با سایر 
کااله��ا کمتر گران  ش��ده و قیمت های فعلی 
هم نتیجه چند س��ال سرکوب قیمتی است. 
در واقع قیمت خودرو مانند فنری بود که  چند 
س��ال آن را فشردند و یکباره آزاد شد و مردم 
شوکه شدند. من قبول دارم مردم توقع نداشتند 
خودرو  اینقدر گران ش��ود، ولی ما هم چاره ای 
جز افزایش قیمت نداشتیم، چون اگر این کار را 
نمی کردیم،  ورشکست می شدیم. بین سال های 
80 تا 93 قیمت میانگین کاالها 10 تا 11 برابر 
شده اس��ت در  صورتي که قیمت خودرو 2 / 2 
برابر شده این بدان معناست که خودروسازي 
کشور در مقایسه با سایر  صنایع و منابع تولیدي 

خیلي خیلي بهتر کار کرده است . 
    شما هم معتقدید در كشوری كه گوشت 
كیلویی 40 هزار تومان اس�ت، پراید 20 

میلیونی هم توجیه  دارد؟  
به نظر من پراید االن نه گران است و نه ارزان، 

بلکه قیمت آن معقول است  . 

    ولی مردم معتقدند پراید گران است و 
20 میلیون نمی ارزد؟   

خب ش��اید مردم نمی دانند چق��در از پول 
پراید س��هم بانک هاست؛ چقدر از آن هزینه 
شماره گذاری،  عوارض، ارزش افزوده و ... است . 

      خب شما بگویید چقدر است؟  
سهم سایپا از قیمت پراید، 14 میلیون تومان 
)حدود 70 درصد( است و ما سودی از ناحیه 
تولید این  خودرو نمی بریم. ما شده ایم کارگر 
بانکها و سود اصلي را آنها مي برند. سایپا در 
حال حاضر حدود 30  درصد بابت هزینه هاي 
مالي، ارزش افزوده، مالیات، ش��ماره گذاري، 
بهره بانکی، عوارض، بیمه و ...  می پردازد؛ این 
در حالی است که خودروسازان بزرگ دنیا در 
نهایت دو سه درصد هزینه مالی دارند و  هر 
وقت هم دچار مشکل شوند، سریع کارگران 
ش��ان را اخراج می کنند، ولی ما نمی توانیم 
و نمي خواهیم  چنین کاری را انجام بدهیم 
و از همین رو هزینه های سربارمان نیز باال 
می رود. در کشورهای پیشرفته،  نرخ بیمه هر 
سال زیاد نمی ش��ود و مالیات سال به سال 
افزایش نمی یابد؛ خب معلوم است قیمت آنها 
 اقتصادی ت��ر از آب در می آید، دور از انصاف 
است که فضاي کسب و کار را نادیده بگیریم 
و درخص��وص  قیمت ها غیر عادالنه قضاوت 

کنیم  . 
    حتم�ا می دانی�د ك�ه پرای�د ب�ه نماد 
ای�ران  خودرس�ازی  در  بی كیفیت�ی 
تبدیل ش�ده و كلی جوک و پیامک هم 
 برایش س�اخته اند و هر كس می خواهد 
چیزی را دس�ت بن�دازد، از این خودرو 
مایه می گذارد. ش�ما فكر  می كنید این 
هجمه ها علی�ه پراید تا چه حد منطقی 

است؟  

اقتصاد ما به خودروسازی وابسته است، منتها 
گاهی با انتقاد و تعری��ف از آن )به خصوص 
پراید(،  بهره برداری سیاسی می کنند. بیشتر 
این بعد قضیه اس��ت که مشکل س��از شده، 
وگرن��ه همه باید از صنع��ت  داخلی حمایت 
کنند. در همه جاي دنیا متولیان و سیاسیون 
از طریق حمایت از صنعت خودرو براي خود 
 وجهه کس��ب مي کنن��د و در ای��ران عکس 
این اتفاق می افتد و در مورد خودروس��ازی، 

انتقادهای  غیرمنصفانه ای مطرح می شود . 
در م��ورد پراید ه��م که گفتید، م��ا در رده 
چهارم آمار تصادفات منجر به جرح هستیم 
و آن س��ه محصول  اول تا سوم هم سایپایی 
نیستند. درست است ما ظاهر پراید را خیلی 
تغییر نداده ایم، اما این پراید، آن  پراید کره ای 
قدیمی نیس��ت؛ زیرا از نظر فنی تغییر کرده 
اس��ت و مقاومت آن باال رفته اس��ت و کلیه 

 استانداردهاي 55 گانه را پاس کرده است . 
    اتفاقا خیلی ها معتقدند همان پرایدهای 

كره ای بهتر بودند ! 
این نظر شماست ! 

    نظر مردم است ! 
ولی ما پراید را تغییر ات مناس��بی داده ایم، 
هرچن��د قبول دارم که بای��د ظاهر آن را نیز 
همزمان ع��وض  می کردیم. ب��ه نظرم مردم 
از پراید خس��ته ش��ده اند و با بزک کردن آن 
کاری درس��ت نمی ش��ود. البت��ه االن  دیگر 
برای تغییرات در پراید، دیر است، مگر اینکه 
بازارهای صادراتی مث��ال کشورهای در حال 

توسعه  بخواهند . 
    كمی از بحث قیمت گذاری دور شدیم؛ 
می خواه�م بدان�م روش فعل�ی قیمت 
گذاری توس�ط ش�ورای رقابت  را قبول 

دارید؟  
به نظر من بهترین روش برای تعیین قیمت 
خودرو، آزادسازی است؛ یعنی باید قیمت ها 
در حاش��یه ب��ازار  تعیین ش��وند. سیس��تم 
قیمت گذاری دولتی هیچ جا جواب نمی دهد 
و اگر قیمت خودرو آزاد ش��ود، حتی امکان 
 کاهش قیم��ت برخی خودروه��ا نیز وجود 
خواهد داش��ت. خودروسازان باید یاد بگیرند 
وقتی خودرویی  گ��ران از آب در می آید، آن 
را تولی��د نکنند و اگر ب��ازار دارد، تولید آن را 

ادامه بدهند . 
   و اما جواب های تک جمله ای مهندس 

مدنی به سواالت تک كلمه ای ما:
پراید: ماشین محبوب طبقه متوسط و کم 

درآمد
سایپا: رو به رشد

ایران خودرو:برادر بزرگ تر
رنو: همکار متوسط

اكبر تركان: منطقی ، جسور، خوش فکر
جاده مخصوص: محور خودروسازی ایران
سعید مدنی: خادم ملت- عاشق صنعت

سعید مدنی: خادم ملت- عاشق صنعت
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پیام مدیرعامل به مناسبت سالگرد 
تاسیس پاكسان

اینک در آس��تانه ورود به 53 س��الگی 
ب��رای  پاکس��ان  پرافتخ��ار  ش��رکت 
خود.ب��ه نمایندگی از تی��م مدیریتی و 
کارکن��ان زحمتکش ش��رکت.افتخار 
می دانم تا ای��ن روز فرخنده را به همه 

هواداران،عالقمندان و بویژه خانواده های 
گرانسنگ ایرانی که محصوالت پاکسان 
را ب��رای مصرف برگزیده اند،ش��ادباش 

بگویم.
آنچه از محصوالت پاکس��ان به دست 
مصرف کنندگان گرامی می رسد،حاصل 
تالش جمعی متخصص��ان و کارگرانی 

اس��ت که با تعهد باالی سازمانی و نیز 
عرق ملی ،در پی تولید کاالهایی هستند 
که با تولیدات درجه یک خارجی برابری 
نماید.این اطمینان را به مردم ایران می 
دهم که نمایندگان ش��ما در ش��رکت 
پاکسان برای اعتالی نام ایران در قالب 
تولید محصوالت کیفی از هیچ کوششی 
کرد،ص��ادرات  نخواهن��د  فروگ��ذاری 

بی رقی��ب ما به کشوره��ای منطقه و 
برخی کشورهای اروپایی دلیلی بر این 

مدعاست.
گذر پاکس��ان از 53 سالگی، از آن یک 
س��رمایه قابل اعتنای فک��ری و دانشی 
س��اخته اس��ت که از آن می توان برای 
کشور ارزش آفرینی نمود،این س��رمایه 
تا آنجا ارتقاء یافته که برخی کشورهای 
منطقه عالوه بر خرید بیشتر نیاز داخلی 
خود از ش��رکت پاکس��ان،در پی ایجاد 
س��ایت تولیدی با لیس��انس پاکسان 
هستند تحقق این امر،برای مدت های 
مدید  نام و کاالهای ایرانی را در فرامرزها 
ماندگ��ار خواهد کرد که ب��رای کشور 

دستاوردی قابل توجه است.
پاکسان برای نهادینه کردن تعهد مصرف 
کنندگان ب��ه محصوالت خ��ود، خط 
تولیدات خود را روزآمد نگه داشته و در 
عین حال با جذب بهترین متخصصین 
این رشته،علوم روز جهان در این حوزه  
را وارد بخش تولید محصول  کرده است.

مدیریت کیفیت، توجه جدی به حفظ 
محیط زیس��ت،افزایش نظ��ارت های 
کیف��ی و نی��ز توجه مداوم به س��لیقه 
مشتری از جمله عواملی بود که س��ال 
های متوالی پاکسان را شایسته دریافت 
تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان کرد، تندیسی که نشان 

از مشتری مداری پاکسان دارد.
صادر کنن��ده ممت��از کشوری،عنوان 
زیبنده ی دیگری بود که در س��ال93 
نصیب شرکت پاکسان شد،صادراتی که 
عالوه بر تصرف بازارهای خارجی، باعث 
شد تا در این سالهای تالطم ارزی،بخش 
قاب��ل توجهی از نیازهای ارزی از طریق 

صادرات تامین شود.
اینک پاکسان می تواند با افتخار بگوید 
که« پیشگ��ام در ایران و خوش��نام در 
منطقه اس��ت« و برای حراس��ت از این 
آرمان تمام تالش خود را به کار خواهد 

بست.

پاکسان، پيشگام در ایران و خوش نام در منطقه
ای دلبر من الهی صدساله شوی

سمتاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهآقای حمید صفای نیکو

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیرهآقای هوشنگ باالزاده نیری

عضو هیات مدیرهآقای جمشید فروزش

عضو هیات مدیرهآقای علی نیکوکالم معنوی

عضو هیات مدیرهآقای حبیب همدانی رجا

اول دفتر به پایداری 53 سال صنعت شوینده پاكسان سالم .
خدا قوت به مدیران  توانمند و فرهیخته جنابان مهندس داداش، والی زاده و به فروزش تبریک و تبریک و 
تبریک. به روابط عمومی كه فرزند اولین هاست و در دامن شركت رشد و نمو كرده خسته نباشید. به سال 
1340 به همراه محمد علی قارداشی، حسن زارع، محمد سكاک، علی رقمی و چند نفر دیگر به سالن صابون 
سازی كه تازه از خیابان استاد معین به مجموعه كنونی آمده بود در سه شیفت مشغول كار شدیم و بعد از آن 
بود كه صابون گلنار آبی و صابون عروس سفید در داخل لفافه به بازار عرضه شد ویادش بخیر كه اولین تیزر 
تبلیغاتی صابون شركت با مظمون یا گنهش پاک كن  یابزنش دست بند به صدا و مطبوعات آن روزها )قریب 
به نیم قرن پیش( رفت. به روز 93/10/16 نشست خبری بود به مناسبت بزرگداشت پنجاه و سومین سال 
تاسیس شركت دوست داشتنی پاكسان كه ما را بی خبر گذاردند هرچند بچه های روابط عمومی شركت به 

ما لطف داشته و دارند ولیكن ... و ما به هر دوی این نعمت شاكر. 

   خسرو اميرحسيني
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پیام   هیأت   مدیره
با   عرض   س��الم   و   روز   بخیر   حضور   س��هامداران   و   حاضرین   عزیزی   که  
 محبت   فرمودند   و   در   جلس��ه   س��الیانه   مجمع   عمومی شرکت   سرمایه  
 گذاری   مس��کن   تهران   حاضر   ش��دند   و   همچنین   قدردانی   می   کنیم   از  
 خانواده   پرکار   شرکت   که   یکپارچه و   همراه   ،   با   همت   و   کوشش   بی   وقفه  
 در   راستای   باال   بردن   رضایت   سهامداران   و   سایر   ذی   نفعان   از   هیچ   تالشی 
رویگردان   نیستند در   این   نشست   ،   گزارشی   از   فعالیتهای   انجام   شده   در  
 سال   مالی   منتهی   به 31    شهریور1393  خورشیدی   شرکت   را تقدیم   می  
 کنیم  . با   این   امید   که   س��ال   جاری،   همراه   با   رونق   اقتصادی   کل   جامعه  
 بوده   و   بخصوص   در   صنعت   ساختمان شاهد   رشد   و   شکوفایی   باشیم   و  
 با   فراهم   کردن   پروژه   های   جدید   و   س��ود   آور   داخلی   و   خارجی   توقعات  
 س��هامداران ارجمند   را   برآورده   نماییم  .  با   اس��تعانت   از   پروردگار   یکتا ،    
 امیدواریم   جایگاه   ویژه   برند   س��رمایه   گذاری   مسکن   را   تثبیت نموده   و  
 با   عمل   به   تعهد،   خوشنامی   گذشته   شرکت   را   قوام   بخشیده   ،   به   ارتقا   و  

 پیشبرد   آن   کمک   کنیم .  

برنامه استراتژیک شرکت
نظر به اهمیت اس��تراتژی برای شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران 
، ش��رکت در س��ال 91 پروژه  برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای مدل 
) BSC ( با رویکرد »مدل نه گام به سوی موفقیت« را  آغاز و اجرا نمود .  

پس   از   تنظیم   اس��تراتژی،   آنها   به   برنامه   جامع   عملیاتی   متصل   شدند.  
 بمنظور   پایش   و   بازنگری استراتژی   در   سال   جاری   عملکرد   زیر   مجموعه  
 ها   بازنگری   و   مشکالت   آنها   ارزیابی   می   شوند  . در   جلسات   بهبود   مستمر 
که   بطور   منظم   تشکیل   می   شوند   تداوم   اعتبار   پیش   فرض   های   اصلی  
 استراتژیک   سنجیده   می   شود  . داده   ها   از   داشبورد عملیاتی   و   شاخصهای  
 کارت   امتیازی   متوازن   گردآوری   می   شوند  . با   به   روز   کردن   استراتژی   در  
 سال   جاری،   نقشه استراتژی   سازمان   و   کارت   امتیاز   متوازن   اصالح   شده   و  

 چرخه   دیگری   از   برنامه   ریزی   استراتژی   و   اجرای   عملیاتی   آغاز شده   است . 

بیانیه ماموریت شرکت
تامین منافع و رضایت سرمایه گذاران و مشتریان در گستره ایران و سایر 
کشورها از طریق  سرمایه گذاری واحداث واحدهای مسکونی، تجاری و 

اداری با فناوری نوین. 

چشم اندازشرکت
پیشرو در احداث واحدهای مسکونی، تجاری و اداری با دستیابی به رشد 

25 درصد ساالنه درآمد. 

ارزش های بنیادین شرکت
صداقت، تعهد، کیفیت، نوآوری و انگیزش

استراتژی های شرکت
جهت   گیری   های   اصلی   شرکت   در   چهار   مضمون   استراتژیک »سرآمدی 
در س��رعت و کیفیت« ،   » توس��عه بازار و خلق مشارکتها«،»همگام   با  
 نوآوری   و   س��اخت   سبز  «  و    »  یادگیری   و   رشد« به   عنوان   استراتژیهای  

 اصلی   شرکت   تعیین گردید . 

فعالیتهای مالی شرکت جهت دستیابی به اهداف استراتژیک
 1-  کاهش   هزینه

 2-  کاهش   درصد   انحراف   از   هزینه
 3-  کاهش   جریمه   تاخیر   در   اجرا

 4-  کاهش   جریمه   تاخیر   در   تحویل   واحدها

برنامه های استراتژیک شرکت
در   راستای   اجرای   استراتژیها   در   شرکت،   شاخصهای   کلیدی   الزم   بمنظور  
 دستیابی   به   اهداف   استراتژیک   تعیین   و برنامه   های   کوتاه   مدت   عملیاتی  
 همسو   با   اهداف   استراتژیک   مشخص   گردید  . شاخصها   به   منظور   پایش  
 میزان   تحقق استراتژی   در   تواتر   اندازه   گیری   ثبت   شده   مطابق   با   شناسنامه  
 شاخص   مورد   پایش   قرار   می   گیرند  . بمنظورکنترل   و نظارت   بر   پیشرفت  
 برنام��ه   ها   و   پروژه   ها   و   حصول   اطمینان   از   دس��تیابی   به   مقاصد   تعیین  
 ش��ده،   رویکردهای   متعددی جهت   گزارش   دهی   از   عملکرد   شاخصها   و  
 پروژه   ها   ایجاد   گردیده   است  . شرکت   سیستم   داشبورد   مدیریت   را   برای 
پایش   ماهانه   شاخصها   و   اقدامات   استراتژیک   خود   پیاده   سازی   نموده   است.  
 مدیران   ارشد   نس��بت   به   وضعیت   آنها، اقدامات   اصالحی   الزم   را   تعریف  

 می   نمایند

مرور   کلی   بر   عملکرد   شرکت
 1-  افزایش   فعالیتهای   شرکت   در   ساخت   پروژه   های   لوکس،   تجاری   و   اداری

  ) KM ( 2-  اقدام   جهت   پیاده   سازی   و   استقرار   کامل   مدیریت   دانش 
 3-  افزایش   س��هم   پروژه   های   مشارکتی   و   پیمانکاری   در   سبد   درآمدی  

 شرکت
 4-  تالش   درجهت   افزایش   س��هم   بازار   در   سال  94  و   سرمایه   گذاری   در  

 سایر   کشورها

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاري مسکن )سهامي عام( آقاي سید احمد مقیمي

نایب رئیس هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاري مسکن شمال  شرق)سهامي عام( آقاي  ذبیح اله نعمتي

عضو هیات مدیرهشرکت سرمایه گذاري مسکن پردیس)سهامي  خاص( آقاي مجید پاکساز

عضو هیات مدیرهشرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاري مسکن   )سهامي خاص( آقای عبدالرضا ترابي

عضو هیات مدیرهشرکت بازرگاني سرمایه گذاري مسکن)سهامي  خاص( آقاي علي اصغر یمیني فر

مدیرعامل خارج از  اعضاءآقاي حسین نعیمي ابیانه

تقسیم کل سود سال سرمایه گذاري مسکن تهران

مجمع عمومي عادي ساالنه شركت سرمایه گذاري مسكن تهران صبح شنبه به تاریخ   1393/9/29 در محل مركز مطالعات بهره وري و منابع انساني تشكیل گردید.  در این مجمع كه 
با حضور 76 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره ،  نماینده بورس و اوراق بهادار ، حسابرس و بازرس قانونی شركت برگزار شد ریاست مجمع  برعهده آقای ایرج 
معزی بود كه جنابان محمد مهدی نادری و عباس بابا گل زاده در مقام نظار اول  و دوم و آقاي علیرضا محمدي »معاون مالی و اداری« شركت به عنوان دبیر مجمع ایشان را در  اداره جلسه یاری می رساندند.  پس از 
قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مهندس حسین نعیمی ابیانه مدیرعامل شایسته  شركت و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات خود  ضمن تقدیر و تشكر از 
زحمات تیم ارشد مدیریتی شركت، با تنفیذ معامالت مشمول ماده 129  قانون تجارت به هیات مدیره و تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود 410 ریالی به ازای هر سهم  به كار خود پایان دادند.  همچنین سازمان 
حسابرسی به  عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شركت برای  سال مالی آتی انتخاب گردیدند.  مهندس ابیانه در فرازی از گزارش خود به مجمع با اعالم اینكه اصول كاری- مدیریتی ما 
افتتاح  پروژه ها در كمترین زمان و با بهترین كیفیت می باشد افزود در این مسیر كاری همواره به  ارزشهای بنیادین شركت كه توجه به مقوله محیط زیست و ایفای تعهد به مشتریان بوده توجه جدی  صورت گرفته و 
به قولی سرلوحه كاریمان بوده است. مدیرعامل موفق شركت در قسمتی دیگر از  گزارش خود با اعالم اینكه همواره در شركت سعی وافر داشته ایم كه با ساخت و ساز در بخشهای  مختلف تجاری ، اداری، مسكونی 
و انبوه سازی به موضوع تنوع پروژه های در دست اجرا توجه  كافی داشته باشیم تا بتوانیم در ادامه این مسیر ریل گذاری شده به سوی موفقیت با برنامه ریزی  صحیح گام به گام پیش برویم.  مهندس ابیانه كه خود 
از پیشكسوتان صنعت ساخت و ساز در كشور می باشد در قسمت پایانی  گزارش خود با اعالم اینكه با تدوین برنامه های مدیریتی سعی كردیم زنجیره ارزش شركت كه  دربرگیرنده كلیه نقاط ضعف و قوت شركت 
می باشد را به درستی شناسایی كنیم تا چراغ راهی  باشد برای ادامه مسیر.  شایان ذكر است در بخش پرسش و پاسخ مهندس ابیانه و جناب محمدی پاسخگو سواالت و  ابهامات موجود سهامداران بودند كه صداقت 
و شفافیت ایشان در پاسخگویی، تشویق و تمجید  سهامداران را در پی داشت.  یكی از موفقیت هایی كه شركت در طی سال های گذشته به آن نائل آمده و نقل سخنان اكثر  سهامداران حاضر بود افتتاح 300 واحد 
ساختمانی در شهرک اندیشه در طی 300 روز كاری بود  كه خود نشان دهنده توان مالی شركت سرمایه گذاری مسكن تهران در ایفای متعهد به مسئولیت  های محول شده و حتی فراتر از پیش بینی ها اشاره كرد. 

   خسرو اميرحسيني
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کارآفرینان برتر)قسمت  چهارم و پایانی(
سخنی از استاد محمد عصارزاده گان

کارآفرین  برجسته کشور  چه می گوید
با ش��روع فعالیت کارخان��ه اولین مطلبي را که 
س��رلوحه ي کار خود ق��رار دادم، م��ردم داري و 
حسن  معاشرت با زیردس��تانم بود. در انتخاب 
همکاران و کارکنان 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 کام��الً درک مي کردم و به نیازهاي 
آنان اهمّیت مي دادم و این حس همدلي همواره 

 در پیشرفت امور کارخانه مؤثر واقع شد. 
نام جرعه کم کم جاي خود را در بین اقشار مردم 

باز کرد. 
صداقت و رعایت اص��ول مشتري مداري باعث 
گردی��د بین کامی��ون داران که از بن��در امام و 
 بندرعباس براي ما بار مي آوردند، همواره رقابت 

باشد. 
رانندگان کامیون که قبل از ساعت 3 بعدازظهر 
بارشان را به کارخانه مي رسانیدند از ناهار  رایگان 
کارخانه بهره مند مي شدند و همانجا استراحت 

مي کردند. 
ب��ه همکاران توصیه کرده ب��ودم بهترین غذا را 
براي رانندگان تهی��ه و از آنان پذیرایي کنند و 
به  همین خاطر کامیون داران، کارخانه را مانند 
هتلي مي دانستند و این پذیرایي بدون هیچ مّنتي 

 صادقانه انجام مي گرفت. 
امورات کارخانه روز به روز با موفقّیت روزافزون تر 

و آسان تر انجام مي گرفت. 
هر روز صبح وقتي وارد کارخانه مي ش��دم ابتدا 
امور اداري را سامان مي دادم و سپس تا ساعت   2 
بعدازظهر همراه کارکنان لباس کار مي پوشیدم 

و مانند کارگري ساده مشغول فعالیت  مي شدم. 
آنقدر عاشق کارم بودم که برایم تفاوتي نمي کرد 
که کارهاي اداري را انجام دهم یا مانند  کارگري 

در کارخانه به آردسازي مشغول باشم. 
گاه مشاهده مي کردم که کارگري در کارش تعلّل 
مي کند پس خودم سریع به جایش امورات او  را 
دنبال مي کردم و همین رفتار موجب مي شد که 

احترامم نزد کارگران بیشتر شود و از طفره  رفتن 
هنگام کار بپرهیزند. به آنان مي فهماندم که من 
قصد فرمانروایي بر آنان را ندارم.  کارکنان با این 
روش درک مي کردن��د که این کارخانه با رنج و 
تالش فراوان به دس��ت آمده است  و هیچ ثروت 
بادآورده اي نیس��ت که این کارخانه را بنا کرده 
باش��د و به این درک مي رسیدند که  اگر کسي 
کم کاري کند خودم وظیفه ي او را بهتر از خودش 

انجام مي دهم. 
ب��ا این حال هیچ گ��اه خ��ود را از کارگرانم جدا 
ندیده ام. با آنها غذا مي خورم و با آنها کار مي کنم 

و  به مشکالتشان رسیدگي مي کنم. 
در آغاز فعالیت کارخانه مانند گذشته به دنبال 
فردي ب��ودم که در کن��ارم امی��ن و راهنمایم 
باش��د و  از تجربیاتش اس��تفاده کنم و این فرد 
کس��ي نمي توانست باشد غیر از پدرم که وقتي 
پیشنهاد دادم  که به عنوان رئیس من در کنارم 
باش��د و راهنماییم کند با بزرگواري پذیرفت و 
به حمداهلل  راهنمایي هاي دلسوزانه ي او همواره 

مشکل گشاي امورم بوده است. 
دلم مي خواس��ت به آرزوهاي دیگرم نیز دست  
یاب��م پس دورنم��اي فعالیت هاي خ��ود را مّد 
نظر  داش��تم و این بار احداث س��یلوي گندم با 
ظرفیت 100/000 تن و سیلوي آرد و استفاده 
از  دستگاه هاي اتومات بسته بندي را طرح ریزي 

نمودم. 
در ک��ار تولید آرد تضمین خوبي پیدا کردم و با 
فرمول هایي که خود ایجاد کرده بودم مي توانستم 
 نیاز مشتریان و سیستم را برآورده کنم. تا جایي 
که کارشناس��ان و متخصص��ان از عملکرد من 
 مبهوت مي شدند که چگونه از آسیاب چکشي 

مي توانم آرد ستاره ي مرغوب به دست آورم. 
کیفیت آرد تولیدي کارخانه به حدي رسید که 
بسیاري از شهرها از جمله تبریز، بناب، سراب و  از 
چهار ماه قبل، تولید ما را پیش خرید مي کردند 
و این پیشرفت ها مرا براي توس��عه و  پیشرفت 

کیفي و کمي کارخانه مصمم تر مي کرد. 
کم ک��م ب��ا جایگزین��ي و اس��تفاده از آخرین 
فن آوري ها و ماشین آالت پیشرفته تولید کارخانه 
آرد  جرعه شاهین اصفهان از 200 تن به 600 تن 
در روز افزایش یافت. هرچند این افزایش تولید 
 مشکالت فراواني را به همراه داش��ت و بسیاري 
از کارخانه هاي تولید آرد هنوز هم از  دستگاه هاي 

چهل، پنجاه سال قبل استفاده مي کنند. 
اما این نگرش که عقیده داشتم و دارم که چون 
نان سفره هاي مردم از آرد کارخانه ي ما تأمین 
 مي شود باید نان خوب و سالمي باشد همواره 
به روزرساني ماشین آالت را در دستور کار خود 
 دارم و همی��ن نگرش بوده که تاکنون لوح ها و 
تندیس هاي متعددي را به تالش ما در کارخانه 
 اختصاص داده است و خود نشاني از پیشرفت 
این مجموعه است. من این پیشرفت و موفقیت 
و  خاطرات روزهاي پرتالش زندگي خویش را با 

هیچ چیز در این دنیا عوض نمي کنم. 
امروز هر مس��ئول و فرد بازدیدکننده آي وارد 
کارخانه مي شود، وقتي کارخانه اي مجّهز را در 
 یک باغ زیبا که با دس��تان یک هموطن خود 
احداث گردیده و بر روي شاخ و برگ درختانش 
 هیچ گرد و غباري مشاهده نمي کند احساس 
شوق و شعف و شگفتي مي کند. این احساس 
براي  من نیز بسیار خوشایند و لّذت بخش است. 

اینک به خود مي بالم که با توفیق خداوند متعال 
تالش سال هاي عمرم به ثمر نشسته است و خدا 
 را شاکرم که پس از بررسي کشورهاي اروپایي 

و آمریکایي موفق به ساخت سیلوي   100/000 
تني گندم داران با همکاري استانداري اصفهان و 
مسئولین وزرات کار و فرمانداري  شاهین شهر و 
... اداره محیط زیست استان، سازمان صنایع و 
معادن و بانک ها و ارگان ها،  مرتبط ش��ده ام که 
بزرگ ترین سیلوي بخش خصوصي کشور است. 

در پای��ان جا دارد از تحّمل زحم��ات فراوان و 
همراهي مشفقانه ي همسرم و راهنمایي هاي 
 محّبت آمیز پدرم تقدیر و تشکر نمایم که اگر 
همراه��ي این عزیزان نب��ود تالش من به ثمر 

 نمي نشست. 
امروز این سرگذش��ت پر ف��راز و نشیب خود 
را به چهار پس��ر و س��ه دخترم که به سن 18 
سالگي  رسیده اند و فرزندان و جوانان این مرز و 
بوم تقدیم مي کنم تا نمونه اي از شعار خواستن 
 توانستن است را در سرگذشت من بنگرند و با 
امید به خدا در راه پیشرفت آرمان هاي انقالب 
 اس��المي و ایران عزی��ز از هر کوش��ش دریغ 

نفرمایند. 
آري اس��تاد محمد عصارزادگان پس از سال ها 
تالش و کوشش هنوز به آینده با امید مي نگرد 
و  همواره تمام تالش خ��ود را براي خدمت به 
کشورش که با تمام وجود به آن عشق مي ورزد 
و  براي س��ربلندي ایران اسالمي به کار گرفته 

است. 
موفقی��ت روز افزون ای��ن عزی��ز کارآفرین و 
صنعت گ��ر برت��ر کش��ور را از خداوند متعال 

 خواستاریم. 
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پیام هیات مدیره
مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان محترم سهام 
 با س��پاس و تشکر از حضور صاحبان محترم س��هام 
و نمایندگان قانوني آنها و کلیه س��روران گرانقدر  در 

جلسه عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام شرکت 
نوس��ازي و ساختمان تهران مربوط به  عملکرد سال 
مالي منتهي به 31 ش��هریور ماه 1393، باستحضار 
مي رس��اند هیات مدی��ره و مدیریت  محترم عامل و 

سایر مدیران اجرائي و کارکنان شرکت در سال مالي 
مورد گزارش در راستاي  تحقق اهداف و برنامه ریزي 
انجام شده، تالش نمودند تا از طریق اصالح ساختار 
س��ازماني و  تشکیالتي و بازنگري در سیاس��ت هاي 

پتانسيل باالی رشد برای نوسا با توجه به توان بالقوه شرکت و مدیریت
روند رو به رشد بازده مجموع دارائی ها برای نوسا

افزایش سرمایه شركت مساوی است با گسترش فعالیتها به اضافه دسترسی آسانتر به پروژه  های سود آور  
مجمع عمومي عادي سالیانه شركت نوسازي و ساختمان تهران )سهامي عام( صبح شنبه   1393/9/29 در محل سالن نیایش تهران تشكیل شد. 
در این مجمع كه با حضور 84/59 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره،  نماینده بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس 
قانونی ش�ركت برگزار ش�د ریاست مجمع بر  عهده مهندس اسفندیار برومند رئیس هیات مدیره شركت بود كه جنابان محمد بدیعی و حسن 
 پورفرج قاجاری بعنوان نظار اول و دوم و آقای محمد غالمی در مقام دبیر مجمع ایشان را در  اداره جلسه یاری می رساندند.  پس از گزارش هیات 
مدیره به مجمع توسط مهندس یوسف صفار شاهرودی مدیرعامل رزومه دار  شركت كه حاوی اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی 
مورد گزارش و برنامه های آتی  و افق پیش روی شركت بود و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع با  تصویب صورتهای مالی و 
تنفیذ معامالت مشمول ماده 129 قانون تجارت به هیات مدیره به كار  خود پایان دادند.  همچنین موسسه حسابرسی بهراد مشاور به عنوان بازرس 

اصلی و موسسه حسابرسی اصول  اندیشه به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل برای سال مالی آتی شركت انتخاب گردیدند. 
مهندس ش�اهرودی در فرازی از گزارش خود با اعالم اینكه مهم ترین برنامه اجرائی ما در ش�ركت  در سال مالی گذشته، اصالح ساختار مالی و 
تشكیالتی شركت بود افزود: سعی كردیم با اصالح و  تدوین برنامه های مدون مدیریتی، انجام اقدامات اولیه جهت افزایش سرمایه شركت و ... در 
این  مهم قدم های جدی و اساسی برداریم كه ثمرات آن بی شک در طی سالیان آتی برای عزیزان  سهامدار ملموس خواهد بود. مدیرعامل شركت 
در قسمتی دیگر از گزارش خود به مجمع به ارائه  توضیحاتی جامع درباره پروژه های شركت از جمله پروژه نوسا كیش، پردیس، اندیشه تبریز ، 
 سروستان لواسان ، ظفر و ... پرداخت و در مورد مكانیزمهای واگذاری بطور شفاف با مسئولیت  ها و تعهداتی كه شركت نسبت به مشتریان خود 
دارد توضیحاتی ارائه كرد.  حضور متولیان صنعت ساخت و ساز كشور در این مجمع و حضور نزدیک به 90 درصدی  سهامداران در یک روز بین 
تعطیلی و همچنین حضور پرشمار بزرگان و پیشكسوتان صنعت  ساخت و سازدر این مجمع نشان از ارج و قربی دارد كه این شناخته شدگان و 
استخوان خورد كرده  های صنعت ساخت و ساز برای شركت نوسا قائلند كه با توجه به حضور مهندس برومند و  مهندس شاهرودی در این شركت 

به عنوان متولیان اصلی شركت موضوع دور از انتظاری نبود.     
بقول یكی از سهامداران حاضر در مجمع بازگشت مهندس شاهرودی به خانه خود »مهندس  شاهرودی خود از موسسین شركت نوسا بوده است« 
نوید بخش آن است كه این شركت در سالهای  آتی با این توان مدیریتی به روزهای درخشان و موفقی خواهد رسید كه این مهم در سایه حضور 
 افرادی كار بلد در تیم مدیریتی شركت از مالی و امور سهام گرفته تا امالک و فنی و اجرائی.  بطور یقین حركت در مسیر اوج برای شركت و كسب 
سودآوری مطمئن برای سهامدارن را به  ارمغان خواهد داشت. شایان ذكر است شركت نوسازی و ساختمان تهران در بین شركت های  ساختمانی 
عضو سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در جایگاه پایین تری از لحاظ میزان  سرمایه ثبت شده قرار دارد لیكن از زمان تاسیس در سال 1375 
جزء اولین شركتهای ساختمانی   )سهامی عام( در امر اجرای پروژه های بزرگ انبوه سازی در تهران و شهرستانها بوده و در  صورت تامین منابع 

مالی مكفی و با كارمزد مناسب، توان بالقوه تعریف پروژه های جدید در  سالهای آتی را داشته و تحقق آن را بعنوان اهداف آتی مد نظر دارد. 

   مهدی خلج
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اتخاذ ش��ده و اعمال راهکارهاي مناسب و منطبق با 
شرایط  فعالیت در کشور و بخش صنعت ساختمان 
علیرغم فراز و نشیب هاي ایجاد شده در این بخش از 
 صنعت بدلیل رکود اقتصادی و همچنین عدم امکان 
تحصیل منابع ارزان قیمت و سیاستهاي کالن  دولت 
در سال گذشته، نسبت به فراهم نمودن زمینه هاي 
ح��ل و فصل و تعیین تکلیف و تس��ریع در  عملیات 
اجرائي پروژه هاي ساختماني در جریان که از سنوات 
گذشته آغاز و یا بعضا به دالیل  مختلف متوقف بوده 

اقدام ورزیده و اهتمام الزم مبذول داشته است. 
در این راس��تا با توجه به اتخاذ سیاس��ت هاي دولت 
جدی��د در زمینه فعالیت هاي س��اختماني و بخش 
 مسکن و تغییرات س��اختاري و مدیریت اجرائي در 
شرکت نوس��ازي و س��اختمان تهران، امید است با 
 پشتیبان��ي و حمای��ت صاحبان محترم س��هام این 
شرکت در جایگاه واقعي خود در بین شرکتهاي فعال 
 و مط��رح در بخش صنعت س��اختمان قرار گرفته و 
بازده مطلوب و مورد انتظار براي سهامداران  محترم را 

فراهم و حاصل نماید. 

اهداف و برنامه هاي آتي شرکت
در گ��زارش هیات مدیره به مجم��ع اهداف و برنامه 
هاي آتي ش��رکت با مدنظر قرار دادن محدودیت  ها 
و فرصت ها و نق��اط قوت و ضعف در بخش صنعت 
س��اختمان و با مالحظ��ه رکود تورم��ي در  کشور و 
سیاس��تهاي دولت و بازار جاري مس��کن و ظرفیت 
ه��اي آزاد در این بخش از صنعت در  هشت بند ارائه 

گردیده است که مهمترین آنها عبارت است از: 
 1-  تسریع در اجرائي نمودن پروژه مسکوني ، تجاري، 
فرهنگي و ورزش��ي نوس��ا کیش و  عملیاتي نمودن 
پروژه با توجه به تاس��یس ش��رکت جدید در جزیره 
کیش و جذب سرمایه  گذاری الزم از طریق مشارکت 

حقوقی و مشارکت مدنی با سازندگان
 2-  ت��الش در جهت انتقال زمین پروژه لواس��ان به 
داخل مح��دوده زمین ش��هری یا ط��رح جایگزین 
  )غیرمس��کونی( در قالب طرح توریستی، تفریحی تا 

قبل از پایان س��ال 1393 با توج��ه به  مصوبه مورخ 
1393/3/27 س��ازمان ملی زمین و مسکن و کسب 
موافقت ش��ورای عالی  شهرسازی و اخذ نظر سازمان 

محیط زیست درخصوص محدوده های مجاز  
 3-  اصالح ساختار اجرائي و مدیریت موثر در مراحل 
طرح و س��اخت براي پروژه هایي که  عملیات اجرائي 

آنها آغاز گردیده و یا در آینده قابل تعریف باشند. 
 4-  مطالع��ه و بازنگري درخصوص حضور در فعالیت 
هاي غیرمسکوني و غیرانبوه سازي و  توجه به فرصت 
ه��ا و ظرفیتهاي موج��ود در نقاط مختلف کشور در 

زمینه هاي پربازده  نظیر گردشگري و تفریحي. 
 5-  حض��ور در صندوقهای س��رمایه گ��ذاری زمین 
و س��اختمان در صورت ل��زوم و یا ایجاد  صندوقهای 

س��رمایه گذاری در رابطه با پ��روژه های موجود و یا 
قابل تعریف در آینده. 

با توج��ه به ظرفیت های اعالمی ش��رکت توس��ط 
مدیرعامل و تشریح برنامه های اجرا ش��ده و در حال 
 بررس��ی می توان گفت که نوسا با تمرکز فعالیتهای 
خود در سیاس��ت گذاری ، برنام��ه ریزی ،  هدایت و 
حمایت مالی از طرحهای مختلف ، از هرگونه درگیری 
اجرائ��ی در پروژه ها اجتناب  نموده و با اس��تفاده از 
ظرفیت موجود نهادهای مهندس��ی در سطح کشور 
پروژه های خود را اجرا  می کند . این شیوه سبب شد 
تا نوسا از بسط و گسترش بیهوده سازمان کار رهائی 
یابد و با نیروی  مدیریتی محدود قادر به اجرای پروژه 
های بزرگ مقیاس گردد. از آنجاییکه اعظم فعالیت 
و تولید  بخش مسکن در اختیار بخش خصوصی قرار 
دارد و ب��ه دلیل عدم انتشار آم��ار دقیقی از فعالیت 
 شرکت های رقیب امکان مقایسه با شرکتهای مذکور 
مقدور نمی باشد . ولیکن در مجموع با توجه  به روند 
صورته��ای مالی ، ترکیب س��هامداران و نوع صنعت 
مورد نظر شرکت نوسازی و  ساختمان تهران از جمله 
ش��رکتهایی است که پتانسیل رش��د در کوتاه مدت 
را میت��وان برای آن  متصور بود . همچنین س��ود آور 
بودن پرتفوی س��رمایه گذاری شرکت یکی از نکات 
مثبت آن می  باش��د . در بررسی پرتفوی این شرکت 
مقایسه لرزش روز سرمایه گذاریهای آن با بهای تمام 
شده،  موفقیت مدیران آن را در مدیریت سرمایه نشان 

میدهد. 

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهسرمایه گذاري ساختمان ایران )سهامي عام( آقاي اسفندیار برومند

نایب رئیس هیات مدیرهپشتیبان ایجاد ساختمان )سهامي خاص( آقاي سیاوش جروند

عضو هیات مدیرهسرمایه گذاري ساختمان نوین )سهامي عام( آقاي محمدحسن همت

عضو هیات مدیرهتامین مسکن نوین )سهامي خاص( آقاي محسن بهرامي ارض اقدس

مدیرعاملتامین مسکن جوانان)سهامی عام( آقاي یوسف صفارشاهرودي
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گزارش تصویری
حضور فعال و درخشان شرکت پارس خزر در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی لوازم  خانگی  

لوازم خانگی پارس خزر برای یک عمر
پارس خزر برترین برند لوازم خانگی ایران
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اصال بگذارید اول از آخر شروع کنم در همین سال 
تعدادی از مسئولین شهرس��تان زرندیه در لیست 
 فرماندار شهر و معاون سیاس��ی استانداری استان 
مرکزی برای س��رکشی از روستاهای بخش خرقان 
عازم  منطقه ش��دند، روستای ویدر که اولین روستا 
بود آخریِن روستاها شد که مقدم میهمانان عزیز را 
پاس  بدارد. جالب آن که آخرین روستا بیش از هفتاد 
کیلومتر باالتر قرار داشت و به همین علت ضرورت 
 منطقه ای "ایجاب می کرد"مردم به شوق دیدار از 
ساعاتی قبل از غروب در ورودی ده انتظار بکشند و 
گوسفند قربانی مهیا و اسپند آماده کنند و من هم 
با عصای هدیه دفاع مقدس در گوش��ه ای  همانند 
دیگران می دیدم که چشم ها نظاره گر و از هرکسی 
که از جاده باالتر می آمد اهالی روس��تا  پرسان: که 
کاروان عزیزان خدمتگذار خلق را ندیده اید؟ پاسخ 
منفی بود. تا این که سرانجام ساعت 7/5  بعد از ظهر 
تشریف فرما شدند. از طرف دهیار و گزارش عملکرد 
در بخش های مختلف قرائت و بعلت  تاریک شدن 
هوا و ضیق وقت قرار ش��د خواسته ها کتبا گزارش 
گردد. در همین فاصله س��ئوالها و  درخواست های 
اهالی مطرح و هر کس متناسب با نیاز خود موردی 
را مطرح کرد، یکی از بانوان و  بهتر است بگویم تنها 
بانوی حاضر در مجلس که از قضا دستی در امر خیر 
دارد جناب معاون استاندار  و فرماندار محترم را مورد 
خطاب قرار داده و اظهار داش��ت که از جلسه قبل 
هم خدمت فرماندار عرضه  داش��تم جبران کم آبی 
و نرس��یدن آب به باغات در صورت همیاری دولت 
و مردم با لوله گذاری و یا  ساخت جویهای سیمانی 
از نظر قنات ب��ه بعد جهت پیشگیری از هدر رفت 
آب امکان پذیر اس��ت که  درخت های تنومند صد 
ساله گردو و بادام و ... خشک نشوند و قول مساعدی 
دادند اما تاکنون خبری  نیست که پاسخ شنیده شد 
بهترین راه استفاده از آب قطره ای است، گفته شد، 
آب قط��ره ای درخت گردو  را نج��ات می دهد؟ از 
طرفی این روستاها مشاع است، هستند کسانی که 
شاید نیم ساعت سهم آب داشته  باشند برای زمین 
و باغی در سطحی اندک، چگونه امکان تقسیم آب 

وجود دارد؟
صحب��ت در همین مقوله باال گرفت آن یکی گفت 
چاهه��ای غیرقانونی حفر گردیده که باعث کمبود 

آب  قنات ش��ده آن دیگری گفت از آب شرب برای 
کاشتن س��بزی و صیفی جات استفاده می شود و 
درخت ها  در حال خشک شدن. همین جا بود که 
مرا به یاد قنات انداخت. بدنیست قصه ای از مولوی 
بگوی��م،  موری را بول خری می ب��رد، فریاد برآورد، 
دنیا را آب برد، گفتند ش��ربی خرد،ترا آب برد، دنیا 
سرجایش  اس��ت گفت من نباشم، می خواهم دنیا 
نباشد. و حاصل این قصه اینک گریبانگیر این روستا 
ش��ده هرچه  فریاد بر می آورند که روستا ار بی آبی 
در حال خشک شدن اس��ت ، می شنوند، اشکالی 
ندارد، دیگران  هستند البته نقل به مضمون. نه اینکه 
واقعا گفته باشند. پس از بازگشت از مراسم و شنیدن 
وعده و وعید  عزیزان، روزنامه همشهری را باز کردم 
مالحظه کردم از قول مدیرعامل آب منطقه ای استان 
مرکزی  نوشته بود:»درحال حاضر بیش از 360 چاه 
غیرمجازدر شهرس��تانهای اراک و خنداب و شازند 
حفر شده  است و همین مقام مسئول اظهار داشته 
که بیشترین افت آب زیرزمینی در شهرس��تانهای 
اراک و ساوه  است که بعلت کمبود نزوالت آسمانی 
که طی ده سال گذشته چنین حادثه ای رخ نداده 
است...« و اینک  باز می گردیم به قنات همان که نه 
لوله می خواهد، نه موتور، نه شفت و غالف که آب را 
از عمق  صدمتر و شاید بیشتر باال بکشد و گاه اتفاق 
می افتد، دقیقا در فصل تابستان و موقع نیازمزرعه به 
آب،  پمپ آبکش چاه خراب می شود و موتور خرابتر 
و کشاورز بی نوا می ماند در حیرانی و بی سرانجامی 
 ، نه مثل قنات که آب آرام ، آرام و گاهی با شتاب از 
مظهر خود سردرمی آورد و در جوی جاری و  حرکت 
می کرد، آبی که زاللی اش چشم را خیره و خنکی 
اش ذائق��ه را با این چنین گوارایی لذت بخش  می 
ساخت و افسوس و صدافسوس از وقتی که َهُوو آن 
قنات یعنی چاه عمیق پیدا شد، قنات قهر کرد و  هر 
روز از روز پیش آبدهی اش کمتر و کمتر شد... چرا 
که اوال حداکثر عمق ما در چاه در والیات ما  شاید به 
بیست متر هم نرسد گرچه امروز دیگر نه مقنی)1( 
هس��ت و نه چاه کنی که قن��ات را الیروبی کند  و 
بقولی »گول « بگذارد که از ریزش چاه و دیواره های 
مسیر ارتباطی چاهها جلوگیری کند که خود  یکی از 

کمبودهاست البته!! 
ول��ی برای حفر چاه عمیق می توان در صورت بروز 

اش��کال در مدت کم��ی لوله ها را بی��رون آوردو از 
 فرصت هم استفاده کرد و باز هم بر عمق آن افزود و 
مجددا آماده بکار کرد... و اما مسئله اساسی در این 
 قضیه این است، وقتی چاه عمیق در منطقه از حد 
قابل قبول بیشتر شد، سطح آبی که به مرور پائین 
می  رود با حفر مجدد، لوله را هم به همان نسبت به 
پائین میفرستند و حاال تصور کنیم هر چاهی درحد 
 معمول 6 اینچ و بقول اندازه گیری قدما »سنگ«)3( 
که اگر صد چاه در فاصله بیست و چهار ساعت  آب 
از عمق زمین بیرون بکشند میشود ششصد سنگ 
که در حد یک رودخانه است. در این وضعیت  کجا 
نوبت به آن قنات بینوا می رسد تا آبی داشته باشد. 
حتی در حد سیراب کردن یونجه زار و صیفی  جات 
و درختان مثمرثمر و در این رهگذر آیا می شود باز 
ش��اهد آن باشیم که قنوات احیاء گردند و بالنده  و 
زاللی آبشان آدم را به نشاط آورد؟ ... ولی افس��وس 
با اتفاقاتی که در روستای ویدر افتاده بعید می دانم 
 ،گفته اند، دشمن طاوس��ی آمد پر او، پیرامون این 
روستا دو کارخانه سیمان احداث شد. یکی سفید و 
آن  دگری خاکستری بگذریم از اینکه غبارهای ناشی 
از دودکش ها آلودگی هوا را سبب می شوند، بلیعدن 
 سنگ آهک را کدامین روستا در میان همان کوههای 
آهکی قرار گرفته و تبدیل به س��یمان و هر روز هم 
 دل کوه را با انفجار توسط تی ان تی می شکافند که 
صداهای حاصل از آن در حد یک زلزله خفیف که 
 عالوه بر لرزاندن در و دیوار و حتی گاهی شکستن 
شیشه های منازل عامل فرو رفت آب بر سطح پائین 
 می ش��ود، در همین روس��تا قبل از حضور همین 
کارخانه و کم ش��دن آب صدها جریب)4( گندم و 
جو و  یونجه و س��ایر محصوالت کشاورزی کاشته و 
برداشت می شد بغیر از سردرختی ، اگر چه کمبود 
باران  و برف سبب کاستی آب شده ولی این انفجارها 
هم مزید بر علت و متاسفانه پاسخگوئی برای این امر 
 نیست کارخانه دار در فکر تولید بیشتر پیمانکار در 
فکر تحویل سنگ آهک و بردن سود بیشتر، و آنکه 
 البته به جائی نرس��د فریاد است. این روستا زمانی 
سرسبز و با طراوت بود متاسفانه امروز در وضعیتی 
 قرار گرفته که نیاز به نفس کشیدن دارد آن هم نه 
از نوع اکسیژن محبوس در کپسول. قدر سالهای با 

 سرسبزی را ندانستیم و البته 

آب گوارای 
کاریز...     اميرسرتيپ عباس شریعت

ادامه در صفحه 33

نقل می کنند که در منطقه زرندیه در یک روستا 90 چاه 
عميق هست که هر چاه شش اینچ آب دهی دارد و  اگر 

این رقم درهم ضرب شود حاصل آن می شود 540 اینچ 
آب تحصيل شده از زمين. این مقدار آب،  داشته یک 

رودخانه ایست که در طول و عرض آن حيات معنی می 
گيرد ولی این داشته کجا و آن یکی  کجا!!!

 این داشته بيرون شده از عمق زمين بالست یا نعمت عقل 
بماند.... 
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ب��ه مناس��بت روزصنعت ومعدن ، طی مراس��می 
باحضورریاس��ت محت��رم جمه��وری ؛وزیرمحترم 
صنعت  ،معدن وتجارت وجمعی ازمسئولین کشوری 
وتالشگران عرصه صنعت ومعدن ،شرکت موتوژن 
 بزرگتری��ن واحدتولیدکنن��ده الکتروموت��ور های 
صنعتی وخانگی کشور بعنوان واحدصنعتی نمونه 

کشور  درسال 1392 معرفی شد . 
دراین مراس��م که روز10 تیرم��اه 1393 درمحل 
سالن اجالس سران برگزارشد، تندیس واحدنمونه 
 صنعتی کشور توسط ریاست محترم جمهوربه آقای 
مهندس ناصرباقی نژادمدیرعامل ش��رکت موتوژن 

 اعطاءگردید . 
الزم بذکراس��ت موتوژن درس��الهای 83 و89 نیز 
بعنوان واحدنمونه کشوری و ازسال  82   بطورمتوالی 
 تاکنون به عنوان واحدبرترصنعتی استان آذربایجان 

شرقی معرفی شده است . 

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 گذاري درخصوص به روز نگهداش��تن 
تکنولوژي محصوالت و امکانات ش��رکت در جهت 

 افزایش ارزش افزوده تولیدات

موتوژن پيشرو در صنعت 
الکتروموتورسازی ایران

موتوژن، 
واحدصنعتی 
نمونه کشور 
درسال 1392 

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
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سال خرید خالق ها توسط غول ها
سال 2014 از جمله سال هایی بود که در آن شاهد ادغام 
شرکت های مختلف در هم و خرید شرکت های  کوچک و 
خالق توس��ط شرکت های بزرگ تر و قدیمی تر بودیم. در 
اولی��ن روزهای ماه ژانویه فای��رآی یک  میلیارد دالر برای 
خرید ماندیان��ت هزینه کرد و در آخرین روزهای س��ال 
جاری میالدی هم اپراتور  مخابراتی  BT  از پرداخت 12.5 

میلیارد پوند برای خرید شرکت مخابراتی  EE  خبر داد . 
در این میان گوگل و لنوو رکورد هزینه کردن برای خرید 
را شکستند. لنوو ابتدا با خرید بخشی از  موتوروال از گوگل 
خبر س��از شد و سپس واحد تولید س��رور  IBM  را هم 
خرید  . همین خریدها نشان  می دهد که در س��ال 2015 
لنوو برنامه های گسترده ای برای توسعه فعالیت های خود 
دارد. گ��وگل هم  خریدهایی انجام داده که نشان می دهد 
این ش��رکت به دنبال سرمایه گذاری گس��ترده در حوزه 
رباتی��ک و  هوش مصنوعی اس��ت  . از جمله این خریدها 
می توان به دیپ مایند اشاره کرد. شاید این خریدها موتور 
 جستجوهای این شرکت و همین طور سرویس های تحت 

وب گوگل را باهوش تر از گذشته کند . 
اما لقب تکان دهنده ترین خرید س��ال را بدون شک باید 
به فیس بوک داد. این ش��رکت با پرداخت رقم  عجیب و 
غریب 22 میلیارد دالر ش��رکت طراح برنامه پیام رس��ان 
همراه وات��س آپ را خرید و لذا کاربران  این برنامه از این 
پس باید در زمینه حفظ حریم شخصی خود کامالً هشیار 
باشند. چون فیس بوک ثابت  کرده که در این زمینه سابقه 
درخشانی ندارد. اگر بخواهیم فهرست تمامی خریدهای 
دنیای فناوری را  ذکر کنیم این لیس��ت بس��یار طوالنی 

خواهد شد، لذا به همین میزان اکتفا می کنیم . 

مشکالت بی پایان سرویس های کلود
استفاده از خدمات کلود چند سالی است در جهان افزایش 
یافته و این فناوری به یک فناوری غالب برای  ذخیره سازی 
آنالین اطالعات و همین طور دسترسی به خدمات متنوع 
نرم افزاری از راه دور و با  هزینه کم مبدل ش��ده است. اما 

اختالل های فراوان این نوع س��رویس ها باعث نگرانی در 
مورد میزان  کارایی شان شده است . 

نکته جالب این است که اختالل های یاد شده فعالً موجب 
کاهش اس��تفاده از خدمات کلود نشده و استفاده از  آن ها 
فعالً رو به افزایش اس��ت. ولی مشخص نیست این روند 

مثبت همیشه ادامه پیدا کند . 
بسیاری از شرکت های نامدار ارائه کننده خدمات کلود در 
س��ال 2014 بارها و بارها دچار مشکل شدند که  ازجمله 
آن ها می توان به مایکروسافت اشاره کرد. آمازون هم از این 
مشکالت در امان نبود و به علت  ناتوانی در به کارگیری از 
منابع انرژی سازگار با محیط زیست در دیتاسنترهای خود 

نیز مورد انتقاد  قرار گرفت . 
یکی از خطرات مهم اس��تفاده از سرویس های کلود برای 
ذخیره س��ازی اطالعات شخصی ناش��ی از  فعالیت های 
مخرب هکرهاس��ت. آن ها در سال 2014 بارها و بارها به 
این سرویس ها حمله کرده و در  جنجالی ترین حمله شان 
توانستند به خدمات آی کلود اپل نفوذ کرده و عکس های 
خصوصی و بعضاً شرم  آور بازیگران زن مشهور سینمای 

امریکا را سرقت کرده و در فضای مجازی منتشر کنند . 

   از راه رسیدن ساعت های هوشمند و گوشی های 
همراه تازه

با معرفی ساعت های هوش��مند و چند کاره ای که برای 
حفظ تناسب اندام، کنترل وضعیت سالمت، تبادل  پیام، 
اتصال به اینترنت و ... مناسب اند گمانه زنی در مورد آینده 

و میزان موفقیت چنین محصوالتی  افزایش یافته است . 
برخی صاحب نظران معتقدند مردم به چنین محصوالتی 
روی خوش نشان خواهند داد و از آن ها استقبال  می کنند 
و برخی دیگر می گویند ساعت های هوشمند امکانات تازه 
ای را در اختی��ار کاربران قرار  نمی دهند، زیرا این امکانات 
قبالً از طریق گوش��ی ها و تبلت ها در دسترس بوده اند و 

مردم انگیزه ای  برای استفاده از آن ها نخواهند داشت . 
در این عرصه ش��رکت اپل به شدت خبرساز بوده است. 
این شرکت که در سال 2013 چندان جنجال  خبری برپا 

نکرد و گوش��ی های آیفون 5 اس و 5 سی آن با استقبال 
معمولی مواجه شدند در سال 2014  با رونمایی از گوشی 
5.5 اینچی آیفون 6 پالس توانس��ت خبرساز باشد. اپل 

همچنین از عرضه ساعت  خود در سال 2015 خبر داد . 
امکان ارس��ال پیام های صوتی از خود ساعت به دریافت 
کننده پیام به طور مس��تقیم، فرس��تادن نقاشی،  اتصال 
به ش��بکه های اجتماعی و به اش��تراک گذاری رویدادها، 
مشاهده مس��یر پیاده روی روی نقشه، تغییر  آسان پس 
زمینه، نوع و ش��یوه نمایش ساعت، رابط کاربری ساده و 
منحصر به فرد، باتری با قابلیت  ش��ارژ یک روزه و امکان 
نصب برنامه های همراه مختلف از جمله قابلیت های ساعت 

یاد شده است . 

خطرات امنیتی برای همه از همه نوع
در س��ال 2014 تقریباً هیچ روزی بدون انتشار خبری در 
مورد هک شدن سرویس های فناوری یک  شرکت مشهور 
یا دستبرد هکرها به یک بانک یا حمله سایبری تبهکاران 
مجازی به نهادهای مختلف  دولتی و خصوصی سپری نشد . 

از سوی دیگر بارها و بارها حفره ها و آسیب پذیری هایی 
در برنامه ها و نرم افزارهای مختلف شناس��ایی  شدند که 
در برخی موارد کشف یا اصالح دیرهنگام آن ها خسارات 

سنگینی را به افراد، شرکت ها و  دولت ها وارد نمود . 
البته هکرها و کالهبرداران سایبری در سالی که گذشت 
منتظر افشای ضعف های برنامه های مختلف  نماندند و خود 
نیز انبوهی از بدافزارها را برای دور زدن برنامه های امنیتی 
و سرقت اطالعات مورد  نظرشان طراحی کردند. در برخی 
موارد این کار با حمایت دولت های بزرگ غربی و به منظور 
 جاسوس��ی و کنترل کشورهای متخاصم و حتی دوست 

صورت گرفت . 
مطابق معمول بانک ها از جذاب ترین طعمه ها برای هکرها 
بودند و روش های گوناگونی برای خالی  کردن حساب های 
افراد و ش��رکت ها به کار گرفته شد. گسترش دامنه این 
حمالت نشان می دهد که در سال   2015 باید برای کاهش 

این خطر تمهیداتی اساسی در نظر گرفته شود . 

مهم ترین رویدادهای دنیای فناوری در سال 2014 
در آخرین روزهای سال 2014 مرور مهم ترین تحوالت عرصه فناوری اطالعات خالی از لطف نيست.  این کار به درک روندهای 

تازه شکل گرفته  IT   کمک کرده و چشم انداز آینده را ترسيم می کند . 

   مهران اميرحسيني
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 پیام هیات مدیره
هیات   مدیره   و   مدیریت   شرکت   معتقد   است  
 که   حافظ   و   امانتدار   سهامداران   محترم   بوده  

 و   به   منظور   حراست   وارتقا   امانت   واگذار   شده  
 به   آنها،   وظیفه   خود   میداند   که   از   انجام   هیچ  
 تالش   و   کوش��شی   دریغ   ن��ورزد  .  مدیریت  

 ش��رکت در   راس��تاي   تحقق   ای��ن   هدف   و  
 با   اعتقادي   راس��خ   به   ادام��ه   روند   پویایی   و  
 موفقیت   شرکت،   در   سال   مالی   مورد   گزارش 

در   جهت   ارتقاء   سطح   کیفی   و   کمی   شاخص  
 هاي   اصلی   این   صنعت   ،   کاهش   و   رفع   موانع  

 و   گلوگاهه��اي  

سيمان دشتستان، اشتغالزا و رونق بخش اقتصاد استان بوشهر
مهندس موسیوند؛ مدیری که عملکردش تحسین همگان را برانگیخت

مجمع عمومی عادی صاحبان س�هام 
ش�ركت صنایع س�یمان دشتس�تان 
)س�هامی عام( در تاریخ 93/09/29   در 
محل س�الن اجتماعات انجمن صنفی 
كارفرمایان صنعت سیمان تشكیل شد.  
در این مجمع كه با حضور 98/7 درصد 
س�هامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء 
هیات مدی�ره، نماینده  ب�ورس و اوراق 
به�ادار، حس�ابرس و ب�ازرس قانونی 
شركت تشكیل شد ریاست مجمع به 
عهده مهندس  همایون آزادی »ریاست 
هیات مدیره ش�ركت« بود كه جنابان 
عل�ی محمد بُد و مهدی رس�تم پور به 
 نمایندگی از شركت های سرمایه گذاری 
غدیر و سهام عدالت به عنوان نظار اول 
و دوم ایش�ان را در  اداره جلس�ه یاری 
می رس�اندند و دبیری مجمع فوق نیز 
چون سالیان گذشته برعهده مهندس 
كیومرث  موسیوند مدیرعامل كاربلد و 

كارآفرین شركت گذاشته شده بود. 
در ادام�ه و پس از قرائ�ت گزارش اهم 
فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال 
مالی مورد گزارش توس�ط  مدیرعامل 
ش�ركت ك�ه در برگیرن�ده اقدام�ات 

صورت پذیرفته در شركت چشم انداز، 
ارزشهای سازمانی ،  اهداف و استراتژی 
های شركت و اهم دستاوردهای حاصل 
بود و پس از استماع گزارش حسابرس 
و  بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین 
صل�وات خود ضمن تقدیر و تش�كر از 
درایت تیم مدیریتی  شركت، با تصویب 
صورتهای مالی و تقس�یم س�ود 470 
ریالی به ازای هر سهم به كار خود پایان 
دادند.  همچنین موسس�ه حسابرسی 
رهیافت و هم�كاران  به  عنوان بازرس 
قانونی و حس�ابرس اصلی و موسس�ه 
 حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس 
عل�ی البدل ش�ركت برای س�ال مالی 
94 انتخاب گردید.  مهندس موسیوند 
در ف�رازی از گزارش خود به مجمع كه 
با نمایش یک پ�اور پوینت در تكمیل 
گزارش  خود صورت می گرفت با اعالم 
اینكه با شناس�ایی نقاط قوت شركت 
از جمل�ه در زمینه های مالی ،  فرآیند، 
مش�تری و ب�ازار و... س�عی كردی�م با 
تدوین برنامه های م�دون مدیریتی و 
یک استراتژی مناس�ب  اهداف خود را 
مشخص كرده و در آن مسیر با موفقیت 

گام برداریم.  مدیرعامل موفق شركت با 
اعالم اینكه در طی س�ال مالی گذشته 
توانستیم با توجه جدی به مقوله بهینه 
 س�ازی و به�ره وری در جه�ت كاهش 
هزینه ها و بالطبع كس�ب س�ودآوری 
بیش�تر قدم های جدی برداریم  افزود: 
ادامه این روند را با استمرار برنامه های 
آموزشی و پژوهشی برای كاركنان خود 
به عنوان یک  برنامه اصلی منظور نموده 
ایم. مهندس موس�یوند با اعالم اینكه 
سیمان دشتس�تان در قسمت پایانی 
گزارش  خود ب�ا اعالم اینكه مهمترین 
اقدام ش�ركت در س�ال گذشته پروژه 
سیمان منددشتی بوده ابراز امیدواری 
 كرد كه این ش�ركت به عن�وان نگین 
صنع�ت بوش�هر در امر اش�تغالزایی و 
رونق بخش به صنعت و  اقتصاد استان 
همچنان پر افتخارو پیشتاز باقی بماند. 
ش�ایان ذكر است سیمان دشتستان با 
كسب  گواهینامه و استانداردی متعدد 
از شركت های سیمانی پیشرو در كشور 
بوده كه با پیش�تازی در امر  توس�عه و 
اش�تغالزایی به این مهم دس�ت یافته 
است. از نكات خواندنی مجمع می توان 
به پاسخگویی به  سواالت وابهامات مالی 
سهامداران توسط جناب كرمی )معاون 
مالی و اداری ش�ركت( مرد شماره یک 
 مالی ش�ركت اش�اره كرد كه صداقت 

و تس�لط وی در پاسخگویی تحسین 
سهامداران حاضر را در پی  داشت. 

از دیگر نكات خواندنی مجمع می توان 
به حضور پرش�مار ب�زرگان و متولیان 
صنعت س�یمان در این  مجمع از جمله 
مهندس آزادی، بُد، صفاكیش، رحمت 
اله روستاپور، علی رئیسی، ارجمندی 
و... اشاره  كرد كه نش�ان از ارج و قرب 
مهندس موسیوند و تیم مدیریتی وی 
و همچنین سیمان دشتستان در بین 
 این پیشكسوتان و بزرگان صنعت كانی 
كشور می باش�د.  تقسیم 95 درصدی 
سود محقق ش�ده در بین سهامداران 
از دیگر نكات جالب مجمع بود كه این 
میزان  تقس�یم سود و آینده درخشان 

شركت كام سهامداران را شیرین كرد. 
مهندس موس�یوند از جمل�ه مدیرانی 
اس�ت كه در هر كجا رفته منشاء خیر 
و بركت بوده و تاس�یس پروژه  سیمان 
منددش�تی كه 62/5 درصدی س�هام 
آن تعل�ق به س�یمان دشتس�تان می 
باشد در سال گذشته شاهدی  است بر 
این مدعا و در آخرخوشنامی این مدیر 
در امر اش�تغالزایی و بهره وری كه نقل 
سهامدار  بوش�هری بود كه رنج سفر تا 
تهران كش�یده بود برای تشكر از این 
مدیر خدوم كه حیفم�ان آمد آن را به 

 رشته تحریر درنیاوریم.   

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره
رئیس هیات مدیره)غیرموظف( شرکت سرمایه گذاری استانی  استان آذربایجان غربیآقای همایون آزادی

نایب رئیس هیات  مدیره)غیرموظف( شرکت سرمایه گذاری استانی  استان خراسان شمالیآقای علی رئیسی

عضو هیات مدیره)موظف( توسعه سرمایه و صنعت غدیرآقای عباس خلیلی

عضو هیات مدیره)غیرموظف( شرکت سیمان سپاهانآقای رحمت اله روستاپور

عضو هیات مدیره)غیرموظف( شرکت سیمان دارابآقای اکبر مجید پور

مدیرعامل____آقای کیومرث موسیوند
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در طی چند س��ال اخیر به دلیل برابری قیمت 
شمش آلومینیوم در ایران این صنعت که متشکل 
بیش از   300 ش��رکت کوچک و بزرگ بود عالوه 
ب��ر تولید مطابق برنامه خود ص��ادرات خوبی به 
کشورهای  همس��ایه خصوصا عراق و افغانستان 
و حتی ترکمنستان داشت و اگر مراجعه به آمار 
گمرک شود می  بینیم که ارز آوری بسیار باالیی تا 
قبل از شروع سه ماهه دوم داشته و عالوه بر آن در 
موضوع اشتغال  زای که خود از مولفه های بسیار 
مه��م و از اولویت های اصل��ی این دولت و دولت 
های قبلی بوده نیز در  حدود این صنعت ش��اهد 

رونق خوبی بوده است. 

وضعیت شرکتهای تولید کننده سیم و کابل
با ارائه گزارش��ها و بررس��ی میدانی از وضعیت 
ش��رکتها اگر ذره ای عرق ملی داش��ته با ش��ی 
باید خون  گری��ه کرد وقتی که می بینی با یک 
سوء مدیریت و س��وء تدبیر بسیاری از شرکتها 
با تعطیلی کامل  مواجه هس��تند و یا با ظرفیت 
حداقلی رو به موت هستند و برای جبران هزینه 
های خود ناچار به تولید با  نقطه سر به سر هستند 
و بسیاری از صاحبان این شرکتها به همین خاطر 
از بازپرداخ��ت بدهی به سیس��تم  بانکی عاجز و 
بفروش واحد تولیدی اقدام کرد و یا در بازداشت 

بسر می برند. 

افول تولید و صادرات صنعت سیم و کابل در 
زنجیر مبهم افزایش قیمت شمش آلومینیم

اگر می خواهیم روی پای خود بایستیم و با عمل 
به فرآمین نجات بخش رهبری این کشتی لرزان 
اقتصاد  را از تالطم توطئه های همه جانبه سیاسی 
و اقتصادی قدرتهای غرب��ی و برخی دول عربی 
به س��المت  عبور دهیم بایست تمامی مشکالت 
و معض��الت تک تک صنایع را بررس��ی و با ارائه 
راهکارهای  کارشناسی و دلسوزانه به سراغ نجات 

تولید داخل برویم.  

شمش آلومینیوم و نقش تاثیر آن به صنعت 
سیم و کابل: 

از آنجائیکه بخش عم��ده تشکیل دهنده و مواد 
مصرفی صنایع س��یم و کابل آلومینیم می باشد 
لذا باال بودن  قیمت آن در داخل نسبت به بهای 
جهانی نه تنها امکان صادرات و رقابت را از تولید 
کنندگ��ان گرفته،  بلکه فرات��ر از آن به تعطیل و 
تعدیل نیروی کار انجامیده و به تبع آن بسیاری 
از مشکالت اقتصادی و  معضالت اجتماعی را رقم 

زده است. 
در این رهگذر با بررسی کارشناسی و جلوگیری 
از س��وء مدیریت نه تنها می توان از احتضار این 
 صنعت جلوگیری کرد بلکه با توجه به موقعیت 
بازسازی و نیاز همسایه های ما می توان صادرات 
قاب��ل  توج��ه ای را صورت دهیم ک��ه بخشی از 
مشکل ارزآوری و تولید ناخالص را بهبود بخشیم 
. امید آنکه  بدور از جناحی عمل کردن و سیاسی 
کردن مشکل این صنعت با اهتمام و وجدان ملی 
به نج��ات این  صنعت عظیم برویم و بطور جد و 
خالصان��ه در اجرای تحقق اقتصاد مقاومتی قدم 

عملی برداریم
افزایش غیرمتعارف قیمت شمش آلومینیوم رکود 
تولی��د و توقف صادرات س��یم و کابل را رقم زده 
است و  نظر به پیشرو بودن ایران در صنعت سیم 
و کابل و تجهیزات برق و مقایس��ه با کشورهای 
همس��ایه و  حتی جهان این صنعت از سه ماهه 
دوم س��ال دچار بحران ش��دید ش��ده وبسیاری 
از ش��رکتهای تولید کننده  صرفا بدلیل افزایش 
غیرمتعارف و غیر اقتصادی شمش آلومینیم که 
از اصلی ترین مواد اولیه تولید س��یم  و کابل می 
باشد یا تعطیل و یا با کمتر از 10 درصد ظرفیت 

تولید روبرو هستند. 

اقتصاد مقاومتی یا مقاومت در برابر رونق 
اقتصادی

در ای��ن برهه از زمان که کشور عزیزمان با تدبیر 

نیاز به عبور از گردونه های سخت تحریم و توطئه 
 های نفتی و سیاسی دارد و تنها راه شفابخش برای 
نجات اقتصاد در این برهه که با توطئه ای حساب 
شده  از سوی برخی کشورهای جهان و قدرتهای 
غربی روبرواس��ت این می باشد که  با بکارگیری 
ظرفیت  های بالقوه این سرزمین به جنگ توطئه 
ها برویم و تنها راه همانا اقتصاد مقاومتی است که 
می بایست با  شناسایی تمامی موانع عدم تحقق، 
نسخه شفابخش با دست خودمان تهیه کرده تا با 
سوء تدبیر یا سوء  مدیریت، آب در آسیاب دشمن 
نریزی��م و با عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی که 
مورد تاکید مسئولین نظام  خصوصا رهبر عظیم 
الشان انقالب می بایس��ت با تکی��ه بر توانائیها و 
ظرفیت های منابع و انس��انی کشور  از این پس 
لرزه های اتفاقات که عمدتا توطئه است بخوبی 
عبور کنیم. متاسفانه انکه خواسته یا نخواسته  عده 
ای چوب الی چرخ تولی��د داخلی می گذارند و 
خس��ارتهای جبران ناپذیری به اقتصاد وارد می 

کنند. 

آسیب های اجتماعی ناش�ی از توقف یا 
کاهش تولید: 

اگ��ر از بعد تولی��د و ارزآوری و اینها بگذریم و در 
بحث اشتغالزایی بخواهیم دقیق شویم از آنجائیکه 
سهم  این شرکتها که کم هم نیستند اشتغالزایی 
بسیار قابل توجه است متاسفانه این شرکت ها در 
بکارگیری  نیروهای انسانی در واحدهای تولیدی 
خود به لحاظ عدم سودآوری دچار مشکل شده 
رو ناچارا با تعدیل  نیروی انس��انی دست زده و با 
اخراج، ناخواس��ته موجی نامرئی از آسیب های 
اجتماعی را رقم می زنند و  بدتر آنکه بیکاری یک 
نفر یعنی مشکالت معیشتی حداقل چهار نفر از 
هموطنانمان همانطوری که به  عینه شاهد صحنه 
ای از این اتفاق��ات دردناک بودید که مدیرعامل 
یک شرکت بزرگ که سالیان سال در  این صنعت 
اس��تخوان خرد کرده گریه می کرد و بین برزخ 

اخراج کارگ��ران و عدم پرداخت هزینه حقوق  و 
دستمزد اشک حسرت و انتقام می ریخت.   

تاریخچه ش�رکت های تولید الومینیوم و 
شرکتهای کابلسازی در ایران: 

در حال حاضر در ایران بس��یار کمتر از انگشتان 
یک دست شرکت تولید کننده آلومینیوم وجود 
دارد در  صورتیکه بیش از 300 ش��رکت کوچک 
و بزرگ و صدها مشاغل و حرفه دیگر با صنعت 
س��یم و کابل  بطور مستقیم و غیرمستقیم سرو 
کار دارند حال اینکه با باال بودن قیمت ش��مش 
آلومینیوم تولیدی توس��ط  این شرکت ها و بدتر 
از آن عرضه غیرشفاف و هدفمند موجب بروز این 
همه مشکالت برای تولید،  صادرات و ... شده و این 

سختی ها را رقم زده اند.  

خ�وش خدمت�ی و کم�ک ب�ه رقیبان 
تولیدکننده کشور همسایه؛

خواس��ته یا نخواسته به لحاظ باالبودن قیمت 
ش��مش آلومینی��وم امک��ان رقابت ب��ا تولید 
کنندگ��ان خارجی وجود  نداش��ته و بهمین 
علت بس��یاری از مشتریان خارجی خصوصا 
کشور همس��ایه عراق به سراغ تولیدکنندگان 
 ترکیه ای رفته و س��یم و کابل مورد نیاز خود 
را که در شرایط خاصی که کشور عراق دارد و 
نیاز بسیار  قابل توجه آن از این تولیدکنندگان 
ترکیه ای تامین می گردد. مسلما و با توجه به 
رقم بس��یار چشمگیر ارز  مبادله شده بین این 
طرفین اگر توجه ویژه ای به این مقوله داشته 
باشیم و با کمی تدبیر و عقل عمل کنیم  می 
توانیم ارز آوری خوبی را برای کشور داش��ته و 
از بسیاری جهات نیز شاهد عزل و نابودی این 
 صنعت نباشیم. سیاست کشور همسایه ترکیه 
در ص��ادرات آن چن��ان اثربخش بوده بطوری 
که به هر  صادرکننده ترکیه ای عالوه بر سود 
ناشی از صادرات کاالی دولت متبوع اش بالغ بر 
18% سود  صادراتی به صادرکننده می دهد و با 
مرتفع نمودن موانع تولید، رقیبی سخت برای 

صادرکنندگان ما  محسوب می شوند. 

راهکار برای برون رفت از این معضل ملی 
چیست؟

با اتخاذ سیاست حمایت از صنعت سیم و کابل، 
دولت تحریم می تواند با ارائه کار کارشناس��ی و 
بررسی  علل این افزایش قیمت با پرداخت یارانه 
تولید به این چند شرکت تولیدکننده آلومینیم 
از آنان حمایت کن��د  و اگر در تولیداتشان بحث 
اصلی مبلغ قیمت تمام ش��ده است و در آن سوء 
تدبیر مدیریتی نیست از این  شرکت ها حمایت 
مالی کرده و ضرر ناشی از تولید را با پرداخت یارانه 
تولید جبران کند و با نفسی  امیدبخش به صدها 
شرکت تولید کننده ی سیم و کابل دم مسیحایی 

بدمد.    

چشم انداز صادرات صنعت سیم و کابل



25 لوازم خانگی| ماهنامه اقتصاد و بیمه |  شماره  49 | دی ماه 1393| 

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ش��رکت بیمه پاسارگاد 
)س��هامی عام( در تاریخ 1393/10/7 با  حضور اکثریت 98/11 
درصد سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده 
بورس و  اوراق بهادار تهران و حسابرس و بازرس قانونی شرکت 

تشکیل شد. 
ریاس��ت مجمع به عهده مهندس علی اکبر امین تفرش��ی و با 
ناظری جنابان دکتر مجید قاسمی و عباس  کفافی و به دبیری 

جناب آقای پیروز باستانی برگزار گردید. 

گزارش بازرس قانوني درباره گزارش توجیهي هیات 
مدیره درخصوص افزایش سرمایه

مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شرکت توسعه صنایع 
بهشهر)سهامي عام(  

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

 1-  گزارش توجیهي هیات مدیره شرکت بیمه پاسارگاد)سهامي 
عام( درخصوص افزایش س��رمایه آن  شرکت از مبلغ 630/000 
میلیون ریال به مبلغ 1/134/000 میلیون ریال )جمعا معادل 
  504/000 میلیون ریال افزایش س��رمایه در سه مرحله( طبق 
استاندارد حسابرسي رسیدگي به  اطالعات مالي آتي مورد مطالعه 
و بررس��ی این موسس��ه قرار گرفته اس��ت . مسئولیت گزارش 
 توجیهي مزب��ور و مفروضات مبناي تهی��ه آن با هیات مدیره 

شرکت است. 
 2-  گ��زارش مزبور در اجراي تبصره 2 ماده 161اصالحیه قانون 
تجارت و با هدف توجیه افزایش  سرمایه شرکت از محل مطالبات 
حال ش��ده و آورده نقدی س��هامداران، سود انباشته و اندوخته 
 س��رمایه ای تهیه ش��ده اس��ت. این گزارش توجیهي براساس 
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 استفاده کنندگان توجه داده مي شود 
که این گزارش توجیهي ممکن  است براي هدفهایي جز هدف 

توصیف شده در باال مناسب نباشد. 
 3-  اهداف شرکت از افزایش سرمایه، گسترش فعالیتهای بیمه ای 
خصوصا در زمینه فعالیت بیمه  اتکایی ، کاهش ضریب ریسکهای 
مترتب بر انواع فعالیتهای بیمه ای ، تامین شرایط الزم به  منظور 

تسریع در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده جهت حفظ 
بازار و رقابت، حفظ و  افزایش نسبت توانگری با توجه به آئین نامه 
های مصوب ش��ورای عالی بیمه، گسترش شبکه  شعب بیمه و 
تحصیل انواع دارائیهای مورد نیاز، افزایش سودآوری و بازدهی از 
طریق افزایش  ظرفیت نگهداری و افزایش توان سرمایه گذاری با 
استفاده از منابع صاحبان سهام و همچنین  اصالح ساختار مالی 
عنوان شده است. صورت سود و زیان پیش بینی شده با فرض 
تحقق مبانی  و مفروضات ذهنی مدیریت در جهت دس��تیابی 
به اهداف تهیه ش��ده است. لیکن تحقق اهداف فوق،  موکول به 
دستیابی به نتایج مثبت و روند مساعد فعالیتهای مورد نظر بیمه 
ای و همچنین اوضاع  و احوال اقتصادی و روابط بین المللی و آثار 
آن بر بازارهای داخلی و خارجی و در نتیجه  افزایش سودآوری در 

سطوح پیش بینی شده، خواهد بود.     
 4-  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 شده براساس 
مفروضات به گونه اي مناسب و  طبق استانداردهاي حسابداري 

تهیه شده است. 
 5-  حتي اگر رویدادهاي پیش بیني شده طبق مفروضات ذهني 
توصیف ش��ده در باال رخ دهد، نتایج  واقعي احتماال متفاوت از 
پیش بیني ها خواهد بود، زیرا رویدادهاي پیش بیني شده اغلب 
به گونه  اي مورد انتظار رخ نمي دهد وتفاوتهاي حاصل مي تواند 

با اهمیت باشد. 

هدف   از   انجام   افزایش   سرمایه
هدف   شرکت   بیمه   پاس��ارگاد    )سهامی   عام(،   از   افزایش   سرمایۀ  

 موضوع   این   بیانیۀ   ثبت،   به   شرح   زیر   میباشد . 
 1-     تأکی��د   بیمه   مرکزي   جمهوري   اس��المی   ای��ران   بر   افزایش  
 سرمایه   شرکت   هاي   بیمه   به   منظور   افزایش   ظرفیت شرکت   ها  

 براي   قبول   ریسک؛
 2-     تامین   شرایط   الزم   جهت   گسترش   فعالیت   هاي   بیمه   اتکایی  
 کشور   به   منظور   کاهش   میزان   خروج   ارز   و   کاهش ریسک   هاي  
 سیاسی   مترتب   بر   صنعت   ،   همچون   ریسک   تحریم   هاي   سیاسی  
 و   اقتصادي   کشور   و   حرکت   به س��مت   خودکفایی   در   بیمه   هاي  

 اتکایی؛
 3-  افزایش   نس��بت   توانگري   مالی   با   توجه   به   آیین   نامه   مصوب  

 شوراي   عالی   بیمه؛
 4-     تامین   ش��رایط   الزم   به   منظور   افزایش   س��رعت   دس��تیابی  
 به   اهداف   و   برنامه   هاي   از   پیش   تعیین   ش��ده   شرکت،همس��و   با  
 سیاست   هاي   کالن   گروه   مالی   پاسارگاد   و   منطبق   با   چشم   انداز  
 آتی   صنعت   بیمه   در   کشور    )توسعه ضریب   نفوذ   بیمه   اي   ،   برقراري  

 نظام   توانگري   مالی،تغییر   نظارت   تعرفه   اي   به   مالی   و    ...(؛
 5-     افزایش   س��قف   قابل   تحصیل   دارایی   ه��اي   ثابت   مورد   نیاز  
 ش��رکت   مطابق   با   سرمایه   و   در   انطباق   با   آیین   نامه   هاي شوراي  

 عالی   بیمه   و   مقررات   بیمه   مرکزي   جمهوري   اسالمی   ایران؛
 6-     گس��ترش   شبکه   ش��عب   بیمه   و   افزایش   اعتماد   عمومی   به  

 شرکت   و   در   نتیجه   افزایش   سهم   بازار   شرکت   در   صنعت بیمه؛
 7-     افزایش   س��ودآوري   و   بازدهی   شرکت   از   طریق   افزایش   توان  
 سرمایه   گذاري   با   استفاده   از   منابع   حقوق   صاحبان سهام   عالوه   بر  
 ذخایر   فنی   و   در   نتیجه   افزایش   سطح   فعالیت   شرکت   در   بازار   پول  

 و   سرمایه   کشور؛
 8-  اصالح   س��اختار   مالی   شرکت   و   برقراري   تناسب   بین   سرمایه  

 شرکت،   حق   بیمه   صادره   و   ذخایر   فنی .  
 9-   مبلغ   افزایش   سرمایۀ   پیشنهادي   و   محل   تأمین   آن

با   توجه   به   برنامۀ   ارائه   شده،   شرکت   بیمه   پاسارگاد    )سهامی   عام  
 (در   نظر   دارد   س��رمایۀ   خ��ود   را   از   مبلغ    907/200    میلیون ریال  
 به 1/134/000    میلیون   ری��ال    )بالغ   بر    226/800    میلیون   ریال  
 معادل    25    درصد(،   از   محل   مطالبات   حال   ش��ده   و   آورده نقدي  
 سهامداران   و   همچنین   سود   انباشته   و   اندوخته   سرمایه   اي   به   شرح  

 زیر   افزایش   دهد :  

افزایش   سرمایه   به   مبلغ    226/800میلیون   ریال    )معادل   
  25درصد   سرمایه   کنونی(: 

 -   136/080    میلیون   ریال )  معادل    15    درصد ( از   محل   مطالبات   و  
 آورده   نقدي   سهامداران، •  

 -   30/155 میلیون   ریال    )معادل    3/3درصد(از   محل   سود   انباشته 
و

 -   60/565 میلی��ون   ریال)معادل    6/7درص��د(    از   محل   اندوخته  
 سرمایه   اي . 

بیمه پاسارگاد؛ آرامش شما هدف ما

سمتاعضاء هیات مدیره
دکتر مجید قاسمی

)نماینده بانک پاسارگاد( 
رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هی��ات مدیره و آقای معصوم ضمیری
مدیرعامل

عضو هیات مدیرهآقای احمد شفیعی هنجنی

عضو هیات مدیرهآقای پیروز باستانی

عضو هیات مدیرآقای ابوالقاسم دباغ
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مراس��م بزرگداش��ت روز ملی صادرات 27 مهرماه با 
معرف��ی و تجلیل از 50 صادرکننده نمونه در س��الن 

 اجالس سران برگزار شد . 
در این مراسم تندیس و لوح تقدیر صادر کننده نمونه 
ملی س��ال 93 ب��ه جناب آقای مهن��دس محمدرضا 
 مجیدی مدیریت محترم عامل شرکت " کارخانجات 

تولیدی شهید قندی" اهدا شد . 
در این مراس��م که دکتر جهانگیری معاون اول رئیس 
جمهور، چیت چیان وزیر نیرو ، نعمت زاده وزیر  صنعت 
مع��دن و تجارت وجمع کثی��ری از مقامات دولتی و 
فعاالن اقتصادی حضور داشتند، از صادرکنند گانی که 
بر اساس سه معیار اساسی ارزش افزوده باال، صادرات 
کاالهای های تک و صادرات خدمات  فنی- مهندس��ی 
نمره قبولی سازمان توسعه تجارت را گرفته اند، تجلیل 
و به عنوان صادر کننده نمونه  سال 1393معرفی شدند . 
این سه معیار در راستای سیاست های سازمان توسعه 
تجارت برای گسترش صادرات کاالهای با ارزش  افزوده 

باال و جلوگیری از خام فروشی اتخاذ شده است . 
شرکت "کارخانجات تولیدی شهید قندی" به عنوان 
یک برند معتبر در صنایع مخابرات و اطالع رس��انی  با 
صادرات خدمات فنی و مهندس��ی و کاال در بین 10 

صادر کننده برتر سال 93 قرار گرفت. 

مدیرعامل: مهندس محمدرضا مجیدی
معرفی شرکت

ش��رکت کارخانجات تولیدی ش��هید قندی به عنوان 
بزرگترین تولیدکننده و تامین کنن��ده انواع کابل های 
 مخابراتی نوری و مس��ی، اولین تولیدکننده پانل های 
برق خورشیدی در ایران و مجری پروژه های  شبکه های 
مخابراتی فعالیت خود را از سال 1363 آغاز نموده است. 
این شرکت با تکیه بر نیروی  انسانی مجرب و متخصص 
و با استفاده از فن آوری روز دنیا، عالوه بر تامین نیازهای 

داخلی، حضور  در بازارهای بین المللی را هدف قرار داده و 
با افتخار در پنج دوره عنوان صادرکننده نمونه کشوری را 
 کسب کرده است. این شرکت با بیش از چهارصد میلیون 
یورو صادرات از موفق ترین شرکت های  ایرانی در زمینه 
صادرات غیرنفتی بوده و به عنوان یکی از خوشنام ترین 
برنده��ای صنعت س��یم و کابل  در س��طح خاورمیانه 

شناخته شده است. 

مهم ترین افتخارات شرکت
• بزرگترین تولیدکننده کابل های مخابراتی در ایران

• اولین تولید کننده پانل های برق خورشیدی در ایران
• اج��رای پروژه های عظیم ش��بکه های مخابراتی در 

داخل و خارج از کشور
• صادر کننده نمونه ملی برای پنج سال

• کسب استانداردهای بین المللی 

 ISO9000،ISO14001، ISO17025   و 
    OHSAS18001  

محصوالت و خدمات
• انواع کابل های مخابراتی نوری و مسی

• انواع کابل های برق فشار ضعیف
• ان��واع کابل ه��ای ترکیب��ی و خاص ب��رای مصارف 
ش��رکت های نفت، گاز، پتروش��یمی، توانیر، راه آهن، 

 مترو، کنترل ترافیک و قطارهای شهری
• ان��واع کابل های دیتا و ش��بکه از قبی��ل   CAT5  و 

CAT6  
• تامین انواع پانل های برق خورشیدی )فتوولتائیک( 

• طراحی، نصب و راه اندازی شبکه های مخابراتی و برقی
• طراح��ی، نص��ب و راه ان��دازی نیروگاه ه��ای ب��رق 

خورشیدی
• اجرای خدمات فنی و مهندسی و نگهداری شبکه های 

عظیم مخابراتی  
• اجرای پروژه های تامین برق خورشیدی سیستم های 
روشنایی، س��ایت های مخابراتی و مناطق روستایی  و 

عشایری
• تولید انواع مواد پلیمری و شیمیایی مورد نیاز صنعت 

سیم و کابل کشور
• بازیافت انواع کابل های مخابراتی و برقی

• س��رمایه گذاری مشترک در زمینه نصب و راه اندازی 
کارخانجات تولید انواع کابل ه��ای مخابراتی، برقی  و 

پانل های خورشیدی

شرکت های تابعه: 
• ایساتیس ارتباطات قندی

• شبکه سازان کیهان
• برق آفتابی هدایت نور یزد

• پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه

شرکت "کارخانجات توليدی شهيد قندی" بر قله افتخار صادرکننده نمونه سال 1393 
اولین صادرکننده نمونه کشور در صنعت سیم وکابل

شرکت" کارخانجات توليدی شهيد قندی" صادرکننده نمونه ملی واستانی کشور برای ساليان متوالی  در  گروه برق والکترونيک
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پیام   هیات   مدیره
باعرض   سالم   و   خیرمقدم   ،یک   بار   دیگر   پس   ازیک  
 سال   تالش   مداوم   کلیه   کارکنان   ودست   اندرکاران  
 شرکت   ،هیات مدیره   ش��رکت   سیمان   کردستان  
 فرصتی   یافته   تا   گزارش��ی   ازعملکرد   س��ال   مالی  
 منتهی   به    1393/6/31    رابراي   سهامداران   محترم 

ارائه   نماید . 
خداي   بزرگ   را   سپاس   که   با   توفیقات   و   توجهاتش  
 در   سال   اقتصاد   با   عزم   ملی   و   مدیریت   جهادي   ،   در  
 حد   وسع   و توان   و   امکانات   تالش   نموده   و   با   عنایات  
 حضرت   ح��ق   تعالی   و   جدیت   و   ت��الش   مجموعه  
 همکاران   اعم   از   مدیران   ،   کارشناسان   و کارکنان   و  
 کارگران   زحمتکش   ،   ضمن   توجه   به   اهداف   برنامه  

 راهبردي   و   بودجه   س��ال  93    ، دین   و   امانتی   را   که  
 به   بواس��طه   اطمینان و   اعتماد   سهامداران   محترم  

 بر   عهده   بود   ،   صادقانه   پاس   و   مجدانه   ادا   نماییم .  
به   اعتقاد   ما   ،   بهبود   مس��تمر   کیفیت،   راز   اساسی  
 رس��یدن   به   پیشرفت   واقعی   و   توسعه   پایدار   است  
 ب��ه   همین   خاطر   م��ا   خود   را مقید   به   اس��تفاده   از  
 باالترین   اس��تانداردهاي   کیفیت   م��ی   دانیم . با   به  
 کارگیري   منابع   انس��انی   در   قالب   کارکنان   مجرب  
 ب��ا   دانش   فنی   باال و   نیز   مشاوران   قوي   و   همچنین  
 با   بهره   گیري   از   تکنول��وژي   هاي   نوین،   مجموعه  
 اي   بی   همتا   از   دانش،   مه��ارت،   تجربه   و   تعهد   در 
قب��ال   مشتري   را   گرد   آورده   ایم   که   ش��رکت   ما   را  
 به   واحدي   متخصص   و   مشتري   مدار   تبدیل   نموده  

رمز موفقیت سیمان کردستان مزیت های رقابتی و مدیریت کاربلد است

مجمع عمومی عادی ساالنه شركت سیمان كردستان »سهامی عام« صبح چهارشنبه 1393/9/26 در  باشگاه بانک سپه تشكیل شد.  در 
این مجمع كه با حضور 94 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضاء هیات مدیره، نماینده  بورس و اوراق بهادار ، حسابرس و بازرس قانونی شركت برگزار 
ش�د ریاس�ت مجمع بر عهده استاد  عباس صفاكیش )ریاست هیات مدیره( بود كه جنابان علی محمدبُد و شهرام بابالوئیان به عنوان ناظرین  و مهندس علی 
محمد پارسائی در مقام دبیر مجمع ایشان را در اداره مجمع یاری می رساندند .  در ادامه مجمع و پس از قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع، توسط مهندس 
پارسائی مدیرعامل موفق  شركت و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن  قدردانی از تالشهای گرانقدر تیم 
مدیریتی شركت در طی سال مالی مورد گزارش و تنفیذ معامالت  مشمول ماده 129 قانون تجارت به هیات مدیره با تصویب ترازنامه و صورتهای مالی مربوط به 
سال  مالی مورد گزارش و تقسیم سود 500 ریالی به ازاء هر سهم به كار خود پایان دادند.  همچنین موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان حسابرس اصلی و 
موسسه حسابرس ایران مشهود به  عنوان بازرس علی البدل شركت برای سال مالی آتی انتخاب گردیدند.  مهندس پارسائی در فرازی از گزارش خود به مجمع 
با اعالم اینكه مزیت های رقابتی سیمان كردستان  بسیار قابل توجه می باشد افزود: تنوع تولید سیمان های مختلف در كنار كیفیت خوب مواد اولیه، دارا  بودن 
معدن پوزوالن، همجواری كارخانه سیمان و آهک، برخورد اری از كاركنان مجرب، با وجود  شركت فرعی حمل و نقل و داشتن استراتژی مناسب باعث گردیده 
سیمان كردستان با یک پشتوانه خوب  و منسجم در كشور به فعالیت بپردازد به طوری كه با قابلیت تولید هر نوع سیمانی در كشور توانسته  است در تامین 

نیازهای گوناگون كشور پیشرو باشد. 
مدیرعامل ش�ركت در قس�متی دیگر از گزارش خود پیرامون برنامه های آتی ش�ركت گفت: اصالح  ساختار و تركیب منابع انسانی، افزایش توان حمل و نقل 
محصوالت، اصالح س�اختار س�رمایه و برنامه  ریزی جهت بهبود نقدینگی در شركت از اولویت های ما می باشد كه سعی می كنیم در كنار تقویت  فعالیتهای 
تحقیقاتی، توسعه بازار را برای تولید سیمان های جدید و كسب مشتریان جدید آن را به جد پی  گیری كنیم.  از نكات خواندنی مجمع می توان پاسخگوئی 
مسلط به سواالت و ابهامات موجود سهامداران توسط  مدیرعامل كاردان شركت و آقای منصور ارجمندی مرد شماره یک مالی شركت اشاره كرد كه این  صداقت 
و شفافیت در پاسخگویی به سهامداران را در كمتر مجمعی شاهد هستیم. شایان ذكر است ایران  به عنوان بزرگترین صادركننده سیمان و كلینكر در جهان و 
به عنوان شاگرد اول اقتصاد مقاومتی  كشور شناخته می شود كه این مهم در سایه تدوین برنامه های مدون مدیریتی و تالش بسیار مدیران  خدوم این كشور 
میس�ر گردیده وبه پیش می رود. مدیر مالی ش�ركت در پاس�خ به یكی از سهامداران در  مورد چالش های پیش رو با اعالم اینكه علی رغم ركود بازار ، اشباع 
بازار، وجود رقبای زیاد، تحریم  های بین المللی و نا امنی در منطقه بخصوص عراق بعنوان یكی از بزرگترین بازارهای صادراتی  كشور و ... كه صنعت كشور علی 
الخصوص صنعت سیمان را با مشكل مواجه ساخته است،  لیكن امیدواریم با توجه به پتانسیل باالی سیمان كردستان و امكانات موجود و برنامه ریزی مناسب از 
 این گردنه به سالمت عبور كنیم. حضور پرشمار متولیان صنعت سیمان نیز در این مجمع از دیگر  نكات خواندنی مجمع بود كه با توجه به عملكرد موفق شركت 
و مهندس پارسائی، این موضوع دور از  انتظار نبود. اجازه می خواهیم از لطف و بزرگواری اساتید گرانقدر مهندس صفاكیش، مهندس بُد و  مهندس پارسائی در 

حق اصحاب قلم كمال قدردانی و تشكر را داشته باشیم.   

   خسرو اميرحسيني
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 است . کارکنان   این   شرکت بزرگترین   سرمایه   هاي  
 آن   می   باش��ند.    ما   براي   حفظ   آرامش   و   آس��ایش  

 ایشان   از   هیچ   تالشی   دریغ   نمی   کنیم . 
حفظ   ارزش   ها   با   محوریت   اصلی   اعتقادات   مذهبی،  
 احترام   به   مردم   و   محیط   زیست   اولویت   هاي   اصلی  

 این   مجموعه   می   باشد . 
ام��روزه   فعالیتهاي   اقتصادي   جه��ان   را   ترکیبی   از  
 س��ازمانهاي   بزرگ،   متوس��ط   و   کوچک   انجام   می  
 دهند  . همه   این   س��ازمانها در   محیطی   به   ش��دت  
 رقابت��ی   به   دنبال   پیروزي   در   براب��ر   رقبا   و   ارضاي  
 نیازه��اي   مشتریان   خود   هس��تند  . در   این   جهان  
 که   شاهد   تغییر   و تحوالت   شگرف   در   زمینه   هاي  
 مختلف   هستیم،   محیط   با   تغییرات   بسیاري   مواجه  

 است   و   رقابت   شدت   زیادي   پیدا   کرده   است . 
سیستم   هاي   سازمانی   در   راستاي   کسب   موفقیت  
 در   می��دان   رقابت   باید   ازنوع��ی   برنامه   ریزي   بهره  
 گیرند   که   آینده   نگر   و   محیط   گرا باش��د   به   طوري  
 که   ضمن   شناسایی   عوامل   و   تحوالت   محیطی،   در  
 یک   افق   زمانی   بلندمدت   تاثیر   آنها   را   بر   س��ازمان  
 و   نح��وه   تعامل س��ازمان   با   آنه��ا   را   مشخص   کند.  
 بنابرای��ن،   براي   کامیاب��ی   نیازمند   برنام��ه   ریزي  
 هستند  . وجود   تفاوتهایی   در   اندازه،   حجم   و   ماهیت 
فعالیت   س��ازمانهاي   بزرگ   و   کوچک،   نحوه   برنامه  

 ریزي   آنها   را   نیز   ازهم   متمایز   می   نماید . 
امروزه   س��ازمانها   نسبت   به   گذش��ته   درگیر   رقابت  
 سخت   تري   هستند  : سختی   و   تغییر   سریع   شرایط  
 بازار   کار؛   عدم   دسترسی آسان   به   افراد   با   استعداد   و  
 توانا   و   نیز   موانع   موجود   درخصوص   حفظ   بهره   وري  
 نیروي   کار   فعلی؛   رقابتها   درخصوص   آموزش کافی   و  
 پرورش   دادن   کارکنان؛   افزایش   و   اوج   گیري   هزینه  
 هاي   سالمتی   و   اقدامهایی   که   درحال   انجام   است   تا  
 منابع   انسانی را   هوشمندتر   سازد   و   موارد   دیگري   که  
 روز   به   روز   به   این   موارد   می   پیوندند   و   آن   را   پرمعنی  
 تر   می   س��ازند  . موضوع   هاي   روز   شامل تغییر   بازار  
 کار،   افزایش   تقاضا   براي   معیارهاي   مدیریت   نیروي  
 کار   است  . تمامی   سازمانها   می   بایستی   به   شرایط   و  

 وضعیت   محیط کار   توجه   کنند . 
شرکت   سیمان   کردستان   شرکتی   است   فراگیر   با  
 اندیشه   حضور   در   عرصه   فعالیتهاي   تولیدي   مفید  
 براي   بدست   آوردن جایگاهی   در   خور   در   بازارهاي  
 جهانی  . براي   دستیابی   به   این   هدف   ،   اندیشه   هاي  
 خ��الق   و   مبتک��ر   ایرانی   را   به   ف��ن   آوري   هاي   روز 
دنیا   درآمیخت��ه   و   بر   ش��یرازه   آن   مدیریت   آینده  
 نگر   نشانده   تا   در   چارچوب   اس��تانداردهاي   جهانی  
 و   به   دست   تواناي   متخصصان   خود،   در زمینه   هاي  
 متن��وع   و   گوناگون   ،   عرضه   کنن��ده   محصوالتی   با  

 کیفیت   و   صاحب   نشان   در   جهان   باشد .  
اس�تراتژیهاي   ش�رکت

شرکت   س��یمان   کردس��تان   در   مرداد   ماه   سال 
1388 ب��راي   اولی��ن   ب��ار   نس��بت   ب��ه   طراحی  
 اس��تراتژي   و   اس��تقرار   آن   با   اس��تفاده   از   مدل 
 BSM   اق��دام   نم��وده   و   از   آن   تاریخ   با   تشکیل  
 کمیته   ه��اي   کام   و   تدوین  TLR  اولین   س��ال  
 هدایت   س��ازمان   را   از   این   طری��ق   تجربه   کرده  

 اس��ت .  
علیرغ��م   بهبود   و   اصالحات   تدریج��ی   در   کارت  
 امتی��ازي   مت��وازن   ،   ش��رایط   حاکم   ب��ر   صنعت  
 س��یمان   و   بخص��وص   وضعیت   ب��ازار   ب��ه گونه  
 اي   تغیی��ر   کرده   ک��ه   بازنگري   کل��ی   در   اهداف  
 اس��تراتژیک   و   کارت   امتیازي،   غیر   قابل   اجتناب  
 گردیده   بود  .  به   همین   منظور کلیه   مدیران   ارشد  
 و   میان��ی   در   کارگاهی  2  روزه   در   محل   ش��رکت  
 حضور   بهم   رس��انیده   و   به   مرور   مفروضات   حاکم  
 بر   ش��رکت   و تغییرات   و   تهدی��دات   و   چالشهاي  
 جدی��د   اقدام   نمودند   و   س��پس   با   در   نظر   گرفتن  
 الزامات   هلدینگ   سیمان   غدیر   که   با   حضور   مدیر 
عامل   و   مدیران   ارشد   این   هلدینگ   مطرح   شد   و  
 به   منظور   هماهنگی   بیشتر   با   س��ایر   کارخانجات  
 س��یمان   و   همچنین   امکان تجمیع   سنجه   ها   در  
 کارت   امتیازي   هلدینگ   ،   تغییرات   و   بازنگریهاي  

 الزم   در   کارت   امتیازي   شرکت   بعمل   آمد .  
اس��تراتژیهاي   ش��رکت   از   چهار   منظ��ر    1- وجه  
 مالی2-    مشتري3-    فرایند    4- رش��د   و   یادگیري  

 طبق   سنجه   هاي   مربوطه تعریف   شده   است .  

بیانیه   ماموریت   شرکت
ماموری��ت   م��ا   تولید   و   عرض��ه   انواع   س��یمان   و  
 ف��راورده   هاي   بتنی   ب��ا   کیفیت   مورد   نی��از   بازار  
 منطقه   و   کشورهاي   همجوار   می   باش��د .  در   این  
 راس��تا   از   معادن   سرشار، بهبود   مستمر، خالقیت  
 و   نوآوري   نیروي   انسانی   و   ماشین   آالت   پیشرفته  
 به��ره   گرفته   و   به   عن��وان یک   بنگ��اه   اقتصادي  
 به   س��ودآوري   مناسب   و   رضایت   س��هامداران   و  

 مشتریان   توجه   ویژه   داریم .  
ضمن   اینکه   ش��رکت   م��وارد   زیر   را   ه��م   بعنوان  

 بیانیه   ارزش   ها   مدنظر   دارد :  
ارج   نهادن   به   کرامت   و   سالمت   انسانها

رعایت   منافع   و   حقوق   ذینفعان
زمین   سبز،آب   پاک،آسمان   آبی

شور   و   نشاط   ،   یادگیري   و   تعالی   سازمانی
هم   افزایی   و   توسعه   کار   گروهی
استفاده   بهینه   از   منابع   و   انرژي

سمتنمایندهاعضاء هیات مدیره

رئیس هیات مدیرهآقای عباس صفا کیششرکت سیمان سپاهان

نایب رئیس هیات مدیرهآقای محمدرضا پیشروشرکت مدیریت سرمایه گذاری امید

عضو هیات مدیرهآقای جعفر رحمان زادهشرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر

عضو هیات مدیرهآقای علی اصغر یوسف نژادشرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه

عضو هیات مدیرهآقای علیرضا بنویدی  شرکت سیمان شرق

مدیرعامل ___ آقای علی محمد پارسائی جهرمی
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از دومين جشنواره  بهره وری:  
کویرتایر نشان زرین
 به�ره وری گ�رفت   

ش��رکت کویرتایر موفق به دریافت نشان زرین تج��ارب بهبود بهره وری از 
دومین جشنواره بهره وری و  بهبود فضای کسب و کار شد. 

به گزارش خبرنگار ما؛ در این جشنواره که بیش از 50  س��ازمان و شرکت 
معتبر کشور، داوطلب  ارزیابي از طریق کمیته ارزیابي انجمن بهره وري بودند 
براساس استانداردهای این جشنواره شرکت  کویرتایر با اجرای بهبود فرایند 
تولی��د موفق به دریافت نشان زرین تجارب بهبود بهره وری گردید که  این 
نشان در مراسمی با حضور مقامات کشوری به آقای مهندس محمدحسین 
زینلی مدیرعامل ش��رکت  اعطا ش��د.  آقای مهندس زینلی در حاشیه این 
جشن��واره با بی��ان اینکه کویرتایر همواره در نظام ه��ای تعالی و بهره  وری 
پیشگام و پیشرو بوده اس��ت این موفقیت را به کلیه همکاران پرتالش این 
مجموعه تبریک گفت و  دریافت این نشان را ماحصل تالشهاي انجام گرفته 

در مسیر تعالي سازمان قلمداد نمود. 
در این همایش آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی، آقای حس��ین 
حاجی�ان رییس انجمن به�ره  وری ایران و برخ�ی از چهره های شاخص ملی 
حضور داشتند.  دومین جشنواره بهره وری و بهبود فضای کسب وکار با هدف 
بررسی تجارب بهبود و ارتقاء بهره وری  در سطوح فردی و سازمانی، ترویج 
فرهن��گ بهره وری و ایجاد فضای رقابتی  به مدت یکروز در مرکز  همایش 

های بین المللی صدا و سیما برگزار شد. 
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ما را چه ش��ده که با اعتبار گران خود 
چنین رفتاری می داریم اصحاب خبر 
یافته خود را از قدمای خود  می دارند و 
عهدشان با آن بر جان است و در حیات 
نشر بسیار نمونه از آن می داریم بیرون 
راندن  مالصدرا از مدرسه خان اصفهان 
در سلطنت شاه عباس با خون رنگین 
شد حمام باغ فین در عهد  ناصرالدین 
شاه و صدها نمونه دیگر که ما را مجال 
آن نیس��ت پیمان نامه هنر با هنرمند 
را ب��ه صفحه  س��پید کاغذ کشیم ولی 
نمونه آن را به یاد می آوریم که باورمان 
شود این قبیله را اصحاب خبر گویند و 
 گوش شنوا و دست عمل بدان یار و غار 
. وقتی محمد ابن ابراهیم شاگرد کالس 
مال رزاق شیرازی به  پدر گفت مرا توشه 
ره ده تا بیاموزم پدر با اینکه دس��ت از 
جیره دنیوی کوتاه ولی آن روز پسر را 
به  بصره و اصفهان فرستاد تا بیابد آنچه 
می خواهد تا ش��ود مالص��درا و نمونه 
دیگر. آخوند مالمحمد صالح،  روحانی 
مورد اعتماد و مشیر و مشار ناصرالدوله 

در )جغرافی وزیری(.  
آخوند مالمحم��د صالح، روحانی مورد 
اعتم��اد و مشیر و مشار ناصرالدوله، در 
بود  حکم راسپوتین»عمارت  نسترن« 
و در ناصرالدول��ه تاثیر فراوان داش��ت، 
ع��الوه ب��ر آن خ��ود ناصرالدول��ه نیز 
تظاهرات مذهبی  تند داش��ته اس��ت . 
این روحیه مذهبی در وصیت نامه های 
او کامال آشکار اس��ت و سخت گیری 
او در  م��واردی، مثل واقع��ه آقامحمد 
گلسرخی شدت رفتار او را می رساند. 
این اقا محمد پسر آخوند مالحسین  که 
روحانی روضه خوانی بود، برای خودش، 

و گاهی در مجامع بسیار خصوصی ، نی 
می زد – و نی  را در حد اس��تادی می 
نواخت. بسا کسان که شبها به آواز نی 
او به خواب رفته بودند. ناصرالدوله شبی 
 پس از روضه از او خواس��ت که برایش 
نی بن��وازد و آقا محم��د نی نواخت – 
چندانکه ناصرالدوله بی تاب  شد. پس به آقا 
محمد گفت: نی زدن تو در لباس روحانیت 
و با عبا و عمامه خالف شان طبقه روحانی 
 است، و بعضی روحانیون در این باب به من 
تذکراتی هم داده اندبنابراین از فردا صبح 
یا باید عمامه را  برداری و با لباس عادی 
بیای��ی در ابدارخان��ه من خدمت کنی 
و نی نواز خاص من باش��ی، و یا اینکه 
دیگ��ر  لب به نی نزن��ی، وگرنه خواهم 
گفت که لبان��ت را به ه��م بدوزند!آقا 
محمد، هنرمند کم نظیر ، ش��رط دوم 
را  انتخ��اب کردو تا پای��ان عمر لب به 
نی ن��زد- بدین طریق ک��ه همان روز 
انگشتان خ��ود را عمدا در منقل آتش 
 فرو برد و تظاهر کرد که به علت اشتباه، 

دستش در منقل آتش کنار رختخواب 
غلطیده اس��ت. و این برای  این بود که 
به بهانه س��وختگی انگشت، از نی زدن 
مدتی معدود معذور باشد تا ناصرالدوله 
احض��ارش  نکند. ول��ی از بدبختی این 
س��وختگی تا آخر عمر هم��راه او بود. 
پ��س از مرگش نی مخص��وص او را به 
50  تومان آن روز فروخته بودند. بنده 
این نی را دیده ام و گویا اصال متعلق به 
کریم خان زند بوده، و به  عنوان جایزه 
به نی زن خاص کریم خان و سپس به 
آقا محمد منتقل شد، و بر روی آن به 
خط خوش،   »بشنو از نی ...« را نوشته 
اند. نی در دسترس مرحوم علی پوالدی 
بود. )نای هفت بند، ص 364(  قرار بود 
ناصرالدوله، بی بی فرخنده دختر آخوند 
مالمحمد صال��ح را هم به زنی بگیرد- 
که صورت  نگرف��ت )فرمانفرمای عالم، 

ص 486(  
و نمونه دیگر ک��ه آتش به خرمن این 
قبیله کشید تا توجیه بد از بدتر ابتران 

زمان شود. 
 -  هدیه کریس��مس کمپاني س��وني و 
هالیوود کسي را خوشحال نکرد. فیلم به 
ظاهر کمدي که قرار  بود سورپرایز اهل 
هنر و سیاست در این روزهاي واپسین 
سال میالدي باشد رنگ تراژدي  گرفت 
و اسباب شگفتي افکار عمومي و مایه 
نگراني روزنامه نگاران ش��د. سازندگان 
فیلم در  هالیوود و س��رمایه گذاران آن 
در کمپاني س��وني ق��رار بود بخشي از 

آرزوي بر زمین مانده خویش  را براي از 
میان برداشتن دشمن مشترک امریکا و 
ژاپن )رهبر کره ش��مالي( را روي پرده 
س��ینما  جامه عمل بپوشانند. آنها این 
داس��تان تخیل��ي را در قالب کمدي و 
فکاهي عرضه کرده اند تا  مخاطبانشان از 
عملیات شورانگیز براي حذف فیزیکي 
فردي که امریکایي ها او را خطرناکترین 
 دش��من نام داده اند حظ وافر ببرند. در 
نهایت آنها اجراي این طرح تروریستي 

را به عهده دو  خبرنگار مي سپارند . 
اما نخس��تین می��وه تل��خ فیلمي که 
»مصاحب��ه« نام داش��ت این ش��د که 
لشکر هکرها را شوراند. این  فیلم هنگ 
هکره��اي ک��ره اي را به انج��ام حمله 
گسترده به کمپاني س��وني وادار کرد. 
اتفاق بعدي این  بود که بدعت جدیدي 
به نام قطع اینترن��ت یک کشور براي 

تسویه حساب با حکومت را پایه نهاد . 
اما ی��ک اتفاق مهمتري نی��ز در فیلم 
موس��وم به »مصاحبه« رخ داده است 
که در هیاهوي جنگ  سایبري امریکا و 
کره شمالي دیده نشد. اینکه سازندگان 
فیلم، قهرمانان نقش تروریس��تي را از 
 صنف خبرنگ��اران انتخاب کرده اند. به 
عبارت دیگر در فیلم »مصاحبه« کارت 
و ن��ام خبرنگاري  براي انجام مأموریتي 
جهت آدمکش��ي مورد اس��تفاده قرار 

گرفته است . 
به ای��ن ترتیب دس��ت پخت مشترک 
س��وني و هالیوود قب��ل از همه به کام 

خبرنگار؛ صندوق امانت است 
که قلم کلید اوست

   خسرو اميرحسيني
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روزنامه نگاران امریکا تلخ  آمد و نخستین 
واکنش جدي را به ش��خصیت پردازي 
هالیوود، گزارشگر سي ان ان نشان داد. 
 گزارشگر سي ان ان از عواقب خطرناکي 
ک��ه این فیل��م مي تواند ب��راي جامعه 
خبرنگاران در پي  داش��ته باشد شکوه 
سرداد. زیرا سازنده و سرمایه گذار فیلم 
آگاهانه یا ناآگاهانه به یکي از تصورات 
 بدبینان��ه و خطرن��اک دیکتاتوره��ا و 
گروه هاي افراطي نسبت به خبرنگاران 
مشروعیت بخشیده  است که خبرنگاران 
ممکن است در جلد تروریست ها ظاهر 

شوند . 
س��ورپرایز هالی��وود در حال��ي ب��راي 
رونمای��ي آماده مي ش��د ک��ه گزارش 
تکان دهنده قتل عام  خبرنگاران در سال 
2014 منتشر شد و هزاران خبرنگار در 
نقاط مختلف جهان با دلي پر از  اندوه و 
نگاهي مملو از نگراني سال 2014 وداع 

گفتند . 
گزارش س��ازمان هاي بین المللي نشان 
مي داد که خبرنگاران قربانیان خاموش 
همه بحران هاي  تروریستي از سوریه و 
عراق تا جنگ در اوکراین و افغانستان 
هستند و در خاورمیانه اهریمن  داعش 
با سربریدن خبرنگاران به انتقام گیري 
از قدرت ه��اي غرب��ي رفته اس��ت 60 
نفر از  روزنامه نگ��اران اغلب در جریان 
تیراندازي مستقیم در مناطق عملیاتي 
و جنگي کشته ش��ده اند،  چندین نفر 
مفق��ود ش��ده اند و از سرنوشت ش��ان 

خبري در دست نیست . 
در اغل��ب ای��ن بحران ه��ا گروه ه��اي 
دهشت افک��ن، خبرنگ��اران را تح��ت 
ش��کنجه قرار داده اند ت��ا به  جرمي که 
هالیوود در فیلم دنبال مي کرد اعتراف 

کنن��د یعني اینکه آنه��ا ارباب جمعي 
س��ازمان هاي  اطالعاتي ی��ا پیاده نظام 

پنتاگون هستند . 
اکنون این س��ؤال به طور جدي مطرح 
است که س��رمایه گذاران و سازندگان 
فیلم با چه انگیزه اي  چنین طرح هایي 
را کلید زده اند. بدون ش��ک آنها از این 
همه تجرب��ه تلخ و دردناک خبرنگاران 
 بي خبر نبوده اند. براستي اگر آنها قصد 
نقد یا ش��وراندن افک��ار عمومي علیه 
دشمنان ش��ان را داش��تند  چرا این راه 
را انتخاب کردن��د. کافي بود به تجربه 
درخش��ان چارل��ي چاپلی��ن در فیلم 
دیکتاتور  ب��زرگ نگاه کنند که چگونه 
از عنص��ر طن��ز و هنر براي مب��ارزه با 
نظام هیتلري بهره مي گیرد.  راهي که 
هالیوود در این ط��رح توصیه مي کند 
نقد رژیم هاي سیاس��ي نیس��ت بلکه 
اس��تفاده ناش��یانه و  خطرناک از زبان 
هجو و تحریک سیاس��ي اس��ت و این 
کار در عصر اتم در حکم بازي با ش��اخ 
 غول اس��ت. چرا نق��ش آدمکش را به 

روزنامه نگار مي دهند؟ ! 
ل��ذا پ��روژه فیل��م مصاحب��ه از ی��ک 
واقعیت تلخ پرده ب��ر مي دارد. این نوع 
ش��خصیت پردازي در آثار  ش��بکه هاي 
تبلیغات��ي و تجاري ردپ��اي یک نگاه 
ابزاري را به خبرنگاران نشان مي دهد؛ 
نگاهي  ابزاري که مي گوید؛ براي تأمین 
مناف��ع اقتص��ادي یا سیاس��ي گاهي 
مي توان حرفه و اعتب��ار  خبرنگاران را 
به خدمت گرفت. پیش از این رسوبات 
این تفکر در ماجراي جنگ امریکا علیه 
 عراق دیده ش��د؛ آنجا ک��ه واحدهاي 
اطالعاتي پنتاگون و سیا، مأموران خبره 
خود را تحت عنوان  خبرنگار و تحلیلگر 

ب��راي توجیه جنگ مقاب��ل دوربین ها 
نشاندند. 

این مطالب را بدان روی بنوش��تم که 
بدانند بفهمند هزینه ش��د به اهل قلم 
سود اس��ت بهای اشاعه  فرهنگ است 
و دس��ت ی��ازی به مقصود ن��ام منفور 
ناصرالدول��ه در عتاب و خطاب به هنر 
نی زنی  استاد به نی نواز و تعیین شغل 
بر او بجز هنرش دس��ت به آتش برد تا 
این ناله جان س��وز بجای نی بر  فضای 
الیتناهی رسد و تاریخ این واقعه بر قلم 
نشس��ت. قلم را حرمتی است که باید 

بدان ارج نهاد.   

کوتاه، اندر کاهش قیمت ش�دید 
نفت  

قصه سیاه نفت
حس��نعلی چ��ارواداری از طایفه هفت 
لنگ بختی��اری ، همیش��ه دو خرکی 
لجن س��یاه با خود داش��ت.  حسنعلی 
لجن سیاه را که تنها درمان زخم ناسور 
خرهای طایفه هفت لنگ بختیاری بود 
از تپه "س��یا"  می اورد آن روزها کسی 

نفت را به نام نفت نمی شناخت. 
 "دارس��ی" انگلیس��ی که به "تپه سیا" 
آمد وشروع کرد به حفر چاه مشتریان 
خس��نعلی گفتن��د: دول��ت  فخیم��ه 
بریتانیای کبیر چقدر خر زخمی دارد 
که "مس��تر دارس��ی" کل "تپه س��یا" 
را م��ی خواهد ب��از کند  و ب��ا خود به 
انگلس��تان ببرد . حرف های درگوشی 
که باال گرفت دول��ت مرکزی قوای تا 
دندان مسلح  به مسجد سلیمان گسیل 
داشت و "تپه سیا"منطقه ممنوعه شد 
و حسنعلی دیگر لجن س��یاه نیاورد . 
  "مستر دارس��ی" قراردادهای محکم با 

دول��ت مرکزی ایران بس��ت و خرهای 
طایفه هفت لنگ از  عفونت زخم هاشان 

مردند. 
این قصه را – که مثل خود واقعیت تلخ 
است- تمام طایفه هفت لنگ بختیاری 

می دانند. 
قصه نفت، قصه تلخ وسیاهی بوده برای 
این مل��ت. تا نفت را به ن��ام نفت نمی 
شناختیم، مرهمی بود  بر زخم خرها که 
هیزم تنور را بار می کشیدند. تا محصول 
پاییزی نفت هر چه بود در حاشیه بود. 
 م��زارع و کشت و کارمان را داش��تیم و 

خیالمان راحت بود. 
نفت که نفت ش��د و دولت ها با پولش 
خ��وش گذراندن��د و مزه ک��رد، مرهم 
بودنش به پایان رسد.  سوزندگیش، نه 
عفونت زخم خرانمان ، که کشت و زرع 

و کار  زندگی مان را سوزاند.  
اول "تپه سیا"ی مسجد سلیمان و بعد 
تمام جن��وب عزیز هم هر روزه زخمی 

تازه از آن خورد. 
آلوده نفت ش��دیم. همه چیزمان آلوده 
نفت ش��د و نف��ت که م��ی دانی می 
خشکان��د. چنان ک��ه عفونت  خرهای 
طایف��ه هفت لن��گ را م��ی خشکاند 
روی زمی��ن قوت بازو و ابتکار جوانی و 
تجربه پیران  فراموشمان شد تا سر در 
چاه های س��یاه نفت به تلخی بنویسم 
که: "همه چیز را می شود با پول نفت 
 خرید. از گندم و جو گرفته تا س��یب و 
پرتقال و ..."دارسی" چیزهای خوب می 
س��ازد و می فروشد".  بعد یادمان رفت 
که  چند چاه به ته رسیده و آنچه مانده 
چندان نیست که نسلی دیگر را سامان 

دهد. 
یادم��ان رفت: عاقبت ما م��ی مانیم و 
جنوبی س��وراخ سوراخ و دکل هایی به 
هیات باس��تانی که فقط  بایست شرم 

کنیم از برافراشتگی شان. 
سر در چاه ناالیقی نفت خام می فروشند 

تا "دارسی" صنعتگر خوبی باشد. 
با ک��م و زیاد پول این س��یاه لعنتی ، 
خوش رقص آنانیم که نرخ می گذارند 
و فوران نفت که خاموش  ش��ود شانس 
بازگشت به گذش��ته را ه��م نخواهیم 
داشت" گذشته ای که زخم خرانمان را 
الاقل خود مرهم  می گذاشتیم با لجن 
س��یاهی که حسنعلی می آورد از "تپه 

سیا". 
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 سنوات گذشته ،    
 اصالح   و   بازبینی   خط   مشی   هاي   ناکارآمد  
 گذش��ته   و   همچنین   اس��تفاده   بهینه   از  
 موقعیتهاي   بازار   سرمایه، اقدامات   اساسی  
 ب��ه   عمل   آورده   و   برنام��ه   ریزیهاي   خود   را  
 بر   مبناي   رضایتمندي   سهامداران   و   حفظ  
 و   ارتقاي   منافع ایشان   بنا   نهاده   اس��ت  .  بر  
 این   اس��اس   گزارش   حاض��ر   در   برگیرنده  
 اهم   فعالیتهاي   ش��رکت   در   جهت   نیل   به  
 اهداف   و اس��تراتژي   هاي   ش��رکت   است.     
 هیأت   مدیره   و   مدیریت   ش��رکت   معتقد  
 است   تمامی   افتخارات   و   موفقیتهاي   کسب 
ش��ده،   در   س��ایه   حمایتهاي   بی   دریغ   و   با  
 پشتوانه   سهامداران   محترم   حاصل   گردیده  
 است  .  تعامل   مطلوب   و   استفاده از   نظرات  
 و   انتقادات   سازنده   شما   سهامداران   محترم  
 بی   ش��ک   چراغ   راه   گذشته،   حال   و   آینده  
 بوده   و   هست  .  در   این  راستا   بهره   مندي   از  
 نظرات   و   رهنمودهاي   ش��ما   عزیزان   را   ارج  
 نه��اده   و   آن   را   بس��تري   یگانه   و   حیاتی   در  
 راستاي بهبود   فرآیندهاي   تصمیم   گیري   و  
 برنام��ه   ریزي   خود   میدانیم  .  خداي   بزرگ  
 را   س��پاس   که   با   توفیقات   و   توجهاتش در  
 سال   تولید   ملی   و   حمایت   از   کار   و   سرمایه  
 ایرانی،   در   حد   وسع   توان   و   امکانات   تالش  
 نموده   و   با   عنایات   حض��رت حق   تعالی   و  
 جدیت   و   تالش   مجموعه   همکاران   اعم   از  

 مدیران   ،   کارشناسان   و   کارکنان   و   کارگران  
 زحمتکش   ، ضمن   دس��تیابی   ب��ه   اهداف  
 برنامه   راهبردي   و   بودجه   س��ال    93    ،   دین  
 و   امانتی   را   که   بوس��یله   اطمینان   و   اعتماد 
سهامداران   محترم   بر   عهده   بود   ،   صادقانه  
 پاس   و   مجدانه   ادا   نماییم  .    قطعاً   مجموعه  
 مدیریت   شرکت   ،   به   این توفیقات   حاصل  
 شده   بس��نده   نخواهد   کرد   و   عزم   ما   براي  
 برداش��تن   گام   هاي   بلندتر   و   دسترسی   به  
 اهدافی   واال   که   در ش��ان   نام   و   ظرفیت   این  
 ش��رکت   باشد   جزم   تر   خواهد   شد  .  اساس  
 موفقیت   ما،   داشتن   چشم   انداز   بلند   مدت  
 و   رعایت اصول   ایمنی   و   بهداش��ت   محیط  
 زیست   ارزشهاي   استوارمان   از   جمله   التزام  
 عملی   به   ایفاي   تعهدات،   سخت   کوشی   و 
پرهیز   از   تجمل   گرایی،   رعایت   اصول   اخالق  
 حرفه اي   و   پایبندی به   )HSE(   و توسعه  
 مستمر   منابع   انسانی،   امکانات   و   تجهیزات  

 اجرایی میباشد. 
کارآفرینی یک��ی   از   موثرترین   ابزارهاي  
 توس��عه   و   تعالی   اقتصادي   جامعه   است  
 که   ترویج   آن   آثار   شگرفی   بر   شکوفایی  
 اقتصادي، قطع   وابس��تگی   و   پیشرفت  
 ف��ن   آوري   دارد  . متقاب��اًل،   مه��م   ترین  
 دستاورد   فرآیند   کارآفرینی   یعنی   ایجاد  
 مشاغل   جدید و   رفاه   اجتماعی   حاصل  
 از   آن،   نشاط   اجتماعی   و   ش��اخص   امید  

 به   زندگی   در   بین   مردم   را   ارتقاء   داده   و  
 از   این رهگذرکم��ک   بزرگی   به   پویایی  
 فرهنگ��ی   و   اخالق��ی   جامع��ه   خواهد  
 نمود  . تخصص،   انعطاف   پذیري   ودرک  
 مناس��ب   تیم ه��ا   و   گروهه��اي   متنوع  
 فنی   این   ش��رکت   از   ش��رایط   موجود   و  
 سخت   کوش��ی   و   نوآوري،   شمرده   و   از  
 آن   گذش��ته   اند.  و این ها از مهمترین  
 عواملی   هس��تند   که   چشم   انداز   روشن  

 وآینده   اي   مطمئن   را   نوید   می   دهند . 

دستاوردهای شرکت
 -  باالترین راندمان تولید سه سال اخیر از 
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان

 -  واحد صنعتی نمونه
 -  واحد کیفی نمونه استان بوشهر

 -  واحد نمونه استاندارد در رشد کیفی
 -  واحد نمونه س��ازمان توسعه و نوسازی 
صنای��ع و معادن کش��ور در زمینه  IT  و 

شبکه
 -  دریافت گواهینامه های سیستم های 
مدیریت کیفیت زیست محیطی و ایمنی 

و بهداشت 
اخذ گواهینامه تائید صالحیت آزمایشگاه 

17025 از نظام تائید صالحیت ایران  
 -  اخ��ذ گواهینامه بین المللی صالحیت 

DAKS  آزمایشگاه از شرکت

 -  اخ��ذ گواهینامه اهتمام به س��رآمدی 
   EFQM  براساس مدل

 -  اولی��ن کارخانه تولید کننده س��یمان 
درخصوص اخ��ذ گواهی رس��یدگی به 

ISO   10002   شکایات مشتری
 -  واحد برتر در کاهش مصرف انرژی

 -  صادرکننده نمونه استان   

بیانیۀ   چشم   انداز   ش�رکت   سیمان  
 دشتستان   در   افق  5  ساله : 

شرکت   سیمان   دشتستان   به   منظور   ارزش  
 آفرینی   براي   ذینفعان   ،   مجدانه   رش��د   و  
 تعالی   س��ازمانی   را   س��ر   لوحه   خود   قرار  
 داده   اس��ت   ،   به طوري   که   با   ارائه   باالترین  
 راندمان   تولید   ،   برترین   کیفیت   محصول  
 و   بیشترین   بازده   مالی   در   صنعت   سیمان  
 بهترین   گزینه سهامداران   ومشتریان   باشد . 

پروژه های آتی
 -  نص��ب   و   راه   اندازي   بانک   خازنی   جهت  

 الکتروموتور   اصلی   آسیاب   سیمان   جدید . 
  FN10 نمودن   الکتروموتور  FC  - 

 -  نص��ب   ترانس   روغنی   ب��ه   جاي   ترانس  
 خشک   جهت   دپارتمان   آس��یاب   سیمان  

 جدید . 
  FN6 نمودن   الکتروموتور   فن  FC  - 

 -  افزایش   ظرفیت   کوره . 

ادامه از صفحه 23

این قاعده کلی 
اس��ت. تمدن ها که در جوامع تغییر 
می کند تفکر ما هم، هم  س��وی آن 
روبه تغیی��ر می گ��ذارد، این پدیده 
حاصل تکنولوژی است و قرار نیست 
هر دو طرف قضیه  برنده باشند قطعا 
وقتی س��یمان را برای سدس��ازی و 
آپارتمان س��ازی و جاده س��ازی و ... 
بخواهیم باید قید  روستا را هم بزنیم، 
نمی توان با یک دل دو دلبر داشتن و 
وناگفته نگذاریم، برنامه ریزان گذشته 
 بخصوص در مورد آب کمی بی مهری 
کرده اند از این بابت که باز بقول قدما 
نکشیده نرمن کم محاسبه  کرده اند. 
روزی که در منطقه خشکرود فعلی 

که اساس��ا موقعیت جغرافیائی اش 
معلوم است مرا می  خواستند با حفر 
چاه های عمی��ق آن هم در این حد 
وسیع اباد کنند حتی در فکر خشک 
ش��دن قنوات همان  منطقه زرندیه 
ک��ه هم جوار همین روس��تا بود هم 
میفشارند که اگ��ر چنین کنند چه 
بالئی بر س��ر آب و قن��ات  و چشمه 
سار باال دستی ها خواهد آمد، زمانی 
بود همین خشک��رود از آب رودخانه 
ویدر سیراب می شد و  باغات خود را 
آبیاری می کرد و حاال ویدر و بسیاری 
روستاهای دیگر باید خشک شوند و 
درخت های  کهنسال از پا در آیند، و 
اصال در فکر و باورشان نبود چه بالئی 

بر سر روستاهای باالتر خواهد آمد. ... 
 و مردم در تنگنا قرار گرفته حتی آب 
لوله کشی روستا سهمیه بندی شده 
و در شبانه روز چندین ساعت  بی آبی 

مطلق کل روستا را فراگیرد. اگر چه 
به قول سعدی علیه الرحمه:          

گر از نیستی دیگری شد هالک  
مراهست بط راز طوفان چه باک.  

ادامه از صفحه 20

 1-  مقنی یعنی کسی که قنات حفر می کند و بهترین آنها مردم سخت کوش یزد بودند
 2-  گول: وسیله ای است بیضی شکل که در قدیم از سفال می ساختند ، امروزه با سیمان و در چاه  بکار می رود

 3-  سنگ: واحد اندازه گیری در زمانهای پیش
 4-  جریب: مساوی است با ششصد متر در منطقه خرقان و واحد اندازه گیری سطح زمین است.
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رئیس هیأت مدی��ره اتاق ایران در یک نشس��ت خبری با 
اصحاب رس��انه از عدم دخالت دولتی ها در  انتخابات جدید 
ات��اق تعاون خبر داد و تأکید کرد: دس��تگاه های دولتی در 
خصوص سهم 25 درصدی تعاون  در اقتصاد پاسخگو باشند . 

ماشاء اهلل عظیمی، رئیس هیأت مدیره اتاق تعاون ایران که 
در نشس��ت خبری میان اصحاب رس��انه  شرکت  کرده بود 
از برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره و هیأت بازرس��ی 
در روز دوش��نبه 15 دی  ماه 93 خبر داد و اظهار داش��ت: 
برای انتخابات 40 کاندید برای عضویت در هیأت رئیس��ه و 
هیأت  بازرسی ثبت نام کرده اند که 4 نفر از این افراد را بانوان 

تشکیل می دهند . 
وی اف��زود: به طور مشخص 30 نفر از این افراد برای هیأت 
رئیسه و 10 نفر هم برای هیأت بازرسی  کاندید و مورد تأیید 

قرار گرفتند . 
عظیمی با اش��اره به یکی از مشکالت انتخابات اتاق تعاون 
مرکزی گفت: در گذشته صالحیت این افراد  در زمان بسیار 
طوالنی انجام می شد اما اکنون کاندیدا از 2هفته قبل برای 

انتخابات مشخص شده است . 
رئی��س هیأت مدیره اتاق تعاون ایران با تأکید بر اینکه قانون 
تغییر ساختار اتاق تغییر کرده است، گفت:  در قانون قدیم از 5 
عضو انجمن نظارت 3 عضو حاکمیتی و 2 عضو تعاونی بودند 
در حالی که اکنون  طبق قانون جدید 4 نماینده از بخش تعاون 
و یک نماینده حاکمیتی وج��ود دارد. عالوه بر این در قانون 
 قدیم نماینده دولت رئیس انجمن بود اما اکنون انتخاب رئیس 

بر عهده اعضا گذاشته شده که از  تعاونگران است . 
وی درباره نقش اتاق تعاون ایران در تدوین قانون 5 س��اله 
برنامه ش��شم کشور گفت: اتاق تعاون نظراتی  را به معاونت 
برنامه ریزی ریاست جمهوری مبنی بر حضور فعال بخش ها 
در کارگروه ها ارس��ال کرده  اس��ت بنابراین در این خصوص 

فعال تر عمل خواهیم کرد . 
عظیمی با انتقاد از عملکرد دستگاه های دولتی مبنی بر عدم 
اعالم دالیل رس��یدن به س��هم 25 درصد تعاون  در اقتصاد 
کشور که همواره مورد تأکید رهبر انقالب اس��ت گفت: در 
این خصوص اتاق تعاون در  موضع پرس��شگری قرار دارد و 
دس��تگاه های دولتی باید در این خصوص پاسخ دهند که 
چرا با وجود  تأکیدات رهبری هنوز س��هم 25 درصد تعاون 

محقق نشده است . 
وی در پاس��خ به این س��ؤال که آیا دولتی ه��ا در انتخابات 
دخالت��ی خواهند داش��ت یا خیر، گف��ت  : انتخابات جدید 
 برخالف اظهارنظ��ر برخی نمایندگان مجل��س به صورت 
دموکراتیک و حضور فعال تعاونگ��ران و فعاالن  این بخش 
برگزار خواهد ش��د و در جلساتی هم وزیر کار، تعاون و رفاه 

اجتماعی بر عدم دخالت در  انتخابات تأکید و اهتمام دارد . 
عظیمی با اشاره به اینکه افراد کاندیدا در انتخابات جدید جز 
کارشناس��ان و افراد باتجربه در این بخش  هستند، گفت: با 
توجه به تغییر ساختار قانون جدید قطعا اعضای جدید هیأت 

مدیره کارآمدتر و مردمی  انتخاب خواهد شد . 
رئی��س هیأت مدی��ره اتاق ایران با اش��اره به فعالیت حجم 
عظیمی از ش��رکت های تعاونی ها و نقش فع��ال  آنان در 
اقتصاد گفت: قطعا ظرفیت ها و پتانسیل های این بخش به 

اندازه ای بزرگ است که باید همواره  مورد توجه قرار گیرد . 
وی گفت: اتاق تعاون مرکزی جزو اتحادیه بین المللی تعاون  
  )ICA(بوده که همکاری های خوبی در این  زمینه ش��کل 
گرفته است و اعضای این اتحادیه بر لزوم همکاری دوجانبه 

با ایران همواره تأکید می کنند . 

 در گفت وگ�وی ما با رئیس هی�أت مدیره اتاق تعاون 
ایران مطرح شد

جزئیات برگزاری انتخابات اتاق تعاون ایران/  نقش 
تعاونی ها در خروج از اتکای به نفت بی بدیل است

رئیس هی��أت مدیره اتاق تعاون ای��ران ضمن تشریح روند 
برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره اتاق  تعاون در مجمع 
نمایندگان در تاریخ 15دی گفت: نقش تعاونی ها در خروج از 
اتکای به نفت بی بدیل  است و تقویت بخش مردمی اقتصاد 

می تواند تحریم شکن باشد . 
ماشاءاهلل عظیمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی، با اشاره 
به برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون  ایران در تاریخ 25 
آذرماه گفت: در این جلس��ه، اساسنامه اتاق که در جلسات 
متعددی بررسی شده بود به  تصویب قاطع مجمع رسید و 
همچنین آیین نامه نحوه تشکیل اتاق های تعاون و گزارش 

حسابرسی و  بودجه مصوب شد . 
رئیس هیأت مدیره اتاق تعاون ایران افزود: همچنین کلیات 
آیین نامه مرکز داوری اتاق تعاون به  تصویب رس��ید و برای 

تصویب جزئیات یک کمیته 13 نفره انتخاب شد . 
وی ادامه داد  : هم اکنون یک دستور مجمع باقی مانده و آن هم 
برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره و  هیأت بازرسی اتاق 
تعاون ایران است که بعد از دریافت آمار آخرین وضعیت تطبیق 
اساسنامه ها، جلس��ه  مشترکی با وزارتخانه، هیأت بازرسی و 
انجم��ن نظارت در این خصوص برگزار ش��ده و مجمع برای 

 برگزاری انتخابات در روز 15 دی ماه تشکیل جلسه می دهد؟
عظیمی درباره ترکیب نامزدهای عضویت در هیأت رئیسه و 
هیأت بازرسی گفت: در مجموع 30 نفر  داوطلب عضویت در 
هیأت رئیسه و 10 نفر داوطلب عضویت در هیأت بازرسی ثبت 

نام کرده اند که 4  نفر از این افراد را زنان تشکیل می دهند . 
وی ادامه داد: جلسه انجمن نظارت برای بررسی صالحیت 
این افراد در روز اول دی ماه تشکیل ش��د که  در این جلسه، 
اعضای انجمن با تأکید بر اصل برائت و اس��تناد به ماده 38 
قانون بخش تعاون، نسبت به  احراز صالحیت ها اقدام کرده و 

همه داوطلبان را مورد تأیید قرار دادند . 
رئیس هیأت مدیره اتاق تعاون ای��ران ادامه داد: با توجه به 

اصالح ماده 38 در قانون جدید، روح  آسان گیری و تسهیل 
امور بر قانون حاکم ش��ده اس��ت و حاال این اعضای مجمع 
هستند که با رأی خود 7  نفر اعضای هیأت رئیسه و 2 نفر 

عضو هیأت بازرسی را از بین نامزدها برمی گزینند . 
وی تأکید کرد: ضمناً همه داوطلبان متعهد شدند چنانچه 
نقص مدرک ی��ا عکس اظهاراتشان ثابت ش��ود، یا  اصالت 
م��دارک آنها مخدوش باش��د، به منزله انصراف محس��وب 
می شود و همین مسئله برای احراز  صالحیت کفایت می کند . 

عظیمی با اش��اره به تدوین برنامه ششم توسعه گفت: اتاق 
تعاون با اس��تفاده از صاحب نظران بخش و  مدیران ارش��د 
تعاونی ها در همه کمیسیون های تدوین برنامه ششم نماینده 

فعال خواهد داشت . 

  تقویت بخش مردمی اقتصاد 
برای خروج از اقتصاد نفتی

عظیمی درباره راهکارهای خ��روج از اقتصاد نفتی با توجه 
به کاهش درآمدهای نفتی کشور اظهار  داشت: تأکید مقام 
معظم رهبری در سیاست های اقتصاد مقاومتی بر این است 
که اقتصاد را در مقابل  نامالیمات پیش بینی شده و پیش بینی 

نشده مقاوم کنیم . 
وی ادامه داد: در صدر ابالغیه آمده است که اقتصاد را مردمی 
کنیم تا مقاوم ش��ود و تحقق این مسئله  بدون حضور مردم 

امکان پذیر نیست . 
وی با بیان اینکه نقش تعاونی ها در خروج از اتکای به نفت 
بی بدیل است، افزود: پایین آمدن قیمت نفت  و بستن شیر 
نفت می تواند ما را فعال تر کرده و به جنبه های واقعی توان 

اقتصادی کشور بیشتر معطوف  کند . 
عظیمی گفت: در تعاونی های تولیدی ضریب نفوذ اشتغال را 
باالتر بوده و با هزینه کمتری اشتغال ایجاد  می شود، چون در 

آن نفع شخصی وجود ندارد . 
وی با اشاره به ماهیت ضدتورمی و ضداحتکاری بخش تعاون 
گف��ت: هر جا که مشارکت مردم باالتر  برود مقاومت در آن 
بیشتر خواهد شد ضمن اینکه رویکرد انقالب اسالمی هم بر 

پایه اقتصاد غیردولتی  است . 
رئیس هی��أت مدیره اتاق تعاون ایران بیان داش��ت: برخی 
مشکالت هم در بخش تعاون وجود دارد، از  جمله اینکه در 
تعاونی های مصرف، مالیات ارزش افزوده لحاظ می شود، اما 
در برخی از مراکز  فروشگاهی مسئله رعایت نمی شود بنابراین 
قیمت تمام شده کاالها در بخش تعاونی باالتر رفته و در  بازار 
رقابت به آنها ظلم می ش��ود که البته این مسئله با افزایش 

نظارت حل می شود . 
وی با تأکید بر اینکه باید با فعال کردن شبکه های مردمی به 
نوعی تحریم شکنی کنیم و بهانه را از دشمن  بگیریم، گفت: 
شبکه مردمی در همه بخش ها می تواند توان اقتصادی کشور 

را افزایش دهد . 
وی ادامه داد: با توجه به وس��عت فعالیت های بخش تعاون 
به نظر می رسد که ادغام وزارت تعاون در  اولویت و ضروری 
نب��وده، بنابراین از دولت و مجلس می خواهیم در این زمینه 
بازنگ��ری کنند چون بخ��ش  تعاون نیازمند یک دس��تگاه 

حاکمیتی مستقل است .

رئيس هيأت مدیره اتاق ایران در نشست خبری مطرح کرد
انتقاد از عملکرد دستگاه های دولتی در افزایش سهم تعاون در اقتصاد

عدم دخالت دولت در انتخابات
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 پرداخت خسارت 74 ميليارد ریالي بيمه رازي

بزرگترین خس��ارت بیمه ای در تاریخ بیمه رازي 24 س��اعت بعد از تکمیل پرونده 
پرداخت شد.  طبق قوانین بین المللي این خسارت به میزان 74 میلیارد ریال معادل 
  Vernicos TUGS & SALVAGE  7 میلیارد 400 میلیون تومان به  شرکت
که  ش��رکت  نجات دهنده ) Salvor ( کشتي به گل  نشسته    Marine Stars  بود، 

پرداخت شد.   
  شرکت بیمه رازی به محض مطلع شدن از به گل نشستن کشتی و موارد پیش آمده 
با یکی ازمجرب  ترین و معتبرترین وکالی حقوق دریایی و بین المللی در انگلستان 
وارد مذاک��ره گردید و درهمان هفته  اول مذاکره مبلغ 75000 پوند به عنوان پیش 

پرداخت  دستمزد به وکیل مربوطه جهت پیگیری پرونده  مذکور پرداخت نمود. 
کشت��ي  Marine Stars    حامل 52 هزار تن بارگن��دم به ارزش 11 میلیون یورو 
متعلق به ش��رکت زر  ماکارون از روس��یه عازم ایران بود که متاًس��فانه در تاریخ 19 
آگوست مصادف با 28 مردادماه سال  جاري در سواحل یونان به گل نشست. در پي 
این حادثه شرکت  vernico  کشتي را طي یک عملیات 7  روزه نجات و سپس کشتي 
و محمول��ه آن را به عنوان ضمانت 3 میلیون دالري از بابت هزینه نجات  کشتي تا 

تعیین دقیق هزینه نجات اختیار خود گرفت. 
در پي اطالع از وقوع این حادثه و از آنجایي که شرکت زرماکارون براي محموله گندم 
خود بیمه نامه ي  باربري شرکت بیمه رازي را خریداري کرده بود، تمامي جوانب حادثه 
و عواقب احتمالي بررسي و طي  تالش شبانه  روزي دکتر یونس مظلومي مدیرعامل 
شرکت و مدیران واحدهاي باربري و اتکایي بیمه  رازي و کارکنان پرتالش این واحدها، 
24 ساعت بعد از تکمیل پرونده با پرداخت هزینه اي بالغ بر 74  میلیارد ریال کشتي و 
محموله گندم که هم در معرض فروش و هم در معرض فساد بودند، آزاد و در  تاریخ 2 

آذرماه در بندر امام خمیني )ره( پهلو گرفت و محموله فوق تخلیه گردید. 
الزم به ذکر اس��ت با توجه به اینکه گندم به عنوان یک کاالي اساس��ي محس��وب 
ش��ده، در صورت عدم  مدیریت صحیح و به موقع، عالوه بر اینکه خسارتی به مبلغ 
  € 11.758.404.87  ایجاد مي شد و  هردو شرکت زرماکارون و بیمه رازی بدلیل توقف 
در تولید و پرداخت خسارت کلي بیشتر متضرر  می شدند، لذا شرکت بیمه رازی با 
درایت و آگاهي از احتمال وقوع خسارت کلی محموله، نسبت به  پرداخت فوری مبلغ 
هزینه نجات اقدام نمود تا از بوجود آمدن چنین خسارت فاجعه باري جلوگیري نماید. 
 گفتني است مدیران ارشد شرکت بیمه رازی، شخصاً  از زمان پهلو گرفتن کشتی تا 
تخلیه بار در بندر  امام حضور داشتند و همچنین جهت اطمینان از سالمت کاال از 
کارشناس��ان مجرب شرکت  SGS   درخواست شده بود تا زمان پایان تخلیه در بندر 

امام خمیني )ره( حضور یابند. 
شایان ذکر اس��ت در پی پرداخت فوری این خسارت، شرکت صنعتی زرماکارون با 
صدور اطالعیه ای  ضمن تشکر و قدردانی ویژه از مدیریت عامل بیمه رازی بابت تسریع 
و سرعت عمل در پرداخت  خسارت این  شرکت در کوتاه ترین زمان »24 ساعت« از 
دوراندیشی و ایفای تعهد بیمه رازی، حسن  عملکرد و حمایت های دلسوزانه مدبرانه 

مدیریت ارشد شرکت بیمه رازی مراتب تشکر و ویژه خود را  اعالم نمود. 

بيمه »ما« حائز رتبه برتر مدیریت سالمت اداری شد

برای دومین سال متوالی شرکت بیمه 
»ما« حائز رتبه برتر در چهارمین دوره 
مدیریت سالمت اداری  شد .  شرکت بیمه 
»ما« در چهارمین دوره جایزه مدیریت 
سالمت اداری ، حائز رتبه برتر با عنوان 
پیشرو در  مدیریت سالمت اداری شد .  

در راس��تای برنامه ش��شم از ده برنامه 
تحول اداری کش��ور و فرمان 8 ماده ای 
مقام معظم رهبری  درخصوص مبارزه با 

مفاسد اقتصادی، در چهارمین دوره نظام ارزیابی مدیریت سالمت اداری که با  حضور 
س��ازمان های مختلف صورت پذیرفت، شرکت بیمه »ما« برای دومین سال متوالی 
جایزه رتبه  برتر پیشرو در مدیریت سالمت اداری در بخش بیمه سال 1393را کسب 

کرد .  
در چهارمین دوره جایزه مدیریت سالمت اداری، با رویکرد پیشگیری از بروز مفاسد 
اداری در قالب  نظامهای مدیریت راهبردی، فرآیندی، سرمایه انسانی، فناوری و نظام 

های نظارتی از بانک ها و بیمه  هایی که عملکرد بهتری داشتند تقدیر شد  . 

یک انتصاب در بانک کشاورزی  

براس��اس حکم مدیرعام��ل این بانک، 
رضا لیاقت ورزبعنوان مدیر جدید روابط 
عمومی معرفی شد و از  زحمات خسرو 

صادقزاده تقدیر شد . 
دکتر مرتضی شهید زاده رئیس هیئت 
مدی��ره و مدیرعامل بان��ک کشاورزی، 
طی حکمی    رضا لیاقت  ورز را به سمت 
رئیس اداره کل روابط عمومی این بانک 

منصوب کرد . 
در مراسم تودیع رئیس قبلی و معارفه رئیس جدید اداره روابط عمومی این بانک که 
با حضور محمد  حسن فروغی فر عضو هیئت مدیره،مدیران امور همچنین کارکنان 
روابط عمومی این بانک برگزار  ش��د، ضمن قدردانی ازتالش های خسرو صادقزاده، 
حکم انتصاب لیاقت ورزنیز ابالغ شد. محمد حسن  فروغی فر عضو هیئت مدیره بانک 
در سخنان خود با اشاره به ابعاد گسترده فعالیت روابط عمومی  انجام این فعالیت  ها 

را  وظیفه همه کارکنان در تمام سطوح دانست . 
شایان ذکر است رضا لیاقت ورز پیش از این به مدت چندسال در روابط عمومی بانک 
گردشگری  مشغول به فعالیت بود و امروز در حالی از سوی دکتر شهید زاده به عنوان 
مدیر روابط عمومی بانک  کشاورزی منصوب شد که وی دراین مدت توانست ارتباط 
بسیارخوب و نزدیکی هم با رسانه ها و هم با  بدنه اجرایی بانک برقرار کند. انتخاب 
لیاقت ورزنقطه مثبتی در عملکرد مدیرعامل بانک کشاورزی  است که حکمی درست 

صادرکرده است . 
در حکم شهیدزاده مدیرعامل بانک کشاورزی آمده است با اتکال به خداوند متعال 
و در پرتو ارزش ها و  اصول، ضمن رعایت صرفه و صالح بیت المال و امانتداری و با 
برخورداری از تالش، توفیق حوزه  روابط عمومی را برای ارتقاء و تقویت جایگاه بانک  
مس��ئلت دارم و به گرمی و با مهربانی از همه  دس��ت هایی که به س��مت ما آمده ، 

استقبال می کنیم و به گرمی آن ها را می فشاریم . 
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مدیر عامل موسسه اعتباری کوثر : طرح حمایت از 

توليدکنندگان با جدیت پيگری خواهد شد

همزم��ان ب��ا می��الد حض��رت ختمی 
مرتبت محم��د مصطف��ی)ص( و امام 
جعفر صادق)ع( در جلس��ه ای با  حضور 
مدیران و کارکنان موسسه اعتباری کوثر 
استان آذربایجان شرقی ، دکتر رضایی با 
تبریک این  اعیاد و تشریح وضعیت دوران 
جاهلی��ت و عظمت کار رس��ول مکرم 
اس��الم در مبارزه با شرک و بت  پرستی 

و جایگزی��ن کردن ب��رادری و عدالت در جامعه ، بر الگو گرفتن از پیامبری که هدف 
نهایی بعثت  خود را ترویج مکارم اخالق اعالم نموده اظهار اشت : اگر اخالق حرفه ای 
یعنی رفتار با صداقت ،  انگیزه ، امانتداری در محل کار ، اخالق مشتری مداری یعنی 
اولویت دادن تکریم و احترام به مشتری  در هر مجموعه ای  نباشد ، آن مجموعه موفق 
نخواهد بود .  مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر با توجه به ادغام صندوق جوانان خیر 
در موسسه اعتباری کوثر در  سال گذشته در همین ایام گفت : شاید کسی باور نمی 
کرد این صندوق چه از حیث انجام تعهدات به مردم  و چه از نظر تعهدات نسبت به 
کارکنان که طیف وسیعی را تشکیل می دادند ، که دچار بحران شدیدی  شده بود ، 
روزی به وضعیت عادی برگردد. اما این موسسه به فضل الهی و عنایات حضرت صدیقه 
 طاهره)س( توانست با پرداخت دیون مردم و حفظ کارکنان که بخش اعظمی از آنها 
را شما تشکیل می  دهید ، این مشکل را حل کند .  دکتر رضایی سپس به دیدار اخیر 
خود با مراجع عظام اشاره و عنوان کرد : بحمداهلل ما حداقل سالی  یکبار خدمت مراجع 
می رسیم و با استفاده از رهنمودهایشان سعی می کنیم دغدغه هایی که در امور  بانکی 
دارند برطرف کنیم .  نایب رئیس هیئت مدیره موسسه اعتباری کوثر با توصیه به مدیران 
و کارکنان شعب استان آذربایجان  شرقی از آنها خواست به روند جذب منابع سرعت 
ببخشند و با اتحاد شیوه های موثر ، رتبه خود را در  کشور ارتقاء بخشند ، ایشان با ارائه 
راه کارهایی نظیر ایجاد ارتباط تنگاتنگ با ائمه جمعه ، مسئولین  استان ، مراکز فرهنگی 
، اقتصادی و استفاده از دیدگاههای ایشان و به کارگیری این نظرات در فعالیت  ها ، 
این اقدام را موثر در موفقیت به شمار آورد .  رضایی آنگاه به بحث مهم تولید پرداخت و 
اظهار داشت : امروز توجه مردم به امر تولید ، موضوع  بسیار مهمی است که همواره مورد 
تاکید مقام معظم رهبری)حفظه اهلل( و رئیس محترم جمهور و  مسئولین کشور است 
که موسسه اعتباری کوثر با ورود و حمایت از صنایع کوچک جزء مجموعه های  پیشتاز 
در این امر شد وان شاءاهلل بنا داریم که با حمایت بیشتر از تولید کنندگان وظیفه خود 
را برای  ارتقاء تولید انجام دهیم و در همین راستا ساز و کارها آماده شده و طرح حمایت 
از تولید در دستور کار  قرار گرفته که جزئیات آن در رسانه ها اعالم خواهد شد .  دکتر 
رضایی در خاتمه از زحمات آهن تن مدیر شعب استان آذربایجان شرقی تقدیر و اظهار 
امیدواری  کرد این استان از جهت جذب منابع رتبه نخست را به خود اختصاص دهد .  

تقدیر سازمان صنایع دفاع از 
عملکرد شرکت بيمه کوثر  

معاون مالی اقتصادی سازمان صنایع دفاع 
با ارسال نامه ای از زحمات شرکت بیمه 
کوثر و مدیر عامل  آن تقدیر نمود.   معاون 
مالی اقتصادی سازمان صنایع دفاع طی 

نامه ای خطاب به  مدیر عامل بیمه کوثر از پرداخت به  موقع و آنی خسارت حادثه آتش 
سوزی صنایع پارچین و پیگیری جدی و مستمر مدیریت بیمه آتش  سوزی این شرکت 
قدر دانی نمود.  وی در ادامه  با اشاره به اینکه سازمان صنایع دفاع در طول چندین سال 
انعقاد قراردادهای بیمه آتش  سوزی با شرکت های بیمه ، رضایت کاملی از عملکرد بیمه 
کوثر داشته و تالش مجدانه ، سرعت  عمل در بازدید ها و حضور به موقع در صحنه حادثه 
به همراه کارشناسی متعادل و نگاه حمایتی آن  مجموعه را مورد تقدیر و تشکر قرار داد. 

بانک پاسارگاد از نخبگان دعوت به عمل آورد
آمادگی بانک پاسارگاد جهت حمایت از ایده های نوآورانه 

نخبگان

بانک پاس��ارگاد، با دع��وت از جمعی از 
نخبگان ایرانی خارج از کشور، سمینار 
هم اندیشی برای  بهره مندی از نظرها و 
اعالم آمادگی جهت حمایت از ایده های 
نوآورانه و اقتصادی نخبگان و عملیاتی 

 کردن آنها برگزار کرد . 
در این سمینار دو روزه که در تاریخ های 
11 و 12 دی، در مح��ل هتل هما و با 
حضور مدیرعامل،  اعضای هیات مدیره، 

جمعی از مدیران ستادی، کارشناسان بانک پاسارگاد و نخبگان ایرانی خارج از  کشور 
برگزار شد، دکتر مجید قاسمی ضمن اشاره به شروع به کار نخستین شعبه این بانک 
در 23  آذرماه سال 1384 در مشهد مقدس گفت  : بانک پاسارگاد در 9 سال فعالیت 
خود توانسته است چهارمین  نشان بانک برتر ایران را از نشریه معتبر بنکر دریافت کند 

ضمن این که در جایگاه 233، هزار  بانک برتر دنیا قرار گرفته است . 
دکتر قاس��می دالیل تاسیس نخستین شعبه بانک پاسارگاد در مشهد را این چنین 
عنوان کرد: در حالی که  چند شعبه بانک در تهران آماده فعالیت بود این بانک فعالیت 
خود را از شهر مشهد و در جوار بارگاه  امام هشتم شیعیان شروع کرد زیرا معتقد بود 
که بانکداری اسالمی کار خطیری است که قدم برداشتن  در آن نیاز به توانمندی ها 
و اعتقادات ویژه دارد. از این رو با امام خود عهد بستیم که با توجه به فرامین  اسالمی، 
به مردم خدمت کنیم .  وی ادامه داد: بانک پاسارگاد در سال 2012  عنوان بانک برتر 
خاورمیانه را از لحاظ پیشرو بودن به  خود اختصاص داد و در این شاخص در میان 25 

بانک برتر دنیا عنوان نهم را کسب کرد . 
مدیرعامل بانک پاسارگاد افزود: بانک پاسارگاد توجه ویژه ای به بحث مسئولیت های 
اجتماعی خود دارد  تا آنجا که تنها بانکی است که گزارش مسوولیت های اجتماعی 

خود را در کشور منتشر کرده است . 
وی در راس��تای ایفای رسالت های اجتماعی بانک پاس��ارگاد خاطرنشان کرد: بانک 
پاس��ارگاد از نفرات  برتر کنکور سراسری برای هفتمین سال متوالی تا پایان مقطع 
دکترا حمایت کرده است و برخی ازاین  نفرات فارغ التحصیل شده به خواست خود در 

این بانک مشغول به فعالیت شده اند . 
وی با بیان  این نکته که هم اکنون اعضای هیات مدیره بانک پاسارگاد با داشتن  400 
سال تجربه  در  کنار هم می نشینند و تصمیم گیری می کنند، تصریح کرد: نام بانک 
پاسارگاد از بین 1198 نام انتخاب  شده  و برای انتخاب آن 524 نفر ساعت زمان صرف 
شده اس��ت. در حقیقت پاسارگاد  نامی بین المللی و  شناخته شده و به معنای مرکز 

پارسیان است که هم جنبه تاریخی و هم جنبه معنوی دارد . 
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اخـــبار بانـــک و بيـــمه

بانک تجارت و شهرداری تهران تفاهمنامه توسعه همکاری امضا 
کردند

طی مراس��می با حضور محمدابراهیم مقدم مدیرعامل بانک تجارت و سید دادوش 
هاشمی معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، تفاهمنامه افزایش همکاری 

بانک تجارت با شهرداری تهران به امضا رسید.
محمدابراهیم مقدم طی س��خنانی در این مراسم با بیان اینکه بانک تجارت با ارائه 
تس��هیالت به ش��هرداری برای اجرای طرح های عظیمی همچ��ون متروی تهران، 
همکاری صمیمانه ای با این نهاد عمومی داشته است، تاکید کرد: از آنجا که خدمات 
شهرداری ارتباط مستقیمی با عامه مردم دارد، بانک تجارت ارائه تسهیالت و خدمات 
به شهرداری تهران را به عنوان یکی از مسئولیت های اجتماعی خود نیز تلقی می 

کند.
مدیرعامل بانک تجارت همچنین ابراز امیدواری کرد: همکاری دیرینه بانک تجارت 
با مدیریت کالن شهر تهران نه تنها در قالب تفاهنامه مذکور بلکه در کلیه روابط و 

خدمات مالی شهرداری تهران تداوم یابد.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز طی سخنانی در این مراسم ضمن 
اشاره به سابقه دیرینه همکاری بانک تجارت و شهرداری تهران، تصریح کرد: بانک 
تجارت ، انتخاب اول ش��هرداری ته��ران در مراودات مالی اس��ت و همواره در کنار 

شهرداری بوده است.
هاشمی همچنین ابراز امیدواری کرد مفاد تفاهمنامه مذکور به بهترین شکل عملیاتی 

شده و همکاری این دو سازمان، صمیمانه و در جهت مثبت ادامه داشته باشد.
به موجب تفاهمنامه بانک تجارت با ش��هرداری ته��ران، این بانک به ارائه خدماتی 
همچ��ون »فعال نم��ودن درگاه پرداخت اینترنتی در س��ایت ش��هرداری«، »نصب 
دس��تگاه های POS وATM در مناطق مورد توافق« و تجهیز ناوگان حمل و نقل 

شهری به سامانه پذیرش کارت شهروندی«، خواهد پرداخت.

اهداي تندیس بلورین و لوح تقدیر چهارمین جشنواره تالشگران 
کیفیت به مدیرعامل بیمه 

پارسیان 
به گزارش روابط عمومي و اموربین الملل 
بیمه پارس��یان؛ درچهارمین جشنواره 
ملی تجلیل از تالشگران کیفیت تندیس 
بلورین و لوح تقدیر جشن��واره بعنوان 
سطح عالي این جشنواره به مدیرعامل 

بیمه پارسیان اهداشد.

درچهارمین جشنواره ملی تجلیل از تالشگران کیفیت کشور که با حضور مقامات و 
مسئوالن عالیرتبه کشوري و جمع کثیري از صنعتگران و تولید کنندگان برتر کشور 
روز پنجشنبه چهارم دي ماه در محل سالن همایش هاي صداوسیما و برگزار شد از 
12 مدیر و کارش��ناس برتر در حوزه های مختلف در بخش دولتی و غیر دولتی در 
سطح تندیس و 17 نفر در سطح نشان و 26 نفر دز سطح لوح تقدیر تجلیل بعمل 
آمد که آقاي هادي اویارحس��ین عضو هیأت مدیره و مدیرعامل بیمه پارسیان حائز 
رتبه برتر جشنواره و در میان جمع برترین ها شایسته دریافت تندیس بلورین و لوح 

تقدیر قرارگرفت. 
جشنواره تجلیل از تالشگران کیفیت هرساله با هدف شناسائي، معرفي و ارج نهادن 
به مقام تالشگران و مدیران ارشد فعال در عرصه کیفیت و سرآمدي کشور و فراهم 
آوردن بستري مناسب براي الگوبرداري نسل جوان کشور از خادمان کیفیت داخل 
کشور و با استفاده از مدل هاي ارزیابي روز دنیا اقدام به معرفي مدیران و صنایع برتر 
در حوزه کیفیت کشور مي نماید که بیمه پارس��یان همواره در سطوح مختلف این 

جشنواره مورد تجلیل قرارگرفته است.

با امضای تفاهم نامه بین مدیرعامل بانک دی و رییس سازمان مدیریت صنعتی
دوره عال��ی مدیریت طرح های عمرانی و س��اختمانی راه اندازی 

شد

دوره عالی مدیریت عمرانی و ساختمانی 
با هدف توس��عه توانمندی های مدیران 
و کارشناس��ان و با همکاری گروه مالی 
دی و س��ازمان مدیریت صنعتی ایران 
راه اندازی شد. به گزارش اداره کل روابط 
عمومی بانک دی، هولدینگ ساختمانی 

بانک دی و شرکت عمران و مسکن آباد دی )عماد( با رصد عوامل کلیدی موفقیت 
پروژه های عمرانی و ساختمانی و علل ناکامی این پروژه ها که عمدتا دالیل غیر اعتباری 
است در راستای مسئولیت های اجتماعی خود، اقدام به طراحی دوره ای کاربردی � 

تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد با همکاری سازمان مدیریت صنعتی کرد.
این دوره عالی با هدف توسعه شایستگی ها و توانمندی های  مدیران ارشد و میانی 
شرکت ها و سازمان های عمرانی و ساختمانی با عنوان »دوره عالی مدیریت عمرانی و 
ساختمانی )Construction MBA( در محل سازمان مدیریت صنعتی رونمایی و 
تفاهم نامه همکاری با امضای مدیرعامل بانک دی و رییس سازمان مدیریت صنعتی 
مبادله شد. دکتر احمد شفیع زاده � مدیرعامل بانک دی � در مراسم رونمایی از این 
دوره اظهار کرد: مطابق با اولویت هاي س��ند چشم انداز 20 س��اله کشور، برنامه هاي 
توسعه، سیاست خصوصي سازي و کاهش تصدي گري دولت شرایط به گونه اي رقم 
خورده اس��ت که دستیابي به اهداف تعریف شده نیازمند و تابعي از شایستگي هاي 
مدیریتي و تخصصي خواهد بود. وی افزود: موفقیت سازمان هاي پروژه محور، نیازمند 
سازمان هایي با تفکر متعالي، راهبردهاي اثربخش، نوین و استراتژیک و مجهز به منابع 
انساني کارآمد است. سازمان هایي که با رشد منابع انساني خود با سرعت و چابکي، 
نیازها و ریس��ک هاي طرح هاي عمراني و س��اختماني را درک و با هوشمندي تمام، 
توانایي پاسخ به این نیازها را داشته باشند. مدیرعامل بانک دی با اشاره به آمارهایی 
که درباره مشکالت حوزه س��اخت و ساز در کشور وجود دارد، تصریح کرد: موفقیت 
طرحهاي عمراني و س��اختماني کشور از بزرگترین و مهمترین اهداف و دغدغه هاي 

مدیران و کلیه افراد درگیر در برنامه ریزي توسعه کشور است.
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فروپاش��ی مالی در روسیه، کاهش قیمت 
نف��ت و افزای��ش ارزش دالر، ش��کوفایی 
س��یلیکون ولی و خیزش  دوب��اره اقتصاد 
آمریکا، ضعف اقتصاده��ای آلمان و ژاپن، 
تن��زل ارزش پول اقتصاده��ای نوظهور از 
برزیل  گرفته ت��ا اندونزی و یک دموکرات 
دچ��ار مشکل در کاخ س��فید. آی��ا اینها 
پیش بینی وضعیت جهان در سال   2015 
اس��ت یا تصوی��ری از اواخر ده��ه 1990 

است؟  
تاریخ اقتصادی اخیر به ش��دت تحت تاثیر 
مشکل اعتبارات سال های 2008 و 2009 
قرار گرفته اس��ت به  همین دلیل آنچه در 
دهه های قبل رخ داده به سادگی به دست 
فراموشی سپرده شده است؛ اما نگاه کردن 
به   15 سال قبل آموزنده است هم به لحاظ 
اینکه چه باید ک��رد و هم از نظر اینکه از 
چ��ه چیزی باید پرهیز  ک��رد. در آن زمان 
آمریکا همانند اکنون پیشتاز یک انقالب 
دیجیتالی بنیان کن ب��ود. ظهور اینترنت 
موجب  فوران نوآوری ها شد و رضایتمندی 
از چشم ان��داز آمریکا را به وج��ود آورد. تا 
سال 1999 تولید ناخالص  داخلی آمریکا 
س��االنه بیش از 4 درصد رش��د می کرد و 
نرخ بیکاری ب��ه 4 درصد؛ یعنی کمترین 
سطح 30  ساله رسیده بود. سرمایه گذاری 
خارجی به شدت افزایش یافته بود و موجب 
افزایش ارزش دالر و قیمت  سهام شده بود. 
همچون اکنون، در آن زمان خوش بینی در 
آمریکا کامال در تضاد ب��ا یاس و ناامیدی 
در  دیگ��ر نقاط جهان بود. اقتصاد ژاپن در 
س��ال 1997 دچار »تنزل قیمت ها« شد. 
آلمان »مرد بیم��ار اروپا«  لقب گرفته بود. 
اقتصاده��ای نوظهور دچار بح��ران بودند: 
از سال 1997 تا س��ال 1999 درپی فرار 
 س��رمایه خارجی و ناتوانی در بازپرداخت 
بدهی های دالری، کشورها از تایلند گرفته 
تا برزیل شاهد  سقوط ارزش پول هایشان 
بودند. در نهایت، آمریکا نیز دچار مشکل 
ش��د. در اوایل س��ال 2000 حباب  سهام 
تکنولوژی ترکید و کاهش گسترده ارزش 
س��هام را به وج��ود آورد. س��رمایه گذاری 
کس��ب و کارها به  ویژه در بخش تکنولوژی 
کاهش یاف��ت و همچون کاه��ش ارزش 
س��هام، هزینه مصرف کننده تن��زل پیدا 
 کرد. تا اوایل سال 2001 آمریکا به همراه 
اکثر کشورهای ثروتمند، دچار رکود، البته 
رکودی مالیم ش��د.  البت��ه باید گفت بین 
ش��رایط امروز و گذش��ته شباهت مطلق 
وجود ندارد. یک تفاوت آشکار چین است. 
این  کشور که در سال 1999 بازیگر خردی 
به ش��مار می رفت، اکنون دومین اقتصاد 
بزرگ جهان اس��ت و به  طور نامتناس��بی 
در رش��د اقتصاد جهانی مشارک��ت دارد. 
در آن زمان س��ه رون��د در بی ثبات کردن 

اقتص��اد  جهان دخیل بودند که اکنون نیز 
می توانند همان تاثیر را داش��ته باش��ند. 
نخست، ش��کاف بین آمریکا و دیگر  نقاط 
جهان اس��ت. در آمریکا رش��د اقتصادی 
درح��ال افزایش و در دیگ��ر نقاط جهان 
رش��د اقتصادی درحال  کند شدن است. 
در اواخ��ر دهه 1990 »الرنس س��امرز« 
که در آن زم��ان معاون وزارت خزانه داری 
 آمریکا بود، هش��دار داد که اقتصاد جهان 
»با ی��ک موتور پ��رواز می کن��د«. هیات 
پیش بینی کنندگ��ان  اکونومیس��ت برای 
س��ال 2015 رشد 3 درصدی را در آمریکا 
و رش��د 1/1 درص��دی را در ژاپن و حوزه 
 یورو پیش بینی می کنند. رش��د اقتصادی 
چین نیز کاهش خواهد یافت و در حدود 
7 درصد خواهد بود.  آمریکایی ها می توانند 
این گونه خود را تسلی دهند که این شکاف 
نسبتا تضمین ش��ده است. اشتغالزایی در 
 کشورشان از سال 1999 تاکنون سریع تر 
از هر زم��ان دیگری بوده اس��ت، کاهش 
قیمت بنزین موجب  صرف هزینه توسط 
مصرف کنندگان ش��ده و س��رمایه گذاری 
کس��ب و کارها افزای��ش یافته اس��ت؛ اما 
همه  خبرها، خبرهای خوش��ی نیس��تند: 
کاهش قیمت نفت ممکن اس��ت موجب 
از  تولیدکنندگان  ورشکستگی بس��یاری 
نفت شیل در س��ال 2015 شود. از سوی 
دیگر، افزای��ش ارزش دالر و کاهش دیگر 
ارزها  در خارج به صادرکنندگان آس��یب 
وارد می کن��د، همان طور که این مس��اله 
15 س��ال پیش ب��ه صادرکنندگان  لطمه 
زد. بریتانی��ا، دیگ��ر قهرم��ان کشورهای 

انگلیس��ی زبان نیز از مشکالت حوزه یورو 
لطمه خواهد دید.  دومین ش��باهت نگران 
کنن��ده با اواخ��ر ده��ه 1990 چشم انداز 
ناخوش��ایند دو اقتص��اد دیگ��ر ثروتمند 
جهان  اس��ت. نرخ رشد اقتصادی آلمان به 
حدود یک درصد کاهش یافته است و این 
مساله درحال وخیم تر ش��دن  است؛ زیرا 
طی  سال ها سرمایه گذاری اندکی صورت 
گرفت��ه، سیاس��ت گذاری در بخش انرژی 
فاجعه بار  بوده و دولت هنگام صرف پول به 
فکر دستیابی به اهداف مالی است و آنقدر 
از رای دهندگان هراس دارد  که آن دس��ته 
از اصالحات ساختاری را که گرهارد شرودر 
در سال 2003 اجرا کرد، ادامه نمی دهد. از 
 سوی دیگر، ژاپن اشتباهاتی را که در سال 
1997 مرتکب ش��د، تکرار کرده؛ یعنی با 
افزایش زودهنگام  مالیات بر مصرف مانع از 
رهایی از رکود شده است. سومین شباهت 
با دهه 1990 خطر در  اقتصادهای نوظهور 
اس��ت. در آن زمان مش��کل، نرخ ثابت ارز 
و بدهی ه��ای خارجی کالن ب��ود. اکنون 
 بدهی ها کمتر اس��ت، نرخ ارز شناور است 
و اکثر دولت ها ذخایر ارزی خود را افزایش 
داده اند. با این  وجود نشانه های فزاینده ای 
از مشکالت به ویژه در روسیه وجود دارد؛ 
اما دیگر صادرکنندگ��ان کاالها  به ویژه در 
آفریقا، نیز آس��یب پذیر به نظر می رسند. 
نف��ت 95 درصد از ص��ادرات و 75 درصد 
از درآمد  دولت نیجریه را تشکیل می دهد. 
غن��ا هم اکنون برای حمایت مالی دس��ت 
به دامن صن��دوق بین المللی پول  ش��ده 
اس��ت. در دیگر کشورها خط��ر در حوزه 

شرکت ها کمین کرده اس��ت. بسیاری از 
ش��رکت های برزیلی  بدهی ه��ای دالری 
دارن��د. ناتوانی ش��رکت ها در بازپرداخت 
بدهی هایشان ب��ه اندازه بحران بدهی های 
آسیا در  دهه 1990 چشمگیر نیست؛ اما 
این مساله موجب نگرانی سرمایه گذاران و 
افزایش ارزش دالر خواهد  ش��د. همه این 
ش��باهت ها نشان می دهند س��ال 2015 
سال ناهمواری خواهد بود. برخی معتقدند 
افزایش  ارزش دالر به همراه کندی رش��د 
اقتص��ادی حوزه یورو و بحران اقتصادهای 
نوظهور سرانجام منجر به  رکود اقتصادی 
در آمریکا خواهد شد؛ اما یک نکته مثبت 
اینکه بازارهای سهام عملکردی مانند دهه 
  1990 نخواهند داش��ت: نسبت قیمت به 
درآمد شاخص اس��تاندارد اند پورز 500، 
18 اس��ت که چندان  بیشتر از متوس��ط 
تاریخ��ی ای��ن ش��اخص نیس��ت. گرچه 
بسیاری از ش��رکت های بزرگ تکنولوژی 
با  بی احتیاطی سرمایه گذاری می کنند، اما 
اکثر آنها ترازنامه های مناسبی دارند و نظام 
مالی جهانی کمتر  متکی به استقراض است 
و درنتیجه نسبت به سرایت مشکالت مالی 
از آسیب پذیری کمتری برخوردار  است. در 
سال 1998 ناتوانی روسیه در بازپرداخت 
ال تی س��ی ام  مالی  بدهی هایش، صندوق 
آمریک��ا را از  پای درآورد، اما امروزه چنین 
پیامدهای��ی بعید به نظر می رس��د. با این 
وجود اگر اقتصاد جهان دچار  تزلزل شود، 
این بار بازگرداندن ثبات دش��وارتر خواهد 
بود؛ زیرا سیاست گذاران فضای کمی برای 
مان��ور  دارند. در س��ال 1999 فدرال رزرو 
نرخ بهره را ح��دود 5 درصد تعیین کرده 
بود و زمانی که رش��د  اقتصادی کند شد، 
امکان کاهش نرخ بهره وجود داش��ت. اما 
درحال حاضر نرخ بهره در تمام کشورهای 
 ثروتمن��د نزدیک به صفر اس��ت. صحنه 
سیاس��ی نیز با دهه 1990 تفاوت دارد و 
در شرایط خوبی قرار  ندارد. در پایان دهه 
1990 اکثر م��ردم کشورهای ثروتمند از 
دستاورد رونق بهره مند شده بودند: متوسط 
 دستمزد آمریکایی ها در سال های 2000-

1995 ت��ا 7/7 درصد افزایش یافت؛ اما از 
س��ال 2007 تاکنون  متوسط دستمزدها 
در آمریکا تغییر نکرده و در بریتانیا و اکثر 
کشورهای حوزه یورو کاهش یافته است. 
 همان طور که میزان مشارکت و تمایل به 
رای دادن به احزاب مخالف نشان می دهد، 
در همه کشورهای  ثروتمند رای دهندگان 
از دولت هایشان ناراضی هس��تند. اگر آنها 
س��ال آینده تحت فشار قرار بگیرند، این 
 نارضایت��ی به خشم تبدیل خواهد ش��د. 
اقتصاد س��ال 2015 همانن��د اواخر دهه 
1990 خواه��د بود؛ اما  سیاس��ت احتماال 

بدتر از آن زمان خواهد بود . 

اکونوميست مطرح کرد

هفت پیش بینی برای سال 2015 
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در پاییز امسال )1393(  برگي دیگر 
از دفتر سراسر تالش و تولید گروه 
 صنایع سیمان کرمان ورق خورد و 
در محل سالن اجتماعات کارخانه 
سیمان کرمان  با حضور جمعي از 
 مدیران ، مسئولین و بزرگان صنعت 
، اقتصاد و بازرگاني کشور و استان 
کرمان ،  مراس��م کلنگ زني  خط 
تولید جدید سیمان کرمان برگزار 

شد .  
در ابتداي این مراسم مدیریت عامل 
گروه صنایع سیمان کرمان جناب 
آقاي مهندس محمدرضا حیدري به 
 تشریح  تهدیداتي که سیمان کرمان 
با آن مواجه اس��ت از قبیل قدیمي 
و فرس��وده بودن خطوط تولیدي ، 
 سرانه باالي هزینه تولید ، باال بودن 
مصرف انرژي و همچنین فرصت ها 
و ویژگ��ي هاي این بنگاه  اقتصادي 
همچون مرغوبیت وتنوع و س��طح 
باالي کیفیت  محصوالت  ، حضور 
مدیران و پرسنل  متخصص و متعهد 
پرداختند ودرادامه راه حل منطقي 
جهت مواجهه با تهدیدات را ایجاد 
خط تولید جدید  دانست و در مسیر 
تحقق این امر خواستار همراهي و 
همکاري کلیه دستگاههاي اجرایي 

حوزه  هاي  مالي و اقتصادي شد . 
دکت��ر  آق��اي  جن��اب  س��پس 
نماین��ده محت��رم  پورابراهیم��ي 
کرمان در مجلس شوراي اسالمي 
در جایگ��اه حاض��ر و  ضمن تقدیر 
از زحم��ات جن��اب آقاي مهندس 
حی��دري و تشری��ح توانمندیها و 
خدمات ارزشمند ایشان در  عرصه 
صنع��ت س��یمان ، تخصصش��ان 
را نقط��ه قوتي ب��راي رونق مجدد 

سیمان کرمان دانست  . 
   ایش��ان ضمن اش��اره به وضعیت 
کنوني اقتصاد کشور وتشریح آن ، به 
میزان مطالبات بانکها علي  الخصوص 
بانک ملي از دولت پرداخت وبه نوبه 
خود حمای��ت نمایندگ��ان مردم 
ازاین ط��رح وطرحه��اي  مشابه را 
اعالم کرد وخواستارکمک حداقل 
هزاروهفتصد میلیارد ریالي منابع 
سرمایه گذاري علي  الخصوص بانک 

ملي از این پروژه شد . 
   دکتر پورابراهیمي اظهار داشت از 
یک سال و نیم پیش  پیگیری های 
صورت گرفته نهایتا مصوب شد  که 
طرح جایگزینی سیمان را همراه با 
فعالیت فعلی شروع کنیم و اگر دو 
سال دیگر به هر دلیلی با  مشکلی 
مواجه شدیم این خط تولید متوقف 
نشود و نام و برند سیمان کرمان که 
یکی از افتخارات  واحدهای صنعتی 
ما در اس��تان کرمان اس��ت  دچار 

چالش نشود  . 
نای��ب ریی��س کمیس��یون ویژه 
اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی 
گفت:  با توجه به ش��رایطی که در 
کشور  داریم ش��اید راه اندازی این 
خط زمان ب��ر باش��د.  وی تصریح 
کرد ما نگران استفاده از محصوالت 
س��یمانی  نیس��تیم زیرا ب��ا توجه 
به ظرفی��ت باالی تولید س��یمان 
در کشور،ای��ن محص��ول می تواند 
جایگزین مناس��بی  برای آسفالت 

باشد .  
آق��اي  برنام��ه جن��اب  درادام��ه 
محت��رم  مدیری��ت  دکترهمت��ي 
عام��ل بانک مل��ي ایران ب��ه ایراد 
س��خن  پرداختند.ایش��ان اظه��ار 
داشت:کارخانه س��یمان کرمان با 
قدمت نیم قرن به توسعه جنوب و 
جنوب ش��رق  کشور کمک کرده و 
این استانها از ثمرات تولید سیمان 

کرمان بهرمند شده اند . 
مدیرعامل بانک ملی ایران، بیان کرد 
این سرمایه گذاری ها هیچ منافاتی با 
سیاستهای بانکداری ندارد و  بدون 
پیش بینی جایگزین و ترمیم برای 
آن ، نمی توان از این کارخانه تا ابد 

استفاده کرد . 
دکترهمت��ی با بیان اینک��ه باید از 
تمام امکان��ات برای حفظ و ترمیم 
مجموع��ه ای که در خدمت کشور 
اس��ت،  استفاده شود، افزود: وظیفه 
خود  می دانیم که حجم س��رمایه 
گ��ذاری های بان��ک را در کارهای 
شرکتهای  س��رمایه گذاری کاهش 
دهی��م و آن را ب��ه حد اس��تاندارد 
برس��انیم و البته حضور بانک ملی 

در کاره��ای  س��رمایه گ��ذاری از 
استانداردی که اعالم شده پایین تر 
است،با این حال قصد داریم فضا را 

برای بخش  خصوصی باز بگذاریم . 
وی با بیان اینکه سیاس��ت بانک ها 
نقش توسعه ای است نه نگهداری، 
اظهار داشت    به هر صنعت مهمی 
 که در کشور وجود دارد نظاره کنیم، 
نقش مهم بانکها را خواهیم دید و 
معتقدیم نقش تاریخی بانکها را  باید 

تداوم دهیم . 
مدیرعام��ل بانک ملی ایران با بیان 
اینکه بانک ملی خودش س��رمایه 
گذاری نمی کند و گروه »توس��عه 
 مل��ی« ای��ن س��رمایه گ��ذاری را 
انجام می دهد، اف��زود: همزمان با 
کلنگ زنی پروژه جدید ) جایگزینی 
خط  تولید کارخانه س��یمان (، 10 
درصد سهام شرکت سرمایه گذاری 
و توس��عه صنایع س��یمان در بازار 

بورس  عرضه خواهد شد . 

وی تصریح ک��رد: در روز یکشنبه 
25 آب��ان ماه 400 میلیون س��هم 
معادل 10 درصد از س��هام شرکت 
 س��رمایه گذاری و توس��عه صنایع 
س��یمان متعلق به شرکت سرمایه 
گذاری توسعه ملی به عنوان 481 
امین  شرکت پذیرفته شده در نماد 

سیدکو عرضه می شود . 
دکتر همتي بیان داش��ت  به طور 
کالن بانک مل��ی در حال واگذاری 
است ولی در سطح خرد بانک ملی 
 برای حفظ و بقای شرکتها و برای 
اینکه گروهی که در حال واگذاری 
اس��ت به یک گروه توانمند تبدیل 
 شود به بازس��ازی این گروه ها می 

پردازد . 
همتی تصریح کرد: بانک ملی تالش 
می کند که نقش خود را در توسعه 
کشور ایف��ا کند و به همین جهت 
 نیاز به توس��عه ای پایدار داریم. زیرا 
معتقدیم که بانکها هنوز می توانند 
مهمترین نقش را در توسعه  کشور 

ایفا کنند . 
ای��ن مراس��م با صحبته��اي آقاي 
مهندس توحیدي فرماندار کرمان 
ادام��ه پیداکرد وایش��ان به جایگاه 
ویژه  س��یمان کرمان درس��الهاي 
دفاع مقدس ونیز دوران سازندگي 
پس از آن وعمران و آباداني کشور 
درس��الهاي  اخی��ر پرداخ��ت  واز 
ضرورت ادامه حی��ات این صنعت 

کهنسال سخن گفت . 
   پایان بخش مراس��م ، کلنگ زني 
خ��ط تولید جدید توس��ط جناب 
آق��اي دکترهمتي ،جن��اب آقاي 
فرزن��دان  و   دکترپورابراهیم��ي 

دوشهید کارخانه بود . 

ادامه حیات اقتصادي و تولیدي قطب آباداني جنوب شرق 
کشور با کلنگ زني خط تولید جدید
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علی فتحعلی  
مدیرعامل بیمه آرمان      

نوآوری قدمتی به اندازه عمر بشر دارد 
منتها در طول زمان به فراخور توسعه 
درک انس��ان نس��بت ب��ه  چگونگی 
دستیابی به دانش و فن آوری کمیت 
و کیفی��ت آن دس��تخوش تغییرات 
زیادی شده اس��ت نوآوری  در طول 
تاریخ زندگی انسان را با تحول مداوم 
و پیوس��ته همراه کرده اس��ت و آن 
چنان با شیوه زندگی  عجین گردیده 
و روابط، توقع��ات و طرز تلقی آحاد 
جوامع مختلف را به نحوی تغییرداده 
که به علت  پدیدار ش��دن احس��اس 
لزوم همزیس��تی ب��ا آن راه برگشت 
ناپذیری ف��را روز جوامع بشری قرار 
گرفت��ه اس��ت.  از انجا که انس��ان در 
بستر زمان و مکان زندگی می کند و 
با توجه به این واقعیت انکارناپذیر که 
هم��ه  چیز در حال تغییر و دگرگونی 
است حضور موفقیت آمیز هر شخصی 
)اعم از حقیقی و حقوقی( در هر  زمان 
و مک��ان و در هر عرصه ای از فعالیت 
منوط به آن است که وضعیت خود را 
با شرایطی که به  صورت مداوم به علت 
وجود اجتناب ناپذیر نوآوری در حال 
تغییر و دگرگونی است ، تطبیق دهد. 

امروزه یکی از عرصه های مهم فعالیت 
که در ذهن بس��یاری از انسان ها به 
عنوان مناس��ب ترین راهک��ار  ایجاد 
تامین خاطر جای باز کرده و به همین 
س��بب مقولیت جهانی پی��دا کرده 
»بیمه« اس��ت.  با مروری بر پیدایش 
و س��یر تحول بیمه معلوم می ش��ود 
که بیمه از ب��دو پیدایش تا این زمان 
همواره با  نوآوری همراه بوده اس��ت . 
ب��رای درک بیشتر موض��وع ضرورت 
دارد ویژگی ها و مصادیق نوآوری در 

 بیمه مورد شناسایی قرار گیرد. 

ویژگی ها و مصادیق نوآوری 
در بیمه

ن��وآوری در هر عرص��ه ای به صورت 

خاصی ظهور پیدا می کند و حس��ب 
نیازه��ا، توقع��ات و ن��وع  عملکردها 
مصادیق آن متفاوت است، به عنوان 
مث��ال در بخ��ش تولی��د محصوالت 
خانگ��ی، ن��وآوری ممکن  اس��ت به 
ارائه محص��والت جدید با کاربردهای 
خاصی محدود ش��ود ولی در »بیمه« 
با توجه به ناملموس  بودن محصوالت 
تنوع زیاد پوش��ش ها و توقع به حق 
بیمه گذاران نسبت به انجام به موقع 
خدم��ات و  تعهدات بیم��ه گر، دامنه 
مفهوم و مصادیق نوآوری وسیع بوده و 
عالوه بر تولید محصوالت جدید تمام 
 روش ه��ای نو و به کارگیری امکانات 
جدیدی را که بسترساز ارائه خدمات 
مناسب تر و انجام تعهدات  اطمینان 

بخش تر می شود در بر می گیرد. 
حدود 400 س��ال قبل پایه گذاران 
بیمه با ابداع روش��ی جدید با صدور 
بیم��ه نامه ه��ای دریایی احس��اس 
 ناامن��ی دریان��وردان و تج��ار را ب��ه 
اطمینان خاطر مبدل س��اختند و با 
گذش��ت زمان روش ها و امکاناتی را 
 برای ایجاد تس��هیالت بیشتر به کار 
گرفتند، صدها ش��رکت برای تعیین 
خسارت، نجات و بازیافت ظهور  پیدا 
کردند. ب��رای فراه��م آوردن امکان 
شناسایی ریسک شناورها و متناسب 
سازی نرخ و ش��رایط ده ها  موسسه 
طبقه بندی کشتی تاس��یس شد، با 
توجه به تنوع نیازها و متفاوت بودن 

میزان اس��یب پذیری انواع  کشتی و 
محمول��ه، ده ها کلوز در زمینه بیمه 
شناورها و محموالت انشاء شد، پس 
از مدتی مس��ئولیت  مالکین کشتی 
مطرح شد و برای آن بیمه مسئولیت 

مالکین کشتی   )s.o.l(   طراحی شد. 
ه��ر یک از این طرح ه��ا، روش ها و 
امکانات در زمان خ��ود نوعا نوآوری 

بودند زیر قبال وجود نداشتند. 
نوآوری در زمین��ه ارائه محصوالت 
جدی��د بیمه ای ب��ه دو گونه انجام 
می ش��ود، یکی اینکه ابتدا نیازهای 
 موج��ود شناس��ایی و براس��اس آن 
محصولی ارائه می شود و دیگر آنکه 
ابتدا در اندیشه خالق طراحان  نوعی 
نیاز که جامعه آن را احساس نکرده 
پی�ش بینی می شود ، براساس آن 
محصول طراحی می ش��ود،  پس از 
آماده ش��دن زمان ارائه محصول با 
انجام تبلیغات هوشمندانه احساس 
نیاز به جامعه القامی شود و  محصول 

معرفی می شود. 
نکت��ه قاب��ل توج��ه این اس��ت که 
سرچشمه پیدایش نوآوری در صنعت 
بیمه اندیشه های خالقی است که نه 
 تنها به صورت مستمر برای افزایش 
کیفیت و کمیت محصوالت و ارتقای 
سطح خدمات تالش می کنند  بلکه 
وقوع ه��ر رویدادی را ب��ه فال نیک 
گرفته و از آن برای توس��عه فعالیت 
حرفه ای به��ره می گیرند کما  آنکه 

با بهره گیری از پدید آمدن احساس 
نگرانی ناش��ی از وقوع آتش س��وزی 
برگ لندن بیمه آتش سوزی  را ابداع 
کردند و پس از وقوع انقالب صنعتی 
فعالیت بیم��ه گری را به بس��یاری 
از زمین��ه ه��ا خصوصا  بیم��ه های 
مهندس��ی تعمیم دادن��د و در ادامه 
ای��ن روند در این زم��ان که به علت 
اب��داع فن آوری های ش��گفت  انگیز 
امکان��ات پیشرفته ای در دس��ترس 
اندیشمندان بیم��ه ای قرار گرفته ، 
ش��اهد نوآوری هایی هستیم که  به 
کارگیرندگ��ان آن در عرص��ه رقابت 
گوی سبقت را از کسانی که با روش 
های س��نتی و بعضا متنوع  شده به 
فعالی��ت ادامه می دهن��د ربوده اند. 
به عنوان مثال یکی از ش��رکت های 
بیمه در هندوستان با در  نظر گرفتن 
مشکالت فروش بیمه ناشی از وسعت 
کشور و پراکندگی جمعیت در نقاط 
مختلف، با استفاده  از نوعی نرم افزار 
  )mobile transaction( ، مح��ل 
صدور بیمه نامه را از ش��رکت بیمه 
به محل  استقرار بیمه گذاران منتقل 

کرد. 
با اتخاذ این روش از یکسو خرید بیمه 
نامه توسط متقاضیان آسان تر شد و از 
سوی دیگر چون بیمه  گذاران همزمان 
با ص��دور بیمه نامه ب��ا توضیحات و 
پاس��خگویی نماینده بیمه از چند و 
چون پوش��ش بیمه  ای اطالع حاصل 
م��ی کردند، اعتماد آنان به ش��رکت 
بیمه افزایش یافت و با اتخاذ این روش 
شرکت بیمه  موفق شد ضمن افزایش 
چشمگیر پرتفو، هزینه های نس��بی 

خود را نیز کاهش دهد. 
مثال دیگر، در رابطه با بیمه اتومبیل 
ام��روزه در برخی از کشورهای غربی 
  )telematics car  روش��ی به ن��ام
 )insurance  ب��ه ک��ار گرفته می 
ش��ود. در ای��ن روش با اس��تفاده از 
 GPS  و  دستگاهی که زیر داشبورد 
وسیله نقلیه قرار داده می شود بیمه 
گران از وضعیت رانندگی بیمه گذار 

وجوه مختلف نوآوری در صنعت بیمه
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 مطلع می ش��وند و ب��ا این طریق به 
جای کارب��رد متغیرهای��ی از قبیل 
جنسیت، سن و سابقه رانندگی، حق 
 بیمه را براساس میزان مسافت، محل 
تردد و از همه مهم تر نحوه رانندگی 
تعیین می کنند. در این روش  ضمن 
متناس��ب ش��دن میزان ح��ق بیمه 
با وضعیت واقعی ریس��ک، احتمال 

تحقق خطر نیز کاهش می یابد. 

ویژگی ها و مصادیق نوآوری 
در صنعت بیمه کشور

نوآوری در هر جامعه ای ویژگی هایی 
دارد که شاید مصادیق آن با مصادیق 
ن��وآوری در س��ایر جوام��ع  همگون 
نباشد. به طور قطع اگر عملکردهای 
بیمه ای و ذهنیت های جامعه نسبت 
به بیمه کشورم��ان را  با آنچه که در 
برخی از کشورهای پیشرفته )فرضا 
آلمان با سوئیس( وجود دارد مقایسه 
کنیم به این نتیجه  می رسیم بخش 
عمده ای از نوآوری در کشور ما باید 
معطوف به انجام اصالحاتی شود که 
به واس��طه آن  ابتدا اعتماد جامعه به 
صنعت بیمه افزایش یابد تا در بستر 
مناسبی که در بیمه افزایش اعتماد 
جامعه  فراهم می شود، مسیر نوآوری 
در زمینه ارائ��ه محصوالت بیمه ای 

هموار شود. 

مواردی که باید مورد اصالح 
قرار گیرد

 1-تغییر ذهنیت سرمایه گذاران در 
صنعت بیمه

بخش عمده ای از س��رمایه گذاران 
صنع��ت بیمه ب��دون توج��ه به این 
واقعی��ت که س��ود مورد انتظ��ار از 
 ش��رکت های بیمه تازه تاسیس در 
س��ال های بعد عاید می شود، با این 
توقع که حداقل سود سال های اولیه 
 از حداکثر کارمزد بانکی کمتر نباشد 
ب��ه عرصه بیمه وارد می ش��وند و به 
همین سبب مدیران اجرایی  موضوع 
نوآوری را به دست فراموشی سپرده 
و بعضا ناگزیر به پذیرش ریسک های 
زیان باری می  شوند که اثار منفی آن 

در سال های بعد نمودار می شود. 

شاید ضرورت داش��ته باشد سرمایه 
گ��ذاران قب��ل از اقدام به س��رمایه 
گذاری جهت آش��نایی ب��ا واقعیات 

مورد  مشاهده قرار گیرند. 

 2- ایجاد فرهنگ نوآوری
با ب��اور داش��تن این واقعی��ت انکار 
ناپذیر که نوآوری ضامن بقا و توسعه 
اس��ت این نتیجه حاصل می ش��ود 
 که نوآوری بایس��تی در صنعت بیمه 
نهادینه شود و از آنجا که »نوآوری« 
خود محصول ذهنی��ت ها و  اندیشه 
های خالق اس��ت بایستی با تحمل 
هزینه، افزایش انگیزه و آموزش های 
مهارتی در پ��رورش  خالقیت ذهنی 

کارکنان مستعد کوشش شود. 
امروزه حتی ش��رکت ه��ای پیشرو 
بیمه در کشورهای پیشرفته به رغم 
برخورداری از امکانات گس��ترده،  در 
زمینه ن��وآوری خ��ود را از خدمات 
مش��اوره ای مشاوران ب��ی نیاز نمی 
بینن��د و از خدم��ات مش��اوره ای 
  )Innovation  موسساتی همچون 
 )insurance group  که در ایجاد 
فرهن��گ و نوآوری و راه  اندازی طرح 
های نوی��ن بیمه ای تخصصی دارند 
بهره می جویند.  ش��اید الزم باش��د 
چنی��ن بایگان��ی در ارگانی همچون 

پژوهشکده بیمه ایجاد شود. 

 3- عدم همکاری بین شرکت 
های بیمه

به هم ریختگی ب��ازار و صدور بیمه 
نام��ه هایی که بعضا اساس��ی ترین 
اص��ول بیم��ه ای در آن رعایت نمی 
 ش��ود جایی برای نوآوری در صنعت 
بیمه باقی نمی گ��ذارد، زیرا اندیشه 
های خالق بج��ای تمرکز بر  نوآوری 
به س��مت خنثی کردن آثار مخرب 
عملکردهایی معطوف می گردد که 

نتیجه آن محو نواوری  است. 
در کش��ور انگلس��تان ک��ه از طرف 
بسیاری از اهل فن مهد بیمه نامیده 
می ش��ود، بیمه گ��ران از هماهنگی 
 های انج��ام گرفته بین خود تخطی 
نم��ی کنند و از آنچه ک��ه به عنوان 
خط قرمز ش��ناخته شده عبور نمی 

کنند  و قطعا همین امر یکی از دالیل 
موفقیت آنان در نوآوری است. 

از آنجا که در کشور ما مکررا 
مشاهده شده  

توقعات س��ندیکایی از طرف برخی 
بیمه گران نادیده گرفته شده و آثار 
آن در مواردی موجب به هم  ریختگی 
ب��ازار ش��ده به ص��الح اس��ت برای 
پیشگیری از به انحراف رفتن شرکت 
های بیمه از اصول  روش هایی که در 
سندیکای بیمه گران مورد توافق قرار 
می گیرد نوعی ضمانت اجرا در نظر 

گرفته  شود. 

نوآوری در ارائه محصوالت 
جدید

در ص��ورت انج��ام اصالح��ات الزم، 
ش��رایط مناس��بی برای نوآوری در 
زمینه محص��والت جدید فراهم می 
 ش��ود، ک��ه در این رابطه ب��ا رعایت 
اصولی که اهم آن ذیال شرح داده می 
شود محصوالت جدید از  مطلوبیت و 

مقبولیت برخوردار خواهند شد. 
 -  طراحی محصوالت جدید بایستی 
بر مبن��ای نیازهای واقع��ی جاری و 
آت��ی بخش های م��ورد نظر  جامعه 
انجام پذیرد ب��ه عبارت دیگر جهت 
حص��ول اطمین��ان از ب��ه ف��روش 
رس��یدن محص��والت م��ورد  نظ��ر 
بایس��تی نیازس��نجی انجام گیرد و 
بازارهای هدف شناسایی شوند. ارائه 
محصوالت جدیدی که  ناشی از فشار 
رقبا و یا برای خود نشان دادن باشد 

نتیجه مطلوبی در بر نخواهد شد. 

 -  ب��رای تولی��د محص��والت جدید 
باید ریس��ک دقیقا مورد شناسایی و 
ارزیابی قرار گیرد، نه توسط  یک فرد 

بلکه توسط یک گروه. 
 -  پ��س از جمع آوری بررس��ی های 
انج��ام گرفت��ه در صورت مناس��ب 
تشخی��ص داده ش��ده ریس��ک ب��ه 
 منظور پیشگیری مواجهه با مشکالت 
اجرایی، فرایندهای عملیاتی توسط 
گروه��ی متش��کل از  مس��ئولین با 
کارشناسان تحقیق و توسعه، مدیریت 
های اجرای��ی،  IT  و در صورت لزوم 
مالی و  اتکایی مورد بررسی قرار گیرد. 

 -  با اعمال راهکارهای مناس��ب و در 
صورت امکان اس��تفاده از فن آوری 
های نوین، هزینه های  تولید و توزیع 
به حداقل میزان ممکن کاهش یابد 
زیرا م��ردم خواهان محصول ارزان و 

بیمه  گران خواهان سود هستند. 
 -  اجرای ط��رح از لحاظ فرایندهای 
عملیاتی تس��ت و در مرحله تس��ت 

معایب برطرف شود. 
نتیج��ه: با در نظر گرفت��ن نیازهای 
جامع��ه و صنعت بیمه به نوآوری در 
تولید محصوالت بیمه ای  در صورت 
انج��ام اصالحات و رعایت اصولی که 
به منظور اجتن��اب از اطاله کالم در 
این مقاله  فقط به مواردی از آن اشاره 
شد، مسیری برای تولید محصوالت 
جدید بر سر راه صنعت بیمه  قرار می 
گیرد که قبال بخشی از آن توس��ط 
بیم��ه گ��ران موف��ق در کشورهای 
پیشرفته طی شده اس��ت  و نام آن، 
مس��یر حرکت به س��وی توس��عه و 

شکوفایی است.      








